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Į trečiuosius metus įbridus
Užuominų jau nebepakanka. 

Reikia kalbėti aiškiai ir atvirai. 
Mūsų krašto bendruomenės or
ganų kūrimas įklimpo taip, kad 
reikalinga radikalių pakeitimų. 
Liepos 4 d- Kanados lietuvių 
bendruomenė įbrido į savo or
ganizavimosi balos trečiuosius 
metus. Ar ilgai ji taip klampos?

Prieš du metus mes džiaugė
mės būsią pirmieji, o atsilikome 
pačiame gale. Net JAV žada 
pralenkti. Trečius metus dirba 
mūsų Centrinis LOK Montrea- 
ly, o vaisių vis dar nesimato, nors 
jų visi laukia ir nerimauja, nes 
mūsų neorganizuotumo ydos vi
sur prasikiša. Kodėl gi taip yra?

Nėra jokios abejonės, kad C. 
LOKas neatlieka savo uždavinio. 
Apie jo posėdžius jau kuris lai
kas negirdime nieko. Balandžio 
13 d. pagaliau buvo priimtos rin
kiminės taisyklės krašto tarybai 
rinkti. Po to, berods, buvo dar 
vienas posėdis gegužės mėn., o 
taisyklės spaudai paskelbti duo
tos tik birželio 21 d., t.y. daugiau 
kaip po dviejų mėnesių.'Per tuos 
du mėnesius ir per jau besibai
giantį tretįjį nepadaryta nieko. 
Nepaskelbtas nei padalinimas 
apygardomis, nei apylinkių ri
bos, nei rinkimų data, nei paga
liau nepaskelbta jokių paragini
mų ar paaiškinimų ir išviso ne
parodyta jokios LOK gyvybės 
ženklo.

Pagal 1949 m. liepos 1 d. susi
tarimą, buvusį pagrindu centri- 

sndaryfe.jdįdžiosios 
slovės bei iniciatyva tarne orga
ne pripažinta KLCT. Dėl to ir 
jos organas “Nepr. Lietuva” pro
tarpiais bando skelbti šito užvil- 
kinimo pateisinimų, ieško prie
žasčių kažkur kitur, tik ne savo 
grįčioje. Štai, pradedant skelb
ti rinkimines taisykles, Nr. 24 ve
damajame tą užvilkinimą teisi
na tuo, kad daug kur nesąs at
liktas lietuvių surašymas arba 
nepilnai atliktas, kad kartotekos i 
kortelės neprisiųstos

tolimesniam delsimui, kad nori
ma viską pradėti iš naujo?

“NL” kaltina, kad apylinkės 
neprisiuntusios kartotekos lape
lių, o kaikurios parodžiusios “už
sikirtimų”. Bet ar tai ne paties 
CLOK kaltė? “NL” rašo: “Pas
kutinis ryškus faktas: Priėmus 
rinkimų taisykles, kurios dabar 
skelbiamos, buvo duotas pasku
tinis terminas — atsiųsti regis
tracijos korteles ligi praėjusio 
gegužės 15 d. Ir koks rezultatas? 
— Po to lig šiol nebuvo prisiųs
ta nė viena kortelė”. Teisybė. 
Negerai. Bet ar čia apylinkės ne
pasekė CLOKu, kuris, skelbda
mas aną reikalavimą, taip pat 
paskelbė, kad rinkiminės taisyk
lės jau priimtos, bet laikė jas 
stalčiuje nepaskelbęs daugiau 2 
mėnesių? Kažin ar apylinkės ne
manė, kad tarp tų dviejų, kartu 
skelbiamų, dalykų yra ryšio ir 
laukė pirmojo, kad padarytų po 
to antrąjį?

Su negyvu centru santykiau
ti niekam nėra didelio entuziaz
mo, o tos apylinkės, kurioms en
tuziazmo bendruomenės organų 
kūrimui pakako, nužengė toliau, 
negu CLOK norėjo, ir išsirin
ko pastovius apylinkės organus. 
Išsirinko juos pagal to paties CL 
OK paskelbtąjį statutą, jo numa
tyta tvarka, o CLOK dabar tai 
vadina “užsikirtimu”, kaip gir
dėti, nesiunčia tokioms apylin
kėms surašymo lapelių, reikalau
ja grįžti prie LOKų ir paskelbė 
rinkimines. taisyklęs^kuriosši- 
tokių apylinkių visiškai neprilei
džia prie Krašto Tarybos rinki
mų. Šitokių ’’užsikirtusių” apy
linkių buvo, berods 11, o nesenai 
taip susitvarkė — gyventojų su
sirinkime išsirinko valdomuo
sius organus — dvyliktoji, Ed- 
montono apylinkė. Juk tai arti 
pusės visų apylinkių. Ir kas gali 
suprasti CLOK užsispyrimą prie
vartauti apylinkes, reikalauti 
likviduoti esamuosius organus,X VVVV1YUU | XV 1U. VA V/ VJL kA

kortelės neprisiųstos centrui, • sudarytus dažnai didelėmis pa- 
kad esą “užsikirtimų”, o išvada iš 1 stangomis, ir grįžti atgal dėl 
to daroma, kad.organizavimą gal . centro tuščio užsispyrimo, visiš

kai neparemto jo paties paskelb
tu statutu. Ar galima tai išaiš
kinti kitaip, kaip noru reikalą 
sukomplikuoti, sukiršinti .visuo
menę ir susitvarkymą uždelsti 
dar toliau?

Mums jau užtenka klampoti 
toje baloje ir gyventi neorgani
zuotai, apleidžiant opiausius mū
sų tautinius reikalus. Kraštas 
bendruomenės centrinių organų 
sudarymui yra pasiruošęs, o mū
sų tautos gyvybiniai reikalai ne
gali būti apleisti dėl to, kad KL 
CT vadai būgštauja dėl jų veik
los tinkamo įvertinimo per rinki
mus. Tik keista, ko bijoma pra
rasti? Sostų nėra, tad jų niekas 
neatims. Į kitą partiją niekas ne
įrašys. Dorą darbą dirbti niekas 
niekam netrukdys, tad kam visos 
tos kombinacijos?

reikią pradėti kitu pagrindu, 
pakeičiant VLIKo paskelbtuo
sius PLB Santvarkos Laikinuo
sius Nuostatus, randant praktiš
kesnį kelią.

Mintį atsisakyti PLB Statuto 
ir organizuotis kitu pagrindu “N 
L” kelia jau antrą kartą. Jei tai 
siūlytų koks pašalaitis, nereik
tų kreipti dėmesio. Bet kai tai 
siūlo redaktorius laikraščio save 
skelbiančio bendruomenės laik
raščiu, kuris Bendruomenės or
ganams susikūrus pereisiąs jų ži
nion — seniau buvo sakoma, — 
kai skelbia organas KLCT, kuriai 
pripažinta iniciatyva organizavi
mosi pagal PLB Santv. Laik. 
Nuostatus, kai rašo CLOKo na
rys, tenka susirūpinti, kur tie 
mūsų organai taiko ir atvirai pa
klausti ar jau neberandama kelių

MES TURIME SUKRUŠTI
Kanada protestuos prieš Sovietų žiaurumus

Ryšy su tik ką užsibaigusia ar
kivyskupo Groesz byla ir žinio
mis apie masines deportacijas 
gyventojų Vengrijoje, Kanadoje 
gyveną vengrai (jų čia yra apie 
70.000) kreipėsi su protestais į 
vyriausybę, prašydami imtis žy
gių tiems žiaurumams sulaikyti. 
Min. pirmininkas St. Laurent 
“The Ensign” korespondentui ta 
proga pareiškė: “Mums yra žino
mi žiaurumai už geležinės už
dangos. Mes nesame didelė pajė
ga ir negalime sulaikyti žiauru
mų Europoje, bet mes įteiksime 
JTO protestą ir padarysime vis
ką, kad tas . klausimas būtų 
įtrauktas į dienotvarkę” (The 
Ensign, July 7, 1951).

Tai yra pirmas toks atviras 
įtakingos pasaulyje valstybės vy
riausybės galvos pareiškimas. 
Mes visi šį naują reiškinį sveiki
name, o mūsų centrinės organi
zacijos ir net pavieniai asmenys 
ta proga turėtų užpilti min. pirm. 
St. Laurent laiškais, reiškiančiais 
padėką, kad atkreipia dėmesį į 
už geležinės uždangos kenčian
čias nekaltas tautas, kartu pra
šant, kad pažadėtasis protestas 
liestų ne vien žiaurumus Veng
rijoje, bet visuose pavergtuose 
kraštuose. Kartu reikėtų pasiųs
ti aiškios dokumentuotos me
džiagos apie kankinamą Lietuvą, 
ypač užakcentavus persekiojimą 
Lietuvos bažnyčios, nes klausi
mą išjudino kaip tik persekioji-
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mas vengrų bažnyčios. Su savais 
skundais šiuo metu pasireikšti 
mes neturime savo progos, bet 
premjero pareiškimas yra visiš
kai pakankamas pagrindas ir 
mums įsiterpti. Jos neprivalome 
praleisti.

Ta proga mes .norėtume pri
minti mūsų prieš pora numerių 
iškeltą PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos sumanymą surinkti 
milijonus parašų po deklaracija, 
pasmerkiančia genocidą. Pasi
džiaugiant gražiu Kanados vy
riausybės pasiryžimu, dabar bū
tų tinkama proga, jį iškelti ir pa
siūlyti Kanados politiniams vie
netams bei antibblševikinėms ir 
žmogaus globos organizacijoms.

Deja, mes lietuviai Kanadoje 
tebesame neorganizuoti ir netu
rime autoritetingos vienos orga
nizacijos, kuri, pajėgtų visa tai 
pravesti ir šią protesto deklara
ciją paversti lietuvių deklara
cija”, tad siūlytume imtis to dar
bo Pabaltijo Federacijai, kuriai 
beabejo gelbės visos ir mūsiškės 
organizacijos. Tebus tai “pabal- 
tiečių deklaracija”. O būkim tik
ri, ją parems daug milijonų kitų 
tautybių žmonių! Turint galvoje 
dabartines pasaulio nuotaikas, 
uždavinys ne taip jau sunkus. 
Tik reikia paruošti gerai sufor
muluotą tekstą, ir ūžmegsti ry
šius su atitinkamomis organiza
cijomis čia Kanadoje ir kituose 
kraštuose.

SAVAITĖS ĮVYKiy APŽVALG i

Korėjoje praėjusią savaitę bu
vo ruošimąsi artėjančioms pa
liaubų deryboms, tad ir kovos 
kiek aprimo. JT ginkluotų pajė
gų vyr. vadas gen. Ridgway rau
donųjų siūlymą derybas pradėti 
liepos 10 d. priėmė, pasiūlyda
mas liepos 5 d. susitikti antraei
liams abiejų pusių emisarams 
susitarti dėl derybų technikos 
smulkmenų. Raudonieji tokius 
pasikalbėjimus nukėlė į sekma
dienį, liepos 8 d. Jie įvyko paliai 
Kaesongą, iš abiejų pusių daly
vaujant-po 3 emisarus, be jokių 
žurnalistų. Kelionės metu emisa
rų kely betkokie priešiški veiks
mai buvo sulaikyti. Pasikalbėji
mai, kuriems iš JT pusės vadova
vo pulk. A. J. Kinney, truko 7 
vai. ir praėjo be incidentų. Pa
brėžiama tik, kad raudonieji, ne
kreipdami dėmesio į Ridgway 
skelbimą, kad Kaesong pasitari
mų metui yra skelbiamas neut
ralia teritorija, stengėsi de
monstruoti savąjį šeimininkavi
mą, apstatė sargybomis ir nuolat 
fotografavo. Spėjama, kad visa 
tai bus panaudota komunisti
niuose kraštuose propagandai, 
parodyti, kaip “imperialistai at
vyko prašyti paliaubų”.

Pasitarime sutarta, kad dery
bos dėl paliaubų prasidės Kae- 
songe liepos 10 d. Ridgway savo 
delegacijos vadu paskyrė vi- 
čeadmirolą C. Turney Joy, o į 
delegaciją dar 3 generolus, tą pa-

Amerikiečiai danu tysky pasukt
Baltai dirba vieningai. Ukrai niečiai vis stiprėja. Posūkis JAV politikoje. 

(Niujorko bendradarbio Atmaus)
• Kaip mūsų pesimistai be

sakytų, kad amerikiečiai tik savo 
interesų verčiami atkreipė į mus 
dėmesį, tenka konstatuoti žy
mus jų susidomėjimas Baltijos 
regionu ir jo žmonėmis. Birželio 
3 “Saturday Evening Post”, ku
rį skaito apie 4 milijonai galvų, 
gal Pabaltijo tragedijos metinių 
proga, išsispausdino vedamąjį: 
“We do not condone the Con
quest of the Baltic States” (Mes 
niekados neužmiršime ir neatlei
sime Baltijos užgrobimo”). Gi 
sekančiomis savaitėmis birželio 
30, 3 milijonus skaitytojų skai
čiuojąs “Colliers”, populiarusis 
magazinas, savo iniciatyva, 
dviems jo gabiausiems žurnalis
tams — William Attwood ir Sey
mour Freiden—išstudijavus, pa- 
paskelbė sensacingą rašinį “Sta
lin Should Be Tried for Murder”. 
Rašinyje ištisu puslapiu palie
čiama Lietuvos tragedija.

• Lietuvių Patariamosios Gru 
pės patalpose, birželio mėnesio 
pabaigoje įvyko Pabaltijo Gru
pių pirmininkų — Vaclovas Si
dzikauskas, latvių Dr. Wilis Ma- 
sens ir estų prof. Ein. — posėdis. 
Pirmininkai vieningai pabrėžė,

Komunistai atominės energijos įmonėse
Prieš kiek laiko CIO speciali protestą.

tyrimo komisija konstatavo, kad I Kažin, kada bus įrodyta? Tvfr- 
Trail, B.C., atominės energijos 
įmonių darbininkų unijos vado
vybėje yra 90% komunistų. Uni
jos viršūnę sudarą 4 vadai aiškūs 
komunistai, palaiką ryšius su 
JAV komunistų politbiuru. Va
dinasi, Kanados pirmųjų atomi
nės energijos įmonių 4000 darbi
ninkų yra vadovaujami komu
nistų. Ir visdėlto nieko nedaro
ma. Pirmosios dėl to sujudo an
tikomunistinės darbo unijos. An
tikomunistinė plieno darbininkų 
unija pareikalavo neduoti anai 
Trail unijai paskolų. Britų Ko
lumbijos Darbo vadyba visdėlto 
reikalavimą atmetė, remdamasi 
tuo, kad esą nebuvę oficialaus 
tyrimo ir kad vadovybėje komu
nistai, esą neįrodyta. Kitos uni
jos dėl to dabar reiškia griežtą

būt, po III pasaulinio karo, kai 
prasidės bylos už išdavystes, pa
darytas prieš 10 metų. Taip kaip 
dabar JAV, kur baudžiami iš
davikai, nusikaltimus padarę 
prieš 7-8 m., bet neatsiranda jo
kių nūdienių nusikaltėlių.

Kanadą aplankys sosto 
įpėdinė

Kanados ministeris pirminin
kas St. Laurent liepos 4 d. prane
šė, kad sosto įpėdinė ir jos vy
ras Edinburgho princas priėmę 
kvietimą aplankyti Kanadą š.m. 
spalio mėn. Vizitas, kaip numa
toma, truksiąs apie 3 savaites. 
Amerikiečiai tikisi, kad sosto 
įpėdinė aplankys ir JAV.

Lietuvos geležinkeliai 
kariuomenės žinioje

Tuoj aus po karo rusai daugu
mos Vokietijos geležinkelių ant
ruosius bėgius nuėmė ir išvežė į 
Rusiją. Pasirodo, buvo išgabenti 
net Mažosios Lietuvos geležinke
lių antrieji bėgiai. Dabar kai Ka
raliaučius, sovietų spaudos žo
džiais, “paverstas stipriausiu So
vietų Sąjungos vakariniu forpos
tu”, į jį vedančių geležinkelių 
antrieji bėgiai vėl patiesiami. 
Karaliaučius-Tilžė-Ryga geležin
kelis esąs jau sutvarkytas, kaip 
pranešama iš Berlyno, ruožas, 
Karali&učius-Vilnius perimtas 
kariuomenės žinion.

Kartu pranešama, kad Baltijos 
uostai yra griežtoje karinėje 
kontrolėje ir uostuose dirbą dar
bininkai laikomi armijos tamy- 

Įboje.

būtiną reikalą puoselėti ir auklė
ti baltų solidarumą ir draugystę. 
Buvo susitarta šaukti nuolati
nius bendrus susirinkimus ne tik 
pirmininkų, bet valdybų ir net 
visų grupių kartu. Susitikimai 
kolkas vyksta lietuvių patalpose.

• Melsdamas Kongreso pini
gų užsienio pagalbai, tiek kari
nei, tiek ekonominei, min. Ache- 
sonas, kurį prie Roosevelto kai- 
kas kaltino esant, jei ne “raudo
nu”, tai bent “ružavu”, bene pir
mą kartą taip tiksliai apibūdino 
lietuvių rytų kaimyną ir dabarti
nį užgrobiką, pareikšdamas, jog 
sovietai seką senąją Imperialis
tinės Rusijos tradiciją tik su ma
žu skirtumu, kad prie Rusijos 
karinės galios jie pridėję porą 
modernių ginklų: komunistų 
konspiraciją, sub versi ją, psicho
loginį karą ir netiesioginę agre
siją. Achesonas siūlė kaip ge
riausią priešginklį “nepasilikti 
vieniems”. Tai leistų Kremliui, 
vieną po kitos, užgrobti visas ma
žesnes valstybes ir tautas. Ache
sonas siūląs kolektyvinį saugu
mą, kuris tikrai pajėgtų atmušti 
bet kokį sovietų tiesioginį ar ne
tiesioginį užpuolimą, o “Rusijos 
imperiją sugniuždytų jos išsiplė
timo neišvengiami sunkumai”. 
“The New York Times”, taipgi 
pirmą kartą, bent paskutiniuoju 
laiku, taip drąsiai išeidamas 
prieš prorusiškąją ir žydišką gal
voseną, rašė: “... Maskvos kuni
gaikštystė... pavergusi Rusijos 
tautas, o toliau įsiveržusi į kai
mynines valstybes..., jos tradi
cijos, atrodo, mielai yra sekamos 
sovietų, kurie, nors pabrėžtinai 
iškeldami, kad jų imperijoje vi
sos taūtos yra lygios, pripažįsta, 
jog tik didžiajai rusų tautai Mas
kvos yra pavesta valdyti pa
saulį”.

Su didžiausiu nusistebėjimu 
Niujorke gyveną Rytų Europos 
pabėgėliai skaitė tolimesnius JA 
V-bių administracijai taip arti
mo įtakingo dienraščio išvedžio
jimus: “Žvelgiant iš istorinės

Rusijos imperijos suskaldymui, 
net ir tada, kai tautos kovojo dėl 
savo išsilaisvinirrjp. Antrojo Pa
saulinio karo metu ši imperija 
sugebėjo dar labiau išsiplėsti, ar
gumentuodama karinėmis prie
žastimis ir stengiantis pasotinti 
nepasotinamąjį”. “New York 
Times” lengviau atsidūsta, kad 
“Mr. Achesono pareiškimas rodo, 
jok ši politika yra pakeičiama 
realybe”.

Prorusiškieji sluogsniai netru
ko su atsakymu. New Haven, 
Conn., gyveną baltagvardiečiai 
intelektualai įgaliojo Alan D. 
Ferguson birželio 28, per tą patį

tį pulk. Kinney ir pietų korėjie
čių I korpo vadą gen. maj. Sun 
Yup. Numatoma, kad šį kartą 
vyks net 16 žurnalistų, bet jie į 
posėdžius nebūsią įleidžiami ir 
dar nenuspręsta, kaip jie galės 
savo pranešimus išsiųsti iš rau
donųjų valdomos teritorijos.

Derybų dėl paliaubų laukiama 
su dideliu įtempimu ir nepasiti
kėjimu. Demokratijos savo norą 
baigti karą jau net per ryškiai 
demonstruoja, o iš komunistinio 
pasaulio tuo reikalu vis nepasi- 
girsta jokių, pareiškimų. Mano
ma, kad bus didelių sunkumų. 
Maskvos diplomatų sluogsniuo- 
se manoma, kad šiaurės korėjie
čiai reikalaus galutinoje išvado
je visai Korėjai bendrų rinkimų 
ir kad prieš tai pasitrauktų vi
sos svetimos kariuomenės. Be
abejo, kartu bus keliamos visos 
Tolimųjų Rytų problemos, ypač 
kom. Kinijos pripažinimo bei įsi
leidimo į JTO ir Formozos klau
simai. O tai labai sunkios prob
lemos ir labai galimas dalykas, 
kad Maskva čia yra suprojekta
vusi eilę ėjimų, turinčių pade
monstruoti pasauliui jos taikin
gumą ir vakariečių imperializ
mą. Bet tai tolimesni klausimai, 
o tuo tarpu dar taip pat nieko 
nepaaiškėjo, kokias sąlygas rau
donieji pastatys paliauboms.

Vakariečiai guodžiasi viltimi, 
kad kom. Kinai tikrai trokštą tai
kos Korėjoje, nes turį daug sun
kių problemų viduje. Pirmiausia

•pietines Kinijos^- į “pietus nuo 
Jangče upės, o be to, pačių kinų 
komunistų tarpe esą nesutaria
ma dėl santykių su Maskva. Pats 
Mao esąs šalininkas savarankiš
kos politikos,^ o doktrinierių 
marksistų gnJpej vadovaująs 
Liu Šao-Či. Reiškiama vilčių, 
kad laimės Mw> j grupė, susirū
pinusi pirmiaetua Kinijos reika
lais, bet ne pa^. aline revoliucija.

Japonijos taikos reikalu JAV 
galutinai susitarė su D. Britani
ja ir ruošiasi rugsėjo 4 d. pa
kviesti net 50 valstybių pasira
šyti paruoštos sutarties. Beabejo, 
bus pakviesta ir Sovietų Rusija. 
Kaikas bent tuo tarpu sako ma
ną, kad ji sutartį pasirašysianti. 
Bet greičiausia tai tik taikingų 
vilčių demonstravimo politika.

Irane praeitą savaitę niekas

kos politikoje randame ypatingą 
nerealumą, kada dar po pirmojo 
Didžiojo karo buvo priešinamasi

“New York Times” “atsakyti”, neišsisprendė. Britai tebekovoja 
Jis, pirmiausia paaiškina, jog dėl bendrovės turto ir nori pa- 
“Ispanija, Portugalija, Olandija, spausti Iraną finansiškai, tikėda- 
Britanija, net pačios Jungtinės miesi pasiekti nuolaidų. Irano 
Valstybės praeityje buvo nema-J valstybės pajamų gera pusė iki 
žiau imperialistiškos .. ” Jis grą- šiol buvo gaunama iš naftos ben- 
sina, jog tokie pareiškimai, ly- drovės, o dabar jau ketvirtas mė- 
giai kaip tokio Averell Harri- ■ nuo negaunama nieko. Gresia fi- 
mann, verčią antisovietinius ru- ! nansinis krachas. Vyriausybė pa
sus padaryti išvadą, jog “tarp ■ skelbė vidaus paskolą, bet skur- 
rusų ir amerikiečių tautų belie- I dus kraštas daug paskolos lakštų 
ka labai mažai kas bendro”(!). . . ’ 
Girdi, “smerkiant Sovietus nėra 
reikalo “klastoti” Rusijos istori-
JOS .

Politikos pakeitimo bene svar
biausiu faktorių, atrodo, yra 
naujosios JAV Psichologinės 
Vadybos įsteigimas. Joje, kaip 
jau žinome, vykdomuoju pirmi
ninku yra Badell Smith, kuris 
savo knypgoje “Trys metai Mas
kvoje” dabartinės politikos kur
są Rusijai buvo jau prieš pora 
metų siūlęs. Antra vertus, rusų 
gąsdinimas, kad jiems nepakeliui 
su amerikiečiais ir kitais laisvais 
žmonėmis ne taip reikšmingas, 
prisiminus, jog toj pačioj Sovie
tų Sąjungoj, tautybių Soviete 
yra 137 rusai ir... 430 nerusų 
(Pravda, 1950. VI. 15.).

šitos realistinės politikos po
sūkis JAV vyriausybėje yra mil
žiniškas laimėjimas nenuilstamų 
pastangų visų Rytų Europos ma
žumų veikėjų šiame ir kituose 
Vakarų kraštuose, kurie neatlei
džiamai reikalavo senosios poli
tikos panaikinimo. Lietuvių stip
rus ir ryžtingas tonas čia yra bu- 

(Nukelta į 3 psl.

r. min. šį sprendimą pavadino ne
realia fantazija, tačiau vyriausy
bė įsakmiai tokio mišraus orga
no sudarymo visdėlto neatmetė: 
Šią savaitę rafinerijų vedėjas 
britas turės pasitarimą su ira
niečiais. Manoma, kad nuo to pa
sitarimo daug kas priklausys. 
Šiaip Iranas nuolaidumo nero
do. Britų teisės laisvai judėti po 
kraštą yra atšauktos, leidimai iš
vykti iš krašto ir laisvai keliauti 
į Iraką bei atgal taip pat atšauk- . 
ti. Tuo būdu britai dabar be Ira
no leidimo net ir išvykti negali. 
Vyr. direktoriaus Drake, paspru
kusio į Iraką, butas užimtas po
licijos, nes esą iš jo buvę gabena
mi dokumentai į ambasadą. Lie
pos -6 d. irakiečiai savo jėgas 
Abadane pademonstravo suruoš- 
dami Ramadan šventės paradą. 
Bet ir britų karo laivai stovi čia 
pat. Muzulmonai “islamo gynė
jai” praeito sekmadienio demons 
(racijoje Teherane paskelbė pra
dedą formuoti savanorių dali- v 
nius šventajam karui prieš bri- 
tus. Bet didžiausio susirūpinimo 
kelia žinios iš Azarbeidžano pa
sienio, kad ten stovinti paruošta 
sovietų armija, galinti pajudėti 
kiekvienu momentu. Iki šiol bet
gi sovietai oficialiai nesikišo, tik 
veikė per komunistus iraniečius, 
kurie nuolat rengia triukšmingas 
demonstracijas. Vienos tokios 
komunistuojančių studentų de
monstracijos metu 10.000 minia 
susimušė su 

100
listai mSlaf "Sąribjaf^ ėi' už- 
trauksit Tranui skurdą, užtrauk- 
sit komunizmą, o mes norim būti 
su vakarais”. Taigi žaidimas 
vyksta labai opioje atmosferoje. 
Kremlius lengvai nenusileis.

Europos gynimo organizavime 
laukiama naujovės. Laukiama, 
kad išsispręs konfliktas su Vo
kietija. Mat, Prancūzų bu v. prem 
j eras buvo pasiūlęs planą, kuris 
numato vokiškuosius dalinius Ei- 
senhowerio armijoje nedidesnius 
kaip 5000, o vokiečių ir aliantų 
generolai Petersburg© konferen
cijoje buvo paruošę planą, nu
matantį 12 vokiškų divizijų, ku
riose vokiečiai numato taikos 
metu turėti po 15.000, o karo me
tu po 18.000 vyrų. Dėl to labai 
būgštauja prancūzai, biją atgim- 
siant vokiškąjį militarizmą. 
Nuo vasario mėn. Paryžiuj vyks
tančioje karinėje konferencijoje 
jS jau sutiko, kad vokiškieji da
liniai būtų formuojami iki 10.000, 
bet tai dar toli nuo vokiškosios 
pozicijos. Praeitą sekmadienį į 
Paryžių atvyko pats Bonnos vy
riausybės krašto apsaugos min. 
T. Blank ir tikimasi, kad spren
dimo bus pasiekta.

