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Kanados lietuviškoji bendruo
menė yra didelio įvykio išvaka
rėse. Už trijų savaičių jau turė
sime KLB Krašto Tarybą, kuri 
tuašs nustatyti visos čionykštės 
bdgdruomenės lietuviškąjį kelią 
ir dabarties uždaviniams subur
tomis jėgomis siekti sudarys 
vykdomuosius organus — išrinks 
KLB Centro Valdybą. Nuo K. 
Tarybos sudėties, nuo žmonių, 
kurie į ją įeis priklausys, žino
ma, ne viskas. Darbo sėkmingu
mas priklausys dar labiau nuo 
visos lietuviškosios bendruome
nės įsijungimo į tą darbą bei nuo 
viešųjų nuotaikų. Tačiau pagrin
dai turės būti padėti Kr. Tary
bos. Nuo jos daug priklausys ir 
visos visuomenės pritarimas bei 
darbo entuziazmas. Kuo mažiau 
ji padarys klaidų, tuo didesnio 
entuziazmo bus galima laukti iš 
visos visuomenės.

Dėl to tai ne vistiek, kas į Kr. 
Tarybą bus išrinktas. Kiekvienas 
iš mūsų prieš rinkimus privalo
me ne tik apsispręsti būtinai juo
se dalyvauti, bet taip pat privalo
me parinkti tinkamiausius atsto
vus iš pastatytų kandidatų. Kaip 
tik tuos, kurie mūsų nuomone 
geriausiai galėtų atlikti tuos di
delius uždavinius, kuriuos teks '

RINKSIME?
žiūrėjo kokiame lape ii- greta ko
kių asmenų jis bus pasiųstas C. 
LOKui įtraukti į bendrąjį apy
gardos kandidatų sąrašą, nes 
kiekvienas žinojo, kad kandida
tuoja kaip atskiras žmogus, bet 
ne kaip kokios nors grupės na- 
rysį Jei šiandien kaikas imasi 
prdpagandos įvairiai kvalifikuo
damas anuos sąrašus, kurių pa
skirtis buvo tik pranešimas ben
dro sąrašo sudarytojams, jei vie
nus jų krikštija vienaip, o kitus 
antraip, vienus rekomenduoja, 
kitus apšaukia, tai rodo tik, kad 
nesugebama išeiti iš partinių 
varžybų formų, dėl ko kaikurie 
kandidatai gali pasijusti tikrai 
įžeisti, o visuomenė klaidinama 
ir kiršinama.

Mes renkame ne partijų seimą. 
Naujojo organo — Krašto Tary- 
bos — uždavinys bus ne viso 
mūsų gyvAimo tvarkymas, bet 
tik sukaupimas jėgų prieš tuos 
veiksnius, kurie neigiamai .vei
kia ar gali paveikti lietuviškąją 
bendruomenę, kurie neigiamai 
veikia prieš lietuvybę, prieš lie
tuvių tautos interesus. Taigi Kr. 
Tarybos ir visų bendr. organų 
paskirtis veikti prieš išorę, sa
kytume prieš “užsienį”, o viduje 
tik tiek, kiek reikia jėgoms su
burti. Iš to seka, kad politinių

Tdesforos Valius
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Vienas iš trijų paveiks
lų, šiuo metu išstatytų 
Kanados Grafikų Sajų n*- 
gos parodoje Toronto 
Meno Galerijoje.

Perdaug trimituojama apie pagalbą pavergtiesiems

SAVAITĖSi ĮVYKIU APŽVALGA

Kr. Tarybai atlikti'. Kandidatų 
yra pakankamai, reikia tik pasi
rinkti. .. x,

- Bet kaip juos '^itrįętfc^^rKai- 
■kam gali atrodyti ir visi geri. Gal 
jie visi tokie ir yra. Tačiau atran
kai mastas visdėto turi būti su-

ar pasaulėžiūrinių grupių varžy
boms Kr. Taryboje nėra ir nega
li būti vietos. Jei jos pasireikštų, 
būtų tik. darbą trukdanti<y5į^. 
Dėl'to tai kandidatą pasirenkant 
netinka žiūrėti “sąrašo”, bet tik 
jo asmeniškų savybių bei suge-

CEEC konferencijos nutarimai. Mažlietuviai iškelia likipii- 
nius savitumus. f 
Laisvųjų Žurnalistų Federacijos vykd. sekretori

Laukiama naujų pasitarimų.^ i Lietuvis
Žurna-

(Niujorko bendradarbio ALMAUS)

įvykdyti visą eilę darbų. Sekma
dienį tremtinių dr-jos susirinki
me turėjęs kalbėti J. Brazaitis

rastas. Mes čia nenorime piršti i bėjimų. Tinka pasirinkti asme- 
nei vieno. Norime tik pasisakyti! nis, kurie kieno nuomone blai- 
dėl atrankos principų, kurie viau galvoja lietuviškuose reika

luose. kurie turi pakankamai 
energijos visuomeninei veiklai, 
kurie toje veikloje jau yra pasi
reiškę teigiamai ir pagal išsi
mokslinimą bei pagal kitas sa- 
Vybes gali būti pajėgūs sunkius 
uždavinius atlikti.

Argi šitokių asmenų kandidatų 
sąrašuose nerastume?

Teisybė, žmogus lieka žmo
gum. Jo sprendimus beabejo 

jimu ir kova dėl dabar sutryptų į veiks tam tikros pasaulėžiūrinės 
tautos teisių bei dėl laisvės. Tai simpatijos ar antipatijos kaiku- 
uždaviniai bendri visiems lietu 
viams, vistiek kekių pasautežiū- jau individualus dalykas, kuris 
rinių ar politinių įsitikinimų jie i negali būti išneštas į rinkiminę 
būtų. Krašto Taryba nėra par-j propagandą. Ji. žinoma, galima, 
tijų seimas, bet susirinkimas tų ; tačiau ji negali būti grupinė, nes, 
asmenų, kuriems bendruomenė 
paves bendruosius savo reikalus. 
Dėl to rinkimai vyksta ne pagal 
grupinius sąrašus, bet kandida
tai statomi individualiai. Balsa
vimams sąrašų nėra jokių. Jie 
buvo tik kandidatams pastatyti 
ir juose beabejo buvo vįsokfeu- 
sių pažiūrų’žmonių. 'Niekas ne-

kiekvienam neužmirštini.
. Pagrindinis principas atran
kai išplaukia iš PLB pagrindo 
Lietuvių Chartos dėsnių. Lietu
viškosios bendruomenės organai 
sudaromi didiesiems bendrie
siems ir dabarties lietuvių tautos 
uždaviniams siekti. Bendruome
nės organizacijos paskirtis yra 
rūpintis lietuvybės išlaikymu, 
lietuviškosios kultūros puoselė-

riems kandidatams, tačiau tai

Įsisiūbavusi rinkiminiame laiko
tarpy, labai neigiamai paveiktų 
išrinktojo organo darbus..

Turime atlikti didelf~darbą, at
likime jį rimtai, apsisvarstę ir 
santūriai, kad vieną kartą paga
liau galėtume išeiti iš to erzelio 
ir iškreiptų nuotaikų, kuriose gy
vename jau 3 metai.

• Praėjusioje CEE konferen
cijoje vadovaują Rytų ir Centri
nės Europos politikai svarstė to
limesnius būdus, kaip suartinti 
dvi atskiras polit. pabėgėlių gru
pes, paprastai vadinamas “Nagy 
ir Mikolaičiko". išklausė praneši
mą grįžusių iš Europos ir pareiš
kė savo susirūpinimą dėl nau
josios respublikono iš Visconsi- 
no Charles J. Kersten akcijos 
Įsteigti pavergtųjų tautų partiza
nams remti specialų vienetą. Po
lit. pabėgėliai nurodė, jog šiuo 
reikalu “perdaug šnekama” ir 
nesilaikoma elementarinių sau
gumo taisyklių. Amerikiečiai tuo 
būdu pavergtųjų tautų pogrin
džiui gali tik pakenkti. Kaip UP 
iš Vašingtono informavo, Kers
ten, $100.000.000 pagalbos anti
komunistiniams kraštams siūly
tojas, kalbėdamas Rūmų Užsie
nių Komisijos uždarame posėdy
je, siūlė įsteigti instituciją, kuri 
imtųsi efektyvaus darbo. Jo vi
sas projektas gegužės 2 d. buvo 
paskelbtas viešumai.

• Žaliojo Internacionalo kon
gresas, apie kurį TŽ jau informa
vo. priėmė visą eilę svarbių re-

VIS TEBESVAJOJA APIE DIDŽIĄJĄi LENKIJA

Vak. Vokietijos suverenumui 
grąžinti sutartis, anksčiau numa
tyta paruošti iki gegužės 9 d. ir 
pasirašyti gegužės 17 d., atrodo, 
įklimpo. Ir įklimpo be Maskvos 
įsikišimo^ .Vokietija, pasirodo, 
perdaug užsiprašo, o sąjunginin
kai, ypačbritai pareiškė daugiau 
nuolaidų., nebedarysią. -Esą, jų 
jau pakankamai padaryta, net 
virš 100. Tuo reikalu pereitą sa
vaitę į Bobną buvo nuvykęs gen. 
Eisenhower. Atrodo, kad jis kaž
ko visdėlto nepasiekė, nes vy
riausybė ..ir taip būtų nuolaides
nė, o pasipriešinimas kyla iš pa- 
šalies. Koalicijai priklausančios 
Vokiečių; ir Laisv. Demokratų 
partijos pareiškė už tokią sutartį, 
kokia ji dabar yra, nebalsuosią. 
Net valdančios krikščionių de
mokratų; partijos kaikurie. nariai 
yra prieš ir siūlo derybas uždels
ti, pasiekti taikos sutarties, už 
kurią galėtų pasisakyti parla
mento'dauguma. Opozicijoj esą 
socialdemokratai tebereikalauja 
nepasirašyti su vakariečiais jo
kios sutarties, kol jie derybomis 
neišbandė sovietų siūlomo Vo
kietijos suvienijimo. Pagaliau sa
vo rezervų dėl Vokietijos įjungi
mo į Europos gynimą turi ir 
Prancūzija. Ji nesitenkina D. 
Britanijos garantijomis ir reika-

kurios buvo nukreiptos labiau
siai prieš amerikiečius, , kurių 
kiekvienas sutiktas buvo apku- 
liamas, o užtikta jų mašina su
daužoma ar net padegama. Re
zultate buvo keli šimtai sužeis
tų ir vienas užmuštas.

Berlyno rytų sektoriaus 5000 
komjaunuolių bandė įsiveržti į 
prancūzų zoną, bet policijos bu
vo atmušti vandens švirkštais. 
Buvo neramumų ir Alžire ir Tu
nise. Toronte Queen parke taip 
pat buvo šiokio tokio triukšmo, 
kai į apie 1500 komuistų ir žiop
lių minią įsimaišė apie 200 stu
dentų ir savo dainomis bei šo
kiais pradėjo trukdyti kalbas. 
Du kartu buvo beprasidedančios 
muštynės, bet policija išskyrė.

JAV prezidentinių rinkimų 
pasiruošimuose iškilo gana sunki 
bėda — sustreikavo apie 650.000 
plieno pramonės ir žymi dalis 
naftos pramonės darbininkų. Ir 
vienas ir kitas streikas, beabejo, 
skaudžiai atsilieps į JAV ūkį, 
sakoma, ir ginklavimosi progra
mą galį užtęsti bent 6 mėn... Su 
plieno pramonės streiku išėjo vi
sas skandalas. Darbininkams 
metus darbą, kol nepakels atly
ginimo, prezidentas Trumanas 
paskelbė, kad pramonės adminis
travimą perima valdžia ir pa-

lauja, kad tokių garantijų duotų 
ir J A Valstybės.

Pereitos savaitės antradienį

kvietė darbininkus grįžti į dar
bą. kompanijos apskundė prezi
dento sprendimą teismui, kuris

Prancūzijos oro imijos eieivuų 
lėktuvą, skrendantį nustatytu 
keliu tarp Frankfurto ir Berly
no. Du keleiviai vokiečiai buvo 
sužeisti. Į vakariečių protestą ru
sai atsakė, kad tai nebuvęs joks 
užpuolimas, bet tik perspėjimie- 
ji šūviai, kad lėktuvas, kuris bu
vęs nukrypęs, grįžtų į savo kelią. 
Vakariečiai tą aiškinimą atmetė 
ir pareikalavo nubausti lakūnus, 
atlyginti už sugadintą lėktuvą ir 
sužeistųjų gydymosi išlaidas. Be 
abejo dėl to dar bus ilgos dery
bos.

Gegužės 1 komunistų buvo 
pravesta “taikos” propagandos' 
ženkle. Kaip paprastai, ji triukš
mingiausiai buvo atšvęsta Mask
voje, dalyvaujant parade pačiam 
Stalinui maršalo uniformoj. Kal
bą betgi pasakė karo viceminis- • 
teris maršalas Govorov, smarkiai ■ 
puolęs ’’Britų ir JAV imperializ- ! 
mą”, kaltinęs taip pat pradėjus • 
bakteriologinį karą Korėjoje. 
Tai buvo pirmas atsitikimas, kad 
kaltinimas buvo pareikštas ofi
cialaus žmogaus.

Didelių riaušių gegužės 1 d.

jorke rūpinamasi, kad kas nors 
turi būti daroma, nes pasauliniai 
įvykiai gali kiekvienu momentu 
išmesti vienokią ar kitokią staig
meną. Daugumai sutinkant, jog 
Vykdomosios Tarybos’vadovavi
mas pavestinaš viduriniosioms 
arba kairiosioms grupėms, neofi
cialiai jau galvojama apie kan
didatus, jei sveikata priverstų 
dabartinį Vykd. Tarybos pirmi
ninką pasitraukti. Plačiai kalba
ma apie žymų lietuvį politiką 
šiuo metu gyvenantį Prancūzų 
Unijoje. Ligos taip:pat nutraukė 
grupių tolimesniu? pasitarimus 
išspręsti nebaigtus {klausimus.

• Admirolas Kirk, buvęs am
basadorius Maskvoje, dabar jau 
šeši mėnesiai Amerikos Komite
to Rusijos Tautoms Išlaisvinti 
pirmininkas, praėjusią savaitę 
išreiškė viltį, kad Rusijos komu
nistų režimas tikriausiai su
grius ... “kai Stalinas numirs”. 
Jis sutiko, jog geriausias antiko
munistinis sąjungininkas būtų 
pati Rusijos tauta, bet pažymėjo, 
kad nėr ko laukti, jog ji sukiltų. 
Levo Tolstojaus fondo preziden
tė Alexandra Tolstoi pasidžiau
gė, jog jie atgabenę į JAV 25.000 
rusų pabėgėlių. Laisvosios Euro
pos Komiteto priėmimas padarė 
menką įspūdį. ■ ,

• Virginijos Valstybinis Uni
versitetas poros dienų Tarptauti
nės politikos sesijai buvo pasi
kvietęs į Charlettesville, Va., 
Laisvosios Europos Komitetą ir 
tautinių grupių pirmininkus. V. 
Sidzikauskas atstovavo pabaltie- 
čius ir ten užtruko pirmadienį ir 
trečiadienį.

• Baisi JAV laivyno nelaimė, 
kai Hobson susidūrė su Wasp 
lėktuvnešiu, palietė ir Amerikos 
lietuvius — žuvo Pranas Kli- 
mauskas iš Detroito.

• Lietuvių Žurnalistų Sąjun
ga, kurią dvi okupacijos ir trem
tis moraliai ir fiziniai sunaikinc 
daugiau negu bet kurią kitą lie
tuvišką ir tarptautinę žurnalistų 
profesinę organizaciją, buvo at
stovaujama Berlyne vykusiame 
laisvųjų žurnalistų suvažiavime 
Bene aktyviausias šiuo metu lie 
tuvių žurnalistų centras yra Niu
jorke, kur prieš metus atsigavu- 
siame skyriuje desperatiškai 
bandoma išjudinti lietuvių žur
nalistų pajėgas, paveikti centri
nę valdybą imtis iniciatyvos ar
ba pasitraukti, suorganizuoti vi
sus lietuvius žurnalistus, kaip

(Nukelta į 3 psL)

tik po to, kai teismo sprendimas 
buvo 6 dienom suspenduotas. Ta
me tarpe įvykęs firmų ir unijų 
pasitarimas pas prezidentą neda
vė jokių vaisių, tad dabar svar
biausias bus augšč. teismo spren
dimas. Iš naftos įmonių dirba tik 
esančios Ramiojo vandenyno 
krantuose, kad nesutrukdytų tie
kimo į Korėją.

Korėjos derybose JT, kad išsi
veržtų iš mirties taško, uždara
me posėdy pasiūlė kažkokį kom
promisą, sakoma, siūlę komunis
tams nusileisti belaisvių grąži

nimo reikalu, patys žadėdami 
nusileisti dėl aerodromų, tačiau 
siūlymas nebuvo priimtas ir de
rybos tebestovi vietoje.

Iranas gegužės i d. sulaukė
• metinių, kai šachas pasirašė naf
tos pramonės nacionalizacijos įs
tatymą. Sukaktis nebuvo links-

• ma, nes spaudžai finansinė kri
zė. Anksčiau Iranas gaudavo kas 
mėnuo po $3.000.000, kas sudarė 
apie pusę visų vyriausybės paja
mų. Tuo tarpu byla yra vietoje

___ ______ w ir jokių derybų nebevyksta, bent 
buvo per demonstracijas Tokio,1 nieko neskelbiama viešai.

zoliucijų ir keletą nutarimų.
• Niujorke reiškiama susirū

pinimo su pavasariu užsižiebu
sia mažlietuvių veikla. Jūsų ben
dradarbis kreipėsi į vadovaujan
tį mažlietuvių veikėją, kuris ši
taip apibūdino mažlietuvių nuo
mones dėl Mažosios Lietuvos 
ateities.

Vieni jų maną, jog 700 metų 
vokiečių jungą nešusi Prūsija 
privalo prisikelti, kaip 4-j i Pa
baltijo valstybė, apjungdama 
Klaipėdos kraštą ir taip vadina
mą Rytprūsių teritoriją su Ka
raliaučiumi. Pabrėžus, jog tai nė
ra oficialus kokio nors veiksnio 
nusistatymas, buvo paaiškinta, 
jog su šitokia spekuliacija esą su
pažindintas ne tik JAV vadovau
jąs užsienių politikai vienetas, 
bet ir kitų valstybių bei tautų 
veiksniai, kurių nuomonė labai 
įvairuojanti arba išvis nesanti 
aiški.

Mažosios Lietuvos Taryba, 
esą, prisilaikanti nuomonės, jog 
Rytprūsiai su Karaliaučiumi tu
rėtų glaustis prie Didžiosios Lie
tuvos, gaudami sau tam tikrus 
religinius bei tautinius užtikri
nimus, jei tik pasaulio bendra 
padėtis tai įgalintų.

Trečioji nuomonė esanti, jog 
Klaipėdos kraštas ir tai esąs Lie
tuvai per kietas riešutas ir tegul 
lietuviai tik jį perkandą Vokie
tijai atgavus didžiosios galybės 
padėtį. Mažlietuvių dauguma, 
esą, pritaria pirmajai ar antrajai 
versijai. Mažlietuviuose vyrau
jąs įsitikinimas, jog tarp abiejų 
Lietuvą esama perdidelių religi
nių skirtumų, pasaulėžiūrinių įsi
tikinimų, kurie kliudą susijung
ti į vieną solidų vienetą. Nuo 
1945 m. didlietuviai parodę la
bai menką interesą susiprasti. 
Jie net randą, jog dėliai to tarp 
šių dviejų lietuviškų “genčių” 
praraja padidėjusi. Neprileidi- 
mas į vadovaujančius veiksnius 
rodąs kaikurių grupių norą kal
bėti Mažosios Lietuvos vardu. 
Mažlietuviai maną, jog turį būti 
skaitomasi su 700 vokiečių jun
go faktoriumi, kitaip kaitančių 
ir galvojančių žmonių noru būti 
savistoviais ir turėti savivaldą.

• J. Kaminskui vėl atkritus,

VAK. VOKIETIJOS NEPRIPAŽINS
Iš Vienos pranešama, kad jau i tarptautinių įstatymų nuostatai, 

kuris laikas Rytų Vokietijoj kaip j Pasak Sokolovskio, įvykių rąi- 
kariniai patarėjai veikią marša-; dos tai nebesulaikysią, tačiau,vo
lai Žukovas ir Sokolovskis.! kiečiams turį būti atidengtos 
Jiems politiniais sekretoriais esą 'akys ir jie turį žinoti, ko jie galį 
priskirti Dr. Merevin fr VI. Fe- į laukti iš Sovietų armijos pusės, 
dorovski, Rytų Vokietijos polit- 
biuro inspektoriai. Šis ketvertu
kas dabar nustatąs sovietų Vo
kietijos politiką. Ketvertuko 
nuomone, Vak. Vokietijos įsijun
gimo į Europos gynimo bendruo
menę esą jau neįmanoma sutruk
dyti.

Neseniai vykusiame sovietų kiečių armijoje negalį gauti jo- 
irmijos štabo posėdy Leningra- kio vaidmens Vak. Vokietijos 
’e Rytų Vokietijos armijų vy- militaristai. “Vokiečių tautinės 

riausiojo vado Cuikov įgaliotinis kar. vadovybė turi būti sudaryta 
;en. majoras Horun referavęs tą 
mintį ir nuo Potsdamo platfor- 
nos buvę atsisakyta. Nutarta pa
skelbti, kad Sovietų Rusija ne- 
mipažins nei Vak. Vokietijos 
larptautine pajėga, būsimai jos 
tariuomenei nepripažins tarp
tautinės teisės laiduojamos pa- 
iėties. Vokiečiams ir visiems va
kariečiams reikią paskelbti, kad 
būsimos Vak. Vokietijos armijos 
carius sovietai laikysią ne ka
pais, bet partizanais, kuriems
aro atvejy nebūsią taikomi ne geros valios ir sutiks su laisvais 

Jenevos konvencijos, nei kitų rinkimais Rytų Vokietijoje.

Kad įsakymas būtų įvykdytas, 
buvo grąsinama bausmėmis ir 
žadamos dovanos fotografams, 
kurie daugiausia nufotografuos. 
Bet... pasirodė, kad ir žmonių 
yra. ir bausmių jie bijo, ir foto-

Lenkija turi būti didelė ir pa
jėgi, nes jos uždavinys skirti dvi 
Europos pajėgas — Rusiją ir Vo
kietiją. Tai buvo tezė, kuria bu
vo remiama atstatomos Lenki
jos politika 1918-1919 m. Tada 
jiems sekėsi. Ypatingai palaikė 
tada tą tezę Prancūzija. Dėl jos 
ir Lietuvai teko pergyventi ne 
vieną kritišką dieną.

Pasirodo, kad dabartiniai lon* 
doniškiai lenkų politikai tos 
Dmovskio anuomet iškeltos mo-

650.000 karių gerai ginkluotų 
vaitę Montrealy ir Toronte lan- ' 
kęsis Politinės Tarybos Londone 
narys ir vadas “Stronnictwo Na- 
rodowe” T. Bielecki, kaip prane
ša vietos lenkų spauda, išdėstė
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lygiai tą pačią tezę. Lenkijos vra kariškų pasirengimu ženkle.'ku- dienoraščius ir jų tarpe nebu- 
paskirtis — neleisti Rusijai ir Į j- - - - ■------- - --— —

ba bent spauda to neprimena. 
Bet būdinga, kad didelės Lenki
jos tezę užgiria visi laikraščiai.

Lenkai kažkaip vis dar nepa
simoko ir tebesvajoja apie “mo- 
carstwos” vaidmenį. Ar ne tiks
liau būtų mesti svajones apie grafai dirba, tačiau stalininės 
“Lenkijos misiją”, o savo politi- saulutės atokaitoje vistiek nieko 
ką paremti lenkiškos Lenkijos neišeina — pritrūko fotografi- 
idėja? ‘ ‘ ---- '■’ ’-,;“-

Kuria didelę Lenkų armiją i p įsigijimo terminą teko nu- 
švedų spauda praneša, kad da- kel,į iki ba|andžio 13 d 

bartmeje Lenkijos armijoje yra j 
j ir j 

' vadovaujamų sovietiškų vadų

joms popieriaus, filmų, klišių, 
kurių Sovietų Rusija nepristatė.

Sovietai, esą, negalį toleruoti V. 
Vokietijos įsijungimo į Vakarų 
frontą, nes tai esąs visų galiojan
čių sutarčių sulaužymas. Iš es
mės prieš Vokietijos armiją jie 
nesą, nes Vokietijos uždavinys 
būsiąs suvaidinti buferinės pa
jėgos vaidmenį, tačiau toje vo-

— Frankfurtas. — Buvęs vo- 
Bc to, dar 600.000 vyrų yra pa- kiečių generolas R. von Gers- 
ruošta rezerve, atseit karo metu dorf Katyno žudynes tiriančiai 
armija staiga pakiltų iki 1.250.- ‘komistjai pareiškė pats savo me- 
000. Visos Lenkijos gyvenimas *u peržiūrėjęs kapuose rastus au-

Pramonė pervedama į karinę ga- v? ne’ vieno, kuris būtų siekęs 
Vokietijai politiškai ir ūkiškai j mybą, geležinkeliai ir visa susi- vėliau 1940 m. balandžio mėn. 
suartėti. Ką reiškia “didelė Len- j sjėkimo sistema taip pat pritai- Tuo tarpu sovietai tvirtina, kad 
kija” Bieleckis ne visai teišryš- koma karo reikalui. i jie buvę išžudyti 1941 m. tarp lie-
kino. Jis tik pasisakė už bekom-1 
promisinį gynimą dabartinių 
Lenkijos vakarinių -sienų. Nes 
tai esą tik susigrąžintos kadaise 
lenkiškos žemės. Kokios turėtų 
būti rytinės sienos, jis nesakė ar-

i jie buvę išžudyti 1941 m. tarp lie-
1 pos ir rugsėjo mėn.

— Tokio. — Rusai pagrobė ir; netikima, jog jis galėtų Europon 
Komunistinė Lenkijos valdžia nusigabeno į Sachaliną du japo- išvykti anksčiau birželio-liepos 

buvo paskelbusi įsakymą iki š.m. r.ų žvejų .laivus su 30 žmonių. mėnesio. Neatidedami lietuviški 
kovo 1 d. visiems gyventojams — Otava. — Kanada stato 14 reikalai privertė suteikti plačius 
įsigyti pasus su fotografijomis., laivų kovai su povandeniniais. , įgaliojimus VLIKo pirmininkui ■

Įsakyti nesunku, bet...

iš pažangiųjų pajėgų, kaip kad 
Šiandien yra sudaryti R. Vokieti
jos liaudies milicijos karininkų 
kadrai”, pareiškė gen. maj. Ho- 
run Leningrado posėdžiuose.

