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LAIKRAŠTIS IR SKAITYTOJAIaparato, kaip didieji laikraščiai, kurių reporteriai visas 24 vai. po miestą slankioja žinias rinkdami, kurie dar be to, naudojasi specialių agentūrų leidžiamomis žiniomis. Mums nerūpi visi įvykiai# bet įįk tie, kurie -tiesioginiai ar netiesioginiai paliečia lietuvius- Visus tuos įvykius nesunku būtų užregistruoti laikrašty ir tuo būdu pranešti visiems skaitytojams, jei daug kas redakcijoms pagelbėtų. Dabar paprastai rašomos* korespondencijos apie viešąją visuomeninę veiklą—minėjimus, parengimus, susirinkimus, paskaitas ir tt. Bet kiek daug įdomių faktų dar lieka neužregistruota! Kiek būna laimingų ir nelaimingų įvykių, mirimų, gimimų, vestuvių, susi- žeidimų, persikėlimų į kitą vietą, įsigijimų kokio turto ir tt. ir tt. O dažniausiai visa tai lieka neužregistruota.Nereikia manyti, kad žinutei parašyti reikia kažin kokio rašytojo. Visai ne. Kiekvienas gali parašyti, kad .būtų suprantama, kas įvyko, o galutinę formą ir redakcija gali suteikti. Svarbu tik. kad ją pasiektų pats faktas. Iš tos pat vietovės trumpesnes žinutes galima net telefonu perduoti.Nemanykim, kad smulkūs įvykiai laikraščiui neįdomūs. Viskas įdomu. Kiekviena naujiena kurią gali pasakyti savo bičiuliui, įdomi ir laikraščiui, nes įdomi nors daliai skaitytojų. Kiek-

Prieš pora savaičių šitoje vietoje mes šiuo klausimu jau kalbėjome. Tačiau tada lietėme tik ūkinę-piniginę klausimo pusę. Šį kartą norėtųsi paliesti tą antrąją pusę, dar esmingesnę ir svarbesnę — laikraščio turinį.Mūsų laikraščiai leidžiami ne biznio reikalui ir niekad jų leidimas pelno leidėjams ne tik neduoda, bet visada duoda nuostolius, kuriems padengti tenka ieškoti kitų šaltinių, dažnai stačiai ubagauti, aukas rinkti, parengimus ruošti ir iš pajamų nuostolius padengti. Šie nuostoliai gaunasi dėl to, kad mūsų yra per mažai. Per mažai laikraščiai gauna prenumeratorių, permažai gauna iš skelbimų, nes stambiosios firmos mažų tiražų laikraščiams skelbimų neduoda. Jas vilioja tie laikraščiai, kurie turi šimtus tūkstančių skaitytojų. Dėl pavyzdžio galima priminti, kad už tokio pat dydžio skelbimą, už kurį mūsų lietuviškieji laikraščiai gauna pav., $5, didieji laikraščiai, turį, pav., 300.000 tiražą, gauna apie $250. Dėl to tai jie ir parduodami pigiau, negu kainuoja jų popieris. Dėl to jie gali išlaikyti milžiniškus aparatus, siuntinėti po visą kraštą ir net po visą pasaulį korespondentus, brangiai mokėti už straipsnį, gali leisti puošnias laidas ir dar dangoraižius pasistatyti. Atsiminkim tik, kad stambiosios firmos šiame krašte reklamai išleidžia net po keliolika ir kelias- r vienam įdomu, pav., sužinoti, kas dešimt milijohų per’ metus. Dide- ’ lė dalis tų milijonų tenka laikraščiams. Deja, nei vieno cento iš tų milijonu netenka smulkiesiems tautybių laikraščiams. Jie turi patys išsiversti, kad ir ubagaudami.Beabejo, tai nemalonus reikalas. Tačiau mes savus laikraščius leidžiame, juos prenumeruojame ir skaitome. O kodėl?, Todėl,-kad mes be savų laikraščių negalime gyventi. Todėl, kad savas laikraštis yra mūsų lietuviškosios bendruomenės vidinis ryšys, yra priemonė, per kurią mes galime reikšti savo mintis įvairiausiais mums rūpimais klausimais, galime kelti įvairiausias idėjas bei sumanymus, galime per juos rasti dvasinio peno poilsio valandėlei, pagaliau galime per juos susirišti su kitais lietuviais, galime sužinoti, kur ir kaip jie gyvena, kuo rūpinasi, kaip jiems sekasi, ar kas juos ištinka. Šito mums negali duoti joks svetimas laikraštis, joks svetimas laikraštis negali atstoti savo lietuviško.Dažnas iš mūsų saviesiems laikraščiams kartais ir negero žodžio nepagaili, nepasitenkinime pareiškia. Bet ar kiekvienas pagalvoja, kodėl jie yra ne be trūkumų?Atsiminkim, kad prie jau aptartų sąlygų joks mūsų laikraštis neturi pakankamai darbininkų. Redakcijoje savaitraščio dažnai dirba vos po vieną žmogų. Jokių pastovių korespondentų ar reporterių nėra, už žinių teikimą ar straipsnius honoraro mokėti nėra iš ko. Tai kaip gi laikraštis gali patenkinti lūkesčius skaitytojų? Išeitis tik viena, būtent, glaudus visų bendradarbiavimas. Kiekvienas galvoja, kiekvienas stebi gyvenimą, jį vertina ir daro išvadas, turi sumanymų bei iidė- jų. Jei kiekvienas pasistengtų savo mintimis pasidalinti su skaitytojais, parašydamas strai
psnelį, maty tumėm, kaip ir laik
raščiai pagyvėtų ir pati visuo
menė išjudėtų.

Toliau. Lietuviai plačiai gy
vena. Gyvena įvairiausiose sąly
gose ir daug kas jų gyvenime 
nutinka. Redakcijos viso to ne
mato, dažnai per vėliai sužino 
net apie visą eilę įvykių, kurie 
vyksta toje pačioje kolonijoje, 
kur laikraštis eina, nes neturi

nufikoar kaipsekasTk'bkiam ’pažįstamam ten kažkur už kelių šimtų mylių.Taigi visi prisidėkim prie laikraščių papildymo mintimis ii' žiniomis, o tada jie bus įdomesni ir malonesni. Kito kelio juos tokiais padaryti mes neturime — tik visi, iš visur ir apie viską ra- šykim.

JAV “SULAIKYMO” POLITIKA SUŽLUGO
pareiškė Mr. James Burnham

i

(SPECIALIAI “TĖVIŠKĖS % ŽIBURIAMS”) 
Niujorko bendradarbio A L M A U Ssi tautų apsisprendimo teise, turėtume perspektyvoje turėti tam tikrą Rytų Europiečių Federaciją, kuri būtų artimai susirišusi su visuotina Europiečių Federacija”.Mr. Burnham, kuris savo paskutinėje knygoje iškėlė egzilinių politikų . reikšmę, paprašytas įvertinti Rytų ir-Vidurio Europos pabėgėlių veiklą laisvame pasaulyje, sako: “Politiniai pabė

gėliai, pasišventę kovai dėl savo 
tėvynės, yra būtini (indispens
able) kolegos kovoje su Kremliumi. Nelaimei, ęgzilinio gyvenimo aplinkybės visuomet iššaukia intrigas, asmenišką pavydą ir sterilų fakcionąlizmą (partija partijoje^susikaldymas). Norint nuoširdžiai įvertinti, tenka konstatuoti šiuos sunkumus pabėgėlių iš Sovietų sferos tarpe. Dau-

Pasauliniai politkiai ir politikos kūrėjai kolkas vis nedrįsta atvirai pasisakyti kur taikos eta- pas-ginklavimosi periodas veda. Iš to seka spėliojimai, kombinacijos, politinis didžiųjų, mažųjų ir “visai be galios” veiksnių žaidimas. Mr. James Burnham “tūlos JAV politiką kuriančios komis j ios” narys, redaktorius, profesorius, publicistas, autorius knygų “Makiavelistai”, “Kova dėl pasaulio”, “Busimasis komunizmo sunaikinimas”, sudaro gražią išimtį. 47 metų, pasaulinė asmenybė, iki paskutiniųjų metų dėstęs politinės filosofijos fakultete Niujorko universitete, keliolika pastarųjų mėnesių praleidęs Indijoje, grįžęs tuoj atsiliepė į Jūsų bendradarbio prašymą painformuoti lietuvius degančiais tarptautiniais, amerikiečių ir lietuviškos augštosios politikos klausimais.Mr. Burnham mano, jog taip vadinama sulaikymo (contain
ment) politika galėjo būti patei- i niai pabėgėliai šioje programoje 
sinama kaip Amerikos “laikinas,' turėtų funkcionuoti kaip* tikri 
pereinamasis periodas”. “Savo i sąjungininkai ir draugai”, esme tačiau ji yra defensyvinė ir negatyvi. Kaip tokia, ja nega- 'trumpo jos egzistlvimo, dar ne- lima - vadovautis neribotai, nes galėjęs pagauti Strasburgo Lais- 
jau dabar ji yra savo sužlugimo 
augščiausiame laipsnyje. Jos galą išpranašavo Kinijos komunis-

įsteigimo faktas yra tarptautinės reikšmės, didelis žingsnis pirmyn. Tikiuosi, jog šis užsimojimas artimiausioje ateityje bus ne tik išplėstas, bet ir jo kvalifikacijos bus iškeltos”.Mr. Burnham apgailestavo, negalįs į Almaus klausimus atsakyti išsamiai “tam aš turėčiau parašyti kitą knygą”.
... “Laisvosios Europos Komiteto darbas yra tokios plačios apimties, jog jo negalima vien paviršutiniškai permesti. Kaiku- rie šio darbo aspektai buvo atlikti puikiai, kiti indiferentiškai, treti visai kenksmngai. Mano įsitikinimu komiteto veikla nuolat gerėja, kai šiuose taip sunkiuose veiklos baruose jis įgauna didesnį patyrimą. Nėra abejonės, jog vienu atžvilgiu komiteto veikla ’ buvusi pertempta — palyginus politinius pozityvius rezultatus su jiems atsiekti išleistų pinigų suma ir tą darbągumas jų, tačiau galėtų būti pa- j dirbusių žmonių skaičiumi. Kal- šalinti, jei būtų imtasi veiks- ibant apie “Rusijos Tautų Išlais-mingos politinės ir psichologinės akcijos; kvalifikuoti politi-

Mr. Burnham takosi dėl taip i trumpo jos egzistavimo, dar ne-
vosios Europos Kolegijos charakterį. Šitokio universiteto reika
lą jis vienas pirmųjų iškėlė savo

vinimo Komitetą”/ tenka pabrėžti, kad jo-pagrindinė pradinė klaida ta, jog visas darbas orientuotas pagrindine “rusiška” perspektyva- Komitetas dar ir dabar laikosi šio nusistatymo ir jis nieko praktiško neatsieks, jei ši klaida nebus atitaisytą. Tuo pačiu metu norėčiau pastebėti, jog šių trijų komitetų (Laisvosios Europos, Laisvosios Azijos ir Ru-

SAVAITĖS IVYKIQ APŽVALGA
Kovbje dėl Europos apginklavimo pagrindinį vaidmenį tebevaidina Vokietijos klausimas. Į sovietų kovo 10 d. notą dėl taikos sutarties su Vokietija vakariečiai atsakė, jog siūlymas galėtų būti priimtas, jei sovietai sutiktų, kad rinkimai abiejose dalyse ■būtų pravesti JT priežiūroje. Vakariečiai taip pat sutinką leisti sujungtai Vokietijai sudaryti savą kariuomenę, prižiūrint buv- sąjungininkams, bet nesutinką, kad Vokietija turi būti palikta neutrali. Jai turintį būti palikta teisė prisijungti prie Eisen- howerio vadovaujamos Europos armijos. Ta pačia proga buvo pastebėta, kad Vokietijos rytinių sienų vakariečiai nelaiko galutinomis.Diplomatiniuose sluogsniuose laikoma, kad tai kalbų tuo reikalu tik pradžia ir kad Sovietų Rusija su kurios nors formos JT kontrole rinkimuose sutiks. Višinskis, gavęs notą, tuoj aus pasikvietė JAV, D. Britanijos ir Pancūzijos ambasadorius ir išdėstė Sovietų pažiūras tuo reikalu. Esą, rinkimai turį būti pravesti ne JT, bet abiejų dalių, vyriausybių priežiūroje. Kad JT priežiūra esanti neįmanoma, rodąs faktas, kad Rytų Vokietija ir atvykusios sąlygų tikrinti JT komisijos neįsileidus. Vokietijai turį būti leista sudaryti savą kariuomenę, bet neturį būti leista įstoti į jokias sąjungas, kaip Š. Atlanto Sąjunga ir kt, kurios

jau baigią patraukti savo pusėn. Po to liksią tik paveikti atitinkamai masių nuotaikas. Bet prieš tai dar tenka laukti naujo sovietų ėjimo, kurie beabejo norės reikalą nors užvilkinti.
JAV gyvena priešrinkiminėm nuotaikom. Iš numatomų kandidatų stipriausias atrodo geni Ei- , senhoweris. Jis ruoš.iasi grįžti į JAV gegužės mėn-, o prieš tai žada aplankyti visas Š. Atlanto Sąjungos narių sostines, turbūt, kad susitartų dėl įpėdin jo. Jį toje kelionėje galbūt lydės ir štabo viršininkas gen. Gruenther, siūlomas įpėdinis.Stambiausias įvykis priešrinkiminėje kampanijoje beabejo’ buvo pereito šeštadienio prez. Trumano pareiškimas, kad jis savo kandidatūros nebestaty- sąis, bet visom jėgom paremsiąs demokratų kandidatą. Kas juo bus, paaiškės tik partijos konvencijoje liepos mėn. Dabar girdėti daug palankių balsų ypač Illinois gubern. Adlai E. Stevenson, kuris savo sutikimo kandi- iatuoti taip pat dar nėra davęs.Kita mus dominanti JAV gyvenimo naujovė, tai kovo 24 d. prezidento Trumano pasiūlymas kongresui per 3 metus įsileisti dar 309.000 europiečių imigrantų — kas met po 39.000 vokiečių ir italų, po 7-500 graikų ir olandų ir po 7.000 pabėgėlių iš už geležinės uždangos, kurių jau dabar esą? 18.000. Bet šio projekto ke-

nės .galios pasiekimas”.
Rusijos (Sov. Sąjungos ateitis turėtų būti šitaip sprendžiama: dintas ar projektuojamas, “teisingumas bei politinis tiks- Burnham visdėlto randa, “jog, lumas (expediency) reikalauja kolegija nėra patenkinama nei iš joje laisvo apsisprendimo teisės politinio, nei iš intelektualinio inteligentiškos aplikacijos. Tuo požiūrio”. Esanti klaida, “kad pačiu mes turėtume stengtis iš- sovietų piliečiai (ukrainiečiai, vengti Rytų Europos balkaniza- rusai, gruzinai) studentais nebu- cijos. Kad to atsiekti, remdamie- ' vo priimami... Pats kolegijos

idėjų šiuo metu matome įgyven- Mr.

Amerikiečiai vis dar neturi nauju tankuPastaruoju metu ir viešumą pasiekė žinios, kad JAV tankai Korėjoje pasirodo labai menki. Minimas pavyzdys, kad tose pačiose kautynėse amerikiečių tankų daug daugiau sužalojama negu britų ir jie nebepajėgia grįžti, turi būti atitempti, kai britiškieji dar patys grįžta. Pasirodo, kad JAV dar neturi naujų tankų, bet tebenaudoja praeito karo gen. Patton EM-46 vidutinius, t.y. pastarajame kare patobulintus Pershing tankus. Jų gamyba buvo paspartinta prasidėjus Korėjos karui. Jie turį nemažų trūkumų.Po karo buvo paruošti dviejų tankų projektai — EM-41 lengvas ir EM-47 vidutinis. Juos dabar gamina Cleveland© Cadillac fabrikai. Jie buvo pradėti gaminti neišbandyti, nes karo reikalas vertė, ir pasirodė, kad turi tiek ydų, kad armija atsisakė juos priimti. Yra paruoštas projektas naujo EM-48 vidutiniotanko, bet jis dar visai nepaga-1 Sovietų aviacija nuolat auga ir
Nauji gandai apie Staliną

minamas. Į darosi vis pavojingesnė. Sovie-Neturėdami savų naujų tankų, tų sprausminių lėktuvų gamy- amerikiečiai svarsto ar nereikė- ba esanti 4 kartus didesnė, kaip tų paimti Britų vidutinį tanką JAV. Ypač daug sovietai turį Centufioną ir pradėti jo plačią sprausminių naikintuvų, bet ne- gamybą, kaip kad buvo padaryta rimą keliąs faktas, kad sovietai su Canberra bombonešiu ir Sap- jau turį tolimo skridime bombo- phire motoru. Bet ir čia randama | nešiu, galinčių nešti atomines kliūčių. Amerikiečiai sako, kad bombas. Šiuo atžvilgiu jie beveik Centurionas pagal savo svorį —[pasiviję JAV. Jei sovietai ir to- 52 ton. — teturi permažus gink- _i_lus, tad reikalingas pakeitimų^ Tai esą nepriimtina jau dėl to, kad reikėtų bent metų laiko vien rėjos patyrimas parodęs, kad sa- pakeitimams suprojektuoti, tad vo lėktuvų pranašumu pr’eš so- gamybos pradžią tektų atidėti. Pagaliau bijoma svetimu tanku pasiremti ir dėl to, kad tai būtų išaiškinta nepalankiai pačių sugebėjimams.
Sovietų aviacija pavojingaJAV parlamento pakomisijai, paremdami prašomus $20.000.000 aviacijai, oro laivyno ministeris Fonteller ir štabo viršininkas gen. Vandenberg pareiškė, kad

liau tęsią savo gamybinius planus, tai po 3 m. daugumas jų lėktuvų būsią sprausminiai- Ko-

trambozo. Dėl to šiuo metu po- litbiuras turįs didelio klapato dėl jo įpėdinio. Olandų laikraštis “Nieuwe Rotterdamse Courant” dar sausio 12 d. rašė, kad Stalino sveikata pasidariusi labai kritiška po gruodžio mėnesį jam padarytos širdies operacijos.
— Maskva. — Turbūt, kad pa

neigtų gandus apie blogą sveiJ 
katos stovį, kovo 30 d. Stalinas 
pasriodė Rusų Fed. respubl. 
augšč. tarybos paskutiniam po
sėdy, lydimas Molotovo ir kt 
politbiuro vadų. Po keleto metų 
pertraukos, Stalinas pasirodė 
maršalo uniformoje. Jo dešinėje 
buvo Molotovas. A. tarybos na
riai Staliną, žinoma, sutiko la-

Pasaulio spauda pastebėjo, kad Stalinas nedalyvavo nei Sovietų Sąjungos Augšč. Tarybos raėju- sioj sesijoj, nei Rusijos respublikos Augščiausios Tarybos sesijos atidaryme pereitą savaitę. Dalyvavo tik Molotovas, Berija ir Malenkovas. Stalinas dar niekur nebuvo viešai pasirodęs nuo sausio 21 d. sovietinių vadų konferencijos bei Lenino mirties metinių iškilmių Maskvoje-
Anglų “Intelligence Digest”, 

leidžiamas Kenneth De Courcy, 
gerai informuoto, kuris tarp kit
ko pirmasis paskelbė, kad sovie
tai turi atominę bombą, praneša, 
kad Stalinas esąs visiškas invali
das ir kiekvienu metu galįs mir- . _. , _______
ti nuo coronarijos arba smagenų ■ bai triukšmingom ovacijom.

vietų MIG-15 negalima džiaugtis, nes tie Sabre tipo lėtuvus numušą.JAV programa pastatyti aviacijos 125 kovos vienetus nuo 1953 m. jau esanti nukelta į 1955.
Tito keičia liniją?Tiek amerikoniška, tiek Europos spauda pastebi, kad Tito savo santykiuose su Vakarais darosi santūresnis. Nuo šių metų pradžios vakariečių viešai jis jau nebepriiminėja ir savo valdiniams uždraudė mėgsti su jais artimą kontaktą, o tiems, kurie ryšių jau turi, įsakyta apie viską pranešinėti saugumo organams. Daugelis į Jugoslaviją atvykstančių svetimšalių pastebėję, kad jie visada ir visur yra sekami. Tito aiškiai kartoja, kad Vakarai jam pagalba duodą be jokių įsipareigojimų ir jis marksizmo-leninizmo neatsižadėjęs. Tą jis naujai įrodė uždarydamas visus teologijos fakultetus, neleisdamas arkivyskupui Stepi* nac eiti savo pareigų, ir toleruodamas vis dažnesnius komunistų išsišokimus prieš katalikų dvasininkus.

— Haga. — Karalienė Julijo
na su vyru Bemhardu balandžio 
2 d. atvyks į JAVfo balandžio 22

džia spėti 'Amerikos politikos raidą ateityje”.Mr. Burnham mano, jog nesu- 
darynias sąlygų Pabaltijo tau
toms dar glaudžiau susirišti su laisvuoju pasauliu per Laisvosios Europos Radiją yra “greičiau laikino pobūdžio, išeinąs iš biurokratizmo, negu politikos”.Jūsų bendradarbis pasiteiravo Mr. Burnham nuomonės dėl Pa
baltijo kraštų strateginės ir po- tinės reikšmės, prisimindamas, kad vienas geopolitikos kūrėjų McKinder Rytų Europą laikė Eurazijos gyvybiniu centru.Mr. Burnham: “Aviacijos išsivystymas McKinderio teoriją šiek tiek pakeitė. Tačiau jo idėjos apie “Heartland” strateginę reikšmę, su visu jo strateginiu pagrindu, tebegalioja. Iš šito požiūrio. Pabaltijos kraštų strate
ginė svarba negali būti ginčija
ma. Būdamos “Heartlando” svar
biame sparne, jos yra vartai arba gynimosi centras, atsižvelgiant į tai, kas jas kontroliuoja. Jų svarbumo bene geriausias įrodymas, turbūt, būtų paskutinių 12 metų Maskvos politika Pabaltijo tautų atžvilgiu.Mr- Burnham įsitikinimu, “mažiausiai 90% visų trijų Pabaltijo kraštų gyventojų sudaro” pasyvią rezistenciją”. Jis neturįs įrodymų paremti nuomonei, jog šiuo metu jose gyvuotų ir plati “aktyvi rezistencija”, — atsakė į klausimą “kaip jis vertinąs LTS Respublikos gyventojų laikyseną šiuo metu”.

(Nukelta į 8 psl.)

Sekančią dieną Vak. Vokietijos kancleris Adenaueris paskelbė, kad gegužės mėn. antroje pusėje į Bonną atvyksiąs Acheso- nas, Edenas bei Schumanas ir būsianti pasirašyta V. Vokietijos įsijungimo į Europos gynimą sutartis, kuri buvo aptarta Lisabonos pastarojoje konferencijoje ir prieš tai vykusiuose Londono ir Paryžiaus pasitarimuose. Atseit, V. Vokietijos vyriausybė nusprendė Sovietų siūlomą suvienijimą ir neutralumą atmesti, nelaukiant nei diplomatinių derybų pabaigos. Dabar sovietams, kad sutrukdytų V. Vokietijos įsijungimą, teliko viena išeitis — priimti vakariečių siūlymą dėl bendrų rinkimų JT priežiūroje. Tiesa, pačioj ^Vokietijoj dar yra to įsijungimo priešininkų. Ypač priešinasi tam socialdemokratai, tačiau sakoma, kad vyriausybė ir sąjungininkų komisarai juos

Kituose pasaulio kraštuose pereita savaitė neatnešė nieko žymesnio. Egipte ruošiamasi rinkimams neatšaukus karo stovio. Britai ten jaučiasi ramiau įr dalį savo jėgų iš Sueso zonos jau grąžina net namo, nors prasidėjusiose derybose dar nepasiekta nieko. Korėjoje nepasiekta nieko .Malikas JT nusiginklavimo komisijoje vėl triukšmavo, kad JAV Korėjoje vartoja biologinį karą, bet šaukė, • Raud. Kryžiui, kaip siūlė JAV, tą kaltinimą išaiškinti esą negalima pavesti, nes tai esanti tik Šveicarų, ne tarptautinė, organizacija. Čiang- •kaišeko nuomone, jei Korėjoje būtų pasiekta paliaubų, komunistai pasireikštų pietryčių Azijoje — Indokinijoje.Tuo tarpu prancūzai sakosi komunistus atmušę. Tikimasi, kad balandžio lietų perijodu čia kovos aprims-
Sudbury darbo unija raudonaPo vienos korespondencijos vedėjas, po policijos perspėjimo,“TŽ” iš Sudburio, “N. Liet.” pasirodė korespondencija ginanti kasyklų darbininkų uniją, kuriai mūsų korespondentas raudonumą be pagrindo primetęs ir tt. Bet štai dabar angliškoje spau-' Joje jau antra savaitė kartojama, kad Sudbury Mine-Mill Union (local 598) yra vadovaujama komunistų- Dėl to policijai įsikišus net nutrauktas unijos programos transliavimas per vieną vietos radijo stotį. Stoties

Lenkija reikalauja brangenybių
Karo metu į Kanadą buvo at

vežtos saugoti iš Lenkijos išvež
tos valstybinės istorinės bran
genybės. Jos buvę laikomos vals
tybinėje bandymų farmoje, o 
paskum vienos buvo perkeltos į 
Quebec© provincinį muziejų ir 
paimtos Quebeco vyriausybės 
globon, o kitos padėtos į Bank of 
Montreal seifą. Jau kelintą kar
tą komunistinė Lenkijos valdžia 
reikalauja tas bangenybes grą
žinti, bet Kanados federalinė 
valdžia atsako, kad ji nėra pa- 

. 1 «, v , ėmusi tų brangenybių savo glo-
d. per Windsorą atvyks neoficia- bon, kad nėra dėl jų pasižadėju- 
liam vizitui j Kanadą. \ į si ir jų likimas priklauso nuo' tų

žmonių, kurie jas atvežė ir kurių 
vardu jos yra kur nors padėtos. 
Esą, jei Lenkijos valdžia nori tas

paprašęs unijos sekančios- programos teksto. “Tai buvo nuo pradžios iki galo raudonoji propaganda”, sako vedėjas apie tą jam pateiktą rankraštiį. Deja, ta programa pradėta transliuoti per kitą stotį.Tuo būdu komunistinė propaganda šiaurės Ontario tebe- skleidžiama, nes ir Kirkland Lake ir Timmins unijų vadovybė yra raudonųjų rankose. Jie esą pasiekę, kad komunistiškoj dvasioj yra vedami daugelis vai- • kų darželių, turinčių paruošti dirvą komjaunlmui.— Miunchenas. — Čia polici- jos būstinėj sprogo kancleriui Adenaueriui adresuotame siuntiny buvusi bomba. Užmuštas 1,
brangenybes gauti, tereikalauja sužeisti 4. Siuntinys nepažįstamų 
jų iš tų žmonių per Kanados teis-; asmenų buvo įteiktas vaikams,. - 
mą. Kovo 17- d- Lenkijos vyriau- kurie jį atidavė policijai.
sybė paskelbė paskutinę savo — Vašingtonas- — JAV ūki- ' 
notą Kanadai tuo reikalu, kurio- nės mobilizacijos šefas Ch. E. 
je atmeta aną Kanados poziciją j Wilson atsistatydino dėl to, kad 
ir vėl reikalauja brangenybių prezidentas plieno pramonės 
grąžinimo. ! darbininkų atlyginim ąišsprendė

Iš Kanados valdžios sferų pra- j°^žinios. -
i u j ui * x-x - — Otava. — Kanada yra už-nesama, kad del to mažai tesnau- , .. ,, JIicseiina, ; planavusi visą tinklą oro stočių,

dinama. Užsienių reikalų min.jkurios priežo lėktuvams pasiro- 
Pearson, užklaustas, atsisakė tuo-džius pakeltų aliarmą visame 
reikalu ką nors pareikšti. •1 krašte.

