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MANO MOTINA
Nuo amžių Tu mini šios žemės 

varganą veidą, keliaudama pro 
primityviojo žmogaus olas," pro 
sfinksų saugomus piramidžių še
šėlius, pro puošniuosius akropo
lius, pro didingus staugiančių 
žvėrių pilnus koliziejus; eimpro 

• vergų landynes, feodalų galiū
nų pilis, pro žibančius sostus, 
moderniškųjų miestų dangorai
žius ir skurdžių landynes; bren
di Tu purvą ir varganoj šaly ir 
žiedų laukuos, ir laisvojo pasau
lio idilijoj ir dabarties kolchozų 
varge. Eini šventa, kilni savo di
džiąja meile nesilpstančia. ne
praeinančia, nepakeliama, neuž
mirštama.

Eini Tų, Didingoji Motina!
Nėra, kas Tavęs būtų nematęs, 

kas Tavęs nebūtų sutikęs. Bet 
nėra taip pat, kas būtų atspėjęs 
ir atskleidęs Tavo didžiąją mįslę. 
Tave bandė atskleisti daug-me
nininkų, poetų, genijų, tačiau 
Tu vis dar neišsemta. Neišsemta, 
kaip pati meilė — didžioji pasau
lio paslaptis.

Anądien — tai buvo taip ne
seniai — ėjai Tu mūsų»tėviškės 
pakluonėm su manim — su Tavo 
kūdikiu ant rankų. Ėjai susirū
pinus ir skubėdama. Ir būkštau- 
dama, ir išdidi dėl silpnosios bū
tybės, prispaustos prie Tavo 
krūtinės. Ėjai Tu dienos darbų 
nudirbti, bet nei valandėlei ma
nęs iš savo akių neišleisdama, ži
nodama ko reiks ir kas neprivalo 

. nutikti... : . -
O paskui — su balta skarele,

tų šakelė įsprausta buvo, Tu ve- 
deisi mane į pirmą didelę kelio
nę, toli, toli .— net i bažnyčią! 
Ten buvo taip gražu! Didinga. 
Vargonai grojo, giesmės .. . Net 
aplink bažnyčią ėjo. O varpai 
gaudė ir gaudė ... Mačiau kaip 
gėles kunigui po kojų barstė, 
berniukai su kamžomis skambi
no ir skambino... Dieve, kaip 
tai buvo gražu, gera... ir kaip 
saugu kartu su Tavim ...

— Kelkis! Juk laikas mokyk
lon! — kėlei mane kas rytą, val
gydinai ir kryžiaus ženklu išly
dėjau per gruodo laukus, pusny
nus ar pavasario žalumas.

— Tu rytoj išvažiuosi, o man 
bus taip ilgu ir neramu dėl ta
vęs, — sakei Tu, kai į mokslą lei
dai. Skundeis ir liūdėjai, bet jau 
viskas Tavo buvo parengta — ir

rūbai ir maisto atsargos ir dar 
koks skatikėlis priedo, net nu
slėptas nuo tėvelio.

Rašyk, vaikeli, dažnai, ir 
viską, — ne įsakei, bet maldavai 
Tu, Mano Motina.

Meldeisi ir laukei Tu, Mano 
Motina, laukei iš pradžių savai
tėmis, paskum mėnesiais, o paga
liau metais... Laukei vis tokia 
pati, su ta pačia meile, su tuo pa
čiu maldos ir palaimos žodžiu. 
Tu pražilai ir sulinkai, o mano 
kelias gyvenimo vėtros pradėjo 
blaškyti. Tu pasidarei silpna, 
kaip aš buvau. Bet neatsirado, 
kas Tave taip vedžiotų, saugotų 
ir globotų, kaip Tu mane vedžio
jai ir -globojai.

O kur šiandien Tu, Mano Mo
tina?! Ar dar panėši vargo naš
tą išnykusiom tėviškės pakluo
nėm? Ar dar pajėgi pasiekti pa
laukės kryžių — o gal tik jo vie
tą — maldai už savo vaikų lai-' 
mę? Ar neatėmė iš Tavęs ir ro
žančiaus, kur kas vakarą varstei 
nuo darbo sugrubusiais pirštais, 
šaukdamos! Dievo Motinos glo
bos savo vaikams?

Mano Motina! Tu toli. Prara
dau aš laimę atsilyginti Tau nors 
už dalelę, ką man buvai davu
si, bet Tavęs aš nepraradau. Gy
venimo audros mane priartino 
prie Tavęs dar labiau, nei anais 
lakiais, kai laisvai galėjau Tave 
pasiekti. Nepasiekiama, nepama- 
toma, bet tokia artima Tu man 
šiandien, kai švenčiu Tavo, Moti
na, dieną. Kaip paprasta Tu at
rodei ąnuomet-ir kokia.didi Tu, 
Mano Motina, man šiandien! Ne
supratau Tavęs anuomet, net 
nesistengiau. Viskas atrodė taip 
į-'.prasta, kasdieniška. Šiandien 
norėčiau kitaip pažiūrėti, norė
čiau perprasti ir įvertinti Tavo 
motiniškąją didybę, bet... kur 
Tu, Mano Motina, šiandien?!... 
Aš pavėlavau. Net lazdos rams
čiui Tau paduoti negaliu. Mano 
Motina, ar tai už mano kaltes šis 
Tavo vargas? Ar Tavo kančia už 
manąją laimę?....

Tikiu, Tu, Mano Motina, dar 
vis eini savąjį vargo kelią — be 
paramos, be paguodos, tik su di
deliu skausmu ir su didele vil
tim ... Motina! ir aš viliuos, ir 
aš tikiu, kaip Tu tikiu, kad dar 
suklupsiu prie Tavo vienišos lo
vos ir savo lūpomis paliesiu 
vo padžiūvusią ranką...

■M

Dievo Motina

MAŽLIETUVIAI REIKALAUJA
PLG-pė Vašingtone Tarpt. Ūkininkų Federacijos kongrese. 
“Amerikos Balsas” organizuoja skyrių Bavarijoje.

- z (Niujorko bendradarbio ALMAUS)

Ta

rių grupių žmonės N.Y. komen
tavo velykinį Mažosios Lietuvos 
vadeivų nutarimą reikalauti sa
vo kraštui politinės autonomi
jos. Kiti šį manevrą laikė įrody
mu kaip kaikurie Maž. Lietuvos 
veikėjai laiko svarbiu gauti pos
tą lietuviškuose vykdomuosiuo
se veiksniuose.

• PLG-pės didelė dalis narių 
praėjusį savaitgalį praleido Va
šingtone Tarptautiniame Ūkinin
kų Federacijos suvažiavime. 
Pirm. V. Sidzikauskas praėjusį 
trečiadienį dalyvavo eiliniame 
CEEC konferencijos posėdyje, 
kuriame sakoma buvo aptarta 
svarbių reikalų. Šiuo metu PLG 
dėmąsys esąs nukreiptas į kuo 
greitesni įvykdymą darbų, apie 
kuriuos buvo užsiminta prieš 
mėnesius spaudos konferencijo-

RŪPINASI NAUJAISIAIS IMIGRANTAIS
Z

NAUJAI PASKIRSTYS 
PARLAMENTO VIETAS

Paskutinis visuotinis gyvento
jų surašymas, kurio kaikurie da
viniai jau paskelbti, parodė, kad 
gyventojų santykis įvairiose pro
vincijose, o taip pat miestų ir 
žemės ūkio sričių gyventojų san
tykis yra žymiai pasikeitęs. Dėl 
to numatomas atstovų skaičiaus 
iš atskirų apygardų pakeitimas. 
Ontario provincijos parlamento 
vietų paskirstymas taip pat ne
matomas pakeisti. Čia kiekvie
nom 50.000 miesto ir kiekvienom 
25.000 kaimų gyventojų renkama 
po 1 atstovą. Tuo būdu atstovų 
skaičius tolydžio auga — nuo 
konfederacijos pradžios tokių 
pakeitimų, atstovų skaičiaus pa
didinimų, buvo jau 9. Pirmajam 
parlamente buvo 82 vietos, o da
bartiniam yra 112. Pagal naujojo 
surašymo davinius turėtų būti 21 
nauja vieta, nes provincijos gy
ventojų skaičius nuo 3.431.683 iš
augo iki 4.562.354 ir su aiškia 
miestiečių persvara—70,7%. Tuo 
tarpu dabartiniam Ontario par
lamente didžiąją dalį vietų turi 
kaimu arba mišrios rinkiminės 
apygardos. Grynų miestiečių tė
ra vos 22.

— London. — Elzbietos II ka
rūnacija numatoma 1953 m. bir
želio 2d. .

AUTONOMIJOS
ravo V. Sidzikauskas, pažymėtas 
kaip CEEC pirmininkas ir VLI 
Ko atstovas. Jis šio komiteto bu
vo į JAV atsikviestas, tarp kitų

SAVAITĖS ĮVYKIŲ APŽVALG4 i

Pereitą penktadienį ir šešta
dienį Toronte vyko vad. Welfare 
Council sušaukta plati valdžios 
atstovų, įvairių organizacijų ir 
neokanadiečių atstovų konferen
cija įvairioms naujus ateivius 
liečiančioms problemoms ap
svarstyti bei siūlymams vyriau
sybei suformuoti. Penktadienio 
vakaro posėdį buvo išklausyti 
trys nuodugnūs pranešimai tais 
reikalais, šeštadienį priešpiet po
sėdžiavo 5 "komisijos, turėjusios 
apsvarstyti spęcalius su proble
ma susijusius klausimus (Kana
dos imigracinių organų veikla 
užsieny, naujai atvykusių apgy
vendinimo ir įsikūrimo proble
mos, religinis gyv. ir tt.), o po
piet plenume buvo apsvarstyta 
komisijų paruošta medžiaga bei 
galutinos rezoliucijos.

Iš konferencijos nutarimų pir
miausia minėtinas reikalavimas 
panaikinti grėsmę emigrantus 

■ deportuoti, kai dėl kurių nelai
mių jie pasidaro visuomenei naš
ta. Siūloma taip pat suorganizuo
ti paramą ateiviams greičiau įsi
kurti, panaikinti įstatymą; kad 
vaikų priedai išmokami tik me
tus išgyvenusiems, suorganizuo
ti informacijų centrą su kalbine 
pagalba vertėjų, pagyvinti anglų 
kalbos mokymą, parūpinti tinka- 
mesnėr literatūros apie Kanadą 
ir tt Rezoliucijoms galutinai pa-

organą, kuris nuolat rūpintųsi 
paramos naujiesiems ateiviams 
problemomis.

Iš lietuvių konferencijoje da
lyvavo gen. konsulas p. min. Gy
lys ir “TŽ” atstovas. Iš kitų tau
tybių buvo po daug daugiau. Iš 
viso buvo pakviesta 180 organi
zacijų. •

Jie tik ištirs, o Maskvoje 
pakartų

' Sovietų Rusijos radijas pa
skelbė, kad garsusis komunisti-

žęs jis būsiąs apklaustas dėl jo 
vardu -paskelbtų pareiškimų. Jei 
pasirodysią tiesa, jis turėsiąs at
sakyti, kaip pilietis prieš krašto 
įstatymus. Užsienių reik. min. 
Pearson pareiškė, kad svarsto
mas jo užsienio paso atšaukimas. 
Kaip gimęs pilietis, jis visada ga
lįs grįžti į kraštą. Kaip žinia, ge
gužės 10 d. šaukiamas vad. “Tai
kos Kongreso” suvažiavimas To
ronte. Kaip tos organizacijos pir
mininkas, Endicott į jį beabejo 
grįš.

nio Kanados taikos kongreso pir- Į Dėl Endicott Fryer iš Leth- 
mininkas Dr. J. Endicott Mukde- , bridge, Alta., rašo laišką “The 
ne pareiškęs, kad JAV Korėjoje Ensign”, kad jis vadinamas pro- 
naudoją bakterinį karą ir kad į testonų kunigu, kai jungtinė baž- 
dalis virusų, gal būt, ateiną iš 
Kanados. Kai dėl šito buvo pa
klausta vyriausybė parlamente, 
teisingumo ministeris atsakė lau
kiąs dėl to policijos pranešimo, 
o veikla šitokio ašmens, kaip En
dicott, turinti būti ištirta.

Endicott, grįžęs, žinomą, aki
plėšiškai pareikš, kad jis-turėjęš 
tokių žinių, o dėl pačios Kanados 
tik spėjimą tepareiškę» ir kartos 
tą patį važinėdamas po kraštą. 
O kas atsitiktų, jei savo kraštą 
taip apšmeižtų sovietų pilietis? 
Beabejo, jis būtų likviduotas dar- 
nė nespėjęs grįžti — būtų kur 
nors išmestas iš ekspreso vagono 
ar panašiai.

” — Otava. — Teisingumo min.

nyčia jau 1948 m. jį pašalinusi.

Kiek Kanada išleido karo 
reikalams?

Parlamento krašto gynimo ko
misija šiuo metu tirianti išlaidas 
rado, kad Kanada Korėjoje yra 
išleidusi $100.000.000, 27 brigada 
Europoje iki sausio galo kaina
vo $15.000.000. Sąjungininkams 
ginklų Kanada yra paaukojusi 
už $60.000.000, Tačiau iš bendros 
sumos $361.000.000, skirtos Euro
pos paramai buvo išleista tik 
$227.700.000. .v • «- . ‘ a

Niujorkas. — JT gavo ofi
cialų savo agento pranešimą, kad 
Indijos Kašmiro ginče tiek pa
siekta. kad iš ginčijamos srities 

ruošti sudaryta redakcinė komi- Garson pareiškė, kad teisininkai abi pusės savo kariuomenes iš- 
sija ir nutarta sudaryti pastovų Endicott atvejį studijuoją ir grį-, vedė. | Apeliacijoje lietuvių vardu figu-

asmenų prikišami.
• Laisvosios Europos Komite

to Pabaltijo skyrių pirmininkai 
turėjo pažymėtiną'progą per di
džiojo Niujorko televizijos tinklą 
subatvakriais milijonams žiūro
vų kelti savo okupuotų tėvynių 
reikalą. Prieš pora savaičių la
bai gerą įspūdį padarė PLG-pės 
pirmininko V. Sidzikausko po
kalbis per televizijos stotį 13.

• Visa eilė išleistuvių buvo su
ruošta ilgesniam. laikui į Euro
pą išvykstantehns dviems pa
grindiniams “Amerikos Balso” 
lietuvių skyriaus informacijos 
specialistams: J. Laučkai ir K. 
Griniui, jn, kurie apsistos Miun
chene. Išleistuvėse skyriaus ve
dėjo C. R. Jurgėlos viloje daly
vavo veik visi Niujorko liet, 
veiksniai. Ir leituvių kalba “A. 
Balsas” gegužės pirmosios proga 
perdavė pažymėtiną, programą. 
Tai buvo originalios dainos iš 
vergų stovyklų Sibire, apdainuo
jančios “laimingą jaunystę” so
vietiniuose kalėjimuose. Progra
ma buvo perduota 39 kalbomis, 
taip pat per radijo laivą ’’Cou
rier”, kuris dar tebėra Amerikos 
jūrose. t t

• Brazilijos ambasadoriui prie 
Jungtinių Tautų LAIC pasiuntė 
telegramą, padėkodamas už Bra
zilijos prisidėjimą prie genocido 
pakto ratifikavusių tautų. Minis
ter is tą pačią dieną telegrama 
atsakė, jog lietuvių padėką per
siuntęs savo vyriausybei.

• Lietus ’’ištirpdė-’ lietuvių 
“lojališkumą” lojališkumo para
dui Niujorke praėjusį šeštadienį. 
Pora dienų trukusios liūtys at
šaldė pabaltiečių “lojalumą”, ta
čiau gudai, ukrainiečiai pasirodė 
atsparesni, pražygiavę su smar
kiais antisovietiniais plakatais. 
NY Lietuvių Tarybos skyrius 
buvo susigalvojęs demonstruoti 
vos 7 dienas prieš terminą.

• J. Kaminskas, sakoma tiek 
pasitaisęs po pakartotino “išias” 
antpuolio, jog gegužės pradžioje 
pakilsiąs Europon, kur su ne
kantrumu laukiamas. Kurį laiką 
sunkiai sirgęs J. Brazaitis, šiuo 
metu esąs taip pat žymiai pasi
taisęs.

• International Rescue Com-].ir piktinasi, kad “Kanados Bak 
mittee per didžiąją Niujorko 
spauda apeliavo į amerikiečius 
aukoti daugiau pinigų arba jie

to atsikvietė NČWC, atgabenusi 
47% visų atvykusių pabėgėlių.

• Remiamas Fordo Fondo, 
šiuo metu vad. ‘"Rytų Europos 
Fondo”, balandžio 18 d. ukrainie-

Europos politiniame gyvenime 
ryškiausias pastarojo meto po
sūkis yra D. Britanijos galutinas 
apsisprendimas už Europos vals
tybių federaciją ar kitokį glaudų 
bendradarbiavimą betkokio jun
ginio rėmuose. Tiesa, pati D. Bri
tanija į jokią Europos organiza
ciją organiškai įsijungti nenori, 
nes savęs nelaiko vien Europos 
valstybe ir bijo galimų kompli
kacijų santykiuose su Common- 
wealtho kraštais. Tačiau dabar 
D. Britanija savo pažiūrą į Eu
ropos suvienijimą pakeitė iš pat 
pagrindų. Ji jau nebenori sulai
kyti, nebeatkalbinėja nuo betko- 
kių junginių sukūrimo, bet pa
sisako už juos ir viešai pažadėjo 
tokį junginį remti. D. Britanija 
jau pasisakė ne tik remsianti Eu
ropos gynimo bendruomenės or
ganizaciją, bet Edenas paskelbė 
taip pat planą Schumano planui 
susieti su Europos Sąjunga. Ir 
čia D. BritąįHja pati nedalyvau
ja, bet nųoTdabąr ji yra jau aiš
kus rėmėjas.

Iš kasdieniškų naujovių Euro
poje šią savaitę, bus bene pati 
stambiausia parinkimas gen. Ei- 
senhowerio įpėdinio. Šį pirma
dienį Š. Atlanto S. nuolatinė Ta
ryba Paryžiuje vieningai pasisa
kė, kad vyriausiu vadu vietoje 
Eisenhowerio paskirtinas JAV ’ 
Tolimųjų Rytų vyr. vadas gen. 
M. B. Ridgway. Formaliai pa
skyrimą padarė prez.' Trumanas. 
Štabo viršininku, liko tas pats 
Gruenther. - įpėdiniu

bo viršininkas gen. M. W. Clark, 
kurio vieta atiduota III armijos 
vadui gen gen. J. R. Hodge.

Vokietija ruošiasi pasirašyti

kėdamiesi, kad laimėję socialde
mokratai gal pasisakytų už neut
ralumą. Naujų masalų vokie
čiams vilioti jie betgi dar nepa
skelbė, o kancleris Adenaueris 
“Rheinischer Merkur” paskelbė 
straipsnį, kuriame įrodinėja, kad 
ginklo sovietai po Korėjos paty
rimo nebevartos ir tenkinsis tik 
šalto karo ofensyva.
Iš karinių pasirengimų Europoje 
paminėtinas JAV oficialus • pa
siūlymas Ispanijai bendros akci
jos prieš Sovietų Rusijos agresi
ją. Derybos jau pradėtos. Apie 
jas viešai težinoma tik tiek, kad 
JAV nori gauti teisės pasinaudo
ti Ispanijos oro ir jūrų laivyno 
bazėmis puolimo atveju, o Ispa
nija už tai nori gauti JAV para
mos modernizuoti bei apgink
luoti savo armiją ir apmokyti ka- 
rininkųą, kurie ištikrųjų moder
niškųjų ginklų'dar nėra matę. 
JAV kongresas Europai remti 
sąmatoje Ispanijai paremti jau 
senai yra paskyręs 100 milijonų 
dolerių, kurie- tebėra dar neiš
naudoti. Pereitą savaitę Į Ispani
ją atvyko ūkinė JAV komisija, 
kurios užaayifiys bus susitarti 
dėl šių pinigų sunaudojimo. Sa
koma, kad visas reikalas paaiš
kės per keletą savaičių.

Korėjoje derybose pažangos 
tik tiek tepadaryta, kad prasi
dėjo ir delegacijų pilnačių posė
džiai, kurie betgi taip pat nieko 
nepasiekė, kaip ir sekcijų posė
džiai. Tebesitampoma su belais
vių pasikeitimo ir aerodromų

čių istorikas Lev. Okinševič Len- sutartį dėl suverenumo grąžini- 
kų Mokslo ir Meno Instituto pa- mo 3au kelia balsą, kad sąjun- 
talpose skaitė paskaitą “Didžio- gininkai perdaug spaudžią finan- 
ji Lietuvos Kunigaikštija ir jos ! siškai. Pasak finansų ministerio 
įstatymų studija”. Prelegentas Schaeffer, jie dar kovo mėn. pa- 
pažymėjęs faktą, jog lietuviai su- ; reikalavę 4 bilijono markių, kas 
gebėję savo milžiniškoje įvairia- esą sunkiai suderinama su pa- 
tautėje valstybėje išlaikvti tei- stangomis laimėti jos simpatijas, 
singumą ir tvarka. . “ Sovietai deda visas pastangas

• Praėjusiomis savaitėmis ‘a“tos .^kompromituoti
Laisvosios Europos pirmininkas Adenaueų bet jo vyriausybę, ti-

kų Mokslo ir Meno Instituto pa-

admirolas Miller turėjo “susi
pratimo” konferenciją su Pabal
tijo įg. ministeriais ir savojo ko
miteto pabaltiečių pirmininkais.

Karalienė Julijona 
praleidusi 5 d. Kanadoje su ne
oficialiu vizitu (dėl karaliaus 
mirties gedulo), išskrido namo. 
Karalienė aplankė tas vietas, kur 
karo metu gyveno dar kaip sosto 
Įpėdinė, kur mokėsi jos dukros, 
aplankė taip pat olandų imigran
tų koloniją.

Amerikos Balsas
į Lietuvą transliuoja dvi lietu
viškas programas kasdien: I. Lie
tuvos laiku 7 vai. vak., Niujor
ko (ir Toronto) laiku 11 vai. ry
tą — bangomis: 13, 16, 19 m., o 
iš kitų stočių dar perduoda 19, 
25, 31, 41, 49 ir 251 m.

II. Lietuvos laiku 12 vai. 45 
min. naktį, Niujorko laiku — 4 
vai. 45 min. p.p. — bangomis: 16, 
19, 25, 31 m., o pertransliuoja: 
19, 25, 31, 41 ir 49 m.

Ši antroji programa pakartoja
ma dar 3 kartus: a) Lietuvos lai
ku 7 vai. 15 min. rytą, Niujorko 
laiku 11.15 vai. vak. bangomis: 
25, 31, 41, 49, 251 m.; b) Liet lai
ku 10 vai. 15 min. ryto, Niujor
ko 2 vai. 15 min.’naktį, bangomis 
— 19, 25, 41, 48, 49 m.; ir ę) Liet, 
laiku 3 vai. 15 min. p.p., Niujor
ko laiku 7 vai. 15:min.,ryL, ban
gomis — 19, 25, 31, 41, 49 m.

Ukrainiečiai skundžiasi

mo ii' jau kelia balsą, kad sąjun

kad iš 170.000 š. korėjiečių irki- '* 
nų belaisvių nenorį grįžti apie 
100.000. Komunistai reikalauja 
visus grąžinti, teisę apsispręsti 
pripažindama tik civiliams. Jie 
taip pat nenori atsisakyti teisės 
statyti aerodromus paliaubų me
tu. Statybos — tik trukdomos JT 
aviacijos puolimų — vyksta* ir 
dabar. Pasirodo, kad komunistai 
taip pat vykdo didžiulės sutvirti
nimų linijos statybą per visą Ko
rėją. Ir išviso savo pajėgas jie esą 
labai sutvirtinę — turį apie 750 ’ 
tūkstančių karių armiją ir 1500 
lėktuvu.

BRITAI GINKLAVIMAS! SULĖTINO
tyje. Už 4 mylių nedengtose 
slėptuvėse buvo pasislėpę dau
giau 2000»karių, kurie už valan
dos po sprogimo buvo išvesti į 
jau neutralizuotą sprogimo sri
tį, kad pamatytų vaisius. Atseit, 
tai manevras veikti tik ką neut
ralizuotoje srityje. Kareiviai bu
vo surinkti iš viso krašto dali
nių, o jų uždavinys savo patyri- ■ 
mu pasidalinti su visa kariuome
ne, paruošti ją psichologiškai 
atominiam karui.

— Otava.
įvyksiančius atominių bombų

Paskelbta oficiali D. Britanijos 
ūkinė apžvalga skelbia, kad nu
matytoji ginklavimosi programa 
negalės būti Įvykdytą per 3 me
tus, kad dabar ji yra susiaurinta 
ir jai tęsti reikalinga JAV pa
rama.

Ginklavimąsi sulėtinti tekę dėl 
žaliavų ir kvalifikuotų darbinin
kų trūkumo. Per šiuos metus lik
sią neįvykdytų darbų už 200 mil. 
svarų. Šiuo metu D. Britanija pa
gaminanti daugiau kaip pusę vi
sų Europai reikalingų ginklų bei 
kariškų medžiagų. Ji to sekmin- i 
gai tęsti be JAV paramos nega- į bandymus JA Vpakvietė ir Ka-
lėsianti. Pagal savitarpinės pa
galbos aktą D. Br. iš JAV turė
jusi gauti $122.000.000, bet vos 
$18.000.000 tegavusi. Iš kongreso 
nunjatytos ūkinės paramos su
mos $300.000.000 ji gavusi vos 
$1.000.000.-

Viso ginklavimuisi pereitais fi
nansiniais metais, pasibaigusiais 
balandžio 1 d., buvę iš ginklavi
muisi numatytų sumų likę nesu
naudota $120.000.000 svarų, šiais 
metais, kaip minėta, manoma 
dar daugiau nesunaudoti. Perei-

Į šių metų gale

nadą. Svarbiausia ten vyksią 
priešatominės apsaugos žmonės 
civiliai, bet ir kariškiai. Bandy- > 
mai būsią kažkur už JAV ribų.

Viena “paslaptis” ’’išaiškinta
Prisiklausę visokių pasakoji

mų apie “paslaptingas” skrai
dančias lėkštes, žmonės danguje 
dažnai pamato “stebuklų”. Ir Ka
nados spauda buvo pakėlus aliar
mą, kad balandžio 20 d. per On
tario praskridęs paslaptingas 
skraiduolis, skridęs apie 1000 
mylių greičiu, kuris nuo Toron-

tais metais buvo' išleista 4.129.- > t° iki Detroito nuskridęs per 12- 
000.000 svarų, o šiais metais nori- m’n- H- Pasirodo, tai būta la
ma išleisti ’1.462.000.000 svarų, paprasto reikalo — D. Brita- 
kai pagaLplaną turėtų būti 200 "M08 aviacijos viršininkas _mar- 
milijonų daugiati. *’

Naujos, atominės bombos 
bandymas įvyko Nevados dyku-. 
mos Yueca Fiat smiltynuose ba- Neb. Skrido, deja, ne “lėkšte’ 
landžio 22 d; Susprogdinta bom-1 bet dvimotoriu Canberra bom
ba, sakoma, buvusi galingesnė į bonešiu, kurio greitis ne 1000, bet 
negu bet kuri iš 14 anksčiau 600 mylių per vai.
sprogdintųjų. Ji išmesta iš. lėktų- į Kanadiečių sukeltas triukšmas

šalas. Sir R ugh Lloyd, perskri
dęs Atlantą iš Newfoundlando 
nutūpęs dar Montrealy, tą die
ną skrido iš Montrealio į Omaha, 

.»»

so” ukrainietiškos programos, 
kuri netrukus turės prasidėti, ve
dėju skiriamas ne ukrainietis, 
bet žydas ir dar maskvietiškos! vo 30.000 pėdų augštyje.ir su-'dėl to lėktuvo, britų avir.ijai, 
orientaęijos. . ■ sprogdinta 3000-3500 pėdų augs- beabejo, nebloga atestacija.

l i
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Tėvai yra atsakingi už savo vaikus, jų auklėjimą ir mokymą. 
Nuo, jų priklauso ir vaikų laimė ar nelaimė. Bet ar visada ir visur 

■ ši pareiga tinkamai atliekama? Ypač tai iškyla svarstant šeimų 
laimę, darną bei sugyvenimą. Ne paslaptis, kad dar ir dabar mer
gaitės kartais išleidžiamos už vyro pagal išskaičiavimą. Kartais 
tėvai priverčia tekėti už turtingo, neklausdami ar duktė to nori, 
ar ji jaunąjį myli. Tai labai skaudi klaida, senų laikų palikimas. 
Nepriklausomoj tėvynėj tie dalykai buvo jau beveik išnykę. Bu- 

* Vo suprasta, kad laimė nėra turto, vietos ar garso dalykas, bet 
širdiės paslaptis. Tad laisvoj Lietuvoj ir džiaugėmės darniomis 
šeimomis. Skyrybos arba šeimų suirimas buvo retas ir griežtai 
smerkiamas dalykas. Visi rūpinosi, kad visuomenės kertinis ak
muo . _
gali sužydėti ir nešti vaisių, kol jos dvasia, dvasinė kultūra yra 
menka.