— Bonna. — Kancleris Ade- 
naueris pareiškė radijo kalboje, 
kad ir jis esąs už visos Vokieti
jos suvienijimą ir už keturių pa
jėgų pasitarimus tuo reikalu, bet 
tik su sąlyga, jei sovietai parodys

/
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Įsidėmėtina rinkimų reikaluRinkimai į Kanados LB Krašto Tarybą jau visai nebetoli. Jų sėkmingumui laiduoti ir nesusipratimams išvengti visiems tinka atsiminti, kad balsavimo pareiga turi būti įvykdyta ir įvykdyta tvarkingai. Svarbu, kad nebūtų jokių nesusipratimų bei prieštaravimų ar skundų po rinkimų.KLB Tarybos Rinkimų Taisyklės spaudoje buvo skelbtos jau beveik prieš metus, tad rinkimams artėjant pravartu prisiminti, kas svarbu rinkikui žinoti atliekant balsavimo pareigą.Balsuoti turi teisę kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje, kuria r. sukanka prieš balsavimo dieną 18 metų, vistiek ar jis įsirašęs į lietuvių registracijos kartoteką ar ne. Išimtis daroma tiems, kurie kenkia lietuvių tautai, priešingi Lietuvos nepriklausomybei ir pritaria bolševikinei ar kitokiai Lietuvos okupacijai. Bet tokių sąrašas turėtų būti paskelbtas iš anksto. Kadangi tokio sąrašo dar nėra paskelbta, tai, atrodo, šį kartą nebus jokių suvaržymų niekam.Pilnateisio lietuvio moralinė pareiga dalyvauti Kanados lie- tuyių vykdomųjų organų sudaryme, t.y. rinkimuose. Turintieji teisę balsuoti surašomi abėcėlės tvarka į rinkikų sąrašus pagal registracijos kartoteką. Dar neįsiregistravę, pasiskubina įsirašyti prieš rinkimus ALOKų nurodytose vietose arba balsavimo būstinėje prieš balsavimą, jei anksčiau negalėjo. Balsavimas vyks š.m. gegužės 24 d., šeštadienį, nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. vak. viešai ALOKų paskelbtose būstinėse’ir visose apylinkėse, be jokios išimties, vienu ir tuo pačiu laiku. Jei nurodytu laiku būstinėje susirinkusieji nesuspėtų pabalsuoti, tai Apyl. LOKas arba seniūnai gali laiką pratęsti iki ten susirinkusieji bus pabalsavę.Balsavimo būstinėje ir prie jos draudžiama bet kokia agitacija. Taip pat pagal galimybę balsavimo būstinėje turi būti sudaryta rinkikui balsavimo slaptumo sąlygos.Svarbu žinoti, kad balsuojama ne už sąrašus, kaip jau kaikur skelbiama, pavadinant' net “įsidėmėtinais sąrašais” arba “Tai Toronto visuomenės sąrašai”. Argi tokios gausios Toronto kolonijos vardu galėjo kalbėti 30-ties asmenų grupė ir kasgi ir kada ją įgaliavo? Ir rinkimų taisyklėse aiškiai sakoma, kad kandidatus stato tik grupės asmenų, bet ne visuomenė ir ne organizacijos.Kandidatai į Krašto Tarybą balsavimo lapely bus surašyti abėcėlės tvarka. Rinkikas; balsavimo būstinėje gavęs balsavimo lapelį su voku, patikrina, kad jis būtų antspauduotas LKLB OK antspaudu ir be jokių papildomų prirašinėjimų, jis turi būti švarus, toks kaip yra atspausdintas.Kiekvienai apygardai yra nustatytas kandidatų skaičius: Quebec apyg. — 7; G o —. Wirmipeg-Manitctaa 2. Taigi, rin-kikąs'balsavimo. ly at ■. reiKalingą skaičnj kandidatų, kiekjo apygardai priklauso, kurie jo manymu ir įsitikinimu būtų tinkami rinkti į Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybą. Po to nuošalesnėje būstinės vietoje ■—negalima išsinešti kur kitur, — . kitiems nematant, kryžmai dvigubom linijom perbraukia balsavimo lapelyje paskutinėje grafoje ties tais eiliniais numeriais, kurie yra toje grafoje ties kandidatais, už kuriuos nori balsuoti. Jeigu balsavimo lapely būtų atžymėta balsuojant už didesnį kandidatų skaičių, negu turi būti išrinkta toje apygardoje atstovų, tai toks balsavimo lapelis atmetamas, laikomas negaliojančiu, nepaduotu. O taip pat atmetami ir tokie, kuriuose rinkikas yra pasirašęs arba ką nors įrašęs.Kiekvienas rinkikas balsuoja tik už save. Už kitus, kad ir savo šeimos narius, draudžiama, ir tik vienoje apylinkėje ar seniūnijoje. kur balsavimo metu randasi.Tai tiek būtų būdingesnių dalykų, į kuriuos rinkiko balsavimo metu turėtų būti atkreiptas reikiamas dėmesys. L. š.

LiETUVIS NORVEGIJOS SANATORIJOJEIš Austrijos Kufstein su grupe kitų džiovininkų vasario mėn. pradžioje Norvegijon buvo pergabentas ir lietuvis Juozas Budrius. Jis, kartu su 13 kitų asmenų o' toko į Solhogda sanatoriją prie Mandal miesto, 150 mtr. aukštumoje.Kaip pats rašo, sanatorijoje tvarka esanti gera, maitiną neblogai, patarnavimas geras, laisvės nevaržo, laisvalaikiui praleisti yra ir vietos ir priemonių. Be 14 tremtinių, yra dar 30 ligonių pačių norvegų.^Norvegai pacientai gana malonūs ir draugiški ir mes jau spė-. jome taip susigyventi, lyg būtume v;ena šeima. Bendrai, kiek teko susipažinti ar susitikti su norvegais, visi parodė didelį nuoširdumą ir atjautimą mūsų padėties. Kažkaip jau pradedi jaustis esąs tikrai žmogum1, o nė neapkenčiamu “auslaenderiu”. Aiškiai jauti, kad tavimi tikrai nuoširdžiai rūpinasi ir jokio skirtumo nedaro tarp tavęs ir vietinio. Kas savaitė gauname po 5 kronas smulkioms išlaidoms. Be to, kiekvienas gauname po kostiumą, paltą (vasarinį ar žieminį), virš ’.tinius baltinius, šiltus apatinius baltinius (komplekt.), gu- mįnius batus, pižamą, kojines, megst ni ir kitų smulkesnių dalykų, žiūrint ko kas neturi. Visi duodamieji dalykai yra gana geros kokybės. Be to, specialiai ateina iš Mandalio mokytojas (kasdien) mus mokinti norvegų kalbos...
... Gyvenimas Norvegijoje vi

sai normalus ir jokio nedarbo 
pas juos nėra. Dirbą gauna tokį 
atlyginimą, kad gali neblogai gy
venti. Pav., paprastas darbinin-

■ kas uždirba vidutiniškai per mėnesį 500-700 kronų (Amerikos doleris — 7 kronos ir 5 ore). Butas iš dviejų kambarių (puikiai apstatytų) ir virtuvės — 50 kr. mėnesiui. Gi geram viešbuty kambarys dienai 2 kr. Valgis mėnesiui vienam asmeniui kainuoja iki 140 kronų...___ Teisybė, buvo atvažiavęs iš Kristiansand katalikų vienuolis —- pranciškonas (Mat Manda- lyje nėra nei kat. kunigo, nei bažnyčios). Jis čia su mumis, kurie katalikai, pasikalbėjo ir jau sekantį sekmadienį mes nuvykome į vienus seserų vienuolių vasaros poilsio namus, kur kuklioje to namo koplyčioje tas pats tėvas pranciškonas atlaikė šv. Mišias. Po mišių pakvietė visus (be mūsų dar buvo pora norvegų šeimų) prie kavos ir pyragaičių. Ten malonioje ir draugiškoje ; r.v.ctaikoje išsikalbėjome. Mat seserys vienuolės (visos vokiečių kilmės) ir tėvas pranciškonas (olandas) mokėjo vokiškai. Apie Mandalį randasi tik trejetas kat. šeimų. Dabar su mumis iau susidarys daugiau (mūsų tarpe katalikų 8 asmenys).
Summa summarum esu vis 

dėlto labai patenkintas, kad pa
kliuvau Norvegijon. Tik bėda, 
kad neturiu ko pasiskaityti lie
tuviškai. Rašysiu redakcijoms — 
gal susimylės ir siuntinės man 
laikraščių. Ar Norvegijoje yra 
dar lietuvių be manęs, — iki šiol 
neteko sužinoti.

Mano adresas: Hr. Budrius 
Juozas, Solhogda, Mandal, Nor
ge (Norwegen).

Red. pastaba: Ar negalėtų kas 
šiam vienišam lietuviui užpre
numeruoti “TŽ”?

mirština, kad brituose suranda 
Bevan nemažai pritarėjų, kurie 
trokšta taikos ir vengia apsigink
lavimo išlaidų.

Apie sovietinį pajėgumą reikia 
kalbėti dideliu atsargumu, nes 
jis turi eilę spragų, o informaci
jos gali būti toli nepatikimos. 
Ką jie išviso galvoja dėl Euro
pos, išpuola tenkintis tik prielai
domis, nes nuo Berlyno blokados 
jie paliko Europą ramybėje, net 
ir jų naguosna patekusią Suo
miją.

Trys išminčiai
Š. Atl. S. politiniu veidu netai 

rūpinasi trys pramanyti išmin
čiai: W. Averęll Harriman,,— 
amerikietis, Sir.Edwin Plowden 
— britas ir Jean Monnef — pran
cūzų žinomas ekonomistas. Pra
ėjusį rudenį jie buvo susirinkę 
ir padarė kaikuriuos nutarimus, 
kurie . Lisabonos konferencijos 
buvo priimti dėmesin. Kaip be
būtų keista, bet jie daugiausia 
stengėsi aptarti kariuomenės

Iš JAV žiūrint keista, kad vakarinė Europa negali ne vien politiškai sutarti, bet ir apsiginkluoti Toji keistenybė metasi į akis, kai amerikietiškomis akimis žiūrima į Europos klausimus. Europa nusilpo per pastaruosius pasaulinius karus. Ūkiškai išsunkta, kolonijalinės imperijos pakrypusios, o jos didžiosios tautos yra netekusios lygsvaros, bandydamos gyventi praeities galybės atsiminimais. Europos padalinimas ir europiečių nervais nuolatinis žaidimas, kai sovietinė grėsmė pašonėje, sukuria tą didžiulę neviltį. O ją padidina dažnas svyravimas ir kalbos, tarytum Europos klausimas gali būti išskirtas iš visumos ir paliktas jos pačios likimui. JAV, padėdamos Europai, dažnai pamiršta, kad bent kultūriniai, tuodu žemynu neišvengiamai yra susietu ir juodu vienokis likimas laukia ateityje.
Karinė gynybaGen. D. Eisenhower ganėtinai skaičius, net neštabtelėję ties at- perdėjo karinio oro laivyno pajėgumą, minėdamas turimus 4000 lėktuvų. Tai skaičius numatytas Lisabonos konferencijoje. Tačiau tikrovėje gen. Norstadt vadovybėje vargu yra daugiau 1000 karinių lėktuvų, kurie sudaromi britų, belgų, prancūzų ir amerikiečių taktikinių vienetų. Geriausiomis viltimis darbus palydint, šių metų gale gal pasieks 2000 taktikinnių .lėktuvų, kai jų reikia bent dvigubo skaičiaus.Karinis jūrų laivynas Viduržemio jūroje apima senųjų ir naujųjų Š. Atl. S. narių — Graikijos ir Turkijos karo laivynus. Tačiau nepamirština, kad Baltijos jūroje Kategatąis gali pasipilti sovietiški povandeniniai, kurių dabar jie turi septynis kartus daugiau negu vokiečiai pradėdami H Pasaulinį karą. Sovietų jūrinis oro laivynas yra sutelkęs 3000 lėktuvų, o jūros laivyno personalas yra penkis kartus didesnis už britiškąjį. Sovietiniam jūros laivynui sulaikyti-Baltijos jūr<>s sąsiauriuose reikalingi šeši jūros laivyno vienetai. Jų, tuo tarpu, neturi britai nei amerikiečiai.Sausumos kariuomenę sudaryti gali būti mažiau .vargo, nes vyrus galima mobilizuoti. Tačiau to neužtenka. Juos reikia vienodai apmokyti ir apginkluoti. Ar tas apginklavimas Europoje jau turimas, sakysime, bent 50 divizijų — apie tai nekalbama. Jei tesitenkinama popieriniais mobilizacijos planais, kai Sovietai nuolat mankština savuosius dalinius, tenka nuogąstauti dėl europinio saugumo.

Ūkiškas pajėgumasEuropos svarbesnių valstybių ūkišk. pajėgumas negali pasiekti laipsnio, kad jos galėtų tesėti apsiginklavimo programas. Š. Atl. S. besikuriant buvo tikėtasi, kad Europos ūkiškas pajėgumas bus atstatytas, o ūkiškas ir poli- tini^bendravimas ras naujas formas. Vien ties britais ir prancūzais stabtelėjus užtiksime ten didelius ūkiškus kliuvinius, kurie neleidžia jiems tesėti apsiginklavime. Prancūzai buvo pasišovę pastatyti 20 divizijų 1954 m. Tat jiems atseisią 2 trilijonų f r., tačiau kai pradeda skaičiuoti jau skaičius pašoko iki 8 trilij. -fr. 1950 m. pasišovė prancūzai gaminti 50 to. šarvuočius, bet 1951 m. Bastilijos dienos parade jų tepasirodė trys. Pasiekia žinios, kad ir nūdien prancūzai teturį tuos tris šarvuočius, nes jų gamyba esanti sustabdyta. Britai buvo numatę popieriniame biudžete 4,7 bil. svarų apsiginkluoti, bet praktikoje iš tos sumos beliko nedaugiau 20%. Nepa-

skirų kraštų ūkišku pajėgumu. Lisabonos kanferencija, pasikliovusi jų išvedžiojimais, užsimojo turėti šmi. pabaigoje 22 kovos divizijas ir apie 20 rezervines. Tačiau visa tai pareina nuo apstybės “jei”: jei britai ir prancūzai pajėgs, jei Tolimuose Rytuose padėtis nepablogės, jei JAV Kongresas pritars remti tą planą, jei...Kitas būdas Europą paremti: tikėtis ginklų iš JAV. Tačiau šis reikalas pareina jau ne nuo Š. Atl. S., bet nuo Pentagono Vašingtone. Tie ir kiti klausimai, įskaitant jau atliktą Š. Atl. S. administratyvinį pertvarkymą, pareina eilės sąlygų, kurių ir

“trys išminčiai” negali išryškin
ti. Todėl jų visa išmintis glūdi 
niūriame tylėjime.

Politinis sustingimasPolitiniame lauke Europoje matome apstybę kliuvinių, kurie sudaro didžiausias problemas. Eiiropa pernelyg yra sustingusi, kad paskubomis prisitaikius naujoms sąlygoms ir ieškojus išeities. Geriausias pavyzdys Vokietijos įjungimas į Europos gynybą. Visa gerai dėjosi, kai Kongresas buvo neigiamai nusistatęs. Amerikiečiams nuomonę pakeitus, nemažai britų ir prancūzų prieštarauja šiam sumanymui. Pagaliau net visiem? sutarus vokiečiams leisti apsiginkluoti, iškyla praktiškieji klausimai: Saar, apsiginklavimo pajėgumas, skaičius ir tt. Sovfbtai sistema- tiškai organizuoja Rytų Vokietijoje vadinamas Bereitschaften. Paskutinės žinios kalba, kad ir amerikiečiai juodąsias darbo kuopas pavertė karinėmis. Jei ir tikėti toms žinioms, jos dar nepasako, kad vakarinė Vokietija tuo būdu gali būti įjungta į Š. Atl. S. Be Vokietijos dar turime Ispaniją, Švediją, Šveicariją, kurios spekuliuoja skirtingais motyvais neįsijungti. Vakarų Vokietijos sujungimas yra dar tolimas, nes kiekvienos didžiosios tautos tradicinis ir tikroviškas kelias turi nelygiagretiškas linkmes. Visa tai leidžia pasidžiaugti Maskvai, kad ir trys “išminčiai””, iki šio meto nesuradę sprendimo, tenkinasi svajonėmis, siejančiomis 1954 metų įvykius. Tačiau kas gali būti tikras, kad įvykiai leis Europai tenkintis vėžlio sparta savo gyvybiniams reikalams spręsti?

Gegužės 27 d. sukanka lygiai 
metai kaip Hamiltone veikia 
Tautos Fondo Atstovybė. Jos va
dovybė, kurios priešakyje yra 
p. Stasys Bakšys, yra pasiryžusi 
sukaktį reikiamai paminėti ir 
tam jau visu tempu ruošiamasi. 
O ši atstovybė yra tikrai daug 
pasidarbavusi

Gyvenant išmėtytiems 200.000 
gy. mieste, daugeliui vos tepra- 
dėjus kurtis, neturint nei salės, 
kur niekieno nekliudomi galėtu
me susieiti savo reikalų ap
svarstyti, teturint tą vieną cent
rą — bažnytėlę, veikti yra labai 
sunku. Tai rodo, pav., kad ir 
ne visai sėkmingos pastangos lie
tuvius suregistruoti. Dar ir šian- 
dein apie tikrąjį liet, skaičių Ha
miltone tegalime tik spėlioti. 
Niekam nepaslaptis, kad ir pa
skiros organizacijos skundžiasi 
nelankymu susirinkimų ir narių 
neveiklumu. Štai prieš metus nu
pasakotose sąlygose įsikūrė ir 
•Tautos Fondas.Pradėta iš nieko ir Hamiltono Tautos Fondas savo vaisiais greit pralenkė kitas kolonijas. Mums hamiltbniečiams patiems girtis, būtų kažkaip nepatogu, tad šia proga leidžiu sau pakartoti prof. Kaminsko žodžius iš jo viešo pareiškimo Hamiltone: “.. .-Hamiltono Tautos Fondas pro po rciona- liai yra davęs bene daugiausia ir tai buvo didelė sveikintina parama dirbantiems tautos vadavimo darbą ...” Mes hamiltoniečiai turime didžiuotis tuo, o tam darbui vadovauja veikli ir energinga valdyba: Stasys Bakšys, atsto- . vybės vedėjas; Vaitiekus Kazlauskas, sekretorius; inž. Juozas S vilas, iždininkas; Vladas Šešel- gis, kartotekos vedėjas; Stasys Dalius, Motiejus Lazdutis ir Alfonsas Patamsis nariai.Jie vis laužo galvas, ieško bū-

EL CAMPESINO arba VALERIO GONZALEZSu dideliu įdomumu perskaičiau “TŽ” p. Pr. Alšėno iš anglų 
—■ jAš lankiau Sta- ”. Šis tas, i§ kpygoskalbos’ verti lino generolįA mokyklą 'sfraipsius,^Listen Čbmmttfdęri’*, kuri Argentinoje pasirodė prieš pora metų kitu vardu: “La vida y mu- erte en la URSS”— Gyvenimas ir mirtis So v. Rusijoje.Vienam JAV laikrašty tel*o matyti dar vienos ištraukos vertimą, tačiau apie patį autorių mūsų spaudoje mažai terašyta.Valerio Gonzalez save mėgo vadinti EI Campesino — valstietis, — tiesiogine prasme ir neišmanėlis bei storžievis, — netiesiogine prasme. Kaimietis, kaip mes lietuviai suprantame, ispaniškai yra aldeano. Aldea — kaimas. Campo — laukas. Jis nėra joks generolas. Nėra baigęs jokio mokslo. Visas jo karinis mokslas, kad yra buvęs Ispanijos Marrokko svetimšalių legijono būrininku (cabo) Kylant revoliucijai Ispanija turėjo 850 generolų. Tik 15 (jų tarpe keli atsarginiai) pasiliko su valdžia, o kiti visi sukilo. Valdžia praktiškai paliko be kariuomenės. Reikėjo kariuomenę organizuoti iš naujo. Pradėjo kurtis atskiri kariuomenės daliniai. Kiekvienas dalinys tvarkėsi savistoviai. Pavyzdžiui, Madrido šoferiai sudarė savo dalinį, fabrikų darbininkai — savo, komunistai — savo, anarchistai — savo ir tt. Kuris nors sumanesnis fabriko darbininkas pradeda agituoti, kad reikia eiti ginti valdžią. Darbininkai, sudarydami savo dalinį, kurį nors iš savo tarpo buvusį skyrininką ar viršilą, paskelbdavo dalinio komendantu. Tokiu pat būdu ir V. Gonzalez tapo komendantu, o vėliau generolu.Dabartinis Jugoslavijos diktatorius Tito — Joseph Bros — taip

Helgolandas paverčiamas kurortu
Poetų apdainuota, pagarsėju

si uolų salelė Vokiečių jūroje, 
Helgolandas, vos % kv. kilomet
ro ploto, iki šiol buvusi D. Bri
tanijos žinioje ir naudota kaip 
karališkosios aviacijos bombų 
mėtymo pratimų vieta, kovo 1 d. 
perduota vokiečiams. Britų avia
cija savo pratimams pasiėmė 
smiltingąją Knechtsand salelę 
priešais Cuxhaveną. Vokiečius 
tai erzina, tačiau dėl romantiš
kojo Helgoland© grąžinimo jie 
džiūgauja.

Iškilmingai Helgolandą per
ėmė Schleswig-Holsteino min. 
pirm. W. Luebke su daugeliu

augštųjų pareigūnų iš Hambur
go ir Žem. Saksonijos. Ten ra
do viską išdaužyta. Net iš trijų 
didžiųjų uolų kalnų vos vienas 
teišlikęs. Visur uolų ir granatų 
skeveldros, buvusių fortų gelž- 
betono atplaišos, geležys, spyg
liuotos vielos ir bombų išraustos 
duobės. Atstatymo darbai jau 
pradėti. Tačiau tai jau nebus 
tvirtovė. Tai bus senoviškai me
teorologinių stočių ir jūrų tarny
bų būstinė, o pirmiausia tarptau
tinis kurortas, patrauklus jau 
nebe vien senosiomis legendomis 
ir ošiančia jūra, bet praėjusio 
karo žymėmis, kurios beabejo 
nebus visos pašalinamos.

•pat Ispanijoje padarė karinę “karjerą”. Ten tapo pulkininku, o vėliau, Stalino pavyzdžiu, ir maršalu. ;' ■ Campėsino daliniai buvo sudaryti tik iš komunistų. Jis pats taip pat buvo fanatiškas komunistas, žiaurus. Belaisvių jis neėmė, paimtus į nelaisvę žudė. Jei įtardavo savo dalinio karei- panes, kad La Pašionaria, nore- vį esant bailiu, taip pat nužudydavo. Kareiviams leido plėšikauti ir prievartauti. Savo knygoje jis prisipažįsta įvykdęs daug žmogžudybių, tik pasiteisina tuo, kad manęs, jog tai darąs dėl geresnio rytojaus. Campesino nėra iš tų, kuris nuvažiavęs į Rusiją ir pastebėjęs blogumus, atsivertė. Visa, ką jis matė Rusijoje, jis tą patį revoliucijos metu darė Ispanijoje. Kada sovietų laivas iš Prancūzijos jį vežė į Rusiją, Ilja Ehrenburg jau jam paaiškino, kad sovietiškas darbininkų rojus yra tik propagandos įrankis ir nieko daugiau. Campesino tas visai nejaudino. Leningrade buvo patenkintas enkavedistų priėmimu ir visai nesi- spiaudė, gavęs gerą butą ir... kiekvienai nakčiai naują moterį. Frunzės karo akademijoj išdidus. Bet... nelaimė. Susipyksta su savo tautiečiais komunistais La Pašionaria (Dolores Iba- ruri) ir Lister. Pastarieji buvo galingesni. Campesino dar galvojo taisyti savo padėtį. Kreipiasi į

Kalininą. Tas jį priima ir išbara. Rašo laišką Stalinui, bet laiškas pakliūva policijai. Nenori, kad jo reikalas atsidurtų Kominter- ne, ,t.y. kad spręstų patys ispanų komunistai. Prasideda jo ašarų pakalnė.Dabar jis atsiminė, kad Lister išprievartovo penkias nepilnametes Rusijoje gyvenančias is-

dų savo darbo barams dar dau
giau išplėsti ir darbą suaktyvin
ti. Jie nepraleido ir savo metinio 
paminėjimo progos. Paminėji
mas ruošiamas ne kokiam pasi
smaginimui, bet grynai tauti
niais motyvais, kartu, žinoma, 
siekiant naujų įplaukų, taip rei
kalingų tautos vadavimo darbui.Metinės yra numatytos atšvęsti ne gegužės 27 d., kaip ištikrųjų priderėtų, bet gegužės 17 d., nes pastarajai dienai tegauta rumunų salė (22 Murray St. W’). Minėjimo dieną statomas veikalas “Kelias į laisvę”, parašytas ha- miltonietės Zinaidos Karbaus- kaitės-Šukienės. Sceną puoš dailininko Broniaus Grikenio, dabar gyvenančio Toronte, dekoracijos. Režisuoja p. Vilimaitienė, gi scenoje dalyvaus: Sutkaitytė, La- tauskaitė, Stasevičius, Panavas ir Šalčiūnas. Gros lietuviškas orkestras “Aidai”, vadovaujamas p. Vytauto Babecko. Tarp kitko... bus atitinkama loterija ir, apsi- lankiusųjų patogumui, turtingas bufetas. Įsidėmėtina, kad “Kelias į laisvę” dar tik pirmą kartą statomas, tad laukiama didelio pasisekimo.Fondo Valdyba savo metinių proga balandžio 16 d. posėdy nustatė ir gaires savo darbui suintensyvinti. Kaikurios jų prisimintinos.Fondo valdyba dėjo visas pastangas, kad tautiečiai laisvu noru kreiptųsi į Fondą ir sumokėtų minimalinį nario mokestį. Tačiau faktiškai tas nedavė lauktų vaisių. Tada griebtasi pačios, sakyčiau, kraštutinės priemonės— pasiryžta lankyti gyvenamus butus ir asmeniškai mokesčio prašyti. Tautiečių duosnumas, deja, nedžiuginantis, be to, tai sunkiai įvykdoma. Daugeliu atvejų norimi asmenys nebuvo rasti namuose net lankantis po eilę kartų. Dėl to Fondo valdyba priėjo išvados, kad tam sunkiam darbui reikia paprašyti pagalbos iš kitų organizacij ų: nutarta kreiptis į jas, prašant iš savo tarpo išrinkti bent po vieną Fondb talkininką, kuris palaikytų nuolatinį kontaktą su pačia Fondo valdyba ir per juos'būtų surenkami tam mokesčiai bei atliekami kiti pavedimai. Be to, Fondo valdyba šiuo metu jau turi eilę savanorių, pasižadėjusių tęsti tą sunkųjį pinigų rinkimo darbą.Posėdžio metu gyvai diskutuota ir kitos įvairios lėšoms įgyti galimybės, kaip išleisto lietuviško albumo platinimas ir kit. Bet ir čia veik visų nusiskųsta, jog ■ ypač esąs sunkus lietuviškų knygų platinimas, visuomenė nesanti palanki, kaikas net nepagailįs ir tam tikro iškalbinėjimo...

dama liįtti su meilužiu, išprovokavo, kad enkavedistai sušaudytų jos vyrą. Pamato, kad kazaks- taniečiai Butyrkos kalėjimo tarnautojai priėvartauja moteris visų akivaizdoje, kad Lubliankos kalėjime enkavedistai, pasisodinę lietuvį ant taburetės, negailestingai terorizuoja. Koncentracijos stovyklose jam įsakinėja j Paliesta ir bažnyčioje aukų dėžės klausimas. Vidutiniškai apskaičiuota, kad vienas asmuo įsurinkti per naktį mirusių lavo nūs nurengti ir palaidoti.Vis tik jis turi laimės. Iš Ru- metus yra į ją įmetęs nedaugiau sijos pabėga į Vakarus. Paryžių- į keturių centų. Šitoji dėžė nutar- j e turi bylą su Lettres Francaise, ta palikti ir ateičiai — geriaut.y. Su tuo pačiu laikraščiu, su kuriuo bylinėjosi ir Victor Krav- čenko. Laikraščio redaktorius Morgan pavadino jį banditu. Teismo salėje Campesino šoko kumštimi sutvarkyti Morganą.Campesino knyga buvo staigmena — toks fanatiškas komunistas kalba prieš Rusiją. Jeigu Lettres Francaise redaktorius Margan ir vadina Campesiną banditu, tai vis tik norėtųsi žinoti, kodėl to anksčiau nematė?
Vladas Veselauskas.

PAX ROMANA KONGRESAS
22-as pasaulinės akademikų 

organizacijos Pax Romana kon
gresas įvyks Kanadoje. Laukia
ma daugiau kaip 500 delegatų iš 
50 kraštų. Organizaciniai posė
džiai vyks Toronto šv. Mykolo 
kolegijoje rugpiūčio 17-24 d.,- 
pats kongresas vyks Montrealio 
universitete (prancūziškajame) 
rugpiūčio 25-28 d., o po to bus 
perkeltas į Quebec, kur rugpiū
čio 30 — rugsėjo 1 d. vyks La
vai universiteto 100 metų jubi
liejaus iškilmės.

Kongreso organizaciniais rei
kalais rūpinasi Kanados Pax Ro
mana komitetas, veikiąs Mont 
realy, kur yra ir visos organiza
cijos prezidentas Rosaire Beau- 
lė. Prie organizacinių darbų pri

sideda Newman klubų Kanados 
Federacija, katalikiškų universi
tetų federacija, o, be to, dar ka
talikiškų kolegijų ir katalikiškų 
universitetų studentų federaci
jos. Toronto kardinolas McGui
gan ir premjeras St. Laurent per 
Pax Romana Journal, leidžiamą 
Šveicarijos Friburge, jau pa
skelbė sveikinimus kongresui.

