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“Kas PLB įvels į partinių ko
vų sūkurius, bus PLB duobka
sys, bus tuo patim ir viso Lietu
vos laisvinimo darbo kenkėjas”, 
pareiškė VLIKo pirmininkas

mas į “Lietuvių Dienų” klausi
mus (“LD” vasario Nr.). Šie žo-, 
džiai prisimena stebint paskuti
nio meto Kanados Liet. Bend
ruomenės organų kūrimo eigą 
bei apgailėtinus reiškinius.

Kanados lietuviškoji Visuome
nė jau nuo pat organizavimosi 
pradžios atsistojo, ant bendruo
meninio pagrindo. Tai buvo nu
statyta pirmųjų Kanados Liet. 
Tarybos veikėjų Toronte, tai bu
vo tęsiama jos centrui persikėlus 
į Montrealį iki pat 1949 m. ne
lemtojo “seimo”. Ir tas “seimas” 
buvo šaukiamas visų apjungimo 
šūkiais, bet viską suardė užsimo
jimai naujųjų KLCT vadų. Prieš 
“seimą” pradėtos machinacijos 
nedavė vaisių. Suvažiavę ano 
mete KLCT skyrių atstovai pa
darė nutarimus lygiai tokiuos, 
kaip buvo skelbta ir “šeinio” or
ganizatorių. Skyrių atstovai nu
tarė po visą Kanadą išsišakojusią 
organizaciją pavadinti Kanados 
Lietuvių Sąjunga, o kartu su vi
somis kitomis organizacijomis 
sukurti visus apjungiantį centrą, 
kurį, prisitaikant prie tada dar 
tik projekte buvusio PLB laik. 
statuto, būtų buvę galima leng
vai paversti Kanados Liet. Ben
druomenės centru ar- LOKu, 

naujos dvasios vadai atstovų pa
sitikėjimo neturi. Tada jie ban
dė vadovybę savo rankose išlai
kyti, pasiremdami atstovais ne
reikšmingų ir fiktyvių organiza
cijų. Šių agresyvi laikysena pri
vedė prie to, kad buvusių KLCT, 
o po suvažiavimo nutarimų jau 
KLS, skyrių atstovų dauguma 
antrą dieną “seimą” apleido ir 
išvažinėjo. “Seimas” visdėlto bu
vo tęsiamas ir šiaip ttip sudaryta 
KLCT, paliekant visus senuosius 
narius, kurie tik neatsisakė,- ir 
naujų darenkant.

Susikirtimai visuomeniniame 
gyvenime nenaujiena. Galima 
buvo laukti, kad po “seimo” nau
joji KLCT bandys ieškoti kelių 
konfliktui išlyginti, bet ji me
tėsi į nešvarią melu pagrįstą ko
vą, per “NL” skelbdama, kad iš 
“seimo” išėję kažkokie .partie
čiai, kad išėję jie sukūrę KLS ir 
išsirinkę vadovybę, kad dėl to 
KLCT skyriai ir toliau turį pri
klausyti tam pačiam centrui ir tt. 
Prasidėjo pamazgų liejimas ant 
KLS ir jos atskirų veikėjų gla- 
vų. Kadangi tada Kanadoje kito 
laikraščio nebuvo, tai KLCT at
rodė, jog jai pasiseks visus įti
kinti ir anuos žmones sukompro
mituoti. Tačiau vaisiai buvo ne 
kokie. “NL” šauksmo paklausė 
vos 1 skyrelis, pora pasirinko vi- šiuo momeptu su savo kromeliu 
dūrio kelią — nepriklausyti jo- nesiskiriąs, p. Kardelis pasielgė 
kiam centrui; o kiti pakluso savo taip, kaip LOKo nariui netinka 
atstovų nutarimams ir virto KLS ‘ ir iš LOKo turi būti išskirtas, 
skyriais. Tik vėliau kaikuriose1 KLCT vietoj jo turi deleguoti 
vietose atskalos vėl sudarė KLC kitą savo atstovą. Jei šito nepa- 
Tarybos skyrelius. Į darys, parodys ,kad pati prisiima

Šitokioje padėtyje, KLCT va-Į atsakomybę dėl partinių machi- 
dams per “NL” vis tebesisvai- nacijų ir dėl atmosferos, kurioje 
dant partiškumo priekaištais, o 
į jos skiltis neįsileidžiant niekam 
kitam nei kojos įkelti, anksčiau 
buvusi darna suiro. Vietoj buvu
sios bendros lietuviškos veiklos, 
prasidėjo rietenos. Norint jas 
baigti, 1949 m. liepos 1 d. paga
liau buvo sutarta eiti prie suda
rymo visus apjungiančių K. Liet. 
Bendruomenės organų ir buvo 
sukurtas LOK.

Kaip dirbo LOKas, visi ma
tėme — vos bepersirisdamas per 
partinių machinacijų kliūtis. Bet 
tiek to. Visos krašto visuomenės 
lauktasis galas jau atrodo nebe
toli. Jau paskelbti rinkimai į Kr. 
Tarybą ir pastatyti kandidatai. 
Einam prie galo, tad LOK laiko
tarpį galim pamiršti. Bet nega-
lim toleruoti, kad “NL” vėl išei-1 reikėtų vadu paskirti ne ameri-' vertinti parlamento darbus.

na su savo destruktyvinėm par 
tiškom užmačiom, vėl gresia su 
ardyti darnaus darbo viltis ii 
pradėti naujas murzinimo rie 
tenas.

Krašto Bendruomenės Tary
ba nėra politinių partijų seimas, 
bet organas, sudarytas iš žmonių, 
kuriuos krašto bendruomenė lai 
ko tinkamiausiais bendriesiems 
lietuvių reikalams spręsti. Ko
kių jie’ yra įsitikinimų, visiškai 
nesvarbu. Taip sako PLB, taip 
Kanados Krašto statutas, toje 
dvasioje yra paruoštos rinkimi
nės taisyklės. Kandidatus pasta
tyti taisyklės paveda ne organi
zacijoms ir ne partijoms, bet bet- 
kokioms 30 asmenų ^grupėms. 
Taip jie ir buvo statomi, visiškai 
nežiūrint, kas į kokį sąrašą pa
klius, nes tie sąrašai neatstovau
ja jokių organizuotų grupių. 
Kandidatai, be to, negali būti 
paskelbti kitaip, kaip apygardo
mis ,surašyti alfabeto tvarka. 
Bet štai “NL” Nr. 11 paskelbė 
sąrašus, beveik visus juos pri
skirdama kuriai nors organiza
cijai, o p. Kardelis vedamajame 
dar paaiškino, kurie geri ir kurie 
“trefni”.

Kad p. Kardelis nesugeba žmo- 1 
nių kitaip rūšiuoti kaip pagal 
partijas, kad jam taip pat nie
kas daugiau nerūpi, kaip sava 
partija, seniai žinome. Bet čia, 
yra rimtesnis reikalas. Jau ma
tosi pastangos įnešti partinį mo
mentą ir į Bendruomeninius or- 
ganus^ktt^tžtrėtųJįūti lemiamas

intereso klausimas. Matyt, kad 
p. K. per “NL” šitą akciją pasiry
žęs toliau varyti. Dėl to mes šau
kiame: “Gana partinių machina
cijų bendrame lietuviškame rei
kale!”

Mes klausiame, kokia teise p. 
Kardelis šituos sąrašus paskelbė 
ir dar suštampuodamas pagal sa
vą partiečio išmintį? Mes kons
tatuojame, kad tai yra priešinga 
paskelbtoms rinkiminėms tai
syklėms? “NL” redaktorius, bū
damas LOKo narys, laužo to pa
ties LOKo išleistas taisykles! Tai 
apvylimas visų kandidatų ir tų 
žmonių, kurie juos kandidatuoti 
prikalbino. Jei tai būtų padaryta 
pašalinio žurnalisto, galima būtų 
aiškinti jo apsukrumu. Žurnalis
tai neretai išvagia dokumentus 
ir už tai laikomi apsukriais re
porteriais, nežiūrint, kokios iš to 
gaunasi pasekmės. P. Kardeliui 
išvogti nieko nereikėjo. Jam už
teko tik nusirašyti. Bet čia yra 
LOKo nario garbingumo klau
simas.

Kaip pasielgs dėl to LOKas, 
kuris atsakingas ne tik dėl rin
kimų pravedimo, bet ir dėl at
mosferos, kurioje Kr. Tarybai 
reikės pradėti veikti, pamatysim. 
Bet mes konstatuojame, kad, net

Krašto Tarybai gali tekti pradėti 
veikti.

Kas bus Eisenhowerio įpėdinis?
Respublikonai Eisenhowerio 

šalininkai jau dabar jį spaudžia, 
kad prieš nominaciją preziden
to kandidatų grįžtų į JAV. Pats' 
Eisenhoweris jau yra pareiškęs, 
kad jam teksią persvarstyti sa
vo laikyseną. Spėjama, kad jis 
išvyks į JAV gegnžės mėn. ant
roje pusėje. Aišku, kad jau da
bar kyla klausimas, kas jį pa
keis. Jis pats proteguojąs savo 
štabo viršininką gen. Alfred 
Gruenter. Bet šis manąs, kad 

į europiečių nuotaikoms pakelti

' Iš popiežiaus Pijaus XII sukakties minėjimo Toronte
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PROF. KAMINSKAS SUDARU VYKDOM AJĄ TARYBfi 1
Susitarimas Niujorke • Taryba veiks Paryžiuje • Prezi
dento rinikimai • Žaidimas Potsdamu vyksta • Stalino 
premija latviui. - (Niujorko bendradarbio Almaus) 
• Pro . rūsčias - prieblandas

Niujorke vėl švystelėjo pavasa
riškas lietuviško vieningumo 
pragiedrulys. Nors terminas per
organizuoti Vykd. Tarybą jau 
praėjo, didelėmis 
lietuvių politinių 
centrai praėjusios 
baigoj pasiekė susitarimo “visais 
esminiais klausimais”. Gerai in- 
fomuoti sluogsniai patvirtino, 
jog. prof. J. Kaminskas, VLIKo 
pakviestas vadovauti Vykdoma
jai Tarybai, nežiūrint anksčiau 
paskelbto “nesutikimo”, arti
miausiomis dienomis grįžta Eu
ropon. Prieš tai su PLG pirm. 
Sidzikausku dar šią savaitę vyks 
į Vašingtoną, o grįžęs iš ten turės 
posėdį su ALTo vadovybe Niu
jorke arba Čikagoj. VLIKo Vyk
domąją Tarybą užsienių reika
lų tarnybos vedėju būsiąs pa
kviestas žinomas tarptautinis ir 
lietuvių intelektualas Jurgis 
Baltrušaitis, jr., o informacijos 
tarnybos — lietuvių intelektua
las ir politikas J. Brazaitis. Pra
ėjusios savaitės gale dar nebuvo 
žinomi liaudininkų >ir tautinin
kų atstovai.

Esą_ labai daug vargo pasita
rimuose sudaro “VLIKinė arit
metika”. Vykdomoji Taryba re
ziduos Paryžiuje, gi VLIKo pre
zidiumas kelsis arba į Bonną ar
ba į Miuncheną ir posėdžiaus se
sijomis. Vykdomosios Tarybos 
nariai gaus pastovų atlyginimą 
iš Tautos Fondo. Kaminskui ir

pastangomis 
susibūrimų 

savaitės pa-

kietį, bet arba britą feldmaršalą 
Montgomery kuris dabar yra Ei
senhowerio padėjėjas, ar pran
cūzų gen. Alphonse Pierre Juin, 
kuris dabar yra centrinio fron
to vadas. Gen. Gruenter pereitą 
savaitę atskrido į Vašingtoną. 
Manoma, kad jis bandys įtikinti, 
kad tai būtų geriausia išeitis.

— Capetown. — Pietų Afrikos 
teismui nusprendus, kad rasių 
perskyrimo įstatymas neteisėtai 
paskelbtas, premjeras Malan 
ruošiasi panaikinti teismo teisę 

Brazaičiui artimi žmonės dar 
kartą kategoriškai paneigė “Vie
nybės” tūlo bendradarbio “sklei
džiamus melus”, jog šie lietuviai 
politikai gauną 200 . ir 300 dole
rių atlyginimą. Tautos Fondo rei
kalais JAV vizituojąs Kamins
kas gaunąs savo normalų atlygi
nimą kaip ir Vokietijoje, gi Bra
zaitis yra remiamas savo grupės, 
nes jo atlyginimą gauna jo pa
vaduotojas Vokietijoje.

Sekant lietuviškas nuotaikas 
Niujorke, gaunasi įspūdis, jog 
“agresyvieji”, rašeivos iš peties 
kolioję oponentus, nesiskaityda
mi nei su žodžiais nei su kaltini
mais, atliko darbą pagal tą lie
tuvišką posakį: “Virė šeimynai, 
išvirė šuniui”.

• Praėjusią savaitę Niujorke 
posėdžiavo JAV-bėse gyveną lie
tuvių istorikai S. Sužiedėlis, Dr. 
Alseikaitė-Gimbutienė, Dr. J. 
Puzinas ir kiti, apsvarstę UNES 
CO kvietimą jos ruošiamai per 
penkis metus išleisti “Pasaulio 
istorijai parašyti “Liet, skyrių”.

• JAV-bėse lietuviai protin
gai dalinasi į du blokus; kandi
datams į prezidentus paremti. 
Iš Eisenhowerio šalininkų išsi
skyrė adv. Olis Čikagoje, kuris 
vadovaus lietuvių rinkėjų JAV 
sekcijai ir V. Tysliavienė Niujor
ke, kuri darbuosis miesto res
publikonų komitete. Jūsų ben
dradarbio įsitikinimu, gen. Ei
senhoweris turidaug šansų būti 
išrinktu. Jo intelektas, taktas ir 
mokėjimas prieiti prie žmonių 
užtikrina jo tinkamumą būti 
“Pax Americana” pasaulio va
du. Jo didelis pliusas yra mote
rys balsuotojos, kurių 56,5% 
kaip parodė bandymai balsuos 
už jį, nes joms patinka jo “šyp
sena” ir krūtinė. Trumano, kuris 
visų įsitikinimu taip pat kandi
datuos, šansai yra, kad “jis iš
mokęs prezidentauti ir kad jį 
rems 20.000.000 federalinės val
džios tarnautojų ir 6.000.000 žy
dų tautybės balsuotojų, kurių 
daugumas yra demokratai. Ame
rikos mažumos veda derybas su 
kandidatais, kad joms būtų pa
skirta viena prežidento sekreto
riaus vietų, kas nuspręstų. De

mokratai, esą, sutinka užleisti 
buvusią prez. patarėjo Davis Ni
les vietą mažumų siūlomam tū
lam lenkui, kuris tada atstovau
tų ir lietuvių interesus.

• Užpraėjusį pirmadienį Niu
jorko “Freedom House” Laisvų
jų Žurnalistų Federacijos Ame
rikos skyrius suruošė konferen
ciją, kurioje kalbėjo atstovas G. 
Kersten, respublikonas iš Wise., 
rumunas' Farcasanu, užsipuolęs, 
kaip vakariečiai galį prekiauti su 
vergų kraštų sovietais, Pusta 
(estas), Rastenis, Zverinas (če
kas), O’Neil (Amerikos Legio
nas magazino leidėjas), Zlatoper 
(jugoslavas, federacijos Niujor
ke vykd. sekretorius) pirminin
kavo. Kersten -kalbos motto bu
vo, kad jei “amerikiečiai nedrįs 
rizikuoti dėl tiesos ir teisybės, 
taika niekados nebus atsiekta”. 
Rastenis kalbėjo vietoj kito LŽ 
S-gos atstovo Dr. V. Dambravos.

• Niujorke politikų ir žurna
listų sluogsniuose bijomasi, kad 
sovietų politikos svoris šiuo me
tu permetamas į Aziją, ir ten 
gali iššaukti trečią pasaulinį ka
rą. Šią nuomonę patvirtino ži
nia iš Formozos, jog Molotovas 
įkūręs štabą Čitoje, Sibire, iš kur 
koordinuoja sovietų agentų veik
lą Japonijoje, Indokinijoje, Bur- 
moje, Filipinuose ir kitose Tol. 
Rytų kraštuose.

• Politinis žaismas Vokietijo
je tarp pasaulinių galybių per 
vieną valandą gali paversti lie
tuvių idėjas dėl Karaliaučiaus 
srities svajonėmis. Praėjusį sek
madienį Adenaueris, išvykda
mas iš Paryžiaus, pakartojo, jog 
Vokietija nereikalaus sričių už 
Oder-Neisės linijos, bet užklaus
tas dėl sienų, patikslino, kad 
“Vakariečiai turėtų atsakyti so
vietams, jog Potsdamo susitari
mas buvo tik laikinas ir rusų rei
kalavimas aptarti sienas tada bu
vęs atmestas, nes vakariečiai so
vietų administravimą supratę 
kaip laikiną faktorių”. Cyrus 
Sulzberger, prityręs NYT kores
pondentas Paryžiuje, mano, jog 
sovietai šiuo metu bando išmušti 
iš pusiausvyros balanso politiką 
Vokietijoje. Jie norį atstatyti 
Vokietiją ir sudaryti su ja 
jungą. Jie mieliau sutiktų

(Nukelta į 8 psl.)
su

Europa dar tebesiūbuoja ap
ginklavimo planų sukeltose ban
gose. Sovietų ^Rusijos siūlymas 
sudaryti taikos sutartį su Vokie
tija, kuris taikomas sutrukdyti 
Vokietijos a 
gimui į Š. Atlanto Sąjungą, te- 
besvarstomas. Visas siūlymas 
derybų pagrindu atrodo galėtų 
būti ir priimtinas; jis yra patai
kaujantis ir vokiečiams, bet ja
me yra vienas neaiškus dalykas, 
būtent, kaip turi atsirasti ta su
jungtos Vokietijos vyriausybė, 
kuri turėtų dalyvauti sudarant 
taikos sutartį Dėl atsakymo į 
notą Rusijai pereitą savaitę Pa
ryžiuje tarėsi■' Edenas, Schuma- 
nas ir JAV ambasadorius J. C. 
Dunn, konferavę taip pat su Vo
kietijos kancSriu Dr. Adenau- 
eriu, kuris tda buvo atvykęs į 
Europos užsienių reikalų minis
terių konferenciją. Atsakymo 
notos tekstas įdar nepaskelbtas, 
bet manoma, |cad bus užklausta 
svarbiausia dėl bendrosios Vo
kietijos s vyriausybės sudarymo 
ir. ar sutinka S. Rusija paskelb
ti laisvus ir slaptus rinkimus.

Ginklavimosi laukuose tuo 
tarpu neįvyko nieko žymesnio.

D. Britanijos parlamentas 
svarsto biudžetą. Daug nerimo 
kelia perplatj 4r sunkiai pakelia^ 
ma ginklaviiųosi programa. Ta
čiau ją siaurinti nesiruošiama, 
vien dėl to, kad pavojus nema
žėja, antra, kad bijoma netekti 
JAV paramos. Darbiėčių skilimo 

disciplinos kodeksą, pagal kurį 
slaptasis kabinetas gali spręsti 
net apie viešus partijos narių 
pasisakymus. Bevano grupė sa
vo nusistatymo neatšaukė, ta
čiau atskilti nesiryžta. Vykdo
majam komitete betgi jo šalinin
kų tėra vos 3.

Egipte karalius Farukas pasi
ryžęs sulaužyti parlamente dau
gumą turinčią Wafdi partiją. 
Kaltinant dėl paskutinių didžių
jų riaušių nesuvaldymo, suimta 
keletas buvusių ministerių, o pa
galiau paleistas ir parlamentas, 
rinkimus paskelbus gegužės 18 
d. Karalius ir naujoji vyriausy
bė rodo noro susitarti su britais, 
sakoma, kad karalius net pasiry
žęs šauktis britų kariuomenės 
pagalbos iš Sueso kanalo zonos,

ST. LAURENT ATSAKĖ ALTui
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Vykdomasis Komitetas pasiuntė 
telegramą Kanados min. pirm. 
St. Laurent, prašydamas ragin
ti parlamentą, kad Genocido 
Konvenciją tuojau ratifikuotų. 
Min. pirm, atsakė, kad pareikštos 
mintys būsią priimtos dėmesin.

Pastebėtina, kad kada Gen. 
Konvencijos ratifikavimo klausi
mas bus svarstomas, dar neaiš
ku. Tad kanadiečiams su prašy
mais ir raginimais dar nevėlu 
kreptis. Tik nereikia pamiršti, 
kad ne premjeras ir ne vyriau
sybė konvenciją turi ratifikuoti, 
bet parlamentas. (Deja, “NL” 
pasiūlydama telegramos “pavyz
dį” tai sumaišė).

P. Žadeikis lankėsi Valstybės 
Departamente

Kovo 13 d. Lietuvos įgaliotas 
ministeris Vašingtone drauge su 
Latvijos atstovu Feldmaniu pa
darė mandagumo vizitą nauja
jam Valstybės Departamento pa- 
sekretbriui Sargeant. Buvo pa
liesti ir šio meto aktualūs Bal
tijos kraštų laisvinimo kovos as
pektai.

Fondas Sovietų pavergtųjų 
tautų kultūrai remti

Europos Ministerių Taryba, 
savotiška užuomazga apjungtos 
Europos vyriausybės, yra numa
čiusi sovietų pavergtųjų tautų 
kultūrinei paramai tremtyje su
organizuoti atitinkamą fondą,

jei savotnis prieminėmis wafdis- 
tų sulaužyti nepasisektų. Britai 
taip pat taikosi ir jau atitraukė 
savo kariuomenę iš Ismailia 
miesto dalies, kuri riaušių metu 
buvo užimta. Sekvestruotieji na
mai grąžinti savininkams.

Irano viltys gauti JAV finan
sinės paramos žuvo. Į prašymą 
120 milijonų dol. paskolos JAV 
atsakė neigiamai. Esą, JAV ne
turinčios atliekamų sumų, o Ira
nas pinigų pats galįs gauti iš naf
tos. Iranas skelbiąs netiesą, kad 
JAV paskolos sąlyga buvusi grą- 

; žinimas britų į naftos pramonę. 
JAV- nuomone problemai iš
spręsti pagrindu galįs būti Pa
saulinio Banko siūlymas dėl ku
rio, kaip žinoma, nesusitarta 

•Iranui nesutinkant, kad P. Ban
ko vardu dirbančiųjų , specialistų 
tarpe būtų ir britų.

Korėjoje pereitą savaitę ko
munistų spauda pradėjo skelbtų 
jog esą vilčių, kad balandžio 
mėn. derybos galį būti baigtos. 
JT delegatai į tai žiūri skeptiš
kai, nes derybose ? pagerėjimo 
pajusta tik smulkiais klausimais, 
bet dėl esminių trijų klausimų 
pirmyn nepabengta nei žingsnio.

Tie trys klausimai yra: S. Ru
sijos dalyvavimas paliaubų meto 
kontrolinėje komisijoje, belais
vių teisė apsispręsti grįžti namo 
ar ne ir aerodromų statymo Š. 
Korėjoje klausimas. e

Priešpora savaičių komunistai

demijomis. Dabar jiė yra pasi
kvietę tarptautinę teisininkų 
komisiją, kuri tą klausimą ti
rianti vietoje. Joje esą australų, 
belgų, britų, brazilų, kinų, lenkų, 
italų ir prancūzų. Tuo tarpu JT 
nutarė pagelbėti kovoti su epide
mijom, jei komunistai tik įsileis 
Pasaulinės Sveikatos Organiza
cijos žmones. JT gen. sekretorius 
Tr. Lie pranešė tai kinams ir š. 
korėjiečiams specialiom telegra
mom. Atsakymo dar nėra. O ko
munistai tuo tarpu dar apkaltino 
amerikiečius, kad jie vartoją ir 
dujas.

Užpraeitos savaitės gandai, 
kad Kinijos kariuomenė įžengu
si į Indokiniją, nepasitvirtino. 
Ir Vašingtonas ir Paryžius pa
reiškė, oficialių žinių neturį.

kurio pradžią sudarytų 200.000 
svarų arba apie $500.000 — me
tams. Suprantama, toji parama 
bus skiriama tik pavergtų tau
tų esantiems Europoje studen
tams, intelektualams, leidiniams 
ir kitoms kultūrinėm^ įstaigoms 
paremti. Lietuvos atstovas Pary-X 
žiu j e yra pateikęs provizorinę 
sąmatą Europos lietuvių tremti
nių paramai gauti.

Štabų viršininkų konferencija
Į Paryžiuje įvyksiančią Š. At

lanto Sąjungos štabų viršininkų 
konferenciją vyksta Kanados vi
sų trijų štabų viršininkai. Bū
sianti aptarta padėtis ir veiki
mas, jei Europoje kiltų karas .

Taikos sutartis su Japonija
JAV senatas kovo 20 d. taikos 

sutartį su Japonija ratifikavo. 
Jau anksčiau ratifikavo D. Brita
nija, Australija, N. Zelandija, 
Ceilonas ir pati Japonija. Dar 
neratifikavo Kanada, Prancūzi
ja, Indonezija, Olandija, Filipi
nai ir Pakistanas. Kai bent viena 
iš šių valstybių ratifikuos, ji įsi
galios. Kanados parlamentas ją 
žada svarstyti dar šioje sesijoje.

— Otava. — Tekstilės darbi
ninkų imigracija į Kanadą visiš
kai sulaikyta, nes šioje pramo- i 
nėję yra daug bedarbių.

— Otava. — Kinijoje yra ka
linami 143 kanadiečiai. Jų tarpe 
25 katalikų misijonieriai, 3 vys
kupai.
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I Kanados lietuvius studentusLietuvių Studentu Sąjunga JAV gauna nemažai kreipimųsi iš Kąnados, kuriais prašoma informacijų arba norima įsirašyti S-gos nariais. Sąjunga apgailestauja, kad jos dabartinė kompetenciją neišeina už JAValstybių ribų. Mūsų Kolegoms-ėms Kanadoje ga
lime tik padėti informacijomis, — -tačiau norėtume, šia proga pasinaudodami,-Jus kolegiškai paskatinti susiburti į panašų bendrinį sambūrį.Išsiblaškiusių visame pasauly lietuvių studentų spontaniškas solidarumas ir praktiniai reikalai mus sparčiai veda prie pasaulinės bendrinės liet, studentų organizacijos reikalo suvokimo. Bendradarbiaudama su Vokietijos ir kt.‘kraštų liet. stud. S-gom, LSS tTAV yra paėmusi iniciatyvą tokią Pasaulio Lietuvių Studentų :Atstovybę suorganizuoti. Atstovybėje būtų atstovaujamos vįsų kraštų liet, studentų S-gos, kur jos yra; jos pagrindinis tiksiąs būtų atstovauti išeivijoj esančius Lietuvos studentus tarptautinėje plotmėje, įeiti į tarptautines organizacijas ir koordinuoti tautinę^ liet, studentų veiklą visame laisvame pasaulyje. Juo daugiau atskirų sąjungų ar sambūrių Atstovybė apjungs, juo didesnis bus jos svoris.Liet. Stud. S-ga JAV, kaip gausiausia ir stipriausia liet, studentų organizacija, randa reikalinga šiuo būdu kreiptis į savo •artimiausius Kolegas-es, studijuojančius Kanados augštojo mokslo įstaigose, siūlydama susiburti į bendrinę profesinę lietuvių studentų organizaciją Kanadoje. Šiandieninė mūsų padėtis išeivijoje yra tokia, kad jeigu tarp įpūsų yra politinių, ideologinių ir kitokių pažiūrų skirtumų, jie turi ir palikti tarp mūsų, netrukdyti bendrojo tautinio darbo. Tokia pažiūra susikūrė LSS JAV, tokia tepadeda organizuotis ir kitur gyvenantiems Kolegoms.Pasaulio lietuvių studentų susiorganizavimas yra tiek toli pažengęs, kad esamoms S-goms lieka tik susitarti dėl jau paruoštų Įstatų. Kanados liet, studentai, kaip laukiame, nepanorės išsiskirti iš savo kolegų tarpo. Reikalinga tik truputis privatinės iniciatyvos ir greito veikimo. Tat, Kolegos, į bendrą darbą!Pasaulio Lietuvių Studentų Atstovybės reikalu prašome rašyti: Mr. Vytautas Kavolis, 137 W. Johnson St., Madison 3, Wis., USA> arba Mr. Vytautas Žvirgždys, 315 No. Frances St., Madison, Wis., USA. Lietuvių Studentų Sąjungos JAV Centro V-ba.