Berlyne rusai pademonstravo 
vargu ar galės išpirkti. Britai savo taikingumą, patys pasiūly

dami prekybines derybas. Po 
trumpų derybų sutarta $250.000 x 
apyvartos per dieną.

JAV ėmėsi propagandinio žy
gio prieš sovietus. Kongresas 
priėmė taikingumo pareiškimą

dėlto, nors ir gąsdiną nutrauksią 
darbus ir išvyksią, bet ištikrųjų 
vilkina, nori užtęsti, kad finansi
niai Irano sunkumai vis didėtų, 
ir rafinerijų gamybą sumažino 
iki 40%, kad tik vėliau prisipil
dytų sandėliai. Mat, po to darbus . visom pasaulio tautom, o prezi- 
tektų sulaikyti ir jau išvykti, nes * dentas Trumanas jį pasiuntė
benzinas šiuo metu visai neišve- 
žamas. Tuo pat metu veikiama 
užkulisy ir vienas Irano nacio
nalistų partijos sparnas, jau rei
kalauja pradėti benziną pardavi
nėti tiems patiems pirkėjams, 
kurie ir anksčiau pirko.

Vyriausybė laikosi kietai, ta
čiau sunkumų akivaizdoje durų 
visiškai dar neužkerta. Praeitą 
ketvirtadienį Haagos Tarptauti- 

Tribunolas pagal Britų skun
dą nutarė pasiūlyti, kad įmonės 
būtų paliktos valdyti Britų bend
rovei, kad gaunamos pajamos bū
tų įšaldomos iki ginčo pabaigos, 
o priežiūrai, kad būtų sudaryta 
mišri komisija po du atstovu iš 
abiejų pusių, pirmininką paski
riant abiejų pusių susitarimu ar
ba paskiriant tarptautinio teis
mo pirmininkui. Irano užsienių

Aukšč. Tarybos pirm. Švernikui, 
pastebėdamas, kad karo būtų 
galima išvengti, jei rusų tauta 
būtų painformuojama apie-JAV 
taikos troškimą, prašydamas 
kongreso deklaraciją paskelbti. 
Manevras ne iš blogiausių: pa
skelbsi — tai bus prieš savosios 
propagandos tezes, neskelbsi — 
prieš pasaulį blogai pasirodysi.

Kanada labai susirūpinusi at
naujinti derybas dėl ginklų su
vienodinimo. Krašto apsaugos 
min. Claxton sako, turįs vilčių, 
kad jos įvyks. Jei nors dalis D. 
Britanijos nusistatymo būtų pa
laužta, Kanados pramonei atsi
verstų naų£{ galimybių.

Matyt, vilčių yra, grįžti atgal 
nesiruošiama ir paskutinė atlie
kama divizijos apranga išsiun
čiama Italijai
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Kr. Tarybos Rinkim; Taisyklės

Italijos valdanti partija

Ką tik spaudoje LKLBOK-tas 
paskelbė KLB-nės Tarybos Rin
kimų Taisykles. Jų paskelbimas

7 str. “sąrašai” yra Tarybos atstovų kandidatų sąrašai. Bet kokia yra to straipsnio prasmė, jei-
rqdo,, kad Kanados Lietuvių 
Bepęhniprnenės. organizavimas 
eiflą pūroyn. ,Tiesa, tąs ,prgani- 
ząvimąs užtrukę gal ir perilgai, 
bet turint galvoje paties darbo

gu LKLBOK-tas rinkimų apy
gardoms ribas nustatys ne vė
liau kaip 16,.savaičių nuo balsa
vimo dienos? Išeina, pirma jau 
bus paskirta balsavimo diena, o

didumą ir sunkumus sutinkamus tik vėliau bus nustatytos apygar-darbo kelyje, vistiek einama prie darbo užbaigimo. Dabar tik centro ir provincijų-apy  linkių organams tektų pasirūpinti, kad tų taisyklių įgyvendinimas įvyktų galimai greičiau ir tuo, galima sakyti, didžioji Bendruomenės kūrimo darbo dalis, būtų atlikta. Priartėtume prie galutino Bendruomenės susiformavimo, kurio laukia kiekvienas lietuvis.Nęrs pačiose Rinkimų Taisyklėse nėra pasakyta, kad jos išleistos remiantis LKLB-nės Statuto 92-ju straipsniu, bet reikia manyti, jų išleidimas tuo paremtas, nes kaip tik statutas tokių taisyklių išleidimą numato. Taigi, rinkiminės taisyklės yra vykdymas veikiančio laikinojo Bendruomenės statuto. Todėl taisyklės pilnai turi derintis su pačiu statutu. Tačiau, jau 1-mas Rinkimų Taisyklių straipsnis nesutinka su Statuto 52-ju straipsniu. Taisyklių 1 str. sako, kad “Vyriausias KLB-nės atstovaujantis organas yra KLB-nės Taryba”, gi statuto 52 str. sako, kad “Vyriausias KLB-nės tvarkytojas yrą. KLB-nės Taryba”.
Mano išmanymu, sąvokos “ats

tovauti” ir “tvarkyti” yra skir- 
į ti»€os;Atstovayimąs _^a siau

resnės prasmėse" sąvoka, negu 
tvarkymas. Ką nors atstovauti

dos ribos. Keistai atrodo, kad dar nepaskirtose ribose ir nežinomų ribų rinkiminėje apygardoje bus jau paskirta balsavimo diena. Atrodo, kad pirmiausia turėtų būti rinkiminės apygardos ribos, o tik po to skiriama balsavimo diena. Kaip gi galės būti sudaryti atstovų kandidatų sąrašai prieš balsavimo dieną rinkiminėj apygardoj, jeigu jos ribos galės būti nustatytos tik 16 savaičių balsavimo dieną paskelbus? Spėju, kad šio straipsnio redakcija turėtų būti — “ne vėliau kaip 16 savaičių prieš balsavimo dieną” (palygink 9 str. redakciją).R. Taisyklėse visur minimos bendruomenės Apylinkės. Reiškia, rinkimams įvykdyti pirmutinė ir pagrindinė ląstelė yra Bendruomenės Apylinkė. Bet iki šiol LKLBOK-tas nenustatė Apy linkių ribų. Tiesa, Apylinkės susiorganizavo ir veikia tam tikrose vietovėse, bet jų ribų niekas dar nenustatė. Laik. B-nės statuto 5 str. sako, kad apylinkių ribas nustato KLB centro valdyba. Kol centro valdybos nėra, jos pareigas eina LKLBOK-tas ir jis privalėtų tas apylinkių ribas nustatyti. Juk daug tautiečių gyvena paskirai už apylinkių ribų ir balsavimo reikalu kreipsis į artimiausią apylinkę, ar toji

simokslinimą, nekantrumą veik
ti ir tikrai religinį nusiteikimą 
padėti neturtingiesiems. Ūkio ir 
socialinėje politikoje jie ne ką 
tesiskiria nuo nuosaikiųjų socia
listų. A. de Gasperi tačiau jiems 
sudaro progą veikti, jei jie ne- 
nusiiria per toli. Profesoriukai 
griežtai spyrė A. de Gasperi 1950 
m. sausio mėn., kai ministeriu 
kabinetas buvo pertvarkytas, 
reikalaudami naujų vėjų ūkio 
politikoje. Jie siūlė Giuseppe 
Dossetti ūkio politikai vadovau
ti. A. de Gasperi reikalavimams 
nepritarę. Tos linkmės atstovai 
Fanfini ir la Pirą — darbo mi
nisteris ir jo pavaduotojas — pa
šalinti iš ministeriu kabineto. 
Tik kuriam metui praslinkus G. 
Dossetti tebuvo paskirtas parti
jos vadovybėn.Kairysis sparnas palaipsniui tvirtėja. Fanfani plačiai skelbia savo darbo parūpinimo programą ir aštriai puola vyriausybės politiką. Tas sparnas, nesutardamas su A. de Gasperi, telkia jaunimo pajėgas, jaunąją dvasiškija ir rikiuoja profesines sąjungas. Jų mostas tinkamai įvertinamas CISL, pajėgumu antrosios profesinės sąjungos, kuri turi 1 mil. ’ narių.. Giulio Pastore, CISL generalinis sekretorius, nuolat šaukia įgyvendinti visuotinio įdarbinimo programą, išnaudoti Italijos išteklius pasirėmus ECA gaunama parama. Kurią dalį partijos sudaro kairysis sparnas, sunku pasakyti. Vieni prileidžia trečdalį, kiti taria siekiant net pusę.Ši raida Italijoje nėra savaiminga. Ir kituose kraštuose, dar prieš karą, prasidėjo kairiųjų ; sambrūzdis. Lietuvoje jis prasidėjo nuo paauksintų indų. Tik vėliau, jau tremtyje, išsivystė karšta kova, kurios metu buvo

Neseniai įvykę Italijos savival
dybių rinkimai sudarė progą 
krikščionims demokratams iš
davomis padžiūgautt Ne kur ki
tur, bet rausvuose miestuose: 
Milane, Genujoje, Venecijoje 
pralaimėjo komunistai ir jiems 
artimi kairieji socialistai. Tat 
įvyko dėl dalinio ūkiško pagerė
jimo, kuris glaudžia? sietinas su
l, 3 bil. dol. EC A. parama.

Krikščionys demokratai, 1948
m. pavasarį, laimėjo 49% man
datų Atstovų rūmuose ir absoliu
čią daugumą senate. Partija tu
ri 1 mil. narių, tačiau‘daugiau 9 
mil. nepartiečių, kurie rinkimuo
se juos remia. Tie balsuotojų mi
lijonai balsuoja už krikščionių 
demokratų partiją nuogąstauda
mi komunistų laimėjimo.Toji partija tik dabar pradeda įgyti populiarumo, kai jų politika palaipsniui pradedama įgyvendinti. Jie pramoko sutelkti dešinio nusiteikimo balsuotojus ir skaldyti kairiąją tvirtovę. Pastaruoju metu kreipiamas ypatingas dėmesys į pačios partijos sustiprinimą.Krikščionių demokratų partija yra toli tolydumo, kuriuo pasižymėjo, pav., krikščionių demokratų partija nepriklausomos Lietuvos .metu. Tuomet lietuviškoji buvo išoriniai išsiskaidžiusi, bet vidiniai išrikiuota. Italijos krikščionys demokratai yra spalvingi, nelyginti vaivorykštė. Ten užtiksime ir, jei ne visai juodų, atseit fašistų, bent jau gerokai tamsokų. Ir tos spalvos rikiuojasi ligi kito kraštutinumo, kuriame telkiasi rusvumas. Toji partija savo įvairia sudėtimi, pralenkia net amerikiečius, joje: apstu įvairių atspalvių — nuo' pritariančių ligi sukilėlių.Toji itališka partija yra išlaikoma tokio masto valstybės vyro, kuriuo yra Alcide de Gasperi.' paliestas jaunimas ir dvasiškija. _ . : Tr" '. ■ i • ■ ' ' • cc • •

šistai ir komunistai, taip pat ne
reikėtų nustebti.

Toliau seka la palude — bala, 
— kurioje sutelpa partijos politi
kos oficialieji sekėjaiIr štai mes atsiduriame jau dešiniajame sparne. Ten įvairumas nepaprastas. Vieni yra senų tradicijų sekėjai, kiti gina nauja; pozicijas. Jie priešingi naujajai ūkio ir socialinei demokratiškai linkmei, nes ji iš esmės skiriasi nuo monarchijos ir fašizmo prisiminimų. Tą sparną sudaro “ano pasaulio” sekėjai, kuriems teliko ieškoti laikino krikščionių demokratų prieglobsčio.Dešiniojo sparno veikliausi yra vespisti, gavę vardą nuo susirinkimo vietovės Vespa. Jų vadu yra Carmine de Martino, vienas turtingiausių žemdirbių, kuriam politikos durys yra praviros. Į tą grupę neseniai įsijungė Flo- restano di Fausto, neseniai fašistų spaudoje kaltinęs krikščionis demokratus dalyvavus rezistenciniame sąjūdyje.

• VienišiJei pasitenkintume apibudinimu partijos sparnų, grupių, pogrupių, žaizdas nebūtų pilnas. Yra dar pavienių asmenų, kurių svoris, juntamas norint bet- kurį nutarimą atstovų rūmuose ar senate padaryti.Štai Pietro Campilli, sėkmingas veikėjas ūkio srityje, anksčiau A. de Gasperi kabineto ministeris be portfelio. Jis ypatingą dėmesį kreipia į pietų sritį.

Jo ūkio politika artima kairiojo 
sparno linkmei. Dabar jis vėl ka
binete ir aštriai kertasi su finan
sų ministeriu Giuseppe Pella, 
kuris atstovauja liberalizmui.

Štai kitas, kurio vardą neretai 
spaudoje skaitytojas užtiko — 
vidaus reikalų ministeris Mario' 
Scelba, didžiausias priešas ko
munistų, atslinkęs į partiją iš 
naujųjų fašistų.

Toji dėmė tebuvo nuplauta, 
kai jo bylą senatas įkišo į stalčių 
tik 1950 m. lapkričio mėn.

Tai vėl Attilio Piecioni, buvęs 
partijos generalinis sekretorius, 
partijos rikiuotojas, dabartinis 
teisingumo ministeris. Romėnai 
jį pravardžiuoja “karalienė mo
tina”, nes visuomet jis pasiren
gęs sėsti į sostą, jei A. de Gas
peri pailstų.Toliau Guido Gonella, buvęs L’Osservatore Romano bendradarbis, kuriam prieinamos Vatikano aukščiausios sferos. Švietimo ministeris Gonella, siekiąs reformuoti mokyklų programas, kas iššaukia pasipriešinimą nekatalikiško nusistatymo partijų ir asmenų.

Katalikų veikimasMes neturėtume pilno vaizdo nestabtelėję ties katalikų veikimu,Luigi Gedda sukurtu 1948 m. pradžioje. Ši organizacija staiga paplito visame krašte. Ją rėmė ne vien italai, bet ir užsieniečiai. Vietinių komitetų narių skaičius siekia net 50.000. Ši organizacija, kuri normaliai siekia katalikybę stiprinti, turi įtakos ir (politiniam gyvenimui. Ji iškelia kovos vėliavą prieš komunizmą. Po rinkimų A. de Gasperi ir visa

krikščionių demokratų partija 
pageidąvo, kad katalikų veikimo 
centras toliau liktų. L. Gedda 
buvo kitos nuomonės. Jis pakar
totinai aiškino katalikų veikimą 
nesant politine partija ir lįnko 
jį uždaryti. L. Gedda sulaukė pa
ramos iš Vatikano, kuris primi
nė, jog Italijos krikščionių de
mokratų partija esanti ne užtek
tinai katalikiška, todėl nepagei
dautina dėti įvairiaspalvius kiau
šinius į vieną gūžtą.

Reikia pripažinti, kad krikščio
nių demokratų rinkiminiai lai
mėjimai 1948 m. parėjo nuo fca- 
talikų veikimo, kuris L. Gedda 
energijos dėka, žaibo greičiu iš
plito krašte.. Puiki katalikų vei
kimo o^anizacija toli pralenkė 
pačią krikščionių demokratų 
partiją.Pastaruose savivaldybių rinkimuose į krikščionių demokratų rinkiminius komitetus kviesti: “garbingi, veiklūs ir patriotiški organizatoriai”. Tuo metu L. Gedda pasuko į kairę, palikęs dešinėje sau praviras duris.Tuos skirtingus krypsnius sulydyti reikalinga ilgo laiko. A. de Gasperi juos valdė dideliu atsargumu, taktu ir politiniu apdairumu jau penkerius metus. - Jis kalė, tirpino, lopė, siuvo, visuomet panaudodamas grupių bei asmenų tvirtybę ir silpnybę. Šis jo talentas verčia pagalvoti įvairiaspalvius partiečius, kas dėtųsi jo netekus. A. de Gasperi balansavimas tarp kitų partijų verčia nutilti savus rėksnius. Jei jie nenutyla, surandami griežtesni būdai jų balso negirdėti. Krikščionys demokratai turi aps-(Nukelta į 3 psl.)

POVANDENINIAI LAIVAI RUOŠIAMI KARUI
Negalima užmiršti II-jo 

Pasaulinio karo pamokosAntrojo pasaulinio karo metu vokiečiai didelį dėmesį skyrė povandeniniams laivams, kurie turėjo paraližuoti sąjungininkų : tiekimo linijas. Tas jiems dalinai Jis yra ne vien nepaprastai pa- Į Konservatyvizmas ir “jaunųjų . pavyko, jie sąjungininkų trans- turkų” socialinė linkmė, deja, i portams padarė nemažų nuosto- pastariesiems programos nėsais- ] iių, nors ir neįstengė tiekimo šučius ir nepaskelbus, eina savo ke- stabdyti. Karo pradžioje vbkiė- liu. Kai politinė kova rikiuojama čiai naudojo' seno tipo povande-
maldus, bet ir sumanus politikas. Nemažas polinkis į misticizmą talkinasi skaidrų tikrovės suvokimą ir sprendimą gyvybinių problemų, kuriomis nusėta i- ^Lietuvai išl^isvifttr,’’mūsieji .pro- ninius laivus. Oro atsargoms pajos būtis. Tie nepaprasti priešin-fesoriai deda visas pastangas pildyti jie turėdavo iškilti į pa-galima ir neturint tvarkymo' apylinkė, neturėdama nustatytų (valdymo) teisių. Šiuo atveju, • ribų, galės leisti tokiam atvyku- mątyt, taisyklių leidėjų turėta šiam balsuoti? ,galvoj tas “tvarkymas”, nes jis j Sudarant siū^mų kandidatų derinasi su “vyriausio” organo sąrašą turi būti neįrodyta be kitų sąvoka. Tik vyriausias Bendruo-' dalykų ir kandidato “profesija”(32 str. 1 pstr.)yJ3taišku, ar profesija turėta Lūisivoje, ar turi-menės organas turi visas Bend- į ruomenės tvarkymo teises, iš kurių išplaukia ir atstovavimo teisė. Už tai, taisyklių redakcija būtų tikslesnė pavartojus “tvarkytojo” sąvoką, kaip tai pasakyta laikinajame statute.Rinkimų Taisyklių 5 str. nustato, kad “Rinktinų atstovų kandidatus turi teisę išstatyti savo apygardoje kiekviena trisdešimties (30) pilnateisių lietuvių grupė”. Tuo tarpu, LKLB-nės Statuto 57 str. sako, kad rinktinų atstovų kandidatus turi teisę išstatyti savo apygardoje kiekviena 3 (trijų) pilnateisių lietuvių grupė. Gal čia Statuto spaudoje padaryta korektūros klaida (turiu prieš akis “Neprikl. Lietuvos” 38 (181) Nr. 1950 m., kuriame paskelbtas statutas). Jeigu tai nesama korektūros klaidos, tai toks esminis rinkiminių taisyklių prieštaravimas statutui yra neleistinas. Taisyklės negali pažeisti statuto. Jos gal turėti galios tiek, kiek sutinka su statutu. Išeina, kad šiuo punktu LKL BOK-tas, išleisdamas taisykles, pats nesilaiko savo paties išleis-

ma šiame kraštesaįTaisyklių lei- ■ dėjams gerai žinoma, kad tos profesijos pas tremtinius keitėsi kartu su kraštais, kuriuosna jie atkeliaudavo. Jeigu šitos žinios jau labai reikalingos, tai gal “profesijos” vardu turima galvoj dabartinis užsiėmimas. Ir bendrai, ar reikalinga tokios žinios, kurios tik apsunkina darbą, o nieko realaus pačiam reikalui neduoda. -Rinkimų Taisyklių 60 str. nustato, kad “Turį balsavimo teisę lietuviai, dėl ypatingai svarbių 
priežasčių (mano pabr.) negalėję nustatytu laiku užsiregistruoti ir atlikti kitus priešrinkiminius veiksmus, turi teisę atlikti visus tuos formalumus ir balsuoti atvykus jiems balsavimo dieną”. K-»-.s gi laikoma “ypatingai svarbiomis priežastimis” taisyklės nepasako. Koks yra tų ’’priežasčių” kriterijus ir kas jas nustatyti turi teisę? Vienam neužsi- registravimo priežastis atrodys “ypatingai svarbi”, o kitam — visai ne. Ir štai tautiečiui nebus

gumai ne vien išugdė A. de Gas- perį į valstybės vyrus, bet padarė tos didžiosios italų politinės partijos kalviu ir jos vadu, apie kurį sukasi daugelis palydovų.
ProfesoriukaiJei stabtelsime ties kairiuoju sparnu, užtiksime ten “jaunuosius turkus”, kurie pravardžiuojami profesoriukais. Jie sutelkianimosi bei įrodinėjimų “ypatingai svarbių priežasčių”. (Beabe- jo, savo gyvenamoje apylinkėje. Red.).Rinkimų Taisyklės LKLBO K-to priimtos 1951 metų balandžio mėn. 13 dieną, nors jos pa-

bent jaunimui savo įtaką turėti, j viršių, kur jų tykojo gausios są- Deja, kovojama už pozicijas be jungininkų lėktuvų eskadrilės.Norėdami apsaugoti savo povandeninius laivus nuo priešo aviacijos puolimų, vokiečiai juos karo viduryje aprūpino naujai iš-
vėliavos.

Tautinė vienybėGiovanni Gronchi, buvęs partijos generalinis sekretorius, nuo ' raStais šnorkelio "aparatais, t.y. 1948 m. atstovų rūmų pirminin- automatiškais vamzdžiais, kurie, kas, vadovauja 15 atstovų, kurie laivui piaukiant po Vandeniu, iš kairio sparno nevengia atsi- j būdavo iškišami i vandens pavir- durti dešiniam. Kur jie bebūtų.1 šiu ir iš čia galėdavo pasipildyti tačiau vyriausybei nevengia orį atsargas. Vamzdžio galas bu-Įgnybti. Ūkio srityje jie yra artimi kairiajam sparnui ir jam talkininkauja vyriausybę pulti.Politinėje srityje užuolankomis siekia komunistus ir pačius - . . • l" dešiniausius. Artimiausia jų te-7 l~ ma — patriotizmas. Lcuerna- skelbtos tik dabar, t.y. daugiau muodami patriotinėmis temomis,

to statuto. Skaitant kitus šiuo 
klausimu rinkiminių taisyklių 
straipsnius yra labai didelis skir
tumas ar kandidatus galės išsta
tyti (pasiūlyti) tik 3-jų asmenų 
grupė, ar toji grupė turi būti de
šimt kartų didesnė (30 asmenų), 
nes kandidatų pastatymas (pa
siūlymas) ir tokios grupės sufor
mavimas pagal rinkimines tai
sykles yra nelengvas dalykas.

(Ištikrųjų čia “NL” korektū
ros klaida. Ir statuto 57 str. rei
kalauja 30. Žiūr. “TŽ” 1950 m. 
Nr. 40 (41). Red.)

leista balsuoti. Ar ilgą ir sunkų 
fabrike darbą ir po to nuolatinį 
nuovargį (pav., nuolat nakties 
darbas) galima laikyti “ypatin
gai svarbia priežastimi”? Jeigu 
taisyklėse vartojamos kokios 
nors definicijos ar suvaržymai 
teisių, tai jie turi būti aiškiai ap
tarti, o ne palikti kieno nors nuo
žiūrai spręsti. Ir bendrai, kam 
reikalingas “ypatingai svarbių 
priežasčių” suvaržymas? Taisyk
lių leidėjai, būkite tikri, kad bal
savimo dieną bus sudaryti di
desni balsuotojų papildomi sąra-

Rinkimų Taisyklių 7 str. nu- šai, negu prieš balsavimo dieną, 
stato, kad “Sąrašams sudaryti Lietuviai, sunkiai dirbdami, nė
riniam. apygardom jų ribas at- labai eis įsirašyti į balsuotojų są- 
sižvelgiant rinkikų patogumo rašus ir dar tikrintis. Juk tai bus 
nustato LKLBOK-tas pagal turi-1 surišta su išlaidomis, laiko ir 
mą kartoteką ne vėliau kaip 16 {energijos eikvojimu. Mano išma- 
savaičių nuo balsavimo dienos 'nymu, kiekvienas lietuvis turįs 
(mano pabr.). Šis straipsnis de- Į balsavimo teisę gali atvykti ir 
rintinas su 6-tuoju straipsniu iš i balsuoti be jokių pirmesnių užsi
kurs) tik paaiškėja, kad minimi | registravimų, tikrinimų ir aiški-

negu dviems mėnesiams praėjus. Sunku yra rasti įstatymų leidimo atsitikimų, kad rinkiminis įstatymas veiktų atgal. Juk praėjo daugiau 2-jų mėnesių, kai tos taisyklės veikia ir jos nebuvo paskelbtos ir nebuvo visuomenei žinomos. Rinkiminės taisyklės visuomet pradeda veikti tik nuo jų paskelbimo dienos, nes tai yra veiksmo, o ne statikos reiškinys. Kitaip tariant, pats LKLBO K-tas savo vėlai paskelbtomis taisyklėmis ir jų galiojimą numatęs atgal, “nudžiovė” periferijoms du su viršum mėnesių gražaus laiko rinkimams pasiruošti.
Be paminėtų čia kelių sam

protavimų, reikia pripažinti, 
kad pačios taisyklės yra kruopš
čiai paruoštos ir pilnai galėtų 
būti pavyzdinėmis taisyklėmis 
bet kuriems rinkimams pravesti 
bet kurioms organizacijoms ar ir 
valstybei demokratiniais pagrin
dais besitvarkančiai. Bet kas tik
tų Jurgiui, gali visai netikti Pet
rui. Taisyklių painumas ir viso
kių formalumų reikalavimai yra 
tokie dideli, kad ne kiekvienas 
jose susigaudys. Rinkimų teisė
tas pravedimas ir pačių rinkimų 
orumo užtikrinimas galėjo būti 
pasiekti ir daug paprastesnėmis 
taisyklėmis, daugiau pritaikinto
mis prie dabartinio mūsų visų 
sunkaus gyvenimo. Linkėtina*, 
kad viskas puikiai ir gražiai pra
eitų ir lauktina naujų LKLBO 
K-to patvarkymų greitesniam 
rinkimų pravedimui ir tuo pačiu 
taisyklių įgyvendinimui.

E. Sudikas.

vo aprūpintas specialiais vožtuvėliais. Jie automatiškai užsidarydavo, kai į vamzdžio galą atsimušdavo vandens banga ir vėl atsidarydavo, kada vanduo nesiekdavo vamzdžio angos. Beveik tuo pačiu metu sąjunginin- i kai išrado radaro įtaisus. Tačiau jie pradeda kalbėti apie ’’Italijos politiką”, o kritikuodami JA V-bių ūkišką paramą, šaukia: “Tautinė vienybė”. Užsienio politikoje jie priartėja komunistams, kai deda pastangas neutralizuoti JAV teikiama šiluma varganoje Italijos padangėje. Ši Gronchi spekuliacija, paremta savanaudiškumu, gali jį nuirti iki ministerio pirmininko kėdės. Ir jei jo kabinete rastų vietos fa-

ma — patriotizmas. Bedekla- ir aviacijai ir radarui tokius laivus, aprūpintus šnorkeliu, vis dėlto nėra lengva susekti.Sovietų Sąjunga dabar yra labai išvysčiusi povandeninių laivų statybą. Amerikiečiai spėja, kad Stalinas jau turi per 500 povandeninių laivų. Didesnė jų pusė su šnorkelio aparatais. Tas Stalino povandeninis laivynas dabar ir yra didžiausias siaubas amerikiečiams, nes, spėjama, šo
Ar tikrai “nepagrįstos pretenzijos”?