UNESCO, kurios patariamuo
ju nariu Pax Romana yra nuo 
1947 .m., paskyrė 4 stipendijas 
studijuoti Kanados katalikiškuo
se universitetuose studentams iš 
Prancūzijos, Peru, Italijos ir P. 
Afrikos.

Iš 6 prelegentų 5 savo paskai
toms pasirinko temą “Universi
teto vaidmuo”. Tai Msgr. Alph. 
Parent, Lavai universiteto vice- 
rektorius; Dr. Olivier Lacombe, 
Lili univ. dekanas; Aleen Amo
roso Lima, Rio de Janeiro katali
kų univ. prof, ir Panamerikos 
unijos kultūrinio skyr. vedėjas; 
Dr. Fr. Vito, šv. Širdies univ. 
Milane vicerektorius; Rev. Ge
rald B. Phelan, Notre Dame uni- 
versit, Indianoj prof.

Kongrese ruošiasi dalyvauti ir 
Stud, ateitininkų Sąjunga, kuri 
jau seniai yra Pax Romana na
rys..

keli centai, negu nieko. Tuo tarpu šitoji dėžė galėtų ne tik save pateisinti, bet dar būti dideliu palengvinimu valdybos darbui. Pirmučiausia, mes kiekvienas ateityje turime pasižadėti kas sekmadienį į ją įmesti nemažiau 5 centų. Šitoji suma tikriausiai nėra didelė! Pradėkime nuo sekančio sekmadienio tai praktiš- kai.vykdyti. Mesdami centą prie cento, gale kitų metų nustebsime dėl vaisių. Pagaliau mes galime pagalvoti ir apie tai, kad šitoji dėžė gali dalinai atstoti ir mokesčių rinkėjus. Būtų labai pageidautina, kad tokie, kurie negali asmeniškai su valdybos nariais susinešti, nustatytą rinkliavą uždarame voke taip pat įmestų į nusakytą aukų dėžę. Šiuo atveju pageidautina, kad toks asmuo nepamirštų įdėti į voką ir savo pavardę bei pilną adresą, kad būtų galima reikiamai atžymėti ir išrašyti pakvitavimą.
Baigdamas reiškiu viltį, kad 

Hamiltono Tautos Fondo Atsto
vybė su dideliu pasisekimu at
švęs savo pirmąją sukaktį ir tas. 
ją dar labiau paskatins dirbti 
taip naudingą mūsų tautai darbą. 
Gi į mūsų širdis įžiebs pareigos 
supratimą!

Adv. Jer. Valaitis.

“Liaudies Balsas” 
paskelbė atsišaukimą į savo 
draugus, kuriuo ragina vasaros 
metu parengimais organizuoti 
paramą jam. Esą, “šiemet ji rei
kalinga labiau negu kada pir-

— Londonas. — D. Britanijos ma”. Raginama ruošti “populia- 
parlamente žadama pasiūlyti, Į rūmo kontestus” ir vis kelis kar- 
kad karalienė po tam tikrą lai- tus kartojama, kad tai labai 
kotarpį reziduotų visuose Com- svarbu 
monwealtho kraštuose. kymo”.

“dėl laikraščio išsilai-
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Issisokimas ar pikta valia?
Pastaruoju metu mūsų gyve

nime pasireiškė susirūpinimo 
vertas reiškinys. Kaikuri .mūsų 
spauda savo pirmąja pareiga ar 
biznieriško pasisekimo laidu lai
ko reikalą dergti viską, kas tik 
kur daroma lietuviškam reikalui.

Šitam koncertui vadovaujanti 
“Vienybė” pasirodė dar su vienu 
perlu, be jokio atsakomybės jaus 
mo dergiančiu BALFą, nors lei
dėjo žmona pati yra BALF di
rektorių tarpe. Tai yra Gautin- 
go džiovininkų sanatorijos Vo
kietijoje apylinkės valdybos laiš
kas (be parašų), pilnas pagiežos 
ir geriausiai tinkąs “Vilniai” ar 
“Laisvei”. Jį dar persispausdino 
paskutiniame numeryje ir to
rontiškė “Laisvoji Lietuva”.

Ilgame laiške dėstoma, kad 
Gautingo sanat. lietuviams “bū- 
tuviais džiovininkais esanti vie
nintelė visoje Europoje, kad iš 
BALFo jie per 1951 m. antrą 
pusmetį tegavę po 3.20 DM arba 
75 et,, o esą laikraščiuose skel
biama, kad surenkami tūkstan
čiai. Kur tie pinigai nueiną, 
jiems esą nežinoma, bet esą aiš
ku, kad BALFo vadovybė, pa
siųsdama savo pirmininką prof. 
Končių į Europą, — girdi, pasak 
“Dirvos” į Ispanijoje vykstantį 
Eucharistinį kongresą, —- išlei
džianti pinigus, kurie surinkti 
vargstantiems Vokietijoje su
šelpti. Geriau reikią nieko ne
rinkti, nes tada draugai nerašy
sią, kad mes suaukojom — jūs 
aprūpinti. Nepriimtinos esan
čios BALFo prisiųstos pašalpai 
prašyti anketos, primenančios 
politinius skriningus, tad jos sa
natorijos gyventojų buvę atmes
tos ir jie nutarę, “kad BALFas 
Gautingo lietuvius skaitytų kai
po vienetą ir šelptų kaipo viene
tą ir kas mėnesį, kaip kad'bandė 
daryti prieš metus. O jau kam 
duoti ir kaip tą šalpą dalinti — 
palikti spręsti vietos Apyl. Val
dybai”... Valdyba esanti susi
rinkimo Įpareigota kreiptis į JA 
V-bių liet, visuomenę, kad aukos 
Gautingo sanat. lietuviams “bū
tų siunčiamos per BALFą pasi
naudojant tik jo tarpininkavimu, 
aiškiai nurodant šalpos gavėją 
G. Apyl. Valdybą”. Esą, jie neno
rį sutikti, kad “mūsų vardu su
rinktos šalpos būtų sunaudoja
mos kelionių po užsienius, tar
nautojų algų ar anketų spaus
dinimo sąskaitoms apmokėti”. 
Reikią daryti taip, kaip BALFo 
Linden skyrius darąs, kuris su
rinktus $85 prisiuntęs per cent
rą, “nes centriniai BALFo veiks
niai nesiryžo paneigti aukotojų 
pageidavimo”. Gi iš surinktųjų 
tūkstančių jų “pilnumoje” ne
pasiekę. Aukoms siųsti prieraše 
nurodoma pavardė A. Jasaičio.

Ar žino apie šitokį laišką Gau
tingo apyl. visa vaidyba ir ten 
esą ligonys, paaiškės vėliau. Ta
čiau pavadinti tai akiplėšiškumu 
būsų permaža. Priežasčių patei
sinamų nebent tektų ieškoti žmo
nių psichinėje būsenoje. Blaiviai 
galvojąs žmogus juk nesiims ver
tinti veiklos organizacijos, ku
rios nuopelnai visų žinomi, vien 
savo keturiose sienose argumen
tų pasirinkęs ir netsakingų pliot- 
kų pasigraibęs, prieidamas paga
liau prie nesąmonės, kad BALF 
turi likti tik tam, kad persiųstų 
aukotojų jiems skirtas aukas.

O BALFo žmonės visdėlto tu
ri kantrybės, kad ėmėsi net dėl 
šitokių nesąmonių aiškintis. Jei 
jaif rado reikalo ir mes savo skai
tytojams tai- patieksime.

S. Narkeliūnaitė išsiuntinėjo 
laikraščiams pasikalbėjimą su 
BALF iždininku A. S. Trečio
ku. Atsakymuose randame šiuos 
duomenis.

Vokietijoje šiuo metu yra šelp
tinų lietuvių 8.440, jų tarpe 523 
džiovininkai, proto ligonių yra 
38, kitų chron. lig. 471, senelių 
882, vaikų per 2000 ir tt. Lietu

(Atkelta iš 1 psl.) 
reikšmingą ir svetimtaučių re
spektuojamą vienetą, jog būtų
galima tikrai lietuvius atstovau
ti tarptautiniuose žurnalistų 

. sambūriuose. Nors kaikurie sa
vaitraščiai bando steigtis savo 
“žurnalistų” sąjungas, atrodo, 
pradžia gera. Manoma, jog greitu 
laiku lietuvių atstovas užimsiąs 
atsakomingas pareigas Amerikos 
laisvųjų žurnalistų federacijoje.

• Laisvųjų Žurnalistų Federa
cijos Amerikoje vykd. tarybos 
pirmininku išrinkus rumuną 
Fracasanu, gen. sekretoriumi iš
rinktas Liet. Žurnalistų Sąjun
gos atstovas Dr. Vyt. Dambrava, 
“Amerikos Balso” komentato
rius. Jo kandidatūrą ypač uoliai 
palaikė lenkai. Energingasis se
kretorius žada imtis akcijos iš
judinti pelitinių pabėgėlių žur
nalistų veiklą. Praėjusią savaitę 
jam gimė antrasis sūnus.

• Kaip ir laukėme, Kongreso 
Katyno komisijos tyrinėjimai 
Vokietijoje, kasdieną iškelia to
kių faktų, jog jie gali paveikti 
Amerikos istoriją. Katyno kon
greso komisijoje respublikonai 
su demokratais, besiginčydami 
savais tikslais, iškelia pavergto
sioms tautoms skaudžių dalykų. 
Praeitą ketvirtadienį Wisconsino 
respublikonas A. E. O’Konski, 
vokiečių žurnalistams iškėlė 
klausimą ar Niurnbergo teismo 
metu JAV ir Anglija apkaltino 
rusus dėl užpuolimo Pabaltijo 
valstybių, Suomijos ir Lenkijos, 
ar amerikiečiai to teismo metu 
susidomėjo Katyno byla, ar jie 
norėjo šį reikalą kaip galima 
greičiau “užmiršti”. Dėl pirmojo 
klausimo Michigano demokratas 
T. Machrowitz pareiškė, jog šioj 
vietoj netinką apie tai kalbėti, 
o dėl antrojo, kurį dar pakarto
jo rytų europiečių prietelius Da
niel Flood, buvo kategoriškai at
sakyta, jog “amerikiečiai su so
vietais nebuvo padarę” jokio 
slapto priešų susitarimo “Katy-

BALF pirmininkas kan.'J. B. Končius lanko Prie, Vokietjiojė, 
senelių prieglaudą, kurioje randasi 30 lietuvių senelių.

vienas Valdybos narys ir.nei vie
nas direktorius jokio atlyginimo 
negauna. Samdomų tarnautojų 
yra dabar 4, o seniau buvę 15 
darbininkų sandėly ir 8 įstaigo
je. Be tarnautojų, esą, galima bū
tų išsiversti tik tada, jei BALF 
vien pinigus tesurinktų ir juos 
persiųstų, o kai dar rūbus ir 
maistą renka ir daugybe kitų 
reikalų rūpinasi, tai neįmanoma. 
Šiaip apmokamos — grąžinamos 
tik faktinės kieno išlaidos, pada
rytos BALFo veikloje. Ir pirm, 
prof. Končiui atlyginama tik ke
lionėje padarytos išlaidos. O jis 
ten išvyko visų direktorių vien
balsiu nutarimu, nes BALFui 
tenka likviduotis, kai IRO nebe
veikia, arba sudaryti pagrindus 
tolimesnei savo veiklai naujoje 
situacijoje. Reikia užmegsti ry
šius su naujomis organizacijo
mis, kurios IRO darbą perima. 
Pirmininkas ir išvyko išrūpinti 
tų naujųjų organizacijų ir vieti
nių valdžių paramą (juk Vokie
tija jau pati viską tvarkys, nebe 
okupacinės valdžios).

Tokius faktus p. Trečiokas pa
teikė žurnalistės klausiamas pa
gal gautingeniškių priekaištus, 
pateikė ramiai, vos pora kartų 
juos teprisimindamas ir be jokio 
priekaišto. Dėl laiško išspaus
dinimo paklaustas, p. T. tik suti
ko, kad visų direktorių pareiga 
žiūrėti, kad nebūtų skelbiamos 
nepatikrintos žinios, kurios ken
kia organizacijai.

Anketų p. Trečiokas neprisi
minė, tad nuo savęs galim paste
bėti,- kad gautingiečiai turėtų 
nepamiršti, jog jos rašytos ne 
jiems vieniems, bet visai masei 
šelptinųjų. O jų tarpe juk viso

viai džiovininkai yra ne vien 
Gautingo, bet bent dešimtys sa
natorijų, kiti 20 ligonių, 15 se-« 
nelių prieglaudų ir 190 įvairių 
kt. gyvenamų vietovių. Be to, dar 
yra 207 lietuviai Austrijoje, dau
gumoje paliegę ir ligonys, apie 
1200 Prancūzijoje, apie 100 Ita
lijoje ir kt. Visi jie šaukiasi pa
galbos. O BALFas ne vien šalpa 
rūpinosi. Didelė dalis jo energi
jos pastaraisiais metais buvo 
skirta sudarymui sąlygų emig
ruoti tremtinių masei. 27.000 jų 
jau JAV, o apie 90% iš jų ga
rantijas gavo BALF tarpininkau
jant. BALF dispozicijoje buvu
sios sumos po 1948 m., kai ne
tekta N. War Fund donacijos, nei 
vienais metais neprašoko 50.000 
dolerių. 1951 m. tesurinkta 46.470 
dol ir tik apie 60% tos sumos te
buvo galima sunaudoti šalpai. 
Sunku BALF lygintis su kitų 
tautų panašiom organizacijom, 
nes, pav., ukrainiečiai vien ad
ministracijos išlaidom imigraci
jai pravesti paskyrė $277.000, o 
žydai net 1,4 milijono.

Iždininkas taip pat pateikia da
vinius, kiek ir kaip siunčiama 
buvo rūbų, maisto, Care pakie- 
tų ir pagaliau pinigų, kuriuos 
padalinus tarp 10.000 visoje Eu
ropoje, žinoma, ne kažkas išei
na. Nuo 1951. III. i. iki š.m. IV. 
16. buvę pasiųsta pinigais per 
20.000 dolerių.

BALF C. Valdyba visada ragi
nusi aukotojus pareikšti pagei
davimus, kam aukas siųsti, o 
Linden skyrius Gautingo sanat. 
siuntęs kaip tik C. Vald. skatina
mas. Gautingas pamiršęs, kad be 
jų dar 190 vietovių gyvena lie
tuviai.

BALF turi 21 direktorių. Nei

Perdaug trimituojama apie pagalbą pavergtiesiems
no bylą nuslėpti”. Spauda paste
bėjo amerikiečių pareigūnų di
delį susirūpinimą šiems klausi
mams iškilus, gi vokiečiai parodė 
džiaugsmą, jog Niurnbergo byla 
iškyla kitoje šviesoje, apkalti
nant ne vien tik nacius bet ir jų 
buv. sąjungininkus sovietus. Gi 
aną šeštadienį Katyno byla pa
lietė ir gen. Eisenhowerį. Toks ar 
kitoks aiškinimas jo tuometinės 
akcijos gali turėti didelės reikš
mės 12 milijonų iš Rytų Europos 
kilusių amerikiečių balsavimui. 
Tas pats Machrowitz pareiškė, 
jog Eisenhoweris prie to reikalo 
nenorėjęs kišti nagų, nes “neno
rėjęs pykinti Rusijos”. Į tai res
publikonas iš Mich. atsikirto, 
jog tai nebuvęs jo reikalas, o 
teismo. Komisijoje buvo iškeltas 
klausimas ar Eisenhoweris, ar
mijos prokurorai ir kontržvalgy
ba tinkamai tuo reikalu atliko 
savo pareigas. Tą dieną buvęs 
Liuksemburge, gen. Eisenh. atsi
sakė šiuo reikalu pasisakyti.

Komisija, grįžusi Vašingtonan, 
žada liudinink ai s pakviesti 
Niurnbergo bylos vyr. teisėją 
Jackson ir padėjėją gen. Taylor. 
Galimas dalykas, bus iškviestas 
ir pats gen. Eisenhoweris. Šitaip 
pakrypę reikalai yra labai nema
lonūs gen. Eisenhowerio šalinin
kams. Jie nieko negali padaryti, 
nes gen. pareiškė jokiuo klausi
mu nepasisakysiąs prieš birželio 
mėn., iki pasitrauksiąs iš SAP 
vyriausiojo vado pareigų.

Ged. Galvanauskas ir Jūsų 
bendradarbis pakartotinai yra 
prašę šiuo reikalu susirūpinti lie
tuviškuosius veiksnius. Būtina 
turėti visą medžiagą parankiui, 
jei kartais būtų proga įrodyti, jog 

Endicott grįžo
Komunistinio Taikos Kongre

so Kanadoje pirmininkas James 
Endicott pereitą penktadienį su 
žmona grįžo į Torontą 4 mėn. 
praleidęs Kinijoje. Paklaustas 
žurnalistų dėl paskelbto pareiš-
kimo, kad amerikiečiai Korėjoje 
vartoją bakterines bombas ir 
kad dalis jų esą kanadiškos kil
mės, atsakė, kad amerikiečiai 
tikrai vedą bakterinį karą, tai jis 
sužinojęs iš dviejų kinų moksli
ninkų, bet, kad tai darytų ir Ka
nada, jis nesakęs niekur. Lygiai 
jis paenigė gandą, kad pats turįs 
fitografiją savo greta bakterinės 
bombos. Kadangi užsienių reika
lų min. Pearson buvo pasakęs, 
kad Endicott už apkaltinimą 
Kanados ir jos sąjungininkų ga
lįs būti teisiamas, jis pasisakė 
tuojaus paprašysiąs pasimatymo 
su užsienių reikalų ministeriu ir 
visus spaudos paleistus apie jį 
gandus išaiškinsiąs. Paprašytas 
telefonu priimti, min. Pearson 

kių yra. Yra, pav., nemažai klai
pėdiečių vekietininkų, kurių šel
pimas sukeltų kitų pasipiktini
mo, o patys jie mielai priimtų 
kiekvieną kąsnį. Tad ar nuosta
bu, kad BALFas nori, kad jo 
pasiunčiamas aukas skirstantieji 
įgaliotiniai būtų tikri, kam ski
ria ir dėl to numatė apylinkių 
valdybų atestacijas?

Tai matom prie ko prisigyve- 
nom. Triukšmo, pliotkų ir šmeiž
tų išalkę žmonės ir laikraščius 
leidžia. Bet nejaugi jau neturi 
nors trupinėlio atsakomybės 
jausmo? O dar sakosi kovoją dėl 
savo tautos labo. Galima eiti la
žybų, kad “Laisvė” ir “Vilnis” 
persispausdins tą laišką, kaip jau 
ne vieną šlamštą persispausdino 
iš “Vienybės”. Argi didelė gar
bė šitoks bendradarbiavimas 
vad. rezistencijos organams?

St. Gr.

Memmgeno stovykloje randasi 
345 lietuviai ligoniai ir jų šei
mos nariai, invalidai ir sene
liai. Iš kairės į dešinę: invali
das Leonas Abromavičius, 43 
m. amž., tremtinys Rudzevi
čius, BALF pirmininkas kan. 
J. B. Končius, ir Liet. Bend
ruomenės pirm. J. A. Noreika.

Katynas nėra kokia išimtis, jog 
tokiomis kapinėmis yra nusėti 
sovietų pavergtų kraštų laukai.

• Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos Niujorko skyrius imasi ini
ciatyvos reorganizuoti lietuvių 
žurnalistų organizuotą veiklą. 
Šalia organizacim$Ctarbo šiomis 
dienomis LŽSąjunga Kongreso 
Katyno komisijai pasiuntė laiš
ką, pataisydama jos nario 
O’Konskio pareiškimą, praleidu
si Lietuvos vardą, o taip pat pri
mindama, kad dešimtys žudynių 
Lietuvoje ir Červenėje, kurios 
“sušaudytos” aukos, bene pen
kios, galėtų būti naudingos ko
misijos darbe,- įrodant, jog ir Ka
tynas tebuvo metodiškas genoci
dinis aktas.

• Generolas Eisenhoweris, at
sakydamas į užmetimą, jog ne
reagavęs į pranešimą, apie Ka
tyno žudynes, pareiškė AP ko
respondentui, jog jis tuo laiku 
“buvęs perdaug užimtas”.

• Neramumai ir nesutarimas 
Šiaurės Rodezijoje, centro Afri
koje, kur, kaip žinome, yra įvel
tas DP lietuvis Simanas Žukas, 
vadovavęs tūlai kongreso parti
jai, JAV-bėse yra susilaukę di
desnio dėmesio. Britai, sujungę 
tris kolonijas, nori vietiniams 
duoti didesnę autonomiją. Tam 
yra priešingas P. Afrikos rasistas 
Dr. Malan ir centrinėje Afriko
je įsikūrę europiečiai, kurie norį 
“sustabdyti istorijos ratą”. Pas
kutinės žinios sako, jog einama 
prie kompromiso, bet Šiaurės 
Rodezijos negrai beveliją britų 
valdžią, negu naujųjų europiečių 
dominavimą pagal naująjį britų 
planą.

betgi atsakė, kad šiuo metu netu
rįs jam ką pasakyti, bet palauk
siąs, kol bus gauti diplomatinių 
atstovybių pranešimai iš užsie
nio. Tuo būdu Endicott į Otavą 
tuo tarpu nevyks. Jis esąs pa-
kviestas kalbėti dviejose angli
konų bažnyčiose Londone. Ge
gužės 11 d. kalbės Maple Leaf 
Gardens halėje “Taikos kon
grese”.

Kanados kelių nelaimės
Per 1951 m. kelių nelaimėse 

Kanadoje žuvo 949 asmenys, su
žeista 22.557, nuostolių padaryta 
už $17.701.576.

Automašinų buvo 1.205.023, li- 
cenzuotų vairuotojų 1.461.538, at
seit daugiau kaip kas dešimtas 
Kanados gyventojas. Iš žuvusių 
339 buvo ėję pėsti, 249 vairuoto
jai ir 302 sėdėję mašinoje. Gat
vėje žaidžiusių vaikų užmušta 17.

_,Argpirkti namus?
* ♦

Vos prieš 3-4 m. liet, tremtiniai 
teįsikūrė Toronte, o jau spėjo 
kelis šimtus namų nusipirkti O 
dėl to ne visi yra vienodos nuo
monės. Vieniem tai atrodo su
materialėjimas, kitiems rizikin
ga ir tt.

Ištikrųjų namus pirktis pri
vertė trūkumas butų, augštos 
kainos, nenoras įsileisti nuomi
ninkų su vaikais, na ir savaran
kiško, nesuvaržyto gyvenimo il
gesys. Kas nusipirko prieš 1-2 
metus, nesigaili: turi savo ramų 
kampelį ir išsiverčia, apsimokė
dami visas namo išlaidas: %%, 
paskolos ratas ir tt. Nauji atei
viai namus perka už 6.000-15.000; 
įmoka nuo $2.000-5.000; pasko
los 5 metams iš 5, 5^4 ir 6%%; 
mokėjimai paprastai atliekami 
kas 3 mėnesiai sumokant pasko
los ratas nuo $5 iki $75 ir % % už 
morgyčius. Pasitaiko ir sunkes
nėmis sąlygomis morgyčių, ku
rių reikėtų vengti. Morgyčiai yra 
atviri, kuriuos galima kiekvie
nu metu sumokėti, jei turi pini
gų, ir uždari, t.y., tik nustatytu 
laiku, pav., po 5 ar 20 metų gali
ma juos išmokėti.
Praėjus terminui, pav., 5 me

tams, likusią morgyčių sumą rei
kia sumokėti iš karto, kitaip na
mas gali būti paraduotas iš varžy
tynių. Tokiais atsitikimais naujo 
savininko įdėti pinigai dažniau
siai žūva. Paprastai, neturint 
savų santaupų, morgyčiams iš
pirkti, reik ieškoti naujų pasko
lų, kurių suradimas ir gavimas 
nemažai kainuoja.

Esant gerai konjunktūrai, kaip 
kad yra dabar, nėra labai didelių 
sunkumų su paskolų gavimu, 
morgyčių pratęsimu ir pan. Ta- 
čiauų didelį pavojų patenka ne
išmokėtų namų savininkai, kai 
krašto ūkis eina į depresiją. Nė
ra iš ko nei % %, nei ratų sumo
kėti ir, dažniausiai, reikia apleis
ti namus, nežiūrint kiek buvo 
jau išmokėta.

Šįmet namų prekyba gana gy
va, pasiūla nemaža, kainos to
kios pat, kaip pernai, bet galima 
nupirkti ir su mažesniu įmokė- 
jimu — apie $1000 mažiau, jei 
namas vertas $9000-15.000. Gy
viausia namų prekyba yra kovo- 
birželio mėn., bet tuo laiku ir 
kainos yra dažnai augščiausios. 
Mažiausia namų pasiūloma lie
pos ir rugpjūčio ir gruodžio-sau
sio mėn. Sakoma, kad geriausia 
pirkti rugpiūčio mėn., esanti pi
giausia kaina.

Namai perkami ir parduodami 
per “real estate” agentus, ku
riems įvykus bizniui sumokama 
3 % % namo vertės.

Perkant ar parduodant namus 
nereikia tikėti 100% ką sako 
agentai. Jų tikslas padaryti biz
nį. Čia pasigailėjimo nėra. Pa
darei pasiūlymą, pasirašei, da
vei čekį ir baigta. Užtat norimą 
pirkti namą reik gerai apžiūrėti 
ir iš vidaus ir iš lauko. Geriausia 
nusivesti specialistą. Daug rank
pinigių geriau neduoti, užtenka 
$200-400, jei namo vertė apie 
$8000-14.000.

Pirkti be didelės rizikos gali 
tik tie, kurie turi sutaupę bent 
$3000-5000. Viengungiams pirkti 
nepatartina, nes namas atneša 
nemaža rūpesčio, atima daug lai
ko, o, svarbiausia, reik nešti di
delę riziką dėl morgyčių ir kt. 
skolų.

Kas to viso nebijo ir turi pini
gų sutaupęs, gali visuomet pa
lengva daug namų apžiūrėti ir 
vieną nusipirkti, nes dažnai sa
vas namas, savas rūpestis, sutei
kia malonumo ir poilsio sunkia
me tremties gyvenime.

Jonas Karka.
Canadian Scene bendradarbis 

namų pirkėjams duoda tokių 
praktiškų patarimų:

Geriausias apžiūrėjimo laikas 
yra anksti pavasarį, kada leng
viausiai pastebimas blogas nu
sausinimas. Apžiūrint reikia 
kreipti dėmesio į tokius dalykus:

1. Jei namas yra geriausias 
toje apylinkėje, tai jo parduoda-

JAS SVETIMŠALIŲ LEGIONAS
JAV kongresas yra priėmęs įs

tatymą, leidžiantį suverbuoti 
12.500 karių iš svetimšalių, ne- 
priimant tik vokiečių ir Š. At
lanto pakto valstybių piliečių. 
Kai buvo paskelbta, kandidatų 
atsirado apie 5000, tačiau... pri
imta vos 220. Kaip karinės va
dovybės Heidelberge praneša
ma, kandidatų buvę iš 11 kraš
tų. Iš to skaičaius 1000 ištikrųjų 
niekad nepasirodę, 750 neatiti
kę sąlygai, kad turi būti 18-35 m. 
amžiaus, didelė dalis kandidatų 

ma vertė bus žema, nes mokes
čiai bus augštesni, liegu kitų to
je apylinkėje. Pirkėjas gal jausis 
išdidžiai, nupirkęs tą namą, bet 
jis turės mokėti augštesnius mo
kesčius negu jo kaimynai ir sun
kiai galės parduoti jį už tą pačią 
kainą.

2. Kokie yra mokesčiai, gali
ma sužinoti miesto savivaldybė
je. Jeigu numatomas pirkti na
mas yra kylančioje apylinkėje, 
tai mokesčiai taipogi augs,—kad 
galėtų išlaikyti daugiau mokyk
lų, vandens ir kanalizacijos ap
tarnavimą ir tt.

