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Maskvoje
Jau vos dvi nepilnos savaitės 

beliko iki gegužės 24 d., kada 
rinksime KLB Krašto Tarybą. 
Tai didelio bandymo deina. Jos 
vaisiai priklausys nuo mūsų pa
čių laikysenos, pirmiausiai nuo 
mūsų laikysenos tą dieną — nuo 
dalyvavimo rinkimuose. Visi da
lyvausime — parodysime savo 
subrendimą, parodysime, kad 
mums lietuviškieji reikalai rū
pi, kad jais sielojamės ir norime 
aktyviai dalyvauti jų sprendime 
bei vykdyme. Nedalyvausime ar 

. mažai tedalyvausime — parody
sime, kad mūsų patriotizmas 
vien lūpinės deklamacijos. .

Bendruomenės organų suda
' rymas nėra kūrimas kokios nau

jos organizacijos, kuriai mes ga
lime priklausyti ar nepriklausy
ti. Lietuviškajai bendruomenei 
mes priklausome, nes joje gimė
me, joje gyvename. Ji seniai yra 
ir liks tol, kol bus gyvų lietuvių. 
Bet nepakanka, kad lietuvis prie 
lietuvio turi natūralaus patrau
kimo, kad gyvi yra siejantieji ry
šiai. Lietuviškoji bendruomenė 
turi daugybę reikalų, daugybę 
labai opių klausimų ir rūpesčių, 
bendrų visiems uždavinių, kurių 
betgi lig šiol niekas bendromis 
jėgomis nesiekė. Neorganizuotu- 
mas mūsų išeiviškoje visuome
nėje visur ryškus. Dėl to tai da
bar daug kas skundžiasi, kad štai 
tas ar kitas dalykas galėjo būti 
seniai padarytas ar sutvarkytas, 
bet ir ligi šiol taip stovi — dir
vonai artojų laukia. Tie dirvonai 
dažnai visų matomr ir kartais 
pabandomas koks kamputis jų 
purenti, bet neburtom jėgom ve
lėnos dažnai nepakeliamos.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės ir atskirų kraštų liet, bend
ruomenių vadovaujančių organų 
sudarymo mintis prieš keletą 
metų buvo iškelta VLIKo, kuris 
ir laikinąjį statutą paruošė. 
Šiandien daugelyje kraštų ta 
mintis jau realizuota — valdo
mieji kraštų bendruomenių or
ganai jau sudaryti beveik visuo
se kraštuose. Atsilikę tėra tik 
JAV ir Kanados lietuviai. Ačiū 
Dievui, mes, Kanados lietuviai, 
po ilgų vingių jau laukiame die
nos, kada galėsime pasidžiaugti 
esą susitvarkiusiųjų eilėse.

Kanados Liet. Bendruomenė 
lietuviškosios išeivijos tarpe ga
lėtų užimti bene pirmą vietą po 
JAV Liet. Bendruomenės. Iki 
šiol, deja, mes negalime pasi-;
džiaugti nei vienu bendromis jė- į gerbiąs lietuvis, 
gomis nuveiktu darbu. Liūdna I tokių ir nebus.

ir skaudu, bet, deja, taip yra. O 
kiek didelių uždavinių laukia. 
Juk mes dar nesprendėme ben
drai nei lietuvybės išlaikymo, 
nei švietimo, nei socialinių, nei 
šalpos, nei paramos kitur vargs
tančiam broliui, nei net politinės 
laisvės kovos klausimų. Mes te
turime vienintelį gana sėkmin
gai veikiantį organą, tai Tautos 
Fondo Atstovybę, sudarytą betgi 
ne mūsų, o Tautos Fondo vyr. 
valdybos iniciatyva. Organizuo
tai šalpai tremtyje dar tebe- 
vargstančių brolių, neturime jo
kio organo. Kanada yra kraštas, 
i kurį dar galėtų patekti daug 
lietuvių iš Europos ir kitų var
gingų kraštų, bet mes neturime 
jokio organo, kuris bandytų 
jiems pagelbėti, jei ne finansi
nę, tai nors juridinę ir pataria
mąją pagalbą suorganizuotų. Ne
turime, net kas valdžios įstaigose 
galėtų tą klausimą kelti ar gau
tas informacijas laiku paskleistų. 
Mes nesame atlikę taip pat dar 
nei vieno politinio žygio visos 
bendruomenės mastu Lietuvos 
laisvės reikalui. O kur dar gyvy
bingieji lietuvybės, lietuviško
sios dvasios išlaikymo, lietuviš
kosios kultūros puoselėjimo rei
kalai? Kur mūsų žodis ir mūsų 
įnašas Lietuvos ateičiai?

Nepadaryta nieko. Ir tai ne 
dėlto, kad kažką nuveikti neįma
noma, bet dėlto, kad buvom ne
organizuoti, kad neturėjom orga
nų, kurie tuo rūpintųsi ir veiktų. 
Galime, džiaugtis, kad po ilgų 
“planavimų” pagaliau einame 
prie Bendruomenės apvainikavi
mo valdom, organais. O čia jau 
prasideda mūsų visų.bendrai ir 
kiekvieno atskirai pareiga šitų 
organų sudaryme dalyvauti. Vi
si mes trokštame, kad busimieji 
organai galėtų veikti kuo sėk
mingiausiai, tad gausiai dalyvau
dami rinkimuose privalome su
teikti jiems kuo didesnį autori
tetą ir drąsos jaustis visų atsto
vais. Visi mes turime specifinių 
pažiūrų i kaikuriuos reikalus, 
tad privalome eiti ir balsuoti už 
tuos, kuriuos manome geriausiai 
galėsiant atlkiti, ko mes norime. 
Kas motų ranka, pats sau už
čiauptų burną betkokiems vėly
vesniems pageidavimams. Ben
dras rūpestis mus valdo, bendri 
reikalais laukia, tad bendrų or
ganų sudarymas yra būtinybė, 
kurios negali šalintis joks save 

Tikėkim, kad

ko įvairių Sovietų Sąjungos reli
gijų*  atstovų kongresas “taikai 
paremti” ir pareikšti protestui 
prieš amerikiečių neva pradėtą 
bakterinį karą. Kaip praneša AP 
agentūra pagrindinę kalbą pasa
kė Maskvos metropolitas Niko
lai, ją užbaigęs šūkiu: “Garbė di
džiajam Stalinui!”. Latvijos liu
teronų vysk. Gustav Turs ir 
Maskvos vyriausias rabinas So
lomon Schliffer taip pat kalbė
ję, pasmerkdami bakterinį karą. 
Prezidiume sėdėję du Latvijos ir 
Lietuvos katalikų prelatai. Kas 
jie buvo, tuo tarpu neaišku.

Gyvoji siena
AP pagal žinias iš Stockhol- 

mo ir Romos praneša, kad sovie
tai savo vakariniam pasieny ku
rią gyvą sieną. Okupuotų kraš
tų gyventojai iškeliami, o jų vie
ton atgabenami mongolai, nemo
ką ne tik vietos, bet ir rusų kal
bos. Ši siena einanti nuo Latvijos 
per Lietuvą, Gudiją ir Ukrainą 
iki Rumunijos. Tam esą iškraus
tyta jau apie 7 milijonai gyven
tojų. '.

Čekoslovakijoje
Jugoslavų žurnalistas, laiko

mas Sovietų Rusijos klausimų

teigia, kad Čekoslovakijos pre
zidentas KL Gottwald pašalinęs 
iš partijos net 6000 Stalino šali
ninkų. Jis kadaise buvęs ištiki
mas komunistas, bet lūžis įvy
kęs 1940 m., kai jis pabėgęs iš 
vokiečių okupuotos Čekoslova
kijos atsidūręs Maskvoje ir jam 
bei visiems komunistams buvo 
uždrausta ką nors veikti prieš 
nacius. Maskva norėjusi jį suval
dyti pirmiausia likviduodama jo 
artimuosius — Clementis, Sver- 
mova, O. Sling ir kt. Bet jis at
sigavęs ir pradėjęs likviduoti 
Maskvai ištikimuosius su Slans- 
kiu priekyje. Po to sekusi visa 
eilė kitų.

Gottwald, esą, pasidaręs gir
tuokliu ir pradėjęs sirgti baltąja 
karštlige.
— .Otava. — Kanada priėmė 

JAV siūlymą ežerų lygio klausi
mą pavesti spręsti tarptautinei 
komisijai, o geriausias sprendi
mas esą būtų sutvarkymas St. 
Lawrence jūrų kelio.

Iš VISUR TRUMPAI

PAVOJINGIAUSI BŪSIĄ 1954 m
"JAV aviacijos štabo viršinin

kas gen. Wandenbergas kongre
so komisijai, renkančiai žinias 
karinės sąmatos reikalu, raštu 
pareiškė, kad senato nusistaty
mas apkarpyti sąmatą yra pavo
jingas. Esą, 1954 m. Sovietų Ru
sija būsianti pajėgi atomines 
bombas atnešti net į JAV. Są
matos apkarpymas, esą, sulėtin
tų 3.000 naujausių lėktuvų ga
mybą ir jie negalėtų būti per
duoti karinei vadovybei iki 1954 
m. vidurio, kaip tai numatyta. 
Reikią turėti galvoje, kad atomi
nio puolimo pavojus sudaro dide
lę grėsmę vięai pramonei, nuo ko 
priklauso laimėjimas kare.

Sovietai gali pulti
JAV štabų viršininkas gen. 

Bradley, kartu su eile kitų kari
ninkų, gindamas kongreso komi
sijoje reikalą nesumažinti kari
nio biudžeto, pareiškė, kad šta
bai tebelaiką, jog pavojingiau
sias momentas taikai būsiąs 1954 
m., nes tada S. Rusija galėsianti 
jaustis pasiruošusi. Taip rodą 
žvalgybos surinkti daviniai ir ki
tos žinios. Dėl to JAV karinių

užsimojimų negalinčios siaurin
ti. S. Rusijos pažanga atominių 
ginklų gamyboje ir pramonės 
mobilizacijoje gal ir dabar jau 
esanti pasiekusi tokį lygį, kad ji 
“gali dabar rizikuoti didesnę 
agresiją”. .

JAV atominė artilerija
Armijos sekretorius Fr. Pace 

ir. gegužės 8 d. Niujorke pirmą 
kartą prakalbo apie atominę ar
tileriją. Tai esą didžiulės 75 to
nų patrankos, paslankios 35 my
lių per valandą greičiu, galinčios 
reikiamoje vietoje sutelkti tokio 
pajėgumo ugnį, kokios pasaulis 
dar nežinąs. Jos būsią panaudo
tos naikinti dideliems priešo tel
kiniams. Tuo tarpu jos betgi su 
atominiais sviediniais dar neiš
bandytos. Išvijo atominė artileri
ja dar ateities ginklas. Be pa
trankų dar esą gaminamos ato
minės raketos.

— Essenas. — 30.000 komunis
tų demonstruojant prieš Vokie
tijos ginklavimąsi, kilo susidū
rimas su antikomuistais. Poli
cijai įsikišus įvyko susišaudy
mas. 21 iš komunistų užmuštas.

— Berlynas. — Berlyne jau 
jaučiama ženklų, kad V. Vokie
tijai pasirašius sutartį rusai pra
dės spaudimą, gal būt, eidami 
net iki blokados. s ,

k©»
misimos metiniame * pranešite 
konstatuojama, kad ginklavima- 
sis pasaulinės civilinės gamybos 
neigiamai nepaveikė.

— Kairas. — Derybos su D. 
Britanija iš Londono vėl perkel
tos i Kairą. Iš Britų pusės jas 
veda ambasadorius. Didžiausia 
kliūtis yra Britų nesutikimas 
pripažinti Faruką Sudano kara
lium. Britai tą klausimą nori pa
vesti spręsti plebiscito keliu.

— Londonas. — Britų oro lini
joms benzino tiekimą JAV su
mažino 30%. ’

— Vašingtonas. — Gegužės 8 
d. prez. Trumanas atšventė sa
vo 68 gimtadienį.

— Londonas. — Anglijoj, Wa
les ir Škotijoje vykstančiuose sa- 
vivaldybiniuose rinkimuose kon
servatoriai daug kur pralaimi 
darbiečių sąskaiton, ypač Lan- 
kashiro srity, kur konservato
riams valdant pasireiškė didelis 
nedarbas tekstilės pramonėje.

— Jeruzalė. — Izraelio parla
mentas nutarė derybas su Vokie
tija dėl reparacijų suspenduoti. 
Jos buvo nutrukusios jau balan
džio 7 d., negalint susitarti dėl 
žydų tremtinių įkurdinimo Izra
elyje išlaidų. Iš Vokietijos buvo 
reikalaujama 1,5 bilijono dol., % 
tos sumos iš Vak. Vokietijos, o’ji 
sutiko mokėti pusę—750.000.000 
dolerių.

— Vašingtonas. — JAV kelia
mas reikalavimas, kad Kanada 
Ontario ežero lygiui sumažinti 
nukreiptų kitur Ogoki upę. Dėl 
peraugšto vandens lygio Ontario 
ežero pakrantėse pastaraisiais 
metais esą padaryta apie 1 bilijo
ną dolerių nuostolių.

Pragyven. indeksas 
per kovo mėnesį nuo 189,1 nukri
to iki 188,7. Per pirmus tris šių 
metų mėn. jis nukrito 2,8 punkto.

Ryšy su tuo valdžia atšaukė 
1950 m. lapkričio mėn. įvestus 
kredito suvaržymus, pagal ku
riuos automobilį perkant turėjo 
būti iš karto mokama ne mažiau 
50*2,  o namų įrengimus, kaip 
baldus, elektrines krosnis ir 
skalbiamąsias mašinas, — ne ma
žiau %, išmokėjimą leidžiant ne
ilgesnį kaip J8 mėn. •

Prie Simcoe rasta ■ 
geležies rūdos

Pernai spauda stebėjosi nesu
prantamu reiškiniu Simcoe ra
jone, kai nežinomi pirkėjai pra
dėjo supirkinėti žemę nesiskaity
dami su jokiomis kainomis. Da
bar aiškėja, kad ten į šiaurę nuo 
Port Ryerse, Simcoe link, taba
ko augintojų rajone, atrasta ge
ležies rūdos sluogsniai. Spėja
ma, kad žemės supirkinėtoju bu
vo SteeF Co., kurios Hamiltono 
įmonės nuo čia yra vos už 45 
mylių. Bet bendrovė dar neprisi
pažįsta. Tame rajone berods nė
ra nei vieno lietuvio ūkio.

Mėsę eksportuos į 
Angliję “

Kai kilus snukio ir nagų ligai 
JAV uždarė sieną Kanados gy
vulių ir mėsos importui, pasta
roji atsidūrė sunkioje padėtyje, 
nes nebuvo kur dėti mėsą, o gy
vulių ūkininkai, bijodami ligos 
pasirodymo pradėjo dar gyviau 
pardavinėti. Beabejo, dėl to ir 
mėsos kaina Kanados rinkoje ge
rokai nukrito.

Gegužės 9 d. žem. ūkio minis- 
teris paskelbė, kad pasiekta su
sitarimo, pagal kurį Į JAV vietoj 
Kanados savo mėsą eksportuos 
N. Zelandija, o vietoj šios į D. 
Britaniją eksportuos Kanada. 
Bus išvežta 40 milijonų, svarų, 
daugiausia jautienos. Susitarta 
taip pat, kad už kanadišką mėsą 
gaunami sterlingai teks N. Ze
landijai, o už zelandišką mėsą 
mokamus amerikoniškus dole
rius gaus Kanada.

uniforma ir standartiniais gink
lais. ,

Š. Atlanto Sąjungos vadovybė 
dar vis tebesidera dėl Vidurže
mio jūrų laivyno vado. Britai 
nesutinka, kad juo būtų paskir
tas JAV admir. R. B. Carney, ku
rio vadovaujamas 6-sis laivynas 
dabar ten yra. Derybos tebe
vyksta.

Korėjos derybos pasiekė mir
ties tašką, kai abi pusės pareiš
kė nebegalinčios bedaryti jokių 
nuolaidų. Paskutinis JT siūly
mas buvo, kad komunistai tesu
tinka leisti belaisviams apsi
spręsti patiems ar jie nori grįžti, 
o JT sutiksią su jų aerodromų 
statybomis Š. Korėjoje, jei jie 
savo rėžtu atsisakys reikalavimo 
paliaubų meto kontrolės komisi- 
jon įvesti Sov. Rusiją. Belaisvių 
laisvam apsisprendimui garan
tuoti JT delegacija siūlė ap- 
klausmią pravesti tarptautinės 
komisijos priežiūroje, dalyvau
jant ir abieju pusių atstovams. 
Komunistai šias sąlygas atmetė, 
iš savo pusės nieko nauja nepa
siūlydami.

Nematydamos jok oinaujo ke-

Vokietijai suverenumo klausi
mas tebėra įklimpęs. Augštieji 
sąjungininkų komisarai nebepa
jėgė susitarti su Bonnos vyriau
sybe. Britų augšt. komisaras 
Ivone Kirkpatrick net buvo nu
vykęs į Londoną reikalą referuo
ti min. Edenui. Dėl to sutarties 
sudarymas ir pasirašymas atidė
tas. Tik šio mėn. pabaigoje trijų 
didžiųjų valstybių užsienių r. 
ministerial žada atvykti į Bonną 
ir baigti derybas.

Tuo tarpu sovietai metė viltis 
diplomatinėmis priemonėmis pa
veikti besiderančius ir nutarė vo
kiečius bauginti jėga. Jau gegu
žės 1 d. Rytų Vokietijos prezi
dentas Pick pareiškė, kad Bon
nos vyriausybės sutartis su Va
karais sudaranti grėsmę Europai, 
tad Rytų Vokietija esanti ver
čiama taip pat apsiginkluoti. Ge
gužės 8 d. “išvadavimo” iš nacių 
7 metų sukakties proga valdan
čioji kom. SĖD partija pasiuntė 
sveikinimo telegramą Stalinui, 
kurioje sakoma, kad Rytų Vokie
tija tęsianti kovą už vokiečių 
tautos vienybę ii’ esanti privers
ta apsiginkluoti prieš agresiją. _____ ______ ____ jw __

Nutarimas “apsiginkluoti” iš- i lio, JAV yra nutarusios kreiptis į 
tikrųjų nieko nauja neįneša. nes ' Maskvą, nes ištikrųjų ji šioje by- 
R. Vokietija ištikrųjų jau senai loję viską lemia. Ar iš to bus ko- 
ginkluota. Tai 50.000 vad. liau- kių vaisių, galima abejoti. Ne- 
dies policijos ir 10.000 jūrų poli- bent tik tiek, kad dar bus pro- 
cijos, kurios nuo kariuomenės gos derybų nenutraukti, 
vien vardu ir tesiskiria. Kokio 
dydžio kariuomenė bus dabar 
kuriama ir ar bus įvesta karinė 
pievolė ar senoviškai bus ren-

Ta m tikro susijaudinimo Ko
rėjoje buvo sukėlę Ko j e saloje 
laikomi 80.000 kom. belaisviai, 
kurie buvo įsitraukę pas save ir

darė didelio įspūdžio ir jau ke
liamas balsas už nuolatinius 
glaudesnius prekybinius ryšius 
su D. Britanija bei sumažinimą 
priklausomybės nuo JAV.

— Otava. — Dėl naftos pra- 
monėsdarbininkų streiko JAV ir 
Kanados aviacija pradėjo benzi
no taupymą. Karinei aviacijai 
taip pat Įsakyta susiaurinti skri
dimus.

skelbiama,
Europos gynimo bendruome

nės kūrime pereitą savaitę pa
skelbta, kad 6 valstybės pradėjo

. uz JOBrig. gen. Fr.' _
dimą belaisviai buvo pastatę ei
lę reikalavimų, bet ar nors dalis 
jų buvo išpildyta, nepaskelbta, 

komplektuoti bendrą Europos Gen. Fleet buvo Įsakęs panaudo- , 
armiją. Beabejo. tai yra formalu- ti jėgą, jei geruoju neišduotų, o 
mas. kuris tuo tarpu tų kraštų • komunistai jau šaukė, kad ame- 
viduje nebus nė jaučiamas, bet ’ rikiečiai rengia skerdynes, 
tolimesniame kely tai turi pri-; Naujasis JAV vadas Tolimuo- 
vesti prie armijos su viena va- se Rytuose, Ridgway Įpėdinis, 
dovybe, bendra sąmata, viena jau atvyko i Tokio.

bet

Dėl

KAS DAUGIAU NUSIKALSTA?
linėtis esą linkę ir jų, berods, ga- 9 
na daug esą galima rasti Įvai
riuose naktiniuose versluose bei 
gemblerystėse.

Prisimindamas nesena ivvki, 
kai vienas imigrantas gazais nu
sižudė pats ir nužudė 4 savo vai
kučius, McAree sako, kad tas 
žmogus, kuris negalėjo gauti 
darbo, nemokėjo kalbos ir netu
rėjo jokių ryšių, visdėlto nenu
ėjo plėšikauti, bet palūžęs grie
bėsi sau baisaus žygio.

McAree pažiūrėjo blaiviai, ta
čiau kažin ar nepamatysim po 
kokios savaitės rėkiančios eilutės 
tame pačiame laikrašty: “DP 
apiplėšė ... nužudė ...”, kai vi
sos kitos kriminalinės žinios, taip 
mėgiamos skelbti, skelbiamos 
nusikaltėlių jokiai grupei nepri- 
skiriant, tik vietovę, lyti ar pro
fesiją tepažymint.

Angliškoje Kanados spaudoje 
mes protarpiais pamatome stam
biomis raidėmis skelbiant kokį 
nors nusikaltimą, padarytą DP. 
O tuo vardu pastaraisiais metais 
pradėta dažnai vadinti kiekvieną 
naują imigrantą. Beabejo tai vai
sius komunistinės propagandos, 
visais būdais teršusios vardą 
žmonių, kurie nenori grįžti Į bol
ševikinį “rojų”, kurio vieną kar
tą buvo jau paragavę. Tai rodo, 
kad ta propaganda buvo sėkmin
ga ir taikli, kad net dabar ir 
laikraščiams ir didelei daliai vi
suomenės tie pabėgėliai iš bolše
vikų nagų tebėra baidyklės ir 
kandidatai. į nusikaltėlius.

Bet štai Toronto dienraščio 
“The Globe and Mail” bendra
darbis J. V. McAree nusprendė 
patikrinti visuomenės nuomonę 
nepalankią naujiems ateiviams 
peržiūrėdamas Toronto baudžia
mųjų teismų knygas. Jo išvadas 
— GI. and Ml. balandžio 25 d. 
Nr. — kad didžiausią procentą 
nusikaltėlių sudaro kaip tik žmo
nės angliškomis pavardėmis, 
nors neangliškomis yra ir dau
gybė senųjų ateivių. Nubaustųjų 
sąrašuose neangliškos pavardės 
tik protarpais pasitaiką. Jis įsak- r_______ __ _______
miai pareiškia, kad teismo kny- kartota 1948 m. blokada, tai pri-

Ulbricht baugina
Rytų Vokietijos premjeras 

Walter Ulbricht sukviestiems 
spaudos atstovams pareiškė, kad 
dieną, kai būsianti pasirašyta 
Vak. Vokietijos sutartis su vaka
riečiais, V. Berlynas pajusiąs to 
žygio pasekmes. Ar būsianti pa

metodai
Shenn, pa- 
bažnyčioje 
komunistų

Komunistų nauji
Niujorko vysk. J. 

moksle šv. Zuzanos 
pareiškė, kad JAV 
partija paskelbusi savo nariams
Įsakymą brautis Į Bažnyčios or
ganizaciją, kad galima būtų ją 
sprodginti iš vidaus. Esą, taip pat 
raginama stoti į vienuolių ordi
nus. Pas ji patį tūlas Maskvos 
agentas buvęs atėjęs prašyti pa
rašyti Įvadą knygutei nukreip
tai prieš bolševizmą. Šios mas
kuotos komunistų veiklos reikią 
saugotis.

Romos “U Anotidiano" prane
ša, kad priešrinkiminėje propa
gandoje komunistų pusėje stojęs, 
buv. jėzuitas Alighiero Tondi, 
vienuoliu pasidaręs pagal parti
jos Įsakymą.

Graikijos pravoslavų sinodas 
paskelbė visiems metropolitams 
ganytojiškąjį laišką, kuriame 
persergi apsisaugoti nuo komu
nistų, kurie norį Įsibrauti į dva
sininkų tarpą. Dėl to reikia elg
tis labai atsargiai priimant kan
didatus į dvasininkus, o ypač 
skiriant klebonus.

— Dublin. — Min. pirm. De 
Valera pareiškė, kad Airija prie 
Š. Atlanto Sąjungos neprisidė-

— Paryžius.—Prancūzijos vy
riausybė svarsto, kur įrengti Š. 
Atlanto S. būstinę. Yra projek
tas panaudoti tam Versalįo kara
liškąsias arklides, perstatymas 
bei priestatas, <es 
milijonų frankų.

— Roma. — Italijoje šiuo me
tu vyksta gyvi pasiruošimai 
miestų savivaldybiniams rinki
mams, kurie įvyks gegužės 25 d.

— Maskva. — Naujasis JAV 
ambasadorius George F. Ken
nan, pakeliui sustojęs Londone ir 
Vokietijoje, i Maskvą atskrido 
gegužės 6 d.

— New Delhi. — Indijos prezi
dentu perrinktas Dr. Rajendra 
Prasad.

— Las Vegas. — Gegužės 1 d. 
susprogdinta taktinė bomba, ka
reiviams apkasuose esant arčiau 
4 mylių. Jiems nieko neatsitiko.

— Berlynas. — R. Vokietijoje 
yra 4.442.318 tremtiniai iš ryti
nių sričių. Jie sudaro 25% visų 
krašto gyventojų, o kaikuriose 
vietose, pav., Mecklenburge, 
siekia 46,5%.

— Torontas. — Toronto žydai 
pradėjo vajų surinkti $2.000.000, 
kurių 1 skiriamas Izraeliui, o 
antras vietos žydų savišalpai. 
Toronte žydų yra apie 50.000.

— Torontas. — Toronto ir Ha
miltono miestai ruošiasi statyti 
naują bendrą kalėjimą kur nors 
pusiaukely. r

— Torontas. — Miesto meras 
pasisakė už leidimą sekmadie
niais veikti kino teatrams, 
taryboje didelė opozicija.

Snukio ir nagų 
liga

Saskatchevane vėl pasirodė,
to Įvedama karantino zona ir 
imamasi priemonių prieš panišką 
galvijų metimą į rinką. Viltis, 
kad JAV greit atidarys sieną 
Kanados mėsai tuo būdu dingo. 
Kad galvijienos kaina perdaug 
nekristų, vyriausybė nusistačiu
si kainas palaikyti primokė j i
mais, kol JAV rinka atsidarvs. . _ _ _ _ _ _

Snukio ir nagų liga taip pat monės, kad ypatingai esą linkę į misijos. Atrodo, kad komunistai' nebūsianti prijungta Šiaurės Ai- 
pasireiškė ir Anglijoje bei gar- piusikaltimus lenkai ir siciliečiai, 
šioje karvių ūkio Jersey saloje. Tuose sąrašuose svetimų pavar- 
Vyriausybė ėmėsi priemonių už- d žiu pasitaiką maždaug tokiame 
kirsti keliui jai plėstis visame pat santyky, kaip ir miesto tele- 
krašte. Liga taip pat plinta viso- fonų abonentų knygose, ty. visų 
je Europoje. Prancūzijoje pasi- nusikaltimo laipsnis vienodas, 
reiškė jau 87 departamentuose iš Išimtį sudarą žydai, kurių, pav., 
90. Yra susirgimų taip pat V. Vor už pasirodymą girtam stovyje 
kietojoje, Belgijoje ir Danijoje, per 7 metus tepasitaikęs tik vie- 
Smarkiai plečiasi P. Afrikoje. , nas baustas, nors šiaip žydai by-

linai rtciit vtioiuv nai tūta jl tnv m. udl pi I“ į xiviaiuu ^cjjunguo

| gos nepatvirtina ir viešosios nuo- klausą nuo Sovietų kontrolės ko- sianti tol, kol prie respublikos

pasiryžę kelti vidaus neramu- rija. ■ '
mus bei tokias milžiniškas de- • — Tokio. — Imperatorius Hi- 
monstracijas, kaip kad buvo per- rohito švenčiant Japonijos nepri
eitą sekmadienį Essene. Kartu • klausomybės atgavimą pareiškė, ’ 
einama prie apsiginklavimo ir 
jau pertvarkytas ministerių ka
binetas, įvesta nauja krašto ap
saugos ministerija. Manoma, kad 
tuojaus pat bus organizuojama 
350.000 karių armija.

kad praeities klaidos neturį būti 
kartojamos.