... Tėvynėje iškrypimų sėkmingai vengėme, o čia veikiami sveti
mos aplinkos, vėl jais užsikrečiame. Vedybų laimę norima paremti 
medžiaginėmis gėrybėmis, ieškoma turto. Jaunimas ima Sarytis 
per praktiškas. Pradeda vilioti ne žmogus, bet puošnios vilos, par
kai ir kitokios gėrybės, dažniausiai priklausančios nelietuviams, 
į kuriuos šiaip nebūtų nė dėmesio kreipiama. Tėvai, o ypač moti
nos, turėtų sergėti dukreles nuo tos baisios klaidos. Šeima nėra 
rojaus dienos prabangoje! Jungtuvės yra Sakramentas, tikras vien 
tik meilės pagrindu. Sakramentinė moterystės galia nesiremia 
turtu, vieta ar kitais išskaičiavimais, bet pasiryžimu didžiajam 
šeimos uždaviniui ir tyra žmogaus meile. Ji neišskiria tautiškumo, 
bet jį gina ir jo yra-reikalinga.

Trokšdami laimės savo vaikams tėvai ta kryptimi turėtų juos 
veikti: vesti lietuvaites, tekėti už lietuvaičių ir rinktis jas ar juos 
meilės pagrindu. Meilė daro moterystę tikrą ir laimingą, taip ve
dusių, taip visuomenės atžvilgiu. Čia iš tėvų pusės reikia didelio 
budrumo. Jaunimas visados reikalingas ne prievartaujančio bru
talaus įsakymo, bet nuoširdaus patarimo bei motiniškos širdies. 
Tėvai turėtų sekti vaikų gyvenimą ir laiku ateiti pagalbon su 
sveikomis pažiūromis bei teisingais patarimais. Tuo būtų pasi
tarnauta saVo tautai ir Dievo garbę/. Konradas Juška.

minėta, tam tikro jėgos saiko iki 
apsiasimillavo. Ir pasaulį politi
niai suvienyti, ty. suorganizuo
ti į vieną valstybę, praktiškai ga
lima tik jėgą panaudojus. .

“Vienu laiku Anglijoje buvo, 
septynios saksų karalystės, nuo
lat kariaujančios prieš viena ki
tą. Tada, svetimšalis, nukariauto
jas iš Normandijos, per kanalą 
įsiveržė į salą ir suvienijo besi
vaidijančias, besiriejančias, ka
riaujančias saksų gimines. Tas 
žygis salos gyventojų akyse ne
galėjo būti pateisintas jokia mo
rale. Tai buvo tikrai brutali, ne
išprovokuota agresija. Bet ar tai 
buvo. blogybė? Ar suvienijimas 
Anglijos karalystės, nors ir sve
timo nukariautojo, buvo blogas 
dalykas?”, — sako Emery Re- 
vent (“The Anatomy of Peace”).

- e
Dantė Cezarį yra pavadinęs 

Kristaus antrininku žmogiškoje 
prigimtyje, nes tų laikų Italijos 
susiskaldymas, anarchija buvo 
taip pasibaisėtina, jog koks nors 
suvienijimas atrodė idealas. 
Taip pat vėliau ir Machiavelli, 
netekęs kantrybės, šaukėsi prin
co, kuris būtų stiprus, žiaurus, 
sumanus ir klastingas, nes jis ne
matė kitos priemonės, vedančios 
kraštą į vienybę.

Kad visai skirtingų tautų su
sijungimas į vieną valstybę nu
kariavimu yra galimas ir gali už
tikrinti universalinę taiką, kla
siškas pasaulinio pobūdžio pa
vyzdys augštos civilizacijos Ro
mos imperija. Taiką, Pax Roma
ną, pilnai išlaikė 200 metų, o pa
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Liet, tremtiniai Šveicarijoje
(Pabaiga)

Šveicarų tauta nėra vienalytė, 
ji susideda iš trijų skirtingų tau
tų: vokiečių, prancūzų ir italų, 
kurių -kiekviena savo būdu ir

K. TRUSKA

sužinojęs, kad esu lietuvis, pada-

kų. Šveicarijos vyriausybė žino
jo pabėgėlių nepasitenkinimą ir 
kad tas nepasklistų pasaulyje,

su jiį tautų kamienu. Todėl, jei
gu kalbama apie šveicarų tautos 
charakterį ir būdą, tenka kalbė
ti apie; kiekvieną tautą atskirai. 
Tuo būdu ir šveicarų tautos nu- 
siteikiiųai pabėgėlių atžvilgiu 
buvo skirtingi. Bet yra bendra, 
ka<į Šveicarijai tapus prekybos 
ir pramonės kraštu, šveicarų hu
maniškumas yra smarkiai išblė
sęs, o labiausiai pas vokiškus 
šveicarus. Perdėtas taupymas 
privedė net prie šykštumo, ma
terializmas pradeda užviešpa
tauti žmoniškumą. Yra ir išim
čių, t.y. žmonių, tokių nuošir
džių ir atjaučiančių, kaip vargu 
ar galėtum kur nors kitur suras
ti, bet deja, jie sudaro mažą da
lį. Viena jų ypatybė — klusnu
mas ir iš seno likusi tradicija į 
kokios nors labdaringos, organi
zacijos atsišaukimą paaukoti pi
nigų ar kokį nors daiktą. Pabė
gėliui tiesioginiai susidūrus su 
visuomene maža buvo vilties bū
ti užjaustam' ir gauti pajamos. 
Dažniausiai į jį buvo žiūrima, 
kaip į žmogų, kuris neatneša jo
kios naudos ir valgo jų duoną.

Inteligentų galvosena maža 
kuo skyrėsi nuo eilinio šveicaro 
galvosenos. Pestalozzi, Gottfried 
Keller, Karl Spittaler raštus, at
rodo, jie jau sukišo giliai į spin
tas, o ištraukė čekių knygutes. 
Pabėgėlių klausimas jiems tiek 
terūpėjo, kiek jiems buvo reika
linga gauti pigios darbo jėgos. 
Labiausiai pasipiktindavo, jeigu 
koks nors intelektualas pabėgė
lis nenorėdavo būti iš'.'iudoja- 
mas jų dvare bernas ar namuose ; 
tarnas. Tokio nepasitenkinimo 
liudininku teko man pačiam bū
ti. Vienas mūsų tautietis, avia
cijos kapitonas, susigundė pas 
vieną šveicarų kariškį būti pa
siuntiniu. Jam buvo žadėtas ge
ras atlyginimas, maistas ir kam
barys. Pasiuntinio darbas, atro
dė, nekomplikuotas, bet kada 
pradėjo dirbti, pasirodė visai kas 
kita. Be pasiuntinio pareigų, dar 
reikėjo liuobti arklius, juos kas
dien prajodinėti ir prisidėti prie 
kitų ūkio darbų. Maistas buvo 
duodamas toks, kad fiziniai dir
bančiam jo jokiu būdu nepaka
ko. Mūsų tautiečiui daugiau nie
ko kito neliko tik kaip galint 
greičiau atsisakyti nuo darbo. 
Po kiek laiko, karininkų kantino- 
je Zueriche teko man susitikti 
su tuo šveicarų karininku, kuris

rė gana žiaurių priekaištų mūsų užbėgo už akių paruošdama do 
tautiečio adresu, kam jis metė ' - - ---
tarnybą. Jani*daviau suprasti, 
kad jis ir ne kitaip pasielgtų, bū
damas mūsų tautiečio padėtyje.
Užpyko ir išdidžiai atkirto:

— Esu Šveicarijos karininkas.
Akademinio išsilavinimo švei

carai nuoširdesni. Bet ir jie jokiu 
būdu negali suprasti, kaip žmo
nės galėjo palikti savo turtą, tar
nybą, darbą ir pasirinkti bena
mio klajoklio gyvenimą. Taip, 
Šveicarijoje ir anksčiau būdavo 
pabėgėlių, bet tai buvo politinių 
partijų veikėjai, bolševizmo per
sekiojama rusų diduomenė, bet 
ne eiliniai darbininkai, ūkininkai 
ir inteligentai, nepriklausiusieji 
jokiai politinei partijai. Keistai 
atrodė, kad kaikurie iš jų visai 
nieko nežinojo apie Pabaltijo 
valstybes ir tautas, nors Lietuva 
vos 1300 kilometrų nuo Šveicari
jos. Buvo tokių, kurie manė, kad 
tų visų tautų kalba yra rusų ir 
labai nustebdavo išaiškinus, kad 
tos tautos turi savo atskiras 
kalbas.

Dažnai šveicarai sutikę pabal- 
tietį paklausdavo:

— Tai ką, manote, kad jūsų 
valstybė vėl kada-nors bus ne
priklausoma? Rusai patys nieka
da jų neatiduos.

Į tokį klausimą netekęs kant
rybės nejučiomis atkerti:

— Jeigu Pabaltijo valstybės 
nebus nepriklausomos, tai ir 
Šveicarijai maža yra vilties pa
silikti nepriklausoma. Rusai nuo 
Lietuvos buvo daug toliau kaip 
dabar nuo Šveicarijos.

Žinoma, šveicaras tokiu atsa
kymu būna labai nepatenkintas 
ir pradeda aiškinti, kad* Šveica
rijos niekas negalės užkariauti, 
nes turi gerai ginkluotą kariuo
menę ir gerą generolą. Todėl ir 
vokiečiai atsisakę pulti jų kraš
tą. Apie generolo gerumą dažnai 
teko net spaudoje skaityti ir-ne
galima suprasti, iš kur jie galė
jo įsitikinti gerumu ir gabumais, 
jeigu neturėjo progos kariauti. 
Prie progos noriu pažymėti, kad 
Šveicarija taikos metu generolų 
neturi, tik ištikus pavojui parla
mentas renka generolą, kuris 
praėjus pavojui vėl atleidžiamas. 
Per paskutinį karą buvo išrink
tas generolu Guisan. >

Pabėgėliai išsiskirsto
Nuolatos policijos spaudžiami, 

pabėgėliai stengėsi išvykti, kur 
tik gali .Nesibaidė nei Australi
jos, nei Pietų Amerikos karščių, : 
nei Brazilijos neįžengiamų miš- i

kumentalinę filmą, kuri galėjo 
■ būti rodoma ir* užsienyje. Viena 

tokių filmų “Paskutinis šansas”, 
berods, buvo demonstruojama ir 
JAV. Kitą dokumentalinę filmą 
paruošė iš pabėgėlių gyvenimo 
pačiuose Heimuose ir lageriuose. 
Tai buvo pavasarį, kada buvo 
pats medžių ir gėlių žydėjimas. 
Įsakė visiems gražiai apsirengti 
ir visi tapome filmų artistais. Šo
kome, dainavome, bažnyčioje 
meldėmės, skaniai pietus valgė
me, na ir pagaliau ilsėjomės. Ne
svarbu, kad po kelis kartus teko 
tą patį veiksmą kartoti, bet vis- 
tiek jautėmės esą tikromis “Holi- 
woodo žvaigždėmis”.

Lietuvių nedidelis būrelis die
na iš dienos vis tirpo. Vyko kas 
tik galėjo, į visas pasaulio puses. 
Kam laimė nusišypsojo, pasuko į 
JAV ar Kanadą. Pradžioje, ypač 
vykstantiems į Australiją, grą
žindavo visus išlaikytus pinigus, 
vėliau tik dalį, o paskutiniais 
metais kaikuriems visai negrąži
no. Vienas mano geras bičiulis 
turėjo laimės gauti vizą į JAV. 
Iš jo ir jo žmonos uždarbio buvo 
išlaikyta apie tūkstantis frankų. 
Policija liepė jiems pasiruošti 
kelionei ir patikino, kad visus iš
laikytus pinigus grąžins. Pasku
tinėmis prieš išvažiavimą dieno
mis jie pasiteiravo, kada jiems 
grąžins pinigus, ir jų didžiau
siam nustebimui, policija prane
šė, kad jiems pinigų negrąžins. 
Jo žmona, kadangi iš jos dau
giausiai buvo išlaikyta, pati nu
vyko į Berną išsiaiškinti,‘bet ne
pasiekė nieko.

Šveicarija yra sena nepriklau
soma demokratinė valstybė. 
Daug kas ja žavisi ir trokšta ten 
nuvykti, pasigrožėti gamtos gro
žiu ir pakvėpuoti laisvės oru 
Bet žmogau, jeigu neturi pinigų 
ir varge būdamas nekelk kojos į 
Šveicarijos žemę, nes ir tau teks 
pereiti visus biurokratų erškėty
nus, kaip daugeliui nelaimingųjų 
pabėgėlių. Žavėkis Helvetia iš 
tolo, bet būk laimingas, kad nesi 
jos matęs be kaukės.

1951 m. vasario 1 d. su Naujų 
Metų sveikinimu gavau mano 
mielo Collegos Broniaus Kati
liaus laišką, kuriame buvo pra
nešta man džiugi žinia, kad jo 
pastangomis ir geraširdžio p. 
Ivaškevičiaus pagalba yra parū
pinti man dokumentai įvažiuoti 
į Kanadą. Dar praėjus keliems 
mėnesiams, gavau ir vizą. 1951 
m. balandžio 29 d. Zuericho sto

ritorija būtų visas žemės jhjtu- 
lio paviršius ir išorinis pavojus 
jai grėstų tik tada, jei prasidė
tų tarpplanėtiniai kžrai.

J. Burnham išveda istorinę 
analogiją: Kaip Heleniškos civi
lizacijos tėvynė Egėjo pajūryje 
išsisėmė tarpusavio karuose 
(Atėnai ir Sparta) ir vienijimo 
problemą paliko tuo laiku iški
lusioms į supergalybes periferi
joms (Makedonija, Kartagena, 
Roma), kol ją išsprendė Roma, 
taip dabar Vakarų civilizacijos 
tėvynė — Vakarų Europa krito. 
Liko pusiaubarbariškos super
valstybės (SSSR, USA) periferi
jose (Burnham USA barbariška 
vadina, atrodo, dėl jos nesubren
dimo politikoje ir dėl specifinės 
amerikoniškos kultūros). Jei ku
riai iš jų pasiseks sukurti Vaka
rų civilizacijos universalinę im
periją, tai bus Pasaulio imperija, 
nes Vak. civilizacija dominuoja 
pasaulį.'

“Sprendžiamasis ' faktorius — 
Vak. civilizacija — pasiekė laip
tą savo vystymosi, kuris šaukia 
įsteigimo jos universalinės im
perijos ..........Pasaulinė imperija
pasidarė galima, ir mėginimas 
bus daromas ją įkurti”, sako 
Burnham. Jis pastebi, kad kaž
kam žodis, imperija įsmigęs kaip’ 
ekstremistiška tiranija ir despo
tizmas, kurie istoriškai nepatei
sinami. Tačiau imperijų yra bu
vę daug rūšių ir laipsnių. Impe
rija nesanti nesuderinama su de
mokratija savo jėgos išraiškoje. J

Jis duoda du skirtingų laikų Į 
pavyzdžius: “Atėnai ir Anglija” 

. — dvi iš didžiausių, imperialis
tinės jėgos istorijoje — yra dvi 
labiausiai demokratiškos val
džios, kiek yra žinoma”.

Ir imperiška Romos valdžia, 
ypatingai palyginant su prieš tai 
buvusiais režimais tose srityse, . į 
kurias ji laififr iškai Išsiplėtė, bu
vo toli nuo besąlyginio despotiz
mo. Šimtus metų ji buvo cent
ruota į imperišką valstybę, nors 
pati buvo respublika. Gyvento
jai daugelio miestų ir valstybių, 
kurios buvo prijungtos jėga ar 
politiniais manevrais, buvo pri
imami ne pagal vergijos teises, 
bet įteisinami lyg pagal adopta- 
ciją, kaip Romos piliečiai.

Imperijos vardas, nors ir jėga 
įsteigtas, pasauk valstybei gali 
būti ir nenaudojamas. Ir Pa
sauk federacija ir* Respublika ir 
Jungt. pasauk valstybės — gra
žesni vardai demokratijai. “Svar 
bu realybė ne žodžiai, — sako J. 
Burnham.

Kad svarbu realybė ne pava
dinimas tikrai parodo “Tarybi
nės So v. Sąjungos Respublikos” 
ir “demokratiškiausia pasaulyje 
konstitucija”, o britų nepalygi
namai minkšta Commonwealth© 
sistema mėgsta imperijos vardą. 
Burnham mintį dar aiškiau ga
lim nusakyti: jeigu pasaulinė 
valstybė bus kuriama ir išlaiko
ma jėgos, kuriai tikrai rūpės tik 
pasaulio taika, kaip idealas, ir 
po atominės bombos disciplina, 
imperija galės būti išreikšta pa
gal žmogaus išmintį tobuliausia 1 
demokratijos forma.

O atkritus karų rūpesčiams, 
koordinuotos ekonominės pro
dukcijos, kultūrinės ir civiliza
cinio komforto perspektyvos, 
Kristaus Taikos ugdymo sąlygos, 
turėtų vesti žmoniją į aukso am
žių. .

Jeigu ištikrųjų nacionalinio 
suverenumo era, dėl nepropor
cingai augančios didžiųjų jėgų 
galybės, yra pasibaigusi, kaip 
tvirtina kaikurie polit. filosofai

jant apie Fax Americana.
Istorinė situacija šiuo metu 

yra tokia, /kad proga įvykdyt 
amžių svajonę, sujungti pasaulį 
mūsų ęivŪi?aeijai, kaip lygiai 
prieš .2000 metų pagal geografi- 
nesxgalimybes, padarė tuo laiku 
augščiausia pasaulyje romėnų 
civilizacija, kabo kaip prinokęs 
vaisius ir jei laiku nebus nuskin
tas ištikš.

Tačiau amžiais ekspansyvus 
Vakarų žmogus staiga perėjo į 
defensyvą. Ir už tvirtovės sienų 
liko tik pirkliai praspekuliavę 
ankstyvųjį civilizacijos apsau
gos potencialą.

Kol vakarinė supervalstybė 
paskendusi taikos ieškojimo ai
manose ir skaidosi į idealistinius 
tautų susitarimo optimistus ir re
alistus, kol pirštų galais klibina 
pasaulio' * valdžios Gordijaus 
mazgą, rytinės periferijos barba
rai seniai turi sprendimą, vienin
gą, realų ir optimistišką — pa
saulis SSSR bolševikų imperija! 
•Jie turi planą; ir; eina pirmyn. 
Jie siekia savos pasaulinės tai
kos. Tiktai laiko, 'tik dar kiek 
daugiau atominės jėgos! Ir Va
karų civilizacijos viltis, nors ir 
už Š. Ledjūrio ir už Atlanto, su 
visais arsenalais kapituliuos taip 
greit, kaip anuo metu kapitulia
vo Europos tvirtovė už Ardėnų 
ir už^Maginot.

Tada ir bus pasiekta pasaulinė 
taika. Bet tai bus Pax Sovietica.

Filosofija,ir tikrovė
Šių dienų pacifistinės žmogys

tos žūtbūtine j e Vakarų civiliza
cijos grėsmės akivaizdoje pa
grindžia Spenglerio istorinės fi
losofijos morfologiją: žmonija, 
mirtinai išvargusi, rengiasi ga
lui, žiemai mirčiai. ... Tarp krau

ka kibirkštis kūrybinės jėgos 
dar yra mumyse gyva, ir, jei mes 
turime malonę įžiebti iš jos ugnį, 
tai žvaigždės savo keliuose nega
li* sumušti mūsų pastangų pa
siekti žmogaus rūpesčio tikslo” 
(IV tomas). * . ■

Vokiečių filosofo, Oswald 
Spengler, studija (II d.), kur jis 
savo analizės išvadoj prieina 
prie Vakarų žlugimo politinės fi
losofijos, išleista 1922 mt. (vei
kalą baigė rašyti 1917). Moksli
ninkas, ne atsrologas, tada matė: 
demokratijų suglebimą^kilimą 
diktatūrų, gigantiškų konfliktų 
amžių, naikinimą mažesniųjų 
valstybių; “... ir jų likimas bus 
be reikšmės didžiąjam dalykų 
vyksmui. ... Kas dabar rimtai 
galvoja apie milijonus žūvan
čius Rusijoje?” — rašė jis.

“Tuose karuose dėl paveldėji
mo viso pasaulio kontinentai bus 
pastatyti ant kortos; iššaukta In
dija, Kinija, P. Afrika, Rusija, 
Islamas, nauja technika ir takti
ka naudojama ir kontrpanaudo- 
jama”. Jis nusako Anglijos dva
sinės, rasinės, ir geopolitinės jė
gos' nykimą, Amerikos politinį 
bukumą, jos galybės išsivystymą 
abiejuose okeanuose ir tos padė
ties išnaudojimo netikrumą. Iš
pranašavo ir daugiau: pasak jo, 
artėjančios Vakarų katastrofos 
niuansų. Ar nepanašu, kad Va
karų civilizacijos žmogų jau 
stumia “žvaigždžių keliai”?

Toynbee knyga (IV tomas), 
kur jis gauna optimistinę žmoni
jos ateities pažiūrą, paskelbta 
1939 mt (prieš pat II Pas. karą).

Jo ginama bazė — laisva va
lia ir kūrybinė žmogaus dvasios 
galia, gali Spenglerio tezes su
trupinti.

Bet Miuncheno, Teherano, 
Jaltos konferencijos, Atlanto 
Chartos užslėpimas, Jungtinių 
Tautų avinėlis, Kinijos išdavi
mas, musės mušimas ant Korė
jos galvos, ar tai būtų “kūrybinės 
jėgos kibirkštis, kurianti žmo
gaus pastangų pergalės ugnį?”

Istorija iki šiol kurta pagal lo
giką. Laisvą valią, kūrybinę jė
gą ir logiką derinant pasiekta ir 
vakarų didybė.

Ir Senajame Testamente Die
vas padėjo užpultiesiems tik ko
vos lauke (Dovydas, Gedeonas). 
Ir Konstantinui D. pasirodė kry
žius su parašu: “su šiuo- ženklu 
tu nugalėsi”, o ne: “šis ženklas 
tave išgelbės”. Dievas siuntė ste
buklu Orleano Mergelę ginti tė
vynės, bet stebuklų galios jai ne
suteikė, o įdavė kardą. Ji turėjo 
būti tik narsumo pavyzdys su- 
bobėjusiems vyrams.

Dievas įsikišo ir dabar, bet, pa
gal nupelnytą proto genijų, ne
nuvertindamas šio amžiaus žmo
gaus išdidumo — davė atominę 
bombą. Ginklais kariauta visada.

Ar Krikščioniškoji civilizacija 
dar neužpulta?!

Amerikiečiui apsilankius Kanadoje
Apsilankęs trumpam laikui 

Kanadoje, turėjau progos susi
tikti su keliais naujai atvažiavu
siais lietuviais. Visi kultūringi, 
prielankūs ir moka prisitaikinti 
prie naujų gyvenimo sąlygų. Jie 
yra praradę savo turtus ir įvai
rius darbus bei profesijas, bet 
nei vienas nėra praradęs vilties, 
kad-Lietuva, anksčiau ar vėliau, 
bus laisva. Jie entuziastiškai pa
siryžę grįžti atgal.

Prie progos Toronte aplankiau 
“Tėviškės Žiburių” redakciją, 
pasikalbėjau su visais redakcijos 
štabo nariais, aplankiau parapi
ją, atseit centrus, kurie buria į 
vieną grupę ne tik miesto, bet ir 
viso krašto lietuvius.

Turėjau malonios progos susi
tikti su klebonu kun. Ažubaliu, 
prieš keletą metų atvykusiu iš 
tremties. Klebonas aprodė seną
ją bažnyčią ir papasakojo apie 
pasiruošimą naują bažnyčią sta
tyti.

Lietuviai kanadiečiai daugiau
sia teiraujasi, kaip galima grei
čiausiai įvažiuoti į JAV. Šitas 
klausimas yra ne tiktai svarbus, 
bet jį būtų galima pavadinti 
“864.00 question”. Mano nuomo
nė yra tokia pat kaip ir kanadie
čių lietuvių, kad Amerikos šalis 
yra turtingesnė, pažangesnė vi
sose srityse, o labiausiai indus
trijoje. Pragyvenimo standartas

mai tautų susivienijimo ir pa
saulinės taikos. Bet tie ilgesiai 
taikos* mylėtojus tiktai padaro 
aukomis tų, kurie nenori apseiti 
be karo. (II dalis).

Daugiausia atsidėjęs Spengle
rio išvadų patikrinimui, anglų 
istorikas Arnold J. Toynbee, sa
vo monumentaliniam veikale “A 
Study ’of^History” (plačiausiai 
cituojamas dabar* istorijos temo
se), civilizacijų žlugimo predes
tinaciją arba determinizmą pa
neigia. Jis sutinka, jog “gali bū
ti, kad mirties lyginamoji valia 
uždės savo ledinę ranką ant mū
sų civilizacijos taip pat”, bet jų 
lūžimas nėra Dievo arba bejaus
mių gamtos įstatymų aktas (vad., 
Dievas nėra apribojęs jų am
žiaus). Ir Vakarų civilizacijos iš
ganymo viltį Toynbee (Londono 
univ. tarpt, istorijos prof.) re
mia žmogaus laisva valia ir kū
rybinėmis dvasios jėgomis.

Sako, mes nesame priversti pas mus yra augštas. Klausimas 
savo likimo mįslę pavesti aklam tik yra ar tas augštas standartas 
statistikos sprendimui. “Dieviš- yra civilizacijai naudingas. Mes

BALF PIRMININKAS EUROPOJE

• » z
tyje atsisveikinęs su mūsų bran
giais tautiečiais, leidausi su žmo
na į tolimą kelionę ir nežinomą 
kraštą. Dar kelios valandos ir 
jau buvome už Šveicarijos sie
nos. “Sudie, Helvetia!”, tariau ir 
gailestis užpylė mano širdį, kad' 
ten likosi nuoširdūs bičiuliai, su 
kuriais ištisais metais ir džiaugs
mais ir vargais dalijomės. Vos 
pratariau: “Dieve Gailestingas ir 
Galingas, leisk man juos pama
tyti laisvoje ir nepriklausomoje 
Lietuvoje”, kai vokiečių muiti
ninkas pajudino mane už peties 
ir paklausė ar nesi vežu tabako ir 
kavos...

Lankydamąsis Ženevoje BAL 
Fo pirmininkas tarėsi su JT pa
bėgėlių reikalams įstaigos parei
gūnais ir PICME atstovais, kaip 
jos galėtų geriau padėti dar ga
lintiems išemigruoti mūsų tau
tiečiams. Vokietijoje jis aplankė 
visą eilę karinės valdžios ir vo
kiečių centrinės ar atskirų kraš
tų vyriausybių atstovų. BALFui, 
kaip JAV organizacijai, kaip’pa
tiriama, išrūpintos ir toliau rev- 
kalingos lengvatos. Taip pat vo
kiečių vyriausybė sutiko visas 
BALFo siuntas iš Bremeno iš
vežioti ‘ geležinkeliais nemoka
mai, bet tik tiesiai į stovyklas. 
Skirstant gi iš kurio nors cent
ro, būtų duodama nedidelė 37% 
nuolaida. BALFo tolimesnėje 
veikloje daroma šiokių tokių pa
keitimų. Jo veikla, kaip kad se
niau BALFo ir Raud. Kryžiaus, 
kiek griežčiau atribojama viena 
nuo kitos ir patikslinama. No
rima visą centrą įkurti kur apie 
Štutgartą ar Frankfurtą, jei ten 
nepavyktų gauti būstų, tai gal 
būtų viskas sutelkta Miunchene, 
kur jau gauta iš karinės valdžios 
nemokamai 2 kambariai.

BĄLFo pirmininkas taip pat 
stengiasi kur galėdamas susipa
žinti su lietuvių gyvenimu pats 
vietoje. . '

Vėliau Žada, Į^aip Care, direk
torius, vykti į Vieną, kur dar te
bėra per 20 lįetuyių, be to, į Ju
goslaviją, kur taip pat surinks 
duomenis, ar nėra lietuvių. Jugo
slavijoje žada matytis su Tito. Iš 
Šveicarijos pranešama, kad ir 
prancūzų vyriausybė pasižadėjo

BALFo atsiunčiamas gėrybes iš
siuntinėti iš Havro uosto lietuvių 
kolonijoms nemokamai.

B A LFas ragina JAV lietuvius 
prisidėti prie akcijos biliui HR 
7376 dėl įsileidimo 300.000 imi
grantų per 3 metus.

Apie tai kalbėjo prez. Truma- 
nas, o bilių pateikė kongresma- 
nas E. Celler. Juo suinteresuoti 
ir lietuviai, nes pagal jį dar ga
lėtų .įvažiuoti neturėjusieji Dr 
statuso, išskrininguotieji ir ma- 
žalietuviai. Lietuviai tik siūlo 
biliuje pakeisti vieną datą, bū
tent, kad būtų įleidžiami ne pa
bėgę po 1945 m. gegužės 6 d., bet 
nuo karo pradžios, nes, pav., iš 
Lietuvos daug kas bėgo jau nuo 
pat sovietų spaudimo pradžios, 
o ypač nuo 1940 m. okupacijos.

Akcijai pagyvinti yra užmegs- 
ti ryšiai su kitomis tautybėmis 
ir sudarytas specialus komitetas 
American Committee for special 
Migration”, į kurį iŠ lietuvių įei
na prel. J. Balkūnas, Al. Deve- 
nienė, A. S. Trečiokas ir P. Min- 
kūnas. ^m. Aid Society” 
ciatyva visuose miestuose 
sukurti vietiniai komitetai.

ini- 
bus

Į Vokietiją ligoniams, sene
liams ir vaikučiams paremti BA 
LFas balandžio 16 d. išsiuntė 
$3.298.61, o į Austriją $400.