Spausdindami K. Lukošiaus 
atsišaukimą, kviečiantį torontie- 
čius labiau domėtis sportininkų 
veikla, mes pridėjome pastabą. 
“NL” Nr. 24 — alpuk — dėl to 
rašo: “TŽ” redakcija ta pačia 
mintimi prijungė savo pastabą, 
kad “Napr. Liet.” bendradarbis 
nieko nerašinėja į “TŽ” sporto 
skyrių”.-.. Mes norėtume pa
klausti tą patį korespondentą, 
kaip reikia vadinti drąsą šitaip 
kalbėti žmogaus, kuris buvo iš
rinktas ir sutiko būti sporto klu
bo korespondentu, teikiančiu ži
nių visai spaudai, bet ne “Nepr. 
Lietuvai“? Mums nėra žinoma, 
kad jis tų pareigų būtų atsisakęs 
ir kad klubas būtų rinkęs kitą 
asmenį. Išradingo koresponden
to patarimai mums nereikalingi, 
kodėl jis ten rašo, mums jokia 
paslaptis, bet mes nemanome, 
kad neturėtume teisės konsta
tuoti faktą.

L” iš “Britanijos Lietuvio” persispausdintą straipsnį priskyrė jai pačiai, nes nebuvo jokios pastabos. kad tai persispausdini- mas, “NL” Nr. 24 atkirto labai įdomiai, kad tai “kalba “NL” naudai: žurnalistai su nuovoka žino, kuriame laikraštyje galima rasti įdomių žinių”. Medalis už kuklumą! O kažin kaip ten liaudies išmintis sako apie svetimų plunksnų puošmenas?
Ten pat dar randame šitokį ob

jektyvumo tvaskantį perliuką: 
“Tokia toje žinelėje (Mes netai
some, — taip išspausdinta!) kaip 
rašo “TŽ” yra bedievybė”. Varg
šeliai, bedieviais apšaukė! Argi 
tai būtų įžeidimas “pažangiam” 
žmogui. Tik mes niekaip nesu
randame “TŽ” tokios vietos. Ma
tyt, reikia “nepartiškai” Skaityti 
pasimokyti. Gaila, dar nebuvome 
jokios partijos centro komitete, 
tad neišmokom. Prašytume dau-

Į mūsų pastabą, kad “Elta” “N giau pamokų.

vietų povandeniniai laivai yra aprūpinti vokiškųjų patobulintų V raketų iššovimo rampomis ir, gal būt, net atominėmis bombomis. Pasiekę JAV pakrantes, sovietų povandeniniai laivai lengvai galėtų apšaudyti didesniuosius uostus, sukeldami nemažą paniką ir padarydami gana stambių nuostolių.
Amerikiečiai tobulina savo 

povandeninius laivus“Coronet” zurziąs patiekė keletą- klausimų amerikiečių admirolui Charles B. Momsen, dabartiniam povandeninio karo Į operacijų viršininko padėjėjui. Iš jo atsakymų aiškėja, kad amerikiečiai taipogi nesnaudžia.

amerikiečių mėginimus pasistatyti atomine energija varomą povandeninį laivą. Jo statybai prez. Trumanas davė leidimą jau praėjusių metų rugpjūčio mėnesį. Tam tikslui buvo paskirta graži 40 mil. dolerių suma. Laivo statyba užtruks apie trejus metus. Tai būtų tikra revoliucija povandeninių laivų kare, nes naujasis laivas, turėdamas negreitai išsenkančios atominės energijos atsargas, lengvai galėtų pasiekti visus pasaulio vandenis. Jo motorams nereikės oro. Todėl žymiai padidės oro atsargos, skirtos l įgulai. Po vandeniu toks atomi-
vai jau yra aprūpinami šnorkelio aparatais. Be to, amerikiečiai turi sunkonstruavę naują povandeninį laivą, kuris savo oro atsargas galės papildyti cheminiu būdu, neiškildamas į vandens paviršių ir net nevartodamas šnorkelio įtaisų. Tą principą pirmieji buvo pradėję mėginti vokiečiai paskutiniaisiais karo mėnesiais. Tačiau “cheminio kvėpavimo” povandeniniams laivams dar reikia išspręsti sunkią problemą: chemikalai užima daug vietos ir todėl povandeninis laivas dėl savo mažumo jų negali pasiimti didesnio kiekio.Amerikiečių povandeniniai lai vai sekančiame kare turės dvejopą uždavinį — žvalgybą ir kovą su priešo povandeniniais lai- v.ty. Kaikurie iš jų yra specialiai pritaikomi kariuomenės ir kuro transportui. Jie ypač tinka evakuacijai iš priešo užimtų sričių.Kita amerikiečių povandeninių laivų 'dalis skiriama tiesioginei kovai su sovietų povandeniniais laivais. Žinoma, priešo povandeninį laivą lengviausia sunaikinti aviacijai, kada dar jis yra statyklose arba, kai jis stovi uoste. Povandeniniam laivui išplaukus į atvirą jūrą, aviacija darosi bejėgė, nes jai sunku tokį laivą susekti. Todėl amerikiečių inžinieriai sukonstruktavo specialų povandeninį laivą, kuris turės ateiti į pagalbą aviacijai. Jis yra aprūpintas labai tyliai veikiančiomis mašinomis, radaru ir garso gaudymo aparatais. Lindėdamas po vandeniu jis lauks priešo povandeninių laivų ir čia jiems netikėtai smogs mirtiną smūgį. Lig šiol būdavo 
kariaujama žemėje, ore, vandens 
paviršiuje, o dabar, atrodo, sekančio karo metu prasidės kovos 
ir po vandeniu.

Atomine energija varomas 
povandeninis laivas

Tame pačiame žurnale JAV vi- 
ceadmirolas Chari. A. Lockwood 
pateikė smulkesnių žinių apie

nis laivas galės išbūti iki 4-5 dienų. Dabartiniuose povandeniniuose laivuose dizelio motoras kartu su visomis alyvos atsargomis sverdavo per 350 tonų. Baterijos taipogi sverdavo maždaug tiek pat. Atominiame povandeniniame laive, pašalinus dizelio motorą su alyva ir baterijas, bus galima patalpinti žymiai daugiau torpedų. Įgulai galima įrengti žymiai laisvesnes ir patogesnes patalpas. Atominis motoras už dizelinį bus stipresnis tris ar net keturis kartus. Todėl toks povandeninis laivas po vandeniu galės lengvai išvystyti 25-30 mazgų greitį į valandą. Amerikiečių di- zeliu varomas povandeninis laivas Pickerel savo laiku pastatė greičio rekordą, 5.200 mylių kelionę iš Hong Kongo į Pearl Har- bourą atlikdamas per 21 dieną. Atominis povandeninis laivas tą patį nuotolį pasiektų per 8-9 dienas. Dėl savo didelio greičio vienas atomine energija varomas povandeninis laivas galėtų nuveikti dabartinių trijų dizelinių povandeninių laivų darbą. Dėl didelio greičio tokį povandeninį laivą būtų labai sunku susekti 
karo laivams, o ir susekus būtų beveik neįmanoma jį nuskandinti. Naujieji atominiai povandeni-, niai laivai bus taipogi aprūpinti ir raketiniais ginklais. Paskuti
niojo karo metu didieji keleivi
niai laivai gana saugiai pervež
davo kariuomenės dalinius, nes 
priešo povandeniniai laivai, bū
dami gana negreiti, negalėdavo 
jų prisivyti. Tuo tarpu nuo ato
mine energija varomo povande
ninio laivo neįstengtų pabėgti 
joks kitas laivas, plaukiantis 
vandens paviršiuje.

Šis naujasis amerikiečių išra
dimas yra atsakymas į vis gau
sėjantį sovietų povandeninį lai
vyną. Žinoma, reikia manyti, so
vietai taipogi projektuoja atomu 
varomus povandeninius laivus. 
Taigi, didžiausias klausimas yra 
kas — sovietai ar amerikiečiai —- 
įstengs pasistatyti didesnį skai
čių atomine energija varomų po
vandeninių laivų ir kurie iš jų 
bus pranašesni.

Vyt. Kastytis.



MAŽASIS FELJETONAS

SUNKUS UŽDAVINYS
(Perspausdinta iš “Ties os” kovo mėn.)

Mūsų komunistiniai laikraš
čiai, ypač “Liaudies Balsas”, 
labai mėgsta vaizduoti “skaid
rųjį*’ sovietinį gyvenimą ir 
puikią tvarką, kuria “džiaugia
si” šiandien lietuvis savo tė
vynėje, persispausdinėdami 
straipsnius, didžiųjų pareiški
mus ir noveles iš Lietuvos bol
ševikinės spaudos. Iš tų persi- 
spausdinimų gaunasi labai 
gražus vaizdas. Kad jį papildy
tume, mes persispausdiname 
ne propagandisto pasakojimą, 
bet feljetono forma pareiški
mą tų, kurie patys tą “džiaugs 
mą” patiria ir vargo naštą 
neša.

— o —

Kai darbo žmogus buto gavi
mo reikalu kreipiasi į Vilniaus 
miesto vadovus, jis neretai iš
girsta atsakymą:

— Butų nėra, su butais sunku. 
Vokiškieji fašistai padarė didelę 
žalą mūsų respublikos sostinės 
butų ūkiui.

Tačiau, jei ko trūksta, tai tą 
reikia branginti, neleisti naikin
ti, gadinti. Kitaip sakant, tai 
ypač reikalaujama, kad namai 
būtų remontuojami, kad būtų 
užtikrinta jų apsauga nuo griu
vimo, irimo, ardymo.

Kaip dė/r to kovoja .Lenino ra
jono butų ūkio valdyba, kaip į 
tai reaguoja miesto tarybiniai 
organai?

V ilniu j e, Savičiaus gatvėj e Nr. 
5, gyvena J. Černiauskaitė su se
serimi ir senute motina.

Butas, kuriame gyvena J. Čer
niauskaitė, susideda .iš dviejų 
kambarių: vienas gyvenamasis, 
kitas neatremontuotas ir negy
venamas. Kol Černiauskaitės gy
veno dviese, joms 10 kvadratinių 
metrų ploto pakako. Kai praėju
sių metų pradžioje pas jas atva
žiavo senutė motinai — trims 
žmonėms gyventi buvo per ankš 
ta. Jos nutarė atremontuoti ant
rąjį kambarį juo labiau, kad ten 
buvo nedaug darbo.

Atremontuoti kambarį ne toks 
jau sunkus dalykas. Bet pasiro
dė, kad tą sumanymą įgyvendin
ti labai sunku, kai reikia kreip
tis į Lenino rajono butų ūkio vai 
dybos viršininką drg. Mymriko- 
vą. J. Černiauskaitė balandžio 
mėnesį kreipėsi į miesto vykdo
mąjį komitetą ir prašė leisti jį 
atremontuoti. Miesto vykdoma
sis komitetas davė sutikimą ir 
reikiamus nurodymus. Atrodė 
viskas tvarkoje. Bet per anksti 
džiaugėsi J. Černiauskaitė.

Ji nežinojo, kad raštai iš Vil
niaus miesto Tarybos į Lenino 
rajono vykdomąjį komitetą ir bu 
tų ūkio valdybą keliauja labai 
lėtai, o vykdomi dar lėčiau.

Pagaliau, Lenino rajono butų 
ūkio valdybos viršininkas drg. 
Mymrikovas irgi davė sutikimą 
remontuoti J. Černiauskaitės bu
tą. Atvyksta autoritetinga komi
sija, apžiūri kambarį, sustato są
matą ir dargi datą nustato, iki 
kurios turi būti atliktas remon
tas. Kambario remontui paskir- 
ria trumpą laiką... daugiau 
kaip du mėnesius.

Sutartis butų ūkio valdybos 
vyr. inžinieriaus Marcinkevi
čiaus surašyta, Mymrikovo pa
sirašyta ir antspaudu patvirtin
ta, o remontas nė iš vietos neju
da.. Mat, kambarį užėmė pilietis 
Jasiulevičius ir gyvenamąjį kam
barį pavertė malkų sandėliu.

J. Černiauskaitė kreipėsi į na
mų valdytoją Macijauskienę, pra 
šydama padėti ištuštinti remon
tui skirtą kambarį; namų valdy
toja Macijauskienė — į Lenino 
rajono butų ūkio valdybos virši
ninką Mymrikovą , Mymrikovas 
rašo griežtą raštą Macijauskienei:

— Kodėl nevykdot vykdomojo 
komiteto nutarimo? Nedelsiant 
išmeskite malkas iš remontuoti 
numatyto kambario ir praneški
te man iki 1950 m. rugpiūčio 20d.

Namų valdytoja Macijauskie
nė griežtai siūlo Jasiulevičiui iš
tuštinti malkų sandėliu paverstą 
kambarį. Pastarasis į šį griežtą 
siūlymą Šitaip reaguoja: sandė
lį paverčia “gyvenamuoju” kam
bariu — apgyvendina... kiaulę. 
Girdi, kiaulė irgi gyvas padaras, 
jai taip pat gyvenamasis plotas 
reikalingas...

Namų valdytojas, butų ūkio 
valdyba, Lenino rajono vykdo
masis komitetas, miesto taryba 
susirašinėja, vieni už kitus griež 
tesnius įsakymus, nutarimus, pa-

rėdymus, paliepimus rašo ..., 
bet nuo to reikalas nesikeičia. 
Kambarys neremontuojamas. 
Černiauskų šeima vis dešimties 
kvadratinių metrų plote gyvena.

J. Černiauskaitė vėl kreipėsi 
į Vilniaus miesto vykdomąjį ko-, 
mitetą. 1950 metų rugsėjo 9 d. 
raštu Nr. 1635 miesto vykdoma
sis komitetas vėl siūlo Lenino 
rajono vykdomajam komitetui 
imtis priemonių gyvenamajam 
plotui ištuštinti. Lenino rajono 
vykdomasis komitetas vėl nuro
do, drg. Mymrikovui imtis žygių, 
kad pilietis Jasiulevičius ištuš
tintų kambarį remontui.

Ir taip pasaka be galo ...
Vilniaus miesto taryba rašo, 

Lenino rajono vykdomasis komi
tetas rašo, Mymrikovas rašo, Ma 
cijauskienė rašo, o vykdyti nie
kas nevykdo. Raštų prirašyta 
tiek, jog jeigu kiekvienas iš ra
šančių, užuot rašęs laišką, atei
tų į talką paremontuoti kamba
rį, tai jau viskas seniai būtų bu
vę padaryta.

Gruodžio 15 d. apžiūrėti kam
bario atėjo keturių žmonių ko
misija, pasitarė ir drg. Mymriko
vas visos komisijos vardu auto
ritetingai pareiškė:

— Šitas kambarys dar neištuš
tintas, jūs jo negausite, o mes ne
remontuosime. Jei jums čia ne
patinka gyventi, kraustykitės į 
Antakalnį, atsiremontuokite bu
tą ir laimingai gyvenkite.

Pasirodo sunkus uždavinys at
remontuoti kambarį Lenino ra
jone..

Visa šita istorija nė kiek nelie
čia Jasiulevičiaus kiaulės. Ji kuo 
ramiausiai kriuksi ir savo kiau
lišku protu galvoja:

— Vis tik dar yra Vilniaus 
miesto ir Lenino rajono vykdo
muosiuose komitetuose ir butų 
ūkio valdyboje gerų žmonių — 
nepalieka kiaulės be pastogės...

Skaitytojas, turbūt, paklaus:
— Ar apie tai žino Vilniaus 

miesto vykdomojo komiteto pir
mininkas drg. Kareckas?

Taip, žino! Šiuo reikalu jis pats 
du raštus pasiuntė į Lenino ra
jono vykdomąjį komitetą. O ant 
vieno rašto dargi parašė: ’’Apie 
įvykdymą pranešti miesto ta
rybos vykdomajam komitetui”.

Vykdydami drg. Karecko pra
šymą, mes jam pranešame, kad 
jo nurodymas neįvykdytas ir ne
vykdomas. Tikimės, kad ir jis 
mums praneš, ką jis padarys, 
kad šis raštas būtų įvykdytas.

P. Adamaitytė, V. Miniotas

Kanados Lietuvių Katalikų suvažiavimas
KVC š.m, liepos mėn. 28-29 d. Suvažiavimas vyks pagal šią

kviečia Toronte antrąjį Kanados 
Lietuvių Katalikų suvažiavimą, 
kuriame bus nagrinėjami svar
biausieji bei aktualieji Kanados 
Lietuvių Katalikų reikalai, nu
statomos tolimesnio veikimo gai
rės ir išrenkamas naujas Kana
dos Lietuvių Katalikų Veikimo 
Centras. Į suvažiavimą kviečia
mi atstovai ir svečiai iš Ameri
kos, Kanados ir kitų valstybių.

Atstovais yra:
• 1. Katalikiškosios akcijos vie

tos komitetų visi nariai.
2. Kunigų Vienybės nariai.
3. Katalikiškų organizacijų at

stovai (vienas nuo dešimt 
pilno ar nepilno padalinio 
narių skaičiaus), 
KVC įgaliotiniai, 
KVC tiesiogiai pakviestieji.

Svečio teisėmis kviečiamas 
dalyvauti kiekvienas lietuvis.

Kiekvienas atstovas turi turėti 
atitinkamos organizacijos įgalio
jimą raštu, ar KVC kvietimą.

5.

programą:

Liepos mėn. 28 dieną:
1. 8.30 vai. — suvažiavimo da

lyvių pamaldos lietuvių pa
rapijos bažnyčioje,

2. 9 vai. — atstovų ir svečių re
gistracija parapijos salėje, 
941 Dundas St. West.,

3. 9.30 vai. — 12 vai.:
a. suvažiavimo atidarymas,
b. prezidiumo ir komisijų 

sudarymas,
c. KVC, Revizijos Komisijos 

ir Katalikiškosios Akcijos 
vietos komitetų praneši
mai ir diskusijos dėl jų,

4. 14 vai. — Kanados Lietuvi!} 
Katalikų aktualieji klausi
mai:
a. spauda,

' b. švietimas,
c. lietuvybės išlaikymas,
d. kova dėl laisvės,
e. šalpa,

f. Kanados Liet. Bendruo-
menės organų sudarymo

5. 17 vai. — paskirų katalikiš
kų organizacijų posėdžiai.

Liepos mėn. 29 d. — St. Hellen 
salėje — Dundas St .W. ir Cla- 
rens kampas:

1. 11 vai.—13 vai. — KVC už
daviniai ir gairės ateinan 
tiems metams.

2. 14 vai.—16.30 vai.:
a. mandatų komisijos 

nešimas,
b. KVC ir Revizijos Komisi

jos rinkimas,
c. Sveikinimų ir rezoliucijų 

priėmimas.
3. 17 vai.—20 vai. — iškilmin-
, gas posėdis:

a. Prof. S. Sužiedėlio pa
skaita,

b. sveikinimai,
c. Suvažiavimo uždarymas.

Po iškilmingo posėdžio bus po
būvis.

pra-

KVC

Medžio amžius
Dar prieš šimtą metų medį 

vartojo tik statybai, kurui ir pri
mityvių įrankių gamybai. Šiais 
laikais iš jo, išspaudus iš tarpelių 
orą, paskui įmirkant sakuose ir 
įkaitinant, pagaminama tokia 
tvirta medžiaga, kuri prilygsta 
plienui ir pilnai jį pavaduoja. 
Skirtumas tik toks, kad ji leng
vesnė už plieną, tai tinka dauge
lio mašinų dalių gamybai. Iš me
dienos gaminami sunkieji tepa
lai, saldainiai ir net riebalai! 
(Karo metu Vokietijoje).

Galima būtų šimtai dalykų pri-

popierio krizės, jei ne šis naujas 
popieriui gauti būdas. Mat, anks
čiau popierių gamindavo tik iš 
skudurų. Dabar gaminama dau
gelio rūšių popierio: rašymui, 
spausdinimui, pakavimui ir net 
popieriniams pinigams.

Medienos vaidmuo dar padi
dėjo, kai iš tos pat celiuliozės 
pagamino dirbtiną šilką. Gamy
bos procesas toks:

Celiuliozę atskiedžia rūgš
timis ir gauna masę, panašią dre
bučiams, kuri per sietą mažomis 
skylutėmis išspaudžiama. Šiuosskaičiuoti, kurie yra iš medienos ^tvarius siūlus dar merkiama padaryti. Pažvelgsime mes tik il‘ ™gst,s .’J, 1^ gaunami ttkn dirbtinio šilko siūlai. Apytikriaikeletą svarbesniųjų.

Įvairus medienos panaudoji
mas prasidėjo nuo to laiko, kai 
mokslo dėka medienoje buvo su
rasta celiulozė ir joje esantis lig
ninas. Celiuliozė teikia medžiui 
lankstumo ir išbrinkime ganą, o 
ligninas riša medžio pluoštus ir 
teikia jam kietumą bei tvirtumą. 
Bendrai gi medį sudaro daugu
moje organinės ir maža dalimi 
mineralinės medžiagos. Kai buvo 
surasta celiuliozė ir kada chemi
kai savo rankas ’pridėjo, buvo 
pradėta gaminti popierius. Tai 
atsitiko 1846 metais. Nuo to me
to, kada Gutenbergas sukombi
navo pirmąją spaustuvę su jo iš
rastomis judančiomis raidėmis ir 
atspausdino bibliją, popierio pa
reikalavimas labai smarkiai kilo. 
Netenka abejoti, būtų priėję prie

Ševčenkos paminklas atidengtas
Aną savaitę Montrealy 5000 

Kan. ukrainiečių mitinge, kuria
me kalbėjo liberalų atstovas 
parlamente, ukrainietiškos kil
mės Decore, Manitobos ukr. ka
talikų dijecezijos kancleris Kuš- 
nir ir Winnipeg© komiteto direk
torius Kochan, priėmė rezoliuci
ją,, federalinei valdžiai, kad Mas
kvos dovanotasis Ševčenkos pa
minklas būtų grąžintas atgal.

Kanados tautinės centrinės or
ganizacijos birželio 3 d. pasiuntė 
telegramą ministeriui pirminin
kui, nurodydamos, kad užsimoji
mas pastatyti Maskvos dovano
tą Ševčenkos paminklą yra eili
nis komunistinės propagandos 
triukas, įžeidžiąs visus lojalius 
Kanados ukrainiečius. Ukrainie
čių spauda be to, skelbė, kad 
imtasi atatinkamų žygių, kurių 
neįvardino. Tuo tarpu komunis
tinė ukrainiečių spauda varė di
delę propagandą, kviesdama da
lyvauti visose “60 m. jubiliejaus” 
iškilmėse birželio 30 d. Maple 
Leaf Gardens, o liepos 1 d. Camp 
Palermo, kur turi įvykti pamink
lo atidengimo iškilmės. Toronte 
ir visoje Kanadoje platinamas 
specialus festivalio leidinys, To
ronte išnešiotas veik viso miesto 
namams, kuriame kalbama gra
žiais žadžiais apie Ukrainą, su 
kniazių ir atamanų atvaizdais, 
greta kurių išspausdinti ir bol
ševikiniai herojai, kaip Timošen- 
ko, Lysenko, o pagaliau ir paties 
paminklo nuotrauka. Atskirai iš
leistą festivalio reklamą puošia 
“jubiliejinis ženklas”, labai pri
menąs Sovietinės Ukrainos her
bą: dviejų kviečių varpų pradė
tas vainikas, kurį atbaigia įra
šas “Ukrainians in Canada 60 
Years”, o viduryje sukryžiuoti 
plaktukas su peikena, už kurių 
geležinkelis su artėjančiu gar-

vėžiu. Ukrainos tradicinio ženklo 
“trizubo”, analogiško mūsų Ge
dimino stulpams, nei ženklo vi
suose leidiniuose.

Demokratiniai ukrainiečiai pa
siekė tik kiek, kad gen. guber
natorius Alexander atšaukė savo 
pažadą dalyvauti iškilmėse. Pa
minklas buvo atidengtas vienų 
raudonųjų ukrainiečių, nedaly
vaujant jokiam oficialiam val
džios atstovui. Minia buvusi di
delė, bet tik iš raudonųjų.

iš vieno kubinio metro medienos 
išeina 120 kg. dirbtinio šilko, iš 
kurio pagaminama apie 300 gra
žių suknelių. Dirbtinio šilko dau
giausia pagaminama JAV ir Ja
ponijoje. '

Iš tų pačių celiuliozės drebu
čių pagaminama celefoną, naudo
jamą aklinam puodų uždarymui 
ir gamybai dirbtinų žarnų deš
roms dėti.

Negalima nepaminėti dar vie
no labai svarbaus medienos pro
dukto, tai medinio cukraus. Jis 
pagaminamas iš celiuliozės, vei
kiant ją įvairiomis rūgštimis, ata
tinkamai kaitinant ir presuojant. 
Iš medinio cukraus gaminamas 
metilo ir etilo alkoholis. Pasta
rąjį galima vartoti ir gėrimui. 
Prie to, medinis cukrus tinka pa
šarui, ypač raguočiams ir kiau
lėms. Kitaip sakant, iš medžio, 
per tarpininką, galima pasiga
minti net mėsos

Čia neįmanoma suminėti visų 
tų dalykų, kurie yra medienos 
produktai. Bet jau ir čia paminėti 
mums leidžia sakyti, kad dabar
tinė era yra medžio amžius.

Prisimindami savo krašto gra
žiuosius miškus, su kuriais taip 
lietuvis suaugęs, juos savo dai
nose apdainavęs ir daugelio eilė
raščių posmuose išlinksniayęs, 
kur dažnai sau užuovėją rasdavo 
ir kur dabar ne vienas partizanas 
prisiglaudęs yra, tenka su šird
gėla konstatuoti, kad jie smar-

kiai retėja. Okupantas nesigailė
damas kerta ir išveža tą brangų 
mūsų krašto turtą, kurs nepri
klausomybės laikais davė mums 
dideles valstybines pajamas, kai 
ketvirtadalį viso eksporto suda
rė medis ar jo gaminiai. Miškais 
apaugusi žemė pas mus tesudarė 
17%, tuo tarpu Vokietijoje 27%, 
o Kanadoje 37% . Turėdami nedi
delius miškų plotus — 1939 m. su 
Vilniaus krašto prijungta dalimi 
1.089.000 ha ir Klaipėdos krašte 
46.845 ha, — ir žinodami šiandie
ną universalų medienos panau
dojimą, branginkime savo mišką 
ne tik kaip krašto puošmeną, bet 
ir kaip didelį turtą, kurs mūsų 
naujai išsilaisvinusiai tėvynei 
daug daug gerbūvio atneš.

Dipl. mišk. Vyt. Barisas.