— Praha. — JAV ambasado
riui pirmą kartą buvo leista ap
lankyti žurnalistą Oatis, nuteistą 
10 metų.

Gegužes 24 d. I\LC Krašte Tarybos rinkimai. Tenebus nei vieno, kas pareigos neatliktu!
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DALYVAUTI RINKIMUOSE PAREIGA
Laisvame krašte galima laisvai galvoti, kalbėti ir veikti. Bet tas 

veikimas bus daug sėkmingesnis, kada bus veikiama organizuotai 
per atstovaujamus asmenis — atstovus. Tokius atstovus neužilgo 
turėsime išrinkti ir jie jau sudarys Kanados Lietuvių Bendruo
menės Krašto Tarybą, kurios pirmas uždavinys paruošti statutą 
nustatyti veikimo gaires ir išsirinkti Krašto Valdybą bei Kontrolės 
Komisiją. . ✓

Krašto Valdyba bus tas vykdomasis organas, kuris organizuos, 
vadovaus ir atstovaus mums rūpimus reikalus: rūpinsis lietuvybe 
ir lietuvių vardo orumu, švietimu ir kultūros reikalais, atstovaus 
lietuvius valdžios ir privatinėse įstaigose, rūpinsis lėšomis, tvar
kys lietuvių kartoteką, palaikys ryšius su kitų tautybių organiza
cijomis ir visus kitus reikalus, kurie jai bus pavesti Krašto Tarybos 
nutarimais arba kuriuos iškels gyvenimas. •

Iki šiol laikinieji — Centrinis ir Apylinkių — Organizaciniai 
Komitetai atliko nemažai darbų, bet taip pat turėjo ir sunkumų 
bei nesklandumų. Jiems paliko paskutinis ir labai svarbus užda
vinys tai pravesti į Lietuvių B-nės Krašto Tarybą rinkimus.

Rinkimai parodys, kaip mes vertinam mums rūpimus kaip lie
tuviams bendruomeninius reikalus, ar norime parinkti mums pati
kimus asmenis mūsų reikalais rūpintis ir kaip vertinam daromas 
pastangas sueiti į darnaus ir vieningo darbo barą, kuriame be 
skirtumo kasdieninio verslo atžvilgiu, be skirtumo religinių ir 
politirfių pažiūrų reikšis gyvastingumas prisidėti prie kietos ko
vos, vedamos išlaisvinti pavergtąją Tėvynę ir neprarasti minties, 
kad mes esame gimę lietuviais ir lietuviais turime būt.

Šiai kovai būkim talkininkais ir solidariais rėmėjais, nes tauti
nis solidarumas yra augščiausia tautinė dorybė. Parodykime su
brendimą demokratiškai tvarkytis.

Prieš metus Apylinkių LOKams ir Seniūnijoms buvo pavesta 
lietuvių registracija. Daugumos ji buvo suprasta kaipo prievolė 
lietuviui įeiti į šį organizuojamąjį Lietuvių Bendruomenės vienetą. 
Registracija nenutraukiama ir dabar. Ji tęsiama' ir turės būti tę
siama visą laiką.

Dar prieš rinkimų dieną pridera rasti galimybių pasitikrinti ar 
tikrai iš lietuvių-kartotekos yra įtraukti į rinkikų sąrašus ir ar 
•teisingai žinios jame surašytos.

Žinoma, išrinktiesiems į Krašto Tarybą mes netruksime reikala
vimų, taip pat nepamiršime pakritikuoti jų darbus ir sugebėjimus, 
bet taip pat nepamirškime prisiminti ar iš mūsų pusės viskas jau 
buvo atlikta taip, kaip buvo raginama, prašoma ir pageidaujama.

Tik balsavimo dieną paaiškės ar vienodai suprantama kitų pa
reigos ir savo paties. , L. Š.

Au$trallp£lfet. Kai. D-jos suvažiavimas
Balandžio 26 d. Sydnejuje įvy

ko Australijos Lietuvių Katali
kų Dr-jos metinis suvažiavimas. 
Suvažiavimui pirmininkauti bu
vo pakviestas Br. Zumeris ir se
kretoriauti J. Karitonas. Apys- 
kaitinį pranešimą Centro Valdy
bos vardu padarė Centro Vald. 
pirm. Dr. J. Briedis. Iš pirminin
ko pranešimo paaiškėjo, kad

niai išleistą knygą “Sudieu 
Kvietkeli”. Suvažiavimas baig
tas Tautos himnu.

Po suvažiavimo įvyko jaukus 
pobūvis, kurio metu svečiai ir 
suvažiavimo dalyviai pasidalino 
mintimis apie įvairius reikalus 
būsimų darbų planą. Pobūvyje 
buvo pagerbtas Dr. J. Briedis, 
kuris netrukus išvyksta’į JAV. 

veikimo metu įsteigtas ALK Dr. J. Briedžio asmeny Australi- 
Dr-jos skyrius Adelaidėje ir su
daryta skyriaus veiklos užuo
mazga Melbourne. Valdyba su
ruošė eilę minėjimų ir kultūri
nių pobūvių, kurių pelnu išly
gintos buvusios skolos, sušelpta 
esantieji Vokietijoje lietuviai 
studentai, gimnazija ir ligoniai. 
Šalia to Centro Valdyba įsigijo 
reikalingo inventoriaus ir pra
turtino kasą. Revizijos komisijos 
pranešime patvirtintas valdybos 
pirm, pranešimas ir nusakyta 
kasos padėtis metų bėgyje. Re
vizijos komisija, iškėlė Centro 
Valdybos darbus ir pripažino, 
kad esamose sąlygose padaryta 
viskas, kas buvo galima pada
ryti. Po eilės paklausimų ir at
sakymų Centro Valdybos ir Re
vizijos komisijos pranešimus su
važiavimas priėmė, išreikšdamas 
buv. Centro Valdybai nuoširdžią 
padėką.

Naujon Centro Valdybon iš
rinkta ir pasiskirstė pareigomis 
1952 m. kadencijai: pirmininkas, 
dabartinis savaitraščio “Mūsų 
Pastogė“ redaktorius, Bronius 
Zumeris, vicepirm. J. Ustija- 
nauskas, sekretorius P. Sirgedas, 
kasininkas J. Tallat-Kelpša, švie
timo ir pramogų ruošimo vado
vas. VI. Miniotas.

Susirinkime dalyvavo kaip 
kviestieji svečiai: Australijos L. 
Bendruomenės Krašto Valdybos 
pirmininkas J. Vaičaitis ir Lietu
vių Studentų Australijoje Są
jungos pirmininkas Miknius. 
Abu šiltais žodžiais pasveikino 
suvažiavimą, iškeldami bendro 
darbo ir susiklausymo reikšmę 
lietuviškos visuomenės tarpe. 
Raštu suvažiavimą sveikino: 
Adelaidės lietuvių katalikų sky
riaus valdyba, Australijos Regi- 
jonalinė “Šviesos” valdyba ir 
privatūs asmenys. Suvažiavimas 
priėmė rezoliuciją VLIKui ir 
ALTui. Taip pat pasiuntė sveiki
nimą Pulgiui Andriušiui, jo pre
mijos laimėjimo proga už nose-

jo s Lietuvių Katalikų Dr-ja ne
tenka vieno iš darbščiausių ir 
niekada neišsenkančios energijos 
asmenų. Linkime mielajam Dak
tarui, “dėdės Šamo” krašte įsi
jungti į tas pačias katalikų ju
dėjimo gretas ir nepailstamai bu
dėti katalikiškų idealų sargybo
je. B.

Kas buvo prūsai
Šiuo klausimu Niujorko vo

kiečių laikraštis “N. Y. Staatszei- 
tung und Herold” balandžio 12
26 d. išspausdino net 4 straips
nelius: Deja, laikraštinio “moks
lo” perliukais redakcija savo 
skaitytojų prie tiesos ir nepri
vedė.

Pirmiausia pasirodė tuo vardu 
nepasirašytas straipsnelis, ku
riame mokoma, kad senieji prū
sai nebuvę slavai, kaip esą kar
tais manoma (’), bet ugrofinai, 
prie kurių priklausę dar kuršiai 
ir lietuviai su latviais. Balandžio 
21 d. tūlas J. T. visai blaiviai nu
rodo, kad prie ugrofinų priklau
so suomiai, estai, lapiai vengrai 
ir kelios smulkesnės tautelės, o 
nrūsai, lietuviai ir latviai yra in
doeuropiečiai. Bal. 23 d. latvis 
M. Zinevics pasako maždaug tą 
patį, bet bal. 26 d. numery H. 
Peckert vėl nukliedi. Atsiliep
damas į pirmąjį strp. ir J. T. pas
tabas, jis sako, kad sen. prūsų 
kalba esanti gimininga tik lietu
vių kalba, o “kalbiškai ir istoriš
kai” jie esą hunų čia atstumta 
“skitų raitelių kiltis”, savo kal
boje turinti daug gotų, slavų ir 
graikų kalbų skolinių, kaip ir 
lietuviai. O svarbiausia Pecketui, 
kad skitai visada buvę draugin
gi su germanais. Žinoma, tai ple
palai, atgarsys naciško noro vis
ką susieti su germanais, bet ką 
gi pati redakcija mano, jei kiek
vieną svaičiojimą spausdina. Juk 
joks net naciškiausias mokslinin
kas niekad neneigė, kad prūsai
kartu su lietuviais ir latviais su- Į gos valstybių parlamentą. . Jie 
darė vieną šeimą. Į siūlo iniciatyvos imtis Kanadai.

INDIJA KRYŽKELĖJE
nimų gyventojai dar buvo mo
kinami balsuoti specialiai tam 
suruoštuose improvizaciniuose 
balsavimuose. Ir tik šių metų 
pradžioje teatlikta tikrieji balsa
vimai.

Šie keli bruožai rodo, jog In
dijos ekonominis gyvenimas nė
ra pavydėtinas. Tuo labiau, kad 
nėra apčiuopiamų vilčių savom 
jėgom reikiamai sustiprėti. Indi
jos valdovai gerai jaučia masių

Iš paviršiaus atrodo, kad nau
joji Indijos respublika ramiai 
sau gyvena ir dėl jos ateities 
niekam galva neskauda. Tačiau 
ištikrųjų dėl jos vyksta didelės 
rungtynės — Vakarų demokrati
jos iš vienos pusės ir Rytų — 
komunistų blokas iš kitos. Tuo 
būdu Indija yra atsidūrusi kryž
kelėje — ar pasirinkti vieną iš 
blokų ar eiti savu nuo nieko ne
priklausomu keliu.

Praeitais metais visoje Indijo- nepasitenkinimą dėl sunkumų ir 
1 •-------x_-_. i £įnQ> u2sįenį0 pagalbos

šiuo reikalu neapsieis.
Ir Vakarai, ir dar labiau komu

nistai atydžiai seka Indijos gy
venimą ir stengiasi palenkti sa
von pusėn. Vilioja milžiniškas 
gyventojų skaičius ir tam tikri 
strateginiai apskaičiavimai Va
karų demokratijos naudoja eko
nominės pagalbos ofenzyvą, t.y. 
siūlydamiesi pasotinti nedaval- 
giusius indus ir suteikti paramą 
pakelti žemės ūkiui. Atrodo, kad. 
tai indams turėtų būti visais at
žvilgiais priimtina, nes alkanam 
duonos kąsnis yra bene pats 
svarbiausias dalykas. Tačiau, da
lykai ištikro kitaip stovi. Pirmu
čiausia, siūlomoji pagalba, nors 
skaitlinės ir rodo milijonus tonų 
kviečių, yra per menka, turint 
galvoje tokį didelį jos gyventojų 
skaičių. Keli svarai kviečių per 
metus indo patenkinti negali. 
Todėl ta Vakarų siūlomoji arba 
ir teikiamoji pagalba Indijai tė
ra daugiau moralinė, negu reali. 
Rusai gi, kaip jau visiems yra ži
noma, naudoja pigiausi ginklą— 
maitina savo stipria propaganda, 
žadėdami įvairiausių laisvių ir 
kuone rojaus gyvenimą. Rusai 
gerai žino, kad ten, kur viešpa
tauja skurdas ir kur gyventojai 
yra žemo kultūrinio lygio yra 
pati geriausia dirva komuniz
mui. Šia kryptimi jie ir veikia 
per savo diplomatus ir įvairiau
sio plauko agentus.

Yra gana būdingas faktas, kad 
indai daugiau yra linkę į Rusiją 
ir ja, atrodo, labiau pasitiki. In
dų masę vilioja propaganda, kai 
Vakarais jie nėra linkę pasiti
kėti dėl nevy Rusios ^ankstyvesnės 
anglų politikas. Indas niekaip 
negali pamiršti, kaip su jais ang
lai elgėsi ir kaip jie buvo eksplo
atuojami/ o masės skirtumo tarp 
anglų ir kitų vakariečių nedaro, 
juoba, kad su tais pačiais ang
lais jie susiduria kiekviename 
vakariečiu užsimoiime bei nlane. 
Kiekvienas vakarietis jiems pri
mena senąjį kolonijinio laikotar
pio poną. .

Pagaliau prie Indijos simpati
jų komunistams prisideda ir kai
myniniai santykiai su Kinija. Ši
tie du milžinai, pasak Nehru, 
gyveno geruose santykiuose iš
tisus 200(Lmetų ir Indija šiuos 
gerus santykius yra pasiryžusi ir 
toliau išlaikyti. Šių milžinų ma
sėse draugiškumas vieni kitiem 
tarytum yra jų jau įgimta tradi
cija. Todėl indai gerų kaimyni
nių santykių ir šiąndįen neišsiža
da, neatsižvelgiant ir į tai, kad 
Kinija yra pasidariusi raudona. 
Iš kitos gi pusės, nepalaikyti 
draugiškų santykių su beveik ly
giu milžinu, remiamu Rusijos, 
kai pati militariškai dar nėra 
pasiruošusi, Indijai atrodo rizi
kinga. Nenuostabu, kad Indija ir 
Korėjos konflikte vis stengiasi 
palaikyti Kiniją arba konferen
cijose taip laviruoti, kad tarp In-

je buvo 357 milijonai gyventojų. 
Pastarąjį dešimtmetį, kasmet vi
dutiniškai priaugo po 4 milijo
nus arba kas mėnesį Indija susi
laukė apie 334*000  naujų valgy
tojų. O dirbamos žemės kraštas 
teturi tik apie 278 milijonus ak
rų, t.y. vienam asmeniui vos 0,8 
akro. Tiesa, be žemės derliaus 
ten auginama gyvuliai, kurių 
skaičius pasaulyje užima pirmą 
vietą. Pagal apytikrius apskai
čiavimus ten turima apie 44 mi
lijonus jaučių, 83 milijonus avių 
ir ožkų, nesuskaitomą daugybę 
beždžionių, elnių, šernų, įvai
riausių paukščių ir kaikuriose 
vietose dramblių.

E. John Russel, kuris savo lai
ku buvo UNNRA Žemės Ūkio 
pakomiteto Europai pirmininku 
ir kuris, be to, ištisus metus ty- 

. rinėjo Indijos gyvenimą, apskai
čiavo, kad vidutiniškai Indijos 
gyventojo visa dienos maisto 
norma tesveria apie 400 gramų 
arba virš 12 angliškų uncijų, o 
ją sudaro įvairių grūdų apie 90 
gramų, aliejaus 30, cukraus 40, 
pieno 150 (nepilna stiklinė), dar
žovių apie 60 ir visai nežymi da
lelė mėsos bei žuvies. Pažymėti
na, kad vienam asmeniui mėsos 
į metus tenka vos 5 svarai, gi žu
vies — tik 2^ svaro. Indų reli
gija gyvulius skersti draudžia, 
beždžionės, jaučiai ir kiti galvi
jai laikomi šventaisiais padarais.

Nors Indijos žemės ūkio kul
tūra pamažu ir kyla, tačiau šitas 
progresas negali net susilyginti, 
su gyventojų prieauglio tempu. 
Atvirkščiai, žemės ūkio produk
tų santykis palaipsniui krenta. 
Pav., prieš keliolika metų, pagal 
Russel apskaičiavimą, vieno as
mens maisto norma siekusi 15 
uncijų, o dabar tesiekia vos 12

Indijos žemės ūkio kultūrai 
nepaprastai kenkia ir krašto 
gamtos sąlygos. Pirmučiausia 
daug žalos kasmet padaro potvy
niai, kurie išnaikina — nuplauna 
ištisus laukus. Ten viešpatauja 
ir mums nepažįstami smarkūs 
vėjai, kurie net nupučia puriąją 
žemę ir nudildo laukus, pavers
dami juos nederlingais. Priside
da ir nepaprastos sausros. Pasi
taiko, kad dėl pasakytų priežas
čių žūna kelių milijonų akrų der
lius arba žemė pasidaro nebe
tinkama derliui.

Negeresnėje padėtyje yra ir 
Indijos gyventojų išsilavinimas. 
Labai didelis procentas nemoka 
nei rašyti nei skaityti. Tai. be- 
abejo, yra pasėka anglų viešpa
tavimo. Kaip žinome, Indija yra 
nepriklausoma tik nuo 1947 me
tų rugpiūčio 15 d. Žemas Indijos 
išsilavinimo lygis atsispindėjo ir 
pirmojoje rinkiminėje į valdžios 
organus procedūroje. Viskas bu
vo pritaikyta, neraštingiems 
žmonėms.- Tiek paskiros partijos 
tiek rinkimų dėžės bei atstovai 
buvo sužymėti atskirais ženklais, 
taip kad nebūtų vargo su beraš
čiais. Pav., socialistų partija bu
vo pažymėta išpaišytu medžiu, 
kongreso partijos — dviem jau
čiais, komunistų partija—žvaigž
de ir tt Nežiūrint šitų palengvi-

Dėl Dantingo lietuvių šelpimo

Pietų Afrikoje '
Parlamentas pradėjo diskusijas 
dėl panaikinimo teismo teisės 
pasisakyti įstatymų konstituciš- 
kumo klausimu. Padėtis yra taip 
įtempta, kad vyriausybės na
riams suteikta policijos apsauga. 
Klausimas iškilo po to, kai vy
riausybės pravestą įstatymą dėl 
rasių perskyrimo augšč. teismas 
paskelbė nekonstituciniu. Malan 
vyriausybė nusileisti nenori ir 
pasiryžusi įstatymą vistiek įgy
vendinti, o konstitucinio teismo 
funkcijas pripažinti pačiam par
lamentui.

— Otava. — Korėjoje vadova
vęs brigadai brig. J. M. Rocking
ham gegužės 16 d. grįžta ir yra 
paskirtas į Imperijos Gynimo 
Kolegiją Londone.

— Otava. — Trys JAV kong
reso nariai Otavoje tyrinėjo ga
limybes sudaryti Atlanto sąjun-

Sąryšyje su “Vienybėje” pa
skelbtu Gautingo tremtinių ko
miteto laišku, BALFo vadovybė 
paprašė BALFo įgaliotinį Praną 
Zundę atsiųsti ištrauką iš atskai
tomybės knygų, kuo ir kokiais 
kiekiais Gautingo lietuviai buvo 
sušelpti per BALFą nuo 1951 m. 
vasario 1 dienos iki 1952 m. ba
landžio 1 dienos.

Tuo laikotarpiu per BALFą 
Gautingo lietuviams, kurie nesu
daro nei 1% visų BALFo šelpia
mųjų, buvo duota (čia neįeina 
BALFo centro išsiųsta kovo mėn. 
82.000 svarų maisto ir rūbų siun
ta ir balandžio mėn. išsiųsti šal
pai $3.298,61, nes tos gerybės ir 
pinigai ką tik pasiekė Vokieti
ją ir neabejojame, kad jų dalis 
teks Gautingui):

Maisto: sviesto 750 svarų, sūrio 
150 sv., kiaušinių miltelių 528 sv., 
pieno miltelių 4950 sv., cukraus 
848 sv. 115 CARE pakietų, kiek
vienas po 24 svarus maisto, viso 
maisto juose buvo 2760 svarų, 1 
CARE pakietas 954 sv. maisto.

Br. Kolumbijoje dUchaborų
i dijos ir Kinijos nekristų joks ne
santaikos šešėlis. Todėl kaikurį 

I laiką Nehru vaidmuo ypač Ko
rėjos karo konflikto likvidavimo 
pasitarimuose net Vakaram bu
vo sukėlęs tam tikro susirūpini
mo bei įtarimo.

Valdžios politika komunistų 
atžvilgiu yra priešinga masių po
linkiui. Valdžia, atrodo, būtų 
linkusi išvesti Indiją visai nepri
klausomu keliu. Komunistų ad
resu Nehru yra išreiškęs pasipik
tinimą jų agresiška. ekspansija ir 
kad Indija tokiai ekspansijai vi
sada priešinsis. Nehru nedvipras
miškai taip pat yra pareiškęs, 
niekad jis nepakęs, jei kas kišis į 
Indijos vidaus reikalus. Jis yra 
išreiškęs tam tikrą baimę dėl ko
munistinio pavojaus, bet niekad 
-nėra davęs aiškių garantijų, jog 
Indija jau yra įsijungusi į. tautų 
bloką prieš komunizmą. Indija 
tebelaviruoja ir tebelaukia tokių 
politinių įvykių, kurių bus pri
versta aiškiau pasisakyti.

Reikia manyti, kad Indija, pa
galiau, pasuks savo politikos vai
rą į Vakarus. To tikriausiai gali
ma laukti vėliausiai tuomet, kai 
tie patys raudonieji kinai Indijos 
pasienyje pradės žvanginti 
ginklais. • . ,

Adv. Jer. Valaitis.

antagonizmą, o nuogieji paradai 
esanti jų priemonė kitiems pa
daryti nemalonumą.

, Diichaborų vadas Suvokiu 
iš Kanados išvyko į P. Ameriką, 
ieškoti, kur jiems galima būtų 
įsikurti palankesnėse sąlygose. 
Jis aplankys Urugvajų, Boliviją 
ir Čilę. Kanadą jie laiko nepa- 

. Rankamai svetinga, nes neleidžia 
jiems saviškai savo gyvenimą 
tvarkyti

Kanados užsienio 
prekyba *

Statistikos biuras paskelbė 3 
pirmųjų šių metų mėnesių už
sienio prekybos davinius. Bend
ras balansas: importuota už 916.
600.000 dol., eksportuota už 981.
200.00 dol., balansas $84.000.000 
Kanados naudai. Pastebėtinas 
naujas reiškinys, kad prekybinė 
apyvarta su JAV sumažėjusi. 
Taip 1951 m. kovo mėn. Kanada 
į JAV siuntė 65,5% viso savo 
eksporto, o šiemet vos 52,3%. 
Labiausiai sumažėjo eksportas į 
JAV del uždarymo sienos Kana
dos mėsai bei galvijams. Iš kitos 
pusės žymiai yra pakilęs ekspor
tas į D. Britaniją. Š.m. kovo mėn. 
lyginant su pernai metų kovo 
mėn., eksportas į D. Britaniją yra 
pakilęs 70%.

kė padeginėjimų, tad speciali jų 
klausimą tyrinėjanti komisija 
paruošė memorandumą jų gyve
nimą pertvarkyti Jų esą apie 10 
tūkstančių, iš kurių apie 2000 pri» 
klauso ekscesais pasižyminčiai 
“Laisvės sūnų” sektai Komisija 
siūlo juos perkelti kur kitur. 
Kadangi 12 kraštų atsisakė juos 
priimti, tai reikią išskirstyti nors 
toje pačioje provincijoje. Jei ir 
tai nepasisektų, siūlo tam tikras 
priemones jų gyvenimui bei nuo
taikoms pakeisti. Pirmiausia rei
kią sudaryti nuolatinę jų reika
lams komisiją. Toliiiu, reikią 
duoti jiems išsipirkti'žemę, nes 
dabar gyveną valdžios žemėje., 
Jie buvo užpirkę žemę, bet bank
rutavo ir ji perėjo valdžiai. Rei
kią pripažinti jų vedybų teisė
tumą. Dabar jų vedybos laiko
mos neteisėtomis ir vaikai netei
sėtais,, be įpėdinystės teisių, nes 
jie vedasi naminiu būdu — tėvai 
sujungia. Reikią jiems dūoti bal
savimo teisę. Specialų baudžia
mosios teisės įstatymą dėl nuo
gųjų parado reikią atšaukti, o 
pasitaikančius ekscesus bausti 
pagal veikiančius bendruosius įs
tatymus — neteisėtų susirinki
mų ir pan.

Komisijos nuomone jų išskyri
mas iš bendruomenės ugdąs jų

BALF reikalai Europoje
IŠ PROF. KAN. J. KONČIAUS PAREIŠKIMO SPAlfciOS ATS TOVAMS

BALFo pirmininkas pfof. J. B. 
Končius, atvykęs į Miuncheną, 
kur oficialiai veikia BALFo cen
tras Vokietijai, padarė reikalin
gų žygių, kąd tiek BALFo įstai
ga, tiek ir jos pareigūnai gautų 
visas reikalingas savo tolimesnei 
veiklai lengvatas. Dar prieš iš
vykdamas į Europą, tuo pat rei
kalu lankėsi Valstybės Departa
mente, jog BALFas, kaip ameri
kiečių įstaiga, ir toliau Vokieti
joje gautų reikalingą globą su 
privilegijomis. Ir tat pasisekė 
nuo balandžio 1 d. sutvarkyti, 
būtent — .

gautos visos teisės siųsti kari
nių paštu siuntas ir 'korespon
denciją, palengvintomis sąly
gomis gaunamas benzinas, pa
talpos BALFo įstaigoms ir t't.
BALFo tarnautojams Lietuvos 

piliečiams siekiama gauti visas 
tas privilegijas, kurias turi BAL 
Fo tarnautojai amerikos pilie
čiai. Laikinai Miunchene pavy
ko gauti BALFo įstaigai nemo
kamus du kambarius. Faktiškai 
BALFo gerybių išdalinimo cent
ras yra Hanoveryje. Toji vieta 
BALFo pirmininko manymu, 
daugeliu atžvilgių nėra tinkama, 
todėl pradėjo daryti žygių, kad 
BALFo įstaigoms ir tarnauto
jams būtų surasti tinkami būstai 
kitose patogesnėse vietose.

Frankfurte tuo reikalu kalbė
josi su JAV karo vadovybės vie
nu iš pačių svarbiausiųjų parei
gūnų pulk. Shattele, kurio ži
nioje yra visos patalpos Frank
furto rajone ir 100 mylių aplink. 
Jam įteiktas prašymas, be būsto, 
taip pat parūpinti patalpas 14 
žmonių. Tačiau būstus ten gauti 
yra nepaprastai suhku net pa
tiems amerikiečiams. Jo patar
tas, BALF pirmininkas nuvyko į 
Stuttgartą ir tuo reikalu pradėjo 
pasitarimus su 7-tos armijos va
dovybe. Nei iš britų, nei iš pran-

Išviso 75 žmonėms maisto per 
14 mėnesių įteikta 10.920 svarų.

Rūbų 614 svarų.
Avalynės: 20 porų moteriškų 

batų. .
Cigarečių (amerikoniškų): 860 

pokelių po 20 št •
Pinigų paskiriems Gautingo 

džiovininkams DM 1897,14 (apie 
450 dolerių).

