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PASKUTINĮ ŽINGSNĮ ŽENGIANT LAIK. KLB ORG. KįįĮ^ETAS SKELBIA: SAVAITĖS ĮVYKiy APŽVAIGA
O vis dėlto per ilgai ir su tam 

tikrais skrupulais mums tenka 
kalbėti apie tokį paprastą daly
ką, kaip apie savos lietuviškosios 
bendruomenės tvarkomųjų orga
nų sudarymą. Ištikrųjų tai natū
raliausia mūsų gyvenimo būti
nybė. Kasgi sakys, kad mes lie
tuviai nesame vienetas, kad ne
sudarome tautinės bendruome
nės? Kas gi galėtų teigti, kad 
mūsuose nėra bendros lietuviš
kos iungties, kad nėra reikalu, 
dėl kurių visi vienodai sieloja
mės, kad neturime siekimų bei 
uždavinių, kuriuos visi norėtu
me nuveikti? Atseit, niekas ne
galėtų sakyti, kad nereikalingi 
organai, kurie šitiems užsimoji
mams bei siekimams jėgas su
kauptų ir darbui vadovautų. Mes 
žinome, kad kuriamųjų organų 
paskirtis ne mūsų gyvenimą 
tvarkyti — jį apsprendžia gyve
namojo krašto įstatymai, ne 
visą mūsų visuomeninę veiklą ir 
santykius apspręsti — tai ap
sprendžia mūsų pasaulėžiūra bei 
politiniai įsitikinimai, — bet va
dovauti bendruomenės gyveni
mui ten, kur ji susiduria su iš pa- 
šalies ateinančiais veiksniais, 
kad būtų pašalinti neigiamieji, 
kurie lietuviškajai bendruome
nei kenkia, lietuvybę silpnina, 
kad būtų sukauptos jėgos atgau
ti tai, kas-čionykštės bendruome
nės bei visos tautos yra prarasta, 
bet kas jai priklausą. -Bendromis

' tai gali būtį lengviau atsiekta 
negu pavieniui arba mažomis 
grupėmis. Visų kitų sričių ku
riamieji bendruomenės organai 
negali liesti ir nelies. Visa profe
sinė, ideologinė ar oolitinė veik
la lieka atvira ir laisva, tik, ži
noma, įsprausta i rėmus tautinės 
drausmės, diktuojamos didžiųjų 
tautos reikalų. Bet taip yra ir 
dabar. Nėra, tiesa, dabar organo, 
kuris tai galėtų priminti, bet yra 
princijai ir kontroliuojanti vie
šoji nuomonė.

Taigi kuriamieji bendruome- 
v nės organai neatneš jokių varž

tų, bet tik sistemą jėgų sukau
pimui. Atrodo, tai turi būti vi
siems priimtina ir visų sveikin
tina. Ir jei mums iki to teko taip 
vargingai kastis vingiuotais ke-

liais, tai tik ne dėl bendruome
ninių, bet dėl pašalinių kliudan
čių veiksnių, dėl skrupulų, ku
rie vis pasireikšdavo klaidingai 
supratus bendruomeninių orga
nų paskirtį bei uždavinius.

Vieną kartą šitoje vietoje mes 
jau nurodėme, kad šiuose rinki
muose negali laimėti ar pralai
mėti jokia lietuviška grupė ar 
srovė. Čia gali laimėti ar pralai-. 
mėti tik lietuvis. Jei išrinksime 
į organus nepajėgius žmones ar
ba tik savo partinį kromelį teži
nančius, pralaimėsime visi lietu
viai, nes tie organai nepajėgs at
likti tai, kas reikalinga ir, gal
būt, įmanoma pasiekti. Jei iš
rinksime pajėgius ir augštų kva
lifikacijų žmones, kurie nuošir
džiai dirbs bendrajam lietuviš
kajam reikalui, nesileisdami į jo
kius ne bendro intereso vingius, 
būsime visi laimėję.

Turėkime' galvoje tai šį šešta
dieni, eidami atlikti savo parei
gos prie urnų. Balsuodami žiūrė
kime į asmenis, jų pasiruošimą 
bei kvalifikacijas, visuomeninį 
patyrimą ir nuoširdumą lietuviš
kajam reikalui.

Ir demokrtinė santvarka kar
tais atneša staigmenų. Galbūt, 
kai bus paskelbti balsavimų re
zultatai, ne vienas pasijusime 
apsivylė, bendruomenės spren
dimas, galbūt, bus kitoks, negu 
daug kas laukia. Bet dėl to jau-j

bo našta — tai bus ne Ičokios tei
sės, bet tik darbo našta — jei ji 
bus užversta ant kitų pečių, ne
gu kas laukė, tikėkim, kad šita 
našta bus sąžiningai nešama, o 
visų kitų pareiga bus tik talki
ninkauti, padėti.

Ilgai raivęsi, su gegužės 24 d. 
rinkimais įžengsime į naują ben
druomeninio gyvenimo etapą, 
kurio sėkmingumas priklausys 
nuo mūsų pačių. Mes tikime, 
kad bendruomeninio gyvenimo 
esmę bei naujųjų organų paskirti 
visi teisingai suprasime ir išug- 
dysime darnų.sugy venimą, kokio 
reikalauja mūsų didieji idealai— 
lietuvybė ir tautos laisvė. Tepa
siekiame ir mes, kad kitataučiai, 
mus stebėdami, galėtų sau tarti: zervų ir tuoj pat Kanada ratifi 
“Būkim, kaip lietuviai.'”.

Į KANADOS
Kanados Lietuvių Bendruo

menės Laik. Org. K-tas, stovėda
mas savo darbo ir paskirties pa
baigimo išvakarėse, kreipiasi į 
jus gal ir paskutiniuoju žodžiu. 
Kreipiasi ir kviečia, kad gegu
žės 24-ji diena taptų mūsų soli
darumo, vienybės šventė. Šią 
dieną rinksime pirmąją Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Tarybą. Visi lietuviai, atvykę 
prieš dešimtmečius ar tik vakar, 
kur kas begyventų, kokios gal ir 
nelengvos sąlygos trugdytų, 
kviečiame šios dienos bent va
landą paaukoti solidarumui, da
lyvaujant prie urnų.

Esame .nedidelės išblaškytos 
tautos vieni kitiems broliai ir

LIETUVIUS.
seserys, užmirškime smulkius 
nuomonių skirtumus, nesusipra
timus, buvusius nesklandumus. 
Vardan didžiosios mūsų tautos 
tragedijos parodykime cŪdžiausį 
vieningumą Kanados lietuvių is
torijoje. Visi kaip vienas daly
vaukime, o kartu paraginkime ir 
tuos, kurie būtų abejingi daly
vauti parinkime žmonių, iš kurių 
mes galėtume reikalauti didelio 
tolerantingumo, dar daugiau, 
sugretinti mūsų eiles, suderinant 
visokeriopu veiklą iki didžiosios 
pergalės, iki išlaisvinimo mūsų 
demokratinės nepriklausomos 
Lietuvos.

Laik. KLB Org. Komitetas 
Montrealy.

LKLB Org. Kom. gegužės mėn. biuletenis
Š.m. gegužės 24 d. visoje Ka

nadoje vyksta rinkimai į Kana
dos Lietuvių Bendruomenės Ta
rybą. Balsavimai vykdomi griež
tai laikantis KLB Tarybai rinkti 
taisyklių.

Balsuoti yra kiekvieno susipra- 
tusio Jietuvio bendruomeninė 
pareiga. Kiekvienas, turįs balsa
vimo teisę, gali balsuoti tik už 
save. Asmenys dar neįtraukti į 
balsuotojų sąrašus, turi teisę už
sirašyti į balsuotojus jiems at
vykus balsuoti į rinkiminę būs
tinę. Tokių rinkikų registracija 

4uri būti -atžymėta balsavimo

Balsavimo lapelis, talpinąs aP* 
fabetinį kandidatų Apygardoje 
sąrašą ir nurodymus kaip bal-

suoti, gaunamas balsavimo die
ną Rinkiminėje būstinėje. Rin
kiminė komisija' — ALOKas iš
duodamas balsavimo lapelį ir 
voką asmeniui, atžymi jį balsuo
tojų sąraše. Komisijos pirminin
kas ar jos narys, rinkiko prašo
mas, paaiškina balsavimo tvar
ką. Balsavimo būste ir prie jo 
draudžiama bet kokia agitacija. 
Balsams mesti Rinkiminė komi
sija parūpina uždarą dėžę su 
bals, voko pločio prakarpa.

Prie balsu skaičiavimo be Rin- 
kūninės Komisijos — ALOKo 
gali būti atstovai , iMio rinkikų, 

balsavimo rezultatais ir pasirašo.
Suskaičiuoti balsavimo lape

liai, balsavimo rezultatų skaičia-

Pasaulinės politikos painiavos 
teberaizgomos ir kaip greit jas 
pasiseks išpainioti, dar neaišku.

Vokietijos įjungimd į Europos 
gynimą klausimas tebėra dėme- 

ą. AJLu.is.ai ūks* šio centre, bet vis dar supainio- 
balsavimo lape- Į tas. Pasirašymas V. Vokietijai 

suverenumo grąžinimo ir jos

vimo juodraščiai, 
balsavimo lapeliai 
džiaga atatinkamai 
sudedama į vokus, užklijuojama 
ir ALOKo pasirašoma per vokų 
suklijavimo vietą. ALOKai tiks
liai atsiskaito iš I 
lių likučio.

Balsavimų dienos protokolas įsijungimo į Eui ^pos gynimo 
rašomas pradedant nuo balsavi- bendruomenę sutarčių vakarie- 
mo pradžios ir baigiant paskuti- čių laikomas labai skubiu daly- 
niais Rinkiminės Komisijos ku, nes įsigalioti pirmajai sutar- 
Veiksmais balsus suskaičius. Pro- 
tokolan surašoma visa balsavimo 
eiga, pažymint įvykius, balsuoto
jų pareiškimus, nusiskundimus, 
balsavimo rezultatus ir tt. Jei 
protokolas surašomas ant kelių 
palaidų lapų, tai komisija pasi
rašo ant kiekvieno lapo. Protoko
las rašomas iš karto, t.y. jis ne
gali būti perrašomas. Visi ištai
symai turi būti aptarti.

Visa balsavimo medžiaga ir 
balsavimo dienos protokolas tari 
būti išsiųsta registruotu siunti-

nesuvartoti 
ir kita me- 
sugrupavus

čiai, be kurios negali įsigalioti 
antroji, yra reikalinga visų pa
sirašiusiųjų valstybių parlamen
tų ratifikavimas. Tuo tarpu JAV 
kongresas šią sesiją baigia lie
pos mėnesį, o sekančios susirinks 
tik po prezidento rinkimų lap
kričio mėn.. net vasarį. Jei sutar
ties pasirašymas bus uždelstas, 
kongresas jos ratifikuoti šioje se
sijoje nespės ir klausimas liks 
neišspręstas iki sekančių metų. 
Dėl to So v. Sąjunga ir visas ko
munistinis pasaulis stengiasi 

niu Laik- KLB Org. K-tui. c/o veikti vokiečių nuotaikas prieš 
P. Juškevičienė. 3994 Rosemount į ginklavimąsi ir šiaip visaip pai- 
BlvcL, Montreal, P.Q., š.m. gegu- Į nioti. kad tik ilgiau užsitęstų. V. 
žės mėn. 26 d. prieš pietus. Iki j Vokietijos valdžia'norėtų skubė- 
išsiuntimo visa tai paliekama Į ti, tačiau iškelia klausimų, dėl 
ALOKo pirmininko žinioje, ap- ’ 
saugoje ir atsakomybėje.
w Lėšų reikalu: Naujai gauti pi
niginiai įnašai KLB Tarybos rin
kimų pravedimui ir pirmosio.- 
Tarybos sesijos sušaukimui -iš 
Winnipeg, Delhi (du), Toronto 
(d^), St- Catherines, Natai ir St. 
Sa&HifMaigftįįAT .QKi^Laukaame 
lėšų minėtam reikalui iš likusių 
apylinkių.