3. Ar turima čia užtektinai 
vandens? Ar bus užtektinai jo, 
kad būtų galima pasinaudoti va
saros metu daržui. Kaikuriose 
srityse, netoli didmiesčių, vidur
vasaryje, vandens tiekimas pie
vom ir daržams sulaikomas. Jei
gu vanduo imamas iš vietinių 
šaltinių, ar jis per visus metus 
teikia užtektinai vandens? Gali
ma pasiteirauti kaimynų arba ri
zikuodamas pardavėjo rūstybe, 
atsuk kranus pusei valandos ir 
žiūrėk ar šaltinis neišsisems.

4. Jei namas turi septikos tan
ką išmatoms, žiūrėk ar žemė su
gers tą skystimą. Jei žemė susi
deda iš sunkaus molio, yra pavo
jų, kad išmatos sudarys nešva
rius klanus žemės paviršiuje ir 
jie įsisiurbs į namo rūsį.

5. Ar namas yra netoli mokyk
los, bažnyčios, krautuvių susi
siekimo?

6. Atmink, kad perkant naują 
namą, žemės sutvarkymas, tvo
ros ir “kitos išlaidos”, pav., lan
gams sietai ir kitkas, gali kainuo
ti $500, jei jų nėra.

Dėl paties namo pirmiausia 
reikia žiūrėti rūsies. Jei rūsys 
yra gerai pastatytas, tai papras
tai būna ir likusi namo dalis ge
ra. Be to, reikia patikrinti:

1. Pamatas turėtų būti įleis
tas mažiausiai 6 colius į žemę ir 
4 coliais platesnis už sienas iš 
vidaus ir iš lauko.

2. Rūsio išorinės sienos turėtų 
būti apdengtos vieno % colio 
sluogsniu vandens nepraleidžia
mos smalinės medžiagos, kuris 
turėtų pasiekti mažiausiai žemės 
paviršių.

3. Geri namai turi sausinimo 
vamzdžius aplink visą namą. 
Kaimo arba užmiesčio namų to
kie vamzdžiai, nuvesti tiesiog į 
balą, iš kur vanduo pompuoja- 
mas elektrinėm pompom. Šių

KODĖL, KODĖL?...
PRANYS ALŠĖNAS

Lyg toj šlagerinėj dainelėj, ly
giai ir nūdieniam pasaulyje, daug 
tų “kodėl” prasikiša, į kuriuos, 
deja, net sunkoka atsakyti.

Kodėl JAV ginkluojasi?
Karui ruošiasi? Žada greitu 

laiku išpliekti kailį bolševikams? 
O, ne! Visdėlto ir šiandien karo 
raktas tebeguli “generalisimo” 
kišeniuje. Jeigu jis tą raktą grei
tai panaudos, greit bus 3-čiasis 
Pasaulinis karas, jeigu negreit — 
gali tas reikalas ir užsitęsti ar
ba karo ir visai nebūti...

Bolševikas labai gerai supran
ta tik stipraus kumščio kalbą. 
Jokios sutartys ir gražūs žodžiai 
jam neegzistuoja. Pagaliau, ne
būtinai jam tuo stipriuoju kumš
čiu ir drožti į pasmakrę. Kartais 
— gali užtekti ir pagrasinimo, 
jei tik tas kumštis tikrai stiprus.

O kad taip ištikrųjų yra, tekal
ba patys faktai. Pav., vos tik pa
sibaigus 2-rajam Pasauliniam 
karui, visi buvom labai nuste
binti Sovietų “taikingomis inten
cijomis” ir itin skubiu atitrau
kimu raudonosios armijos iš Ira
no. Ir štai, tik dabar ši ilgai lai
kyta paslaptis išryškėjo. Balan
džio 24 d. prezidentas Trumanas 
tą paslaptį atidengė laikraštinin
kams. Jis pareiškė, kad tuomet 
JAV Stalinui pateikė terminuotą 
ultimatumą, kuriame b’uvo pa
sakyta: “Jeigu Sovietų Sąjunga 
neatitrauks savo karinių jėgų iš 

pasitaikius progai emigravę, da
lis negalėję būti priimti dėl poli
tinių priežasčių, nes buvę naciai 
ar komunistai. Apie 1500 atkritę 
dėl permenko išsimokslinimo ir 
nemokėjimo anglų kalbos. Tuo 
tarpu dar esą apie 1100 kandi
datų, dėl kurių aiškinamasi.

Kiekvienu atveju bandymas 
pasirodė nevykęs. Tremtiniai ka
reivio gyvenimu ir pilietybės 
perspektyva po 5 m. nesusivilio
jo. Nacionaliniai daliniai beabe- 
jo turėtų geresnio pasisekimo.

vamzdžių galai turėtų būti ma
tomi

4. Skersbalkiai, t. y. storos 
skiausčiai sudėtos Ifentos, kurios 
laiko grindis, turi būti 2x8 colių. 
Jų tankumas turėtų būti ne ma
žesnis kaip 16 colių, o ilgis netu
rėtų peržengti 12 pėdų; dvigu
biniai skersbalkiai turėtų būti po 
visu viršutiniu augštu, po laip
tais ir krosnimis. Jų atramai ant 
sienų ir balkių reikalinga ma
žiausiai 6 colių plotas.

5. Rūsys laikomas netinkamu, 
jei žemiausias balkis yra žemiau 
6 pėdų ir 4 colių nuo grindų.

6. Skersbalkiai turėtų būti su
jungti x formos mediniais dry
žiais arba stipriais medžio gaba
lais, kad spaudimas būtų lygiai 
padalintas.

7. Dūmtraukių visas svoris 
,turi būti rūsyje arba prie namo 
ant tvirto pagrindo, bet ne ant 
sienų. Jokių skersbalkių neturė
tų būti arčiau 2 col. nuo dūm
traukio.

8. Apatinės grindys turi eiti 
įstrižai, ne skersai skersbalkių, 
ir gerai prikaltos. Apatinių grin
dų lentos turėtų būti labai su
glaustos, kad nesusitrauktų, kaip 
tai dažnai atsitinka su žaliu me
džiu.

9. Prašyk, kad pardavėjas pa
rodytų pereitos žiemos kuro sąr 
skaitąs. Vidurkis aliejiniam ap- 
šidymui šešių kambarių namui 
pietų centrinėje Kanadoje kai
nuoja apie 200 dol. Jei išlaidos 
yra augštesnės, tai šildymo sis
tema niekam netikusi arba izo
liacija yra prasta. 1

10. Izoliacija turėtų būti tarp
lubų skersinių balkių. Ji turėtų 
būti ant garų nepraleidžiančios 
medžiagos ir turėtų eiti iki na
mo latakos. 1

11. Asfaltinės stogo skiedros 
yra labai plačiai vartojamos Ka
nadoje. Jos turi būti uždėtos ant 
veltinio statybos popieriaus ir 
kiekviena iš jų prikalta 6 vini
mis;

12. Visos sienos turėtų būti 
padengtos mažiausiai 3/s colio 
storumo tinku.

Kaikuriem reikia priminti, 
kad pasižiūrėtų, kiek turima 
spintų ir. kiek langų. Būtų vis
dėlto patartina, kad pirkėjas dar 
pasisamdytų statybininką arba 
architektą, kurie nuodugniai na
mą patikrintų prieš tai, kai pir
kėjas atsiranda su savo pinigais.

Irano iki nurodyto termino, JAV 
intervenuos į šį reikalą savo jū
rų ir sausumos karinėmis jėgo
mis”. Stalinas, kaip matome, ši
tokią kalbą suprato ir savo ka
riuomenę iš Irano atitraukė dar 
ultimatumo terminui nepasibai
gus. Mat, tuo metu JAV buvo 
stiprios, o Stalinas — išsisėmęs, 
kaip tas girtuoklis, kad vos ant 
kojų bepastovėjo.. .

Tas pats buvo ir su tuometiniu 
“numylėtu” Stalino “sūneliu” Ti
to. Jugoslavija, Kremliaus lai
minama, buvo pasišovusi Triestą 
užimti jėga. JAV vyriausybė da
vė parėdymą gen. Dwight D. Ei- 
senhoweriui pasiųsti 3 JAV divi
zijas į Šiaurinę Italiją, kurias pa
remtų jūrų laivyno jėgos Adri
jos jūroje. Ir štai, tokią “kumš
čio kalbą” ir Tito suprato. Su
prasti, be abejonės, buvo liepta 
iš Maskvos. Jugoslavija Triesto 
užgrobti nebesiryžo.

Prez. Trumanas, atidengdamas 
jau paminėtą paslaptį laikrašti
ninkams, teigė: “JAV pirmiausia 
stengiasi pakelti savo karines 
pajėgas bent iki tokio pajėgumo, 
kokį jos turėjo baigiantis II Pa
sauliniam karui. (O toliau, žino
ma, pažiūrėsime kaip bus... Pr. 
AL).

O tos pastangos, prezidento žo
džiais tariant, yra reikalingos 
tam, kad sutrukdyti ir neutrali
zuoti imperialistinius Sovietų 
ėjimus. Savo kalboje prez. Tru
manas pabrėžė, kad JĄV karine 
galybė ruošiama ne agresyvi- 
niams tikslams, bet išvengti ag
resijai iš Sovietų Sąjungos pu
ses, preventyviniams tikslams.

Iš prezidento kalbos buvo gali
ma suprasti, jog ir visos Atlanto 
Paktui priklausančios valstybės 
ateityje turės dažniau parodyti 
savo aktyvią iniciatyvą pana
šiuose reikaluose, kaip tai buvo 
1945 m. Irane, o ne laikytis de- 
fenzyvoje, kaip ligi šiol jos lai
kėsi “šaltojo karo” metu.

(Nukelta į 6 psl.)
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Paverstoj Tevynei
Veda A L MU S

• Vęl truputis tarybinės aritmeti
kos. Rokiškio "Žalgirio" kolūkis pra
ėjusiais metais 30 ha plote užaugino 
gerą linų derlią. Pristatė 2 ta virš pla
no sėmenų. Gavo daugiau kaip 40 
tūkstančių rublių, ir ... 600 kg. cuk
raus bei 11 to kviečių bei daug išspau
dų! Amerika!...

• Vilkijos Černiachovskio kolūkio 
karvės per praėjusius metus davė vi
dutiniškai 1100 litrų peino. Komunis
tai kritikavo kolūkio vadovybę, kad 
kolūkiečiams davę po 4 kg javų už 
darbadienį, kai tuo tarpu kiti kolūkiai 
po 2 kg, kita sutaupydami valstybei. 
Černiachovskio kolūkyje taipgi būta 
perdaug "baliukų" bei pastebėta įsta
tų sulaužymo, kai kolūkiečiai neleisti
nai apsisodino savo sodybinius plotus.

• P. Strogonovas, LTSR prekybos 
inspekcijos viršininkas puolė LTSR 
prekybinį aparatą, kad nepardavę 
prekių, kiek buvo partijos numatyta. 
38 mil. rublių vertės prekių pasilikę 
neparduota. Ypač blogai dirbę Vil
niaus Maisto pramonės prekyba, ku
rios bosas Jermolenko ir Kauno, bo
sas Dalinskas. Kauno Universalinė 
parduotuvė, bosas Petrakov, taip pat 
labai atsilikusi. P. Strogonov pripa
žįsta ir konstatuoja jog ". . . kaikurio- 
se kaimo krautuvėse dažnai nėra ži
balo, druskos, stiklo langams, degtu
kų ir kitų prekių". Strogonov skun
džiasi LTSR aparato tarnautojų ko
rupcija. "Per 11 mėnesių praėjusiais 
metais išeikvojimai ir grobstymai su
darė tikrai didelę sumą . . . vadovai 
nesistengė išvalyti prekybą nuo spe
kuliantų ir apgavikų" — vadinasi, jie 
tebėra ir dabar. LTSR pastaraisiais 
mėnesiais konfiskuota 275.000 rublių, 
kuriuos prekybininkai išplėšę iš dar
bo žmonių, imdami augštesnes kainas, 
negu buvo nustatyta". Kaikurios par
duotuvės nešvarios, neremontuojamos, 
prekybos darbuotojai nemandagiai el
giasi su pirkėjais.

• Vasario mėn. pradžioje LTSR 
spaudoje pasirodė straipsnis, kuria
me įrodinėjama, kad priešingai kleri
kaliniams mokslininkams, sovietiniai 
astronomai radę, jog planetose gyve
na žmonės. Turbūt, jau planuojama 
ten pasiųsti agitatorių ir politrukų ....

• Ariogaloje dar neatstatyta pir
tis, nors miestelis yra rajono centras 
ir gyventojų skaičius per 5 m. padvi
gubėjo.

• Kolūkiuos, kaip kolūkiuos, bet 
tarybiniuose ūkiuose tvarkos dar ma
žiau. Štai Naujamiesčio Šapalų tary
biniame ūkyje visa žiemą nebuvo at
remontuotas nei vienas traktorius. 
"Žemės ūkio mašinos per žiema išsto
vėjo lauke, lygiai kaip ir du saviei- 
giai kombainai, kurie biauriai surū
dijo".

• LTSR valstybinis kontrolierius 
A. Jefremov dar kartą pasiskundė, 
jog perdaug esą brakonierių. Esą, la
bai išaugusi pramonė gamina nuo
stabius gaminius. Bet jau pirmas su
minėtas fabrikas, "Kauno Audiniai", 
yra išlikęs iš nepriklausomosios Lietu
vos, kurio "audiniai, pavyzdžiui, pel
nytai augštai vertinami vartotojų netik 
mūsų respublikoje, bet ir visoje di
džiojoje tėvynėje" ... Bet didžiausio 
pasisekimo susilaukia "Inkaras", "Sil
va", "Koton", "Dobilas" ir kiti fabri
kai Kaune ir "Lelijos" bei "Spartos" 
fabrikai Vilniuje. Pažymėtina, kad di
desnė dalis šios produkcijos pateko į 
prekybinį tinklą, kur ji atskirais atve
jais buvo parduodama 91,3% žemiau 
nustatytos kainos". Dažnai pasitaiky
davo, jog gaminius perimdavo speku
liantai, rašo drg. Jefermovas. Nuro
doma, jog, pav., "Inkaras" per pus
antrų metų pagamino 44.119 naudoji
mui netinkamų batų porų. Labai 
smarkiai dėlto yra puolami fabrikų 
direktoriai. Lengvosios pramonės vyr. 
realizavimo kontoros buv. vaidytojas 
Belseris, prekių skyriaus viršininką 
Molodcov, kuris žinodamas nesukliudė 
šių "visų machinacijų ir nusižengimų". 
Taip Vilniaus darbininkų aprūpinimo 
kontoros virš. Presman labai mielai 
pirkdavo už pilną kainą tokius gami
nius. Cituojamas vienas jo laiškas: 
". . . prašo! parduoti Jūsų sandėlyje

• esam vasarinį trikotažą, broką, Drus
kininkų kurorte besiilsintiems kurorti- 
ninkoms aprūpinti".

• Subačiuje "jau" statoma gele
žinkelio stotis ir mokykla.

• Tytuvėnų "Naujosios Sodybos" 
kolūkio baudžiauninkai už kiekvie
ną darbadienį gauna 3 kg. grūdą, ku
rie, kaip nusiskundžiama, dažnai bū
na suplėkę. Šiais metais kolūkis turėjo 
300.000 rublių pajamų.

• Paleckio ir Naujalio palaimini
mu, Šilalė, netoli Tauragės, padaryta 
rajono sostine.

• A. Kuryliov, LTSR nfinistrų ta
rybos orgonixacinio-instrukcinio sky
riaus viršininkas "Tiesos "skyriuje 
"Mokomės iš broliškųjų respublikų pa
tyrimo" aprašo, kaip lietuviai nese
niai lankėsi Gudijoje, kur daug ką iš
moko.

• Vasario pradžioje Vilniuje įvy
ko komjaunimo konferencija. Sekreto
rius drg. Romelis džiaugėsi, kaip gele
žėlę radęs, jog per metus įstoję apie 
8.500 komjaunuolių,'įkurtos 446 nau
jos komjaunimo grupės. Komjaunuo
liai labiausiai pasireiškę išpildant ru
sų didžiųjų statybų užsakymus. įsto
jusių tarpe esąs žymus studentą ir 
moksleivių nuošimtis. Aštuntaisiais 
okupacijos metais daugelis jaunuolių, s 
matyt, šitokiu būdu nori užtikrinti sa
vo egzistencijos ir pasilikimo Lietuvo
je klausimą. Drg. Rėmelis kaltino, jog 
srities "komjaunimo organizacija dar 
neskiria reikiamo dėmesio kapitaliz
mo liekanų likvidavimui žmonių sąmo
nėje. Dar vis nepakankamai dirba
mas politinis masinis darbas jaunimo 
tarpe. Per mažai jaunimui organizuo
jama turiningu paskaitą, demaskuo
jančių Amerikos-Angiijos karo kurs
tytojus ir jų pakalikus buržuazinius 
nacionalistus. Silpnai vystoma ateisti
nė propaganda". Tuo nusiskundė ir 
Vilniaus Valstybinio universiteto po- 
litrukas drg. Timofiejevas, operos ir 
baleto teatro drg.'Urba, LKP(b) sekre
torius drg. Vasiljev ir pats Raguotis, 
Lietuvos komjaunimo sekretorius.

• Per tris metus Dotnuvos Vežimų 
fabrikas nepagamino nei vieno vežimo. 
Dėlto iš' pareigų pašalintas direktorius 
Dvarvidis. įsivaizduokite, tokia korup
cija laisvame krašte!

• LTSR savanoriai gaisrininkai už
siima ir krosnių statymu. įsitaisiusi sa
vo vyriausią būstinę Vilniuje, Liudo Gi
ros gatvėje.
• R. Žebenka, prisiminęs, jog LTSR 

partija ir Ministrų Kabinetas reikalau
ja, kad karvės duotų nemažiau 2.500. 
litru pieno į metus, pamokina, kaip 
reiktų šito atsiekti. Esą, reikia šiltų. 
erdvią tvartų. "Mot, šviesiuose tvar
tuose galvijai geriau jaučiasi •— sau
lės šviesa teigiamai veikia jų nervų 
sistemą", argumentuoja LTSR Žemės 
ūkio mokslų kandidatas. Toliau jis aiš
kino, jog karvėms gerai duoti dobilų, 
šakniavaisių ir kitokių fanaberijų. 
(Dažnam kolūkyje karvės yra šeriamos 
suplėkusiais šiaudais). Praėjusią vasa
rą, dėl nepaprastos sausros Lietuvoje, 
vasara nebuvo palanki pieno gamybai. 
Blogesnėse ganyklose karvėms trūko 
žolės . .. Dėl tos priežasties eilėje kol
ūkių pieno produkcija buvo visai žema.

• Per keletą pastarųjų metų Gedi
mino gatvėje atstatyta eliė gyvenamų
jų namu, administracinių pastatų, re
konstruoti teatro rūmai (anksčiau' bu
vo skelbta "naujai pastatyti"), pasta
tytas stadionas, įrengta pavyzdinės 
parduotuvės. Visai nauja išvaizdą ga
vę Černiachovskio ir Tarybų aikštės. 
Pastatytas monumentalus Černiachovs
kio paminklas. Šiuo metu dirbama 
prie paskutiniojo neatstatyto namo, 
kuriame įsikurs Žemės ūkio ministeri
ja. Priešais Jaunimo stadioną bus pra
dėta ddižiousio Vilniuje šimto butų na
mo statyba, kuri turėjo būti pradėta 
jau pereitais metais.

• Nors rusų mokslininkai į padan
ges keliami, sovietai Veža iš LTSR ne 
tik materialines vertybes, bet ir ga
biausius protus vis į "broliškąsias res
publikas", esą, perimti "priešakinių 
šalies gamyklų ir statybų patyrimą". 
Štai sausio pabaigoje iš Kauno Poli
technikumo išsiųsta "dešimtys" jaunų
jų, ką tik baigusių inžinierių į "įvai
rias broliškas respublikas". Jaunieji 
inžinieriai išvyko į Ukrainos, Viduri
nės Azijos respublikas, Uralo įmones, 
daugiaaukštes Maskvos statybas ir ki
tur. Gerai, bet kada sovietai pradės 
daugiaaukštes statybas Lietuvoje ar
ba kad ir Nemuno kilpos hidroelektri
nę statybą? Kodėl viskas tik į "bro
liškąsias statybas"?

HAMILTON, Ont.
• r.

Šukienės vaizdelį “Kelias į lais
vę”. Šį puikų spektaklį, režisuo
ja “senas scenas vilkas” — p. 
Baltaplaukytė-Vilimaitienė ir iš
pildo “Aukuro” artistai.

Negalint šio vaizdelio pastaty
me dalyvauti p. Laugaliui, kaip 
buvo skelbta praeitam “TŽ” nu
mery, jį pakeisti maloniai suti
ko p. Šalčiūnas. Sk. St

Bendruomenės susirinkimas 
neįvyko

Balandžio 28 d. šauktas apy
linkės valdybos visuotinas susi
rinkimas, dėl mažo dalyvių skai
čiaus (19 asmenų iš apie 1000 
suaugusių lietuvių!) neįvyko.

“Duonos ir žaidimų!”, šaukė 
senojoje Romoje. “How to make 
'money” ir “To make good time!” 
— šaukiame dabar. Negi ir galas, 
neduok Dieve, būtų toks pats!...

Taip nesinori moralizuoti mū
sų tremtinio, bet ir tylėti neva
lia. Ar atleis mums Pievas, aki
vaizdoje baisių tautos kančių, 
mūsų abuojumą? Ar su didele 
aistra įsigyti dolerėliai ir kiti 
malonumai nenueis rytoj dū
mais, ar nereikės mums savu 
krauju mūsų apsileidimą išpirk-

BEAUTY 
SALON

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

vienas darbas yra garan
tuojamas.

Telefonas 4-3566
Gegužinės pamaldos 

pradėtos gegužės 1 d. 19 vai. ir 
bus laikomos Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje kiekvieną die
ną tuo pačiu laiku. Tėvynėje 
būdami mes gražiausiais pavasa
rio žiedais išpuošdavome Mari
jos altorius, tad būtų gera ir gra
žu, kad kiekvienas parapijietis 
šio mėnesio eigoj ir mūsų kuk
lios bažnytėlės Madoną nors vie
ną kartą gėlėmis prisimintų.

Gyvasis paveikslas, 
vaizduojąs Lietuvos okupavimą, 
sukurtas p. Baltaplaukytės-Vili- 
maitienės, bus puikia įžanga į Z.

Gegužės 13 — Maldos Diena
Šiemet gegužės 13 d. sukanka 

metai, kai tremtyje esą vyskupai 
paaukojo Lietuvą Nėkalč. Mari
jos Širdžiai ir tą dieną paskyrė 
Lietuvių Tautos Karalienės 
šventę. Kunigų vienybės centras 
išleido aplinkraštį JAV ir Kana
dos kunigams tą šventę iškilmin
gai paminėti gegužės 18 d., sek
madienį. Gegužės 13 d. skelbia
ma, kaip pasaulio lietuvių mal
dos diena už Lietuvos laisvę ir 
pasaulio taiką. Tuo reikalu spe
cialų straipsnį paskelbė J. E. 
vysk. Brizgys, o Fatimos Mari
jos Būrelis paskelbė specialų at
sišaukimą.

Prašo aukų misijoms
Vienoje katalikų misijoje In

dijoje dirba ir lietuvis kun. J. 
Svirnelis. Skurdo krašte žmogus 
ten nevertinamas. Tėvai vaikus 
dažnai pardavinėja stačiai rin 
koje maždaug už $5. Misijonie- 
riai stengiasi priglausti kuo dau
giau tokių nelaimingųjų ir auk
lėja juos katalikais.

Dėl to savo atsišaukime kun. 
Svirnelis kviečia tikinčiuosius 
paaukoti bent po $5 vienam to
kiam vaikučiui išpirkti, “kurie 
bus pakrikštyti Jūsų parinktu 
vardu ir jų fotografija bus pa
siųsta aukotojui, kaipo jo mei
lės ženklas ir jo darbuotės vai
sius”. ■

Pinigus vaikučiams išpirkti 
galima siųsti šiuo adresu: “Ma
rian Mission Club, Marian Hills 
Seminary, Clarendon Hills, Ill., 
USA”, pažymint, kad tai kun. J. 
Svirneliui, arba jam 
amerikoniškais pinigais voke 
ba čekiu šiuo adresu: Rev. 
Svirnelis, Catholic Mission, 
Lakhimptur, Assam, India.

Vancouver, B.C.
Balandžio pabaigoje Vancou- 

very gražiausiai žydintis pava
saris. “AM malūnas” pradėjo 
smarkiau suktis ir kaikuriuos 
lietuvius, atleistus žiemą, vėl pa
kvietė į darbą. Tačiau ne visi jau 
grįžo, o dėl kažkurių priežasčių 
sumažėjus darbams miškuose, 
nedirbančių atsirado nemažai. 
Daugelis veržiasi išvykti į Kema- 
no, BCr aluminijąus fabriką ar į 
elektros jėgainės darbus, šeimas 
palikdami Vancouveryje. Kiti 
dar tikisi susirasti darbo čia pat.

Reikia pastebėti, kad šeimų 
persiskyrimas mūsų sąlygose, 
deja, jau duoda liūdnų vaisių 
šeimų ardymo ir pletkavojimo 
atžvilgiu. Labai gaila.

Kemanietis.

pačiam
ar-

N.

Viktutė Bugailiškaitė
1280 King E. Hamilton, Ont.

WINNIPEG, Man
Motinos Dienos minėjimas 

įvyks gegužės mėn. antrą sek
madienį, t.y. gegužės 11 d. Iš ry
to 11 vai. St. Paul bažnyčioje 
pamaldos. Šv. Mišios bus laiko
mos už motinas. Po mišių už mi
rusias motinas bus atgiedota Li
bera.

Meninė dalis įvyks 4 vai. p.p. 
Lietuvių Klubo salėje.

— Balandžio 25 d. įvyko rusų 
pavergtųjų tautų sąjungos komi-' 
teto metinis posėdis YMCA sa
lėje! Dalyvavo: čekų, gudų, kro
atų, latvių, lenkų, lietuvių, slo
vakų, ukrainiečių ir vengrų ats
tovai. Šio komiteto ir baisiojo 
birželio minėjimo kom. pirmi
ninku išrinktas lietuvis Jonas 
Činga. Vice pirm. — ukrainietis, 
laikraščio “Priatel Ditek” re
daktorius ir ABM sąjungos pir
mininkas tėvas Ysyk. Iždininku 
— ukrainietis Jankausky, sekre
torius— latvė Ozolinš.

— Baisiojo Birželio minėji
mas įvyks birželio 15 d., sekma
dienį.

— Gegužės 11 d. iš Anglijos 
atvyksta Antibolševikinio Tautų 
Bloko pirmininkas, buvęs Ukrai
nos ministeris pirm. Stetzko ir 
Pricard-Arlington salėje 8 vai. 
vak. padarys pranešimą.

— Balandžio 27 d. 5 vai. rytą 
Aldona ir Valentina Rutkauskai 
susilaukė dukrelės.

— Balandžio 27 d. Gertrūdos 
ir Vacio Stankevičių naujagimio

Gegužės mėn. 10 d., “Dainavos” salėje, 469 Bay St. South, 
Hamiltono Lietuvių Katalikių Moterų Draugija rengia

Linksmus
Pavasario šokiu s

Programai paįvairinti numatoma daug įdomią cfaigmeną. šokioms grojo 
"AIDAI". Pradžia 8 vol. vok. Minkki k kieti gėrimai, bufetas ir tt.

Pelnos skiriamos Vokietijoje vargstantiems ir ligoniams ielpti.

Visus lietuvius iš Hamiltono, Toronto ir apylinkių kviečiame 
gausiai atsilankyti ir smagiai pasilinksminti.

Pavasariniai šokiai Wellande
Š.m. gegužės mėn. 10 dieną, šeštadienį, Wellando ALOK-tas 

rengia POLISH HALL (lenkų salėje) Ontario Rd., Welland, Ont 
PAVASARINĮ ŠOKIŲ VAKARĄ

Grot euro0ioHfka muziko, jvdtrię gėrimų bufetot, moderniiki užkondžioi. 
Sole atdara 6 vai. po pietų, orkestras nuo 7 vai. po pietų. 

Wellando ir apylinkių lietuviai maloniai kviečiami minėtuose šokiuose dalyvauti.