Įsidėmėtina, kad BALF aukas 
persiunčia ir pavieniams nuro
dytiems asmenims. Jo adresas: 
105 Grand St, Brooklyn 11, NY.

visi norime būti turtingi, galin
gi ir pasirodyti, kad turime daug 
dojęrių, bet tie doleriai nėra vis
kas pasaulyje.

Gyvenimas Amerikoje
Mūsų, amerikiečių, gyvenimas 

yra labai kenksmingas mūsų 
sveikatai b^ gyvybei ir galima 
sakyti, kad mes griežtai elgiamės 
prieš gamtą. Mes anksti ir sku
biai keliamės iš ryto. Skubiai 
praušiamės,.skutamės, o moterys 
greitai šukuoja, pbša ir lupa 
plaukus, kad tik nepavėluotum į 
tramvajų ar autobusą, iš namų 
išsižioję, be kvapo bėgame. Iš 
tramvajaus ar autobuso bėgam 
kuogreičiausiai į dirbtuvę arba į 
raštinę. Mes visi skūbinatn, bė
gam, dirbam, netgi esame išmo
kę labai greitai valgyti, o tas vi
sas mūsų skubėjimas, bėgimas, 
skubus valgymas padaro mus 
nervingus, mes greičiau pasens- 
tame ir rezultate anksti miršta
me. Jūs, kanadiečiai lietuviai, 
mažiau uždirbate, gal trupučiu
ką prasčiau gyvenate, bet galiu 
pasakyti, kad jūs prieš gamtą 
tiek nekovoj ate, kaip mes ame
rikiečiai.

Mano asmeniškas noras 
kad jūs yisdėlto galėtumėt įva
žiuoti į JAV.

Svetimšalis, norėdamas įva
žiuoti į Ameriką, turi gauti vizą. 
Kanados lietuviui ar lietuvei 
apsivedus su Amerikos piliečiu 
arba piliete, įvažiavimo kelias 
būna pagreitintas. Lietuvos me
tinė kvota tebuvo 386, DP įsilei
dimo įstatyme ji sumažėjo iki 
119, tuo tarpu norinčių įvačiuo- 
ti yra, galima sakyti, tūkstan
čiai. Todėl vizą'gauti yra labai 
sunku.

Mūsų Kongresui dabar yra pa
teiktas bilius padidinti įvažia
vimo kvotas, kad mažom tautom 
turėtų būti duodama daugiau vi
zų. Vokietijos kvota yra 25,957, 
Anglijos ir Airijos—65,721, Ven
grijos — 869, Čekoslovakijos — 
2,874, Bulgarijos — 100, Austri
jos — 1,413, Italijos — 5,802, 
Prancūzijos — 3,086, Suomijos— 
— 569, Rumunijos — 377, Jugo
slavijos — 845, — Sovietų Sąjun
gos — 2,712, Švedijos — 3,314, 
Lenkijos — 6,524. Šitos kvotos, 
galima sakyti, buvp ir yra sulai
kytos. Jas sudėję gauname — 
120,163. Padauginę iš 10 metų 
gauname 1,201,630.

Taigi Kongresas turėtų padi
dinti metines kvotas pasinaudo
damas kitų tautų užsilikusiomis 
kvotomis. Tai labai pagelbėtų 
lietuviams pabėgėliams. Mes, ku
rie rūpinamės imigracijos klau
simais, bandome daryti praktiš
kus spaudimus mūsų Kongresui, 
kad jie kuogreičiau praleistų' 
tuos įstatymus, todėl gal jūsų ir 
mano noras netolimoj ateityje 
galės išsipildyti Bet mano asme
niškas troškimas, kad susijung
tumėte į vieną stiprią ir galingą 
grupę ir tuom pačiu galėtumėte 
įeiti į vietinę politiką ir reikalau
ti lietuvių pripažinimo vietinėje 
politikoje. Jūs, tą progą turėsite, 
jeigu vieningai, draugiškai ir lie
tuviškai organizuositės, bursitės.

Advokatas Charles P. Kai
Chicago, Ill., USA



Bereikalingas prakeikimas
Vakarų Vokietijos sostinėje 

Bonnoje, kiauras naktis posė
džiaudami, sąjungininkų ir vo
kiečių atstovai karštligiškai sku
ba paruošti taikos sutartį, kuri 
oficialiai V. Vokietiją turės su
grąžinti į laisvųjų tautų tarpą, 
užbaigdama 7 metų okupacijos 
laikotarpį. Tuo tarpu “Draugo” 
korespondentas iš tos pačios V. 
Vokietijos skelbia: “Augustdorfo 
stovykloje kietąjį branduolį su
daro didžiumoje buvę Vakarų 
valstybių karo belaisviai. Bru
talus elgesys, badas ir šaltis yra 
pakirtęs jų sveikatą. Dabar tie 
vyrai yra emigracinių centrų at
mesti ir palikti su šeimomis be
galiniam skurdui”...

Dvidešimtame amžiuje žilo 
plauko susilaukę garbingi politi
kos vyrai yra padarę sunkiai do
vanotinų klaidų. Juk ir pačią S. 
Sąjungą jie ištraukė iš nusipel
nytos pražūties. Jeigu šiandien 
Stalinas kelia chaosą pasauly
je, turime būti dėkingi Roose- 
velto ir dalinai Churchillio gal
voms. Nuo karo pabaigos praėjo 
septyneri metai. Per tą laiką 
daug kas pasikeitė. Sąjunginin
kai jau organizuoja vokiečių di
vizijas. Tačiau jie vis dar nėra 
užmiršę daliai mūsų tautiečių 
mesto prakeikimo, kad vokiečių 
kariuomenės eilėse kovojo su so
vietais. Dėl šio “nusikaltimo” 
jiems neleidžiama emigruoti 
pradėti normalaus gyvenimo.

Mūsų tauta neturėjo 
simpatijų naciams 

-Lietuviai niekad nejautė sim
patijų naciams. Prasidėjus so
vietų - vokiečių karui, tuojau pat 
buvo deklaruotas Lietuvos ne
priklausomybės atstatymas, su
darytas ministerių kabinetas. Ži
noma, iš tos nepriklausomybės 
nieko neišėjo, nes mes buvome 
per maži. Didybės manija apa
kinti tuometiniai Trečiojo Rei
cho vadai Lietuvos nepriklauso
mybę sumindė kojomis. Mūsų 
atsakymas į tokius jų veiksmus 
buvo stipri priešnaciška pogrin
džio veikla. Rezultatas: naciams 
iki pat karo galo Lietuvoje ne
pavyko pravesti nė vienos mo
bilizacijos. Lietuva yra viena iš 
nedaugelio tautų, kur vokiečiai 
neįstengė suorganizuoti SS le- 
gijono.

Politika yra pasidariusi suktos 
diplomatijos lauku. Kada sovie
tai antrą kartą ėmė artėti prie 
Lietuvos sienų, mūsų priešu, nr. 
1, tapo Sovietų Sąjunga, nes

ir

Alkoholis prieš atomines bombas
Perskaitę pavadinimą, sakysi

te, jog tai nesusipratimas, bet 
kas žino, kokių dar priemonių 
bus surasta gynimuisi nuo šio 
dvidešimtojo amžiaus baubo.
* Taigi, užgirdus pavojaus pra
nešimą, gal teks “išmesti” kok
teilį arba kitą kokį nors stiprų 
(kietą!) gėralą “už lūpų”, suval
gyti keletą “steikų” ir jūs daug' 
saugiau jausitės, nes galimybė iš
likti gyvam žymiai padidės.

Kad tai ne balandinis pokštas, 
rodo Manchesterio Radiumo 
Instituto ir Christie ligoninės 
gydytojų bandymai. Žinoma, jie 
dar nebuvo pravesti su žmonė
mis, bet dar tik su pelėmis.

Pelės gavo alkoholio 80 ir 20 
minučių prieš tokią iradiaciją- 
(išspinduliavimą), kuri pajėgtų 
peles užmušti. Pasirodė, jog dau
giau negu ketvirtis pelių liko 
gyvos. Jeigu alkoholis buvo ima
mas tuoj pat po iradiacijos ir vėl 
valanda vėliau, alkoholis jau ne
bebuvo veiksmingas ir pelių gy
vybių neišgelbėjo.

Vėliau tie mokslininkai, Dr. E. 
Paterson ir Dr. J. J. Matthews, 
davė pelėms vandens su druska 
prieš iradiaciją — visos pelės 
žuvo, o gavusių alkoholio žuvo 
tik 63%. Alkoholis buvo maišo
mas su druskos tirpalu ir suda
rė apie 10% tūrio. Kiekviena pe
lė gavo vieną mililitrą (apie % 
arbatinio^ šaukštelio), 80 min. ir 
vėl 20 min. prieš iradiaciją, Al
koholio koncentracija, arba pra
skiedimas, mažai turi reikšmės, 
nes 5% alkoholio veikimas be
veik buvo tolygus 10% alkoho
lio veikimui.
• Cisttėjinas, viena iš prote j i- 
nus sudarančių medžiagų„randa- 
mas mėsoje, dar veiksmingesnis, 
už alkoholį, jeigu tiesiai įlei
džiamas į venas. Tas rodo, jog 
valgymas protejinais apstaus 
maisto ir vartojimas alkoholio 
gal būt bus naudinga apsaugos

Neužgijusi žaizda
žmogus esi priverstas iš dviejų 
blogybių pasirinkti mažesnę. 
Tada jau mes norėjome kovoti. 
Kova lietė mūsų- tėvų žemę. To
mis atmintinomis dienomis dau
giausia lietuvių ir įsijungė į vo
kiečių kariuomenės eiles: vieni 
vokiečių buvo prievarta sugau
dyti, kiti — įstojo savo noru. 
Visi jie daugiausia buvo panau
doti rytų fronte prieš bolševikus.

Quod licet lovi, non 
licet bovi...

Karui baigiantis, jie, savaime 
suprantama, stengėsi patekti į 
Vakarų demokratijų belaisvę, 
nes ginklo padėjimas prieš rau
donąją armiją jiems reiškė mir
tį arba, geriausiu atveju, merdė
jimą koncentracijos stovyklose. 
Deja, Vakarų demokratijos, apsi
tverusios skambių paragrafų sie
na, į tokius lietuvius pažiūrėjo 
kaip į baisiausius karo nusikal
tėlius, nors, atvirai kalbant, po
nai Vakarų diplomatai buvo pa
darę nemenkesnių nusikaltimų. 
Sovietų Sąjunga buv« sudoroju
si niekuo nenusikaltusią Suomi
ją, smogusi Lenkijai į užnugarį, 
okupavusi Pabaltijį, o vis dėlto 
Vakarų politikos vyrai leido sau 
susidėti su ja. Kilnūs principai 
buvo užmiršti. Politikoje viskas 
galima. Tokius savo veiksmus 
jie, be abejo, pavadino labai gud
ria diplomatija. Niekas dėl to 
jų nekaltina ir ant jų galvos ne
deda prakeikimo žymės. Tačiau 
Vakarų diplomatai vien jau tik 
dėl šio savo gana sukto ėjimo ne
turėjo ir neturi jokios teisės kal
tinti lietuvius, atsidūrusius vo
kiečių kariuomenės eilėse, nes 
mūsų tautiečiai ten pateko tai
pogi vadovaudamiesi sukto dip
lomato išmintimi. Quod licet lo
vi, non licet bovi — taigi, kas 
leidžiama Jupiteriui, neleidžia
ma jaučiui. Churchilliui su Roo- 
seveltu galima buvo nueiti pas 
sovietus, lietuviams, ginantiems 
savo kraštą nuo antrojo bolševi
kų antplūdžio, ieškoti paramos 
vokiečių pusėje — nevalia ...

Ir demokratijos moka elgtis 
nedemokratiškai

Sąjungininkų belaisvėje pra
leistos dienos mūsų vyrams yra 
gerokai sužalojusios mitą apie 
skaistų demokratijos veidelį. 
Pirmomis po karo dienomis ir 
anglai ir amerikiečiai, ir prancū
zai visiškai nesirūpino belais
viais. Apstatyti sargybomis, jie 
šąlo purve, alko, skurdo ir mirė,' 
nors šalia belaisvių stovyklų bu
vo sukrautos kupetos maisto.

priemonė prieš galimą iradiaci
jos pavojų. Bet kas tinka pe
lėms, nevisada pritaikoma žmo
nėms!

JAV ginkluotų pajėgų patalo- 
gijos instituto vicedirektorius 
pulk. R. M. Thompson, sako, jog 
dabar jau gaminami vaistai iš 
gyvulių kraujo ir dedami į san
dėlius, ten kur spinduliavimo 
pavojus yra arba gali būti. Tai
kos metu šie vaistai bus varto
jami ligoninėse ir kitose įstai
gose ir darbovietėse, kur dirba
ma su X spinduliais, radiumu ir 
radioaktyvių izotopų chemika
lais vėžio gydymui ir įvairiems 
tyrimams. ’

Cheminiai imant tai yra lipo- 
protein-nukleinės rūgšties kom
pleksas, gelsvas skystis, preky
boje vadinamas “Retikulose”. 
Anksčiau jį įleisdavo į musku
lus padidindami baltymų kiekį. 
Šie vaistai jau žinomi apie de
šimt metų, bet dabar.jiems bus 
kita paskirtis. z

Tam tikslui sudaryta komisija 
padarė eilę bandymų su gyvu
liais. Gavę šių vaistų, gyvuliai 
po iradiacijos rodė didesnį at
sparumą infekcijai, o baltųjų 
kraujo kūnelių gamyba atrodė 
nebuvo linkusi mažėti. Žinoma, 
kad baltieji kraujo kūneliai, tai. 
žmogaus kūno asmeninė sargy
ba. Stiprus spinduliavimas suža
loja tuos organus, kurie gami
na tuos kūnelius ir žmogaus kū
nas lieka mažiau atsparus už
krėtimams. Šiaip aiškinama apie 
asmenis Japonijoje, kurie ne
žuvo tuo kartu dėl radiacijos, 
bet mirė keletą savaičių vėliau.

.Vaistus gamina “Chemico La
boratories Ine.” Indianbpolyje. 
Savaime suprantama, jog gamy
bos būdai laikomi paslaptyje, be 
to, dar vedami tolimesni bandy
mai. Tikimasi, jog “Reticulose” 
turės didelės reikšmės ateityje ir 
išgelbės ne vieną gyvybę. 
(SNL) B. Stundžia.

Laimėtojas juk visada mėgsta iš 
lieti tūžmastį ant pralaimėjusių 
Nuo šios nuodėmės, deja, nelais
vos ir Vakarų demokratijos.

Vėliau, tiesa, amerikiečiai vis 
dėlto pasirodė esą žymiai ge 
resnės širdies už anglus ir pran
cūzus. Jie pirmieji paleido lietu
vius iš belaisvės, kai tuo tarpo 
anglai net iki 1946 m. vėlyvo pa
vasario . Belgijoje tebekankinc 
beveik 2000 lietuvių. Prancūzą 
pasirodė dar išradingesni: mūši, 
vyrai buvo prievarta atiduodam: 
sovietams arba verčiami stoti į 
garsųjį svetimšalių legijoną. 
Sunku tikėtis, kad bent vienas 
belaisvis kryžiaus kelius perėjęs 
lietuvis naujo karo atveju sutik
tų užsivilkti britišką ar prancū
zišką mundurą.

Skriauda turėtų būti 
atitaisyta

Laikai keičiasi. Sovietų impe
rializmo paunksmėje Vakarų 
demokratijos spėjo užmiršti vo
kiečių nusikaltimus. Kova su ko
munizmu šiandien yra labai ma
dinga etiketė, nors prieš kelerius 
metus ji buvo laikoma didžiausiu 
nusikaltimu. Todėl būtų laikas 
nuimti prakeikimo kryžių nuo 
mūsų tautiečių, kadaise vokie
čių eilėse prievarta ar savo noru 
kovojusių su bolševikais. Vaka
rų politikų šiuo atveju užimtoji 
linija yra neteisinga, nelogiška, 
reikalaujanti paties gyvenimo 
diktuojamų pataisų.

Vyt. Kastytis.

Lietuviai kariai
• 1

Lietuviai JAV kariuomenėj
Kasdien pilnėja JAV kariuo

menė. Kaip savanoriai ar pa
šaukti įsijungia į ją ir Lietuvos 
krašto vaikai, čia ar savoj žemėj 
gimę. Šiandien jų pilna Visuose 
pasaulio kampeliuose, visur lie
tuviškas žodis pasigirsta ar tri
spalvę prie krūtinės pamatysi.

Džiugu paminėti, kad Lietuvos 
kario rūpesčiu, jos trispalvė su
plevėsavo net tolimose Havajų 
salose. Romualdas Puronas, vos 
18 metų, patekęs iš universiteto 
N.J. suolo į karių gretas 1951, da
liny buvo išrinktas geriausiu ka
riu. O tame daliny yra paprotys, 
kad tą dieną būtų iškelta to kraš
to vėliava, iš kurio yra kilęs ka
rys. Viršininkai norėjo iškelti 
New Jersey valstybės vėliavą, 
bet Puronas paaiškino, kad jis 
lietuvis ir gimęs Lietuvoj. Tuoj 
pagaminta šilkinė vėliava su įra
šu “Lithuania”, kuri plevėsavo 
visą savaitę. Trispalvė čia pasi
rodė pirmą kartą, daugelis karių 
ją regėjo taip pat pirmą kartą.

Yra lietuvių karių, kurie jau 
ilgą laiką būna tarnyboje. Štai 
čikagietis J. Werp-Verpečinskas 
jau 11 kartų pratęsęs tarnybą, 
jau pakeltas į pulkininkus leite
nantus, dabar Korėjoje. Senų 
karių lietuvių yra Europoje. 
Tremtiniai kariuomenės gyveni
mu nesiskundžia. Štai Berlyne 
šeši lietuviai tremtiniai 6th Inf. 
Reg. visai patenkinti ir laikomi 
gerais kariais. Patikimi, gabūs, 
gerai supranta pareigas ir moka 
kelias kalbas. Lietuviai vyrai ne- 
paskutinieji visur.

Lietuviai Korėjos fronte
Jau ne vienas lietuvis ir ten 

paguldė savo galvą. Keletas iš 
jų jau pasiekė Čikagą juoduose 
karstuose. Jų kraujas įsisunkė į 
Korėjos žemę. Jie žuvo, kad kiti 
laisvi būtų.

Iš fronto linijų karys Leonas 
Baltrušaitis pasakoja:

“—... staugiančios patrankos 
dieną ir naktį sudrumsčia galin
gas mintis. Sudrumsčia visą 
gamtą ir rodo, kad pasaulis pur
vinas. Visas žemės akiratis, vi
suose penkiuose kontinentuose 
aplaistytas nekaltųjų žmonių, 
jaunuolių krauju. Kas gali neti
kėti, kad tai karas, kai mato sa
vo geriausiąjį draugą mirštantį 
žaizdose ant balto sniego ir šau
kiantį “Mama, mama!”?

Mūsų kuopa ruošėsi žygiui. Be 
leitenanto, kuris nuolatos davi
nėjo įsakymus ir patarimus, ne
sigirdėjo kalbant — kiekvienas 
buvo susikaupęs prieš žygį, gal
vodamas apie paliktus namus, 
brolius, seses, artimuosius. Mes 
žinome, kad šis žygis paskutinis 
prieš išvykstant, tačiau, kas iš 
mūsų atsiskirs, negalės vykti į 
namus, negalės džaugsmo mo
mente apkabinti motiną ir su
šukti “Mama, aš čia” ir vėl pra
dėti gyvenimą. Todėl susikau
pę laukiam pradžios.

Išmušė valanda. Mūsų mašinų

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Toronto lietuviškas orkestras

LKLB OK-to LAIŠKAS
“T2” redakcija yra gavusi LK 

LB OK-to balandžio 22 d. laiš
ką, pasirašytą pirm. p. Juškevi
čienės ir sekr. p. Mališkos, ku
riame rašoma, kad “TŽ” Nr. 16 
ved. “Dar daug kas neaišku” ne- 
atatinkąs tiesai, klaidingai infor
muojąs apie atliktus pasiruoši
mus rinkimams ir visuomenę ne- 
pozityviai nuteikiąs besiartinan
tiems rinkimams. LKLB OK 
prašo “neužpelnytus užmeti
mus ... artimiausiu laiku at
šaukti”.

Minimajame straipsnyje “TŽ” 
Nr. 16, pasirodo, vienu klausimu 
tikrai apsirikta. Balsavimų pro
cedūra jau paskelbta ir redakci
ja labai apgailestauja neapsižiū
rėjusi tą straipsnio dalį išspaus
dindama, nors ten ir nebuvo už- 

motorai išblaškė mintis ir įsė
dus pasileidome duobėtu keliu 
žemyn į slėnį, kur upelis nerū
pestingai neša pražūtį. Užpakaly 
šarvuočių sekė pėstininkai, išsi
tiesę po keliolika priedangai.

Praslinkus upelį, tolumoj ma
tėsi miestas, kuriame įsitvirtinęs 
priešas. Šarvuočiai išsidėstė žą
sele, pėstininkai sekė paskui. 
Staiga priešaky išlėkė raudona 
raketą. Visa linija sugriaudė 
ginklai, įvairių rūšių. Šarvuo
čiai pervažiavo spygliuotas vie
las vėl paleisdami naujas seri
jas, pasveikinimą* komunistams. 
Jau buvome apie du šimtus jar
dų nuo pirmutinių priešų apka
sų, kai jie paleido į mus ginklų 
ugnį- Taip pat ir artilerija, mi
nosvaidžiai pradėjo kliudyti 
mus. Staigus sprogimas ir deši
nėje suliepsnojo mūsų brigados 
šarvuotis. “Pataikė” — šaukė 
pėstininkai. Šiurpus vaizdas mus 
persmeigė, kai sužinojome, kad 
mūsų draugai miršta, mums ne
galint jiems padėti. Vėl mūsų 
šarvuotis atidarė ugnį, šį kartą 
aiškiai matėsi raketos šviesoje 
priešo siluetai duobėje. Taikli 
ugnis nutildė visą bunkerį su il
goje duobėje esančiais kiniečiais. 
Seržantas perbraukė ranka te
kantį prakaitą ir laukiniu balsu 
sušuko: “Oh, jūs mongolai, mes 
jus užbaigėme”. Visi nusišypso
jome, tačiau tiktai momentas ir 
vėl garuojantieji ginklai prabi
lo. Iš abiejų pusių neatsilikdami 
slinko mūsų draugai, leisdami 
ugnį, mirtį nešančią priešui”. Jis 
mato, kaip lėktuvai neša taip pat 
mirtį puolančiam miestui, kaip 
dega padegti šviečiamomis kul
komis namai, nugali priešą ir 
vėl pasitraukia. Nors nakties 
metas, puolimas pavykęs ir vėl 
savo postuose neša ramiai sar
gybas.

Atostogose Japonijoje
Iš Korėjos daugelis karių vyks

ta pailsėti Japonijon. Vykstama 
vien lėktuvais. Iš Korėjos aerod
romų pakyla kas kelios minu
tės lėktuvai su kariais, maistu, 
medžiaga- Kariai daugiausia il
sisi Kijusiju salyne. Ten gamta 
graži, žmonės su geromis nuo
taikomis. Iš čia kariai vyksta au
tobusais į kitas sritis. Duodama 
kiekvienam proga išsikeisti pini
gų ir laisvai juos, kam kaip pa
tinka, išleisti. Štai atostogaująs 
lietuvis karys Algirdas Butur- 
lovas rašo:

“Kareiviui duodama galimybė, 
net rezervuojamos vietos, kelio
nei į bet kurią vietą po visą Ja
poniją. Yra įruošti įvairūs klu
bai, skaityklos ir tt Kažin ar ki
ta kariuomenė gali duoti kariui 
tiek, kiek duodama amerikiečiui. 
Anksčiau atvykusių sąrašuose 
pastebėjau keliolika lietuvių, bet 
jų negalėjau Surasti, nes niekas 
atostogų metu kareivinėse nesė
di”. Jis nuvažiuoja į kitą mies
tą, ten aplanko krautuves, kur 
matosi daug brangių prekių, 

metimai, kaip LKLB OK su
prasta, bet tik pageidavimas aiš
kumo.

Gaila, kad LKLB OK atsilie
pė tik dėl apsirikimo, bet nieko 
neprisimena dėl kitų dalykų. 
Pav., argi ne tęisybė, kad gali 
kilti nesusipratimų, kai CLOK 
paverstas rinkimine komisija ir 
nėra kam dėl jo veiksmų skųstis? 
Argi neteisybė, kad taisyklės 
neužtikrina teisės dalyvauti prie 
balsavimo bei balsų skaitymo 
tiems, kurie atstovus išstatė? 
Taisyklės numato tik, kad tai bus 
atliekama viešai, negarantuoja 
jokių teisių. Redakcijai taip pat 
neatrodo nusikaltimu apgailes
tavimas fakto, kad LKLB OK 
dar tebeieško pinigų reikalin
giems popieriams spausdinti, kai 
laikas būtų visą medžiagą jau iš
siuntinėti. Galėtume dar pridėti, 
jog tiktų paskelbti ar bus laiko
masi rinkiminių taisyklių §§ 41 
ir 43, kurių vienas sako, kad rin
kimai turi vykt tarp 8 vai. ryto 
ir 10 vai. vak., o antras — kad 
rinkimų būstinės būtų paskelb
tos 8 savaites prieš jų datą. Iki 
rinkimų beliko 3 savaitės, o kaip 
žinome, dar ne visų apylinkių 
būstinės paskelbtos. Kaikurios 
yra paskelbusios trumpesnį lai
ką, -— matyt, tokios yra vietos 
sąlygos. Bet įstatymas lieka įsta
tymu. Tai gali duoti kaikam pro
gos skųstis, kad rinkiminės tai
syklės buvo peržengtos. Kažin ar 
LKLB OK laikys nusikaltimu, 
jei prisipažinsim, kad, mūsų nuo
mone, visus tokiuos galimus kab
liukus reikėtų pašalinti dar prieš 
rinkimus?

“TŽ” visada buvo ir bus už 
sklandesnį rinkimų pravedimą, 
nes betkokie nesuširatimai ap
sunkintų pirmuosius Krašto Ta
rybos žingsnius.

“TŽ” redakcija.

TAIGI, TA
Kaip lengva jos mokyti ir kaip 

sunku ją pasisavinti. “NL” Nr. 17 
užsipuolė mane nesąžiningumu 
griežtai reaguojant, pasak jos, 
“dėl klaidingo jo užsipuolimo 
viename “Nepr. Liet.!’ straipsny
je”. Esą, būtų buvę daug rimčiau, 
jei aš teisėtas pretenzijas būčiau 
pareiškęs “be šantažo”, nes “ap
sirikti — reikalas yra gyveni
miškas”. '

Norėčiau tik pastebėti, kad “N 
L” mastas, deja, labai nevieno
das. “Apsirikti”, girdi, galima. 
Bet, deja, “tik “NL”. Jai galima 
apsirikti atsiliepiant į tos pat sa
vaitės “TŽ” numerį, bet “TŽ” ap
sirikti negalima ir minint tai, kas 
mūsų spaudoje- buvo paskelbta 
beveik prieš metus—1951 m. bir
želio 21d. “TŽ” bendradarbis Nr. 
16, ^nurodydamas, kad dar yra 
visuomenei neaiškių klausimų, 
kuriuos CLOKui tiktų išryškinti 
ar paaiškinti prieš rinkimų datą, 
apsiriko arba netiksliai išsireiškė 
dėl vieno dalyko,‘būtent dėl bal
savimų tvarkos bei balsų skaity
mo. Vietoj sakęs, kad dabar tik
tų tai priminti ir išaiškinti, pa- 

sakė, kad reikia dar paskelbti. 
“NL” kalbamojo Nr. vedamuoju 
prapliupo koliotis, prasimany
mais kaltinti ir moralės mokyti, 
nors visi kiti dalykai ten visiš
kai pagrįstai keliami. Primini
mas, kad CLOK dar tebeieško pi
nigų rinkimams* pravesti ir vi
siems popieriams spausdinti, kai 
laikas būtų juos jau išsiuntinėti, 
nėra joks prasimanymas, nei dar 
po savaitės paskelbtam CLOK 
biuleteny sakoma, kad iš 21 apy
linkės vos 7 teprisiuntė pinigų ir 
nurodoma kaip juos siųsti. Girdi 
“absolutus prasimanymas”, kad 
CLOK pasiskelbė rinkimine ko
misija. Bet kas gi tada yra rin
kiminė komisija, jei ne LOK? 
Juk ir RTaisyklių § 11 skelbia: 
“Vyriausiu KLB Tarybos rinki
mų organu yra KLB LOK-tas”, 
o § 13 skelbia, kad apylinkėse 
“rinkimu vykdomuoju organu” 
yra apyl. LOK. Kjtų “TŽ” keltų 
pavyzdžių vedamąjį pasirašęs p. 
Kardelis net neprisimena. Man 
ding, tokie pasikoliojimai ir jam 

.vargu ar padidins kreditą, nes 
tai jau visien^s perdaug atsibodo.