Kaip praneša Pranas Zunde, 
BALFo įgaliotinis, be Gautingo, 
šiuo metu dar 43 kitose ligoninė
se ir sanatorijose yra lietuvių 
džiovininku Be to, stovyklose ir 
tarp privačiai gyvenančiųjų yra 
suregistruotų 1.440 sunkių chro
niškų ligonių, invalidų, paliegė
lių, jų tarpe ir neseniai atleistų 
iš sanatorijų džiovininkų ar pu
siau džiovininkų, kurie dar į sa
natorijas nepatalpinti. Tų ligo
nių ar pusiau džiovininkų padė
tis faktinei yra kritiŠkesnė, kaip 
sanatorijose ar ligoninėse esan
čių, nes turi verstis iš kuklios be
darbių pašalpos, kas toli gražu 
neprilygsta išlaikymui ligoninė
se... BALFo centras.

cūzų jų zonose BALFo įstaiga 
lengvatų negali gauti, tad, kaip 
JAV organizacijai, turinčiai JAV 
vyriausybės protekcijas, svarbu 
savo centrą turėti amerikiečių 
zonoje. Jei nepavyks reikalingų 
būstų gauti Frankfurte ar Stutt- 
garte, tai gal viską teks telkti 
Miunchene.
Apie Sfuttgartą ar kur nors 
kitur apie Vokietijos vidurį 
rūpinamasi sutelkti ir kitas 
centrines lietuvių įstaigas ir 
perkelti Vasario 16 gimnaziją.
Miunchene prof. K. aplankė 

Bavarijos ministerį pirmininką 
ir vidaus reikalų ministerį, su 
kuriais kalbėjosi lietuvių sutel
kimo į vieną kurią nors apyinkę 
ar sritį reikalais. Vyriausybės 
nariai labai gražiai atsiliepė apie 
lietuvius ir abu pasižadėjo visa 
daryti ką galėdami lietuvių gero
vei. Pirma jie dar nori surinkti 
reikalingus duomenis, kur lietu
vius galėtų geriau suburti. Tuo 
reikalu jiems įteiktas memoran
dumas.
Su vokiečių vyriausybės na
riais užmegsti santykiai ne tik 
Miunchene, bet ir kitose sri
tyse. .
Lietuvių reikalais BALFo pir

mininkas lankėsi pas Ž. Saksoni
jos vidaus reikalų ministerį ir 
Wuertembergo-Badeno direkto
rių tremtinių reikalams vidaus 
reikalų ministerijoje Stuttgarte. 
Pastarajame pasikalbėjime daly
vavo taip pat V. Gailius, LRK 
narys. Įteikiami memorandumai 
Hanoveryje ir Stuttgarte. Ir čia 
aiigšti pareigūnai labai gražiai 
atsiliepė apie lietuviui, paža
dėdami kuo galėdami jiems 
padėtu
Stuttgarte buvo priminta, kad 

len prie miesto yra didelis būs
tas buv. IRO centro su keliais 
šimtais kambarių. Tuo reikalu 
įteiktas specialus raštas. Tai būtų 
graži vieta lietuvių kultūros 
centrui arba kad ir Vasario 16 
gimnazijai. Jei ten nepiavyktų 
gauti, tai bus rūpinamasi tokius 
centrus kurti kitur. Frankfurte 
BALFo įstaigai gauti du kamba
riai.

Iš vokiečių vyriausybės pavy- 
. ko išsirūpinti, kad ji .

visas BALFo siuntas iš Bre
meno išsiuntinės į lietuvių sto
vyklas nemokamai •
Jei gaunamosios gėrybės būtų 

skirstomos ne tiesiai iš Bremeno, 
bet iš Miuncheno ar Hanoverio, 
tai tuo atveju jas bus galima 
siųsti 37% pigiau nei vokiečiams.
Taip pat Prancūzijoje pavyko 

. išgauti, kad atsiunčiamos iš 
Amerikos BALFo gėrybės bus 
lietuvių koonijoms iš Havro 
uosto išsiuntinėjamos nemo
kamai.
Bekeliaudamas po Vokietiją ir 

belankydamas didesnes lietuvių 
kolonijas, BALFo pirmininkas 
taip pat padarė vizitus JAV gen. 
konsulams Ntfunchene, Stuttgar
te, Frankfurte, su kuriais tarėsi 
dėl tolimesnės tremtinių vizų da
vimo tvarkos. Su DP Komisijos 
teisių skyriaus vedėju Shepely 
susitarta, kad

bus dar *kartą  pertikrintos vi
sos atmestųjų lietuvių emigra
cinės bylos, ypač tų, kurie bu
vo atmesti pagal § 13.
Šis dalykas yra nepaprastai. 

svarbus, nes paprastai atmestųjų 
pagal §13 nepriima kaip emigran 
tų nė viena valstybė. O tarp at
mestųjų yra daug atmestų ne
teisingai. Todėl su komisija šis 
dalykas bus dar kartą persvars
tytas ir patikrintas. Taip pat at
mestų reikalais užmegstas kon
taktas su Karinės valdžios atitin
kamomis žinybomis. Čia labai 
svarbu asmenys, kurie galėtų 
duoti apie tokius atmestuosius, 
neteisingai nuskriaustus, • gerą 
atestaciją. BALFo tarnautojams 
duotos instrukcijos surinkti vi
sas reikalingas žinias.

BALFo pirmininkas taip pat 
aplankė didžiausias lietuvių sto
vyklas Memmingene ir Wehne- 
ne, Miunchene aplankė senelių 
prieglaudas prie Oldenburgo, 
kur yra 85 lietuviai, ir Prieno 
stovykloj, prie Ludwigsburgo ir 
visą eilę pavienių lietuvių, ypač 
gausingesnių šeimų, visoj Vokie
tijoj. Memmingene padėtis skur
di su maistu, drabužiais, vaistais. 
Dėl maisto trūkumo ypač išba
lę atrodo vaikai, kurių yra apie 
100. Webnene ypač skurdūs būs
tai. Kaikuriose stovyklose džio
vininkų skaičius yra ypač didelis.

Po Velykų BALFo pirminin
kas išvyko į Ženevą tartis su IRO 
ir PICME centro organizacijo
mis, kiek jos ir kokiais būdais 
galės padėti likusiems emigran
tams išvykti iš Vokietijos, Aust
rijos, Italijos ir Prancūzijos.

BALFo pirmininkas žada ap
lankyti tremtinių reikalais ir ki
tus Europos kraštus: Švediją, 
Belgiją, Daniją, Italiją. Aplan
kys taip pat Vieną, kur dar te
bėra 23 lietuviąi.
Lietuviai JAV-bėse savo emig
racija ir šalpa, sako BALF pir
mininkas, iŠ kitų tautybių už-
inia pirmąją vietą.
Tokios pat nuomonės yra 

Amerikos federalinės valdžios 
autoritetai ir Katalikų Bažnyčios 
hierarchija. Tat paskiausiai pa
žymėjo net ir Londono lenkų 
laikraščiai, stebėdamiesi, kad 
lenkai užima tik trečią vietą, tuo 
tarpu lietuviai — pirmąją.
Likusieji Europoje emigrantai 
ttki& kad su laiku, skirstantis 
paliktąjį Europoj kietąjį bran
duolį, daugeliui iš jų bus pa
lengvintos sąlygos taip pat įva
žiuoti į JAV.Kiek realios^ra 
lobios mintys?
Tačiau dėl Tbc ir proto ligų 

sulaikytojų nėra jokios vilties, 
kad įvažiavimo sąlygos būtų pa
lengvintos, nes dabartiniai įsta
tymai šiuo atžvilgiu yra griežti

Lietuviams tremtiniams Euro
poje paręmti ateina 
. didelės BALFo siuntos: 
10.000 svarų riebalų, 30.000 svarų 
cukraus, 40.000 sųarų kiaušinių 
miltelių ir 43.000 svarų drabužių. 
Didžioji siuntos dalis yra Vokie
tijoje gauta balandžio mėnesį, o 
kita bus gauta — gegužės mėn.
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rVakarų
Daug pasigirsta išgąstingų bal
sų dėl silpnoko, kaip atrodo, Eu
ropos gynimo ore. Sovietų oro 
pajėgos įsivaizduojamos milži
niškomis, tuo tarpu gen. Eisen- 
hoverio atrodo tik trupiniai. *Ar  
tie būgštavimai yra teisingi? Kad 
į tai atsakyti, reikia apžvelgti 
esamas vakarų Europos valsty
bių oro pajėgas ir Amerikos že
myno paramą. Pasiremdami žur
nalais “Flying”, “Skyways”, “Ca
nadian Aviatio” ir Toronto dien
raščiuose pasitaikančiomis žinu
tėmis, bandysime panagrinėti 
Europos aviacijos pajėgas paei
liui, neliesdami Sov. Sąjungos.

Anglija
Sprausminių varyklių išradė

jas jaučiasi dar kiek silpnokai 
kiekybiškai, bet turi sukonstruo
tus gerus, naujus lėktuvus ir jos 
aviacija smarkiai auga. Europai 
ir savo saloms ginti anglai dabar 
gali pastatyti 1030 kovos lėktu
vų. Į šį skaičių neįeina bombo
nešiai, laivyno aviacija ir įvairūs 
pagalbiniai lėktuvai. Esamą pa
grindą sudaro apsenę “Meteor 8” 
sprausminiai. Mažesbi skaičiai 
įvairių paskyrimų: “Vampire”, 
“D. H. Venom”, “Supermarine 
Swift”, “N. F.’ll”, “Hornet 3” ir 
‘Mosquito 36”. Iš bendro skai

čiaus 680 yra sprausminiai, kiti 
propeleriniai (daviniai vasario 
mėn.). Vęk.iet’ijoje ląiko apie 1,50, 
lėktuvų. JAV yra pažadėję pa
remti su 5()0 “F-86-E Sabre”. Pa
gal paskiausį susitarimą 390 lėk
tuvų bus statoma Kanadoje, prie 
Montreal!©’ “Canadair” dirbtu-’ 
vėse. Anglai juos pradės gauti 
tiktai apie šių metų pabaigą. Vie
no lėktuvo kaina $300.000.

Naujieji anglų sprausminiai 
yra skelbiami kaip geriausi pa
saulyje. Pav., naujausias išban
dytas vos pereitais metais “Haw
ker P-1067”. skrenda 7-800 mylių 
į valandą. Varomas “Avc.n” 70'00- 
7500 svarų jėgos varikliu. Gink
luotas keturiomis greit šaudan
čiomis 30 mm patrankomis. 
Sparnai atlaužti atgal 40 laipsn. 
ka- pu. Pirmieji lėktuvai iš ma- 
s gamybos pasirodys šių me
tų pabaigoje.

Antras, turįs tuos pačius davi
nius, bet mažesnis yra “Super
marine Swift”. Jo gamyba žy
miai daugiau pažengus priekin ir 
jau viena, kita eskadrilė jais ap
rūpinta. Šie du lėktuvai yra iš
vystyti tų pačių firmų ir tų pa
čių daugumoje asmenų, kurie 
statė pasižymėjusius praeito ka
ro “Hurricane” ir “Spilfire” nai
kintuvus. “Hawker P-1067” turi 
“Hurricane” bruožus, o “Super
marine Swift” — “Spitfire”.

Anglų sprausminiai varikliai 
neturi konkurentu. Didžiulės 
kompanijos kaip A. V. Roe & 
Comp. Ltd, de Havilland, Glos
ter, Hawker Siddeley ir tt., pa
gamino ir eksportavo nemaža ka
ro ir civilių lėktuvų ir variklių į 
visas pasaulio šalis. Dviuodegių 
“Vampire’s” ir dviejų variklių 
“Meteor” sutiksime daugelyje 
kraštų. Lengvasis sprausminis 
bombonešis “Canberra”, pritai
kintas artimam bombardavimui, 
yra priimtas kaip standartinis 
vakarų valstybėms. JAV jį sta
tosi pas save. Anglija pirmauja 
“delta”, t.y. trikampės sparnų 
formos lėktuvo išvystyme. Ban
domieji pavyzdžiai “Fairey FD 
1”, “de Havilland DH 110” Ir 
“Gloster GA 5” yra pranašai 
naujų tobulų lėktuvų ateities 
aviacijai. Paskutinysis “Gloster 
GA 5” yra dažnai vadinamas 
“Britain’s mystery plane”. Jo du 
“Saphire” sprausminiai varik
liai išvysto 14.000-16.000 svarų 
traukos jėgą. Spėjama, kad lėk
tuvo greitis yra apie 900 mylių 
į valandą.

Belgija
8,5 mil. belgų tauta palyginus 

turi stiproką aviaciją. Priešui už
puolus, belgai pakiltų su 10 es-

mm

turi

Naujos 'JAV tolimo

Europos aviacija 
kadrilių “Meteor 4”, viena ame- pakankamu būsimo priešo avia- 
rikoniškų ”F-84 Thunderjets”,1 cijos pažinimu. Nutraukti vieno 
trimis eskadrilėmis “Mosquito” | lėktuvo gamybą ir pradėti ga- 
naktinių naikintuvų ir dviem pa
daliniais senųjų “Spitfire 14”. 
Bendroje sumoje tai sudaro 230 
lėktuvų, iš jų 130 sprausminiai. 
Amerikiečiai yra prižadėję 100 
“F-84 Thunderjets” sprausminių 
naikintuvų-bombonešių. Pirmuo
sius jau gavo. Atrodo, kad bel
gai rengiasi statyti pas save ame
rikoniškus “F-86 Sabres” tipo 
moderniuosius naikintuvus, pri
taikant jiems angliškuosius va
riklius ir pakenčiant apginklavi
mą. “Sabres”, kaip ir dauguma 
amerikoniškų lėktuvų, ginkluo
tas pusės colio (12,7 mm) “Colt- 
Browning” kulkosvaidžiais. Šis 
apginklavimas gal yra geras ko
voje su nešarvuotais priešo nai
kintuvais, bet toli nepakankamas 
su šarvuotais bombonešiais, kaip, 
pv., naujausi rusų dviejų spraus
minių variklių “šturmovikai” 
“Tu-12” ir “11-26”. Europiniai 
lėktuvai išimtinai visi yra gink
luoti 20 mm patrankėlėmis, nau
jiems lėktuvams jos yra keičia
mos į 30 mm.

“Fairey” prie*  Gosselies dirb
tuvėse belgai statosi angliškus 
“Gloster Meteor 8” tipo visapu
siškos paskirties dviejų variklių 
sprausminius kovos lėktuvus. 
“Meteor” tipo lėktuvai yra pui
kiai tinkami pėstininkąms pa
remti ir kovai su įvairiais prope- 
leriniais lėktuvais, tačiau perlė- 
ti kovai su greitaisiais priešo 
sprausminiais. Australų aviaci
ja vienu tarpu Korėjoje turėjo 
savo eskadrilę “GI. Meteor 8”. 
Kovose su Migais patyrus skau
džių nuostolių, teko ją atšaukti. 
Aviacijos ekspertai dėl to dar ne
mano, kad “GI. Meteor 8” yra 
blogas lėktuvas. Truputis davi
nių: du varikliai išvysto 7^200 
svarų traukos jėgą, (vieno sva
ro traukos jėga yra lygi vieno 
arklio jėgai prie 375 mylių į vai. 
Greičiui kylant arklio jėgos 
sprausminiuose varikliuose di
dėja). Skrenda 592 mylias į vai. 
Pradinis kilimo greitis 7.500 pė
dų į min. Palyginus didelis. 
Ginkluotas keturiomis 20 
patrankėlėmis.

Šveicarija
Irgi maža tik 4 mil. tauta

didelę, gerai išlavintą aviaciją. 
Dvidešimt penkios eskadrilės su 
nemažiau 300 kovos lėktuvų ir 
100 įvairių pagalbinių tarnybų 
Alpių slėniuose ir tarpekliuose 
sudaro stiprią jėgą. Propeleri
niai lėktuvai smarkiu tempu kei
čiami į sprausminius. 1949-50 m. 
pirkta iš Anglijos 75 “Vampire 
Mk 6” pritaikinti specialiai kal
nų sąlygoms. Dar 100 tokių pat 
lėktuvų baigiama statytis pas sa
ve. Šiais metais numatoma per
eiti prie naujų angliškų, spraus
minių “de Havilland Venom” 
gamybos.

“Venom” yra patobulintas dvi- 
uodegis “Vampire”. Jo greitis 
apie 610 mylių į vai. (galimas da
lykas daugiau). Variklis “Ghost” 
5.100 svarų traukos. Pradinis ki
limo greitis 7.000 pėdų į minutę. 
Ginkluotas keturiomis 20 mm 
patrankėlėmis. “Venom” kaip ir 
“Vampire” ir “Meteor” įvairių 
serijų lėktuvai pasižymi kaip 
universaliniai, t.y. galį atlikti 
daug paskirčių — atlikti bom
bardavimo uždavinius su bom
bomis, su raketomis, su “napal
mo” bombomis ir gali kautis ore 
su priešo lėktuvais. Gali operuo
ti iš mažų aerodromų. Labai 
lankstūs ore. Puikūs lėktuvai 
kauytnėms su propeleriniais 
lėktuvais, bet persilpni, perlėti 
kovoti su greitaisiais priešo nai
kintuvais, kurie skirti tik vie
nam tikslui — oro kautynėms. 
Vakarų Europos valstybėms šių 
specializuotų, vienai sričiai lėk
tuvų trūkstama. Aviacijos sfero
se dėl to kaltinama buvusiu ne-

minti kitą, reikia metų, ar net 
kelių laiko.

Šveicarija laikosi griežto neut
ralumo ir tiktai tiesioginis už
puolimas ją gali priversti kariau
ti. Pereito karo metu šveicarai 
apšaudė ir skelbiama numušė 
net kelis abiejų kariaujančių pu
sių lėktuvus, skridusius per jų 
teritoriją.

Danija
Danai labiau rūpinasi sviestu, 

negu ginklais. Šūvio neišleidę 
praėjusiame kare prieš užpuoli
ką, kažin ar sugebės sėkmingai 
gintis ateityje. Keturių milijonų 
danų tauta teturi tik dvi-tris es
kadriles “Meteor 4” ir “Spitfire”. 
Nedaugiau kaip 50 lėktuvų. JAV 
yra pažadėję 50 “F-84 Thunder-

Norvegija
Tik trijų su viršum milijo

nų tauta, turėdama didžiulę te
ritoriją—124,642 kv. mylių, stip
rina aviacijos pajėgas kiek tik 
pajėgdama. Turi apie 10 eskadri
lių su 150 lėktuvų, pusė yra 
sprausminiai “Vampire 3”.tipo. 
JAV yra prižadėję 100 
Thunderjets”. Pirmuosius 
gavo.

F-84
jau 

(Bus daugiau) 
P. Brakas.

Pridarę begales klaidų ir 
trumparegiškų nuolaidų Sovie
tams, vakariečiaį pagaliau pa
matė, kad bolševikams išugdyti 
perdideli ragai ir kad juos ne
bus taip lengva nulaužti. Jun
tama, kad Vokietija čia turės di
delį vaidmenį, tad kanclerio 
Adenauerio figūra vis kyla į 
augštį. Jo darbo kabinetan daž
nai užsuka Vakarų pasaulio dip
lomatai ir jų pasikalbėjimuose 
niekas nesako, kad Vokietija bus 
okupuota “penkiasdešimt metų”. 
Dabar vakariečiai siūlo Adenau
eriui: “Tik imk nepriklausomy
bę ir imk kuo greičiau ...” Tai 
turėtų būti apvainikuota specia
lia sutartimi, kuri Europos gyni
mui pat pradžioje turėtų duoti 12 
divizijų. Su tuo labai skubama.

Pastarųjų poros metų bėgyje 
anglo-amerikiečių politikoje Vo
kietijos vaidmuo nuolat kilo į 
augštį ir pastaruoju laiku žada 
pasiekti augščiausią viršūnę. Vo
kietija ima vaidinti tokią pačią 
rolę, kokią 1941-1945 m. vaidino 
Sovietų Sąjunga. Tais metais 
Roosevelto vedama politika dėjo 
visas viltis į Sovietus, kad bend
rai kovojant sumušti naciškąją 
Vokietiją, dabar — tokios pat 
viltys dedamos į vokiečius, kad 
aplaužyti ragus išbujojusiems 
bolševikams. Vakaruose šiuo me
tu kaskart vis daugiau įsikalama 
į galvas mintis, jog be Vokieti
jos negalimas joks Europos at
statymas, o taip pat negalimas 
joks ramus miegas lovose, kuo
met nuolat taikstosi įsmeigti pei
lį į nugarą žiaurus bolševikas. 
Kitais žodžiais tariant, be ap
ginkluotos Vokietijos negalima 
jokia ramybė nei Europoje, nei 
visame pasaulyje.

Atrodo, jog Vakarų politikai 
linkę Vokietiją laikyti svarbes
niu veiksniu, negu atominę bom
bą, o jos 12 divizijų — tarytum 
svarbesnėmis už amerikietiškas 
dvidešimt keturias ...

Žinoma, ir Stalinas, nelabai se
niai pažinęs vokiško kumščio 
kietui>ą, taipogi nesnaudžia. Jis 
visokiais būdais stengiasi sumai
šyti vakariečių kortas, kad Vo
kietija liktų neapginkluota. To
dėl jis ir siūlo įvairiausius pla
nus. Impozantiškiausias iš jų, ži
noma, Vokietijos “suvienijimas”. 
Jis masina kaikuriuos ir vokiečių 
politikus. Juo žavisi ypač socia-

Buv. Augsburgo 
stov. gyventojams
Šiose stovyklose buvimui pri

siminti, paliko Hochenfeldo ir 
Haunstetteno bažnyčių sienose 
marmuro lentos, kurios šimtme
čiais bylos mūsų ten gyventas 
sunkaus vargo, tremties dienas.

Ten stovi mūsų paliktas gražus 
lietuviškas ąžuolo kryžius, ku
ris yra reikalingas nuolatinės 
globos ir priežiūros. Tuo reika
lu buvo kreiptasi į ten gyvenan
tį kunigaikštį Fuggerį, prašant 
globoti mūsų ten paliktąjį lietu
viškąjį paminklą. Gautas jo at
sakymas ir pažadas, kad jis šiuo 
paminklu rūpinsis. Suprantama, 
kad mums Augsburge gyvenu
siems, lieka pareiga šio kryžiaus 
priežiūrai padarytas išlaidas pa
dengti.

Praeitais metais, susirinkęs 
būrelis lietuvių gyvenusių Augs
burge Š. P. M. Gimimo salėje 
nutarė paskelbti atsišaukimą į 
visus gyvenusius Augsburge lie
tuvius, prašant šį reikalą parem
ti pinigine auka. Surinkti pini
gai bus pasiųsti šio kryžiaus glo
bėjui. ,

Aukas šiam reikalui prašoma 
siųsti susirinkimo įgaliotiesiems 
iki š.m. liepos 1 d.: inž. J. Mulo- 
kui, 3334 W. 66 place, Chicago 
29, Ill. arba Rev. V. Zakarauskui, 
6812 S. Wasthenaw Ave., Chica
go 29, Ill.

Vokietijos svoris auga
PRANYS ALŠĖNAS

listai. Antra vertus, tai yra ne
blogas kabliukas ir dabartinei V. 
Vokietijos vyriausybei, norint 
kuo daugiau išpešti naudos iš va
kariečių prie derybų stalo. Sta
lino pasiūlymas Vokietiją “su
vienyti” ir po to ją “neutralizuo
ti”, savaime aišku, yra visiems 
suprantamas. Tai naujas klastos 
manevras. Bet kągi, norint sėk
mingiau žvejoti — reikia vanduo 
drumsti...

Istorija kartojasi
1919 m. birželio 28 d. pasira

šytoji Versalio sutartis buvo 
griežta vokiečių atžvilgiu, ne be- 
reikalo Vokietija ją laiko “Ver
salio diktatu”. Neskaitant dau
gelio žemių, kurias vokiečiai tu
rėjo atiduoti įvairiems kraštams, 
Vąrsalio sutartimi Vokietijai bu
vo uždėti varžtai, kurių spaudi
mas turėjo tęstis 15 metų. Jiems 
buvo atimta teisė laikyti nuola
tinę kariuomenę visuotinės karo 
prievolės pagrindais. Jie neturė
jo teisės turėti puolamųjų gink
lų — sunkiosios artilerijos, tan
kų, lėktuvų, o taip pat ir augštų 
karo mokyklų. Vidaus tvarkai 
palaikyti Vokietija tegalėjo tu
rėti 100.000 vyrų savanorių ka
riuomenę. Vokiečiai turėjo ati
duoti santarvininkams beveik 
visą karo laivyną ir mokėti be
galiniai dideles reparacijas.

Pralinksminat, “bičiuliai”. Dėkui!
O linksmų momentų kartais 

žmogus užtinki.
Štai “NL” į “TŽ” pastabą dėl 

CLOK pasiskelbimo rinkimirie 
komisija Nr. 17 rašė: “Ką, pavyz
džiui, galima pasakyti apie tai, 
kad centrinis LOKas esą pasi
skelbęs “rinkimine komisija”, 
kai tas yra absoliutus prasima
nymas?” Šaukė ir dėl kitų pasta
bų: .. melų, prasimanymų ir
nesąmonių rinkinį skelbia ...”

Mums nurodžius net taisyklių 
§§, kad tai visdėlto taip yra, “N 
L” 19 nr. dėl to jau sako, kad gir
di nejaugi dėl to LOK kaltas ir 
kodėl taip vėlai tai esą keliama, 
kai maža laiko belikę. Tai gal 
visdėlto ne prasimanymas? O kai 
dėl iškėlimo, tai “NL” žmonės 
galėtų pavartyti savo komplek
tus ir pastebės, kad jau seniai

ictiKt- ieu. KOL

nintelė jo nuotrouko. > daug Suklydo ?

ŽYDU ENCIKLOPEDIJA APIE ANTISEMITIZMĄ
“The Universal Jewish Ency

clopedia” antisemitizmo skilty 
atidengia tarytum juodąją kny
gą kone visoms pasaulio tautoms, 
kurios nežinia kodėl ir už ką, 
visos, kaip susitarę, nors ne vie
nu ir tuo pačiu laiku, užsipuolė 
žydų tautą.

Dideliu tikslumu čia paduoda
mos žydų tautos aukos (kruvinos 
ir kit.), kurias jie, pasirodo, iš
tisus šimtmečius registravo ir 
“ėmė į galvą”, kad pagaliau iš
dėtų “juodu ant balto” šitoje en
ciklopedijoje.

Kliūva čia šiek tiek ir Lietu
vai, tai yra, 'keletas mažmožių, 
nors tikrojo antisemitizmo pas 
mus kaip ir nebūta. Žydai čia iš
tisus šimtmečius gyveno laisvi, 
naudojosi “laisvų miestiečių” 
(savotiškų bajorų) privilegijo
mis. Sugyvenimo visą laiką būta 
neblogo ir carų laikais. Žydų bei 
lietuvių laisvės kovotojai dažnai 
ėjo išvien. Vėliau Lietuvos lais
vės kovose irgi žydų dalyvauta, 
1919-21 m. būta apie 300 žydų sa
vanorių, net keleto karininkų 
(tačiau, proporcingai imant, jų 
turėjo būti bent 3-4 kart dau
giau, taigi čia greičiau turėtų 
būti kalbama apie neišpildymą 
normų, negu apie “nuopelnus”. 
St. J.); ačiū ir už tiek, nes, pav., 
lenkai ir kit. mažumų tautos dar 
mažesnius įnašus padarė Lietu-

Betgi kiek palaukus ir Vokie
tijai bent kiek susitvarkius, su
tarties nuostatų vykdymas nu
ėjo visai kitais keliais. Vokiečiai 
uždėtųjų varžtų pradėjo kraty
tis. Sumokėjusi karo nuostolių 
tik dalį, Vokietija pareikalavo jų 
sumažinimo. Tas buvo ir padary
ta. Reparacijoms mokėti Vokie
tija buvo pasiskolinusi pinigų iš 
Amerikos ir kitų valstybių. Kaip 
vėliau pasirodė, tų paskolų buvo 
daugiau, negu sumokėta repara
cijų. Pagaliau, tos sumos buvo 
ir dar sumažintos, o pagaliau, na
ciams paėmus valdžią, buvo visai 
atsisakyta jas mokėti. Nusikratė 
tada Vokietija ir ginklavimo su
varžymų: įvedė visuotinę karo 
prievolę, pradėjo smarkiai ga
minti visų rūšių ginklus, karo ir 
oro laivynus. Vietoj kalbų apie 
nusiginklavimą, kurios ėjo tuo
jau po ano karo, prasidėjo negir- 

į dėtos ginklavimosi rungtynės.
Ar ne taip yra ir dabar?