RUDŲJŲ AUKOS
Ablingos kaimo išžudymo 10 metų sukakčiai

Nežinau, kodėl niekas neprisi
mena aukų, kritusių nuo nacių 
rankos.

Tai buvo Žemaitijoje, Kretin
gos apskrityje, Andriejavo vals
čiuje. Kas yra važiavęs gražiuoju 
Žemaičių plentu, tarp Gargždų 
ir Rietavo, pravažiavo mažą 
miesčiuką Andriejavą. Nuo plen
to. už trijų kilometrų į šiaurę 
buvo gražūs kaimelis Ablinga. 
Labai gražioje vietoje ant vieno 
kalnelio gyveno 8 ūkininkai. Jų 
sodybos buvo visų iš eilės, lyg 
miesto gatvė. Jau 194.0 m. įsibro
vėliai rusai pradėjo drumsti ra
mybę visam kaimui. Nebegalėjo 
naktimis namuose miegoti. Visų 
akys buvo nukreiptos į vakarus, 
laukė karo, kaip išvadavimo iš 
raudonųjų. Bet, kaip priežodis 
sako, ar velnias rudas ar raudo
nas, vistiek velnias ir gana. Tai 
pasitvirtino ir Ablingoje.

Sekmadienį, 1941 m. birželio 
22 d. jau girdėjosi pirmieji šū
viai žengiant vokiečių kariuome
nei per sieną į Lietuvą. Nudžiu
gę gyventojai laukė išsivadavi
mo. Norėdami pasislėpti nuo ar
tėjančio fronto, paėję kiek nuo 
sodybų, sugulė tarpkalnėje ir 
laukė, kada galės grįžti į namus. 
Vokiečių kariuomenė atėjo be 
mūšių, nes rusai nespėjo gintis, 
o tik bėgo. Pavakarį jau viskas 
aprimo ir gyventojai buvo besi
ruošią grįžti į namus. Bet įvyko, 
deja, kitaip, nežinia iš kur ir 
kaip. .

Prieš sodybas ant kalnelio at
sirado trys vokiečių kariai nu
šauti. Pamatę juos vokiečiai įnir
to kaip liūtai ir puolė beginklius 
gyventojus. Nors ginklo nei pas 
vieną nerado, bet vistiek suvarė 
visus į tuščią baraką, rusų pa
statytą ginklų sandėliui. Vakare 
visame kaime pasipylė essesinin- 
kai, smogikai, vis dar rankiojo 
gyventojus ir varė į baraką. Vai
kai, moterys, seneliai buvo 
grūsti į vieną baraką.

su*

Amerikiečiai daro ryškų posūki
(Atkelta iš 1 psl.) 

vęs taip pat reikšmingas.
• Baltagvardiečiai ir kiti to

talitariniai rusai, neišskiriant nei 
Kerenskio, primygtinai stengiasi 
įtikinti pasaulį, kad tautinis ju
dėjimas Ukrainoje ir čia yra ne-' 
vertas dėmesio. Bet lietuviai ži
no, ka reiškia “Pavasaris eina 
Karpatų kalnais” ir jie, daugu
moje, visa širdimi remia ukrai
niečių pastangas išsivaduoti iš 
šimtmetinės vergovės. Čia patei
kiamu “Pravdos” liepos 2 d. 
straipsniu norima parodyti gims
tančias tautines tendencijas net 
sovietinėje Ukrainoje, kas suke
lia daug rūpesčio ir raudonie
siems tironams. “Pravda” necen
zūruotai užsipuolė ukrainiečių 
mėnesinį žurnalą “Zvezda”, kaip 
drįsęs įsidėti V. Šošįūros poemą 
“Mylėk Ukrainą”, parašytą prieš 
7 metus. “...Joje neiškeliama 
socializmo ir didžiosios tėvvnės 
meilė, bet tik svaisčiojama apie 
gražiąją Ukrainą”, niršta “Prav
da”. Girdi, ir ukrainiečių operos 
“Bogdan Chmelnicki” pastaty
mas rodo, jog ukrainiečių komu-

nistai daro stambias ideologines 
klaidas...” ,

• Reuter i s praneša iš Stock
holm©, jog gautomis iš Rygos 
informacijomis, Latvijos TSR 
Vyriausiosios Plano Komisijos 
pirmininkas Fricis Deglavs pa
šalintas iš pareigų už tai, kad 
planas smarkiai suvėlintas.

• “Taika” Korėjoje neužmig
do amerikiečių saldžiam sapnui, 
kaip rodo visuotinės mobilizaci
jos kariuomenės stovyklų rengi
mas. UP iš Vašingtono pranešė, 
jog kariuomenė yra pasiruošusi 
išleisti daugiau kaip 50 mil. do
lerių įrengimui 9 tokių stovyklų, 
kurios galės apmokyti kad ir mi
lijonines armijas naujokų. Kai- 
kurios iš šių stovyklų turės būti 
njujai pastatytos. Esant reika
lui, šios stovyklos galėsiančios 
būti įrengtos per 6 savaites.

• Tūlas State Department© 
pareigūnas John Begg pareiškė, 
jog paskutiniuoju laiku sovietų 
trukdymus “Amerikos Balso” 
radiofonui pasisekė nugalėti ir 
jo programa girdima sovietų pa
vergtuose kraštuose geriau, ne
gu bet kada anksčiau.

Artinantis vakarui, gretimo 
kaimo trys vyrukai, pastebėję, 
kad niekas nejuda sodybose, su
sitarė eiti pasižiūrėti, kas daro
si. Priėjus kaimą, apsupo juos 
smogikai ir, nors iškrėtę kišenius 
nieko nerado, vistiek nutarė gy
vų nepaleisti. Sumušę nežmoniš
kai, prikalė gyvus prie vieno klo
jimo sienos ir jį padegė. Nuo to 
klojimo užsidegė visi namai ir 
už kelių valandų nebuvo nei vie
no trobesio, tik pelenų krūva. 
Uždarytieji barake matė per ply
šius, kad dega jų visas turtas. Iš 
skausmo aikčiojo, kiti rankas su
dėję meldėsi, nes nežinojo, kas 
jų pačių laukia. Pirmadienio ry
tą atėję smogikai paleido iš ba
rako visus ir nuvarė į kelią, kurt 
ėjo nuo sodybos žemyn tarpkal-- 
niu. Pasakė visiems bėgti, o ked' 
pradėjo bėgti, užskrido lėktuvai 
ir paleido šūvius iš kulkosvai
džių. Jaunesnieji pradėjo kabin
tis į kalną, ieškodami išsigelbė
jimo. Bet ir ten stovėjo smogi
kai ir nesidrovėjo paleisti šūvį 
tiesiai į galvas.

Kiek aukščiau ant pievos buvo 
rasti du sužadėtiniai, kurių ves
tuvės turėjo įvykti kaip tik tą 
sekmadienį. Juos sujungė ne ku
nigas, bet smogikų kulkos. Buvo 
rasti susikabinę rankomis.

Kiti jauni vyrukai perbėgo ke
liuką ir susmuko į vieną šaltinį, 
o kiti glaudėsi prie Marijos Lur- 
do, savo pačių pasistatyto. Atra
dę juos dar gyvus, atplėšė nuo 
Marijos kojų ir subadė durtu
vais. %

Kiek toliau nuo kaimo, kitoje 
tarpkalnio pusėje, gulėjo dar de
vyni vyrai ir viena moteris su 
keturiais vaikais. Atėję rudieji, 
liepė gultis į kalną kniubščia ir 
priėję šovė tiesiai į galvą. Taip 
ėjo iš eilės iki devinto, kuris bu
vo tų keturių vaikų tėvas. Kai 
liepė jam gulti, vaikai puolė prie 
žudikų ir prašė, kad juos pirma 
nušautų, o paskui tėvą. Gal jie 
nesuprato, ko jie prašė, arba 
jiems buvo viskas vistiek.

Kai atsuko šautuvą į tėvo gal
vą, motina jį žegnojo švęstu van
deniu ir laimino kryžium)!. Smo
gikai atsisukę liepė jai guldyii- 
vaikus ir pačiai gultis. Bet ji pa
sakė: “Šaukit stačią” ir tik trau
kė vaikus aplink save. Tada smo
gikai numojo ranka ir nuėjo, pa
likdami ją gyvą, vieną visame 
kaime su mažais vaikais.

Lavonai gulėjo tris dienas, nes 
nebuvo kas laidoja. Trečią dieryį 
susirinko iš gretimų kaimų keli 

-vyrai palaidoti kūnus. Jų pačių 
žemės vidury buvo seni kapai, 
apaugę šimtamečiais ąžuolais, o 
vidury stovėjo trys seni kryžiai. 
Vyrai iškasė tris dideles duobes 
per visas kapines ir suguldė kū
nus vienas prie kito. Nereikėj© 
nei vainikų, nei karstų, nes ne
buvo nei draugų, nei kaimynų — 
gulėjo visi kartu. Tarp lavonų 
buvo rastas vienas dar gyvas aš- 
tuonių mėnesių vaikas su nu
traukta ranka.

Visas kaimelis buvo labai reli
gingas. Kasmet Kryžių dienom 
rinkdavos visi į tūps kapus mels
tis, prašyti Dievulio palaimos 
savo laukams. Taip ir dabar su
gulė visi kartu savo numylėtos 
žeanės kampelyje. J. Ž.

Henriko VIII parkas Surrey, netoli Londono

Italijos valdanti partija
(Atkelta iš 2 psl.) 

čiai rūpesčio susitvarkyti su sve
tima opozicija. Prieš komunistus 
jie neveda rėkiančios kovos, kad 
savo padėties nesusilpnintų. Ko
munistai pasitraukė išvydę Scel- 
bos šarvuočius, bet krikščionys 
demokratai neatakuoja jų tvir
tovių ūkiškoje ir socialinėje sri
tyse. Gal tat leidžia suprasti 
krikščionims demokratams tai
komą romėnų anekdotą: “Nieko 
nedaryk šiandien, turėdamas pa
grindo išsisukti ir rytdienai ati
dėti”.

Atleidimo ožys
Žadėtoji žemės reforma veik 

nepajudėjo. Mokestinė reforma 
padaryta popiery ir įdėta į stal
čių. Pramoninei reformai net 
metmenys dar neparuošti, nors 
prašoma daugelį įmonių nacio
nalizuoti. Darbo jėgos 10% yra 
bedarbiai, o pramonė, žiūrint ša
kų. teveikia 50-75% pajėgumu.

Kai pasaulyje pradeda įsivy
rauti neramumai, o Italija turi 
strategihius uždavinius Vidurže
mio jūroje, vyriausybė nepa
miršta jos nuodėmių atleidimo 

Į ožio — komunizmo. Liberalizmo 
Į vietą užima valstybės įsikišimas.

Jis atneša nerangios valstybinės 
aparatūros biurokratizmą ir su
stingimą. Tautoje, kuri dar ne
atsigavo nuo ištiktų psichologi
nių smūgių, pajuntamas kartė
lis ir nusivylimas.

Krikščionių demokratų tvirty
bė yra šiaurėje. Pietuose kara
liaus šalininkai ir naujieji fašis
tai brandina jėgas. Gal dabar jie 
dar dangstosi krikščionių demo
kratų spalva, bet rytoj gali tapti 
savaimingais sąjūdžiais, šiandie
nykščiai talkininkai ryt gali dar 
labiau pulti vyriausybę.

Pastarieji laimėjimai kiek at
gaivino krikščionis 
Jie galės atsikirsti 
nuolat baugino 
grėsme ir kaltino
Savivaldybių rinkimai atnešė 
prieštaringas išdavas. Kai viršū
nėje A. de Gasperi prarado kai- 
kurią atsparą, naujos sulaukė iš 
pačios tautos tvirtesnei koalici
jai sudaryti.

Gi krikščionių demokratų 
rinktiniai atstovai toliau galės 
šaukti: “Mes nenorime komuniz
mo, bet metas pakeisti ir veiks
mingesne padaryti vyriausybės 
politiką”. \

demokratus, 
tiems, kurie 
komunistine 
nerangumu.
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Tarybinės Ukmergės 
paveikslas

S. Dilginąs ir A. Snaigius LT 
SR komunistų.oficioze džiaugiasi 
Šitokiu bolševikiniu rojum Uk
mergėje: “Jei kituose miestuose 
iš vežimų prekiaujama turgavie
tėse, tai Ukmergėje guvi preky
ba vyksta gatvėse ir net aikštė
se ... Esti dienų, kad miestas pa
našus į didelį turgų: visur pilna 
vežimų, visur pridrabstyta šiau
dų, visur iš peties prekiaujama. 
Miesto gatvėse nėra palaikoma 
nė elementarios švaros. Niekas 
nesiima sudrausti piliečių, tar
dančių gatvėse ir aikštėse viešą
ją tvarką. Paauglius galima iš
vysti restoranuose, baruose, vė
lyvuose kino seansuose.;, atvy
kus į miestą, nėra kur apsistoti. 
Viešbutyje (Iš viso vienas?! 
Red.) visiškai maža vietų ... 
Mieste gana sunku surasti rei
kiamą gatvę ir numerį. Daugu
ma parašų yra nukritę arba už
tepti dažais. (Matyt, pakeisti gat
vių vardai. Red.). Galima rasti 
šimtus iškabų su seniai likviduo
tų privačių įmonėlių ir krautu
vių savininkų pavardėmis. Štai 
ir kyla klausimas: kur miesto 
šeimininkai?”

Gaila, jog “TŽ” neįleidžiami į 
LTSR. Atsakytume labai papras
tai: Sibire ar prie Volgos ato
minės hydroelektrinės statybos!

Vilniaus miesto tarybos 
posėdis

Vykd. komiteto pirmininkas 
Kareckas pakvietė pirmininkau
ti Matiuką, sekretoriauti — Mar
cinkevičiūtę. Burmistro pava
duotojas drg. Jurčenke pasigyrė, 
kas naujo padaryta Vilniuje: at
remontuota dvi stambios įmo
nės, daug naujų namų pastaty
ta, žymiai praplėstas gatvių tink
las bei vandentiekis, įrengta ei
lė naujų parkų, pastatyti du pa
minklai Stalinui ir Černiachovs
kiu!, apsodinta keletas gatvių. 
Miesto gyventojai atidirbo, “sa
vanoriškai” 5 mil. darbo valan
dų. Komunalinio ūkio komisijos

Grigorjiev užsipuolė, kad per lė
tai valomi griuvėsiai (o kadai 
buvo girtasi, kad griuvėsių su ži
buriu nerasi LTSR): “Iki šiol 
(gegužės mėn.) eilė kvartalų dar 
užversta griuvėsiais, kurie truk
do tolesnį naujos statybos vyk
dymą”. Miesto apželdinimo ag
ronomas drg. Chorošilov siūlė 
sustiprinti apželdinimo priežiū
rą. Drg. Ampilov nusiskundė, jog 

j Gedimino 42, pabaigus statybą, 
dar iki šiol kieme guli kalnai 
šiukšlių. Drg. Buinyj iškoliojo 
miesto autobusų susisiekimą, rei
kalaudamas, kad visose linijose 
bent vienas autobusas kursuotų 
visą parą, po spektaklių specia
lūs autobusai' išvežiotų žmones 
namo”... Pastebėjot kokios val
dytojų pavardės? “Vilnius mū
sų, o mes rusų”, kažkada daina
vo Pupų Dėdė...

, Propaganda mokyklose
Jurbarko vid. mokykloje IX 

klasės kontroliniam literatūros 
egzamine buvo duota tema “Iš
kelti politines ir ekonomines są
lygas. nulėmusias rašytojo pa
saulėžiūrą, jo kūrybos idėjinį tu
rinį”. Komjaunuolė Regina Sta- 
siulytė šitaip demaskavo “bur
žuazinės santvarkos negerovę ir 
darbo žmonių išnaudojimą”: 
“Kiek daug tarnaičių buvo bur
žuazinėje Lietuvoje, kiek daug 
jų žuvo, bekovodamos dėl duo
nos kąsnio, dėl gyvybės išlaiky
mo”. Abiturientė, kuri vargiai 
nepriklausomos Lietuvos laikus 
beprisimena, iškelia kolūkinės 
santvarkos pranašumą prieš in
dividualinę ūkio sistemą. “Todėl 
tarybinio žmonių darbo nepa
vyks nutraukti anglų-amerikie
čių imperialistiniams karo kurs
tytojams”. Bet spauda dažnai 
skundžiasi, jog komjaunuolių or
ganizacijos apytuštės mokyklose.

Taip LTSR taisomi 
sunkvežimiai

1950 m. gegužės 26 d. Ukmer
gės “Kurpiaus” odos-avalynės 
kombinatas į Kauną nuvežė re- 

5”. Nesulaukęs pataisymo, šių 
metų balandžio mėn. kombinato 
atstovas, atvykęs į remonto dirb
tuvės kiemą rado... tik savo 
sunkvežimio griaučius. Niekas 
negalėja paaiškinti, kur dingo 
sunkvežimis ir jo dalys.

• LTSR veikia ir senų daiktų 
parduotuvės. Štai “Vilniaus pra
monės prekyba”, Dzeržinskio 8, 
skelbiasi superkant! iš gyvento
jų: vyriškus, moteriškus ir vai
kiškus drabužius, audinius, ava
lynę, kailius ir kailių drabužius, 
kilimus, baldus ir kitus namų 
apyvokos daiktus. Kažin ar juos 
čia pat pardavinėja ar gabena į 
Maskvą?

• Vilniaus Miesto Valgyklų 
trestas gegužės 1 proga buvo su
organizavęs keletą bankietų. 
Valgyklose, esą,, buvęs gausus 
pasirinkimas valgių, ledų, vairių 
sulčių, vyno, degtinės ir tabako.

• Gegužės pirmosios dienomis 
Vilniaus miesto autobusai važi
nėjo nuo 7 vai. ryto iki 2 vai. 
nakties.

• Šiomis dienomis pradėjo 
veikti Vilniuje, Rūdininkų 16, o 
Kaune, Stalino prosp. 32a, biti
ninkystės įrankių, avilių ir dirb
tinių korių parduotuvės. Pava
sariniam bičių penėjimui par
duodama cukraus. Artimiausiu 
laiku parduotuvės būsiančios ati
darytos: Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Panevėžyje, Marijampolėj, Tau
ragėje ir Utenoje.

• Chemijos produktai LTSR 
pardavinėjami “Glavchimsbyt” 
krautuvėje, Vilniuje, Basanavi
čiaus 1, kur galima gauti dažų, 
plastmasės ir dirbtino stiklo, 
sanhigienos gaminių, minerali
nių trąšų, DDT miltelių ir kit.

• Gegužės 12 Vilniuje buvo 
atidarytos dvi vasaros kavinės, 
veikiančios nuo 12 iki 24 vai. Jo
se galima gauti: šaltų užkandžių, 
karštų patiekalų, vyno, degtinės, 
konditerijos gaminių, alaus, gai
vinančių gėrimų, vaisių sulčių ir 
ledų. .

• LTSR Juridinė mokykla 
liaudies teisėjams ruošti veikia 
Vilniuje, Lombardo 2. Per du 
metus ši speciali vidurinė mo
kykla paruošusi liaudies teisėjus, 
rajonų prokurorus, liaudies tar
dytojus. Priimami nejaunesni 
kaip 23 m. amžiaus, išlaiką sto- 
j amuosius egzaminus’: iš' TSRS 
tautų istorijos, lietuvių kalbos, 
rusų kalbos. Reikalaujami prie 
įstojimo prašymo šie dokumen
tai: rajono ar miesto vadovau
jančių organų “nukreipimas”, 
mokslo pažymėjimas, autobio
grafija, metrikai, trys fotografi
jos, karinės prievolės dokumen
tas, sveikatos pažymėjimas, kad
rų įskaitos asmens lapas. Moks
lo metų pradžia rugsėjo 1 d. Vi
si klausytojai aprūpinami Sti
pendijomis bei bendrabučiu.

Lietuviškos Pasakos
(Ištrauka iš Dr. J. Balio rinkinio, tik ką išspausdinto 
Lietuvių Katalikų Spaudos Draugijos, Čikagoje)

Nuostabusis sakalas
GYVENO kartą žvirblis ir šikšnys. Jie nutarė prisinešti žirnių 

į vieną stuobrį, kad atėjus žiemai nereikėtų badu stipti. Nutarta 
— padaryta.

Atėjo ir žiema. Žvirblis su šikšniu laimingai gyvena — maisto 
turi pakankamai: dalosi juo, kiekvienas po vieną žirnį sulesa per 
dieną. Taip jie dalėsi dalėsi, kol galop pasiliko tik vienas žirnis. 
Dėl to žirnio jie ir susiginčijo. Žvirblis sako: <

—: Man tas žirnis išpuola sulesti, nes aš vasarą daugiau ne
šiau, netingėjau.

— Ne, man jis priklauso, aš turiu jį sulesti! — sako šikšnys.
Taip juodu ginčijosi visą dieną. Pagaliau nutarė kiekvienas 

pasisamdyti po teisėją, kad išspręstų, kam tas žirnis išpuola su
lesti. Gerai, žvirblis pasisamdė sakalą, o šikšnys — vanagą. Bet 
tas pats ir tarp teisėjų atsitiko: juodu, sakalas ir vanagas, irgi su
siginčijo. Ginčijosi, ginčijosi, pagaliau ėmė plunksnuotis, peštis. 
Visi žino, kad vanagas yra akiplėša, kad jo nagai aštrūs, — ėmė 
ir išsuko sakalui vieną sparną. Žirnis, žinoma, atiteko šikšniui.

Klaidžioja nuliūdęs sakalas pakrūmėmis, pakelėmis, paskristi 
negali — sparnas išsuktas. Tik štai, kur buvęs kur nebuvęs, me
džiotojas beeinąs. Pamatė sakalą, tuojau ištiesė šautuvą ir ren
giasi šauti.

— Žmogau, pasigailėk manęs, nešauk, aš tau kuo nors atsily
ginsiu, — prabilo sakalas.

Žmogus nuleido šautuvą, pažiūrėjo kiek ir vėl taiko. Sakalas 
vėl meldžia:

— Pasigailėk, žmogau, maža naudos iš manęs teturėsi, jei ir 
nušausi Matai, sergu, sudžiūvęs esu, nei mėsos .bus, nei ko .

Medžiotojas vėl nuleido šautuvą, bet greitai pakėlė ir tiesiai 
nutaikė į sakalą.

— Žmogau! — su ašaromis prabilo sakalas, — nešauk, pasi
gailėk, aš tau tikrai kuo atsilyginsiu, nešauk!

— O kuo tu man atsilyginsi, jei tavęs nešausiu? — prabilo 
medžiotojas.

— Vis kuo nors atsilyginsiu, — sako sakalas. — O jei tu manęs

pasigailėjęs paimtum pas save, palaikytum visą žiemą prie grūdų Į mano brolius. Kai mes nuskrisime, jie labai bus su mumis mei
lūs, tau dėkos už mano išlaikymą ir duos visokių dovanų. Tu jų 
neimk, tik prašyk Senosios Ladunkos skrynelės.

Žmogus prižadėjo tai išpildyti.
Jie skrido, skrido, be galo ilgai. Pagaliau sakalas prabilo:
— Pažiūrėk, žmogau, ar matai, kas ten žiba, lyg sidabro ka

muolys?
Matau. * .

— Tai mano brolio dvaras.
Pagaliau jie priskrido dvarą, stebuklas, kokį dvarą, viskas buvo 

sidabro: ir trobos, ir stogai, ir medžiai,
To dvaro savininkas buvo sakalo brolis. Sakalas, pasiekęs savo 
brolio dvarą, tuojau pavirto gražiu ponaičiu. Linksmas buvo sakalo 
brolis: vaišino, mylėjo, visokių dovanų siūlė. Žmogus nieko neėmė, 
tik pagaliau paprašė Senosios Ladunkos skrynelės.

— To tai neturiu, — atsakė sakalo brolis, — skriskite pas mano 
motiną, gal ji kuomet ir turės. f

Jie išskrido. Priskrido sakalas motinos dvarą. Čia buvo dar 
gražiau — viskas aukso. Motina taip pat labai jais džiaugėsi, my
lėjo, dovanų siūlė, bet žmogus tarėsi nieko nereikalaująs, tik pa
prašė Senosios Ladunkos skrynelės.

— Sunkus, retas dalykas, — tarė motina, — to tai neturiu.
Jiedu toliau keliavo pas sakalo tėvą. Tėvo dvaras buvo visas 

deimanto, nebegalėjo atsigrožėti žmogelis tomis grožybėmis. Ten 
laikas greit bėgo, ir pagaliau reikėjo jiems keliauti. Prieš iškelia
vimą tėvas siūlė visokių dovanų, žmogelis nieko neėmė, tik pa
prašė Senosios Ladunkos skrynelės.

— Didelės dovanos prašai, bet kaip tau, mano sūnaus išgel
bėtojui, galėsiu ją duoti, — tarė tėvas, duodamas skrynelę.

Sakalas turėjo parnešti žmogų atgal į savo namus. Jie laimingai 
nukeliavo į žemę. Sakalas prieš skirdamasis tarė:

— Labai tau esu dėkingas, kad pasigailėjai mano gyvybės. Tau, 
kaip buvau sakęs, atsilyginau. Ši skrynutė yra brangus turtas, tik 
tu mokėk vartoti: tu parėjęs namo išsirink gražią vietą, tada ją 
atidaryk.

Taip žmogui pasakęs, sakalas išnyko iš akių. Žmogus dabar 
linksmas keliavo namo, tik via jam rūpėjo pažiūrėti, kas yra toj 
skrynutėj. Neiškentė ir atidarė. O stebuklas — vos spėjo atidaryti 
skrynutę, kai iš jos pasidarė didžiausias miestas: mūro namai, 
plačios gatvės, vežimai, viskas labai stebino žmogelį. Eina nuliū
dęs viena miesto gatve ir mąsto sau, kad blogoj vietoj paleidęs 
miestą — miške. Tik štai, kur buvęs kur nebuvęs, priėjo gražus 
ponaitis ir prakalbino jį:

— Ko taip, ponas, nuliūdęs?

aruodo, tai tikrai aš tave laimingu padaryčiau, — ne tik laimin
gu, bet ir turtingu.

Medžiotojas ilgai galvojo. Pagaliau, pasiėmęs sužeistąjį sakalą, 
parėjo namo. Sakalą, sulig jo prašymu, uždarė klėty prie grūdų 
aruodo.

Atėjo pavasaris, žmogus išleido sakalą paskraidyti. Sakalas pa
kilo padangėse, suplasnojo sparnais, pavaikė debesis ir vėl sugrįžo. 
Sugrįžęs sako: •

— Dar nesu visai sveikas, dar palaikyk vieną savaitę pas save.
Žmogus sutiko. Po savaitės žmogus vėl paleido jį. Sakalas, kaip 

viesulas, pakilo padangėse.
— Sudiev, nebegrįš, — sako medžiotojo žmona, — išlaikei 

visą žiemą, kiek grūdų sulesė, dabar išlėkė, ir tiek.
Bet ne — sakalas sugrįžo. Sugrįžęs sako:
— Dabar jau visai sveikas esu, galiu keliauti jau pas savo 

tėvus. Gal keliausi ir tu kartu su manim?
Žmogus sako:
— Kaip aš keliausiu kartu su tavim: tu lėksi padangėmis, o aš?
— Tuo tu nesirūpink, — atsakė sakalas.
Medžiotojas rengėsi kelionėn: pasakė “sudiev” savo žmonai, ir 

tiek. Sakalas liepė jam sėstis ant nugaros. Sakalas pasikėlė aukš
tai, aukštai. Bet nelaimė — papurtė jis nugarą, ir žmogus nusly
do nuo jos, ir lekia lekia — žemyn, žemyn. Tik štai, prie pat žemės, 
sakalas sugavo žmogelį ir vėl lekia aukštyn.