Grįžtant prie man daromo prie
kaišto, kad priminęs Višinskio 
-Gromyko-Maliko metodus ir 
“padėkojęs” už Šimkų bei Palec- 
kių “išmokslinimą” aš užsi
imąs' šmeižimais ir provokacija, 
norėčiau tik priminti ano “NL” 
apsirikimo rezultate man taiky
tą sakinį: “...Tame debiute nei 
temos nei minties, nei logikos. 
Tai tikras nesusipratimas, rodąs, 
kad to “kandidato” galvoje ne 
viskas tvarkoje...” Argi ne pa
našiais svariais argumentais JT 
operuoja minėtieji draugai iš 
Maskvos?

“Bendruomenė” “NL’r šį kartą 
prisipažino atstovaujanti Šim- 
kų-Paleckių mokytojus, bet gir
di, o jūs gi davėt Neris, Giras ir 
dar kada nors pamatysim, “kuri 

Ate. pšk. Bal. Brazdžionis. į mokykla daugiau davė parsida

įvairiausių medžiagų, žmonės la
bai išsipuošę sagutėmis, mote
rys kuodais, mato trims ratais 
patarnautojus keliauti, kurie 
įkyriai peršasi, vaikštančius su 
kojinėmis kambariuose. Yra vi
sokių pramogų, kur kiekvieną 
kviečia ateiti ir linksmintis že- 
nvišku rojumi, pamilti mergai
tes. Yra skelbimų ir angliška 
kalba. Ypač mūsų karį stebina 
namų apšildymo įrengimai bei 
maudyklės. Šildosi aplink puodą 
ir maudosi baseine. Kambarių 
durų kaip ir nematyti, jas atsto
ja kabančios užuolaidos

Kariai mato ir modernius Ja
ponijos miestus. Visiems tos 
penkios dienos, prabėga greitai 
ir vėl lyg pavargę grįžta atgal į 
frontą.

LIETUVIO PASAS IR MES
• Sklandesniam lėšų telkimui, 

i Vyriausia Tautos Fondo Valdy- 
j ba pasirinko patį gražiausį būdą 
— tautišką filateliją: lietuvio pa- 

I sas tarsi albumas, į kurį klijuo- 
Į dama specialius ženklus lietuviš- 
; ka širdis rems tiesiogiai Tautos 
Fondą.

Lietuvio pasas kietais virše
liais kainuoja $1, o minkštais 50c. 
Ženklų yra penkių rūšių. Piešti 
dail. Jonyno: 25c ženklas vaiz
duoja moterį didžiausiame 
skausme — kenčianti Lietuva; 
50c — vaizduoja lietuvį partiza
ną su ginklu rankoje; $1 — Vy
tauto Didžiojo muziejų Kaune; 
$2 — Vilniaus katedrą; $5 — lie
tuviai grįžtą į laisvą šalį.

Anksčiau TF aukos buvo ren
kamos įvairiausiais būdais: dau
giausia aukų lapais. Taigi nau
jai išleisti lietuvio pasai su ženk
lais, kurie kartu parodo ir aukos 
dydį, pakeičia lėšų telkimo būdą. 
Visi aukų lapai randasi TF At
stovybėje, jie dokumentališkai 
byloja apie aukotojus ir jų aukas.

Man atrodo, kad aukų lapų ne
bereikėtų vartoti. Iš surinktų per 
minėj įmus aukų tik likutis, at
skaičius parengimo išlaidas, 
plaukė į TFondą. Dabar ženkle
lių pirkėjas bus tikras, kad jo au
ka visa pateks į TFondą. Man at

“RUSIŠKOJI TAUTŲ BROLYBĖ”
Sovietų pavergtuose kraštuose 

vyksta ne tik žmogaus pavergi
mas, bet ir tautų. Nors oficialiai 
kartojama, kad esanti visų tau
tų lygybė, kad ugdomos visų 
tautų kultūros — socialistinės tu
riniu, tautinės forma, — tačiau 
ištikrųjų vykdoma tokia rusifi
kacija, kokios nebuvo nbi carinės 
Rusijos “tautų kalėjime”. ŠI ru- 
sifikacinė srovė savo išsivysty
mo pasiekė ypač karo metu, kai 
buvo iškeltas šūkis rusų “tėvy
nės karo”, lygiai kaip Aleksand
ro I laikais kare su Napoleonu. 
Šis rusiškas nacionalizmas nei 
kie k neatslūgo ir po karo. Visos 
pavergtos tautos nuolat turi 
šaukti apie rusų tautos didybę, 
garbinti reakcingiausius rusų 
carus, net Joną Žiaurųjį, o jei pa
bando kas iškelti kokius savos 
tautos didvyrius, apšaukiamas 
nacionalistu reakcionierium, dar 
neatsikračiusių senojo buržua
zinio nacionalizmo raugo. Pa
vergtųjų tautų pareiga savo pra
eitį vaizduoti tik draugingą ru
sams ir kelti rusų pararųą, nors 
jos ir nebuvo. Ir Lietuvoje dabar 
šaukiam atik apie gerus santy-
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rodytų, kad minėjimus rengiant 
išlaidoms padengti reiktų imti 
tam tikrą mokestėlį prie įėjimo, 
o TFondui aukų kaupimas turi 
reikštis kuo didžiausiu ženklelių 
išplatinimu.

Taigi, dabar turime lietuvio 
pasus, bei ženklelius ir dar di
deli kiekiai jų prisiunčiami, "bet 
ar mes nesame per šalti jiems?

Mes esame išstatyti dideliems 
egzaminams ir būtų didi gėda jų 
neišlaikyti. Begyvendami sveti
muose kraštuose atkutome jau 
ir materialiai, bet tautiniai rei
kalai netaip džiuginančiai rieda 
pirmyn. Lietuvio pasų bei ženk
lelių platinimas vyksta nepa
prastai sunkiai. Priekaištų ir 
įvairiausių užmetimų šimtai.

Daugumoje nuoširdesni auko
tojai pasirodo iš eilinių tautiečių 
tarpo, o kurgi kiti? Reikia pripa
žinti, kad nėra tarpe mūsų vie
nybės, o įvairių srovių skersvė
jams pučiant tik dar didesnė 
maišatis ir nepasitikėjimas gau
nasi. Ne kalbomis nuveiksime, 
bet darbais.

Pirmiausia patyrinėkime pa
tys save ir rastas klaidas šalinki
me. Tad nebūkime išdidūs: tu
rėkime Dievą širdyje, gyvenki
me krikščioniškai, tuomet ir sa
vo tėvynę mylėsime. J. Gaudzė.

kius su rusų tauta ir amžinąją 
rusų “paramą” bei “globą” Lie
tuvai. Sakoma, kad velionis prof. 
A. Janulaitis ir iš universiteto 
buv6 išvarytas tik dėl to, kad per 
paskaitas išdrįso pasakyti, jog 
senoji Lietuvos valstybė su Mas
kva geruose santykiuose niekad 
nebuvo, bet ištisus amžius su ja 
kariavo. '

Columbia univ. prof. Clarence 
A. Manning, tas pats kuris yra 
LAIC biuletenio bendradarbis, 
yra parašęs dvi knygas apie Uk
rainą: ‘'Ukrainian Literature” ir 
“The Story of the Ukraine”. Šių 

•metų vasario 22 d. Kijeve einan
tis komunistų organas “Radyans- 
ka Ukraina” išspausdino tūlo 
Kizniakovo straipsnį “Manning 
—• šliužas”, kuriame svarbiausia 
puola, kad Manning norįs moks
liškumu pridengti melą, kad tarp 
rusų ir ukrainiečių esd kažkokio 
nesutarimo. Esą, didžiojo Stalino 
konstitucijos priglobsty nesą nie
ko, kaip tik meilė ir pasitikėji
mas. O kai Manning iškelia Uk
rainos nacionalinius didvyrius 
atamanus Bandėrą ir Bulbą, tai 
esąs garbinimas kruvinųjų uk
rainiečių tautos priešų. Ir tai ra
šoma ne rusų, bet ukrainietiško- 
je spaudoje! Skelbiamas tautų 
sugyvenimas, kai ištisos tautos 
dar tuo jaus po šio karo už neiš
tikimybę buvo visiškai sunaikin
tos, skelbiama ukrainiečiams, 
kurių apie 8 milijonai, sukilę 
prieš kolchozų vergiją, net vienu 
užsimojimu buvo sunaikinti, iš
žudyti arba ištremti į tolimus Si- . 
biro plotus.

Italijoj neramu
Artėjant savivaldybiniams 

rinkimams gegužės 25 d., Itali
joj prasidėjo gyva agitacija. Ko
munistai iš vienos pusės ir at
gimstu fašistai iš antros pusės 
labai puola valdančiąją krikščio
nių demokratų partiją. Pereitą 
sekmadienį Romoje įvyko milži
niška fašistiška demonstracija, 
kurioje dalyvavo 50.000 žmonių.

Nelegalių imigrantų byla
Byla dėl nelegaliai įvažiavu

sių imigrantų bei kyšininkystės 
imigracijos tarnautojų tarpe jau 
seniai vedama. Naujai praneša
ma, kad du tarnautojai, dirbą 
Montrealio įstaigoje yra atleis
ti ir jų byla toliau aiškinama. 
Atleista taip pat ponia O. Skaru- 
pa, buvusi stenografė vieno iš at
leistųjų Karlsruhe tarnautojų. 
Kas yra dar įmaišytas į šią bylą, 
neskelbiama. Sakoma tik, kad 
nelegaliai įvažiavusių susdkta 
jau 75.

— Bonna. — Karinis V. Vokie- • 
tijos komisaras Blank pareiškė, 
kad iš 1500 vokiečių generolų Eu
ropos armijon būsią pakviesti 
nedaugiau 36. Tuo tArpu dar ne-, 
sąs pakviestas nei vienas.

vėlių”. Nejaugi dar reikia laiko? 
Ar dabar nematom? Neris, Gira, 
tiesa, kadaise buvo katalikų lage
ry. bet “NL” puikiai žino, kad 
jie į bolševikų tarnybą nuvažia- t 
vo tik su “persėdimu”, pakeliui 
sustoję... tose pačiose pakluo
nėse. St. Gr.
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• Tūlas B. Daugirdas skundžiasi 
politgromatos lankytojais Vilijampolės 
ir Palemono rajonuose. Vilijampolės ra
jono mokyklai vadovaująs prityręs agita
torius dig. Orenko, o Palemone drg. 
Pavlovas. J užsiėmimus atvyksta vos 40 
% klausytojų.

• J. Sliesaravičius skundžiasi, jog 
Jiezno rajono Punios septynmetėje ir 
pradinėje mokyklose tėra 6 pionieriai, ir 
tie patys jau pusmetis neturi jokių pa
rengimų bei sueigų. Išvis mokyklose silp
nai kovojama su religiniais prietarais, ne
dėstoma ateistinė propaganda.

• V. Dobrovolskas, Vabalninko ra
jono kompartijos sekretorius, skundžiasi,

Jog iš rajono 27 kolūkių tik 13-oje buvę 
politinės organizacijos, dėlto ir gyvulių 
produktingurnas buvęs mažas. "Žemės 
Maitintojos" kolūkio ataskaitiniame pra
nešime paaiškėjo, jog, prastai veikiant 
politinei organizacijai, kolūkyje šia žie
mų iškrito daug gyvulių. Kolūkiečiai nu
rodė, jog buvusi valdyba gyvuliams ne
užtikrino sotaus ir šiito žiemojimo . .. 
Vabalninko MTS iš esmės nepadėjo me
chanizuoti nei vieno kolūkio.

> Vilniuje universaliniame magazine 
pradėto pardavinėti "balti, 'naminiai šal
dytuvai su užrašu "Zis-Moskva". Pažy
mimo, jog dalį įrengimų gamina auto
mobilių fabrikas "Zis", o kitus Vilniaus 
"Elfos" fabrikas. Maskviečiai gamina 
šaldytuvų metalines spintas ir kompreso
rius, o vilniečiai elektros įrengimus: mo
torus, automatinius temperatūros regu
liatorius ir išjungėjus. Ir visdėlto pava
dinimas .yra "Zis Moskva"!

« Praėjusį mėnesį Vilniuje buvo pra
dėta tęsti naujosios spaustuvės Rusų gat
vėje statyba. Spaustuvė buvusi pradėta 
1941 metais.

. • Sausio, mėn., tvarkant Vilniaus 
vandentiekį, darbininkai aptiko 17 amž. 
vandentiekio palaikų. Dar 16 a. Vilniuje 
buvo įrengtas vandentiekis, panaudojant 
Vingrių šaltinius. Ligi šiol senasis van
dentiekis buvo aptiktas tik vienoje vie
toje: 1912 metais mediniai vandentie
kio vamzdžiai buvo aptikti netoli Vil
nelės. Dabar aptikto kasant Kankintų ir 
Turgaus gatvėse.

• Lietuves Žemės Ūkio Tiekimo, 
Kauno skyriui, Vilniaus gt. 8, kolūkiams 
skelbiasi parduodųs Šios žemės ūkio ma
šinos: plūgus, akėčias, kultivatorius, sč- 
jamųsias grūdams ir daržovėms, šien- 
piūves, grėblius, rūšiuotojus, trenerius, fi
nų minamąsias, elektrinius melžimo ag
regatus, automatines • girdyklas, šiau
dams ir silosui plauti mašinas, Šaknia- 
piūves, pašarų šutintuvus, bulvėms mal
ti mašinėles, šakniavaisių plaunamąsias, 
siloso bokštus, separatorius, pienui ma
tuoti indus, bidonus, svietmušes, įvairių 
rūšių siurblius, svarstykles, lokombbilius, 
trąšas, chemikalus, kolūkinių laboratori
jų įrengimus.

• Rokiškyje, sakoma, pastatyta nau
ja moderniška pirtis, net su voniomis. 
Nepasakyto ar jos tik partijos nariams.

• N. Korzujevas giria Kauno "Rau
donojo Kryžiaus" džiovininkų politinį 
partinį darbą. Gydytoja Aldona Vaite-

' kūnienė visada įdomiai pravedanti pasr- 
kalbėjimus, tad seserys gerai persiima 
reikiama ideologija.

• .Lietuvių Literatūros instituto pa
kviestas, Vilniuje lankėsi Leningrado pro
fesorius dr. V. Tomaševskis, literatūros 
teorijos ir tekstologijos specialistas. Jis 
nurodė, kaip spaudai turi būti ruošiami 
lietuvių klasikų veikalai. Paskaitoje 4ir 
diskusijose dalyvavo daugumas lietuvių 
rašytojų ir literatūros darbuotojų. To
maševskis davė keletą "vertingų nuro
dymų", kaip tvarkyti lietuvių literatūri
nes institucijos(!).

> Būdingo smulkmena. Neseniai di
džiausioje Vilniaus krautuvėje "Gastro- 
nom" Nr. 1, pirkėjams pageidaujant, 
duonos skyrius buvo iškeltas į didesnes 
patalpas, nes duonos skyriuje didžiau
sias pirkėjų susitelkimas. Kiti skyriai 
laisvesni.

g Telšių Biržuvėnų sovehozo melžė
ja pasižadėjo iš karvės primelžti 4.500 
litrų, kai tuo tarpu kolūkiečiai džiaugia
si iš-'savo kolūkinių karvučių primelžę 
2.300 litrų pieno per metus.

g V. Sirijos Gira praėjusių metų pa
baigoje išleido apsakymus "Žmonės iŠ 
Didžiojo Laivo", 64 psl. Tūlas Raguotis 
randa, jog joje palyginant gerai pavaiz
duoti tarybinių žmonių charakteriai.

Kartą prie Dubysos" V. Sirijos Gira 
"vaizdžiai aprašo, kaip buržuaziniai pa
kalikai, traukiantis naciams iš Lietuvos, 
norėjo išžudyti mažažemius". Apsakyme 
'"Žmonės iš Didžiojo Laivo" Gira apra
šo "imperialistinę Ameriką". "Čia au
torius visų pirma parodė kilnius tarybi
nių jūreivių iš laivo '"Rosija"(!) morali
nius bruožus". Raguotis tačiau randa, 
jog apsakymuose trūksta "komunizmą 
kuriančio tarybinio žmogaus vaizdo". 
Apsakyme "Daktaro Motiejaus Skola" 
Raguotis puola Girą, kam jis gydyto
jui Motiejui pačiam vienam leidžia per-, 
sigalvoti, filosofuoti. '"Tai, aišku, yra

pasireiškimas buržuazinės ideologijos lie- 
kan«į žmonig sąmonėje. Ar tai gyveni- 
mišfta? Motiejus aižkiai atplėšiamas nuo 
kolektyvo, nuo jo interesų siekimų' ...

Lietuvis rašytojas turi auklėti vergiškų, 
kolojinių žmonių galvosenų, kai tuo tar
pu tik didieji žmonės iš "Rosijos" gali 
būti individualistai, mokyti ir jų mokslui 
turi būti lenkiamasi.

'• LTSR aginistrų taryboje vasario 12 
d. buvo pranešta, jog šiuo metu LTSR 
statoma 183 plytinės. Buvo pareikalauta 
iš atatinkamų įmonių, jog iki šių metų 
briželio mėn. 1 d. būtų paruošta 100 
kolūkių statybos brigadininkų. Vasario- 
kovo mėnesiais turi būti viešuose kol
ūkiuose suorganizuotos statybinės briga
dos. Atrodo, jog didžiausia kliūtimi 
vo statybinių medžiagų .trūkumas, dėl 
kairio vienkiemių griovimas dar kurį lai
kų užsitęs.

• LTSR mirė autotransporto viršinin
kas Kazimieras Steponaitis, gimęs Lietu
voje, augęs Maskvoje. Buvęs ištikimas 
komunistas.

• Žalgirietė Juzėnaitė pasiekė du 
naujus tarybinius LTSR rekordus nu- 
čiaoždama Rygos pirmenybėse 500 mtr. 
per '60,1 sek. ir 3.000 mtr. per 6 min. 
65 sek. ????

• Sovietai iš Maskvos koliojas, kodėl 
LTSR vietinės pramonės ministerija 'ne
išpildė metinio plano. Nebuvo įvykdyto 
stiklo langams gamybos planas, nebuvo 
pagaminta kiek buvo numatyta lininių 
audinių, vilnonių Ir kaliošų, vinių( paso- 
aų. kirviu, metalinių lovų, radiatorių ir 
kt. Verslinės kooperacijos įmonės nepa
gamino pakankamai plytų, šerpių, kal
kių, vilnonių audinių, konditerijos gami
nių. Aleksoto stiklo fabrikas sausio mėn. 
planų visiškai sužlugdęs. Teisinamasi, 
jog nebuvę gauta žaliavų. Komunistai 
'reikalauja, 'jog žaliava 'tari būti pakeista, 
kuo ten bebūtų, bet planas turi būti įgy
vendintas. 'Gi įmonė kurį laikų visai ne
dirbo. Kad būtų palaikyta temperatūra 
krosnyse, niekais paleista daug kuro. 
Tuo pačiu metu buvo, sutrukdytas dar-

bu-

‘bos ir kitv kurios Aleksoto 'fab
rikas oprūpmdovo stikliniais indo*. (H, 
tai dalis kaltės primetama Maisto pra
monės ministerijai. Gavo velnių ir Kau
no kompartija, kuri nesiėmė reikiamų 
priemonių. Ataka buvo užbaigto "Tie
sos" vasario 14 d. vedamuoju 7<Kova už 
valstybinio plano įvykdymų yra kovo 
už mūsų tarybinės Tėvynės galios su
stiprinimų, už visų tarybinių žmonių 
laimę ir gerovę, lai yra kovo prieš Atne- 
rikos-Anglijos karo kurstytojus, kova už 
taikų".

• .Vasario 16 d. Vilniuje Iconeerta^o 
Leningrado Akademinė kajelo, diriguo
jama prof. G. A. Pmitrevskio ir B. Dva
riono. Buvo išpildyto Rimskio Korsakovo, 
Rachmoninovo, Musorgskio ir Čaikovs
kio kūriniai.

O Vasario 15 d. LTSR pasibaigė kiš
kių medžioklės sezonas. Sakoma, jog 
1952 m. Lietuvoje nebuvo palankūs kiš
kių veisimuisi, nes buvo ankstyvos ir šal
tos pavasaris, nepaprastai sauso vasara 
ir ruduo todėl kiškučių nebūta perdaug. 
Daugiausia kiškių būta prie upių ir ežerų. 
Daugiausiai prišaudyta senių zuikių. Dėl
to buvo keliamas spaudoje balsas, jog 
būtų kuo griežčiausiai kovojama su bra
konieriais.

• Džiaugiasi rusų genijaus gerbėjai, 
kad broliškoji rusų tauta vis daugiau 
siunčia savo meno darbuotojų. Sausio pa
baigoje Lietuvoje lankėsi fRTF*ffR -’Mask
vos Dailės Akademinio teatro režtsorius 
M. Knebel, kuris pamokino kaip vaidin
ti Gogolio "Režisorių", kitas, V. Cyųan- 
kovas J. Grybauskui padėjo surežisuoti 
"Neužmirštamieji 1919". R. Zachorov 
konsultavo balete ''Svetlana", M. Moj- 
siejev pastatė baletų '"Raimondo" (sta
tytų laisvoj Lietuvoj).

• LTSR spauda daug 'rašo apie kapi
talistus kolūkius milijonierius, kaip toks 
Dotnuvos rajone “kolūkis "Aušta". Nors 
kalbama apie -kolūkį kaip milijonierių, 
bet tikrumoje šitais pinigėliais spekuliuo
ja valstybė. Nuo to pavadinimas sovietų 
sistemos valstybiniu kapitalizmu.

virą laišką “Laiko” redakcijai 
dėl gen. Grigaliūno-Glovackio 
straipsnio apie gruodžio 17 d. su
kilimą, kuriame sakoma, kad jį 
organizavę Krupavičius ir Sme
tona, kad sukilimui pavykus jie 
abu pasibučiavę, o Krupavičius 
tik dėl kuklumo siūlomos prezi
dento vietos atsisakęs, užleisda
mas ją Smetonai. Prel. Kr. laiš
ke sako, kad prie sukilimo orga
nizavimo jis neprisidėjęs, su 
Smetona nesibučiavęs ir prezi
dento vietos jam niekas nesiū
lęs. Demokratinėje santvarkoje 
jokių perversmų nepriląidžiąs, 
nei tada tikėjęs, nei dabar tikįs,, 
kad tada būtų grėsęs rimtas bol
ševikų pavojus, laikąs, kad per
versmas padaręs Lietuvai nepa
taisomų nuostolių ir žalos, dėlto 
ir pirštu prie to perversmo ne- 
prikišęs, o darytus pasiūlymus 
atmesdavęs. Jei leis laikas, tuo 
reikalu žadąs parašyti platesnių 
atsiminimų.

“ŽIBURIŲ” SPAUDOS 
BENDROVĖS ŠĖRĄ — 
BOSI SPAUSTUVĖS 
SAVININKAS!

'♦ Vienos Šeras '$10.00
• Garantuojamos spaustuvės 

marinomis.
'• Galima įmokėti dalimis.

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBĖS

Tillsonburgo Ūkininkų Klubas
š.m. gegužės 3 d., šeštadieni, Tillsonburgo miesto salėje rengia 

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ,
kuris prasidės 7 vai. Vak. Po minėjimo bus vaidinimas. • 

Atvyksta iš TORONTO dramos mėgėjų teatras, kuris suvaidins
4 veiksmų dramą

Spaustuvė turi daug darbų ne tik iie- 
tuviškų, bet ir angliškų,Tad norima jq 
praplėsti, įsigyjant papildomų mašinų.

?
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Šis vaidinimas Toronte turėjo labai gerą pasisekimą. 
Kviečiame apylinkių lietuvius pamatyti šį gražų vaidi
nimą. Po vaidinimo bus šokiai.

Rengėjai.

— Balandžio 21-22 d. YMCA 
organizuotame Tautų Festivaly
je tarp 18 įvairių tautų, gražiai 
pasirodė lietuvių tautinių šokių 
grupė, vadovaujama mokytojos 
Kupčiūnienės. Šokėj os, susilaukė 
daug plojimų ir publikos simpa
tijų. Nors grupė sudaryta nauja
me sąstate, didelė dalis naujų šo
kėjų, bet buvo darnus vaizdas. 
Pašoko Žiogelius ir Lenciūgėlį.

Šokėjų grupę sudaro: Dargu- 
žaitė Lidija, Daubaraitė Vikto
rija, Hikalauskaitė Aldona, Pra
nevičiūtė Irena, Rutkauskaitė 
Stasė. Strikaitytė Birutė, Šmai- 
žytė Liucija, Zavadskaitė Graži
na, Bieliūnas Juozas Lukoševi
čius Tadas, Radzevičius Vytau
tas, Tuskenis Antanas.

— Balandžio 15 d. Immacula
te Conception mokyklos salėje 
įvyko Slovakių Katalikių Mo
terų Draugijos arbatėlė, kurion 
atsilankė Vietos arkivyskupas, 
miesto majoras, keletas parla
mentarų ir daug kitų augštų sve
čių. Arbatėlės metu buvo slova
kų tautinių rankdarbių paroda, 
tautinių dalykėlių pardavimas ir 
loterija. Leituvių grupę atstova
vo Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos pirmininkė Elena Ja
nuškienė.

— Švenčių proga LK Moterų’ 
Draugija surinko $105 ir įteikė 
Dr. Gedgaudo šeimai, kuri jau il
gesnį laiką randasi ligoninėje.

— Vera ir Juozas Butkevičiai 
ir Vytautas Antanavičius Greeg 
pirko gerą, didelį ūkį. Iki šiol J. 
Butkevičius ir V. Antanavičius 
dirbę miške, dabar nusipirko vi
sas mašinas, traktorių, sunkveži
mį ir šį pavasarį pradės ūkinin
kauti.

— Agripina ir Povilas Vaške- 
vičiai Melbourne irgi turi nusi
pirkę ūkį ir visas reikiamas že
mės apdirbimui mašinas. Žada šį 
pavasarį persikelti gyventi į ūkį. 
Iki šiol P. Vaškevičius dirbo 
miške, o žmona mieste.

— Nolių šeima pereitais me
tais įsigijusi nuosavus namus, 
šiais metais nusipirko automobi
lį. Joana Nolytė yra uoli choris
tė, o vienas brolis mokosi tech
nikos mokykloje.

SUDBURY, Ont.
Bendruomenės parengimas

Balandžio 19 d. Sudburio LTB 
skyriaus valdybos iniciatyva 
įvyko gražus parengimas su me
nine programa ir šokiais. Įžangos 
žodį tarė V. žižys. R. Bagdonas 
paskaitė įdomius prisiminimus iš 
Lietuvos — “Maskolraistį”. A. 
Siemaškos neseniai suorgani
zuotas vyrų choras labai gražiai 
padainavo: Kurteliai sulojo, Bal
nok, tėveli, Ant kalno gluosnis ir 
Jau pravertos dvaro stonios. 
Choras susilaukė daug katučių, 
o’ paskutinę dainelę net teko pa
kartoti. Paskiau R. Bagdono va
dovaujama tautinių šokių grupė 
gracingai pašoko Kubilą ir Len
ciūgėlį.

Sudburio lietuviškoji visuome
nė nuoširdžiai linki, kad tiek 
choras, tiek tautinių šokių grupė 
vis stiprėtų ir įneštų į pilkąjį 
Sudburio lietuvių gyvenimą 
daugiau skaidrinančio džiaugs
mo. Po meninės programos buvo 
šokiai ir veikė lietuviškas bufe
tas, tik publikos šį kartą galėjo 
būti ir daugiau.

— Motinos Dienos minėjimo 
proga, gegužės 3 d., gros šaunus 
lenkų orkestras. J

— Dženkaičiai nusipirko mies
te sklypą namams statyti.

— Povilaičiai pakrikštijo sa
vo sūnų Romualdo Povilo vardu.

LEVACK, Ont.
Šaunios krikštynos

Levackas — tai mažas, greit 
augąs, 30 mylių į šiaurę nuo Sud- 
burio, labai gražus, miškais ap
augusių, o kaikur stačių uolotų 
kalnų apsuptas, primenąs Švei
cariją, kasyklų miestelis, kuria
me leidžia tremties dienas dau
giau kaip tuzinas mūsų tautie
čių. Velykų pirmą dieną čia lie
tuvių skaičius net patrigubėjo. 
Vaišingoj Vaškelių pastogėj įvy
ko šumnus balius — jų pirmojo 
sūnaus Povilo Tomo krikštynos. 
Krikštijo kun. A. Sabas. Kūmai 
buvo: Pr. Skilandžiūnas, vieti
nis, o kūma F. Kupčiūnaitė net 
iš Otavos. Be to, dar buvo svečių 
iš Toronto ir Sudburio.

Turbūt pirmą kartą Levacko 
padangėje taip garsiai skambėjo 
gražios lietuviškos sutartinės ir 
jauki svetinga nuotaika pripildė 
ne tik Vaškelių namus, bet ir vi
są miestelį. Buvęs.

Nerimti korespondentai daro 
žalą lietuvių darniam 

sugyvenimui
Gyvename išsiblaškę dideliuo

se Kanados žemės plotuose. Kaž
kuriose vietose lietuvis su lietu
viu vos kartą metuose ar dar re
čiau tesusitinka. Kaip mūsų bi
čiuliai gyvena, kaip su kitais 
lietuviais sugyvena, koks kur 
dirbamas kultūrinis darbas, mes 
sužinome iš spaudos, nes laiškus 
parašyti, nuvargę po sunkaus 
fizinio darbo, ne visada randa
me laiko.