Laikas įteikti mokestinius pareiškimusVisi Kanados gyventojai, piliečiai ir nepilięčiai, iki balandžio 30 d. privalo sumokėti savo pajamų mokesčius už praeitus
atitinkamą blanką, kad sumokėtus mokesčius atgautų.Įteikiant pareiškimą kartu turi būti pridėti pažymėjimai iš
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GEDIMINAS GALVA

KATYNO nwu< NHpra duris-
sijai, tiriančiai Katyno skerdy

nes, iešąąnšiąikaltipinkp. gun.
Tų^įp pyunskio pyįkųs re- 

įš. apklausinėjimu posė
džių ---- ” 1952. ui. pa-

4&°menis ątskiry liudyto-

pasakoja įvykius svetimais žo
džiais.

Ar lietuviai, latviai, estai ne
turi savo rūšies Ka.ty»p skerdy
nių? Ar duomenys, kurie peįėja 
įvairiuose memorandumuose, ne
turėtų būti pavėdinti ir parodyti 
pasauliui dienos šviesoje?

Sovietų budelių žudymas šim.

tūkstančių yra ta pati žmogžu
dystė. Mažesnio mąsto Katyno 
įvykiai dėjosi, kai tarp Minsko įr

19fl. VI. 26-27 nąJktį buvo išžu
dyta -41)00 lietuvių, jenkų, gudų 
ir rusų. Ar nebuvo pąkąrtotos 
•Kątyn skerdynės Prayeniškėse, 
kur buvo išžudytu 412 lietuvių? 
Ar ųe toks pat bolševikų gyvu- 
iiškąs siąųtėjįmąs, gal dar žiau
resnis, kaip Katyne, dėjosi Rai
niuose, netoli Telšių, kur po ilgo 
kankinimo nužudyti 76 asme
nys? Ar mes pamiršome įvykius 
Panevėžyje, kai mūsų gydytojai, 
einą pareigas, liko žvėriškumo 
aukomis?Mes tokių aukų turime žymiai daugiau, bet nedrįsome jų skelbti, kad maži skaičiai. Taip darydami, mes pasirinkome slidų kelią talkininkauti žmogžudžiams.Aš turiu žinių, kad estai, o ypač latviai yra surinkę smulkius duomenis apie bolševikų skerdynes 1941 m. Visi pabaltie- čiai sutartinai privalome viešumon iškelti bolševikų nusikaltimus. -Mūsų žodis bus svaresnis, kaip Katyno žudynių liudininkų. Mes nupasakosime ne tai, ką mes iš kitų girdėjome, bet ką patys matėme. Mūsų liudininkai gyvena šiame krašte, ne pavieniai, bet šimtai jų. Jie laukia progos parodyti pasauliui tas didžias au-

Nr. 13 (118)

tojams 
lė

runąo aukos turį prabilti. Visi 
lietuviai, net ir tie, kurie Lie
tuvoje yra palikę artimuosius, 
turį šaukti Visų balsas turi būti 
išklausomas, nors pastarųjų pa-

dy|i.

sumas tėra tik kiekybinė žymė. 
Gausingieji lietuviai, lyginant 
su kitomis pabaltiečių ta

tpū fcwpn, A

vienas lietuvis atliks savo parei
gą. Mes :

t?

valdybas, kurios vadovauja, bet. 
kiekvieną lietuvį-

Katyno tyrimais mums pra
vertos durys. Valąndą išmušė,

nas veiklios kovos tarpsnys iš
laisvinti mūsų brolius, seseris ir 
prikelti Lietuvą, kuri laikinai di
delio skausmo ir žiaurios prie- 
ąpaųęios yra sugniuždyta. Būki
me jr mes talkininkai toje kovo
je, kurią visu svoriu turi pakel
ti pavergtoji lietuvių tautą. Mū- 
sų žygio uždavinys kalbėti ir 
faktais įrodyti pasauliui, kad 
budeliai valdo lietuvius ir skitas 
tąutas už geležinės uždangos.

Maloniai prašau kitus lietuvis- ^mas'

Vakt. Depart, atsak
“Tž” Nr. 4 (109) sausio 24 d. 

jau buvo išspausdintas tekstas 
Toronto LB apylinkės LOK laiš
ko Valstybės sekretoriui Ache- 
sonui dėl p. Rooseveltienės pa
reiškimo pjn. gruodžio 30 d. žur
nalistams, kad Sovietų Rusijos 
vykdomo genocido klausimo JT 
plenume iškelti esą neverta, neą 
būsią sunku tai įrodyti. Kaip 
mūsų, jau buvo pranešta pereita
me “TŽ” Nr., Toronto apyl. LOK 
yra gavęs į tą laišką Valstybės 
Departamento atsakymą. Atsa
kymas formaliai yra JAV amba
sados Otavoje Charge d’Affaires, 
bet tai suprantama, nes susiraši
nėti su svetimos valstybės pilie
čiais Valstybės Departamentui 
netinka. Laiško pabaiga betgi ro
do, kad atsakoma Valstybės se
kretoriaus p. Acheson vardu.Štai atsakymo viso teksto ver-“Ponai,Ambasada atsako į Tams.

o torontiečiams

Pareiškimams dėl mokesčių 
įteikti yrą’ specialios blankos 
“Individual Income Tax Return” 
gaunamos visuose paštuose. 
Blankos yra dviejų rūšių — “T— 
1” ųžpildpma įvairių verslinin
kų ir “T—1' Short”, užpildoma 
tų, kurie gauna savaitinį ar mė
nesinį atlyginimą, šitų blankų 
nereikią užpildyti tik tiems, ku
rių uždarbis nepasiekė apmokes
tinamo dydžio — viengungiams 
iki .$1000 ir yędusiems iki $2000. 
Jei žmona per metus uždirba 
daugiau $250, ji taip pat turi mo
kėti mokesčius. Jei kas uždirbo 

‘ mažiąu negu apmokestinama 
norma, pareiškimų neprivalo 
įteikti, bet jeigu metų bėgyje iš 
jo pajamų mokestis buvo kurį 
laiką atskaitomas, turi užpildyti

gauta atlyginimo įr kiek atskaityta mokesčių. Tokius nustatytos formos pažymėjimus duoda visos įmonės. Jei kuri įmonė jo neprįsiųstų nežinodama adreso, reikią pačiam paprašyti. Tai nėra įmonės malonė, bet įstatymo numatyta pareiga.Pareiškimų blankų užpildymas nėra komplikuotas, bet yrą dalykų, kurių nepažymėjus galima turėti nuostolio, tad, kas nėra patyręs, turėtų pasitelkti patyrusiųjų pagalbos. Nesugebantiems pareiškimus užpildo ir mokesčių įstaigų tarnautojai, kuriems tenka tik pateikti visus davinius.Nepamirškim, kad balandžio mėnuo pareiškimams įteikti yra paskutinis.

Mes negali^ ėalkjrarięaūti - 
genocidui ir tylėti. Katyno tyrimai mums turi praverti burnas ir mes sutartinai privalome šaukti, kad pasaulis pabustų iš letargo. Mūsų veiksniai turi paruošti kelią, kad tas šauksmas būtų užgirstas. Kiekvienas lietuvis, kuriam buvo lemta būti tos tragedijos stebėtoju, teišsijudina ir rašo Kongreso Komisijai ne dešimtimis, bet šimtais laiškų. Tuose laiškuose suglaustai turi būti aptartas tragedijos vyksmas.Aišku, jog ne visi gali tinka-

Liet tremtiniai Šveicarijoje
(Tęsinys iš prąęito nr.) 

Pirmoji ųąkvynėTeko keliauti 10, 15, 20, 30 minučių, o vis kelionės gąlo nesimatė. Pasiėmę su savim čemodanus, išvargo ir pagaliau prašėsi kareivių, kad leistų pas kokį nors ūkininką juos palikti. Surinko juos iš visų ir pakeliui paliko. Užpuolė naktis ir pradėjo lynoti smulkus, bet gana šaltokas, pavasario lietus. Daugiau kaip po vienos valandos kelionės pasiekėme nakvynės vietą. Suvedė mus į vieną bendrą nebaigtą statyti be langų ir duru namą, kur ant grindų 'buvo šiek tiek šiaudų, ant kurių jau šimtai- žmonių buvo miegoję. Išvargę ir išalkę, tuojau visi sukritome, bet, deja, neilgai teko ilsėtis. Rusų belaisvių atgabenti gyviai iš šiaudų pradėjo įžūliai lįsti už kalnieriaus. Pakilau ir nuėjau į kampą. Taip prasėdėjau visą naktį. Rytojaus dieną buvo sekmadienis, tai daug žmonių atėjo pasižiūrėti į mūsų buveinę. Ji buvo prie pat sienos prie Schleit- heimo mūitinė^Nūo-AZbkietijoS' mus skyrė tik upelis Wutach. Karas vyko pilnu tempu. Gaudė k^.nuolės ir krito iš lėktuvų bombos. Apie 12 vai. atgabeno ir mūsų daiktus, kuriuos liepė tuojau sudėti į eilę. Atėjo muitinės valdininkai patikrinti. Pradžioje tikrino tik apčiuopiamai, bet kada, priėję prie didelių maišų, panorėjo patikrinti juos ir atri- šę surado ne baltinius, kaip teigė savininkas, bet keliasdešimt kilogramų lietuviškų lašinių, pradėjo toliau nuodugniai tikrinti. Surado ir daugiau lašinių ir kumpių. Juos paėmė muitinė.

jĘer did<ejį prašymą ir ašaras bu-, 
vo išprašyta po nedidelį gabalą 
pasiimti su savim.

Išlaisvinę nuo lašinių įr kumpių, susodinę į traukinį, išvežė mus Į Schafhausen miestą. Ten atskyrė moteris ir vaikus nuo vyrų. Vyrus nakvynei nuvedė į kokią tai sporto aikštę, kurioje buvo pora pastatytų palapinių. Aplink aikštę buvo stipri sargyba ir niekas negalėjo nei išeiti, nei'įeiti. Atėj o vakaras. Jau apie dvi paras buvome nieko nevalgę. Žmonių minios apstojo aikštę.- Mėto cigaretes,- bet nei vienas nenumeta gabaliuko duonos. Norą imk žmogus įr žemę griaužk. Rūkymo entuziastai traukė vieną po kito dūmą, bet alkio nenumalšino. Toje pačioje aikštėje buvo daug rusų belaisvių, jugoslavų karių ir įvairių tautų pabėgėlių, kurių daugumas buvo atvežti prievarta į Vo-
kietiją darbams. Jaučiamės kaįl ^*11^.

nubaustas. Liepė visiems sėstis ųž stalų ir atnešė vakarienę: baltintos kavos, po 2Q0 gr. duonos, po mažą gabaliuką sviesto ir marmelado. Po vakarienės kiekvienam išdavė po paklodę, šiaudinę pagalvėlę, karišką antklodę ir rūbams pakabinti pakabą. Moteris .su vaikais nuvedė į vieną salę, o vyrus į kitą. Vienoje lengvai galėjo tilpti keli šimtai žmonių. Ant grindų buvo priversta šiaudų ir atskirta lentelėmis, kad neišsidraikytų. Be to, iš lentų buvo sukalti narai ant kurių taip pat miegojo. Čia jau radome, kelis šimtus įvairių tautų žmonių. Matėsi, kad jau labai daug per čia yra perėję, nes šiaudų pasidarė tik spaliai.
Taip pradėjome lagerio 

gyvenimą 'Nustatytu laiku turi gulti keltis. Prie durų ir koridoriuose sargybiniai. Galima išeiti tik į kiemą, kuris apstatytas sargybiniais. Po kelių dienų atgabeno ir daugiau lietuviu. Sutikome pa-ną krūvą, susidarė mSšųzp<^ pusantro šimto-

iš

Hamjltpno L .D. M. Teatro “Ay kuras”
PREMJERA 
Į • • i**?*. r

•S. .Čiurlionienės-Kymantaitės 4-rių veiksmų drama

“Ausaps
Pastatymas įvyks balandžio mėn. 5 dieną, • ;

Hamiltone, 213 James St. N. (St Michael salėje).
Kviečiame atsilankyti visus Hamiltono ir apylinkių lietuvius.

Pradžia 20 vai. . “Aukuras”
>.’-4 * r-
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DYVAIbūgštaujančiu, ką pasakys “gudrieji”, bet pačiam žinoti ką daro, o jei suklysta, neišsiginti ir nesi- versti prasimanymais.Kad šį kartą nebuvo suklysta, rodo kad ir mūsų šiame Nr. 2 psl. spausdinamas JAV Valstybės Departamento vardu Otavos ambasados atsakymas Toronto

TIKRI“Dirva” 11 nr. išspausdino ilgą savo korespondento pasikalbėjimą su Eltos redaktorių p. T. Ši- diškiu, VLIKo ir VT nariu. Ten tarp kitko yra klausimas: “Ar tiesa, kad Elta išleido dėl p. Roo- sęyeltienės tariamų pareiškimų oficialų komunikatą (kaip rašo Naujienos) ir ar siuntė telegramas (kaip rašo Tėviškės Žibu- LOKui. Panašių pareiškimų iš

Bedarbių skaičius nemažėja
Bedarbių skaičius Kanadoje 

šiemet gerokai didesnis ir labai 
palengva temažėja. Vasario 28 
d .visoje Kanadoje bedarbių bu
vo 370.900, t.y. 74.200 daugiau 
kaip tuo metu pernai. Per pa
skutines dvi vasario savaites be
darbių padidėjo dar 2-290. Kaž
kuriose provincijose betgi buvo 
jau gerėjimo ženklų. Taip On
tario provincijoje bedarbių skai
čius 1000 sumažėjo ir buvo 111.- 
800, ty. 48.000 daugiau kaip per
nai. Taip pat Br. Kolumbijoje 
bedarbių skaičius per paskutines 
dvi vasario savaites sumažėjo 
10% ir buvo 49.400. Ontario pro
vincijoje daugiausiai bedarbių 
sumažėjo Windsore, kur į auto
mobilių pramonę buvo priimti 
843 darbininkai, bet ten vis dar 
tebėra 6.604 bedarbiai Toronte 
bedarbių sumažėjo 257, bet vis 
dar buvo 34.196, t.y. 19.248 dau
giau, kaip pernai. Montreale pa
dėtis nepagerėja ir bedarbių te
bebuvo 41.704. Tai vaisius neat-'

sigaunančios tekstilės pramonės 
ir siuvyklų. Bedarbių skaičių di
dina taip pat grįžtantieji iš 
miškų.

Kituose Ontario miestuose bę- 
JurLių buvo: Hamiltone 3.905, 

Kingstone 1.065, Kitchener 2.298, 
Londone 3.802, Otavoje 3.905, 
St. Catharines 2.595, Sarnia 
1,361, Sudbury 2.027, Fort Wil
liam ir Port Arthur 3.051.

— Vašingtonas. — Gen. Eisen
hower io kandidatūrai ^preziden
tus pravesti yra sudarytas spe
cialus komitetas, kurio prieky 
yra Fordo fondo prezidentas P. 
G. Hofman ir buvęs ūkinio iš
vystymo komisijos pirm. W. Wil
liams, o į komitetą įeina ir Th. 
Dejvęy ir kt Reikalų vedėjas

duotoju A. H. Vandenberg, o ry
šininku su pačiu Eisenhoweriu 
bits buvęs Vokietijoje augštasis 
komisaras gen. Lucius U. Clay.

O atsakymas pateikiamas šitoks: - •“Jau 2 metai kaip tvarkau Eltą, bet tokio atsitikimo nėra buvę. Užtikrinu, kad tuo reikalu Elta nėra išleidusi jokio oficialaus komunikato ir niekam nėra telegrafavusi”.Tikri dyvai.
Kad “TŽ” būtų kada rašę apie 

tokią telegramą, gal tik vienas 
p. J. Masiulis tegirdėjo. Bet “T 
Ž” š.m. sausio 17 d. Nr. 3 (108) 
yrą išspausdintas tekstas Eltos 
raginimo siųsti protesto raštus 
tuo reikalu, gautas atskiru laiš
ku,kuris betgi Eltos biuleteny 
kažkodėl nepasirodė. Tas pats 
tekstas paskelbtas visos eilės lie
tuviškų laikraščių. Jį skelbė ir 
“Naujienos” ir kiti laikraščiai. 
Kodėl dabar p. Š. to rašto išsi
gina? Ar pabūgo suklydęs jį iš- 
siuntinėdamas? Mums neatrodo, 
kad tai būtų buvusi klaida. Niu- 
jorkiškiai mūsų politikai, tiesa, 
dėl to žygio buvo pasisakę kri
tiškai ir net grasino “svarstyti 
Eltos likimo klausimą”. Bet tai 
jau jų išmanymo ar kitokių už
simojimų reikalas. Savarankiš
kam politikui, kuriuo turėtų būti 
VLIKo bei VT narys ir Eltos di
rektorius, netiktų būti berneliu,

Valstybės Departamento ne kas
dien gaunama. Tai ko čia išsigąs
ti? Ar kad korespondentas Ma
siulis kartą jau buvo kalbėjęs 
su p. Rooseveltiėne ir ją visiškai 
nuplovęs per “Vienybę”? Blogai, 
kai politikas pasiduoda kores
pondento įtaigai. Blogai...

O mes čia tik norėtume p. Ši- 
diškį paklausti ar “Tėv. Žibu
riai” įr kiti laikraščiai minėtąjį 
raginimą išsimislijo ir dar pri
kergė Eltos vardą, ar p. š. neži
no, ką Elta daro?

Dėl viso pareiškimo, kuris jau 
perdaug nesiderina su VLIKo 
atsišaukimu persitvarkymų me
tu neskelbti erzelį keliančių ži
nių, su pareiškimu, kurį pasirašė 
ir p. Šidiškis, mes jau nesakysim 
nieko. Būkim lojalesni atsišau
kimui už patį pasirašiusį. Kažin 
kaip p. Šidiškis dėl jo pasiaiškins 
visam VLIKui? Gr.

Liet Rezistencijos Santarvės 
vadovybę, kaip praneša ‘.‘Dirva”, 
dabar sudaro: pirm. S. Kuzmic
kas, vicepirm. J. Vėbra ir S. Žy
mantas, sekret Amerikos reikal. 
S. Mackevičius, sekret. Europos 
reik. F. Neveravičius, nariai: L. 
BiČiūnaitė, B. Bieliukas, K. 
D rungą, J. Masiulis. B. Raila ir 
H. Žemelis.

kokio cirko .žvėrys, kurių prie barjero ateina pasižiūrėti vietos gyventojai ir šį tą numeta. Kun. Borevičius, gana ener- Daugiausia sustoję prie rusų belaisvių ir aiškiai matosi jiems I rio komendanto leidimą laikyti reiškiamos simpatijos, kaip “iš- ; pamaldas. Vienoje salėje įruo- gelbėtojams” Europos nuo na- j šiamas altorius ir ten lietuviai cizmo. Stalino vaikai išnaudoja progą, rodo savo suplyšusias va- tinkas ir sudriskusius brezentinius batus. Minia juos apdovanoja rūbais ir batais, kuriuos nunešę į saugią vietą, vėl grįžta prie barjero ir prašo daugiau.Jau visai sutemus pranešė, kad gausime valgyti. Neužilgo atvežė kelis katilus, išvirtos iš ekstrakto vadinamo “Maggi” sriubos. Duodama kiekvienam po vieną puodžiuką, bet puodžiukų atgabeno vos kelis. Vienas išgėręs paduoda kitam, bet. nuplauti nėra kur, tai taip neplautais “broliškai” vienas su kitu dali- nomės. Ateina naktis. Minia išsiskirsto. x Einame į palapines. Gana šalta ir drėgnoka balandžio naktis. Neturime nei kuo užsikloti, nei ką pasikloti, taip ištisą naktį arba sėdime, arba gim- nastikuojamės, kad šiek tiek sušiltum. Rytą vėl gauname po puodžiuką tos pačios sriubos. Išrikiavę nuvedė į pirtį, kur liepė nusivilkti ir atiduoti rūbus ir baltinius dezinfekuoti, o patiems eiti išsimaudyti. Pastatę-po dušu ir paleidę karšto, o vėliau šalto vandens, liepė išeiti ir apsirengti. Rūbai ir baltiniai jau buvo išdezinfekuoti — apipilti kokiais tai baltais milteliais, kurie stipriai dvokė. Po to nuvedė į mokyklos sporto salę, kur radome moters ir vaikus.
Karantine

Ketvirtą dieną mūsų buvimo 
Šveicarijoje, gavę pietums po 
200 gramų duonos ir po puodžiu
ką “Maggi” sriubos, buvome iš
vežti į karantįno lagerį netoli 
Zuericho Adliswil. Atvykome 
jau visai vakare, sutemus. Iš 
stoties į lagerį lydėjo dar griež-. 
tesnė ir didesnė kareivių sargy
ba. Tuojau buvome įvestisį vai-' 
gomąją salę, kur atėjęs feldfebe
lis išdrožė labai smarkią kalbą, 
nurodydamas lagerio taisykles ir 
drausmę. Valgyti duosią pakan
kamai, ypač kam bus mažai duo-

gingas žmogus, išsirūpina lage

čiau, jeigu kas nesuvalgys duo
nos ir ją mėtys bus smarkiai

pradėjo rinktis į pamaldas, liuos- laikiui praleisti. Paskiau ir valgyti atskirai.nuo visų kitų lagerio gyventojų. Ten galėjome patys sau pasitarnauti’, švarą palaikyti ir indus išsiplauti. Visus darbus turėjo atlikti patys’ lagerio gyventojai. Tuo laiku lageryje buvo apie 500 žmonių, tai dirbti teko neperdaugiausiai.Maistas tai jau tikrai' labai prastas buvo. Galima sakyti, kad tame lageryje žmonės bebuvo maitinami, bet tiesiog badu kankinami. Nuolatinis maistas’buvo pusryčiams kava ir 200 gr.-duonos visai dienai. Pietums pora bulvių, išvirtų ‘ su lupynomis, “maggi” sriuba ir apipuvusios, virtos su ankštimis, pupelės. Vakarienei kava. Sekmadieniais kartais duodavo pusryčiams trupučiuką sviesto ir marmelado, o pietums dešrelę. Po kokios savaitės laiko, vieton išvirtų su lupynomis bulvių, buvo duodamos vandeny virtos džiovintos bulvės, kurios labai dvokė ir niekas jų negalėjo valgyti. Buvo duodamas mažiems vaikams pienas, bet staiga vaikai pradėjo to pieno negerti. Pasirodė, kad vieton pieno buvo duodamas tik balintas vanduo. Teko girdėti, jog lagerio gydytojas šveicaras pasi- skundusiems aiškinęs, kad tai daroma., sveikatos sumetimais, nes šveicarų karvių riebus pienas būtų labai kenksmingas vaikams. Vis dėlto vaikai “bado streiku” laimėjo ir vieton vandens gavo gryną pieną ir nei vienas iš jų nesusirgo.
Po šešių savaičių, atvyko pen

ki jauni žydai iš Buchenwaldo 
nacių lagerio. Jau sekančią die
ną, girdėjau, kad jie prikalbėjo 
visų kitų tautybių žmones ir pa
skelbė bado streiką. Pietų metu 
visi susėdo prie ąįąlų ir kada at
nešė džiovintas vandeny virtas 
dvokiančias bulves ir pupeles,nei 
vienas nevalgė. Kilo triukšmas. 
Iššaukė kareivius su kulkosvai; 
džiais. Uždarė lagerio duris ir 
nieko neišleido. Tuo laiku aš 
ėjau lagerio obmano pareigas ir'

tų 1952 m. vasario 1 d. laišką, ad
resuotą JAV valstybės sekreto
riui, reiškiantį nepasitenkinimą 
dėl New York Herald Tribune 
1951 m. gruodžio 31 d. pranešto... 
p. Roseveltienės pasisakymo dėl 
Sovietų Rusijos apkaltinimo ge
nocidu. . . .

Atsakydama į spaudos klausi
mą 'genocido reikalu, ponia Roo
sevelt nprėjo pasakyti, kad šiuo 
metu būtų neprotinga iškelti ge
neralinėje asemblejoje betkokį. 
formalinį skundą dėl genocido 
prieš Sovietų Sąjungą ir jos sa
telitus.

Mūsų delegacijai yra ištiktų
jų neįmanoma įnešti kaltinimą 
genocidu į darbotvarkę arba tai 
smarkiai spausti debatuose dėl 
to, kad’JAV dar nėra Genocido 
Konvencijos narys. Kai. JA V ra
tifikuos Genocido Konvenciją, 
mūsų delegacijos JT Organuose 
bus daug geresnėje ’padėtyje im
tis atitinkamos akcijos šiuo rei- - 
kalu. . J . Pastarojoje plenumo sesijoje šios vyriausybės atstovai pakąr- .*. totinai kritiškai pas^sąkę dėl Sovietų žmogiškųjų teisių laužymų. Lapkričio 8 d, savo atidaromoje kalboje - Valstybės sekretorius aptarė pastarąsias masines deportacijas Rytų Europoje ir kitas pastangas sugriauti žmogaus laisvę, pabrėždamas, kad šis apskaičiuotas paneigimas žmogiškųjų teisių yra -visą pasaulio bendruomenę .liečiąs reikalas. - . , ;Mūsų atstovė plenumo socialiniame komitete, p. Roosevelt dažnai puolė Sovietų aiškų žmogaus, teisių užgniaužimą už geležinės uždangos. Atstovas Mans- • field, kalbėdamas apie “tragiškas naujų ‘pabėgėlių bahgaš”, pagrįsdamas Mutual Security Act, -vaizdžiai apibūdino padėtį Rytų Europoje įvardindamas “masinius suėmimus”,-, brutalų likvidavimą nepriklausomų politinių partijų, priverčiamąjį darbą be teismo už politinį neištikimumą, paneigimą visų civilinių teisių, .išplėšimą tūkstančių šeimų iš savo namų prievartos dę- ' portacijoms”, taip pat pažymėjo visišką išnykimą taip vadinamų 
autonominių respublikų Sovietų 

^Sąjungoje.,Joįhn’Sh63731311-^©- '■F per, kalbėdamas ■ Jugoslavijos skundo klausimu dėl prieš ją nukreiptų SSSR ir, jos-satelitų priešiškų veiksmų, kaltino Sovietų Sąjungą dėl masinių, deportacijų, sugriovimo laisvų ins- * titucijų ir negailestingos žmp- giškųjų teisių priespaudos Rytų Europoje. .: ;
JAV ir toliau naudosis kiek

viena galima proga, JT ir betkųr . 
kitur, pareikšn savo pasipiktini
mą sistematišku. laužymu žmo
giškųjų teisių ir barbariška ma
sinės exterminacijos bei. dępor- ; 
tacijų praktika Rytų Europoje. 
Mes stengsimės daryti, kas gali 
būti laikoma naudinga ir visiškai 
išryškinti mūsų nedviprasmišką 
priešinimąsi šitai . pasibjaurėti
nai Sovietų Sąjungos praktiką!. 
Valstybės Departamentas šį rei
kalą budriai seka ir, kaip tik leis 
sąlygos, imsis pozityvios akcijos 
Jungtinėse. Tautose ir visur -ki
tur, kokia geriausiai patarnaus 
mūsų siekimui, kad Sovietų Są
junga liautųsi laužiusi žmogišką-, 
sias teises jos kontrolėje esan- ■ 
čiose srityse. - - -• . -

Valstybės sekretorius džiau
giasi, sužinojęs Jūsų. ..paramą: 
šioms pastangoms .siekiant lais- > 
vės ir demokratijos Sovietų oku
puotuose kraštuose ir vertina Jū
sų mintis bei motyvus, paakinu
sius Jūsų pareiškimą.