— Kam tu mane numetei nuo savo nugaros? — aš kuo nenu
miriau iš išgąsčio, — sako žmogus.

— Ar atsimeni, kai tu mane norėjai pakrūmėj nušauti? Buvo 
ir man tada baisu, žinok ir tu.

Žmogus nieko neatsakė. Sakalas kilo vis aukštyn. Bet štai pa
sikartojo vėl tas pats: sakalas pasipurtė, ir žmogus nuslydo nuo 
jo nugaros. Žmogus dabar iš išgąsčio nebegalėjo nė žodžio ištarti, 
o sakalas pasityčiodamas sako:

— Žinok, ir man buvo baisu, kai tu norėjai mane nušauti, 
atsimeni?

Žmogus atsigavęs meldė su ašaromis gelbėti. Sakalas vėl jį su
griebė ir skrido toliau. Pakilo aukštai, aukštai, anapus debesų.

— Ei, žmogau, tu dabar tikrai užsimuši! — sušuko pasipurtęs 
sakalas.

Ir iš tikrųjų — žmogus lėkė tiesiog į jūrą. Jau jau, rodos, pa
sieks banguojantį paviršių, tik štai sakalas vėl čia pat prie žmogaus.

— Matai, atmeni, kai tu norėjai mane nušauti, kai tu trečią 
kartą ištiesei šautuvą — buvo ir man taip pat baisu, kaip ir tau. 
Dabar nebegąsdinsiu, — sako sakalas, — dabar mes skrisime pas

viskas buvo sidabro.

Didelė sukaktis Hamiltone
Š.m. liepos 22 d. Hamiltone lie

tuvių Vilniaus Aušros Vartų pa
rapijoje įvyksta nepaprastos iš
kilmės — jaunutė parapija su 
dideliu džiaugsmu švęs trijų me
tų sukaktį nuo įsikūrimo. Vil
niaus Aušros Vartų parapija iš
augo, šv. Rašto žodžiais tariant, 
iš mažo garsvyčios grūdo į galin
gą medį, ant kurio nutūpė apie 
1100 lietuvių katalikų.

Kiekvienas lietuvis žino, kaip 
sunku yra įsikurti svetimame 
krašte, o ypač kuriant parapiją: 
kiek reikia daug vargo, kol gau
ni visas teises, kiek daug rūpes
čių, kol įsigyji bažnyčią, klebo
niją ir tt Nors lietuviai, atvykę 
iš Amerikos ir iš kitur, pastebi, 
kad viskas yra kuklu, nėra tur
tingumo, prabangiškumo liet, 
parapijoje, tačiau viskas yra 
miela, sava kalba Dievulis yra 
garbinamas, viskas kaip bran
gioj Tėvynėj. Viena lietuvių 
amerikiečių šeima, atvykusi iš 
Čikagos, jau 45 metus gyvenanti 
Amerikoje ir priklausanti prie 
lietuvių parapijos, po pamaldų 
atėjo į kleboniją ir su ašaromis 
dėkojo už tokias žemaitiškas pa
maldas, (nes jie yra žemaičiai). 
Jie pasijuto kaip Lietuvoje: lie
tuviškos giesmės, Šv. Mišių tvar
ka juos privedė prie ašarų. Pada
rė didelę auką bažnyčiai, paau
kodami $150. Tai Antanas ir Ona 
Jančiai, 6821 S. Talman Avė., 
Chicago 29, I1L, USA. Jų vardai 
bus įrašyti į geradarių sąrašą ir 
už juos bus laikomos dažnai Šv. 
Mišios.

Sukaktuvių iškilmingos pa
maldos įvyks ten, kur buvo para
pijos krikštas, kada dar lietuvių 
buvo tik vos apie 100. Šiandien 
dešimts kartų daugiau vyksime 
padėkoti mūsų Vilniaus Aušros 
Vartų Motinai Švenčiausiai už 
globą ir už įvairias malones. Pa
maldos vyks atvirame ore, gra
žioj e papuoštoj e vietoj e, Mount 
Cenacle, Fennel Ave., Sisters of 
Social Service. Į pamaldas at
vyks Jo Ekscelencija Hamiltono 
Vyskupas. Šv. Mišios bus laiko
mos su asista. Tai šventei yra pa
kviestas žinomas pamokslinin
kas ir veikėjas prelatas J. Balkū- ■ 
nas, yra pakviesti iš įvairių vie
tovių apie 10 kunigų, daug žy
mių veikėjų.

Ta pačia proga atvyksta iš 
Amerikos apie 150 ateitininkų, 
kurie stovyklaus Hamiltone ir 
dalyvaus šventėje labai aktyviai. 
Jų darnus choras giedos per pa
maldas, visi iškilmingai eis prie 
Šv. Komunijos.

Po pamaldų įvyks gegužinė — 
piknikas labai gražioje vietoje 
prie upelio, su labai įvairia prog

rama. Todėl visus lietuvius ame
rikiečius ir gyvenančius čia Ka
nale kviečiame nuoširdžiai at
vykti į tą mūsų džiaugsmo ir 
triumfo šventę. Visi bendrai, su
klupę ant kelių, suderime savo 
vargus ir skausmus po mūsų 
Motinos švenčiausios kojom, 
prašydami leisti į mielą ir bran
gią tėvynę. Kviečiame kuo dau
giausia lietuvių iš Toronto, Lon
dono, Otavos, Welando, St. Ca
tharines, iš Simcoe, Tillsonbur- 
go ir Delhi.

Tad iki malonaus pasimatymo.
Parapijos Komitetas.

Šeštadieninė mokykla baigė 
mokslo metus

Nors ir nelengvomis sąlygo
mis, dėka njpkytojų ištvermės ir 
daugumos tėvų sąmoningumui, 
birželio 30 d. Vysk. Valančiaus 
vardo mokykla baigė antruosius 
mokslo metus. Joje buvo dėsto
ma tikyba, lietuvių kalba ir lite
ratūra, Lietuvos istorija ir geo
grafija ir dainavimas. Paskutiniu 
laiku ją stropiai lankė 67 vaikai. 
Per šiuos metus praleistų pamo
kų vidurkis sudarė tik apie 6%. 
Iš naujųjų ateivių mokyklos ne
lankė 6 vaikai, iš seniau atvy
kusių mokykloj nebuvo nė vie
no vaiko.

Mokyklos vedėju visą laiką 
buvo mok. Jonas Mikšys, o pra
ėjusiais metais joje mokytojavo 
Rickis Juozas, Grajauskaitė> An
tanina ir Kezys Vladas. Visi mo
kytojai dirbo be atlyginimo, už 
ką jiems priklauso lietuviškosios 
visuomenės, nekalbant jau apie 
tėvus, didžiausia padėka ir pa
garba. Tikybą dėstė kun. Dr. J. 
Tadarauskas, dėdamas visas pa
stangas, kad mūsų mažieji. ne
įprastų melstis angliškai, kas, be 
abejo, pakirstų lietuviškumą 
jaunoje vaiko sieloje iš pačių 
šaknų.

Reikėtų atkreipti kuo rimčiau
sio dėmesio tiems tėvams, kurių 
vaikai šios mokyklos nelankė. 
Bet koks teisinimasis, kad sun
kios sąlygos, yra visai be pagrin
do. Juk didelė dalis mūsų pačių 
ėjome į mokyklą 2-5 km., nežiū
rint ar lijo, ar žiemos speigai 
ausis gnaibė, ar pagaliau pūgos 
akių atmerkt nėleįdo!

Atsiminkim pagaliau, kad tai 
yr>^pūsų pareiga ir už jos ne
paisymą mes esame atsakingi 
prieš kovojančią ir kenčiančią 
tautą.

Mokyklos šių metų finansinė 
padėtis labai kukli. Pajamų gau-. 
ta: VII. 1. rinkliava bažnyčioje 
$107,77, iš B-nės V-bos $50, viso 
$157.77. Išlaidos: mokyklos sar
gui po $3.85 už kiekvieną šešta
dienį — nuo sausio 1 d. iki moks
lo metų galo $92.40, pažymėjimų

Mokslo metai baigti įteikiant 
visiems vaikams pažymėjimus. 
Jų negavo tik tie, kurie pradėjo 
lankyti mokyklą prieš porą mė
nesių ar vėliau. Ta proga visa 
mokykla — mokiniai ir mokyto
jai, dalyvaujant B-nės V-bos pir
mininkui St. Naikauskui, nusifo
tografavo.

Labai skaudus ir taisytinas rei- 

čius skaito “Eglutę” — tik apie 
20. Būtina tėvų pareiga nepagai
lėti 3.50 dot ir užsakyti neatidė
liojant šį gražų vaikų žurnaliu
ką. Jis yra lygiai taip pat reika
lingas vaikui kaip valgis, dra
bužis ir apavas. Šia kryptimi gal 
kiek ir permažas spaudimas į tė
vus iš mokytojų pusės. Ji yra 
taip būtina, kaip ir kiekvienas 
kitas vadovėlis.

Mokyklos kiekvieno skyriaus 
geriausiam mokiniui B-nės V-ba 
dovanojo po knygą.

Linkėtina mokyklos vadovams 
bei mokytojams ištvermės, o tė
vams bei vaikams nepalaužiamo 
nusistatymo, tęsiant kovą dėl 
lietuvybės išlaikymo, iki galuti
nės pergalėsi Sk. St

Menininkai minėjimų scenoje
Buffalo, N.Y. “Tėviškės Žibu

rių” Nr. 26 patalpintas p. Sk. St. 
iš Hamiltono, Ont, trumpas trė
mimų dešimtmečio minėjimo ap
rašymas. Autorius ten kaltina 
mūsų menininkus sol. Pranę Ra
dzevičiūtę ir sol. Algimantą Mo- 
tiekaitį, kad jie paėmė per dide
les honorarus už programos at
likimą (sol. Pr. Radzevičiūtė — 
25 dol., sol. Alg. Motiekaitis — 
20 dol.) ir, kad visų menininkų, 
o tuo pačiu ir jų, programa bu
vusi silpnoka.

Apie sol. Pr. Radzevičiūtės rei
kalus aš žinių neturiu, bet apie 
sol. Alg. Motiekaitį, kad skaity
tojas nesusidarytų klaidingos, 
vienapusiškos nuomonės ir jo ne
kaltintų, noriu p. Sk. St kores
pondenciją savo žiniomis papil
dyti.

Aš esu p. Sk. St. nuomonės, 
kad mūsų menininkams nepride
rėtų imti didelių honorarų Tau
tinių švenčių progomis. Tačiau 
tuo kaltinti sol Alg. Motiekaitį 
negalime. Jis Buffalo, N.Y., jau 
du kartus yra grojęs be jokio ho
noraro — Vasario 16 ir birželio 
13-14 minėjimuos. Net ir techniš
koms išlaidoms padengti, kurių 
turėjo, neprašė.

Gautas honoraras iš Hamilto
no Bendruomenės irgi nebus la
bai didelis, jei skaitytojas nepa
tingės išspręsti šio matematikos 
uždavinio: sol. Alg. Motiekaitis

WINNIPEG, Man
Birželio mėn. trėmimų 

minėjimas
Jau du metus Wpg. pabaltiė-

čiai iškilmingai minėjo pirmųjų 
tremtinių sukaktį. Šiais metais į 
minėjimą buvo pakviesti* ukrai
niečiai, vengrai, baltgudžiai, kro
atai ir lenkai.

Birželio 24 d. už tremtinius į 
Sibirą pamaldas laikė ir pamoks- 

jrp. šv, Povilo kolegijos sporto 
aikštėje rinkosi eisenos dalyviai: 
estai, latviai, lietuviai, vengrai ir 
ukrainiečiai, viso per 1200 žmo
nių. Ypač gausu buvo ukrainie
čių. Visi nešė savo tautines vė
liavas. Žymiausiomis miesto gat
vėmis eisena ėjo prie Nežinomo
jo kario paminklo, kur angliškai 
gražią kalbą pasakė kun. S. Izik, 
ukrainietis, kelius metus buvęs 
vokiečių koncentracijos stovyk
loje, dabar vaikų laikraštėlio re
daktorius, ir buvo padėtas prie 
paminklo gėlių vainikas. Ukrai
niečiai sudainavo savo tautinę 
dainą “Ne laikas”. Nuo pamink
lo eisena ėjo į Miesto salę, kur 
jau buvo prisirinkę daug žmo
nių. Su eisenos dalyviais skai
čius pašoko iki 1600.

Minėjimą atidarė rengimo ko- 

kelionei į Hamiltoną iš Buffalo ir, 
atgal išleido virš 5 dol., koncertų 
pasiruošimui (honoraras pianis
tei) — 3 dol., telefono išlaidoms 
besitariant tarp Hamiltono ir 
Buffalo koncerto reikalais — 
apie 2 dol., amerikoniškojo-ka- 
nadiškojo dolerio skirtumas — 
apie 2 dol. Tad kiek jam liko už 
sugaištą laiką, kelionės vargą ir 
programos išpildymą?

Taip pat aš nenorėčiau sutikti 
su p. Sk. St. nuomone įvertinant 
sol. Alg. Motiekaičio grojimą.

Sol. Alg. Motiekaitis yra jau 
ne mokinys, o savo instrumento 
technikos ir išpildymo meisteris 
—mokytojas, pirmasis alto (cel
lo) Buffalo Philharmonijos or
kestre. Jau seniai yra praėję tie 
laikai, kada jo grojimą galima 
buvo vertinti “silpnokai”. Birže
lio 17 d. Buffalo ruoštame baž
nytiniame koncerte — liūdnųjų 
trėmimų minėjime jis “Largo” 
— Vivaldi ir “Concerto in a ma
jor” — F. E. Bach sugrojo ir iš
pildė pasigėrėtinai.

Žinoma “de gustibus non dis- 
putandum”, bet ar ne būtų buvę 
geriau, jei p. Sk. St. būtų buvęs 
spaudoje atsargesnis su savuoju 
programos vertinimu? Aš ma
nau, tai ne visumos, o jo asme
niška nuomonė. Pav., p. Nelė 
Dauguvietytė - Kudabienė man 
yra dėkojusi, kad aš tarpininka
vau pakviesdamas jį — sol. Alg. 

miteto pirmininkas p. J. Činga, 
anglų kalba supažindinęs susi
rinkusius su dienos minėjimo 
tikslu ir prasme.

Scenoje buvo tautybių atsto
vai ir tautinės vėliavos. Be to, 
angliškai kalbėjo ukrainietis Ja- 
removič ir latvis prof. Rudolf, 

litikos klastingumą ir žiaurų 
okupuotuose kraštuose terorą. 
Po to savom kalbom kalbėjo gu
dų, kroatų, estų, vengrų, latvių, 
lietuvių (Dudoravičius), lenkų 
ir ukrainiečių atstovai. Rezoliu
cijas paskaitė Jarembyič. Kon
certinę dalį išpildė latvių miš
rus choras ir ukrainiečių jauni
mo vyrų choras — 29 asmenys.

Nors iš Kanados politikų į mi
nėjimą nesiteikė atsilankyti joks 
kviestas atstovas, minėjimą gra
žiai aprašė anglų spauda. k

Ukrainiečiai nešė plakatą su 
anglišku užrašu: “Padalyti Ru
siją ir duoti laisvę Ukrainai ir 
kitiems kraštams”.

Šių metų minėjimas buvo tik
rai įspūdingas ir džiaugiamės 
galėję Maliko “taikos” balso ap
svaigintų anglosaksų žmonėms 
pasakyti daug tiesos.

— Winnipeg© lietuvių bend
ruomenės apylinkės klausimas C. 
LOK tebėra neišspręstas, o ji gy
vena ir veikia.

— Nauju Wpg. katalikų arki
vyskupu paskirtas Saskatuno 
vyskupas.

Dr. N. J. Neufeld
Gydytojas ir 
Chirurgas

612 Boyd Building
Tel. 925869

Rezid. 1102 Wolseley Ave.
Tel. 34222

Winnipeg, Man.

M. — dalyvauti Hamiltono B-nės 
ruoštame birželinių trėmimų mi
nėjime. Ji dėkodama pasakė, kad 
jis grojęs puikiai. Atleiskite, p. 
Sk. St., bet aš šios menininkės 
įvertinimu daugiau pasitikiu, -
kaip Jūsų lengvai parašytu 
žodžiu.

Neužmirškime, kad meninin
kas padarytą moralią skriaudą 
giliau širdin imasi, kaip eilinis 
pilietis. Todėl nenorėkim mes 
juos — mūsų pasididžiavimą —- 
išstumti iš savųjų scenų.

Ta pačia proga aš noriu padė
koti sol. Alg. Motiekaičiui Buf
falo lietuvių vardu už visada ma
lonų prisidėjimą praturtinti mū
sų rengiamas menines progra
mas, koncertus. » *

Vytautas Žmuidzinas.
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Dvi knygos Rio de Janeire
(Laiškas iš Brazilijos)

nio žmona (ji Lietuvą vadina sa
vo ant^ja tėvyne) į rekomen
duodama Šią knygelę skaitytojui 
vadina Lietuvą maža didumu 
ir turtais tauta, bet labai didele 
savo kankiniais, e taip pat tautos 
gerumu, gražiais miestais, isto
rija, tikėjimu ir tėvynės meile. 
“Kaip paslaptingas perlas, pasi
slėpęs austrės kiaute, taip Lietu
va yra Baltįjps brangenybė vi
duryje Senojo Pasaulio”, sako ji. 
O kitame puslapyje skaitytojas 
gali perskaityti tos pačios poe
tės eilėraštį “A cruz da saudade” 
(Ilgesio Kryžius), kurio silpną 
vertimą čia paduosiu. Gaila, kad 
negalėsiu atvaizduoti to grožio, 
kuris slypi originale:

II ges io.Kryžius
Tėvyne, tu esi mano dieviškas altorius, 
Prie kurio parklupusi rauda manoji siela, 
Maldaujant Tau geresnio likimo 
Žiaurioj ir baugioj dabarties kančioj.
Tu esi brangenybė, inkrustuota į jūrą, 
Kaip medali jonas aukso grandinėje, 
Baltuose paplūdymiuose, kur ritas gintaras, 
Dievas Tau paaukojo geriausią turtą.
Tu esi, o Lietuva, man draugė, 
Laimės gyvas pavėsis.
Tavyje tebegyva senovės iliuzija, 
O mano širdy — ilgesio kryžius.

Petras Babickas, apkeliavęs 
beveik visą Pietų Ameriką ir da
lį Šiaurės Amerikos, pagaliau 
kiek pastoviau apsistojo žavin
goj Brazilijos sostinėj. Bet ir čia 
jis nenurimo. Ir čia-jo nepalieka 
kenčiančios tėvynės ilgesys. Tą 
savo nostalgiją jis išsako groži
niame ir publicistiniame žodyje. 
Vėl jis paruošė spaudai eilėraš-

eilėraščių rinkinėlį vaikams

tais, garbės prenumeratorių lė
šomis, išleido knygą “Brazilija”, 
o taip pat su Brazilijos poete Ra
chel Portella Audenis, Lietuvos 
atstovo Brazilijai Dr. Friko Me- 
jerio lėnomis, knygelę portugalų 
kalba apie Lietuvą vardu “Litua- 
nia Ilustrada”.

Brazilija, Rio de Janeiro-Sao 
Paulo, 1951 m., 140 psl.

Įžangoje autorius paduoda ge
ografinių žinių apie Braziliją, 
apie jos žeyiės ūkį, gamtą, gyvū
nijos pasaulį, gyventojus, žemės 
turtus, ir šiek tiek iš Brazilijos 
istorijos. Toliau per atskifus 
straipsnelius slenka Brazilijos 
vaizdai, nuotykingos kelionės po 
įdomų, egzotišką kraštą, susiti
kimas šu lietuviais, susidūrimas 
su vietiniais gyventojais, su jų 
papročiais ir burtais. Rašytojas 
keliauja po svetimą kraštą, kaip 
įgudęs keliautojas, su lietuviška 
humaniška siela, nuoširdžiai pra
kalbindamas vietinį žmogų, ko
kios rasės ar visuomeniškos pa
dėties jis bebūtų. Tokį pat drau
gišką jis gauna atsaką. Visi jį 
sutinka nuoširdžiai, paprastai, 
kaip seną pažįstamą, ir kviečia 
pas juos apsistoti. Bet Petras Ba
bickas visur neužmiršta savo,di
džiojo ilgesio. Rodo sutiktiesiems 
nuotraukas iš Lietuvos, ieško 
lietuvių ir lietuviškumo svetur. 
Net kapuose prie Vilties Uosto 
galvoja apie kapines tėviškėje. 
Ir tada tik nurimsta, kai, nuste
bęs, suranda ir čia lietuvio 
kapą.

Knygelė parašyta lengva, in
triguojančia plunksna. Naudin
ga ir įdomi pasiskaityti kiekvie
nam. Surinkta laikraščio Garnio 
rinkykloje ir atspausta Arte Gra- 
fica Lįtuania spaustuvėje Sao 
Pauly j e. Foto-nuotraukos auto
riaus.

Lituania Ilustrada (portugalų 
kalba), 28 pusi. Redaktoriai: Ra
chel Portella Audenis ir Petras 
Babickas. Leidėjas: Dr. Frikas 
Mejeris. Fotografijos: Vytauto 
Augustino, Petro Babicko, Ju
liaus Miežlaiškio, Balio Buračo 
ir kitų. Išleista Rio de Janeire.

Įžanginiame žodyje įžymi Bra
zilijos poetė Rachel Portella Au
denis, inžinieriaus Kazio Aude-

Po lietuviško kryžiaus nuo
trauka pažymima, kad Lietuva 
yra vienintelis kraštas, turtin
gas originaliais meniškais kry
žiais. Toliau seka mažesnieji 
miestai: Birštonas, Kėdainiai ir 
jų aprašymas. O štai Stelmužės 
ąžuolo nuotrauka ir šventųjų 
ąžuolų apibudinimas, Lietuvos 
statybos pavyzdžiai, vėjo malū
nas, gražus Dubingių aprašymas. 
Toliau lietuvio žvejo tipas ir 
dievdirbys prie savo kūrinių. Ir 
žvilgsnis mielai sminga į Čiur
lionio “Pąsakos” reprodukciją, 
po kurios gražiai apibūdintas šis 
mūsų genijus, kaipo vienas gi
liausių XIX amžiaus kūrėjų. 
Simboliškai užbaigta Prisikėli
mo bažnyčios paveikslu. Viršely
je — Lietuvos žemėlapis su ati
tinkamais paaiškinimais.

Reikia manytų kad ši knygelė

NAUJOS KNYGOS HENRIKAS NAGYS

Po to seka Vilniaus, Kauno įr 
Klaipėdos miestų trumpi apra
šymai — istorija ir įžymybės. 
Toliau pamatai Kuršių Marias, 
Neringą, Palangą. Prie kiekvie
no aprašymo atitinkamos įspū
dingos nuotraukos. Po lietuvai
tės jautiškais drabužiais paveiks
lu aprašytas Lietuvos jaunimas, 
koks jis buvo laimingas ligi 1940 
m., kokias turėjo mokyklas, kul
tūrines ir sporto organizacijas, 
kokias darė išvykas po kraštą ir 
užsienin. O taip pat redaktoriai 
pažymi, kad iki 1949 m. daugiau 
kaip 30.000 jaunuolių, abiejų ly
čių, kovojo miškuose prieš mas
kolius, kurie išvežė Sibiran 700 
tūkstančių lietuvių.

Su didele meile šioje knygelė
je pasakojama apie Lietuvos 
gamtą, metų atmainas (Brazili
joje metų atmainų kaip ir nėra), 
apie lietuvių būdą, papročius, 
darbus ir darbštumą. Taip pat 
įdėtas gražus lietuvių liaudies 
dainos vertimas. .

Tarp kitko primenama prieš 
karą išleistų dviejų brazilų Ly- 
der Sagen ir Franchini Netto 
įdomi knyga apie Lietuvą, pava
dinta “Guro Setentrional” (Šiau
rės Auksas). Štai ištrauka iš tos 
knygos: •

“.. Auksas paplūdimiuose. 
Auksas poezijoje. Auksas ru
giuose, kurie banguoja laukuo
se. Aukso širdis žmonių krūtinė
se. Lietuva — mažas aukso ga
balas po šiaurės dangum...”

brazilųsužadins dar didesnę 
simpatiją mūsų kankinamai 
brangiai Lietuvai. Garbė ir padė
ka redaktoriams ir leidėjui!

Petro Babicko adresas: Lega- 
cao da Lituania, Av. Erąsmo Bra
ga, 277, sala 609, Rio de Janeiro, 
Brasil. J. V-tė.

Pastaba: Knyga “Brazilija” 
gaunama “TŽ” knygyne sekma
dieniais po pamaldų. Galima už
sisakyti paštu, prisiunčiant $1.50.

Į talką 
lietuviškai knygai
Lietuvių Spaudos Centras 

Amerikoje Gabija neseniai su
organizavo Knygos Bičiulių Klu
bą, į kurį, talkininkaudami lie
tuviškai knygai, jau įstojo keli 
šimtai narių. Įmokėję penkių do
lerių metinį mokestį, Knygos Bi
čiulių Klubo nariai gauna dau
giau kaip aštuonių dolerių ver
tės šiuos naujai išleidžiamus mū
sų žymiųjų rašytojų romanus ir 
apysakas: Juozo Krumino “Nak
tis viršum širdies”, Jurgio Savic
kio “Raudoni batukai”, Nelės 
Mazalaitės “Mėnuo, vadinamas 
medaus”, Jurgio Jankaus “Atos
togos” (pavadinimas gali būti ir 
pakeistas), Liudo Dovydėno 
“Per Klausučių ūlytėlę”.

Gera knyga susidomėjimas nė
ra dingęs, ką liudija ir skaityto
jų atsiliepimai, kurių “Knygos 
Bičiulių Klubas” jau yra gavęs 
visą eilę.

Nello Vian, Šv. Antanas Padu
vietis, išvertė Antanas Vaičiu
laitis, 1951 m., Tėvų Pranciškonų 
leidinys, Kennebunk Port, Mai
ne, Viršelis ir . vinjetės dail. T. 
Valiaus, 144 psl.

Europos gotinės kultūros epo
chos žmogus savo žvilgsnį nu
kreipęs į danglj, į kur lyg pirštu 
prikišamai rodo ir didingosios 
ano meto katedros. 12-13 amžiaus 
sąvarta — didžiųjų dvasinių są
jūdžių epocha, pagimdžiusi ir iš
ryškinusi savo dvasią per du di
džiuosius ordinus — domininko
nus ir pranciškonus. Šių pastarų
jų tarpe greta ordino kūrėjo sto
vi stambi portugalų patricijaus 
Bulchoe vienturčio sūnaus Fer
nandez — Šv. Antano figūra.

Populiarus Šv. Antano var
das ir mūsų tautoje, apipintas 
legendomis, nelaimių pašalinto
jas, dingusių daiktų grąžintojas. 
Bet jo rinktinės biografijos mes 
dar neturėjome ir reikia džiaug
tis, kad pagaliau sulaukėme to
kios rimtos, išsamios ir įprasmi
nančios. O skaitymo lengvumą, 
stiliaus lankstumą ir gražią lie
tuvišką kalbą laiduoja mūsų žo- 
.džio meisterio vertėjo vardas. 
Skaitai, kaip poezijos knygą .