Savaime suprantama, mes lau
kiame iš spaudos objektyvių, tei
singų žinių apie vienos ar kitos 
lietuvių kolonijos gyvenimą.. 
Spaudos žinių teisingumas pri
klauso nuo vietos koresponden
tų. Jeigu korespondentai patei
kia objektyvias žinias, — koloni
jos gyvenimas atvaizduojamas 
objektyviai, jeigu gi korespon
dentų patiekiamos žinios yra iš
kraipytos, tendencingos, — vie
tos lietuvių gyvenimas atvaiz
duojamas tendencingai ir įneša 
kenksmingo disonanso į darnų 
lietuvių sugyvenimą.

Noriu paliesti Winnipego lie
tuvių kolonijos gyvenimą. Lie
tuviai čia tikrumoje gana gra
žiai sugyvena, tačiau turime 
vieną bėdą — korespondentus, 
kurie laikas nuo laiko išlenda, 
lyg tas “piktas pinigas iš maišo” 
ir sudrumsčia bendruomenės 
lietuvių darnią veiklą.

nės lietuvių susirinkime tenden-

Pirkti šėrų galime pas val
dybos 'narius Toronte sek
madieniais po pamaldų 
spaustuvės 'patalpose arba 
paltu
'W., Toronto, Ont. Kitose 
vietose •

941 bundas St.

pcs įgaliotinius.

'Žiburių" Sp. Bendrovės Valdyba

cingų korespondencijų autoriai 
buvo viešai pasmerkti ir papra
šyti tokių korespondencijų nebe
rašyti. Po to, kuriam laikui ap
rimo, bet Winnipego lietuvių 
bendruomenei jau buvo padarę 
nemaža žalos, nes dalį gabių lie
tuvių iš kultūrinio darbo ku
riam laikui atitraukė ir įnešė kai 
kurių nesklandumų į vietos lie
tuvių sugyvenimą.

Gyvenimui bežengiant į nor
malias pozityvaus darbo vėžes, 
vėl lyg yla iš maišo “Neprikl. 
Lietuvoje” su savo tendencingo
mis ir nerimtomis koresponden
cijomis išlindo Jurgis Šlėga ir

Jurgis Šlėga (slapyvardė) ir 
J. J. nedrįsta savo tikros pavar
dės pasirašyti, matyt, gėdisi iš
kraipytų faktų aprašymo ir bijo, 
kad nebūtų pasmerkti vietos lie
tuvių. Nemanau aš čia su jais 
leistis į diskusijas, nes kitiems 
tai nebūtų įdomu, o Winnipego 
lietuviai, kurie dalyvauja susi
rinkimuose, patys girdėjo, kas ir 
kokioje nuotaikoje kovo 9 ir 23 
d. apylinkės susirinkimuose bu
vo svarstyta ir kaip “teisingai”' 
tai korespondentas J. J. aprašė 
“NL”. “TŽ” skaitytojams, kurie 
neturėjo progos pasiskaityti “N 
L” Nr. 14, noriu tik pateikti J. J. 
pasisakymą apie kandidatus į 
KLB Krašto Tarybą: “Manitobos 
apygarda į KLB Krašto Tarybos 
rinkimus eina dviem sąrašais, 
būtent: vienu kraštutinė lietuvių 
grupė, atstovaujanti buv. Kana
dos Lietuvių Sąjungai, su obal- 
siu “Kas ne su mumis, tas prieš 
mus”, išstatė savo du kandida
tus — M. Janušką ir J. Čingą ir 
antroji, atstovaujanti plačios to
lerancijos dėsnį — “nedaryk ki
tam to, ko nenori, kad tau būtų 
padaryta” — ir jungianti visus 
lietuvius, nežiūrint jų partinės s 
priklausomybės, religinio įsitiki
nimo ir pasaulėžiūros skirtumo, 
siekianti tikros visų lietuvių vie
nybės lietuviškam reikalui, Ka
nados Lietuvių Tarybos princi
pų besilaiką tautiečiai — išstatė 
•taip pat 2 kandidatus — Povilą 
Liaukevičiu ir Jurgį Janušką.”

Visus kandidatus mes Winni
pego lietuviai pažįstam taip pat 
atsimenam ir dabar jau nebevei
kiančią S-gą. Kad koresp. J. J. 
imasi tokių metodų ir drįsta me
lus rašyti galim tik apgailes
tauti. Aišku, tokios ir panašios 
korespondencijos nedaro garbės 
jų autoriams, o iš kitos gi pu
sės daro žalą darniam vietos lie
tuvių sugyvenimui.

J. Malinauskas.

ninkas, susirgo. Jo kelionė ati
dėta dviem savaitėm.

Ryt. JAV L. Mokytojų Sąjun
gos komisija renka žinias iš lei
dyklų, kiek ir kokių knygų — 
vadovėlių jos dar turi.

Op. sol. V. Grigaitienė gavo 
JAV pilietybę.

Dr. A. Starkus, St. Petrauskas 
ir St. Ankudavičius Marylande 
išlaikė gydytojo egzaminus.

Prof. J. Kuprionis persikelia 
gyventi netoli Los Angeles, kur 
gavo darbą daržininkystės ūky.

VI. Hriškevičius, prieš pustre
čių metų atvykęs iš Vokietijos 
Kalifornijon pradėjo sakyti kal
bas apie bolševizmą amerikie
čių susirinkimuose ir jų yra pa
sakęs jau daugiau 100. Pastebė
jus jo pasisekimą, jį paėmė glo
boti Rotary klubas, kuris dabar 
tas prakalbas organizuoja. Lie
tuvoje H. turėjo pavyzdinį ūkį. 
Jis turi 17 m. dukrelę, kuri mo
kosi Kalifornijos universitete, ir 
du mažus sūnus.

Beisbolininką Vaitkų 1949 m. 
peršovusi Ruth Steinhagen teis
mo pripažinta nepakaltinama, 
nes tuo metu buvusi ligota. Jr ne
seniai buvo paleista iš psichiatri
nės ligoninės, o po teismo vėl 
grįžta į ją. . . jau kaip tarnau
toja. : ••

Kada įsteigtas ALTas? Tuo 
klausimu labai susiginčijo “Dir
va” su “Naujienom”. Pirmojoje 
K. S- Karpius, buvęs pirmasis 
ALT sekretorius, paskelbė, kad 
vasario 16 d. platintoje ALT iš
leistoje brošiūroje įkūrimo data 
suklastota. Ten sakoma, kad AL 
Taryba įkurta 1940 m. spalio 15 
d., kai prez. Rooseveltas priėmė 
lietuvių delegaciją, o Karpius 
teigia: “Amerikos Lietuvių Ta
ryba įsteigta Pittsburghe, Pa., 
rugpjūčio 10 d. 1940 metais, kai 
Katalikų Federacijos suvažiavi
me, pora dienų prieš tai, buvo 
nutarta tokią tarybą įsteigti. Jie

pakvietė kitų srovių - atstovus 
formaliam ALT įkūrimui. Atva
žiavo ir tautininkų ir sandarie- 
čių atstovai, tik socialistai igno
ravo“. Pirmuoju pirm, buvo tas 
pats L- Šimutis, sekr. Karpius, 
o iždin. kun. J. Švagždys. Į gin
čą įsiterpęs “Draugas” pastebė
jo, kad socialistai tada ne igno
ravo, bet nebuvę pakviesti.

Teisybė, berods, bus ta, kad 
“Naujienos” pirmojo laikotarpio 
ALT, kol socialistai nedalyvavo, 
nelaiko tikru ALTu. Ginčas, ži
noma, tuščias, bet bereikalo “N” 
įrodinėja citatomis iš tos pat 
“Dirvos” ir tt. Geriau būtų sa
kyti atvirai. Padėties visa tai 
beabejo nepakeis, dabar tai netu
ri jau reikšmės, o ateities istori
kas pats išnarplios, kaip ten 
buvo.

Tam tikros spaudos dalis, ne
paisydama VLIKo visų polit. 
grupių ir rezistencinių kovos są
jūdžių pasirašyto susitarimo, ma
tytu sąmoningai toliau varo de
struktyvų darbą, leisdama viso
kių nepamatuotų gandų, iškrai
pydama faktus, niekindama 
veiksnius ir atskirų žmonių pa
vardes be reikalo valkiodama 
viešai per spaudos skiltis, o kai- 
kada imdamasi net įžūlių provo
kacijų, kad veiksnių vykdomas 
konsolidacijos darbas būtų juo 
daugiau apsunkintas.

VOKIETIJA ,
Bremen - Grohn pereinamoji 

stovykla pakol kas dar veikia 
visu smarkumu. Pro ją dar te
bevažiuoja tremtiniai, daugumo
je vokiečių kilmės į JAV. Yra 
rimtų davinių, kad šią stovyklą 
perims amerikiečių armija, o pa
ti stovykla bus perkelta į Bre- 
men-Lesum ar į kitas kurias pa
talpas. .

D. BRITANIJA
Lietuvių spaustuvė Londone 

kovo 29 d. pakrikštyta “Nidos” 
vardu. Ji dar turi skolos 410 sva
rų ir 14 šilingų.

Halifax^ lietuvių kolonija la
bai sumažėjo dėl emigracijos. 
Per kelis pastaruosius mėn. išvy
ko 26.

NAUJIENA HAMILTONE!!
Gegužės 17 d. Rumunų salėje, 20 Murray Str. W., 

statomas labai įdomus 2 vaiksmų vaizdelis 
iš dabartinių kovų Lietuvoje 

“Kelias i laisvę”
Vaizdelis parašytas hamiltonietės Zinaidos GRABAUSKAITĖS- 
ŠŲKIĖNĖS, pastatymas p.. VILIMAITIENĖS, vaidina: Stasevi- 
čius, Panavas, Laugalys, Sutkaitytė, Latauskaitė ir pati šio vaiz
delio režisorė. Dekoracijos, kokių dar Hamiltonas nematė, toron
tiškio dail. Br. Grikenio ir hamiltoniečio St. Dramanto. Įspū
dingi šviesų efektai! Po programos šokiai.
Maloniai kviečiame visus tautiečius į šį puikų pavasarinį vakarą 
Pradžia 7 vai. 30 min. Gros “AIDAS”. Veiks bufetas.

< TFA-bės Kanadoje Hamiltono sk.

AUSTRIJA
Austrijos LR Kryžius šiais me

tais yra gavęs iš Venezuelos tau
tiečių suaukotus 15 maisto siun
tinėlių, kurie bus padalinti Aus
trijoje gyvenantiems ligoniams, 
seniams ir invalidams.

Austriją apleido šios šeimos: 
iš Braunau apylinkės p. Jenigių, 
iš Korentijos p. Pikelių, iš Tiro
lio Kairiūkščių, iš Vorarlbergo 
Baranauskų. Greitu laiku ruo
šiasi apleisti iš Tirolio Puzinaitė 
su 3 vaikais ir ir p. Abromaity
tė-Venckevičienė su motina ir 
sūnum.

Mirė: Brokertas Karolis, 1951 
m. gruodžio 28 d. Linze, ligoninė
je, gimęs 1894 m. Kataučiznos 
km.; Vilkaviškio apskr.; Neimo- 
nienė Ona, 1951 m. gruodžio 28 
d. Riedo senelių prieglaudoje, 
gim. 1873 m. Tatkūnų kaime, Pa
nevėžio apsllr. Paliko vyrą, 7 sū
nus, .3 dukteris ir krūvą vaikai
čių.

BRAZILIJA
» Kun. J. Jančrus, Marijonų vie
nuolijos vicegenerolas, atvyko iš 
Romos vizituoti savo pavaldinių 
Avellanedoje ir Rosario miestuo
se. Iš čia vyksta j Čikagą.

Aušros Vartų mokykla šiuos 
mokslo metus pradėjo su 391 
mokiniu, iš kurių 46 yra lietu
viai. Lietuviukams po paprastų
jų pamokų dėstoma lietuvių kal
ba, Lietuvos istorija ir geografi
ja. Mokyklą išlaiko lietuvių pa
rapija, vadovauja Seserys Kazi- 
mierietės.

Kun. Jonas Bružikas, S J, Ar
gentinos lietuvių kolonijai veda 
misijas net trijose bažnyčiose, 
kad išsisklaidžiusiems lietuviams 
būtų lengviau jose dalyvauti.

Vladas Urbietis ne tik gražiai 
kuriasi Mercedes mieste, apie 100 
km. nuo Buenos Aires, statyda
mas didžiulį mašinų fabriką, bet 
ir krikščioniškai sprendžia socia
linį klausimą, pastatydamas dar
bininkams namus.

Vladas Veselauskas, :TŽ” ben
dradarbis, išvyko mėnesiui atos
togų į Paragvajų susipažinti su 
vietos papročiais ir gyvenimo są
lygomis.

“Laikas” atidarė knygyną su 
gana gausia ir įvairia lietuviška 
literatūra.

Rosario lietuviai džiaugiasi, 
kad jau pramatoma greitu laiku 
pradėti parapijos namo su kop
lyčia statyba. Žemė jau nupirk
ta. Statybai vadovauja klebonas 
kun. Kaz. Vengras.

' Motinos diena
Gegužės 4 d. Hamiltono Liet. 

Kat. Mot. Draugija rengia Moti
nos Dienos minėjimą.

11 vai. rytą lietuvių bažnyčio
je už motinas bus laikomos šv. 
Mišios, kurių metu bus rinkliava 
vargstančioms Vokietijoje moti
noms šelpti. 4 vai. p.p. St. Mi
chael’s salėje, 213 James St. N., 
įvyks minėjimas. Programoje — 
daugiavaikių motinų pagerbi
mas, p. S. Treigio iš Toronto pa
skaita jr meninė dalis. Visus Ha
miltono ir apylinkės lietuvius 
kviečiame gausiai atsilankyti.

Kviečiame kavutėn
Žiemos dulkėm nuplauti ge

gužės 11 d., 4 vai. p.p., “Daina
vos” salėje, 469 Bay St. N., ver
dame kavutę. Teisime teismą ne
teisingai nubaudusį Norkaičius, 
naujai drožtu kočėlu kočiosime 
praeities gruodus, raudomis ap
raudosime merdinčias širdis, pa- 
trypimu sukelsime vasaros 
griaustinį. Kas skraido padangė
mis, galės pasiklausyti kalbų 
apie gyvenimo' didžiąją prasmę, 
apie giliųjų bedugnių proble
mas. Taigi,,kas geistų atsinau
jinti ir atsijauninti, kreiptis iki 
gegužės 3 d. 113 Cannon St. E., 
telef. 2-2698.

Hamiltono Vyr. At-kų kuopa.

šeštadieninė liet, mokyklą 
šiuo metu lanko 102 vaikai. Tė
ra dvi lietuvių — naujųjų ateivių 
šeimos, turinčios po du mokyk
linio amžiaus vaiku, bet kažko
dėl jų į šią mokyklą neleidžian
čios, o vaikai sunkiai lietuviškai 
besusiknlba. Skaudžiausia, kad 
viena šeima savo vaikučių net 
ir į lietuvišką'bažnyčią neišlei
džia, pasitenkina angliška. Tai 
maža dalelė, bet taip norėtųsi, 
kad ir jos nebūtų. Mes dar kattą g

HAMILTON, Ont.
apeliuojame į šių tėvų lietuvišką 
sąžinę ir labai labai nuoširdžiai 
prašome šią begalo didelę ir są
moningai daromą lietuvių tautai 
skriaudą, kuo greičiausiai atitai
syti.

TFA-bės Hamiltono sk. mokslo 
metų baigimo proga žada visus 
vaikučius, apdovanoti lietuviš
komis knygelėmis su atatinka
mais jose įrašais.

Reikia pažymėti, kad Hamil
tono lietuvių kolonija lietuvybės 
išlaikymo bare iki šiol neginči
jamai pirmauja visoje Kanadoje. 
Pav., Toronto kolonija apie 4 
kartus didesnė, bet šeštadieninę 
mokyklą tėlando kažkas apie 120 
vaikų, nekalbant jau apie Mont- 
realį, kur lietuviškas veikimas 
visiškai dezorganizuotas, ir yra 
palaikomas tik, palyginti, mažos 
saujelės patrijotų.

Vienas įspūdingiausių 
parengimų

TF vietinis skyrius, atžymėda
mas savo vienų metų veiklos su
kaktį, gegužės 17 d. 7 vai. 30 min. 
vakaro, Rumunų salėje, rengia 
tikrai puikų pobūvį. Gražus vai
dinimas, puikus pastatymas ir 
dekoracijos, prityrusios rankos 
režisūra — užtikrina žiūrovui 
malonų ir prasmingą šeštadienio 
vakaro atsigaivinimą.

Nelikime nė vienas, nepama
tę šio Hamiltono naujo spektak
lio.

— Iš daugybės lietuvių įsigy
tų nuosavybių, — p. Mačiukas 
Julius ir p. Stundžia Jurgis stovi 
pirmoje vietoje. Jų įsigytas $16.- 
000 vertės namas yra gražiame 
Gage parko rajone ir savo išori
ne išvaizda bei vidujiniu įrengi
mu pralenkia visus lietuvių na
mas. Jis yra 80 St. Clair Ave.

J. Mačiukas platina “Laiškus

I

Lietuviams”, tad šia proga jis 
maloniai laukia kiekvieno tau
tiečio, kuriam galėtų šiame rei
kale patarnauti. Jo tel. 4-9129.
x — Balandžio 19 d. sporto klu

bo “Kovas” surengtas “Daina
vos” salėje šokių vakaras davė 
apie 580 pelno. Sk. St.

Aukos Tautos Fondui Vasario 16 
minėjime

Kaip jau anksčiau trumpai buvo pa
minėta, Vasario 16 minėjime pagal au
kų sgrašus prie prie įėjimo buvo surinkta 
$377,90, už programas gauta $11,98, 
viso $389,88. Minėjimo išlaidų susidarė 
$156,17, likęs grynas pelnas $233,71 
perduotos Tautos Fondui.

Atsiprašome aukojusių po $1, kurių 
buvo dauguma, ir mažiau, čia tepami
nėsime stambesnes aukas.

Po $5 aukojo: Sutkaitis Ged., Dubins- 
kas, Kriaučiūnas J.; $4 Sakalas P., po 
$3: Kelečius, Joniką A.; po $2: Virbic- 
kaitė St., Zauka V., Mikšys K., Petraitis, 
Slavinskas, šniuolys, Bulionis, Valevičiai, 
Mikšys J., Levinskas, Levinskas L., Valai
tis Jer., Slučkas, Bucevičiai, Jankūnas 
Alb., Giedraitis J., Svilai, Resčius, Arelis, 
Petkūnas J., kun. Dr. Tadarauskas, Gri
nius Pr., Merkevičius, Jackūnas, Palmer 
J., Karaliūnas J., Paukštys, Obcarskas, 
Pėtrunas, Šešelgis, Kunkulis, Jankūnas 
Ant., Tiškevičius C., Povilauskas J., Zo- 
barauskas P., Naikauskas S., Pilibaitis 
A., Tarvydai, Žulys P:, Stonkus Z., Gird
vainis J., Mikalonis V., Keženoitis V., 
Kodzuilis S., Stankevičius V., Žvirblis J., 
X. Y., Trumpickas M., Gužas P., Leilio-' 
nas P., Murauskas J., Barunas L., Bak
šys St., Stonkus J., Bartninkas V., Se
niūnas J., Pratevišiūtė P., Milašius B., 
Petkūnas J., Aponiūnas Br.; po $1.50: 
Pusdešrienė, Mačys J.; $1.25 Stonkus.

Jei kieno kiek iškreipto pavardė, be
skubant posirošė neįskaitomai, ar ne
nugirsto, atleiskite. Hdfotifikus.

Viktutė Bugailiškaitė
1280 King E. Hamilton, Ont 

AYRAINS 
BEAUTY 

*SALON

Daro pusmetines ir .vairias 
trumpalaikes šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus. Kiek

vienas darbas yra garan
tuojamas.

Telefonas 4-3566
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i R SMŪTKELIAI IR KRYŽIAI JAU SUGURO?Balandžio 8 ir 9 d. “Nau- jienos” išspausdino trisieksnį p. V. Trumpos straipsnį “Ar ištikrųjų taip yra?”. Autorius teigia, kad “smūtkeliai ir kryžiai jau seniai suguro arba^atsidūrė muziejuose, o mes vis kartojame — Lietuva — kryžių ir smūtkelių 'šalis”. Esą, Lietuva nebuvusi niekad nei Marijos žemė, nors tai esą kartojama, nei “jai katalikiškos Lietuvos vardas niekad netiko”, “istoriškai žiūrint var
gu būtų galima tvirtinti, kad lietuvių tauta būtų ypač religinga”, katalikybė uždominavusi tik po padalinimų, kai “Lietuvos teritorija baisiai susiaurėjo”, o anksčiau buvęs religijų sugyvenimo pavyzdinis kraštas, tolerancijos kraštas. Esą, papūgiškas kartojimas, kad Lietuva katalikiškas kraštas, girdi, būtų pakenčiamas, “jeigu Iš to rezervato žmonės nesistengtų monopolizuoti viso kultūrinio gyvenime ir ypač nereikalautų vyraujančios vietos ir politikoje”. Kol taip esą’, niekas neturįs teisės 'pykti, jeigu atsirandą žmonių kitaip galvojančių.Pradedant kalbą nuo išvadų, tenka pasakyti, kad tikrai nėra ko pykti. Tačiau pasikalbėti galima. O kalbant galima ir nelogiškumus nurodyti. Praktiškose išvadose tie autoriaus nelogiškumai ryškiausiai pasirodo.Galvojančiam žmogui juk aišku, kad nei kultūriniame, nei visuomeniniame, nei politiniame gyvenime “reikalauti vyraujančios vietos” yra nesąmonė. Kiekvienas tose srityse sau vietą pats pasiima pagal savąjį pajėgumą. Ar kokiems liberalams patinka ar ne, ar jie barasi ar pyksta, katalikai nei kultūrinės nei kitokios savo veiklos sulaikyti dėlto negali. Ir katalikai, ir liberalai; ir socialistai veikia tiek, kiek pajėgūs, pozicijas užima pagal savosios veiklos vaisius, bet ne iš ko nors jas išreikalauja. Argi katalikai turi, pav., sunaikinti savąją spaudą dėl to, kad liberalams ji neparanki ar nepatinka? Liberalam ir socialistam juk taip pat niekas nedraudžia sukurti dar didesnių dalykų. O jei neišeina, tai tik jau ne dėl katalikų “reikalavimų”, bet dėl paprasto jų nepajėgumo. Taigi, tikrai nėra ko pykti... .Esą, katalikai stengiasi monopolizuoti kultūrinį gyvenimą, šaukia jr ne vienas p. T. Kam nesąmonėm verstis? Kokius- gi . įstatymus lietuviai katalikai dabar leidžia, kurie kitus nušalintų nuo tos veiklos ir katalikų pozicijas apdraustų? Katalikai tik veikia, o jei kaikuriose srityse kitų pastangos neduoda vaisių, tai nejaugi katalikėj turi atsižadėti savo katalikiškumo ir eiti talikiška (kad ir su svyravimais taikinėti liberalams arba sočia- 16-17 a. sąvartos sąjūdžiuos)

istams?.Kultūriniame gyvenime zisada vyko ir vyks rivalizacija r stipresnes pozicijas turėjo ir cures tas, kas pajėgesnis.O jei jau tokie skundai girdimi, tai, matyt, lietuvių katalikų ginamieji “smūtkeliai” dar nesuguro. Nesuguro jie net ten, kur yra šventvagiškai iššaudomi ir sukapojami. Jie lieka lietuvių širdyse. Gyvi tėvynėje, gyvi ir tremtyje bei išeivijoje.Nepatinka p. T. “Lietuva — kryžių žemė”. O kokia gi Lietuva žemė yra? Kuri jos pirmoji specifinė žymė? Teisybė, ir Tirolis kryžių kraštas. Bet ar tokių, kaip Lietuvoje? Ar matyti ten juose tiek žmogaus sielos, ar suaugę jie ten taip su visu liaudies menu, su visu tautos gyvenimu?Per lengvi ir istoriniai sprendimai, kuriais p. T.< nori savąjį “indeferentizmą” bei neva skep-’ ticizmą paremti. 'Girdi, istorinė Lietuva nebuvusi nei religinga, nei katalikiška. Ir rankioja p. T. argumentus nuo Karaliaučiaus iki Maskvos, nuo Mindaugo iki mūsų. A-r ne geriau būtų suprasti, ką turi galvoj tie, kurie Lietuvą visdėlto laiko katalikišku kraštu. Tuščia kalbėti apie Didžiosios L. kunigaikštijos plotus, kuriuose buvo ir didelių nekatalikiškų sričių, kai kiti kalba apie etnografinę Lietuvą, kuri juk tikrai buvo katalikiška. Esą, atrodę, kad Lietuvoje įsivyraus Rytų Bažnyčia, kuri anksčiau pasiekusi kažkurias lietuviškas žemes. Teisybė, bet ar iš to seka, kad Lietuva nekatalikiška? Yra tik tiesa, kad tos sritys šiandien, deja, jau nelietuviškos. Didžioji L. Kunigaikštija religiškai nebuvo vie- ■ ninga. bet argi nebuvo ištisai ka

“Lithuania propria”, t.y. grafinė Lietuva?Dėl autoriaus keliamos tolerancijos bei konfesinio* sugyvenimo, žinoma, galima būtų daug ką pasakyti, bet iš kur p. T. ištraukė, kad religingumas tolygus ne- tolerantingumui? Netolerantin- gumas juk yra tamsumo, bet ne religingumo žymė. Ir šiandien juk netolerantingumo daugiau Vra pas netikėlius, bet ne pas religinguosius — vistiek ar jie ateistinės sistemos santvarkos rėmuose ar Dievą garbinančiame pasaulyje gyvena.P. Tr. savo teigimus, tiesa, silpnina eile pastabų. Esą, “niekas, manau, nesikėsins rauti iš lietuvių tautos religinius jausmus (kam rauti, ko ’nėra?). Niekas taip pat nenorėtų mažinti to vaidmens, kurį suvaidino ir tebevaidina katalikybė”, bet girdi norisi pasižiūrėti “ar tie du teiginiai (lietuvių tauta katalikiška ir religinga) tuščiai nesakomi“. Po išvedžiojimų p. T. daro išvadą, kad teigimas “negali būti aksiomatiškai priimtas”. Kažin ar logiška teigti, kad nenorima mažinti katalikybės vaidmens ir sakyti, ’’bet gal būt tai tuščiai sakoma”?Iki šiandien ir istorikai ir folkloristai lietuvių tautos religingumą visada kėlė. Jei kas norėtų kitaip įrodyti, turėtų dar oi daug padirbėti, o ne su vieno straipsnelio svyravimais pasirodyti.Autorius sako, kad po padalinimų ir taut, atgimimo laikais “Lietuvos teritorija baisiai susiaurėjo’^!) ir tada pradėjusi dominuoti katalikybė, 1920 m. ji buvus maždaug katalikiška ... O man teko daug kur skaityti, kad atgimimo laikais į Lietuvą atėjusi šviesa ir religinės tamsybės pradėję nykti... Kaži? Manding, čia abieji lygiai teisūs, tik p.- T. truputį pavėlavo ...O ar logiškas p. T., kai, užakcentavęs katalikybės vaidmenį, rašo, kad “katalikiška Lietuva tam tikra prasme buvo ir tebėra stabdis mūsų tautos veržlu-

etno

nui ir ekspansijai”. Puikus vaid muo! Tiesa?Bet čia, mat, autoriaus iš teorijos sferos nusileista j politinius pliotkus — esą, katalikai "nepo- zityviai” nusistatę Mažosios Lietuvos atžvilgiu. Čia jau net nesinori pakartoti autoriaus antraštės: “Ar taip ištikrųjų yra”. Tie^ sa, prietelius Raila ir “NL” jau buvo beveik įtikinęs, tik kažkaip niekaip negalima įžiūrėti, kokių “pozityvių” nuopelnų turi tie alasytojai brolių mažalietuvių atžvilgiu ir kokius nusikaltimus yra padarę katalikai?Tuščių žodžių nesugaudysi.Baigiant tik norėtųsi pastebėti., kad tuščiai ginčytis neverta. Kas mano, kad katalikybė lietuvių tautai bereikšmis dalykas tur būt, visdėlto nemano, kad ji abai pavojingas. Jei taip, ta. kam kibti prie tų, kuriems j. brangi. Palikit ramybėje, tegul ūe džiaugiasi tuo nekaltu “žaisliuku”. Oi, dar daugeliui smūt- reliai nesuguro ir Lietuva tebėra Rūpintojėlio ir kryžių žemė. Ar jums dėl to daug nuostolių?Beje, p. T.' skundžiasi neatren- kąs, nuo kada Lietuva pradėta vadinti Marijos žeme. Manding, ne vėliau, kaip nuo 17 a."vidurio “Tvano” laikų . ”.. A. Grybas.

Redakcijai prisiųstac, ... ■ : 
_ .1vakarėse; prof. Stp. Kolupaila, Per Žemaičių kraštą; P. Jurkus, Dvasios ir kovos vyras (Dr. Griniaus 50 m. sukakčiai pamin.) ; J. Žilevičius, Pirmieji liet, muzikos pionieriai; A. Pūkulis, Kaip aš suskaldžiau atomą (feljet.); skyriai: At. Spinduliai, Sportas.