Laik. KLB Org. Komitetas

KANADA RATIFIKUOJA GENOCIDO ĮSTATYMĄ
Valstybės Departamento vingiai

Lemkinas dėkoja lietuviams. Mirė Adomas Brakas. Juoda
• ranka ar žioplumas? Ukrainiečiai nori išsiaiškinti. “Amerikos 

Balsas” tik žaidžia. Amerikiečių žurnalai išreiškia viešąją 
nuomonę. Niujorko bendradarbio ALMAUS.
• Kanadiečių delegacija JT 

patvirtino žinią, jog visos Kana
dos politinės partijos, atstovau
jamos taip vadinamam “Inter- 
Parlamentary Committee”, vien
balsiai nutarė, kad “be jokių re-

kuotų Genocido konvenciją”.

Britu parlamentaras Pabaltijį palieka rusams
Parlamentaras Christopher j lėti. Kas kalba žmoniškumo var- 

Hollis, tik ką grįžęs iš Vokietijos,! du, turi atsiminti visus paverg- 
The Ensign gegužės 17 d. nume-j tuosius.
ry paskelbė straipsni “Vokieti- • Dėl to mes kviestame parla- 
jos apginklavimo moraliniai as-i mentarui Ch. Hollis rašyti laiš- 
pektai”. Svarstydamas Vokieti-' kus, nurodant, kad jo tokia nuo- 
jos apginklavimo vaisius, jis pri-į monė įžeidžia milijonų pabaltie- 
eina išvados, kad apginkluota ’ čių kančias. Tiktų dėl to taip pat 
Vokietija natūraliai sieks išvaly- kreiptis ir į The Ensign redakci- 
ti nuo rusų Rytų Vokietiją ir pa- j ją, kuri nerado reikalo net pri- 
keisti Oderio-Neisės sieną. Taiį dėti pastabą prie tokių minčių, 
jam atrodo natūralu ir remtina.' Chr. Hollis yra Britų parla- 
O girdi, jei mes, t.y. vakariečiai, mento narys nuo 1935 m., kon- 

' būsime pakankamai pajėgūs iš- servatorius iš Welshire, yra bu- 
krapštyti rusus iš Rytų Vokie-! vęs Notre Dame univ. profeso- 
tijos, tai “is there any reason rius. Jo namų adreso mums su- 
why we should not at the same žinoti nepasisekė, bet galima ra- 
time demand that communism syti stačiai į parlamentą Londo- 
go back in something like the 
frontiers of pre-Hitlerite Germa
ny”. Esą, nėra jokio moralinio 
pagrindo grumtis vien dėl Vo
kietijos. Reikią paremti Rytų 
Vokietijos išsivadavimą, bet ne
pamiršti ir Lenkijos ir Čekoslo
vakijos ir kitų rytų Europos sa
telitinių valstybių.

Taigi pagal Hollis Vakarų pa
saulis turi rūpintis išvaduoti sa
telitines valstybes “pavyzdžiui, 
iki buvusios priešhitlerinės Vo
kietijos sienų” ir Lenkiją. O kaip 
su pavergtuoju Pabaltiju? Hollis 
sutinka tuos kraštus palikti so
vietams. Tai yra pareiškimas 
minties, dėl kurios mes lietuviai 
ir visi pabaltiečiai negalime ty-

ne.

“Taikos kongreso” 
samdiniai

Į gegužės 10-11 d. “Taikos kon
gresą“ Toronte, kur kalbėjo pa
garsėjęs Dr. Endicott, organiza
toriai buvo užsimoję atvežti 1200 
Quebec kolegijų ir universitetų 
studentų, kad po to galėtų šauk
ti. jog ir katalikų jaunimas su 
jais. Prieš kongresą buvo varo
ma labai plati agitacija tuo rei
kalu ir visiems, kas važiuos, bu
vo žadama padengti kelioinės iš
laidas. Vaisių betgi nebuvo, o 
studentai tuo reikalu paskelbė 
viešą pareiškimą (The Ensign, 
gegužės 17).

Tas jau paragavo
Kadaise edmontonietis J. Ma- 

riancu 1947 m. išvyko iš Kanados 
į Jugoslaviją, kaip ir daugelis jo 
tautiečių tada vyko, susižavėję 
gražiais propagandos žodeliais 
apie komunistų rojų. Bet jis la
bai greit pasijuto apsivylęs ir 
norėjo grįžti atgal, bet niekas ne
norėjo nė klausyti apie tai, nors 
jis buvo Kanadoje gimęs, kaip 
ir jo brolis bei sesuo. Nepasise
kus legaliai išsprūsti, jis su kele
tą bičiulių pasiryžo pasprukti 
slapta. Ir štai jie nusipirko bi
lietus keliauti lėktuvu pačioje 
Jugoslavijoje, bet privertė lakū
nus nukrypti ir nutūpti Graze. 
Dabar jis su motina, broliu ir se
serim vėl prašosi įleidžiami į Ka
nadą.

Darbininkai prieš vergų 
, gaminius

Montrealio skrybėlių darbi* 
ninku unija pareikalavo neįvež- 
ti Čekoslovakiškų kepurių bei 
skrybėlių. Jie atsisakė bet ką su 
jomis daryti ar galutinai paruoš
ti pardavimui. Esą, Čekoslovaki
ja tuziną kepurių parduodanti po 
$13.47, kai jų kaina turinti būti 
$16.80. Tai esą galima tik neap
mokėjus darbininkams ir val
džiai dar primokant dumpingo 
tikslais.

Dr. Lemkinąs, genocido konven
cijos įkūrėjas, kuris per Jūsų 
bendradarbį prieš trejetą savai
čių suteikė pasikalbėjimą “TŽ” 
ir “The Ensign”, praėjusį savait
galį išreiškė lietuviams savo pa
dėką ir sveikinimus kaip akty? 
viai prisidėjus prie Kanados ra
tifikacijos nuosprendžio. Lemki
nas telegramą pasiuntė ALTary- 
bai, kuri pati kreipėsi telegrama 
į premjerą St. Laurent ir para
gino Kanados lietuvius kuo ak
tyviausiai genocido pasmerkimo 
reikalą remti Kanados instituci
jose. Lemkinas pažymėjo turįs 
žinių, jog kanadiečių lietuvių in
tervencija padariusi labai gerą 
įspūdį.

• Mažlietuvių veikėjus Niu
jorke praėjusią savaitę pasiekė 
žinia, jog tolimajame Sibire, 
11-tais ištrėmimo metais mirė 
Mažosios Lietuvos veikėjų šei
mos narys dailininkas ir pedago
gas Adomas Brakas.

• Gegužės 15 d. Niujorke už
daruose ir viešuose susirinki
muose, kiekvienai partijai vis 
priskiriant nuopelnus sau, buvo 
paminėta Steigiamojo Seimo su
sirinkimo sukaktis. Socialdemo
kratas K. Bielinis skaitė ta pro
ga paskaitas Brooklyne ir Petter- 
sone, iškeldamas jo partijos nuo
pelnus, į ką tūlas liaudininkas 
atsiliepė, jog ištikrųjų jie, liaudi
ninkai, buvę tikrieji iniciatoriai 
ir siekę demokratinio seimo, o 
socialdemokratai vis laikęsi sa
vo šūkio “Visų šalių proletarai 
vienykitės”. Iš dešiniųjų gi buvo 
pastebėta, jog, kas būtų buvę iš 
Steigiamojo Seimo, jei savo dar
bais nebūtų aktyviai/prisidėję A. 
Tumėnas, M. Krupavičius, K. 
Paltarokas ir kt.

• Laisvosios Europos Komite
tas leidžia mėnesinį “The News

kurių nenori nusileisti vakarie
čiai. Svarbiausi klausimai, dėl 
kurių sąjungininkų augštieji ko
misarai negalėjo susitarti su 
Bonnos vyriausybe yra du. Vo
kiečiai nenori sutikti su sąjun
gininkų pasiliekama teise, reika
lui esant skelbti pavojaus stovį,

j imą, nenori taip pat sutikti, kaa 
iš Vokietijos karo biudžeto būtų 
išlaikoma sąjungininkų kariuo
menė, esanti Vokietijoje. Šiuos 
neišspręstus klausimus turės iš-

from the behind the Iron Cur
tain” žurnalą, kuriam medžiagą 
tiekia Informacijos ir Tyrinėji- į 
mo skyrius. Didžiausiam visų nu- | 
stebimui, gegužės numeryje pa- 
baltiečius atstovauja tik latviai 
ir estai. Lietuviški veiksniai pa
stebėjo, jog tai pasikartoja ne 
pirmą kartą amerikiečių infor
macijos įstaigose, net ir pačiame 
Valstybės Departamente. Išsi
aiškinta, jog lietuviškasis skyrius 
savo informacijų amerikiečiams 
redaktoriams buvo patiekęs lai
ku ir pakankamai. LŽS sekreto
rius raštu Laisvosios Europos 
Komiteto redaktoriams pareiškė 
savo nusistebėjimą. Žurnalą gali 
gauti visi suinteresuoti adresu 
110 W. 57th St., NYC.

• J. Kaminsko sveikata kiek 
pagerėjusi ir Vykdomosios Ta
rybos pirmininkas įsitikinęs, jog 
greitu laiku galės išvykti Euro-, 
pon į savo pareigas. J. Brazai
tis dar nėra atlikęs visų savo 
darbų, šiuo metu bendradarbiau
ja- “Darbininko” redakcijoje ir 
jo išvažiavimas priklauso nuo 
Vykdomosios Tarybos veiklos 
sutvarkymo.

• Praėjusiomis savaitėmis pa
vergtosios Rusijos tautos, kurios 
kolkas neįsileidžiamos į jokį 
“laisvinimo” komitetą, išvystė 
platesnę akciją. Dalyvaujant J. I paskelbė, kad ryšy su Tarptauti- 
Bumham, Mr. O’Connor ir Lev. j niu Eucharistiniu Kongresu, ku- 
Dobriansky, jų atstovai aplankė ris vyks Barcelonoje gegužės 27 
adm. Kirką “Rusijos Tautų Iš- į —birželio 1 d., valdžia skelbia 
laisvinimo Komiteto pirminin- visišką amnestiją kaliniams nu- 
ką”. Kirkui buvo įteikta eilė j teistiems 2 mt., nuteistiems 6 
klausimų, i kuriuos atsakymai' mt. sumažinant per pusę, o nu
turėsią svarbių išdavų. Dobrian- teistiems ilgesniam laikui ket- 
sky praėjusį šeštadienį buvo su-, virtadaliu.
šaukęs aktyvesnių pavergtųjų I — Belgradas. — Londono kon- 
tautų korespondentų spaudos ferencijai nutarus Trieste pripa 
konferenciją. Iš lietuvių daly- žinti Italų civilinę administraci- 
vavo LAIC direktorė Marija Ki-1 ją, Jugoslavija reiškia protestą 
žytė, A. Trimakas ir P. Laba- grąsindama santykių įtempimu 
nauskas. Kaikas Niujorke galvo- Vakarams ir savąją Triesto zonr 
ja ar tikslu, jog pabaltiečiai yra ruošiasi prijungti prie Jugosla 
užkišti už satelitų valstybių vijos.

sitarimą, tik opozicjia — social
demokratai dar priešinasi, tebe- 
reikalaudami išbandyti S. Rusi
jos siūlomą suvienijimą. Vaka
riečiai į tą siūlymą gegužės 13 d. 
atsakė specialiomis notomis, ku
riose siūlo pirmiausia abiejose 
pusėse patikrinti sąlygas, nusta
tyti ar laisvi rinkimai galimi, o 
po to tartis dėl jų pravedimo. At
seit, durys bendrai valdžiai suda
ryti neužkertamos, bet dėl to sa
vo plano vykdymas nesulaiko
mas. Kaip duoklė vokiečiams dar 
primenama, kad Potsdame nu
statytos sienos negali būti laiko
mos galutinomis.