— Vašingtonas. — JAV ūki- <
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BARIKADOSBarikados Paryžiuje. Turbūt, Paryžius barikadų daugiausiai matė revoliucijos metu. Tobulėjant ginklams, barikadų reikšmė sumažėjo. Sunkieji tankai tvirčiausias barikadas išverčia. Bet skęs’ tantis griebiasi šiaudo. Per šį karą Varšuvos sukilėlių ir Vroclovo apsupime barikados ne vieno gyvybę išgelbėjo. Net Korėjoje kalnų. sunkiausi praėjimai užbarikaduojami, daugiausiai išvestais iš rikiuotės tankais.Algirdas yra pasakęs, kad Maskvos vartų pasiekimas yra nuopelnas tų tūkstančių narsiųjų, kurie jo kalaviją rėmė savo krūtinėmis. Šis istorinis didvyriškumas, iš senųjų laikų apsuptas legendomis, ryškus ligi šių dienų mūsų istorijoje. Lietuvis pasiaukoti už savąjį kraštą moka ir savo gyvybę brangiai parduoda.Suomių narsioji tauta ne tiek savo teritorijos savybėmis, kiek savo narsumu apgynė savąją laisvę. Net garsieji “uebermenscho” kūrėjai turėjo pripažinti, kad 1 suomis yra lygus 2% vokiečio.šiandien mus turi supti simbolinės barikados, kurių niekas • negalėtų palaužti. Kovojančioj Lietuvoj kiekvienas lietuvis virto lietuviškumo tvirtove. Ne be pagrindo kongresmanas W. Green Philadelphijoje už Tnūsų sunkią kovą dėl laisvės turėjo pripažinti mus didžiausia tauta Europoje. Tiesa, mūsų mažos tautos aukos yra per didelės ir sunkios. Bet lietuvis garbingai neša mūsų tradicinę istorijos tiesą, kad geriau mirti, o ne vergauti. Šių dienų tautos istorijos lapai rašomi amžiams — be nuolaidų priešui kovojantis lietuvis ligi,pasiaukojimo. zMūsų tremtinių kova yra kol kas defensyvinė. Bet ji mūsų neturi užmigdyti. Kovojančių brolių auka turi mus uždegti ir sujungti. Visur ir visados budėkime. Prieš mūsų pastatytas barikadas turi sudužti Maskvos miglų propaganda. Mūsų pareiga yra nuplėšti Maskvai kaukę ir demokratiškam pasauliui parodyti jos niekingą kruviną veidą. Mes, kvėpavę jos užnuodytu oru, ne vienas pajutęs ant savo nugaros čekisto nagaiką, girdėję mūsų tėvų, brolių, vaikų klyksmą už kaltuose vagonuose vežamų į Sibirą. Mes liudininkai Maskvos baisiojo genocido. Mes, pakilę iš po lavonų gyvi Pravieniškių, Červenės, Katyno kankiniai, šaukim pasaulio sąžinei, kad nesirastų daugiau p. Rooseveltienių, “nežinančių” apie genocidą. Vardan kritusių kraujo, mes turim likti nepaimamos barikados. Mūsų tūkstančių paliudytų faktų tikrumo neatrems Maskvos melaginga propaganda. Mes būkime šios kovos vadovai, skatintojai, kėlėjai. Tegu ir aklieji pamato, ir kurtieji išgirsta, ir lavonai prisikelia pažinę šių dienų baisiąją pasaulio tragediją. VLIKo paraginimas sukilti prieš tylą ir klastą turi būti visada gyvas. • ■ _ _. . -. .Laikas statyti barikadas, kad Maskvos propaganda liktų muilo burbulu, kad ji pajustų pasaulį atbudusį ir pasiruošusį jos užmestą tinklą sunaikinti. R. Medelis.

Kanados komunistai išvelkami i dienos šviesa
Toronto dienraščio “The Te

legram” du reporteriai: Allan 
Kent ir Clem Shields, keletą sa
vaičių tyrinėję Kanados komu
nistų dabartinį pajėgumą, veik
lą ir tikslus, savo surinktuosius 
duomenis surašė į didokus de
vynis straipsnius, kurie pradėti 
spausdinti kovo 22 d. Nr.

Ko Kanados komunistai 
laukia?Jie laukia lūžio demokratiniame pasaulyje/kurį jų manymu, galįs iššaukti kilęs karas arba Vakarų pasaulio ekonominis susmukimas. Jie nėra metę vilčių užgrobti Kanadoje valdžią bet kuriuo laiku, nelaukdami net anksčiau paminėtųjų progų, tačiau, bent kol kas, jie yra priėję išvados, jog šuo metu šiame krašte revoliucija dar negalima. Esą, reikia bent kiek palaukti.Nežiūrint to, jie ir dabar daug dirba ir turi gana kruopščiai išdirbtą programą, kurios autoriumi yra Kanados komunistų partijos lyderis Tim Buck. Jų prog-/ ramoje yra šie pagrindiniai punktai:1. Silpninti Kanados nusistatymą organizuoti pasipriešinimo jėgas kaip viduje, taip ir užsienyje,2. palaužti šio krašto pajėgumą ekonominėje ir gynybos srityse ir3. nuolat būti pasiruošusiems ir turėti grynai paruoštą mašineriją, kuomet tik ateis laimės laikotarpis, tuojau perimti krašto valdymą į savo rankas.Šito siekdami, jie stengiasi:1. laimėti kuo daugiau savo partijai narių ir simpatikų. Rikiuotis viso pasaulio komunistų tarpan, kaišioti pagalius į Kanados. alijantų ratus nekomunisti- niarr^e pasaulyje ir stengtis trukdyti laisvųjų tautų karinį pasiruošimą, •2. kiek galima daugiau skverbtis ir užimti reikiamus postus darbininkų unijose, kad atėjus laikui būtų galima palaužti industrinį krašto pajėgumą, organizuojant tam tikslui lėtojo darbo (slow-down) streikus, vykdant sabotažo aktus ir pan. Tai-

JAV SULAIKYMO” POLITIKA SUŽLUGO(Atkelta iš 1 psl.)
Dėl Vilniaus nesąs kompete- tingas, bet manąs, jog “ginčas turėtų būti subordinuotas visai R. Europos Išlaisvinimo problemai’. Šiuo metu, taip aktualus 

Potsdamo linijos klausimas Mr. Burnham yra sprendžiamas ypa- įtingai atsargiai, pareiškiant, jog Vokietijos rytinės sienos klausimas išvis nesąs “lengvas”. Jis manąs, jog ir šį klausimą išlukštens busimasis Rytų Europos likimas. “Užtikrinus išlaisvinimą, reikia manyti problema galėtų būti šspręsta taikingai, įgyvendinus apsisprendimo teisės ir federacijos principus. Aš neturiu pagrindo- minčiai, jog Karaliaučius turėtų priklausyti Rusijai”.Pagrindinės priežastys, kodėl “JAV Senatas neratifikuoja Genocido Konvencijos yra tam tikras nesusipratimas dėl kaikurių JAV konstitucijos straipsnių interpretacijos, kuriuos konvencija pažeidžianti, ar atrodo pažeidžianti. Šie klausimai, kurie iškyla kartu su visa Jungtinių Tautų problema, liečia sutarčių, tarptautinių konvencijų ir Jungtinių Valstybių vidaus įstatymų supratimą”.Baigdamas klausimų seriją Jūsų bendradarbis pasiteiravo Mr- Burnham nuomonės dėl neseniai Vašingtone įvykusios psichologinio karo konferencijos ir “Amerikos Balso” linijos L ei programos “lemiamoje kovoje v..’, žmonių galvoseną”.
Mr. Burnham: “... nors ir ne

galėdamas dalyvauti, susidariau 
įspūdį; jog konferencija pozity
via kryptimi nedaug ką atsiekė. 
Atrodo, jog “didžiųjų rusų” kal
bėtojai prominąvo, palyginus su 
kitomis sovietų ir Rytų Europos 
tautybėmis. Neatrodo, jog buvo 

. bandyta rimtai ir preciziškai 
spręsti aktualias psichologinio 
karo problemas”... "...Ameri
kos Balso” linija ir programa 
man atrodo visiškai nepatenki
nama (inadequate)”. Iš dalies 
tai išeina iš “containment” de- 
fensyyinės politikos ir esamo 
bendro Įsitikinimo, jog minima 
progr. turi būti “informacinė” 
—t y. paduodanti apie Jungtines 
Valstybes faktus ir ypatingai 
“taisanti melagingą informaci

V. K. Jonynas- Žurnalo redaktorius, įsidėjęs 8 Jonyno darbus, mūsų judrųjį ir įvairiaspalvį menininką įvertino kaip “genijų, dailininką, kuris lygiai vienodai gerai dirba su pieštuku, teptuku ar kaltu”. Jo pašto ženklai esą “gražiausi kokius tik pasaulis matė”. Iliustruodamas knygas, “jis tiesiog savo liustracijomis jas naujai perrašo”. Mr. Watson pradeda straipsnį pasigėrėdamas, jog tokie žmonės tiek daug duoda Amerikos kultūrai.• Įdomi yra šios savaitės NY Times laikraščio studija, kurioje sakoma, kad visokių tikybų amerikiečiai taip pamėgę katalikų mokyklas ir universitetus, kad artimiausiais metais katalikų mokyklos vykdysiančios $250.- 000.000 naujų pastatų statybą, kad pajėgtų sutalpinti visus norinčius pas juos studijuoti studentus. Labai smarkiai jaučiamas ir katalikų mokytojų bei profesorių trūkumas.• Per 50 metų į JAV-bes persikėlė 4.900.000 Europos žydų ir šiuo metu čia yra 6 000.000, skelbia Pasaulio Žydijos Kongrėbo leidinys. 1.750.000 žydų tebegyvena sovietų arejoje. Lietuvoje sakoma tebegyvena apie 25.000.
• Vokietijos rytų sienos rei

kalas stovi labai neaiškioje plot
mėje, pateikdamas šiuos ketu- 
rius pareiškimus norėčiau spren
dimą palikti skaitytojams:

“Lenkai: JAV-bių Lenkų Poli
tinė Taryba pareiškė, jog nega
li būti jokių diskusijų apie Len
kijos sienas iki ši tauta nebus 
laisva”. Vokiečiai: Prof. Hall
stein, Adenauerio patarėjas už- 

'jis taip pat galvoj ąs-Lsienių politikos klausimais, bu
vo smarkiai kritikuojamas dėl 
pareiškimo, jog Vakarų Europos 
integracija turinti būti išplėsta 
iki pat Uralo kalnų”, š. Atlanto 
veiksniai: “Tikrumoje vokięčių 
sienos Potsdamo susitarimu ne
buvo galutinai nustatytos”. Žiū
rėsim, kas bus toliau!

• “Amerikos Balso” radiofo
nai naudoja naują elektroninį 
būdą, kuriuo panaikinami So
vietų trukdymo išdavos. Hete
rodyne filtrai, pagerinę “Balso” 
klausomumą net 60%. Tad ir 
Lietuvoje laisvojo pasaulio “in- 
fonnacija” bus geriau girdima.

ją”. Informacinė programa tuo tarpu savo'esme yra labai skirtinga nuo psichologinio karo metodikos. Visai atskirai nuo politinės linijos”, Mr. Burnham konstatuoja, “Amerikos Balso” programos yra labai žemo intelek- I tualinio- ir politinio lygio”.Baigdamas pasikalbėjimą “Tėviškės Žiburiams”, Mr- Burnham viską gabiai susumavo:
“Šių dienų raktinė tarptauti

nė problema yra “sulaikymo” 
(containment) politikos trans
formavimas į išsilaisvinimo (li
beration) politiką”.• Eisenhowerio šansai esą užtikrinti, mano lietuviai resnub- likonai, kurie jį laiko būsimu Lietuvos išlaisvintoju. Dar 1945 m., tik įsteigus Frankfurte vyriausią būstinę, VLIKas buvo įteikęs jam Lietuvos padėtį nušviečiantį memorandumą... Savo atsiminimuose Ike jo neprisiminė, nors gražiai atsiliepė apie baltus pabėgėlius. Truma- nas parodė didelę išmintį, kaip tik šiuo metu pasitraukdamas iš posto, kurdam pagal visuotiną opiniją reikia naujo žmogaus, naujos šluotos.• Eisenhowerio būsimu užsie
nių politkios patarėju, šalia sen. 
Lodge, kuris yra tiek palankus 
Pabaltijo reikalui, yra minimas 
J. F. Dulles, kuris paskubomis 
pasitraukė iš Trumano State De- 
""'.mento, kad turėtų laisvas 
rankas. Dulles yra daug griežtes
nis sovietų imperializmo atžvil
giu. Jis’ sveikina idėją anuliuoti 
Jaltos susitarimus ir yra,linkęs 
atimti iš Sovietų japonų salas ir, 
sakoma, _
apie Rytų Europos šalis”.

• Nors, Vydomosios Tarybos 
sutvarkymas susiduria su sunku
mais, tikimasi, jog J. Kaminskas 
jau sekančių savaičių bėgyje iš
vyks Europon, jei leis jo sveika
ta. (Grįžęs iš Vašingtono jis jau
tėsi taip blogai, kad atšaukė sa
vo dalyvavimą Niujorko Social
demokratų kuopos vakarienėje, 
šeštadienį).

• Pirmas DP ir pirmas Ame
rikos lietuvis taip gaivališkai 
prasiveržė į JAV-bių meno pa
saulį, tai balandžio mėnesio 
“American Artist” numeryje —

pogi skverbtis į Kanados • gink-' 
luotąsias pajėgas ir ten varyti 
panašų pragaištingą darbą.

3. turėti pakankamai kovingų 
partijos vyrų ir moterų raktinė
se vietose, kurie, tinkamai ištre
niruoti, laikui atėjus, galėtų per
imti visą krašto valdymą į savo 
rankas — kaip tai buvo padaryta 
Čekoslovakijoje ir pustuzinyje 
kitų kraštų — ir pajėgtų Kanadą 
inkorporuoti į diktatūrinio pa
saulio sistemą.

Kaip visur kitur, taip ir Ka
nadoje, kiekvienas komunistas 
yra Sovietų politikos įrankis. Jis 
kartu yra ir galimas arba visai 
aktyvus Maskvos šnipas.

Jų tarpe — ir lietuviai...Minėtųjų straipsnių autorių teigimu, komunistai Kanadoje nepajėgia sumedžioti pasekėjų naujųjų ateivių tarpe. Visos jų pastangos šioje srityje buvo ir tebėra bevertės. Tačiau senųjų įvairių tautų ateivių kolonijose yra nemažai raudonųjų. Ypatingai nemažos jų grupės yra ukrainiečių, lenkų, rusų, žydų, vengrų, slovakų ir jugoslavų ateiviuose. Kitose tautybėse — po mažiau.Trečiajame iš’ eilės paskelbtame straipsnyje “The Telegram” įsidėjo ir įvairių..tautybių ateivių komunistinių laikraščių antgal- vių nuotrauką. Jų tarpe matome ir mūsiškį suraudonėjusių lietuvių organą, .leidžiamą Toronte, “L. Balsą”. (Žiūr. klišę. Red.).To laikraštėlio leidėju pasirašo nekalto pavadinimo organizacija — “Lietuvių Literatūros Draugija”. Žinoma, nei patys leidėjai, nei redakcija niekad nesako, kad jie yra komunistai. Jie sakosi esą tik “progresyvūs darbininkų užtarytojai”. Šitokia priedanga jiems iki šiol padėjo įtraukti į savo eiles daugelį visai padorių lietuvių, kurie širdyse nei kiek nėra nustoję nuoširdaus lietuviškumo ir paraudo tik iš paviršiaus. Kažkas yra pasakęs, jog tie lietuviai — yra tarytum burokai. Iš paviršiaus raudoni, bet praskusk tik raudoną žievelę ir rasi visiškai baltą medžiagą...Tikrai labai gaila tų žmonių; kurie, būdami Suvedžioti komunizmo vadų, gaunančių iš Maskvos stiprią paramą • už savo išdavikišką darbą, pasidarė akli, savo pavergtos tėvynės duobkasiais ir to krašto, kuris juos nuoširdžiai priglaudė (Kanados), išdavikais.Kanados vyriausybės žvalgybos organai turi jų visų tikslius sąrašus, žymesniųjų vadų turi net fotografijas, yra suregistravę visus tuos, kurie skaito ir prenumeruoja “Liaudies Balsą” ir, laikui atėjus, juos visus izo- 
“The Telegram” apie 

mūsų solistusPereitam “TŽ* numeryje pa- minėjom, kad Toronto “The Telegram” muzikinis kritikas Ė. Wodson lietuvių solistų koncertą įvertino labai augštai. Čia pateikiame jo apibūdinimo ištrauką:“Koncertas buvo žymus operinio dainavimo pasireiškimas — vistiek ar pavieniai kuriam dainuojant ar daugiabalsėse arijose. Dainavimas buvo puikus, kokio vakarietiškoj e operoj e neužtinkame ir atrodo net nesiekiama.Ne vien dėl žavinčio disciplinuoto dainavimo buvo malonu dainininkus stebėti. Senas posakis, kad operoje nėra šviežumo ir gyvybės, klausant šių lietuvių menininkų nei minutę neatėjo į galvą. Tokios pat nuotaikos buvo ir klausytojai — daugiausia lietuviai. Jie norėjo, kad kiekvienas dalykas būtų pakartotas, ir beveik visada tai jiems pavyko. Akompaniatoriaus skambinimas kiekvienam dainininkų sakiniui teikė spontaniškumo.
Stasio Baranausko, tenoro, 

balsas ištikro gali būti pavadin
tas didingu. Pats Caruso niekad 
nebuvo tikresnis ir augštųjų gai
dų taip lengvai nepasiekdavo, 
kaip šis lietuvis daininkas. Ypa
tingo sultingumo, stiprumo ir 
plastiškumo jis parodė Carmen 
gėlių arijoje A per B ir dvylik
toji jam, atrodo, lengviausiai 
plaukia.

Mezzo sopranas Sofija Ado
maitienė Mignon ir Fausto arijo
se skambėjo beveik kontraltu, 
su lengva gracija augštosiose 
gaidose.

Sopranas Prudencija Bičkienė 
tarytum fleita pasiekia augią
sias gaidas. su koloratūriniu

liuos. šis reikalas jau yra pasi
daręs “vieša paslaptimi” ir apie 
tai keletą kartų jau buvo rašyta 
net kanadiškoje spaudoje.

Taigi, jei už savo pragaištin
gus darbus, apmokėtus Maskvos 
pinigais, paklius už grotų tikrieji 
raudonųjų vadai ir nekaltų žmo
nių suvedžiotojai, jie bus to užsi
pelnę. Bet jei paklius tie mūsų 
ramūs darbininkai ir ūkininkai, 
kurie pakluso komunistiniams 
melams ir jų propagandai — bus 
labai gaila. Jiems, kiekvienu at
veju, kol dar nevėlu, reikėtų nu
traukti visus ryšius su komunis
tais, nustoti prenumeravus ir 
skaičius jų leidžiamą “Liaudies

Balsą”, nustoti lankius komunis
tinį “Kremlių” Toronte, Clare
mont gatvėje, išstoti iš komunis
tinės “Sūnų ir Dukterų” pašalpi- 
nės draugijos, kuri taipogi val
džios įtraukta į komunistinių or
ganizacijų sąrašą. Tuo būdu bū
tų išgelbėtas geras vardas kraš
to valdžios organų akyse ir būtų 
nuplauta savo tėvynės išdaviko 
žymė.

Suvedžiotieji mūsų tautiečiai 
gal dar ir šiandien raminasi, jog 
“Liaudies Balsas” nėra komunis
tinis laikraštis, tik ginąs dirban
čiųjų reikalus ir “progresyvus”, 
) “Sūnų ir Dukterų Draugija” — 
nėra komunistinė organizacija.
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Kanadoje esančių komunistinių laikraščių antgalvėsApatinėje eilėje iš dešinės matome ir “L. Balsą”. “The Tel.” klišė

Bet minėtieji “The Telegram” 
bendradarbiai, išskaičiuodami 
Kanadoje veikiančias komunisti
nes organizacijas ir einančius 
komunistų< laikraščius, to dien
raščio kovo 25 d. laidoje be jokių 
rezervų komunistinėmis skelbia 
ir abi minėtas organizacijas ir 
“Liaudies Balsą”.

Štai kokios žinios tenai paduo
damos apie raudonuosius lietu
vius, jų laikraštį ir draugijas:

“Lietuvių Literatūros Draugi
ja” (Lithuanian Literary Society). — Narių skaičius 700. Jų leidinys — “Liaudies Balsas” (People’s Voice), leidžiamas lietuvių kalba savaitraštis, spausdinamas Toronte. Tiražas 2.100. (Mūsų žiniomis, net vajaus metu jo buvo spausdinama tik 1.900 egz. Red.). Šiek tiek to laikraščio egzempliorių pasiekia užjūrį ir JAV. ;. .

“Kanados Lietuvių “Sūnų ir 
Dukterų” pašalpinė draugija”. (Canadian Lithuanian Sons and Daughters Mutual Benefit-Association). Narių skaičius — 1000. Savo tikslams naudojasi “Lietuvių Literatūros Dsąugijos” leidžiamu laikraščiu’“Liaudies Balsu”. ,Iki šiol mūsų raudonieji šaukdavo, kad tik “fašistai dipukai” juos vadiną komunistais. Čia jau ne “dipukų” žodis, bet žodis žmonių, kurie reikalą ištyrė, prieidami ir prie oficialių šaltinių. Todėl ir nuoširdžiai kviestini visi suklaidintieji lietuviai į tiesųjį kelią, kurį atitinkamai gerbs vietiniai valdžios organai ir su meile sveikins savieji broliai ir seserys lietuviai.

Pranys Alšėnas.

Liet* tremtiniai Sveicarij oj e(Tęsinys iš praeito nr.)
Lietuviai bado streike nedaly

vavo, nes tos dienos rytą pusė K. TRUSKA

Verkė jis — verkėme mes. Apda-buvo išvykę į Heimą, esantį j jinęS cigaretėmis ir davęs 20 Yverdono mieste, kita dalis ture- frankų jų daugiau nusipirkti, jome ten išvykti sekančios-die- paguodė ir pažadėjo mumis pasines rytą, o be šeimų ir jauni vy- rūpinti, kad gautumėm vien tik rai dieną prieš tai buvo išsiųsti į lietuviai visai atskirą -.JHeima. 
darbo lagerį Cossonay miestely. Nukentėjusieji tuojau “iškėlė’^ ir- 

cKomendanto aiškinimas, kad «lašinių bylą» Prašė padėti at- jis valgo tą patį maistą buvo gauti iš muitinės iŠ jų paimtus tiesiog^ pasityčiojimas. Jis ir jo ia§iniUs. Dr. Studerus pažadėjo visas štabas, kokia 30 asmenų, darytį žygių, kad lašinius gra- maitinosi visai atskirai, tik iš žintu tos pačios virtuvės ir tų pačių j produktų. Taip jis valgė ir džio- 1 vintas bulves, bet jos buvo spe- i cialiai vieną dieną mirkinamos.j jr dukra. Min. Turauskas mums vandenyje, o vėliau riebaluose kepamos. Lagerio gyventojai neišduos ir būsime viskuo pilnai kasdien silpnėjo ir balo jų vei- aprūpinti Tie žodžiai mus visus dai, o administracijos stalai lū-) • žo nuo apkrautų gėrybių.Ten pat nemažai buvo ir kareivių, kuriems buvo atskirai gaminamas maistas, tik toje pačioje virtuvėjs ir iš tų pačių produktų.
Tuo laiku Šveicarijoje maistas buvo pagal korteles ir visiems gyventojams be jokios išimties — vietinis ar atėjūnas — maisto norma buvo ta pati. Normos buvo gana kuklios: vienam asmeniui 200 gr. duonos į dieną, 100 gr. sviesto visam mėnesiui ir tt. Nėra jokios abejonės, kad tokia maisto norma buvo skirta ir lagerio gyventojams. Jei komen- tas su savo sėbrais būtų atidavęs viską, kas valdžios buvo skirta, tai tikrai lagerio gyventojams būtų netekę kęsti bado. .
Prie sunkaus gyvenimo prisi

dėjo dar juokinga ir kvaila 
drausmė. Žinom’a, tokiame lage
ryje, kur yra įvairiausio tipo 
žmonių drausmė reikalinga. Bet 
kariška drausmė seniems žmo
nėms, moterims ir vaikams tik
rai juokingai atrodo. Be to, į 
Šveicariją atėjo visi savo noru 
ir niekas neturėjo jokio tikslo 
slaptai iš jos pabėgti. Tat visai 
nesuprantama, kam buvo reika
linga devynias galybes visur sta
tyti ginkluotų sargybinių ir dėl 
mažiausių menkniekių grasinti 
karo teismu.

-Pirmasis mus tame lageryje 
aplankė buvęs Vytauto D. Uni
versiteto profesorius p. Dr. Stu
derus. Kaip šveicarų kariuome
nės karininkas, jis galėjo gauti 
leidimą įeiti į tą lagerį. Pama
tęs mus jis apsipylė ašaromis.