WELLANDO LOK RENGIA:
š.m. gegutės mėn. 24 d., šeštadienį. Slovakų klubo. patalpose Hogor St., 
We«ond, Ont., KONCERTĄ—VAKARĄ,
Birtelio 15 d. tuoj po lietuviškų pamaldų — išvežtųjų į Sibiru paminėjimų;

anglių, — doleris čia pragarišką galią turi ir labai 
la kiekvienoje piniginėje. Ypač storoje. Reikia kant-

Wellando ALOK-tat.

LITUANISTIKOS 
MOKYKLOMS
Mokslo metų pabaigai pažy
miams surašyti turime Moki
nio Knygelių (15£ viena) ir 
meniškų pažymėjimų su Vyti
mi ir dviem spalvom, tinkamų 
įteikti baigusiems mokyklą.

GERB KUNIGAMS ir 
TĖVAMS
pasiūlome Pirmosios Šv. Ko
munijos meniškų paveikslėlių, 
kelių rūšių, maldaknygės for
mato, su gražiais lietuviškais 
įrašais (50 vienas).
Kviečiame užsisakyti nedel
siant “Žiburių” Spaudos Ben
drovėje, 941 Dundas St. W., 
Toronto, Ont. Canada.

“ŽifetJIliŲ” SPAUDUS 
BENDROVĖS ŠĖRĄ — 
BŪSI SPAUSTUVĖS 
SAViNINKAS!

• Vienos Šėta $10.00
• Garantuojamas spa ustu vės 

mašinomis.
ė Galimo jtnokėti dalimis.

Spaustuvė turi daug darbų ne tik lie
tuviškų, bet ir angliškų, tad norima iq 
praplėsti, įsigyjant papildomų mašinų.

Pirkti šferų galimo pas vai
dybas narius Toronte sėk- 
modifehiois j»o pamaldų 
spaustuvės patalpose arba 
paštu — 941 Dundas St. 
W., Toronto, Ont. Kitose 
vietose — pas įgaliotinius.

"Žiburių" Sp. Bendrovės Valdyba.

EDMONTON, Alta.
A. A. Antanas Mosius

Kovo 11 d. Edmontone mirė 
Antanas Mosius sulaukęs 66 me
tus. Didžiam nuliūdime paliko jo 
mylima žmona Violeta Mosienė, 
duktė Elena Gudžauskienė iš To
ronto, du sūnūs — Juozas Ed
montone, Stasys — Lenkijoje ir 
devyni anūkai.

Su dideliais vargais dukters 
Elenos Gudžąuskienės atkvies- 

1948 metais gruodžio mėn. ir gy
veno Toronte. Lankant sūnų 
Juozą Edmontone jį užklupo ne
tikėta mirtis. Palaidotas Catholic 
Cemetery Park Edmontone.

Tebūnie Tau, Tėveli, lengva 
Kanados žemelė.

Petro Vacio proga buvo suruoš
tas Winnipeg© moterų balius ir 
ta proga tėvams įteikta graži do
vana: antklodėlė ir kiti šilti rū
bai. Rengėjos: Bronė Bujokienė 
ir Marija Mališauskienė.

— Gertrūda ir Vacys Stanke
vičiai nusipirko gražius namus.

— Per gegužės mėnesį geguži
nės pamaldos bus tuoj pat po’ 
sumos.

. —Iš Anglijos Winnipegan at
vyko p. Marozų šeima, kuri jau 
gerai įsikūrė ir gavo darbą.

— Winnipegiecius šiemet ste
bina nelaiku prasidėję karščiai. 
Oras atšilo jau nuo balandžio 6 
d., o dabar įkaitina iki 95 laipsn.

P o d ė k a
Liet. Kat. Moterų Draugijos Winnipe- 

go skyr., p. Br. Bujokienei, p. E. Januš
kienei, p-lei B. Strikaitytei ir visiems lie
tuviams, aukojusiems mono šeimai ir 
man padėti, širdingai dėkoju.

Dr. E. Gedgaudas.

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

statomas labai įdomus 2 vaiksmų vaizdelis 
iš dabartinių kovų Lietuvoje 

“Kelias į laisvę”
Vaizdelis parašytas hamiltonietės Zinaidos GRABAUSKAITŠS- 
ŠUKIENŠS, pastatymas p. VILIMAITIENĖS, vaidina: Stasevi- 
čius, Panavas, šalčiūnas, 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.

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBĖS

Dokumentus gauti iš Lietuvos 
šiuo metu yra neįmanoma, pra
neša Lietuvos Gen. Konsulas JA 
V-bėse. Tiems, kurie kada nors 
anksčiau yra registravęsi konsu
late arba ėmę užsienio pasus ke
lionei į Lietuvą arba kurie dar 
turi užsilikusių kokių dokumen
tų, pagal juos konsulatas išduo
da metrikus atstojančius išrašus. 
Tiems, kurie anksčiau konsulate 
nėra registravęsi ir jokių senų 
dokumentų neturi, ^padėti ne
įmanoma.

BALF į Vokietiją nuo 1951 m. 
kovo mėn. 1 d. iki šių metų ba
landžio 16 d. yra persiuntęs per 
20.000 dol. Stengiamasi, kad pi
nigai būtų persiųsti kuo geriau
siu kursu. Tuo įsitikino visi au
kotojai ir šelpėjai.

Šio mėnesio pradžioje tremti
nių šalpai Vokietijon pasiųsta 
3.298, 61 dol. Valdyba, norėdama 
patenkinti aukotojų pageidavi; 
mus, nurodė įgaliotiniui, kad nu
siųstą sumą pagal aukotojų pa
geidavimus šitaip paskirstytų: 
seneliams ir ligoniams $1.399, 
vargingiausiems vaikučiams mo
kyklose $400, kitų pamirštiems 
džiovininkams (kiti gauna be
tarpiai arba iš kitų organizacijų) 
$350, Diepholzo gimnazijai $220, 
našlaičiams $25, išimtinai senelių 
Šalpai $75, Varelio miestelio se
neliams $27, vargingoms daugia
vaikėms šeimoms $415 ir aukoto
jų parinktiems asmenims $387. 
Austrijos lietuvių ligonių, sene
lių ir vargingų šeimų šalpai, au
kotojų pageidavimu, išsiųsta 400 
dolerių.

Prof. Brazaitis gegužės 18 d. 
kalbės Bostono Liet. Bendruome
nės šventėje.

JAV liet, socialdemokratų su
važiavimas įvyks š.m. rugpiūčio 
30-31 d. Bostone.

Aktorius J. Palubinskas gyve
na Baltimore j e.

WINDSOR, Ont.
Bendr. susirinkimas

Balandžio 27 d., sekmadienį, 
įvyko LB Apylinkės metinis na
rių susirinkimas, kuriame iš
rinktas naujas LOK-tas. K-tą 
sunkiai vyko sulipdyti. Kandida
tai kandidatūras atsiiminėjo, nes 
susirinkime dalyvavo tik 30 as
menų, o per balsavimą sumažė
jo iki 25, kai apylinkėje yra 206 
lietuviai, iš kurių 146 pilname
čiai, turį teisę balsuoti. Tikrai 
apgailėtinas toks tautiečių pasy
vumas saviems reikalams. K-tas 
pareigomis dar nepasiskirstė.

Nutarta nuo ateinančio rudens 
atidaryti liet, šeštadieninę mo
kyklą.

— Balandžio 19 d. vėl lankėsi 
Hamiltono liet, teatras “Auku
ras” ir pasirodė su “Mokyklos 
draugais”. Pirmą kartą šis teat
ras mus aplankė pereitų metų 
pabaigoje su “Vincas Kudirką”.

— Balsavimai į KLB Tarybą 
įvyks, kaip ir visur, gegužės 24 
d., pp. Skverių name, Marion 
Ave., 1119 nr.

— Paskutiniu laiku namus 
įsigijo pp. S. J. Sinkevičiai ir 
broliai Tautkevičiai, o naujagi
mės dukrelės sulaukė pp. Ba- 
leišiai.

— Laukiama atvykstant chor
vedžio p. J. Sinkevičiaus iš Van- 
couverio. Tikimasi suorganizuoti 
chorą, nes turime nemažai gražių 
balsų. - Berželis.

Clevelande pražydo koncertai. 
Balandžio 19 d. Čiurlionio mir
ties 40 metinėms paminėti Kul
tūros Fondas surengė jo vardo 
ansamblio ir solistų Krištolaity- 
tės bei A. Brazio koncertą. Ge
gužės 17 d. iš Čikagos atvyksta 
“Dainavos” ansamblis su pjese 
“Nemunas žydi”. x
D. BRITANIJA

“Brit. Lietuvis” turi 1016 pre
numeratorių Anglijoje ir 112 už
jūryje. Sąjunga turi 44 skyrius, 
bet narių skaičius nuolat mažėja 
dėl emigracijos. Centro Taryba 
nutarė kviesti lietuvius burtis 
didesniuose miestuose, kur ge
resnės veikimo sąlygos.

Vakarų Anglijoje atidaryta 
nauja vandentiekio stotis, pasta
tyta pagal inž. Vilčinsko projek
tą. Ji aprūpins vandeniu vieną 
miestelį ir kelis kaimus.

Apie vad. L. Rez. Santarvę ir 
jos veiklą D. Britanijoje ilgą 
straipsnį “Naujienose” IV. 26, iš
spausdino J. Skaistys pats ten 
gyvenąs. Peržvelgęs LRS biule
tenį, autorius prieina * išvados, 
kad tai partija, esanti tautinin
kų įtakoje, panaši į Kanados 
LAS, D. Britanijoje ji esanti ne
gausi, bet per vadus, įėjusius į 
DB LS-gos organus, turinti įta
kos. LRS pirmininkas Kuzmins- 
kis, mat, esąs DBLS tarnyboje, o 
žymiausias vadas S. Žymantas 
vyr. valdyboje. Buvęs “Brit. Lie
tuvio” redaktorius J. Senkus pra
dėjęs spausdinti santarvininkų 
strapisnius prieš VLIKą, o kai 
pasipylę protesto laiškai, C. Val
dyba jį pašalinusi, nors paskel
busi, jog pats pasitraukęs. Pa
matę, kad tai labai konmpromi- 
tuoja, santarvininkai propagan
dos prieš Tautos Fondą nebe
varą.
BRAZILIJA

Dail. A. Galdikas kartu su 
žmona j au gavo vizas į JAV.

Pulk. Lanskoronskis dalyvaus 
ne tik Laisvųjų Žurnalistų Fe
der ac j ios kongrese Berlyne, bet 
taip pat pakviestas ir į Valstie
čių Internacionalo konferenciją 
JAV-bėse. Šiame internacionale 
paprastai atstovaujami kitų 
kraštų visi ūkininkų sąjūdžiai ir 
grupės. Tuo reikalu buvo taip 
pat šnekėta su St. Mykolaičiku 
ir kt. veikėjais, kad ir lietuvių 
grupę sudarytų ir atstovautų 
taip pat visų ūkininkų organiza
cijų žmonės, bet ne kurios nors 
vienos.
VENECUELA

“Tėvų Kelias”, Venecuelos 
liet, laikraštis, eina kas mėnesį 
žurnalo formato, 24 psl., gausiai 
iliustruotas, leidžiamas ir redag. 
Tėvo A. Sabaliausko, saleziečio. 
Dažnai padeda garbės leidėjai, 
apmokėdami numerio išlaidas. 
Jo prenumerata ne Venecueloje 
4 doleriai.

Visuomenine veikla
— Tu, — tarė valdybos pirmininkas, — tinki tam darbui. Ne

geri, nerūkai, nesidomi Ievos dukterimis ir jei dar apvaldytum 
kojų prakaitavimą, tai, ko gero, dar gyvas būdamas iškiltum į gar
bės viršūnes. Argi ne tiesą kalbu? — pirmininkas riebiu žvilgsniu 
paglostė kitus valdybos pareigūnus.

— Žinoma, žinoma, kad jisai tinka!... — choru visi pritarė.
— Bet aš... mano išvaizda, taip sakant, be plaukų, neimpo

nuojanti, o čia, atseit, reikės nosis į nosį susidurti su žmonėmis, 
taigi, pone pirmininke...

—- Polikarpai, — piktai ranka mostelėjo pirmininkas, — ae- 
pliaušk niekų, kaip Coca-Cola galvą išplovęs! Čia kalba eina apie 
aukų rinkimą, o ne grožio varžybas... Visų nuomone tinki, tai šį 
klausimą laikau baigtu. Pone sekretoriau, prašau užprotokoluoti.

Daugiau ir nebandžiau priešintis — iš gyvos patirties žinau, 
kad neprotinga eiti prieš valdžią.

Draugystėn, kad aukų rinkimas sklandžiau eitų, priskyrė man 
ponią Leonidą Kerpienę, gerą pažįstamą. Senais laikais mano šir
dis dėl Leonidos skaisčių lūpų ir akių mėlynės buvo chronišką 
slogą gavusi. Keliais apie ją klupinėjau ir vis širdį ant delno 
rodžiau:

— Ženykimės, Leonidėle...
Vienu tarpu ir jinai buvo jau bepradedanti svirti mano pusėn, 

bet, nelaimei, mėnulis iškopė mano viršugalvin.
— Būk protingas, Polikarpai, — tarė man kartą Leonida, — 

nemėgstu plikių. Nesivargink, mūsų keliams ne prie altoriaus su
sikryžiuoti ...

Jinai ištekėjo už labai gauruoto šaltkalvio, o aš — užrėmiau 
jos vardą savo širdyje — ir likau senberniu.

Vieną šeštadienio popietę, krūtinę apklojęs antspauduotais au
kų lapais, nuėjau pas Leonidą.

— Pradėsime, — sakau, — ponia. Jūs geriau pažįstate tautie
čius, tai maršruto klausimas Tamstos galioje.

— Gerai, gerai, Polikarpai. Aš jau nurodysiu į kurias duris 
belstis. Nesirūpink... Tik tu žinai, nepagadink reikalo, prastai 
tariant, nešok stačiai ant sprando su tais antspauduotais popie
riais. Gyvenu Šiame krašte ilgesnį laiką, pažįstu žmones. Žinai, 
Polikarpai, — tęsė pamokymus Leonida, Tiesdama antakius juo
du, minkštu anglhi, — doleris čia pragarišką galią turi ir labai 
kietai prisvyla kiekvienoje piniginėje. Ypač storoje. Reikia kant
rybės ir meno jį išvilioti. Taigi, sakau, nereikia griebti tautiečo 
už gerklės ir šaukti, esą, tėvynė žūsta, duok penkius dolerius, at
gausime nepriklausomybę, — prisiekiame, — gryno sidabro ordi
nas plaks'Tamstos krūtinę! Ne, taip nieko nebus! Reikia aplinkui, 
užuolankomis prie reikalo prieiti. Namų šeimininkės grožį pa
brėžti, apstatymu susižavėti it tiktai paskui aukų lapą panosėn ■ 
kyštelti

Caracas Liet. Savišalpos Są
jungos apylinkės naujon valdy- 
bon išrinkta: pirm. VI. Kuzavi- 
nis, vicepirm. A. Delertas, ižd. 
V. Mažeika, sekret. A. Stelingis 
ir narys kun. A. Sabaliauskas.

Liet mokykla Caracas buvo 
pašventinta vysk. Brizgio 1952 
m. sausio 5 d. Ji veikia Saikų 
nuosavame name šeštadieniais 
4-7 vai. ir sekmadieniais 9-12 
vai., o kai yra liet, pamaldos, tą 
sekmadienį po piet 3 vai. Už pa
talpas Saikai neima nieko, K. 
Jarašiūnas padarė stalus, suolus, 
raš. lentą ir kt. baldus. Aukomis 
prisidėjo ir kt. lietuviai: V. Dap- 
šys, B. Verbickas, K. Matukevi- 
čius, A. Rundzaitis. Tėvų komi
tetas paskelbė, kad nedirbančių 
ir neturtingų tėvų vaikams bus 
apmokama kelionės autobusu iš
laidos į mokyklą ir atgal. Tėvų 
kom. sudaro: A. Malskis, G. Sai- 
kuvienė, K. Jarašiūnas, Pr. Ra
monas ir VI. Mikšys. '

AUSTRALIJA
Liet Kultūros Fondas Austra

lijoje veikia jau nuo 1948 metų 
gruodžio 6 d. Pereitų metų birže
lio 30 d. plačiame skyrių atsto
vų ir kitų veiksnių suvažiavime 
išrinkta ir dabar tebeveikia jau 
trečioji valdyba: Pr. Raulinaitis, 
Iz. Kaunas, V. Simankevičius, J. 
Kalpokas ir O. Matulionytė.

KF ten organizuoja visą kul
tūrinę veiklą: mokyklas, biblio
tekas, chorus, kultūrinius paren
gimus. Mokyklų yra Melbourne 
dvi, o po vieną Geelong, Sydney, 
Adelaide, nors pastarojoje KF 
skyriaus dar nėra. Jų taip pat 
dar nėra Perth, Brisbane ir Ha- 
bart. Dedama pastangų, kad jie 
atsirastų arba bent prie bendruo
menės organų susidarytų švieti
mo komisijos.

KF yra paruošęs ir veiklos pla
ną, kuriame svarbias vietas už
ima vaikų darželiai, sekmad. 
mokyklos, jaunimo kursai ir 
universitetinio jaunimo bei su
augusių švietimas. Pastarieji rei
kalai laikomi Kar. Mindaugo 
Augšt. Mokyklų Instituto veik
los sritimi. Toliau plane numa
tyta literatūros ir meno vakarai, 
vietos kultūrinio gyvenimo se
kimas, krašto pažinimas, liet, 
spaudos palaikymas, bibliotekų, 
knygynų, liet, muziejų organiza
vimas, knygų leidimas, parūpini- 
mas lėšų studijuojančiam jauni
mui. •
ARGENTINA

Argentinoje išėjo naujas imi
gracijos įstatymas, pagal kurį 
imigrantams vizos nebus nuola
tinės, jie galės apsigyventi ne ar
čiau 100 km. nuo Buenos Aires 
ir, jei kas anksčiau, negu po 3 
mt., persikels gyventi į nelei
džiamas sritis, teisė pasilikti 
krašte bus atšaukta.



NELĖS MAZALAITĖS LEGENDŲ KNYGA
Gyvi ir mirę mes g^žtome, kad 
mūsų žemė neliktų tuščia.

Gintariniai Vartai, 191 pusi.

Savo naujojoj knygoj Nelė 
Mazalaitė mums papasakoja dvi- 
lešimt devynias legendas; legen- 
las apie Dievą, žmogų ir žemę, 
kiekvienoj legendoj minėti trys 
notyvai supinti visumon, kiek- 
ienoj legendoj išskaitome auto- 
ės tikėjimą ir dieviškuoju, ir 
mogiškuoju, ir savo žemės pri- 
ikėlimu.
Knygos puslapiai nušviesti 

kaidria šviesa—tamsa juose už- 
ašyta tiktai kaip kontrastas, tik
ai kad dar labiau pasibrėžtų 
iltingasai aspektas.
Tokią Nelę Mazalaitę pažįsta

me nuo jos pirmos knygos pasi- 
odymo (Miestas, kurio nėra; 
939), tokia ji išliko visuose sa- 
ro kūriniuose: ji mato pasauly- 
e visur šalia nevilties — viltį, 
'iršum netiesos — triumfuojan- 
ią Tiesą.
“Gintariniuose vartuose” rašy- 

oja kiekvienam sakiny aiškiai 
r nedvejbdama pasisako už Kris- 
aus meilės mokslą. Ji skaityto- 
ui vis ir vis kartoja Nazariečio 
lemirtinguosius žodžius apie 
neilę artimui, apie gyvenimo 
>aviršutiniškųjų reiškinių praei- 
lamumą, apie neapykantos nuo- 
lus' ir kiekvieno žmogaus lan
dantį Anapus. Ne šventraščio 
itatomis ji kalba skaitytojui, bet 
jaties gyvenimo, pačių žmonių 
lutikimais.

Legendinio žanro mūsuose ne- 
laug kas yra ėmęsis. Nelė Maza- 
aitė tuo tarpu -jau išleidžia ant- 
■ąjį legendų rinkinį. Jos legen- 
lose jaučiamas tolimas atspin- 
lys ir tradicija šiaurės legendų 
jasakotojos Šeimos Lagerloef. 
Tačiau ir tematika, ir legendų 
drmalinis apipavidalinimas yra 
vfazalaitės knygose saviti — lie- 
uviški. Gal tiktai kaikurių pa- 
akojimų nuotaikinis elementas, 
jačios pagrindinės kompozicinės 
liagonalės, vietomis suskamba 
uagerloef legendose girdėta gai
la. Be abejo, tai neišvengiama, 
:aip neišvengiamai aidi kiekvie- 
10 impresionisto kūriniuose (sa
kysim, August Gailit, Bernhard 
dellermann, Gunnar Gunnars- 
jon, Waldemar Bonsels ir Kazio 
lankausko) Knut Hamsuno bas- 
ūnų žingsnis ir žodis. Tokie 
•eiškiniai nėra vadinami nei šė
rimu, nei kartojimu, bet pačia 
plačiausia (ir teigiama) prasme 
—Įtaka. Didžiųjų kūrėjų Įtaka 
fra būtina, kad išaugtų nauji 
iideli kūrėjai. Nėra nieko bai
sesnio literatūroje už nekultū
ringumą — rašytojas negyvenęs 
literatūros milžinų pasaulyje vi
suomet liks vidutiniškumo adep
tu. Palietėme šią temą keliais sa
biniais todėl, kad mūsuose yra 
jalsiai šaukiančių žmonių, kurie 
norėtų matyti lietuvį rašytoją 
lindintį priešistorinės gadynės 

— Okey, — sakau, — ponia. Neapsikiaulinsiu...
Pirmuoju taikiniu ponia Leonida parinko Žabarą Alponsą. Pla

kai sklido gersas apie jo dešrų biznį ir nutukusią piniginę.
Duris mums atidarė pati namų šeimininkė — 199,9 svarų Iza

belė Zabarienė. Rankoje laikė Coca-Cola bonką, iš kurios kyšojo 
storas šiaudas. Mažytės, eksportinio bekono akutės, mielai ir tan
kiai mirkščiojo.

— O, Good Heavens, — cyptelėjo ponia Izabelė ir jos krūtinė 
galingai suvirpėjo, — ką aš matau!... That’s right, that’s right, 
kad užėjote! Alponsas biznio reikalais Montrealyje. Okey, turėsime 
tikrai good time!. . . — ir krito į Leonidos glėbį.

— Ale ponia, tai kasdien jaunyn einate... O kaip tinka jums 
toji nailono bliuzelė. Bet, ir pinigėlį tokia kaštuoja. O be to, pas
kutinė mada. Sakau, toji ponia ir skonį turi... — glėbesčiuodama 
Zabarienę, pratrūko ir Leonida.

Atsiminęs instrukcijas ir norėdamas pasireikšti, kaip aktyvus 
aukų rinkėjas, atplėšiau ponios Zabarienės ranką nuo Leonidos 
šlaunies.

— Labą vakarą, ponia, — sakau bučiuodamas į ranką, — ma
lonu, malonu... Taip, taip, labai malonu, kaip čia pasakius... 
acha, pabučiuoti tokią rankutę... Švelnią, gležną, acha... kaip 
5ia pasakius... acha, lyg Sekminių beržo lapelį...

Gal būčiau dar ir daugiau švelnių žodelių pabėręs, bet ponia 
Zabarienė, kaip tyčia, toje mano bučiuojamoje rankoje laikė Coca- 
Cola bonką su tuo nelemtuoju šiaudu. Jau pirmą kartą bučiuojant, 
tasai šiaudas įsirėmė į mano nosį. O Tamstos žinote, ameriko- 
tūškas šiaudas! Aštrus, kaip nelabojo dantis! Prikrakmolytas vi
sokiomis bjaurybėmis. Žinia, nemalonu, kai vinis nosį raižo. Ir 
skauda. Šaltas protas ėmė protestuoti:

— Polikarpai, ko tu kaišioji nosį į uknolius! Nežinia, dar kiek 
paaukos, o tu jau kraują gatavas pralieti!...

Na, tai aš ir paleidau ponios Izabelės ranką.
— Bet excuse me, ko čia mes dabar toje halėje... Nusivilkite. 

Prašom toliau... Prašom... — atsipeikėjo gpnia Zabarienė.
Įvirtome į šviesų salioną.
Čia pasieniais pūpsojo įvairių spalvų foteliai, viename kampe 

iškilmingai atlošus? pliušinę nugarą tysojo sofa ir tarytum juokėsi 
iš žemučio staliuko, kuris, kreivomis kojomis atsirėmęs į marga
spalvį kilimą, nuolankiai prieš ją styrojo. Ant sienų karstėsi pa
veikslai, dusdami auksiniuose rėmuose. Juose mirė gulbės, elniai, 
krito iš dangaus mėlynių pašautos antys ir balandžiai, žudėsi po 
mylimųjų kojomis riteriai, troško augštuose pilių bokštuose užda
rytos karalaitės...

— Vaje, — aiktelėjo Leonida, užmynusi pašiurusi kilimą, — 
tai naujas! Visai naujas! Kada ponia pirkote? Kiek kainavo?... 
Orientališkas darbas... Kaip Dievą myliu, rytų darbas, iš karto 
matyti...

I^eonidos nuostabos konvulsijos, spaudė plačias šypsenas po
nios Zabarienės veide.

— Taip, ponia, — sakau ir aš, — atvirai tariant, mūsų Lietu
voje ant tokių kilimų ir ministerial tik basi vaikščiojo. O ministe
rial dideli ponai buvo. Ir sakau, tiktai basi... t

urve ir aklą visiems pasaulinės 
literatūros laimėj imahis.

Nelė Mazalaitė “Gintariniuose 
vartuose” įrodo, kad ji ne tiktai 
stilingai ir grakščiai moka varto
ti grožinės literatūros priemones, 
bet taip pat yra sugebėjusi nu
galėti nelengvas legendinio žan
ro kliūtis. Tiesa, vienur kitur 
galima būtų pageidauti lankstes- 
nio priėjimo, mažiau didaktinių 
įtarpų, daugiau ir sodresnių cha- 
rakteristinių detalių, tačiau kny
gos visuma yra literatūriniai pa
jėgiai sukonstruota ir išbaigta.

Smulkiau nagrinėjant knygą, 
pirmoji esminė pastaba liestų 
rinkinio pradžioje spausdina
mas, legendas “Istorija apie ko
plytėlę”, “Karoliai”, o taip pat 
“Istorija apie paskolintą angelą” 
ir “Paskutinis ledas”. Vienose jų 
daugiau, kitose mažiau, autorė 
nėra reikiamai išlaikiusi įtampos 
ir netikėtumo momento, nes įpu
sėjus r pasakojimui skaitytojas 
jau jaučia ir permato pabaigą. 
Tokiu būdu tolimesnis temos 
vystymas pasidaro lyg ištęstas 
ir nebesaisto skaitančiojo.

Sekanti pastaba: legendų kom
pozicija perdaug stereotipinė: 
Autorės expose, po jo seka atpa
sakojimas kokio nors įvykio ar 
atminimo, tada vėliai autorė už
sklendžia legendą savo arba kny
gos veikėjų išvadomis.

Kaikurių legendų pagrindimas 
perdaug naivus, todėl sunkiai 
įtikina. Pav., “Istorija apie kop
lytėlę”, “Paskutinių gėlių kara
lienė”, “Viena teisybė”, “Trys 
obuoliai”. Ir bendrai autorė galė
jo kaikur išvengti pakartojimų 
vieno ar kito rekvizito įvedimų, 
nes nedviprasmiškas legendų 
bendrasis pobūdis visai nereika
lavo tokių primygtinų pastangų. 
Bet koks didaktinis motyvas li
teratūroje turi būti išreikštas 
tik grynai literatūrinėmis prie
monėmis, vengiant tiesioginio 
pamokslinio arba ir sakytinio 
momento.

Šios recenzijos autoriui atro
do, kad Nelės Mazalaitės naujoje 
legendų knygoje stipriausiais 
kūriniais laikytini: “Pasakojimas 
apie varpą”, “Pasaka apie Kalė
dų Senį”, “Sekminių balandis”, 
“Kelionė į Liurdą”, “Gyvenimo 
legenda”, “Karaliaus veidas”, 
“Tenai”, “Baladė apie burę” ir 
“Pasaka”. Subtiliai ir jautriai au
torė surado juos priėjimą prie 
siužetų, surado puošnų ir poetiš
ką žodį, originalius vaizdus ir sa
vitus palyginimus.