D. Britanija, rodydama savo 
palankumą Vokietijos įsijungi
mui, pasiūlė priimti vokiečių ka
rių ir aviatorių apmokymui, pa
žadėjo paskirti Europai aviaci
jos ir savo Reino armiją pavesti 
Š. Atlanto vadovybės žinion.

Prancūzijos vyriausybė perei
to sekmadienio senato rinkimuo- 
sepasirodė stiprėjanti. Pinay 
“Prancūzijos gelbėjimo” politi
ka paremta 11 naujai laimėtų 
vietų. Gaulistai prarado net 8 
vietas, socialistai 1 ir kairieji res
publikonai 2, o laimėjo nuosai
kieji 8 ir MRP 3 vietas.

Korėjoje derybose nepadaryta 
nei žingsnio pirmyn. Tebesiginči
jama dėl belaisvių, bet tai tik 
lyg dėl sporto — nieko konkre
čiai nesiūlant. Komunistai vis 
kaltina dėl belaisvių blogo tetikę-

Koje salos įvykiais, kur buvo pa- " 
grobtas komendantas, o JT de
legacija visa tai atmeta. Ir taip 
posėdis po posėdžio. Nemalonūs 

spręsti trijų didžiųjų užsienių r. įvykiai su brig. gen. Dodd dar vis 
ministerių konferencija dar šią i nebaigti. Vedamas tardymas, o 
savaitę. V. Vokietijos principinis saloje imamasi priemonių izo- 
sutikimas už susitarimą jau yra.

i Vyriausybe palaikančios visos 
I trys partijos jau pasisakė už šil

liuoti belaisvius nuo ryšių su ci
viliais, per kuriuos jie susižino su 
savaisais.

Iš VISUR TRUMPAI
— Berlynas. — Gegužės 16 d. 

Rytų Berlyne komunistai suruo
šė milžiniškas jaunimo demon
stracijas, kaip protestą dėl Esse- 
no riaušėse žuvusio komunisto 
jaunuolio.

— Hanoveris. — Gegužės 17 d. 
čia įvyko muštynės tarp apie 50 
kanadiečių karių ir vokiečių civi
lių bei policijos. 4 kareiviai su
imti.

— Vašingtonas. — Naftos pra-

Belo saloje Š. Vak. Australijoje. 
Bandymas bus visiškai slaptas, 
dalyvaujant tik reikalingiems 
asmenims. Kada jis įvyks, nepa
skelbta. Laivai, kurie ten turės 
dalyvauti, ten nuplauksią maž
daug per 2 mėn.

— Bonna. — V. Vokietijos vy
riausybė ruošia projektą įstaty
mo, pagal kurį būtų atlyginti ka
ro nuostoliai. Tiems, kurie turė
jo nuostolių, jų neturėjusieji tu-

monės streikas atšauktas, ginčą i rėtiį sumokėti per 30 metų 15 bi- 
paliekant sutvarkyti vietinėms lijonų dolerių.
atskiroms unijoms, susiderant su 
atskirom firmom.

— Peipingas. — Kinai paskel
bė birželio mėn. Peipinge su
šauksią Azijos “taikos konferen
ciją”. Atseit, mokomasi iš Mask
vos.

— Vašingtonas. — V. Vokieti
ja į JAV eksportuos už 14.500.000. 
dol. kenuoto kumpio.

— Madridas. — Gen. Franco

— Torontas. — Vietos darbo 
unijos—CIO ir CCL—dėl miesto 
mero siūlymo panaikinti nuomų 
kontrolę pareiškė, kad tai ne
leistina, nes reikštų katastrofą 
tūkstančiams darbininkų, kurie 
jau dabar butams išleidžia 
savo pajamų. Kontrolę galima 
būsią panaikinti tik tada, 
kai bus išspręstas butų trūkumo 
klausimas.

— Otava. — Federalinė val
džia Ontario sūrio kainą garan
tavo 24 centus svarui.

Laisvosios Europos Komitete, — Londonas. — D. Britanija 
kai tuo tarpu Valstybės Dcpar- oficialiai paskelbė, kad jos pir- 
tamentas savo paskutiniuose po- mosios atominės bombos bandy- 

(Nukelta į 3 psl.) | mas įvyks negyvenamoje Monte

— Londonas. — D. Britanija

(Nukelta į 3 psl.)

Kan. Končius aplankė 
arkivysk. Stepinac
BALFo pirmininkas prof. kan. 

Končius, kaip jau buvo skelbta, 
Europoje turi misiją ir iš “Care” 
organizacijos. Jos reikalais kan. 
K. lankėsi Jugoslavijoj ir ta pro- 
’a aplankė buvusį kalinį, dabar 
savo gimtosios parapijos klebo
nijoje gyvenantį, arkivyskupą 
Stepinac. Arkivyskupas pasakęs, 
kad jam asmeniškai netrūkstą 
nieko, bet skaudu, kad negalįs 
tarnauti bažnyčiai Kan. Končius 
buvo pirmas užsienietis dvasi
ninkas, kuris arkjv. Stepinac ap
lankė.

Ceaužės 24 d. Krašto Tarybos rinkimai. Tenebris nei vieno, kas pareigos neatliktu!
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K. T. RINKIMAMS PRIARTĖJUS
Seniai lauktieji Kanados Lietuvių Bendruomenės Tarybos rin

kimai jau tik dienų klausimas. Kiekvienam lietuviui džiugi žinia, 
kad kelerių metų pastangos, nesutarimų lyginimas, bendros plat
formos ieškojimas pagaliau davė vaisių. Nuopelnų už tai pirmiau
sia tenka pripažinti organizacijoms, įeinančioms į Centro LOKą, 
kurios, po liūdnos iširusio seimo padėties, ėmėsi sunkaus darbo vėl 
raišioti nutrūkusius siūlus. Bet nemažiau nuopelnų turi ir į CLOKą 
neįeinančios organizacijos, o taip pat ir neorganizuota visuomenė, 
visokiomis progomis nenuilstamai kėlusi mintį, kad tik tvarkingais 
demokratiniais balsavimais galima prieiti prie visų apjungimo 
Bendruomenės rėmuose.

Rinkimų diena baigia antrąjį etapą pakeliui į Bendruomenės 
suformavimą ir pradeda trečią ir paskutinį.

Pirmasis etapas buvo ieškojimas bendro pagrindo visiems Ka
nados lietuviams apjungti. Jo pradžia siekia toli dar prieš naujųjų 
ateivių bangos atplūdimą, kai Toronte visiems apjungti buvo stei
giama Kanados Lietuvių Taryba ir specialiai lietuvėms moterims 
apjungti- pašalpos grupė “Daina”. To apjungimo keliai ir tada 
buvo labai sunkūs. Jeigu moterų “Dainos” grupei pavyko išsilai
kyti neutralioje ir visas moteris apjungiančioje pozicijoje iki šiol 
(“Daina” veikia ir dabar, tebėra ištikima visų apjungimui), tai 
visus apjungiančios KLTarybos pastangos nebuvo ilgai vaisingos. 
Nepagerino padėties nė centro išsikėlimas į Montrealį. Ji ten, tiesa, 
ir dabar tebeveikia, bet jau tik žodžiais tebandanti visus apjungti.

Naujieji ateiviai, padvigubinę Kanados lietuvių skaičių, atsi
vežė iš tremties stiprų bendruomeninį jausmą. Jie taip pat atsi
vežė ir pavyzdį Vokietijoje gražiai veikusios Lietuvių Bendruo
menės. Pagal šitą pavyzdį, t.y. ne organizacijas apjungiant, bet 
tiesioginiu demokratiniu balsavimu Bendruomenės organus ren
kant, per trumpą laiką Kanadoje pridygo keliasdešimt skyrių 
įvairiose vietose ir pasireiškė gausi veikla. Galutiniam visų Kana
dos lietuvių apjungimui betrūko tik visų skyrių suvažiavimo 
Centro Valdybai išrinkti ir naujosios organizacijos vardui nustaty
ti, nes visiems buvo aišku, kad Tarybos vardas šiuo atveju pasi
darė nebetinkamas. Deja, vietoje Vieno darnaus suvažiavimo 1949 
m. kovo mėnesį, Montrealy įvyko du, kurių rezultate liko dvi 
bendruomeninių tikslų siekiančios organizacijos: Kanados Lietu
vių Sąjunga, einanti į apjungimą tiesioginiu demokratiniu balsa
vimu, ir Kanados Lietuvių Taryba, pasilikusi prie principo jungti 
organizacijas. Nežinia kiek ilgai būtų tęsesis šitas audringas nesan
taikos laikotarpis, jeigu kituose kraštuose nebūtų suaktyvėjęs 
naujas judėjimas — Pasaulio Lietuvių Bendruomenės organizavi
mas. VLIKo paskelbtieji Pasaulio Liet. Bendruomenės Laik. nuo
statai davė pagrindo susėsti besiginčijantiems už bendro stalo 1949 
jtnšįepųs mėmlrtL Montrealyje irnut art i eitiJ>5“Xe Kanados Lie
tuvių Bendruomenės organizavimo VLIKo paskelbto statuto dva
sioje ir ta mintimi, kad teisėtiems Bendruomenės organams susida
rius KLSąjunga ir KLTaryba, kaip abi bendruomeninių tikslų sie
kiančios organizacijos, likviduosis. Tam reikalui, pagal PLB sta
tutą, Montrealyje sudarytas Centro LOKas, kuriam ir pavestas 
Bendruomenės organizavimas. Į CLOKą įėjo šios organizacijos: 
KLTaryba, KLSąjunga, L. Atgimimo Sąjūdis, Ateitininkų Są
junga, Socialdemokratai ir Katalikių Moterų Draugija. Tai buvo 
pirmojo etapo pabaiga.

Antrasis etapas išsiskiria į dvi atskiras darbo sritis, tai CLOKo 
darbas ruošiant KLB statutą bei įvairias taisykles ir atskirų vie
tovių lietuviškoji veikla.

Nuo CLOKo sudarymo iki rinkimų dienos praėjo, kaip matome, 
treji metai. Kaikam atrodo keista, kad statuto ir taisyklių paruo
šimas turėjo užimti tokį ilgą laiką. Bet tam būta daug priežasčių. 
Pirmiausia, CLOKe buvo priimtas dėsnis viską spręsti susitarimu. 
O susitarimas visados yra daug ilgesnis kelias negu paprastas nu- 
balsavimas. Buvo klausimų, dėl kurių negalint susitarti teko kreip
tis net į VLIKą. Antra — CLOKas tuo metu atliko ir dar vieną di
džiulį paruošiamąjį darbą — įvykdė Kanados lietuvių registra
ciją. Nemažu stabdžiu, žinoma, buvo ir nesenų ginčų atrūgos. Ta
čiau šiaip ar taip, kad ir sunkiai, CLOKas savo darbą atliko, už ką 
jam pilnai priklauso visų pagarba.

CLOKui beposėdžiaujant, lietuviškoji visuomenė vietose neliko 
pasyvi. Didesnėse kolonijose susidarė Apylinkių LOKai, o mažes
nėse, dėl organizacijų negausumo, iš karto kūrėsi KL Bendruome
nės Apylinkių Valdybos. Ir vieni ir kiti atliko daug gražaus darbo

• visais opiausiais mūsų tautiniais reikalais.
Rinkimų diena, kaip sakyta, pradeda trečiąjį ir paskutinį Ben

druomenės organizavimo laikotarpį — valdomųjų organų teisėtą 
sudarymą. Jeigu antrajame laikotarpyje Bendruomenės organiza
vimo darbas daugiau gulė ant Centro ir Apylinkių LOKų, tai šiame 
trečiajame didysis svorio centras yra pati lietuviškoji visuomenė. 
Nemanau, kad nebūtų visiems aišku, kokios didelės reikšmės turi 
Bendruomeninių organų sudarymas Kanadoje ir visame pasaulyje.