.'Komendanto .aiškinimas, kad “lašinių bylą”. Prašė padėti at-
Neužilgo atlankė mus ministe- ris p. Turauskas su ponia ir konsulas p. Garbačiauskas su poniaužtikrino, kad šveicarai rusams

lankstumu dvigubose oktavose.
Taurus bosas Ipolito Nauragio; 

nors jau Lietuvos operos pijo- 
nieriaus, tikras platumas paro
dė ’’Eugenijaus Oniegino kuni
gaikščio Gremino arijoje”...

aprūpinti. Tie žodžiai mus visus ‘ labai gerai neteikė. Nukentėjusieji vėl kreipėsi į min. Turauską, kad padėtų atgauti muitinė- ■ je sulaikytus lašinius. Tikrai, po kelių dienų, ar savaitės, lagerio komendantas pasišaukė visus lašinių savininkus ir pareiškė, kad lašiniai grąžinami, tik su sąlyga, jei jie sutiks juos perleisti bendrai lagerio virtuvei ir pateikė raštu išdėstytas sąlygas pasirašyti. Visi atsisakė pasirašyti. Po poros dienų atvažiavo sunkvežimis, kuriuo atvežė sulaikytus lašinius ir kumpius. Komendantas liepė, kiekvienam savo pasiimti, kartu paaiškindamas, kad lašiniai ir kumpiai yra apipiaustyti, nes jau buvę “ap- gedę”. Keista, kad tas “apgedi- mas” buvo tik iš vienos pusės ir buvo “reikalinga” labai .daug nupjauti. Tuo ir baigėsi lašinių byla. Neužilgo ir, mūsų dienos karantino lagery pasibaigė. Prieš kokias dvi savaites, dar kartą buvo atvykęs p. Dr. Stude- rus, min? Turauskas ir konsulas Garbačiauskas su poniom. Dr. Studerus su min. Turausku išvyko tiesiai į Zuerichą į Zentrallei- tung der Heime und Arbeitsla- ger (židinių ir darbo lagerių centrinė vadyba), parūpinti lietuviams atskirą Heimą, kurį jų dėka ir gavome.
Heune

1945 m. gegužės 28 d. visi be 
šeimų ir jauni vyrai buvo išsiųs
ti į darbo lagerį prancūziškoje 
Šveicarijoje, Cossonay miestely
je. Gegužės 30 d. viena dalis, o 
gegužės 31 d. likusios šeimos bu
vo perkeltos į Heimą taip pat 
prancūziškoj Šveicarijoj, Yver
dono mieste. Gyvenimo sąlygos 
visiškai pasikeitė. Nei Heime, 
nei darbo lageryje jau jokių sar
gybų nebuvo. Iš kariuomenės ži
nios perėjome policijos žinion. 
Vistiek likome internuoti, tačiau 
judėjimo laisvė buvo daug ma-

žiau suvaržyta. Bet varžymas mums po tiek pergyvenimų didelės reikšmės nesudarė. Džiaugėmės kaip vaikai, kad su šeimomis gavome atskirus su pato- . gurnais kambarius, o geri ir skanūs pietūs mus visai gerai nuteikė. Heimas .buvo viename dide
liame ir neblogai įrengtame vieš- 
hutyjeT Aplink medžiai ir sodas. Čia pat Yverdono miestas ir Neuchatelio didelis ežeras. Atvykę, radome Heime virš dešimties pabėgėlių žydų, kurie neužilgo buvo iškelti kitur ir męs likome tik vieni lietuviai. Heimo administraciją sudarė vedėja, atskaitomybės vedėja, namų darbų priežiūros vedėja, daržo darbų vedėja ir gailestingoji sesuo. Pagalbinis personalas buvo sudarytas iš pačių pabėgėlių. Visus namų ruošos ir ūkio darbus turėjo atlikti patys pabėgėliai. Už visus darbus buvo mokama. Už 8 vai. darbo.dieną mokėdavo nuo 30 centų ilci 2 frankų 20 centų ir 20 centų kiekvienam kišenpinigių. Darbo lageryje nuo 20-35 centų už darbo valandą ir dar į dieną vieną franką kišenpinigių. Be to, Heime ir darbo lageryje buvo duodamas pilnas išlaikymas. .Tuo laiku eilinis šveicarų darbininkas uždirbdavo į dieną 17-20 frankų. Kad būtų aiškiau, reikia pažymėti, jog už JAV dolerį mokėdavo keturis frankus ir 27-29 centus. Gi maisto ir kitų būtinų pragyvenimui dalykų kainos Šveicarijoje yra augštes- nės kaip JAV ar Kanadoje.

Apsivylimai •
Kiek pradžioje buvome susi

žavėję nauju Heimo gyvenimu, 
tiek vėliau musų ūpas krito. Prie 
to daugiausiai prisidėjo Heimo 
vedėja. Mūsų rastoji gana sim
patiška ir kultūringa panelė 
Tshudin, neužilgo buvo perkel
ta į kitą Heimą. Jos vieton pa
skyrė namų darbų vedėją panelę 
Tschamper. Tai buvo pana jau 
perėjusi į senmergių luomą, ku
riai trūko grožio, proto ir takto. 
Aiškiai matėsi, kad jai labai 
trūksta išsilavinimo. Kodėl ji 
buvo paskirta tokioms parei
goms, mes negalėjome suprasti. 
Vienintelis motyvas jos pasky
rimui galėjo būti jos įžūlumas 
ir sugebėjimas būti gera polici
jos agente.

Tenka pastebėti, kad Heimo 
vedėja ir . net kaikurie policijos 
pareigūnai su mumis dažnai elg
davosi ne kaip su nelaimės ištik
tais pabėgėliais, bet kaip su nu
sikaltėliais. Pabaltiečiai jiems 
buvo 
elementas, nes jie gerai žinojo, 
kad vargu kuris atsiras į namus

labai nepageidaujamas

(Bus daugiau)



Lietuviškosios gimnazijos reikalu AUSTRALIJOS VALSTIJOS IR JU SANTYKIAI
Jau kelintą kartą PLB Vokie

tijos Krašto Valdyba šaukiasi 
pagalbos padėti išlaikyti vienin
telę užsieny lietuvišką gimnazi
ją. Pirmiausia skatino lietuviš
kas kolonijas — reikia suprasti 
kolonijų vadovybes, t.y. PLBen- 
druomenės komitetus ir LOK — 
imtis pareigos išlaikyti tos gim
nazijos klasę ar dalį. Tačiau tiek 
Bendruomenės Komitetai ar LO 
Kai mažai parodė tuo reikalu su
sidomėjimo ir rezultatų nedavė. 
Dėl to pat Bendr. Komitetų ir 
LOKų pasyvumo Vokietijos Kr. 
Valdybos išleisti platinimui var
go mokyklos ženkleliai mūsų 
bendruomenės masių taip pat 
nepasiekia ir rezultatų neduoda.

Nesijudinant mūsų Bendr. Ko
mitetams ir LOKams, Vokietijos 
Kr. Valdyba, norėdama, žūt būt, 
tą vienintelę lietuvišką gimna
ziją išlaikyti, praeitų metų pa
baigoje kreipėsi tiesiog į kiek
vieną lietuvišką, organizaciją, 
draugiją ar sambūrį visam pa
sauly, kurių tik adresus žinojo, 
kad jos imtųsi kiekviena išlaiky
ti bent po vieną mokinį, kurių 
yra 90. Bet iki šiol, kiek žino
ma, tik vienas “Dainavos” an
samblis ir M. Lietuvos Bičiulių 
Dr-jos Toronto skyrius, kuris ir 
iki šiol stipriai gimnazijos išlai
kymą rėmė, nors ir nėra tai jo 
tiesioginė pareiga, garantavo po 
vieno mokinio išlaikymą. Taigi 
ir tas paskutinis Vokietijos Kr. 
Valdybos kreipimasis, kuris, rei
kia manyti, yra žinomas visoms 
be išimties organizacijoms, liko 
be atgarsio; dauguma organiza
cijų ir toliau “veikia lietuvybei 
išlaikyti ir stiprinti”, šaukiant 
susirinkimus, rengiant šokius ir 
tarpusavy pešantis. (Kaip maty
ti iš 5 psl. spausdinamo Vokieti
jos Kr. Vald. pranešimo, jau trys 
mokiniai yra .gavę globėjus. To
ronto MLBD bus ktvirtojo glo
bėja. Red.).

Gimnazijai paramos telkimas 
tebeina sena tvarka: atsitiktino
mis arba beveik daugumoj priva
čių asmenų pastangomis, bend
ruomenei ir organizacijoms pasi-

S. Rusija ruošiasi Arkties karui
Vokiečių “Welt am Sonn- 

abend” skelbia, jog,-gautomis iš 
Sverdlovsko žiniomis, Sovietai 
tarp Verchovjansko, Beringo są
siaurio ir Magadano atliko di
džiausius karo manevrus, pirmoj 
eilėj aviacija, ir atsidėję ruošiasi 
į Arkties karą, nors tose srityse 
vidutiniškai temperatūra siekia 
50 laipsnių Celsijaus šalčio. Rytų 
Sibire rasti dideli urano ištek
liai. Tačiau neatsilieka ir anglo
saksai. Busimiesiems veiksmams 
Arktyje kanadiečiai ruošia savo 
karius Churchillio forte, kur prie 
Hudzono įlankos iš ledo pasta
tytas tikras įtvirtinimų miestas, 
amerikiečiai smarkiai tvirtina 
Grenlandą, o į Atlanto pakto ap
saugą įtraukiama .ir Špecberge- 
nas. Tuo būdu normalūs oro ke
lias iš Amerikos į Europą skren-

Literatūrinis teismas Hamiltone
Balandžio 6 d. Hamiltono Vyr. 

Ateitininkų kuopos iniciatyva 
rengiamas V. Ramono romano 
“Dulkės raudonajam saulėleidy”1 
veikėjų ideologinis teismas.

Teismo sąstatą sudaro: teismo 
pirmininkas — adv. V. Užupis, 
teisėjai — kun- Dr. J. Tadaraus- 
kas, pedag. St. Prapuolenytė, 
teis. Čelkus, teis. Janilionis, teis
mo sekretorius — K. Matkevi- 
čius, teismo antstolis — J. Povi- 
lauskas, teismo prokuroras — 
teis. J. Matulionis, teol. eksper
tas — Tėv. Pranciškonas.

Liudininkai: stud. Žolynas — 
K- Bungarda, Kubilius — J. Pleį- 
nys, insp. Vaišnys — K. Gudins- 
kas, Norkaičių tarnaitė Ona — 
E. Gudinskienė, romano skaity
toja — K. Lelešiūtė.

Kaltinamieji: Jurgis Norkaitis 
*— J. Žiūraitis, Elena Norkaitie- 
nė — Pr. Žymantienė.

Gynėjai: adv. E. Sudikas ir A. 
Astravas.

Prokuroras — kaltintojas, na
grinėjęs Norkaičių bylą, rado, 
kad jie nusikalto lietuvių tautai: 

* 1- Skelbdami prisitaikymo 
mintį prie bolševikų,

2. pataikaudami bolševizmui 
ir jo agentams,

3. niekindami kovojančius už 
lietuvybę ir kartu kovojančius 
su bolševizmo įtaka,

4. išduodami ir pačius kovoto
jus į bolševikų rankas.

Prokuroras taip pat kaltina 
Norkaičius prasižengus prieš 

liekant veikti savo “didiesiems 
tikslams”, išskyrus Clevenlando 
ir dar vieną kitą koloniją, kur 
aukų rinkimas yra organizuotas 
ir aktyvus. Kiek tame reikale at
sitiktinumo ir privačių asmenų 
pastangų, aiškiai matyti iš PLB 
Vokietijos Kr. Valdybos skelbia
mų spaudoj Vokietijoj esamoms 
mokykloms išlaikyti gautų aukų 
apyskaitų.

Atskiri asmenys tos gimnazi
jos išlaikymui parodo daug su
pratimo ne tik privačiai rinkda
mi aukas, bet ir gana gausiai au
kodami. Kaikurie net labai stam
biomis sumomis' aukoja. Pav., 
Toronte agr. J. Jankaitis Kalėdų 
švenčių sveikinimų fvietoj paau
kojo Vasario 16 gimnazijai $25, 
Clevelande G. Kazlauskas Va
sario 16 d. proga paaukojo $50 ir 
dar $10 tos gimnazijos skautams. 
Tai labai gražūs ir sektini pavyz
džiai. Reikėtų, kad ir daugiau to
kių pavyzdžių atsirastų, vietoj 
švenčių, gimtadienių sveikinimų 
arba balių ir pan. aukotų gimna
zijai išlaikyti. Bet ir reikia, kad 
kiekvienoj lietuvių kolonijoj bū
tų kas sistematingai tokius pini
gus rinktų ir tą reikalą propa
guotų. Gėda būtų mūsų organi
zacijoms, ypač PLB Komite
tams, LOKams, jei paliktumėm 
ir toliau tą reikalą apleistą, pri
puolamai kurios vienos organi
zacijos ar privataus asmens ini
ciatyvai.

Tiek Vokietijos Kr. Valdybos 
pirm. p. Zunde, tiek buv. Švie
timo insp. p. Karalius, atvykęs 
į JAV pareiškė, kad gimnazija 
jau yra skolose. O kas tas skolas 
padengs? Reikia, kad tuose kraš
tuose, kur yra PLB Komitetai 
(Anglija, Australija ir kt.) nie
ko nelaukiant būtų imtasi pa
reigos Vasario 16 gimnazijai ieš
koti’ nuolatinių pajamų, o dides
nėms kolonijoms prisiimant tie
siog kurią klasę išlaikyti, nes tai 
juk PLB yra vienas iš pagrindi
nių uždavinių. Kur PLB tebėra 
organizacinėje stadijoje, kaip JA 
V-bės, Kanada, LOKai turėtų, 
nelaukdami savo galo, imtis ini- 

dant per Arkties sritis sumažė
ja iki pusės, jau išmokta, kaip 
nugalėti šaltį, pasigaminti eski
mų pavyzdžiu reikalingą mais
tą ir įsitaisyti tinkamą aprangą, 
o medikai tvirtina, kad Arktis 
yra viena iš sveikiausių pasauly
je zonų, tik prakaitavimas ten 
faktiškai reiškia mirtį. Gyvento
jų skaičius turės žymiai padidė
ti ne tik Grenlande, bet ir viso
se atšiauriausiose srityse. Čia 
kursis busimosios ateities sody
bos. Nepapratą Sovietų domė
jimąsi Skandinavijos' erdve ir 
jos oro gynyba parodo, kad ir 
paujai atidengtoji šnipinėjimo 
afera Švedijoje, kur į bolševikų 
rankas buvo perduoti svarbūs 
dokumentai, atskleidžią 
pasiruošimus šiaurėje.

švedų

su

Kristaus mokslą ir žmoniškumą, 
nes jų darbai neatitiko jų skel
biamoms tiesoms:

1. apvogdami savo gyventojus 
juos maitinant, pasisavinant jų 
turtą ir bendrai sukčiaujant,

2. skolindamiesi pinigus 
tikslu jų negrąžinti,

3. planuodami apvogimą pasi
naudojant kitų nelaimėmis,

4. pastumdami ir paskatinda
mi savo dukterį į nemoralų elge
sį gelbstint savo turtą.

5. negerbdami savo motinos, 
laikydami ją rūsy,

6 netgi ir perkant bažnyčiai 
indus daro nešvarų biznį,

7. piktindami kitus žmones ir 
juos atstumdami nuo Bažnyčios 
profanuojant Kristaus mokslą 
ir savo gyvenimą vedant pagal 
“dvigubą buhalteriją”.

Hamiltono ir apylinkių lietu
viai kviečiami kuo gausiausiai į 
šį-teismą atsilankyti ir nuspręs
ti ar leistina tokiems Norkai- 
čiams ir toliau egzistuoti, ar nu
kreipti jų veiksmus į Laisvės ir 
Tiesos kelią, parenkant atatinka
mas priemones-

Teismas įvyks š.m. balandžio 
6 d. t.y. Verbų sekmadeinį, 4 vai. 
p.p. St Michael salėje, 213 Ja
mes St N. Pr-as.

• — Vašingtonas. — Laivas su 
“Voice of America” siųstuvu, 
prieš išvykdamas į Viduržemio 
jūras, kur jis veiks, dabar lanko 
Pietų Ameriką.

ciatyvos jei ne patys pastoviai 
remti gimnaziją, tai bent pasi
skirstyti vietos organizacijoms 
pareigą išlaikyti tam tikrą skai
čių mokinių, kaip, pagal paskuti
nį Vokietijos Kr. V-bos planą 
siūloma arba sudaryti specialius 
gimnazijai remti komitetus, kaip 
kad yra Clevelande, kuris labai 
sėkmingai veikia (1951 m. surin
ko $1000). Tokių komitetų parei
ga būtų išnaudoti visokius bū
dus surinkti gimnazijai pajamų.

Mes esam kaip žydai ištremti 
iš savos žemės. Ir bolševikų siau
bo išvaryti ir savo valia išvykę į 
užjūrius, netekom savo žemės, 
savo Tėvynės, gyvenam įvairiose 
svetimose valstybėse, kaip tau
tinė mažuma. Gi gerai žinome, 
kad kiekviena tautinė mažuma 
savo švietimo ir kultūrinėms įs
taigoms išlaikyti didžiules sumas 
sudeda. Taip buvo Nepr. Lietu
voj su žydais, lenkais, vokiečiais 
ir* kit, taip yra ir visur. Todėl 
šiandien mes, būdami tokioj pat 
mažumos būklėj, turime rūpintis 
savo švietimo ir kultūrinių įstai
gų išlaikymu ir ugdymu, o tuo 
užsiimti, rūpintis yra mūsų Ben
druomenės pirmutinė pareiga.

■ L. Tamošauskas.

PLAČIAM PASAULY PAŠILAI PILS
Kanados biudžetas

Kovo 19 d. finansų ministeris 
Abbott pateikė parlamentui biu
džeto projektą naujiesiems fi
nansiniams metams, kurie, prasi
dės balandžio 8 d. Tai. didžiau
sias biudžetas, kokį tik Kanada 
yra kada taikos metu turėjusi
— $4.335.800.000. Iš tos sumos 
beveik pusė skiriama krašto gy
nimo reikalams — $2.106.400.000
— 23% daugiau, kaip šiais me
tais. $1.412.000.000 yra skiriama 
vad. valstybiniams įsipareigoji
mams apmokėti — draudimui 
nuo nedarbo, šeimų paramai, se
natvės pensijom, veteranams, 
pensininkams buvusiems tarnau
tojams ir provincijoms paremti 
transkanada keliui. Kartu su 
krašto gynimo sąmąta tai suda
ro apie 80% viso biudžeto. Vals
tybės aparato išlaikymui skiria
ma $771.900.000.

Atominės energijos tyrimams 
skiriama $33.150.000. Savitarpio 
pagalbai, t.y. Europai paremti— 
$351.500.000. Colombo planui — 
$25.000.000.

Iš pernykščio biudžeto numa
toma santaupų $605.200.000,' bet 
padidintos išlaidos beabejo ne
leis jokių mokesčių sumažinimų.

Atlanto jūrų laivynas
Kovo 18 d. į Otavą konferuoti 

su Kanados vyriausybe ir laivy
no vadovybe atvyko naujasis Š. 
Atlanto Sąj. laivyno vadas admi
rolas Lynde D. McCormick ir jo 
padėjėjas viceadmirolas Wil
liams Andrews, britas.

Spaudos atstovams adm. Mc 
Cormick pareiškė, kad "Kanados 
Halifaxe* beabejo bus Atlanto' 
vakarinės dalies jūrų štabo būs
tinė. Atlantas būsiąs padalintas 
į dvi sritis — rytinę ir vakarinę. 
Karo metu jo ir štabo reikalas 
-būsiąs patruliavimas, konvojai ir 
stambiosios operacijos Atlante, o 
pakraščių apsauga priklausyk 
sianti Kanados bei kitų kraštų 
namų laivynui. Taikos metu jo 
ir jo štabo uždavinys paruošti 
planus karo metui ir pravesti 
laivyno pratimus. Pastovaus ka
ro laivyno taikos metu jis savo 
žinioje neturėsiąs, bet suorgani
zuosiąs komandą, kuri karui pra
sidėjus galėtų pradėti veikti 
tuojaus pat. Š. Atlanto Sąjungai 
priklausantieji kraštai siusią 
jam pranešimus, o jis siuntinė- 
siąs rekomendacijas laivynų kū
rimo, apmokymo, organizacijos 
ir kitais klausimais. Komandą 
jis perimsiąs balandžio 10 d. ir 
jau šią vasarą manąs suruošti Š. 
Atlanto Sąjungos laivynų ben
drus manevrus. Jis numatęs kai- 
kurių pasiūlymų ir Kanados lai
vynui, bet kokie jie, žinoma, ne
pasakė. Tik į klausimą ar Ka
nadai teksią statyti lėktuvnešių, 
ar tai būsią palikta tik JAV, ad
mirolas pareiškė, kad ne jo rei
kalas nurodinėti Sąjungos na
riams, ką jie turi statyti.

— Otava. — Atlanto jūrų lai
vyno vadas iš Kanados išvyko su 
įspūdžiu, kad sąjungininkai jam 
mažai ką gali pavesti Kol Korė
jos karas nepasibaigė, Kanada 
tegalinti duoti vos 1 lėktuvnešį. 
Admirolas McCormick pareiškė, 
kad karo atveju, jo komandon 
turėsią pereiti visi laivai, kurie 
atliks nuo pakrančių apsaugos.

Keistos išvados
Amerikiečiai viską nori iš

spręsti skaičiais bei procentais. 
Štai JAV. spauda paskelbė, kad 
amerikiečių žvalgyba Vokietijo
je baigusi savo užplanuotą tyri
mą sovietinių gyventojų nuotai
kų. Esą, žinios buvę renkamos 
iš atbėgėlių iš už geležinės už
dangos, o išvada, kad prieš Stali
no režimą esą 30% sovietų gy
ventoju ir laukia pagalbos iš už
sienio. ^Toliau pranešime sako
ma, kad gyventojų pasipriešįni- 
mo valią sugniuždinąs sunkus 
gyvenimas, o 20 divizijų saugu
mo kariuomenės baubas nelei-^ . 
džiąs galvoti apie revoliucinį ju- tinentas sudaro vieną Australi- 
dėjimą.

Įdomu, iš kur amerikiečiai su-^ 
žinojo, kad tų nepatenkintųjų 
yra 30%, ne 28 ar 31%? Jei ži
nios buvo renkamos iš atbėgėlių, 
tai jie juk visu 100%, turbūt 
prieš, o kaip jie apskaičiavo li
kusių nuotaikas? Čia jau žvalgy
ba bus ir Gallupo nepasekusi.

Dar keista tyrimo išvada, kad 
bolševizmo žuvimas Rytų Euro
poje girdi sukurtų dar baisesnę 
padėtį, kaip yra dabar. Tiesa, 
kiekvienas persilaužimas yra 
baisus, tačiau ar žvalgybos nuo
mone chaosas turėtų būti am
žinas?

Dovana buvusiai gen. 
gubernatorienei

Pagal tradiciją pasitraukusio 
general gubernatoriaus žmonai 
Kanados moterų vardu įteikiama 
kokia nors dovana. Trys pasta
rosios gavo brangenybių, bran
gius kailius, stipendijų fondą. 
Dabar sudarytas specialus ko
mitetas, vadovaujamas ministe- 
rienės Douglas Abbott, kuriam 
priklauso visų provincijų guber- 
natorienės, nusprendė padova
noti poniai Alexander elektrinės 
virtuvės kanadiškus įrengimus. 
Vienos firmos atstovas"jau vyks
ta į Angliją apžiūrėti namų ir pa
sitarti su pačia ponia.

Ta proga pastebėtina, kad da
bartinis gen. gub. Massey yra 
našlys ir iškilmių metu šeiminin
kės pareigas eis jo marti.

Vairuojami sviediniai
Kaip iš augštos JAV laivyno 

vadovybės patirta, jau išrasti 
nepaprasti vairuojami sviedi
niai. Šiuos ginklus, kuriais galė
sią sunaikinti priešo lėktuvus 
3-4 mylių nuotoly buvo galvota 
laikyti paslapty, bet prasitaręs 
adm. J. B. Moss senato pakomi- 
sijoje, pavadinęs juos “Žvirblio” 
vardu. Po to buvo pranešta, kad 
plačiau apie šiuos ginklus visuo
menė nebus informuota, bent 
šiuo metu. Tačiau patirta, kad 
šie nauji vairuojami sviediniai 
esą labai tiklūs ir pataikius į lėk
tuvą vien šipuliai beliksią. Už
klausus ar būsią galima sunai
kinti priešo lėktuvus dar jų ne
matant, adm. atsakęs, tai esanti 
pasĮaptis. O į reporterių užklau
simą apie ginklų gamybą, pa
sakęs esama pusiaukelyje tarp 
išvystymo ir gamybos.

Izraelis ieško 1,5 bilijono 
iš Vokietijos '

V! Vokietijos kancleris Ade
nauer pernai viešai pareiškė, kad 
Vokietija tikrai atsakinga dėl 
daugelio žydų nelaimių ir kad jo 
vyriausybė pasiryžusi dėl repa
racijų kalbėtis su Izraeliu ir žy
dų organizacijom. Kovo 21 d. 
šiuo pagrindu Haagoje susirinko 
konferencija, kurioje iš vienos 
pusės dalyvauja Vokietija, o iš 
kitos Izraeilio ir 8 kraštų 23 žy
dų organizacijų atstovai.

Bus kalbama dėl atlyginimo

Savo laiku mes kalbėjome apie 
Australijos vidaus ekonominius 
sunkumus ir smarkiai krintančią 
perkamąją svaro vertę. Austra
liją pergyvena rimtą infliacijos 
pavojų, kuris gali būti nugalėtas 
žymia dolerio parama. Čia mes 
kaip tik norėtume iškelti kelis 
momentus, kurių pavėsyje bręs
ta ir vystosi minėti ekonominiai 
sunkumai. Šitie momentai — tai 
Australijos valstijų nesuregu- 

roję, šitas atskiras valstijas sieja 
tik tam tikri konstituciniai nuo
statai. Pati federalinė vyriausy
bė, šitoms, daugeliu atžvilgių ne
priklausomoms, valstijoms netu
ri absoliutinės valdomosios ga
lios. Šitie skirtumai ypatingai 
pasireiškia dabar, kąda atskiros 
valstijos yra valdomos nevieno
dų partijų. Pav., vienoje valsti
joje vadovaujanti partija yra 
darbięčiai, o kitoje — liberalai i Tačiau papratimas yra antras 

liuoti ir netvarkomi tarpusaviai f Ne vienodos nuomonės, skirtingi 
partijų interesai ypatingai pasi
reiškė prieš kurį laiką įvykusio
je valstijų min. pirmininkų kon
ferencijoje, susirinkusioje aptar
ti ^vykstantiems infliacijos reiš
kiniams. Konferencijoje buvo 
tartasi visais reikalais, o išvado
je nieko nenutarta, nes atskiri 
ministerial, sugrįžę į namus, vėl 
elgiasi neatsižvelgdami viso 
krašto reikalų- Geriausia šiuo 
atveju tiktų Australijos gyveni
mui pavaizduoti pasakėčia apie 
gulbę, lydį ir vėžį.