Lietuvos ūkio atstatymo studijų komisijos darbai, sąs. IV, 1952 m. vasaris, 42 psl.Turiny: Dr. agr. A. Verbickas,• Liet, arklininkystės plano projektas; Europos Sąj. rezoliucijos ūkiniais ir socialiniais klausimais. ■ ..Z*...' : z .• Ateitis, 1952 m. balandžio, Nr, įKr. Šypsenos, Darbai ir žmonės4, 73-96 psl. -• • ■.Turiny: Dr. A. Baltinis, Velykos—- dvasios pavasaris; A. Jas- mantas, Verbų sekmadienis (ei- lėrašt.); Fr. Mausiac, Petro išsigynimas; J. Gliaudą, Velykų iš-
Plačiame pasaulyje.Lietuvių Dienos, 1952 m. balandžio mėn.Tai vienintelis iliustruotas lietuvių magazinas, iliustracijomis pavaizduojąs viso pasaulio lie-

APIE KNYGŲ SPINTELĘ IR DAR KAIKĄi

JONAS KARYS
. '• • • • . ' . ' ■ ■ • • * , • • X x

Jei aš būčiau buvęs geras vaikas...Anądien mudu su Skirgaila išėjome už miesto pasišildyti saulėje. Susiradom apysausi dirvonėlį, prisitaikėm prie kalvelės pakilimo, ištiesėme kojas ir rengėmės snausti. Turim kiek atsigaut, nes prieš mus, .kaip jau daug kartų buvo, vėl ištisa savaitė dundančioj šapo j. O ten stačias ir stačias. Darbininko šventadienis čia nėra pramogai.— Atleiskime visokį įtempimą, ir kad man — nei krust! — pusiau rimtai, pusiau juokom, įspėjau save ir draugą.— Kaip ilgai laikys mūsų blauzdikauliai, jei negausim savo ■profesijos darbo? — kiek lukterėjęs, tingiai paklausė Skirgaila.— Laikys, kol tiktai reikės, — greit atšoviau aš. ■— Kaip gi kitaip įsikabinsime į šią kietą ir mums taip svetimą žemę? Jokių turtų neat^ivežėm. Nei tėvas, nei motiną, kaip mūsų sesutės kitados dainuodavo, čia mus neužvaduos, nekalbant apie tai, jog tų brangiausiųjų mes jau nei neturime, amžiną jiems atilsį...Aplink mus žaliuoja, žydi, kvepia ir visokiais balsais gieda baigiąs atskleisti visą savo grožį-pavasaris.Jau buvau bežengiąs miego pasaulin, kai staiga pajutau Skirgailą braškinant laikraštį. Lyg pasiteisindamas dėl šio menko ramybės trukdymo, jis pasisakė tenorįs perskaityti tik vieną straipsnelį apie MOTINAS, parašytą Motinos Dienos proga žinomo mūsų pedagogo dr. Š. Paskui aš nugirdau savo bičiulį kelis kartus taip giliai atsidūstant, tarytum kas jam būtų krūtinę primynęs. Ir jis vėl prašneko — tyliai, kažkaip nedrąsiai, gerokai susijaudinęs.— Nemiegi? Ši puiki pavasario diena mane smaugia. Ir tai ne- pirmas pavasaris. Sakyk, ar tu nenorėtum atspėti, kodėl aš, va, ir šiandien, nors nesu nei moteris nei vaikas, linkęs gerokai išsi- žliumbti?— Tingiu spėlioti, — atsakiau. — Gal kiek ir numanau, nes irman nei vieną tremties pavasarį nėra buvę linksma. Ak, brolau, niekur mes neišgyvensim tokių nuotaikingų pavasarių, kokius turėdavom tenai, kur šimtabalsė lakštingala mums saldindavo širdis; kur pempės iš pelkelių draugiškai teiraudavosi ar mes sveiki, ar mes gyvi... • .— Nepataikei, — sušnabždėjo bičiulis. — Bent jau šiuo siauručiu atveju. Zinai ką, aš pasiryžau kuoatviriausiai tau papasakoti, kas mane Motinos Dieną slegia Čia, slėgdavo daug pavasarių ir tenai. Esame seni draugai. Spėju ir kone tikiu, jog man pasidarys lengviau, jei tą, ką aš savy taip ilgai vienas nešiojausi, sužinosi ir tu.— Šitaip padirgintas, aš nesudėčiau akių nei britų karaliaus lovoje išsitiesęs, — gyvai atsakiau aš. Ir atsisėdau.— Na, tai klausyk, — drebančiom lūpom pradėjo savo istoriją Skirgaila. — Visas reikalas sukasi apie MANO motiną. Prieš dvidešimt metų jai buvo penkiasdešimt. Vos keli žili plaukai dabino jos storas kasas ir dailią, taisyklingą galvą. Mažame ūkelyje ji su tėvu visa padarydavo savo rankomis. Mes, vaikai, buvome išsibarstę kas sau: aš toli, kitame apskrityje, valdininkavau; sesuo

ltame pačiame kaime) ištekėjusi; du vyresnieji broliai išėję užkuriom, o pats jauniausias mokėsi gimnazijoje. Vadinasi, nei motinai, nei tėvui niekas namie triūstis nepadėjo.— Kartą mama rišo dobilienoj prieauglį veršiuką. Gyvulėlis kažin ko pasibaidė, užkliudė įtempta virve jos kojas ir smarkiai ją parmetė augštieninką. Valandėlę ji gulėjo ten be sąmonės, o atsipeikėjusi vargais negalais parėjo namo, atsigulė ir niekad jau ne- beatsikėlė...—- Praėjo daug savaičių, keli mėnesiai’. Provincijos gydytojai išsinešė iš namų paskutinius litus, pluoštą vekselių, bet motinos sveikata negerėjo. Aš jaučiau, jog namie kažin kas negerai, tik nežinojau aiškiai; kaip vėliau patyriau, ligonė draudė mane gąsdinti. Pagaliau, apie Tris Karalius gavau telegramą skubiai parvažiuoti namo. Tą patį vakarą mudu su žmona, vos pušmečio jaunamarte, pasileidome užpustytais keliais ilgon kelionėn ir sekančią UĮOTą, be galo išvargę, prisikapstėm iki mano gimtosios sodybos.— Motiną radome baisiai sutinusią, visai silpną. Priklaupiau prie lovos ir iš visos širdies pravirkau. Ji giliai atsiduso, lėtais judesiais apkabino mano galvą, pabučiavo į kaktą ir vos girdimu balsių tarė: “Ačiū, vaikeli, už aplankymą. Ar ilgai būsi?”. “Ne, — atsakiau, — tik porai dienų paleido”. “Tai daugiau jau, turbūt, nebepasimatysime... Būk gerutis, koks buvai...” Paskui ji pažvelgė ir į mano čia pat stovėjusią žmoną, peržegnojo abu vos judančiais savo pirštais ir dvi didelės didelės ašaros nusirito jos pamėlynavusiais skruostais...Eu tikras, kad nemažesni lašai sužibo dabar ir Skirgailos akyse. Jis nusisuko į šalį ir ilgokai tylėjo.— Visi žmonės miršta, — nutraukiau tylą aš. — Gaila tik, kad tavo motina užgeso dar tokia, palyginti, jauna.— Vai, brolau mielas, dar ne viskas! — skausmingai šūktelėjo Skirgaila. — Mano negyjanti žaizda atsiveria kaip tik šioje vietoje. Palaiminusi mus, motina daugiau nepajudino savo lūpų. Kas daryti? Man dingtelėjo mintis tuč tuojau gabenti ligonę Kaunan, pačion geriausion ligoninėn. Tik kaip? Vien iki traukinio dvidešimt. kilometrų. Nei gydytojo po ranka, nei sanitarinio vežimo. Jei taip dabar, ant rankų ją nuneščiau! Deja, tada buvau kitoks. Jaunas, drovus, nepastovios minties, mažo ryžto. Be to, pati gyvenimo pradžia. Pinigų neturėjau. Bristi į skolas? Net išraudau pagalvojęs, kaip į tai reaguos žmona... O ji, irgi jaunutė bei perdaug susijaudinus, nesusiprato manęs padrąsinti. Galiausiai, man blaškantis mintyse, dar pasipainiojo, viską nulemdamas, mano kvailas pasipūtimas: kaip gi dabar miesto ligoninėn kaimo skarmaluose...— Taip aš ir neatlikau savo tikriausios pareigos mano gimdytojai. Kas baisiausia, kaip suprantu dabar, aš lengvapėdiškai nusprendžiau, kad ligonė jau nebepagys. Ar gi aš turėjau bent men- kiausį pagrindą taip galvoti, nebūdamas joks specialistas? Ir dar— tikras tos kenčiančios moters vaisius! Netrukus pajutau savo pasąmonėje iki šiol pasilikusį atvirą skaudų priekaištą, jog tas mano sprendimas atsirado tiktai dėl mano neryžtumo. Teisindamas savo menkystę, visą reikalą perleidau Dievo valiau Dievo... Kiek tuo didžiuoju žodžiu žmonės netikrų dalykų pridengia bei įteisina! Jei aš būčiau ryžęsis; nors ir paprasčiausiomis rogėmis, gabenti motiną Kaunan, šiandien manęs nevarstytų skausmai, nors ligonė būtų

Apie lietuviškųjų knygų spintą šiuu metu sunku bekalbėti, tik apie spintelę — spinta tėvynėje paliko. Tačiau, nors ir mažybinėj plotmėj, apie šį kambario ar buto baldą mums vis dėlto pravartu užsiminti ir užsiminti net dažnai.Jeigu nukilsime mintimis į anuos tragiškus ir tamsius laikus, kuomet caro valdžia griežčiausiai draudė lietuviams savo kalba spausdintąjį žodį: knygas ir laikraščius, rasime tame laikmetyje pavyzdžių, kurie daugeliu atvejų, privers mus parausti š gėdos dėl šių dienų mūsų ibuojumo lietuviškai knygai.Tiesa, anuometiniai knygno Jai neturėjo nei knygų spintų, nei spintelių. Jie knygas slėpdavo palėpėse, pogrindyje, daržinėse ir pan., tačiau jų meilė lietuviškajai knygai, palyginus ją su dabartinėmis mūsų nuotaikomis, buvo milžiniška. Jiems nebuvo baisi nei Sibiro klaiki tolu- ma, nei kalėjimai, vargas ar kančia, nes jie vieno tikslo troško: apsirūpinti lietuviškomis knygomis patiems ir aprūpinti savo kaimynus.O dabar kokia padėtis? Kenčiančioj tėvynėj ji yra tokia pati, kokia buvo ir caro’laikais, jeigu dar ne baisesnė. Ir dabar už lietuvišką patriotinę knygą okupantų užmokestis yra tas pats: kalėjimas, kankinimai arba Sibiras. Tačiau čia norėtųsi kalbėti apie tuos lietuvius, kurių nesiekia kruvina bolševiko ranka. Norėtųsi kalbėti apie išeivijoje esamą padėtį.Pirmiausia, su džiaugsmu konstatuotinas faktas, kad įsiliejus į senųjų ateivių gretas naujoms jėgoms, padidėjo ir lietuviškų išleidžiamųjų knygų skaičius. Jų derlius paskutiniaisiais metais; palyginti, yra visai _nemažas’ ir gana gražus..' Ypatingai guvus lietuviškųjų naujų' knygų rezervuaras šiuo metu yra JAV.Tačiau, jeigu paklaustume patys savęs: ar padidėjo proporcingai atvykusių naujų -lietuvių ir išleidžiamų naujų knygų skąi- čiui ir lietuviškosios knygos skaitytojų bei jos pirkėjų skaičius, deja, atsakymas, toli gražu, nebūtų teigiamas. Tiesa, daugelis lietuvių naujai pasirodančias knygas grobstyte grobsto, jas skaito ir pagarbiai kolek- tuoja į savo nors kuklias išeivijoje įsigytas knygų spinteles. Deja, yra didelė dauguma lietuvių, kurie, neapsiriktum žmogus pa-tuvių gyvenimą. Metinė prenumerata $3 betkuriame * krašte. Adresas: 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif. Galima užsisakyti ir per įgaliotinius visose didesnėse liet, kolonijose.

sakęs, net nežino kurioj kolonijos "vietoj rarfdasi lietuviškų knygų platinimo punktas. Užėjęs žmogus į knygyną, nuolat ir, tematai tik tuos pačius veidus, tuos pačius knygų pirkėjus.O kur gi kiti? Nagi, vieni geriau žino kelius į “tavernas”, prirūkytus alaus barus ar kitokias laikino pasismaginimo vietas,'o kiti — neturi laiko užeiti kny- gynan todėl, kad nuolat lenktyniauja su žaliasparniu doleriu.Žinoma, ką nors “praktiško” nusipirkti — jie nevengia. Namai, automdbilis, gražūs baldai — jau kas kita. O lietuviškoji knyga — jiems bereikšmis dalykas, tuo labiau knygų spintelė kambaryje — bereikalingas balastas...Skaudi tiesa, kad čia, išeivijoje, net daugelis mūsų intelektualų, užėmusių augštas ir atsakingas vietas nepriklausomoje Lietuvoje, dirbusių švietimo ir kultūros srityse, neranda padoresnės vietos lietuviškai knygai pas save — žinoma, jeigu tokia knyga pas jį kartais “per nelaimę” pakliūva — kaip apydrėg- dienis mūsų ginklas lietuvybės niame, dažnai dulkėtame namo išlaikymo bare ir Tėvynės atva- rūsyje.Šiuo metu mums, saujelei lie-

tuvių, nieko kito nebeliko, kaip atkreipti ypatingą dėmesį į kultūrinius lobius. Juos rinkime, taupykime ir tausokime jeigu ir nebe sau, tai nors ateinančioms kartoms. Nebūkime, Maironio žodžiais tariant, kaip dūmas, kuris išnyksta, nors ir neblaškomas vėjo. Bebėgdami'ir materialistinę gaidą betraukdami, vieną dieną nugriūsime svetimame krašte ir mūsų pinigai bei visa piniginė aritmetika pasiliks. Kasgi liks visai tautai? Jai geriau būtų, kad tu, klajūne, vietoj keletos šimtų ar tūkstančių dolerių, paliktum gražiai užlaikytą, kruopščiai pripildytą knygų spintelę.Pirkdamas lietuvišką knygą, žmogau, lietuvi, padarysi milžinišką naudą ne tik sau, bet visai savo tautai, jos ateičiai. Juk dabar neturime progos aukoti ginklų fondui, neperkame nei šautuvų^ nei patrankų Tėvynei ginti, tad kalkime, pirkime ir mylėkime lietuvišką knygą, savo kalba leidžiamą laikraštį, paremkime kitokius kultūrinės veiklos dirvonus, o tai ir bus nū-
davimo kovoj.'

Pranys Alšėnas.

POLYNA STOŠKA TORONTEPirmasis Polynos Stoškos pasirodymas Toronto lietuviškai publikai' pereitą šeštadienį paliko labai gerą įspūdį. Programa buvo suskirstyta į šešias dalis. Koncertą solistė pradėjo Bacho, Haendelio kūriniais: “Jesu, Joy of Man’s Desiring”, “Ombra mai fu”, “My eart ever faitful”. Toliau sekė lietuvių kompozitorių dainos — Laumenskienės, Šimučio, Gailevičiaus ir Gruodžio. Trečioji dalis buvo skirta vokiečių kompozitoriams. Čia dainininkė pateikė Schuberto “Naehe dės Geliebten”,*“Seligkeit”, Wol fo “Das verlasse'ne Maegdlein”, “Im Schatten meiner Locken”, Strausso “Morgen”, “Cecilie”. Po pertraukos turėjome progos išgirsti vienintelę visame koncerte ariją — iš Mascagni “Cavale- ria Rusticana” — “Voi lo sapelo”. Akompaniatorius Cąrl Werdel- man paskambino Schuberto “Im- promtu, A-flat major”, Brahmso “Scherzo E-flat minor” ir bisui Brahmso “Mažąjį valsą”. Šeštoje ir paskutinėje koncerto dalyje Polyna Stoška pateikė virtinę angliškų dainų: Guion “Wild Geese”, .Rose “I heard a forest praying”, Barber “The Daisies”, Horn “I’ve been roaming”, Me Arthuro specialiai jai parašytą — “Night”, bisui keletą Į programą neįtrauktų dalykų — Ka- vecko “Na tai kas”, Tallat-Kelp-
pakeliui ir pasimirusi. Bet kas gi žino? Tai, kad aš, išskubėdamas tarnybos vieton, išbučiavau jos rankas ir kojas nei menka dalelyte neatperka mano begėdiško neveiklumo. ’ Ar gi tik tiek ji, mane pagimdžiusi ir užauginusi, turėjo teisės gaūti iš manęs savo didžiausioje nelaimėje? Baisu dabar ir pagalvoti apie visa tai, bet pačios mintys ateina; jų negaliu nuvaikyti; tiesą pasakius — ir nevaikau. Didelį nusikaltimą lydi ilga bausmė ...— Po trijų dienų ji mirė. Palaidojo artimieji be manęs. Tik laišku pranešė, jog tos brangiausiosios būtybės jau nebėra.— Gegužės pabaigoj gavau trumpų atostogų. Žmoną nuleidau pas jos tėvus, o pats parvykau namo vienas. Buvo šeštadienis. Sode žydėjo vaismedžiai, dūzgė bitės; Gurėse kukavo gegutė; visur buvo žalia, kvapu, "kaip ir kasmet apie šį laiką. Tik namely, kuriame gimiau, neradau buvusio jaukumo. Liepos stalas pageltęs; kampuose.pakibę vortinkliai; langų stiklai dulkėmis apnešti. Nie- ; kas man nepasiūlė iš kelionės nei šviežio šilto pienelio, kaip kitados paskubėdavo Jinai. Tėvas, netekęs gerosios savo draugės, ūmai i suseno, pasidarė tylus; ėmė maišytis’atmintis. Daugelio metų įgiesmininkas ir dainorius, pasiliko prie vienintelės dainos — oi ■varge, varge, vargeli mano; ją, kur eidamas ar ką dirbdamas, ir įniūniuodavo. Man pasidarė nejauku. Atsiprašęs tėvą, nubėgau nakvoti pas seserį, kurios sodyba čia pat, už kelių varsnų.— Sekantį rytą, sekmadienį, suvažiavo sesers kieman broliai su šeimomis; atėjo kiek švariau apsitaisęs tėvas. Bendrai papusryčiavę, nuvažiavom į bažnyčią, kurios kapuose ilsisi ir mano motina. Tenai mes pirmiausia nuskubėjom prie brangiausiojo kapo. Ir kai mes visi prie jo iš abiejų pusių suklaupėm, sesuo visu balsu ėmė raudoti: 'Čia tos švelnios rankelės, ką mumi nešio-jo;Čia tos meilios akelės, ką mumi da-bo-jo...— Maniau, kad širdis plyš. Verkiau, kaip dar niekad nebuvau verkęs. Man vaidenosi, jog aš, tiktai aš, esu kaltas, kad tos švelnios rankelės ir meilios akelės taip anksti užkastos žemėn.— Ak, kiek daug kartų aš ją esu sapnavęs! Ir visuomet tokią gražią, meilią, gerutę, besišypsančiu veidu. Aišku, po tokio sapno aš dar skaudžiau pajusdavau, kokion neišlyginamon skolon esu Įbridęs. Jei aš būčiau buvęs geras vaikas, mano motina gal dar ir šiandien būtų gyvenusi. Ar gi 70 metų yra jau toks ilgas moters amžius? Būk tikras, drauguži: niekas man motinos niekuomet nėra atstojęs, niekas jos ir niekad neatstos!...Skirgaila staiga nusisuko nuo manęs ir kniūbščias išsitiesė ant žolės. Iš jo pečių trūkčiojimo supratau, jog jis labai kenčia.— Tik jau nesigėdyk .ašarų,— tariau jam. — Skausmo ašara yra tyriausias lašas žemėje. Kas įvyko, įvyko— nebepataisysi. Visi daro klaidas, tik apgaili retas. Tavo taip Atvirai papasakota istorija turėtų būti gera pamoka visiems, kas savo pareigų'savo motinai bent per plauką neišbaigia.Man atrodo, kad tą dieną mudu su bičiuliu nei kiek nepail- sėjom. Susikaupusios mintys pasidarė stačiai nepakeliamos ir mudu pakilom namo. O darbe, mašinoms nuolat ūžiant, ilgai ilga’ skambėjo mano ausyse Skirgailos žodžiai — jei aš būčiau buvęs geras vaikas... ' . .

šos “Mano sieloj šiandien šventė” ir kažkurio, greičiausiai, amerikiečių kompozitoriaus jumoristinę “Soldier”. - .Polynos Stoškos sopranas su skardžiom dramatinio atspalvio viršūnėm ne be reikalo yra susilaukęs gražių tarptautinės kritikos atsiliepimų. Turėdama didelį ir galingą balsą, Stoška jį puikiai moka valdyti. Jos piano ir pianissimo yra verti pagarbos. O pianissimui tobulai apvaldyti reikia puikios technikos. Polyna Stoška mus nukėlė į Kauno operą, kur mes taipogi kadaise turėjome pianissimo meisterį Kiprą Petrauską. Iš skardaus fortissimo Polyna Stoška grakščiai ir nuostabiai lengvai pereina į švelnų pianissimo ir atvirkščiai. Jos pasirinkti dalykai reikalavo nepaprasto .grakštumo -ir lengvu- . mo, kuriuo paprastai būna apdovanoti ti kkolaratūriniai sopranai. Gražiausiai ji praskambėjo angliškose dainose. Puikiai atliko vokiečių kompozitorių kūrinius. Pagaliau net ir lietuvių kompozitorių dainose ji toli pralenkia mūsų solistes. Pagarbos verta yra Stoškos lietuvių kalbos tartis. Gimusi ir augusi JAV, Lietuvoje atsilankiusi tiktai vieną kartą, ji turi,’ palyginti, labai nedidelę anglų kalbos įtaką savo gimtajai tėvų kalbai. Vertinant visą jos pasirodymą, gal būt, galima buvo pageidauti daugiau operų arijų. Savo dramatinę balso jėgą šį kartą mums ryškiau galėjo pademonstruoti tik dviejuose kūriniuose — “Ca- vallerios Rusticanos” arijoje ir jai specialiai McArthuro parašytoje dainoje “Night”. Kiti programos dalykai daugiausia buvo lyrinio pobūdžio, o Polynos Stoškos balsas be lyrinio turi ir neginčytiną dramatinį atspalvį.
Vyt. Kastytis.

įsigykite neseniai išėjusig H spaudos 
knygg 'VARPAI SKAMBA"t kuri* 

I parašė žinomas rašytojos STASIUS^ 
BŪDAVAS, o išleido "LIETUVIŲ DIE-' 
NŲ" leidykla, 9204 S. Broadway, Los 
Angeles 3, California. Kaino Kanado
je nupiginto iki $2.00

Jq galite nusipirkti ’Ti" knygyne ar
ba užsisakyti tiesiog B leidyklos bei 
pas "Lietuvių Dienų" plotintoįus Ka
nadoje:

V. Aušrotas, 263 Havelock St. Toront.
A. Douginoitfe, 56 Concord Ave. St..

J, Krikščiūnas, 96 Wright Ave.,

V. Montvilos, 276 Bloor St., Sudbury,
J. Pleinys, 113 Cannon E., Hamilton, 
Pr. Rudinskos, 377 Willibrwd St.

Montreal,
J. G. Skoistys, 114 Kellaty St. E.

Port Cdbome, Ont.

■
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Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

apie pa r d u o d am u s namus, paskolas, biznius ir tt 
Jūsų patarnavimui

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

1- $10.500. College - Clinton, 8 
kamb., mūrinis namas, aly.- 
va apšildomas, 2 modernios 
virtuvės, 2 vonios, garažui 
vieta. Įmokėti $3.000.

2. $10.800. Dovercourt Rd. 6 di
delių kamb., moderni virtu
vė, alyva apšildomas, didelis 
kiemas ir naujas garažas. 

•Įmokėti $3.500.

8 didelių kamb., mūrinis na
mas su 2 moderniom virtu
vėm, įmokėti $3.500.

4. $13.900. • High Park-Ronces- 
valles. 7-nių kamb., mūrinis 
su didėliu kiemu ir garažu 
namas. Įmokėti $4.000.

5. $14800. High Park-Bloor. 
6 didelių kambarių, atskiras, 
mūrinis, alyva apšildomas, 
su modernia virtuve, labai 
dideliu kiemu ir garažu. 
Įmokėti $4.000.

6. $17.900. Indian Rd.-Howard 
Park Ave., 9 didelių kamba
rių, mūrinis, atskiras namas, 
2 vonios, 2 virtuvės, vąnde- 
niu apšildomos, dvigubas 
garažas. Įmokėti $6.500.

Nauji kanadiečiai
Laivu ‘‘Arosa Kulm” 1952. III.

18. išplaukė į Kanadą: 
Kriaučiūnas Bronė, 
Krisiūnas Uršulė, Algirdas, 
Nanartavičius Anneliesė, Bi

rutė,
Miniotai Vanda, Vytautas, 

Romanas,
Vaičekonis Aldona, Dalia, 
Vaitonis Lydia, 
Astabow Gertrud, 
Baibokas Ksenia, Regina, 
Kodors Waltraud, Maria, 
Rūkas Povilas, Eugenija,

Bazilijus.
Laivu -“MS Skaubryn” 1952.

III. 20. išplaukė:
Stanevičius Domicėlė, Vacio-' 

vas, Edmund,
Slizaitis Greta,
Zajančiauskas Anneliese, 

Norbertas, Jonas, Vladas,
Shileikis Milanka, Jelena.

Kun. VcL Šarka, Kpl.

Tėviškės žiburiai

Lietuviški pasai
Kaikuriuose Europos kraštuo

se,-taip pat net Brazilijoj, kar
tais dar daug sunkumų susidaro 
vykstantiems su Lietuvos užsie
nio pasais. Tokia Italija su jais 
net visai neįsileidžia. Kadaise 
italų valstybės pareigūnai bu
vo prašyti ir pažadėjo šį klau
simą lietuviams išspręsti kuo pa
lankiausiai. BALFo pirmininkas 
prof. J. Končius taip pat papra
šytas, kad, lankydamasis pas Ita
lų min. pirmininką de Gasperi, 
atkreiptų jo dėmesį ir . į šį ligi 
šiol nesutvarkytą reikalą.
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Real Estate
863 BLOOR STREET WEST >

(prie Ossington Ave.)

Sutaupysite $ $ $ 
užsisakydami anglis per mūsų atstovą VYT. AUŠROTĄ 

Skambinkite telefon'u LO. 3647 (nuo 10 vai. ryto ligi 8 vai. vak.) 
NORRIS FUELS, GL. 2491.

įvairiomis progomis tinkamas dovanas

ALEX GODDARD
ANETTE^-RUNNYMEDE ?

$14.200. 8 kamb., atskiras mūrinis 
3-jų ougštų namas. Apšildomas 
karštu oru-termostatas. Dideli 
kambariai ir gražus sklypas. 
Garažas. įmokėti apie $4.500'.

RUNNYMEDE
$20.900. Gražioje ir patogioje susi

siekimo ir apsipirkimo vietoje, 
mūrinis 7 did. kamb. ir veran
da namas. Gelež. balkių konstr. 
Karštu vand. ir alyva apšildom. 
Did. salionas su pusiau apvaliu 
langu ir •natūraliu žydiniu. Di
delis vaig. kamb. ir moderni vir
tuvė su daug spintelių. Antrame 
augŠte 4 gražūs miegam, kamb. 
ir modern. 4 gabalų vonia. Tre
čiame augšte gali, būti įrengti 
dar 2 kambariai. Didelis sklypas 
ir garažas.

įvairių ir įvairia kaina namų pasirin
kimui lietuvių mėgiamuose rajonuose 

prašome kreiptis į

Z. Čerkauskas
496 Runnymede Rd. (prie Annette). 

Tel. LY. 5569, MU. 5184 
Namu Kl. 0322.

ALEX GODDARD, REALTOR <

Miškininkų suvažiavimas
Šeštoji Britų Common weal tho 

miškininkų konferencija įvyks 
Kanadoje rUgpiūčię-rugšėjo mė
nesiais. Dalyvaus miškų specia
listai net iš 26 kraštų. Stebėtojais 
dalyvaus JAV miškų tarnybos ir 
JTO Maisto ir Žemės Ūkio orga
nizacijos atstovai. Iš kanadiečių, 
dalyvaus iš federalinės ir pro
vincinių organų, o taip pat miš
kų pramonės ir miškų mokslo at
stovai. Pagal planą didžioji da
lis darbo bus praleista kelionėse 
po kraštą, susipažįstant su Ka
nados miško ištekliais bei miš
ku ūkio metodais.v •

Jūrų kelias
Balandžio 14 d. Kanados už

sienių r. min. Pearson su palydo
vais ir prez. Trumanas su Ache- 
sonu ir kt. tarėsi vad. jūrų kelio 
Šv. Lauryno upe klausimu. Pri
eita pirmo susitarimo, būtent su
daryti mišrią abiejų valstybių 
komisija upės vandens lygio pa
keitimams nustatyti, mat regu
liuojant upę, teks pastatyti tven
kinių, kurie neišvengiamai pa
kels upės vandens lygį. O tai, ži-

noma, palies abu kraštus.
Tai pirmas žingsnis. Ar JAV 

prisidės prie statybos dar labai 
neaišku. Projektas vis dar nepra
eina per senato komisiją.

Plano naudai yra didelis lai
mėjimas, kad balandžio 17 d. 
Niujorko The Herald Tribune, 
kuris iki šiol buvo prieš projek
tą, paskelbė nuo šiol remsiąs 
bendrą JAV ir Kanados kanalo 
statybą.