Nuoširdžiai Jūsų
Don. C. Bliss,

Charge d’Affaires a.i.”

tuojau gavau įsakymą vykti p<» 
komendantą.

Nuėjęs, radau komendantą k 
bai susijaudinusį, kuris tuoj ai 
paklausė, kas suorganizavo strei
ką. Pasakiau, kad apie tai nieko 
nežinau. Liepė pakviesti visų 
tautybių atstovus. Komendantas 
grasindamas įsakė išduoti bado' 
streiko organizatorius.. Ir štai žy-. 
dų tautybės atstovas pareiškė, 
kad jie — žydai prisidėję prie to. 
Komendantas apstulbo, kad ^te
žinojo net ką jani atsakyti, pa
raudo, apsipylė prakaitu ir, su
švelninęs toną, pradėjo aiškinti, 
kad Šveicarija esąs neturtingas 
kalnuotas kraštas ir jie neturį 
pakankamai maisto. Be to, jis ir 
pats tą patį maistą valgąs, kaip 
ir visi yciti lagerio gyventojai. 
Pažadėjo ateity pagerinti maištą.

(Bus daugiau)
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Pinigai, kurie grjs šimteriopaiKLBendruomenės ir ApyI. LOKų žiniai
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Rinkimai į KLB Tarybą numa-

ryšyje su pasiruošimu balsavi
mams vykdytina:

Pagal’ KLBT rinkti taisyklių 
p. 44 “Kiekvienoje Apylinkėje 
ar Seniūnijoje gali būti tik po

“Apylinkių ir Seniūnijų balsavi
mo būstinės skelbiamos spaudo
je ir kitais galimais būdais ne 

• vėliau kaip 8 savaitės prieš bal
savimo dieną”.

Prašome visus ALOKus arti
miausiu laiku paskelbti visuo-

menei rinkiminių būstinių adre
sus ir juos prisiųsti Laik. KLB 
OKui Montrealyje iki š.m. ba
landžio mėn. 15 d.

B. Pinigų rinkimams pravesti 
sutelkimas ,

Rinkiminė sąmata buvo pa
skelbta spaudoje 1951 gruodžio 
mėn. pabaigoje. Tuo tarpu yra 
gauti piniginiai įnašai rinkimų 
pravedimui, iš Ottawa, Hamil
ton ir Edmonton ALOKų. Pra
šome ALOKus paskubėti su pi
niginiais įnašais, eventualiai 
bent daliniais, kad galėtume be 
sutrukdymų vykdyti pasiruoši
mus rinkimams. ♦

KANDIDATAI Į KLB TARYBĄ
Quebec Apygarda:
3-mis sąrašais išstatyta 21 kan- Į rinkti 7 atstovus į KLB Tarybą 

didatas. Apygardai priklauso iš-1 iš sekančių kandidatų:
1. Andriuškevičius Kostas,
2. Arlauskaitė Marija,
3. Baltuonis Pranas,

agronomas, 42 metų, Montreal, 
mokytoja, 41, Montreal 
tarnautojas, 41, Montreal 
darbininkas, 49, Montreal 
tarnautojas, 52, Verdun 
tarnautojas, 42, Montreal

. banko tarnautojas, 50, Montreal
8. Juškevičienė-Miller Petronėlė, mokytoja, 40, Montreal
9. Kardelis Jonas,

10. Katilius Bronius,
11. Kudžma Augustinas,
12. Leknickas Jonas
13. Lukoševičius Petras,
14. Narbutas Jonas,
15. Navickas Antanas,
16. Petronis Povilas,
17. Riekus Kazimieras,
18. Sakalas Antanas,
19. Skučas Juozas,
20. Toliušis Kostas,
21. Valiulis Henrikas,

Ontario Apygarda
14 sąrašų išstatyta 78 kandida- 28 atstovus į KLB Tarybą iš 

tai. Apygardai priklauso išrinkti kančių kandidatų:
architektas, 29 metų, Toronto 
mokytoja, 35, Toronto 
žurnalistas, 41, Toronto 
kun. vienuolis, 40, St. Catharines 
agronomas, 45, Toronto 
darbininkas, 30, Hamilton 
dipl. miškininkas, 37, Windsor 

'statistikas, 43, Toronto 
inžinierius, 48, Toronto 
dipl. inžinierius, 34, Toronto 
tekintojas, 51, Toronto 
geležinkelietis, 38, London 
tekstilininkas, 55, Toronto 
menininkas, 35, Toronto 
mokytojas, 45, London 
mokytojas, 26, Toronto

5. Bukauskas Pranas,
6. Čipkus Pranas,
7. Jurkus Domas,

žurnalistas, 59, Verdun 
teisininkas, 48, Montreal 
tarnautojas, 35, Ville Lasalle 
biznierius, 61, Ville Lasalle 
agronomas, 32, Boucherville 
tarnautojas, 46, Montreal 
ūkininkas, 47, Montreal 
biznierius, 49, Verdun 
kunigas, 62, Montreal 
darbininkas, 51, Montreal 
tarnautojas, 31, Montreal 
darbininkas, 39, Montreal 
karininkas, 40, Montreal _

se-

1. Abromonis Leonas,
2. Adomaviečienė Ieva,
3. Alšėnas Pranas,
4. Baniūnas Petras,
5. Barcevičius Bronius,
6. Bedarfas Balys,
7. Barisas Vytautas,
8. Budreika Povilas,
9. Butinas Bernardas,

10. Čeponis Pranas,
11. Dagilis Viktoras, '
12. Daniliūnas Edvardas, '
13. Dervinis Mykolas,
14. Docius Alfonsas,
15. Eimantas Leonardas,
16. Gaižutis Jeronimas,
17. Garbuzaitė-Jurkevičienė Emilija, buhalterė, 36, Toronto 

teisininkas, 47, Toronto 
kunigas, 46, Toronto 
šeimininkė, 51, Toronto 
darbininkas, 44, Hamilton 
šeimininkė, 48, Toronto 
siuvėjas, 56, Toronto 
ekonomistas, 36, Windsor 
dipl. inžinierius, 36, Toronto 
prekybininkas, 49, Toronto 
gydytojas, 32, Toronto 
ekonomistas, 44, Toronto 
prekybininkas, 43, Toronto 
darbininkas, 55, Toronto 
ekonomistas, 41, Toronto 
tabako augintojas, 40, London 
tarnautojas, 43, Toronto 
inžinierius, 48, Toronto 
mokytoja, 44, Toronto 
karininkas, 38, Toronto 
teisininkas-bank., 54, Hamilton 
ekonomistas, 39, Toronto 
mokytojas, 48, Hamilton 
šeimininkė, 54, Toronto 
mokytojas, 37, R.R. 1. Simcoe 
teisininkas, 43, St. Catharines 
darbininkas, 50, Toronto 
gydytojas, 38, Toronto 
tarnautojas, 50, Toronto 
darbininkas, 40, Toronto

18. Grigaitis Kęstutis,
19. Dr. Gutauskas Jonas,
20. Indrelienė Ona,
21. Jankūnas Albertas,
22. Jokubynienė Felicija M.,
23. Jokubynas Jonas,
24. Jonuška Petras,
25. Dr. Juozapavičius Antanas,
26. Jurkšaitis Jonas,
27. Yčas Jonas,

• 28. Karka Jonas,
29. Kaškelis Juozas,
30. Kežemekaitis Antanas,
31. Kiršonis Aleksandras,
32. Kojelaitis Aleksas,
33. Kulys Vincas,
34. Lėlys Petras,
35. Liaudinskienė Ema,
36. Lukošius Kostas,
37. Matulionis Jonas,
38. Meilus Vytautas,
39. Mikšys Jonas,
40. Monkuvienė Ieva,
41. Norkus Mečislovas,
42. Norvaiša Antanas,
43. Novo-Novogrodskis Jonas,
44. Pacevičius Antanas,
45. Paciūnas Stasys,
46. Paketuras Stasys,
47. Dr. Paplauskas-Ramūnas Antanas, profesorius, 42, Ottawa 

. 48. Paulenis Petras,
, 49. Petraitis Viktoras,

50. Pyragius Juozas,
51. Prapuolenytė Stasė,
52. Razgaitis Pranas,
53. Rinkūnas Antanas,
54. Sakalauskas Balys,
55. SiemaŠka Algimantas,
56. Simonaitis Bronius,
57. Simonavičius Jonas R.,
58. Skaistienė Adolfina,
59. Skirgailą, Vladas,
60. Skrinskas Vytautas,
61. Sližys Jokūbas,
62. Stepaitis .Herbertas,
63. Strazdas Jurgis,
64. Sudikas Edvardas,
65. Šalkauskas Algirdas,

.66. Dr. Šapoka Adolfas,
67. Dr. Šidlauskaitė Agota,

69. Dr. Tadarauskas Juozas,
70. Tamošauskas Liudas,
71. Treigys Sergiejus,
72. Tumosas Pranas,
73. Vaičeliūnas Juozas,
74. Valaitis Jeroimas,
75. Vaitonis Povilas,
76. Vilutis Petras,
77. Zubrys Alfonsas,

teisininkas, 60, Toronto 
mokytojas, 36, Toronto 
tarnautojas, 36, Hamilton 
mokytoja, 39, Hamilton 
dipl. inžinierius, 32, Toronto 
mokytojas, 43, Toronto 
ekonomistas, 37, Toronto 
darbininkas, 32, Sudbury 
tarnautojas, 40, Port Colborne 
biznierius, 35, Toronto 
prekybininkė, 27, Port Colborne 
ekonomistas, 42, Toronto 
dipl. statybininkas, 38, Toronto 
inžinierius, 59, Toronto 
buhalteris, 35, Toronto ’ 
kooperatininkas, 46, Toronto 
teisininkas-advok., 45, Hamilton 
dipl. inžinierius, 49, Toronto 
redaktorius, 46, Toronto 
profesorius, 38, Ottawa 
mokytoja, 29, Toronto 
kunigas, 39, Hamilton 
teisininkas, 46, Toronto 
mokytojas, 45, Toronto 
miškininkas, 38, London 
karininkas, 44, Sudbury 
teisininkas-advok., 44, Hamilton 
tarnautojas, 41, Hamilton 
advokatas, 38, Toronto 
profesorius, 52, Toronto

Arch. Dr. A. Kulpavičius
TORONTO LIETUVIŲ BAŽNYČIOS KONKURSO LAIMĖTOJAS

Naujosios' Toronto lietuvių 
bažnyčios eskizinių projektų 
vertinimo komisija peržiūrėjusi 
visą eilę mūsiškių inžinierių ir 
architektų eskizinių projektų, 
pirmąją premiją nutarė paskirti 
architektui inž. Dr.. Alfredui 
Kulpavičiui, o antrąją — inž. ar
chitektui Jonui Mulokui.

Truputis žinių apie pirmosios 
premijos laimėtoją

Dr. Alfredas Kulpavičius yra 
gimęs 1923 m. kovo 28 d. Bai
sogaloje, Kėdainių apskr. Mokė
si Žeimių pradžios mokykloje, 
Šėtos progimnazijoje, 1940 m. 
baigė Kėdainių valstybinę gim
naziją. Studijavo architektūrą 
ir inžineriją Kauno Vyt. D. Uni
versitete, kartu lankydamas ir 
Taikomosios Dailės Institutą, 
kur gavo stiprius architektūri
nio meno pagrindus. Atsidūręs 
tremtyje, Vokietijoje tęsė studi
jas Darmštato Augštojoje Tech
nikos Mokykloje. Studijas baigė 
pirmuoju iš 14 graduantų ir ga
vo architekto-inžinieriaus diplo
mą. Po to, toje pat mokykloje 
buvo pakviestas dirbti vyr. asis
tentu bažnyčių statybos projek- 
tūros ' katedroje. Asistentauda- 
mas ruošėsi daktaratui ir už di
sertaciją “Vėlyvesniojo baroko 
atsiradimas Lietuvoj” gavo dak
taro laipsnį.

Tremtyje A. Kulpavičius daug 
dirbo ir padėjo lietuviams stu
dentams. 1948 m. pavasarį, dar 
būdamas studentu, Eichstaedte 
ir Hanau suruošė parodas, kur 
laimėjo pirmą vietą lietuviškos 
seklyčios vidaus įrengime. Ver
tinimo komisijoje dalyvavo: Ru
dokas, Jonynas ir Šalkauskas.

Šiuo metu architektas inž. Dr.

Alfredas Kulpavičius gyvena 
Kanadoje, Montrealy.

Idėjinė premijuotojo 
projekto apybraiža

Atsižvelgiant į stilistinę lais
vę, autoriaus projektas, kuris at
liktas eskizinėje vaizdavimo 
technikoje, gaubia savyję pro
jektuotojo užsibrėžimą,» naudo
jant moderniškiausius technikos 
pasiekimus konstrukcijose, su
rasti stilių, kuris iškalbingiausiai 
veiktų tremtinių lietuvių širdis 
ir imponuotų visuomenę archi
tektūrinėmis apraiškomis. Toji 
intencija, atrodo, autoriui gana 
gražiai pavyko.

Jo eskiziniam projekte gražiai 
atstovaujamos lietuviškos archi
tektūrinės tradicijos, sukurtos 
savitos formos, norint jas įgy
vendinti Kanadoje, lyg jos visiš
kai būtų išugdytos čionykščių 
papročių. -

Be to, pagal Bažnyčios Staty
mo Komiteto ankstyvąjį p'agei-

davimą, į projektą įvesti žymūs 
lietuviškumo bruožai, kurių idė
ja stebėtoją nukelia mielon tė
vynėn Lietuvon. Turint galvoje, 
kad Lietuva yra ir bus neišjun- 
giama-Europos dalis, projektuo
tojo pasirinktos daugiau europie- 
tiškos mintys, turinčios savisto
vų pradą, atstovaujantį savos 
tautos charakterį bei kūrybin
gumą, kuris nuolat žengia į prie
kį kartu su bendru progresu sta
tybos formų rutuliojimosi plo- 
mėje.

Taigi, premijuotasis pirmąją 
premija Dr. A. Kulpavičiaus es
kizinis bažnyčios projektas turi 
stiprius lietuviškojo stiliaus pa
grindus ir tautinių formų pajau
timą, įvelkant jas į modernius 
laiko rėmus. Jo pamatan sudėtos 
amžininkų sukurtos statybos tra
dicijos, kuriose tiek formos pro
porcijoje, tiek ornamentikoje, 
Tyskiai iškeltas lietuviškumas.

Autoriaus tikėtasi, kad projek
tuojamoji statyti bažnyčia bus 
ne vien lik Dievo Namai sava 
prasme, bet ir kultūrinis centras 
Toronto lietuviams, kurie, Ap
vaizdos globoj, ras tenai sau nu
siraminimą sunkių valandų iš
gyvenimuose ir pagalbą Dievuje.

Tebūna kuo greičiau pasiektas 
Toronto lietuvių užsibrėžtas 
tikslas ir teišauga graži lietuviš
ka bažnyčia mūsų parapijoje. O 
tos bažnyčios projekto autoriui 
Dr. A. Kulpavičiui linkėtina gra
žios sėkmės naujame krašte ir 
naujoje žemėje.

Pranys Alšėnas.

Tie pinigai, apie kuriuos čia 
kalbama, prasliuogia pro mūsų 
pirštus kasdien. Juos užmoka 
mums svetima šalis už vargingą 
darbą ir mes juos atiduodame 
svetimoms krautuvėms užu sve
timą duoną, rūbą, gėralą. Tokia 
jau mūsoji buitis.

Arba mes investuojame savo 
uždirbtus grašius. į nekilnojamą 
turtą, į kilnojamas vertybes/ į 
riedančią nuosavybę: perkame 
sau ramesnę ir patogesnę ateitį. 
Nieko nuostabaus — Kristaus žo
dis apie nemirtingąsias vertybes 
niekad.nebuvo perdaug populia
rus mirtingųjų minioje. Bet čia 
ne apie tai norime kalbėti.

Mūsų pasiūlymas paprastas ir 
kartu naujas: ar pagalvojame 
kada, jog pinigą galima inves
tuoti į žmogų? Jauną, gabų 
žmogų, siekiantį mokslo? Ar 
nebus mūsų pinigas daug tvir
čiau ir saugiau padėtas, jei mes 
jį atiduosime jaunam lietuviui 
studentui, pasiryžusiam baigti 

' augštąjį mokslą čia, Kanadoje, ir 
užimti atsakingą vietą. Toks jau
nuolis galės visiems mums daug 
daugiau patarnauti dirbdamas 
vėliau tarpe šios šalies intelektu
alų, galės daug daugiau nuveikti 
savo tėvynės laisvės kovai.

Lietuvių Akademinis Sambū
ris Montrealyje pradeda plačią 
ir energingą rinkliavą, kad se
kantį rudenį Montrealio univer
sitetuose už lietuviškosios visuo
menės suaukotus pinigus galėtų 
studijuoti bent 4-6 studentai-stu- 
dentės. Patys Sambūrio nariai 
skiria tam tikslui kiekvienas ma
žiausia savo vienos dienos už
darbį. Ir jie kreipiasi į kiekvie-

Kviečiamas pasisakyti betkuris Lietuvos 
Advokatų Tarybos narys

Esu patalpinęs visą eilę strai
psnių šiuose Kanados laikraš
čiuose: “Tėviškės Žiburiai” 1950 
m. 26 nr.; 1951 m. — 20, 24, 27, 34, 
36, 38, 40, 42, 44 nr.nr.; 1952 m.— 
3,10 ir 11 nr.nr.; ’’Nepriklausoma 
Lietuva” 1951 24.. nr.; “The
Guelph Daily Mercury” 1950 m. 
vasario mėn. 16 d.; “The Hamil
ton Spectator” 1952 m. kovo 6 
d. Radosi žmogus, tūlas advoka
tas p. F. Valys, kuris “Neprikl. 
Liet.” š.m. sausio 31 d. mane už
sipuolė, visaip iškoneveikdamas, 
tarp kitko tvirtindamas, jog ma
no straipsniai esą tam tikri pa
mokslai, žemo turinio laiškai, gi 
aš pats visuomenės kiršintojas ir 
tt. ir tt.

Suprantama, kad į tokį, pir
mučiausia, kaip į advokato, ne
leistiną netaktiškumą reagavau 
(“TŽ” nr. 10), sugriaudamas jo 
teigimus nesugriaunamais ir ne 
iš piršto išlaužtais argumentais, 
tarp kitko primindamas senas 
Lietuvos teisininkų tradicijas. 
Tikėdamasis, kad p. Valys su
pras negerai padaręs ir to pa
kaks. Deja. Pastarasis per tą pa
čią “Nepr. Liet.” Nr. 11, dar 
geriau pasižymėjo. Vietoje, kad 
būtų sugebėjęs patpikti rimtus 
duomenis mano argumentams 
sugriauti, berado vienintelę iš
eitį visą jam nemalonų reikalą 
pridengti nešvankiu — nei kul
tūringų asmenų tarpe nei rimto
je spaudoje neleistinu — kolio- 
jimusi. Beabejo, kolioj imąsis 
manęs neužgauna, tačiau randu 
reikalinga pastebėti, kad tokie 
reiškiniai neturėtų kartotis mū
sų inteligentijos tarpe.

Todėl, pateikdamas augščiau 
išdėstytą medžiagą ir prisilaiky
damas šefių mūsų tradicijų, ran-

du reikalinga šį nemalonų rei
kalą perduoti spręsti bet kuriam 
iš Lietuvos buv. advokatų tary
bos nariui, laukdamas viešo pa
sisakymo:

1. Ar mano nurodyti straips
niai yra visuomenę-kiršinančio 
pobūdžio? /

2. Ar taktiškas ir pateisinamas 
p. Valio kaip advokato straipsnis 
buvo mano adresu? ir

3. Ar turėjau teisę į tokį jo 
pasielgimą reaguoti, pateikda
mas nesugriaunamus įrodymus?

Į p. Valio straipsnį dėl nurody
tų priežasčių nemanau atsakyti, 
bet su reikiama pagarba priim
siu Tarybos nario tuo reikalu 
pasisakymą ir laikysiu ginčą 
baigtu. Adv. Jer. Valaitis.

Red. pastaba: “NL”. Nr. 11 p. 
Valys džiūgauja, kad nuo pir
mo jo straipsnio p. Valaitis atsi
kvošėjęs ir atsiliepęs tik po 5 sa
vaičių. Redakcija randa reikalo 
pastebėti, kad ištikrųjų p. Valai
čio straipsnis buvo gautas jau 
sekančią savaitę p. Valio straips
niui pasirodžius “NL”, bet tik 
dėl neatidėliotinos medžiagos 
gausumo negalėjo būti tuoj aus 
pat išspausdintas.

Verutė ir Vincas Treigiai,
Delhi apylinkės ūkininkai, žinomi visuomenininkai ir tremtinių 
rėmėjai, savo farmoje džiaugiasi geru tabako derliumi.

ną lietuvį ir lietuvę jiems padėti
Šiuo metu yra konkreti gali

mybė viename Montrealio uni
versitetų atidaryti Baltų Institu
tą. Jam reikia studentų taip pat. 
Reikia jaunų lietuvių, kurie no
ri studijuoti savo gimtąją kalbą. 
Ir čia gali lietuviškoji visuomė- " ’ 
nė padėti bent keliems studen
tams savo, aukomis.

Yra taip pat nemažas skaičius 
lietuvių studentų jau mokslus 
baigiančių. Dalis jų, jeigu jiems 
nebus sekantį semestrą suteikta 
piniginė parama, turės nutraukti 
beveik baigtą mokslą ir eiti dirb- ' 
ti ne savo specialybės darbo. To
kie, paskutinį žingsnį nebeįsten
giantys žengti, pakenkia ir sau, • 
ir visai lietuviškajai akcijai. Mū
sų uždavinys turėti kuo daugiau 
lietuvių atsakingose, svarbiose t, 
pareigose. Tokiu būdu jie gar
sins Lietuvos ir lietuvių vardą 
ir mūsų tautines aspiracijas.

Šis kreipimasis tariamas ir į 
visas lietuviškąsias organizaci
jas: paaukokite kelis dolerius 
nuo savo parengimų pelno, kelis ' 
dolerius iš kasų, paraginkite na
rius susirūpinti mūsų akademi
niu jaunimu. Argi ne kiekviena 
lietuviška organizacija įsirašė 
savo statutuosna kultūrinę veik-4 
lą? Štai, ir bus tikra ir pozityvi 
kultūrinė veiklos demonstracija!

Norėtųsi taip pat tikėti, kad 
tokia lietuvių studentų parama 
sutelks lietuvius vienon damion 
bendruomenėn ir padės užmiršti . 
nesantaikas ir barnius. Auginki
me savo tautai reikalingą ir 
brangų lietuvišką akademi
nį prieauglį, be kurio joks rim
tas Lietuvos atstatymas nebus 
galimas. Nesvarbios yra šiandien 
kolonijų intrygėlės, kai prade
dame' galvoti apie kasdien pla
ningiau išžudomą mūsų intelek
tualų saujelę pavergtoj Lietuvoj. 
Parenkime naujų žmonių savo 
šaliai. Paaukokime jiems kelis • 
savo sunkiai uždirbtus dolerius 
ramia širdimi — jie neš mums ir - 
Lietuvai šimteriopą pelnai • ■.»'

Lietuvių Akademinio Sambū
rio Montrealyje pasiryžimas 
sveikintinas. Jį turėtų pastebėti 
ir kitos didžiosios lietuvių kolo
nijos Kanadoj ir Jungtinėse "

jaus pasisekimas 'aiškiau palių-- 
dys lietuvių visuomenės patrio
tiškumą, negu devyniosdešimt 
devynios prakalbos apie tėvynės 
meilę.
- Lietuvis studentas laukia mū
sų aukos. Padėkime jam studi
juoti svetimoj šaly!

Ukraina ir Lietuva

— Hannoveris. — Kancleris 
Adenaueris čia vienoje savo kal
boje pareiškė, kad turįs vilčių, 
jog 1953 m. vasarą apie 40-60 
tūkstančių savanorių būsią pri
imti.! karinius valstybės gyni
mo dalinius. Po to būsianti įvesta 
karinė prievolė, amerikiečių pa
vyzdžiu atrankos būdu.

— Londonas. — Princas Pily
pas gavo sunkų uždavinį — pa
rinkti savo žmonos portretą, pa
gal kurį karalienės galva bus 
kalama ant monetų.

78. Žižys Vaclovas, chemikas, 29, Sudbury
Winnipeg-Manitoba Apygarda
2-ms sąrašais išstatyta 4 kan- j rinkti 2 atstovus į KLB Tary- 

didatai. Apygardai priklauso iš-1 bą iš sekančių kandidatų:
1. činga Jonas,
2. Januška Jurgis,
3. Januška Mykolas,
4. Liaukevičius Povilas,

„ Vakarų Apygarda
2-ms sąrašais išstatyta, tik 3 . rinkti 3 atstovus į KLB Tarybą, 

kandidatai. Apygardai tenka iš-1 Kandidatai sekantieji:
1. Juškaitis Jonas,
2. Kantautas Adomas,
3. Šiuksdinis Paulius,
Skelbdami šiuos galutinus 

kandidatų į KLB Tarybą sąra
šus, primename taisyklių p. 39: 
“Skundus dėl kandidatų sąrašų

darbininkas, 38 metų, Winnipeg 
prekybininkas, 43, Winnipeg 
darbininkas, 54, Winnipeg 
ūkininkas, 53, MacGregor

kiekvienas pilnateisis lietuvis

teisininkas, 30 metų, Toronto 
komersantas^ 42, Edmonton 
agronomas, 40, Edmontoi
K-to paskelbimo galutinių kan
didatų sąrašų Apygardomis”.'

Mūsų adresas: Laik. KLB Org. 
K-tas, 3994 Rosemount Blvd., 
Montreal, P. Q.

Laik. KLB Org. Komitetas 
Montreal.

Ukrainiečių vyriausioji orga-. 
nizacija Čikagoje suorganizavo 
milžinišką paminėjimą pagerbti 
generolui Taras Čuprinkai, bu
vusiam ukrainiečių laikinosios 
vyriausybės ministeriui pirmi
ninkui ir krašto apsaugos minis
teriui, kuris žuvo didvyriškai 
1950 m. kovo mėn. Ukrainoje.

Ukrainiečiai parodė nepapras
tų simpatijų pabaltiečiams ir gu
dams. Jie tebuvo kviesti daly
vauti programoje. Susirinkimui 
vadovavęs ypatingai pagerbė 
lietuvius, iš kitų išskirdamas ir 
vadindamas ukrainiečių bičiu
liais. Lietuvius atstovavo Dr. Pi
jus Grigaitis, puikiai pasveikinęs 
uždegančiais žodžiais ALT var
du. Po jo ir išviso paskutinis kal
bėjo prof. Gediminas Galva, ku
rio kalbos santrauką patiekia
me:

“Prašau leisti man čia pakar
toti Taras Ševčenkos eilutes:

— Ne vistiek man, kai pikti 
vyrai ir bolga tauta

Anuomet užpuolė mūsų
. laisvąją Ukrainą

Plėšti ir grobti blogo vardan.
Toji blogoji tauta ir blogieji 

vyrai parodė savo dantis, kai 
Lietuvos valstybė slinko į sute
mas. Iš to tarpsnio atsimename 
Bohdan Chmelnickij, o kiek vė
liau paskutinį hetmoną Ivan 
Mazeppa.