Kiek dar daug gyvybinių lietuviškųjų sričių dirvonuoja? Tiesą 
sakant, daugiau ar mažiau dirvonuoja visas mūsų lietuvybės išlai
kymas emigracijoje. Nemanau, kad dar yra lietuvių, kurie neži
notų rinkimų datos arba neturėtų laiko ateiti balsuoti. Nemanau, 
kad yra lietuvių kuriems neberūpėtų bendri lietuviškieji reikalai. 
Ne! Mes visi dar tebesame geri lietuviai ir geri patriotai. O įrody
mui, kad tai yra ne tušti žodžiai — būkime šeštadienį rinkimų 
būstinėje.

Lietuvi! Tavo ne tik teisė, bet ir būtina pareiga — balsuoti. 
Balsuok už ką nori, kas tau atrodo tinkamiausias atstovauti Tave ir 
visus lietuvius savų ir kitataučių tarpe.

BALSUOK UŽ KĄ NORI, — BET BALSUOK!
A. PaŠilys.

Ūkininkų skaičius mažėja
Ne tik Kanadoje kaimų gyven

tojų skaičius mažėja. Ir JAV 
nuo 1920 m. jų skaičius sumažė
jo 5.382.162. Farmų sumažėjo 
visu milijonu. Beabejo tai žemės 
ūkio technikos pažangos vaisius. 
Žemei apdirbti darbininkų rei
kia vis mažiau ir mažiau. Tačiau 
yra ir kita priežastis — ūkinin
kai bėga j miestus, kur randa

pelningesnių verslų.
Pagal paskutinio surašymo 

duomenis Kanadoje kaimų gy
ventojai tesudaro 38,4%, o mies
tiečiai — 61,6%, kai prieš 10 m. 
miestiečių tebuvo 56,5%, o kai
miečių 43,5%. Žemės ūkio sritys 
jau dabar kelia' klausimą, kur 
gaus darbininkų ir šią vasarą, 
ypač kad ir imigrantų sumažėjo.

si Kanados sąmoningi lietuviai 
dalyvaus balsavimuose į Krašto 
Tarybą. Mes neabejojame, kad 
“Tėviškės Žiburių” skaitytojai 
visi iki vieno jaučia savą lietu- 

- viškąją pareigą ir neliks šios pa
reigos neatlikę.

Kandidatų sąrašai jau kovo 27 
d. buvo paskelbti, kiekvienas 
balsuotojas gaus savo gyvena
mosios apygardos kandidatus, 
surašytus alfabeto tvarka balsa
vimo lapely, kai ateis balsuoti. 
Daugeliui beabejo ne visi kandi
datai yra pažįstami ir surinkti 

1 reikiamą skaičių kandidatų gal 
ne kiekvienas pajėgs, ypač Onta
rio provincijoje, kur reikės bal
suoti net už 28. “Nepriklausoma 
Lietuva” jau paskelbė kaiku- 
riuos jos rekomenduojamus kan- < 
didatus, mes čia pateikiame liku
sius, apie kuriuos, tik pasisekė 
gauti šiokių teikiu apibūdinančių 
žinių.

Tikimės, kad tai padės mūsų 
skaitytojams sau tinkamus kan
didatus parinkti.

QUEBEC APYGARDA
Šios apygardos didžioji dalis 

lietuvių gyvena Montrealy. Kan
didatai yra taip pat montrealie- 
čiai arba iš jo priemiesčių.

Išviso Quebec apygardoje 
kandidatų pastatyta 27, o bal
suoti teks už 7. Pateikiame čia 
7 kandidatus

Marija Arlauskaitė, mokytoja, 
41. Ilgametė Kanados lietuvių 
veikėja, buv. “Nepr. Liet.” re
daktorė, dabartinė Tautos Fon
do Atstovybės Kanadoje pirmi
ninkė.

Leonas Balzaras, atsargos ka
pitonas, 50 m., aktyvus Montrea
lio visuomenininkas, dabartinis 
KLS Montrealio skyr. pirm., 
mėgstąs tiesų ir atvirą žodį, kur 
bendrieji lietuvybės reikalai pa
vojuje.

Domas Jurkus, banko tarnau
tojas, 50. Buvęs Lietuvos Banko 
Telšių skyriaus direktorius, da
bar dirbąs Provincial Bank of 
Canada centre, Tautos Fondo At
stovybės Kanadoje narys.

Petras Lukoševičius, agrono
mas, 32 m. Aktyvus yisuorųeni- 
ninkas, mokąs rasti kompromi
sus susiskaldžiusioje Montrealio 
visuomenėje.

Kazimieras Riekus, kunigas, 
62. Ilgametis klebonas Lietu
voje, didelio takto ir visuomeni
nio pajėgumo asmenybė.

Antanas Sakalas, darbininkas, 
51; Senas Kanados lietuvių vei
kėjas, ilgametis Vilniui Vaduoti 
Sąjungos ir senosios Kanados 
Lietuvių Sąjungos pirmininkas, 
nuoširdus lietuvybės išeivijoje 
ugdytojas.

Kostas Toliušis, darbininkas, 
39 m. Nenuilstamas Montrealio 
lietuvių darbuotojas - idealistas. 
Bolševikmečio metu daug nu
kentėjęs už pogrindinę veiklą.

ONTARIO APYGARDA
Kandidatų pastatyta 78, o bal

suoti reikės už 28. Lietuviai gy
vena išsimėtę po visą plačią pro
vinciją, kandidatai taip pat iš 
daugelio vietų, tad pateikdami 
30, juos nors trumpai apibūdi
name:

Alšėnas Pranas, žurnalistas, 41 
m., Toronto.

Kas skaito lietuvišką spaudą 
Alšėną pažįsta. Žurnalistika bu
vo jo mėgiamiausias darbas Lie
tuvoje, tremtyje Vokietijoje ir 
dabar Kanadoje. Sunkiai dirbda
mas fabrike, jis sugeba rasti lai
ko plunksnos darbui ir šiandien 
sunku rasti lietuvišką laikraštį, 
kuriame jo straipsnių nepasiro
dytų.

Baniūnas Petras, kun. vienuo
lis, 40 m., St. Catharines.

Nuo, 1937 m. Italijoje studija
vo teologiją, o mokslą baigęs ne
begalėjo grįžti Lietuvon. Karui 
baigiantis susidūrė su lietuviais 
kariais ir buvo vienas uoliausių 
jų globėjų Italijoje. 1946 m., jau 
aptvarkęs gyvenimą savo globo
jamųjų, atvyko į JAV, kur vėl 
rūpinosi jų šalpa bei ieškojimu 
garantijų įvažiuoti į JAV. Pora 
metų vadovavęs Green, Maine, 
vienuolynui, kur ne vienas trem
tinys surado pirmąją prieglau
dą, prieš gerą pusmetį atvyko į 
St. Catharines. Čia yra apyl. LO 
K-to narys ir uoliai rūpinasi ben
druomenės reikalais.

Barisas Vytautas, dipl. miški
ninkas, 37, Windsor.

Lietuvoje buvo mokytojas, 
tremtyje mokytojavo Wiesbade- 
ne, o vėliau tęsė ir baigė dar 
Vilniuje pradėtas miškininkys
tės studijas Goettingeno univer
sitete. Yra daugelio laikraščių

bendradarbis, rašąs apie Lietu
vos krašto gamtą, jaunajai kartai 
skiepydamas jo meilę. Šiuo metu 
yra Windsoro apyl. LOK narys. 
Paklaustas, kaip įsivaizduoja KL 
B-nės tikslus, atsakė: “Apjungti 
visus lietuvius, stengiantis susi
grąžinti ir apraudusius, visų ben
drai kovai dėl tautos laisvės ir 
tautinio išlikimo”.

Dervinis Mykolas, tekstilinin
kas, 55, Toronto.

Atvykęs į Kanadą daugiau 
kaip prieš ketvirtį amžiaus, visą 
laiką buvęs aktyvus visuomeni
ninkas, kurį laiką lietuviškos 
mokyklėlės mokytojas, kelių su
dėčių Šv. Jono Dr-jos valdybų 
narys, dabar visos eilės organi
zacijų bei valdybų narys.

Gaižutis Jeronimas, mokyto
jas, 26, Toronto.

Vilnietis, dabartinis Toronto 
lietuviškos mokyklos vedėjas. Jo 
pasisakymas KLB reikalu buvo 
jau spausdintas “TŽ” Nr. 20 5 psl.

Dr. Gutauskas . Jonas, kuni
gas, 46, Toronto.

Tai žinomas pedagogas, Lietu
voje kun. seminarijos profeso
rius, Vokietijoje Apašt. Delega- 
tūros bendradarbis. Jis sako: 
“Busimoji Bendruomenės Tary
ba turi apjungti visus geros va
lios lietuvius ir eiti Lietuvos ke
liu, rodant skaidraus idealizmo, 
pasiaukojimo dvasios, be ko ne
įmanoma tarnauti savo broliams. 
Meilė lietuviškam žodžiui, meilė 
lietuviškajai kultūrai, galimai 
didesnė pagalba tremties keliu 
einančiam lietuviui, kad jo nesu
viliotų svetimybių miražai—štai 
tie uždaviniai ir nusiteikimai, 
kurie būtini bedirbant bendruo
meninį darbą“.

Yokubynienė Felicija M., šei
mininkė, 48, Toronto.

Viena uoliausių senosios kar
tos Toronto visuomenininkių, ra
šytoja, korespondentė, moterų 
šalpos organizacijos “Daina” il
gametė ir dabartinė pirmininkė.

Yokubynas Jonas, siuvėjas, 56, 
Toronto.

Daug dirbęs ir tebedirbąs To
ronto visuomenininkas. Buvo 
vienas iš pirmųjų KLTarybos or-

vergtos Tėvynės išvadavimui”.
Dr. Paplauskas-Ramūnas An

tanas, profesorius, 42, Ottawa.
Žinomas filosofas ir pedago

gas, dabar Otavos universiteto 
profesorius.

Prapuolenytė Stasė, mokytoja, 
Hamilton.

Baigusi Londono universitetą 
Anglijoje, ten mokytojavo ir da
bar mokytojauja vienoje kolegi
joje Hamiltone. Visuomenininke 
ir žurnalistė.

Razgaitis Pranas, dipl. inžinie
rius, 32, Toronto.

Į Kanadą atvyko iš Šveicarijos 
Toronte dirba kaip inžinierius.

Rmkūnas Antanas, mokytojas, 
43, Toronto.

Lietuvoje ir tremtyje per 20 
metų dirbo įvairiose mokyklose. 
Kanadoje yra KLS-gos Centro V. 
pirmininkas ir “Žiburių” spau
dos bendrovės pirmininkas.

Sakalauskas Balys, ekonomis
tas, 37, Toronto.

Tremtyje Vokietijoje buvo 
Mueldorfo LTB apylinkės pirmi
ninkas, Toronte buvo KLT ir 
KLS skyrių pirmininkas, Baltų 
Federacijos narys, KLK Kultū
ros D-jos pirmininkas.

Simonavičius Jonas, biznie
rius, 35, Toronto.

Torontiečiams puikiai pažįsta
mas Apyl. LOKo pirmininkas, 
vedėjas lietuviškosios radijo va
landos.

Sližys Jokūbas/inžinierius, 59, 
Toronto.

Lietuvoje jo buvo pastatyti vi
si naujieji platieji geležinkeliai; 
organizavo ir tvarkė vidaus ir 
jūrų prekybos laivyną. Visuome
nininkas. . Kanadoje dirba kaip 
inžinierius plentų valdyboj. Yra 
pirmininkas PL Inž. if Arch. 
S-gos Toronto skyriaus, narys 
Kanados inž. sąjungos Ontario 
provinc.

Dėl KLB jis sako: “Vienas pa
grindinių uždavinių — sujung
tum jėgom dirbti Lietuvos išlais
vinimui. Kol nėra laisvos Lietu
vos, partiniai ir sroviniai reikalai 
turi būti pastatyti į antrą vietą. 
Esminis jungiantis elementas ir 
akstinas darbe turi būti: aš esu 
lietuvis”. _

Toronto kuopos pirmininkas ir 
KLS centro valdybos narys. To- 
rontiečiai jau seniai pastebėjo, 
kad nebuvo jokio viešo reikalo 
ar net parengimo, kur būtų trū
kę abiejų Yokubynų.