Australijos susiskaldymas ir 
valstijų savarankiškumas yra 
skaudusis šiandieninio gyveni
mo reiškinys. Nevienodi įstaty
mai, nevienodos kainos, nevieno
di atlyginimai, nevienodi tarifai, 
net skirtingi kiekvinos valstijos 
geležinkeliai, atsiliepia į bendrą 
krašto buitį. Kurijoziškai atrodo, 
kad Australijoje siunčiant pre
kes traukiniais reikia kiekvieno
je valstijoje jas perkrauti, nes 
vieno? valstijos geležinkeliai yra 
platesni, o kitos siauresni. Tai 
yra tik vienas pavyzdys. Šitokių 
pavyzdžių galima Australijos

santykiai-
Visas platusis Australijos kon- 

jos federalinę valstybę. Šitos 
valstybės . galva yra ministeris 
pirmininkas—laimėjusios rinki
mus partijos vadas. Anglijos kaT- 
ralienę atstovauja generalinis 
gubernatorius. Visa federalinė 
valstybė dalijasi į atskiras vals
tijas: Pietų Valija,- Viktorija, 
Pietų Australija, Vakarų Austra
lija,’ Queslandas, Šiaurinės Te
ritorijos ir Tasmanijos sala. Šitos 
valstijos turi savo atskiras vy
riausybes ir atskirus parlamen
tus. Ekonominiame gyvenime 
kiekviena valstija gyvena ats
kirai. Su federaline vyriausybe, 
kurios rezidencija yra Canber- 

už žydų bendruomeninių bei or
ganizacijų turtą ir už turtą mi
rusių be įpėdinių. Izraelis pre
tenzijas yra apskaičiavęs lygiai 
1,5 bilijono dolerių. Vokiečiai 
tuo reikalu yra labai santūrus 
ir nedaro jokių pareiškimų.

Kuba siųs karius į Korėją
“Geležinės rankos” vyras, bu

vęs seržantas, o dabar iškilęs į 
generolus, bent kelių perversmų 
Kuboje organizatorius ir prezi
dentų nuvertėjas, kuris ir šiuo 
metu nuvertė Kubos prezidentą, 
Fulgencio Batista, reporteriams 
pareiškė, kad jo naujoji revoliu
cinė vyriausybė, jeigu bus' rei
kalinga, pasiųsianti kariuome
nės dalinius į Korėją kovoti ša
lia JT karių prieš raudonuosius.

Vėliau reporteriai gen. Batis- 
tos užklausė, ar jis neplanuojąs 
Kubos komunistų partijos veiki
mą sustabdyti?

— Ne, aš neplanuoju tai pa
daryti, tačiau vietinius komunis
tus teks akyliai sekti ir stebėti.

— Londonas. — Britų aviaci
jos viceministeris G. Ward, par
lamente referuodamas aviacijos 
biudžetą, pareiškė, kad D. Brita
nijos dabartinis bro laivynas yra 
per silpnas, kad galėtų atlaikyti 
Sovietų puolimą, jei D. Britani
joje nebūtų JAV ir Kanados oro 
laivynų dalinių.

— Dancigas. — Pasibaigusioje 
šnipinėjimo byloje iš 9 kaltina
mųjų 3 nubausti mirti, 1 kalėti 
iki gyvos galvos ir 5 kalėti nuo 
11 iki 15 m. Vieno iš nuteistųjų 
13 mt. pavardė skamba lietuviš
kai — Boleslovas Bobulis. Jie 
visi buvo kaltinami šnipinėję 
Prancūzijai ir buvę vadovauja
mi Prancūzijos vicekonsulo Dan
cige.
' — Pretoria. — P. Afrikos sos
tinėje įvyko didelės demonstra
cijos prieš vyriausybę, kuri pa
reiškė neatsisakanti savo užsi
mojimo juodukus išskirti iš vi
suotinių balsavimų, nors Vyr. 
teismas įstatymą ir paskelbė ne- 
konstituciniu.

— Otava, — Karalienės Elz
bietos II oficiali gimimo diena, 
greičiausia, ir Kanadoje bus pa
skelbta birželio 5. Tikrasis jos 
gimtadienis yra balandžio 21.

— Vėjų nebijom —• 
mes tekančios 
saulės telauktam...

BALFo ATSTOVAS TORONTE
Pereitą penktadienį ir šešta

dienį Toronte viešėjo BALFo 
atstovas p. Valaitsi, užsukęs čia 
iš Hamiltono. Panaudojant vyks
tančias rekolekcijas penktadie
nio vakarą buvo pakviesti vy
rai, o šeštadienį po pamaldų miš
ri publika.

Pranešėjas trumpoje kalbo
je aptarė Vokietijoje tebevargs- 
tančių tautiečių padėtį. Ten dar 
yra apie 8000 lietuvių, iš kurių 
5041 reikalingi paramos, jų tar
pe per 500 džlbvininkų sanatori
jose, po keletą šimtų kitų ligo
nių, 38 išprotėję. Darbo ten ne
gali gauti net galintieji dirbti, 
o negalėjimas emigruoti juos vi
sai palaužė. Gyvena jie iš vokie
čių šalpos, darbo negaudami net 
savose stovyklose. Jokių , tarp
tautinių organizacijų, kurios jais 
rūpintųsi, nebėra, tad paramos 
jie gali sulaukti tik iš mūsų- O 
jais pasirūpinti yra pareiga mū
sų, kurie gyvename augščiausio 
gyvenimo lygio ir didžiausios 
laisvės kraštuose. BALFas deda 
pastangų surinkti kapitalo, bet 
sunkiai eina. Pereitais metais 
vos $45.000 tesurinkta. Senieji 
lietuviai jau jaučiasi savo atlikę 
ir pavargę, o naujieji ateiviai ta
riasi dar neįsikūrę. Bet vargstan
čius brolius sušelpti yra mūsų 
pareiga. Apleidę vargstančius 
lietuvius, mes apleistume ir Lie
tuvą. BALFas dėl to stengiasi 
lėšų rinkimą pagyvinti, tad bū
damas Kanados pašonėje, jis ir 
čia atvykęs painformuoti tuo rei
kalu tautiečius, išgirsti kanadie
čių nuomonę ir pasitarti.

Baigdamas pranešimą p. V. 
pasiūlė tuoj aus pat padaryti 
rinkliavą, o po to toliau kalbėtis, 
pateikiant jafn klausimus. Pagal 
vardinį sąrašą apie 120 dalyvių 
penktadienio vakare suaukojo 
$306,50, o norint aplyginti sumą 
pavaikščioję po salę dvi dalyva
vusios moterys surinko $30.50, 
tad išviso tą vakarą buvo surink-

gyvenime pririnkti dešimtis, ku
rie sudaro nenormalių nepato
gumų ir sutrikimų.

Gerai, kad Australija, turėda
ma perteklių įvairių gėrybių, ga
li vienaip ar kitaip gyventi Ta
čiau, atsiliepiant pasaulinei pa
dėčiai, šitie nenormalumai yra 
žudančiai pavojingi. Atrodo, kad 
kaikuriuos netobulumus galima 
be didesnių pastangų pašalinti.

prigimimas. Australai yra gana 
konservatyvūs ir kiekviena nau
jovė iššaukiu aštrią opoziciją. 
Pav., didmiesčiuose trūksta 
bulvių, o provincijose jos supil
tos į krūvas pūva, nes nėra kuo 
atvežti arba nėra kam. Privačiai 
bulves vežti neleidžia vadina
mas bulvių bordas. Bordui vėl 
kas nors trukdo arba boikotuo
ja ir taip litanija be galo. Dabar
tinė liberalų vyriausybė savo ka
dencijos pradžioje buvo užsimo
jus pravesti tikrai sveikas kraš
to gynimo reformas, tačiau dėl 
visomenės opozicingumo ir iš_da- 
lies pačios vyriausybės nesuge
bėjimo, šitie užsimojimai pasiliks 
ligi vyriausybės kadencijos galo.

Br. Zumeris.

Ukrainiečiai liūdi
Vokietijoje, Augsburge, vasa

rio 18 d. mirė vienas iš žymes
niųjų ukrainiečių politinių vei
kėjų, tautinės tarybos pirminin
kas, prof. Isaak prochorovič Ma
zepa, 68 mt Romoje po dviejų 
dienų mirė popiežinės ukrainie
čių seminarijos rektorius bazi- 
lionas Tėvas Josif Zaječkivskl 

ta $337. Šeštadienį dar surink
ta $110,19, tad išviso $447,17.

Atsakydamas į klausimus, p. 
V. pareiškė, kad jis iš Europos 
buvęs atšauktas, kad BALFas 
neturėjo lėšų, kad JAV iš 138 
veikusių skyrių aktyvūs buvo 
belikę vos 31 ir per 9 mėn. per
eitais metais tebuvo surinkta 
vos $21000. Mat, BALFo visas 
dėmesys buvo nukreiptas į imi
graciją.Dabap norima atsigauti, 
f JAV dabar begalės atvykti tik 
pagal kvotą, kurios lietuviams 
teliko vos 119 metams. Be Vasa
rio 16 gimnazijos, kurios tik 2 
mokytojai vokiečių atlyginami, 
yra dar 11 “vargo mokyklų”, 
kurių mokytojai nieko negauna. 
Reikėtų ir jų nepamiršti, nes 
pradžios mokslas ne mažiau 
svarbus. Mokyklėlių yra perma- 
ža — 11, kai lietuviai gyvena 374 
vietovėse- Jei pasisektų juos su
grupuoti bent 4-5 vietose (tuo 
dabar rūpinasi Europon nuvy
kęs B ALF pirm. prof. Končius), 
galima būtų ir mokyklų suorga
nizuoti. Mažaleituviams BALFo 
parama teikiama lygiai su visais ' 
ir nežiūrint ar jie įsirašę į PLB 
sąrašus ar ne. Prisirašyti dauge
lis varžosi dėl vokiečių, kurie 
juos pradėtų nepalankiai trak
tuoti.

Visos eilės techniškų klausimų 
čia jau neminėsime.

BALF atstovo atsilankymas 
parodė, kad mūsų visuomenė 
vargstančių atžvilgiu tikrai jaut
ri. Buvo aukojusių ir po $10. 
Gaila, kad šį kartą BALFo ats
tovo ątsilankymas buvo tik 
įpuolimas kiek pinigų parinkti. 
Tai beabejo gerai. Bet būtų dar 
geriau, jei BALFo žmonės, kad 
ir neoficialiai, jei statutas veiklą 
vien JAV apriboja, paskatintų 
kanadiečius sukurti pastovų pi
nigų telkimo aparatą. Patys mes. 
prie to niekaip neprieiname.

A



IŠ PAVERGTOS TĖVYNĖS
Veda ALMUS

minformas patarė sovietams pa- 
raminti net ir komunistų tarpe 
susidariusį įspūdį, jog /‘vadovau
janti rasė yra rusai”, kurių prio
ritetui niekas neprilygsta.

• Iš tarybinių mokytojų pasi
tarimų žiemos atostogų metu ga
lima pasipildyti LTSR švietimo 
vaizdą. Sovietų spauda pirmoje 
eilėje iškėlė faktus, jog “eilėje 
mokyklų nepatenkinamai dėsto
ma lietuvių ir rusų kalbos ir jų 
literatūros, konstitucija, istorija 
ir visuomenės disciplinos. Taura
gės I ir II vidurinėse mokyklose 
25% mokinių buvo nepažangūs, 
o kaikuriose klasėse šis skaičius 
net 60%. Mokinių tarpe silpnai 
buvo vystoma ateistinė propa
ganda”. Visa kaltė dėlto sume
tama mokytojams, kurie nekėlią 
savo idėjinio lygio, taipgi vieti
nėms taryboms ir partijai. Kliu
vo ir Švietimo ministerijai. Tur
būt, laisvojo pasaulio politikams 
4r biurokratams, ir trokštantiems 
“taikos” būtų įdomus pažodinis 
partijos reikalavimas mokyto
jams: “Kasdien ir nenuilstamai 
kelti komunistinį vaikų auklėji
mą, įskiepijant jaunajai kartai 
materialistinę pasaulėžiūrą, ne
apykantą imperialistiniams Ame 
rikos-Anglijos karo kurstyto
jams ir jų pakalikams — bur
žuaziniams nacionalistam^ auk
lėti tarybinį patriotizmą, beribį 
atsidavimą Lenino-Stalino rei
kalui”. Smulkioje apžvalgoje bu- 
vb įvardinti ^ypatingai atsilikę 
Pakruojo ir Kupiškio rajonai, 
kuriuose apie 70 vaikų buvo ras
ta nelanką mokyklos ir kur nesą 
komjaunuolių bei pionierių.

• Sausio 27 d. Kaune įvyko 
partinė VII konferencija, kuri 
taip pat patiekia mums trage
dijos nuotrupų. Giriasi, kad in
teligentai kiek apsitvarkę. Uo
lesni. “Partinės org. ryžtingiau 
kovoj ą prieš buržuazinės nacio
nalistinės ideologijos pasireiški
mus, jos konkrečius skleidėjus”. 
Tačiau, daręs pranešimą kom
partijos sekr. Lukoševičius pasi
skubino savikritikuoti... “vis

. dar bepakankamai demaskuoja
mi Amerikos-Anglijos pakalikai, 
reikiamai neišvystyta mokslinė 
ateistinė programa. Augštose 
mokyklose Kaune dar dažnai pa
sitaiko paskaitos, seminarai že
mo lygio, neišgyvendintas prisi- 
skaitėliškumas. Nekovojamą 
prieš buržuazinės ideologijos pa
sireiškimus, prieš keliaklupščia- 
vimą supuvusiai Vakarų pasau
lio kultūrai, prieš apolitiškumą 
dėstyme ir darbe”. Medicinos fa
kulteto rektorius Kupčinskas 
gyrėsi pagerinęs instituto darbą. 
’’Žymi dalis studentų — komjau
nuoliai. Šiais mokslo metais 
Kauno Institutas išleis 250 me
dicinos darbuotojų”, bet visdėl- 
to pažymėjo: “Institute vis dar 
žymi kapitalizmo liekanų įtaka”. 
Politechnikos instituto atsto
vas drg. Baršauskas nurodė, jog 
Kauno Institutas ruošiąs 20 spe
cialybių inžinierių. “Vien tik 
1951 metais institutas išleido tiek 
inžinierių (350. A.), kiek per 20 
metų buržuazijai valdant (Bum! 
Kas prieš?). Didelis skaičius 
jaunųjų specialistų išvyko dirbti 
į didžiąsias komunizmo statybas 
(Beveik tiek pat, kiek baigė per 
20 metų “buržuazijai” valdant. 
A.). Apie 500 studentų vasaros 
metu atliko praktiką Maskvoje, 
Leningrade, Stalingrade ir kitų 
broliškų respublikų pramonės 
centruose”. Pagal iš anksto pri
imtą partinį stilių, atseit, savi
kritiką, konstatuojama ir čia, jog 
ir Politechnikos Institute esama 
“keliaklupščiaujančių prieš su
puvusią ... reikiamai nepropo- 
guojami tarybinio mokslo ir 
technikos pasiekimai. (Bum! Ir 
kaip tu lietuviams įrodysi, jog 
lempą, apelsinus, lėktuvus, arti
leriją tai vis rusai išradę! A.) 
Politechnikumo politrukas Zu
meris kaltina partiją, jog neatė
jo, nors ir labai prašyta pagal
bon. Be to, kalbėjo drg. Jemel- 
janov, Nazarov, Stichas, Mogil- 
ka, Kozlovskis, Dalinskis, Niki
tinas, Ožaskis ir Trofimovas.

• Kazlų Rūdoje komunistai

• Vilniaus universiteto Mark
sizmo-leninizmo katedros vedė
ju šiuo metu yra A. Byčkov. Me
tų pradžioj Vilniuje pradėjo eiti 
naujas žurnalas “Tarybinė mo
teris”, lietuvių ir lenkų kalbo
mis, iliustruotas. Be “politikos” 
žurnale būsią duodami patari
mai motinoms ir tėvams. Žurna
las nėra išleidžiamas užsienin.

• Žemės Ūkio Akademijos 
dėstytojai K. Dereškevičius ir A. 
Stanevičius “Tiesoje” paskelbė 
savo reikalavimą “Gerinti biolo
gijos dėstymą”... Jie lankęsi 
Kauno VII, IX, XII vidurinėse 
mokyklose ir radę, jog mokyto
jai Makauskaitė, Jokubauskaitė, 
Masiulytė, Griškelienė ir kitos 
menkai pažįstą savo dėstomą da
lyką, nes, matyt, gerai nepažįs
ta Stalino-Lenino mokslo. Mo-i
kytojai turėtų pasisemti daugiau 
žinių iš Metodinio Kabineto (ve
dėjas Ruzgas), kuris taip pat 
esąs apsileidęs. Paklausus, kaip 
jis numato pagerinti biologijos 
mokytojų darbą, jis užbrėžęs to
kią plačią programą, jog reikėtų 
mokytojams bent metų laiko ją 
išeiti...

• Kazlų Rūdos rajono keliuo
se kolūkiuose iššifruoti valdybo
se buožiniai elementai, bet jų 
niekas iš vietos nejudina, skun
džiasi piliečiai sovietinėje spau
doje.

• S. Korotkov, LKP (b) CK 
skyriaus vedėjo pavaduotojas 
mus informuoja, jog LTSRes- 
publikoj dar gausu įmonių bei 
krautuvių, kurios nesirūpina ga
minamų ir parduodamų prekių 
kokybe. Ypač didelių trūkumų

t kokybės ir asortimento atžvilgiu 
Korotkovas randa LTSR avaly
nės pramonėje. Štai tik Vilniaus 
universalinė parduotuvė per 
1951 m. devynis mėnesius sugrą
žino Šiaulių “Elnio” kombina
tui (direktorius drg.Krivokory- 
tov) didesnę dalį jo patiektos 
avalynės. Kauno siuvykla “Žibu
tė” pristatė tokius gaminius, jog 
visi buvo paskaityti broku. Vil
niaus prekyba rugsėjo mėn. grą- 
žino Klaipėdos * Aušros” fabri
kui didesnę dalį kojinių. “Var
totojai dažnai pagrįstai nusi
skundžia žema baldų kokybe, 
kuriuos išleidžia Vilniaus “Lig
num” artelė. Jų kokybė, pagal 
Korotkova, buvo visiškai bloga. 
Sofų sėdynės kiauros, medinės 
dalys nedailiai apdorotos, su 
Įdrėskimais, o kėdžių sėdynės 
nevienodos. Stalai nepaprastai 
blogai obliuoti. Jeigu kas tokius 
baldus pasiūlytų patiems gamin
tojams, jie nė iš tolo neimtų. 
Panašių reiškinių pasitaikė Vil
niaus “Beržo” kombinate ir kt. 
Blogos kokybės gaminių užtin
kama ir Kauno Karolio Požėlos, 
Vilniaus Marijos Melnikaitės 
vardo konditerijos gaminiuose. 
LTSR ministerija tokius gamin
tojus per pirmuosius 1951 m. mė
nesius nubaudė per 500.000 rub
lių pabaudomis. Korotkovas gąs
diną, jog 1940 m. įsaku atsako- 
mingi valdininkai gali būti pa
traukti atsakomybėn kaip kontr
revoliucionieriai ir tt.

• Šiuo metu Kauno buv. Ka
ro ir Kultūros Muziejuje vyks
ta “ekspozicija, dokumentais ir 
foto nuotraukomis pasakojanti 
apie aktyvų amerikinių-angliš- 
kųjų interventų dalyvavimą 
malšinant Panemunės sukilimą”. 
“Politinis beteisiškumas, sunki 
ekonominė padėtis ir žaiurus te
roras, viešpatavęs buržuazijai 
valdant Lietuvą, buvo kareivių 
sukilimo priežastis... Amerikie
čių legijonui ir anglų karinin
kams padedant, buvo žvėriškai 
susidorota su sukilimo daly
viais”. t

• Pačiam Paleckiui vadovau
jant, vasario mėn. pabaigoje LT 
SR respublikinis komitetas pra
dėjo pasiruošimus Gogolio, Hu
go ir De Vinci paminėjimą Lie
tuvoje, “kurie, jei būtų gyvi, bū
tų tikri Stalino-Lenino partijos 
gerbėjai ir nariai”. LTSR Valst. 
Grožinė Leidykla išleidžia rašy
tojų veikalus ir ruošiamos ata
tinkamos parodos. Reikia many
ti, jog šituo būdu pasaulinis ko-
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pakėlė skandalą, kai siuvėjas A. 
Žemaitis pasistatė namą, raudo
nai dažytomis sienomis, čerpių 
stogu, erdviais langais. Iškniso, 
jog siuvėjas nepriklauso nei 
partijai, nei artelei, o lupąs nuo 
žmonių už kostiumų pasiuvimus 
ir pan. Dar keletas namukų išdy
go vis amatininkų, kai kitų tro
besiai vis tik smunka gilyn ir 
gilyn. Komunistai negali leisti 
kilti tokiam kontrastui tarybi** 
niam rojuje.

• Panevėžyje praėjusių metų 
paskutinėmis dienomis buvo su- ’ 
rengta ateistinės propagandos 
paskaita - seminaras. Dalyvavo 
prof. Abraitis, doc. Meškauskas, 
drg. Aruškinas, drg. Kapočius.

• Sirutiškiuose, prie Kėdai
nių, numatomas statyti cukraus 
fabrikas, užplanuotas penkių 
metų plane, o Panevėžio cuk
raus fabrike įrengta papildoma 
džiovykla.

• Kaune numatoma pradėti 
Politechnikumo studentams 300 
vietų bendrabučio statyba.

HAMILTON, Ont.
, Tragiška mirtis

Kovo 22 d. 1.36 vai. nakti, sa- 
vo darvietėje tragiškai žuvo Jo
nas Miliūnas. Velionis gimė 1909 
m- Lietuvoj ir į Kanadą atvyko 
1947 m. iš Austrijos Ried sto
vyklos.

A.a. J. Miliūnas dirbo “The 
Steel Co. of Canada”, Coke Oven 
skyriuje, mašinų tepėju. Nelai
mė įvyko, kai jis ruošėsi tepti 
anglis nešantį judomąjį diržą 
(konvejerį). Diržas jį pagriebė 
ir įtraukė į dantračius.

Laidotuvės įvyko kovo 26 d. 
Tarp daugelio gėlių ir vainikų 
iš pavienių- velionieš prietelių, 
buvo taip pat ir Bendruomenės 
V-bos, Socialistų org-jos, Coke 
Oven dep. lietuvių, Steel Co. of 
Canada lietuvių ir kitų.

Paskaita apie Fatimą
Kovo 23 d- “Dainavos” salė

je ateitininkų iniciatyva p. Pra- 
puolenytė skaitė paskaitą tema 
“ŠŠ1. Panelės apsireiškimas Fati-

WINNIPEG, Man.
— Velykų I-mą ir II-rą dieną 

lietuvių pamaldos, kaip ir visa
da, bus 11 vai. St. Paul Jėzuitų 
bažnyčioje, Ellice ir Kennedy gt. 
kampas. *

Apylinkės susirinkimas ir 
nauja apylinkės valdyba

Kovo 23 d., sekmadienį, 3 vai. 
pp. L. Klubo salėje įvyko Win- 
nipego Apyl. LB susirinkimas. 
Salė buvo pilna senųjų ir naujų- 
jiįs lietuvių. Susirinkimą atidarė 
Mykolas Januška, pabrėždamas, 
kad šis susirinkimas ypatingai 
svarbus tuo, kad jame turėtų bū
ti priimta rezoliucija Kanados 
vyriausybei, kad būtų Genocido 
Konvencija ratifikuota ir kad po 
ta rezoliucija būtų pasirašoma; 
ir antra, kad būtų išrinkta nauja 
Winnipego Apyl. LB valdyba.

Dienos pirmininku, didele bal
sų dauguma, vėl buvo išrinktas 
Kostas Strikaitis, sekretoriauti 
pakviesta Aldona Rutkauskaitė.

Sekančiame darbotvarkės 
punkte J. Činga padarė platų 
pranešimą Genocido klausimu ir 
patiekė rezoliucijos tekstą, ku
ris su mažu papildymu tuoj buvo 
priimtas ir susirinkusiųjų pasira
šytas. Kitas svarbus darbotvar
kės punktas — valdybos rinki
mai. Išrinkta: J. Činga 38 balsais, 
T. Lukoševičius 38, J. Vidžiūnas 
35, J. Januška 34, Č. Kurauskas 
33, V. Rutkauskas 30, Al. Rut
kauskaitė 29. Kandidatais liko: 
A. Dudoravičius, A. Mačiūnas, 
A. Radzevičius. Revizijos komi- 
jon vienbalsiai išrinkta: J. šmai- 
žys, V. Kriščiūnas ir J. Malinaus
kas. Parengimų komisijon vien
balsiai išrinkta: H. Monkevičius, 
St Rutkauskaitė, P. Žiminskas, 
J. Vareika, V. Armanavičius, P. 
Galminas, šerkšnas. Kandidatu 
liko J. Mališauskas.

Per klausimus ir sumanymus 
buvo pasisakyta dėl senųjų ir 
naujųjų lietuvių vienybės ir dėl 
jaunimo organizavimo.

Visi rodė gražaus noro bend
radarbiauti. Senieji lietuviai, ku
rie daugumoje atstovavo L. Klu- 

kuris neturėjo jokio atgarsio, pa
rodė norą ir gerą valią. Buvo nu
siskųsta dėl tam tikrų negero-

“AIDŲ” SKAITYTOJAMS 
KANADOJE

“Aidų” žurnalo metinė prenu
merata 1952 m. Kanadoje yra 
$5.75 kanadiški. Prenumeratą.

c. skirtumas bus užskaitytas į 
sekančių metų prenumeratos 
mokestį. 'Aidai”.

Vytės Nemunėlio

MEŠKIUKAS 
RUDNOSIUKAŠ ‘

-S- geriausia do vąna 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- 

F lio formato ir turi 12 didelių 
keturių spalvų paveikslų, kie
tais viršeliais. Iliustravo pa
garsėjusi vaikų knygų daili- 

Nninkė V. Stančikaitė. Tad sa
vo vaikus, sūnaičius arba gi
mines apdovanokite šia knyga 
ir jiems padarykite didelį 
džiaugsmą. Jos kaina tik $2. 
Užsakymus siųsti: J. Kapo
čius, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn 21, N.Y. Taip pat rei
kalaukite pas knygų platinto
jus.

moję”, nukėlusi klausytojifs į' 
1917 m. įvykius Portugalijoje, 
smulkiai nupasakodama didįjį 
mūsų laikų stebuklą. Paskaita 
buvo tikrai labai įdomi. Gaila 
tik, kad mes pergreit jau viskam 
abuojus pasidarėm.