Ukrainos auksinis tarpsnis su
tapo su humanitariškosios Lie
tuvos valstybės žydėjimu. Vė
liau abi tautos vėl kovojo už sa
vo laisvę. Ševčenko poemoje 
“Sapnas”, kuri dėl žinomų prie
žasčių negalėjo būti anuomet pa
skelbta, pasiūlo paminkle Petrui 
I padėti šį įrašą: ‘^Petrui I nuo 
Katrės II. Pirmajam, kuris nu
kryžiavo Ukrainą, antrajai, kuri 
ją visiškai pavergė”. Visi vėly- 
besnieji carai, nors jie buvo lais- 
vintojaiš praminti, užgniaužė 
laisvę pavergtų tautų tarp Bal-1

tijos ir Juodosios jūrų. Ten buvo 
kaikas statoma — tai kalėjimai, 
kažkas kalama — tai pančiai, ku
riuos tremtiniai nešėsi į Sibirą. 
Tačiau kas išdrįstų anuometinę 
vergiją palyginti su nūdiene, su
kurta visų budelių mokytojo 
Juozo Stalino?

Abi tautos ypač linko į Va
karus, kai jų trykštanti talentai 
buvo smaugiami, jų pavadini
mas iš žemėlapio išbrauktas, 
tautos pavergtos, iš jų kalbos 
buvo tesijuokiama, o mums 
šventi tautiniai papročiai pažei
džiami. Ir prasidėjo kova, kuri 
vyko ilgai, bet nenutraukiamai.

Pirmasis Pasaulinis kąrąs su
naikino dvi imperijas, kurios 
buvo pasidalinusios Ukrainą. Ta
čiau, deja, Woodrow Wilson pa
skelbtieji pradai — 14 nuostatų 
— nebuvo taikomi Ukrainai. To
ji tauta, kuri 1918 m. buvo pa
siskelbusi nepriklausoma demo
kratinė respublika, atiteko bai
siausiai tiranijai.

Kaip jums anuomet, taip jums 
ir mums nūdien demokratinis 
pasaulis negebėjo tesėti kilnių 
pradų skelbime ir vykdyme. 
Praeities pabaisa neretai dabar 
sutinkama. Laisvasis pasaulis 
užmerkia akis, kai milijonai uk
rainiečių buvo išnaikinti Mask
vos sąmoningai sukurtu badu. 
Milijonai išvežta Sibiran išnai
kinti. Viskas padaryta, kad iš
plėšti ukrainietišką, o vėliau ir 
lietuvišką širdį. Tuo metu tų 
tautų dvasia nemirė, nors kas
dieną žūna vieni geriausių sū
nų ir dukrų.'Mūsų ryžtas tam
pa plieniniu, o gėlos pažeista šir
dis kuria naujas liūdno atskam
bio dainas.

Nūnai joks labiausiai parsida
vęs istorikas jau negalės įrodyti 
pasauliui, kad Ukraina tėra tik 
vardas rusiškų ir lenkiškų sri
čių. Ne vien į tai reikia atkreip
ti dėmesį. Mes negalime paty-

lomis praslinkti nepastebėję 
amerikiečio diplomato George 
F. Kennan įžūlumo, kuris kyšo 
jo knygoje “American Diploma
cy 1900-1950”, Chicago universi
teto 1951 m. leidinyje, kai jis • 
skelbia; “But Ukraine is econo
mically as much a part of Russia 
as Pennsylvania a part of the 
U.S.” —• ūkišku požiūriu Ukrai
na yra Rusijos dalis, kaip Pen
silvanija kad yra JAV dalimi. 
Ukrainiečiai, jūs per amžius ko
vojantieji, negalite leisti tokiems 
žodžiams skambėti! į

Ukraina ir Lietuva praeityje 
ar nūdienėse sutemose drauge 
kovojo už laisvę. Tūkstančiai 
partizanų, žmonijos tauriausių 
gėlių laisvės vainikui, žūna tose ’ * 
rungtynėse. i.

Šiandieną mes minime didvyrį ■ 
Taras Čuprinką, kuris visą gy- -3 
venimą' aukojo tautai išlaisvin
ti. Jų pasiaukojimas, pralietas. 
kraujas ir didžioji tautos kančia 
mus įpareigoja čia stoti petys į . 
petį keliui į laisvę prasiskinti”.

Kanados Liet. Sąjun
gos Informacija

“Nepriklausomos Lietuvos” š. 
m. Nr. 11 (257) yra paskelbti 
kandidatų į KL Bendruomenės 
Tarybą sąrašai, pridedant, kuri .v” 
organizacija tuos sąrašus patie-'. 
kė. Pagal C LOKo paskelbtas • - 
taisykles, kandidatų sąrašus pa- s. 
teikia ne organizacijos, bet 30 
pavienių asmenų. Taip yra ir < 
šiuo atveju. Nei KLSąjunga, nei 
KLCTaryba, nei LAS, nei kuri e* 
kita organizacija tų sąrašų nepa- z 
teikė, nes to neleidžia rinkimų. • 
taisyklės. Prikergimas vieno, ar 
kito sąrašo KLSąjungai yra gry
nas "N. Lietuvos” redaktoriaus 
prasimanymas, toli gražu nepa
tarnaująs rimčiai ir damai išlai
kyti. KLS C Valdyba.

• .



IŠ PAVERGTOS TĖVYNĖS
Veda ALMU S

• Bolševikai jau kada pradė
jo ruoštia šiems mokslo metams, 
bet paaiškėjo, jog tas ruošima
sis tik popieriuje. Kauno švie
timo skyriaus vedėjo Cicirkos 
apsileidimo dėka mokyklos bu
vusios labai blogai atremontuo
tos, neaprūpintos knygomis, in
ventorius paliktas blogame sto
vyje. “Tarybinės mokyklos svar
biausias už davinys — komunis
tinis auklėjimas — yra neatski
riamas nuo bendrų mokymo už
davinių”, o daugelis LTSR mo
kyklų vedėjų šito dar nesupran
tą. Mokyklose žema darbo draus
mė. Mokiniai vėluoją ir pralei- 
dinėją pamokas. Pav., “Jonavos 
rajono mokyklose nerūpestin
gai sudaryti moksleivių sąrašai, 
visiškai nevedama vaikų įskaita, 
todėl sunku tiksliai nustatyti 
mokyklą nelankančių vaikų 
skaičių”.

• Išleista J, Ragausko knyga 
“Katalikų religinės šventės ir 
apeigos, jų kilmė ir reakcinė es
mė”' Išspausdinta 5.000 egz., 72 
pslp.

• Žagarės valsčiuje, dabar ra
jone, esą tiek gausu kolūkiečių 
sklypų didinimo bylų, kad kom
jaunuoliai nebežiną ką bedaryti. 
Visoj eilėj kolūkių labai žema 
darbo 'drausmė, neįvykdomas 
darbadienių minimumas, pažei
džiami įstatai. Iš viso rajono į 
partiją įstoję vos 9 kolūkiečiai. 
Tas pats esą ir su inteligentais 
— iš 128 rajono mokytojų, tik 2 
esą partiečiai, o 3 kadidatai.

• Panevėžy sausio mėn. /įvy
kusioje partijos konferencijoje 
buvo nusiskųsta, jog vietos pra
monė nekovoja dėl gaminių sa
vikainos sumažinimo. “Medžio 
apdirbimo kombinate savikaina 
žymiai augštesnė už planinę, 
muilo-aliejaus gaminių savikai
na pakelta 13,9%. Diskusijose 
dalyvavo Tamošaųskąs, Zubov, 
Negreba, Zasas, -Fedzenko, Lan
din, Kozlova, Grecov, Petrulie
nė, Dumbauskienė...

• Vilniaus universiteto dėsty
tojai ir vstudentija Naujuosius 
Metus sutiko^įmontuotoje 
Aktų salėje. Studentų ansamb
lis išpildė programą, toliau įvyko 
pasilinksminimas. Vilniaus te
atruose įvyko dvi premjeros. 
Viena- Rusų teatre, kita verstinė 
iš rusų kalbos. Gyvas judėjimas 
buvęs Pilies aikštėje. Vilniaus 
centrinis paštas persiuntęs apie 
100.000 telegramų(!).

• LKJS Centro Komiteto or
ganas “Lietuvos pionierius” bu
vo smarkiai užsipultas šių metų 
pradžioje, kaip pakankamai ne
ugdantis Lietuvos jaunimo ta
rybinio ’ • patriotizmo. “Tiesos” 
vedamojo ataka 'buvo tikrai 
skaudi. “Tiesa” aiškino, ką reiš
kia “tarybinis patriotizmas”... 
Žadinti kilnius ugningo tarybi-

• nio patriotizmo jausmus... tai 
reiškia propaguoti ir skatinti 
veikams meilę įžymiausiai mūsų 
šalies nacijai — didvyriškai ru
sų tautai. O “Pionierius” to ne
atlikęs tinkamai Net ir buržua
zinės Lietuvos vaikų laikraštė
lis nesugebąs tinkamai pavaiz
duoti. “Vaikams nepasakojama 
apie tai, kaip ponai, buožės, ka
pitalistai, buržujams valdant Lie 
tuvą, engė lietuvių tautą, kaip 
turtingieji išnaudojo beturčius”. 
“Nors laikraštėlis turėtų nuolat 
ir sistematingai demaskuoti 
Amerikos - Anglijos imperialis
tus, Įdiegti neapykantą naujo 
karo kurstytojams, tačiau “Lie
tuvos pionierius” neparodo Ame- 

. rikos interventų žiaurumų ir 
piktadarybių Lietuvoje, nepasa
koja, kaip Amerikos monopoli
ninkai, -milijonieriai ir milijar
dieriai engė ir išnaudojo Lietu
vos darbo žmones buržuazijos 
šeimininkavimo laikais”... 
“Tiesa” kaltina vaikų laikraštė
lio redakciją, jog išleidus iš akių 
“vieną pagrindinių savo uždavi
nių — materialistinės pasaulė
žiūros auklėjimą... silpnai nu
šviečiamas naujasis gamtos aiš
kinimo Būdas. Dėl “pionieriaus”’ 
trūkumų galiausiai kaltinama ir 
LTSR Švietimo ministerija, Ta
rybinių Rašytojų Sąjunga, daili-

Jonas Valaitis atvyksta į Hamil
toną ir kovo 27 d., ketvirtadienį, 
7 vai. vak. “Dainavos” salėje da
rys pranešimą. Kviečiami miesto 
ir apylinkės tautiečiai skaitlingai 
dalyvauti.

Mylėti savo artimą, ypač pa
tekusį į vargą, yra pati didžiau
sia dorybė. Šis svečio apsilanky
mas padės mums sustiprinti ge
rąją mūsų AŠ pusę, ir jau iš 
anksto būsime pasiruošę efekty
viai paremti Bendruomenės Val
dybos numatomą šiam tikslui au
kų vajų, kuris žada būti balan
džio-gegužės mėnesiais.

Dramos mėgėjų būrelis 
“Aukuras”

kovo 29 d. vyksta į Tillsonburgą, 
kur vaidins komediją “Pirmas 
skambutis”.

Balandžio 5 d. Hamiltone Ven
grų parapijos salėje, 213 James 
Str. N., statoma premjera “Auš
ros sūnūs”.

Balandžio 19 d. Windsore “Au
kuras” pasirodys su L. Fuldos 
“Mokyklos Draugais”.

Malonu konstatuoti tokią gy
vą Hamiltono dramos mėgėjų 
veiklą, populiarinant mūsų tau
tinį scenos meną Kanados lietu
vių tarpe ir nenuilstamai žadi
nant meilę savam kraštui tautie
čių širdyse. Norėtųsi tik pagei
dauti, kad panašūs meno sambū
riai į savo vaidinimus veltui įsi
leistų mokyklinio amžiaus vai
kus ir besimokantį jaunimą.

“Aukurui” nuo jo įsikūrimo 
vadovauja p. Dauguvietytė-Ku- 
dabienė. Šiuo metu būreliui pri
klauso 17 asmenų.

Tikime, kad balandžio 5 d. sta
toma premjera “Aušros sūnūs” 
sutrauks rekordinį žiūrovų skai
čių. Sk. St.

Meno mėgėjų būrelis 
“Aukuras”

Pastatęs L. Fuldos komediją 
“Mokyklos draugai”, “Aukuras” 
ėmėsi statyti S. Čiurlionienės- 
Kymantaitės keturių veiksmų

AR JŪS PAGEIDAUJATE 
pirkti namus, farmas, hotelius ir kitokius biznius Hamiltono, 

St Catharines ir Toronto rajonuose?
Kalbame visokiomis kaltomis.

TONY A. DAGELIS, Rez. teL 2-9077 
reprezentuoja KENNETH J. COOPE, Real Estate Broker 

and General Insurance
Head Office —199 James St N^ Hamilton, Ont TeL 3-2820 
Branch Office--707 Barton East Hamilton, Ont Tel. 9-4684

ninkai ir kiti. Nemažiau kliūna 
pačiai jaunimo partijai. Ir šiur
pas pakrato pagalvojus, kas be
liktų iš mūsų jaunimo, jei jiems 
pasisektų įgyvendinti tai ką 
“Lietuvos pionierius” laiko už
daviniu — “nuolat skiepyti vai
kams gaivinantį tarybinį patrio
tizmą, tautų draugystę (lanksty
tis rusams), ugningą meilę so
cialistinei tėvynei (išdavinėti 
dėto savo tautą ir tėvus MVD), 
auklėti vaikus, pasiryžusius ko
voti dėl Lenino-Stalino siekių 
(užbaigti caro imperialistų pra
dėtą veržimąsi į pasaulį).

• Vistiek amerikiečiai kalti. 
Pagal partijos tezes viso blogio 
šaltinis yra Amerika, nes ji vie
nintelė pajėgi sustabdyti jų eks
pansiją. Todėl, jei Tunise vyks
ta prieš prancūzus streikai, LT 
SR laikraščiai rašo: “Antiameri- 
kiniai tunisiečių tautos išstoji
mai”.

• Kaip viskas logiška ir gra
žu. Štai sausio 21 d. “Tiesa” ra
šo: “Tafybų valdžios metais mū
sų respublikoje nepaprastai pa
plito marksizmo-leninizmo kla
sikų veikalai”.'LTSR Knygų Rū
mų duomenimis, LTSR nuo pat 
“rojaus” pradžios “pasirodė lie
tuvių kalba 600.000 bendru ti
ražu Lenino veikalų”.

• Kaip visoje Sov. Sąjungoje, 
taip ir LTSR vaikai neturi žais
lų. Maskvos žurnalas “Trud” 
piktinasi, jog žaislų pramonė 
taip atsilikusi, jog kiek ir paga
mina, tai vis amerikoniško mo
delio

• Įvykusiame praėjusių metų 
pabaigoje Profsąjungų Lietuvos 
respublikinės Tarybos III Plei 
nume iškilo įdomių smulkmenų. 
Vilniaus Eidukevičiaus Odos 
avalynės Kombinato darbininkai 
kaltino vadovybę už žaliavos 
nuolatinį trūkumą, “silpnai įdie
giant naujus gamybos metodus”, 
išleidžiant žemos kokybės gami
nius. Panaši situacija esanti 
“Trinyčių”, “Gulbės” (Klaipė
doje), “Lelijos” (Vilniuje) fabri
kuose, “Elnio” Šiaulių avalynės 
kombinate. Kauno “Silvos” dar
bininkė nusiskundė fabriką di
rektorium drg. Berdnikov, kuris 
atleidžiąs jį kritikuojančius dar
bininkus, švaistąsis pinigais, 
sauvaliaująs. Dūkšto tarybinio 
ūkio darbininkų komiteto pir
mininkas Arsentjevas nurodė, 
kad darbininkams mažai skaito
ma ateistinės propagandos ir raš
tų, demaskuojančių Amerikos- 
Anglijos imperialistus ir jų pa
kalikus — buržuazinius naciona- ‘ 
listus. O vedamajame buvo rašo
mą apie Lenino-Stalino vado
vaujamos partijos indėlį į LTSR 
nuostabiai sužydėjusią pramonę. 
Susirinkimas galiausiai pasiuntė 
sveikinimo laišką draugui Sta
linui.

Pranė Radzevičiūtė.

Mirus ,
JUOZUI STRADOMSKIU1, 

jo šeimai ir giminėms reiškiu gilią užuojautą

Rekolekcijos
Sekmadienį, kovo 30 d. Aušros 

Vartų parapijos bažnyčioje pra
dedamos rekolekcijų, kurios 
baigsis Verbų sekmadienį, ba
landžio 6 d;, ves Tėvas Venckus, 
SJ. Rekolekcijų savaitę pamal
dos ir pamokslai bus du kartu į 
dieną:9 vai. ryto ar 7 vai. vak.

dramą “Aušros sūnūs”. Tas vei
kalas reikalauja didelio pasiruo
šimo, gabių vaidintojų ir suma
naus režisoriaus. Todėl “Auku
ro” kolektyvas su savo energinga 
režisore E. Kudabiene-Dauguvie- 
tyte, su nenuilstamu režisoriaus 
padėjėju A. Šalčiūnu, su teatro 
administratorių A. Stasevičiu ir 
penkiolika kitų pasiryžėlių akto
rių, su dideliu 'įtempimu ruošia
si savo naujajai premjerai.

Turbūt žiūrovas, atėjęs į vai
dinimą nė nepagalvoja, kiek rei
kia padėti laiko ir darbo kiekvie
nam veiksmui, kiekvienam dia
logui, kiekvienam sakiniui, o kur 
dar rūpestis dėl rūbų, dekoraci
jų, grimo ir kt. Kiekviena smulk
mena reikalauja pasiruošimo, o 
kad ją tobulai įgyvendinti truk
do sunkios sąlygos repeticijom; 
ir pamaininis darbas fabrikuo
se. Nesuspėję pailsėti po sunkaus 
darbo, kartais su “lunch boxTi” 
rankose, skuba aktoriai į repeti
ciją . r

Per dvejus savo darbo metus 
“Aukuras” parodė didelį veiklu
mą ir sugebėjimą. Pastatyti 4 
veikalai (du iš jų pakartoti Ha
miltone). Jie aplanko Torontą, 
Windsora, Londoną ir dalyvauja 
svarbesniuose minėjimuose.

Dažnai “Aukuras” palinksmi
na hamiltoniečius, pasirodyda
mas su vienaveiksmėmis kome
dijomis arba su humoro vakaru. 
Šitie vakarai daromi, kad teatras 
įsigytų dekoracijas, grimą, pe
rukus, medžiagas, rūbus ir daug 
kt. Jie taip pat neužmiršta nu
siųsti Vasario 16 gimnazijai 
Diepholze $35, vargstančiom Ha
miltone bedarbių, šeimoms $40, 
Kultūros Fondui $20 ir lietuvių 
mokyklai Hamiltone $15.

Drama “Aušros sūnūs” atvaiz
duoja spaudos draudimo' laikus. 
Nežiūrint. į Kražių skerdynių 
baisų atgarsį ir sunkią caristinę 
priespaudą, apsupti šnipų, žan
darų, lietuviai knygnešiai, kaip 
toji nematomoji dvasia, ateina 
iš Prūsų su peršauta ranka, pri
spaudę prie širdies lietuvišką 
raš.tą.

“Aušros sūnų” premjera įvyks 
balandžio 5 d. Central Hali sa
lėje. Nors toji data sutampa su 
misijomis Hamiltone, bet susita
rus su didžiai gerbiamu kun. Dr. 
J. Tadarausku, nesutrukdys 
žmonėms atlikti savo bažnytinę 
pareigą ir nueiti pažiūrėti rimto 
veikalo. Tikslus laikas bus pa
skelbtas spaudoje vėliau. Keik 
teko patirti, vaikai lanką šešta
dienio mokyklą, galės įeiti nemo
kamai.

Tikiuosi, kad Hamiltono visuo
menė, kaip visuomet, skaitlingai 
atsilankydama palaikys moraliai 
bei materialiai savo “Aukurą”.

Velykinės atvirutės
Jau išėjo iš spaudos “Žibu
rių” B-vės išleistos spal
votos meniško darbo lietu* 
viškos Velykų atvirutės. 
Gaunamos visose lietuviškos 
spaudos parduotuvėse. Užsa
kymai paštu atliekami greit 
Kreiptis į “Žiburių” Sp. Ben- 
drovę, 941 Dundas St. W., 
Toronto, Ont Dvi atvirutės 
su vokais 25 centai.

Vytės Nemunėlio 
MEŠKIUKAS 

RUDNOSIUKAS
— geriausia dovana Velykom. 
Ši knyga yra didžiausias vai
kų džiaugsmas. Ji tinka ir ne
mokantiems lietuvių kalbos, 
nes yra pridėtas vertimas į 
anglų kalbą. Knyga yra dide
lio formato ir turi 12 didelių 
keturių spalvų paveikslų, kie
tais viršeliais. Iliustravo pa- 

- garsėjusi vaikų . knygų daili
ninkė V. Stančikaitė. Tad sa- 

. vo vaikus, sūnaičius' arba gi- 
' mines apdovanokite šia knyga 

ir jiems padarykite didelį 
džiaugsimą. Jos kaina tik $2. 
Užsakymus siųsti: J. Kapo
čius, 6$0 Bushwick Avenue, 
Brooklyn 21, N.Y. Taip pat rei
kalaukite pas knygų platinto
jus.

Dar vienas niekšas pagautas 
Hamiltone

Iš patikimų šaltinių sužinota, 
kad Norkaičiai, kilę iš “Dulkių r. 
s.”, pabėgo iš Lietuvos ir neaiš
kiais keliais pateko Kanadon.

Norkaitis ir jo žmona Elena 
nepriklausomybės ir bolševikų 
okupacijos metais pasižymėjo 
apgavystėmis^ jKggystėmis,. niek-; 
šiškumu, šantažavimu bei religi
jos spekuliacija.

Prieš kurį laiką jie buvo su
gauti Hamiltono apylinkėse. Dėl 
Norkaičių piktadarysčių Hamil
tono Ateitininkų kuopa iškėlė 
jiems bylą. Jai nagriųėti yra pa
kviesti 5 teisėjai, teologas eks
pertas ir prokuroras. Kaltinama
sis Norkaitis iš. savo pusės pa
samdė du brangiai apmokamus 
liudininkus. Be to, teisme dar 
dalyvauja 5 liudininkai: ameri
konas Kubilius, poetas ir med. 
stud. Žolynas, gimnazijos inspek
torius Vaišnys, Norkaičių tarnai
tė Onutė ir pašalinis stebėtojas.

Ne vien nuo teismo, bet ir nuo 
mūsų visuomenės priklausys ar 
Norkaičiams bus leista ir toliau 
tęsti savo nešvarius darbus.

Kiekvienas, kuriam rūpi, tiek 
tautinė, tiek asmeninė gerovė, 
atsilankykime į Norkaičių teis
mą, įvyksiantį š.m. balandžio *6 
d., Verbų sekmadienį, 4 vai. pp. 
Hamiltone, St. Michael salėje, 
213 James St. N. Alk.

Meksikos delegacijos JT 
pirmininkas

Hamiltono liet bendruomenei 
atsakydamas į raštą dėl genoci
do klausimo iškėlimo JT, vasa
rio 4 d. rašp: .. Mano delega
cija mielai pasinaudos Jūsų laiš
ku, jei JT netolimoje ateityje 
aiškinsis Lietuvos klausimą”.

Hamiltone taip'pat yra gauta 
visa eilė Kanados atstovo Gar
son atsakymų.

Tillsonburgo Lietuvių Ūkininkų Klubas
š.m. kovo mėn. 29 d., šeštadienį, 7.30 vai. vakaro 

Delhi miesto salėje rengia vaidinimą.
Bus statoma 3 veiksmų komedija

“PIRMAS SKAMBUTIS”,
kurią suvaidins Hamiltono Lietuvių Dramos Mėgėjai “Aukuras”

Po'vaidinimo klubas ruošia visiems atsilankiusiems 
drauge su vaidintojais kavutę. Kviečiama šeimi
ninkės nepamiršti pasiimti lengvų užkandžių ir 
pyragaičių.

Tabako ūkininkams
Tautiečiams VELTUI išpildau

INCOME TAX RETURNS
Pradedant nuo balandžio 1 dienos

CHARLES POCIUS ,
INSURANCE AGENTŪRA

TILLSONBURG, ONT. TEL 829J

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBĖS

Stiprinamas informacios 
darbas ‘

Patariamoji Lietuvių ’ Grupė 
prie Laisvosios Europos Komite
to nusistatė artimiausiu laiku 
pradėti leisti anglų kalba žinių 
iš pavergtosios Lietuvos biulete
nį. Biuletenis turėtų būti bend
ras visiems Pabaltijo kraštams. 
Greta tokio anglų kalba žinių 
biuletenio Grupė projektuoja 
leisti lietuvių kalba leidinį, ku
riame būtų studijos tiek aktua
lių laisvinimo problemų, tiek 
ypatingai išlaisvintosios Lietu
vos atstatymo klausimų, tiek ir 
išlaisvintosios Lietuvos dalyva
vimo apjungtoje Europoje pro
blema, jos santykiai su kaimy
nais ir kt. Grupė yra priėmus 
planą knygos, kurioje būtų visi 
visų sričių daviniai apie Lietu
vą: geografiniai, istoriniai, de
mografiniai, politiniai, ūkiniai, 
kultūriniai ect. Knyga turėtų 10 
pagrindinių skyrių: 1) kraštas 
ir žmonės, 2) istorija, 3) Lietuvos 
valstybė, 4) ūkis, 5) socialinis 
aprūpinimas, 6) sveikatos reika
lai, 7) kultūra, 8) Lietuva — ag
resijos auka, 9) Lietuva — iš
laisvintoje Europoje, 10) Pasau
lio lietuviu bendruomenė. Kiek- 
vienas pagrindinis skyrius turės 
po keletą poskyrių, ogi tie vėl 
dar savo ruožtu apims po keletą 
dalykų. Knyga turėtų būti apie 
400 psl. vidutinio formato.

Egziliniai vadai, jau kuris lai
kas, New York University bai
giančiųjų ir doktorantų grupei, 
vedamai žinomo prof. Feliks 
Gross, skaito paskaitas, apie savo 
kraštus. Aną savaitę tokią pa
skaitą skaitė V. Sidzikauskas te
ma: Prieškarinis Baltijos valsty
bių bendradarbiavimas ir Kaip 
sovietai pravedė Lietuvos oku
paciją.

Pabaltiečių koncertas
Latvių Klubo iniciatyva, glo-

bojant Baltic American Commit-j naujoji valdyba: pirm. A. Ben-

WINNIPEG, Man.
Tėvų žiniai vaikų darželio 

reikalu
L. kolonijos klebonui pavyko 

susitarti su seselėmis- pranciš
konėmis, vaikų darželio vedėjo
mis, kurios pažadėjo Į vaikų dar
želį priimti ir lietuvių vaikučius 
nuo 2% metų iki-mokyklinio am
žiaus. Darželyje kalba — angliš
ka. Mokestis: apie 50 centų į sa
vaite, susitariant dėl kiekvieno 
vaiko atskirai. Darželis veikia 
kasdien, išskyrus šeštadienius ir 7 V

sekmadienius nuo 7% rytu iki 6 
vai. vakaro. Paskambinus sese
rims, juos vaikus atsiima iš na
mų ir vakare juos pristato į na
mus, tik tuo atveju reikia sumo
kėti už tai. Jei kas būtų užin- 
tereesuotas ar kada neturėtų ko
kiai dienai kur palikti savo ma
žyčių, prašoma kreiptis šiuo ad
resu: Sisters Franciskaine, 139 
Jarvis Ave., tel. 51619. Šis vie
nuolynas randasi visai arti, de
šinėje pusėje, Immaculate Con
ception bažnyčios. Įėjimas iš 
Jarvis gatvės.