Po Pirmojo karo Vokietijai bu
vo numatyti suvaržymai 15 m., o 
po Antrojo — žadėta ją laikyti 
okupuotą net 50 metų. Deja, kaip 
matome, užteks ir septynių me
telių. Kaip toliau pasaulio įvy
kiai vystysis, sunku šiandien dar 
pasakyti. Viena tik dabar aiškiai 
matosi, kad pasaulio politikų bir
žoj Vokietijos kaina, tarytum 
stiprios valiutos banknotai, nuo
lat ir nuolat kyla ...

viskas “melas ir prasimanymai” 
buvo, ką tik “TŽ” kėlė. Ir šį kar
tą dar nebuvo vėlu, tik nereikė
jo sugaišti mėnesio koliojimuisi. 
O "TŽ” kėlė ne tam, kad prie
kaištautų, bet norėdami atkreip
ti dėmesį į taisytinus dalykus. 
Ko trūko, dar galima buvo pa
taisyti kačių koncerto neprade- 
dant. Taip, pav., kaip buvo patai
syta, po “TŽ” pastabos, klaida 
skelbiant apygardų atstovų skai
čių.

Mums atrodo, kad į “TŽ” dan
telius pagaląsti galima buvo ras
ti ir kitą progą, kur viešasis rei
kalas nenukentėtų. Ir vistiek bū
tų “ant dūšios lengviau”.

Beje, ir pastarajam numery p. 
Kardelis vedamajame pasikalbė
jo su p. P. Juškevičiene, LOKo 
pirmininke. Gražu. Dar gražiau, 
kad ir “TŽ” neužmiršo. Bet KL 
CT pirmininkės atestacijos KL 
CT atstovams LOKe vertė labai 
primena vertę neseniai “NL” 
spausdintos atestacijos bei kom
plimentų V. liaudininkų Centro 
Komiteto nario p. L. Šmulkščio 
savo bičiul iui.to paties komiteto 
nariui "NL” redaktoriui p. Kar
deliui.

P.S. Tame pat "NL” numery 
p. K. D. skundžiasi, kad St. Gr. 
jį suplakęs su "NL” be pagrindo. 
Mums atrodo, kad St. Gr. susi
kirto su “NL”, nes “NL” Nr. 13 
straipsnelis, dėl kurio jis rašė,, ’ ' ' ULI 1XU11U JIS Idbe,

sknd.mo 8 sprous- buvo be parašo at jį redakci. 
minių motorų bom-l . T_ .
bonešis milžinas XB Jos. Kai vėliau NL gynėsi K.
52 Bombonešis tc-|D. vardu, p. St. Gr., matyt, jį pa- 

“red. kolektyvo nariu”. Ar

ST. JOGAUDAS

Už tai žydai naudojosi visa 
privilegijų, net turėjo žydų

vai. 
eile 
reikalams ministerį (be portfe
lio), kas būtų lygu tokiams siur- 
pryzui, kad, pav., Otavos vyriau
sybė pradėtų lietuvių bendruo
menės pareigūnams mokėti augš- 
tokas algas ir pripažintų valdi
ninkų kategorijas. Žydai turėjo 
plačią kultūrinę autonomiją ir 
Universitete spec. Hebrajų sky
rių, kur patys šeimininkavo. Bū
ta žydų profesorių ir kit. fakul
tetuose, net gerokai sulietuvėju- 
sių, pav., prof. Bieliackinas ir 
doc. Lazersonas (pastarojo du 
sūnūs mokėsi Jėzuitų gimnazi
joje). Tačiau vis dėlto tai ne- 
perdidžiausi įnašai, lyginant kad 
ir su brolių latvių respublika, 
kur žydo Meerovičiaus ilgą laiką 
net būta ministeriu pirmininku 
(vėliau žuvo auto katastrofoje), 
kurį latviai laiko kone savo tau
tiniu didvyriu.

Lietuviams žydų metami prie
kaištai:

a) stud, medikai Kauno uni
versitete nenorėjo leisti savo 
draugams žydams dirbti anato- 
mikume, nes piaustymui žydai 
neduodavo savo lavonų, tai laikė 
priešingu Talmudui. Dėl to, sa
vaime suprantama, užsitraukė 
atatinkamas pasekmes. Enciklo
pedija net užmiršta suminėti, 
kad šis incidentas Un-to vado
vybes ouvo sureguliuotas labai 
ramiu būdu. Daug triukšmo — 
dėl nieko, nes tai — mažo kalib
ro klausimas, daugiau psicholo
ginės reikšmės, bet žydų enci
klopedija kažkodėl laiko, kad 
jos, o ne kieno kito, sprendimas 
teisingas;

b) gyvulių globos dr-jos Kau
ne įsikišimas dėl ritualinio žydų 
skerdimo, laikant tai gyvulių 
kankinimu (mat, gyvulys pir
miau užmušamas, o tada peiliu 
pjaunamas), enciklopedijos lai
komas lietuvių išsišokimu prieš 
žydų tautą;

c) priekaištaujama, kam pa
naikino žydų bendruom. mokes
čio privalomo surinkimo teisę 
1923 m., už ką kaltina krikšč. de
mokratų partiją;

d) kam Lietuvos respublikos 
valdžia buvo pradėjusi remti 
kooperatyvus ir kooperaciją 
(“Lietūkis”, "Pienocentras” ir 
kit.), ir tai, nors nepiktai, vaiz
duojama, neva, visai neturėjus 
kito tikslo, o tik atimti žydams 
duoną, išmušant iš prekybos, 
kaip pagrindinės jų pragyveni
mo linijos. (Kaip mes žinome, 
kooperatyvai visam pasauly pa
deda sureguliuoti kainas, “pri
vačios iniciatyvos” išpūstas, t.y. 
numušti jas žemyn).

Na, ponai, jeigu antisemitizmo 
pradų pradėsime ieškoti po koo
peracijos pagrindais net šiame 
20 amžiuje, tai išeina, nei dau
giau, nei mažiau, tik savęs apsi- 
juokinimas, privataus kromelio, 
norinčio lupti storus pelnus, iš- 
kišimas pirmyn!

e) Keli pan. į “pogromus” 
smulkūs išsišokimai, daugiausia 
žemaičiuos, kuriuos lietuvių po
licija labai greit nuslopindavo. 
Žydų encikl., su aiškiu pasiten
kinimu, cituoja vidaus reik, mi- 
nisterio Čapliko žodžius: "Bet 
kur ir bet kieno noras pakenkti 
žydų reikalams bus Lietuvos po
licijos iš pat šaknų išrautas”. Vė
liau pan. išsireikšta ir Skučo, 
kito ministerio (beabejo, su cent
ro pritarimu). Na, matote, ponai, 
kaip buvo gera Lietuvos respub
likoje 1918-40 m., kol į ją neįžen
gė okupanto batas!

Specialiai žiūrėjau, norėdamaš 
sulgyinti, antisemitizmo reiški
nius kituose kraštuose ir visur 
matėsi daug aštriau. Pav., Lenki
joje jvisoki suvaržymai ir daug 
masinių pogromų miestuose (net 
paveikslas su kruvinais žydais, 
gulinčiais ant šaligatvio); carų 
Rusijoje — ištisos skerdynės,

Cheminiai preparatai žemės ūkiui
Londono, Ont., cheminei “Sci

ence Service” laboratorijai Ka
nados valdžia paskyrė $1.500.000 
pravesti tyrimams naujų prepa
ratų, kurie tarp kitko būtų taiko
mi žemės ūkiui insektams bei 
grybams naikinti. Tyrimams va
dovaus Dr. Hubert Martin ir Dr. 
W. E. van Steenburgh. Labora
torija- tirs chemikalų įtaką že
mės bakterijoms, augalams, 
vabzdžiams ir gyvuliams, kad 
naujaisiais preparatais nebūtų 
pakenkta augmenijai bei vai
siams. Atradus naudingai vei- 

Prancūzijoje — garsi kap. Drei
fus© byla, neva, už išeikvojimus, 
ištremto į Velnio salą, vėliau iš
teisinto ir net užsitarnavusio pul
kininko laipsnį, Vokietijoje — 
patys atsimename, kaip baigėsi, 
nors kaizerio laikais žydai net 
giminiavosi su vokiečiais, turėjo 
daug teisių, net savo tarptaut. 
žargonu yra paėmę Frankfurto 
dialektą, kur 16 šimtm. buvo žy
dų kultūrūos centras; JAV labai 
puolamas Ku-Klux-Klanas ir 
multi-milijonierius Henry For
das (kone Hitlerio pranokėjas!); 
Anglijoje labai puolami darbie- 
čiai, kam, pravesdami stambią 
nuosavybės nacionalizaciją, ap
karpė skvernus daugeliui žydų 
milijonierių, kurie tada kaip 
karšta vinimi padurti metėsi į 
Churchillio glėbį, antrojo karo 
metu pas šį žydas Hora Belisha 
buvo net karo ministeriu, tuo bū
du, įtaka labai aiški net antrojo 
fronto suformavimui ir tragiškai 
pasaulio situacijai, kokią mes da
bar turime. Kiek vėliau Ern. Be- 
vinas, pasaulinio masto soc. 
dem., dėl Arabų bloko palaiky
mo, žydų net buvo pramintas 
“Hitler No. 2”.

O kaip su Sovietų Rusija? Mū
sų pagarba žydams už atvirumą. 
Kai cerkvės ir kit. šventovės bu
vo nugriaunamos ir paverčiamos 
malkų sandėliais, žydų sinagogos 
Maskvoje ir kit. miestuose liko 
sveikos, nei pirštu nepaliestos. 
Hitlerio karo metu žydų rabinų 
sudarytiems dokumentams buvo 
vėl priduodama oficialus svoris 
(vėlesnės antisemitizmo bangos, 
kuri ir dabar tebesia«čianti, en
ciklopedija, 1946 m. išleista — 
nesiekia).

Vieno klausimo — kokios vra 
antisemitizmo priežastys — enci
klopedija užmiršo iškelti — ir 
negerai padarė. Lauksime, kad 
ateityje, bent tolimesnės “The 
Universal Jewish Eencyclope- 
dia" laidos stengsis šią spragą 
užtaisyti.

Tokiais trumpais komentarais 
nofėjau recenzuoti “The UJE” 
visai nenorėdamas pretenduoti į 
jokį “didelį darbą”, kurį, tikiuo
si, ateityje, kas nors geriau ir 
nuodugniau atliks. Kadangi čer- 
čilinėje Anglijoje ir Europos po
litikoje žydai vėl pradeda atgau
ti “didelį žodį”, manau kad ir 
mūsų politikams būtų visai vie
toje atkreipti akį į tokį svarų ar
gumentų šaltinį, kaip ši žydų en
ciklopedija.

Kaipo baigiamoji išvada seka: 
lietuvių tauta ir nori ir moka su
gyventi su visais. Ir kovojančios 
už žmogaus teises žydų tautos 
reikalus mes laikome labai arti
mais, nors mums ir atrodo, kad 
jokia tauta niekur negali turėti 
specifinių teisių, o tik tas pa
čias, kokias turi visa krašto vi
suomenė. Žydai taip pat turėtų 
šalintis šovinizmo. Jeigu mes 
dažnai drausminame savus šo
vinistus, nemažiau galime tarti 
atvirą žodį ir žydams.

“Sovietinė tvarka 
broliškoje Lietuvoje”

Brazilijoje išeinąs lenkų laik
raštis “Lud” kovo 26 d. tokia ant
rašte išspausdino ilgą IC prane
šimą iš Šveicarijos apie padėtį 
Lietuvoje. Informacijos gana 
tikslios ir nepasenusios. Nors ne
minima, bet atrodo panaudotos 
ir paskutinių atbėgėlių žvejų ži
nios. Atvaizduojamas gyveni
mas kolchozuose, pramonės pa
dėtis, pragyvenimo sąlygos, de
portacijos, religinio gyvenimo 
padėtis, jaunuomenės bolševiki
nis auklėjimas, rusifikacija, pri
simenama partizaninė ‘veikla ir 
viskas baigiama pastaruoju me
tu iškilusių Lietuvoje tebegyve
nančių lenkų klausimu. Sakoma, 
kad pastarojo meto bolševikų 
spaudos iškeliamas Lietuvos len
kų globojimas yra šantažavimas 

kiančius preparatus, jų gamyba 
būsianti perduota pramonei.

Laboratorijos esą taip gerai 
įrengtos, kad jose ne tik įmano
ma veisti betkokias bakterijų bei 
vabzdžių kultūras, bet atskiruo
se skyriuose įmanoma sudaryti 
betkokio klimato temperatūrą, 
kad galima būtų patikrinti, kaip 
kokie preparatai veikia betko- 
kiose sąlygose. Vienoje dalyje la
boratorijų būsią vykdomi ban
dymai su atominės energijos 
įmonėse gaunamomis medžia
gomis.
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IŠ PAVERCTCS TĖVYNĖS
Veda ALMUS

• LTSR Politinių ir Mokslinių 
Žinių Skleidimo Draugijos tik
rasis narys R. Žiugžda straipsnių 
serijoje “Tikrasis Amerikos vei
das” paskelbė rašinį “JAV — fa
šistinės reakcijos lizdas”. Jame 
jis lietuvius skaitytojus — sako
ma, apie 120.000 egz. spausdina
ma “Tiesos” kiekvieną dieną, — 
informuoja, jog JAV milžinišku 
tempu paverčiama karo stovyk
la ir jog 82 kartus biudžetas yra 
didesnis karo reikalams negu 
anksčiau. Dėlto esama 25 milijo
nai bedarbių, daugiau kaip 80% 
Amerikos gyventojų gyveną 
pusbadžiu. Ypatingai esanti per
sekiojama komunistų partija. 
Amerikos legionas ir Ku-Kluks- 
Klanas nežmoniškai ’ persekioja 
tautines mažumas. Kongrese 
esąs pasiūlytas bilius, pagal ku
rį į koncentracijos stovyklas no
rima sukišti apie 20.000 Ameri
kos pažangiųjų ir visą eilę kitų 
nesąmonių, uoliai pateikiamų 
Pravdos korespondento JAV I. 
Alex Filipov. Bet tautiečiai skai
tą tarp eilučių gali iš tų straips
nių susidaryti vaizdą, jog Ame
rika ruošiasi padaryti galą so
vietams.

• LTSR vykdoma masių mili- 
tarinimo akcija. Kas pora mėne
sių vyksta visų kariuomenės da
lių iškilmingi minėjimai. Įmonė
se, mokyklose, įstaigose nuolat 
skaitomi pranešimai ir rengiami 
pasikalbėjimai temomis “Leni
nas ir Stalinas karo vadai”, “Ar
mija ir laivynas taikos laidas” 
ir tt. Šiam reikalui komunistai 
ir agitatoriai buvo parengiami

• specialiuose kursuose. Ypatingas 
dėmesys tuo reikalu atkreiptas į 
pionierius ir komjaunuolius. Sta
linas naudojasi savo draugo Hit
lerio patyrimu.

• LTSR buvo iškilmingai pa
minėtas LTSR “išlaisvintojas” 
generolas Černiakovskis, vokie
čių pašautas Vilniaus apsupimo 
metu, prieš 7 metus vasario 18 
d. miręs nuo sunkių žaizdų.

• TSRS Aųgščiausioji Taryba 
LTSR, kaip’ aštuntai savo didu
mu tarybinei respublikai, 1952 
m. biudžetą nustatė 624.438.000 
rublių. Suma bus sudaryta iš 
apyvartos mokesčių įplaukų LT 
SR 31,6%, iš pajamų mokesčio 
iš kolūkių, viengungių, vienišų 
ir mažašeimių LTSR piliečių, iš 
miško pajamų ir iš gyventojų

tarpe paskirstytos valstybės pa
skolos sumų — 50%, iš gyvento
jų, kolūkiečių ir pavienininkų 
įplaukų — 25%, iš mašinų trak
torių stočių pajamų — 10%.

• Kadangi Lietuvos kaime 
laisvojo pasaulio lietuviškai per
duodamos žinios gaivališkai plin
ta, bolševikai net vietinėje kai
mų spaudoje piadėjo varyti prieš 
amerikiečius propagandą. Štai 
toks pilietis V. Kisliukas, tūlo 
kolūkio agitatorių vadovas, tary
binėje spaudoje reikalauja “ug
dyti neapykantą imperialisti
niams karo kurstytojams”. Tame 
kolūkyje “kaimo inteligentai” 
neseniai skaitė tokio turinio pa
skaitas: “Amerikos imperializ
mas — skurdo ir nelaimių ne
šėjas”, drg. Ramonas “Darbo 
žmonių nuskurdimas JAV-bėse”, 
drg. Rubeževičius “Amerika — 
piktasis lietuvių priešas” ... Kol
ūkių kultūros namų dramos ra
telis stato tokius “imperialistus 
demaskuojančius” veikalus: 
“Kalvio Ignoto teisybė”, “Obelys 
žydės”, “Voratinkliai plyšta”, 
“Pasaka apie teisybę”, “Kaip 
grįžta jaunystė” ir 11.

• Charakteringa “stachanovie- 
tės” istorija. “Tiesa” aprašo tū
los spartuolės V. Žiuperkaitės 
bolševikišką istoriją. Nežiūrėda
ma savo sveikatos ji dirbusi vie
toj vienos prie penkių staklių. Po 
kelių mėnesių ji susirgusi ir bu
vusi išsiųsta gydytis į Krimą. 
Kai ji grįžo po 3 metų fabrikas 
jos neįsileido. Žiuperkaitė, varg
šė, sovietų darbininkų išnaudoji
mo auka, prašo “Tiesos” ją grą
žinti prie jos penkių staklių ...

• Vasario mėnesio pabaigoje 
“Valstiečių laikraštyje” tilpo to
kio turinio skelbimas: “Pirkite 
žemės ūkio mašinas, mineralines 
trąšas ir bakterines trąšas”. Pa
sirašė “Lietuvos žemės ūkio tie
kimas”. Kainos esą sužymėtos.

• “Tiesa” vis nepajėgia išlai
kyti logiškumo. Savo vedamaja
me vasario 9 d. ji rašo: “Išnau
dotojiškų klasių . likvidavimas 
LTSR sudarė visas sąlygas su
triuškinti buržuazinei-naciona- 
listinei ideologijai, kuri neteko 
savo bazės. Pokariniais laikais 
buržuazinis nacionalizmas galu
tinai demaskuotas, kaip liaudies 
priešų ideologija, kaip liaudies 
engėjų ir užsienio imperialistų 
pakalikų ideologija”... Po 100

► eilučių tame pačiame straipsne
lyje šitaip postringuojama: “Ta
rybų Lietuvos žmonės žino, jog 
kova prieš Amerikos Anglijos 
karo kurstytojus, tai yra kova 
taip pat prieš jų pakalikus—bur
žuazinius nacionalistus, prieš 
buržuazinės-nacionalistinės ide
ologijos įtakos liekanas”.

• Vilniaus aeroportas prane
ša kovo mėn. pradžioje, jog iš 
Vilniaus kiekvieną dieną “ištai
gingi” keleiv. lėktuvai “vyksta 
11 vai. ryto į Maskvą. Kaip at
rodo, daugiausia jais naudojasi 
kompartijos žmonės ir kariuome
nės tarnautoj at

• Balandžio 3 d. Vilniuje buvo 
sušaukta LTSR Augščiausios Ta
rybos trečioji sesija.

• Tūlas Eug. Gvildys Jurbar
ke skundžiasi, kad “jau seniai” 
Raudonėje negalima nusipirkti 
patefono plokštelių ir adatėlių, 
atsarginių dalių radijo priimtu
vams, foto filmų, šachmatų ir ki
tų prekių.

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-

įrašais (5£ vienas).
Kviečiame užsisakyti nedel
siant “Žiburių” Spaudos Ben
drovėje, 941 Dundas St. W., 
Toronto, Ont Canada-

»

TILLSONBURG, Ont
Už suruoštą balandžio 19 d. mūsų sū

neliui Gediminui šauerį ir už gražias do
vanos širdingai dėkoju iniciatorei p. S. 
M. Žemaitienei ir žemiau išvardintiems 
asmenims: pp. G. ir E. Rugieniams, Durn
iams, Dambrauskams, IgnaiČiams, Grin- 
cevičioms, Jučams, Vidmantams, Mikė
nams, Liutkoms, Augustinavičiams sjr., 
AugustinaviČiams St. jr., Rakščiams, Ma
teliams, Stradomskiams, Šernams, Mu
rauskams, Kisieliams, Norkams, P. Kun
činui, B. Noujoliui ir B. Jackevičiui.

A. Mikahuskat.

WINNIPEG, Man

SUDBURY, Ont
Motinos dienos minėjimą

šiemet suruošė šeštadieninė lie
tuvių mokykla. Įžangos žodį ta
rė veiklusis tėvų komiteto pir
mininkas Augustinas Jasiūnas ir 
pakvietė į garbės prezidiumą dvi 
Sudburio gausiausių šeimų moti
nas: Kriaučeliūnienę, trylikos 
vaikų motiną ir Šulmistrienę — 
šešių. Joms buvo viešai įteiktos 
mokyklos tėvų komiteto dova
nos. Paskaitą skaitė Rimas Bag
donas. Algis Siemaška pasveiki
no motinas vietos liet, bendruo
menės vardu.

Po to sekė mokyklos vedėjos 
G. Lumbienės surežisuotas vai
dinimas “Leiskit į Tėvynę”, ku
riame dalyvavo visi šeštadienio 
mokyklos mokiniai. Lietuvos 
Dvasios rolę vaidino V. Jasiūnie- 
nė, o sūnelio — A. Kusinskas. Šis 
vaidinimas pranešė visus iki šiol 
buvusius Sudburio šeštadieninės 
mokyklos vaidinimus ir ne vie
nam net ašarą išspaudė netoli
mos praeities laimingas gyveni
mas laisvoje Tėvynėje.

Eilėraštį padeklamavo St. Pra- 
puolenytė, o baletą gražiai pa
šoko P. Marozaitė.

Po meninės dalies ėjo šokiai, 
kuriems grojo tikrai šaunus len
kų orkestras ir veikė lietuviškas 
bufetas. Nors kaikurios šeimos 
dėl gedulo ir negalėjo dalyvau
ti, tačiau žmonių, palyginti, bu
vo gana daug ir visą laiką vyra
vo labai gera nuotaika.

Sekmadienį, gegužės 4 d., baž
nyčioje buvo atlaikytos pamal
dos už mirusias ir gyvas moti
nas su pritaikytu tai dienai pa
mokslu. Tą pačią dieną prasidėjo 
mišių novena už motinas Sudbu
rio lietuvių kolonijoje.

Po pamaldų toje pačioje sa
lėje įvyko choro ir tautinių šo
kių grupės pasitarimas dėl ruo
šiamo specialaus pobūvio.

Grįžo p. S. Rekštienė
Nuo gegužės 1 d. p. S. Rekš

tienė, grįžusi iš ūkio, vėl perėmė 
valgyklą-pensionatą (194 Bloor 
St), kurį metams buvo išnuoma- '

vusi Venckevičiams ir Laurec- 
kams. Rekščių namas — tai di
džiausia Sudburio lietuvių susi
tikimo vieta. Čia turi progos ska
niai lietuviškai pagamintų val
gių pavalgyti ne tik tuose na
muose gyveną lietuviai, bet atei
ną ir iš toliau. Čia užsuka naujai 
atvykusieji lietuviai pasitarti 
dėl darbo gavimo, nes žino, kad 
čia ras nuoširdžių lietuvių, ku
rie visada draugiškai padės ir 
patars.

Nelaimingi atsitikimai
M. Gležnys iš Creightono, lip

damas laiptais, nusilaužė koją.
V. Lumbys kasyklose lengvai 

susižeidė koją.
A. Zaranka lengvai susižeidė 

ranką prie darbo.
A. Vismantienė guli šv. Juo

zapo ligoninėje. Jai padaryta 
kaklo operacija.

Jokubonienei ir Labuckienei
taip pat teko kurį laiką pagulė-' himnu, 
ti ligoninėje.

— Zlatkai pakrikštijo savo 
antrą dukrelę Kristinos Monikos 
Stelitos vardais.

— J. Jonaitis įsigijo nuosavą 
mašiną.

— Dvi lietuvių šeimos pakliu
vo policijai už nelegalų svaiga
lų pardavinėjimą. Abi paleistos 
už užstatą. Pas vieną pakliuvo 
visas būrys per naktis ūžiančių 
tautiečių, praneša “Sudbury Dai
ly Stat”, 1952. V. 5.

“Vieną avį kerpant ir kitoms 
kinkos dreba”, sako lietuviška 
patarlė. Dėl to nemaža anksčiau 
nelegaliai veikusių svaigalų par
duotuvių jau užsidarė.

Istorinis įvykis Winnipego 
lietuvių kolonijoje

Gegužės 4 d. Lietuvių Klubo 
salėje įvyko Winnipego lietuvių 
parapijos susirinkimas aptarti 
bažnyčios įsigijimo galimybes. 
Susirinkimą atidarė bažn. komit. 
pirm. Mykolas Januška, pakvies
damas pirmininkauti A. Dudo- 
ravičių ir sekretoriauti V. dan
čiuką. Dienos pirmininkas papra
šė tą svarbų susirinkimą pradėti 
malda sugiedaųt Marija Marija. 
Klebonui kun. J. Bertašiui nu
švietus sunkumus be savos baž
nyčios ir galimybę ją įsigyti, pra
sidėjo diskusijos. J. Šmaižys pa
reiškė, kad apie bažnyčios rei
kalingumą visiems aišku, o dėl 
įsigijimo, nėr ko bijoti, tikrai pa
jėgsime. T. Juška siūlė pirma 
pasisakyti ar būtų kas aukoją 
ir kiek susidarytų pinigų. Žinant 
savo pajėgumą, esą, tuoj galima 
būtų pradėti pirkimą, o kitaip 
būtų per rizikinga. Kaikurie dar 
bandė įrodinėti, kad tai bus di
delis apsunkinimas lietuviams, 
ypač ją remontuojant ir išlai
kant. Į tai gražiai atsakė Myk. 
Januška: jei patys dirbsime, pi
giai atsieis. O A. Dudoravičius 
dėl jos išlaikymo ir aptarnavi
mo pridėjo: “Aš pats, kai reikės, 
šluotą po pažastim pasibraukęs, 
atvažiuosiu ir iššluosiul”.

Po diskusijų prieita išvada, 
kad reikia pirkti bažnyčią ir tuoj 
pradėti darbą, sudaryti Liet. Pa- 
rap. Bažn. Įsigijimo komitetą. 
Balsų dauguma išrinkta:

Kazimieras Musteikis 49 bals., 
Juozas Demereckas 47, Jonas 
Šmaižys 47, Vytautas Jančiukas 
46, Petras Kumpas 44, Liudvikas 
Bartninkas 42, Algimantas Du
doravičius 42, Tadas Juška 41,1 
Vincas Januška 39, Juozas Mi
kalauskas 38, Antanas Genys 31, 
Povilas Jauniškis 31.

Kandidatu liko: Kazys Malaš-| 
kevičius 13 balsų.

Bq rinkimų į komitetą įėjo 
bažn. komiteto pirm. Myk. Ja
nuška ir klebonas kun. J. Berta- Į 
šius.

Visų susirinkusiųjų entuziaz
mas buvo didelis. Apolonija Ma- Į 
laškevičienė pažadėjo ką nors iš- Į 
siuvinėti

Susirinkimas baigtas Tautos Į

LEVACK, Ont.
Staigi mirtis

Nuo sunkaus pakėlimo Levack 
nikelio kasyklose - staiga mirė 
Benjaminas Elley. Jis buvo prieš 
trejetą metų vedęs lietuvaitę Ire
ną Vaškelytę. Jo kūnas jau iš
vežtas į tėviškę — Saskatche
wan®.

Bažnyčios Įsigijimo komitetas 
pasiskirstė pareigomis šitaip: 

pirm. Mykolas Januška, vice- 
pirm. Kaz. Musteikis ir P. Kum
pas, sekret Al. Dudoravičius, 
raštininkas Vyt Jančiukas, iždi
ninkas kun. J. Bertašius, finansų 
patarėjai Tadas Juška ir Ant. 
Genys, medžiagos vedėjas Jon. 
Šmaižys, padėjėjas.J. Mikalaus
kas, darbo jėgos organizatorius 
J.' Demereckas, padėjėjas L. 
Bartninkas, propagandos, aukų 
vajaus ir pan. dalykų vedėjai: 
Vincas Januška ir Povilas Jau
niškis.