Ir Šioje paskaitoje tebuvo apie 
70 žmonių. Tokiomis progomis 
turėtume prisiversti karts nuo 
karto ir savo dvasią gražesniais 
dalykais atnaujintu

— Sakalauskui Jonui, dirbu
siam TF Atstovybės Kanadoj 
Hamiltono sk. nuo 1951. V.' 27 iki 
1952. II- 4 sekretoriumi, įteikta 
Augustino vaizdų knyga “Tėvy
nė Lietuva” su menišku dail. St. 
Dramanto įrašu.

— Persiorganizavusiam lietu
viškam orkestrui “Aidas” šiuo 
metu vadovauja p. Vyt. Babec- 
kas. Visais orkestro reikalais 
kreiptis į jį — 82 Niagara Str., 
tel. 7-8580. Sk. St.

yių, kurios kenkia klubo vardui, 
bet tikimasi ateityje visa su
tvarkyti ir gera linkme pakreip
ti. Prašė, naujųjų nesispirti ir vi
siems nuoširdžiai bendradar
biauti.

Iš sumanymų paminėtina: 1. 
organizuoti kartu senųjų ir nau
jųjų -jaunimą. Tam reikalui L. 
Klubas nemokamai viena diena 
per savaitę duoda salę. Suma
nymas pavestas realizuoti nauja
jai Apyl. LB valdybai. 2. Suruoš
ti “susiartinimo balių”, kuriame 
turėtų dalyvauti vien lietuviai, 
senieji ir naujieji, kad arčiau 
vieni kitus pažintų. Pavesta nau
josios Apyl. WLB parengimų ko
misijai.

Bendrai paėmus šis susirinki
mas yra ryškus žingsnis į dar
nų ir taikų sugyvenimą. Tikima
si po geros pradžios gerų vaisių.

— Winnipeg© lietuvių parapi
ja nori įsigyti savo bažnyčią, tam 
reikalui jau surado tinkamą pa
statą. Dabar laukiama vyskupo 
leidimo. Kaikurie iškėlė mintį, 
įsigyti taip pat savas kapines, 
kur nors užmiestyje nusipirkus 
žemės sklypelį.

Šv. Mišių Novena už Motinas ir Lietuvą
Čia pat jau ir Motinos Diena. Ar Tu atsimeni savo Gimdy
tojos, kuri atidavė Tau viską, ką tiktai turėjo: savo poilsį, 
nemiego naktis, visą savo motinišką meilę, net savo gyvybę. 
Kur šiandien jinai — Tavo Motina sengalvėlė? Gal pasiliko 
kenčiančioj Lietuvoj, o gal ištremta į šaltąjį Sibirą, gal jos 
užverktas akis ten pridengė svetimoji žemė?
Kuo Tu atsilyginai jai už jos meilę ir vargus? Jei yra dar 
gyva ir čia pat, Tu ją aplankysi, paguosi ir pradžiuginsi ko
kia nors dovanėle. Bet jeigu jos čia nėra, jeigu ji net gyvų
jų eiles paliko, kaip tada ją atsiminsi ir pradžiuginsi?
Dar yra ryšys, kuris gali sujungti ją sū Tavimi. Tas ryšys 
tai malda, kuri pasieks ją gyvą ar mirusią.
Prisimink šia proga ir visų mūsų Motiną — kenčiančią Lie
tuvą su žudomais broliais partizanais.
Visų mūsų Motinų ir kenčiančios Lietuvos intencija per 
gegužės 1-11 d. Tėvų Pranciškonų vienuolyne <SL Cathari
nes, Ont, bus laikomos Šv. Mišios ir maldos. Taip pat visą 
Gegužės mėn. maldos skiriamos už motinas, tėvus, seses, 
brolius, partizanus bei kenčiančią Lietuvą, kad ji būtų grei
čiau išlaisvinta. ,
Prašoma visų, kurie nori atsiminti savo Motiną, bei arti
muosius, kartu su kenčiančia Lietuva, kiek galima greičiau 
atsiųsti savo intencijas, įdedant mažą auką vienuolyno iš
laikymui bei Pranciškonų Misijai Kanadoje.

73 Rolls Ave., St Catharines, Ontario-
Franciscan Fathers

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBES

Min. P. Žadeikių! kovo 26 d. 
suėjo 65 m. amžiaus. Min. Ža- 
deikis nepaprasto pasiuntinio ir 
įgalioto miništerio pareigas ei
na nuo 1935 m.

Bostono L. Bendr. laik. organ, 
komitetan išrinkta: pirm. J. J. 
Grigalius, vicepirm. St. Lūšys 
i^ Čaplikas, sekr. A. Juknevičius, 
izd. J. Januškis, spaudos reik. 
K. Mockus, nariais J. Kasmaus- 
kas, P. Žičkus, L. Lola, Kali
nauskas ir A. Matioška. Komi
tetas nutarė LB apylinkės įstei
gimo iškilmingą aktą suruošti 
gegužės 18 d.

San Antonio, Tex. NBC radi
jo pranešėjas yra lietuvis J. Gi- 
lys, mokslą baigęs Čikagoje, bu
vęs Liet. Misijos D-jos vedėjas.

‘J. Švedas, buvęs ’’Pirmyn” 
choro akompaniatorius tarnauja 
JAV kariuomenėje, technikos 
daliny. .

Dr. A. Aviža, jaunas lietuvis 
gydytojas, prieš kurį laiką grįžo 
iš kelionių kaip laivo gydytojas 
po Pietų jūras.

Dr. Olga Gurvičiūtė, baigusi 
Kaune V. D. Universitetą, Miun
chene gavusi daktaratą, Čikago
je baigė papildomąsias studijas 
ir išlaikė egzaminą. Tai pirmoji 
tremtinė dantų gydytoja pradė
jusi dirbti Čikagoje.

Amerikos Lietuvis, einąs Wor
cester, Mass., kovo 16. d. paminė
jo savo 45 metų sukaktį. Dabar- 

leidėjas yra J. Leo-
naitė.

Muz. J.
Archyvą”,

Stankūno “Muzikos 
kuriame yra vien 

tik giesmių ir dainų gaidų 5000, 
daug knygų ir kt. turto, perėmė 
preL Pr. Juras Alkos muziejuj.

Aldona Šlepetytė, New York 
Operetic Society bendrovės ba
leto direktorė, ruošiasi naujam 
Fausto operos pastatymui Car
negie Hall Niujorke.

Žurn. J. Cicėnas “Naujienose” 
Nr. 69 pareiškė, kad Valst. liau-

Fort William, Ont.
Mirė lietuvis

Kovo 23 d. čia džiovininkų sa
natorijoje mirė iš Pickle Crow 
aukso kasyklų prieš 4 mėn. at
vežtas Jonas Umbrasas. Palaido
tas kovo 25 d. vietos katalikų ka
pinėse. Ūko liūdinti žmona vo
kietaitė.

Velionis buvo kilęs iš Gude- 
niškių, Zarasų apskr. Į Kanadą 
iš Vokietijos atvyko prieš 3 m., 
o žlnona prieš pusmetį, kai vyras 
buvo jau ligoninėje. Ji ir dirbo 
toje pačioje ligoninėje, kad galė
tų daugiau padėti vyrui.

Laidotuvėmis rūpinosi žmona 
ir pp. Druktenių suorganizuoti 
vietos lietuviai, padėję du vaini
kus nuo senųjų ir nuo naujų
jų. Į kapus palydėjo 12 mašinų, 
po laidotuvių visi lietuviai dar 
buvo susirinkę pas p- W. Bružus. 
Velionieš našlę kuriam laikui 
pailsėti pasikvietė pp.« Drukte- 
niai.

Tenka pasakyti, kad lietuviai 
tikrai gražiai pasirodė ir'atlik
dami pareigą savo tautiečiui iš 
svetimtaučių sulaukė didelės pa-* 
garbos ir įvertinimo.

Velionieš našlė Elzbieta labai 
dėkoja visiems dalyvavusiems, 
taip pat už gėles ir aukas. Ypa
tinga pagarba priklauso pp. W. 
Bružams, A. F. Drukteniams, A.‘ 
M. Jonaičiams ir kaikuriems pa
vietams (korespondencija la
bai sutrumpinta. Red.)-

Valeri Sibulis.

dininkų biuleteny partijos įga- 
liotirfių tarpe jo pavardė atsira
dusi be jo žinios. “Manding, li
beralinė doktrina, tai dar ne par
tinis bilietas”, baigia pareiški
mą p. Cicėnas.

VOKIETIJA
Liet. Raud. Kryžiaus naują

ją vyr. valdybą sudaro J. Nor- 
kaitis, pirm., M. Brakas ir Gai
lius. Pastarasis yra reikalų ve
dėjas. •

Varelio senelių namuose bai
giami sukoncentruoti visi trem
tiniai seneliai, invalidai ir nepa
gydomi ligony s. Jų tarpe yra 85 
lietuviai. Stovykla yra buv. jūrų 
kareivinėse, išlaikoma vokiečių.

Seneliams labai trūkūsta ir 
dvasinio peno—lietuviškų plokš
telių, spaudos ir tt Norima su
organizuoti lietuvišką seklyčią.

PRANCŪZIJA
UNESCO globojant ir daly

vaujant Paryžiaus mažųjų “eu
ropiečių” klubui, 210 km nuo Pa
ryžiaus, Saint-Colombe vietovė
je, ateinančią vasarą bus atida
rytas tarptaut. vaikų mieštas. 
Tuo būdu norima paskatinti tarp 
tautinį bendravimą be rasių ir 
tautybių skirtumo, taip pat pasi
tarnauti taikai ir savitarpio soli
darumui. Mažųjų paryžiečių klu
be dalyvauja ir Paryžiaus lietu
viukai, kurie kartais klubui pa
demonstruoja ir mūsų tautinius 
šokius.

Liet, senelių Prancūzijoje yra 
4. Du iš jų gyvena prieglaudose.

D. BRITANIJA
Bradfordo liet, scenos mėgėjų 

draugijos “Atžalyno” v-ba per
rinkta kovo 9 d. Išrinkti: J. Jo- 
kubka, Pivoriūnienė ir Liutkevi
čius. Senoji valdyba — V- Ta- 
seckas, St. Juozapavičius ir B. 
Šukytė dėl emigravimo į Kana
dą pasitraukė.

Atžalynas gimė prieš pusę 
metų ir per tą trumpą laiką iš
ryškėjo. Bradforde jau trys me
tai, kaip lietuviai dirba scenos 
darbą. Prieš pusantrų metų į 
Bradfordą persikėlus gyventi p. 
P. Masiuliui, tas darbas įgavo 
gerai organizuoto vieneto for
mą. Paskutiniais metais buvo pa
statyta S. Čiurlionienės “Aušros 
sūnūs” ir “Valkata”. Su šiais vei
kalais gastroliavo Londone ir 
Nottinghame. J.

Nothingham liet, khibas “Ro
muva” norimas perorganizuoti į 
visą koloniją apimančią savišal
pos draugiją. Naują klubo valdy
bą sudaro: St. Kasparas, M. Bur
ba, M. Mašalaitis, K. Kudla ir 
V. Paliulis. Čia veikia ir meno 
sambūris.

Juozas Senkus nuo vasario 24 
d. iš “Br. Liet.” redakcijos išėjo, 
pasilikdamas tik bendradarbiu.

BRAZILIJA
Lietuvos Neprikl. Šventė bu

vo atšvęsta dviejose Lietuvių Są
jungos Brazilijoje išlaikomose 
mokyklose, būtent, Mokoje, kur 
minėjimą su meniška programa 
parengė rašytoja Karolė Pažerai-

Ottawa, Ont.
Rekolekcijos

Vietos lietuviams katalikams 
rekolekcijas pravesti atvyksta į 
Otavą specialiai kviestas Mont- 
realio Aušros Vartų parapijos 
klebonas kun. Kubilius. Priešve- 
lykinės susikaupimo pamaldos 
tęsis 2 dienas: šeštadienį ir Ver
bų sekmadienį, šeštadienį, ba
landžio 5 dieną 7 vai. 30 min. 
vakare Murray Str. bažnytėlėj 
bus pirmoji konferencija ir po 
to, klausoma išpažinčių.

Sekmadienį, balandžio 6 d. 
ten pat nuo 9 vai. ryto bus kitas 
pamokslas, klausoma išpažinčių, 
po to šv. Mišios ir bendra šv. Ko
munija. Visi tautiečiai yra vado
vybės prašomi vieni kitiems pra
nešti, kviečiant kuo skaitlin
giausiai dalyvauti. Esant ko
kiems nors pakeitimams dėl sek
madienio pamaldų, bus pranešta 

Paminėtas šv. Kazimieras
Ir čia vietos lietuviai paminė

jo Lietuvos Globėją šv. Kazimie
rą. Minėjimas įvyko kovo 2 d. 
Sister of Service patalpose.

Svarbiausias kalbėtojas buvo 
prbf. Paplauskas-Ramūnas, ku
ris išryškinęs šventojo asmeny
bę jam priešpastato Vytauto Di
džiojo asmenį, kaip žemiškąjį 
Lietuvos didybės ir galybės ats
tovą. Juodu yra žymiausi mūsų 
tautos asmenys, taip ryškiai po- 
šią mūsų istoriją, iš kur mūsų

tauta ir sunkiausią jai valandą tikslui parengimą. * 
’ f

tė su muziku Liudu Ralicku, ir 
Viloje Anastazijoje, kur tokį mi
nėjimą paruošė mokytojas Sta
sys Kubiliūnas. Mokoje dalyva
vo ir Lietuvos Konsulas p. Alek
sandras Polišaitis su ponia. Be 
to, Neprikl. minėjimas buvo iš
kilmingai atšvęstas Sao Paulo 
miesto centre, viename iš teatrų. 
Oficialioje dalyje buvo dvi pa
skaitos apie Lietuvą. Vieną pa
skaitą lietuvių kalba skaitė ži
nomas visuomeenininkas p. Hen
rikas Valavičius, kuri uždegė net 
atšalusius lietuvius, o kitą portu

galų kalba “Mūsų Lietuvos” ats. 
redaktorius Dr. Jose Ferreira 
Carratd. Visi nustebo, kaip tas 
lietuvių draugas brazilas puikiai 
pažįsta Lietuvos istoriją. Meniš
koje dalyje dalyvavo Liet. Ka
talikų Bendruomenės choras, 
vedamas muziko p. Alekso Am- 
brozaičio. Solo dainavo solistas 
p. K. Ambrazevičius, p. O. Ži- 
bienė ir p. V. Laurinaitis. Mi
nėjimą rengė Lietuvių Katali
kų Bendruomenė, Lietuvių Me
nininkų Klubas ir Kultūros ir 
Savišalpos Bendruomenė “Li
thuania”. Žiūrovų kasmet didėja. 
Buvo pilnutėlė salė.

Lietuvių Menininkų Klubas 
ruošia Sao Pauly j e lietuvių dai
lės ir liaudies meno parodą, kuri 
vyks kovo 16-31 d. Parodą glo
boja Lietuvos Konsulas p. Poli
šaitis. Atidaryme atsilankė ir 
Įgal. Min. p. Ff. Mejeris. Iš dai
lininkų su savo paveikslais paro
doje dalyvauja Vlada Stančikai
tė-Abraitienė, su 90 pav., ir An
tanas Kairys su 54 pav. Taip pat 
dalyvauja kiti dailininkai iš įvai
rių Brazilijos štatų. Liaudies me
no skyriuje bus pademonstruoti 
mūsų liaudies meniški darbai, 

•pradedant nuo ratelio, staklių "ir 
baigiant įvairiais audiniais.

Savaitraštis “Žinios” dar prieš 
Kalėdas sustojo ėjęs.

Liet Sąj. Braz. išlaikomų mo
kyklų vizitatorium pakviestas 
kap. Juozas Čiuvinskas.

Rašytoja Karolė Pažėraitė, 
dėstanti lietuvių kalbą Dr. Vin
co Kudirkos vardo prad. mokyk
loje, Mokoje, nuo vasario 19 d. 
pradėjo lietuvių kalbos pamokas 
ir DLK Vytauto D. vardo mo
kykloje, Viloje Belo j e.

Sao Paulo laikraštyje “A Ga- 
zeta” buvo įdėta VLIKo pirmi
ninko A. Krupavičiaus foto ir 
atitinkamas straipsnis apie Lie
tuvą. J. V-tė.

AUSTRALIJA
P. Andriušis dirba kaip auto

busų konduktorius Adelaidėje. -
Pulk. Jonavičius, buvęs L. Ka

ro Mokyklos lektorius, mirė 
Adelaidėje.

Mūsų Pastogė, Australijos lie
tuvių laikraštis atšventė savo tri
jų metų sukaktį ir eina padidin
tas ir jau spausdinamas lietu
viškoje spaustuvėje. Nuo vasa
rio mėn. “MP” redaguoja Br. Zu
meris, jau antrus metus bendra
darbiaująs ir “TŽ”. » 

gali semtis sau stiprybės. Po to, 
padeklamuota dar eilėraščių 
apie šventąjį. Minėjimą pravedė 
A. Paškevičius.

Pasigendama lietuvio kunigo
Nuo 1948 metų čia gyveno at

vykęs iš Italijos lietuvis kunigas 
Dr. J. Razutis. Jis be tiesioginių 
savo pareigų aptarnaudavo ir 
nedidutės lietuviškos kolonijos 
dvasinius reikalus. Jis čia buvo 
ir tas centrinis asmuo, apie kurį 
taip dažnai sukosi ir lietuviška
sis bendruomenės gyvenimas. 
Dabartiniu metu tokio asmens 
čia ypač pasigendama. Lietuvių 
čia esama apie šimtą.

J. Kočius.

St Catherines, Ont
Kovo 9 d. apyl. LOKas buvo 

sušaukęs viešą susirinkimą, ku
riame buvo apsvarstyti lietuvių 
einamiej ireikalai. Valdybos pir
mininkas p. Navasaitis padaręs 
platų ir išsamų pranešimą apie 
valdybos veiklą ir būsimus dar
bus šioje kolonijoje. Padarytas - 
taip pat revizijos kom prane
šimas. Iškėlus p. Pavilčiui su
manymą dėl vienuolyno išlaiky
mo, išrinkta bažnyčios komitetas 
iš pp. A. ir V. Satkevičių, Dau
gino, Dainoros ir Švažo. Taip pat 
susirinkimas pritarė sumanymui 
apsidėti metiniu bažnyčios mo
kesčiu po $6 bei surengti tam

0
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Vasario 16
Viso laisvojo pasaulio lietuvių 

sudėtos paskutiniaisiais metais 
aukos Vasario 16 gimnazijos iš
laikymui, nenuėjo veltui Nors 
ir su dideliais materialiniais ir 
kitokiais sunkumais, gimnazija 
išvarė didelį ir platų barą lietu
viškojo jaunimo švietimo dirvoj. 
Nežiūrint buvusių nuolatinių 
emigracinių trukdymų ir dauge
lio moksleivių išemigravimo, 
šiomis dienomis mokslo metus 
baigia 76 berniukai ir mergaitės.

inazija baigė metus

kurios metų bėgyje išemigravo 
7 moksleiviai, liko labai neskait
linga, bet tikimasi, kad likusie
ji sėkmingai išlaikys brandos, 
egzaminus ir įgys diplomus, at
žymėtus Vasario 16 Gimnazijos 
antspaudu. Tai bus pirmoji šios 
gimnazijos abiturientų laida, 
konkretūs metinio darbo ir su
dėtų aukų vaisiai.

Kovo 28 d. baigiasi mokslo me
tai. Aštuntosios klasės mokiniai 
jau kovo 18 dieną pradėjo laikyt? 
baigiamuosius egzaminus. Pagal 
vokiečių gimnazijų egzaminų 
taisykles, egzaminai laikomi raš
tu, tik rašomąjį parašius nepa
tenkinamai, kartojami žodžiu. 
Ne tik abiturientai, bet ir visų 
žemesniųjų klasių moksleiviai 
paskutiniąsias mokslo metų die
nas pergyvena su didžiausiu 
įtempimu, pastangomis ir moks
lo pažangumo rezultatų paskel
bimo rūpesčiais.

Kovo 28 d., išleidžiant pirmuo
sius abiturientus, ruošiamas iš
kilmingas aktas ir visų praėjusių 
mokslo metų gimnazijos darbų 
apžvalga. Iškilmės pradedamos 
iš ryto pamaldomis katalikų ir 
evangelikų bažnyčiose ir baigia
mos. po pietų iškilmingu aktu ir 
mokinių išpildoma menine pro
grama. Po to mokiniai skirstysis 
atostogams iki balandžio 17 d., 
kada rinksis vėl pradėti naujus 
mokslo metus.

Mokinių skaičius žymiai padi
dės, nes vietoje kelių išvykstan
čių abiturientų į pirmąją klasę 
įstoja virš 20 naujų mokinių, ku
rių 14 paruošė prie gimnazijos 
veikianti prodžios mokykla. •

Tokiu būdu naujųjų mokslo 
metų pradžioje susirinks gimna- 
zijon. pilnas 100 moksleivių. Taip 
pat yra prašymų iš kitų stovyk-

lų priimti ir šiais metais naujų 
mokinių į Diepholzo lietuvių 
pradžios mokyklą ir mokinių 
bendrabutį. Manoma, kad moki
nių bendrabutyje ateinančiais 
mokslo metais reikės išlaikyti 
apei 120 mokinių. Ir vėl čia kyla 
klausimas, ar ištversime, ar su
rinksime ir aukosime tiek, kiek 
reikalinga bus jų išlaikymui? 
Tik nuo mūsų visų priklauso ar 
šitą didelį būrį besimokančios 
lietuviškos jaunuomenės toliau 
paliksime sau, ar dėl pagailėtų 
centų atiduosime juos auklėti 
vokiečių mokykloms, vokiečių 
dvasioje ir vokiečių kalboje? Pa
galvokime ir pasisakykime tai 
šiandien, kad nereiktų nutrauk
ti to gražaus -ir kilnaus darbo 
mokslo metų viduryje.

Mokslo metams baigiantis 
gimnaziją lankė ir tikrino Va
karų Vokietijos Vyriausybės at
stovai. Tai Žemutinės Saksoni
jos vyriausybės įgaliotinis Trem
tinių Reikalams Oberregierungs- 
rat Dr. Geffers ir Švietimo mi
nisterijos tiesioginis atstovas 
Oberstudiendirektor Schroetter. 
Šis pastarasis yra buvęs Meksi
koje ir JAV-bėse gyvenančių vo
kiečių mokyklų vadovas ir pa
rodė ypatingą susidomėjimą lie
tuvių tremtinių pastangomis ir 
sugebėjimais išlaikyti savo jė
gomis ir augštame lygyje savas 
tautines mokyklas ir net gimna
ziją su dideliu mokinių bendra
bučiu.

Abu augštieji svečiai aplankė 
ne tik bendrabutį ir visas kla
ses, bet pasikalbėjo trumpai ir 
su kiekvienu mokiniu, kaip gim
nazijoje, taip ir pradžios mokyk
loje. Po to turėjo pasitarimą su 
gimnazijos Pedagogų Taryba ir 
jai išreiškė didžiausį pasitenkini
mą rastąja tvarka, mokiniais ir 
mokytojų personalu. Dr. Geffers 
pabrėžė, kad jo patyrimu ir at
liktų patikrinimų Vasario 16 
gimnazijos lygis yra žymiai 
augštesnis už visas kitas trem
tyje veikusias ar veikiančias šios 
rūšies švietimo įstaigas. Abu 
valdžios atstovai pažadėjo ir 
ateityje ne tik nedaryti kliūčių, 
bet remti visomis išgalėmis Var 
sario 16 gimnazijos teises ir sėk
mingą lietuvių tremties jaunuo
menės švietimo darbą. VKV.

LOIS BENDER

Raudonas sijonukas
Marytė bijojo prisipažinti. Žinojo, jeigu pasakys teisybę, mama 

tuojau supras, kad ji Išdykavo. Ne, mamai reikėjo kaip nors su
meluoti. - ,

— Pasakyk, kad tave vijosi šuo, kad išsigandus įlipai į medį ir 
belipant suplėšei sijonuką, — patarė Onutė.

Onutė buvo tik vienais metais vyresnė, bet jau gera melagė. 
Marytė galvodavo, kad ji nepaprastai protinga — ji visuomet mo
kėdavo išsiteisinti iš painiausių padėčių.

Marytė buvo visiškai užmiršusi, kad mama liepė iš mokyklos 
tiesiai namo pareiti. Ir kaip gi prisiminsi! Onutės kieme buvo dau
gybė žaislų. Tiktai tada, kai sijonukas užsikabino už vinies, Ma
rytė prisiminė, kad jau seniai laikas eiti namo. Nusiminus dabar 
žiūrėjo į perplėštą sijonuką. Netiek jai buvo gaila savo mėgia- 
miausio sijonuko, kiek bijojo mamos.

Visą kelią mokėsi, kaip sumeluoti mamai. Bet priartėjus prie 
namų, jos žingsniai sulėtėjo.

Mama atįdarė duris.
— Štai ir tu parėjai, — ji tarė.
Jos balsas neatrodė piktas, bet Marytė ne visuomet atspėdavo 

ar mama supykus.
— Mane šuo vijosi. Lipdama į 'medį suplėšiau sijonuką, — be

veik neatsikvėpdama teisinosi Marytė. •
Ji juto, kaip iš baimės skruostai paraudo.
— Kaip gaila, — tarė mama. — Teta Bronė buvo atėjusi. Norė

jo tave nuvesti į zoologijos sodą. Julytė kaip tik buvo grįžusi iš 
mokyklos, tai ją nusivedė.

Julytė buvo kaimyno duktė ir visuomet ateidavo žaisti 
Marytę.

Marytė nuliūdo. Dabar ji supyko ant Onutės.
— Daugiau niekad nedraugausiu su ja, — galvojo sau.
Mama pažiūrėjo į sijonuką, paskui į Marytės akis ir tarė:
— Rytoj turėsi užsivilkti savo seną suknelę, o dabar eik per

sirengti.
Marytė tekina užbėgo į viršų. Ji buvo patenkinta pabėgus nuo 

mamos žvilgsnio. Nors mamos švelniai rusvos akys ir nebuvo pik
tos, bet Marytei atrodė, kad jos viską kiaurai permato ir gali pa
matyti tai, ką ji nuslėpė.