Dr. Juozapavičius Antanas, 
dipl. inžinierius, 36, Toronto.

Lietuvoje Technikos fakulte
to asistentas. Dabar dirba kaip 
inžinierius, yra Kanados vyr. 
ateitininkų centro valdybos pir
mininkas. ‘

Karka Jonas, ekonomistas, 44, 
Toronto.

Lietuvoj Finansų ministerijos 
pareigūnas, šaulių veikėjas, To
ronte liet. mokyklos tėvų komi
teto sekretorius, taip pat sekre
torius Toronto Liet. Namų Fon
do Valdybos, KLS centro valdy
bos narys.

Matulionis Jonas, teisininkas- 
bank., 54, Hamilton.

Tai prisiekęs ir visų gerbia
mas visuomenininkas — ir Lie
tuvoje, ir Vokietijoje Britų zono
je, ir Anglijoje, kur buvo apy
gardos pirmininkas, ir čia Kana
doje. Hamiltono apyl. LOK pir
mininkas.

Mikšys Jonas, mokytojas, 48, 
Hamilton.

Mokykla, jaunimo auklėjimas 
ir visuomeninė veikla jo pasau
lis. Nuo 1926 m. jis mokyklos ve
dėjas — ir Lietuvoje ir Vokieti
joje, kur mokyklą pats suorga
nizavo, ir dabar Hamiltone, kur 
yra taip pat LOK narys.

Norkus Mečislovas, mokyto
jas, 37, RR 1, Simcoe.

Lietuvoje mokytojas. Buvo 
pirmasis KLT Toronto skyriaus 
pirmininkas iš tremtinių. KLS 
centro vald. narys.

Pacevičius Antanas, gydytojas, 
38, Toronto.

Šiemet Toronte praktikuoti 
pradėjęs gydytojas.

Paketaras Stasys, darbininkas, 
40, Toronto.

Lietuvoje šaulių veikėjas, vie
nas iš šaulių aviacijos steigėjų; 
vokiečių okupacijos metu dirbo 
Savit Pagalboje. Tremtyje veik
lus kultūrininkas ir šalpos vei
kėjas; buv. KLK Kultūros D-jos 
Toronto skyriaus pirmininkas, 
puikiai išvystęs skyriaus veiklą. 
Jis sako: “Norėčiau, kad busimo
sios Bendruomenės Tarybos na
riai, padėję į šalį politinius kro- 
melius, nuoširdžiai pasišvęstų 
vien lietuvybės išlaikymui ir pa-

Lietuvoje advokatas, Advoka
tų Tarybos sekretorius, ilgame-

tis Kauno miesto juriskonsultas. 
Tremtyje Vokietijoje: tremtinių 
stovyklose teisėjas, narys Baltų 
Centrinės Tarybos prie Anglų 
okupacinės valdžios, LRaud. Kr. 
— BALF įgaliotinis Schleswig- 
Holstein ir Hamburg apygardai; 
Anglijoje svetimšalių darbinin
kų stovyklų direktoriaus padė
jėjas, kurį laiką D. Brit. Liet. 
Sąj. reikalų vedėjas. Yra Ha
miltono apyl. Valdybos narys. 
Dėl KLB jis sako: “Pirmas rei
kalas — Lietuvių Bendruomenės 
įteisinimas Kanadoj ir jos tin
kamas atstovavimas prieš val
džios įstaigas. Lietuvių mokyklų 
išlaikymo klausimas. Plataus 
masto šelpimo darbo suorgani
zavimas vietiniams ir užjūriuose 
gyvenantiems. Kultūrinis ir tau
tinis lietuvių gyvenimo ugdy
mas. Artimesnio lietuvių ekono
minio gyvenimo ir tąja prasme 
veikimo pagyvinimas ir skatini
mas bei rėmimas”.

Šalkauskis Algirdas, dipl. inži
nierius, 49, Toronto.

Tai žinomas architektas, da
bar dirbąs techniškai inžinerinį 
darbą. Bendruomenės organų už
davinius nurodo tris: “a) Tauti
nio susiklausymo siekimas; b) 
mūsų vadovybės vedamos kovos 
dėl laisvės organizuotas rėmimas 
ir vykdymas; c). lietuvybės iš
laikymas ir lietuvių gero vardo 
kėlimas”.

Dr. Šapoka Adolfas, redakto
rius, 46, Toronto.

Lietuvoje universiteto docen
tas, istorikas, Vokietijoje liet, 
gimnazijos mokytojas, dabar “T. 
Žiburių” redaktorius.

Dr. Šidlauskaitė Agota, profe
sorius, 38, Ottawa.

Žinoma visuomenininke jau 
Lietuvoje. 1936 m. baigusi filoso- 
fijos-pedagogikos studijas Vyt. 
D. univ., psichologines studijas 
gilino Italijoje, kur 1943 m. gavo 
daktaro laipsnį, profesoriavo Mi
lano universitete. Atvykus Ka- 
nadon, sako “metus studentavau, 
kitus buvau tarnaite“, o dabar 
Ottawa universitete dėsto psi
chologiją, veda psichologinę vai
kų kliniką ir dirba dar Tėvų 
Švietimo programoje. Bendruo
menės pirmu uždaviniu laiko 
“konsolidaciją, — kad pagaliaū 
išvengtume rietenų, — ir orga
nizavimą fondų Lietuvos daisvi- 
nimui ir lietuviškojo jaunimo 
švietimui čia”.

Dr. Tadarauskas Juozas, kuni-

gas, 39, Hamilton.
Hamiltono liet. kat. parapijos 

organizatorius ir klebonas.
Treigys Sergiejus, mokytojas, 

45, Toronto.
Buv. lietuvių kalbos gimnazi

jos mokytojas, dabar pasireiškia 
kultūrinėje veikloje.

Vaičeliūnas Juozas, karinin
kas, 44, Sudbury.

Lietuvoje baigė mokytojų se
minariją ir karo mokyklą, tarna
vo L. karo aviacijoje kapitonu. 
Vokietijoje Kempteno liet, ko
lonijoje pasireiškė kaip veiklus 
visuomenininkas. Kanadoje Sud
bury liet, kolonijoje dirbo KLT 
ir KLS skyriaus valdyboje.

Vaitonis Povilas, tarnautojas, 
41, Hamilton.

Tai Kanados šachmatų meiste
ris. Studijavo lituanistiką ir ger
manistiką, o paskum teisę. 1940- 
1944 m. Vilniaus elektrinių ra
jono abonentų skyr. vedėjas, 
1944-1948 m. Švedijoje, nuo 1949 
m. Kanadoje. 1949-1950 m. buvo 
Hamiltono liet. D-jos pirm.

Valaitis Jeronimas, teisinin- 
kas-advokatas, 44, Hamilton.

Lietuvoje advokatavo Rokiš
kyje ir Plungėje. Vokietijoje 
Schwenningeno LTr. B. pirmi
ninkas. Nemažai bendradarbiau
ja spaudoje.

Vilutis Petras, advokatas, 38, 
Toronto.

Prancūzijoje buv. BALF sky
riaus reikalų vedėjas, Kanadoje 
buv. KVC pirm.

WINNIPEG-MANITOBA 
apygardos pora kandidatų buvo 
paminėti jau pereitame “TŽ” nu
mery, tai Myk. Januška ir Jonas 
Činga. Ten tik už du ir teks bal
suoti.

Quebec apygardai mes sumi
nėjome 7 kandidatus, t.y. tiek, 
kiek reikia išrinkti. Ontario apy
gardoje suminėjome 30, t.y. 2 
daugiau, bet iš tokio skaičiaus 
pasirinkti 23 jau riebus sunku. 
Tikimės, kad šis kandidatų iškė
limas kaikam padės susigaudyti 
jų gausybėje, tad bus naudingas.

Baigdami, norėtume pastebėti, 
kad, iškeldami čia suminėtus as
menis. toli gražu nesmerkiame 
visų kitų. Gal būt, tų likusių tar
pe yra ne mažiau vertų, bet to
kioje gausybėje atranką tenka 
padaryti ir nrfenbme, kad šiuo at-”"^ 
veju patarnauti savo skaityto
jams yra mūsų pareiga, lygiai 
kaip jų pareiga balsuoti.

PASLAPTĮ NGAS1S Tl BETAS1

Gegužės mėn. sukanka metai (jau susirūpino. Kiti lengvesni 
kaip Tibetas nusilenkė Mao-Tse-keliai eiūa per Burma ir Kiniją,
Tungui ir Įsileido karinį patarė
ją su kariuomenės daliniu “kraš
to saugumui bei ramybei laiduo
ti”. Nuo to meto apie Tibetą vis
kas nutilo. Beveik jokių žinių 
neateina. Bet gyvenimas ten juk 
vyksta ir gal būt dideli įvykiai 
bręsta.

Tibetas yra kalnuotas ir kalnų 
apsuptas kraštas — iš vienos pu
sės Himalajai, iš kitos Kunlun 
kalnai. Jo kaimynai yra Kinija, 
Nepalis, Burma ir Indija su Pa
kistanu. Normaliai Tibetas bu
vo laikomas Kinijos dalimi, ta
čiau nuo 1911 m. jis faktiškai bu
vo nepriklausomas. Kai tais me
tais kilo revoliucija Kinijoje, ti
betiečiai išvijo kinų įgulas ir li
ko valdomi Dalai Lamos. Tai 
milžiniškas kraštas, turįs 475.000 
kv. mylių, o kiek turi gyventojų, 
niekas nežino. Vieni spėja 3 mi
lijonus, kiti 6, o treti vos apie 
700.000. Krašte esama didelių že
mės turtų, į kuriuos jau senai 
taikė Rusija.

Šiandien Tibetas atšventė “iš
laisvinimo” metines. Beabejo tai 
yra taip pat metinės didelių per
mainų krašte, apie kurias betgi 
pasaulis sužinos gal tik už eilės 
metų, nes Tibetas yra atskirtas 
nuo pasaulio ne tik neperžengia
mų kalnų, bet ir geležinės už
dangos. Šiandien žinoma tik tiek, 
kad raudonieji postai yra atsira
dę ir Indijos pasieny, t.y. ant 
vienintelio lengviau pereinamo 
kelio į pasaulį, betgi taip pat tik 
vasarą tenugalimo. Indija tuo

bet šiandien jie komunistų ran
kose.

Prieš- pora mėnesių pasaulį 
betgi pasiekė žinia, kad Tibeto 
socialinė struktūra dar nepa
keista, kad jis visdėlto tebėra 
vienuolių lamaistų valdomas. 
Tai budizmo sekta. Naujieji val
dovai savo tikslų Tibete siekia 
pasinaudodami varžybomis dvie
jų tikybinių autoritetų — Dalai 
Lamos ir jo Varžovo Pančen 
Lamos, kurių pirmasis vietos gy
ventojų laikomas ir dieviškuoju 
žemės valdovu, o antrasis tik re
liginis autoritetas. Dalai Lama 
gyvena krašto sostinėje Laso j e, o 
Pančen Lama Tašilumpo vienuo
lyne. Dabartinis Pančen Lama 
tebėra 14 metų jaunuolis, pasta
tytas 1948 m., turįs gana didelį 
būrį šalininkų vienuolių ir kraš
to didžiūnų tarpe, tačiau jis nie
kad nebuvo pripažintas’ Lasoje, 
lygiai kaip ir jo pirmtakas, kuris 
1923 m. buvo priverstas bėgti iš 
krašto ir mirė 1937 m. Kinijoje. 
Pančen Lama į Tibetą grįžo tik j 
globojamas kinų kariuomenės 
pernai ir dabar beabejo naudoja
mas Dalai Lamos įtakai silpninti. 
Pasirašant sutartį, jis buvo Pei- 
pinge, laimino Tibeto susijungi
mą su “tėvyne”, džiaugėsi “ame
rikinių imperialistų pinklių su
ardymu”, o į sutartį už tai buvo 
įrašyta, kad jam pripažįstamos 
visos teisės ir atitinkama padėtis 
Tibete. Gal labiausiai dėl šios 
Pančen Lamai teikiamos kinų 
globos Dalai lama pernai buvo

jau bebėgąs iš Tibeto, tačiau, ke
letą mėnesių pagyvenęs Indijos 
pasienyje, vėl grįžo į Lasą, kur 
netoli jo rezidencijos įsikūrė Ki
nijos civilinis gubernatorius 
Čang-Čing-Wu, beabejo norįs jį 
turėti savo akyse.