— Kovo 15 d., šeštadienį, pa
krikštytas Petsas Vacys, Vacio ir 
Gertrūdos Stankevičių sūnus. Po 
krikšto įvyko jaukus pobūvis.

— Kovo 15 d. Slovakų tautos 
šventės minėjime, Immaculate 
Conception mokyklos salėje, lie
tuvių bendruomenę atstovavo 
M. Januška ir J. Činga, kuris 
pasveikino slovakus lietuvių 
vardu. Paskaitą skaitė Manito- 
bos provincijos parlamentaras 
Edmond Brodeur.

Slovakų tautai laisvę iškovo
jo 1939 m. kovo 19 d. monsinjo
ras Dr. J. Tiso. 1945 m. okupavo, 

Rengėjai.

tee, kovo 15 d. įvyko pirmas pa
baltiečių liaudies meno koncer
tas. Pradžioje BAC vardu orga
nizatorius ir dalyvius pasveikino 
prof. G. Galva. Dalyvavo visų 
pabaltiečių atstovai. .

Koncertas pradėtas gana ne
gausiu estų choru, vadovauja
mu H. Koop. Estų liaudies šok. 
maža grupė pašoko kelis tauti
nius šokius.

’’Dainavos” ansajnblio šokėjų 
grupė, vadovaujama'Irenos Eid- 
rigevičiūtės-Sprindienės, pasiro
dė tikrai puikiai ir nustelbė vi
sus. Cicero liet, choras, vadovau
jamas J. Kreivėno, turi.gerų duo
menų, nors platesnio masto lie
tuvių reprezentacijai dar nėra 
pasiekęs tinkamos augštumos.

Latvių E. Ramats choras, kitus 
pralenkė: savo technika ir gau
sumu, tačiau silpnokas vyrų bal
sais.. Latvių tautinių šokių an
samblis gan gausus, tačiau dar 
trūksta meniško išpildymo, nors 
jis padarė stipresnį įspūdį, kaip 
negausių estų atstovai.

Išviso atrodo, kad koncertas 
buvo ruoštas paskubomis ir gana' 
kukliai, pasirenkant lietuvišką 
salę Cicero, kurioje maža tesima
tė lietuvių. Greičiausiai jie apie 
tai visai nežinojo. Tai organiza
torių kaltė.

Bendrai koncertas paliko šiltą 
įspūdį, nors jautėsi bandomojo 
žygio kaikurie nesklandumai.

Žiburėlio valdybon sekantiems 
metams išrinkta: pirm. Dr. A. 
Garmus, sekr. M. Zolpienė, ižd. 
K. Augustas, vicepirm. Dr. J. Ša- 
banas, Vilkevičius ir M..Gudelis, 
iždo globėjais K. Liutkus ir Pr. 
Čepėnas; spaudos kom. A. Tor- 
nau ir Bildušas, pareng. kom. 
Kurauskienė, Dundulis ir Vasi- 
kevičius.

Albertas Puskepalaitis, Mažo
sios Lietuvos veikėjas, atvyko į 
J A Valstybes.

Niujorko L. Tremtinių Dr-jos 

kaip ir visas kitas tautas, rusai. 
Taigi neilgai džiaugės nepriklau
somybe.

Jie čia gana gražiai yra susi
organizavę. Jų kapeliono kun. J. 
Rekem rūpesčiu, nusipirko mies
te tris sklypus, ant kurių pava
sarį pradės bažnyčios statybą.

— Sekmadienį, kovo 16 d., 
■ Daratai Monkevičienei susilau
kus vaikučio, moterys suruošė 
balių p. Galminų bute. Šį sykį 
moterys sulaužė tradiciją rinktis 
tik vienom moterim, pasikvietė 
ir vyrus. Rengėja Bronė Jančiu- 
kienė.

— Jei kas būtų suinteresuotas 
ramiu butu, išnuomojami du 
kambariai ir virimo galimybė 
776 McDermont St., p. Balbonų 
name.

MARIUTE
JOS KLŪPĖJO priešais didįjį altorių, netoli grotelių. Aiškiai 

matėsi ką daro kunigas, kaip vaikšto į vieną, tai į kitą pusę pasi
keisdami berniukai. Kai kunigas lenkiasi ir varpeliai suskamba, o 
vargonai prityla, taip gera, tarytum į patį dangų skrendi, Tiktai 
kurios bobelės šnabždėjimas ir gilus, beveik dejuojantis atodūsis, 
arba kur vidury bažnyčios sunkus, slopinamas,-kosulys arba tyloj 
anapus mūro krankianti varna primena, kad tebesi žemėj, vargin
goj, purvinoj, žemėj. Išeisi švariomis bažnyčios grindimis kaukšė
dama, šventoriuj plaks vėjas ploną suknelę, raitys pusapsiausčio 
skvernus, peš iš po skarelės plaukus. Pašventoriu, kur už plyti
nės tvoros miega numirėliai ir drūti seniai medžiai nuolat rauda 
jų rasa, lietumi arba savo nugeltonavusių lapų ašaromis, vingiuos 
pakalnėn takelis tarp pažliugusių dirvų ir pievų, vingiuos į kelią, 
taip pat, purviną, pilnais ravais vandens. Paraviu, besisaugodamos, 
pramintom pėdom bežengdamos, grįš į kaimą, kur laukia sustyrę, 
drebą nuo šalčio gyvuliai ir šaltos gryčios. O čia, bažnyčioj taip 
švaru, šilta, šviesu, niekas nerūpi. Gera dėdienė, kad liepė sese
riai paganyti, o ją pasiėmė su savim bažnyčion. Pasislenka arčiau 
vilnonio sijono, ant grindų išsipūtusio, atsisėda ant kojų, kad ke
liai pailsėtų ir lengvai atsidūsta. Ne kartą dėdienė buvo jos prie
globa, paguoda. Tai nuo brolio diržo apsaugojo, tai - suskilusius 
pirštus nesūdytu sviestu ištepdavo, tai iš turgaus bandelę parneš
davo. Bet kai užpyksta, saugokis! Ir už kasų nupeš, ir per galvą 
taip suduos, kad akyse devynios bažnyčios pasimatys. —

Varpeliai nustojo skambėję ir ant viškų vėl garsiau pragydo. 
Gražu, kai gieda,' bet kai daug balsų gražiai liejasi su vargonais; o 
kai kelios bobelės kvarksi, tai tik migdo. Kartais ir jos garsiau su
kudakina, kaip išbaidytų vištų būrys, bet neilgai: vėl linguoja 
ploni, gergždžią, balsai ir taip migdo, net žemyn traukia.

— Mariut, — kumši alkūne dėdienė.
Ji išsigąsta. Būta prisnūdusios, net prasižiojus, ir seilė tik tik 

Lpro kraštą lūpų nenuvarvėjo. * . /
— Nemiegok, pabaik rožančių, tuoj eisim ant kapų.
Išsitiesia ir apsidairo, ar kas jos prisnūdusios nematė. Gėda baž- 

dos! Ir dabar, kai paupėj ganydama užtraukia, tai net avys nustoja 
pasakys, ir visi iš jos juoksis. Tai vis tas karkiantis giedojimas! 
Kai ji bus didelė mer'ga, eis giedoti ant viškų; ir ne taip pagie- 
nyčioj, lyg ant pečiaus, snausti. Dar dėdienė valgant prie stalo 
bliovusios, ir karvės gromulodamos į tolį savo didelęm rudom 
akim žiūri, — klausos. - "

Mariutė persižegnoja, pabučiuoja rožančiaus kryželį, lyg būtų 
jau visą sukalbėjus. Vistiek, pasimetė poterėliai taip pirštų, nebe-

dorius, vicepirm. V. Alksninis, 
sekr. kun. V. Pikturna, ižd. Dr. 
A. Skėrys, kultūr. r. tv. prof. V. 
Jopynas, nariai Mylimas ir A. 
Mačionis. t

Dr, K. Gudaitis, gyvenantis 
netoli ^Čikagos, vasario 16 d. 
grįždamas iš universiteto minėji
mo auto katastrofoje sunkiai su
sižeidė. Jam sulaužyta krūtinė. 
Žmonai sužalota kairė koja ir 
ranka.

“TŽ” SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJE!

Nuo š.m. balandžio 1 d. “T. 
Žib.” atstovo pareigas Angli
joje perima:

St. Kasaparas,
24 Elm. Avė., 
Nottingham.

Visais “TŽ” reikalais gerb. 
skaitytojus prašome kreiptis 
nurodytu adresu.
Ligšioliniam uoliam mūsų at
stovui J. Mackevičiui, kuris 
greitu laiku atvyksta į Kana
dą, tariame nuoširdų ačiū.

Administracija.

WINDSOR, Ont.
Rekolekcijos

Turėjome trumpas, bet pasi
sekusias rekolekcijas. Buvo gera 
proga sutvarkyti savo dvasinius 
religinius reikalus. Rekolekcijas 
pravedė gerb. kleb. kun. Danie
lius su svečiu kun. Rudzinsku.

Kasdieniškos bėdos
Kaip kitur, taip ir pas mus pa

sitaiko negerovių.’ Viena labai 
ryški Windsorui — jei jau ko
kia nauja mergužėlė užklysta, 
tai visokiais būdais stengiasi pa
tekti į JAV ir taip visų jaunų 
vyrų viltys žlugsta. Pasitaiko ir 
dar blogiau. Atsiranda dezerty
rų, nenorinčių su liet, bendruo
mene jokių ryšių palaikyti. Mer
ginos dažnai draugauja su sve
timtaučiais. Ir besimokančio jau-, 
nfmo tėvai peturėtų ramia są
žine leisti jiems atitolti nuo sa
vųjų ar net padėti “kanadėti”. 
Nepamirškime savo pareigos 
gimtajai* žemei!

-— LB apylinkės sekretorė p-lė 
V. Kažukauskaitė, kelias dienas 
praleidusi Čikagoje pas gimines 
ir pažįstamus, grįžo atgal.

— Kozuliai nukentėjo nuo 
gaisro. Kolonijos nariai nuken
tėjusius parėmė daiktais ir pini
gais.

— Naujųjų liet, yra Įsigiję 18 
namų; kurių bendra vertė siekia 
200.000 dolerių.

— Vyt. Zubrjckas, “TŽ” skai
tytojas, kątik pirko auto maši
ną. Artėjant pavasariui jaunimo 
tarpe iš naujo kyla diskusijos 
auto mašinų įsigijimo reikalu.

Bijūnas.



TĖVIŠKES ŽIBURIAI

kaip reikalingas, bet ne per

paruošimą papildyti ir dvasišku 
paruošimu. M

— būti apaštalavimo dirva 
(nekatalikams ir šaltiems katali
kams).

— atnešti tam tikrų pakeiti
mų techninėje plotmėje (prieš 
profesinį sportą).

— tvarkyti rungtynes taip, 
kad jos nereikalautų per didelio 
gaišto dirbantiems.

— duoti mergaitėms kitos rū-

Iz. Motekaitienės dainos dešimtmetis
Ne tiek musų nelaiminga isto- 

torija, kiek menininko prigimtis 
jį verčia klajoti, kaip kad klajo
davo viduramžiais trubadūrai 
Jei šis simbolinis palyginimas 
netinka parapijiniam meninin
kui, tai jo pilnai užtenka išreikšti 
meninės asmenybės veržlumui ir 
ieškojimui. Prie paskutiniųjų

kaviškyje. Gyvenant Vokietijo
je, jos koncertų skaičius siekia 
virš trijų šimtų. Tai kalba .apie 
menininkės pasisekimą. 1948 iii.

lijojė—Londone, Glasgowe, Yor
ke, Coventry ir kitur, susilauk
dama puikaus pasisekimo, o Pe
terborough jos koncertas net bu-

1951 m. liepos 24-26 d. Stras- Šiąm tikslui atsiekti, imtis tam 
burge įvyko tarptautinis katali- tikrų atsargumo priemonių: iš- 
kįų moteriškų sporto organizaci
jų vedėjų suvažiavimas, kuria
me dalyvavo atstovės iš 11 kraš
tų. Šalia visos eilės techniniai- 
organizacinių rezoliucijų buvo 
padaryta ir keletas bendro turi
nio nutarimų, liečiančių sporto, 
kaip auklėjimo priemonės ver
tę ir jo pasireiškimus katalikių 
mergaičių gyvenime.

Suvažiavime buvo ir dvi pa
skaitos.

Pirmosios paskaito tema — 
Psichologinė bei moralinė mo- 
moters sporto pusė. Čia paduoda- 
dame keletą pagrindinių tos pa
skaitos minčių.Niekas šiandien nebedrįstų neigti ar net abejoti sporto principus bei techniškus siekimus, atrodo tektų tai daryti trijų klausimų forma:1. Ar sportas padeda mergaitės geram fiziniam išsivystymui?2. Ar sportas prisideda prie jos intelektualinio vystymosi, ar priešingai jam kliudo?3.. Ar sportas gali vaidinti kokį nors vaidmenį jos moraliniame auklėjime?Ar sportas fiziniai vysto mergaitę? Atrodo, kad taip. Bet tenka padaryti keletas pastabų: kū
no kultūra yra naudingesnė negu tikras sportas, kadangi pastarasis, vis kartojant tą patį judesį, vysto stipresnes puses, stengiantis paslėpti silpnesniąsias. Be to, ne kiekvienai tinka bet- koks sportas: čia reikia atsižvelgti į amžių, sveikatą, bet ir į tai, kad mergaitės mankšta negali būti tokio pat intensyvumo, kaip berniuko: mergaitė daug greičiau gauna pavojingą nervų pertempimą. (todėl žemiau 18 m. mergaitėms nepatartinos kitokios rungtynės kaip tarp klasių ar mokyklų).Kokie sporto ryšiai su intelektualiniu išsivystymu?Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad sportas — išorinė, spontaniška ir konkreti veikla, gali atitraukti nuo intelektualinio darbo, reikalaujančio abstrakcijos, kovos prieš vaizduotę, jausmus ir ilgų, dažnai nuobodžių pastangų. Kyla klausimas ar sporto privalumai (fizinis ir moralinis auklėjimas) yra didesni už tam tikrą pavojų intelektui ar ne. Atsakymas gali būti tik vienas: stengiantis kiek galint daugiau panaudoti auklėjančias sporto puses, lygiagrečiai stengtis sumažinti ir .intelektualinį pavojų.

mesti “profesinio” sporto tikslą, ruošti daugiau sporto žaidi- • mų, o mažiau aršių rungtynių, įsprausti sportui skirtą laiką į kitos mokyklinės ar universitetinės veiklos rėmus, tuomi apibrėžiant jo tikrąją vietą ir vertę. Pagaliau didelės svarbos čia turi sporto mokytojos asmenybė: jei ji turės plačius intelektualinius interesus, ji mokės sutramdyti perdėtus užsidegimus ir parodyti apmąstymo svarbą sporto taktikoje (viena grupė, pripratusi ruošti kiekvienas rungtynes iš anksto ant šachmatų lentos, pasidarė greitai nebe- nugalima).Trečias klausimas buvo sporto įtaka į mergaitės moralinį auklėjimą. Pirmiausia, reikia priminti, kad sportas nėra auklėjimo priemonė iš esmės, bet gerai panaudotas, gali būti svarbiu įrankiu. Tuoj aus reikia priminti kaikuriuos sporto pavojus: kai kurių sportininkų materializmas, puikybė kylanti iš sportiniai gabių asmenybių išryškinimo, perdidelis rungtyniavimo dvasios išsivystymas, persitempimas (tuo labiau, kad mergaitė nedalo savo veiklos, kaip tai daro berniukas, o visa atsiduoda rungtynių ruošimo ar laukimo įsitempimui). Kita vertus, sportinės rungtynės lavina susivaldymą, iškelia visas nekontroliuojamas reakcijas (ginčai, kartelis, antipatijos). Išeinant iš šių negatyvių faktų, galima pasakyti, kad sportas, leidžiantis stebėti visas jaunuolių aktyvias reakcijas ir jų jausminius priedus, yra geriausia socialinio gyvenimo mokykla: iš asmeninio taško, sportas gali tapti atsargumo, blaivumo, susivaldymo, jėgos ir valios mokykla. Iš socialinio taš
ko jis auklėja vadų' ir- daly<ų ypatybes — netiesioginiai, pilietį ir patriotą. Telieka išspręsti šių gerų sportinių papročių perkėlimo į visą gyvenimą klausimą. Čia jau kiekvienos sporto mokytojos uždavinys.Taigi, svarbiausias sporto, kaipo auklėjimo priemonės veiksnys yra sporto mokytojų geras techninis, pedagoginis ir bendro išsilavinimo paruošimas.

Antroji paskaita, kurią skaitė p-lė Eyquem, Prancūzijos Sporto Federacijos delegatė ir Auklėjimo Ministerijos inspektorė, turėjo atsakyti į klausimą ar katalikė turi ypatingai praktikuoti i

miausia šauna į galvą klausimas 
ar bendrai kūno kultūra ir spor
tas yra naudingi moterims. Ma
žų mažiausia sportas sustiprina 
jėgas ir atsparumą, tuo labai pa
sitarnaudamas mergaitėms, tuo 
labiau, kad šiandien didelė jų 
dalis turi dirbti. Tarpe kitų spor
to privalumų galima paminėti 
kūno, drąsos, iniciatyvos ir iš
tvermės išvystymą, neužmirš
tant ir psichinės pusės (sportas 
atsveria vienpusišką intelektuali 
nę pažangą). Be to, sportas duo
da daug sveiko džiaugsmo: mies
tiečiams leidžia 'susieiti su gam
ta, visiems parodo kiek pasiten
kinimo gali duoti iki galo vestos 
pastangos; kiekvienam malonu 
kūną pritaikyti prie šokio ritmo, 
ir jaunimas ypač džiaugiasi ben
drų gyvenimu su vienmečiais.

Betgi šios gerosios pusės yra 
artimai surištos su būdu, kuriuo 
yra naudojamas sportas, ir jų 
pasiekiama tik tuo atveju, kai 
sportas yra teisingai apibudintas

veiksnys.
Visi sporto pavojai ir išplau

kia iš klaidingo jo vaidmens su
pratimo; tai gali būti sveikatos 
ardymas, jei sportui duodama 
svarbiausia vieta gyvenime, tam 
tikras moterų suvyriškėjimas 
(tenka pastebėti, kad šis reiški
nys ypač ryškus totalitariniuose 
kraštuose, kaip SSSR, kur mer
gaitės turi eiti į lygiai tą patį 
sportą kaip ir vyrai), arba prie
šingai tam tikras sutirpimas 
(mokyklose, kur visa gimnasti
ka susideda tik iš ritmikos), pui
kybė dėl laimėjimų, ir pagaliau 
ideologinės įtakos daugumoje 
sporto organizacijų.

Iš šių trumpų pastabų, maty
ti, kiek yra reikalingos Katalikiš
kos’ sporto Federacijos, kurių— apibrėžti katalikišką sporto ir kūno kultūros doktriną.— rūpintis normaliu religiniu gyvenimu sporto organizacijose.— technišką sporto mokytojų

vyriškąjį (mergaitė nėra “silp
nas vyras”).

Sporto organizacijos turi virs
ti kontaktų tarp įvairių sociali
nių sluogsnių dirva, tuo būdu 
stiprinant ideologinę bendrovę 
prieš luomų uždarumą. Br.

1942 m. — jos debiutas “Aidos” 
operoje, Aidos rolėj, Kiprui Pet
rauskui dainuojant Radames 
partiją. Ligi 1944 m. ji dainuoja 
Kauno operoje. Tuo pačių laiku 
duoda keletą savo dainų ir ope
rų rečitalių Kaune, Vilniuje, Vil-

Lietuvių menininkų grupė Šegeberge (Vokietijoje)Is kairės: operos sol. A. Kovelis, Alė Kalvaitytė, pianistas VI. Jakubėnas, Iz. Motekaitienė, baleto šokėjai: T. Babuš- kinaitė ir Velbasis.
Vienos moters darbas ir jo vaisiaiKą gali padaryti pasiryžusi moteris, parodo kad ir šis Juzės Daudžvardienės, Lietuvos konsulo Čikagoje žmonos, pavyzdys.Jau šešti metai Mokslo ir Pramonės Muziejus Čikagoje ruošia eglutes, kur su gražia programa pasirodo taip pat lietuviai. Ji yra lietuvių čiazreprezentacijos iniciatorė ir direktorė. Eglutę jau 3 metai liet, motyvais puošia šv. Kazimįsi'o akademijos meno skyrius. Po eglute padedamos iš šiaudų padarytos liet, kryžių reprodukcijos. Eglutės, jų papuošalų ir puošėjų atvaizdus su aprašymais nuolat deda vietinė amerikiečių spauda. Muziejaus auditorijoj šiemet buvo atliktos net 4 programos: 2 akademijos choro ir šokėjų, -

gyvasis paveikslas vaizdavo
Lietuvos Madoną, o 2 programas vakare davė “Dainavos ansamblis. “Am. Family” žurnalas padarė nuotraukų seriją, kurias nuolat deda savo žurnale. Šiemet į vidų daug kas net nepateko. Lietuvių eglutė buvo pripažinta viena iš populiariausių. Televizijos stoty Wenr—TV liet, programą paruošė ir aiškino J. Daudžvardienė, o kaip eglutę papuošti ir kokie lietuvių šventiniai papročiai, stalas etc., demonstravo tremtinė Z. Biliūnai- tė, lietuv. giesmes giedojo akademijos liet, ansamblis. Tuo

džiaugėsi daugelis televizijos žiūrovų. Po to Beulah Karney pakvietė J. Daudžvardienę dalyvauti jos spec, programoj per ABC radijo tinklą. Per 25 min. “pasikalbėjimą” buvo perteikta daug vertingų informacijų apie Lietuvą, jos dabartinę padėtį, tradicijas etc. Dar vėliau, muziejaus rekomenduojama, ta pati J. D. buvę pakviesta elektros kompanijos Commonwealth Edison moterų informacijos sekei jon, kur vėl suteikė vertingų žinių apie mūsų pavergtą tėvynę.Tokios programos daug prisideda prie. Lietuvos vardo garsinimo, jų nuotraukos ir aprašymai mirga tiek mažojoj, tiek didžiojoj amerikiečių spaudoj. Iš jų iškarpos renkamos į muziejaus archyvą. Per 6 metus eglu-’ čių parodą su programomis aplankė arti milijono žmonių. 1951 m. šventiniam “Am. Farm Journal” leidiny tarp 5 tipiškiausių eglučių tilpo ir lietuviškoji. Autorė gauna laiškų, padėkų ir net prisipažinimų apie pažintis su lietuviais arba lietuvišką kilmę.Ponia Juzė Daudžvardienė Či-’ kagoje žinoma labai plačiuose vietos visuomenės sluogsniuose ir iš lietuvių moterų beabejo daugiausia yra nusipelniusi Lietuvos ir lietuvių tautos vardo populiarinimui. Ji su savo šakota veikla ir gausiomis paskaitomis

ypač moterų organizacijose yra toli išėjusi už lietuviškos visuomenės veiklos ribų. Tai puikiai rodo, kad ir faktas, jog š.m. vasario 20 d. Advertising Clūb of Chicago ją paskelbė viena iš trijų labiausiai prasikišusių .Čikagos moterų. Greta jos kitos dvi tokiomis ’ paskelbtos National Broadcasting Co. švietimo skyriaus vedėja Judits Waller ir Travelers Aid veikėja Mrs.Ralph E. Ellis.Joms pagerbti specialus susirinkimas vyko Commonwealth Edison auditorijoje, dalyvaujant apie 1000 profesionalių ir kultūrininkių moterų. Susirinkimui buvo atpasakotos visų trijų išrinktųjų biografijos ir nuopelnai kultūriniame, labdaros .ir visuomenės gyvenime. Pasakojant apie p. J. Daudžvardienę, buvo aptartos ir dabartinės Lietuvos kančios ir priminta tik ką praėjusi nepriklausomybės šventė. Išrinktosioms buvo įteikta po orchidėją ir atatinkami pažymėjimai su šūkiu: “Laikas tarnauja tiems, kurie juo tinkamiausiai ir pilniausiai pasinaudoja”.Įžymybes išrinkusių komisiją sudarė žymus Čikagos pramonininkas Walter A. Paepcke, radijo programų direktorius bei pranešėjas Louis Rąen ir Chicago Tribune red. štabo narys Frank Hinman. '

Oper. sol. Iz. Motekaitienės koncertas Čikagoje įvyko* kovo 23 d. Kimbal Hali salėje kartu su pianiste Julija Rajauskaite.

Pianistė Julija Rajauskaite, kuri kovo 23 d. kartu su sol. Izabele Motekaitiene koncertavo Čikagoje, yra Amerikoje gimusi lietuvaitė. 1935 m. ji su motina ir seserim (dabar poeto L. Žitkevičiaus žmona, smuikininkė) atvyko į Lietuvą paviešėti ir ten ilgesnį laiką pasiliko. Kaune Julija studijavo konservatorijoje, prof. V. Ručinsko klasėje. Baigusi konservatoriją su pasižymėjimu, J. R. Kaune suruošė savo pirmą rečitalį, daug koncertavo Vokietijoje ir Niujorke. Julija R. yra ištekėjusi už inž. šušio.
žinia, kiek buvo atkalbėjus, o jau dėdienė ir kitos moterys žegnojas, matyt, pabaiga mišių. Kunigas kažinką nešdamas išeina za- kristijon, abu berniukai prilaikydami plačius jo skvernus seka paskui. Virš didžiojo altoriaus, augštai, nukryžiuotas Kristus. Jo veidą, iš kančios nukreiptą šonan ir krauju aptekėjusį, kaip ir Mariutės mirštančio tėvelio, kurį pritrenkė pasibaidę arkliai, apšvie
čia žvakės. Prisimena ji tėvelio laidotuves. Buvo dvi žvakės, viena ilga, kita trumpa, tokias teturėjo. Tirpo, tirpo, trumpoji, anksčiau užgeso, tada Mariutė pradėjo verkt, nes jai pasidarė kažko baisu. Motinos laidotuvių ji visai neprisimena, sako, tik ją, Mariutę, pasaulin atvedus ir mirus. Tokia silpna, pablyškusiu veideliu, vis buvusi, laibu, gražiu, balsu.Dėdienė apvynioja rožančių aplink maldaknygę, mušasi daug kartų į krūtinę, pasilenkusi pabučiuoja bažnyčios grindis, persižegnoja ir viena ranka pasiremdama į žemę stojasi. Mariutė dar apžvelgia didįjį ir šoninius altorius, visus paveikslus ir dideles kabančias lempas, grįžteli į viškas, kur bobelės jau nutilo ir tik vargonai bekirksi, ir pagaliau persižegnojus greit pakyla ir laukia dėdienės, kuri šiaip taip atsistojusi puse plaštakos purto susiraukšlėjusį sijoną ir taisosi nuo pečių nusmukusią skarą.

— Einam, — papeša Mariutę už skverno ir kiek susilenkus, 
pamaldžiai abiem rankom laikydama maldaknygę, kūprina iš baž
nyčios. Mariutė smulkiais žingsniais seka ją, dairydamasi ir kiek
vieną mažmožį spausdama akim, kad ilgiau prisimintų. Prie durų 
giliai atsidūsta. Gera buvo bažnyčioj.

Tik išėjusias ant bažnyčios laiptų pagauna vėjhs, susuka dra
bužius, dėdienę pastumia į šalį, o Mariutę taip perpilia visą šal
čiu, kad akyse išspaudžia ašaras, o žandai ima drebėti..