Jai buvo gaila, kad nesusitiko su teta. Juk ji taip mėgo eiti į 
zoologijos sodą, o dabar nežinia kada vėl teks nueiti, kada vėl 
teks pamatyti mažą beždžioniuką? Bet iš kitos pusės, ji jautėsi 
patenkinta — mama patikėjo jos melu.
« Per vakarienę tėvas paklausė:

— Kodėl tokia tyli, Mariuk? Ar mokykloje nesiseka?
— Ji suplėšė sijonuką, — paaiškino mama, — tą raudoną, kurį 

daugiausia mėgdavo.
— Labai gaila, o kaip gi atsitiko? — klausė tėvas, žiūrėdamas 

į Marytę.
— Aš... aš lipau į medį...
—-Kada gi tu išmokai po medžius laipioti?
— Ją šuo vijosi. Išsigandusi lipo į medį, — paaiškino motina.
— Argi tu ištiktųjų bijai šunies, — paklausė nustebęs tėvas. 
Marytė jautėsi kaip pagauta.
— Bet ten buvo didelis šuo*— bandė teisintis Marytė. '
Net ir pyrago su šokoladiniu krfemu šiandien ji negalėjo su

valgyti. Taip jai buvo nemalonu. '
Visi tylėjo. Marytei pasidarė nejaukti. Ji pastebėjo, kaip 

tėvai viens į kitą pasižiūrėjo, tik Marytė nesuprato kodėl. Tik
riausiai jos gailėjo, — mąstė ji. •

— Labai gaila, — tarė tėvas, baksnodamas pirštų galais į stalą.
— Ištiktųjų gaila, kad tu bijai šunų. Šiandien ponęs Banaitis 

norėjo mums dovanoti mažą šuniuką, bet aš turėjau atsisakyti...

pas

— Bet jis bus tik mažas šuniukas! — sakei...

Trys aprūpinti - 87 dar laukia
PLB Vok. Krašto V-bos ir Va

sario 16 Gimnazijos atsišauki
mas į pasaulio lietuvius neliko 
be atgarsio.

Pirmasis atskubėjo “Daina
vos” Meno Ansamblis, Čikagoje.

Neseniai pasižadėjo • išlaikyti 
vieną mokinį bendrabutyje Bur- 
lingtono (Čikaga) prekių stoty
je dirbančių lietuvių būrys, ku
rio vardu pasižadėjimą pasirašė 
G. Lapenas, L. Kerulis ir J. Sus- 
maras. Jų išlaikymui paskirtas 
gabus mokinys Algimantas 
Grintalis, gim. 1937 m. rugpiūčio 
mėn. 3 d. Panevėžyje.

Tretieji išlaikytojai tai ponai 
E. ir V. Mikaloniai, 367 Jackson 
Sf W., Hamilton, Ont. Canada. 
Jų išlaikymui paskirta viena iš 
geriausių mokinių Mažosios Lie
tuvos mergaitė Erna Šmitaitė, 
gim. 1940 m. kovo mėn. 28 d. 
Klaipėdoje.

Burlingtono prekių stotyje 
dirbantieji lietuviai, tarp kitko, 
šiaip rašo Vasario 16 Gimnazi-. 
jos vadovybei:

“Giliai įvertindami ir supras
dami lietuviškos mokyklos reikš
mę ir reikalą, ypatingai dar sve
timame krašte, jaučiame mora
lišką pareigą bent mažu įnašu 
prisidėti prie tos mokyklos išlai
kymo. Atsiliepdami į spaudoje

pasirodžiusį Tamstų malonų 
kvietimą prisidėti prie Vasario 
16 Gimnazijos Diepholzo moki
nių išlaikymo, mes Čikagos Bur
lingtono stotyje dirbantieji lie
tuviai, pasižadame nuolatiniai 
išlaikyti vieną mokinį.

... prašome skaityti, kad pa
rinkto mokinio išlaikymui, pra
dedant š.m. kovo mėn. 1 d., mes 
skiriame numatytą minimumą j 
— $20 į mėnesį”.

... Mes tikime, kad ir kitose i 
darbovietėse dirbą lietuviai grei
tu laiku atsilieps į Tamstų kvie
timą ir, tokiu būdu, Tremties t 
Mokyklai bus užtikrintos egzis
tavimo sąlygos”.

PLB Vokietijos Krašto Val
dyba ir Vasario 16 Gimnazija 
reiškia savo nuoširdžiausią pa
dėką augščiau išvardintiems 3 
mokinių išlaikytoj&ms, kurie pa
rodė tokį gražų pavyzdį kitiems, 
norintiems matyti ir toliau Va
sario 16 Gimnaziją veikiančią ir 
ruošiančią mūsų jaunimą būsi
miems sunkiems Lietuvos atsta
tymo darbams.

87 mokiniai dar neturi išlaiky
tojų ir su viltimis laukia kas pa
seks pirmųjų trijų pavyzdžiu.

PLB Vokietijos Krašto V-ba 
ir Vasario 16 Gimnazija.

Studentams Laisvosios Europos 
_ Universiteto reikalu

Paryžiaus pranešama, kad 
suinteresuotieji studentai,

Iš 
kad 
kilę iš Lietuvos, gimę po 1921 m. 
gruodžio 31 d. ir turį brandos 
atestatus ar jų ekvivalentus, ga-< 
Ii paduoti prašymus stipendi
joms gauti Laisvosios Europos 
koledžo administracijai ligi š.m. 
balandžio 15 d. šiuo adresu: Col
lege de l’Europe Libre, 7, rue de 
la Paix, (2), France.

Savo pranešime koledžo admi
nistracija dar priduria, kad ketu
ri penktadaliai stipendijų bus su
teikta student Strasburge stu
dijuoti teisę, humanitarinius 
mokslus, mediciną, farmaciją, 
matematikos ir gamtos mokslus 
ar teologiją.

Viena penktoji dalis stipendi
jų bus suteikta studijuoti kituo
se miestuose ir tokiose mokslo

šakose, kurių nėra Strasburge. 
Studentai, kurie nepakankamai 
moka prancūziškai ir kurie gaus 
stipendijas, galės prancūzų kal
bos mokytis Strasburge, rugpiū
čio 1 d. iki mokslo metų pra
džios — lapkričio 1 d.

Pagal pereitų metų koledžo 
pranešimą stipendijas gali gau
ti tie užjūriuose „(rie Europoje) 
gyveną studentai, kurie patys 
apmoka savo kelionę į nioksla- 
vietę.

Platesnių informacijų apie 
Laisvosios Europos universitetą 
galima gauti, rašant Lietuvos at
stovui Paryžiuje šiuo adresu:, 
Mr. S. Bačkis, 5, rue de Messine, 
5, Paris, 8-me, France.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV Centro Valdyba.

— Jis užaugs ir bus didelis, o tu bijai didelių šunų.
Staiga tėvas pakeitė kalbą: pradėjo kalbėti su mama apie kas

dieninius reikalus, nieko daugiau neminėdamas apie šunis.
Tą naktį Marytė labai blogai miegojo. Ji sapnavo didelį šunį, 

kuris ją vijosi, o ji bandė įlipti į medį ir vis jai nepavykdavo.
Pagaliau, ji visiškai ir nemokėjo į medžius laipioti.
Iš ryto Marytė jautėsipavargus ir neišsimiegojus. Mama pa

žiūrėjo į ją ir tarė: z
— Grįžk į lovą, šiandien neisi Į mokyklą. Man atrodo, kad tu 

turi karščio.
Marytė beveik pasijuto laiminga, pasinėrus po minkštom ant

klodėm.
Ji mėgo sirgti. Tada ji gaudavo saldumynų, o mama atsisėdus 

skaitydavo pasakas.
Ir kaip Marytė nusivylė, ^pamačius mamą nešant vienoj rankoj 

stiklinę vandens, o kitoj vaistus. Marytė vaistų nemėgo. Tačiau 
ji žinojo, jeigu mama kartą lieps gerti, tai jau kitos išeities nebus.

— Tikriausiai, nuo šuns bėgdama susirgai, — tarė mama.
Pradžioje Marytė nesuprato, ar mama kalbėjo apie šunį, kurį 

ji sapnavo, ar apie tą pameluotą. Dabar ji gailėjosi, kad nenuėjo 
į mokyklą. Ji pasižadėjo su Onute greitai nesusitikti, o visuomet 
iš mokyklos tiesiai namo pareiti ir žaisti su Julyte arba su teta 
Brone eiti į zoologijos sodą.

Po pietų mama leido Marytei nulipti žgmyn ir žaisti su lėlėmis. 
Staiga Marytė išgirdo mašinos ūžimą. Ji pribėgo prie lango pažiū
rėti. Ji matė,, kaip tėvas atidarė automobilio duris ir išėmė mažą 
rudą šuniuką.

Marytė nudžiugo. Tikriausiai viskas bus tvarkoj, — galvojo. 
Ji taip bijojo, kad tėvas neatsisakytų šuniuko. Dabar ji matė, kaip 
jis paėmė ant rankų šuniuką, pasikišo po pažastim kamuolį vielos 
ir nuėjo į kiemą. Kai grižo į kambarį jo rankos buvo tuščios.

— Kur padėjai šuniuką?—klausė Marytė.
— Padėjau į tuščią dėžę, — atsakė tėvas.
— Po vakarienės aptversiu jam daržiuką, tada galėsi pro tvorą 

jį pamatyti.
Marytė nusiminė. Ji norėjo šuniuką laikyti savo rankose ir 

glostyti.
— Taip bus saugiau. — tarė tėvas.
— Dideli šunys pavojingi, jie vejasi žmones, perplėšia drabu

žius ir priverčia vėluotis namo ...
Marytė pažiūrėjo į tėvą. Jo veidas buvo visai rimtas.
Dabar<ji visai nusiminė. Jai atrodė, kad ji niekad nebus laimin

ga, o daugiausia gailėjosi, kad mama ir tėvas patikėjo jos meĮui.
Marytė pradėjo verkti.
— Mane šuo visiškai nesivijo, aš;.. melavau 

vos ištarė ir išbėgo iš kambario. '
Nuėjus į savo kambariuką, atsisėdo ant lovos krašto ir apsi

kabinus savo lėlę ilgai verkė. Ji bandė atspėti, kaip dabar tėvai 
ją nubaus.

Po kiek laiko, mama užlipus į viršų tarė:
— Man labai gaila, kad taip atsitiko. Tėtė taip pat buvo užsi

gavęs, bet dabar pažadėjo apie*tai daugiau nekalbėti.
Ji paėmė Marytę už rankos ir tarė:
— Dabar eisim žemy®.
Virtuvėje tėvas skaitė laikraštį. Šuniukas iš lėkštutės lakė pie

ną. Marytė žiūrėjo į šuniuką, kol jis visiškai pabaigė lakti. Tuomet 
•ji priėjo, atsitūpė ir apkabinus abiem rankom pradėjo glostyti. 
Kai ji pažvelgė į viršų, mama ir tėvas žiūrėdami į ją šypsojosi, 
lyg visai užmiršę apie melą.

Sekantį rytą, eidama į mokyklą, Marytė sutiko Onutę.
— Ar gavai lupti? — klausė Onutė.
— Ne. , .
— Aš gavau.
— Už ką? — stebėjosi Marytė.

. — Mama sugavo meluojant, bet aš nesijaudinu,,— didžiavosi 
Onutė.

Marytė pažiūrėjo į Onytę. V išdėto ji nebuvo jau tokia protin
ga. Gal visai ir neprotingesife už Marytę. Apgauti tėvus yra leng
va, bet tiktai į gera neišeina.

Kun. V. Skilandžiūnas 
pedagog. daktaras

M|

Kovo 24 d. Kanados Quebeco 
universitete išlaikęs daktarato 
egzaminus ir apgynęs disertaci
ją prancūzų kalba, “Le probleme 
de l’education reiigieuse a notre 
epoque (Essai s’inspirant dės 
conditions feligieuses, economi- 
ques et sociales de l’Allemagne 
occidentale), kun. Vikt. Skilan
džiūnas gavo pedagoginių moks
lų daktaro laipsnį.

Kun. .Dr. Vikt. Skilandžiūnas 
gimęs ir augęs Lietuvoje, Zana- 
vykijoj, Šakiuose. Ten pat lan
kė pradžios- mokyklą ir “Žibu
rio” gimnaziją. Kunigų seminari
ją baigė Vilkaviškyje, 1944 m. 
Vienus metus yra studijavęs 
Kauno teologijos fakultete- At
vykęs į Vokietiją, įstoja į Miun
cheno universitetą ir 1949 me
tais baigia psichologines studijas 
kandidato daktaro laipsniu, iš
ėjęs specialią praktiką psicholo
giniame institute. Nežiūrint 
įtempto darbo, dirba dar kaip 
lietuvių tremtinių stovyklos ka
pelionas Bad-Worishofen, o vė
liau — Neuburge a/D.

Į Kanadą atvyksta 1949 m. ant
roje pusėje. Apsistoja Sudbury, 
Ontario,. kur jau truputį anks
čiau įsikūrė jo trys broliai, ir 
pradeda organizuoti lietuvišką

Į koloniją su pamaldomis kiekvie
ni na sekmadieni. Kartu kun. Vikt.

Sk. dirbo ir airių parapijoje 
Copper Cliffe. Daugiau kaip po 
metų laiko, atvykus į Sudbury 
kun. Ant. Sabui, kun. Vikt. Sk 
išvyksta studijoms į Quebec, į 
Lavai universitetą.

Šiais metais Lavai universite
tas švenčia šimto metų sukaktį 
nuo įkūrimo (1852-1952). Tai be
ne vienas iš pačių seniausių uni
versitetų šiame žemyne, kurio 
garsas ir augšto lygio mokslas 
yra labai plačiai žinomas.

Kanados kultūra
Šitame ūkinių gėrybių bei 

verslų garbinimo krašte kultū
riniais klausimais mažai tesirū
pinama, bet jų visdėlto ilgima
si. Tai rodo didelis susidomėji
mas krašto kultūrinei padėčiai 
įvertinti ir naujiems siūlymams 
padaryti komisijos darbais. Tai 
komisijai, įkurtai 1949 m., vado
vavo dabartinis gen. gubernato
rius Massey. Jos darbų •—kelio
nių po visą kraštą," tyrimų bei 
pasikalbėjimų su 1200 kultūri
ninkų — rezultatai buvo išspaus
dinti specialiame raporte, kuris 
turi 500 puslapių. A

Įdomu, kad šio leidinio kele
tas tūkstančių egzempliorių jau 
išpirkta, matyt, pirmiausia kul
tūrinių įstaigų. Bet kanadietis 
daug skaityti nemėgsta. Kad jam 
palengvintų, neseniai išėjo to ra
porto santrauka “Culture in Ca
nada”, paruošta Albert Shea. 
Kainuoja $1.

Iš kultūros ir knygy pasaulio
Lituanistika žmonijos 

kultūros istorijoje
UNESCO yra numačiusi iki 

1955 m. ‘išleisti žmonijos mokslo 
ir kultūros istoriją. Ją sudarytų 
6 tomai: I—proistorė ir senieji 
amžiai iki XII-ojo amžiaus prieš 
Kristų, II-»-nuo XII-ojo prieš 
Kristų iki IV-ojo po Kr., III— 
nuo IV-ojo po Kr. iki XIII, IV— 
nuo XIII-ojo iki 1775 m., V—nuo 

j 1775 iki 1905 m., ir VI—iki 1955 
Į m. Veikalui suredaguoti sudary
ta redakcinė kolegija, kurios 

j priešakyje yra Yale universiteto 
prof. Ralph E. Turner.

Laisvosios Europos Komiteto 
Patariamoji Lietuvių Grupė iš
siaiškino su prof. R. E. Turner 
principinę galimybę veikalo pa
rengime dalyvauti ^lietuviams. 
Tai galimybei konkretizuoti 
Grupės iniciatyva kovo 23 d. 
Niujorke sudarytas organizaci
nis kolektyvas rūpintis tos isto
rijos lituanistine dalimi. Kolek
tyvą sudaro Dr. M. Gimbutienė, 
prof. J. Puzinas, prof. S. Sužie
dėlis. Šis kolektyvas susiriš su 
veikalo vyr. redaktorium prof. 
R. E. Turner, taip pat su Litua
nistikos Institutu, kurio bendra
darbiavimas čia labai svarbus. 
Organizacinis kolektyvas jau nu
matė atitinkamoms sritims 
kviestinus bendradarbius, kai tik 
su prof. Turner bus išsiaiškinta, 
kiek ir kurio pobūdžio lituanisti
kos toje istorijoje bus galima dė
ti. Tatai atlikti pavesta Dr. M. 
•Gimbutienei artimiausiu metu.

PLGrupė ir toliau globos ir 
rems šį lituanistikos reikalą.

ALL

Ar praplės stipendijas 
bnmanitarams?

Ligšiol National Committee 
for a Free Europe Jungtinių 
Valstybių augštosiose mokyklose 
studijuojantiems sovietų paverg
tųjų Rytų ir Vidurio Europos 
tautų studentams davė stipendi
jų tik jei jie studijuoja tiksliuo
sius mokslus: mediciną, farmaci
ją, inžineriją, chemiją, miškinin-

kystę, agronomiją. Liet. Studen
tų JAV Draugijas Valdybai iškė
lus Patariamojo) Lietuvių Gru
pėj klausimą, kad stipendijos bū
tų skiriamos ir humanitarams, 
PLGrupė tą klausimą aptarė su 
estų ir latvių Grupių atstovais 
ir nusistatė daryti ta prasme žy
gių Laisvosios Europos Komi
tete.

Poetas Vyt Mačernis, kaip pa» 
šakojo atbėgęs žv. Grišmanaus- 
kas, buvo užmuštas minosvai
džio sviedinio skeveldros 1944 
m. spalio 7 d. apie 2 vai. netoli 
tėviškės savo draugo tėvų tro
boje, su kuriuo buvo susitaręs 
bėgti į vakarus, bet atvažiavęs 
draugą rado jau pabėgusį dvira
čiu. Poetas palaidotas tėviškės 
lauke tarp namų ir mįško ant 
kalnelio. Poeto brolis žuvo kaip 
partizanas,. sesuo buvo nuteista 
8 mt. ištremti į Sibirą, motina su 
kėliais vaikais iš namų išvaryta.

Kun. Kazimieras Gečys, bu
vęs Vilniaus gimnazijos direkto
rius, su laipsniais Ph.D., T.D., L. 
J., žada keltis į JAV plačiuosius 
vakarus. Jo knyga “The Soviet 
Civil Rights” netrukus pasirodys 
anglosaksų pasaulyje.

P. Orentaitės jaunimui skirtą 
apysakų rinkinį “Viltrakių vai
kai” leidžia PLB Vokietijos Kr. 
V. leidykla. Rinkinys iliustruo
tas dail. Osmolskio, turės 120 psl.

Dr. D. Narutavičiūtė redaguo
ja “Moterų Gyvenimo” skyrių 
’’Drauge”. .

per ašaras

Numeskim svetimą 
rūbą

“Tėviškės Žiburiai” vėlokai 
pasiekia Kaliforniją, pvz., kalė
dinis numeris atėjo gerokai po 
Naujų Metų, bet vistiek “T. Ži
buriai” žiburiais ir palieka.

1950 metų 51 nr. užtikau įdo
mią p. Venclovos mintį apie lie
tuviškų pavardžių atitaisymą. 
Man rodos, kad mintis verta dė
mesio. Norint nenorint daugelis 
savo pavardes jau ir taip sužalo
tas dar labiau žaloja. Va, iš Ka- 
nadps gaunu laišką, kur mano 
prietelius Andriejauskas jau An
drio (!), o per 4 metus mudu val
gėm tą pačią tremties duoną.

Sukraipytos, suslavintos mūsų 
pavardės tiesiog neištariamos 
angliškai kalbančiuose kraštuose.

Vos Amerikon atvykęs, paty
riau, kad bus sunkumų su mano 
-auskas ir jį praktiškai tuoj nu
mečiau. Turiu pasakyti, kad jo
kių sunkumų gyvenime nesuti
kau per ištisus du metus. Žino
ma, ant vekselių ar dokumentų 
ar taupomųjų knygelių reikia pa
sirašyti oficialiai, bet visur kitur 
mieliau ir man pačiam ir kitatau
čiams lietuviškesnė pavardė.

Jei mūsų konsulai turės vargo 
mūsų pavardes atlietuvindami, 
tai pilietybės teises gaunant, ne
bus jokio vargo, o kasdieniam gy 
venimui ir mes patys, gerų litu
anistų nurodyti, galime pavardes 
be jokio vargo sulietuvinti.

Kun. L. Jankūs.

Vardan Dievo—Vaikų maldos
Prabilti į vaiką taip, kad jį 

patrauktum, kad nuteiktum į ge
ra, sunkiau negu prabilti į suau
gusį. Vaikai nori būti kaip suau
gę, nori taip pat melstis, kaip 
suaugę. Čia ir kyla didelė prob
lema jiems pritaikintų malda
knygių, kurias jie mėgtų, kurios 
juos žavėtų, kuriomis jie didžiuo
tųsi ir kurios jų nepervargintų. 
Tokių maidaknygučių mes jau 
nebeturėjom, štai pateikė tokią 
naują maldaknygę žymusis mū
sų rašytojas pedagogas prof, 
kun. St Yla.

Tai nėra šabloniškas senųjų 
maldaknygių pakartojimas, bet 
visiškai nauja sistema, pritaiky
ta vaiko dvasiai. Ji taikoma ne 
vien pamaldoms bažnyčioje, bet 
visam vaiko gyvenimui. Čia nėra 
sekimo mišių, bet maldos kiek-

žymesniems įvykiams ir jo žy
mesniosioms dienoms. Tai mal-

dėlės atsikėlus rytą, gulant va
kare, .prieš ir po valgio, prieš ir 
po pamokų, kiekvienai savaitės 
dienai, kiekvienam metų mėne
siui, didžiosioms šventėms, di
džiosioms vaiko metų dienoms 
ir didiesiems šv. Mišių momen
tams. Maldelės trumputės, ko
kias vaikas gali spėti perskaity
ti, eiliuotos, tad ir atmintinai 
lengvai išmokstamos, o be to, 
prie kiekvienos mamelės dail- 
P.* Augiaus pieštas prasmingas 
paveikslėlis.

Knygutė gražiai įrišta kalen- 
kore, formatas nedidelis, puikus 
popieris, 134 psį Tai geriausia 
dovanėlė vaikams Velykų proga, 
o ypač artėjant pirmosios ko
munijos laikui.

Išleido Nekalto Prasidėjimo 
Seserys. Kaina $1.25. Užsisakyti 
galima šiuo adresu: Immaculate 
Conception Convent, R.F.D. 2, 
Putnam, Conn., USA.

Stasiaus Būdavo apysaka iš 
knygnešių laikotarpio “VAR
PAI SKAMBA” jau plati
nama- Apysaka parašyta grakš
čiu ir nuoširdžiu stiliumi, turi
ninga gyvais ir natūraliais dia
logais bei palyginimais.

Varpai Skamba” išleido “Lie
tuvių Dienų” leidykla Los Ange
les, Calif. 180 psl. Kaina $2.50. 
Viršelis Pbv. Puzino. Galima 
gauti pas leidėją — “Lietuvių 
Dienos” — 9204 S. Broadway, Los 
Angeles 3, Calif., kiekviename 
.lietuvių knygyne, kioske bei pas 
“Lietuvių Dienų” platintojus, 
taip pat “TŽ” knygyne.

Redakcijai prisiųsta
Vytė Nemunėlis. Pietų Vėjelis. 

Eilėraščiai mažiesiems nuo m. 
Iliustracijos dail. P. Osmolskio. 
Atspausta dviem spalvom. Puiki 
dovana. Velykoms. Išleido: Jau
nimo Skaitymai. Kaina $1. Gau
nama: B. Brazdžionis, 189 F. Str., 
So. Bostoi}, Mass. Ir pas platin
tojus. - .

Aidai, 1952 m. kovo mėnuo, Nr. 
3 (47), 97-144 psl-, 16 iliustr., jų 
tarpe pirmą kartą 1 spalvota — 
V. Vizgirdos “Peizažas”.

Turiny: Dr.Vl. Viliamas, Valst. 
sienų problematika ir Liet, šie
nų klausimas; Dr. J. Grinius, Li
teratūros ir meno kritikas; Dr. 
P. Celiešius, Egzistencijos sąvo
ka A. Maceinos “Jobo dramoje”; 
J. Lingis, Baltoskandijos kultū
rinė liečiamoji, be to, Kozulio, 
Jurkaus, Kazoko kūryba ir plati 
literatūros, knygų, meno ir vi
suomeninio gyvenimo apžvalga-

Gabija, trimėnesinis literatū
ros žurnalas Nr. 2. Red. Stepas 
Zoharskas. 96 psl., kaina $1. Da
lyvauja 20 autorių. Adresas: Ga
bija, 335 Union Ave., Brooklyn 
11, N.Y- i

Lietuvių Sąjungos Brazilijoje 
Metraštis, 1931-1951, Sao Paulo 
Brasil 1951, 54 psl. Rinkiny gau
su medžiagos iš L. Sąjungos B. 
ir išviso iš krašto lietuvių gyve
nimo per 20 pastarųjų metų. 
Daug iliustracijų.

Lietuvių Dienos, 1952 m. ko
vo mėn. Vol- 3, Nr. 3, 24 psl.

Numery daug vaizdų iš Vasa
rio 16 minėjimo JAV, pavergtų
jų tautų delegacija JT, “Schwae- 
bische III. Z.” pateiktieji vaizdai 
iš Lietuvos partizanų gyvenimo, 
iš vysk. Blizgio lankymosi Ve- 
necueloje, visa eilė nuotraukų iš 
JAV ir pasaulio lietuvių gyveni
mo, išviso 41 iliustracija. Be su 
iliustracijom surištų straipsnių, 
spaust. St. Zobarsko novelė

Laiškai Lietuviams, 1952 m. 
kovo mėn., Vol. 3, Nr. 3, 49-72 p.

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

Toranto, Ont Dvi atvirutės 
su vokais 25 centai.



Parduodant ar perkant namą 
x mielai Jums patarnausiu!

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

Jūsų patarnavimui

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

Parduodama:
1. $10.900. High Park rajone, 

7 did. kamb., mūrinis, su 
dideliu kiemu ir garažu na
mas. Įmokėti $3.000.

2. $12.900. Bloor-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 Ave. 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

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 vąl. ryto 10 vaL vak. 
tek LL. 7354.

RADIOMECHAN1KAS
F. RICKUS

Dirbtuvė 1046 Dundas St. W.

Svečiu Žodis SPORTAS
■ ■ /

Real Estate
863 BLOOR STREET WEST

(prie Ossington Ave.)

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.

Dr. Peter MORKIS:
PERKĖLĖ

savo dantų kabinetą į
1082 BLOOR ST. W.

(į rytus nuo Dufferin St.) 
Tel. OL. 4451. Toronto 4, Ont.

Parduodame:
231 naujų ir vartotų vyr. ga
bardino paltų — įvairių rūšių 
kaina nuo $I0 iki $40 
452 naujus ir vart. kostiumus 
Tropinius kostiumus už $10.

Pinigai įmokami iš karto
Hollywood Clothing
* 270 QUEEN ST. WEST

(kampas Beverley)

Įvairiomis progomis tinkamas dovanas 
rasite tik 

J. BERŽINSKO 
parduotuvėje

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

UHSČIAUSIOS RŪŠIES MENOlfg 
RANKDARBIU GAMINIAIS

IŠKILI^' 
ikso sidabro papuošalai, keramika, 
osirmeno išairbiniai.Lietuviško. 
ir kilųtautu klasikines muzikos, 

'plokštelės.