— Vašingtonas. — Senato už
sienių komisija priėmė šv. Lau
ryno upės kanalo įstatymo pro
jektą, bet senatui jį perdavė be 
įprastos rekomendacijos jį pra
vesti. Abejojama ar jis praeis 
šioje sesijoje.

— Otava. — St. Lawrence, ka
nalo gilinimo, praplėtimo ir jš- 
tiesinimo darbus Kanados val
džia atidavė firmai Marine In
dustries of Montreal. Sutarties 
objektas apima $13.021.900 pen
kiems metams. Šiais metais nu
matoma darbų atlikti už $2.500.- 
000. Darbai bus pradėti žemiau 
Montrealio.

Per 5 metus milijonierius
1947 m. atvykęs į Ameriką 

Leon Jolson, 38 metų, gimęs 
Lenkijoje, buvęs vokiečių kace- 
te, kartu su žmona Anne, 31 
mt, prisiekė JAV pilietybę. Pa
siskolinęs $2000, Jolson sukūręs 
Nechi siuvamųjų mašinų ameri
koniškąjį bei kanadiškąjį skyrių. 
Dabar jo biznio vertė jau sie
kianti $10.000.000 ir pilietybės 
priėmimo proga jis galėjo Co
lumbia universitetui išrašyti 
$10.000 čekį buvusių DP stipen
dijom.

— Montreal. — Kailių firmos 
garsinasi šiemet kailių kainas su
mažinančios 15-20%.

SPORTAS

rasite tik
J. EERŽINSKO 
parduotuvėje

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

TEL.
EM 3-2131

Budime
24 

valandas

9547

Dr. B. D O B A I
Gydytojavęs Vienos, Berlyno, Šveicarijos ir Vengrijos ligoninėse, c, 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTAS

Telef. Office: Ml. 8821, Narnų: KE. 3663. - 465 Bloor St. W., Toronto

—

_ 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.

$25.00$25.00
J*

Šis kuponas vertas $25.00 - 
jei pirksite automobilį.

KENNY KARS LEE.
1135 Queen St. W., Toronto

50 CHEV TUDOR ........................ $1595.00
47 MERCURY SEDAN ...............  $1095.00
48 STUDEBAKER .. .... ........... $1195.00

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

Atidaryta iki 10 vai. vak. kasdien
$25.00 -25.0(

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

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

oYfe . _______..__
/Aq/AoJ sų sandėliuose jūsų vasariniai rū- 

į ^us rūpestingai saugomi. Kai
Specialybė: darysite rudenini apsitvarkymą,

Cheminis valymas įvairių valyti Viską duokite žinomai 
rūšių užuolaidų. firmai:

138-46 Claremont Str. - Tel. WA. 4557
30 metų valymo patyrimas

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū-

t plieno .dirbiniai

UKŠČIAUSIOS RŪŠIES z

TŠKIl^V5' .
Ąu^idabro pįpuošalai. keramika. \ 

t odos ir meno išdirbiniai.Lietuviškos\ 
kitų tautu klasikines muzikos^ 

ptoksteles^^^^

jecikiifaukde

Parduodame:
231 naujų ir vartotų vyr. ga
bardino paltį! — Įvairių rūšių 
kaina nuo $I0 iki $40 
452 naujus ir vart. kostiumus 
Tropinius kostiumus už S10.

Pinigai įmokami iš karto
Hollywood Clothing

270 QUEEN ST. WEST 
(kampas Beverley)

*
BRONIUS SERGAUTIS 

Toronto, Ont, tel. KE. 7593. 
Paskolos statyboms, NHA pa
skolos, paskolos perkant namus.

Pinigų investavimas. 
Tarpininkavimas Įvairiose Įstai
gose bei sudarant pirkimo-par

davimo dokumentus.
Įvairus draudimas. \

Dėmesio!
Pigiai ir sąžiningai taisomi te
levizijos ir radijo aparatai.
Taip pat mes pravedame
ir televziijos 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.

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

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

ESTO BAKERY
Kepame juodą ir ruginę duo
ną. Taip pat priimame užsaky
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.

1378 QUEEN ST. E Toronto 
Tel. GL. 2607 

Savininkas F. KRABI

WELLAND, Ont
Wellando Apylinkės LOK 

antrų veiklos metų
APŽVALGA—APYSKAITA
Wellando ALOKas, laike ant

rųjų savo veikimo metų yra nu
veikęs: suruošta: 1. Penki vieši 
minėjimai — Motinos Dienos, 
Birželio 14. Rugsėjo 8, Liet. Ka
riuomenės šventė, Vasario 16; 2. 
Apylinkės vaikams nuo 0-14 m. 
Kalėdų eglutė; 3. Dvi geguži
nės; 4.t.Vięnas šokių vakaras; 5. 
Vienas šokių vakaras-vaidinimas 
suvaidinant vietinėms pajėgoms 
2 veiksmų veikaliuką “Įkurtu
vės”;^. Pravestos apylinkės lie
tuvių tarpe dvi Tautos Fondo 
rinkliavos, atsilankant į namus; 
7. Pasiųstos, birželio 14 d. minė
jimo metu priimtos rezoliucijos: 
JT Žmogaus Teisių komisijai, 
Kanados ministeriui pirminin
kui, VLIKui ir vietos angliškai- 
spaudai. Iš paminėtų įstaigų į re
zoliucijas gauti palankūs atsaky
mai. kurie buvo paskelbti Kana
dos lietuvių spaudoje; 8. Komi
teto pastangomis suorganizuota 
ir veikia šeštadieninė lietuviška 
mokykla, kurią šiuo metu išlaiko 
ir tvarko tėvų komitetas; 9. Pra
vesta b-nės nariui Juozui Sku
dučiui j nelaimę patekusiam 
rinkliava, surinkta $82; 10. Pa
rūpinta lietuviška programa 
Wellando tautų festivalyje; 11. 
Komiteto nariai turėjo įl posė
džių. Šiuo metu komitete yra 
trijų organizacijų atstovai — 
KLT-bos 2, KLS-gos 2, “Verslas” 
1. Apylinkėje suregistruota lie
tuvių 260, iš kurių suaugusių 
175, (virš 18 mt.), likusieji 85 
mažamečiai. /

Komitetas įsigijo žemiau iš
vardintą turtą:

1. Angliška didelė stiebo vė
liava,

2. Lietuviška stiebo vėliava, 
vilnonė,

. 3. Dvi lietuviškos koto vėlia
vos, vilnonės,

4. Pieštas drobėje — 24x20” 
Vyties ženklas su rėmais,

5. Dokumentams metalinė 
spinta,

6. Rašoma mašinėlė “Royal”. 
Mašinėlė kainavo.$103. Įmokėta

-____________ 2____________

$33.50, likutis yra šiuo metu ko
miteto skola.

Artimiausiu metu komiteto 
numatyta: gegužės 10 d. sureng
ti šokių vakarą, gegužės 24 d. 
pravesti į Krašto Tarybą balsa
vimus, kurie vyks Slovakų klu
bo patalpose, Hagar St., Welland, 
Ont., birželio 15 d. Birželio 14 d. 
minėjimą su iškilmingomis pa
maldomis už išvežtuosius į Sibi
rą ir žuvusius partizanus; birže
lio 21 d. tradicinė “Joninių ge
gužinė” St. Stevens parke Port 
Robinson Rd., 1,5 mylios į rytus 
nuo Wellando.

Pinigine apyskaita
Pojamos:
1. Likutis kasoje 1951. VI. l.» $174.79
2. Gauta pajamų iš parengimų
3. Surinkta aukų Taut. Fondui 380.05
4. Gauta už Genocido knygų 2.00

. Viso $1096.51

Išlaidos: «
1. Pasiusta TF Atsf. Kanadoje
2. Pasiųsta CLOK organ, reik.
3. KLB Kr. Taryb. rink, išlaid.
4. Išlaid. už skelb. liet, spaud.
5. * Išlaidos už važ. b-nės reik.
6. Rašt. Teikm. ir raš. medž.
7. Telef. pasikalb. b-nės reik.
8. Pašto išlaidos
9. Pasiųsto liet. gimn. į Vokiet.
10. Įsigyta turto .
11. Pasiųsta į V. Vokietijų pa

šalpa stud. V. Vaitkevičiui
12. Padengtos išlaidos rengtos 

k-to Kalėdų eglutės ......
13. Padengtos išlaidos lietuviš

kos programos Wel lando 
tautų festivalyje ..............

14. ** Įvairios išlaidos ..........
15. Kasoje pinigų š.m. balan

džio mėn. 1 d..............

539.67

Balansas $1096.51

$467.55 
30.00 
35.40 
52.50 
47.35 
13.99 
11.70 
14.14 
25.00 

103.06

11.10

92.77

69.28
36.52

86.15

Viso $1096.51

Balansas $1096.51
Vienas tūkstantis devynios dešimts še

ši doleriai ir 51 centas.
P.S. *| Šiq grupę įeina išlaidos: važi

nėjant laike rinkimo Tautos Fondui au
kų. Vykstant į prof. Kaminsko praneši
mų Hamiltone, kelionė minėto asmens į 
Wellandq daryti pranešimo ir kiti įvairūs 
važinėjimai susiję su minėjimais ir pan.

**įvairiose išlaidose įeino: apmokėji
mas neįtrauktų smulkių s-tų į parengimų 
apyskaitas, CLOK už Kanados Lietuvių 
Registracijos korteles, p. Simonaitienei 
važinėjant b-nės reikalais susilaužius ko
jų, gėlės ir ktios smulkesnės išlaidos, dė- 
lioi kurių atskiros pozicijos piniginėje 
apyskaitoje neužvestos.

Pinigine ir veiklos apyskaita LOK po- 
dyje priimta protokol. Nr. 31.

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Wellando Apyl. La ik. Organ.

Komitetas.
1952 m. balandžio 19 d.
1 14 Killaly St. E., Port Colborne, Ont. 
Telefonas 9036.

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

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- 
... „tuva 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 litferatūroje, kuri mums parodo mūsų kraštą ir ly
jant, ir saulei sviėciant 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.

Čikagos suvažiavimui išrinkus 
Vyr. Šiaurės Amerikos Lietuvių 
FAŠK-tą, laikinajam FASK-tųi 
savo darbą baigiant, visą toli
mesnį Antrųjų Šiaurės Ameri
kos Lietuvių Sporto žaidynių, 
kurios įvyks š.m. gegužės 30, 31 
ir birželio 1 d., Clevelande, or
ganizavimą, nuo balandžio 15 d. 
perima Cleveland© LSK Žaibas, 
artimai bendradarbiaudamas su 
Vyr. FASK-tu.

Buv. Laikinasis FASK-tas.
Papildomai prie Lai. FASK-to 

pranešimo Nr. 5, liečiančio Ant
rąsias Šiaurės Amerikos Lietu
vių žaidynes š.m„ gegužės 30, 31 
ir birželio 1 d., Clevelande, pra
nešame:

1. Smulki lengvosios atletikos 
programa:

vyrams: 100 m, 400 m, 1500 m, 
4x100 m, į tolį, į augštį, rutulys 
ir diskas.

moterims: 60 m, 4x60 m, į tolį, 
į augštį, rutulys ir diskas,

jauniams: 100 m, 1000 m, 4x 
100 m, į tolį, į augštį, rutulys (12 
Ibs.) ir diskas (jaunių),

jaunučiams: 60 m, į tolį, rutu
lys (8 Ibs.), ■ .

mergaitėms: 50 m, į tolį.
2. Jaunių gimimo datos riba 

yra 1933 m. gegužės 30 d., o jau
nučių ir mergaičių — 1936 m. ge
gužės 30 d.

3. Žaidynių programa pasilie
ka ta'pati, kuri buvo paskelbta 
Laik. FASK-to pranešime Nr. 5.

4. Visi dar neužsiregistravu
sieji sporto klubai bei pavieniai 
sportininkai prašomi registruo
tis šiuo adresu: Algirdas Biels- 
kus, 770 E. 91st St., Cleveland 
8, Ohio. Registracijos. terminas: 
gegužės 15 d.

5. Smulkesnės informacijos iš
siuntinėtos visiems sporto klu
bams ir užsiregistravusiems pa
vieniams sportininkams.

Cleveland© LSK Žaibas.
P. Vaitonio simultanas Toronte

Gegužės 3 d., 3 vai. p.p., United 
Churčh patalpose, Bathurst ir 
Lennox g-vių kampe, įvyksta 
Kanados meisterio P. Vaitonio 
simultanas lietuviams. Visus 
šachmatų entuziastus prašome 
atvykti ir dalyvauti šiame si
multane. Be to, prašoma atsineš
ti ir savo šachmatus.

Norintieji dalyvauti prašomi 
registruotis pas p. Stepaitį tele
fonu LA. 2565.

Pranas Mačiulaitis.

— Londonas. — Darbiečių po
litikas, buvęs iždo kancleris, Sta
fford Cripps, balandžio 21 d. mirė 
Ziuriche.

— Vatikanas. — Čekoslovakų 
konsulas Jeruzalėje Fr. Necak 
atsisakė grįžti ir gavęs politinio 
pabėgėlio teises, išvyko į Jorda
ną. 1941 m. jis buvo įstojęs į ko
munistų partiją. Dabar jis krei
pėsi į popiežių, prašydamas nuo 
jo komunistams taikomą eksko- 
munikatą nuimti.

— Vašingtonas. — Senato už
sienių kom. pirmininkas sen. 
Tom Conally nusprendė pasi
traukti, nesiekti perrinkimo. Tai 
pasitrauks vienas iš žymiausių 
senatorių, ilgametis dabartinės 
užsienių politikos tęsėjas.

— Londonas. — Britų dolerių 
atsargos š.m- pirmą ketvirtį la
bai subliūško, bet dabar esą jau 
matyti gerėjimo ženklų.

Didžiausias namų 
pasirinkimas

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

rodysime Jums namą!
$3.500 įmokėti, Dufferin-Bloor, 6 

kamb. labai švarus namas ir 
garažas.

$4.00 įmokėti Ęuclid-Dundas, 8 
kamb. mūrinis 2-jų augštų, van
deniu ir aliejum šildomas, 2 
virtuvės ir garažas.

$4.500 įmokėti, Marian-Ronces- 
valles, 7 kamb. 2-jų augštų mū
rinis namas.

$5.000 įmokėti, Bloor-Indian Rd., 
8 kamb. vandeniu ir aliejum 
šildomas, atskiras mūr. namas.

$5.500 įmokėti, Garden-Ronces- 
valles, 10 kamb. atskiras 2-jų 
augštų namas. Vandeniu ir 
aliejum šildomas, 2 vonios, 2 
virtuvės. Garažas.

$8.000 įmokėti, Parkside Dr., 13 
kamb. atskiras mūrinis namas. 
Vandeniu šildomas. 3 virtuvės, 
2 vonios. Garažas.

$10.000 įmokėti, High Park Blvd. 
Atskiras mūrinis 13 kamb. na
mas. 3 virt., 3 vonios, vand. ir 
aliejum šildomas. 2 mūriniai 
garažai. Mėnesinės pajamos 
$500.

Visais namų pirkinio ir pardavi
mo reikalais kreiptis Į

S. KUZMAS
1675 Bloor St W. Tel. KE. 7941 

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

Visais turto pirkimo ir parda

vimo reikalais Jums patarnaus

FELIKSAS SENKUS
Tel. LL. 3744.

William Bolland Real Estate

1130 College St, Toronto, Ont

a
BE RADIO, 

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

RADIOMECHANIKAS 
F. RICKUS

Dirbtuvė 1046 Dundas St. W.

DR. A. RATINOW 
L.M.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados li
goninėse. Vidaus ligų specia
listas (širdies, • asthmos, reu

matizmo, skilvio ir kt.)
4791/2 Euclid Ave., Toronto 

Tel. RA. 6708.

Parduodant ar perkant namę ar biznius j
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Teny MCKKIS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

Pavasariui.... Vasarai!
Moderniškas siuyimas iš geriausios Virgin vilnonės (100%) 

medžiagos. Didžiausias medžiagų pasirinkimas ir įvairiausiomis 
kainomis. 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.

Užsisakykite dar Šiandien, sutaupysite.
Informacijoms ir užsakymui kreiptis:

224 STERLING RD., TORONTO, ONT. TEL. LA. 9935 
Agentas K. KIŽYS



MANN-MARTEL
CLAREMONT—DUNDAS

I $19.500. 6 komb. Švorijs ir gerame Į 
stovy namas. Go no Los, Že- 

s mos įmokejimos.
LISGAR—QUEEN

I $10.900. 7 erdvių komb. mūrinis no
mas, dvigubos garažas. Ge-

I ros nuomavimo districtos.
į Normalus i mokėjimas.

DAVENPORT—LANSDOWNE
Į $11.400. 6 komb. Lobai gerame sto

vyje mūrinis narnos. Dvi. 
moderniškos virtuvės. Pato
gus susisiekimas.

BLOOR—BROCK
$11.500. 6 komb. mūrinis narnos. 2 Į 

virtuvės, dvigubas garažas. 
Vienos atviros mortgage.

DUNDAS—DUFFERIN
$13.500. Atskiras mūrinis duplex. 2 Į 

butai po 4 komb., dvi vo
nios, alyvos opŠidymas, di
delis sklypas. Idealus pir
kimas dviem šeimom susi
dėjus.

RONCESV ALLES—GRENADIER
$14.700. 8 kamb. mūrinis narnos. Į! 

Alyvos apšildymas, gražus 
kiemas, mūrinis garažas. 
Švari gatvė, patogi vieta vi
sais atžvilgiais.

BLOOR—INDIAN RD.
$16.300. 8 komb. atskiras mūrinis 

narnos. Karšto vandens ir 
alyvos apšildymas, dvigu
bas garažas.

HIGH PARK
$16.500. 8 kamb. atskiras mūrinis || 

namas. Karšto vandens ir 
alyvos apšildymas, moder
niškos garažas. Jūsų dėme
siui;

Visais namų pirkimo ir pardavimo 
reikalais kreipkitės į

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

Namų telef. RU. 1-0203.

MANN & MARTEL 
REALTORS,

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

Nekaltas
Jaunuolis, paklaustas teisėjo, 

kodėl jis pavogė arklį, gynėsi ne
sąs vagis.

— Taip, aš laikiau už pava
džio, tačiau jis pats mane sekė, 
nes daviau jam cukraus.

—• 0-7-
— Žinai, Onūt, mano sužadėk 

tinis visiems pasakoja, kad jis 
vesiąs gražiausią mergaitę pa
sauly.

— Koks nemandagus! O 
jam tiki? — atsiliepė Ona.

Tik vieną karią
Kai gydytojas klijentui patarė 

pakeisti klimatą, tas išvyko į pie
tus apsidairyti. Sutikęs vieno 
miestelio gyventoją, klausia:

—Kaip dažnai čia žmonės 
miršta?

— Tik vieną kartą, pone, — 
atsiliepė šis.

Angelėliai debesyse , 
Puškino laikais rūkyti® prie 

damų buvo laikoma dideliu ne
taktu. Kartą kviestinių pietų me
tu Puškinas užsirūkė cigarą. Vie
nas bičiulis jam pastebėjo’:

— Ką darai! Čia yra damos, o 
tu sau debesis leidi.

— Kur yra dieviškų angelėlių, 
turi būti ir debesys, — atsakė 
Puškinas.

Jis čia svetimas
Tristan Bernard užsidūmojęs 

vieną vakarą vaikšto Normandi
jos vieno kurorto parke. Ten pat 
vaikšto kitas svečias ir stebi 
žvaigždes. Pagaliau jis klausia:

— Ar negalėtumėt Tamsta 
pasakyti, kaip vadinasi -šį žvaigž
dė?

— Deja, aš čia tik pirmą kartą 
ir nieko nežinau, — atsakė klau
siamasis.

Kodėl dainuoja?
Kartą Voltaire su bičiuliais 

kalbėjosi apie operą. Tarp kit
ko tūlas dalyvis pastebėjo, kad 
operų tekstai paprastai esą labai, 
s.lpni. Į tai Voltaire pareiškė:

— Labai paprastas dalykas. 
Taip jau yra nuo šerto. Kai žo
džiai taip kvailį, kąd gėda juos 
ištarti, tai dainuoja ... j

Kodėl taip
Niujorko parke ant vieno suo

lo susėdo du nepažįstami vyrai. 
Vienas jų rūko dolerinį cigarą. 
Antras jam sako:

— Jei Tamsta nerūkytum, per 
25 metus galėtum dangoraižį pa- 
sistatvti.

— O Tamsta ar rūkai? — 
klausia rūkantysis.

— Ne.
— O dangoraižį turi?
— Ne.:
— O aš ir rūkau ir dangorai

žį turiu, — pastebi tas.

Ir pas mus galima
Rusas ir amerikietis kalbasi 

apie laisvę. Ir vienas ir kitas 
tvirtina, kad pas juos ir kvėpuo
ja ir gyvena žmogus visiškai lais
vai. Amerikietį tai erzina. Jis nu
sprendžia faktais įrodyti, kokia 
laisvė yra Amerikoje.

— Pavyzdžiui, — sako jis, — 
pas mus bet kuris pilietis gali 
imti ir paskelbti, kad Trumanas 
durnas... Niekas už tai jo į ka
lėjimą nesodins.

Rusas sutinka, kad tai laisvė, 
bet sako, kad ir Maskvoje galima 
lygiai taip pat pasielgti. Bet ku
ris pilietis galįs imti ir paskelbi 
ti, kad Trumanas yra durnas... 
ir niekas jo už tai į kalėjimą ne
sodins.

tu

AKIŲ SPECIALISTAS
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko 
akinius, jei reikalinga

.. Bathurst Medical Building
312 Ęathurst. Telef. EM 3-6373

RADIO AND TELEVISION SERVICE 
Phone OL. 3356

236 GLADSTONE AVE. (prie Dundas St. W.) TORONTO, Ont. 
DIRBTUVĖJE TAISOMĄ:

televizijos priimtuvai, radijo aparatai, nesvarbu kurios 
firmos ir kokiame stovyje bebūtų, jie bus pagal Jūsų pagei
davimą perdirbti, atnaujinti, pataisyti.
BE TO, taisome ir kitus elektroninius ir elektromechaninius 
prietaisus: frizavimo salionų elektrinius aparatus, mažo 
galingumo elektros motorus, grindų poliruotojus, dulkių 
siurblius, Šaldytuvus ir visus kitokius namų ruošos elektri
nius aparatus. L . *
Darbas atliekamas 18-ka metų praktikos turinčio specialis
to, SKUBIAI, SĄŽININGAI ir PIGIAI. Jei nepatogu atgabenti 

, —- paimame iš Jūsų namu.
KREIPTIS ASMENIŠKAI AR TELEFONU OL. 3356 

Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.

BR. BUKOWSKA, R.O.
AKIŲ SPECIALISTĖ

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

S

100 Adelaide St. W.

Room 107

Telefonas EM. 6-4182

Toronto

SHIFF’S
VALYMAS —

PROSĄ VIMAS — 
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai
909 Dundas St. West. Toronto 

Telefonas EM 4-6649

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B

Teisininkas — 
Advokatas — Notafas

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.

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

•Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto

TeL RA 3924

STANLEY SHOE STORE

Aukščiausios rūšies moterų, 
vaikų ir vyrų batai, norma

laus dydžio ir platūs 
(EE—EEE)

1438 Dundas St W. Toronto 
(prie Gladstone)

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

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

“EUROPA” FOTO STUDIO 
TeL WA 6849

615 Queen St W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti
• portretai

Darbas pirmos rūšies

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

Kailinių taisymas ir persiuvimas.
Duodama lengvam išsimokėjimui

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

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.

TEL. WA 6812 . 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,

Kalbame rusų kalba

Vokietis artimiausias 
amerikiečiui

Po karo JAV kariuomenėj bu
vo skiepijama^ dvasia — kuo to
liau nuo vokiečių, buvo drau
džiama su jais palaikyti ryšius 
bei susibičiuliauti. “No fraterni- 
tize!” buvo šūkis. Dabar nese
niai pasirodė knygutė, specialiai 
įkirta amerikiečiams kariams 
Europoje, kurioje jau visai kitaip 
kalbama apie vokiečius. Pasak 
autoriaus, iniciatyva, drąsa ir 
darbštumu vokiečiai esą arti
miausi amerikiečiams. Šios sa
vybės turį suartinti tas abi di
džiąsias tautas, kurioms tenka 
didelė istorinė misija apginti va
karietiškąją kultūrą.

Primenamos ir abiejų pastarų
jų karų meto vokiečių klaidos, 
bet jie jau pasimokę ir to nepa
mirštą.

Taip dabar reikia kalbėti.

Reikia budėti
JAV kariuomenės štabo virši

ninkas gen. J. L. Collins, atidary
damas West Point, N.Y., karo 
mokyklos 150 metų minėjimą, 
pareiškė, kad JAV esančios ant 
“slenksčio” išvystymo naujų 
ginklų, kurie net didžiausius op
timistus nustebinsią. Gynybos 
“pagrindas” esąs jau sukurtas 
pasiremiant jau pagamintais 
naujais-ginklais, kurie turį bai
sią veikimo galią. Toliau kade
tams štabo viršininkas pasakė, 
kad nors siekiama “išvengti ki
to katastrofingo karo”, tačiau 
mes turime budėti, kadangi šį 
kartą turime prieš akis “naują 
grobiką su didžiausia pasauly

je armija, kuris tebetęsia im
perialistinius siekimus, toli pra
lenkdamas net buvusius impera
torius carus ir kaizerius”.

Gumos kelias
Ontario provincijoje pradėta 

bandyti olandų išrastas būdas 
kelius grįsti guma. Taip guma 
yra išgrįsta dalis Toronto Yong 
gatvės per North Townships Iš 
keturgubo kelio guma išgrįstas 
tik vienas. Pasirodo, kad toks 
grindinys temperatūros svyramų 
yra veikiamas visiškai vienodai 
kaip ir kiti grindiniai.

— Londonas.—Karalienė Elz
bieta II priešingai senai prakti
kai, nutarė gyventi Buckingham 
rūmuose, motinai ir seseriai lie
kant ten pat.

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822
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Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų 

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. WA 1344 * ’

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

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

Darbas garantuojamas.
Paskambinus atvažiuoju į na

mus tel. KE. 1080.
190 Wright Ave., Toronto

PARDUODAMI 
NAMAI

HIGH PARK RAJONE 
$21.500. Prie porko. Atskiros 

komborių vond.-oiyvo-blower šil
domos. Did. komb. 3 virt. 3 vo
nios. Gorožos. Siūlyti ynoketi 
opie $4.000.

$20.500. Atskiros 15 komb. vond.- 
ongl. Šild. 2 keturių dokų vo
nios, 3 virt. Gorožos. Namas 
gražioj vertoj. įmok. $5.000.

$17.000. Atskr. 10 komb. vond.-aly
va orbo anglim šild. 2 virt, ir 
vonios. Gorožos. Nomas visiškai 
gerom stovy. Įmok. $3.000.

ST. JOHNS RO.
$17.000. Atskr. 13 kamb. vond.-aly

va' šild. nomas, 2 virt., Dvigu
bas garažas. Įmok. $6.000

Maisto krautuvė ir mėsinė 
Roncesvolies Avė. Kaina $2.000.

Restoranai
Queen ir Dundas gatvėse.

Kalvė • šveicavtmo įmonė ir 
gyv. namas •

Netoli Londono, turtingų apylinkėj. 
Metinis grynos pelnds $4.000. 
Savininkas po 14 metų išeina 
pensijon. Sodyba pusė akro.
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Pasirinkti įvairiu namų, biznių ir įvai
ria kaina, paskolų reikalu ir tt. pra
šome kreiptis: ,

DR. JUOZAS KAŠKELIS
Telef. WA. 2648, WA. 2647 

575 Queen St. W. (prie Bathurst) 
II augštas.

R. TESLIA REAL ESTATE
& INSURANCE BROKER

DR. F. TICKETT

Gydytojas 
ir 

chirurgas
Priėmimo valandos 2-3 ir

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef.: WA 3754

MANNING CARTAGE
& MOVERS

184 Manning Ave.
Tel. WA—0791

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

■***

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS

• ir tt.

Suite 410,

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

DĖMESIO!DĖMESIO!

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

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

-------------------- - ------------------------------------------------------------................ ..

Pigiai parduodama gyvulinė farma 
.Perth, Ont, 200 akrų (100 miško), su trobesiais, prie 
miestelio ir gražaus ežero, kaina $3.000 ir $1.500 įmokėti. 

, Tabako farma: 119 akrai, 45 sodinimo teisė, geri trobe
siai, geras traktorius ir visa mašinerija — $40.000 ir 
$10.000 įmokėti

Juozas žemaitis
R.R. 1 Simcoe, Ont Telef. 1666 (tarp 9-5 vai.)

FkEEMAN & NEWTON Real Estate Brokers, Simcoe, Ont 
> R —I ■mww Wil aww mu, J

Dėmesio!
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,wrT_w,,.„, —.-r-, ,, , , r,,., ...m . rn.n., .. .W.

Atsinešk šį skelbimų -10% nuolaidos!
Naujas atradimas sustabdymui: galvos niežėjimą, plaukų kritimą 
pleiskanoms. Shampo o— $l.i>0. Tonic — $1.40'

Sėkmingi rezultatai arba grąžinanti pinigus

GOLDENBERGS HAIRDRESSING
“' ’ i ■ ' ’ 1

Ilgalaikio sušukavimo ir plaukų dažymo specialistas
Atdara vakarais

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

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 baidus,
STATYBOS MEDŽIAGAS IR KT.