Tuo tarpu, kiek žinoma, kinai 
Tibetą modernizuoja. Įrengia ra- ' 
dijo stotis ir stato kelius — vis 
Kinijos link. Ar jų paskirtis tik 
karinė, ar ir ūkinė, ar Tibetą eks
ploatuos viena Kinija, ar ir Ru
sija. kurios ekspedicijos ten ra
dusios uranijaus, kada nors vis- 
tiek paaiškės. Paslaptingasis Ti
betas palengva iškils į viešumą 
su visais savo turtais ir su visom 
paslaptim.

Agrogorodai
Paskutinis bolševikų užsispy

rimas sukurti žemdirbių miestus 
agrogarodus, t.y. daug kolchozų 
sujungti į vieną, laikomas nepa
vykęs. Valstiečiai-kochozininkai 
rodo perdidelio pasipriešinimo, 
tad nuo plano atsisakoma.

J

Pamiršti milijonai
Toronto dienraštis “The Tele

gram” neseniai pradėjo spaus
dinti sąrašus asmenų, kurie įdėję 
pinigus įvairiuose Ontario ban
kuose juos užmiršo ir jau per 10 
metų nei atsiima nei įdeda. Ben
dra suma tų užmirštų pinigų su
daro $3.295.803,72. Kiekvienais 
metais visi bankai užmirštuosius 
pinigus perduoda The Bank of 
Canada. 1951 m. buvo perduota 
vien Ontario provinc. $125.000.

Užmiršusiųjų tarpe užtinkame 
ir lietuviškų pavardžių, pav., The 
Bank of Montreal, kuriame 
441.231,71 laukia savininkų, yra: 
Kazakevičius Antanas, gyv. 668 
Queen St. W., Toronto, $40,77; 
Kapas Susanne, gyv. Simcoe, 
$6,97; Andrius Caroline Gladys, 
Hamilton, 4 Wark Ave., $5.15; 
Kuzma William, 557 Johnson St., 
Kingston, Ont., $54,75.

Savininkai arba įpėdiniai “už
mirštųjų” pinigų gali kreiptis į 
vietinius bankus, kurie pinigus 
išmokės.
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Vakarų Europos aviacija KANADA RATIFIKUOS GENOCI DO ĮSTATYMĄ
(Pabaiga)Olandija

Olandai turi 6-7 eskadriles* 
amerikoniškų “F-84-E”, angliškų 
“Meteor 8” ir senųjų “Spitfire”. 
Olandų eskadrilė — 12 lėktuvų. 
Viso olandai turi apie 100 lėk
tuvų. Amerikiečiai žada duoti 
dar 100 “F-84 Thunder jets” ir 
šiek tiek “T-33 A” mokomųjų 
sprausminių. Olandų Fokker 
bendrovė stato didžiulėse Schi- 
pel dirbtuvėse “GI. Meteor 8” 
lėktuvus. Spėjama, greitai pra
dės gaminti amerikoniškus “F- 
86 Sabres”.

Švedija
Švedijos oro pajėgos kelia di

delį susidomėjimą vakarinių 
valstybių. Lėktuvų skaičius sie
kia apie 1000. Ateičiai užplanuo
ta modernūs savos gamybos 
sprausminiai SAAB 6-29 tipo, 
kurie yra žinomi kaip skraidan
čios statinės (Flying Barrel) ir 
J-29, atatink.ą tas pačias funkci
jas kaip ir amerikiečių “F-84 
Thunderjets”. Švedai daro ban
dymus ir su trikampės sparnų 
formos lėktuvais. Pirmasis SAA 
B 210 jau yra paskelbtas viešu
mai Vienas charakteringesnis jo 
bruožas, kad vartoja stabdžiams 
parašiutą, sumažinti nutūpimo 
tako ilgiui.

Yra didelė galimybė, kad šį 
kartą Švedija neišliks neutrali. 
Notoms nenoroms jai gali tekti 
prisidėti prie vakarų bloko dėl 
savos valstybės išgelbėjimo.

Prancūzija
Prancūzija šį pavasarį kovotų 

su 20 eskadrilių “Vampires 5” 
naikintuvų, dviem eskadrilėm 
amerikoniškų “Thunderjets” ir 
dviem vienetais “F-80-c Shooting 
Star” tipo. Tai sudaro apie šešis 
šimtus sprausminių kovos lėk
tuvų. Truputį abejotina ar visos 
eskadrilės yra pilnos sudėties 
(prancūzų eskadrilė — 25 lėktu
vai). Dar turima rezerve apie 
325 “F-47 Thunderbolts” tipo 
propelerinių lėktuvų. Iš jų susi
darytų apie 12 eskadrilių (sąra
šuos yra 25). JAV yra pažadėję 
šimtą “F-84 Thunderjets” ir 60 
”F-80-c Shooting Star”.
.“S.N.C.A. du Sud-Est” aviaci

jos dirbtuvės prie Marselio stato 
“’“Vampire”. Tiktai prancūzai pa

keitė mažai jėgos (3100 svarų) 
turintį “Goblin 2” variklį į pajė
gesnį taip pat anglišką, bet Pran
cūzijoj gaminamą “Nene” (5100 
svarų). Gautas patobulintas lėk
tuvas “Mistral” padidino greitį 
nuo 531 iki 578 mylių į valandą. 
Po mėnesio, kito pereinama į 

. “Venom” gamybą.
Turėdami gabių inžinierių, 

prancūzai neatsilieka nuo tų ke
lių pajėgiųjų pasaulio valstybių, 
kurios sugeba pačios sukonstruo
ti sprausminius lėktuvus. Štai 
visa eilė prancūziškų tipų: “M. 
D. 450 Ouragan”, eilė “Espadon” 
numerių: SO 6020, SO 6021, SO 
6025, SO 6026, dvi versijos “Gro- 
gnand” ir tt. Daugiausia dėme
sio susilaukęs prancūzų lėktu
vas yra MD 452 “Mystere”. Šis 
lėktuvas pagal ekspertų nuomo
nę yra geresnis už amerikiečių 
“Sabre”. Greitis virš 700 mylių į 
vai. Lėktuvo statybai atvesti į 
vėžes amerikonai paaukojo 5 
mil. 200 tūkstančių dolerių “Mar
cei Dassault Aircraft Corp.” Bor
deaux aviac. dirbtuvėms įrengti. 
Pirmuosius lėktuvus iš fabriko 
pradeda išleisti jau nuo š.m. ba
landžio mėn. Į metų pabaigą nu
matoma gamybą išvystyti iki 30 
lėktuvų į mėn. Dirbtuvėse įvesta 
amerikoniška bonų sistema ir už 
kiekvieną iš fabriko išleistą lėk
tuvą viso fabriko darbininkai ir 
tarnautojai gauna dar ekstra 
priedą.

Pietų Europos valstybės 
turi labai silpną aviaciją. Vien 
Italija teturi porą sprausminių 
eskadrilių, bet jai toli gražu dar 
iki taikos sutarties leistų 350 ka
ro lėktuvų. Graikija teturi tik
tai apie 50 senų “Spitfire”, o jos 
kaimynė Mažosios Azijos Turki
ja apie pusantro šimto daugiau
sia angliškų ir amerikoniškų pa
senusių lėktuvų, nors įstojusios 
į Atlanto paktą, paskutiniu lai
ku šios dvi valstybės jau pradė
jo gauti šiek tiek sprausminių 
“F-84”. Ispanijos ir Portugalijos 
aviacija skaičiumi nemažos, bet 
neturi dar sprausminių. Portuga
lijoje dar, pav., naudojami iš pir
mųjų pereito karo dienų anglų 
vartoti “Huricanne” tipo naikin? 
tuvai, kuriuos kituose kraštuose 
užtiksi nebent muziejuose.

Pagalba iš Amerikos žemyno
JAV ir Kanada Atlanto pakto 

valstybėms yra pažadėjusios, ir 
jau laiko Europoj, atatinkamą

Juokingai tragiškų įvykių pa
sitaiko ir Vengrijoje. Steinaman- 
gerio vyskupo A. Kovacs prižiū
rėtojas yra buvęs batsiuvys, ku
ris apsigyveno vyskupo namuos 
ir ėmė “tvarkyti” vyskupijos 
reikalus. Jis peržiūri gaunamą 
korespondenciją, kontroliuoja 
siunčiamus raštus. Pastaruoju 
laiku net išleido “ganytojišką 
laišką”, kurį įsakė perskaityti 
visose vyskupijos bažnyčiose. 
Laiškas patvirtintas vyskupo 
antspaudu.

Komunistinė santuoka su
“stula” j

Čekoslovakijos katalikai yra 
nusistatę prieš priverstinę civi
linę santuoką, kurią įvedė ko
munistinė vyriausybė. Įsakyta, 
kad civilinės santuokos “cere
monijos” būtų kiek galint pana
šios į bažnytines santuokos apei
gas. Valdininkas klausia, ar jau
nieji laisva valia nori susituokti. 
Šiems atsakius “taip”, liepia pa
duoti rankas ir kartoti valdinin
ko sakomus pasižadėjimo žo
džius. Tuo pačiu metu jų rankas 
perriša raiščiu, kuris yra pana
šus į Bažnyčios vartojamą stulą.

Religinė “laisvė” Čekoslovakijoj
Žinių agentūros “Veritas” liu

dijimu, š.m. kovo 6 d. daugiau 
kaip 22000 kunigų buvo 8-se kon
centracijos stovyklose. Jos skir
tos tik kunigams. Dalis dvasinin
kų patalpinta .kitose keturiose 
stovyklose kartu su kitais suim
taisiais.

Didžiausis Bavarijos varpas
Š.m. kovo 19 d. Passau vysk. 

Dr. S. K. Landersdorferis pa
šventino savo vyskupijos kated
rai 160 centnerių varpą, šis var
pas yra didžiausias visoje Ba
varijoje.

aviacijos kiekį. Kanada turi Ang
lijoje dvi eskadriles 48 “F-86 E 
Sabres” tipo lėktuvų. Jau pa
skirta išvykti trečia, o iki mėtų 
galo numatoma Europos žemyne 
turėti keturias eskadriles. Vi
so, su atsarginiais 100 lėktuvų, 
kitais metais šis skaičius būtų 
padvigubintas. JAV (skaičiai 
svyruoja), spėjama, Vokietijoj 
ir Anglijoj laiko 200-300 lėktuvų- 
naikintuvų ir kovos lėktuvų “F- 
86 Sabre” ir “F-84 Thunderjet” 
tipo.

“Thunder.jet” F-84 E
Šis lėktuvas tampa svarbiau

siu nugarkauliu aliantiį Europos 
oro laivyne.* Netoli tūkstančio 
amerikiečiai įsipareigoję prista
tyti (ir stato) Europos valsty
bėms, nors ir jų pačių pajėgose 
šis lėktuvas vaidina vieną iš 
svarbiausių vaidmenų. Visai 
pravartu mums su juo susipa
žinti arčiau.