Jicikafuulute mūiųrMuj<u.-ūieittofalabgo.

LAS Montrealio skyriaus viešas 
pareiškimas

Kilus nesusipratimams Toron
to LAS skyriuje ir reikalui atsi
dūrus net Kanados teisme, kas 
nesudaro garbės lietuvio vardui, 
spaudoje (“TŽ” Nr. 13 (118) ir 
“NL” Nr. 13 (259) pasirodė įvai
rių straipsnių bei pareiškimų, 
liečiančių LAS Montrealio skyr.

Dėl viso šito mes turime pa
reikšti:

1. Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio Montrealio skyrius, įsistei
gęs 1949 metais, veikdamas pa
gal LAS organizacijos įstatymus 
bef programą ir bendradarbiau
damas bei gražiai sugyvenda
mas su visomis lietuviškomis or
ganizacijomis, yra atlikęs nema
žai darbo tiek kultūrinėje, tiek 
visuomeninėje Montrealio lietu
vių veikloje. Tuo pačiu yra daug 
prisidėjęs ir prisideda prie Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
orgazavimo bei kitų visuomeni
nių darbų. Be kitų didesnių dar
bų buvo įsteigtos ir globojamos 
dvi lietuviškos mokyklos, kurių 
globą perėmė vėliau įsisteigusi 
Aušros Vartų parapiją. Iki įsi
steigiant Sporto klubui “Tau
ras”, rūpinosi visais Montrealio 
lietuvių sporto reikalais ir glo
bojo sportininkus, kuriems įtai
sė reikalingą aprangą. Taip pat 
yra suruošęs keletą gražių kon
certų ir kitokių parengimų.

2. ’ LAS Montrealio skyrius 
veikia pagal Kanados valdžios 
įstaigose registruotus LAS orga
nizacijos įstatus ir jais vadovau
jasi. Savo darbui turi viešai de
klaruotą LAS organizacijos pro
gramą, nuo kurios nenukrypsta.

3- LAS Montrealio skyriaus 
ne tik vadovaujantieji asmenys, 
bet ir atskiri nariai jokiai neaiš
kiai grupelei žmonių nepriklauso 
ir už savo veiklą prieš lietuviš
ką visuomenę yra atsakingi.

4. Prieš LAS Montrealio sky
rių arba jam vadovaujančius as
menis jokia byla nebuvo iškelta 
ir jis niekuomet nesibylinėjo. 
Dėl savo nuveiktų darbų jis pa
sitiki savimi ir Montrealio lie
tuviška visuomene, jei tokia by
lą kas norėtų iškelti.

5. Montrealio skyriuje jokio 
skilimo ryšium su Toronto įvy
kiais ar dėl kitokių priežasčių 
nėra įvykę, nes nesivaržoma dėl 
vadovaujančių vietų.

6. Kadangi LAS organizacija 
veikia visame pasaulyje ir yra 
centralizuota, tai nuo Toronto 
įvykių visos organizacijos veiki
mas negali priklausyti.

7. Mes nemanytume, kad Cen
trinis LOKas nežinotų Krašto 
Tarybos Rinkiminių taisyklių ir 
priimtų kokius neteisėtus sąra
šus, tuo pačiu negalime užgin
čyti, kad kandidatų sąrašuose 
nebūtų mūsų skyriaus žmonių. 
Spaudos pasisakymai dėl atskirų 
sąrašų yra jų reikalas ir to klau
simo mes nesiimame čia spręsti.

8. LAS Montrealio skyrius 
kaip ir iki šioliai glaudžiai ben
dradarbiaus su visomis lietuviš
komis organizacijomis ir’ dirbs 
bendrą kultūrinį bei visuomeni
nį darbą kovojant dėl mūsų Tau
tos išlaisvinimo ir Lietuvos vals
tybės atstatymo.
LAS Montrealio skyriaus vardu:

Juozas Lukoševičius, 
Skyr- V-bos Pirmininkas.

Juozas Pakulis,
Sekretorius.

Stalo tenisas
Mūsų klubo “Vytis” ir Toron

to miesto meisteris Pranas Gvil
dys dabar yra išvykęs į Cleve- 
landą su kanadiečių rinktine at
stovauti Kapadą. Linkime jam 
geros sėkmės.

Krepšinis
“Vytis” krepšininkai praėjusį 

šeštadienį svečiavosi pas arti
muosius kaimynus hamiltoniš- 
kius ir ten sužaidė dvejas iš eilės 
rungtynes su liet. sp. kl. “Kovas” 
ir latvių “Sparta”.*

Žaidžiant su “Kovu” pirmąjį 
puslaikį žaidimas ėjo apylygiai, 
kaip žaidimu taip ir taškais, ta
čiau antrame puslaiky torontiš
kiai, šiek tiek apsipratę su ąikš- 
te ir ypatingai su krepšių stikli
nėmis lentomis, žaidimo, lygį ir 
taškų santykį pakėlė, rungtynes 
baigdami 42:21 savo naudai. 
Daugiausia taškų “Vyties” nau
dai pelnė Ignatavičius — 14, o iš 
šeimininkų Mickūnas — 10.

Po pirmųjų rungtynių dar pa
kankamai neatskvėpus, tik aikš
tę pakeitus, Vytis” susitiko su 
latvių “Sparta”. Pirmas puslaikis 
buvo torontiškių rankose, mat, iš 
pirmųjų rungtynių dar neatly- 
žus, sekėsi puikiai ir sparta ir 
metimai. Antrame puslaiky mū
siškiai šiek tiek atsileido, žino
ma, pasireiškė nuovargis, ta
čiau rungtynes ištempė, laimėda
mi tik vieno taško persvara —
— 51:50. Šiose rungtynėse dau
giausia taškų, pelnė M. Duliūnas
— 20, o latviams Kancans — 16.

Lukas.

Didžiausias namų 
pasirinkimas ■

visuose miesto rajonuose!
Tik paskambinkite kiek Jūs tai 
te {mokėjimui pinigų — mes p 

rodysime Jums namą!
$3.000 įmokėti. Mūrinis, atskir 

namas, 9 kambarių, vanden 
ir alyva šildomas.

$4.000 įmokėti Mūrjnis, su 
modern, virtuvėm, 8 kambar 
namas.

$4.900 — mūrinis, 8 kambarių ; 
garažais, gerame stovy narni 

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

$5.000 — atskiras, plytų narni
10 kambarių, su dviem gar 
žais. Savaitinės pajamos $1] 
Parduodamas su baldais.

$5.500 — (pilna kaina $10.50( 
mūrinis, 8 kamb., su dvejom 
moderniomis virtuvėmis.

$6.500 — atskiras, mūrinis, va 
deniu ir aliejum šildomas, 
kambarių namas ir garažai.

$7.000 — vandeniu ir aliejum š 
domas, mūrinis, atskiras su 
virtuvėmis.

$7.000 — 10 kambarių, 17 me 
senumo, dviejų augštų, atsl 
ras, vandeniu šildomas.

$10.000 — atskiras, aliejum š 
domas, 3 vonios, 3 virtuvi 
Mėnesinės pajamos $500.

Visais namų pirkimo ir parda’ 
mo reikalais kreiptis į

S. KUZMAS
1675 Bloor St. W. Tel. KE. 79 

po darbo tel. LY. 7178
K. Willes Real Esta!

PASIŪLOME

Karinė bazė Grenlandijoje
Anksčiau buvo sakoma, kad po 

karinė bazė Grenlandijoje JAV 
kainavusi 300 mil. dol., kovo 28 
d. oficialūs asmenys patvirtino.
kad ji kainavo visą bilijoną.

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!! F
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant. Garantuojama. 
Pasiimamc ir pristatome.

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

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 elektromechaninius 
prietaisus: frizavimo salionų 
elektrinius aparatus, mažo ga
lingumo elektr.-motorus, grin
dų poliruotojus, dulkių siurb
lius irvisus kitokius namų 
ruošos 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 asjneniškai ar telefo
nu OL. 3356 — Felix.
Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 
6 vai. vakaro.

FELIX NORVYDAS

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK B0CHUL1S
Taiso ir parduoda naujausius įvairių rūšių laikrodžius. Galima 

įsigyti žiedų. Parduodamos įvairios auksinės ir sidabrinės 
. prekės. Už darbą garantuoja. Kainos prieinamos.

Atidaryta iki 7 vai. vakaro.
272V, QUEEN ST. W. TORONTO

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony MCRI\IS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

— Edmonton. — Albertos pro
vincija ruošiasi iškelti bylą teis
me Br. Kolumbijos vyriausybei 
dėl uždarymo sienos Albertos 
galvijams ir mėsai. Tarpprovin- 
cinis embargo esąs nekonstitu- 
ciniš.

— Otava. — Transkanada oro 
linijos bendrovė 1951 m. turėjo 
veik $4 000.000 pelno.

— Otava. — Kanada ruošiasi 
paprašyti JAV panaikinti drau
dimą Kanados galvijų ir mėsos 
importo nuo rugsėjo 1 d., nes pa
vojai nagų ir snukio ligos tada 
būsią jau praėję.

ESTO BAKERY I 

; Kepame juodą ir ruginę duo-Į 
na. Taip pat priimame užsaky-1 
mus sviesto tortams ir kt. py- 

’ ragaičiams. Mes gaminame 
duoną iš žieminių rugių ir 
kviečių. Ten galima gauti es
tiškos dešros, sūrio, ir šve
diškų žuvų konservų. Prekes 

galime pristatyti į namus.
1738 QUEEN ST. Ė. Toronto 

Tel. GL. 2607 
Savininkas F. KRABI

parduoti paskolas (mortgage 
su labai žymia nuolaida. Gera 
biznis, turint laisvų pinigi 
Suma išmokama per 3-4 m< 
tus su 6% metams.
Padedame sudaryti paskola 
perkant namus.
Visais turto pirkimo ir parda 
vimo reikalais Jums patarnau 

FELIKSAS SENKU:
Tel. LL. 3744.

William Bolland Real Estat 
1130 College St., Toronto, Oi

BRONIUS SERGAUTIS 
KE. 7593

Paskolos statyboms, NHA f 
skolos, paskolos perkant narni

Pinigų investavimas.
Tarpininkavimas įvairiose įst: 
gose bei sudarant ^pirkimo-p; 

davimo dokumentus.
Įvairus draudimas.

Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,
Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 

rūšių užuolaidų. firmai: ’
138-46 Claremont Str. - Tel. WA. 4557

30 metų valymo.patyrimas

Lietuvis pigiai 
perveža baldus, •A 
bagažą, prekes ir kt.

Vežama ir į provinciją.
406 MONTROSE AVE.

Toronto, Ont
TELEF. LA. 3911

Nauja lietuvių krautuvė
Tautiečiai, aplankykite naują 

vyrų, moterų ir vaikų rūbų krautuvę

DUNDAS GENERAL,STORE
846 DUNDAS ST. W., Toronto. - Telef. WA. 9912

čia pat veikia jauki kirpykla
Savininkas BR. PAKĖNAS

Ar jau turi
“Žiburių” Spaudos Bendrovės šėrąl

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 
sekmadieniąis po pamaldų spaustuvės patalpose 
arba paštu — 941 Dundas St. W., Toronto, Ont.

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

ė

Mokinkis vairuoti greit ir pigiai
WALTER BULCZAK

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 I f
miškas siuvimas iš geriausios Virgin vilnonės (100%) 
jos. Didžiausias medžiagų pasirinkimas ir įvairiausiomis 

MuiiHuis. Mes turime madų pavyzdžių jau 1952 metų pavasariui 
ir vasarai. . »

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. 4

* ' Užsisakykite dar šiandien, sutaupysite.
Informacijoms ir užsakymui kreiptis:

224 STERLING RD., TORONTO, ONT. TEL. LA. 9935 
Agentas K. KIŽ Y S

Atsinešk šį skelbimą - 10% nuolaidos! |

Naujas atradimas sustabdymui: galvos niežėjimą, plaukų kritimą 
pleiskanoms. Shampo o— $1.60. Tonic — $1.40

, Sėkmingi rezultatai arba grąžinam 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 $

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komplpktą įein 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matraci 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb. lempos su gaubtuvais ir Chenille lov 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių koi 
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašin 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymt 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perk 
kymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai va

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

$10.900. 6 kamb. mūrinis namas, 
ramioje gatvėje, alyvos 
.apšildymas, garažas.

BIOOR-JANE
$3.000 įmokėti Balansas $7.900.

Atskiras u kamb. namas, 
geras sklypas, įvažiavimas. 

AVENUE RD.—DUPONT 
$12.000. 8 kamb- mūrinis namas.

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

• DR. A. RATIN0W 
L.M.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados li
goninėse. Vidaus ligų speeia-

matizmo, skilvio ir kt) 
479% Euclid Ave., Toronto* 

TeL RA. 6708.
m

WELLAND, Ont

BLOOR—HIGH PARK 
$15.800. 8 kamb., atskiras mūri

nis namas, karšto vandens 
' apšildymas, garažas.

INDIAN ROAD 
$16.900. 8 kamb. atskiras mūrinis 

namas, karšto vandens- 
alyvos apšildymas, gara
žas. Normalus {mokėjimas.

Visais namų pirkimo ar pardavi
mo reikalais kreipkitės į

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

MANN & MARTEL 
REALTORS

DR. F. TICKETT
Gydytojas

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų .
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef.: WA 3754

Dr. Chas. OKON
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

Aukos Tautos Fondui Wellande
1952 m. Vasario 16 d. proga 

Wellande ir apylinkėje —’Port 
Colborne ir Niagara Falls — su
rinkta Tautos Fondui $267.55.'

Attkotojai: ‘
$20 — Stonis Stepas;
$15 - "
$10.30 — Staigys Mikas;

’" $10.25—Stankevičius Antanas;
Po $10 — Markūnas Vincas, 

Sk. G., Paužuolis Juozas, Maci- 
kūnas;

$6 — Briedis Feliksas;
Po $5 — Lomanas Bronius’ 

Pivoriūnas Alfa, Simonaitienė 
Bronė, Staškevičius Jonas, Ku- 
zavas Mikas, Šimkūnas, Urbšys 
Mikas, Tamulėnas Povilas, Šiur- 
ka Emilija, Marčiauskas, Šim
kus Jonas, Pivoriūnas Jurgis, 
Kutka Jonas;

$4 — Miškinis Juozas;
Po $3 — Stanaitis Jonas, Ei- 

žinas VL, Grudzinskas K.;
Po $2 — Gudinavičiūtė Stefa, 

Biliūnienė Antan., Blužas Juo
zas, Gudaitis Stasys, Linkevičie
nė Zita, Kalvaitis Pranas, Nai- 
duškevičius Pranas, Stankevi
čius K., Tėv. Ambroziejus, Zi-

Radvilas Jonas

naitis, Butkus Juozas, Dumbrie- 
nė Ona, Vitauskas Vladas^ Ra
manauskas Stasė, Andriušis Bro
nius, Abramavičius A., Lekavi
čius Jonas, Pivoriūnas Viktoras, 
Meškis Stasys, Bersenienė E., 
Karalius V., Polšūnas Kazys, Pa
mataitis Albertas, Masauskas Jo
nas, Baltrūnas Jonas, Songaila 
K., Jonaitis G., Grigas A., Koly- 
tis Stasys, Ulbinas, Surblys Pr., 
Čeponis J., Mikšėnas S., Pudkie- 
nė J., Samas J., Kalvaiteinė Ant., 
Smolskis Andrius, Pranaitis AL, 
Zinaitis Ant., Žepukas, Jatulie- 
nė, Blekertas Jonas, Janušienė 
Elvyra, Kudukis K., Senkus Jo
nas, Vyšniauskas L., Tamašaus
kas, Brusdeilinas V., Zmuidzinas 
V., Gumbinas P. V., Nekrošas J.;

Po 75 c. — Nijolė, Audronė ir 
Alis Eižinai;
- Po 50c. — Skudutis Juozas, Le
kavičiūtė Valė;

25 c. — Žadeika Antanas.
Visiems Aukojusiems ir aukų 

rinkėjams pp. Paužuoliui, E. 
Berzenienėi ir Macikūnui Wel- 
lando A0yl. LOKas reiškia nuo
širdžią padėką. x

Wellando Apyl. LOKas.

’ — Vašingtonas.—Sovietų am
basados leidžiamam biuleteniui 
dėl Katyno bylos aiškinimo įžei
dus kongresą, JAV vyriausybė 
biuletenį leisti uždraudė. Jis ei
davo kas 2 mėn. Ambasada galės 
teikti tik spaudai trumpus ko
munikatus.

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSK1 -

312 Bathurst St
' Bathurst Medical Building 

Telef. EM 3-6373 Toronto

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir
7-9 po pietų

386 Bathurst St Toronto
TeL WA 1344

1

“ALEKSANDRA” modiste
Namuose priima užsakymus 
atnaujinimams ir naujoms 

MOTERIŠKOMS 
SKRYBĖLĖMS 

Kaina prieinama
22 Lakeview Ave., tel ME.2398 

(prie Dundas ir Ossington) 
Toronto, Ont.

Nelieka nieko
— Ką tau sakė tėvas, kai su

daužei mašiną?
— Ar turiu pakartoti su vi

sais keiksmažodžiais? ' -
— Ne, kam? Keiksmažodžius 

praleisk.
— Nieko nesakė...

Vyrai nesikeičia

skundė teismui pirklį dėl nuo
stolių, nes, esą, jo kaltė, kad lan
gas netikęs. Pirklys teisinosi, 
versdamas kaltę dailidei, kuris 
langą padarė. Šis gi kaltino mū
rininką, kam nevykusią skylę 
sienoje išmūrijo. Mūrininkas vi
su balsu šaukė, kaltę versdamas 
gražuolei merginai, kuri tuo me
tu pro šalį ėjusi ir jo dėmesį pa-

DANTISTAS
• Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6 
Pirmadieniais ir ketvirtadie 
niais priima taip pat 7-9 popiet

** 386 Bathurst St. Toronto
- . Tel. EL 6515

•F

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

AKIU SPECIALISTAS 
M. STEFANUK 

(optometrist) -
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst. Tcltf. EM 3-6373

— Sakyk, vaikuti, ar ne per ii-' traukusi savo patraukliai spalvo- 
gai pas tave vakarais užsibūna 
sužadėtinis? Ar tau mama dėl to 
nieko nesakė? — klausia tėvas 
dukros.

— Taip, tėveli. Mama sako, 
kad vyrai nei kiek nepasikeitė.

Kareivinių rajone
Viršila atvykusiam naujokui:
— Ei, jaunas kareivi Jonaiti, 

sakyk, kurio dalinio kariu tu nuo 
šiandien esi?

— Aš visai nesu tokiu karei
viu ir nenoriu juo būti. Aš noriu 
laikyti save tik išvietintu pilie
čiu.. . ■

BR. BUKOWSKA, R.O.
AKIŲ SPECIALISTĖ

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

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

AKIU SPECIALISTAS

L. LŪNSKY. R.O.

MANNING CARTAGE
& MOVERS

184 Manning Ave.
Tel. WA—0791

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen Si. W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 
-einių nuotraukos ir spalvoti 

portretai
Darbas pirmos rūšies

DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

Room 204, 221 Victoria St. 
Office EM- 6-1753 
Res. tel. LY 5797

Patarnauja lietuviams jau 16-ka metų!!
Turime pilnus baldų komplektus 

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

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

Kalba slavų kalbomis
470 College SC. W. Toronto 

TeL RA 3924

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyru batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

.. Dėmesio!
Vestuvių apeigos ir pokyliai 

{grojami į plokšteles.

levizijos ir radijo aparatai 
Taip pat mes pravedame auto 
radijo ir televizijos instaliaci
jas. Darbas atliekamas prity
rusių radijo-televizijos techni
kų. Jūsų patogumui aparatus 
mes paimame iš namų ir pri
statome.
Skambinti telefonu OL. 5039 
67 LAKEVIEW Ave^ Toronto 
B. Kalibatas, A. Virkutis ir Co.

Moteriškas kuklumas
Gydytojas klausia pacientės:
— Kiek Tamstai mėtų?
— Aš dar niekad savo amžiaus 

nesu sakiusi, — droviai pastebi 
pacientė. — Man ... jau dvide
šimts vieneri...

— O kodėl Tamsta, taip nie
kam to nesakai?

— Tai dėl moteriško drovu
mo, Pone Daktare.

Iš tėvų sužinojo
Pagyvenusi panelė kalbasi su 

vaikinu:
— Aš jau senai galėjau ište

kėti.
— O iš kur, Panele, tai žinot?
— Mamytė su tėveliu 

leido.

ta suknia. Gražuolė gi teisėjui 
gynėsi, jog ne jos kaltė, kad au
deklo dažytojas tokias patrauk
lias spalvas pavartojo. *

Vargšas dažytojas neberado 
kam kaltės mesti, todėl buvo ras
tas kaltas ir nuteistas pakarti. 
“Nuveskite jį į jo dirbtuvę ir 
pakarkite tarpduryje”, teisėjas 

"nusprendė-
Tačiau, po kiek laiko grįžta 

nuliūdę anstoliai ir sako:''’Švie
siausias teisėjau, dažytojas, kaip 
matote, augšto ūgio, o jo durys 
žemos, todėl negalima jo tarpdu
ryje pakarti”.

Teisėjas tada suriko: 'Tai ei
kite, raskite žemesnio ūgio da
žytoją ir jį ten pakarkite!”

' Vyt. Sirvydas.
Naujas krikščionis

Kartais žmogus ir nenuvoki, 
kur gali krikščionišką dūšią su
tikti. Štai, žiūrėk, “Vienybės” 
12 nr. Bronys Raila iš peties plie
kia: “Žodžiu neužtenka, mieli 
vyrai! .. - Siekim krikščioniško 
bendro darbo”. Straipsnis, kaip 
visada, ilgas ir senai girdėtas jau 
daugeliu formų. Tik kad Bronys 
į krikščionybę šauktų tai nau
jiena. Ar dar viena metamor
fozė? ;

PARDUODAMI 
NAMAI

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 Gar
den Ave.). 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 ifiodern. virtuvės. Ang
lim (blower) šildymas. Išil- 

„ ginis koridorius.
Dupont St. (prie 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. {mokėjimas $2.800. Tik
rai 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- j 
tuvė). 4 kambariai gyveni-; 
mui. Geras biznis.

Pasirinkti įvairiu namų ir įvairia; 
kaina prašome kreiptis:

DR. JUOZAS KAŠKELIS i 
TeL: WA. 2648, WA. 2647, 

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

R. TESLIA REAL ESTATE 
& INSURANCE BROKER

“TŽ” knygyne gauta naujų kny- 
gų. Knygynas atidarytas sekma

dieniais po pamaldų.

Pašaliname 
pleiskanas 
ir sulaikome krentančius 

plaukus.
Pasisekimas garantuotas. 

Atidaryta vakarais

LYDIA LAWTON
636 COLLEGE ST.

Toronto. Tel. ME. 3060. 
(prie Health Bread Bakery)

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

Advokatas — Notaras

man

Kas kaltas?
Štai pasakėlė iš tolimos 

jos. Gal tiks ji ir mūsų ginčams.
Sykį vagis norėdamas įsilauž

ti, prilipęs prie turtingo pirklio 
lango, nudardėjo su lango rėmais 

j žemėn ir nulūžo koją. Jis ap-

•ndi-

Paieškojimai
Antaną Gurecką, kilusį iš Tel

šių, prašo atsiliepti A. Bakevi- 
čius, Avianca, Bogota, Colum
bia, S.A. • . •: '

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Dėmesio!!
Šis kuponas vertas $10.00

jei pirksite prekių už $100.00.

D-Ė M E SIO !
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

SKIFF’S
VALYMAS —

PROSĄ VIMAS —
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St. West. Toronto

Telefonas EM 4-6649
- - -  ^■1.1111 ■! I. ■■ ...

BEAVER BEDDING & UPH. CO.
2605 Dundas St. W., Toronto. Tel. JU. 3811
T-" ‘ ............... ............ . 

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

Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokė j imui

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

587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE 00
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų* 

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

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos,

• krosnys ir tt
Kalbame rusų kalba

TEL. WA 6812

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

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.
Suite 410, 4

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

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

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

Tabako ūkį pirkti niekada nevėlu
100 akrų, 21 sodinimo teisė, geri trobesiai ir inventorius, 
gerame tabako distrikte, prie gero kelio — $26.000 ir $3.000 
įmokėti.
Turime įvairaus dydžio tabakinių ir su žemais {mokėjimai 
gyvulinių ūkių.

Juozas Žemaitis
' R.R. 1 SIMCOE, ONT. Telef- 1666 (nuo 9-5 vai.)

AN & NEWTON Real Estate Brokers, Simcoe, Ont

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, pokyliams.

Pigiai ir skubiai perveža baldus
STATYBOS MEDŽIAGAS IR KT.

VISOMIS SAVAITĖS DIENOMIS.

V. ŠIMKUS
400 DOVERCOURT RD. - TEL. LO. 8950.

. Mes dirbame 24'valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

Tel. RL 5804
576 QUEEN ST. W. 

Tel. EM. 3-1618

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vaL vakaro.

Lietuvių Baldų Krautuvė

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 ir taisome senus

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

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas

Ed. KONDRATAS
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

Jei norite pirkti ar parduoti 
namus, apartmentus, hotelius ir kt. biznius, mes mielai 

suteiksime sąžiningą patarnavimą.
Pardavimui turime dideli pasirinkimą.

Prašome kreiptis:

Bolton Rea! Estate
357 Roncesvalles Tel. OL. 5169

Namų adresas: 213 Keele St., Toronto, Ont. Tel. LY. 8707

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.

SAV. S. ANDRIEKUS

LONDON FURNITURE CO
Pilnas baldų pasirinkimas. Minkšti baldai—parduodami nauji 
ir atnauj’.'narni seni. Kalbame europ. kalbomis

875 Queen St. W. Toronto. TeL EM. 6-2010

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 persiuhtimą, 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 EM. 6-6451 
Mes susirašinėjame vokiečių kalba

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

LAIKRODININKĄ
turinti 30 metų profesinę praktiką

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

Užsisakykite anglis
Savininkas W. WILSON 

Telefonas R! 4411 S 143 Hamilton SL, Toaonto

t
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TORONTO, Out Bažnytinis koncertas
Užbaigimui rekolekcijų, To-' 

ronto liet parapijos “Caritas” 
praėjusį sekmadienį erdvioje ir 
skambioje šv. Pranciškaus para
pijos bažnyčioje surengė religi
nės muzikos ir giesmių koncertą, 
sutraukusį virš 600 dalyvių.