Pasiklausykime kaip sklan
džiai ir gražiai teka Mazalaitės 
sakiniai, išpuošti metamorfozo- 
mis, tropomis, alegorijomis: “To
kiu laiku žmogus grižo namo — 
jis buvo labai liūdnas, o jo širdis 
buvo tokia pavargusi, tarsi būtų 
ėjusi basa ilgą ir sunkų kelią”. 
(82). “Ji sustojo po pirmu me
džiu, o ten lingavo pilna balan

džių, daugiau negu lapų buvo jų, 
jie taip žemai šakose nutūpė, jog 
užteko tiktai ištiesti ranką ir jau 
galėjai juos pagauti Pro baltus 
obelų žiedus jie persisvietė tarsi 
saulė, tikrai, kaip spinduliai ir 
kaip liepsna”. (38). “Ir štai vasa
ros aušros gaise varpinės lange 
pasirodo didelis tamsus daiktas 
— jis gali atrodyti kaip vaiduok
lis, kuris pavėlavo savo vaikšty
nėse ir dabar skuba pabėgti. Jis 
auga laukiančiųjų akims ir pri
dengia visą varpinę, ir staiga jis 
pakimba ore ir trūkteli taip, 
kad sudreba varpinė, žemė ir 
žmonės“. (135). “Ir kaip greitai 
bėgo jis! Taip greitai, kad žvaigž
dės nespėjo pasitraukti iš kelio ir 
jų prisismaigstė pilni žvėries ra
gai. Net pusė mėnulio nulūžo ir 
prisikabino tarpuragyje kaip ži
bintas. O kaip smagiai dundėjo 
Paukščių Kelias, ir žvaigždžių 
žvirgždas skrido iki jo kailio ir 
pasiliko ten kaip šarma ir snai
gės”. (213).

Citatos rodo, kad Nelė Maza- 
laitė netiktai nestokoja poetinio 
išradingumo ir polėkio, bet taip

Iš kultūros ir knygų pasaulio
Aidų grožinės literatūros pre

mija balandžio 20 d. buvo visais 
balsais paskirta J. Aisčiui už jo 
lyrikos rinkinį “Sesuo Buitis”.

Komisij os posėdy j e dalyvavo: 
A. Vaičiulaitis — pirm., Bern. 
Brazdžionis — sekr. ir nariai: T. 
Dr. L. Andriekus, Dr. J. Girnius, 
Pr. Naujokaitis, A. Nyka Niliū- 
nas... •

“Aidų” liter, premija laurea
tui J. Aisčiui įteikta balandžio 27 
d. Niujorke Šv. Juozapo parapi
jos salėje specialiame koncerte- 
literatūros vakare. “Aidų” red. i? 
jury kom. pirmininkas A. Vai
čiulaitis apibūdino Aisčio kūry
bą, B. Brazdžionis perskaitė ju
ry komisijos aktą, Tėv. J. Vaš- 
kys Įteikė premiją. Laureatas ta 
proga pasakė įspūdingą kalbą.

Prof. K. Pakštas ruošia veika- 
kalą iš Europos geografijos, ku
rį išleis viena amerikiečių lei
dykla. .

Naujas savaitraštis pasirodė 
Čikagoje — “Atspindžiai”. Lei
dėju pasirašo V. Meškauskas, o 
red. jis ir P. Palukaitis. -

P'rof. A. Maceinos “Didysis 
Inkvizitorius” jau pasirodė vo
kiečių kalba. Įvadą parašė prof. 
VI. Šilkarskis.

Daumanto “Partizanai už gele
žinės uždangos” Tėv. Jurgelaitis, 
OP, verčia į anglų kalbą.

Smuikininkė E. Kuprevičiūtė 
balandžio 1 d. sėkmingai koncer
tavo Romoj, “Arti” teatre. Anks
čiau ji koncertavo Amsterdame 
ir Paryžiuje, dar numato koncer
tuoti Ispanijoje, Londone ir Af
rikoje.

•—Kalbi ponas Polikarpai, kaip iš rašto... Nebūtum, mat, 
kavalierius, vis dar abipusiai ašmenys ant liežuvio... — gynėsi 
nuo mūsų pagyrų ponia Zabarienė. .

Paskui jinai kavos puodukais ir viskio bonkomis to kreivojo 
staliuko nugarą nuklojo.

Kavą ir viski sušildė netiktai pilvą, bet ir širdį. Aš įsidrąsinęs 
pora kartų mirktelėjau poniai Izabelei. Tai pastebėjo Leonida ir 
piktai sušnabždėjo:

— Polikarpai, tu durniaus neklijuok. Atsimink, ko mes čionai 
atėjome...

Griebiausi už krūtinės ir išsitraukiau aukų lapus.
— Ponia šeimininke, —sakau, — aš ir ponia Leonida esame 

įgalioti rinkti aukas... Bolševikai mūsų tėvynę smaugia, mes 
negalime, t.y. mes turime kovoti... Aš, ijiiela ponia, o taip pat ir 
penia Leonida ir visa mūsų parapija žino, kad ponai Žabarai...

— Stop, stop, Polikarpai, — prišoko prie manęs šeimininkė, — 
išgerk 'dar stikliuką. Va, šito, dar nemėginai. Paskui apie biznį... 
Paskui...

— Persiprašau ponia, čia ne biznis, čia...
— All right, tegu ir nebiznis... Išgerk! Sveiki!.. ;
Kur čia atsilaikysi skaistybės kupinas žmogus prieš dvi di

džiausias pasaulio galybes: moteries žodį ir viskį. Išgėriau. Liū
desiu aprasojo mano širdis.

— Vienišas esu,’— sakau, — mano mielos ponios. Pasiutusiai 
vienišas. Be tėvynės, be namų, be šeimos židinio ir šilumos... Ka
tiną už septynis dolerius pirkau, vis, sakau, gyvas daiktas ir tas vel
nias jau ketvirta diena, kaip nesirodo. Rodosi gyvulys, o štai pava
sarį turi kur po keturias dienas trankytis... O aš... tris klases 
esu baigęs... Ką čia, atleiskite, aš dar stikliuką...

Nepamenu, gal tris stikliukus išgėriau bemalšindamas besiver
žiančias ašaras.

Susigraudino ir moterys. Verkti pradėjo. Visi verkiame. Tikras 
ašarų lietus.

Paskui Zabarienė atnešė dar tokią pilvotą bonkelę, surinko nuo 
stalo aukų lapus ir kišdama mano užantin sako:

— Gaila man, gaila tavęs, Polikarpai... Bet nenusimink... 
Dažniau pas mus užeik... O dabar išgersime... Lengviau bus. 
Pamatysi... Užmiršk valandėlei visus tuos reikalus...

Toji bonkelė prasklaidė liūdesio debesis širdyje. Antrą valandą 
nakties visi taip linksmai ir galingai dainavome, tarsi Lietuvą 
išlaisvinę.

Tretiems gaidžiams nugiedojus, vos-ne-vos nusilpusios kojos 
parvilko namo mano peršlapusią dūšią. Tris dienas viskio garai 
laužė pakaušį ir buvau didelėje baimėje, kad netrūktų ausų būbne- 
liai nuo to viskinio alaso smagenų šventovėje...

Savaitgalį vėl su Leonida pasileidom aukų rinkti. Šį kartą įsi- 
laužėm pas ponią Matildą Krepšienę. Vokiečių žemėje jos vyras 
įsipainiojo vienos švabės sijono kvolduose ir tokiu būdu Matilda 
atsidūrė Kanados žemėje viena.

Tai naujai kanadietei iš karto parodėm tikrą savo vizito veidą.
— Taip, taip, balandėliai, reikia aukoti. Kurčia žmogus tokiam 

reikalui neaukosi... Paskutinį centą negaila atiduoti, — kalbėjo

pat ir grynai epinį pasakojimą 
sugeba trumpai ir be didelių 
užuolankų vesti į tikslą. O tai jau 
ženklai kultūringos rašytojos, 
neuždusinančios nei veikalo 
vyksmo, nei skaitytojų ilgomis 
nereikalingomis tiradomis ir afo
rizmų pynėmis. •.

Bendrasis “Gintarinių vartų” 
įspūdis geras. Jis išlieka teigia
mas, nežiūrint kaikurių nedatek- 
lių, kurie knygoje atsirado, gali
mas dalykas, dėlei skubotumo 
arba ir nevisai griežtos atrankos.

Knygos aplanką piešė dailinin
kė B. Vilkutaitytė-Gedvilienė. 
Piešinys atliktas nepaprastai 
kruopščiai, tačiau mokiniškai. 
Mūsų grafika yra pasiekusi to
kio augšto meninio lygio, kad pa
našūs piešiniai tegali patenkin
ti labai vidutiniško skonio kny
gos dailės mylėtoją. Šiapus At
lanto turime visą būrį pirmaeilių 
grafikų, kurie lietuviškai knygai 
įstengtų suteikti tikrai origina
lių ir stiprių iliustracijų.

Nelė Mazalaitė, Gintariniai 
vartai, 1952; Išleido LKSD Kny
gų Klubas Chicagoje; 248 pusi: 
Kaina 2 dol.

Henrikas Nagys.

c<

H. Nagys išleidžia naują poe
zijos knygą “Saulės laikrodžiai”.

Balys Rukša atidavė spaudai 
antrąją .poezijos knygą, kurioje 
telpa 80 perijodikoj nespausdin
tų eilėraščių. Knygą iliustruoja 
dail. Juozas Bakis. Leidžia lei
dykla “Baltija”.

Prof. Kopera, Lenkų Mokslų 
Akademijos Istorijos ir Meno ko
misijos pirmininkas ir Tautinio 
Muziejaus direktorius, mirė Kro
kuvoje sulaukės 80 m.

Nesuprantamas 
neapsižiūrėjimas

Draugo” 75 nr. priede iš kovo 
29 d., randame Lietuvių Rašyto
jų jury komisijos aktą, kuriuo 
“... 1952 m. kovo 8 dienos posė
dyje Lietuvių Rašytojų Draugi
jos 1951 metų grožinės literatū
ros premiją 1500 dolerių visais 
balsais skiria Pulgiui Andriušiui 
už apysaką “Sudiev, Kvietkeli”. 
Iš šitokio suformulavimo išeina, 
kad ši didžioji literatūros premi
ja yra ne Venecuelos lietuvių, 
bet Liet. Rašyt. Dr-jos. Ir visa
me akte nei puse žodžio tikrieji 
premijos kaltininkai — J. Biliū
nas, L. Jablonskis, D. Kikas, P. 
Mikalauskienė, VI. Venckus ir 
M. Zupkus — sudėję šią $1.500 
arba 5025 bolivarų sumą, nepa
minėti. Ateinančioms kartoms 
kurios skaitys šį aktą, nė į galvą 
neateis mintis, kad tikrumoje šią 
pingių sumą sudėjo 6 Venecuelo- 
je gyveną lietuviai, o ne Rašyto
jų Draugija, kaip kad iš akto 
suprantama.

Tiesa, kad premijos pinigai su
dėti veneceliečių spaudoje buvo

ŽYDU ENCIKLOPEDIJA APIE LIETUVA
Tepasako ir jie savo žodį, juo 

labiau, kada tai tarnauja mūsų 
naudai...

“Universal Jewish Encyklope- 
dia”, 10 tomų, iliustruota, gražiai 
1946 m. išleista Niujorke, to ja 
pasaulio žydų sostinėje, kur gy
vena apie 2 milijonus amerikonų, 
tebelaikančių save Dievo išrink
tosios tautos vaikais. Ir prie šio 
veikalo finansavimo pridėjo sa
vo ranką tie didieji žydų tautos 
mecenatai, iš pavardžių mums ne 
vienam pažįstami, kuriems, kaip 
sakoma, iš nedamokėtų tarnau
tojams algų likučių kasmet dar 
susikrauna milijonai... Nors 
veikalas imasi vaizduoti žydų 
tautą istorijos šviesoje nuo pat 
Adomo ir Ievos, tikrenybėje 
ypač daug vietos skiriama pa
vaizduoti — kaip, kur ir kodėl 
žydų tauta, nors nekariaujanti, 
Antro Pasaulinio karo (1939-45 
m.) metu turėjo didžiausius ka
ro nuostolius, būtent, apie 6 mi
lijonus vien žuvusių.

Mums įdomiau, kur minima 
Lietuva — 1, 6, 7 ir 10 tome, ir. 
tai, palankioje objektyvių faktų 
šviesoje, kas ir verčia atydžiau 
perskaityti ir priduoti daugiau 
svorio šiam rimtam žydų moks
lo veikalui, prie kurio dirbo bene 
geriausios jų šių laikų smegenys. 
Gi anksčiau be raikalo kaikurie 
žydų tautos asmens, netgi Lie
tuvos piliečiai, savo nelaimę ir 
kraujo aukas bandė mums pri
mesti (pav., 426 psl. knyga “Um- 
kommen v. Getho—Kowno”, išl. 
1946 m. Miunchene), o mūsų 
įvairaus plauko bimbininkai, iš
pūtę, padarė iš to jovalą, tuo bū
du padėdami tikriesiems kalti
ninkams užsidangstyti.

Žydų enciklopedijos atsaky
mas čia aiškiai ir trumpai skam
ba: Hitleris.

Ar lietuviai šaudė žydus?
- Kategoriškai ne, nes iš ten pa
duotų statistikų aiškiai išplau
kia, kad žydams prieškarinėje 
laisvoje Lietuvoje ne taip jau 
blogai gyvenosi, — jiems ne tik 
niekas galvų nekapojo, bet jie 
vedė žydintį ekonominį, kultū
rinį gyvenimą, savo proporcijom 
žymiai pralenkusį net pačios lie
tuvių tautos vidut. pragyvenimo 
standartą, pav., Lietuvoje jų te- 

plačiai rašyta ir jų aktas buvo 
spausdintaš, pagaliau pats laure
atas tame pačiame ’’Draugo” nu
meryje išspausdintame pasisaky
me sako: “Ir tik Venecuelos lie
tuvių premija, atrodo, pagaliau 
įleis mane ir šeimą po savu sto
gu”, tačiau aukotojų nepaminė- 
jimas pačiame premijos skyrimo 
akte yra nesusipratimas. Ar tai 
neapdairumas ar perdidelis for
malizmas? Kiekvienu atveju 
toks elgesys premijų organiza
vimo suaktyvinimui nepadės.

Stasys Bakšys.

Matilda vartydama aukų lapus. — Ale, turbūt, neseniai savo darbą 
pradėjote. Visi leistrai švarutėliai. Ir sumanyta jūsų: pradėti nuo 
manęs! Va, kaimynystėje turite tokių stambių lydekų: Anulionius, 
Baravykus, Smaigalius... Jie stačiai užsigaus, kad juos pirmu 
žingsniu aplenkėti Aš tai visada, kad ir paskutinį centą. Įdomu 
tiktai, kiek tie turtuoliai užsirašys... — taip kalbėdama, Matilda 
paskandino lapus mano kišenėje.

— Gerai, Matildėl, tai pas tave paskiausiai ... — sutiko ir Leo
nida. — O dabar, Polikarpai, pas ką: Baravykus ar Smaigalius?

— Ne, nebūkite tokie blizgančiai oficialūs! — šokosi Matilda. 
— Prisėskite nors atsikvėpti. Nors vienu kitu žodžiu persimesime. 
Aš vis viena ir viena. Žmonių pasiilgstu... Žinai, Leonidėl, — 
kreipėsi Matilda į mano visuomeninio darbo bendradarbę, — Šer- 
mukšnienė jau vėl burkuoja —

— Ką sakai?! Su kuo?... O tai paukštelis!... — iš karto užsi
liepsnojo Leonida.

— Taigi, sakau, dar pusmetis nepraėjo, kai vyrą užkasė, o jau. 
Leonidėl, kaip jinai per laidotuves klykė, sąnarius laužė... Aną 
vakarą nueinu į kiną. Drobėj e . kažin koksai vaikinas ant rankų 
Ingrid Bergman nešioja ir saldžius žodžius kalba. O toji švedikė 
nelabai spurda. Įdomu, pamaniau, kuo tasai nešiojimas pasibaigs... 
Staiga, priešais save, girdžiu lietuviškai šnabžda: ““Nespausk taip 
stipriai, katinėli, mėlynė liks...” Gi Sermukšnienė su Uosiu be
sėdinti! Susispaudę, susiglaudę... O tasai senas vilkas jos alkūnę 
vis glamžo... Tai, pamislinau, šių dienų svietas... O žinai, dar 
viena naujiena: Avietienė jau laukia...

— Eik, jau eik... Juk dar nei vestuvių vainikai nespėjo nu
vysti ...

Ir taip įsiliepsnojo ponios Matildoj ir Leonidos pokalbis į di
džiulį gaisrą, aprėpiantį viso miesto gyventojus.

Gerokai po vidurnakčio atsisveikinome.
Po keletos dienų, besiruošiant tęsti aukų rinkimą, netikėtai, be

tarpiai susidūriau su Kerpe. Tai, žinote, jisai man be jokių įžan
gų ir sako:

— Polikarpai, tau reikia pasūdyti smegenis. Atrodo, jie pra
dėjo gesti... Tu mano bobai galvos nesuk. Nieko iš to nebus, bet 
nemėgstu, kad mano širdies reikalus visame mieste bobos ant lie
žuvių kilnotų...

— Atsiprašau, — sakau, — tu mano garbės nebraižyk. Aš su 
ponia Leonida esame įgalioti aukas rinkti Tai grynai visuomeninė 
veikla.

Kerpė pajuodo:
— Tu man su kokia ten visuomenine veikla akių nebadyk! Aną 

dieną sutinku Matildą, o jinai tuojau taip ir anaip, bet, sako, Anup
rai, pačią saugok! Žmonės kalba, kad Leonidėlė su Polikarpu vėl 
kalbą rado. Kaip jaunystėje. Naktimis šlitinėja, pas Žabarus su
simeta ... Na, manai, malonu, kai tau tokius barščius ant galvos 
laisto!?... Nesiliausi juokus daręs, aš tave ir savo bobą taip išgy
dysiu nuo tos visuomeninės veiklos, kad ilgam atsiminsite...

šitoje vietoje Kerpė nusipiovė ir nuėjo.
Sekantį valdybos posėdį prašysiu atleidžiamas nuo aukų 

rinkimo...

ST. JOGAUDAS

buvo nevisai pilni 8%, o pagal 
UJE 1939 m. jie turėjo: 5 žydų 
dienraščius, du teatru Kaune, 20 
gimnazijų, 3 rabinų seminarijas, 
jie laisvai bizniavo, vertėsi ama
tais ir geriau ekonomiškai sto
vėjo negu vidut. lietuvis.

Visai nelogiški būtume iš savo 
pusės nepridedami apie garsųjį 
“grūdų karalių” Soloveičiką 
Kaune, Volfo-Engelmano alaus 
trestą, Linų sindikatą, valdiškų 
pararigų ėmėją milijonierių II- 
govskį ir keliasdešimt smulkes
nių kapitalo “didikų””.

Anksčiau žydai-pirkliai nere
tai paimdavo mėsos, rūbų ir kit. 
parangas kariuomenei, kur ne
blogai užsilopydavo rankoves. 
Enc. sumini skaitlingus gydyto
jų (kurie, reikia teisingai pasa
kyti, nebuvo blogi) ir advokatų 
kadrus, kurie didesne dalimi mi
to ne iš žydų, bet iš lietuviškos 
publikos patarnavimų.

Pagal UJ Enciklopediją, di
džiosios žydų kraujo maudyklės 
čia prasidėjo 1941 m. rudenį ir 
ypač 1942 m. vasarą, taigi tuo 
laiku, kai Lietuvos respublika 
buvo jau po žemėm pakišta ir se
nai praradusi bet kokią laisvę 
savarankiškai tvarkytis. Lietu
vių tautą kaltinti už įvykius Hit
lerio -— nacių okupacijos metu, 
juridiškai, nemažesnė nesąmonė, 
kaip ir kaltinti ūž kaikurių žydų 
išvežimą į Sibirą 1940 m. bol
ševikų okupacijos metu.

Saulėlydis Lietuvoje, atnešė 
didžiųjų nelaimių pradžią ir žy
dams. Klaipėdos kraštas naciams 
atiteko anksčiau. Ten ir žydų 
skerdynės prasidėjo anksčiau, 
kai Lietuvoj jie dar pora mėtų 
laisvi vaikščiojo. To žydų enci
klopedija taip pat neslepia, nors, 
deja, neiškelia visu ryškumu.

Pagal enciklopediją, raudonoji 
okupacija 1940-41 m. išrovė ir 
visą eilę turtingesnių žydų, sio
nistų ir kit., kurie pateko į Sibi
rą, kaip ir daug tūkstančių lietu
vių, patys nežinodami už ką 
(nors jie, žinoma, savotiškai lai
mingi palyginus su tais, kurie li
ko Lietuvoje nepaliesti ir vėliau 
tapo Hitlerio batu sutraiškyti).

Aprašoma, kaip ir kur liejosi 
žydų kraujas, užėjus Hitlerio 
okupantams, — nė žodžio apie 
lietuvius, juo labiau Užmetimo— 
nė su žiburiu nerasi.

Turime pripažinti, garbė pri
klauso už radimą bešališko atsa
kymo žydų smegenims, rašiu
siems šį veikalą, kaip štai:

“In the early weeks of the 
Russo-German war, which broke 
out on June 22, 1941, Lithuania 
wos conquered by the Nazi 
hordes and the Jewish Commun
ity met with the fate which be
fell their co-religionists in other 
parts of the continet, occupied

by the Nazis” — 7 tome. Lietu
vių naudai dar ryškiau kalbama 
1 ir 6 tome, apie tai, kad 1939 m? 
rudenį, Lietuvos respublika, 
kaipo neutrali lenkų-vokiečių 
kare, atidarė duris ir savanoriš
kai priėmė į savo glėbį 10-12.000 
Lenkijos žydų (dalis jų net buvo 
atbėgę iš Čekoslovakijos ir pa
čios Vokietijos), jų tarpe daug 
garsių rabinų, Talmudo žinovų 
(žodžiu, kone žydų tautos “sme
genys”), bėgančių nuo kruvinos 
Hitlerio letenos.
t Enciklopedijos autorių, ypač 

Mosės Moskovičiaus nepagailėta 
kelių šiltų žodžių lietuvių tautai, 
net išsireiškiant, kad, kaip ne
daugelis kitų pasaulio kraštų, 
Lietuva tada pasidarė, tarsi, sve
čių namu žydams, iš savo krašt-ų 
išguitiems. Dar daugiau, anot en
ciklopedijos, Lietuva dabar ta
po Rytų Europos žydų kultūros 
centru, mat, griuvus Lenkijai, 
kurioje buvo virš 3 milijonų žy
dų, jų kultūrinė citadelė buvo 
perkelta į Vilnių, taigi vėl į Lie
tuvos rankas grįžusią jos senąją 
sostinę. Bet, deja, taip buvo ne
ilgai, raudonoji, o paskui ir ru
doji banga atslinko ir užliejo ma
žiuką kraštą ir toliau įvykiai dė
josi taip, kaip mes jau žinome.

Kaip matome, žydai savo šioje 
enciklopedijoje palankiai mus 
nušviečia — ačiū — bet tai, toli 
gražu, neviskas. Teleidžia jie 
mums kaiką pasakyti daugiau! 
Štai, J. Šalna “Naujienose”, dė
jo ciklą straipsnių “Lietuvių ko
va dėl žydų laisvės”, su ilgais 

sąrašais pavardžių, slėpusių žy
dus ir nukentėjusių už juos, “T 
Ž” skaitytojams galėtų būti įdo
mu keletas pavyzdžių:

1. Dainininkas Kipras Petraus
kas slėpė ir globojo savo ūkyje 
iš Kauno getho pasišalinusią Re- 
beką Pomerancienę su dukterim; 
buvo slepiami dar 4 žydai;

2. Kun. Feliksas Kapočius su
darinėjo žydams metrikus, - pa
lengvinusius slėpti iš getho pa
sišalinusius žydus;

3. Dvi lietuvaitės Žaliojoj gt., 
Kaune, slėpė ir globojo gyd. Le- 
viną. Vėliau Geštapas tat suse
kė ir abi lietuvaites su Dr. Levi- 
nu kartu sušaudė; — -

4. Jablonskių, 3 asm. šeima, 
Kaune, senamiesty, Geštapo bu
vo suareštuota ir drauge su slėp
tais žydais sušaudyta;

5. Kristina Grinienė (buv. pre
zidento žmona) vieną žydaitę, 
neva už tarnaitę priėmė į savo 
namus ir išslėpė per visą nacių 
okupacijos laiką;

6. Kupiškio klebonas slėpė ir 
globojo 4 žydus, aprūpintus fik
tyviais dokumentais. Be to, kle
bonas pakartotinai kreipėsi į ata
tinkamas vokiečių įstaigas, kad 
žydų padėtis Lietuvoje būtų su
švelninta;

7. Vysk. Staugaitis slėpė ir 
globojo Volfertienę iš Telšių;

8. Vysk. Borisevičius savo na
muose slėpė ir globojo visą eilę 
žydų; be to, vysk, surasdavo ūki
ninkų, kurie sutikdavo slėpti ir 
globoti žydus, kad jie nebūtų Ge
štapo ir SS sušaudyti.

Redakcijai prisiųsta
Kazys Viktoras Banaitis, 100 

liaudies dainų, išleido prel. P. 
M. Juras, 136 psl. Kaina nepa
žymėta.

Leidinys dedikuotas prel. P. 
M. Jurui, jo 60 m. sukaktį minint. 
Įvadas rašytas 1951 m. gruodį, iš
leidimo metai ir spaustuvė ne
pažymėta.

Leidinys pavadintas 100 dai
nų, bet kaikurios jų harmonizuo
tos cikliniu būdu atskiriems bal
sams, tad leidinys atitinka maž
daug 250 liaudies dainų bei va
riantų.

Pradžioje trumpos pastabos 
lietuviškai ir angliškai įvadas 
apie Lietuvą ir jos dainas.

Aidai, 1952 m. Nr. 4, 145-192 
psl. Turiny: L. Dambriūnas, Kal
bos mokslas ir mūsų bendrinė 
kalba; A. Maceina, Katalikų vie
nybė; J. Vaišnora, MIC, Arkiv.
J. .Matulevičiaus Vilniaus Golgo
ta; W. George, Ad. Galdikas; B. 
Brazdžionio, K. Grigaitytės ir L. 
Z. D. Galtic (vert. Kėkšto) eit; 
A. Barono, Prašviesėjimas ir tt

Numeris iliustruotas 12 Ad. 
Galdiko kūrinių, jų tarpe vienas 
spalvotas.

Mūsų sparnai, Lietuvos Evan
gelikų Reformatų žurnalas trem
tyje, Nr. 2, 1952 m. Velykos, 72 
psl., spausdintas ovsetu, mašinė
le rašytas, 42 iliustracijos.

Muzikos Žinios, 1952 m. balan
džio mėn., Nr. 4 (135), 25-32 psl.

Mūsų jaunimas, LKD Jaunių 
sekc. C Kom. Biuletenis, 1952 m. 
kovo mėn., Nr. 3,18 pst*
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Parduodant ar perkant namų 
mielai Jums patarnausiu!

KODĖL, KODĖL? Tillsonburg, Out

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

Jūsų patarnavimui

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

L $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.

3. $13-500. Bloor-Concord Avė. 
8 didelių kamb., mūrinis na
mas su 2 moderniom virtu
vėm, įmokėti $3.500.

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

5. $14-800. 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, vande
niu apšildomos, dvigubas 
garažas. Įmokėti $6.500.

Real Estate
863 BLOOR STREET WEST

(prie Ossington Ave.)

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

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

(Atkelta iš 3 psl.)
Kodėl taip skubama su 

Vakarų Vokietija?
Kaip jau žinome, gegužės mėn. 

turės būti pasirašyta du istori
niai dokumentai Europos žemy
ne. Gegužės 17 d. JAV, D. Brita
nijos ir Prancūzijos užs. reikalų 
ministerial su Vakarų Vokieti
jos kancleriu Dr. Adenauer pa
sirašys sutartį Bonnoje, kuria 
bus visiškai atstatytas V. Vokie
tijos suverenumas. Po to, labai 
greitu laiku, Haagoje bus pasi
rašyta kita sutartis, įsteigianti 
šešių Europos valstybių Saugu
mo Sąjungą, kurioje gims 43 di
vizijų armija. Tų divizijų tarpe 
— 12 vokiškų.