VISOMIS SAVAIT ĖS DIENOMIS.

V. SI M KUS
400 DOVERCOURT RD. - TEL. LO. 8950.

Mes dirbame 24 valandas
T H E VI C T O R Y F L O R I S T

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E. Į 576 QUEEN ST. W.

Tel. RI. 5804 | 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 vai. vakaro.

Lietuvių Baldų Krautuvė
“MOHAWK FURNITURE”

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

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

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

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas

Ed. KONDRATAS
Turiu dideli pasirinkimą angliškų ir vietinių medžiagų kostiu

mams ir paltanTs. Visus siuvimo darbus atlieku skoningai, 
punktualiai ir pigiai.

1113A Dundas St. W. (netoli Ossington), Toronto, Ont, Canada 
Telef. LL. 9626

Dėmesio, Tautiečiai!
PIGIAUSIAS IR GERIAUSIAS BATU TAISYMAS 

yra tik lietuviškoje
“SIMON” batų taisymo dirbtuvėje

812 DUNDAS ST. W., TORONTO
Vyr. batų taisymo kainos (puspadžiai ir kulnys): $2.20, $2.50, 
$2.75, $3.25.

SAV. S. ANDRIEKUS

LONDON FURNITURE CO

Pilnas baldų pasirinkimas. Minkšti baldai—parduodami nauji 
ir atnauj.'nami seni. Kalbame europ. kalbomis

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

MES GELBIME ATSIKVIESTI JŪSŲ 
GIMINES IR DRAUGUS I KANADĄ.

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

' DOMINION TRAVEL OFFICE
S. HEIFĘTZ, VIEŠOJO NOTARIJATO VEDĖJAS

143 QUEEN ST. W., Toronto 1, Ont. - Telefonas EM. 6-6451 
Mes susirašinėjame vokiečių kalba
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TORONTO, Ont
Gegužinės pamaldosMotinos dienos minėjimas

Šią visiems brangią šventę To- šį ketvirtadienį Toronto liet, 
rente šiais metais ruošiasi atžy- kat parapijos bažnyčioje prasi- 
mėti bendrai Kanados Liet Ka- .deda gegužinės pamaldos, kurios 
talikių Moterų,/skaučių," “Dai- vyks kasdien vakarais 7.30* vai. 
nes” ir KLMB Toronto apylinkės _ BŠF Valdybos rinkliava

___ Gegužės 4 d., pirmąjį mėnesio
S-įStaru^ n^^ta-sekanti Kkmadienj. per visas pamaldas 
programa* įvyks tradicine naujos bažnyčios

L Gegužės 3 d. 740 vai. vak., statymui rinkliava, pravedama* 
liet. par. bažnyčioje susikaupi- Bažnyčios Statymo Fondo Vai-

i dybos.
Toronto apylL lietuvių žiniai
Apylinkės rinkėjų sąrašai jau

rų organizacijų atstovėms bend-

mo valandėlė ir išpažintis. .
2. Gegužės 4 d., sekmadienį, 11'

vai. rytą liet, pąrap. bažnyčioje; __________ < t ____
iškilmingos pamaldos, kurių me-' sudaryti, bet apie 200 asmenų dėl 
tu giedos sol. p. A. Ščepavičie- j trūkumo asmeninių žinių, gimi
nė, p. St. Kairys gros smuiku. mo datų ir adresų kol kas dar ne- 
Tą pačią dieną, lenkų salėje 62 įtraukti į rinkėjų sąrašus. Prašo-
Claremont St. 3 vai. pp. įvyks 
bendro Motinos Dienos minėji
mo akademinė programos dalis:

1. Atidarymo žodis,
2. Izabelė Matusevičiūtė — 

paskaita,
3. Šeštadienio mokyklos auk

lėtinių pasirodymas,
4. Stp. Kairys — solo smuiku, 

akompanuojant D. Raųtinš,
5. D. Maurukienė—eilėraščiai,
6. A. Ščepavičienė—dainų solo
7. Kačanauskienė —- eilėrašč.,
8. M. Vilčiauskaitė — dainų 

solo, -
9. Jūrų skaučių taut, šokiai,
10. Liet.* parapijos bažnytinis 

choras,
11. Uždarymo žodis.
Visi Toronto lietuviai malo

niai kviečiami gausiai dalyvau
ti ir kartu atšvęsti motinoms pa
gerbti dieną.

Visoms vyresnio amžiaus Mo
tinoms, bažnyčioje ir salėje vie
tos rezervuotos. Tikime, kad ir 
mūsų močiutės gausiai dalyvaus 
tiek pamaldose, tiek viešame mi
nėjime. Kviečiame ir laukiame 
su malonumu.

Įėjimas į viešą minėjimą — 
laisva auka — salės nuomavimo, 
išlaidoms padengti. Rengėjos.

Mokinių išpažintis
Motinos dienos išvakarėse To

ronto lituanistinės mokyklos mo
kinių išpažintis įvyksta ateinan
tį šeštadienį tuojaus po šeštadie
nio mokyklos pamokų. GG. tė
vams pranešama, kad vaikai grįš 
į namus kiek pavėluotai.

Ta pačia pęoga pranešama; kad 
gegužės 11 d., 3.30 vai. liet, para
pijos salėje įvyks Toronto lietu
vių kolonijos vaikų balius, prog-

Inžinierių susirinkimas I
Balandžio 25 d. liet, parapijos 

salėje įvyko PLIAS Toronto sky-: 
riaus narių metinis susirinkimas, i 
Dalyvavo apie 20 narių ir sve
čias, nesenai- iš Brazilijos atvy
kęs p. Slėnys, kuris anksčiau ilgą 
laiką gyveno Persijoj.

Skyriaus pirm. J. Sližys pada
rė pranešimą iš skyridus veiklos. 
Skyriuje yra 43 nariai inžinie
riai, kurie beveik visi dirba savo 
specialybėje. Skyrius palaiko 
glaudų kontaktą su apyl. LOK, 
taip pat turi savo atstovą Liet. 
Namų Fondo valdyboje. Nors 
mūsų organizacija savo narių 
profesiniam reikale nedaug ką 
gali padėti, tačiau bendram lietu
vybės išlaikymui, ir mūsų bend
ruomenės gyvenime, mūsų koo- 
peratyvinė draugija gali daug 
nuveikti ir todėl pirm, kviečia 
visus narius aktyviai d-jos veiklą 
paremti. Apie d-jos kasos stovį 
praneša A. Ciplijauskas. Liet. 
Namų Toronte ir šėrų reikalu 
pranešimą padaro P. Lelis. Dau
guma narių jau pasirašė šėrų 
pasižadėjimus iš viso už $1000. 
Čia pat p. Slėnys pasižadėjo 
šėrą už $100 sumokant iš karto.

Naujon vąldybon išrinkti: J. 
Sližys, J. Dragęšius, V. Balsys, 
P. Čeponis ir A. Ciplijauskas. 
Atstovu į Liet. Inžinierių Suva- 
žiavmią, kuris įvyks šiais metais 
Čikagoje, išrinktas J. Sližys.

Susirinkimo gale p. Slėnys pa
darė įdomų pranešimą apie gy
venimą ir vykdytas dideles sta
tybas Persijoje, kur jis nuo 1934 
metų iki 1945 m. dirbo kaip kon- 
traktorius, statęs geležinkelius ir 
tiltus už keletą mil. dol. P. Sle- :

Staigmena!
Toronto lietuviškas orkestras
visus maloniai kviečia nepamjršti atsilankyti į

MONTREAL, Oue.

KONCERTĄ
PENKTADIENĮ, GEGUŽĖS 2 DIENĄ, 8 VAL. VAK.

1087 Queen ST. W. (kampas Queen-Dovercourt Rd., lenkų salėj)
Daug lietuviškos muzikos, turtingas valgiais 
ir gėrimais bufetas, loterija, įvairenybės ir tt.

. “ z .*
Orkestro Vadovas. ►

me visus jau dabar pasitikrinti 
rinkėjų sąrašus, o kurie dar ne
įsiregistravę — skubiai regist
ruotis. Rinkimų laikas artėja, 
gegužės 24 d. Nei vienas sąmo
ningas lietuvis negalį likti už 
rinkimų ribų, neatlikęs savo tau
tinės pareigos, taipogi labai svar
bu ir renkamiesiems, kad jie 
jaustų už savo pečių visos lietu
viškos visuomenės masinį svorį, 
teikiantį drąsą ir pasitikėjimą 
sunkiame atstovavimo darbe, -f 

Informacijos ir registracijos 
būstinė — p. J. Jurkšaičio rūbų 
krautuvė, 921 Dundas St. W., To
ronto. Tad visi pasitikrinkime, 
papildykime trūkstamas žinias 
ir neįsiregistravusieji tuojau įsi
registruokime.

Toronto ALOK Prezidiumas.
Grafikų paroda

Toronto meno galerijoje per
eitą penktadienį atidaryta Kana
dos ,Grafikų Sąjungos narių pa
roda, kuri užtruks' apie mėnesį. 
Dalyvių tarpe yra ir dail. Tel. 

į Valius, esąs taip pat sąjungos na
riu, kuris išstatė 3 darbus: Ve
lykų rytą, D. Poškos laikais ir 
Žemaitiją.

Šv. Jono Kr. draugijos 
susirinkimas

Gegužės 2 d., penktadienį, pa
rapijos salėje 8 vai. vak. įvyksta 
draugijos susirinkimas.

Tuo pačiu pranešama, kad val
dyba susitarė su Dr. p. Valatka 
draugijos nariams išduoti užtvir
tinimui reikalingus sveikatos 
liudijimus nemokamai. Susitari
mas įsigaliojo balandžio 22 d. Dr. 
p. Valadkos adresas 1081 Bloor 
St. Tel. ME. 2933. Valdyba.

ramoję mokyklos mokinių pasi- SLA susirinkimas.
rodymai, filmą ir linksmoji prog- SLA 236 kuopa užpraeitą sekma

dienį turėjo susirinkimą, kuris 
šiuo kartu buvo tuo svarbus, kad 
kuopos nariai turėjo balsuoti už 
kandidatus į SLA Pildomąją Ta
rybą, veikiančią Niujorke.

Išrinkta: W. F. Laukaitis — 
į pirmininkus, P. Dargis — pir
mininko pavad., M. J. Vinikas — 
į sekretorius, K. P. Gugis — į 
iždininkus, p. Devenienė ir E. 
M. Mikužiūtė — į iždo globėjas 
ir Dr. S. Biežis — į daktarą kvo- 

" tėją.
j Iš paminėtų asmenų tik p. De- 

Prieš dvi savaites į Kanadą j venienė nauja, visi kiti iki šiol 
atvykęs iš Vokietijos K. Motušis i šiose pareigose ir buvo. Taigi iš 
Toronte įkūrė pirmąją lietuviš- ; naujų 7 kandidatų tik vienas 236 
ką eksporto-importo bendrovę ! kuopoje laimėjo. Atrodo, senoji 
“Atlantic”. taryba nepraranda savo pasitikė-

Versluose p. Motušis jau ne jimo.
naujokas. Lietuvoje-, kurį laiką Š.m. liepcr. mėn. 7-11 d. Cleve- 
mokytojavęs, paskum, baigęs landė įvyks SLA 47-tas seimas, 
teisės ir ekonomijos mokslus, jis kuriame kuopą atstovauti suti- 
vadovavo Jurjono ir Co. preky- ko pp. O. Indrelienė ir M. Yoku- i 
bos įmonę Kaune ir buvo pra-j bynienė. I .
plėtęs ją ir kitus miestus: Vii- Susivienijimo narių tarpe pa- ; kad palaikyti tampresnį ryšį tarp 
niuje ir Šiauliuose. Buvo prade- rinkta aukų pinigais sušelpti J. lietuvaičių. Antra, niekuomet 
jęs verstis prekyba ir Vokieti- Bakutį. Nutarta sumokėti LO narės nebuvo verčiamos, kad bū

tinai kviestų susirinkimą. Jeigu 
kurios turi tokiu noru, o savas 
butas permažas, visuomet atsi
randa narių, kurios, turėdamas 
dideles patalpas — mielai užlei
džia rengėjoms. M. F. Y-nė.

Nepraleiskite progos pasilinksminti
Š.m. gegužės Inėn. 3 d. 7 vai. vak. žinomoje erdvioje 

UNF auditorijoje 297 College St įvyksta

PAVASARIO BALIUS
šokiams gros geras orkestras, veiks bufetas su stipriais ip 
gaivinančiais gėrimais ir. užkandžiais, bus gėlių šokis ir kitos 
pavasariškos staigmenos. Jaunimas ir visa lietuviška visuo
menė maloniai kviečiama jaukiose, erdviose patalposą 
linksmai ir maloniai praleisti laiką. • ■ ■

Šokių vakaras
Toronto jūros skaučių laivas 

“Vandenė” gegužės 16 d.; penk
tadienį, rengia didelį šokių vaka
rą. Šokiams gauta pirmą kartą 
Toronto lietuviams puiki Palace 
Pier salė ant ežero kranto. Gros

nys užkvietė visus liet, inžinie-*. 15 žmonių orkestras.
rius būti jo svečiais ateinanti AT • •• j ,. . .. r < v .% . - Norintieji sudaryti savo kom

panijas prie atskirų staliukų, ga
li užsakyti bilietus pas jūros 
skautes arba skambinti KE. 6627.

Vakaro pelnas skiriamas To
ronto jūros skautų-čių tautinių' 
šokių grupės išlaikymui.

T. jūros sk. laivas “Vandenė”.

“LL”

ramos dalis.

A.a. Ona Kybartienė
Ankstyvą sekmadienio rytą 

Toronte, savo bute, mirė prieš 
pora metų į Kanadą-atVykusi lie
tuvė Ona Kybartienė. Velionė 
yra sesuo prieš trejus metus 
Amerikoje mirusio kompozito
riaus Vanagaičio. A.a. Kybartie
nė laidojama trečiadienį, balan
džio 30 d. 10 vai. rytą. Pamal- ? 
dos įvyksta liet. par. bažnyčioje.

Lietuviška firma

penktadienį ir pažadėjo papasa
koti apie savo sumanymus Čia 
Kanadoje.

Iš “Dainos” grupės veikimo
Kovo 28 d. susirinkimas įvyko 

pas ižd. p. N. Kaveckienę. Svar
biausias klausimas buvo rytdie
nos loterija ir velykinių dovanų 
tremtiniams paskirstymas, nors 
tam skiriamas pelnas iš loterijos 
buvo dar neaiškus.

Kadangi Motinos Dienos mi
nėjimas Toronte Šiais metais 
ruošiamas visų moterų draugijų 
vardu, tai nuo “Dainos” buvo iš
rinkta atstovėmis Pr. Prankie- 
nė ir Marytė Sakevičiūtė.

Į gautą iš LOK pakvietimą 
skirti vieną atstovę į Baltų Fede
raciją — “Daina” nusprendė ne
siusti atstovės, viena dėl to. kad 
dainietės jau ir taip užimtos lab
daros pareigomis, o antra, kad 
išlaikytų neutralumą nuo politi
kos ir nuomonių skirtumo. Lab
dara savaime atlieka dalį parei
gos tautai ir ji, kaipo tokia, turi 
būti bešališka kaip aukos gavė
ja, taip ir jos dalintoja.

Susirinkimui užsibaigus p. 
Kaveckienė visas gražiai ir ska
niai pavaišino. Ačiū jai už malo
nią pastogę ir rūpestingumą.

Dažnai tenka išgirsti, kad 
daug moterų ir mergaičių norė
tų priklausyti “Dainai”, bet ne
drįsta, nes neturi galimybių pas 
save į namus susirinkimą pa
kviesti- Esą, kad susirinkimai 
vyktų salėje, tai jos priklausy
tų. Jokia salė nesuteiktu tiek 
jaukumo, kiek suteikia pabuvo
jimas pas vieną iš narių bent 
kartą per mėnesį. Vienas iš “Dai
nos” grupės “pamatinių akme- 

i nų” ir yra tie suėjimai namuose,

■ Užmušė lietuvę
. Toronto .dienraščiai pranešė, 

kad šeštadienį ant kelio RR 19, 
2'/2 mylios į šiaurę nuo Port 
Burwell automobilis užvažiavo 
ant vežimėli su kūdikiu stūmu- 
sios B. Mikalauskienės, gyv. 
RR 1 Vienna, 7 savaičų vaikutis 
Gediminas išliko sveikas, o mo
tina užmušta, Tuo momentu ji 
kalbėjosi su L. Peekiene ir Irena 
Keiitaite. Į Kanadą atvyko 1948

— Victoria. — Br. Kolumbijos 
liberalų ir konservatorių koali
cija, sudaryta 1941 m. prieš CCF, 
gal dėl artėjančių šios vasaros 
rinkimų nutraukta.

A. A. ONAI KYBARTIENEI mirus, 
dukterims Reginai ir Marijai reiškiame gilią užuojautą ii 
kartu su jomis liūdime

Pirmoji komunija
Šį sekmadienį, gegužės 4 d.A A. 

•/artų parap. bažnyčioje per 10 
vai. ryto pamaldas bus pirmoji* 
vaikų komunija. Ir tie, kurie jau 
kitose bažnyčiose priėjo prie pir
mosios komunijos, taip pat kar
tu einą pasipuošę iškilmingais 
rūbais.’ •

Išpažinti šeštadienį po pamo
kų. • -

Motinos diena 
minima šį sekmadienį. Pamaldos 
10 vai., minėjimo aktas 4 vai. 30 
min. D’Arcy McGee salėje, 220 
Pine Avė. Rengia mokykla.

— Gegužės 10 d., šeštadienio 
vakare, šv. Kazimiero p-ja ruo
šia tradicinę motinoms pagerbti 
vakarienę.

— Šv. Elzbietos moterų dr-jos 
margučių-vakarienė šv. Kazimie
ro p-jos salėje gražiai pavyko. 
Dovaną už gražiausį margutį lai
mėjo Staniulienė. r

Mokinių koncertas
D’Arcy McGee salėje balan

džio 27 d. įvyko Elzbietos Karde
lienės muzikos mokinių koncer
tas. Daugumas dalyvių — mo
kyklinio amžiaus vaikai. Prog
rama — įvairi ir gausi. Iš suau
gusių dalyvių savo pajėgumu iš
siskyrė V. Žemelytė „Ir,Stefanija 
Mašalaitė-, sudainavusios keletą 
ištraukų iš operų ir Avė Maria 
koncerto pradžiai. Dainoms 
akompanavo muz. Gailevičius.

Buck Jacqueline, prancūzė, pa
sirodė kaip geriausios balso tech
nikos mokinė, bet su labai ribo
to stiprumo balsų. Iš jaunesniųjų 
toliausiai pažengę pianistai pa
sirodė Ina Šipelytė ir Silvija Pa- 
kulytė.

Koncertas susilaukė nemažo 
susidomėjimo ir sutraukė arti 
300 klausytojų, kas Montrealio 
sąlygose reikia skaityti pasise
kimu.

— KLCT ruoštasis pavasario 
balįus balandžio 26 d., nežiūrint 
didelės reklamos, tesutraukė tik 
apie pora šimtų dalyvių.

— Su pavasariu pakilo kilno
tis ir montrealiečiai. Poetas Dr. 
H. Nagys balandžio 27 d. dalyva

vo, greta Jono Aisčio, Kazio Bra- 
dūnO, Vladės Proščiūnaitės ir 
kun. M, Vaitkaus, Tėvų Pranciš
konų suruoštame literatūros va
kare, Brooklyne, N.Y. “NL” red. 
J. Kardelis balandžio 26-28 d. 
Vąšingfpne stebėjo Rytų Euro
pos valstiečių “Internacionalo” 
posėdžius. Lietuvą tėri atstovavo 
amerikietė A. Devenienė. Gegu
žės 10 d.. į Worcesterį kviečiama 
E. Kardelienė ir pianistas K. 
Smilgevičius, dalyvauti politinės 
amerikiečių organizacijos San
dara koncerte. J. Kriaučeliūnas 
ir šeima buvo nuvykę į Detroitą 
ir Čikagą lankyti senų draugų ir 
kitais reikalais.

— Montrealo 1952 metų pirmą 
kriminalės istorijos lapą įrašęs 
Martynas Plepis, nuteistas 20 
metų kalėti už Naujų Metų iš
vakarėse nušovimą draugo Mi
lerio. Teisėjas sakė, norėjęs nu
teisti iki gyvos galvos, bet Ple- 
pis anksčiau nenusikaltęs, be to, 
jo kaimynai įteikė peticiją, re- 
•komeriduodami jį malonei.

— Balandžio 19 • d. įvyko 20 
metų vedybinio gyvenimo minė
jimas Povilo ir Uršulės Budrei-: 
kų, o Velykų dieną tokia pat su
kaktis buvo minima Vaclovo ir 
Anelės ŠipeĮių. / „

— Ig. Žalys atsidūrė ketvirto-, 
je vietoje miesto šachmatininkų 
pirmenybėse. Laimėjo dvi, pra
laimėjo dvi. Jo vedama New 
Canadians komanda, kurioje žai
džia J. Stonkus ir keli ukrainie
čiai, eina lygiomis su Montrea
lio Chess klubu. Abu rateliai tu
ri po 13iaimėjimų ir 7 pralaimė
jimus.

— Royals beisbolės komando
je šį sezoną sviedėju žais jaunas 
amerikietis lietuvis Jonas Podres 
(Poderis), iš Mineville, N. Y. 
Spaudos atstovams jaunuolis at
virai pareiškė: “Aš lietuvis. Ma-. 
no tėvas kasa geležį Mineville, 
N.Y. kasykloje”. Tai kaimelis 
greta Witherbee, N.Y., kur ben
droje lietuvių-lenkų bažnyčioje, 
mūsų tėvas jėzuitas J. Kulbis iš 
eilės jau du metus lankėsi su ve
lykine misija ir pamaldomis.

Bildu šeima.

joje, kur dar iš anksčiau turėjo i Kui įnašą $10 bendruomenės iš
rysiu su visa eile firmų. Šiais ry- ! laidoms dengti.
šiais žada pasiremti ir pradeda-i Sekantis susirinkimas įvyks 
mas darbą Kanadoje. Į jau nebe sekmadienį, bet pirma-

Naujajam verslininkui linki- ’ dienį, gegužės mėn. 12 d.
me geros sėkmės. | Dalyvis.

KINO “CENTRE” jnD^LW-
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas-ora?

Ketvirtadienį — šeštadienį, gegužės 1, 2 ir 3 d.
. MA & PA KETTLE GO TO TOWN—Marjorie Main, 

VENGEANCE VALLEY — spalvota—Burt Lancaster
Pirmadienį — trečiadienį, gegužės 5, 6 ir 7 d.

- WHITE HEAT—suaug.—James Cagney, Virginia Mayo 
HOUSEKEEPER DAUGHTER—Adolf Menjou, Joan Bennet

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ
t*rie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga*

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI

JT Barakauskas ir J. Vaitkus
Viskas nuo durų skambučio 
iki pilno namų instaliavimo.

Telef. ME. 2818
507 Parkside Dr.

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ. 
Kreiptis:

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

£

Išnuomojamas kambarys dviems 
arba vienam asmeniui prie gero 
susisiekimo, atskiras įėjimas, ga
lima naudotis virtuve 190 Wright 
Ave., III augštas. Telef. KE. 1080.

Išnuomojamas suaugusiems, II 
augšte didelis su baldais kamba
rys. Galima naudotis virtuve. 
Telef. ME. 1602. •
Parduodamas vaikų vežimėlis 
visai gerame stovyje. Skambinti 
tel.. LL. 5665 bet kuriuo laiku.
Mažai namų ruošai reikalinga 
senyvo amžiaus moteris. Skam
binti LL. 2493, bet kuriuo laiku.

Padėka;
Mano nuoširdi padėka tenka mono li

gos metu gulint ligoninėje ir namuose 
už padarytą operaciją ir rūpestingą gy
dymą p. Dr. Pacevičiui, už lankymą, gė
les, dovanėles ir linkėjimus p. L Bielie- 
nei, p. Pr. Norušiui, p. Ramanauskaitei, 
p. Norvaišai, p. Bendorui, p. Vezauskui, 
Mrs. Catharine, p. Ant. Poršeliūnui, p. 
Pr. Zurinskui, Mr. Genlch, p. Miciūle- 
vičiui, .Mr. bmoll, p. F. Radziukynur, 
skambinant telefonu Miss Rosse Ge- 
nych, Mr. Smidh, per laiškus p. L. Čer
niauskienei, p. E. Abromaičiui ir ypatin
gai gili padėka lieko už taip brolišką 
manim rūpinimąsi p. Alb. Vaideliui ir 
Miss Emily Cheznovsko. Už parodytą ge
rą širdį ligoniui teatlygina Jums Augš- 
čiousias savo gausiomis malonėmis, o aŠ 
ligos išvargintomis lūpomis tariu visiems 
nuoširdžiai ačiū ir pasilieku nepamiršta
mai dėkingas Jums visados.

% Juozas Paliūtis.

Šeimininkės, pirkite

MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖJE, 274 PARLIAMENT ST., TORONTO
(į pietus nuo Dundos). Atidaryta kasdien iki 1.0 vai. vak.

DIDELIAM PASIRINKIMUI PASIŪLO europiečių skoniui pritaikintus maisto pro
duktus žemomis kainomis. SPECIALUS PASIŪLYMAS: miežinės kruopos, ruginė 
duona, nesūdytas sviestas, Švedijos šprotai ir kilkos, rūkyti unguriai, minagos, 
ikrą, importuoti sūriai, halva, vanilijos lazdelės, šafranas ir daug kitų retai kur 
gaunamų maisto prekių.

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 St’ W. Toronto 

Telef. LA. 9547.

Mokytis niekada 
nevėlu!

Norint šiame krašte gauti ge
resnį ir pelningesnį darbą, vi
sur'reikalauja gimnazijos (čia 
vad. High-School) baigimo pa- 
čymgjūtfo. ' * P ‘ 
LANfeH!CAN -SCHOOL” pa
togiomis ir lengvomis sąlygo
mis Jufns padės tai įsigyti, 
mokantis namuose atliekamu 
laiku. Dėl smulkesnių infor
macijų kreiptis pas

VYT. A1BROMAITĮ, .
“Tėviškės Žiburių” knygyne 
(po lietuvių bažnyčia) sekma
dieniais nuo 10 vaL iki 1 vai.

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 į

Dr. A. Pacevičius

314 BAinUKSl »1.
Toronto ‘ ‘ * 

Tel Eiti. 4 ?146 ’

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 sušiūramą.

’pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportais 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.

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

24 valandų tarnyba.

Nepaprastas pavasario balius!
LAS Montrealio skyrius, gegužės 3 d./ 8 vai. vakaro. grož:oje ir moderniškai 
įrengtoje Montrealio Policijos salėje, treciame augšte DOCA BUILDING, 1474 St:

Catherine St., tarp Papeneu ir De Lorimier gatvių, ruošia •

NEPAPRASTĄ PAVASARIO BALIŲ
Pagrindinė baliaus programos dalis — rinkimas gražiausios Montrealio 
lietuvės — ponios ar panelės, — kuri tame baliuje dalyvays. Rin
kimus atliks visi dalyviai, o kandidatuos visos atsilankiusios moterys. 
Veikiant skrajojančiam paštui, rinkimai bus pravesti taip, kad mote
rys savo kandidatavimo visai nepastebes. Išrinktajai gražuolei yra

- paskirta labai vertinga ir graži dovana.

Šokioms gries ir svečius Savo grožio muzika linksmins BROLIŲ LAPINŲ KAPELA 
"LITUANICA". Ištaigingos salės moderniškai įrengtame bufete bus galima gauti 
įvairių gėrimų ir užkandžių. įėjimas tik 1 dol.

Mielus montreąliečius ir svečius is kitur kviečiame i gražiausią Mont
realio salę jaukiai praleisti šeštadienio vakarą ir pamatyti grožio 
karalienės karūnos laimėtojo.

LAS Montrealio skyriaus Parengimų Komisija.

Dėmesio Torontiečiąi!
Pranešama gerbiamiems tautiečiams, Kad 

prie liet, naujosios bažnyčios sklypo
BLOOR — INDIAN RD. GT. KAMPE ATIDARYTA

nauja lietuviška*krautuvė

HIGH PARK FOOD MARKET
1669 Bloor St. W. Tel. LL. 3453

• J9

Prekės pristatomos į namus!

3ios^savaitės^jam

J 16.500. 10 Kambarių naujas, vandeniu su alyva apšildomas, 
atskiras namas. 2 garažai. Didelis sklypas. Įmokėti $6.000. 
$10.900. 6 kambarių, atskiras namas, moderniška virtuvė, be 
garažo. Indian Rd. Įmokėti $4.500

Klauskite: A. Garbenio, LA. 2763
(vakarais HY. 1543)

$22.000. Grenadier—High Park. 11 kambarių, vandeniu ap
šildomas, 2 moderniškos virtuvės. Garažas su privačiu įva
žiavimu. Įmokėti $8.000.

X

$15.000. 8 kambarių, High Parke, atskiras namas, naujai de- 
koroutas. vandeniu ir alyva apšildomas. Įmokėti $4.000.

Klauskite: V. Andre jaus ko,LA. 2763
(vakarais JU. 2250),

Geresniam namų pirkimui ir geresniam patarnavimui 
ir teisingam patarimui pirkite per , 

' H. M. DAVY & CO r
105 Roncesvalles Avė., Toronto

LAj 2763 LA. 6171

f