Nello Viani ne legendas apie 
Šv. Antaną surinko, bet su do
kumentu rankoje atkūrė gyvą 
ano meto epochą ir mus vedžioja 
po ją kartu sū Šv. Antanu nuo jo 
vaikystės patricijų rūmuose Li
sabonoje, per gyvenimą Šv. Vin
cento ir Šv. Kryžiaus vienuoly
nuose, jo keliais į nusižeminimo 
dorybę ir iškilimą iki visų pripa
žįstamo šventumo dar tebegyve
nant jau ne savo tėvynėje, bet 
Italijoje, ypač Paduvoje.

Senoji hagiografija daug ką 
nuo šventųjų gyvenimų skaity
mo yra atbaidžiusi nekritišku le
gendų sukaupimu ir visišku eli
minavimu žmoniškųjų šventųjų 
savybių..Nello Viani, priešingai, 
visur rodo žmogų ir savo epochos 
aplinkoje. Legendų net beveik 
neprisimena. Jis nori suprasti 
epochą, to meto atitinkamos vie
tos aktualijas, šventojo pergyve
nimus toje aplinkoje ir visa gra
žiai sujungia į vienumą. Atsisa
kęs legendų, remdamąsis tik is
toriškai tikrais šaltinais,- auto
rius daugiau remiasi psichologi
niu įžvalgumu ir iš biografijos

Radusi gyvą pritarimą visuo
menėje, Gabija, be numatytų 
penkių autorių raštų Knygos Bi
čiulių Klubo nariams, leidžia ir 
daugiau knygų, kurias Klubo na
riai galės gauti su 20% nuolaida. 
Metinis penkių dol. mokestis 
siunčiamas šiuo adresu: Gabija, 
340 Union Ave., Brooklyn 11,

padaro vqik literatūrinį kūrinį, 
nes tikrų šaltinių toli gražu ne 
visiems Šv. Antano gyvenimo 
perijodams yra pakankamai

Veikalas, palyginus, yra nedi
delis, bet epocha gana ryškiai 
apibūdinta. Gal tik perdaug ryš
kus yra iškėlimas Mažesniųjų 
Brolių, nepakankamai išryškinus 
kitus ano meto ordinus (pav., 
domininkonai vos vienoje vieto
je teprisiminti ir be jokio api
būdinimo), neišryškinus viso to 
meto bažnytinio sąjūdžio bei pla
čiųjų problemų. Jos, tiesa, prisi
menamos charakterizuojant vie
ną ar kitą aplinką, kurioje Šv. 
Antanui teko atsidurti, bet tai 
nesudaro pilno vaizdo. Atrodo, 
būtų labai tikęs bendras epo
chos apibūdinimas pradžioje, ku
ris, kaip matyti iš kitų autoriaus 
charakteristikų, kad ir trumpas, 
būtų galėjęs būti labai taiklus. 
O vis dėlto tai bus bene gražiau
sia šventojo biografija lietuviš
kai, kokias mes kada nors esame 
sulaukę.

Dr. A. Garmūs, Nemuno pa
krantėmis — jaunųjų dienų atsi
minimai, “Nemunas”, Chicago, 
1951, 136 psl., viršelis VI. Vijei- 
kio. Tai atskira knyga išleisti at
siminimai, spausdinti š.m. “Nau
jienose”.

Svetur savasis kraštas, ypač 
jaunųjų dienų prisiminimuose 
šviečia tikra saulute. Nenuosta
bu, kad nepajėgė atsispirti pa
gundai išlieti tuos prisiminimus 
ir žinomasis mūsų gydytojas bei 
visuomenininkas.

Knygoje randame Dr. G. jau
nystės prisiminimus iš gimtojo 
kaimp ir artimos apylinkės gy
venimo maždaug 1885-1895 'm. 
laikotarpy Nemuno pakrantėse 
apie Strėvos žiotis. Geografinės 
padėties savojo kaimo autorius 
deja aiškiai neaptarė, net vieto
vės vardą sunkiai tesugaudome 
knygos puslapiuose, lygiai kaip 
ir, kuriame tai Nemuno krante. 
Ir išviso tai nėra epochai vertingi 
atsiminimai, nes viskas pateikia
ma labai miglotai, be precizijos. 
Jų vertė ’^ra gražiai iškeltuose 
laikotarpio bruožuose bei tikslia
me pavaizdavime to meto žmo-- 
nių buities. Tuo būdu atsimini
mai priartėja prie literatūrinio 
kūrinio. Kalba sklandi, vaizdai 
ryškūs, tad skaitoma maloniai, o 
fragmentų tiek gausu, kad pa-' 
kaktų medžiagos visam romanui 
arba visai eilei apysakų. Visuo
meninių klausimų nedaug telie- 
čiama: spaudos draudimas, knyg 
nėšiai, draudimas statyti kry
žius, kova dėl. lietuviškos kal
bos bažnyčioje, daraktorių mo
kyklos. Bet užtai begalė vertin
gų bruožų iš kasdieniškojo to 
meto kaimo gyvenimo. Š.

Nesakykit, kad kraujas nepavargsta... 
Vidury gilios, tylios nakties, 
duslūs dūžiai tavo skubančios širdies 
dunksi tartum gruodas, beriamas ant karsto.
Nesakyk, kad akys neužgęsta...
Pažiūrėk — giliai kiekvieno akyse 
tyvuliuoja amžinų naktų tamsa, 
ir anų pasaulių keistos žvaigždės plazda.
Nesakyk, kad žmonės nesudūžta...
Ten — girdi?... Kažkas lyg rauda tamsoje.
Židiny sušvitusi užgęsta žarija, 
ir šiurpi drėgmė vidun pro langą plūsta.
Nesakyk, kad kraujas nepavargsta...
Kad negęsta akis ir žmogus.
Krenta karčios ašaros ant karsto, 
kaip ant žemės rudenio naktų dangus.

Miestas
Praverkite langus, atverkite langus!
Čia taip maža saulės, čia taip maža dangaus.

. Debesis noriu girdėt — ir beržynus vėjuje skambančius 
Ak, nustokite gausti, nustokite gaust, 
juodo miesto varpai!.

Redakcijai prisiųsta
Petras Babickas, Brazilija, Rio 

deJaneiro-Sao Paulo, 1951, 140 p.
Current News on the Lithua

nian Situation, vol. VIII, Nr. 6 
(10), Compiled by the Lithua
nian Legation, Washington, D. 
C., May-June, 1951.

Numery sukaupta medžiaga 
liečianti vasario 11d. Filadelfijos 
deklaraciją ir vasario 16 d. minė
jimą, p gale suregistruota pasta
rojo meto Lietuvą liečianti li
teratūra.

Keleivis, Mažosios Lietuvos 
Lietuvių Laikraštis, Nr. 5-7 (7-9) 
Gegužės-Liepos .mėn. 1951, 24 
psl.'Numeryje daug straipsnių iš 
Maž. Lietuvos praeities, lietuviš
kojo sąjūdžio ir žinių iš nūdienio 
mažalietuvių gyvenimo. 19 ilius
tracijų. j

Eglutė, 1951 m. birželis, Nr. 6, 
161-192 psl.

Šveicarijos Lietuvių Žinios, 
Neperiodinis leidinys Nr. 2, Ber
ne, 1951 m. birželio 12 d., šapi- 
rografu, 6 psl.

PLB Vokietijos Krašto Valdy
bos informacijos, Nr. 3, 1951, bir
želio 1 d., 11 psl., šapirografu.

Kristaus Karaliaus I^aivas, Nr. 
27, 1951 m. liepos 7 d.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1951 
Nr. 6, Birželio mėn., 161-192 psl.

Pelėda, Juokdarybos Susivie
nijimo Mėnesinis organas, 1951 
m. gegužės mėn. Nr. 2, 16 psl.

Lietuviškos * pasakos
Lietuvių Katalikų Spaudos 

Draugija — 2334 So Oakley Ave., 
Chicago 8, Ill. — jau išspausdino

— Kur aš nebūsiu nuliūdęs, šit paleidau miestą negeroj vietoj, 
■— sako žmogus.

— Dėl to tu neliūdėk, aš tau greit suvarysiu miestą į tą pačią 
skrynutę, žinoma, jei man atlyginsi.

.— Kiek tik tu nori! Tuojau atlyginsiu, tik vėl suvaryk miestą.
— Nedaug aš tereikalauju atlyginimo, — sako ponaitis, — 

pažadėk man, ko namie nepalikai.
Žmogus mielai sutiko. Ponaitis bematant, tauškindamas lazdele, 

suvarė miestą į skrynutę. ,
Parėjus namo jį pasitiko dviejų metų berniukas, kuris pribėgęs 

prie tėvo pasveikino jį:
— Sveikas, tėtyt, kam tu mane velniui pažadėjai?
Tik dabar žmogelis suprato ką padaręs, ir labai nuliūdo. Sūnus 

gi nė kiek nepyko ant tėvo.
— Jei reiks, atitarnausiu ir velniui, — sakė jis.
Kai suėjo sūnui aštuoniolika metų, gauna tėvai pakvietimą: 

velnias kviečia jų sūnų pas save. Sūnus atsisveikino ir išėjo. Ilgai 
eiti nereikėjo — tuoj už miškelio jis susitiko poną, kuris jį nusi
vedė pas save.

— Gerai, gerai, kad atėjai, — prakalbino jį nepažįstamas po
nas, — dabar turėsi man tarnauti.

Jonas (toks buvo jo vardas) ištikimai tarnavo savo ponui vel
niui Darbas iš pradžių buvo ne perdaug sunkus, bet galop darėsi 
vis sunkiau. Laimė, kad jis turėjo vieną draugę, būtent, velnio 
dukterį, kuri jam daug kuo padėdavo .

Jonui baigėsi tarnavimo laikas, beliko tik trys dienos, bet sun
kios buvo tos dienos. Pirmąją naktį velnias uždavė Jonui pasta
tyti bažnyčią, jeigu jis nepastatysiąs — pražūsiąs. Nuliūdo Jonas 
ir mąsto — paskutinė viltis žuvo. Bet kaip visur, taip ir čia, pa
gelbėjo jam velnio duktė. Ta sako:

— Neliūdėk, Jonuk, eik ir gulk, rytoj pamatysi — bus pa
statyta bažnyčia.

Taip ir atsitiko — rytojaus dieną jau stovėjo bažnyčia. Mat, 
velnio duktė sušaukė visus velnius, kurie per vieną naktį ir pa
stalė bažnyčią. Velnias pakraipė galvą ir tarė:

— Gerai, gerai, pamatysime toliau.
Antrą naktį velnias Jonui liepė iškirsti dešimtinę miško, išarti, 

pasėti kviečių ir pyrago iškepti, kad jis, velnias, galėtų jį pusry
čiams valgyti Jonas dar labiau nuliūdo, bet čia taip pat pagelbėjo 
velnio duktė. Rytojaus dieną pyragas jau buvo iškeptas ir velniui 
paduotas. Velnias vėl sako:

— Gerai, gerai, pamatysime toliau.
Trečią dieną gauna Jonas įsakymą, kad jam reikėsią suvaryti 

į tvartą kumelys, jei jis to neatliksiąs — pražūsiįs. Jonas nelabai

pamatysime toliau.

tuo susirūpino — kumelys suvaryti negi sunkus darbas. Bet čia 
jį perspėjo velnio duktė:

— Dabar, Jonai, — tarė jam velnio duktė, — sunkiausias dar
bas reiks atlikti, kumeliu bus pats tėvas pasivertęs. Jis dūks ir 
lakstys po sodą, jo putos tikš ant obelių šakų. Kitaip tu jo nesu
varysi, tau reiks to arklio putomis trintis. Kai išsitrinsi, tai paliksi 
labai stiprus, tada paėmęs didžiausią kūjį daužyk arkliui galvą.

Jonas tuos žodžius įsidėmėjo. Sulaukęs ryto nuėjo į sodą, kur 
lakstė putodamas kumelys. Jonas, kaip buvo sakyta, ėmė trintis 
arklio putomis. Trynėsi trynėsi, kol paliko toks stiprus, kad ga
lėjo lengvai kiloti dešimties pūdų kūjį. Ėmė jis tuo kūju daužyti 
arkliui galvą, kol tas, netekęs jėgų, spruko į kūtę.

Rytojaus dieną nuėjo Jonas pas velnią. Žiūri — velnias susi
rišęs galvą begulįs.

— Gerai, gerai, — sako velnias,
Velnio duklfe pasakė Jonui, kad velnias dabar neišleisiąs jo 

gyvo. Jam nieko daugiau nebelieka daryti, kaip tik bėgti. Kartu 
bėgti nutarė ir velnio duktė, kuri jau buvo pamilusi Joną, o Jonas 
ją taip pat. •

Juodu prieš išbėgdami išspiovė tris.skreplius. Pirmasis skreplys, 
velniui paklausus, atsiliepė dukters balsu.

— Eik greičiau čia! — rėkė velnias.
— Tuoj, tuoj, — atsakė antrasis skreplys.
Trečias taip pat atsiliepė. Velnias pagaliau suprato apgautas 

esąs ir tuojau įsakė savo tarnams juos vytis. Išgirdusi atsivejant, 
velnio duktė sako Jonui:

— Aš paversiu tave piemeniu, o aš pati pavirsiu ožka. Kai 
tavęs paklaus, ar nuėjo kas, tu sakyk, kad ėjo kažkas, bet labai 
seniai, kai dar ši ožka buvo jauna.

Vos tik ištarė žodį, tuojau ji virto ožka, o jis piemeniu. Pri
bėga velnio tarnai ir klausia:

— Ar nematei einant vyro su merga?
— Mačiau, — tarė piemuo, — bet labai seniai, kai dar mano 

ožka buvo jauna.
— Dabar, kvaily, ar niekas nėjo? — rūsčiai sušuko vijikai.
— Niekas,. — atsakė piemuo.
Vijikai parbėgę pasakė velniui, kad nieko nepriviję, tik sutikę 

piemenį, ganantį vieną ožką.
— Reikėjo imti — tai jie ir buvo! — rėkė velnias, — tuojau

eikite ir vėl vykite! •
Tarnai vėl vijosi. Išgirdusi atsivejant, velnio duktė pasakė Jo

nui,* kad jį paversianti zakrastijonu, o pati pasivergianti bažnyčia. 
Taip ir padarė. Vijikai vėl klausia:

— Ar nematei, zakrastijonai, einant vyro su merga?

— Ne, — atsakė zakrastijonas, — mačiau, bet labai seniai, dar 
ši bažnyčia buvo nauja.

— Dabar, kvaily! — šaukė vijikai.
— Dabar tai nieko nemačiau, — atsakė zakrastijonas.
Vijikai vėl sugrįžo ir pasakė velniui, kad nieko nepriviję, tik 

radę bažnyčią ir zakrastijoną.
— Reikėjo imti, tai tie patys ir buvo! — šaukė velnias.
Trečią kartą velnias pats šoko vytis. Išgirdusi vėl atsivejant, 

velnio duktė nusigando ir sako:
— Dabar pats tėvas vejasi. Aš pasiversiu ežeru, o tave paver

siu žuvimi. •
Taip ir padarė. Velnias pribėgęs ežerą, tuoj viską suprato ir 

ėmė jį gerti. Gėrė gėrė, jau visai maža vandens beliko, žuvytė tik 
šoka, tik nardo velniui palei ūsus. Jau jau visai mažai vandens 
beliko, tik štai velnias pokšt ir plyšo. Sprogdamas dar spėjo surikti:

— Kad tu trejus metus ežeru liktum!
Žuvytė po to vėl pavirto Jonu, bet ežeras mergina nebėpavirto. 

Ežeras atsigrįžo į Joną ir prabilo:
— Kai sueis treji metai, tai tu, Jonai, ateik čia, tada aš vėl pa

virsiu mergina. Tik žiūrėk, neužmiršk, jei užmirši — viskas pra
puls: aš liksiu ežeru amžinai.

— Neužmiršiu, niekados neužmiršiu, — atsakė Jonas ežerėliui 
Jonas laimingai parvyko namo. Ten rado gyvus savo tėvus,

kurie labai liūdėjo, nesulaukdami sūnaus. Kai sulaukė, iš džiaugs
mo pravirko. Senosios Ladunkos skrynelės dar nebuvo atidarę ir 
miesto nebuvo paleidę. Po to greitai išrinko gražią vietą ir palei
do miestą. Laimingai gyveno Jonas. Tėvus jau palaidojo, liko vie
nas, reikėjo vesti. Čia jis susipažino su vieno pirklio dukterimi, su 
ja ir vestuves rengė. Atėjo ir vestuvių diena, Jonas linksmas vaikš
čioja po sodą.

Tuo tarpu kaip tik baigėsi treji metai. Ežeras nerimauja — Jono 
nėra. Ji viską žino, kad Jonas kitą žada vesti, kad ją jau užmiršo. 
Ežeras pamatė du burkuojančiu karveliu ir sako jiems:

— Nulėkite, karveliai, į miestą, kur Jonas, to miesto valdyto
jas, gyvena, paburkuokite jam, priminkite apie mane.

Karveliai paklausė: nulėkė į Jono sodą, burkuoja. Burkuodami 
priminė Jonui, kad jis taip nesidžiaugtų, nes jo mylimoji dar ežeru 
tebėra. Vos tik priminė Jonui apie ežerą, tuojau jis nubėgo pas jį. 
Jani nubėgus ežeras vėl pavirto mergina. Jonas pametė antrąją 
savo meilužę, pirklio dukterį, tuojau taisė vestuves su velnio duk
terimi. Velnio duktė buvo pašventinta švęstu vandeniu ir tapo 
tikru žmogumi.

Į tas vestuves ir aš buvau pakviestas. Valgiau, gėriau, per barz
dą varvėjo, burnoj nei lašo neturėjau.

ir pradeda platinti Dr. J. Balio 
“Lietuviškų pasakų” rinkinį. Rin 
kinys paruoštas dar Lietuvoje. 
Rankraštis buvo likęs Lietuvoje, 
Tautosakoj Archyve, kur jis bu
vo išspausdintas dabartinių vieš
pačių, autoriaus vardo nė nepa
minint. Vienas toks egzemplio
rius pateko į rankas autoriui da
bar profesoriaujančiam Indiana 
universitete. Jo perspausdinimas 
ir yra ši nauja pasakų laida, tei
kianti vertingo lietuviško “mais
to” mūsų jaunajai kartai ir pui
kaus polisio bei studijinės me-' 
džiagos smaugusiems. Kiekvie
nam bus svarbu pabuvoti sava
jame krašte ir palakioti po lietu
viškosios fantazijos pasaulius.

Šiame “TŽ” numeryje - mes 
spausdiname šio leidinio ištrau
ką — vieną pasaką.

“Tėvynės Sargas” netrukus ža- • 
da pasirodyti Čikagoje. Jau ren
kamas “Draugo” spaustuvėje.

Lietuviškai-vokiškas žodynas. 
Neseniai išėjo iš spaudos lietuvių 
rašomosios kalbos žodyno septy- 
nioliktasis sąsiuvinys, kuris bai
giasi žodžiu “pasižinimas”. Žo
dyną leidžia Carl Winter leidyk
la Heidelberge, o jį sudaro prof. 
Max Niedermannas, Neuchatelio ... 
Šveicarijoje universiteto garbės 
profesorius, A. Sennas, Pensilva
nijos universiteto profesorius, ir 
A. Salys, to pat universiteto pro
fesorius. Žodyną pradėjo reda
guoti trys šveicarų kalbininkai, 
jų tarpe buvo Kauno universite
to prof. F. Brenderis. Pastarajam 
mirus, į žodyno redakciją nese
niai buvo priimtas lietuvis kal
bininkas Salys.

Žodyno sumanytojas ir siela 
yra prof. Niedermannas, kurį 
daugelis Šveicarijos lietuvių pa
žįsta ir asmeniškai. Tai didelio 
mąsto mokslininkas, ypač pamė
gęs lietuvių kalbą, kurios stu
dijoms yra pašventęs daugelį sa
vo ilgo gyvenimo metų. Prof- 
Niedermannas lankėsi Lietuvoje, 
kur tyrė lietuviškas tarmes. Yra 
parašęs visą eilę raštų apie lie
tuvių kalbą, be to, daug rašė ir 
šiaip apie Lietuvą ir lietuvių tau
tą, tuo būdu garsindamas Lietu
vos vardą šveicarų spaudoje.

Karo metu, 1943 m., žodyno 
leidimą ištiko skaudi nelaimė: 
per bombardavimą Vokietijoje 
sudegė visas penkioliktasis są
siuvinys. Truko ištisi šeši metai, 
kol vėl buvo galima išleisti žu
vusįjį sąsiuvinį. Po to sekė du 
nauji sąsiuviniai. Šiemet tikrai 
dar išeis aštuonioliktasis, o gal 
ir sekamas sąsiuvinys,' kuriuo 
būtų užbaigtas antrasis tomas.

Prof. Niedermannas gyvena 
Neuchatelyje, kurio universite
te jis, be kitų dalykų, taip pat 
dėstė lietuvių kalbą. Susilaukęs 
mokomajam personalui nustaty
to amžiaus, profesorius pasitrau
kė pensijon, tačiau už nuopelnus 
buvo paliktas universitete kaipo 4 
garbės profesorius.

Poškos knyga
Be šimtais leidžiamų sovietų 

propagandos knygų, lietuviams J 
pasiseka iškišti vieną kitą ir sa
vąją knygą. Taip kovo mėnesį 
pasirodė Dionizo Poškos “Mu
žikas Žemaičių ir Lietuvos”, 
Iliustracijas linoleume raižė V.« 
Jurkūnas. 48 puslapių.' Išleista 
5000 egz., parduodama po 6(!) 
rublius. A. v

t
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Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

z.mau lietuvišką skonį ir norą. Galiu sudaryti paskolas. 
Veltui suteikiu informacijas apie parduodamus namus, 
paskolas, biznius ir tt. Jūsų patarnavimui

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

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

J •Green Real Estate

Dievas išsaugojo mano gyvybę Korėjoje
18 M. AMŽIAUS JAUNUOLIS, PVT. ROBERT L SHARPE, KI
LĘS IŠ NORTH CAROLINOS JAV, BUVĘS RAUDONŲJŲ BE
LAISVĖJE, PASAKOJA SAVO ŠIURPIUS PERGYVENIMUS.

Vertė PRANYS ALŠĖNAS

Pabėgėlių teisių apdrausti nenoriGenevoje liepos 2 d. prasidėjo . JT valstybių konferencija politinių pabėgėlių teisėms apdrausti. Deja, perspektyvos labai menkos.JTO pilnaties posėdy už tai, kad būtų paruoštas pldtaus masto statutas, apdraudziąs politinių pabėgėlių teises, balsavo 41 valstybė, bet į šią konferenciją savo atstovus prisiuntė vos 24 valstybės. Statutas yra paruoštas, pabėgėlius jis aptaria kaip žmones, nenorinčius pasiduoti savo kilmės krašto vyriausybės globai, bet, atrodo, kad jis nebus pasirašytas. Niekas iš esmės prieš pabėgėlių globą nepasisako, tačiau atranda priežasčių, dėl kuriy,' sako, pasirašyti konvencijos negalėsią.Taip JAV atstovas George Waren pareiškė, kad JAV globojančios visus svetimšalius, kurie tik yra į kraštą įleidžiami, ir ne

galinti būti surišta jokio tarptautinio susitarimo. Kitiems kraštams toks statutas esąs naudingas ir JAV gelbėsiančios, kad jis būtų priimtas. Panašią poziciją užėmė ir Kanada. Nenori statuto pasirašyti ir Prancūzija, visokių pabėgėlių prieglobstis, neišvaranti iš savo krašto žmonių ir jokių dokumentų neturinčių. PranrS’zija sutinka daugelio kraštų sutartimi garantuoti pabėgėliams kaikurias laisves, bet nesutinka, kad jų globai būtų sukurtas koks nbrs tarptautinis organas.Kalbamasis statuto projektas numatė tik pagrindinius dėsnius: kad politiniai pabėgėliai galėtų kreiptis į teismą, kad būtų garantuotos jų nuosavybės teisės ir kad jų padėtis krašte nebūtų blogesnė, kaip visų svetimšalių, kurie tebesinaudoja savųjų vyriausybių organų globa.

Kanados angliški rūpesčiai imigracija

KatalikybėsJei neskaityti katalikiškosios Lietuvos, kuri kažkodėl per retai pasauliui primenama, Vengrija yra tapusi XX amžiaus katalikybės persekiojimo židiniu. Kardinolas Mindszenty, o dabar 15 metų nuteistasis arkivyskupas Groesz kai kieno liudymu esą daugiau negu ateistinio komu- nizmd aukos.Antisemitizmu JAV žinomas savaitraštis “Common Sense”, Nr. 136 kaltina, jog “tai sionistai atsiskaitą su savo amžinais priešais”. Laikraščio tvirtinimu, Vengrijos ministrų kabinete šiuo metu esą net 6 ministerial žydai, kurie nors komunistai, išėję Maskvoje mokyklas, bet vistiek esą sionistaif?). Premjeras Maty as Rakoši (Rosenzweig), Peter Gabor (Ben Auspitz), saugumo viršininkas, Erno Gero (Singer) finansų ministras, Zoltan Vas (Weinberg) planavimo komisijos šefas, Joseph Rėvas (Roth) švietimo ministras ir Mil- holy Farkas krašto apsaugos minister pąsinaudoją sovietų viešpatavimu sunaikinti katalikybei Vengrijoje.Žiniomis iš Jeruzalės, šie persekiojimai esą nukreipti netik

Vengrijojeprieš katalikybę, bet taip pat prieš žydų religiją. Praėjusiomis savaitėmis iš Vengrijos miestų buvę išvežta 10.000 religingų žydų. Aim.
Čekoslovakijos bažnyčiaReuteris praneša, kad Prahos arkiv. Beranas esąs perkeltas į Nova Rise vienuolyną netoli Austrų sienos ir ten kalinamas. Olomouco arkivyskupas J. Ma- tocha taip pat esąs namų arešte.Dėl kaikurių priežasčių pašalintas iš savo vietos Slovakijos bažnytinių reikalų tvarkytojas L. Holdas, kuris esąs net išmestas iš partijos. Jis kažko nepataikė.