Balandžio 21 d. tuo reikalu Š. 
Atlanto Pakto valstybių vyriau
siojo vado, gen. Eisenhowerio 
štabo viršininkas gen. Gruen
ther pasakė: “Iš pirmo žvilgsnio 
aš nesu perdaug entuziastigas 
dėl Europos armijos steigimo 
plano, tačiau tas reikalas buvo 
labai smulkiai išgvildentas Š. 

'Atl. P. vyriausioje būstinėje ir 
atrasta, jog toji armija yra labai 
pageidaujama Europos gynimo 
sistemoje”. Gen. Eisenhoweris, 
esą, todėl ir spaudžiąs pasirašyti 
tokias sutartis, dar prieš perduo
damas savo postą kitam. Ir svar
biausia, pakol dar Sovietai neuž
blokavo to reikalo naujais ko
kiais nors suktais savo pasiūly
mais.

Ateinančios iš Bonnos vyriau
sybės žinios sako, jog ir premje
ras Adenaueris bei jo kabineto 
nariai dėl tokio skubėjimo esą 
susirūpinę, nes jie bijosi, kad 
Sovietai galį paskutiniu momen-

tu iškelti kokių nors naujų versi
jų Vokietijos “suvienijimo” rei
kale, o tas paveiktų vokiečių vi
suomenės opiniją.

JAV augštasis komisaras V. 
Vokietijoje, John J. McCloy, pa
brėžė, jog tokios sutartys turi 
būti visiškai paruoštos iki gegu- 
čės mėn. pradžios, nes jos turės 
būti ratifikuotos JAV Kongre
so dar prieš išsiskirętant vasaros 
atostogų. Pakol nebus ratifika
vę sutarčių tų valstybių parla
mentai, kurios įeina į Europos 
armijos rėmus, nebus galima 
pradėti organizuoti tos armijos.

Pasak gen. Gruenther, šie me
tai būsią “labai kritiški”. Jis ne
pasakė, kad bijomasi Sovietų 
puolimo, bet tai galima nujausti. 
Sovietai, žinoma, gali ir nelauk
ti pakol stiprus kumštis bus pa
kištas jiems pasmakrėn...

Tad štai keletas atsakymų į 
keletą “kodėl”.

Skaudi eismo nelaimė
Balandžio 26 d., 8 vai. vak., ant 

kelio, tarp Port Burwell ir Vien
na, Ont., netoli savo namų, auto
mobilius užmušė a.a. Bronę Mi
kalauskienę. Jos palaikai balan
džio 30 d. palaidoti Tillsonburgo 
RK kapinėse.

Šeštadienio popietį, vyrui išvy
kus į Hamiltoną, a.a. B.M. pasi
ėmusi 7 savaičių sūnelį vežimėly 
nuvyko netoliese aplankyti p. 
Pūkų. Grįžtant ją palydėjo p. L. 
Pūkienė ir Kyliotaitytė. Jos ėjo 
kelio dešine puse ir abi su p. L. 
Pūkiene stūmė vežimėlį. Gal už 
poros šimtų žingsnių nuo namų, 
iš užpakalio atvažiavęs dideliu 
greičiu automobilis kliudė a.a. 
B. Mikalauskienę ir vaiką su ve
žimėliu. P. L. Pūkienei atrodę, 
lyg koks baisus viesulas pra
ūžęs pro šalį, kad ji nespėjusi 
pamatyti, kur dingo a.a. M.B., o

KAM MOKĖTI NUOMą KITAM,
jeigu Jūs patys dar galite gauti pajamų įmokėję keletą 
tūkstančių

Jūsų pinigai įdėti banke beveik nieko neneša.

Duodame visiems geriausią patarnavimą namų pirkimo 
ir pardavimo reikalais visame mieste.

Klauskite: JONAS MATULAITIS
Telefonas: KI. 0994 arba RA. 4712. Namų: ME. 1740

Įvairiomis progomis tinkamas dovanas 
rasite tik 

J. BERŽINSKO 
parduotuvėje

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

BUTCHER and ARMSTRONG

—- ----------tel.
EM 3-2131

Budime
24 

valandas

ALEX GODDARD
AHETTE—RUNHYMEDE

$14.200. 8 kamb., atskiras mūrinis 
3-jų augštų 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 valg. kanrtb. ir moderni vir
tuvė, su daug spintelių. Antrame 
augšte 4 gražūs miegam, kamb. 
ir modern. 4 'gabalų vonia: Tre
čiame augšte gali būti jrengti 
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

758A Yong Str. (prie pat Bloor St.), Toronto, Ont.

Dėmesio ' .
PARDUODU VYRIŠKUS ir MOTERIŠKUS LAIKRODŽIUS.
Lietuviams papigintos kainos. Garantuoju vieniems metams.

Jewellery and Watches Importers Agent
1330 Dundas St. W. Toronto. Tel. LA. 1306 

Kreiptis vakarais tarp 6-8 vai.

... ..... ....

Gydytojavęs Vienos, Berlyno, Šveicarijos ir Vengrijos, ligoninėse.

VIDAUS IR VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTAS

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

E
LUSIOS RŪŠIES MENO /y 
ĮKDARBIU 6RMINIRĮ^g M 

\į 

■finų iškėlė- m 
<ro papuošalai, keramika. \ 
10 išdirbiniailietuviškos \ 
utu klasikines muzikos,^ 
„ 'plokMesT^^

JlciJuttaulute minų nauja. ■uicith katufojo.

MODERNIŠKAS ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ MAGAZINAS 
PAVAIZDUOJA PASAULIO LIETUVIŲ VEIKIMĄ PAVEIKSLAIS.

Metinė prenumerata $3.00 VISUR.
Leidykla: 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, California, USA

KANADOJE "LD" GALIMA UŽSISAKYTI PAS:
V. Aušrotę -— 263 Havelock. St., Toronto, OnL,
S. Bujoką — 1338 Downing St., Winnipeg, Man.,
J. Dcuginaitę — 56 Concord, St. Catharines, Ont.,
J. Kriščiūną—- 96 Wright St., Toronto, Ont.
V. Montvilg — 275 Bloor St., Sudbury, Ont., 
Jer. Pleinj -— 113 Cannon, E., Hamilton, Ont., 
Pr. Rudinska —317 Willibrord St., Montreal, Que

$25.00
Šis kuponas vertas $25.00 

jei pirksite automobilį.

l\ENNY KAKS LTD.
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 $25.00

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.

Šeimininkės, pirkite
A. A N S M i T A

MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖJE, 274 PARLIAMENT ST., TORONTO
(į pietus nuo Dundas). Atidaryta kasdien iki 10 vaL vok.

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.

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS!!!
* r

Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.
' Jf J Garantuotas saugojimas. Mokama

g atsiimant Garantuojama.
f Pasiimame ir pristatome.

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI 

B.A., D.D.S.
312 Bathurst St

Bathurst Medical Building 
Telef. EM 3-6373 Toronto

Parduodant ar perkant namą ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tcny HLI LIS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

dVe
sandėliuose jūsų vasariniai rū-

*“r***^*> |)US rūpestingai saugomi. Kai

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū-

darysite rudeninį apsitvarkymą, 
valyti viską dūokite žinomai 

firmai:

Specialybė:
Cheminis valymas įvairių 

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

30 metų valymo patyrimas

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 I 
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 j!
Savininkas F. KRABI J

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
tuvą visame jos puikume, kurios puslapiai tebedvelkia 
Lietuvos vėju ir arimų kvapu, kurioj vaizduojamo kai
miečio vargai ir rūpesčiai toki mažučiai ir mieli, palygi
nus juos su šiurpia šiandienybe.

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

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

tik pastebėjusi į orą pakylantį 
vaiko vežimėlį. Vaikas buvo nu
mestas 27 pėdas, bet liko beveik 
nesužeistas, o motina nukritusi 
dar toliau buvo vietoje užmušta.

Automobilį vairavo 23 m. amž. 
iš Strafordville, Ont., neturtin
gas'vyrukas. Su juo kartu važia
vo dar keturi draugai. Automo
bilis jokio draudimo neturėjo.

Kaltininkas, įvykį mačiusiam 
kaimynui, siūlė gerai apmokėti, 
kad paliudytų, jog iš priekio pra
silenkimo metu buvusi kita ma
šina. Bet p. L. Pūkienė, išgirdu
si jų pokalbį, pranešė policijai. 
Iš kūno numetimo nuotolio, poli
cija konstatavo, kad buvo va
žiuota 70 mylių greičiu. Nusikal
tėlis suimtas, sėdi St. Thomas ka
lėjime. Gegužės 6 d. bus teismas.

Velionė buvo 32 m. amžiaus, 
kilusi iš Šakių valse., Jakubonių 
km. Prieš tris metus atvykusi į 
Kanadą, kūrėsi tabako ūkyje. 
Mikalauskai čia laimės neturėjo. 
Ledai iškirto tabaką, padaryda
mi daug nuostolio, vėliau sude
gė kluonas su visu tabaku. Ko
vo mėn. susilaukė pirmojo sū
naus, kuris atnešė džiaugsmo ir 
paskatinimą naujam ryžtingam 
gyvenimui, bet, deja, ir ši laimė 
buvo jiems trumpa. Balandžio 
19 d., šeštadienį, buvo jų sūnelio 
garbei suruoštas pobūvis, o se
kantį šeštadienį jis liko be moti
nos. J. ž.

Padėka
Gilaus liūdesio valandoje, ne

tekus mylimos žmonos ir sūne
liui motinos, mane moraliai pa- 
rėmusiems, užjautusiems, • bei 
palydėjusiems į amžino poilsio 
vietą, tariu širdingą ačiū. Taip 
pat labai dėkoju kun. W. G. 
Smith už dvasinį patarnavimą, 
Delhi Apyl. LOKui, Tillsonbur
go Liet. Ūkininkų Klubui, pp. 
Kisieliams, O. A. Gurgzdžiams. 
VI. Kl. Rusinavičiams ir St. Va- 
■seliūnui už gražius vainikus.

A. Mikalauskas.

— Berlynas. — Stettine šiuo 
metu esą du darbo lageriai spe
cialiai vokiečiams.

Lietuvis pigiai 
perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kt. 

Vežama ir į provinciją. 
406 MONTROSE AVE. 

Toronto, Ont. 
f ELEF. LA. 3911

Dr. Peter MORKIS
PERKĖLĖ

savo dantų kabinetą į
1082 BLOOR ST. W.

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

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

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

matizmo, skilvio ir kt.)
479Į& Euclid AVe., Toronto 

Tel. RA. 6708.

Didžiausias namų 
pasirinkimas 

visuose miesto rajonuose!

te įmokėjimui pinigų — mes pa
rodysime Jums namą!

$3.500 įmokėti, Dufferin-Bloor, 6 
kamb. labai švarus namas ir 
garažas.

$4.00 įmokėti Euclid-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 pirkimo 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.

BE RADIO,

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

RADIOMECHANIKAS 
F. RICKUS

Dirbtuvė 1046 Dundas St. W.

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI

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

Telef. ME. 2818
507 Parkside Dr.

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

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb. lempos su gaubtuvais ir Chenille 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

.'. if jhiric JitkA
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MANN-MARTEL
' CLAREMONT—DUNDAS

*10.509. 6 komb. švarus ir gerame 
stovy namas. Garažas. Že
mos {mokėjimas.

$10.900. 7 erdvių komb. mūrinis na- 
mos, dvigubas garažas. Ge
ros nuomavimo distrietas. 
Normalus įmokėsimas.

DAVENPORT—LANSDOWNE 
>11.400, 6 komb. Lobai gerame sto-1 

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

BLOOR—BROCK 
$12.500. 6 kamb. mūrinis namas. 2 

virtuvės, dvigubos garažas. 
Vienas atviras mortgage.

DUNDAS—DUFFERIN 
$13.500. Atskiras mūrinis duplex. 21 

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

RONCESVALLES—GRENADIER 
$14.700. 8 kamb. mūrinis namas, f 

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

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

namas. Karšto vandens ir 
t- alyvos apšildymas, dvigu

bas garažas.

Visais namų pirkimo ir pardavimo 
reikalais kreipkitės į

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

Namu telef. RU. 1-0203.

Prašoma palikti savo pavardę 
ir telefono numerį, jei skel
biantysis būtų laikinai išvy-

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

AKIU SPECIALISTAS
M. STEFANUK 

(optometrist)

.Patikrina akis ir pritaiko 
akinius, jei reikalinga

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

BR. BUKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

Tikrinu akis ir pritaikau aki
nius suaugusiems ir vaikam.
Priėmimo valandos: kasdien 
nuo lOval. 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 vyru batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St W. Toronto 

(prie Gladstone)

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel WA 6849

615 Queen St W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

LONDON, Ont
I. Ligoniams, seneliams ir kt. 

sušelpti Londono lietuviai au
kojo:

Po $10: Dr. A. Kaveckas, F. L. Po
ciai, L E. Doniliūnai;

Po $5: A. P. Jakubauskai, S. Katkie
nė, Br. Misius, A. Patašius, Vyt. Pet
rauskas, A. Pocius, J.St. Šepučiai, p-lė X.

$4 J. E. Misioi.
———————- —-— ——t ~ i Pv J- j- ,

svečiai menininkai iš Toronto—i cevičiusr kun. v. Rudzinskos. 
smuikininkas vyr. skautininkas !
Stepas Kairys ir solistė Ščepavi- 
čienė,

Į dukrelė. Motinoms padeklamuoti i Krupi<JS Kuivinskoi, V. Kuzmo, L Mo- 
Į ir jas pasveikinti rengiasi ir ko- ■ eys, L. Motukienė, A. Miškinis, A. Pilvi- 
lonijos lietuviška mokykla.

Laukiama gausios publikos. 
Visas motinas Londono skautai 
maloniai į minėjimą kviečia, 
kaip garbės viešnias.

L. E-tas.

Motinos Diena
Gegužės 11 d., sekmadienį, vi

sai Londono lietuvių kolonijai 
vietos skautai rengia Motinos

{Dienos minėjimą YMCA augštu- 
tinėje salėje, Wellington gatvė 
Nr. 429. Pradžia 7 vai. vakaro.

Minėjimo meninę dalį išpildys Po $3: J. Jocyno, J. Petronis, M. Pros- \ keitė, 
cevicius, Kun. v. KuazmsKos.

Po $2: J. Andriejauskos, V. Bendorai- 
tis, V, Bernotas, J. Brazlauskas, Cicė 
nos. “ . „ L

kuriai akompanuos jos vienė, Kačiulis, A. Kalnėnas, P. Kara
liūnas, P. Koreckas, N. Kisieliene, A.

■ Klupšas, Kuivinskoi, V. Kuzmo, L Ma- 
' 1 A AAičL A Dilv/1^
• # g v W• * W1 į • » •• » •

njs, M. Rudzinskoitė, J. Rutkūnas, B. 
Šefeldos, A. Šiaučiūnas, J. Tonkūnas, J. 
Vilbikoitis, E. Žirgulienė.

Po $1: S. Aleliūnas, J. Andriušaitis, 
O. BalaiŠis, A. Bušma, J. Butkus, M. 
Chąinauskos, L. Dūda, A. Juraitis, P.

\ Jurgutis, D. Justos, A. Kojelaitis, P. Kuo- 
I sa, A. Kuras, V. Lopotauskas, J. Lukša, 
į E. K. Majauskai, E. Račkauskaitė, Vyt.

i v r j i- x x t Pačkouskos, A. Paplauskas, A. Petra-Grazus Londono lietuvių zestas šiūnos A Petrauskos, J Petrauskas, J.
Prie KLB Londono Apyl. Vai- I Perminąs Pipiraitė, M. Račkauskienė J.

. , v , . . , Sabaliauskas, P. Sopažinskas, Br. Skarba-
dybos s.m. kovo menesi sudary- !ius M Statkienė, M. Zakarevičius, 
tas šelpimo skyrius po pirmojo 
savo posėdžio tuoj pat ėmėsi dar
bo ir, norėdamas nors maža da
lele praskaidrinti Vokietijoje ba
daujančių lietuvių velykinę nuo-

l taiką, kovo 21-24 d. pravedė 
rinkliavą: I — ligoniams, sene
liams, gausioms nedarbingoms

i šeimoms ir kt. pan sušelpti; II—

$2.10: T. Vilbikcitis.
Po $2: J. Albrechtos, V. Bernotas, A. 

Jonynas/ A. KlupŠas, L. AAatukienė, A. 
Miškinis, Vyt. Počkouskas, J. Petronis, 
A. Pilvinis, A. Proscečius, kun. V. Ru
činskas.

Pp $ 1: E. Andriukaitis, V. Bičkauskas, 
J. Brazlauskas, Cicėnas, J. Dūda, E. Go- 
ceitas, P. Karaliūnas, J. Lukša, E. K. 
Majauskai, Br. Misius, >. Misius, A. Pa
plauskas, J. Perminąs, A. PėtroŠiūnas, A. 
Petrauskas, J. Petrauskas, J. Rimeikh, 
A. Šiaučiūnas.

Po 50 c.: E. Bliumas, B*r3abalious-

Aukcs rinko: P. Jakubauskas, P. Ka
raliūnas, Dr. A. Koveckcs, B. Možeikie-

PARDUODAMI 
NAMAI

Pasirinkti įvairių namų, biznių ir įvai
ria kaino, paskalų reikalu ir tt. pra
šome kreiptis:

DR. JUOZAS KAŠKELIS

Skambinti tel.: WA. 2646, WA. 2647 
ir WA. 2648.

575 Queen $t. W. prie Bathurst

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
Y, Bernotas, J. Brazlauskas, Cicė- : nė, Br. Misius, A. Pocius, E. Petauskns, 

►, P. Genčius, A. Jonynas, M. Juodgal- I S. Petrauskaite, Vyt. Petrauskas, E. F. 
rtė, K ač i ui is, A. Kalnėnas, P. Karo- Doniliūnas.

Sabaliauskas, P. Sopažinskas, Br. Skarba-

Po 50 c.: E: Bliumas, Br. Sabaliaus
kaitė, M. Sokolowskis.

■ Aukas rinko: P. Jakubauskas, P. Ka
raliūnas, Dr. A. Kaveckas, B. Mažeikie
nė, Br. Misius, A. Pocius, E. Petraus
kas, S. Petrauskaitė, Vyt. Petrauskcš, E. 
F. Doniliūnas.

Surinkta viso $171,50. Si suma pa
siusta kun. Tėvui A. BernatOniui pa
skirstyti paramos reikalingiems lietu
viams Vokietijoje.

II. Mokiniams paremti aukojo:
! Vasario 16 gimnazijai, Diephol- i Po $5: Dragūnevičioi, L. Eimantas, 

ze — vpatingai neturtingiems' p*1® x- A , , , , . , ,; , . . “ ° Po $3: A. P. Jakubauskai, A. Juod-
mokiniams paremti. į galvytė, J. Kasputis.

B. Shaw apie planetas
? Ar 

pa-
' — Kaip Tamsta manai
Marse gyvena žmonės? -

' klausė kartą B. Shaw vienas bi
čiulis.

— Ne. — atsakė Shaw.—Žmo
nės yra žemės liga. Planetos yra
sveikos

Vyrai turi praustis
Mažasis Jonukas atrado ma

mos pudrinę ir jau ruošėsi pra
dėti pudructis. Tuo tarpu įsikišo 
jo sesutė:

— Tai ne tau. Tai tik ponioms. 
Vyrai veidą turi prausti.

savo

Naujoji giesmė
Jau nugriautas prie grįčios 

smuikelis.
O ūkanos siaučia visur...
Kas kad liko kovoti už šalį, 
O mes mandravojam svetur.

Mes čia kuriame pramonę
- --sunkią —
Iš plieno ir švino, — skardos,
O likusiam broliui ten dalį 
Ne iš kolchozo renkam vagos.

Pažinome vertę mes lito, — 
O rublis ir markė — nekas. 
Nebereikia mums pinigo kito, 
Tik doleris laimę atneš.

Doleris — laimė, doleriai —

Surinkto viso $67.10 ir risidsro betor- 
piškoi ougšČiou minėtai qimnozi jo i.

Prisiminus šios žiemos nedar
bą ir kad Londono lietuvių šei
ma (apie 200 asmenų) yra nykš
tukas, palyginus su Montrealio, 
Toronto, Hamiltono ir kitomis 
kolonijomis, — rinkliavos rezul
tatas — $238.60 — reikia laikyti 
pasigėrėtinas. Garbė mūsų tau
tiečiams aukotojams, jaučian
tiems žmoniškumo ir tautinę pa
reigą ir laiku išgirdusiems bal
są tyruose šaukiantį! Ne vienas 
aukojo net pinigų pasiskolinęs. 
Ne vienas per žiemą be darbo iš
buvęs lietuvis įstengė net ir 
stambesne auka prisidėti: pp. A. 
P. Jakubauskai, V. Kuzma, J. 
Petronis, J. Sabaliauskas ir kt.

Už tokį nuoširdų mūsų badau
jančių brolių atjautimą ir sky
riaus pastangų parėmimą vi
siems, auka ar darbu prisidėju- 
siems, kupiną dėkingumo lietu
višką ačiū taria

KLB Londono Apyl. V-ba 
ir‘Šelpimo skyrius.

Aukos jau gautos Vokietijoje
Kun. Tėvas Bernatonis rašo 

šelpimo skyriui:
“Leiskite man per Jus išreikšti 

savo ir Vokietijoje paliktųjų 
vargstančių lietuvių vardu nuo
širdžiausią padėką Londono, Ka- 

Į nadoje, bendruomenei už taip di- 
! dėlę auką — $171,50. Jums tikrai 
beveik neįsivaizduojama kokį 
džiaugsmo žiburėli Jūs savo au
ka atnešėte į šį niūrų, tiesiog be
viltišką čia paliktųjų gyvenimą.

Prieš pat šventes gavau iš Jū
sų ir iš “Dainavos” ansamblio 
Amerikoje, po didelę pašalpą. 
Aš vėl jaučiuos “milijonierium”! 
Prisikėlusysis Kristus teatlyginą 
Jums, brangieji aukotojai, gau
siomis savo malonėmis-”.

Iš gimnazijos atsakymo dar 
negauta. Š. S.

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN

PAŽYMĖTINI PARDAVIMUI:

HIGH PARK RAJONE 
kambarių ,Hewitt St., atskiras van

deniu šild. duplexes. Įmok. $6.800.

1 3 kambarių atskiras, vandeniu ir aly
va Šild. iŠilg. korid. sistema. 3 vir
tuves, 3 vonios, tripleksas. Garažas. 
Įmokėti apie $4.000.

10 kambarių atskiros su garažu visiš
kai gerom stovy, alyva-anglim kū
renamos, vandeniu Šildomas dup
leksas. Įmokėti $3.000.

GRACE STR.
komb. alyva kūren. Moderni virtu
vė, naujai skoningai atremontuo
tas. 2 garažai. Įmokėti $4.500.

EUCLID AVE.
kamb. alyva-anglim kūren., dvigu
bas garažas, 3 virtuvės. įmokėti 
$4.300.

SYMINGTON ST.
komb. atskiras vonden. Šild., parke
tas per 3 ougštus; dvigubas gara
žas. Įmok. $3.000. Kaina $11.000.

n
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R. TESLIA REAL ESTATE 
& INSURANCE BROKER

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

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais nagai susita
rime?. - Tel. WA 9822

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

Sėkmingi rezultatai arba grąžinam pinigus

GOLDENBERGS HAIRDRESSING. *
Ilgalaikio sušukavimo ir plaukų dažymo specialistas

A-tdsra. vnkarHis
1138 DUNDAS ST. W. (prie Ossington Ave.) Telef.: ME. 8117

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

Pigiai ir skubiai perveža baldus, 
STATYBOS MEDŽIAGAS IR KT. 

VISOMIS SAVAIT ĖS DIENOMIS.

'400 DOVERCOURT RD. - TEL. LO. 8950.

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

Tel. RI. 5804
576 QUEEN ST. W. 

Tel. EM. 3-1618

Palikimas
— Tai, girdėjau, turtingoji

Juozo teta mirė? < x
— Taip. Tiek metų Juozas lau

kė vildamasis, kad teta jį labiau
’ myli už savo kates ir kad 

testamente jo nepamirš.
I — Na, ir ką jam užrašė- .
j — Savo kates. /. ■J - - ~ ....

Nuo jo nepriklauso
Į laikraščio redakciją paskam

bina laimingas tėvas:
į — Gal norėtumėt žinutės?

Pas mus gimė trejetukas.
— Labai atsiprašau! Gal ma-

į lonėtumėt pakartoti?
I — O ne, jei tai nuo manęs pri-
Įklausytų...
i'- Į . dievas,
i Nebėra klaidų < v. i Ji kalam visi iš peties. •
■ - Na, Jonuk, tavo rašiny si j Be dolerio sėdi pamirštas, 
karta nėra klaidu. Kaip tai atsi- I
iko? - klausia mokytojas. į Niekas tau rankos neties

— Mano tėvelis yra įsvazia-i
; — atsako mokinys. Doleris stato mums namą,

. i i kiemą net karą atveš.
^Reikalas giminingas ; I Kartais pamiršti žmona net

— a, tai vėl nori laisvos cue- ‘sava
nos? - sako šefas įmonės prakti- Jaunesnė vaidenas sapnuos. ‘ 
kantu:. — Tik man įdomu, koks

. dabar reikalas? Šiemet tu jau Nusviedžiam ir dolerį tautai, 
net 4 kartus prašeisi atleidžia-’ Kas lieka nugėrus — smulkiais.

• mas į senelio laidotuves. O kas Laimingi ir ramūs klajokliai, 
dabar? i Žygiuojam keliais svetimais.

— Mano senelė vėl išteka. - Rimas.

RADIO AND TELEVISION SERVICE 
Phone OL. 3356

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

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

KREIPTIS ASMENIŠKAI AR TELEFONU OL. 3356
Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.

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

TEL. WA 6812

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

Clarence Str., London, Ont

587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų* 

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

X

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos,

Kalbame rusų kalba

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir
7-9 po pietų

386 Bathurst St Toronto 
Tek WA 1344

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

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

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

DĖMESIO!

MANNING CARTAGE 
& MOVERS 

184 Manning Ave. 
Tel. WA—0791 

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182

Toronto

SKIFF’S
VALYMAS —

PROSĄ VIMAS — 
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St. West Toronto 

Telefonas EM 4-6649

' 111 1 1 ........ 11

Seymour Hermant 
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt
Suite 410,

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

DĖMESIO!

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

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

PARDUODAMA GYVULINĖ FARMA
Delhi apylinkėje, 1 mylia nuo miestelio, gražioje vietoje, 
su trobesiais ir inventoriumi — $7.000, — ir $2.000 Įmokėti.

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

____ Reprez.
FREEMAN & NEWTON Real Estate Brokers, Simcoe, Ont.

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

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. z ”

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas

Ed. KONDRATAS
Turiu dideli pasirinkimą angliškų ir vietinių medžiagų kostiu

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

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

Dėmesio, Tautiečiai!
PIGIAUSIAS IR GERIAUSIAS BATŲ TAISYMAS 

yra tik lietuviškoje
“SIMON” batų taisymo dirbtuvėje

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

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

DOMINION TRAVEL OFFICE
S. HEIFETZ. VIEŠOJO NOTARUATO VEDĖJAS

143 QUEEN ST. W., Toronto 1, Ont - Telefonas EM. 6-6451* 
Mes susirašinėjame vokiečių kalba

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

LAIKRODININKĄ
turinti 30 metu profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai
M. MALINA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO
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--—'• Vaikų šventė Į Motinos diena
- Sį sekmadienį, gegužės 11 d., - Toronte Motinos diena pami- 

3.30 -vai. lietuvių parap. salėje nėta ją organizuojant 4 moterų 
Toronto liet. Maironio vardo šeš- organizacijoms: “Dainai”, LKat. 
tadiėnio mokykla ruošia pavasa- Mot. Dr-jai, L. Mot. Bendr. ir 
rio vaiky, -švęiųe, Programoje Skaučių Tuntui. Gražu, kad ben- 
uumatuma. įvairūs vaikučių pasi- drai, bet kažin ar neapsileidžia 
rėdymai, daųios, žaidimai ir lie- vyrai šią visiems brangią dieną

Motina paminėta bažnyčioje, o

Š. m. gegužės mėn. 10 d. ŠV. KAZIMIERO AUDITORIJOJE
152 4 Roncesvalles Avė., (prie Garden .St) 

TORONTO SKAUČIŲ “ŠATRIJOS” TUNTAS RENGIA

taviški šokiai. Be to, bus rodoma ' užleisdami vien moterims? 
vaikų amžiui pritaikinta filmą.