Komitetas susiskirstęs komisi
jomis dirbs kiekvieni atskirai sa
vo srityje.

Antibolševikinis T. blokas .
Balandžio 29 d. YMCA salėje 

įvyko ABN Winnipego apylinkės i 
posėdis. Dalyvavo: e?tai, gudai, 
latviai, lietuviai, slovakai, uk
rainiečiai, vengrai. Blokui Win
nipege pqklauso 16 tautų. Lie
tuvius atstovavo Jonas Činga. 
Pirmininku perrinktas tėvas 
Ysyk. J. čingai pavesta vadovau-

ti ABN centro pirmininko Jeros- 
lav Stecko sutikimui, kuris į 
Winnipegą atvyksta gegužės 11 
d. Svetį pasveikins visos blokui 
priklausančios tautos. Lietuvių 
vardu — Jonas Činga, kuris ta
me susirinkime ir pirmininkaus.

— Inž. geometras Adolfas ir 
Joana Maciūnai turi nusipirkę 
savo namą, į kurį greitu laiku 
žada persikraustyti gyventi.

KANDIDATAI Į KRAŠTO 
TARYBĄ

Mūsų apygardoje kandidatų į 
Kanados LB Krašto Tarybą yra 
pastatyta 4. Man norisi supažin
dinti mūsų apygardos balsuoto
jus su dviem iš jų, kuriuos lai
kyčiau tinkamiausiais. Vienas 
jų yra senosios lietuvių kartos 
atstovas, o antras naujosios. Tai 
Mykolas Januška ir Jonas Činga.

Mykolas’Januška — nepri
klausomybės kovų dalyvis

Tylus ir kuklus kalboje, dide
lis darbais. Žmogus, kuris neieš
ko, net vengia, garbės, rekla
mos ar padėkos. Jis ne žodžio 
rėksnys, bet tylaus darbo žmo
gus, todėl daug kam lieka mažai 
žinomas.

Gimęs ir užaugęs kaime, karš
tai jį pamilsta. Prašvitus nepri
klausomybės prošvaistėm, jis įsi
jungia į Nepriklausomybės ko
votojų eiles, dalyvauja didžio
siose Širvintų-Giedraičių kauty
nėse būrininko laipsnyje. 10 die
nų išbūna lenkų apsupime. Jo 
būrys jau buvo įrašytas į žuvu
siųjų skaičių, bet sumaniai ir lai
mingai prasilaužia, ir per lenkų 
užnugarį laimingai susijungia su 
savo daliniu. Vėliau jis uolus 
Šaulių Sąjungos narys ir pava
sarininkas. 1927 m. atvyksta į 

' Kanadą ir čia neužmiršta savos 
tėvynės. Jis bando šioje provin
cijoje suorganizuoti “Šaulių rė
mėjų ratelį”, platina Vilniaus 
pasus. Jis aktyviai dalyvauja KL 
Tarybos Winnipego skyriaus su
daryme. 1949 ng. remia mintį su
organizuoti lietuvių chorą. Jo 
rūpesčiu ir pastangomis 1949 m. 
iškilmingai paminėta vasario 16. 
1947 m. nueina pas Winnipego 
vyskupą ir prašo išrūpinti lietu
vį kunigą. Jo dėka 1948 m. pirmą 
sykį Winnipegan atvyksta tėvas 
St Kulbis SJ. Įsisteigus lietuvių 
parapijai, jis visą laiką yra baž
nytinio komiteto pirmininku, 
kuris tikrai visą komiteto naštą 
neša ant savo pečių. 1951 m. iš
rinktas L. Bendruomenės pirmi
ninku ir savo Šaltu būdu aprim- 
dė įvairius įsikarščiavimus, davė 
darnaus sugyvenimo toną.

Dabar vėl išrinktas Lietuvių 
Bažnyčios Įsigijimo komiteto 
pirmininku. Be visų tų visuomet 
ninių darbų, neužmiršta ir 
vargstančių brolių. Iš Vokieti
jos ir Anglijos atkvietė 40 trem
tinių, pats asmeniškai sudaryda
mas 16 šeimų garantijas.

Gimęs ūkininkų šeimoje, pra
leidęs jaunystę ūkyje- 1938 m. 
baigė Žemės ūkio akademiją. 
Mokytojavo Tauragės Žemės 
ūkio mokykloje. 1941-44 m. Be
tygalos Žemės ūkio mokyklos ve
dėjas. Tremtyje, Vokietijoje, iš-

ratoriaus ir gerbūvio kursus, 
paskui dirba toje srityje IRO ar- 
ganuAcijoje," gina lietuvių reika
lus, rūpinasi teisingu visų lietu-

Iš lietuviškojo pasaulio
luzvardžio kal

bą, pasakytą vasario 10 d. Abr. 
Lincoln minėjime Čikagoje, DL 
atstovo Fr. E. Busley pateikta 
balandžio 8 d. buvo išspaudinta 
kongreso leidiny “Congresional 
Record”. Vergų išvaduotoją pa
minėdamas konsulas D. iškelia 
dabartinę lietuvių tautos vergys
tę bolševikų okupacijoje. Palie
čiamos visos gyvenimo sritys — 
politinė, ūkinė, kultūrinė ir re
liginė.

BALFo primininko pareigas 
einanti AL Devenienė, BALFo 
iždininkas A. S. Trečiokas, B AL 
Fo direktorius prelatas J. Balkū
nas ir adv. K. Paulus balandžio 
28-30 d. aplankė Vašingtone 23 
kongresmanus, Kongreso juridi
nės komisijos narius, ir juos pra
šė remti mūsų ir kitų organiza
cijų pastangas dar šioje kongreso 
sesijoje pravesti įstatymą, kuris 
leistų 3 metų laikotarpyje 300.000 
žmonių iš Europos atvykti išim
ties keliu į Ameriką. Taip pat 
delegacija supažindino juos su 
lietuvių pageidavimais įnešti į 
įstatymo projektą kaikuriuos 
pakeitimus, pav., dėl datos. Pro
jekte numatyta, kad tiktai pabė
gę po 1945 m. gegužės 8 d. iš ko
munistų užimtų kraštų galės tuo 
įstatymu naudotis. Lietuviai su-. 
interesuoti, kad ši data būtų pa
keista 1939 m. rugsėjo mėn., nes 
tada prasidėjo Sovietų Rusijos 
agresija ir jau tada žmonės pra
dėjo bėgti nuo jų persekiojimų, 
šis datos pakeitimas suteiktų 
galimybę atvykti į Ameriką taip 
pat tiems lietuviams, kurie ne
spėjo pasinaudoti DP biliumi, o 
kurie pasitraukė iš Lietuvos 
prieš 1945 m.

Buvo kontaktuotas pats komi
sijos pirmininkas ir HR 7376 bi- 
liaus įnešėjas kongr. E. Celler ir 
tos komisijos sub-komiteto pir
mininkas kongr. Francis E. Wal
ter. Lietuvių delegacija buvo

Hamiltono ir apylinkės 
lietuvių dėmesiui

Kurie norėtų patikrinti ar 
įtraukti į balsuotojų sąrašus, 
prašome pasitikrinti gegužės 14- 
23 d.d. antradieniais, trečiadie
niais, ketvirtadieniais, penkta
dieniais ir šeštadieniais nuo 6-8 
vai. vakaro, 18 Barton St. W. Te- 
lef. 3-8593.

Balsuotojų žiniai pakartotinai 
pranešame, kad gegužės 24 d. 
balsavimo būstinė į KKL B-nės 
Tarybą yra numatyta “Daina
vos” salė, 469 Bay St. N. Telef. 
3-5464. Balsavimai vyks nuo 
vai. ryto iki 8 vai vakaro.

Hamiltono ALOKas.
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Kviečiame!
Gegužės mėnesį sukanka vie- 

neri metai, kai mūsų skyrius Ha
miltone telkia lėšas Tėvynės va
davimo reikalams. Praėjusių me-

vių aprupmimu.
Kanadon atvyksta, kaip žemės 

ūkio darbininkas prie cukrinių 
runkelių. Baigęs sutartį, apsigy
vena Winnipege. Čia aktyviai 
įsijungia į visuomeninį gyveni
mą. Šalia visų pareigų yra uolus 
choristas. Visuomeniniam darbe

bet ir tarpe svetimtaučių. Bolše
vikų pavergtųjų tautų atstovų 
sąjungos Winnipego skyrius, ku
riame dalyvauja 16 tautų, antru 
kartu jį išrenka pirmininku. Jis 
taip pat tų tautų išrinktas Bai
siojo Birželio minėjimo pirmi
ninku. Jam pavesta pravesti su
sirinkimą atvykus Antibolševi- 
kinio Bloko pirmininkui J. Stec- 
ko. Žodžiu, kitų tautų visuome
nininkų tarpe Čingos vardas yra 
su pagarba ir pasitikėjimu mini
mas.

Pereitais metais Činga buvo 
LB apyL kultūros reikalų vedė
jas. Jo dėka taip sklandžiai pra
ėjo Vasario 16, kad net ir vieti
nė spauda tuo susidomėjo, įdėjo 
ilgus aprašymus ir fotografijas 
iŠ lietuvių gyvenimo, ko nesusi
laukė kitos tautos.

ninkas ir tikimės gražių jo darbo 
vaisių. Su šypsena veide ir gied
ria nuotaika jis pajėgs4štirpdyti 
tuos ledus, kurie dažnai sunkina

savųjų.

ir jie užtikrino, kad svarstant bi- 
lių bus atsižvelgta į lietuvių pa
geidavimus. Aplankytiems kon
gresmenams ir kitiems komisijos 
nariams, kurių tuo metu Vašing
tone nebuvo, delegacija paliko 
lietuvių pageidavimus raštu .

Gegužės 14 d. Kongreso juridi
nė komisija numato pradėti dėl 
šio įstatymo projekto HR 7376 
viešus apklausinėjimus ir BALF 
atstovai paprašyti duoti savo pa
rodymus.

Pasaulio liet žinynas gegužės 
gale pradedamas spausdinti. Va
dovai organizacijų, kurie to dar 
nepadarė, prašomi atsiųsti žinių: 
organizac. pavadinimas, pirm., 
sekr. ir reikalų vedėjo vardas, 
pavardė ir adresas; pageidauja
ma dar organ. įsikūrimo data, 
narių skaičius. Siųsti “Žinyno” 
red. Mr. A. Šimutis, 41 W. 88 St., 
New York 84, N.Y.

Daugeliui pageidaujant, įveda
mas vasarviečių skyrius. Jų lai
kytojai prašomi kaip galima 
greičiau suteikti adresus ir ži
nias apie jas.

Vilties Draugijos stegiamasis 
suvažiavimas Clevelande balan
džio 26-27 dd. priėmė statutą, nu
tarė perimti “Dirvos” leidimą ir 
išrinko Priežiūros Tarybą ir 
Kontrolės Komisiją. Į pirmąją 
įeina J. Bačiūnas, Dr. M. J. Col- 
nei (JAV Taut. S-gos pirm.), V. 
Rastenis, J. Chmieliauskas ir Dr. 
Br. Nemickas; į antrąją: J. Le
menąs, K. S. Karpius ir Dr. S. T. 
Tamošaitis. Apie trečiąją, vad. 
“darbo organą” “Dirva” nepra
neša.

Išviso draugijoje esą 159 na
riai, o suvažiavime dalyvavę 31, 
kurie įgaliojimais atstovavę 107. 
Buvę nutarta “Dirvą” sudaž- 
nintl

Fel. Vaitkus, perskridęs At
lantą su Lituanica II, dabar dir
ba karo lėktuvų gamyboje Va
šingtone.

tų atsiekti vaisiai tik visų šios 
kolonijos lietuvių jautraus rea
gavimo dėka buvo tokie gražūs 
ir dideli.

Atžymėdami šią sukaktį, mes 
dedame daug pastangų, kad ren
giamas gegužės 17 d. 7 vai. 30 
min. vak. Rumunų salėje vaka
ras, būtų galimai įspūdingesnis. 
Programą išpildys “Aukuro” ar
tistai, režisuojant p. Baltaplau- 
kytei - Vilimaitienei. Statomas 
vaizdelis “Kelias į laisvę” įdo
mus turiniu ir taip artimas mū
sų lietuviškai širdžiai.

Programos pradžioje matysi
me gyvąjį paveikslą “Kenčianti 
Lietuva”.

Mes labai maloniai prašome 
visus tautiečius paremti savo 
skaitlingu dalyvavimu mūsų 
sunkų šiose sąlygose darbą ir 
nuoširdžiai kviečiame į šį puikų 
vakarą.

Pasigėrėjimo vertos dail. Br. 
Grikenio gyv.^Toronte dekoraci
jos, vaizduojančios mūsų gražią
ją Lietuvą.

Dėkodami už Tamstų jautru
mą lietuviškiems reikalams, 
reiškiame Tamstoms mūsų gilią 
pagarbą.

TFA Hamiltono sk. *

Motinos dienos minėjimą 
suruošė Liet. Kat Moterų Dr-ja. 
Gegužės 4 d. 11 vai. mirusių mo
tinų intencija svečias iš Kolum
bijos kun. Jokūbaitis atlaikė šv. 
Mišias ir pasakė pamokslą. Pir
moji rinkliava pamąldų metu, 
skirta neturtingoms motinoms 
Vokietijoje sušelpti davė $106. 
Čia tenka priminti, kad nors ir 
jauna mūsų parapija ir reikalin
ga lėšų pačiai sustiprėti, visdėl
to klebonas kun. Dr. J. Tada- 
rauskas eilę rinkliavų metų bė
gyje skiria įvairiems šalpos ir 
lietuvybės palaikymo reikalams.

Pamaldos baigtos Libera už 
mirusias motinas.

Motinoms pagerbti iškilmin
gas minėjimas įvyko 4 vai p.p. 
Vengrų parap. salėje. Jį atidarė

nežiūri savo asmeninių reikalų, 
visuomeniniai dalykai jo pirmi-

Viktutė BugailiŠkaitė 
1280 King E. Hamilton, Ont 

AYRAINS 
BEAUTY 
SALON

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

vienas darbas yra garan
tuojamai.

PreL J. Balkūnas V. 7. išvyko- į 
Ispaniją į Tarptautinį Eucharis
tinį kongresą.

Dan Kuraitis, kurio raštų daž
nai matome JAV spaudoje, turi 
stambią automobilių parduotu
vę, kurioje dirba 27 žmonės.

Marinų pulk. Br. Andruška bu
vo atvykęs iš Korėjos į savo tė
vo Juozo laidotuves Čikagoje.
VOKIETIJA

Max. Liet Tarybos suvažiavi
mas įvyks per Sekmines.

Paskutinis laivas su tremti
niais į JAV iš Vokietijos išplau
kė balandžio 27 d. — “General 
Ballou”. Toliau bevažiuos tik vo
kiečiai arba vok. kilmės užsie
niečiai

J. Grigolaitis, sveikatai pablo
gėjus, vėl gydosi Gautingo sa
natorijoje.
D. BRITANIJA

“Brit. Liet.” administratorė Z. 
Kojelavičienė ir bendradarbis 
sportininkas Z. Kojelavičius ba
landžio 10 d. išplaukė į Kanadą.

A. J. Kaulėnas iš Londono L. 
Meno Sambūrio pasftraukė.

D. Kaniauskas, Lietuvoje sce
nos mėgėjų veikėjas, kurį laiką 
dirbęs Kauno varietėje kaip kup
letistas, Glasgove į plokšteles 
įrašė keletą kupletų bei dainelių.
VENECUELA

Venecuelos lietuvių Bendruo
menės delegacija iš 13 asmenų 
balandžio 13 d. apsilankė prezi
dentūroje ir, priimta kanceliari
jos direktoriaus Dr. Tinoco, pa
reiškė sveikinimus artėjančios 
nepriklausomybės dienos proga 
(balandžio 19 d.), kartu paprašy
dama savo politikoje paremti ak
ciją prieš Pabaltijy vykdomą ge
nocidą ir paremti pavergtųjų 
tautų išsivadavimą. Prezidentui 
buvo palikta dovana: Verax kny
ga “Lituania Eute Fuego Crura- 
do” ir V. Augustino “Lth. my 
Country”. Delegacija buvo labai 
maloniai priimta.

ir vedė KLM Dr-jos v-bdš'pifm^ 
p. D. Jakimavičiūtė-Kazlauskie- 
nė. Į prezidiumą pakviesta 15 
daugiavaikių motinų daugumoje 
senosios kartos žilagalvių senu
čių. Paskaitininkas p. Treigys di
džiausią motinų dėmesį atkreipė 
į religinį ir tautinį vaikų auklėji
mą. Lietuvė tremtinė motina iš 
ateinančių kartų tiek susilauks 
pagarbos, kiek ji pajėgs šiuos du 
dalykus perduoti savo vaikams. 
Šiam darbui palengvinti, prele
gentas ir keletą receptų nurodė: 
šeštadieninė mokykla, lietuviš
kos knygos ir “Eglutė”, lietuviš
ka malda ir išpažintis, na ir gim
tosios kalbos būtinas vartojimas 
namuose. Ugdymui lietuviško so
cialinio jausmo — vaikams reikė
tų įsigyti “Lietuvio pasą” ir iš 
savo santaupų karts nuo karto 
ženkliuką įklijuoti.

Oficialioji dalis baigta prezi
diume esančioms motinoms do
vanų įteikimu ir organizacijų at
stovų sveikinimais.

Meninėje daly su eilėraščiais 
pasirodė D. Chromanskaitė, B. 
Kybartaitė, A. Gurgždytė ir A. 
Bakaitis. Pijaninu skambino S. 
Piliponytė ir L. Šukytė. “Step- 
dance” ir tautinių šokių pašoko 
šeštadieninės mokyklos moki
nės. Eilių pynę atliko Stasė ir 
Teresė Verbickaitės ir Br. Liš- 
kauskas.

Netiko šiai dienai “Step-dan- 
ce”, be to, dar atliktas, skambi
nant lietuviškų liaudies dainų 
akordams.

Aukų prie įėjimo surinkta 102 
dol., dalyvavo per 400 tautiečių.

Pasikeitimai TFA v-boje
Nuo gegužės 5 d. iš v-bos sąs

tato pasitraukė p. Dalius Stasys, 
lėšų organizavime dirbęs nuo 
1951. V. 27 iki 1952. V. 5, t.y. be
veik metus.

Jo asmenyje v-ba neteko švie
čiančio pavyzdžio lietuviškosios 
knygos palaikymo srityje. Bū
damas virš pusės metų bedarbiu, 
jis visdėlto kas savaitę nusipirk
davo liet knygą, o kartais ir dvi 
Hamiltone mes tik du tokius ais
tringus knygos mėgėjus teturi
me: p. Mikšį Joną, šešt mokyk
los vedėją ir p. Dalių Stasį. Ma
lonu, kad p. St D. gegužės 6 d. 
gavo darbo Ontario Hospital ir 
dabar džiaugiasi, kad, galbūt, 
pajėgs daugumą išeinančių kny
gų įsigyti be skriaudos kitiems 
asmeniniams reikalams.

įėjo p. Baronas Kazys.
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T or onto liet, mokykla
PASIKALBĖJIMAS SU MOKY KLOS VEDĖJU p. J. GAIŽUČIU ' / v

Artėjant mokslo metų pabai
gai, Jūsų bendradarbis kreipėsi į 
Toronto Maironio vardo šešta
dieninės mokyklos vedėją p. J. 
Gaižutį, pateikdamas jam eilę 
klausimų apie šią mokyklą ir jos 
darbo sąlygas.

— Kaip ilgai darbuojatės šio
je mokykloje?

— Dirbu nuo praeitų metų ru
dens, kaipo mokyklos vedėjas, 
bendradarbiaujant kapelionui 
kun. Pacevičiui ir colegoms mo
kytojams Pr. Vileniškaitei, Gu- 
iaitienei-Daukšaitei, Br. Macke
vičiui ir Vyt. Sinkevičiui.

— Ar seniai veikia Toronte 
liet. Šeštadieninė mokykla?

— Jau 1942 ir 1943 m. prie pa
rapijos veikė šeštadieniais. Su
sirinkdavo apie 20 mokinių, bu
vo mokoma vaidybos ir lietuvių 
calbos. Mokyklai vadovavo mo
kytojas St. Balčiūnas. Vėliau tik 
1948 m., atsiradus jau daugiau 
įaujai atvykusių lietuvių, buvo 
susirūpinta ją atnaujinti. Tada 
nokyklos vedėju buvo Vyt. Ma
staitis. Taip pat mokytojavo 
cun. Ažubalis, kun. Dr. Gutaus
kas, Sakalauskienė, St. Šileiky- 
;ė,- J. Ratkus, V. Krikščiūnas ir 
nuzikos mokyt. A. Narbutas. 
Puo laiku ateidavo apie 20 mo
kinių, iš kurių buvo pusė seniau ■ 
gyvenančių Kanadoje kita pusė 
įaujai atvykusiųjų.

— Ar daug mokinių lanko?
— O, tai gražus būrys, prašo 

kas net šimtą. Šiais metais pa
siekta rekordinio skaičiaus. Be 
o, pačių mokinių, ir jų tėvelių 
susidomėjimas jaučiamas kas
kart didesnis. Tai džiuginantis 
•eišknbys ir patiems mokyto- 
ams, kad mūsų darbas neina 
reltui. Pamokos vyksta šeštadie- 
liais erdviose šv. Pranciškaus 
pradžios mokyklos patalpose 
Claremont gatvėje.

— Kokie dalykai mokykloje 
lėstomi?

— Tikyba, lietuvių kalba. Lie- 
uvos istorija. Lietuvos geogra- 
ija, dainavimas. Retkarčiais su- 
)ažindinami su žaidimais. Atsi
us orui bus maloni proga pasi
naudoti gryno oro prieglobsčiu. 
3uvo pasinaudota specialiai vai
kams pritaikytų filmų parody- 
nu mūsų parapijos salėje.

— Su kokiais sunkumais dir
bant tenka daugiausia susidurti?

— Svarbiausia tai laiko stoka, 
kš asmeniškai esu atsisakęs nuo 
;estadieninių darbų savo darbo
vietėje. Ne vienas iš mokytojų 
ą patį yra padaręs. Kartais bet- 
ji atsitinka dalykų, dėl kurių 
zuris nors mokytojas negali vyk
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Mūsų mieste netikėtai pasirodė vienas mokytojas. Jis vadi- 
lasi Arielis ir atvyksta iš vienos tų salų, kurios neminimos geogra- 
ų aprašymuose, kurios laikas nuo ląiko iškyla iš jūrų gelmių, 
)oetų balsų iššaukiamos. Pasakojama, kad prieš daugelį metų 
Yrielis buvęs tarnyboje vieno princo tremtyje ir tas princas jam 
itidengęs kažkurias paslaptis, kurios kitiems tik vieną kartą pati- 
zimos. Iš čia. beabejo, paeina jo paprotys — mūsų akimis toks 
žeistas — niekada neleisti tam pačiam žmogui du kartus dalyyauti 
o pamokose. Jis priima kiekvieną klausytoją, kuris pasisiūlo, bet 
u sąlyga, kad anksčiau jis nebūtų pas jį buvęs. Jis išveja kiek
vieną, kuris pas jį sugrįžta ir niekas negali girtis, kad būtų jį 
žaibantį girdėjęs du sykius.

— Šiandien, — kalbėjau aš pats sau. — jis turi dėstyti naujus 
r nuostabius dalykus, nes visi, kurie išeina iš jo namo, eina per 
liesto gatves susimąstę ir persimainę, lyg grįžtų iš kokio die- 
iško gimimo. Bet rytoj, gal jis pasakys dar nuostabesnių dalykų. 
) tačiau, jei aš pas jį nueisiu rytoj, aš nebegalėsiu jo klausytis tą 
ieną, kurią jis atidengs tai. ką labiausiai nepaprasto ir baisiausio 
avo moksle turi. Tai nėra betkokis mokytojas, kurį galima pa
lėkti kada tik panori ar kurio galima klausytis ištisą metų eilę, 
kiekvienas jo mokinių rizikuoja labai retos rūšies rizika ir apgai
limas dėl nepažinimo yra neatitaisomas. #

Todėl aš leidau slinkti daugeliui dienų neidamas klausyti Arie- 
o žodžio. Daugybe valandų praleidau prie jo durų, visada neap- 
isprendęs, drebėdamas, neramus ir baimės apimtas. Kada jo vie- 
os dienos mokiniai iš jo išėjo, aš juos klausiau, ką mokytojas 
asakė, bet jie man nedavė atsako. Jie į mane žiūrėjo, tartum pa- 
usdami iš sapno ir tolo lėtais ir netikrais žingsniais, nustebę, 
eabejo. pasijusdami dar mūsų mieste, tarp jo sunkiai prie žemės 
risiplojusių namų.

Taip aš praleidau daugelį dienų nebegalėdamas gyventi man 
irastu gyvenimu, praradęs rūpestį savo knygoms ir paprotį 
y tais ir vakarais pabučiuoti savo motiną; aš nebesigėrėjau dau
žau net pirmųjų žvaigždžių pasirodymu. Pagaliau, nebegalėdamas 
giau priešintis, aš taip pat mečiau kaulelius savo eilėje.

Vakar rytą, tuo pačiu laiku, kaip daugelis kitų, kurie laukė prie 
j durų, aš įėjau į Arielio mokyklą. Jis buvo viename erdviame, 
aprastame ir tuščiame kambaryje, pro kurio langus matėsi ilgos 
oionados. Jis buvo stačias, atsirėmęs į sieną ir apsivilkęs, nors 
ada buvo vasara, didelį paltą. Aš manau, jog jis jį vilki, kad pa- 
lėptų savo sparnus, nes jo akys visada atrodo pasiruošusios mesti 
vilgsnį į dangų, virš kalnynų, žvilgsnį pastovų ir šaltą, ramų 
vaigždėtą.

Kada mes visi buvome įėję, jis mus peržvelgė paeiliui ir išvijo 
u jaunuolius, du brolius, kurie jau buvo anksčiau pas jį buvę, 
ie mėgino užsitušuoti mūsų eilėse, bet jo galia atpažinti veidus 
trodo nuostabi. Kai tik du broliai buvo išvykę, jis liepė uždaryti 
uris, po to keletą momentų pasiliko tylėdamas.

Mes visi buvome stati, kaip ir jis. Salėje nesigirdėjo kito gar
>, kaip mūsų kvėpavimas. *

Ir staiga Arielis pradėjo kalbėti tvirtu balsu, kuris kapojo 
ikinius: •

ti į mokyklą. Tada tenka liku
siems keliems mokytojams su 
penkių skyrių mokiniais vesti 
pamokas. -

— Kuo mokiniai daugiausia 
domisi ir į ką, Jūsų manymu, rei
kėtų stengtis daugiau kreipti dė
mesio?

— Iš dėstomų dalykų moki
niams geriausiai patinka Lietu
vos istorija, geografija ir dainos. 
Mažiau domisi gramatika ir ra
šyba. Būtų labai naudinga suda
ryti vaikų literatūros knygynėlį. 
Daugiau turint knygų, vaikams 
atsirastų ir prieinamesnės gali
mybės ir noras lenktyniauti.

Būtų karštas noras, kad tėvai 
namuose su vaikais dažnai pasi
kalbėtų lietuviškoje šeštadienio 
mokykloje praeinamųjų dalykų 
temomis. ••

— Kokie Jūsų sumanymai ir 
pageidavimai?