4 nuteistieji dingoIš 1949 m. spalio 14-d. nuteistųjų 11 komunistų vadų JAV, kuriems sprendimas aukščiausiojo teismo patvirtintas, pašaukti pasirodė ir pasiųsti į kalėjimą 7, o kiti 4 nepasirodė. Teismas įsakė juos suimti. Jų užstatas po $20.000 paskelbtas sulaikytas. Visi jie yra gimę JAV, bet visi lankęsi Sovietų Rusijoje. Greičiausia ir dabap ^au ten bus atsidū

persekiojimai

Kas atsitiko su manimi, kai a| tesi durtuvais ar šautuvų buo- pakliuvau į šiaurės korėjiečių ” * belaisvę, žinoma, niekuo nesiskiria nuo kitų šimtų panašių atsitikimų. Tik tiek gal, kad aš, nors netekęs sveikatos, grįžau į tėvynę ir galiu papasakoti savo pergyvenimus, o kiti... niekad nebegrįš...Mes išsilaipinome Korėjoje praeitų metų liepos 4 d. “policijos akcijos” veiksmams. Dviejų savaičių laikotarpyje mūsų ba- talijonas buvo veik visai sunaikintas. Daugelis vyrų buvo užmušti ar sužeisti, o kiti — jų tarpe ir aš — belaisviai.Kaip medicinos korpo narys, aš fronte dalyvavau neginkluotas. Tačiau, mūsų vyrams tirpstant, tarytum pavasarį sniegui, šalia mediciniškų reikmenų, turėjome griebti savo užmuštųjų draugų ginklus ir pagelbėti saviesiems kautis.Mano kuopa buvo praradusi apie trečdalį vyrų. Likusieji traukėmės atgal. Tačiau, ir besitraukiant, priešui pragariškai persekiojant, pasidarė itin karšta. Pasiekėm linijas pagal Kum River. Mūsų dalinio padėtis ir čia buvo tragiška. Kuomet buvo įsakyta dar toliau trauktis, vienas iš mūsų medicinos korpo narių pasiliko prie sužeistojo. Kapelionas taip pat nepasitraukė nuo sužeistųjų ir dejuojančių, teikdamas jiems paskutinius dvasinius patarnavimus. Deja, medikas buvo priešo durtuvu pervertas kaklo srityje, mėgindamas gelbėti sužeistą draugą, o kapelionas — krito nuo durtuvo smūgių, melsdamasis suklupęs prie mirštančio kario...Dar keliolika iš mūsų pasilikusiųjų, pervargę ir alkani, tikėjomės pasiekti amerikiečių linijas ir prisijungti prie savųjų. Deja, tos linijos dar buvo už gerų 25 mylių, o keliauti teko didžiausiu purvu, kuris dažnai siekė žygiuojančiųjų kelius. ____Kuomet pasiekėme didesnį slėnį ir tikėjomės bent truputį pailsėti, iš užkampio komunistai atidarė baisią ugnį. Tai buvo tikros skerdynės. Didesnė dalis mūsiškių krito negyvi. Ir aš, nors dar nekliudytas, kritau į purvą veidu ir gulėjau, nuduodamas negyvą. Kai šaudymas liovėsi, korėjiečiai pribuvo prie mūsų, pasižiūrėti, ar neliko kuris nors gyvas. Tarp sudribusių ir paplūdusių kraujuose lavonų jie švais-

žėmis.Tačiau, Dievo apsaugos dėka, manęs jie nė vienas nekliudė. Aš buvau visas kruvinas, nes gulėjau tarp kruvinų lavonų, o ir anksčiau — dirbau prie sužeistųjų. Jie galvojo, jog aš miręs, nes atvertę aukštielninką, vienas iš jų nudrėskė mano diržą, o antras nutraukė batus. Po to batų jau nebeturėjau ligi tol, kol buvau išlaisvintas. Basam teko keliauti apie 400 mylių.Buvo tiesiog šiurpu tarp draugų lavonų arba dar mirštančių begulint. Nors raudonieji, atrodė, pasitraukė nuo mūsų, tačiau aš išgulėjau tenai iki saulei leidžiantis. Tuomet aš patikrinau, ar dar yra kas nors gyvas mūsų tarpe. Radau vis dėlto tris tokius. Mes išgėrėme po gurkšnį vandens, rasto vieno iš mirusiųjų gertuvėje ir leidomės bėgti. Valgyti nieko neturėjome. Mėginom krimsti žolę, tačiau, jos užvalgius, tuojau susirgom. Keturias dienas jr naktis mes keliavom, vos bepavilkdami kojas. Pakeliui meldėmės: skaitėm maldaknygę ir kalbėjom poterius. Maldą, atrodė, tvirtino mūsų išsekusias jėgas. ■ ,Ketvirtąją kelionės dieną aš buvau taip išalkęs, jog, rodos, neberūpėjo nė gyvybės išsaugojimas. Trys mano draugai jau nebegalėjo eiti. Todėl aš vienas ryžausi dar paeiti, susirasti ryžių ūkelį ir paprašyti valgyti. Pradžioje ūkininkas nenorėjo nė žiūrėti į mano gestikuliaciją, kuria rodžiau esąs labai išalkęs, tačiau pagaliau vis dėlto įsivedė į lūšnelę, kur šeimininkė davė truputį kažkokių grybų. Nuo jų visiškai susirgau. Šeimininkas ragino mane, kad kuo greičiau jo pastogę apleisčiau, tad greitai iš- syerdėjau kalnų link. Netoli paėjęs susidūriau su dviem nedideliais šiaurės korėjiečių dalinėtais. Jie buvo civiliškai apsirengę, tačiau turėjo šautuvus su durtuvais ir buvo apsikabinę granatomis.Aš jau laukiau, kada jie mane durtuvais subadys. Vietoj to, jie

ėmė laukiniškai šokti apie mane ir šūkauti, tarytum indėnai. Vienas iš jų perbraukė nešvaria ranka per mano veidą ir paklausė, ar aš moku kalbėti japoniškai. Atsakiau, kad truputį galiu. Tuomet vėl klausimas: ką aš galvoju apie gen. MacArthurą? /iš sumečiau, kad bus geriau, jeigu nesakysiu tiesos, o tik vaidinsiu.Atsakiau, kad generolo aš nekenčiu. “O kaip prezidentas Tru- manas?” — buvo dar vienas klausimas. Atsakiau tą patį.Po trumpo pasikalbėjimo, jie paėmė mane su savimi ir gabeno į Taejon. Pakeliui galvojau apie žuvusiuosius savo draugus.. Aš buvau matęs jų ypatingai daug ir daug mirė ant mano rankų ...Buvau nugabentas į POW (belaisvių) stovyklą Taejone, kur tuo metu buvo apie 70 amerikiečių, 25 iš jų sužeisti. Jie neturėjo jokios mediciniškos priežiūros. Aš sudraskiau kai kuriuos uniforminius dalykus ir, padaręs iš jų tvarsčius, dariau viską, kad saviesiems pagelbėjus. . Gauda- vom labai mažai valgyti: tik po tris mažus dubenėlius ryžių dienai. Sargybiniai buvo itin žiaurūs ir nesukalbami.Tenai sutikau Pvt. Edward Slayden, iš Quincy, Ill. Su juo pasidarėm geriausi draugai ir prisiekėm niekad nesiskirti. Pradėjom abu planuoti pabėgimą.Po penkių dienų mums buvo pranešta, jog būsime perkelti į Seoulą. Iki tenai, esą, važiuosime traukiniu, o iš ten — lėktuvais — būsime pervežti į JAV. Aš buvau tikras, kad tai yra melas, bet kaikurie iš draugų — tikėjo.(Bus daugiau)
Kanados pasiruošimų tikslaskeletas šimtų buvę priskirta prie 25 brigados, esanti taip pat papildyta ir turinti per 5000 vyrų. Rezervo dydis balandžio 1 d. siekęs 46.626, t.y. padidėjęs 100%.

Kanada didelių galimybių 
kraštas. Bet kad jas. galima būtų 
išnaudoti, reikia daugiau žmo
nių, tad užsimojama padidinti 
imigrantų skaičių. Šiais metais 
nutarta įsileisti 150.000 imigran
tų. Bet čia iškyla kita problema, 
būtent pavojus sumažėti britų 
procentui, o kartu pavojus nutol
ti nuo britiškojo pasaulio. Ypač 
dominijos šventės proga pasigir
do apmąstymų ir perspėjimų 
šiuo atžvilgiu.Angliškoji spauda nurodo ir reiškia pasitenkinimo, kad pastaruoju metu imigrantų skaičius padidėjo, bet reiškia susirūpinimo, kad jų tarpe permažą procentą sudaro britų kilmės žmonės. Nurodoma, kad pastaraisiais metais gerokai pagausėjo imigrantų iš vad. šiaurės Europos: vokiečių per 5 pirmuosius šių metų mėnesius atvyko 6000, kai pernai per tą patį laikotarpį teatvyko 1600; olandų šįmet atvyko 9.132, o pernai tik 4.533, prancūzų 1.747 — pernai 418, danų 1598 — pernai 523. Imigracija iš kitų ne anglosaksiškų kraštų šįmet padidėjo 77%. Iš anglosaksų kraštų imigrantų skaičius pašoko šiemet 98%, tačiau jie tesudaro Vos 17% visų imigrantų. Iš visų pokarinio laikotarpio emigrantų anglosaksai tesudaro 44% bendro skaičiaus. Tai esą verta susirūpinimo, nes “lydomasis katilas” galįs pradėti nebeveikti. Eilė “Kanados patriotų” dominijos dienos proga paskelbė perspėjimų vyriausybei ir britams, kviesdami panaikinti kliūtis, trukdančias britams vykti į Kanadą.Žinoma, susirūpinimas supran-

Krašto apsaugos miri. Claxton parlamente pareiškė, kad Kanada nesiruošianti sumušti Rusi ją, bet pagelbėti sustiprinti vakarų gynimąsi, kad toji nepradėtų karo. Jei ji pradėtų, būtų sumušta, o jei bus suorganizuota stipri pajėga, ji neišdrįsianti.Kanada dabar turinti reguliarios kariuomenės 28-30.000, kas prilygstu dviejų karo meto divizijų pajėgumui. . Išviso armijoj esą 43.120 vyrų, iš kurių operacijų daliniuose. Korėjoje kovojanti 25 brigada esanti nuolat papildoma. Europai skirtai 27 brigadai esą surinkta 8.384. 23-oji parašiutininkų-brigada, iš kurios
a

GIBSON ŠALDYTUVAI

rę, nors tikrų žinių neturima.
Dar gražiau, išreikšti gėlėmis: 
Kam sakyti žodžiais.

Gėlės!Didžiausias pasirinkimas iškilmingiems atvejams ir namų papuošimui, Toronto latvių gėlių krautuvėje 
’’LOTUS”

854 BATHURST ST. (vienas blokas į šiaurę nuo Bloor St.) 
Telefonas KE. 3884

Parduodame;
231 naujų ir vartotų vyr. ga
bardino paltų — įvairių rūšių 
kaina nuo $I0 iki MO 
452 naujus ir vart. kostiumus 
Tropinius kostiumus už §10.Pinigai įmokami iš karto
Hollywood Clothing

270 QUEEN ST. WEST (kampas Beverley)

tarnas, tačiau jį tektų vadinti greičiau anglišku, bet ne kana- dišku.

25 estai plaukia per AtlantąIš Airijos uosto Rosslave liepos 2 d. išplaukė 25 estai pabėgėliai 434 tonų laiveliu “Aura” į Kanadą — Halifaxą. Jei Kanada jų neįsileistų, plauksią į JAV, o jei ir tos neįsileistų — į Kondorą, su kurio vėliava laivas plaukia.— Otava. — Kanadoje gegužės 31 d. bedarbių skaičius siekė 151.100. Pereitais metais tą pačią dieną jų buvo 254.400.

Dominijos vardasSavarankėdama ir laipsniškai atsipalaiduodama nuo D. Britą-, nijos, Kanada kratosi ir išvirši- nių priklausomybės ženklų, tarp kitko ir dominijos vardo. Naujuosiuose įstatymuose dominijos vardas jau išleidžiamas. Taip,; pav., vietoje anksčiau veikusio ‘ “Dominijos Rinkimų Įstatymo”,? atsirado Kanados Rinkimų Įsta-, tymas. Šią vasarą numatoma < “Dominijos Statistikos Biurą” perkrikštyti į “Kanados Statistikos Biurą”, iki šiol vadintosios Dofninijos provincijų konferert cijos būsią toliau vadinamos Ka- . nados proy. konferencijomis. Nu- ; matoma dominijos vardą išmesti • net iš krašto konstitucijos, vad. Šiaurės Amerikos Akto, t
Gyvybiniai metalai ;Kanados vyriausybė sudarė są- * rašą gynimosi programai vyk- ' dyti gyvybinių metalų bei mineralų. Jų tarpe yra: chromas, alų- ■ mini jus, varis, nikelis, švinas, ; cinkas, cinas, tungstenas ir ko- ; baltas. Iš jų visų tuo tarpu kont- * roliuojamas tėra vienas nikelis. ' Tačiau įtrauktieji į gyvybinių są- ; rašą greičiausiai visi bus pradėti kontroliuoti. Ypač daug pavo- , jų yra chromui, kuris civilinėje pramonėje naudojamas labiausiai virtuviniams reikmenims, kur susiduriame su aukšta temperatūra — tausteriai ir pan.— Otava. — Pragyvenimo in- ; deksas per gegužės mėn. pašoko ; 2,1 ir pasiekė 184,1. Nuo sausio ’ 1 d, indeksas pašoko 11,6 punkto : arba 6,7%. .

Dar vienas “šnipas” 
nuteistasPrahos teismas AP korespondentą amerikietį Oatis nuteisė? 10 metų kalėti už šnipinėjimą. 5 : m. už gerą elgesį galėsią būti at- : skaityti. Kaip visuose bolševikiniuose teismuose, kaltinamasis . prisipažino, o išgirdęs sprendimą paprašė, kad būtų pasiųstas ten, kur galėtų veikti ką nors nau- ; dingą.Iš Prahos pranešama, kad teis- ' mas buvo pasityčiojimas iš teisės ir teisingumo — kaip ir visur už geležinės uždangos.

Lietuviška Moterų Plaukų Kirpykla
JANET’S BEAUTY SALON

346 Broadview Ave. (kampas Gerrard), Toronto. 
Skambinkite GE. 6620. Atidaryta kasdien 9-9 vaL 
Savininkė J. Viliūnienė.

MANNING CARTAGE 
& MOVERS 

184 Manning Ave. 
Tel. WA—0791 Perkraustome ir pervežame įvairius daiktus vakarais ir dienos metu. Kalbame vokiškai, rusiškai ir lenkiškai.

Dėmesio I ! !Liko tik keletas šaldytuvų, kurie parduodami 
be taksų.Mes taip pat turime krosnių, skalbimo mašinų, radio ir kitų elektr. reikmenų.Mes aptarnaujame baldais įvairius kambarius. Parduodame specialius 

VAIKŲ VEŽIMĖLIUS ir elektr. ventiliatorius.
Atvykite įsitikinsite! 

Žemiausia kaina Toronte.

GKCTELL
ELECTRIC

214 OSSINGTON AVĖ. 
TORONTO

(prieš Pix kino teatrą)

HIGH PARK CHIMNEY SERVICEValome, statome naujus ir taisome senus kaminus ir tvarkome gazo ir alyvos krosinių linijas (transitlining).
54 Indian Trail, Toronto. Telef. LL 2252

Lietuvių Baldų Krautuvė

— 2448 Danforth Avė., Toronto. — Telef. OX. 4444. —
Didelis pasirinkimas baldų, radio, televizijos aparatų, šaldytu

vų, skalbimo mašinų, krosnių ir vaikų baldų.Minkštus baldus dirbame pagal užsakymus ir taisome senus.
Lietuviams 10% nuolaida
Krautuvė atidaryta iki 9 vai. vakaro.

AR APDRAUDEI VISKĄ KĄ TURI?Visais apdraudimo reikalais kreipkitės į
Life - Fire - Auto

VITOLDAS KRUPAVIČIUS
GENERAL INSURANCE SERVICESTuoj pat draudžia: automobilius, brangenybes, rūbus, baldus, įmones ir namus nuo ugnies ir vagysčių. Taip pat veltui suteikia informacijds ir patarimus.

LIFE INSURANCEBet kokioms informacijoms telefonuokite ar kreipkitės asmeniškai
55 YONGE ST. — TORONTO 

Telefonas EM 3-6331Po darbo valandų, šeštadieniais ar šventadieniais prašau telefonuoti LL 9204.

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEPANUK (optometrist)Patikrina akis ir pritaiko akinius, jei reikalinga

Bathurst Medical Building 
312 Bathurst Telef. EM 3-6373

RCNTRACTCRICS medžio, cemento, “arborite, tiles” ir kiti maži bei dideli darbai.Viduje ir lauke.
JON. GREIČIŪNAS 

Telefonas ME 7651 
91 HILLCREST DRIVE. TORONTO

ŽIEDUS, PINIGINES IR ALBUMUS

HNATYSHYN 
VAISTINĖ paruošia vaistus pagal Kanados ir Europos receptus. Greitas pristatymas.

312 Bathurst St. Tel. WA 4956Toronto, Ont.

Ar jūs pageidaujatepirkti 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.

INSURANCE & REAL ESTATE 
Susikalbu įvairiomis kalbomis. Perku ir parduodu, keičiu įvairias nuosavybes 

1165 Dundas St W. Toronto. Norint skambinkit: KE 5944.

872 Dundas St. W. Tel WA 2429
106 Evelyn Crete. Tel. MU 3940

JONĄ BER2INSKĄ

lietuviškais ženklais ir įvairius 
gausite tik pas vienintelį 

“Adrian Jewellers” atstovą

R. MacIntyre Aylesworth
B.A 

ADVOKATAS IR 
NOTARAS

B^l, 880 Bay Str.
(Bay Grossvenor Bldg.) 

TeL RA 2107-8 arba RA 1787 
Kalbame vokiškai ir rusiškai

— TORONTE —Instaliuoju naujus namus, vasarnamius, prijungiu elektrines plytas, elektrinius vandens tankų kaitintuvus ir kitus įvairius elektros darbus atlieku pigiau ir greitai.
Skambinti vakarais tarp 7 ir 9 vai. teL LO 3517 

t ' , _____________________________ ■

THE TWO LITTLE

EM 3-2131

Budime 
24 

valandas

JEWELLERSMūsų krautuvėje turime didelį pasirinkimą: laikrodžių, deimantų, brangakmenių ir sieninių laikrodžių.Taisome įvairių rūšių laikrodžius. Galite mokėti grynais arba duodame išsimokėjimui. Kalbame ukrainiškai.
Užeikite į

558 QUEEN ST. WEST, TORONTO 
TeL E M4-0047



TĖVIŠKĖS IBURIAI 7 PUSL.
■BOB*

MARGIS DRUGS
JONAS V. MARGIS Phm B.

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

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

LAIKOMOS PALANGOS 
TREJOS DEVYNERIOS

GERRY & DAVIDSON 
Indai ir geležies reikmenys 
Skubiai pristatome į namus

- 848 Dundas SL W.
PL 1849

Kalbame rusiškai

K. Toliu-

Kai noriai nusišypsoti

' , Telefonas
MV-9543

Telefonas
MU-9543

šis $10; SLA 123 kuopa pagal au
kų lapą Nr. 9 p. M. Jiodviršis $1; 
“Neringos” skaučių Tuntas $10.

London, Ont A. Miškinis $5; 
Dr. A. Kaveckas $2.

Sudbury, Ont. KLB pravesta-

P. Augaitis, Melninkas, Račienė, Dvidešimtsmetė
Jaunuolis nusprendė paieško

ti gyvenimo draugės ir stropiai

Marš. Koniev truktelėjo pc-

London, Ont. A.

pravesta-

AKIŲ SPECIALISTAS

L LHHSKY. R.0.
L JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS
I eikite į "I

LIETUVIŠKĄ KIRPYKLĄI 867 DUNDAS ST. W. (prie Manning Ave.) TORONTO
[ Kerpame skubiai. Nesugaišite brangaus laiko. Į

Sav. Br. Pakėnas |

■W* 
UKRAINIEČIAI SAVININKAI

G. L U K E’S
I

& Electrical Appliance Co. 
797-799 Dundas St. W.

Toronto, 
Tel. WA 9228 Tel. WA 9228 

Parduodame 
SKALBIAMAS MAŠINAS 

DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI 

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

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

Parduodame piano akordeonus

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

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

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

BEAVER BREAD LIMITED
103 Lightbourne Ave. Toronto

UKRAINIEČIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
T įsikūrę prieš 27 metus
- CARDINAL & SON
X 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

“Reiškite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

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

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

Duodame lengvam išsimokė j imui

1637 Queen St. W. (prie Roncesvalles) Toronto. TeL LO 7882

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką 

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

i LIETUVIŠKAI KALBĄS KAILININKAS
f Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai.
■ Kailinių taisymas ir persiuvimas.
Į Duodama lengvam išsimokė j imui
| BER6MAN FUR GO TORONTO
Į 197 Spadina Avė. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College St W. Toronto 

TeL RA 3924

SKIFF’S
VALYMAS —

PROSAVIMAS —
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St. West. Toronto 

Telefonas EM 4-6649

Dr. Chas. OKON
DANTISTAS 

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

BR. BUKOWSKA, R.O.
AKIŲ SPECIALISTĖ

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

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 vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EĖ—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

Sudbury, 
me vajuje surinko

Aukojo po $10: 
A Bruškevičius, J. 
Jackevičius, K. nimKeviuiua.

St. Liaudinskas $7.
Po $5: J. Adomaitis, V. J. Agur 

kiai, R. Bagdonas, J. Cibulskis, 
J. Č., St. Č., J. Dambrauskas, J. 
Dženkaitis, Z. Gasiūnas, V. Gied- 
rikas, J. Gudelevičius, P. Gurk
lys, J. Indriulaitienė, Z. Jacke
vičius, A. Jasiūnas, O. J. Jasins- 
kai, P. Jutelis, J. Kibickas, L. 
Kriaučiūnienė, J. Laureckas, P. 
Liutkus, A. Lukošius, V. Lumbis, 
J. Lumbis, M. Meškauskas, P. 
Mikštas, J. Misevičius, J. Pau- 
laitis, K. Poderis, V. Povilaitis, 

i S. Rakštienė, kun. A Sabas, K. 
Sagaitis, P. Sakalauskas, P. Se- 
mežys, A. Siemaška, V. Skilan- 
džiūnas, V. Skripkus, P. Sniegai- 
tis, I. Stapčinskas, V. Staškevi
čius, J. M. Str., K. Šereiva, F. 
Tiknius, S. Tolvaišą, J. Vaičeliū- 
nas, A. V. Vismantai, P. Venske- 
vičius, A. Zlatkus, M. Žemaitis, 
V. Žižys.

Po $4: V. Benušis, P. Kraujalis, 
J. Skilandžiūnas, P. Skrebutė- 
nas, P. Urmelis.

Po $3: P. Gabrėnas, V. Galec- 
kas, A. Juozaitis, S. Jutelis, A. 
Kazlauskas, K. Ožalas, J. Pet- 
rėnos.

A. Gatautis $2.50.
Po $2: W. Ąniol, V. Bašins

kas, J. Beržinskas, J. Gansinaus- 
kas, M. Glen, J. Kriaučeliūnas, 

i V. Kriaučeliūnas, A. Lapinas, A. 
Miškinis, D. Niekus, J. Poška, St. 
Poška, F. Remeikis, S. Zaranka.

P;- SI: B. Dūda, T. Imbras, A. 
Jurgėla, Z. Labuckas, P. Lukoše
vičius, C. Omiszk, R. Maldūnas, 
P. Mažaitis, A. Mikštas, W. Ro
berts,'J. Tumanowski.

Delhi, Ont. KLB LOK aukavu-

Krutulis, St.

Po $2: Matusevičiūtė, V. Ne- ti gyvenimo draugės ir stropiai 
nininkas, Kazukauskas, Žyman- ■ seka vedybinius skelbimus laik- 
tienė, A Augustinavičius, A Ki- raščiuose. Vieną dieną jis skai- 
sielius, M. Ožalienė, kun. Ru- “““ *
dzinskas, A. Aleliūnas, Jurėnas, 
Rickai, Jučas, J. Liutkevičius, M. 
Bertulis, W. Klemka, A. Juoza
pavičius, A.Vilkas, F.Gurklys, J. 
ir P .Skeivilai, J. Janušauskas.

Po $1: Svilas, V. Andriulionis, 
Br. Apončiūnas, J. Zaleckis, J. 
Škėma, V. Treigys, Ed. Pakėnas, 
S. Augaitienė, P. Bridickas, A. 
Trečiokas, Grincevičienė, Valtie- 
nė, P. Ignaitienė, P. Astrauskas, 
A. Gružinskas, Rastenis, Stur- 
maitis, P. Stankienė, Viktrakis, 
P. Kažemekas, P. Žalauskas, J. 
Petrauskas, A. Nickevičius, Rim
kus, J. Cibuka, Vainavičius, 
Jurkštas, A. Rickas, K. Žilvytis, 
Dulkį Vėjas, Rudis, Jankūnas, 
Remeikis, Lukošius, Sinkevičius.
- Mikėnas 50c., A. Gulbinas 30ė., 
Kojelis 26c. Surinkta smulkių 
$13.20. ’

Nuoširdžiai dėkui už prisiųs
tas aukas visiems.

M. Arlauskaitė 
TF Atstovė.

to: “20 metų našlė, pasiturinti, 
turinti 3 aukštų namus ir gražią 
vilą vasarvietėje, norėtų ...”

— Po šimts, tai kaip tik man!
Po trumpo susirašinėjimo pa

galiau įvyksta pirmas pasimaty
mas. Jaunuolis nustemba. Prieš 
jį stovi jau 50 metų matrona.

— Bet..tai gal nesusiprati
mas ... — susikirsdamas aiški
nasi jauniklis.

— Kaip tai? Jau 20 metų esu 
našlė... z

Tai vienas iš mūsų karių
Gen. Omar N. Bradley savo at

siminimuose tarp.kitko rašo:...
“Karui bąigiaųtišį. kaį‘ ^nęs nu

sitikome rusus antį Elbės, 
šalas Koniov, tuometinis pirmos 
ukrainiečių armijos vadas, pa
kvietė mus bankietan. Po pra
bangių pietų, baleto grupė išpil
dė keletą šokių balalaikų orkest
rui pritariant.

— Kaip puiku! — nustebau aš 
patenkintas.

Koks gi vedybinis amžius?
Humbolt, ir Karl Marx.

Gausu vedybų ir sekančiais 
metais: Mozart 25, Dante ir 
E. T. A. Hoffmann — 26 (abu 
šie vedė ne savo apdainuotąsias 
— he Beatričę, bet Gemma Do- 
nati ir ne baronesę, bet Maria 
Roher), Napoleonas, jau genero
las, buvo 27 m., kai vedė 6 m. vy
resnę Josephine Beauharnais, už 
pirmojo vyro ištekėjusią vos 16 
m. Tai ne išimtis. Moterys vis 
jaunesnis veda. Štai Albr. Due
rer motina ištekėjo nepilnų 15 
m., garsioji G. Sand — 16, Goe-

Visokio amžiaus vyrai veda. 
Bet gal daugiausia visdėlto bear- 
tėdarhi ar tik perkopę puskapį 
pavasarių.

Šekspyro Romeo ir Julia susi
tuokia dar vaikai, o jo Kleopatra 
— 15 m. Žinoma, tai pietiečiai, 
o be to, tai tik legendos. Bet pats 
Šekspyras jsavąją Oną Hatha
way, gerokai už save vyresnę, 
vedė būdamas tik 18 m. Už tai li
teratūros kitas korifėjus Goethe 
išlaukė net 57 m., kol savo die
nas surišo su Kristina Vulpius. 
Šie du genijai vedybinio amžiaus
kopėčiose vienas yra aukščiau- the motina — 17. .

28 m. vedė žinomasis zoologas 
j Haeckel, 29 — sociologas Max 

2 ’7 _ 22, dar tebe- Weber, 31 — Fontane, Zeppelin,
būdamas menkai apmokamu j Schiller, Fichte, 32 — Bismarck, 

šių birželio 14-tos minėjimo pro- vargonininku, Rich Wagner ir 
ga $140.26.