Šventės proga veiks bufetas,1 po pietų salėje iškilmingu aktu 
kuriuo mažieji šventės dalyviai bei koncertu.
veltui galės pasinaudoti. Patarti- Čia apie Motiną Tėvynę ir pa
na atsinešti užkandžių. Įėjimas reigas jai paskaitą skaitė Iz. Ma- 
veltui. Bus premijos už vaikų | tusevičiūtė. Meninėje dalyje, 

konferuojant aktorei Kačanaus- 
kienei, gausiai buvo atstovauja
mi liet.' mokyklos mokiniai —. 
mergaitės. V. Januškevičiūtė ir 
Ž. Stančikaitė deklamavo, Aid. 
Baikauskaitė skambino pianinu, 
D. Daugvainytė paskaitė “Dova
na mamytei”, mok. Mackevi
čiaus vadov. sekstetas (solo D. 
Gotceitaitė) padainavo.

Iš suaugusiųjų pasirodė aktorė 
Kačanauskienė su deklamaci
jom, Stp. kairys — akomp. D. 
Rautinš — solo smuiku, A. Šče- 
pavičienė — akomp. dukrelei Da
nutei — su solo dainom; jūrų 
skautų taut, šokių grupė pašoko 
3 šokius, parapijos choras, vadov. 
kun. B. Pacevičiaus, padainavo 
3 dainas. Pabaigai visi gausūs 
dalyviai už mirusias motinas su
giedojo Marija, Marija.

Aktą atidarė p. Indrelienė, o 
užbaigė ir padėkojo, išvardinda
ma visus prisidėjusius, p. Jonai
tienė.

Minėjimai nėra šabloniniai be
prasmiai aktai, bet mūsosios gy
vybės pasireiškimai, o gausiai 
užpildyta salė liudija džiugią tie
są, kad tebesame gyvi, kad savu 
pulsu mūsų širdys plaka, kad lie
tuviškoji dvasia gyvai mūsų ben
druomenėje plasnoja.

Arch. Dr. Kulpavičius 
laimėjęs pirmąją premiją Toron
to liet, bažnyčios projektų kon
kurse, iš Montrealio persikėlė ir 
pastoviai apsigyveno Toronte.

Visuotinas “Verslo” s-gos 
susirinkimas

kovo 2 d. išrinko naują valdybą, 
kuri pasiskirstė pareigomis: pir- 
min. Antanas Margis, yicepirm. 
Kleopas Kazlauskas, sekr. Vla
das Skirgaila, iždin. Petras Pau- 
lenis, vald. narys Pranas Jan
kauskas.

Sąjungos valdybos adresas 349 
Gladstone Ave., Toronto.

Toronto liet, orkestras 
pereitą penktadienį baliaus me
tu pakrikštytas “T r i m i t u”. 
Krikšto tėvais buvo pp. Kund
rotai.

su programa ir šokiais.
Programoje “Namelis” — vaidinimas vaikams; jaun. skaučių , 
plastika dainos ir kit. Po programos ŠOKIAI. Groja Toronto 
lietuvių šokių orkestras.

Įėjimas suaugusiems 7 5 e, vaikams 25č w 
Pradžia punktualiai 7 vai. vak.

Toronto lietuvį po r o pi jos šolpos-labdaros 
komiteto "Coritos" bolendžio mėn. 

piniginė opyekeito 
Pajamos:
1. Likutis iš 1952. 1L 22
2. Bažnytinio koncerto, kovo

30 d., pelnas
3. Rinkliava bažnyčioje ba

landžio 20 d. ...........
4. p. St. Laurinavičiaus auka
5. Speciali rinkliava balan

džio 27 d. a.a. Kybartie
nės laidotuvėms .............. 106.40

Viso $492.43 
Išmokėta bei paskirta:
1. P. Dominui ....

E. Kinčienei .
M. Aleknienei
V. ‘
O.
O.
K.
J.

MONTREAL, Cue
$78.47

109.81

147.75
50.00

pasirodymus.
Tėvų Komitetas.

Vaikų katekizacija
Greitu lakiu Toronto liet. kat. 

parapijoje prasidės vaikų paren
gimas pirmajai išpažinčiai. Tė
vai savo vaikus registruoja iki 
gegužės 15 d. klebonijoje. Tel. 
EM. 4-7646.

Lietuvių namų 
pirkimo reikalas, kaip tenka pa
tirti, kiek nusidels. Kaip jau bu
vo pranešta, numatytas yra pirk
ti lenkų namas Dundas ir Os- 
sington g-vių kampe. TLNF val
dyba savininkams buvo pasiū
liusi $40.000, bet namų savinin
kų organizacijos vadovybė atsa
kė, kad jiems jau anksčiau buvo 
siūlyta $44.000, bet visuotinis na
rių susirinkimas nesutikęs. Tad 
pagal šį siūlymą nesą net pagrin
do šaukti narių susirinkimą.

TLNF Valdyba pateikė naują 
pasiūlymą — $45.000.

Padėka
Bažnyčios Statymo Fondo Val

dyba nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukotojams, praėjusį sekmadienį 
bažnyčios statymo fondui suau
kojusiems $327.94. BSF V-ba.

Steigiamoji oro skautų sueiga
Gegužės 10 d., 4 vai. pp., 93 

Montrose Ave., įvyksta steigia
moji oro skautų sueiga. Kviečia
mi dalyvauti aviacijos inžinie
riai, skraidymo instruktoriai, bu
vę oro skautai, avio modelistai ir 
visi besidomį šia skautavimo ša
ka. Iniciatoriai.

Liet. Evangelikų Sąjunga ,i' 
gegužės 10 d., šeštadieni,1931 Col
lege St. (College ir Dovercourt) 
— YMCA auditorijoje rengia šo
kių vakarą. Pradžia 8 vai. vak.

Skautai paminėjo Šv. Jurgį
Balandžio 27 d. 5 vai. p. p., 

Šv. Elenos parapijos salėje skau
čių ir skautų tuntai bendroje iš
kilmingoje sueigoje paminėjo 
savo Patroną šv. Jurgį. Atvykus 
vadovybei, skautišku papročiu

Gegužės 17 d., šeštadienį, 8 vai. vak., 404 Bathurst salėje 
Toronto Lietuvių Moterų Labdaros Grupė “DAINA” rengia

t

Pavasarinį Kartūno Balių
• • Kartūno balius pirmasis Toronte. Nors ir neprivaloma, bet 
maloniai kviečiamos ponios ir panelės kuoskaitlingiausiai puoš
tis kartūninėmis suknelėmis už kurias ir premija skiriama • •

ŠOKIAMS GROS GERA KAPELA
Apatinėje salėje veiks kietų ir minkštų gėrimų ir skanių 

užkandžių bufetas. -
Įėjimas tik 75 et. moterims ir $1 vyrams. ~

ir

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikiname linkėdami 
saulėto džiaugsmo vestuvėse ir laimingo šeimyninio gyve
nimo 4S fe i

Makarų šeima.
Chicago.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Stanevičiui .................
Gustainytei .................
Kybartienei ..............

Jankui ......................
Bakučiui ................... .

Švenčių proga aplankyto 
12 ligonių ir 6 našlaičiai, 
kuriems įteiktos dovanėlės 
A.A. Kybartienės laidotu
vių išlaidoms padengti. ..

$30.00 
70.00 
40.00 
50.00 
20.00 
60.00 
30.00 
15.00

45.00

106.40

Viso $466.40
Likutis Į 952. IV. 30 d. 26.03

Balansas $492.43
Viso šiais metais gauta ......... $697.43

Išmokėta 671.40
Kasoje 26.03

Balansas $697.43
Visiems aukojusiems šalpos reikalams 

nuoširdžiai dėkoja "CARITAS".

Apyskaita
Lietuvos operai prisiminti

Atgimimo Sąjūdžio rengto koncerto Ea
ton auditorijoje, 1952 m7 kovo mėn. 22 
d. apyskaita:
Pajamos:
Išplatinta bilietų, pagal Eaton 
auditorijos bilietu išlaidų or- 

. 1533.50derį sumoje viso

Lietuvos

ALOKo posėdis
Montrealio ALOKas gegužės 

4 d., nutarė KLB rinkimams pra
vesti būstu paskelbti Aušros V. 
parapijos salę.

Labai aštriai posėdyje buvo 
diskutuotas kaikurių KLCT na
rių užsispyrimas neįsileisti į KL 
B-nės Centrinį LOKą Maž. Lie
tuvos Bičiulių Dr-jos atstovo. 
ALOKas nutarė ultimatyviai rei
kalauti, kad šis klausimas KLB 
LOKe būtų išspręstas teigiamai. 
Esą, negražu, kai viename pusla
pyje “NL” aiškina VLIKo nega
les dėl formalinių kliūčių neįsi
leidžiant Maž. Liet, atstovo, o 
antrame įrodinėja, kad dėl for
malumų negalima į KLB LOKą 
įsileisti Maž. Liet. BD atstovo.

Nauja LAS skyr. valdyba
Balandžio 27 d. įvykusiame 

LAS Montrealio skyriaus meti
niame narių susirinkime valdy- 
bon išrinkta: Henrikas Valiulis,* 
Petras Čipkus, Pranas Baltuo- 
nis, Juozas Česikas ir Juozas 
Skučas. Re viz. komisijon: Juozas 
Pakulis, Adolfas Žilinskas ir Po
vilas Jocas.

Motinos dienos minėjimas

Paruošė bažnyčios projektą
Šį sekmadienį, gegužės 4 d., 

Aušros Vartų parap. bažnyčios 
komitetas ir kviestiniai inžinie
riai peržiūrėjo naujos bažnyčios 
projektą. Projektą paruošė arch. 
Dr. Kulpavičius, kurio projektas 
priimtas ir Toronto lietuvių baž
nyčiai.

Projektas susilaukė palankaus 
įvertinimo.. Svarbiausias daly
kas, žinoma, ir toliau pasilieka 
lėšų telkimas.

— LAS balius sutraukė apie- 
300 dalyvių ir praėjo jaukioje 
nuotaikoje.

— Norintieji pirkti “Žiburių” 
spaudos bendrovės šėrų Montre- 
alyje, prašomi kreiptis į spaudos 
kioską, Aušros Vartų para, salėj.

— Pereitą ketvirtadienį Gai-‘ 
levičiaus vedamas choras gražiai* 
pasirodė neokanadiečių viešame 
susirinkime. Apie jį labai gra
žiai atsiliepė M. Star ir kt

— Gegužės 10 d. jūrų skautai 
ruošia pavasario vakarą Rialto 
Hall. •

— Gegužinės pamaldos A Var
tų parapijos bažnyčioje vyksta

Marija". Įsakymus perskaičius, 
kalbėjo Brolijos Vadas v.s. Stp. 
Kairys, paliesdamas riteriškumo 
ir tikros garbės klausimus ir 
kviesdamas skautus per išorę ne
nutolti nuo esminių organizaci
jos principų. Tuntininkui pa
kvietus, gražią kalbą pasakė dva
sios vadas kun. Ažubalis, pasvei
kindamas naująjį Vyriausiąjį 
Skautininką ir jo pavaduotoją, 
trumpai nušviesdamas šv. Jur
gio gyvenimą, akcentuodamas 
krikščionybės vaidmenį skauty- 
bei ir nurodydamas eiles konkre
čių darbų, kuriuos vykdydami 
skautai dar uoliau galėtų tar
nauti Dievui ir tėvynei. Oficia
lioji sueigos dalis baigta v. valt. 
VI. Ruso skautininko įžodžiu.

Naująjį skautybės darbuotoją 
visų skautininkų vardu pasveiki
no v.s. K. Grigaitis. Antroj su
eigos daly skautai-ės atliko įdo
mių pasirodymų, kuriuos lydėjo 
šūkiai ir dainos. Sueigoje daly
vavo virš pusantro šimto skau
tiško jaunimo ir gausus būrys 
tėvelių, rėmėjų bei bičuilių.

Vedybos— krikštynos
Pereitą šeštadienį Toronto liet, 

kat. bažnyčioje susituokė: Vy
tautas Augėnas ir Jadvyga Va
liulytė, Juozas Stravinskas ir Zu
zana Morkūnaitė, Pranas Dovy
daitis ir Norma Lawrence. '

Pakrikštyta: Kazimiera Birutė 
Stasiūnaitė ir Antanas Arvidas 
Smailys.

Vestuvės
Pereitą šeštadienį iškilmingos 

vestuvės paženklino naujo gyve
nimo pradžią p. Jadvygai Valiu
lytei ir p. Vytui Augėnui. Nuo
taikingąjį vedybų parengimą iš
kėlė jaunojo sesuo ir švogeris pp. 
Karbūnai. Svečių buvo suskridę 
iš plačiųjų Ontario apylinkių: iš 
Simcoe buvo atvykę Norfolk ho- 
telio savininkai pp. Dumšai, iš 
Londono nauji tabako farmeriai 
pp. Čerškai, iš Hamiltono pp. 
Šniuoliai, pp. Tamošauskai ir 
gausus šveičiu būrys iš Toronto 
palydėjo jounuosius naujan gy
venimam

KINO “CENTRE
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St W. 
Toronto 

Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, gegužės 8, 9, 10 d.
FOUR FEATHERS — spalv. — June Duprez, R. Richardson 
1 ET’S GET TOUGH — East Side Kids

Pirmadienį — trečiadienį, gegužės 12, 13, 14 d.
ON THE TOWN — spalv. — Jane Kelly, Betty Garrett 
PATIENT VANISHES—tik suaug. — James Mason, M. Clure

Pamaldos už a.a. Mikalauskienę
Gegužės 10 d., šeštadienį, 7,30 

vai. rytą, Toronto lietuvių baž
nyčioje įvyksta gedulingos pa
maldos už a.a. Bronislavą Mika
lauskienę, neseniai suvažinėtą 
auto -nelaimėje.

Fotografų dailės paroda 
suruošta Toronto Camera Club 
šiuo metu veikia Simpsono patal
pose. Sakoma, kad tai yra ge
riausia foto paroda, kokia kada 
nors Toronte " buvo. Išstatyta 
darbų iš 10 kraštų.

“Dainos” Grupės padėka
Kovo 29 d. įvykusi loterija ir 

“bazaras” gerai pasisekė. Šia 
proga norime padėkoti mieliems 
bičiuliams aukotojams, gausiai 
bilietus pirkusiems ir darbu pri- I 
sidėjusiems.

Daiktais aukojo:
K. Lukošius rankų darbo rankinuko 

vertės $25; K. Abromaitis medžio dirbi
nių $15; Izabelė Jurcienė 2 rankšluos
čius vertės $2. Lietuviai prekybininkai: 
/'Mohawk Furniture" lempq $11; Jurk- 
šaitis 5 poros nailono kojinių $7; Zolins- 
kas, 803 Dundas W., staldengtę $5; J 
Beržinskas odos išdirbinių $5; J. Grube- 
vičius maisto produktų $5; H. Dobrovols- 
kienė 2 rankšluosčius $3.50; K. Kaz
lauskas maisto produktų $3; Astravas 
moteriškas šliurytes $2; 299 Roncesval
les Grocery taukų ir konservų $2; E. ir 
J. Groceteria Roncesvalles saldainių ver
tės 25 et.

Pinigais aukojo:
Po $5: Petras Kuzmickas, St. D. ir A. 

LauruŠoitienė; po $2: V. Samulevičiėnė, 
X, Y; po $1: Usvaltaitė ir NN.

Ačiū St. Dervinienei už pasiuvimo 15 
žiurstelių ir kelių gražių rankdarbių pa
aukojimą, E. Abromaičiui, J. Ažubaliui ir 
J. Yokubynui už didelę pagalbą pačia
me vakare.

Birutei Grigaitytei už gražią deklama
ciją, J. R. Simanavičiui už du skelbimus 
per radiją veltui, kleb. kun. P. Ažuba
liui ir parapijai už suteikimą salės veltui. 
Jeigu iš pašalinių bičiulių ko nors čia 
nepaminėjau — atleiskite, o priimkite vi
siems ir visiems mūsų nuoširdžiausią 
padėką. , .

Visoms "Dainos" grupės narėms -— 
ką gi joms? Jeigu jų darbus, pastangas 
ir aukas pradėtum skaitliuoti, ir jaučio 
odos pritrūktų. Ką jau kalbėti apie kam
pelį laikraštyje .t. . Todėl brangios sesės 
labdaroje, lai Jūsų geri norai ir pastangos 
bus Jums didžiausiu džiaugsmu ir pasi
tenkinimu ir atsiminkim seną lietuvišką 
priežodį "Kur du stos, visados daugiau 
padarys" .. . Kartu atlikom gražų dar
bą prieš Velykos — ruoškimės talkai ir 
gegužės 17 d., kad ir KARTŪNO BA
LIAUS proga, galėtumėm labdaros iždą 
papildyti ir kortu surengti gražų ir įdo
mų pavasarinį vakarą.

BRONIUS SERGAUTIS
Toronto, On t, 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.

Iš Anglijos 
“Neptunia” laivu į Halifaksą 
pereitą šeštadienį atplaukė: Ma
rija Bučienė, Ignotai su vaiku
čiu, J. Mockevičius ir J. Pusvaš- 
kis. Bučienė ir J. Mockevičius 
apsistojo Toronte, o kiti Hamil
tone. " ' '

Toronto lenkai
turi Šv. Kazimiero vardo para
piją. Pamaldos tuo tarpu vyksta 
šv. Kazimiero vardo salėje, bet 
per atvelykį pradėtas fondas 
bažnyčiai pastatyti.

Gegužės 4 d. McGee salėje jkas vakarą 8 vai., išskyrus sek-’ 
Montrealio šeštadienio mokykla j madienius.
suruošė kolonijai Motinos dienos Į _ Asmeniniu noru kanaunin- 
minėjimą. Garbės prezidiumą kas Drouin iš arkivyskupo Legėr- 
sudarė tiek naujosios tiek seno- rūmų atsilankė pas kleboną J.- 
sios kolonijos kviestos moterys, Bobiną tikslu susipažinti‘ir pasi- 
kurioms buvo įteiktos gėlės, kaip , kalbėti su šv. Kazimiero parapi-- 
pagarba lietuvei motinai. Įdo- jos komiteto nariais. Kalbos te- 
miai ir gyvai praėjo sveikinimai ma buvo — naujos šv. Kazimiero 
motinai iš kolonijos įvairių ats- | bažnyčios statyba. Pasirodo arki- 
tovų; paskaitą skaitė p. Jonynie- vyskupas puoselėja mintį da
nė. Meninė dalis praėjo labai bartinės lietuvių bažnyčios vie- 
gražiai. Kolonija pamatė gražų toje kurti naują prancūzišką pa- 
vaidinimą, kurio artistai — patys rapiją, lietuvius iškeliant į Ro- 
mokiniai, o mokytojai — deko- semountą. Tačiau visi komiteto 
ratoriai. Reikia stebėtis, kad šeš-

JLAS v^iZkįs v-ba. | tadiėnio mokykla per kuklų lai-

Bolonsas $1533.50

....... .... $850.00
................ 303.86

Išloidos:
Sumokėto solistams
Eaton auditorijai ...
Reklama ir kitos išlaidos....... 238.40
Išduota nemokamai bilietų val
džios ir spaudos atstovams . .. 69.00

* Iš viso išloidų $1461.26
Liko pelno 72.24

Balansas $1533.50
Likučiai paskirti: $25 lietuvių baž

nyčios/ $25 lietuvių namų statyboms 
ir $22.24 organizacijos kasai.

Išnuomojami du kambariai ir 
virtuvė. Tel. ME. 1602, skambinti 
bet kuriuo laiku.

Išnuomojamas butas iš 3 kamba
rių ir virtuvės. Bloor-Ossington 
rajone. Telef. KE. 7593.

Vladui, Jonui ir Algiui S I M A N A V I Č I A MS

mirus jų tėveliui, reiškiame užuojautą

B. S. F. Valdyba.

P. ELENAI GUDŽAUSKIENEI, jos mylimam tėveliui
ANTANUI M OŠIU I mirus,

gilią užuojautą reiškia

Reikalinga moteris krautuvės 
darbui. Teirautis tel. EM. 6-7171.
Moteris ieško tabako ūkyje dar
bo, kreiptis: 171 Claremont St.
Dėl išvykimo Prancūzijon, sku
biai ir pigiai parduodamas res
toranas (open kitchen) Queen 
St. W., Toronto. Naujai atremon
tuotas ir moderniškai įrengtas. 
Tel. ME. 9251, skambinti. tarp 
8-10 vai. vakaro. i

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.

Alytė ir Vytautas Kairiai.

207 Quebec Ave. išnuomojami 2 
kambariai su baldais nevedu- 
siems. Galima naudotis virtuve. 
Tel. RO. 4940, kreiptis po 6 vai. 
vak.
Išnuomojamas kambarys su vir
tuve I-me augšte, be baldų, su
aug. šeimai. Apžiūrėti galima 
kiekvienu laiku. Taip pat kamba
rys Il-me augšte su baldais vien
gungiui. 149 Lisgar St.

■ nariai nedviprasmiai pritarė pa
rapijos k-to pirm. V. Mičelio pa
reiškimui, kad dabartinė vieta 
lietuviams yra istorinė, nes čia 
įsikūrė pirmoji Kanados lietuvių 
parapija. Vieta ne tik patogi pa
siekti lietuviams iš visų miesto 
galų, bet pasidarė labai artima 
širdžiai ir sielai savo tradicijomis 
bei atsiminimais. Be to, ir perei
tą metą įvykęs parapijos susirin
kimas nerado nei vieno pritarėjo • 
kelti bažnyčią į kitą vietą. Pasi
kalbėjimas su gerbiamu kanau
ninku vyko daugiausia prancūzų 
kalba, kurią kaikurie p-jos k-to 
nariai, pasirodo, . puikiai moka, 
ir buvo draugingas. Nariai tiki
si, kad arkivyskupas ras būdų 
patenkinti ir lietuvių ir prancū
zų reikalus.

— Iš Amerikos konsulato te
ko patirti, kad šaukiami lietuvių 
kvota Amerikon emigruoti įsi
registravę 1948 metais. Reiškia 
— laukė keturius metus.

Riaušės kalėjime
Pereitą sekmadienį vakare 

Montrealio Bordeaux kalėjime 
kilo 5 vai. užtrukusios riaušės— 
protestas dėl blogo valgio. Kilo 
keletas gaisrų, kaikas apdaužyta. 
Nuostolių padaryta už apie 100 
tūkstančių dolerių. Du kaliniai ir 
vienas sargas sužeisti.

P o d ė k a
i Balandžio 19 d. buvo suruošta Sv. Elz- 
• bietos vakarienė $v. Kazimiero parapi- 
; jos svetainėje. Brangūs svečiai, nesuran- 

gana trumpą laiką išaugo i 40 na- jautėte mūsų darbą, ištiesėte *pcgalbos 
rių sambūri, tikisi dar daugiau ronk<i vorgšoms. Be Jū-

.7 o sų pogolbos pasolpines drauguos negole-

sirinkime buvo nutarta apsidėti širdingoj dėkoju už gausias aukos. Dė- 
nario mokesčiu $2 metams, o 1 S“■ ’ bu, aukojusiems svečiams, geroiamarn

pajėgiomis moterimis, mokėti ir i ,,<like Jok°rien®s' Aušros Vortų klebonui J ° 7 . Luo Jftthilifu Iriin PL-Lni rULrUn ti4
mažiau, i_  _______

ką ir kuklias pajėgas sugebėjo 
taip pasirodyti. Nuoširdus kolo
nijos ačiū tenka mokyklos mo
kytojams, p. Ališauskui, pp. Lu
koševičienei ir Juknevičienei. 
Mokykla pasirodė ir šiuo atžvil
giu rimtas veiksnys kolonijos 
gyvenime, o kolonija savo gau
siu dalyvavimu parodė ją tikrai 
vertinanti.

Pirmoji komunija
Šiemet trys vaikučiai pirmą 

kartą ėjo prie Pirmos komunijos 
Aušros Vartų parapijoje. Prie 
jų prisijungė kiti vaikai, ėję pir
mos komunijos savo mokyklose 
ir dabar ją pakartoję savo para
pijoje.

Tikimasi, kad kitais metais 
daugiau vaikų pirmą kartą da
lyvaus prie pirmos komunijos 
savoje parapijoje. Čia, jau visos 
kolonijos problema — anglų ar 
prancūzų mokyklų įtaka mūsų 
vaikams. Viskas turės susitvar
kyti tarp svetimtaučių mokyk
lų, lietuvių tėvų ir parapijos ku
nigų tarpusaviu susipratimu.
Katalikių moterų susirinkimas
Balandžio 27 d. įvyko įdomus 

L. K. Mot. Dr-jos skyriaus susi
rinkimas. - Tikrai nuoširdžią pa
skaitą apie moters veiklą mūsų 
laikų visuomenėje skaitė rašy
toja M. Aukštaitė.

Nauju narių vajus tęsiamas to- 
liau. Skyrius, kuris šiandien per 
gana trumpą laiką išaugo i 40 na- jautėte mūsų darbą, ištiesėte 'pagalbos 
rių sambūri, tikisi dar daugiau ronk<l "ĮŪsu ligoniams, vargšams. Be Jū- 

, , . . ~ sų pagalbos pasolpines draugijos negale-! moterų laimėti savo veiklai. Su- tų i§siloikyti.
Išnuomojamas didelis kambarys ■ 
su baldais ir virtuvės pasinau- j •• ei u* t A 9Q"n L 4 i vi T 7 aukojusiems svečiams, geroiamarrjaojimu. ^Kamomti la. net- skaitantis su mažiau ekonominiai , klebonui kun. Bobinui už pasidorbovimę 
kuriuo laiku.
Išnuomojamas vienam ar dviem 
viengungiams III augšte fronti- 
nis kambarys.. Adresas: 693 Do
vercourt Rd. (arti Bloor). Tele
fonas LO. 8951.
548 Delaware Ave. (kampas Os- 
sington Avė. — Davenport Rd.) 
išnuomojami viengungiams 2 at
skiri su baldais kambariai. (1 
kamb. 1 asm. ir 1 kamb. 2 asm.).

kun. Kubiliui, kun. Rickui dėkoju už OP 
silonkymą vakarienėje.P. O.M.

Šios savaitės namų pirkiniai

} LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ
I Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga’

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

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

Dr. A.Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

Parduodamas n amas 52 Wilson 
Sq. 6 kamb. Kaina $6.000. Įmo
kėti $1.600. Kreiptis telef. EM. 
4-2852. Skambinti po 6 vai. vak.

$15.500, Gladstone gt. (netoli Bloor), 6 kambarių, vandeniu 
-alyva apšildomas namas, garažas, gražus ir didelis daržas. 
Įmokėti $6.000 arba pasiūlymas.
$12.000, Wright gatvėje, 6 kambarių, oru apšildomas namas. 
Garažui vieta. Įmokėti $4.000.

Klauskite: A. Garbenio, tel. LA. 6101
(vakarais H Y. 1543)

Lietuvis pigiai perveža baldus,
' bagažą, prekes ir kit.

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.
Kreiptis:

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

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2r4 vai p.p. 
ir 6.30-8 vai. vak. arba pagal 

susitarimą

Telefonas ME. 2933

314 BATHURST ST.
... Toronto

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

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

$15.500, Fern Ave. — High Park. 8 kambarių atskiras namas, 
oru, alyva šildomas, 2 virtuvės su garažu. Įmokėti $5.000.
$16.000, Galley Ave. — High Park. 8 kambarių atskiras na
mas centralinis apšildymas su alyva, garažas. Įmokėti $6.000.,

Klauskite: V. Andrejausko, tel. LA. 6101
(vakarais JU. 2250)

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
'pervežti šaldytuvus. Transportą* 
visų rūšių Didelis sunkvežimis.

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

24 valandų tarr-’ba.

Geresniam namų pirkimui ir geresniam patarnavimui 
ir teisingam patarimui pirkite per

II. M. DAVY & CO
105 Roncesvalles Ave.. T^oronto

LA. 2763 • LA. 6101