— Vienas išpagrindinių daly
kų, tai turėti didesnį skaičių mo
kytojų. Neperseniausiai Toronte 
mokytojai buvo registruojami 
mokytojų teisių pripažinimo rei
kalu. Tada jų prisiregistravo 
apie 50. Būtų didelis noras, kad 
mokytojai savo profesijos darbo 
neišsižadėtų, o mielai- talkinin
kautų mums ar tai, pasiskirstę 
įvairiais laikotarpiais pravestų 
pavyzdines pamokas ar savo pa
tarimais iškeltų naudingesnių 
pedagoginių dalykų. Mokyklos 
bendriems reikalams spręsti tu
rime Tėvų Komitetą, o mokymo 
metodams aptarti ir diskutuoti 
reikėtų rengti mokytojų konfe
rencijas, kuriose su didesnio pa
tyrimo pedagogais būtų galima 
plačiai išdiskutuoti galimybes, 
kaip atsiekti mūsų sąlygomis 
geresnių mokslo rezultatų. Ini
ciatyva šiuo reikalu priklausy
tų buvusiems mokytojams, lais
vesniems nuo tiesioginių darbų. 
Nėra užtektinai reikalingų va
dovėlių. o ypač pirmam ir ant
ram skyriams. Todėl, kad ir prie 
geriausių norų, nevisai*  galima 
atsiekti geresnių rezultatų.- Rei
kėtų . ieškoti būdų šį. .trūkumą 
bent ateinantiems mokslo me
tams išlyginti. .

— Ar patenkintas mokytojo 
darbu?

— Buvau Lietuvoj vienus me
tus pradžios mokyklos mokytoju 
Vilniaus krašte, nes ten esu gi
męs ir mokslą baigęs. Mokytojo 
darbas man patinka. Malonu yra 
mokyti, kai junti, kad tas darbas 
yra svarbus ir naudingas. Tik čia 
vienintelė proga augantį jauni
mą auklėti lietuviškoje dvasioje 
ir duoti jam supratimą apie tė

vynę, meilę savo kraštui ir kal
bai.

— *Ar  naudingi mokykloms 
klasės žurnalai ir mokinio kny
gelės išleistos Spaudos B-vės “Ži
buriai”?

— Klasės žurnale surašomi vi
si mokiniai, kur atžymimos lai
kytos jų pamokos, o taip pat ir 
einamieji dalykai, mokinio pa
žangumas, elgesys, darbštumas 
ir stropumas. Neturint pastovaus 
archyvo, tik jame gali matyti vi
są mokyklos darbą. Mokinio kny
gelės naudingos jau paaugusiems 
mokiniams. Jie jas saugo ir rū

šeštadieninių mokyklų programos
Rytinių JAV Lietuvių Moky

tojų Sąjungos Centro Valdyba 
ėmėsi iniciatyvos sudaryti litua-' 
nistinių dalykų programas šešta
dieninėms mokykloms ir litua
nistikos klasėms parapijos mo
kyklose.

Nustatyta, kad lituanistinių 
dalykų kursas šeštadieninėse ir 
parapinėse mokyklose būtų ei
namas aštuonerius metus; pamo
kos ilgis — 30-50 min., pamokų 
skaičius 36-40 mokslo metuose, o 
parapinėse 4-5 vai. savaitėje. -

Kursas išeinamas šių mokslo 
dalykų: tikybos gimtąja kalba; 
lietuvių kalbos ir literatūros; tė
vynės pažinimo; Lietuvos isto
rijos; Lietuvos geografijos ir 
tautinių tradicijų — pastarasis 
naujas dalykas turėtų apimti — 
lietuvių liaudies dainas bei muzi
ką, tautinius šokius bei žaidi
mus, tautinius drabužius bei raš
tus, tautodailę ir lietuviškuosius

Žmonijos mokslo ir kultūros istorija
Dr. M. Gimbutienė ir prof. S. 

Sužiedėlis lankėsi Yale univer
sitete (New Haven, Conn.) pas 
prof. Dr. Ralph E. Turner, vy
riausiąjį redaktorių UNESCO 
ruošiamos “Žmonijos Mokslo ir 
Kultūros Istorijos” (History of 
Mankind). Veikalas bus 6 tomų, 
paruoštas ir išleistas-iki-1956 m. 
pabaigos. Prieš tai keturis kartus 
per metus bus leidžiamas Pary
žiuje žurnalas “Cahiers de l’his- 
toire Mondiale” (Journal or 
World History). Jame bus spaus
dinami straipsniai, paruošti mi
nėtam veikalui ir kritiškos pa
stabos. Pirmas numeris bus iš
leistas 1953 m. kovo mėn.

Su prof. Ralph E. Turner, išsi
aiškinta, kad Lietuvą liečiančių 
straipsnių gali būti apie 5-7, 
kiekvienas po 20 pusi. (600 žo
džių puslapyje). Jie turi liesti 

“Šiandien kalbėsiu apie žmogų ir jo didžiąją nelaimę. Kaip 
dažnai jūs buvote pagauti pasigailėjimo! Kokių įspėjimų gavote! 
Kiek pasmerkimų krito ant jūsų! Kažkurie savo knygose surašė 
jūsų slaptąsias žaizdas; kiti jus tiek paniekino, kad jie prarado 
ašarų dovaną. Jūsų nelaimė pagimdė poetų elegijas, atsiskyrėlių 
raudas, šventųjų maldas, filosofų pesimistiškas teorijas, o tačiau 
niekas nepažino jūsų didelės begalinės jūsų augščiausios nelaimės.

“Galbūt jūs esate dėl to nelaimingi, kad mirštate? Bet šiame 
pasaulyje visa miršta ir atgimsta. Esate jūs nelaimingi, kad jūsų 
džiaugsmai yra trumpi, o kančia nesibaigianti? Bet skausmas jus 
saugoja nuo persisotinimo, išlaiko tyrus, pakelia prie pažinimo. 
Esate jūs nelaimingi, kad jūsų galia yra ribota? Bet jūs būtumėte 
daug daugiau nelaimingesni paveldėdami visagalybę.

“Ne, ne tai yra tikrieji jūsų nepasisekimai. Jūsų nelaimė yra 
visai kita ir niekas iki šios dienos jums nėra atskleidęs jos pri
gimties. Bet šitą atidengimą aš galiu jums patiekti; ir štai jis:

“Žmonės yra nebyliai! Šičia yra jų didžiausia ir augščiausia 
nemalonė, jų vienintelė nelaimė. Žmonės yra nebyliai, nes nežino 
kalbėti, jie nežino atsakyti. Jei žmonės būtų kalbėję, šis pasaulis 
būtų nustojęs būti ir jie daugiau nebekentėtų. Bet iki šiol jie pasi
liko nebyliai, užsispyrusiai ir kvailai nebyliai ir dėlto tęsiasi jų 
dabarties gyvenimas ir jų amžini skausmai. •

“Jūs mano žodžių nesuprantate, aš tai žinau. Jūsų širdyse 
aš matau abejojimą, o ant jūsų lūpų norą nusišypsoti. O tačiau 
jūs nepajėgsite niekada nusišypsoti, kada jūs suprasite tai, ką aš 
noriu pasakyti. Aš žinau, kad daugelis iš jūsų šį pasaulį randa per
daug vienodą savyje, nuobodų, pilną pasikartojimų, melancholišką, 
mono tonų. Aš regiu jūsų tarpe vieną jauną vyrą, išbalusį, juodai 
apsivilkusį, lordo Byron skaitytoją, pasmerktą savižudystei ir ku
ris, beabejo, daugiau ne sykį vienatvėje ar kitų draugėje, atsidavė 
panašioms raudoms. Visada ta pati saulė, ta pati šviesa, bėgantis 
vanduo, mėnulio atmainos, čiulbantys paukščiai, mylinčios mote
rys, pražystančios ir nuvystančios gėlės, žmonių melagystės, varpų 
garsai nuo aušros iki sutemų, laivai plaukiantys į tolumas, kad 
paskui vėl pasuktų į uostą, pasikeitimas dienų ir naktų ir visa tai 
be galo, per visą jūsų gyvenimą, nuo pirmojo sukrykštimo iki pas
kutinio atodūsio. Net tas, kuris perbėga žemę ieškodamas naujų 
žmonių, nepažįstamų sensacijų, baigia patyrimu visuotino daiktų 
pastovumo visose vietose, nuobodų veiksmų vienalytiškumą, ne
sėkmingai užmaskuotą vardų įvairumu, pagrindinį vieningumą 
mūsų trumpalaikių gyvulių, mažo gyvenimo. Kiekviena diena yra 
panaši prieš ją buvusiai; kiekvieni metai turi identiškus saulės ir 
vėjo, karščių ir audrų sezonus; ir gyvenimas kiekvieno žmogaus 
gali būti atpasakotas nedaugeliu žodžių, visada tais pačiais: gimi
mas, skausmas, meilė, viltis ir mirtis.

“Taip kalba žmonės, kurie yra išėję iš vaikystės ir nesileidžia 
daugiau apsvaiginami pavojingais gyvenimo žaidimais. Bet netgi 
tie, jie nėra dar supratę savo didelio skurdo. Jie mano išgėrę kar
tumų taurę iki dugno, kada jie vos tik yra priartėję prie jos kraš
tų, kad tuojau pabėgtų su vieninteliu troškimu, užgniaužti gyveni
mą ir pasaulį ir susinaikinti patys save.

“Bet kas jiems parodys išsigelbėjimo kelią, jei jie nepažino 
visatos kelio ir gilią prasmę jos monotonijos.

“Visata yra monotoniška, visata yra nuolatos vienoda pati sau, 
visata kartojasi. Visa tai yra tiesa ir visa tai turi prasmę. Reikia, 
kad pasaulis pasikartotų ir jis tai daro; o kaltė yra žmonėse, kurie 
yra nebyliai ir nemoka atsakyti * ' .

pestingai užlaiko. Iš kitos pusės 
mokinys turi ką nors parodyti 
tėvams ar globėjams apie jo pa
žangumą ir lankytas pamokas. 
Tai mokinio mokslo metų tikra 
atestacija. Užbaigus mokslo me
tu^ reikės pasirūpinti baigimo 
pažymėjimais, kurie bus išduo
dami baigusiems.

— Kaip kandidatas Ontario 
Apygardoje į Krašto Tarybą, ką 
galite apie ją pasakyti? *

— Susiorganizavimas lietu
viams labai reikalingas. Į Krašto 
Tarybą išrinktųjų laukia dideli 
ir atsakingi darbai. Tikiuosi, kad 
visi, kas tik bus išrinktas, tą pa
reigą atliks pilnumoje, o taip pat 
ir visuomenė, suprasdama reika
lo svarbumą, dalyvaus rinkimuo
se visu rimtutnu ir atsidėjimu.

L. Š.

papročius.
Tam tikslui sudarytos minėtų

jų dalykų komisijos, kurios ne
trukus bus paskelbtos spaudoje 
(kai visi komisijos nariai spės at
siliepti).

Tačiau yra svarbu, kad atsi
lieptų bei savo nuomonę pareikš
tų čia suminėtų dalykų specialis
tai spaudoje (ar valdybos adre
su) ; ypač tie, kurie tiek šeštadie
ninėse, tiek parapinėse mokyklo
se dirbdami, įgijo šviežių patyri
mų, atrado naujų metodų.

Tikimasi programas parengti 
2-3 mėnesių bėgyje, kad ateinan
čiais mokslo metais kursas būtų 
einamas ir išeinamas pagal nau
jąsias programas.

Tad dabar pats laikas dėl prog
ramų ir gairių pasisakyti tiems, 
kurie sielojasi mūsų jaunimo 
švietimu ir faktinuoju lietuvy
bės ugdymu mokyklinėje bend
ruomenėje. B. K. Nemunaitis.

Lietuvos priešistorę (ryšium su 
visa šiaurės rytų Europos sriti
mi), lietuvių kalbą, tautosaką, 
liaudies meną ir papročius, teisę, 
dailę, literatūrą ir mokslą, ūki
nius - socialinius santykius ir 
trumpą politinę apžvalgą. Strai
psniai gali būti paruošti angliš
kai, prancūziškai- -arba -ispan iš- 
ka.i . ..'-V.

Kas tais klausimais turėtų ko
kių pasiūlymų ar norėtų plates
nės informacijos, prašoma rašyti 
Dr. M. Gimbutienei, 250 Colum
bia Rd., Dorchester, Mass. Ji yra 
sekretorė komisijos, sudarytos 
prie Patariamosios Lietuvių 
Grupės palaikyti ryšiui su mi
nėto veikalo redakcija ir sutelk
ti bendradarbius lietuviškai me
džiagai paruošti. Į komisiją įeina 
dar prof. Dr. J. Puzinas ir prof.
S. Sužiedėlis. PLG.

Ligi šiol kaip ir neturėjome 
tinkamos vaikams maldaknygės. 
Dabar tas trūkumas pašalintas. 
Kun. prof. St. Ylos maldaknygė 
— Vardan Dievo — yra tikrai di
delė dovana mažiesiems.

Kaikurios maldelės taip pa
prastos, trumputės, dailiai suei
liuotos, kad jas gali vaikas iš
mokti būdamas dar taip vadina
moje motinos mokykloje — ligi 
3-jų metų, pvz., maldelė prieš

Sotink, Dieve, 
Vaikelius 
Ir geruosius 
Tėvelius.

Lygiai grakšti, mažam vaikui 
suprantama, maldelė ir po val
gio:

Ačiū, Dieve, 
Ačiū Tau, 
Kad pasotintas 
Buvau. •

Ši maldelė jau yra naudinga 
vaikų darželio amžiaus vaikams. 
Ji padės įvesti mažiuosius moki
nukus į religinio gyvenimo pra
dus. Žinoma, šio amžiaus vaikai 
dar nemoka skaityti. Maldeles 
paskaitys motina arba vaikų dar
želio vedėja. Nesunku net ma
žam vaikui maldelę išmokti, kai 
ji tikėjimo tiesą išreiškia taip 
vaizdžiai, paprastai ir sakyčiau 
konkrečiai:
Žiba žiburėlis — 
Bažnytėlėj šviečia. 
Jėzus Dievulėlis 
Mažutėlius kviečia.

Pastaruoju metu labai pabrė
žiama ankstybojo religinio auk
lėjimo svarba. Ypatingai artima 
ir atvira vaiko širdis religiniam 
pasauliui apie 4-sius, 5-sius am
žiaus metus. Ši maldaknygė duo
da gražios medžiagos religiniams 
pasikalbėjimams, po kurių turi 
eiti vienos kitos maldelės moky
masis.

Būdinga, pedagogiškai ir psi
chologiškai teisinga, šios malda
knygės sąranga: čia religinės 
tiesos artimai ir glaudžiai susie
tos su kasdieniu vaiko gyvenimu,

Ant altoriaus stovi. 
Mažas jo namelis 
Gieda angelėliai 
Dievui didžią šlovę.

Lietuvio gyvenimas bolševikinėje 
priespaudoje ir jo kova už savo 
buvimo, tautos ir tikėjimo teises 
plačiai pavaizduojama tik ką iš 
spaudos išėjusioje lietuvio žvejo 

JUOZO GRIŠMANAUSKO 
knygoje 

"TOLIMIEJI KVADRATAI"
Čia aprašyta ir žveju pabėgimo 

istorija. -
Knygą galimo gauti pas liet, spaudos 
platintojus ir pas patį leidėjo Juozą 
Kapočių, 680 Bushwick Ave., Brook
lyn 21, N.Y., prisiunčiant $2 pinigais 

ar money orderiu.

“Supraskite, todėl, šios dienos mokiniai, kad pasaulis yra ne 
kas kitas, kaip prakalba, ilga, paini, didžiulė, paslaptinga amžių 
prakalba ir ji laukia atsako. Yra būtybė, kuri nori žmonėms kaiką 
pasakyti, bet kuri nekalba žmonių kalba. Ji išsireiškia simboliais, 
apraiškų priemonėmis, faktais, įvykiais. Visata yra josios prakalba, 
ji yra jos žodis tampąs kūnu. Jos žodis tapo žeme, augalais, saule
— jos paslaptingas žodis amžių amžiais iš dangaus nužengia ant 
žemės, nors niekas iš jūsų jo neklauso ir nesupranta. Ir čia yra prie
žastis — neieškokite kitos — kad ši prakalba kartojasi, kad ji kar
toja kiekvienam gyvam žmogui tuos pačius dalykus, tuos pačius 
nesi mainomus, amžinus dalykus! Pasaulis yra monotoniškas, kaip 
prakalba, kuri be paliovos prasideda iš naujo; o ji prasideda iš 
naujo, nes niekas iš jūsų neatsako, nes jūs visi esate nebyliai.

“Jūs stebite pasaulį, jūs jį kopijuojate ir jį aprašote, jūs jį pa
lenkiate tarnauti jūsų gyvenimo reikalams, bet jūs niekada nepa
galvojate jį išklausyti Nei į vieno jūsų mintį neateina, kad pasau
lis jums kalba, kad jis kreipiasi į jus, kad jis laukia jūsų atsako. 
Jūs sūprantate pasaulį kaip prekių sandėlį arba kaip apdirbtą 
žemę, kaip džiaugsmo arba vargo pasilaikymą, bet jūs niekada 
nepagalvojate, kad pasaulis gali turėti balsą, balsą su užsispyrimu 
kartojantį tam tikrus reikalavimus, balsą norintį pasiekti jūsų 
ausis, jūsų sielą, balsą nusivylusį ir pailsusį, kuris jus šaukia ir 
maldauja jūsų atsako. Kaip jūs manote, kodėl lakštingala čiulba 
kasdien tas pačias giesmes, varlės nekeičia niekada savo baimin
gojo ritmo, vejas kasdien neša tą patį šlamėjimą ir vanduo šviežų 
čiurlenimą, amžiną? Kokiu tikslu, jums atrodo, kregždės skrodžia 
ore apskritimus ir hieroglifus savo nesuskaitomais skridimais? Ko
dėl saulė kiekvieną dieną praeina virš mūsų galvų išlėto sekdama 
tą patį kelią? Kodėl žvaigždės kiekvieną vakarą ant dangaus 
skliautų išrašo tuos pačius žvaigždynus, tuos dangaus ženklus, 
kurie nuo laikų pradžios kartoja tą pačią frazę? Ko siekia jūsų ma
nymu medžiai, kurie kiekvieną pavasarį naujai sužydi ir bando 
jums parodyti tas pačias dieviškąsias tiesas nesikeičiančiomis savo 
sužydėjimo varsomis?

“Visa tai, kas pasirodo, visa tai, kas atsinaujina, sudaro dalį tos 
pačios prakalbos. Dalykų sugrįžimas yra tų pačių žodžių ir frazių 
pasikartojimas. Tas, kuris į jus kalba, yra kantrus. Jis iki bega
lybės kartoja savo reikalavimą ir nenusivilia dėl dienos, kurią jūs 
atsakysite. O tą dieną šis pasaulis staiga nustos egzistuoti ir su 
juo baigsis taip pat jūsų gyvenimas. Tada prasidės nauja prakalba
— nauja žemė ir naujas dangus bus sutvertas per žodį ir nuosta
busis dialogas tarp Dievo ir žmogaus tęsis be poilsio. Dabar yra 
jūsų eilė kalbėti Tūkstančius ir tūkstančius metų balsas į jus 
kalba, o jūs nesakote nieko. Pasistenkite nuo šiandien pasaulį 
suprasti kaip žodžių eigą: įtempkite ausis, įtempkite dvasią, pakil
kite iki paslėptos kalbos. Kada jūs nustosite buvę nebyliai, jūs! 
didelė nelaimė beliks tik atsiminimas ir atsivers naujas visatos 
lapas. Aš jums suteikiau baimę — jūs patys sukurkite viltį”.

Štai visa, ką aš atsimenu iš Arielio pamokos. Bet kas galėtų 
perduoti vieną po kito visus jo žodžius, kurie galingi ir baisūs ėjo 
iš jo burnos? Kada jis nutilo, niekas iŠ mūsų neturėjome drąsos į 
jį pažiūrėti ar jam kalbėti Ir mes atsiradome gatvėje, susimąstę 
lyg iš sapno pabudę, kaip grįžę iš kokio dieviško gimimo. Kelyje 
vienas žmogus mane sulaikė ir visas drebėdamas mane užklausė, 
ką mokytojas pasakė tą dieną.

Aš į jį pažiūrėjau jo nematydamas ir, neištaręs nei žodžio, nu
ėjau toliau. Iš italų kalbos vertė Jurgis Ramtis.

Didelė dovana mažiesiems
jo pareigom, bažnytinių * metų 
ritmu. .

Mažas vaikas atitrauktų tiesų 
nesupranta. Jis domiai tuo, kas 
liečia jo mažąjį “aš”, jo pasaulį. 
Vaikas Dievą turi rasti, su Juo 
susidurti kasdieniniame savo gy
venime. Autorius ir parodo, kur 
ir kaip vaikas susiduria su reli
giniais dalykais, su Dievu.

Maldaknygė prasideda malde
le “Vardan Dievo”, kurioje pasa
koma ką vaikas vardan Dievo 
daro:

Vordon Dievo oš keliuos 
Prie lovelės klupau 
Ir karštai karštai meldžiuos 
Širdele ir lūpom.

Vardan Dievo aš skubu 
Knygeles atskleisti — 
Pasimokius bus smogu 
Su vaikučiais žaisti.

Vordon Dievo... lig nakties 
Man geram išlikti.

• , Kai lovelėn mama kvies,
Dieve, leisi užmigti. ...

Seka vaiko diena: ryto, vaka
ro, prieš valgį, po valgio, prieš 
pamokas, po pamokų maldelės. 
Vaiko savaitė: kiekviena diena 
turi specialią maldelę. Vaiko 
mėnesiai palydimi atskirom dai
liom maldelėm. Vasario mėnesį 
prisimenama Tėvynė, jos sunki 
padėtis, žuvusieji už laisvę:

Lietuva mano, 
Kryžių Tėvyne, — 
Tai tavo laisvę 
Broliai apgynė.

Bažnytinių metų eigoje palie
čiamos didžiosios šventės, litur
giniai laikotarpiai, atskleidžia
mas. Kristaus gyvenimas.

Vaiko šventėse vaikas ’supa
žindinamas su sakramentiniu 
pasauliu. Maldelėj “Komunija” 
vaikas sako:

O Komunijo šventoji! 
Jėzau, gyvas joj esi.

• O kada, mamyt brangioji, 
Ją priimsiu, kaip visi?

■ Vaiko šventadienis — Mišių 
maldos, kurias vaikas noriai 
skaitys, nes jos tokios paprastos,

Broleliams dongų, 
Dievuli, duoki, 
Pavergtą šalį 
Vėl išvaduoki.

Redakcijai prisiųsta
Lietuvių archyvas — Bolševiz

mo metai, naują laidą paruošė 
Dr. J. Prunskis, Brooklyn, 1952, 
438 psl., Kaina $3.

Tai rinkinys straipsnių apie 
1940-1941 m. bolševikų okupa
ciją bei bolševizaciją Lietuvoje. 
Daugumas jų paimti iš Lietuvo
je išleisto “Lietuvių archyvo” II.

“Lithuania” Philatelic Society 
Bulletin — Filatelistų Draugijos 
“Lietuva” biuletenis, Nr. 1, 1952 
m. 14 psl. ir viršelis, rotatorinis 
leid.

Skautų Aidas, 1952 m. balan
džio mėn., Nr. 4, 24 psl. ir viršel.

Moterų Dirva, 1952 m. gegužis, 
Nr. 5, 24 psl. . 

suprantamos, einančios visdėlto 
pagal Mišių eigą, primenančios 
svarbesnias Mišių dalis.

Didelis pedagoginis ir psicho
loginis autoriaus nusimanymas, 
poetinis žodis, dailios G. Au- 
giaus iliustracijos, geras atspaus
dinimas Vardan Dievo malda
knygei žada didelį pasisekimą. Ji 
to verta. Tereikia, kad ją turėtų 
ir. iš jos melstųsi kiekvienas 
vaikas. K. J. Gutas.

Dievo
Mažųjų Maldos — paveiksluota malda
knygė. Parengė kun. Stasys Yla, iliustra
vo dail. P. Augius. 66 originalūs paveiks
lėliai, eiliuotos maldos. Kaina $1.25. 
Galima gauti "Tėviškės Žiburių" knygyne 
arba pas leidėją: Immacuiatae Concep
tion Convent, R.F.D. 2, Putnam, Conn.

’ Montesorri mirė
Savos auklėjimo sistemos kū

rėja, italė Dr. Maria Montes
sori, milijonams vaikų atnešusi 
mokyklinės disciplinos atpalai
davimą, gegužės 6 d. mirė Noord- 
wijk, Olandijoje, sulaukusi 81 m.

Montessori auklėjimo sistema 
buvo paremta principu, kad vai
kas pats turi auklėtis vidinės 
ekspresijos veikiamas, o auklė
tojo uždavinys tik stebėti ir la
bai retais atvejais teįsikišti. Ji 
siekė, kad vaikas bręstų ne dre
sūros įtakoje, bet per veiklą pats 
laisvai vystydamas savo geruo
sius polinkius. Pasak jos, vaikai 
mokyklose esą tarytum kolekci- 
jonierių adatom prismeigti dru
geliai, o jie turi būti gyvi lakioją 
drugeliai Jie turi būti atpalai
duoti nuo drausmės varžtų ir 
vystytis žaisdami bei dirbdami.

Montessori sistema paplito po 
visą pasaulį, jos iškeltas princi
pas įėjo į pedagogines sistemas 
kaip vertinga idėja, o daug kur 
atsirado tuo principu paremtų 
auklėjimo įstaigų. Ir Lietuvoje, 
Kaune, veikė Montessori vaikų 
darželis, vadovaujamas p. Var
nienės.

Kard. Hozijaus jubiliejus
Didysis Varmijos vyskupas ir 

Tridento Bažnyčios suvažiavimo 
veikėjas Stanislovas Hozijus 
buvo turtingo Vilniaus miestie
čio vokiečio sūnus. Šiemet su
kanka 400 metų nuo pasirodymo 
jo veikalo “Confessio Fidei Ca- 
tholiceae Christianae”. Veikalas 
buvo išverstas į 38 kalbas.

Tautosakininkas J. Būga pra
dėjo dirbti elektros fabrike ir 
skundžiasi nebeturįs laiko savo 
gausiems rinkiniams sutvarkyti.

Atitaisymas '
“TŽ” 19 nr. strp. “Nelės Maza- 

laitės legendų knyga” įsibrovė 
korektūros klaida.

Parašyta: “... teka Mazalaitės 
sakiniai, išpuošti metamorfozo- 
mis, tropomis, alegorijomis:..

Turi būti: “... teka Mazalaitės 
tropais, alegorijomis:...” 
sakiniai, išpuošti metaforomis,

« VJRWMMWIBA
Įsigykite neseniai išėjusią iš spaudos 
knygą "VARPAI SKAMBA", kurią 
parašė žinomos rašytojos- STASIUS 
BŪDAVAS, o išleido "LIETUVIŲ DIE
NŲ" leidykla, 9204 S. Broodway, Los 
Angeles 3, Californio. Kaina Kanado
je nupiginta iki $2.00

Ją galite nusipirkti 'Tž" knygyne ar
ba užsisakyti tiesiog H leidyklos bei 
pas "Lietuvių Dienų" platintojus Ka
nadoje:

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

v o mari nes,
J. Krikščiūnas, 96 Wright Ave., 

Toronto,
V. Montvilos. 276 Bloor St., Sudbury, 
J. Pleinys, 113 Cannon E., Hamilton, 
Pr. Rudinskos, 377 Willibtord St.
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Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

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

Jūsų patarnavimui

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite t<ME. 9459, KE. 9450, LA. 2612

. Parduodama:
1. $11.000. Bloor-Montrose Av., 

6 did. kamb. mūrinis su ga
ražu namas. Įmokėti $4.500.

2. $11.700. Roncesvalles-Grena- 
dier Rd. 6 did. kamb., mūri
nis namas, 2 virtuves, dide
lis kiemas ir garažas. Įmo
kėti $4.000.

3. Dundaą-Gladstone. $13.500. 
10 kamb., atskiras, mūrinis 
namas. Didelis kiemas ir ga
ražas. Įmokėti $4.500.

4. $15.000, Davenport Rd. — 
Churchill. 9-ni labai dideli 
kamb., 2 virtuvės, mūrinis

namas. Labai didelis kiemas 
su 2 garažais. Įmokėti $5.000.

5. Indian Trail. $16.000. 8 kam- 
bar., atsk., mūr., 2 virtuvės, 
vand.-alyv. šild. Gražus kie
mas ir garažas. Įmok. $6.000.