.šia, antras žemiausia.
Galingojo plieno koncerno kū

rėjas Fr. Krupp vedė 20 metų. 
Johan Seb. Bach — .______

ga $140.26. G. Hauptmann — 23, JAV žino-
Po $10: J. Stradomskis, M. Tui- mas ir politikas ir filosofas B. 

nila. Franklin vedė 24, taip pat ir W.

Blucher, 38 — CKamisso, 41 — 
Wilhelm Grimm.

Taigi kažin, koks yra vedybi
nis amžius?

— Niekis, tai tik kelios mer
gaitės iš raudonosios armijos.

Po dviejų jsayaičių mes suruo- 
šėme revanšinius pietus rusams, 
po kurių marš. Koniev buvo pa
kviestas pasiklausyti eilinio ka-, 
reivio uniformoje smuikininko; 
išpildomos muzikos. ,

— Nepaprasta, puiku! — sušu
ko maršalas susižavėjęs.

— Et, tai tik vienas iš mūsų 
karių, — atsakiau as visai be 
nuostabos.

Tikrumoje baletas buvo atga
bentas iš Maskvos Didžiojo Teat
ro, o smuikminkas-virįįuozas spe
cialiai tai dienai iškviestas iš Pa
ryžiaus. - j.

Aplinkinįu kelių 
i rf iž-

veha vilų rajone, o jo paskutinis 
1 mėgiamiausias žaidimas laidy
mas strėlių iš lanko.

Štai jis stovi prie ponios ge- 
nęrolienės tvoros ir žiūri į jos 
daržą.

— Dovanokit, ponia, ar nega 
lėčiau atgauti savo strėlę, kuri 
įkrito į tamstos daržą, — krei
piasi jis į pasirodžiusią ponią.

— Mielai, mano berniuk, aš 
tau paduosiu. Bet kur ji yra?

— Įsibedė į jūsų katės nugarą, 
ponia.

WELLAND, Ont.
Loterija Joninių gegužinėje 

Wellande
Š.m. birželio 23 d. įvyko Joni

nių gegužinė Wellande, kurios 
metu buvo ir loterija.

Atrodo, kad daugelis pamiršo 
dalyvauti laimėjimų traukimo 
metu ir todėl liko neatsiimtų 
daiktų, kuriuos laimėjo Nr. Nr. 
22, 33, 34, 35, 40, 41, 44, 55, 58, 79, 
81 ir 96. Laimėjimus galima atsi
imti ligi š.m. liepos mėri. 30 d.- 
pas ALOKo sekretorių Bronių 
Simonaitį adresu: 51 Louis Str. 
Port Colborne, Ont. Atsiimant, 
turėti pirktą loterijos bilietą. Lig 
šio termino neatsiimtieji daiktai, 
bus panaudoti sekančiai loterijai.

ALOKo Sekretorius.

Lietuviška valgykla ir maisto produktų parduotuvė

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 vai. vakaro. 
Savininkai: Preikšaitis ir Bleizgys.

HOLOTA REAL ESTATE’ 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas
496 Queen St. "W.

(prie Denison Ave.)
Tel. WA 5232 Toronto

D. Paieškojimai
Petras Styra, gyv. 2358 Iber

ville St. Montreal, Que., Canada, 
prašo atsiliepti: pp. VI. Kunkulį, 
Jeronimą Nakauską, Antaną Že- 

: lionį ir Kazimierą Narbutą.

Užsisakykite anviis
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. EMAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 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 vaL vakaro.

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų: 

Dirbame pagal užsakymus baldų — chesterf ield ir studio — 
komplektus ir parduodame kilimus.

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos,

• krosnys ir tt
Kalbame rusų kalba

Apmokame ligonines, operaci
jų ir daktarų sąskaitas bei 

prarastą darbo laiką.
Draudimą išmokame namuo

se arba ligoninėje 
amžius*

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

2047 Yonge St.
Tel. MA 0377 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

W. A. LENCKI, B. A. 
Advokatas — Notaras

73 Adelaide St W.
Room 322

Telefonas EL 3161
Toronto

Savininkas W. WIL S O N 
Telefonas RI 4411 143 Hamilton St., Toronto

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

1002 Dundas Str. W., Toronto, prie pat parko 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 vai. — atidaryta iki 12 vai.

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

pačia žema kaina. Mes pagelbėsime 
Jums įsigyti pavasario rūbus.

Kainos nepakilo pas:
ART FASHIONS 

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

Pirkite patogiomis išsimokėjimo sąlygomis
TeL WA 7537 Tel. WA 8497

SUSIRGUS KREIPKIS Į

YAljMEy clinic 
314 BATHURST ST., TORONTO

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

Spausdiname
laikraščius, žurnalus, knygas ir įvairius smulkius spaudinius: pa
kvietimus, atvirutes, blankus, pažymėjimus, vizitines korteles, 
vokus ir kit * . t/-
Darbą atliekame lietuviškomis raidėmis ir švariu linotipo rinkimu.

„ŽIBLKIIJ” Spaudos Bendrovė
941 DUNDAS ST. W., TORONTO. Telefonas EM 3-4265 

■■i—n .ami ■■ ■- ■■■ *■■! m .............. . ........
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TORONTO, Ont. ♦ MONTREAL, Oue
Vaikų susirinkimas ; Pavyzdingi mokiniai

Ateinantį šeštadienį, liepos 14 į Šiais metais apie pusantro 
d-, 5 vai. ,p.p, įvyksta pirmasis šimto lietuvių vaikų lankė įvai- 
Įietuvių parapijos mokyklinio rias kanadiečių mokyklas. Moks- 
amžiaus vaikų susirinkimas. Jo lo metams besibaigiant mokyklų 
dietų bus žaidžiama ir pasidali- vadovybės painformuoja moki
nama vasaros atostogų bendrais nius apie mokslo pažangą per 
įspūdžiais. Susirinkimai vyks va- praėjusius mokslo metus. Džiu- 
saros atostogų metu kiekvieną' ginantis reiškinys, kad lietuviai 
šeštadienį. Jų metu bus parodo- mokiniai daugelyje mokyklų

Vaikų susirinkimai buvo prakti- į riaušių mokinių. Keletas jų iš 
kudjami ir praėjusiųjų vasaros mokyklų vadovybių gavo pagy- 
atoątogų metu. Susirinkimų tiks- rimus, kaip geriausi klasės mo
las — palaikyti lietuvių vaikų kiniai.
tarpe tarpusavį bendravimą ir Nemažas skaičius lietuvių mo- 
ugdymą vaikuose lietuviškų tra- kinių, baigusių 8 ar 7 pradžios 
dicijų. šeštadienio Vaikų susi- mokyklos skyrius, stojo į gimna- 
rinkimams vadovaus vienas iš zijas, daugumoje katalikiškas, 
parapijos kunigų, talkininkau
jant padėjėjams, turintiems pe
dagoginio patyrimo.

Gegužinių sezonas puikiai 
. ‘ pradėtas

Įkyrėjo torontiečiams laukti 
pirmosios šių metų gegužinės. 
Netikęs oras suardė net du Šv. 
Jono Pašalpinės Draugijos užsi
mojimus atidaryti sezoną. Bet 
gražiosios vasaros dienos paga
liau visdėlto atėjo. Kad ir kiek 
debesuotas dangus, bet šilta graži 
diena be lietaus jau šeštadienį 
daugumą torontiečių išviliojo į 
ežero salas bei laukus ir neapvy
lė. Padrąsinti šeštadienio, sek
madienį gausūs būriai suplaukė 
į pirmąją gegužinę naujoje vie
toje — Seserų Juozapiečių di
džiuliame parke miesto pakraš
ty. Daugelis važiavo rengėjų — 
KLKatalikų Kultūros Draugijos 
— parūpintais autobusais, bet 
dar daugiau savomis priemonė
mis. Prisirinko apie 1500 žmo
nių, užtvindžiusių gražaus parko 
visas patraukliąsias vietas. Kiek _______________________ _
privažiavo automobilių! Niekas tuvė, 270*Wright Av. Tel. KE3491

Mergaičių vasaros stovykla
Seselės karmelitės arti Toron

to miesto turi atidariusios mer
gaičių vasaros stovyklą, į kurią 
priimamos mokyklinio amžiaus 

t mergaitės nuo 6 iki 15 metų amž. 
Į. savo stovyklą seselės sutiko, 
priimti ir lietuvaičių. Lietuviai 
tėvai, kurie domėtųsi savo duk
rų siuntimu į šią stovyklą,, tiks
lesnių informacijų ir iš viso tar
pininkavimo reikalu gali kreip
tis Toronto lietuvių klebonijom 
Vasarvietė yra gražioje vietoje. 
Už išlaikymą vieno vaiko imama 
7 dol. savaitei. Neturtingų šei
mų vaikams galima tikėtis nuo
laidos.

Torontietės dantų gydytojos 
yra kviečiamos šį penktadienį, 
liepos 13 d., susirinkti pasitarti 
profesinių’ teisių pasiekimo rei
kalais. Renkamės pas kolegę p. 
Zubrięnę 7 vai. vak. — 507 Park
side Dr., tel. ME. 1628.

Išnuomojami 2 kambariai ir vir-

Mickevičiaus slėnys ar sapnas? , ‘ -I ** * *
— Ne — tik nauja piknikų vieta, labai primenanti Kauno Mickevičiaus slėnį.

Kas matė, kašjnemafė, visi pamatys 
gražię gamtę, gražųjį lietuviškę Torontę per

PARAPIJOS GEGUŽINE
Liepus

% - i v15 d.
SEKMADIENĮ

■ ■ t1

Toji pati vieta, kaip ir

% .pereitą sekmadienį.
e , . .?* -

Vykti autobusais nuo klebonijos Arba autortiobiliais-Bloor ir Danforth Str. į rytus iki Warden 
Ave. ir Warden Ave. į kairę pag ai šį planą:

‘ * St. Cloir Avė. Eoest
_______ ________x____ >

Gegužinės
vieta

<v

Bloor Street East Prince Edward St. Danforth Ave.

Gerą nuotaiką garantuoja šaunus orkestras, skanūs valgiai ir gėrimai ir kiti nemokami priedai

Susilaukė dukrelių
Žinomų visuomenininkų, Re

ginos ir Jono Žiūraičių šeima, 
gyvenanti netoli Oakvilės kaime, 
susilaukė dviejų dukrelių dvy
nukių. Mažosios lietuvaitės yra 
sveikos ir puikiai auga. Prieš ke
letą mėnesių Toronte gyvenan
čių p.p. Kazakevičių šeimoje taip 
pat gimė dvynukai: berniukas ir 
mergaitė.

“NL” akcininkų susirinkimas
Liepos 7 d., Ville Lasalle, įvy

ko “Nepriklausomos Lietuvos” 
Spaudos B-vės akcininkų meti
nis susirinkimas. Iš 700 parduo
tų Šerų susirinkime atstovauta 
apie 270. Susirinkimo dalyvių

ėjo su griežtu protestu p. Ruk% 
senas ir KLCT pirmininkė pi 
Juškevičienė, Icad“INlŠ£
perdavimas ak< ^.būtų
didelis smūgis “NL” visuomenių 
kumui. KLCT rankose laikraštis 
esąs idėjinis kovos įrankis. J» 
išugdytas visos Kanados visuoj 
menės aukomis ir turi jos, o nę 
kelių šimtų akcininkų, rankose tC 
likti. Be aukų “NL” neišsilaiko; 
todėl b-vės nepraturtintų, o sd< 
biednintų, nes tapusi akcininktĮ 
biznio objektu aukų ji nebėgau* 
tų. Net jeigu akcininkai tokį nū£ 
tarimą, esą, ir priimtų, tai jis 
negalėtų būti įgyvendintas be vi
suotino KLCT atstovų suvažia
vimo nutarimo. ;

Karštas ginčas tarp pačių KH 
CT narių baigėsi labai miglotu 
nutarimu — pavesti naujai vai-* 
dybai rūpintis, kad glaudžiame 
beųdradąrbiayųne su KLCT siek-

gal ir nemanė, kad tiek daug net 
naujųjų ateivių lietuvių spėjo jų 
įsigyti. Matėsi daug svečių iš To
ronto tolimesnių apylinkių ir 
taip pat daugybė iš JAV. Tai aiš
kus įrodymas, kad Torontas da
rosi labai stambus ir vertinamas 
lietuviškas centras ne tik Kana
dos, bet ir JAV lietuvių akyse. 
Buvo Pitsburgiečių, Detroitiečių, 
Clevelandiečių ir net čikagiečių 
bei Brooklyniečių!

Diena buvo šilta, nors dangūs 
apdengtas sparnuočiais ir žemes
niais debesėliais, tačiau dažniau
siai visdėlto švietė, kad ir nevisai 
blaivi, saulutė, o apie lietų niekas 
nei negalvojo. Jis, tiesa, pasirodė 
tą pačią dieną, bet tik už trejeto 
valandų paskutiniam gegužini- 
ninkui parką apleidus.

Tai buvo pirmoji tokia didelė 
ir maloni torontiečių pramoga 
šiais metais. Vėl visi susitiko 
ąžuolų, klevų,- beržų ir žydinčių 
liepų prieglobsty, pasimatė su 
seniai matytais bičiuliais, pailsė
jo, jaunimas pasišoko, vaikučiai 
skynė ramunėles ir kitas laukų 
gėles, visi atsigavo dvasia, tary
tum gimtojo krašto mielajame 
gojuje.

1951 m. liepos 22 dieną
Hamiltono Lietuvių

Vilniaus Aušros Vartų Parapijos
Grandiozinė 3-jų metų sukakties šventė

(1948. VII. 22. — 1951. VII. 22.)

ir smagi gegužinė - piknikas

Maldos diena
Praėjusį sekmadienį visose To

ronto arkivyskupijos katalikų 
bažnyčiose įvyko pamaldos už 
įvairių tautų krikščionis, perse
kiojamus Sov. Sąjungos okupuo
tuose kraštuose. Maldos diena 
buvo įsakyta specialiu Toronto 
kardinolo McGuigan laišku pa
rapijų klebonams, ryšium su 
Vengrijos arkivyskupo Groesz 
pasmerkimu 15 metų kalėti.

Lankėsi redakcijoje
Liepos 3-4 d., lankydami savo 

bičiulius Kanadoje, Torontą ir 
“TŽ” redakciją aplankė pp. St. 
Lukoševičius ir Alg. Glevėckas 
iš Clevenlando. Ta proga dar 
vieną naują prenumeratą už
sakė. ■. ' -

Praeitą sekmadienį daug sve
čių atsilankė iš JAV Toronte. 
Dauguma iš jų atvyko. į KLK 
Kultūros D-jos gegužinę bei ap
silankė “TŽ” redakcijoj .ę

Iš Newark, N.J., lankėsi kun. 
P. Totoraitis, kuris, bažnyčioje 
laikė sumą ir pasakė pamokslą^ 
Iš Čikagos atvyko p. Račkauskas, 
Dr. Štuopienė, iš Brooklyn© To
ronte pas gimines viešėjo pp. Vil- 
kutaičiai. Taip pat gegužinėje, o 
pirmadienį “TŽ” redakcijoje 
lankėsi adv. St. Gabaliauskas iš 
Pitsburgo, solistė St. Klimaitė iš 
Čikagos ir p. Musteikis iš Niu
jorko. Pažymėtina, kad p. Mus
teikis neseniai baigė sociologijos 
studijas Niujorko universitete 
magistro laipsniu.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
b-vė iki šiol yra pardavusi apie 
700 Šerų po 10 doL Už tuos pini
gus įgytos mašinos ir pasistaty
tas pirmas namo aukštas su rū
siu, atsiėjęs $4250. Namui staty
ti $2000 paskolino p. Staniulis. 
Per du metu nuo leidimo išdavi
mo b-vė turi pastatyti ir antrą 
namo aukštą. Kasoje b-vė turi 
$83 ir neseniai yra paskolinusi 
laikraščio “NL” leidėjui KLCT 
$900. KLCT už namų patalpas 
b-vei hoka po $50 mėnesiui. Už 
mašinų naudojimą KLCT nemo
ka nieko, nes neturi iifko.

B-vės valdyba įvykdė praeitų 
dviejų metų susirinkimų nuta
rimą atskirti “NL” laikraščio ir 
b-vės kasas. Taigi šiuo metu pa
dėtis formaliai sutvarkyta..

“NL” Spaudos b-vė valdo ma
šinas ir namą, o KLCT — “NL” 
laikraštį. Neaiškumas ir toliau 
lieka tik dėl nuomos už mašinas. 
Joms susidėvėjus, “susidėvės” ir 
dalis b-vės kapitalo. Tačiau dėl ■ 
“NL” finansinių sunkumų šitas 
klausimas nekeliamas.

Revizijos komisijos akus šį- įaTne7‘Šerininkų‘ir paS’lS 
met surašytas tik dviejų nartų, CT reikalui dirva dat
katelgt treciojo — p. Klimo, ne- atšoko įr nct bandė
galėję prisikviesti. Jis labai sky- kitus apskelbti ..Joneliais dume, 
resi savo tonu nuo pnekaistm- -•
gųjų 1949 ir 1950 m. aktų. Pats 
p. Kardelis pastebėjo, kad anuo- 

Įse daug kur buvo “šaudoma iš 
patrankų į žvirblius”.

Diskusijų metu buVo pagei
dauta prašyti šerininkų, kad 
kiekvienas nupirktų dar bent 
50% dabar turimų vertės Šerų,

ir sustiprinimo. ?Pq dviejų va-’ 
landų karštų ginčų p. Rukšėnui 
ir p. Juškevičienei buvo pasaky
ta, kad tik to ir tebuvf nofėU ir 
kad apie “NL” “suliejimą”; su 

|b-ve ar jos perdavimą b-vei ne
buvę nė minties. Tas, žinoma, iš 
abiejų pusių iššaukė dar aštrės^ 

! nes replikas. Tikrumoje gi/‘NL’į 
ir b-vės “ženybų” šalininkai —» 
pp. Kardelis, Girinis, Leknickas^ 
Paukštaitis ir kiti, —- pamatę,

2.
3

Iškilmingos pamaldos 11 vai. rytą, dalyvaujant Hamiltono 
Vyskupui J.E. Dr. J. F. Ryan, Systers of Social Service, 
Mount Cenacie Fennel Ave. parke (kur buvo parapijos 
krikštas).
Šv. Mišių metu giedos studentų choras iš JAV ir solistai. 
Pamokslą pasakyti yra pakviestas Didž. Gerb.
Prelatas J. Balkūnas.

Gegužinė įvyks labai gražioje vietoje prie upelio. 
Kiekvienas lietuvis turės gerą progą grynu, oru pa- 
kvėpoti, nuo kasdieninių vargų ir rūpesčių atitrūkti, 
su savo senai nematytais pažįstamais pasimatyti ir 
pasikalbėti. Gegužinės planas bus ant lietuvių 
parapijos bažnyčios sienos 58 Dundurn Street N.

Visi liepos mėn. 22 d. į Hamiltonu!

KINO “CENTRE” ’2Dt„Xs„ w
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, liepos 12-14 d.
1. BUCCANEERS GIRL, spalv., su Yvonne De Carlo, Ph. Friend
2. SILENT CONFLICT — su Hopalong Casidy

Pirmadienį — trečiadienį, liepos 16-18 d.
• J. KEY TO THE CITY su Clark Gable ir Loretta Young
2. SCARED TO DEATH, spalv., Bela Lugosi ir George Zucco

Nemaloni klaida
Praeitame “TŽ” numeryje įsi

brovė klaida. Paminint apsilan
kymą Toronte ir redakcijoje Dr. 
Stasiūno, buvo neteisingai iš
spausdinta Gasiūnas. Dėl nema
lonias klaidos atsiprašome.

Išnuomojami 2 kambariai IH-me 
aukšte (geri) su baldais vyrams 
arba mergaitėms. Pagal susitari
mą gali būti šeima. Kreiptis 38 

McKenzie Cresc.
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

Iškirpkite ir pasilaikykite
Miesto centre RESTORANAS. Maloni vieta atsivėsinti, 
ir pasivaišinti šaltais gėrimais, ledais, bei kitu įvairiu 
skaniu maistu. Oras šaldomas.

vietos ir iš kitur atsilankiusius lietuvius pasinaudoti 
tik savu restoranu

384 YONGE ST. (kampas Gerrard St), Toronto, Tel. EM. 4-5090

Atliekami įvairūs vertėjo patarnavimai 
pas advokatus, teismuose, konsulatuose, imigracijos, biznio 
ir kitose įstaigose. Parašomi anglų kalba raštai, padaromi 
įvairių dokumentų ir jų norašų notaro patvirtinti vertimai. 

Duodamos anglų kalbos pamokos ir konversadjos.
Visi patarnavimai atliekami skubiai ir neatidėliojamai.

Kreiptis į “Tėviškės Žiburių” redakcijos patalpas
941 Dundas St. W., šiokiadieniais nuo 7 vai. vak. iki 8 vai.
vai., išskyrus antradienius. - - Tel: EM. 3-4265.
Kitu metu: 43 Thome Cres.., Toronto, Ont. Telef.: ME. 8951.
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Ieškau šeimininkės vietos taba
ko farmoje harvest© metu. Ra

šyti į “TŽ” redakciją.

Padėka
KLKM Draugijai už 

teikiamą moralinę bei pradžios 
veikimui gautą materialinę pa
ramą, visi kuopos nariai esame 
dėkingi ir tariame nuoširdų ačiū, darni šerininkams laikraščio lei-

nuolat

Toronto “St Šalkauskio” 
Jaun. At-kų Kuopa.

Tillsonburgo Lietuvių Ūkininkų Klubas

š. m. liepos mėn. 15 d., sekmadienį, rengia

(p. Mikėno farmoje — 19 kelias)

Šokiams grieš Londono orkestras 
Bus įvairių žaidimų su laimėjimų prizais

Kviečiame Toronto, Hamiltono, Londono ir kitų apylinkių 
lietuvius atsilankyti.

Pradžia 1 vai. p.p. Rengėjai.

Namas solidus-mūrinis. Name esanti krautuvė laikinai užimta 
vieno advokatd/Nafrias randasi Dundas gatvėje, netoli lietuvių 
bažnyčios, susideda iš 7-nių kambarių. Grindys kieto medžio. 
Moderniškos virtuvės — gerose sąlygose. Greitai galima užimti 
visus kambarius. Šis namas savininkui duos gerą pelną — $200 

į mėnesį nuomos plius savininkui butas.
Namo kaina — $17.000. Įnešti apie $8000.

Kreiptis: Mr. H. Jancek

ADAMS REAL ESTATE
247 Ossington St. — Telefonas OL. 4251

DIDŽIAUSIAS NUOSAVYBIŲ PASIRINKIMAS KANADOJE!
Jei nori pirkti namus (senus ar naujus), restoranus, krautuves, 

apartamentus ir kitokios rūšies įmones
k r e i p k? s į

ERNEST RIDOUT
Real Estate Ltd

1172 BAY STREET, TORONTU' TEL. PR. 5761
Mandagus patarnavimas VOKIEČIŲ ir anglų kalbomis.

Prašykite H. TAMMSALU

Mūsų Įstaiga HAMILTONE:
prašykite V. VARANGU

913 MAIN STREET EAST. TEL. 9-4121

neparuošta, atšoko ir net. bandė
L 

liais”, nesupratusiais reikalo. ?
Šiaip ar taip, iš ginčų paaiškės 

jo, kad ir pačioje KLCTaryboję 
“NL” laikraščio reikalu nėra vie; 
nos nuomonės. ■ Senieji KLCT 
kūrėjai, atrodo, norėtų, kad ‘?NL’f 
siektų atstovauti galimai platės? 
nę Kanados visuomenę, o socia- 

kad būtų ieškoma būdų įgyti j lįstinė grupė norėtų ją perkelti 
naujų mašinų, pabaigtas namas į b-vę. Mat, paskutinieji dveji 
ir tt. Ilgiausios ir karščiausios metai su apie 300 išplatintų Šerų, 
diskusijos iškilo inž. Bulotai pa- Į daugiausia socialistinės krypties 
lietus “NL” laikraščio, b-vės ir ( žmonių tarpe, užtikrino visišką 
KLCT santykius. Jo nuomone, I jų persvarą. Laikraščio perdavf- 
dabartiniai santykiai bvę pa
verčia tik įrankiu KLCT laikraš
čio leidimui palengvinti, neduo

dame jokio balso. Ponas Kardelis 
ilgokoje kalboje nurodė (neuž
miršdamas pagarsinti ir Krikš
čionių Demokratų partijos), kad 
daugumoje atvejų laikraščius 
leidžia akcinės b-vės ir kad ta
tai visai būtų pakeliui ir “NL”. 
Po to p. Leknickas stačiai pasiū
lė, kad būtų paVesta būsimai 
valdybai ar atskirai komisijai 
pradėti pasitarimus su KLCT, 
kad “Nepr. Liet.” b-vė ir “NL” 
taptų vienu dalyku. Prieš tai iš-

nę Kanados visuomenę, o socia-

mas b-vei būtų praktiškas jo ati
davimas Kanados socialistajps; 
kuriems per b-vę būtų daug 
lengviau jį išlaikyti savo, rankoj 
se, kaip per KLOT,'kurios ateitis, 
ryšium su besikuriančia KLB, 
nebėra nei labai tvirta, nei aiški.

Naujon b-vės valdybon išrink
ti: pp. Knystautas, Kardelis, 
Juškevičius, Leknickas ir Paro; 
jus, o rev. komisijon — pp. Juod
viršis, Adomonis ir Kęsgailą. ;•

Dalyvis. S.
— Pereitą sekmadienį, gražio^ 

je gegužinių vietoje įvyko mokgj 
leivių ateitininkų susirinkimas, i

Kvalifikuotas auto mechanikas
privačiai taisau įvairiom ligom sergančias mašinas

kaip kitur. Dirbu Ford garaže, turiu Canadian mechanic License
JUSTINAS KERPIS

21 McKenzie Cresc. Toron to, Ont. Telefonas LO. 0601

pergabena baldus, bagažą ir kitokį transporto patarnavimą .
pigiai atlieka STANLEYVASARAJS (latvis) 

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

■ -   —k

AR JŪS PAGEDAUJATE 2 
PIRKTI NAMUS.

PAR DUODAMA: /•
8-nių automobilių remonto garažas ir gazolino tankas, antras pa
statas su krautuve 6 kambarių butas dviems šeimoms. (Bloor- 
Lansdowne rajone). Kaina tiktai $20.000. Įmokėti iš karto $10.000 
arba siūlant geriausią kainą.
Namas už $10.500 (Crawford-Bloor rajone) atskiras, alyva ap-.. 
šildomas, 5-kių kambarių, dviejų aukštų. Prie namo dvigubas 
garažas. ,
Namas už $10.900 — 7-nių kambarių, 2 vonios, 2 virtuvės, vande
niu apšildomas. Atskiras. Prie namo garažas. Įmokėti tik $5.500. 
(Sunnyside rajone). ’ ■ ' ? 1

Kreiptis: A. GARBENIS — vakarais — HY. 1543 . 
arba V. ANDRĖJAUSKAS-Andrews ’1

H. M. DAVY &Co
• z ' f ' ‘ * * M

REAL ESTATE BROKERS
l
) '

/; TELEF.LA. 2763 arba LA. 6101