— Tu, sviete, šaltumėlis! Reikėjo gi čia mums tokiam ore-------
— Dėdien, ar neisma kur sušiltų? — nedrąsiai klausia Mariutė. 
Dėdienė tvirčiau apsisupa skara ir šneka greit, lyg pykdama: 
— Vis išsigalvoji! Nebeisma ir ant kapų. Vakare guldama už 

tėvą it močią Amžinatilsį sukalbėk. Nusivėlinom. Žinioj, Teresia 
anksčiau pargins, reikia, kad karves paliuobtų kiek. O kiaulės tai 
jau ant sienų lips neėdusios, užmiršau gi, mat, pasakyt, kad ka
potų bulvių da kamaroj yra. Užbėgsiu tik pas žydą druskos, ir 
namo — *

Pora miestelio pamaldžių vyrų, kurie bekeik kasdien eidavo 
bažnyčion, žengė patvoriu, gaudydami vėjo plėšomas nuo galvos 
kepures. Davatkėlės kiūtino susitraukę, nesidairydamos skubėjo 
namo. Mariutė pavydžiai žiūrėjo į jas. Kas joms: sulįs į šiltas tro
beles, sau užkandžiaus, o paskui visą dieną verps prie šilto mūriu
ko krėslą pasistačiusios. Kiek ji buvo pas davatkas su dėdiene, jai 
vis patiko. Šventi paveikslai ant švariu popierių išlipintų sienų, 
ant stalo kryželis, augštai paklotą, bent su dviem pagalvėm, lova, 
ant lovos riebus katinas. O iš pečiūko vis kvepėdavo tai blynai tau
kuose pamerkti, tai kepti kopūstai, tai arbatos virduvėlis garuo
davo. Nei purvo klampoti, nei gyvulių varinėti po balas, nei bulvių 
stingstančiais pirštais iš vagų-rankioti, o visko atsiranda: ir pieno 
lašelis, ir bulvių, ir dešrų, mėsų, kąsnelis ir vienas-kitas 
Visko prineša bobos už verpimą, už kojų sušilimą šalta

dieniais, už poterių sukalbėjimą mirusių giminių dūšioms nura-' minti. Ne kartą Mariutė troško būti davatka. Bet kai prisimindavo, dėdienė sakė, kad jos poterių užsidėjusios labai daug kalbėti ir kai pagalvodavo apie vasaros sekmadienius kaime, ne, nebenorėdavo būti davatka. Kaip gera vaikščioti su mergom po kaimą ir dainuoti. Mergos tik ją, nors ir piemenę dar, priimdavo draugėn, nes Mariutė gražiai vesdavo dainas. Kad užtraukdavo laibai, tarytum upeliu nutekėdavo balsas, kitos jai tik pritūravodavo. Ir bernai ją girdavo. Užtai ir iš vakaruškos tik jos nevarydavo, kai ant kitų surikdavo: •— Gana, laikas namo piemenėm!Dėdienė sakė, kad kai bus šešiolikiai metai, galės eiti pas vargonininką mokytis giedoti. O, kaip ji laukė tų šešiolikių metų!Dėdienei pasiėmus pas Berką druskos ir jau praėjus davat- kynę, Mariutės viltis kur nors sušilti visiškai dingo. Jeigu jau ir pas Agotą neužėjo, tai niekur nebeužeis. Dėdienė sparčiai žengė, žlegsėdama purve storais pusbačiais. Mariutės medinokai pri- sitaškė ir, kad ir vilnonės kojinės, persisunkė ligi kaulų. Visu kūnu drebėdama staiga piktai pagalvojo: * .
— Kad tikra močia būtų, vistiek leistų kur sušilt. I
Ir dabar jai dėdienė tokia negera atrodė, tokia biauri, kad ne

duok tu Dieve! Iš po skarelės išsipešę plaukai kaip raganos, užkri
tę ant akių. Skara smuko nuo pečių, tai stabtelėjus viena ranka pa
traukdavo, kaip čemerys susiraukus, ir vėl ėjo. Akys įbestos že
mėn, tarytum tenai ko- ieškotų. Ėjo tylėdama, kartais į šalį nosį nu- 
sįšnypšdama. Gatvelės patvoriu takas siauras, tai Mariutė sekė 
paskui, taikydama į dėdienės pėdas, kad netiek būtų gilu purvo. 
Dabar atsiminė Mariutei visi tie kartai, kai dėdienė buvo jai nege
ra, kai skriaudė ar šiaip perpykus buvo ir barės. Kaip dar mažes
nę lupė žabu už tai, kad nepaklausė, nepašlavė gryčios. Kaip nuo 
šilto pečiaus vieną pavakarę nuvarė, iš už klėčių malkų glėbį 
parnešti. Kaip už plaukų nupešė, kad parodė žydui liežuvį. O kiek 
kartų šaukštu kakton šėrė už tai, kad kvatojos pietų metu. Ir nie
kam pasiskųsti negali, nes brolis dar labiau mušas, o sesuo tik tre
jetą metų vyresnė tebuvo. Dėdienė kartais užtardavo ją prieš ki
tus, tai kas, o pati vištide negera, “vistiek ne tikra močia”, — 
prisiminė Mariutei vienos kaimynės žodžiai, kuri su dėdiene daž
nai piktuoju buvo. Tai kas, kad ir suknelę vieną, kitą nupirko, kai:

— Jūs jai ne tiek uždirbat. Baisi čia ponia: iš našlaičių darbo 
dyka sėdi ir visko turi, — prisiminė tos pačios Petrienės žodžiai.

Čia vėl atsimena, kaip brolis kunigėliui pasakojo:
— Tėvams numirus, mūsų neišvare, nors dar per jauni buvom, 

nestiprūs tokią didelę žemę pusininkais dirbti. Brolį išleido mo-' 
kytis pas Kavolį, tas dabar gerą duoną sau užsidirba; ir neskriau
džia mūsų, dirbam, kiek galim, storojamės, ale mums ji gerą dalį 
atiduoda,,ir sotūs esam —

Kaip gi neatsimins: ir ji tada buvo, kai Jonas užpirko Mišias už 
tėvus. Tada kunigėlis Mariutę paglostė ir šventą paveikslėlį davė, 
o brolis namo einant vis barė ją, kodėl kunigėliai rankos nepa
bučiavo. i* V fctup .IMI

I Taigi, bepigu jam girti dėdienę, kai jo už plaukų niricad nepe-1 pakelti akių j dėdienę.

> t

ša, nei bara. Vis gražiuoju tarias, apie visokius darbus šneka. O Mariutei ji bloga ir tiek.Vis labiau pykdama, ji net nepastebėjo, kad dėdienė buvo kiton gatvelėn pasukus.— Gal ko vaistinėn reikia, — pagalvojo Mariutė.Toj gatvėj buvo tik du gražūs, dideli, namai: vaistinė ir skersai gatvę — arbatinė, su nupaišytu virduliu ir baronka ant iškabos.— Kad tik nelieptų laukt prie tvorelės, — mąstė Mariutė.Ir jau mažiau drebėjo galvodama, kad nors kiek apšils toj didelėj, pilnoj visokių buteliukų, šiltoj ir kažinkuo atsiduodančioj gryčioj. Buvo pernai kartą su dėdiene, kai sesuo labai sirgo ir kai jai kažinkokių rudų ropelių nupirko. •— Nugi dabar kas? — nustebo Mariutė, kai dėdienė ėjo tiesiai skersai gatvę.— Kur gi dabar eina? — ir j^j vėl pasidarė šalčiau pagalvojus, kad kažin kada namo pareis, o vėjas toks šaltas, ir nei lietus, nei kas, ale dulkia ir dulkia, jau ir plaukai šlapi, ir pro vėjo atpūstus skvernus plona suknelė mirksta.Dėdienė atsigręžė tiesiai į Mariutę ir plaštaka stumdama išlindusius plaukus po skara linksmai prašneko:— Tai, sakau, imsim ir užeisim arbatinėm Čia dulkia, da druska permirks. Negi kada užeinam, ne kada niekais litą išleidžiam. Išgersim arbatos su cukrum, pyrago pasiimsim, apšilsim. Tegu sau šiandien mums Velykos būna, ir gana!
Mariutei tik šilta paširdy pasidarė ir taip kažinko lyg nesma

gu, lyg gėda. Stipriai nutrynė rankove nosį, užsitraukė ant šla
pių plaukų skarelę, pagalvojus apie arbatą su cukrum apsilaižė 
ir skubiai sekė laipteliais lipančią dėdienę, net ant sijono užsistojo.

— Nemislyk, kad širdies neturiu, — staiga vėl prakalbėjo 
dėdienė, lauždama pyragą ir pusę jai duodama, net krūptelėjo 
Mariutė.

— Kad ir ne močia tau esu, nei savų vaikų neturėjau, .ale 
suprantu, kad našlaičiam kepti karveliai burnon neskrenda. Koks 
čia tavo kaptonėlis, vėjas tik šaipos po skvernais. Rudenį, kad ge
rai atganysi, naują iš savo milelio pasiūsiu, ir pamušalą, ir vatos, 
nupirksiu. Tai kas, kad ne mano vaikas esi. Amžinatilsį tavo 
močia man tartum sesuo buvo. Pirmutinės draugės, būdavo, visur 
abi, visur sutardavom. Ir maniškis labiau ją pasidabojo, ne mane, 
ale kai sužinojo, kad man jo labai reikia, tai ir ištekėjo tuoj už kito. 
Tai, Dieve, ir visi trys pabaigė anksti gyvenimėlį. Taigi. Tavo 
močią mylėjau kaip seserį. Mariutė ir vardu buvo, kaip tu. Kad 
norėsi, galėsiu leist ir siūt mokytis. Pati pamokėsiu, gal ir Jonas 
kiek pridurs.

Mariutė negalėjo pakelti akių nuo stiklinės. Visa, apie ką dė
dienė kalbėjo, ji,aiškiai matė kažinkur toli, nors buvo akis Čia 
pat įbedus.

— Taigi gerk, atauš, — po pertraukos vėl išgirdo dėdienės bal
są, kuris buvo toks švelnus,, tarytum pačios motinos.

Mariutė gėrė, h arbata buvo labai saldi, ir pyragas minkštas 
ir baltės, o jąi taip šilta, gera pasidarė, tik ilgai ilgai negalėjo

tą ji koncertavo 
no stovyklos tremtiniams, 
nas ypatingas 
galbūt, niekeno 
ve, jai išvykstant į 
je šalyje ji jau spėjo 
sirekomenduoti it| susilaukti 
sisekimo.

Izabelė Motekaitienė — lyri
nis dramatinis sopranas. Nuosta
bi balso galingumu ir tembrii. 
Jos meninis pajėgumas pikiai 
prasiskleidžia ne tik italų opero
je, Puccini, Verdi arijose, kur 
jos balso prigimtis labiausiai ata- 
tinka jų platumą ir melodingu
mą, bet ir lietuvių liaudies dai
nose. Savo koncertuose ji pui
kiai išpildo subtilias kūrinio vie
tas, kur eilinis dainininkas daž
nai jas tiksliai išdainuoja, nė- 
apipavydalindamas jų meniškai. 
Dikcija aiški. Repeertuaras pla
tus, bene plačiausias iš visų 
tremtinių dainininkų. Ji dainuo
ja ir kitomis kalbomis, tarp jų 
angliškai, o daug dainų ir operų 
arijų ji pati išsivertė į lietuvių 
kalbą.

Motekaitienės dainos dešimt
metis nėra ištisa daina, kaip dau
gelio laimingųjų menininkų 
Amerikoje, bet daina, dažnai 
pertraukiama oro pavojaus sire*, 
nų, bombų sprogimo, šalčio ir al
kio, kuriuos mes visi gerai .pa
žįstame. Tačiau meinininkės 
veržlumas viską nugalėjo, išsky-. rus alkį dainai.

Tai dainininkės dešimtmečio 
apybraižos, kuriose neįmanoma 
išskaičiuoti visų jos nuopelnų 
mūsų jaunai dainos istorijai. Ji 
padarė daug, ir tikimės, ji dar 
daug pasieks, su daina klajoda
ma po svetimas šalis.

A. Markelis.

koncertas įvyksta,

dirba
A. Devenienė, prof. kan. Dr. 

J. Končiui išvykus Europon, lai
kinai eina B ALF pirm, pareigas.

Elena Kuprevičiūtė, virtuoze 
smuikininkė, iš Argentinos atvy
kusi koncertuoti Europon, jau 
koncertavo Paryžiuje. Jos kon
certais rūpinasi trys įžymūs im- 
presarijai, jų tarpe paryžietis 
Maurice Daudellot. Koncertas 
konservatorijoje Ecole Normale 
de Musique salėje kovo 6 d. pra
ėjo su dideliu pasisekimu ir 
spaudos buvo augštai įvertintas. 
Akompanavo garsus olandų pia
nistas Felix de Nobel.

E. -Kuprevičiūtė yra gimusi 
1927 m. menininkų šeimoje — 
motina buvo pianino mokytoja, 
tėvas matininkas, bet ir daili
ninkas, brolis piano virtuozas — 
mokėsi Kauno konservatorijoje, 
Prahoje, Miunchene, pagaliau 
Argentinoje, kur po sėkmingų 
koncertų buvo užangažuota tur
nė po Europą — Amsterdam, 
Paryžius, Roma. Žada dar pada
ryti kitą turnė po Europą — 
Prancūzija, Olandija, Ispanija ir 
gal būt Anglija. 1954 m. žada 
koncertuoti š. Amerikoje.

Dr. Eleonora R. Witkus sekan
čiam “Aidų” numeriui parašė 
straipsnį apie biologijos mokslo 
pažangą ir tyrinėjimus. Dr. E. R. 
Witkus, ketvirtos generacijos 
amerikietė, gerai supranta lietu
viškai ir mielai atsineša į liet 
kultūrinius pasireiškimus. Yra 
atsidėjusi pedagoginiam ir moks
liniam darbui Fordhamo 
sitete Niujorke. Dar visai jauna, 
ji yra pasiekusi tikrai augšto 
^ipsnio ir pripažinimo emeri

tarpe.
Dr. Witkus tvirtina, kad anti

biotikai, kurių penicilinas, strep- 
tomicinas ir aureomecinas yra 
taip plačiai žinomi, bus naudoja
mi ne tik medicinoje, bet ir že
mės ūkyje irkitur. Antibiotikų 
tyrinėjimas ir jų slaptingumas 
verčia sukaupti mokslininkų iš
tvermę ir kantrybę, bet rezulta
tai tikrai bus stebiną, pranašau
ja Amerikos lietuvaitė Dr. E. R. 
Witkus-Vitkūtė, pasižadėdama' 
ir ateityje pirma proga bendra
darbiauti su tėvyniečiais. aim.

Amanda <terulaitis, kaip pra-. 
neša angliškoji spauda, atvyku-*

f



Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

Galiu sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas 
apie parduodamus namus, paskolas, biznius ir tt

Jūsų patarnavimui

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite teL KE. 9459, KE. 9450, LA. 2612

*
Parduodama:

1. $10.900. High Park rajone, 
7 did. kamb., mūrinis, su 
dideliu kiemu ir gąražu na
mas. Įmokėti $3.000.

2. $12.900. Blopr-Yonge St. 8 
did. kamb., dviejų augštų, 
labai geras mūrinis namas 

‘su garažu. Įmokėti. $3.000.
3. $13.500.* Bloor - Dufferin. 8 

kamb., mūrin., geram stovy 
namas su garažu. Įmokėti 
$3.000.

4. $13.500. High Park-Ronces- 
valles, 8 did. kamb., mūri
nis, vandeniu apšildomas, 
prie gero susisiekimo. Įva

žiavimas ir garažas. Įmokė
ti $4.000.

5. Indian-Rd.-Wright Avė. 10 
did. kamb.-, atskiras, mūri
nis, vandeniu apšildomas, 
gerame stovy namas. Įmo
kėti $6.900.

6. $18.000. Indian Rd. prie Ho
ward Park- Ave. 10 didelių 
kambarių atskiras mūrinis 
namas, vandeniu automa
tiškai apšildomas. Dvi vo
nios, 3 virtuvės, privatus 
įvažiavimas ir garažas.-Par
duodamas dėl mirties, pa
skambinkite. Įmokėti $7000

R. TESI I A
Real Estate

863 BLOOR STREET WEST
~(prie Ossington Avė.)

APSIRŪPINKITE ANGLIMIS
per mūsų atstovą V. AUŠROTĄ, 263 Havelock St., Toronto 

Skambinti telefonu LO. 3647
NORRIS FUEL CO.

30 Polson St., Toronto, tel. GL. 2491.

Įvairiomis progomis tinkamas dovanas 
rasite tik 

J. BERŽINSKO 
parduotuvėje .

1212 Dundas St. W. Tel. LA. 9547 
Be to, išskyrus tabako gaminius, už 
visus įpirkimųs duodami BONAI.

z———TEL.
EM .3-2131

Budime
24

valandas

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

19 St. John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St. W.) 
RECEPTAMS NAUJIEMS AR SENIEMS tik paskambink 

ar parašyk — mes pristatysime kuo greičiausiai.
TAIP PAT TURIME:: Trejos devynerios, foto reikmenų, 

mažų vaikų valgių, kosmetikos, vitaminų ir tt.
TELEFONAS VALANDOS
MU. 9543 9 a.m. — 9 p.m.

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

J Garantuotas saugojimas. Mokama 
įS S atsiimant. Garantuojama.
£||f Pasiimame ir pristatome.

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

tinufafl SU sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
uR -MmicGG. ^us rūpestingai saugomi. Kai 

darysite rudeninį apsitvarkymą, 
valyti viską duokite žinomai 

firmai:

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
138-46 Claremont Str. - Tel. WA.4557

30 metų valymo patyrimas

K v V/eci u Zcdis
LAS Kanados Veitininkijos 

viešas pareiškimas
Didž. Gerb. Pone Redaktoriau, 
prašome patalpinti Jūsų reda

guojamame laikraštyje Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio Kanados 
Vietininkijos Valdybos Kanados 
Lietuvių B-nės Krašto Tarybą 
išstatytų kandidatų reikalu se
kantį pareiškimą:

“NL” Nr. 11 (257) atspausdin
tame į KLB Krašto Tarybą kan
didatų sąraše pastebėjome du 
mažus sąrašėlius Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdžio Toronto ir Mont
realio skyrių vardais.

Į tai turime viešai pareikšti, 
kad LAS Toronto skyrius jokio 
atskiro sąrašo nesiuntė ir LAS 
vardu sąraše figūruojantieji as
menys: Docius Alfonsas, Račiū
nas Stasys, Petras Paulenis ir 
Barcevičius Bronius, nėra jokie

TO TIME THE 
WEEKLY NEWSMAGAZINE

SPECIAL TRIAL OFFER 
78 WEEKS FOR $6.87

VYTAUTAS AUŠROTAS 
263 Havelock St., Tel. LO. 3647 
Be to, kviečiame dabar užsisa
kyti sekančius žurnalus su di
dele nuolaida naujiems skai
tytojams:
LIFE—70 sav. tik už $7.87 
(perkant pavienius egz. kai-

. nuotų $14.00)
READER’S DIGEST—16 mėn. 

tik $2.00
(t.y. pusė kainos nauj. skait.) 
Pageidaujant pasiunčiu visų 
Amerikoje, Kanadoje ir Ang
lijoje leidžiamų žurnalų kata

logą veltui. '

BE RADIO, * >
elektrinių prosų, krosnių, dul- 
kiasurblių, laikrodžių, skalbimo 
mašinų ir tt. taisymo, Europos 
aparatams pakeičiamas transfor
matorius už $12; bat. durų skam
butis įrengiamas už $6; elektr. 
durų užraktas su mygtukais už 
$20; auto radio su įrengimų kom
plektu $60 ir kiti darbai atlieka
mi greitai ir pigiai. Už atliktą 
darbą garantuoju ir pageidau
jant taisau namuose.
Skambinti 8 vai. ryto 10 vai. vak. 
tel. LL. 7354.

RADIOMECH  ANIKAS 
F. RICKUS

Dirbtuvė 1046 Dundas St. W.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

Lietuvis pigiai 
perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kt. 

Vežama ir į provinciją. 
406 MONTROSE AVE. 

Toronto, Ont. 
TELEF. LA. 3911

LAS Toronto skyriaus nariai.
Taip pat, LAS Kanados Vieti

ninkijos Valdyba pareiškia, kad 
ir LAS Montrealio skyriaus nė
ra ir apie tokį skyrių LAS Kana
dos Vietininkijos Valdyba nieko 
nežino.

Kaip Montrealy ir Toronte, 
žmonės prisidengę LAS vardu 
yra vienos neaiškios grupelės na
riai, kuriems bet koks LAS var
du veikimas teismo sprendimu 
griežtai sulaikytas Ir už bet kokį 
LAS vardu daromą veiksmą teis
mo bus pritaikytos sankcijos.

LAS Kanados Vietininkijos 
Valdyba griežtai protestuoja 
prieš LAS vardu išstatytus sąra
šus ir pareiškia visuomenės ži
niai, kad tai yra neatsakingų ele
mentų klaidinimas visuomenės. 
x LAS Kanados Vietininkijos

Valdybos vardu:
Dr. A. Barkauskas 

Viet. V-bos Pirmininkas.
O. Snapelytė

Viet. V-bos sekretorius.
Red pastaba: Pagal KLB Cent

rinio LOK paskelbtas rinkimines 
taisykles joks kandidatų sąra
šas negalėjo būti sudarytas jo
kios organizacijos vardu, bet tik 
individų grupių. Taisyklių nu
statytoje kandidatų sąrašų patei
kimo formoje net nėra palikta 
vietos, kur organizacijos vardas 
galėtų būti įrašytas. Jei kuriame 
sąraše tai būtų buvę įrašyta, toks 
sąrašas turėjo būti atmestas, pa
siųstas pataisyti, kaip nesutin
kąs su taisyklėmis. Dėl to tai vi
si sąrašai buvo sudaromi indivi
dų grupių ir niekam nebuvo 
svarbu, į kokį sąrašą kas įrašo
mas, nes jie turėjo būti paskelbti 
tik apygardomis alfabeto tvarka. 
Tik “NL” sąrašus organizacijoms 
priskyrė.

Žurnalistinės etikos 
kodeksas

Informacijos laisvės JT sub- 
komisija po ilgų diskusijų pri
ėmė žurnalistų etikos kodekso 
projektą. Jame pirmoje vietoje 
statomas reikalavimas, kad in
formacija būtų tiksli ir tikra, 
didžiųjų spaudos ydų tarpe iš
vardinamos: sąmoningas šmeiž
tas, apkalbėjimas, gero vardo 
teršimas, nepagrįsti apkaltini
mai ir plagiavimas. Gero žurna- 
lizmo pagrindas yfla visuome
nės pasitikėjimo gerbimas. Gan
dai ir nepagrįstos žinios turi bū
ti išaiškinami ir tinkamai Įver
tinami.

Iš 12 subkomisijos narių už ko
deksą balsavo vos 7 valstybių at
stovai: Prancūzijos, Nac. Kini
jos, Egipto, Libąnono, Jugosla
vijos, Indijos ir Filipinų. Čilės ir 
Urugvajaus nedalyvavo. Britų ir 
JAV atstovai susilaikė, laikyda
miesi nuomonės, kad kodeksas 
turi būti paruostas profesinių 
žurnalistų sąjungų, o Sovietų 
Rusijos atstovas susilaikė, kad 
nebuvo priimti jo siūlymai, ypač 
siūlymas, kad žurnalistų pareiga 
būtų kovoti su karo kurstytojais.

Kodekso projektas laikomas 
priimtu, tačiau jis nieko nevar
žo, nes ir subkomisijos nariai lai
komi ne įgaliotais valstybių at
stovais, bet ekspertais. Tuo bū
du kodeksas vargu ar bus kada 
priimtas, tačiau įdomus yra pats 
jo iškėlimo faktas.

SUDBURY* Ont.
Rekolekcijos .

Balandžio 5-6 d. Kristaus Ka
raliaus bažnyčios salėje, kur pa
prastai vyksta sekmadieniais 
lietuviams pamaldos, bus lietu
viams rekolekcijos. Prasidės 
Vdi-bų šeštadienį 7.30? Pasibaigs 
sekmadienį suma ir užbaigia
muoju pamokslu. Rekolekcijas 
ves Londono lietuvių kolonijos 
kapelionas kun. Vincentas Ru- 
dzinskas.

Maloniai kviečiu visus Sudbu- 
rio ir apylinkės lietuvius dvasi
niai atsinaujinti ir ta proga at
likti velykinę išpažintį.

Kun. A. Sabas,
Sudburio liet. kol. kapelionas.

/ »

Invalidas prašo 
paramos

Labai nuoširdžiai prašau ma
ne paskelbti Jūsų laikraštyje. 
Aš esu viengungis invalidas. Gy
venu tik iš pašalpos, negauda
mas iš niekur jokios paramos, 
tad gyvenimas labai sunkus. La
bai prašyčiau Kanados lietuvių, 
kad atsižvelgtų į mane ir gal ga
lėtų sušerti, kuo nors mano gy
venimui padėti. Būsiu redakci
jai ir Kanados lietuviams labai 
dėkingas už nuoširdų pasiauko
jimą.

Mano adresas: Juozas Juška, 
Regierungslager 1/18, Memin- 
gerberg, Kr. Memmingen, Ger
many. Su pagarba J. Juška.

Namie prakišau svetur laimi
Tokia jau bolševizmo prigim

tis, kad ištolo jis patrauklus, bet 
paragavusiems baisus. Kaip 
skelbia stebėtojai ir Vakarų 
Vokietijoje sovietų šauksmai 
prieš V. Vokietijos apginklavi
mą ir už abiejų Vokietijų sujun
gimą yra priimami kaskart pa
lankiau. Bet Rytų Vokietijoje 
džiaugiamasi kiekvienu V. Vo
kietijos sustiprėjimo reiškiniu. 
Apsiginklavimas laikomas būsi
mos laisvės laidu.

JAV Latvių Sąjungos 
Kongresas

Kovo 7-9 d. Vašingtone įvyko 
latvių sąjungos Jungtinėse Vals
tybėse atstovų suvažiavimas. 
Latvių koloniją JA\ sudaro 
daugiausia naujieji ateiviai pa
gal DP bilių atvykę. Senųjų tėra 
labai nedaug. Tokių naujų atei
vių latviai skaičiuoja JAV apie 
40.000. Jų dauguma yra susibūrę 
į latvių sąjungą. Toji sąjunga rū- 
pinasi latvių kalbos bei kultūros 
palaikymu, latviškų leidinių lei
dimu, latviškų mokyklų steigi
mu. Kur atsiranda bent 3 latviu
kai vaikai, steigiamas jiems lat
viškas židinys — darželis, mo
kyklėlė. Sąjungos metinis biu
džetas prašoka $28.000. (Įdomu 
būtų palyginti su lietuvių tręm- 

i tinių draugijos JAV metine apy
varta) . Prieš kongresą latvių 
sluogsniuose buvo nuogastauja
ma, kad jame žymų vaidmenį ga
li vaidinti Valdmanio šalininkai. 
Tai profašistinė grupė su avan
tiūristiniais polinkiais, sugeban
ti triukšmauti, bet jokiam pozi
tyviam darbui nenaudinga. Ta
čiau suvažiavimas praėjo dar
binga nuotaika ir Valdmanio 
grupė pasirodė mažumoj.

— Otava. — Kanados ekspor
tas per vasario mėnesį importą 
prašoko $31.300.000. Tai jau šeš
tas toks mėnuo. Per metus gauta 
daugiau, kaip išmokėta 122 mi
lijonai dolerių.