6. Bloor-Ossington Avė. 8 bu
tų po 5 kamb. (40 kamb.), 
vandeniu-alyva apšild. labai 
gerame stovy, beveik apy- 
naujis. Labai geros metinės- 
pajamos. Parduodamas dėl 
mirties. Prašaus pasiskubin
ti. Prašoma kaina $45.000. 
Įmokėti $15.000. Savininkas^ 
paims 1-mą atvirą morgičių.

. 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 vaL vak.) 
NORRIS FUELS,- GL. 2491.

SL Catherines, Ont•
Motinos dieną - 

St. Catharines lietuviai minės 
šio mėn. 11 d. tokia tvarka:

12 vaL šv. Mišios, po Mišių tuo
jau seka pabaiga Motinos No ve
nos ir gegužinės pamaldos. Pa
maldoms pasibaigus, salėje mi
nėjimas, į kurį atvyks iš Buffa
lo p. Sakavičienė, P. Žmuidzinas 
ir daugiau lietuvių. Taip pat 
programoje pasirodys Buffalo 
mažieji ir vietinės mokyklos vai
kučiai bei tautinių šokių grupe
lė. Kviečiami į minėjimą ir apy
linkės lietuviai: Welland, Nia
gara Falls ir kiti.

— Gegužinės pamaldos ir No
vena už Motinas bei kenčiančią 
Lietuvą kas vakarą vedama bu
vusioje lenkų bažnytėlėje Niaga- 
ra-Garnet Str. Džiugu, kad lan
kosi daug lietuvių. Nors po sun
kių darbų būna pavargę, bet pri
simindami lietuvišką paprotį, vi
si giedame “Sveika Marija”.

— Kolonijoje sulaukė naujagi
mių: pp. Kazragiai, pp. Grigai ir 
pp. Langės.

— Nedarbas jau baigėsi. Be
veik visi lietuviai jau dirba. At
rodo, kad apie šio mėn. pabaigą 
bus priimami ir nauji darbinin
kai į fabrikus.

— Balandžio mėn. buvo su
rengti šokiai, kurie davė pelno 
apie $100.

— Su malonumu lietuviai pri
simena “Aidų” Amerikos lietu
vaitės P. Stoškos puikų koncertą 
Toronte. Iš St. Catharines daly
vavo nemažas būrelis.

Fort William, Port Arthur, Ont

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.

“ŽIBURIŲ” SPAUDOS 
BENDROVĖS ŠĖRĄ — 
BŪSI SPAUSTUVĖS 
SAVININKAS!

• Vienos šėres $10.00
• Garantuojamas spaustuvės 

mašinomis.
• Galima įmokėti dalimis.

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

Gydytojavęs Vienos, Berlyno, Šveicarijos ir Vengrijos ligoninėse.

VIDAUS IR VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTAS

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

w f i
Pirkti šėrų galima pas val
dybos narius Toronte sek
madieniais po pamaldų 
spaustuvės patalpose arba 
paštu — 941 Dundas St. 
W., Toronto, Ont. Kitose 
vietose — pas įgaliotinius.

"Žiburių" Sp. Bendrovės Valdyba.

Parduodame:
231 naujų ir vartotų vyr. ga
bardino paltų — įvairių rūšių 
kaina nuo $10 iki $40

Šiedu Š. vakarų Ontario mels
tai Superior ežero krante turi 80 
tūkstančių gyv. Tai paskutiniai 
Kanados ir JAV didžiųjų ežerų 
uostai, kur prekės pakraunamos 
į traukinių vagonus tolimesniam 
transportui į vakarus. Kiti laivai 
čia pasikrauna javų, popierio ar
ba geležies rūdos ir plaukia į ry
tus, t.y. į didžiųjų ežerų pakran
tėse esamus pramonės centrus..

Čia yra moderniškiausi ir di
džiausi pasaulyje javų atsargų 
aruodai-elevatoriai. Tie augšti ir 
veik vandenyje stovį gigantiški 
pastatai abiems miestams teikia 
gražų vaizdą. Tai vietos įžymy
bė, kuri rodoma visiems turis
tams. Jos Did. karalienė Elzbieta 
II praeitą rudenį pravažiuodama 
juos taip pat panoro pamatyti. Į 
tuos milžinus aruodus supilama 
šimtai milijonų centnerių viso
kių javų, sugabentų iš vakarinių 
provincijų.

Antra, čia milžiniška pramo
nė: žaliuojančių sprusų naudo
jimas. Iš tų medžių yra daroma 
visokios rūšies popierius, plasti
nis šilkas ir daug kitų dalykų. 
Čia ir netolimoj apylinkėj yra 
8 dirbtuvės, gaminančios popie- 
rį, plastiką, šilką ir įvairiausius 
kitus gaminius. Vien tik praėju
sią žiemą prie miško kirtimo šia
me rajone dirbo apie 13.000 žmo
nių.

Lietuviai neorganizuoti
Senosios kartos išeivių čia yra 

su šeimomis ir nevedusių ir taip 
pat sukūrusių šeimas su kitatau
čiais. Gal dėl to didelio tautinio 
atsparumo neparodė ir lietuviš
kos veiklos neišvystė. Kažkaip 
kaikurie pradėjo užmiršti ilgai
niui savo gimtąjį kraštą, kalbą ir 
tėvynę. Naujųjų ateivių, apsigy
venusių šitoje apylinkėje yra 
bent dvigubai daugiau, negu se
nųjų. Jų ir tėvynės prisiminimas 
šviežesnis. Bet kaip tik nuosta
bu, kad ir naujieji didžiumoj su
kūrę šeimas su svetimtautėmis. 
Gaila, kai girdi, kad su savo vai
kučiais tėvai kalba svetima kal
ba ir dar tos pilnai nemokėda
mi. Vienas vokiškai, kitas sla
viškai, trečias angliškai. Sava 
gimtoji kalba bei sava kultūra 
pamirštama arba paneigiama.

Tokiose nuotaikose čia gyve
nantiems gal daug kas nei ne
įmanoma būtų atsiekti, vienok 
yra dar galimumo, tik reikia no
ro. Tik stokime į darbą visi ir 
sutverkime lietuvių tautinę ir 
kultūrinę draugiją mūsų gyve
namoje vietoje.

Mes mokame susiburti į šei
mynines sueigas, gražiai elgtis, 
lietuviškai kalbėti, bei dainelę 
lietuvišką dainuoti, o kaip būtų 
malonu ir gražu, jei mes čia tu
rėtume savo draugiją. Per drau

giją mes visus lietuvius subur- 
tume į tą savo brangų tautinės 
kultūros palaikymo darbą. Ypa
tingai tai tiktų dabar, kai kaip 
iš spaudos matosi, yra ruošiama
si visų Kanados lietuvių ^suva- 
žiavimui. O mes iš savo tokios 
didelės kolonijos argi negalim 
ten kartu būti?

Darbai miške
• Sutirpus upėse ir Paežeriuose 

ledams, prasidėjo medžių pluk
dymo sezonas. Vienok darbinin
kų prie tokio darbo mažai te
reikia. Už savaitės kitos prasidės 
vasaros sezono kirtimas, bus ker
tama ir kartu nulupama žievė 
—nuo popiermalkių, skirtų eks
portui į JAV.

Vietos bendrovės, kurios čia 
turi popierio dirbtuves — Abi- 
tibi Co., Great Lakes Co., Bramp
ton Co. — nemano visiškai kirs
ti vasaros metu. Viena, kad turi 
daug atsargų, o antra, kad su
mažintų vasaros metu miškų 
gaisrus, kurie čia daug nuosto
lių pridaro.

Taigi šią vasarą nenumatoma 
daug darbo miške prie kirtimo.

Valeri Sibulis.

Timmins, Ont.
Gegužės 2 d., atvykęs iš Mont- 

realio, kun. S. Kulbis buvo pa
kviestas prancūzų radijo stoties 
trumpam pasikalbėjimui klausi
mų ir atsakymų formoje prancū
zų kalba. Paskui kunigas prabi
lo ir lietuviškai į apylinkėje gyv. 
lietuvius. Po trumpo lietuviško 
žodžio Mrs. Larcher paskambino 
4 liet, daineles: Leiskit į Tėvy
nę, Kur tas šaltinėlis; Miškų gė
lė ir Pamariais. Mrs. Lfercher yra 
kanadietė prancūzė. Jos duktė 
prieš pora metų ištekėjo už lietu
vio tremtinio ir išmoko puikiai 
kalbėti lietuviškai. Jos gi moti
na yra didelė lietuvių draugė ir 
nuoširdi rėmėja.

Gegužės 3 d. So. Porcupine 
miestely netoli Timminso įvyko 
lietuviškos vestuvės Petro La- 
pienio ir iš Toronto atvykusios 
Vandos Žukaitės. Moterystės sa
kramentą davė vietos klebono 
pakviestas iš Timminso lietuvis 
kunigas S. Kulbis. Visi draugai 
ir pažįstami linki daug laimės 
jaunavedžiams.

Sekmadienį, gegužės 4 d. kun. 
S. Kulbis atlaikė lietuviams pa
maldas ir pasakė pamokslą pri
taikintą Motinos dienai. • S.

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

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

Bathurst Medical Building 
Telef. EM 3-6373 Toronto

SPORTAS
Pabaltiečių sporto šventė 

įvyks Toronte gegužės 17 d.
P. Vaitonio simultanas — 10:0!!

Š.m. gegužės mėn. 3'd. įvykęs 
Kanados meisterio P. Vaitonio 
simultanas baigėsi įtikinančia 
pasekme 10:0 meisterio naudai. 
Tokių pasekmių retai pasitaiko.

Po simultano, kuris užtruko 3 
valandas, meisteris įteikė dova
nas p. H. Stepaičiui I-ją ir p. J. 
Matusevičiui II-ją.

P. Vaitonis palinkėjo sekan
čiose miesto tarpklubinėse pir
menybėse pasiekti geresnių re
zultatų. Pr. Mačiulaitis.

Boksininkas mėgėjas
Ch. Nosinskas stojo į rungty

nes su Vancouverio meisteriu 
Katinovu. Po 15 min. Nosinskas 
krito gerokai aplaužytas. Vah- 
couveriečiai lietuviai linki savo 
sportininkui greitai pasveikti ir 
vėl grįžti į ringą.

• Sydnejaus sporto klubo 
“Kovas” nauja valdyba: pirm. V. 
Daudaras, vicepirm. A. Laukai
tis, sekr. V. Šutas, ižd. V. Kože- 
niauskas, reik. ved. L. Maka- 
rovaitė.

Rev. kom.: Alg. Bačiulis, A. 
Šutas, V. Binkauskas.

• Kovo mėn. vykusiose tarp
tautinėse (satelitų) pirmenybėse 
lietuvis boksininkas A. Šocikas 
čempionatą laimėjo be kovos, 
nes neatsirado varžovo. Nuo 1951 
m. jis yra Tarybų Sąj. čempio
nas.

• Kitas lietuvis tapo TSRS 
sporto meisteriu. J. Ūdras gavo 
TSRS fechtuotojų sporto meiste
rio titulą ir įtrauktas į olimpinę 
fechtuotojų rinktinę, kuri jau 
nuo Kalėdų uoliai treniruojasi 
olimpiadai.

• Nao sausio mėnesio Vilniuje 
veikia Čiurlionio gatvėje atre
montuotose patalpose Universi
teto sporto salė. Prie salės įreng
tos rūbinės, dušai, teisėjų kam
bariai. Salėje jau vyksta krepši
nio, tinklinio ir teniso treniruo
tės.

Didžiausias namų 
pasirinkimas 

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

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

kamb. labai švarus namas ir 
garažas.

$4.00 įmokėti 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 SL, Toronto, Ont.

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

19 St. John’s Rd. (prieš 3131 Dundas SL 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.

452 naujus ir vart. kostiumus 
Tropinius kostiumus už $10.

Pinigai įmokami iš karto
Hollywood Clothing

270 QUEEN ST. WEST 
(kampas Beverley)

/G9MALTER ROPPEL’

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda naujausius įvairių rūšių laikrodžius. Galima 

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

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

Viktorijos dienos
perkėlimo į sekantį po gegu

žės 24 d. pirmadienį bilius Ka
nados parlamento antrą kartą 
buvo svarstytas balandžio 23 d. 
Principe parlamentas tam pri
tarė, tačiau su pastaba, kad taip 
pradėta būtų švęsti nuo sekan
čių metų, nes jau nebeliko laiko 
šiemet tai sutvarkyti. Po poros 
savaičių prie to biliaus dar bus 
grįžta, ir, jei galutinai bus pri
imtas, jis dar bus persiųstas se
natui, kur laukiama didesnės 
opozicijos.

Vienas didžiausių priekaištų 
naujai tvarkai yra tas. kad Vik
torijos šventė tuo būdu priarti
nama prie karalienės gimtadie
nio šventės, kuriai paskirta bir
želio 9 d.

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 įrenginių kom
plektu $60 ir kiti darbai atlieka
mi greitai ir pigiai. Už atliktą 
darbą, garantuoju ir pageidau
jant taisau namuose.
Skambinti tel. LL. 7354. Naktį 
tol. MU. 8630.

RADIOMECHANIKAS 
• F. RICKUS

Dirbtuvė 1046 Dundas St. W.

Šis kuponas vertas $25.00 - 
jei pirksite automobilį.

DENNY DADS 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

jnfeūyŠČIAUSIOS RŪŠIES HEKOjayJ 

Up \f

^Mm sidabro papuošalai, keramika \ 
odos ir meno išairbiniai.Lietuviškbs \ 

n»Jr kitų tautu klasikines muiikos^\ 
į^^^^okštelėsT^^^^

Dėmesio!
PARDUODU VYRIŠKUS ir MOTERIŠKUS LAIKRODŽIUS. 
Lietuviams papigintos kainos. Garantuoju penkiems metams.

ANT. SLABOŠEVIČIUS
Jewellery and Watches Importers Agent

1330 Dundas SL W. Toronto. Tel. LA. 1306
• Kreiptis vakarais tarp 6-8 vai.

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

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. Vilkutis ir Co.

; Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tcny
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
___ ______ netinkamai laikomi sugenda. Mū-

Sll sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
^us rūpestingai saugomi. Kai 

Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,
valyti viską duokite žinomai 

firmai:
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
138-46 Claremont Str. - Tel. W A. 4557

Lietuvis pigiai 
perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kt 

Vežama ir į provinciją. 
406 MONTROSE AVE. 

Toronto, Ont

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

Kazio Borutos Knyga Baltaragio Malūnas
BALTAkAGIO 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.

BRONIUS SERGAUTIS
Toronto, OnL, 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-

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 išsiniokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui. Atidaryta 4iuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. 6-8094 •
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MANN-MARTEL
BELL WOODS—QUEEN 

$9.900. 6 kambarių namas, alyvos 
apšildymas. $3.000 įmoKe- 

-jtrnos. -» ' ,
. mcdonnell—bundas 

$2.000 įmokėti, balansas $8.000, 
8 komo., atskiras mūrinis

E

mos. •
DAVENPORT—LANSDOWNE

I $11.400. 6 komb. Lobai gerame sto
vyje mūrinis namas. Dvi 
moderniškos virtuvės. Pato
gus susisiekimas.

DUNDAS—DUFFERIN
I $13.900. Atskiras mūrinis duplex. 2 

butai po 4 kamb., dvi vo-

I
’ nios, alyvos apšidymas, di

delis sklypas. Idealus pir
kimas dviem šeimom susi- 

■ ’ dėjus.
RUNNEMEDE—BLOOR 

$15.900. 7 kamb. atskiras mūrinis 
namas, garažas. Gera rezi
dencine vieta. Normalus

- (mokėjimas. 
. BLOOR—INDIAN RD.

$16.300. 8 komb. atskiras mūrinis 
namas, karšto vandens ir 
alyvos apšildymos. Dvigu- 

- bos garažas.
BLOOR—INDIAN RD.

$16.300. 8 komb. atskiros mūrinis] 
namas. Karšto vandens ir 
alyvos apšildymos, dvigu- 

. bos garažas.
GLENLAKE—INDIAN RD.

$16.300. 8 kamb. atskiras mūrinis 
namas, karšto vandens-oly- 
vos apšildymas. Įvažiavi
mas, vaismedžiai. Augštos 
{mokėjimas.

Visais namu pirkimo ir pardavimo 
reikalais kreipkitės j

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

Namu telef. RU. 1-0203.

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

MANN & MARTEL 
REALTORS

Jis užimtas
Interesantas kreipiasi 

jerį:
— Ar galiu užeiti pas direk

torių?
—Deja, ne, Pone.
— Ar direktorius posėdy?
— Ne, jis užimtas.

Tikrai buvo ko supykti
Vienas^airių laikraštis pasako

ja šitokią istoriją:
Tūlas malūnininkas per kažko

kią nelaimę įkrito ant girnų. Dar, 
kelios sekundės ir jis būtų buvęs 
sutriuškintas. Bet įvyko stebuk
las — girnos staiga sustojo, nes 
tuo momentu sutriko elektros 
siovė. Malūnininkas gal ir apsi
džiaugė, tačiau jis tuojau pat pa
rašė griausmingą laišką elektros 
jėgainei, kad dėl jos netikslaus 
veikimo esąs trukdomas darbas.

— o —
— Ar. Tamsta garantuoji, kad 

<rėslas tikrai antikinis yra?
— O taip. Mūsų firma neanti- 

kinių negamina.
. — o —

Daug kas taip manė
— Kai mane vedei, aš maniau, 

kad tu drąsus vyras.
— Teisingai. Daug kas taip 

manė.

į kur-

— O —
— Mano vyras vėl dingo.
— Kodėl nepraneši policijai?
— Be mano pranešimo jie su

rado anąkart, suras ir dabar.

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

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
B.A., M.D., L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir . 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų

386 Bathurst St. Toronto 
TeL WA 1344

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

‘ akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst. Telef. EM 3-6373

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

Tel. EM. 4-2715

BR. BUKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

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

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

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. 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

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

Clarence Sir., London, Ont.

Palik ramybėje
— Dabar, kai mirė vyras, aš 

nebenoriu gyventi. Noriu eiti pas 
jį...

• — Bet, mieloji, kam taip sku
binti. Nors dabar duok jam kiek 
ramybės.

Mažas nesusipratimas
Juozas atvyksta į draugo ves

tuves. Pristatomas nuotakai jis 
sako:

— O, aš apie Tamstą jau daug 
girdėjau. Karo metu su Petru 
buvome toje pačioje kuopoje ir 
jis dažnai svajodamas pasakoda
vo apie savo mylimą sužadėtinę 
Marytę. Jis taip vaizdžiai apie 
savąją Marytę pasakodavo, kad 
aš vos pamatęs Tamstą pažinau.

— Taip, gal būt... Bet mano 
vardas Birutė ...

Tai dovanėlių!
Statistikas mėgstą amerikie

čiai suskaičiavo, kad preziden
tas Trumanas 1951 m. gavo do
vanų: 789 kaklaraiščius, 320 po
rų batų, 167 portsigarus, 98 ki
šeninius plunksnakočius, 189 po
ras kambarinių šliurių, 37 cha
latus.

LONDON, Ont.
Londone linksma!

KLB Londono Apyl. Valdybos 
Šelpimo skyrius nutarė padėko
ti savo nuoširdiems aukotojams 
už pavykusią rinkliavą ne tik žo
džiu, bet ir kita forma, patei
kiant jiems tai, kas išblaško gau
sius naujakurių rūpesčius. Sky
riui pakvietus, Toronto Lietuvių 
Meno Mėgėjų Grupė gegužės 17 
d. Londono Public (City) Lib
rary salėje, Queen’s Ave (netoli 
Wellington St.) vaidina J. Jagė- 
los režisuotą 5-kių veiksmų ko
mediją “Slidus pusmilijonis”. 
Pradžia 7.30 vai. vak. Pelnas ski
riamas šelpimo reikalams. Bilie
tus iš anksto galima įsigyti pas 
p. Br. Mišių, 93 Emery St. W., 
London, Ont. ir prieš vaidinimą 
prie įėjimo. Jų kainos: 50c, 75c 
ir 1 dol. •

Visi Londono ir apylinkių lie
tuviai kviečiami atsilankyti. Grį
šit namo tikrai geroj nuotaikoj!

Š. S.

PARDUODAMI 
NAMAI 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 darbu*.  „
Pranešu klijentams naują savo adresą: ? „

HIGH PARK RAJONE
13 komb. atskiros. Parkside drive, ge

rų plytų triplex. Alyva-vondeniu šil
domas. Išilg. korid. sistema. 2 bu
tai po 5 kamb. Visur parketas. Ga
ražas. Įmokėti tik $4.000. Idealus 
pirkimas šeimoms susidėjus.

17 kamb. atskiras. Vond.-alyva šild. 
5 virtuves, 4 vonios. Dideles paja
mos. Kaina tik $17.000.

12 kamb. atskiros. High Park Ave., 
duplex. Vand.-ajyva šild. Išilg. ko
rid. sistema. Didžiulis sodos. Na
mas dabar tuščias. Įmokėti $6.000.

10 kamb.. Garden Sunnyside Ave., at
skiros, geram stovy mūrinis duplex. 
2 butai po 5 kambarius, 2 modem, 
virtuvės, 2 vonios, 2 krosnys alyva 
arba anglim kūren. Vandeniu šild. 
sistema. Garažas. Idealus pirkimas 
2 šeimom ar turintiems tik $3.000 
Įmokėti. Kaina $17.000.

JO komb.. Western Ave., netoli par
ko, atskiras, augštos kokybes. Van- 
deniu-olyvo šild. 2 virtuves ir 2 vo
nios. Garažas. Kaina tik $17.000.

SYMINGTON ST.
kamb. atskiras, tvirtų plytų, vand.- 
alyva šild., dvigubas garažas. įmo
kėti $3.000. Kaina 510.000.

ROXTON AVE., netoli College
10 kamb. atskiras, šviesus, gražaus 

stiliaus ir gerų plytų namas. Naujai 
atremontuotas, garažas. Įmokėti 
apie 53.000. '•

COLLEGE ST.
8 komb., 2 virtuves, išilg. korid. siste-: 

mo. Alyva kūren. Gera vieta biz
nio žmonėms. Galima įrengti krau
tuvę. Kaina tik 512.000.

EUCLID AVE. .
kamb. alyva-'anglim kūr. oru-vand. 
šild. Masyvinis namas, 2 virtuvės. 
Dvigubas garažas. Įmokėti 54.300.

SULIVAN AVĖ.
kamb. frontas plytų, augšti ir did. ; 
kambariai. Išilg. korid. sist., parke- .' 
tos. Vieta garažui. Įmokėti tik 
5500. Kamo 56.000. Bus tuščias 
nuo birželio 1. d .

įvairių ir įvairia kaina namų, biznių 
pasirinkti ypač lietuvių mėgstamuose 
rajonuose prašome kreiptis i:

Dr. J. Kaškelis
Skambinti tel.: WA. 2646, WA. 2647 

ir WA. 2648.

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

R. TESLIA
Real Estate & Insurance Broker
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7 Havelock, Toronto. Tek
, ANT. JUOZAPAT1S

Atsinešk Šį skelbimą -10: nuolaidos!
Naujas atradimas sustabdymui: galvos niežėjimą, plaukų kritimą 
pleiskanoms. Shampo o— $1.60. Tonic — $ 1.4Q

Sėkmingi rezultatai arba gruzinam pinigus

GOLDENBERGS HAIRDRESSING
s .

Ilgalaikio sušukavimo ir plaukų dažymo specialistas
Atdara vakarais ’’

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

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus: :

šviežią, rūkytą, ir virtą mės^, įvairias dešras. 
Rinkos kainomis.

Priimami užsakymai vesttiVėmš,
_______ piknikams, pėkyiiams.

Mirus mono mylimom vyrui Alfonsui, 
jaučiu gilią padėką visiems mane už- 
joutusiems bei man padėjusioms tautie
čiams. Ypatingai dėkoju Dr. A. Kavec- 
kui už nuoširdžią ligonio priežiūrą, pp. 
Matukų šernai už nuolatinį ligonio slau
gymą ir pagalbą laidotuves organizuo
jant, Tėv. A. Prakopui už ligonio lanky
mą, atlaikytas šv. Mišias ir palydėjimą į 
kapines. Dėkoju gausiom geradarių bū
riui, kurie užsakė šv. Mišias (viso 28) už 
mjrusio sielą. Dėkoju visiems gėles atne- 
šusiems, vietos Lietuvių Bendruomenei, 

kus ant velionies kapo, lietuvių berdruo- 
• menei ir vsiįems jos nariams už gausų 

■ dalyvavimą laidotuvėse. Taip pat dėkoju 
visiems pareiškusiems man užuojautos 
per spaudą, laiškais ar asmeniškai žodžiu.

P. Kulvinskienė.

WINDSOR, Ont.
Motinos diena

Windsoro Lietuvių B-nės K-to 
pastangomis, gegužės 18 d. 3 vai. 
p.p. Croatian National Home sa
lėje. 2520 Seminole įvyks Moti
nos dienos minėjimas.

Minėjimo metu atitinkamą 
kalbą pasakys rašytojas teisinin
kas Jurgis Gliaudą. Meninę dalį 
išpildys Windsoro vaikučiai ir 
Detroito lietuvių 
tyvas “Alka”.

Atsilankiusieji 
pamatyti Vinco 

'veiksmų veikalą “Svetimos 
plunksno s”. Veikalą režisuo
ja Justas Pusdešris.

Po minėjimo ir meninės dalies 
vyks šokiai. Visi Windsoro ir 
apylinkės lietuviai kviečiami da
lyvauti.

LB Windsoro Apyl. K-tas.
— Naujai išrinktasis Apyl. L. 

Org. K-tas pasiskirstė pareigo
mis: P. Januška —epirm., V. Ba- 
risas ;— pirm, pavad., J. Sinke
vičius — sekr., V. Leparskis — 
ižd. ir p. Barkauskas — reikalų 
vedėjas.

— Kitą sekmadienį liet, pa
maldų- metu sugros vargonai. 
Atvykęs chorvedis mėgins orga
nizuoti liet, bažnytinį chorą. 
Šiuo tarpu bažnytinis k-tas pa
siryžęs suorganizuoti parengimų.

. Windsorietis.
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Dvi to pat laikraščio laidos
Belgijos komunistų laikraščio

’’Raudonoji vėliava” redaktoriai ! ^ei visiems kitiems osmenims už vaini-
- kn« nnt vAhnniM knnn lietuviu rw»r'nrun-

labai nustebo, kai balandžio 1 d. 
gatvėse buvo platinamas ir labai 
plačiai skaitomas kitas to paties 
vardo ir visiškai tokios pat iš
vaizdos, bet kitoniško turinio 
laikraštis. Tai buvo kažkieno ba
landinis šposas skaudžiai palie
tęs komunistus.

Alus be vandens
Ką, juokinga? Tikrai taip. Bri

tų mokslininkų grupė paskelbė 
galimybę pagaminti kondensuo
tą alų. Gamybos principas labai 

l paprastas. Alaus % sušaldoma, 
j ledu virtęs vanduo pašalinamas, 
; o liekanti dalis vėliau galinti bū- 
i ti vėl paversta normaliu alumi 
! pridėjus vandens ir anglies dvi
' deginio gazo. Šis metodas padė- 
; siąs alaus eksportui bei apskritai 
i tolimesniam transportui.

KAM MOKĖTI NUOMA 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. 0991 arba RA. 4712. Namų: ME. 1740.

BUTCHER and ARMSTRONG
REAL ESTATE

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

RADIO AND TELEVISION SERVICE
Phone OIL. -3356

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

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

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

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

, Kailinių taisymas ir persiuvimas.
Duodama lengvam išsimokė j imui

BERGMAN FUR 00 TORONTO
197 Spadina Ave. Pries ateidami skambinkite: EM 4-6509

TEL. WA 6812 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

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos,

• krosnys ir tt
. Kalbame rusų kalba

6 * ir- t . • • *. * •

Pigiai ir skubiai perveža baidus,
STATYBOS MEDŽIAGAS IR KT.

VISOMIS SAVAIT ĖS DIENOMIS.

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

Mes dirbame 24 valandas

dramos kolek-

turės progos 
Adomėno 3-jų

DR. A. RATINOW

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

matizmo, skilvio ir kt.)
479 ĮA Euclid Ave., Toronto 

TeL RA. 6708.