Koncerto programa buvo pra
dėta sol. Vaclovo Verikaičio, 
šiuo laiku lankančio Toronto 
muzikos konservatoriją, C. Fran- 
cko “Panis Angelicus” ir A. Stra- 
della “Pieta Signore”. Sol. A 
Ščepavičienė išpildė Rosewego 
“Ave Maria” ir Foure “Crucifix”, 
op. sol. K Orentas — S. Kalvaičio 
“O Dieve” ir P. B. Kahn “Avė 
Maria”, sol. B. Marijošius išpil-! 
dė E. Newin “Rosarium” paly
dimas smuiku su vargonais ir f 
G. Bizet “Agnus Dei”, Stp. Kai-1 
rys smuiku išpildė Haendelio1 
Largo iš sonatos f-dur ir Corelli ■ 
Adagio iš 5 sonatos.

Koncertui talkininkauti pa
kviestasis žymus vargonų muzi
kos žinovas italas muz. Dr. kun- 
J. Roff vargonais- palydėjo vi
sus menininkus ir taip pat per 
du kartu atskirai išpildė J. S. 
Bach Preludą ir fugą E minor, 
Boellman Minuetą,.Bach Prelu
dą ir fugą G minor ir Corelli 
Gigą. Koncertas buvo baigtas 
liet, parapijos choro, vadovauja
mo kun. B. Pacevičiaus. Choras 
sugiedojo Veni Creator, Giesmę 
Jėzaus Širdies garbei, Apsaugok 
Augščiausias ir Tu es Petrus.

Po koncerto sekė palaimini
mas švč. Sakramentu-

T. Skaučių “Šatrijos” tuntas 
švenčia savo metines. Ta proga 
gegužės 10 d., šeštadienį, ruošia 
vakarą su programa ir šokiais.

- Išnuomojamas kambarys 27 Go-
svetingas ir su didesne lietuvių 1 revale Ave Telet EM. 4-5495. 
visuomenės parama sekančiais ;------------- ——------- -
metais ten galėtume matyti žy-; Išnuomojamas kambarys-ir vir
iniai daugiau savo tautiečių. įtuvė — 369 Dovercourt Rd. Tel. 

Vasario 29 d. Pabaltijo tautų OL. 1206.
studentai buvo suruošę savo 
valstybių nepriklausomybės mi
nėjimą naujajame medicinos fa
kulteto pastate. Be pabaltiečių 
dalyvavo ir keletas kanadiečių 
studentų. Pranešimą apie Pabal
tijo okupaciją padarė estas Jan 
Olvet, buvęs Estijos archivaras, 
kelių knygų apie Pabaltijį auto
rius. Studentai nusistatę šią pra
dėtą praktiką tęsti ir sekančiais 
metais. E. Č.

Nic. Ignaticf mirė 
i Toronto sferose plačiai žino- 
- mas, daug ryšių turėjęs su vad- 

, ; neokanadiečių spauda, universi- 
;tėto Hart House vedėjas ir Up- 

~ ' per Canada College istorijos pro- 
• į fesorius, paskutiniais metais 
" į skaitęs rusų istor. ir kultūr. kur

są, kovo 28 d. mirė nuo širdies 
smūgio, tesulaukęs .48 m.

Nic. Ignatief buvo paskutinio- 
a a ,aoa t 'i a- jo caro švietimo ministerio grafo Augustaitis, 1499—Jankute, 1564: į, .. , - m & .1t.on T ’., Povilo Ig. sūnūs. Tai buvo vie- _  Clannviniii+n 1RRQ_ J. °

i nintelis caro ministeris, kuris pa- 
į spruko į užsienius, į Angliją. Ve- 

^. . , , x , lionis Kanadoie gyveno nuometinis plaukų sutvarkymas pas . buv0 baigęs inžinieriaus
mokslus ir kurį laiką toji srity
je dirbo. Karo metu buvo su ka- 

'i riuomene Anglijoje, kur pasie
kė žinių tarnybos pulk. Įeit, 
laipsnio ir buvo apdovanotas tiek 

Polyna Stoška, kuri balandžio Kanados, tiek JAV ordenais. To-

BSF rinkliava
Ateinantį sekmadienį, pinpąjį 

balandžio mėnesį, Toronto liet, 
parap. bažnyčioje per visas pa
maldas bus pravedama rinkliava 
naujos-bažnyčios stat. fondui.

Rinkimų į Kr. Tarybą 
reikalui pagal Torontę apylinkės 
seimelio nutarimą iki šiol po $10 
sumokėjo tik dvi organizacijas 
— inžinierių sąjunga ir KLS.. x

Šv. Jono Kr. draugijos

TLRK Šv. Jono Krikštytojo 
savišalpos draugija balandžio 6 
d. parapijos salėje 3 vai. p.p. šau
kia visuotinį draugijos susirinki
mą. Narių dalyvavimas būtinas. 
Kviečiami ir prijaučiantieji.

Valdyba.v
s. Baltų Federacij“os 

metinis susirinKimas įvyks ba 
landžio 5 d. šv. Andriaus bažny
čios patalpose Carlton ir Jarvis 
g-vių kampe; Bus metinės veik
los apžvalga, revizijos komisijos 
pranešimas ir naujos vadovybės 
rinkimai.

“Dainos” grupės loterija 
praeitą šeštadienį praėjo su di
deliu pasisekimu. Jai suorgani
zuoti ir pravesti daug rūpesčių ir 
darbo reikėjo įdėti dąinietėms.

Vykdant programą, pradžioje 
pirm. M. F. Yokubynienė pain
formavo susirinkusius apie vyk
domus šalpos darbus ir kad lote
rijos pelnas bus panaudotas be
siartinančių šv. Velykų proga 
sušelpti seneliams, ligoniams ir 
našlaičiams, kurie neturi galimy
bių išvykti į užjūrį iš Vokietijos. 
O. Indrelienė perskaitė kelis 
laiškus, iš daugybės laišku, ku
riuos “Daina” gauna kaipo pa
dėkos ir be galo graudžius pra- 

‘ šymus paramos. Taip pat buvo 
deklamacijų, kurias išpildė B. 
Grigaitytė. '

Atsilankiusieji, rengėjų dide
liu atkaklumu, pasiaukojimu ir 
nuoširdumu liko nepaprastai su
žavėti. Buvo taip pat pavaišinti 
kavute ir pyragaičiais. Po to sekė 
laimes bandymai- Iš 2000 par
duotų bilietų 58 laimė nusi
šypsojo. Buvo ir “bazaras”, mū
siškai tariant, “turgus” su rankų 
darbo įvairios rūšies gaminiais.

Dalyvavęs. ;
22 laimikiai neatsiimti

’’Dainos” grupės loterijoje 
laimėjo bilietai, bet jų savinin
kai laimikius dar neatsiėmė: 
Nr. 79 — Sakalauskas, 107 — VI. i “ 
Lackus, 410 — Br. Mikšys, 485r— ; 
Matusevičius, 505—Gulbinskas, > į 
608—Gelažnikas, 656— Juknevi
čius, 668—S. Bončkus, 671, 672, i 
675—Einikas, 687 — H. Šatkus, ■ 
1121—Gelažnikas, 1144—Krivic- 
kienė, 1211—Urbonas, 1429—A.

— Šlepavičiūtė, 1689—L. Abra- 
monis, 1863—K. Kavolis, 1956— 
K. Ardavičius, 664—Žakas (pus-

p. Žukauskienę)-
Laimikiai randasi “Tulpės” 

valgykloje, kuriuos galima atsi
imti pristačius lošimo bilietą.

“Daina”

26 d. dainuos Eaton Auditorijoje 
lietuviams, kovo mėn 7 d. Vienos 
operoje dainavo svarbiausią par
tiją Verdi operoje 'Forza del des
tine”.

Ontario katalikų švietimo 
konferencija

įvyks Toronte balandžio 14 d.

Susiorganizavo menininkai
Toronte gyveną nauji ateiviai 

menininkai kovo 15 d. sukūrė 
savo organizaciją — The Art 
Club of New Canadians. Klubo 
tikslas įeiti į Kanados meninin
kų gyvenimą ir populiarinti sa
vo tautinį meną. Tam tikslui klu
bas nutarė kasmet ruošti savo 
narių darbų parodas, pobūvius, 
paskaitas ir tt.

Klubo pirmininku išrinktas 
iail. Telesforas Valius, vicepirm. 
jstas .A. Lee, iždin. latvis O. 
Grebže, asist. suomis P. Airola ir 
lenkas M. Groszek, sekr- estė 
E. Falkenberg. Valdyba koop
tavo dar ukrainietį A. Kiziluk.

Kas šiuo menininkų klubu do- 
nisi, gali kreiptis į sekretorę E. 
falkenberg, Tel. HU. 5032, 24 
forest Glen C., Ji kalba daugeliu 
Europos kalbų.

Mūsų studentai Toronte
Šiuo'metu Toronto augštosio- 

>e mokyklose mūsų žiniomis yra 
bent 27 lietuviai studentai ir 
loktorantai. Technikos fakulte- 
,e 11 — pirmuose metuose 3, ant
ruose — 3, trečiuose — 2, ketvir
tuose — 3; humanitariniame fa
kultete — 3; architektūros — 3 
— pirmuose metuose — 2 ir tre- 
čiuosė -=^1; ir po vieną ar po du 
medicinos, grynųjų mokslų fak., 
teisės fak., farmacijos fak., odon
tologijos fak., meno ir muzikos 
mokyklose. Baigiamuosius egza
minus šiemet laikys bent keturi 
lietuviai-

Kaip matome, lietuvių skai
čius šiame universitete vis didė
ja. Bendrai, buvusių DP procen
tas yra nepaprastai didelis. Uni
versitetas šiuo atžvilgiu labai

ronto rusų sferose tai buvo labai 
žymi ir įtakinga asmenybė.

Velionis tarp kitko buvo iš
rinktas tik neseniai įsikūrusio 
C. Ethnic Press Club gerbės 
nariu-

Išnuomojami trečiame augšte 2 
. Diskusijų centre bus dvi temos: j kambariai su baldais. Į vieną 

“Katalikų laikysena mokyklų j kambarį įvestas gazas ir galima 
klausimu” ir “Jūsų vaikas ir ma- naudoti kaip virtuvę. Gali gy- 
gazinai”. Bus taip pat eilė gre- venti šeima, arba vieng. vyrai 
timų posėdžių, pav., mokytojų, ar mergaitės- Teirautis LO. 8041.

• tėvų-mokytojų sąjungos ir tt. 138* McKenzie Cress.

KINO “CENTRE” •TOD7^W'
Kasdien mio 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, balandžio 3, 4, 5 d.
1. JUNGLE BOOK—spalvota—Sabu, Rosemary De Camp
2. THE SET UP — Robert Ryan, Audrey Totter

* »

Pirmadienį — trečiadienį, balandžio 7, 8, 9 d.
i. SAHARA — Humprey Bogart, J. Caroll Naish.
*. LIFE OF RILEY — Wm. Bendix, Rosemary DeCamp

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

Lietuvis pigiai perveža baidus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į'PROVINCIJĄ.

Išnuomojamas atskiras butas iš 
2-jų kambarių ir virtuvės. Indian 
Rd- Tel. ME. 7265.
Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė 369 Dovercourt Rd. Tele
fonas- OL. 1206.
Išnuomojamas kambarys vie
nam arba dviem viengungiam 
su maistu ir apskalbimu. 98 Gi- 
vins (tarp Ossington ir Shaw St., 
eiti Dundas Str.). Kreiptis as
meniškai.
Išnuomojamas II-nie augšte 1 
kambarys. Kreiptis 61 Indian 
Rd. Crs.
Parduodamas namas, tinkamas 
krautuvei ir 6 kamb. butui. Pil
na kaina $17.000. Tinkamas vi
sų rūšių bizniui. Šiuo laiku jame 
yra kirpykla. Namas randasi 
Dundas St. W: Pagal reikalą ga
lima namą tuojau užimti. Kreip
tis telef. WA- 9192 arba WA' 
5232. Holota Real Estate Broker.

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

—'■*,!* i (i . .. .

Toronto Liet. M. Mėgėjų Grupė
i

MONTREAL, Oue % ‘

Š. m. balandžio 6 d., sėkmadienį, 
62 Claremont SL, lenkų salėje, stato

/ , St Žemaičio 4-rių veiksmų dramą

z “žmogžudžio duktė”
Režisuoja J. Graičiūnas. Dekoracijos dail. T* Valiaus.

. Pradžia 3 vai. p.p
Prašome iš anksto įsigyti bilietus, kurie bus pardavinėjami ~ 
sekmadieniais, po 11 vai. pamaldų, parapijos salėje.

Grupės Valdyba.I

23
Polyna Stoska Metropolitan Oper. solistė,

EATONO AUDITpRlJOJEį š.m. balandžio 26 d., šeštadie
nį, 8 vaL vak., .dainuoja lietuvių kompozitorių dainas ir 
operų arijas. Apie' šią lietuvaitę Europos ir Š. Amerikos 
muzikos kritikų geriausi atsiliepimai.

BILIETAI $1.00, 1.50 ir 2 GAUNAMI:
Toronte: — valgykloj “Tulpė” kasdien ir pas “Aidų” ats
tovą parap. salėje nuo 11.30 iki 1.30 vai. p.p. sekmadieniais. 
Hamiltone: — “Švyturio” knygyne sekmadieniais. 
Londone: — P. Statkaus svetainėje.
St. Catharines: — pas Tėvą* Ambraziejų Prakąpą. 
Tillsonburg: — pas p. Augustinavičių.

Dė*mesio! Eaton Auditorijos nustatymu Aidų koncerto bilie
tas turi būti iškeistas Eaton Auditorium “Box Office”. Norint 
gauti geresnę rezervuotą vietą, prašome tuoj šį bilietą siųsti paš
tu pridedanf^au adresuotą su užlipdytu pašto ženklu voką. Ši
tokie laiškai bus sunumeruoti gavimo eilės atžvilgiu ir rezervuo
ti pageidaujamų vietų bilietai bus išsiuntinėti balandžio 16 d. 
Nuo balandžio 16 d. bilietai bus galima iškeisti'ir asmeniškai 
Eaton Auditorijoje. “AIDAI”

PadėkaSerga Parukevičienė
Jau daugelį metų abiejų kojų Toronto liet, parapijos labda- 

paralyžiumi sergančios lietuvės ’ ros komitetas “Caritas” už ma-

— Aušros Vartų parapija yra 
labdaros organizacijos “Charite 
Francoise” narys. Sudarydama 
lėšų telkimo planą, ši organizaci
ja paskyrė AV parapijai iki kovo 
mėn- galo surinkti $400. Klebo
nas kun. Kubilius kreipėsi į pa
rapijiečius padėti tą sumą su
rinkti, nurodydamas, kad per 
metus parapija iš organizacijos 
gaus žymiai daugiau labdaros 
reikaiui-

Choro koncertas
Gegužės 17 d., šeštadienį, 

Montrealio Lietuvių Choras ren
gia komp. S. Gailevičiaus 25 me
tų muzikinio darbo sukakčiai 
paminėti koncertą- Programoje 
be mišraus ir vyrų choro pasiro
dymų, dalyvauja Montrealio lie
tuvių Dramos Teatro aktoriai.

. Visi montrealiečiai maloniai 
prašomi rezervuoti tą dieną

i Montrealio Lietuvių Chorui.
Choro Administracija.

Padėka
Už surengtą man gražų atsi

sveikinimą, kovo 22 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje, Širdingai 
dėkoju: iniciatoriams pp. G. ir P. 
Rudinskams, pp. A. ir D. Mališ- 
kams, p. K. Toliušiui; kun- J. Ku
biliui, leidusiam pasinaudoti pa
talpomis. Dr. St. Daukšai, pra- 
vedusiam šį pobūvį ir p-lėms V. 
Judzentavičiūtei ir A. Stravins-1 sos ponios ir panelės maloniai

Kaikurios pavardės sąrašuose 
neįskaitomos, todėl jos liko ne
paskelbtos. Aukojusių, mažesnę' 
sumą pavardės dėl vietos stokos 
taip pat nepaskelbtos.

Visiems aukojusiems MALO 
Kas nuoširdžiai dėkoja.

KLB MALOKas.
Lietuvio pasai

Sekmadieniais, tuojau po pa
maldų, Aušros Vartų parapijos 
salėje šalia knygų ir laikraščių 
kiosko yra platinami Lietuvio 
Pasai ir ženkleliai.

Tautiečiai prašomi įsigyti.,
TFAtstovybė. '

Nepaprastas pavasario balius
LAS Montrealio skyrius, ge

gužės 3 d., 8 vai. vak-, liuksusi
nėje Montrealio policijos salėje, 
1152 St. Catherine St. E., rengia, 
nepaprastą pavasario balių, ku
riame bus išrinkta gražiausia 
Montrealio lietuvė (ponia ar pa-* 
nelė), atsilankiusi į tą vakarą.. 
Rinkimai bus sutvarkyti taip, 
kad išrenkamoji visai nežinos ir 
nepastebės apie rinkimą. Rinki
muose dalyvaus visi vakaro da-; 
lyviai. 1952 metų grožio karalie-- 
nes karūnos laimėtojai LAS; 
Montrealio skyrius yra paskyręs 
vertingą dovaną. Be to, yra nu-' 
matyta ir kitokių dovanų, kurios 
paaiškės vakaro metu. Todėl vi-

lonų talkininkavimą išpildant 
bažnytinės muzikos . ir giesmių 
koncertą dėkoja svečiui kun. Dr. 
J. Roff, solistams A. Ščepavičie- 
nei, V. Vęrikaičiui, K. Orentui, 
B. Marijošiui, smUik. Stp. Kai
riui, liet. parapijos chorui su jo 
dirig. kun. B. Pacevičiu, liet, ra
dijo vai. vedėjui J. R. Simana
vičiui, plakatų pagamintoj ui K. 

j Abromaičiui ir visai lietuvių vi-

p. Parukevičienės sveikata šio
mis dienomis žymiai pablogėjo- 
Senutė šiuo laiku randasi Col
lege ir Ossington kampas pri
vačiame^ slaugymo name. Būtų 
gražu, kad ją pažįstą lietuviai 
daugiau aplankytų.

Velykų švenčių proga 
įsigykime knygų '

N. Mazalaitė “Gintariniai
vartai“ ...........$2.20 suomenei taip gausiai dalyvavu-

V- Nemunėlis “Pietų vėje- [šiai koncerte ir duosniai aukoju-
hs” ..1.10

V. Augustinas “Tėvynė Lie
tuva” ' 5.25

A. Baronas “Debesys plau
kia požemiu” .................1..

Prof. J. Balys “Tautosakos 
lobynas” ........... .

B. Gaidžiūnas “Pakeliui į
mirtį ... ...

A. Vaičiulaitis “Valentina 
V- Putinas “Altorių šešėly” 
P. Andriušis “Sudiev, kviet- 

keli” ........ n.
San-Michele knyga .... . .
V. Nemunėlis “Meškiukas 

Rudnosiukas” .... .......
Vysk. Paltarokas “Katekiz

mas” ..................
Marija kalba pasauliui ........
Aušros Vartų Marijos pa

veikslas ... . ..................
Be šių rasite daugiau įvairių

knygų. Kaikurios knygos yra pa-, 
pigintos. Kviečiame atsilankyti 
ir pasirinkti.

“Tėv- Žiburių” knygynas.

2.65

3.00

1.65
2.10
4.40

1.65
2.65

2.10

0.60
2.20

0.80

D r. Ą. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

314 BATHURST ST. 
Toronto 

Tel. EM. 4-7146
Namu adr.: 6 Marshall St.

Tel. LL. 5769
Kalbamos valandos:
Kasdien nuo 11-12 vai., 2-4 vai. 
po pietų ir 7-9 vai. vak. šešta
dieniais nuo 12 iki 3 vai. p.p. 
Sekmadien., pagal susitarimą.

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

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

7 Havelock, Toronto. Telef. LL. 4576
ANT. JUOZAPATIS . , • r. .

šiai lietuvių šalpos reikalui.
Fotografų darbų paroda

Iki vidurio balandžio Toronto 
meno galerijoje vyks visos Ka
nados fotografų meno paroda, 
išstatyti darbai, kurie pereitą 
vasarą buvo Londone Common
weal tho Karališkosios Fotografų 
Sąjungos parodoje.

Delhi, Ont.
Velykų Margutis vaikams

Balandžio 14 d. — II-rą Vely
kų dieną -^ 5 vai. p.p- Delhi Apy
linkės LOKas ruošia Delhi mies
telyje, lenkų salėje Velykų Mar
gutį visiems Delhi ir plačių apy
linkių lietuvių vaikams.
.. Įdomią ir pritaikintą progra
mą išpildys patys vaikai ir jų 
tėveliai bei mamytės.

Be to, bus: margučių parodė
lė — konkursas. Yra numatytos 
trys vertingos premijos už gra
žiausius margučius. Programą 
paįvairins margučių rungtynės 
— ridenimas ir Velykų Kiškis su 
dovanėlėmis. Šventės užbaigai 
ruošiamos vaišės mažiesiems.

Mamytės prašomos papildyti 
vaišes savo atsivežtais skanėstais 
ir užkandžiais.

Gausiai dalyvaukime ir su- 
ruoškime lietuvišką Velykų 
džiaugsmą mūsų atžalynui! .

Delhi Apylinkės LOKas.

kaitei už meninę programą. Taip 
pat širdingai dėkoju visiems at
silankiusiems, už gražius linkė
jimus ir dovaną.

Angelika Sungailienė.

Vasario 16-tosios minėjimo’ ’ 
įvykusio 1952. II. 17, Plateau sa- i 
Įėję apyskaita.

Prie įėjimo ir už programas 
surinkta viso $328.22 Išlaidų pa
daryta (salės nuoma, scenos de
koravimas, choro repeticijoms 
salės nuoma, pakvietimų ir pro
gramų spausdinimas, išsiuntinė
jimas ir kit.) — $144.06. Grynas 
pelnas $184.16 MALOKo nutari
mu perduotas Tautos Fondo At
stovybei Kanadoje.

Aukojo: po $5: T. Čipkienė, 
kun. K. Riekus, E. Kudžmaitė, 

i D. Bučinskas. $4: Jočas. Po $3:
A. Vazalinskas, V. Stankevičius, 
J. Valiulis, J. Laudinskas. Po 
$2.50: M. Mažeikienė, J. Mažei
kaitė. Po $2: Pr. Rudinskas, V. 
Zubas, J. Tumas, I. Augevičiūtė, 
S. Jaspelskis, V. Pavilanis, K. 
Gudžiūnas, V. Kudžma, A. 
Niaurienė, J. Gaudzė, B. Povilai
tis, Pinkevičius, P. Gerhardas, S. 
Kęsgailą, P. Gudžiūnas, Jurgu- 
čiai, J. Laimikis, Bukauskas, 
Kudžma, J. Kaminskis, Dabkus, 
Bagdžiūnas, Simonavičius, S. 
Naginionis, P. Šimelaitis, Priš-1 
mantas, Gincevičius, K. Kilike- 
vičius, Kazlauskas.

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

kviečiamos dalyvauti, nes mont- 
realietės lietuvės visos yra gra
žios ir kiekviena gali pretenduoti 
būti iš visų gražiausia.

Dalis pelno skiriama besistei
giančiam Montrealy Lietuvių 
Studentų Stipendijų ir Pašalpų 
Fondui ir dalis lietuviams gy-; 
venantiems Vokietijoje, kurie' 
yra likę invalidais bekovodami 
už Lietuvos laisvę. ' • i

Tuo reikalu yra susitarta su 
Akademiniu Sambūriu ir Kūrė
jais Savanoriais. *

LAS Montrealio skyriaus 
Parengimų Komisija. ■

“Sritanijos
Lietuvis” 

vienintelis visoj Europoj lietu
vių savaitraštis.

Nepartinis, siekiąs tikslo ■— 
bendro visiems lietuviams. 
Lietuviai, atvykę iš% Anglijos, 
neturėtų pamiršti savo buvu

sio organo- į .
Leidžia — D. Britanijos Lie

tuvių Sąjunga, Londone.
Kaina metams 5 dol.

Adresas:
“Br. Lietuvis” 

Lithuanian House 
43, Holand Park 

London, W. II—England.

Kazio Borutos Knyga Baltaragio Malūnas
BALTARAGIO MALŪNAS — knyga, kurią 1945 m. rudenį bol

ševikai per apsirikimą išleido Lietuvoje, bet tuojau surin
ko iš visų knygynų ir sunaikino.

BALTRRAGIO MALŪNAS — knyga, kuri primena mums Lie
tuvą visame jos puikume, kurios puslapiai tebedvelkia 
Lietuvos vėju ir arimų kvapu, kurioj vaizduojamo kai
miečio vargai ir rūpesčiai toki mažučiai ir mieli, palygi
nus juos su -šiurpia šiandienybe.

BALTARAGIO MALŪNAS — knyga, kokių maža mūsų pokari
nėje literatūroje, kuri mums parodo mūsų kraštą ir ly
jant, ir saulei šviečiant ir vėjams ūžaujant, o autorių pa
čiame talento subrendime.

BALTARAGIO MALŪNĄ išleido Knygų Leidykla TERRA. 
256 psl., kaina $2.50. Reikalaukite: TERRA, 946 W. 31st Place, 
Chicago 8, Ill.

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 bei pra
rasto darbo laiko apsidraudi
mus. Taipgi draudžiu įvairų 
turtą bei auto mašinas ir už
pildau Income Tax Return 
blankus.

J. BERŽINSKAS, 
1212 Dundas SU W. Toronto 

Telef. LA. 9547.

, t
■ - . ■’ f

AR JŪS PAGEIDAUJATE2
PIRKTI NAMUS T

1. Seaton g-vėje (centre) $12.900 8-nių kamb. namas, gražiai de
koruotas, su visais baldais ir nauju garažu. Įmokėti $5.000. 
(Klauskite A. 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).

\ -
.. ...................................................................................... ' ............................. ii..........; ■

$25.00 ; -25.00
f

Šis kuponas vertas $25.00 
jei pirksite automobilį.

KtNNy KARS LTD
1135 Queen St. W., Toronto

1951 CHEV ,TUDOR ..................... $1795.00
1950 CHEV SEDAN -  ...........$1495.00
1949 METEOR TUDOR ............ $1295 00

'Visos mūsų mašinos garantuotos 30 dienų 50—50 garantija.
Atvykite apžiūrėti dar šiandien. -

Atidaryta iki 10 vai.Vak.(kasdien
S25.00 *25.00

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

Kreiptis: A. GARBENIS arba V. ANDREJAUSKAS-Andrews

235 Pacific Ave., Toronto, Ont. 
Telefonas MU. 1214

BALTIC CARTAGE & 
. MOVERS 

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

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

24 valandų tarnyba.

H. M. DAVY & Co
REAL ESTATE BROKERS

105 KONCESVALLES AVE
TELEF. LA. 2763 arba LA. 6101, o vakarais H¥. 1513 (G irbsnis)

♦