Kam tos JAV bazės . 
D. Britanijoje

; Šveicarų “Wochen - Zeitung” 
Churchillio ir Trumano pasita
rimus pavaizdavo karikatūra 
kaip “anglosaksų taikos šokį” su 
aplinkui skraidančiais taikos 
karveliais, prie kiekvieną minu
tę galinčių sprogti at. bombų dė
žės. Kai amerikiečių laikraščiai 
įrodinėja, jog tie “atomukai” tu
ri tik garantuoti likusiam pasau
liui taiką ir grąžinti pavergto
sioms tautoms laisvę, “Neue 
Zuericher Zeitung” Nr. 2/52, pla
čiau išdėsto tų laisvę žadančių 
paukščių realius pagrindus — 
amerikiečių aviacijos bazes Ang
lijoj ir kitur, žiedu supančias S. 
Sąjungą. Kaip Churchillis pa
žymėjo britų parlamente, tos 
darbo vyriausybės leistos ir kas 
kartas vis didėjančios bazės “bus 
panaudotos atominiam apsigyni
mui tuo atveju, jei Sovietai-pul- 
tų”. Ten amerikiečių 3 oro divi
zija išaugo į ištisą grupę, pas
kum atsirado dar 7 divizija, ku
rių centras yra South Ruislip 
mieste, į pietus ’ nuo London. 
Bombonešių bazės įrengtos ry
tinėj Anglijoj, jie gali veikti 5 
tūkstančių mylių spinduliu, kiti 
— iki 10.000, kai tuo tarpu nuo 
Londono iki Maskvos tėra 1.700 
mylių. Amerkiečiai, kurių avia
cijos personalo skaičių oficialiai 
skelbiama siekiant 220.000, drau
ge su britų aviacija atlieka “pa
vojaus skridimus” ir visa kita, 
kas moderniam aviacijos karui 
reikalinga. Tiek vienų, tiek kitų 
oro pajėgos aprūpintos pačiais 
moderniaisiais kautynių pabūk
lais. .

— Tokio. — Ratifikavus San 
Francisko taikos sutartį, sovietų 
ambasada Tokio greičiausiai bus 
visiškai uždaryta arba nors ap
rėžta jos gausaus personalo “dip
lomatų” neliečiamybė.

— Taipeh. — Amerikiečių ka
rinių patarėjų viršininkas For- 
mozoje gen. maj. W. Chase grį
žo į JAV pasirinkti daugiau žmo
nių. Misija, kurioj yra 360 kari
ninkų, norima bent padvigubin
ti. Padėtis nelaikoma kritiška— 
JAV laivynas komunistų puoli
mą esą galėtų sutrukdyti, tačiau, 
jei jis prasidėtų,’reikėtų daugiau 
ginklų ir amunicijos.

—Buffalo. -— Demokr. kandi
datas į prezidentus sen. E. Ke- 
fauer pareiškė, kad, jeigu būtų 
išrinktas prezidentu, paremtų St. 
Lawrence kanalo reikalą.

— Niujorkas. — 8 gydytojai 
pareiškė, kad isonicotinic rūgš
ties, naujojo vaisto prieš džiovą, 
dar negalima laikyti stebuklin
gu, nes tebėra mažai tebandytas. 
Aišku, kad ligonys nuo jo pagerė
jo, bet neaišku ar nepablogės, 
kai vaisto vartojimas bus nu
trauktas. Yra pastebėta bandant 
su šunimis, kad didelės jo dozės 
kenkia kepenims.

Didžiausias namų 
pasirinkimas

visuose miesto rajonuose!
Tik paskambinkite kiek Jūs turi
te {mokėjimui pinigų — mes pa

rodysime Jums namą!
$3.000 įmokėti. Mūrinis, atskiras 

namas, 9 kambarių, vandeniu 
ir alyva šildomas. ' . . <

$4.000 įmokėti. Mūrinis, su 2 
modern, virtuvėm, 8 kambarių 
namas.

$4.900 — mūrinis, 8 kambarių su 
garažais, gerame stovy namas.

$5.000 — 11 kambarių, mūrinis, 
atskiras, su dviem garažais.

$5.000 — atskiras, plytų namas, 
10 kambarių, su dviem gara-

. žais. Savaitinės pajamos $115.
Parduodamas su baldais. — 

$5.500 — (pilna kaina $10.500), * 
mūrinis, 8 kamb., su dvejomis 
moderniomis virtuvėmis.

$6.500 — atskiras, mūrinis, van- 
" deniu ir aliejum šildomas, 9 

kambarių namas ir garažai.
$7.000 — vandeniu ir aliejum šil

domas, mūrinis, atskiras su 3 
virtuvėmis. —

$7.000 — 10 kambarių, 17 metų 
senumo, dviejų augštų, atski
ras, vandeniu šildomas.

$10.000 — atskiras, aliejum šil
domas, 3 vonios, 3 virtuvės.
Mėnesinės pajamos $500.

Visais namų pirkimo ir pardavė 
mo reikalais kreiptis į

S. KUZMAS 
1675 Bloor St W. Tel KE. 7M1 

po darbo tel. LY. 7178
K. Willes Real Estate

PASIŪLOMA:
Symington Ave. (prie Bloor). 

Tvirtas mūrinis namas, _8. 
kamb., pusiau atskiras, be* 
garažo, šilto oro apšildymas. 
Įmokėti $1.700. Pilna kaina 
$12.900.

Symington Ave (prie Bloor). 
Tvirtas mūr. namas, 8 kamb. 
pusiau atskiras, be garažo? 
Namas reikalingas vidaus 
remonto. Įmokėti $2.500. Pil
na kaina $9.500.

Ūkis 100 akrų, gera žemė, 85 my
lios Į rytus nuo Toronto, ge
ri trobesiai. Kaina* $6.000. 
Įmokėti pusę.

Visais turto pirkimo ir pardavi
mo reikalais mielai Jums patar
naus
FELIKSAS SENKUS
William Bolland Real Estate 

1130 College St., Toronto, Onh 
Tel. LL. 3744. i

— Tokio. — Japonijoje esą 
amerikiečiai vedė apie 8000 ja
ponių. ’ '

— Otava. — Sausio mėn. Ka
nados prekybinis balansas buvo 
teigiamas jau penktas mėnuo iš 
eilės. Eksportas importą prašo
ko $21.000.000. <

Ar jau turi
“Žiburių” Spaudos Bendrovės šėrę?

Šių metų šėrų platinimo vajus pradedamas 
kovo mėn. 8 dieną. Vienas šėras — $10. Garan
tuojama Bendrovės turtu—spaustuvės mašino
mis. Įsigyti galima Toronte pas valdybos narius 
sekmadieniais po pamaldų spaustuvės patalpose 
arba paštu — 941 Dundas St. W., Toronto, Ont.

ALTO VĄICAVIMO HCLYI LA
savo 1952 metų sezoną jau pradėjo vasario mėn. 1 dieną. Pereitame 
sezone mūsų vairavimo mokykla išmokino 104 kursantus, kurie 
gavo šoferio liudymus važinėti savo mašinomis, o 18 kursantų 
gavo pilnas šoferio teises.
Gerai patyrę ir sugebą prisitaikinti prie kursantų instruktoriai 
tęsia savo darbą mūsų klijentų labui.
Geri mokymo metodai, išdirbti mokyklos kartu su instruktoriais, 
bus pritaikinti šiame mokymo sezone.

Mokinkis vairuoti greit ir pigiai

Auto Vairavimo Mokykloje
618 A QUEEN ST. WEST, TORONTO Telefonas WA. 8723 

Informacija veltui kasdien nuo 10 a.m. iki 10 p.m

Pavasariui.... Vasarai! j
Moderniškas siuvimas iš geriausios Virgin vilnonės (100%) Į 

medžiagos. Didžiausias medžiagų pasirinkimas ir įvairiausiomis 
kainomis. Mes turime madų pavyzdžių jau 1952 metų pavasariui 
ir vasarai. n

Į VYRAMS: kostiumai . . . švarkai . . . kelnės . . .
paltai . . . ploščiai... virš, baltiniai (iš Nylon)... 
sportiniai baltiniai . . . apatiniai baltiniai . . .

Geriausių siuvėjų siuvimas pagal išmatavimą ir Jūsų skonį. 
Be to, darbas garantuotas.

MOTERIMS: Nylon kojinės. Duodame 2-jų mėn. ga
rantiją, kad kojinės laikys ir akys nepasileis. Pasilei
dus akims tame laikotarpyje, pakeičiame kojines 
arba grąžiname pinigus..

L
 Užsisakykite dar šiandien, sutaupysite.

Informacijoms ir užsakymui kreiptis:
224 STERLING RD., TORONTO, ONT. TEL. LA. 9935 

Agentas K. KIŽYS '

Atsinešk šį skelbimą - 10% nuolaidos! i
Naujas atradimas sustabdymui: galvos niežėjimą, plaukų kritimą 
pleiskanoms. Shampo o— $1.60. Tonic —* $1.40

Sėkmingi rezultatai arba grąžinant pinigus

GOLDENBERGS HAIRDRESSING
Ilgalaikio sušukavimo ir plaukų dažymo specialistas 

Atdara vakarais
1138 DUNDAS ST. W. (prie Ossington Ave.) Telef.: ME. 8117

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

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

COLLIS FURNITURE COMPANY i
439 QUEEN ST; W. (prie Spadina). Tel. EM. 6-W4 2-----

if



DR. 4. RATINGW 
L.M.C.C.

ir Kanados li- 
t$ ligų soecia-

mątizmoir kt.). ,
479% Euclid Ave., Toronto 

Tęt RA. $708.

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
r * Telef.: WA 3754

Dr. Ubas. OKKN >
DANTISTAS

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

riima vakarais pagal susita-
tmcfe Tel. WA9822

-% DANTISTAS
J. A. GORCHYNSK1 

7; b a., d.d.s.
312 Bathurst St.

Bathurst Medical Building 
Telef. EM 3-6373.Toronto

< WILLIAM J. ZINCHES1N 
B.A., M.D., L.M.C.C.

t? GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS 

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų

386 Bathurst St. Toronto 
TeL WA 1344

- - DANTISTAS
- Dr. ELIAS WACHNA
Priėmimo vai. 10-12, 2-6 

irmadieniąis ir ketvirtadie- 
iąįs priima taip pat 7-9 popiet

386 Bathurst St. Toronto
’ Tel. EL 6515

- AKIŲ SPECIALISTAS 
v-iMSTEfANUK 

(optometrist)
Patikriną akis ir pritaiką 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building
12 Bathurst. Telef. EM 3-6373
■ " " "■ ■ ■ i ......

BR. BUKOWSKA, R.O. 
“ AKIŲ SPECIALISTĖ

ikrinu akis ir pritaikau akl
ius suaugusiems ir vaikams, 
riėmimo valandos: kasdien 
iML40-val. ryto iki 9 vai. vak. 
ekmądien. pagal susitarimą. »-
$ St. John’s Rd. W. Toronto 

kampas 94 Laws St.
t _Tel. LYndhurst 0052

■■■
i AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUHSKY. R.O.

ritaiko ^akinius visiems aktų 
efektams. Ištiria akių ner
as, kurie dažnai sukelia gal
as skaudėjimą ir nervingumą 

Kalba sjayų kalbomis
170 College St. W. Toronto 

TeL RA 3924
................. . 1 .................. .....

OREST HERASYMIUK, 
Phm., B., Ph. Č.
VAISTINĖ 

išpildau receptus ir siunčiu 
vaistus Europon.

204 BATHURST ST.
(prie Queen)

el. EM. 3-1979 Toronto, Ont

estuviq apeigos ir pokyliai 
įgrojami į plokšteles.

Įgiai ir sąžiningai taisomi te
levizijos ir radijo aparatai, 
aip patinęs pravedame autoj 
»dijo ir televizijos instaliaci- 
is,.Darbas atliekamas prity- 
įsių radijo-televizijos techni- 
į. Jūsų patogumui aparatus 
ie? paimame iš namų ir pri- 
atome.
kainbinti telefonu OL. 5039 
r LAKEVIEW Ave., Toronto

MANN-MARTEL
CLAREMONT—DUNDAS W. 

$2.500 įmokėti Balansas $4.400.
8 kambarių per 2 augštus 
namas.

RUNNYMEDE—ST. JOHNS Rd. 
$12.500. 6 kamb. mūrinis namas, 

moderniška virtuvė, karš
to vandens apšildymas, 
privatus įvažiavimas, ga
ražas.

AVENUE RD.—DUPONT 
$12.900. 8 kamb. mūrinis namas.

Erdvūs ir gražūs kamba
riai, moderniška virtuvė, 
geras nuomavimo distrik-

QUEEN—DOVERCOURT RD. 
$3.000 įmokėti. Balansas $10.000.

10 kambarių apmūrytas 
namas, 2 vonios, garažas.
11 ir III augšto baldai. $200 
pajamų į mėnesį plius 3 
kamb. namo savininkui.

BLOOR—HIGH PARK 
$15.900.8. kambarių atskiras mū

rinis namas, karšto van
dens apšildymas, garažas.

Visais namų pirkimo ar pardavi
mo reikalais kreipkitės į Gydytojas pacientui:

V. MEILUS
1663 Bloor St. W. Tel. OL 2354

MANN & MARTEL
REALTORS

“ALEKSANDRA” modistė
Namuose priima užsakymus 
atnaujinimams ir naujoms 

MOTERIŠKOMS 
SKRYBĖLĖMS 

Kaina prieinama
22 Lakeview Ave., tel ME.2398 

(prie Dundas ir Ossington) 
Toronto, Ont.

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St. W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

geimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

DANIEL D. STOKĄL 
B.A.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis.

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

Res. tel. LY 5797

bA*

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

Mes gaminame geriausios ' 
kokybės produktus:

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliam^.
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Patarnauja lietuviams jau 16-ka metų]
. Turime pilnus baldų komplektus 

Įvairiems kambariams. Skambin- 
' kit mums, mes savo auto paimsime- 

.-•-ir atvesime krautuvėn VELTUI.

Dėmesio! I 7
Sis kuponas vertas

jei pukšite prekių už $100.00.

LIETŲVISKAI KALBįS KAILININKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą bailiai.

Kailinių taisymas ir persiuvimas.
Duodama lengvam išsimokėjimui ,

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

TEL. WA 6812

BEAVER BEDDING & UPH. CO.
2605 Dundas St. W., Toronto. TeL JU. 3811 • *

Susipažinimo ir susirašinėjimo 
biuras atlieka visus patarnavi* 
mus. Atstovauja du vokiečių biu
rus. Griežčiausia paslaptis. Sąra
šai tik $1. Rašyti: “Viktoria”, 355 

Clarence Str., London, Ont.

■",l1 1 1 JUK!1 W

587 QUEEN ST. W. TORONTO

WEST FURNITURE CO
sirinkimas naujų ir vartotų baldų*
ikymus baldų — chesterfield ir studio —

komplektus ir parduodame kilimus.
lovų komplektai,
• siuvamos mašinos, ** 

krosnys irti.

Didelis p 
Dirbame pagal už:

Tinkamas prisiminimas
Žinomas arktikos keliautojas 

E. Knuth, žmpgus, kuris už 300 
mylių nuo šiaurės poliaus pasta
tė namą, buvo pakviestas garbės 
pirpiininku chorų varžybose.

Ęer atidarymą Knuth savo 
kalboj pasakė:

— Dainavimas — puikus da
lykas ir labai naudingas. Daina
vimas ir man kartą išgelbėjo gy
vybę.

Dalyviai susidomėję visiškai 
nutilo, o Knuth tęsė:
~ Vieną kartą poliarinės nak- 

tieš metu sėdėjome savo ledo 
troboje. Staiga tarp durų pasiro
dė baltasis lokys. Mūšų ginklai, 
buvo gretimoje palapinėje. Netu
rėjome nei peilio, nei žeberklų. 
Visiškai neturėjome kuo gintis. 
Pradėjome choru dainuoti. Tuo
jau pagelbėjo!.... Lokys išsigan
do ir pabėgo.

Ras neįsigėrusį

— Man sunku nūstatyti jūsų 
į ligą. Man rodo?, tai nuo perdi- 

delio gėrimo. . •
— Gerai daktare. Tai aš užei

siu pas kitą gydytoją. Laukti ne- 
“ galiu tikrai blogai jaučiuosi.

Kad būt tikriau
Jonui reikėjo fotografijos už

sienio pasui. Pas fotografą jis 
nueina su žmona. Pastarajam 
baigiant ruoštis, Jonas, prisitai
kęs, kad jis neišgirstų, sako žmo
nai:

— Mariuk, būk gera, išeik mi
nutėlei — fotografas greičiausiai 
lieps parodyti linksmą veidą.

Finansinis genijus
Tėveli, ką reiškia finansinis 

genijus?
— Tai toks žmogus, sūneli, 

kaip tavo tėvas, kuris sugeba 
pinigų uždirbti greičiau, negu 
šeima juos išleidžia. .

Norėtų uždirbti
Mažasis Petriukas savo sesers 

bičiuliui:
Sakyk, Juozai, ar tu myli 

Marytę? - . ■
— O kam tau reikia žinoti?
— Marytė sakė, kad duotų 100 

dolerių, jei žinotų. O man taip 
reikia.pinigų, . -

Nepadori knyga
Motina dukrai:
— Kur tu gavai šią nepadorią 

knygą?
— Ar ji nepadori? Ąš ją ra

dau mamos kambary, lentynoje.

Mokytojas vaikams aiškina:
Į —Taigi, vaikučiai, sau vieni 
niekad nedarykite to, ko negalė
tumėte daryti viešai

• ■ — Valio! — sušunka Juozu
kas, — daugiau nesimaudysiu!

n1 ..................
/ Operoje

— Mamyt; kodėl teš ponas no
ri mušti tą ponią?

— Jis visai nenori jos mušti, 
vaikeli.

— Tai kodėl jis mosikuoja su 
ta lazda, o ji vis rėkia?

Antras tai buvo mano
Teisėjas klausinėja kaltintoją:
— Kas atsitiko po to, kai nu

kent jęs gavai pirmą smūgį?
— Kaltinamasis man smogė 

tretį kartą.
— O Kas atsitiko su antruoju 

smūgiu?
— Antrąjį tai aš jam daviau, 

— nenorom atsako kaltintojas.

Vaikų džiaugsmui
Dr. C. L. Williams, odos ligų 

specialistas Barking sveikatos 
skyriaus viršininkas, perspėja 
motinas , nepulti vaikų tuojaus 
prausti net su muilu, kaip tik jie 
šūsimurzina. Nešvarumus šali
nant esą nuplaunami ir riebalai 
nuo kūno, oda lieka sausa kaip 
popieris. Pilnai pakanką vaikus 
prausti tik vieną kartą per dieną.

Paieškojimai
Magdaleną Kazlauskienę pra

šo atsiliepti Antanas ir Loreta 
šiuo adresu: 693 Dovercourt Rd., 
Toronto, Ont. f

F. N.
Radio and Television Service 

Phone OL. 3356
236 Gladstone Ave. (prie Dun
das St. W.), Toronto, Ont.

Dirbtuvėje taisoma: 
televizijos priimtuvai, radijo 
aparatai, nesvarbu kurios fir
mos ir kokiame stovyje bebū
tų, jie bus pagal Jūsų pagei
davimą perdirbti, atnaujinti, 
pataisyti.
Be to, taisome ir kitus elektro- 
ninius ir elektromėchaninius: 
prietaisus: frizavimo salionų 
elektrinius aparatus, mažo ga
lingumo elektr.-motorus, grin
dų poliruotojus, dulkių siurb
lius irvisus kitokius namų 
rūošos elektrinius aparatus. 
Darbas atliekamas 18-ka me
tų praktikos turinčio specia
listo, skubiai, sąžiningai ir pi
giai. Jei nepatogu atgabenti — 
paimame iš Jūsų namų. 
Kreiptis asmeniškai ar telefo
nu OL. 3356 — Felix.
Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 
6 vai. vakaro.

FELIX NORVYDAS

MANNING CARTAGE
& MOVERS

184 Manning Ave.
Tel. WA—0791

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau visų firmų radio apara
tus, patefonus ir kitus toje sri
tyje susijusius darbus atlieku 
greitai, pigiai ir sąžiningai.

Darbas garantuojamas.
Paskambinus atvažiuoju Į na

mus. Laik tel. MU. 0753.
190 Wright Ave., Toronto

DĖMESIO!

870 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont 
perėmė naujas savininkas. - - Valgiai gaminami pagal lietuvių 

skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos,
Sav. Feliksas Jonynas

r-*

100 akrų, 46 sodinimo teisė, 6 kilnos, mūrinis namas su 
šiltu ir šaltu vandeniu ir patogumais; darbininkams 
atskiras namas, geras traktorius ir visa mašinerija — 
$55.000 ir $8.000 įmokėti.
Be to, turime su žemais įmokėsimais vidutinio dydžio 
gerų farmų. , ... .

Juozas žemaitis
RJU 6 SIMCOE, Ont Telefonas 1542 W14

. ibi «j«■m
Visų rūčių laikrodžius, puošmenas ir brangenybe? 

rasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas

LAIKROOININK A
turinti 30 metų profesinę praktiką

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

Užsisakykite anglis
Reprez.

FREEMAN & NEWTON Real Estate Brokers, Simcoe, Ont
Savininkas W. WILSON 

Telefonas RT 4411 143 Hamilton St., Toaonto
iii ..................... .............. .... ............... ....................... .. i ■■ i ■■imiiim i»i.. i ’ m—Him I

Pigiai'Ir skubiai perveža baldus,
High Park rajone

$20.500 Grenadier Rd. atskiras 
(tinkamas* išnuomavimui). 
Vand.-alyva šildomas. 3 vo
nios, 3 virtuvės. Sklypas 30x 
135 pėdų. Nuomos gauna 
apie $400.

$14.000 Indian Rd. (prie Glen- 
lake). Atskiras 12 kamb., 2 
virt., 2 vonios, vand.-anglim 
šild. 2 garažai. Sklypas 50x 
150 pėdų. Įmokėjimas $4.000.

$14*000. Indian Rd. (prie Gar-
. den Avė.). Pusiau atskiras. 8 

kamb. Alyva kūren. Išilg. 
koridor. Parketas. įmokė j i- 
mas apie $5.000.

$11.500. (Sorauen St. prie West 
minster). Atskiras 8 kamb. 
mūrinis stilingas namas. 2 
virtuvės ir vonios, 6 garažai. 
Sklypas 28 iš 125. Geros išsi-

• mokėjimo sąlygos. Įmokėti 
apie $4.000.

Marchmount Rr.
(prie Davenport)

$12.800. Pusiau atskiras. 7 did. 
kambariai 'kaip naujo namo. 
Dvi modern, virtuvės. Ang
lim (blower) šildymas. Išil
ginis koridorius.

Dupont St. (į)rie Devenport.) 
$10.500. Pusiau atskiras, mūrinis 

8 kamb. ir kamb. rūsy. Par
ketas. Išilg. koridor., 2 virtu
vės. Šaldytuvas ir gazo kros
nelė. Lengvos išsimok. sąly
gos. Įmokėjimas $2.800. Tik-' 
rąi pigus namas.
Dundas St. (restoranas) 
(prieš Bellwoods park) 

Du namai po 5 kamb. ir krautu- ; 
vė bei restoranas.

. Queen St. (restoranas)
$2.500 už restoraną su 33 vietom. • 

Visu įrengimu (moderni vir- i 
tuvė). 4 kambariai gyveni- ' 
mui. Geras biznis. į

Pasirinkti įvairiu namų ir įvairia 
kaina prašome kreiptis:

DR. JUOZAS KAŠKELIS
. Tel.: WA. 2648, WA. 2647, 

WA. 2646.
575 Queen St. W. (prie Bathurst)

R. TESLIA REAL ESTATE
& INSURANCE BROKER

V. SI M K U S
400 DOVERCOURT RD. TEL. LO. 8950.

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W 

Tel. EM. 3-1618
749 QUEEN ST. E. 

Tel. RI. 5804

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 S vaL vakaro.

Lietuvių Baldų Krautuvė 
“MOHAWK FURNITURE”

2448 Danforth Ave., - Telef. OX. 4444
Didelis pasirinkimas baldų, radio, televizijos aparatų, šal

dytuvų, skalbimo mašinų, krosnių ir vaikų baldų.
Minkštus baldus dirbame pagal užsakymus jr taisome senus

Lietuviams 10% nuolaida
Krautuvė atidaryta iki 9 vai. vakaro.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 1
Ed. KONDRĄTAS į

Turiu didelį pasirinkimą angliškų ir vietinių medžiagų kostiu- - 
mams ir paltams. Visus siuvimo darbus atlieku skoningai, 

punktualiai ir pigiai. .. . _■.
1113A Dundas St. W. (netoli Ossington), Toronto, Ont., Canada

Telef. LL. 9626

Pašaliname 
pleiskanas
ir sulaikome krentančius' 

plaukus.
Pasisekimas garantuotas.

Atidaryta vakarais

LYDIA LAWTON
636 COLLEGE ST. 

Toronto. Tel. ME. 3060. 
(prie Health Bread Bakery)'
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Jei norite pirkti ar parduoti 
namus, apartmentus, kotelius ir kt. biznius, mes mielai 

suteiksime sąžiningą patarnavimą.
Pardavimui turime didelį pasirinkimą.

Prašome kreiptis:
JOHN BARCAS

Atstovauju:
Bolton Real Estate

357 Roncesvalles Tel. OL. 5169
Namų adresas: 213 Keelę St., Toronto, Ont. Tel. LY. 8707

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

Advokatas — Notaras

Dėmesio, Tautiečiai!
PIGIAUSIAS IR GERIAUSIAS BATŲ TAISYMAS 

yra tik lietuviškoje
“SIMON” batų taisymo dirbtuvėje

812 DUNDAS ST. W.. TORONTO
Vyr. batų taisymo kainos (puspadžiai ir kulnys): $2.20, $2.50, 
82.75, $3.25.

SAV. S. ANDRIEKUS

100 Adelaide St. W
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

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

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

SKIFF’S
VALYMAS —

PROSĄ VIMAS — 
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St. West. Toronto 

Telefonas EM 4-6649

. MES GELBIME ATSIKVIESTI JŪSŲ 
GIMINES IR DRAUGUS Į KANADĄ.

Mūsų notaras S. Heifetz virš 30 metų yra emigracijos ekspertas 
ir tvarko visokius dokumentus: laivų, lėktuvų bilietus, pakietų 
ir pinigų persiuntimą, pasų ir vizų išdavimą į JAV ir kitus kraš
tus, o taipogi pilietybės dokumentus, testamentus, įgaliavimus, 
sutartis ir kit.

DOMINION TRAVEL OFFICE
S. HEIFETZ, VIEŠOJO NOTARIJATO VEDĖJAS

143 QUEEN ST. W-, Toronto 1, Ont. - - - Telefonas PL. 6451 
Me£ susirašinėjame vokiečių kalba

Seymour Hermant 
ADVOKATAS, NOTARAS • 

ir tt.
• Suite 410,

394 Bay St., Toronto, Ont.
Telef.: EM. 4 - 9912.

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony
Real Estate darbe turis didelio patyrimo

ROY BURBANK REAL ESTATE
1385 QUEEN ST. W. Toronto (prie Lansdowne)

KE. 7904 Vakarais LL. 5143
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ICRONTO, Cnt.
Maldos diena < Atsiminkim vargstančius!

Ateinantį šeštadienį, kovo 28 šeštadienį, kovo 29 d. 8 vaL

Bėgliai žvejai tuo tarpu 
neatvyks

ALTas Toronto Apylinkės LO 
Kui pranešė, kad trys iš Lietu
vos atbėgę žvejai kol kas dėld„ užtart rmąs, Tb- va,, parapijos salėje

romolietuvių.taznycioje.bus >s- Damos grupes ruošiamos da>k-, ku negalės_ Da^,a ž
šutytas visai dienai Švenčiau- tines loterijos laimingųjų bihe-j .. ' teise ansievventi JAV iZ

gauti net specialiu įstatymu. Jei skinamos uz pavergtą Lietuvą ir bilietus ir kas dar nespėjo jų jsi- ® a . 1 . 3 .. .
už persekiojamą Kąt. Bažnyčią gyti, bus maloni proga atsilan- j “įg*Vy*Kaiuda J 8 ■
tėvynėje. Rytą pamaldos tą die- kyti į parapijos salę. Ten tuoj 1 ’’
ną įvyks 8, 9 ir 10 vai. Vakare — pačiu metu rengiama arbatėlė su Į Kada švęsim Viktorijos dieną?
Graudūs Verksmai. ’ -■ J '

Padėka
Širdingai dėkojame Toronto

Tretininkių Kongregacijai už au- , .
ką $30 Bažnyčios Statymo Fon-j Mo duosnūs Jorontieciai. lai 
dui. BSF Valdyba. ' ’ ’’J‘

Toronto liet, bažnyčios
projekto

vykti ir į Kanadą.