Praktiškai “F-84-E” paskirtis 
yra ta pati kaip ir vokiečių gar
siosios “Stuka”, bet Korėjos “po.- 
ligone” “F-84” įrodė, kad jis yra 
pajėgus ir su greitaisiais rusų 
Mįgais susikauti. Tai yra spraus- 
minis, .greitas, tvirtas, tiesių 
sparnų (vėlesnės serijos kaip F 
jau turi atlaužtus sparnus) lėk
tuvas. 4900 svarų jėgos J-35-A-17 
“Allison”” sprausminis variklis 
suteikia lėktuvui virš 600 mylių 
per vai. greitį. Liemenyje turi du 
benzino bakus. Vienas tiesiai po 
lakūno sėdyne talpina 143 galo
nus, kitas užpakalyje lakūno sė
dynės—147 gal. Po penkis ma
žus bakus dar yra kiekviename 
sparne, o sparnų galuose prika
binta po pailgą didžiulį baką 230 
galonų talpos kiekvienam. Gali-

ma juos pripildyti “žetisomuo- 
tu” benzinu ir numesti ant prie
šo kaip “napalm” bombas, gali
ma naudoti ir kaip kuro bakus. 
Sprausminiams varikliams nau
dojamas prastos kokybės benzi
nas (dažniausiai paprastas ži
balas), dėl to yra mažiau pavo
jaus dėl lėktuvo užsidegimo, ne
gu propeleriniuos. Apginklavi
mas yra pagal numatytą lėktu
vo paskirtį. Paprastai F-84-E 
“Thunderjet” turi nosyje ketu- 
rius pusės colio “M-3” kulko
svaidžius ir du tokius pat spar
nuose. Kiekvienam kulkosvai
džiui yra 300 šovinių. Be to, pa
prastai vežasi dvi po 500 svarų 
bombas, aštuonias HVAR rake
tas (kartais paima 32 raketas, jei 
lėktuvas yra tam specialiai pri
taikintas) ir pagal pageidavimą 
sparnų galuose minėtas “na
palm” bombas.

Visas šis apginklavimas yra 
automatiškai tvarkomas specia
laus “Sperry AIC” taikiklio. 
Jam pagelbstint yra šaudoma iš 
kulkosvaidžių, iššaunamos rake
tos ir paleidžiamos bombos. Ko
rėjoje dėka šio taikiklio buvo pa
taikyta į Migus iki netoli dviejų 
mylių nuotolio.

■Lėktuvo nosies priekyje yra 
radaro žiedas, kuris per aparatus 
sujungtas su taikikliu. Trisde
šimt aštuonių pėdų ilgio lėktu
vas su pilnu kroviniu sveria 18 
tūkstančių svarų. Variklis sveria 
2260 svarų ir yra 12 pėdų ilgio ir 
trijų su trupučiu storio. Naujose 
F-84 serijose bus įstatyta dabar 
esantis galingiausias “Saphire” 
variklis vieton “Allison”. “Sa
phire” paskutinis modelis išvys
to 8300 svarų jėgą.

Baigiant norėtųsi dar paminė
ti Atlanto pakto laivyno aviaci-

Greičiausi pasaulio lėktuvai — J AV bombonešis B-47 ir naikintuvas F-86. Bombonešis B-47 sveria 
185.000 svarų ir skrenda 600 mylių per valandą. F-86 pralenkia sovietų MIG-15.

Batsiuvys rašo ganytojiškus laiškus
Bažnyčios persekiojimas 

Jugoslavijoje
Šiuo metu Jugoslavijoje yra 60 

koncentracijos stovyklų, kuriose 
randasi 200.000 “rėžimo priešų”. 
Hercogovinoj, Stolac stovykloje, 
uždaryta didelis skaičius vienuo
lių seserų. Lygiai žiauriose są
lygose, Staragradiska stovykloje 
kenčia 280 kunigų.

Nizzos vysk. įspėja
Maskva įsakė visiems pasaulio, 

komunistams šaukti už taiką. 
Šaukiami “taikos” kongresai, 
renkami parašai po įvairiais 
prašymais. Nizzos vysk. Remond 
įspėja kunigus ir tikinčiuosius, 
kad neprisidėtų prie raudonojo 
“taikos” sąjūdžio, nes po jo sle
piasi gryna komunistinė propa
ganda ir akių dūmimas. Ta pro
ga ganytojas rašo: “Jau 2000 m. 
Bažnyčia skelbia tikrosios taikos 
ir teisingumo principus, kuriuos 
kviečia vykdyti gyvenime. Nau
jąjį taikos sąjrdį kelia tie, kurie 
daugiausia yra nusikaltę taikai 
ir teisingumui”.

Vyskupai ragina balsuoti
Vykstant aršiai savivaldybių 

priešrinkiminei kampanijai, Ka
labrijos 5 arkivyskupai ir 8 vys
kupai paskelbė tikintiesiems 
laišką raginantį visus dalyvauti 
balsavimuose gegužės 25 d., ne- 
balsavimą skelbdami mirtina 
nuodėme, o už balsavimą už ko
munistus grąsindami neprileidi- 
mu prie sakramentų. Vyskupai 
ėmęsi drastiškų priemonių dėl 
to, kad Italijoje komunistai bal
suoja visi, o nekomunistai dau
gelis neina balsuoti.
Kova dėl katalikiškų mokyklų 

Brit Kolumbijoje ruošiantis rin
kimams pasiekė įkarštį. Liberalų 
konvencijos išvakarėje švietimo 

jos pajėgas. Anglai turi tarnybo
je šiuo laiku šešis lėktuvnešius 
(naujasis “HMS Eagle” aprūpin
tas sprausminiais lėkt.), pran
cūzai du, olandai du, belgai du 
ir JAV Europos vandenyse ne 
mažiau tris. Viso 15 lėktuvnešių 
su nemažiau 900 lėktuvų. Ši pa
jėga gali 
stiprinta 
judri.

būti labai greitai su- 
iš JAV ir yra labai

Išvados
Bendroje išvadoje gauname, 

kad jau dabar Atlanto pakto 
valstybės gali pasiųsti Europoje 
į orą virš 3000 naikintuvų ir nai- 
kintuvų-bombonešių. Į šį skaičių 
neįeina grynieji bombonešiai, 
žvalgybiniai, transporto, įvairūs 
pagalbiniai ir laivyno aviacija. 
Dauguma iš tų trijų tūkstančių 
lėktuvų yra seni įvairaus tipo, 
lakūnai kalba net šešiomis kal
bomis. Tačiau bendra vadovybė 
jau yra ir pajėgos auga. Naujos 
eskadrilės tveriasi ir seni lėktu
vai keičiami į naujus — moder
niškus. Jei pereitą vasarą ma
nevruose (Operation Cirrus) da
lyvavo vos virš tūkstančio lėktu
vų, tai šį pavasarį dalyvautų jau 
mažiausiai digubai.

Yra numatyta, rusus galint 
veržtis į vakarus su 6000 lėktu
vų, todėl vakarai yra nustatę sa
vo tikslu, kad galėtų atsverti 
didžiulius pėstininkų skaičius, 
arti 12.000 lėktuvų. Ir galima ti
kėti, kad gal jau už metų bus 
netoli tos ribos, nes, pav., vien 
JAV jau šių metų pabaigoje ga
mins pagal adm. Ramsey, vieno 
iš JAV aviacijos žymesniųjų or
ganizatoriaus, žodžius, 1500 karo 
lėktuvų į mėnesį. Reikia nepa
miršti, kad lėktuvų fabrikus, ga
minsiančius ir gaminančius mo
derniškus lėktuvus, turi ar or
ganizuoja beveik kiekviena At
lanto pakto valstybė.

P. Brakas.

ministeris Straith pareiškė savo 
vietoje liksiąs tik palikus dabar
tinę sistemą, kai katalikai savo 
mokyklų išlaikymui negauna iš 
valdžios nieko, nors švietimo rei
kalams mokesčius moka. Kadan
gi katalikų balsuotojų BC yra 
85.000, apie 13-18% visų gyven
tojų, tai partijoms apsispręsti nė
ra taip jau drąsu. Liberalų parti
jos konvencija pasisakė gana ne
aiškiai — u žlygybę, bet ar pri
ima katalikų sąlygas, nepasakė.

— Maskva. — Gegužės 12 d. 
pasibaigusi, 4 d. trukusi, religijų 
atstovų konferencija priėmė 
sveikinimo raštą “taikos vėliav- 
ninkui” Stalinui.

AR KANADA SUVARŽYS ATVYKIMĄ SIRGUSIU TBC?
Daugelis pasaulio lietuvių cijos reikalą svarstant, bet pro- 

laikraščių pastaruoju metu pa- vincijoms — konkrečiai Ontario 
skelbė straipsnelį apie tai, kad provincijos valdžiai — susigin

čijus biudžetiniais klausimais su 
federaline valdžia. Ontario pro
vincija nori gauti dalį federali
nės valdžio surenkamų mokesčių 
bei sumų padengti išlaidoms, ku
rios provincijai primetamos dėl 
federalinės valdžios politikos. 
Vienas iš tokių reikalų, jau senai 
keliamas, yra imigrantų reika
las. Provincijos valdžia laiko ne
teisingu dalyku, kad imigracijos 
politiką veda tik federalinė val
džia, ji atveža imigrantus, o kai 
jie apsigyvena kur, jų palaiky
mas ar jų globojimas nelaimin
guose atsitikimuose pagal įsta
tymus priklauso provincijų val
džiai. Renkant argumentus šiai 
nenormaliai padėčiai išryškinti 
buvo padarytas ir Ontario svei
katom ministerio pareiškimas, 
kurio esmė buvo ta, kad už imig
rantų sveikatą yra atsakinga fe
deralinė valdžia ir kad nenorma-

Kanada visai nebeįsileisianti sir
gusių džiova. Ne visi laikraščiai 
pažymėjo, bet tai yra Eltos 
straipsnelis, parašytas pagal kaž 
kieno informaciją iš Kanados, o 
viskas paremta Ontario sveika
tos min. Dr. M. Phillips pareiš
kimu, kad daugelis atvykstan
čių imigrantų susergą ypač džio
va ir pasidarę visuomenine naš
ta, atseit imigrantų sveikatą tik- 
rinančiom komisijom reikėtų 
būti budresnėm ir griežtesnėm, 
sakoma ir imigracijos ministeri
jos karantinų skyriaus vięšinin- 
ko Dr. W. L. Frost.

Šita žinia beabejo galėjo su
kelti susirūpinimą ne vieno lie
tuvio, kuris dar taikosi atvykti į 
Kanadą ir savo plaučių rentgeno 
nuotraukoje mato sukalkėjimo 
dėmių. Kas jų nenfato!

Ištikrųjų aliarmas neturi dide
lio pagrindo ir iškilo ne imigra-

(Atkelta iš 1 psL) 
tvarkiuose Pabaltijį laiko lyg So
vietų Sąjungos dalimi. Tokiu at
veju, esą, ar negeriau pabaltie- 
čiams būtų tiesiog pradėti iš pra
džių — kartu su ukrainiečiais, 
gruzinais, turkestaniečiais susi
burti į atsk. komitetą. (!? Red.)