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

dieniais po pamaldų.

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 a t važiuoju į na

mus teL RE. 1080.
190 Wright Ave., Toronto

• • • • • • «» i • •

DĖMESIO!

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754
■■ ■ ■ i ■ ...... ——

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

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 •

SHIFF’S
VALYMAS — 

PROSĄ VIMAS — 
PATAISYMAS — 

Raibame lietuviškai 
909 Dundas St West. Toronto 

Telefonas EM 4-6649

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS

Suite 410,
394 Bay St, Toronto, Ont. 

Telef.: EM. 4 - 9912.

DĖMESIO!

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

skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RI. 5804

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W. 

Tel. EM. 3-1618 .

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STINSON’S JEWELLERY
, . 2186 DUNDAS ST. W. TORONTO . _ _ ..

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

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vaL vakaro. .
. ••• • J* - • • “ • - — * « — . • .

Lietuvių Baldų Krautuvė 
“MOHAWK FURNITURE” 

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

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

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

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas

Ed. KONDRATAS
Turiu didelį pasirinkimą angliškų ir vietinių medžiagų kostiu

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

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

..............Dėmesio, Tautiečiai! ,
PIGIAUSIAS IR GERIAUSIAS BATŲ TAISYMAS 
. • » - . • .yr?L tik lietuviškoje .
“SIMON” batų taisymo dirbtuvėje

812 DUNDAS ST. W.. TORONTO
Vyriški puspadžio! ir kulnys... 52.75 į Meteriški aųgšti kulnys 
Moteriški augšti pusp. ir kuln ' ‘'
Sportiniai ... _______  ....

Moteriški žemi kulnys
2.25 Vyriški kulnys ..................

SAV. S. ANDRIEKUS

30c. 
40-50c. 
75-85c.

LONDON FURNITURE CO
Pilnas baldų pasirinkimas. Minkšti baldai—parduodami nauji 
ir atnauj .’narni seni. . į 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 pilietybes dokumentus, testamentus, įgaliavimus, 
sutartis ir kit.

DOMINION TRAVEL OFFICE
S. HEIFETZ, VIEŠOJO NOTARIJATO VEDĖJAS

143 QUEEN ST. W., Toronto 1, Ont - telefonas EM. 6-6451
Męs susirašinėjame vokiečių kalba

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

LAIKRODININKĄ 
turinti 30 metų profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai
M. MAT .INA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO



8 PUSL.
• f T II ■—....................................  1

K TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
> ■ 1 — — ■». -• . —

TOKCNTC. Cnt.
Balsavimų reikalu

Toronto lieutviškajaį visuo
menei primenama, kad jau vos 
viena savaitė beliko įsiregistruo
ti į lietuvių sąrašus ir patikrinti 
ar įtrauktas į balsuotojų sąrašus. 
Įsiregistruoti galima kasdien p. 
Jurkšaičio rūbų krautuvėje 921 
Dundas St. W. Patikrinti ar 
įtrauktas į balsuotojų sąrašus ga
lima ten pat, “Tulpės” valgyklo
je ir “TŽ” redakcijoje.

Balsavimai vyks kitą šeštadie
nį, gegužės 24 d., nuo 8 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

Atsiminkim savo lietuviškąją 
pareigą, kurią privalom visi at
likti. ,

. ApyL LOKo prez. posėdis
Šį penktadienį, gegužės 16 d., 

8 vai. vak. “Tulpės” svetainėje, 
994 Dundas Str. W., šaukiamas 
Toronto apylinkės LOKo prezi
diumo posėdis Kr. Tarybos rin
kimų paskutiniems reikalams 
sutvarkyti. Organizacijos, kurių 
atstovai prezidiume yra pastaty
ti kandidatais į Kr. Tarybą, pra
šomos prisiųsti naujus atstovus.

Balsavimų dieną visos Toron
to lietuvių organizacijos prašo
mos paskirti po du atstovus bal
savimams pravesti.

Lietuviai Toronto N. Parodoje
Toronto Apyl. LOKui Toronto 

nacionalinės parodos ' moterų 
skyriaus direktorė K. Aitkin ge
gužės 5 d. raštu pranešė, kad, 
nors parodoje vieta labai ribo
ta, lietuviams vieta visdėlto pa
skirta Moterų Paviljone. DėJ 
galimybės dalyvauti muzikinėje 
parodos programoje pranešią 
vėliau.

JT atsakė
Jungtinių Tautų Žmogaus Tei

sių skyrius balandžio 30 d. raš
tu Toronto apyl. LOKui prane
šė, kad apylinkės raštas su gy
ventojų parašais Genocido rei
kalu esąs gautas ir būsiąs panau
dotas, kaip tai numato Ūkinės ir 
Socialinės Tarybos nuostatas 
apie rezoliucijas. Kartu pridėtas 
išrašas rodo, kad tokia medžiaga 
išsiuntinėjama visiems nariams, 
prieš kiekvieną sesiją pateikia
ma susipažinti ir tt. Atseit ir to- 
rontiečių raštas bus pateiktas vi
siems Žmogaus Teisių Kom. na
riams.

Anglų kalbos kursai
Ontario Švietimo ministerija 

praneša, kad ir šią vasarą vyks 
anglų kalbos kursai pažengu
siems. Kursai prasidės liepos 2 
d. ir tęsis 6 savaites Toronto uni
versiteto Economic Building. 273 
Bloor Str. W. Vyks 5 vakarus 
per savaitę — nuo pirmadienio 
iki penktadienio.

Kandidatai bus paskirstyti į 
klases pagal kalbos mokėjimo 
patikrinimą. Registravimosi mo
kestis $5. Šiose klasėse negalės 
būti ‘ daugiau 25 mokinių, tad 
lankytojų skaičius ribotas.

Jei bus kandidatų, bus atida
rytos klasės ir visai anglų kal
bos nemokantiems, tik ką atvy- 
kusiems į Kanadą. Šių kursantų 
skaičius gali būti neribotas. Jų 
registracijos mokestis $2.

Asmeniškai ar laišku pareiš
kimus dėl dalyvavimo kursuose 
galima siųsti iki birželio pabai
gos šiuo adresu: Community 
Programmes Branch, Ontario 
Department of Education, 206 
Huron St. (4th floor). Įstaiga 
veikia kasdien nuo 8.30 iki 5 vai. 
pp, išskyrus šeštadienius ir šven
tadienius. —ei registracijos mo
kestis siunčiamas “money order” 
ar čekiu, gavėju reikia rašyti 
“University of Toronto”, bet 
siųsti nurodytu adresu.

Pobūvis — arbatėlė
Sekmadienį, gegužės 18 d., 8 

vai. vak., lietuvių parąpijos salė
je įvyks Toronto Vyr. Ateitinin
kų pobūvis-arbatėlė. - Nariai ir 
prijaučiantieji maloniai kviečia
mi dalyvauti.

Toronto Vyr. At-kų K. V-ba.

Smagus pavasarinis pobūvis 
gegužės 24 d., šeštadienį, įvyks 
italų salėje Dundas gt. prieš lie
tuvių bažnyčią.

Į Lietuvos buvusius karius
Šiandieną pasaulinė politinė 

situacija atrodo kaip ir aprimu
si. Bet dažnai būna tyla prieš 
audrą.

Mūsų tauta taip daug iškentė
jo per visus karus, o ypatingai 
per antrąjį pasaulinį karą, kad 
jau nėra baisios mums jokios 
audros. Po pirmos audros, atseit 
1-jo Pasaulinio karo, mūsų tauta 
tapo nepriklausoma. Dėka mūsų 
savanorių pasisekė sukurti Ne
priklausomą Lietuvą.

Antras pasaulinis karas atne
šė mūsų tautai vergiją. Lietuva 
tapo maskolių okupuota. Daug 
lietuvių pabėgo į vakarus nuo to 
maskoliško staliniško bizūno, 
bet jisai dar plaka lietuvius, ten 
tėvynėje mūsų brolius.

Mes, buvę Lietuvos kariai ir 
savanoriai negalime sėdėti ran
kas sudėję, ar tai būtų Kanado
je, ar JAV, ar Australijoje, kuo
met mūsų sesės, broliai naikina
mi bei tremiami į Sibirą. III Pa
saulinis karas artėja dideliu grei
tumu. Mes turime būti pasiruo
šę sutikti šią audrą ne pakrikai, 
bet tvirtai susibūrę į karių orga
nizaciją.

1951 m. lapkričio 23 d. Toron
te buvo susirinkę karininkai ir 
savanoriai prisiminti mūsų ka
riuomenės įsikūrimą. -

Besišnekučiuojant, daug buvo 
pasipasakota epizodų iš mūsų ko
vų už nepriklausomybę bei vo
kiečių nuvertimą mūsų Laik. vy
riausybės Kaune 1941 m.

Šis susirinkimas laikinai įga
liojo pp. Kauną, Grigaitį, Stepai- 
tį ir Banelį sueiti į kontaktą su 
JAV esančiomis panašiomis or
ganizacijomis ir nubrėžti kokius 
nors laikinus įstatus pastoviai 
buvusių karių organizacijai.

Visų pageidavimu, į karių or
ganizaciją kviečiami: buvę kari
ninkai, viršilos, puskarininkiai ir 
savanoriai-kūrėjai.

Gavus iš JAV lietuvių atsar
gos karių organizacijos statuto 
projektą ir kitų informacijų, š.m. 
gegužės 18 d. Toronte, šaukiamas 
visuotinis karių susirinkimas 
mūsų reikalams aptarti bei pa
sisakyti kaikuriais principiniais 
klausimais. Taigi visi, visi tame 
susirinkime dalyvaukime. Susi
rinkimas bus Toronto lietuvių 
parapijos salėje 4 vdl. pp.

Laikinas Komitetas.
Dr. M. Anyso paskaita

Liet. Tesiininkų D-jos Užsieny 
Toronto skyrius gegužės 17 d., 
šeštadienį, 4 vai. p.p. punktualiai 
Ukrainiečių salėje, 111 augšt., 
404 Bathurst Str., rengia viešą 
paskaitą: VLIKo ir diplomatijos 
santykių nagrinėjimas teisiniu 
požiūriu (II dalis).

Paskaitą skaitys buv. Klaipė
dos krašto gubernatūros patarė
jas Dr. M. Anysas.

LTDU Toronto sk. VJjar.
Nuoširdi padėka

Motinos dieng minint tiek daug prisi- 
dėįusiems: kleb. kun. Ažubaliui, pp. Kai
riui, Routinš, Zubrickaitei, ščepavičie- 
nei ir Danutei Sčepavičiūtei, Kačanous- 1 
kienei, paskaitininkei I. Matusevičiūtei, 
šeštadienio mokyklos mokytojams ir jos 
auklėtinėms. Jūrų skautėms ir skautams 
šokėjams, jų vadovei p. Ličkūnaitei-šedie- 
nei, Parcpijos’chorui ir jo dirigentui kun. 
Pocevičiui ir liet, radijo vedėjui p. Sima
navičiui. Rengėjos.

Komunistų mitingas
Pereitą sekmadienį 8.30 vai. 

vak. Maple Leaf Gardens įvyko 
vad. Taikos Kongreso suorgani
zuotas mitingas, kuriame 2000 
dalyvių kalbą pasakė tik nese
niai iš Kinijos grįžęs Dr. Endi
cott. Jis esą Kinijoje visur kal- 

. bėjęs taikos reikalu, bet grįžęs 
'buvęs sutiktas kaip priešas Nr. 
, 1. Jis tikįs, kad tai tik atskirų 
žmonių esanti tokia nuomonė. 
Vietoj neįsileisto į Kanadą Du 
Bois, kalbėjo tūla-moteris, pareiš 
kusi, kad jam buvę pasiųsta gė
lių. Baigdama ji paprašė auk^ 
“taikos reikalams”.

Viename salės kampe buvo ki
lęs triukšmas, bet greit nurimo. 
Aplink salę patruliavo motocik- 
listai, raiti ir pėsti pareigūnai.

Neįsileido agento
Dr. W. E. B. DuBois, kuris kar

tu su Endicott turėjo kalbėti per
eitą sekmadienį Maple Leaf Gar
dens komunistiniame mitinge, 
atskridęs į Torontą, Malton ae
rodrome buvo sulaikytas kartu 
su žmona ir už poros valandų 
pasiųstas atgal į Niujorką. Sako
ma, kad jis imigracijos departa
mentui atsisakęs atsakyti į 3 
klausimus, pateikiamus įvažiuo
jantiems į Kanadą.

r

Vedybos — krikštynos
Praėjusį šeštadienį Toronto 

liet. kat. bažnyčioje susituokė 
Andrius Tamošaitis su Adele 
Gincaite.

Pakrikštyta Jurgis Gintaras 
Rautinš ir Arlene Phillis Dagys.

1952 m. gegužės mėn. 16 d., penktadienį, 
visas Toronto jaunimas ir skautų bičiuliai 
kviečiami į

Nepaprastą šokių vakara
PUOŠNIOJE PALACE PIER SALĖJE

Šokiai nuo 9-1 vai. Gros 15 žm. orkestras
Rengia Toronto Jūros Skaučių laivas “Vandenė”

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

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.

Vaikų šventė t
Vaikų šventė pereitą sekma

dienį, kaip ir buvo laukta, praėjo 
su dideliu pasisekimu. Parapijos 
salė buvo pripildyta vaikučių ir 
jų tėvelių bei palydovų.

Mokyklos mokytojai su vaiku
čiais pravedė lietuviškus ratelius 
visiems kartu gražiai dainuojant. 
Pravestos lenktynės. Scenoje at
skiri vaikučiai pasirodė su na
muose išmoktais eilėraščiais, dai
nelėm. Už geriausius pasriody-

Mielus idėjos draugus,
ALFĄ ŠARAUSKAITĘ ir VACĮ LANIAUSKĄ, 

sukūrusius ateitininkišką šeimą, nuoširdžiai sveikiname ir 
Augščiausiojo palaimos linkime

Hamiltono Vyresniųjų Ateitininkų Kuopa.

Mielus idėjos draugus — lasiečius
LAS Toronto skyriaus valdybos narį ANDRIŲ TAMOŠAITĮ

. ir _
LAS narę ADELĘ GINCAITĘ,

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikina ir linki saulėtos 
ateities ir laimingai sulaukti grįžimo valandos į Laisvą 
Nepriklausomą Tėvynę Lietuvą •

• Ai t f • '
• Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio (LAS)

Centro Valdyba Kanadoje.

. A. A. Akelaitis
Gegužės 9 d. Sault Ste. Marie 

širdies liga tesirgęs vos kelias 
dienas mirė lietuvis Stasys Ake
laitis, 58 mt. Velionies palaikai 
buvo pergabenti i Torontą, kur 
gyvena jo du sūnūs ir duktė. 
Gedulingos pamaldos už velio
nies sielą įvyko antradienį To
ronto liet. kat. bažnyčioje, o lai
dotuvės — Vilties Kalno kapi
nėse Toronte. .>i Ji

Buvo pavogę automobilį
Pereitos savaitės'pirmadienio į 

antradieni naktį buvo pavogtas 
J. Karaliaus automobilis, buvęs 
gatvėje. Vagyš’ už poros valan
dų buvo sugauti už Hamiltono, 
važiuoją Buffalo link. Tai buvo 
dvi poros — vyras su žmona Ir 
kitas vyrukas su mergaite. Pasi
rodo, kad jie sugauti jau su tre
čiu vogtu automobiliu.

Laikraščiai ir žurnalai
dabar pigesni nei bet kada anksčiau.
Visais prenumeratos rekialais kreipkitės i
VYT. AUŠROTĄ, 263 Havelock St., Tel. LO. 3647. 
Sekmadieniais parapijos salėje

ERNEST RIDOUT REAL ESTATE LTD.
Kanadoje didžiausia namų pirkimo-pardavimo įstaiga

PRANEŠA

kad mūsų Toronto Vakarinės Srities įstaigoje 
2390 Bloor St. W.

t dirba lietuvis agentas

BRONIUS SERGAUTIS
. Telef. MU. 7377

MCNTREAL, Que.

KINO “CENTRE” 72w
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadieni, gegužės 15, 16 ir 17 d.
1. FRANCIS — Donald O’Connor, Patricia Medina 

BEST OF THE BADMEN—spalv. — Robert Ryan, Cl. Trevor

Pirmadienį — trečiadienį, gegužės 19, 20 ir 21 d.
TO PLEASE A LADY — Clark Gable, Barbara Stanwyck 
I SEE ICE — George Formby

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

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.

235 Pacific Ave., Toronto, Ont
Telefonas M U. 1214 

Mūsų įstaigoje Hamiltone, 913 Main St. E., 
dirba lietuvis

V. TUKLERIS
Telef. 9-4121.

mus buvo paskirtos premijos 
knygomis: Simonaitytei ir Stan- 
čikaitei už eilėraščius, Ubeika už 
rašinį apie Zarasus, Kauliūtė už 
skambinimą pianinu.

Taipogi veikė bufetas, kur 
kiekvienas šventės dalyvis gavo 
veltui ledų ir gaivinančių gėri
mų. Dar buvo parodyta trumpa 
filmą. Programai vadovavo mo
kytojai: pp. Vileniškaite ir J. 
Gaižutis. Lėšas parūpino tėvų 
komitetas.

Tai buvo viena iš įdomiausių 
programų. Būtų labai gražu, kad 
ir organizacijos, ruošiančios pa
rengimus į programą įterptų lie
tuviškus šokius bei pravestų liet, 
ratelius. ' Kar.

— Torontas. — Miesto gatvė
se neseniai pastatyti automatai 
automobilių stovėjimo mokes
čiui rinkti per mėnesį duoda 20 
tūkstančių dolerių.
Priimu vaikus priežiūrai darbo 
metu. Skambinti EM. 3-0735.
Tabako farmai reikalinga sena 
moteris prižiūrėti vaiką. KR 1, 
Simcoe, Ont. J. Žemaitis.
Dėl išvažiavimo pigiai parduo
dami: vaikų vežimėlis ir kėdu
tės. Kreiptis iki gegužės 15 d. tel. 
HA. 0641.
Išnuomojama 2 kambariai vien- 
gunbiams ir vienas kambarys 2 
asmenims su baldais. 153 Edna 
Ave.
Išnuomojamas 1 kambarys sii 
baldais ir 2 kambariai su baldais 
arba be jų (yra sinka ir gazas) 
viengungiams arba vedusiems 
Dundas Str. — St. John's gatvių 
rajone — 88 Laws Str. Telefonas 
RO. 2846.
Išnuomojamas su arba be balau 
didelis kambarys ir didelė virtu
vė. Virtuvėje yra gazinė plyta ir 
sinka. Tel. ME. 1602.
Išnuomojamas 2 kambarių ir vir
tuvės butas 104 Wright Ave.. 
Tel. KE. 4703. Kreiptis vakarais 
po 5 vai. ,
Išnuomojamas kambarys be bal
dų dviems asmenims. Galima 
naudotis virtuve. 369 Dovercourt 
Rd. Tel. OL. 1206.
Išnuomojami 2 kambaliai ir vir 
tuvė II augšte; frontinis kamba
rys I augšte su teise naudotis 
virtuve vedusiems ar 2 mergai
tėms. Kreiptis po 6 vai. vak. 291 
Marguretta Ave. (Bloor-Lans
downe rajone).
Išnuomojamas kambarys vie
nam asmeniui, pritaikintas dau
giau mergaitėms. Skambinti vi
sada OL. 4166.
Išnuomojamas dviem mergaitėm 
arba vedusiai porai didelis kam
barys su baldais. Parkdale arti 
Sunnyside. Galima naudotis vir
tuve. Skambinti KE. 0342 po 6 
vai. vak.
Išnuomojamas H augšte didelis 
kambarys. Galima naudotis vir
tuve. 177 Lisgar St Tel. KE. 7536.

Montrealiečiai nepamirškite!
Gegužės 17 d., šeštadienį, 8 vai 

punktualaii D'Arcy McGee salėj 
220 Pine Ave. West. Montrealio 
Lietuvių Choras ruošia komp. S. 
Gailevičiaus 25 m. muzikinio 
darbo sukaktuves — koncertą.

Programoje komp. S. Gaile
vičiaus kūrinius išpildo op. solis
tė E. Kardelienė, solistės R. I. 
Ivaškevičiūtės. Be to, programo
je dalyvauja Montrealio Lietu
vių Dramos Teatro aktoriai pp. 
A. Dikinis, J. Akstinas ir Mont
realio Lietuvių Vyrų bei Mišrūs 
Chorai vadov. komp. S. Gaile
vičiaus.

Po koncerto Vyt Didžiojo Klu
be — 2159 St. Catherines East — 
choro ir svečių pabūvis.

Choro administracija.
—.Teko pasikalbėti su buvu

siu Lenkijos karo vadu Kaz. 
Sosnkowskiu, Jcuris dabar ūki
ninkauja Arundel, P.Q. Pasiro
do, jo žmona lietuvaitė iš Tel
šių. Senas generolas sakosi per
gyvenęs 11 karų ir dvi revoliu
cijas, ir moka du žodžiu lietu
viškai: “graži mergaitė”, kuriuos 
visai taisyklingai ištarė.

— Montreaiis. — Riaušes pa- 
kėlusios Bordeaux kalėjimo ka
linių didelė dalis išsiųsta į kitus 
kalėjimus, o likusieji 327 išskirs
tyti po vienutes.

“Lithuania”
Katalikiško anglų mėgėjų te

atro auklėtoja, Cathespian 
Guild, kas metai tėvų jėzuitų Lo
jo!;. kolegijos salėje suruošia mė
gėjiškų teatro grupių rungtynes. 
Šimet dalyvavo 6 parapijos ir 
šv. Povilo akademijos studentai. 
Sprendėju buvo amerikietis li-

— Torontas. — Ontario val
džia ruošiasi provincinę nuomų 
kontrolę panaikinti, paliekant 
teisę ją įvesti ar neįvesti savi
valdybėms.

— Toronto. — Ontario provin
cijos bedarbių skaičius per tris 
pastaruosius mėnesius sumažėjo 
apie 30.000, tačiau dar tebėra 
apie 40.000. ,

Adolfas Ilminonis, 
apie kurį buvo rašyta “TŽ” Nr. 
39 pereitais metais rugsėjo 17 d., 
kad esą išvykęs į darbą ir nesu
grįžęs į namus, šiuo metu jau 
randasi Toronte ir įsiregistravęs 
Unemployment įstaigoje — 174 
Spadina Ąve.

Pirmoji slėptuvė 
prieš atomines bombas Toronto 
gegužės mėn. bus pradėta staty
ti North Yorke optinės importo 
ir urmo prekybos bendrovės W. 
Carsen & Co. Ji bus pritaikyta 
tik saviems tarnautojams (jų 
ten 12) ir vandens bei maisto at
sargoms.

teratūros profesorius Loras ko
legijoj, Dubuque, Iowa, kun. 
Kari G. Schroeder. Lietuviams, 
iš v.ardo buvo įdomus šv. Liudvi
ko p-jos grupės statytasis anglų 
poeto Ruperto Brooke vaizdelis 
“LiQiuania”, nors jame nieko lie
tuviško nėra. Autorius, matyt, 
tuo vardu norėjo pareikšti tolį 
nuo Europos kultūrinių centrų, 
nes veikla vyksta “netoli Mogile- 
vo” paniūriusiame girių krašte. 
Turinys toks: prieš daugelį me
tų staiga iš namų dingo 13-kos 
metų nuskurėlio vargdienio ūki
ninko sūnus. Tėvai spėjo, jis nu
skendęs, bet tikrenybėje jis nu
sidavė į miestus, kur pralobo ir 
nusprendė, namo sugrįžęs, tėvus 
savo pasisekimais nustebinti ir 
pradžiuginti. Vėlų vakarą staiga 
pasirodęs, jis pasiprašo nakvy
nės pas tokio ponaičio nepažinu
sią motiną, kuri atiduoda jam 
paskutinį tėvui taupytą valgį. 
Nepažįsta jo nei sesuo, kurios 
kūną sužalojo sunkus gyveni
mas, o sielą pažeidė skurdas, nei 
tėvas. Sūnus pasišvaisto prieš jų 
akis savo pinigais ir aukso laik
rodėliu. Jam gulti nuėjus, pas li
kusius kyla mintis ji nužudyti ir 
pasinaudoti jo turtu savo būklę 
pagerinti. “Juk “svečias” sakėsi, 
kad nieko nesutikęs čia eidamas, 
nieko nepažįstąs, ir esąs giriose 
paklydėlis. Tėvas, tačiau, negali 
baisaus darbo atlikti ir peilį nu
metęs Išbėga į kaimelio karčia- 
mą “drąsos” žygdarbiui. Jo be
laukdamos, moterys ima nekan
trauti ir galiausiai sesuo paima 
kirvį ir miegantį brolį užmuša, 
motinai padedant. Atvyksta tė
vas, kurį girtą ir veik nieko ne
nusivokiantį atveda kaimynas. 
Jis paklausia, kur sūnus. Pasiro
do, jis jį ryte sutikęs ir šis jam 
pasipasakojęs, kad norįs tėvus 
nustebinti ir prašęs nieko iki ry
tui niekam nesakyti. Motina, iš
girdusi, kad nepažįstamas tur
tuolis buvęs jos sūnus, klykda
ma sukrinta ant grindų, sesuo 
ramiai sėdasi prie stalo policijos 
laukti, kaimynas išbėga, o gir
tas tėvas be sąmonės gula ant 
suolo.

Rupertas Brooke mokėsi Cam
bridge universitete Anglijoje ir 
pirmą eilėraščių tomą išleido 
1911 metais. “Lithuania” parašė 
1915 m., tik prieš mirtį Galipolės 
fronte. Eilėraščiai, sakoma, rodo 
nemenką talentą. Viename jis 
pareiškė dažniausiai jo cituoja
mus žodžius: “Vistiek kur mano 
kūną į žemes pakas, ten sklype
lis mano šventos tėvynės atsi
ras”.

— Montreaiis. — Septynios di
džiosios krautuvės, kurios neuž
sidarė gruodžio 8 d., paskelbė 
veiksią ir per šeštines, gėguž. 22 
d. Miesto tarybos nutarimą švęs
ti katalikų šventes jos laiko ne
teisėtu.

VISADA IR VISDOMET
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys

J. BERŽINSKAS .
1212 Dundas St. W. Toronto - - - TeL LA. 9547 ir MU; 3940

Lietuviai važiuokite vasaroti į
O. ir E. NARUŠIŲ VASARNAMI 

“FOUR OAKS” TOURIST HOME 
Leamington, Ont., 318 'Erie St South.

Greitas ir geros patarnavimas, lietuviški valgiai, saulėtas Erie ežero krantas.
KAINOS: Vienam asmeniui kambarys ir maistas savaitei $25.— 

Tik kambarys vienom asmeniui .  .-. $15.—
Tik kambarys dviems asmenims .....................$20.—
Tik kambarys trims asmenims .................................. . $25.—

Šios savaitės namų pirkimai:
• . - *■  •

$15.500, Gladstone gt. (netoli Bloor), 6 kambarių, vandenili 
-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)

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas . 

1081 BLOOR ST. W.
(tarp Dufferin ir Do vercourt)

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

susitarimą
•

Telefonas ME. 2933

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas w

314 BATHURST ST. 
Toronto 

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

Tel. LL. 5769
Kalbamos valandos:
Kasdien nuo 1 l-12val., 2-4 vai. 
po pietų ir 7-9 vai. vak. Šešta
dieniais nuo 12 iki 3 vai. p.p. 
Sekmadien., pagal susitarimą.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS, 

pergabena baldus, special rstaj- 
i pervežti šaldytuvus. Transportą*  
visų rūšių. Didelis sunkvežimis 

Informacijų kreiptis OL. 1403 
9 Delaware Ave., Toronto, Or.t 

24 valandų taryba.

$17.500. 8 kamb., High Parke, atskiras namas su garažu, 
naujai dekoruotas, vandeniu ir alyva šildomas. Įmokėti 
$6.000. . . \
$13.5000. 6 kambarių, High Parke, su garažu, oru - alyva 
šildomas. Įmokėti $3.500

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

♦

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

H. M. DAVY & CO
I

105 Roncesvalles Ave^ Toronto k
LA. 2763 - - LA. 611