Parlamentas kovo 21 d. jau 
svarstė projektą įstatymo Vikto- 

Loterija turtinga įvairiais ir rijos ir Dominijos dienas švęsįi 
įdomiais fantais, kuriuos suau- pirmadienį po gegužės 24 ir lie-

Į kuklia programs, kuri neleis 
; nuobodžiauti laukiant laimikio.

pos 1 d. Klausimas neišspręstas 
Į ryškus atjautimas vykdomo lab- ir atidėtas. Tai yra siūlymas vię- 

daros darbo. ] - / -
Rengėjos tikisi, kad mieli tau- Privatds projektai gali būti 

tiečiai savo dalyvavimu paremsi’ 
konkurso rezultatų paskelbime kilnų darbą Gal nevienam I
per klaidą buvo išleistas įiasyti įeko panašia parama pasinaudo-
gautas projektas, atsiųstas pro- y dabar ištieskime ranką ir

no atstovo. Pagal statutą tokie

teko panašia parama pasinaudo-

jektų priėmimo komisijai, sla
pyvardžiu “A.M.V.”. Už nema
lonią klaida atsiprašome.

BSF. Valdyba.
Toronto lietuvių parapijos šalpos 
—labdaros komiteto “Caritas” 

vasario-kovo mėn piniginė 
apyskaita

Pajamos:
1. Likutis iš 1951 m. .... .... $88.97
2. Rinkliava bažnyčioje ... 184.50
3. pp. M. ir J. Yokubynų

auka ................   10.00

kitiems.

’"Dainos” grupės mėn. susirin
kimas įvyks kovo 28 d., penkta
dienį, 8 vai. vak. pas narę M. Ka- 
veckienę, 429 Brock Ave. Visos 
narės ir prijaučiančios prašomos 
dalyvauti.

*

Popiežiaus Pijaus XII 
sukakties minėjimas

Toronto lietuviai katalikai 
praeitą sekmadienį popiežiaus

i Pijaus XII 76 metų amžiaus ir 13 
i metų karūnacijos sukaktį pami- 

, . V1S0 ., ,1 ‘ i nėjo ir bažnyčioje, ir vieša aka- 
Išmokėta beipaskmta re.kalm- f demija bei koncertine daIimi Co. 

giems salpos.bei nedarbo atve-; lumbus Knjghts
LJustinui Bakučiui .......... $65.00 ! ‘šk-lmingas aktas buvo
2. Kybartienei ................. 30.00 Pradetas ,'en«eW varduJ (rumPu
3. M. Makarevičienei . 30.00 ?■ P“svask20 zodalu,lr <Mmguo-
4. K. Kanapeckui ............. 10.00 >“ Tu « Petr“s • k”!
5. P. Dominui... ................. 30.00 .P^P1!05 choras- Po to seke
6. J. Ragauskui . ...... . ...  40.00 . iš Hamiltono atvykusio p. J. Ma

tulionio paskaita.

1952 m. kovo mėn. 22 d.
likutis . ... ... 78.47 J

Viso $205.00 - Prelegentas apibūdino Katali-
kų Bažnyčią, kaip gyvenimišką
jį veiksnį, savo žodį visur sakan-

I tį pagal Kristaus doktriną, nuro- 
Balansas $283.47 dė keletą pavyzdžių, kur Bažny- 

Visiems aukojusiems šaipo:
reikalams nuoširdžiai dėkoja

čia bei popiežiai sakė savo be- 
kompromisinį žodį, už tai užsi-

“Caritas”. I traukdami priešingųjų jėgų puo-
limų ir priekaištų. Paskiau pre
legentas išryškino Pijaus XII as
menybę, apžvelgdamas jo gyve
nimą nuo vaikystės iki apaštališ
kojo sosto, primindamas taip pat 
ir mūsų ryšius su juo.

Po trumpos pertraukėlės se
kė koncertinė dalis, konferuo- 
jant aktorei p. Kačanauskienei.

Pirmiausia pasirodė sol. A. 
Ščepavičienė, akompanuojant 
dukrelei Danutei, atlikusi du da
lykus. Danutei Ščepavičiūtei dar 
paskambinus Beethoveno Sonatą 
ir Chopino valsą, pasirodė svetys 
iš Čikagos, išvakarėje dalyvavęs 
Eaton auditorijoje vykusiame 
ketvertuko solistų koncerte, so

-svarstomi ne ilgiau kaip 2 vai 
per savaitę. Dabar šis projektas 
pakliuvo po visos eilės kitų pri
vačių projektų ir kačin ar užteks 
laiko jį dar kartą svarstyti?

Aukos lietuvių gimnazijai
MLBD Toronto sk. kovo 3 d. 

Diepholzo gimnazijai pasiuntė 
$79 aukų, gautų iš šių aukotojų: 
J. Jonkaičio $25, E. Gaputytės 
$5 ir Sporto kl. “Vytis” $4. Taip 
pat iš nuolatinių gimnazijos rė
mėjų mokančių kas'mėn po $1: 
A. Alonderio $12 (IV/52), K. 
Liutkaus $8 (XII), A. Pundze
vičiaus $5 (I. 52), A. Jucio $5 
(IX), A. Bumbulio $4 (X), G. 
Kačanausko $3 (VIII), V. Any- 
sienės $3 (XI), S. Treigio $2 (II. 
52), K. Gapučio $2 (III. 52) ir P. 
Lėlio $1 (XII. (Rymiška skaitli
nė nurodo paskutinį mėnesį už 
kurį gauta auka).

Už gruodžio mėn. pasiųstas 
aukas gauta iš gimnazijos spe
ciali padėkos vinjetė, kurioj sa
koma: “Auka Vokietijos lietuvių 
tremtinių vargo mokykloms ir 
Vasario 16 gimnazijai išlaikyti 
priimta su dėkingumu, kaip rė
mėjo Talkininko įnašas kovoje 
už Lietuvių Tautos išlikimą”.

Gimnazijos direktorius Gied
raitis prašo perduoti visiems au
kotojams nuoširdžią padėką.

• Nauja lietuvių krautuvė-
Kirpėjas Br. Pakėnas atidarė 

erdvią ir moderniai įrengtą vy
rų, moterų ir vaikų rūbų krautu
vę — Dundas General Store — 
846 Dundas St. W. Prie krautu
vės taip pat veikia ir jauki kir
pykla.’

Toronte moterų daugiau 
kaip vyrų

" 1 1 11 .... 11 ■—........——■
Sį sekmadienį, kovo 30 d^ 4 vai. p.p.

. Šy. Pranciškaus parapijos bažnyčioje (Grace Str.) 
rekolekcijų susikaupimui apvainikuoti

‘ PARAPIJOS “CARITAS” KOMITETAS RENGIA

Bažnytinės muzikos ir giesmių
KONCERTĄ

: X?.v.Ai.

Programoje dalyvauja solistai: Pr. Radzevičiūtė, A. Ščepa
vičienė, K.-Orentas, Br. Marijošius, V. Verikaitis, smuiku 
Stp. Kairys ir vargonais kun. Dr. J. Roff.

.Toronto liet. par. “Caritas.

Toronto Liet. M. Mėgėjų Grupė
Š. m. balandžio 6 d., sekmadienį,

. K Claremont St., lenkų salėje, stato
St. Žemaičio 4-rių veiksmų dramą

“žmogžudžio duktė”
•5 - > - 3 vaj p p

Prašome, iš ankšto įsigyti bilietus, kurie bus pardavinėjami 
sekmadieniais, po 11 vai. pamaldų, parapijos salėje.

Grupės Valdyba.

Daugiau oro!
Nepaslaptis, kad sekmadie

niais tenka labai nepatogiose są
lygose stovėti prisigrūdusioj ir 
prikvėpuotoj mūsų mažytėj baž
nytėlėje. '

Nekartą teko matyti išeinant 
išbalusias ne tik moteris, bet ir 
vyrus. Man asmeniškai prisiėjo 
išeiti net kelis kartus ir “išklau
syti” šv. Mišias gryname ore, o 
užpraeitą sekmadienį net gero
kai išsigąsti, kai užpakaly stovė
jęs vyras susmuko be sąmonės. 
Kiti vyrai jį išnešė lauk. Tada ir 
kilo mintis parašyti šį straipsne
lį, apeliuoti į anksčiau atėjusius 
žmones ir užimančius vietas, jog 
atidarytų vieną kitą langą. Ti
kiu, kad apsirengę paltais ir kai
liniais tikrai nesušals per tą va
landėlę ir tuo padės kitiems, sto
vintiems .ir prisigrūdusiems dau
giausia prie durų. Tad daugiau 
oro, kad nereikėtų alpti.

Regina Kutka.
Gazas pabrango

j Nuo balandžio 16 d. Toronto 
gazo naudotojams teks už gazą 
mokėti maždaug 25% brangiau. 
Minimalinė mėnesinė sąskaita 

Praėjusios vasaros gyventojų jiki šio1 b,uv0 95 ct” ° toliau bus j 
surašymo daviniai rodo, kad To- $1*20. Ryšy su tuo miesto meras 
ronte 100. vyrų tenka 110 mote- kelia sumanymą gazo bendrovę
rų. Otavoje moterų dar daugiau 
(valdžios įstaigose susikaupė 
daug tarnautojų). Čia 100 vyrų 
atitinka 119 moterų, t.y. maž

perimti miestui.
Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė, 759 Manning Ave., tel. OL. 
4506. Teirautis po 6 vai. vak.

daug 5 vyrams 6 moterys. Tuo  ---------------—————-------- — i
tarpu visoje Kanadoje santykis Išnuomojamas kambarys vien-

MONTREAL, Que
Pamaldų metu tėvas— Kovo 31 d. Šv. Kazimiero rinkimas.

parap. prasidės dviejų savaičių kun. Dr. Pečkys pasakė pamoks- 
'aisijos, kurioms vadovaus iš lą katalikiškų organizacijų rei- 
Amerikos atvykęs Tėvas Mari- kalu, ypač pabrėždamas katali? 
įonas Petras Remeika. Pirmą sa- kių moterų organizacijos vaid- 
vaitę bus moterims, antrą vy- menį. Jis dalyvavo ir susirinki-' 
.•ams; rytais 8 vai., vakarais 8 v. me, kuris sutraukė nemažą būrį

— Balandžio 6 d., Verbų sek- 
nadienį, tuojau po pamaldų A. 
Zartų parapijos salėje šaukia- 
nas Montrealio at-kų susirinki- 
nas. Bus trys referatai veiklos j Trumpą metinį pranešimą bu- 
klausimais ir diskusijo. Kviečia-' vusios valdybos vardu padarė 
ni ir jaunieji ateitininkai. ' greitai į Saskatchewan pas vy

rą išvykstanti p. A. Sungailie- 
nė. Į naują valdybą išrinktos: 
Elena Navikėnienė — pirm., Ona 
Motuzienė — vicepirm., Aldona 
Mališkienė — ižd., Goda Rudins- 
kienė — sekr. Revizijos komisi
jom Marijona Staniulienė ir 
Anastazija Stankienė.

Montrealio katalikių moterų, da
lyvavo didelis skaičius senųjų 
lietuvių ponių, nepavaduojamų 
ruošiant įvairius parengimus.

KLB LOKo posėdis
Kovo 21 d. KLB LOKo skelb- 

,as posėdis neįvyko dėl kvorumo 
stokos. Tačiau, kad nestabdyti 
inkimų eigos, nutarta svarstyti 

/ieną dienotvarkės punktą — 
kandidatų sąrašų į KLB Tarybą 
.udarj-mą ir paskelbimą, - ir, . Naujoji vald ba žada g 
ratieke tą punktą tvirtinti se- u energing, veiklą ir jau po Ve- 

lykų surengti vieną parengimą;
Gražios išleistuvės

Lietiivių solistų koncertą 
pirmadienio “The Telegram” lai
doje Edward Wodson įvertino la
bai gražiai. Puikiai vertindamas 
visą arijų koncertą, recenzentas 
ypač iškelia Baranauską, jo bal
są pavadindamas tikrai didingu. 
Esą, “net pats Caruso niekad ne
buvo stipresnis ir lengviau ne
slinko 'operinėmis viršūnėmis, 
kaip šis lietuvių dainininkas”.

Eugenijus Čiuplinskas, 
kuris tik dabar Toronto univer
sitete gavo inžinieriaus mechani
ko diplomą, baigdamas pirmuoju 
iš apie 100 absolventų, universi
teto vadovybės rūpesčiu gavo
$1.500 stipendiją ir ruošis ma- listas Stasys Baranauskas, gau

sią auditoriją patraukęs savo 
stipriuoju balsu, akomponuojant 
prof. Al. Kučiūnui išpildęs Mo-

I niuškos O, Visagali ir Kuč.įūno 
O kaip miela, bisui dar pridėjęs 
Bethoveno 
gamtoje.

Sekė sol. Ščepavičienės ir 
’: Prankienės duetas Avė Maria, 

o Į akompanuojant Danutei Ščepa-
! vičiūtei, o choras, vadov. • kun.

1 r B. Pacevičiaus, dar sugiedojo 
Teka nuo amžių ir Petro laivas.

Pabaigoje p. Pusvaškis per
skaitė J. Šv. Popiežiui Pijui XII 
sveikinimą, kurio lotyniškas 
tekstas dailininko T. Valiaus 

pastarųjų plėšikų medžioklių įrašomas į specialų adresą, ir 
pradžioje peršautas Toronto gat- • padėkojo visiems programos da- 
vėje prieš 18 d., pereitą sekma- lyviams. Minėjimas baigtas Tau- 
dienį mirė.

Gauti laiškai
Budrevičiui Juozui ir Br. Be- 

nediktavičienei. Prašom atsiim
ti “TŽ” administracijoje.

gistro laipsniui.
Mūsų skautai Oshawoje

Praeitą šeštadienį Toronto lie- i 
tuviai skautai buvo pakviesti į 
Oshawą, kur vyko Kanados 
skautų vadų suvažiavimas. Ten 
buo atlikta dviejų valandų tauti
nių šokių ir dainų programa 
Kvietė tik lietuvius skautus, ži
nodami, kad tikjie geriausiai yra' 
pasiruošę ir geriausiai sugeba 
sužavėti viešais savo pasirody
mais. Yra pasiūlyta panašią pro
gramą parodyti ir Kanados vi
suomenei.

Seklys Tong

Dievo garbinimas

tos Himnu.
— Torontas. — Ontario pro

vincijos biudžetas sekantiems 
!-. metams pateiktas $304.208.000, 

Į kai pernai buvo $265.980.000.

KINO “CENTRE” 772 Xt„ts„ w
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

2.

Ketvirtadienį — šeštadienį, kovo 27, 28, 29 d.
THEY GOT ME COVERED — Bob Hope, Dorothy Lamour
RETURN OF FRONTIERSMAN—spalvota — Gordon McRae

Pirmadienį — trečiadienį, kovo 31, balandžio 1 ir 2 d.
KIM — spalvota —* Errol Flynn, Dean Stockwell
L4Y DANGER — tik suaugusiems — Dick Powell,

L1NKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga’

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ. 
Kreiptis:

235 Pacific’Avė., Toronto, Ont 
Telefonas MU. 1214

yra priešingas: 100 moterų ten
ka 102 vyrai. 1941 m. santykis bu- 

buvo dau-vo 100:105, t.y. vyrų 
giau.

Už kursus reikės 
daugiau

Anglų kalbos bei 
kursų lankytojų mokestis nuo 
š.m. rugsėjo mėn., t.y. nuo nau
jo sezono, bus pakeltas nuo $1 
iki $5. Esą, taip daroma atsi
žvelgiant į kitų miestų praktiką. 
Pereitais metais Toronto mies
tas išleido $68.000, o provin
cinė valdžia $41.000. Padidini
mas mokesčio, beabejo, yra vie
na iš priemonių sumažinti mies
to išlaidas, kai siekiama biudže
tą subalansuoti nekeliant mo
kesčių. i

mokėti

pilietybės

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas

1081 BLOOR ST. W.
(tarp Dufferin ir Dovercourt)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 vai p.p. 
ir 6.30-8 vai. vak. arba pagal 

susitarimą
•

Telefonas ME. 2933

gungiui, prie Bathurst g-vės. Te- 
lef. EM. 3-8588.
Išnuomojami du kambariai ir 
virtuvė su ar be baldų. 547 Duf- 
ferin Avė.
Išnuomojami du atskiri butai— 
2 kamb. ir virtuvė ir antras pen
ki kambariai, virtuvė ir garažas. 
Tel. ME. 7265.
Išnuomojami 2 kambariai ir vir
tuvė Il-me augšte. 116 Millicent 
Avė.
Išnuomojamas vienas kambaryj 
ir virtuvė dirbančių šeimai,, be 
vaikų. 17 Beatrice St.
Prie gero susisiekimo parduoda
mas astuonių kambarių namas. 
Kreiptis: EM. 3-8588.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

314 BATHURST ST. 
Toronto

Tel. EM. 4-7146 •
Namų adr.: 6 Marshall St.

Tel. Lt. S’/do' - 7
Kalbamos valandos: - - 
Kasdien nuo fl-12 vai, 2-4 vai. 
po pietų ir 7-9 vai. vak. ŠeštaA 
dieniais nuo 12 iki J-vaL p-.p. 
Sekmadien., pagal susitarimą.

Nauja lietuvių krautuvė
v 1

Tautiečiai, aplankykite naują
vyrų, moterų ir vaikų rūbų kHuituvę

DUNDAS GENERAL STORE
TeleL WA. 9912846 DUNDAS ST. W., Toronto.

čia pat veikia jauki
Savininkas BR.

r i?

;ančiam LOKo posėdžiui.
Visi papildymai neformaliems 

sąrašams jau gauti ir visi sąrašai 
patvirtinti. Sekretoriui pavesta ‘ Į Saskatchewan išvykstančioj 
sudaryti. alfabetinius sąrašus 
apygardomis ir juos paskelbti.

Kadangi Vakarų apygardoje 
renkami trys KLB Tarybos na
riai ir tėra trys kandidatai, tai 
buvo siūlymas duoti tai apygar
dai dar dvi savaites laiko dides
niam skaičiui kandidatų išstaty
ti, o jei jų neatsirastų, tai skai
tyti tuos tris išstatytuosius iš-

p. A. Sungailienės išleistuvės 
šeštadienį, kovo 22 d., sutraukė 
gražų būrį montrealiečių. Gal 
dėlto, kad p. Sungailienė atsto? 
vavo katalikes moteris Montre
alio ALOKe ir KLB LOKe, išleis- 
tuvės išrodė kaip organizacijų 
atstovų pobūvis. į

Pobūviui vadovavo Dr. Sb 
Daukša. Gražiomis kalbomis p.p: 
Sungailams linkėjimų pareiškė 
kun. J. Kubilius, Austrijoje juos 
sujungęs į šeimą kun. Riekus, 

tuoti Vakarų apygardoje. Mat' Montrealio ALOKo pirm. Viliu-
• Sovietų diktatoriai bando į buvo išstatytas ir Ontario apy- šis, p. E. Kardelienė, 

raminti pasauly kylančias prieš gardoje. <' ’ ” ” .
jų agresiją nuotaikas. Spėjama f

Prof. Kaminskas 
sudaro V. Tarybą

(Atkelta iš 1 psl.) 
tuom negu kad Vakarų Vokieti-
ja būtų ŠAP dalyvis. Naujausio- j rinktais be balsavimų. Trečiasis 
ji nota parodanti, jog sovietai su- kandidatas yra J. Juškaitis iš Te
tinka visiškai atsisakyti Potsda- ronto, kuris pasirinko kandija
mo susitarimo(!). ‘ ;

, “NL” re; 
dakt. J. Kardelis, At-kų pirm. 

“NL” redaktoriui J. Karde- Pr. Rudinskas, LAS pirm. J. Lu?
tai buvo viena priežasčių, kodėl liui buvo padaryta priekaištų koševičius, KLT sk. atst. 
Stalino didžioji literatūros pre
mija šiais metais, pirmą kartą: šų, pakrikštijant juos savo nuo- 
per 15 metų, buvo suteikta uk- žiūra įvairių organizacijų, par- 
rainiečiui Zlobin, ir latviui Vilis tijų ar “visuorfienės” sąrašų var- 
Latzis už knygą “Į Naujuosius dais. J. Kardelis atsakė, kad už 
Krantus”. Šitą spėjimą papildo krikštijimus jis atsakąs ir žadąs daineles ir pianistė J. Judzenta*

dėl paskelbimo neoficialių sąra- jus, kun. A. Stankūnas, kun. Dr. 
Pečkys, D._ Jurkus, K. Toliušisir 
kt. Pobūvį maloniai paįvairino 
solistė A. Stravinskaitė, labai 
nuotaikingai sudainavusi kelias

gauta informacija, jog prieš sa
vaitę Maskvos “Litera tuma j a 
Gaze ta” Latzio veikalą sudirbo, 
bet po poros • dienų, “Grupės 
Skaitytojų” laiškas buvęs iš
spausdintas “Pravdoje”, kuria
me dar “kritiškiau” sudirbta “L 
G” už pirmąją kritiką. Sekančią 
dieną “LG” redaktorius per visą 
puslapį atsiprašė suklydęs.. 
Vienintelės premijuotos operos 
kompozitorius buvęs estas.

Žinotina,
kad Polio, Leukemia, Diph
theria, Tetanus, Encephalitis 
ir Spinal meningitis ligų gy
dymas iki 7500 dol. apdrau
džiamas 2 metams (visa šei
ma) tik už 10 dol.

Be to, draudžiu ligoninių, 
operacijų bei gydytojų vizitų 
sąskaitų apmokėjimus ir atlie
ku įvairius gyvybės bėi pra
rasto darbo laiko apsidraudi
mus. Taipgi draudžiu įvairų 
turtą bei auto mašinas ir už
pildau Income Tax Return 
blankus.

J. BERŽINSKAS, 
1212 Dundas St. W. Toronto 

Telef. LA. 9547.
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—: —* I I
W WALTER WWW
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vĄukso sidabro papuošalai, keramika' 

odos ir meno išairbimai.Lietuviskos 
kjr kitų tautu klasikinis muiikos^ 

plokstelės^^^^

Jteikafciuktfe' nuuų naujai Watty.

BRONIUS SERGAUTIS
KE. 7593

Paskolos statyboms, NHA pa
skolos, paskolos perkant namus. 

Pinigų investavimas.
Tarpininkavimas įvairiose įstai
gose bei sudarant pirkimo-par

davimo dokumentus.
Įvairus draudimas.

BALTIC CARTAGE & 
t MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.

Informacijų kreiptis OL. 1403 
9 Delaware Ave., Toronto, Ont 

24 valandų tarnyba.

juos toliau rūšiuoti pagal parti- vičiūtė. Prisiminimui dalyvių 
jas, kad visuomenė žinotų, kas vardu G. Rudinskienė ir K. To- 
yra partinis ir kas nepartinis. piušis įteikė gražią itališką va- 

Kaip žinoma, KLB LOKe rin- zą. Atsisveikindama p. A. Sun- 
kimų tvarkos klausimus svars- ’ gailienė dėkojo už gražius linkė- 
tant, KLT stovėjo už vieną są- jimus ir užkvietė, jei kas tame 
rašą visai Kanadai irnenorėjo krašte atsidurtų, būti ,jos sve- 
sutikti net su apygardiniais rin- čiais. Išleistuves "ruošė G. Bu
kimais, o dabar reklamuoja są- idmskienė. A. Mališkienė, J. Ju- 
rašinę rinkimų tvarką. Mainos dzentavičiūte ir K. Toliušis, 
rūbai margo svieto ... j Ponia A. Sungailienė su moti-

: na išvažiuoja ateinantį ketvir- 
Atšaukė atstovą iš KLB LOKo ; tadienio vakara.
Maž. Liet. Bičiulių Dr-jos ats

tovas į KLB LOKą buvo praei
tais metais priimtas pilnateisiu ,m . ,
nariu. Užpraeitame posėdyje KL g°ninėie sunkiai serga Grabaus- 
Tarybos atstovui p. Katiliui pa-,kas’ P- Ivaškevičienės brolis. St. 
siūlius keisti KLB Tarybos rin- K^da po sunkios kojų venų 
kimines taisykles, o MLB atsto- į °Peracii0S * ligoninės grįžo į 
vas p. Viliušis užginčijo, kad kei- : namus .
timai šiuo metu jau suvėluoti, o ■ — K°v0 23 d. Šv. Kazimiero 
jei jau ir ineštini, tai tik sufor-! ParaPijos choras turėjo gražų 
muluoti raštu. Kilo ginčas. Jo j savybės vakarėlį parap. salėje, 
metu p. Katilius remdamasis,! J^yavo lr Parap. komi- 
Vidaus Tvarkos taisyklėmis įro
dinėjo, kad p. Viliušis tegalįs da- , 
lyvauti tik patariamuoju balsu. Amerikos šachmatų turnyre pas- 
MLB atstovas ir valdyba dėlto i 
užsigavo ir p. Viliušis iš KLB LO 
Ko išėjo iki bus išspręstas jo tei- . x . , . . . ,
šių posėdžiuose klausimas. Visi miesto P^enybese ir eina ly- 
kiti nariai pasisako už pilnateisį 
Mažosios Lietuvos Bičiulių Dr-

kad tavo”iiį šioif tačiau gi KLB i Ringai P»-
LOKo nutarimams reikia vien- ^eJ° d,rb“ be?lv‘? p.
balsio sprendimo. j Juknavtcius. Jis darosi nepava-

Iduojamu įvairių pobūvių uzfik- 
Katalikių moterų susirinkimas suotoju. Linkėtina, kad kuo gfei- 

Kovo 23 d. Aušros Vartų para- čiau jis susidarytų sąlygas įsi- 
pijos salėje įvyko Katalikių Mo- kurti ^avo atelję ir susilaukti vi- 
terų Montrealio skyriaus susi- suotinos tautiečių paramos..

Maž. Liet. Bičiulių Dr-jos ats
— Pereitą savaitę mirė Bro

nius Žukauskas. Notre Dame Ii-

teto nariai.
— Šachmatininkas I. Žalys

tu užima vietą tarp pirmųjų dvi
dešimties 2.300 žaidėjų tarpe. Jis 
laimėjo antrą ratą Montrealio

giomis su kitais dviem laimėto
jais, kurie, tajp pat, yra laimėję 

rstow''dal7vavim“ąrklip Pirmus du ratus.

AR JŪS PAGEIDAUJATE^ 
PIRKTI NAMUS f :

1. $11.900, Ossington ir Queen, 8 kambarių, 2-jų augštų, oru ir 
stokeriu apšildomas namas. Yra garažas. įmokėti $3.000. 
(Klauskite Garbenio).

2. $22.000, Grenadier — High Park, 11 kambarių, vandeniu — 
alyva apšildomas, 2 vonios, 2 moderniškos virtuvės. Privatus 
■įvažiavimas ir garažas. Įmokėti $10.000.
(Klauskite Garbenio ar Andrejausko).

3. $8.000. įmokėti $3.000. 6 kambarių, anglimis ir oru šildomas, 
Dufferin in Dundas g-vėje namas.
(Kreiptis pas Andręjauską). .

Kreiptis: A. GARBENIS arba V. ANDREJAUSKAS-AndrewS’

H. M. DAVY & Go
REAL ESTATE BROKERS -

105 RONCESVALLES ĄVlt
TELEF. LA. 2763 arba LA. 6101, o vakarais HY. 1543 (Garbenis)