• Niujorke vis dar buvo vilia
masi, jog 'ir pabaltiečiams poli
tiniams pabėgėliams bus suda
ryta proga kalbėti laisvai į savo 
pavergtas tautas, kaip savas su 
savu, bet Niujorko spaudos pra
nešimas, jog gegužės 22 “Ameri
kos Balsas” vidurinėmis bango
mis pradės transliacijas į “rusų 
tautą”, šias paskutiniąsias viltis 
išblaškė. LPGrupėje tūlas iš
reiškė nepasitenkinimo lietuviš
ku skyrių. Dėl viso “AB” vie
no savaitraščio užsienyje redak
torius šitaip pastebėjo: “.. .juk 
5isi žinom, kad “AB” savo misi
jos neatlieka ir vietoj rėformavę- 
sis, kaip nuolatos reikalauja 
ekspertai, tik “žaidžia”. Nejaugi 
ir dabar turės ploti, kai ameri
kiečių politikai sakosi tarnaują 
“laisvės apaštalavimo reikalui”, 
gi ištikrųjų tik baubą iš paskuti
niųjų laiko. AB kada nors gal ir 
pradėtų veikti kaip reikiant, 
jei... JAV Departamente vie
ną kartą būtų nusistatyta tas 
Rytų pabaisas kaip reikiant už
imti. Tuo tarpu jie tik pučiasi, 
kad Maskva išsigąstų, rodo, kad 
ir jie, jei norėtų, galį padaryti 
“triūbelio”. Bet ten ne tokie. Ir 
geru kočėlu, kaip Korėjoje, ga
vus per snapą, ten dar nesijaudi
nama __ “Činovninkai” minėto
je institucijoje neturi jokios įta
kos būtinoms reformoms pra
vesti”... •

Tūlas lietuvių informacijos 
specialistas šitokią Valstybės De
partamento akciją komentavo, 
kaip atvirai parodytą nepasiti
kėjimą pabaltiečių politikams. 
Amerikiečiai, esą, nenorį “priva
čių organizacijų išlaikomais” po
litikais pasitikėti, nuspręsdami. 
jog dešimtmetį išgyvenę ir gavę 
Amerikos pilietybę, bet kurios 
tautybės asmenys galėsią “lais
vės” reikalui daugiau nuveikti. 
NY spauda pranešė, jog nuo mi
nėtos datos “AB” įsteigęs Miun
chene savo, skyrių ir iš ten siu
siąs naują programą. Ryšium su 
tuo esą pasirengta priimti tūks
tančius naujų rusų pabėgėlių, 
nes ši programa būsianti leng
viau pagaunama paprasčiausiais 
radijo priimtuvais. Tačiau čia 
pat buvo patikslinta, jog, saugok 
Augščiausias, radijas jokiu bū
du dezertyravimo neskatinsiąs 
nei agituosiąs sovietų kareivių 
Vokietijoje. Miuncheno praneši
mai “sovietų tautai”, taip pat bū
sią ir lietuvių kalba. (Lietuviai 
šiuo nauju departamento žygiu 
vėl pajungti jai). Pažymima, jog 
naujasis “AB” radiofonas netu
rįs nieko bendra su “Laisvosios 
Europos siųstuvu”.

• “Darbininkas tiksliai paste
bėjo, jog balandžio 2 8d. potvar
kis draudžiantis amerikiečiams 
be leidimo vykti į visą eilę so
vietų kraštų, praleidžiąs, kaip 
nepriklausomas valstybes, Lietu
vą, Latviją ir Estiją, jas įjungia 
į Sovietų Sąjungą. “Darbinin
kas” viltingai išveda, jog depar
tamento nustatytas įrašas nebu
vęs tiksliai suredaguotas ir su
derintas su paties departamento 
linija.

• Praėjusią savaitę Amerikoje 
pasirodė visa eilė tikrai svarbių 
straipsnių pagrindiniuose žurna
luose. Life, rašo John Foster

Dulles, siūlydamas imtis tikrai 
“karštų” veiksmų, bet nei vienu 
žodžiu neranda reikalo prisimin
ti Pabaltijo tautų. Ir pats Life sa
vo žemėlapiuose jas “įjungė į S. 
Sąjungą. Tuo reikalu atatinkamą 
demaršą padarė lietuvių žurna
listai Niujorke.

• “American Mercury”, tary
tum “pasekęs “TZ” nuomonę”, 
savo vedamajame rašo, jog Ei- 
senhowerio kandidatūrai visai 
rimtai grasina 1945 m. padarytos 
klaidos. Eisenhowerio pasiaiški
nimą, jog jis vykdęs įsakymus, 
žurnalas atmeta. Esą, gi jis pats 
pravedęs vokiečių generolų iške
rimą, kurie lygiai taip pat teisi
nęs!. * Kitam vedamajam žurna
las reikalauja, jog generolas 
Grow, kurio dienoraštyje buvo 
siūloma tuoj pat sutvarkyti ru
sus, būtų ne persekiojamas, bet 
paskirtas Achesono patarėju. 
“Mes nenorime karo. Bet karas 
yra geriau negu vergija, ir, prie
šingai apkiautusiems patarėjams 
Valstybės Departamente, mes 
nenorime išdavinėti savųjų prin
cipų. Grow dienoraštyje rašė, 
jog JAV privalo padėti žmo
nėms, kurie trokšta laisvės. Kuo 
buvo prasižengta šiuo pasaky
mu? Tom Paine sakė: “Ameri
kos ir pasaulio idealai turi būti 
tie patys””... Jei pavergtos tau
tos anapus geležinės uždangos 
nori išsilaisvinti, turime joms 
padėti, ar ne? Ką jiems turime 
atsakyti į klausimą, jei jos kovos 
ar ir mes kovosime už tą pačią 
laisvę?”. “Amerikos Balsas” tu
rėtų padaryti gen. Grow savo 
herojum — gražiu pavyzdžiu, 
kad Amerikoje yra šviesių protų, 
ne vien tik tokie britiški žurna
listai, kaip Barbara Ward ar Ed
ward CransHaw, kuriuos Valsty
bės Departamentas ar kas samdo 
nukreipti amerikiečių dėmesiui 
nuo trokštančių vergijoje žmo
nių. Britai geriausiai šiai rolei 
tinką — nes senukas Churchillis 
mano, jog Britanija kitaip ne- 
atsigaus, kaip tarp Rusijos ir 
Amerikos balansuodama ir sau 
kuo daugiausiai iš šio įtempimo 
laimėdama. “Mercury” stebisi, 
jog “Amerikos Balsas” pasisku
bino nuo generolo Grow nusi
sukti ir, mandagiai nusikosėjęs, 
oficialiu balsu pareiškė “genero
las Grow neturi nieko bendra su 
Amerikos politika”. Ar žino, tie 
“činovninkai” Amerikos Balse ir

DWIGHT DAVID EISENHOWER
Šiandien tai asmenybė į kurį 

nukreiptos viso pasaulio akys. 
Manoma, kad jis turi daugiausia 
šansų pakeisti Trumąną Baltuo
siuose Rūmuose. Tad pravartu 
susipažinti su nors trumpais jo 
biografijos bruožais.

Kaip pavardė jau rodo, Eisen
howeris yra kilęs iš imigrantų 
vokiečių šeimos. Jo prosenelis 
atvyko į JAV iš Vokietijos ir ap
sigyveno Pensilvanijoje tarp 
1730 ir 1740 m. Jo senelis Jokū
bas E., menonitų sektos vadas 
1878 m. iš Pensilvanijos persikėlė 
į Kansas. Pats generolas gimė 
1890 m. Denison, Texase, augo 
mažytėje trijų akrų farmoj Kan- 
sase, į kur jo tėvai grįžo. Jo mo
tina buvo “Jehovos liudytojų” 
sektantė, kurie nepripažino nei 
karo, nei karinės tarnybos; ta
čiau jaunuolis Dwight stojo į 
West Point karo mokyklą ir 1915 
m. ją baigė kaip 61-as mokinys 
iš 164 absolventų.

Jis buvo geras futbolistas, bet 
susižeidęs kelį turėjo tą sportą 

lu yra, jog ji prie imigrantų gy
dymo susirgimo atvejais teprisi- 
deda vos pirmaisiais jų gyveni
mo Kanadoje metais, vėlyves- 
nius susirgimus palikdama naš
ta vien provincijos iždui. Taigi 
jo pareiškimo smaigalys buvo 
taikomas ne patiems imigran
tams, bet federalinei valdžiai ir 
ne nurodyti, kaip imigrantų svei
katą tikrinti buvo pagrindinis 
Dr. M. Phillips tikslas, bet pa
remti provincijos reikalavimą 
duoti lėšų iš federalinio iždo tam 
reikalui, kuris atsiranda dėl fe
deralinės valdžios politikos.

Kad dėl anų pastabų federali
nė valdžia griežtintų imigrantų 
sveikatingumo tikrinimo taisyk
les, tuo tarpu negirdėti, o imi
gracija pastaraisiais mėnesiais 
sulėtinta tik dėl ūkinių sąlygų, 
dėl pasireiškusio nedarbo, ku
riam atslūgstant ir kalbos apie 
imigracijos suvaržymus aptyla.

Gr.

Valstybės Departamente, kiek 
po šitokios deklaracijos “AB” 
besiklausančių lietuvių ir kitų 
pravirko iš apsivylimo ir nagus 
nusikramtė, kad ir vėl tai buvo 
tik “nesusipratimas!”, “Mercu
ry”, kurio nuomonę čia maišau 
su kitų amerikiečių ir lietuvių 
galvosena, baigia: “Amerikos 
Balsas* būtų tikrai pasitarnavęs 
laisvės reikalui, jei jis būtų už
tikrinęs Rytų Europos tautas, 
jog tos pačios, kaip Grow, nuo
monės šiuo metu yra reikšminga 
amerikiečių mažuma — ir kad 
jie galį būti tikri, jog vieną die
ną ši mažuma išvirs dauguma”.

• Nemažiau aršiai “Amerikos 
Balsą” puolė kitas įtakingas 
amerikiečių magazinas ir orga
nizacijos organas — “Amerikos 
Legionas”. P. P. Gregory, pulda
mas “Amerikos Balso” netinka
mą programą, europiečiams pa
sakojant apie beisbolą ir gele
žinkelių Amerikoje patogumus, 
nurodo faktą, jog lietuviams ar 
lenkams nėra reikalo pasakoti 
apie Amerikos patogų gyvenimą. 
Kai Višinskis pareiškė, jog Ame
rika remia antikomunistinius 
kovotojus “AB” tai paneigė. Jo 
nuomone Valstybės Departs 
men to kontrolė “AB” yra per 
stipri ir netinkama. Faktas, jog 
“AB” yra oficialus vyriausybės 
balsas už geležinės uždangos gali 
būti suprastas, kad Amerikoje 
tėra viena valia, vienas balsas. 
Valstybės Departamento kont
rolė “AB” sugriaunanti geriau
sias intencijas. VD tiesiog pade
dąs sovietams, nes sugriaunąs 
psichologinio karo principus. 
Štai, girdi, kodėl Amerika vis 
pralaimi propagandiniame kare 
ir sovietai gali netrukdomi vary
ti savo šlykščius kaltinimus. Į 
“AB” štabą esą priimami ne ga
būs žurnalistai, publicistai, bet 
“yes” asmenys, paklusnūs VD 
valdininkų įsakymams. Sutikda
mas, kad šis darbas negali būti 
atiduotas vien tik į privačias 
rankas, Gregory nurodo Britų 
Broadcasting Corporation, kuri 
atlikusi milžinišką darbą. “AB” 
esą negalima lyginti su pusiau 
nepriklausomu RIAS Berlyne ar 
Laisvosios Europos Radiju Niu
jorke— jie §avp darbą atlikę ne
palyginamai geriau. Baigdamas, 
Gregory tikisi, jog ir “AB” nau
joje Dr. Compton vadovybėje 
pasitaisysiąs...

mesti. I Pasaulinio karo metu 
parako neragavo, buvo užimtas 
kariuomenės apmokymu bei ka
ro pratimais, bet pasiekė provi
zorinio pulk. Įeit, laipsnio. 1920 
m. tarnyboje grįžo prie savo, tik
rojo laipsnio — kapitono, vėliau 
buvo pakeltas majoru. Karinę 
štabo mokyklą Fort Leaven
worth baigė 1926 m. jau pirmuo
ju. 1933 m. buvo paskirtas prie 
gen. MacArthuro ir pasidarė jo 
artimiausiu bendradarbiu Fili
pinuose. • ,

Prasidėjus II Pasauliniam ka
rui Eisenhoweris ėmė sparčiai 
kilti. Pearl Harbor puolimo me
tu jis buvo brigadiras, 1942 m. 
kovo mėn. buvo pakeltas gen. 
majoru ir paskirtas gen. štabo 
operacinio skyriaus viršininku. 
Tų pačių metų liepos rųėn. jis 
pakeltas gen. Įeit, ir paskirtas JA 
V-bių kariuomenės Europoje va
du. Tų pačių metų lapkritį vado
vavo sąjungininkų išsikėlimui Š. 
Afrikoje. Sekančių, 1943 m., pra
džioje pakeltas pilnu generolu ir 
paskirtas vyriausiu sąjunginin
kų kariuomenės vadu. Kaip toks 
1944 m. birželio 6 d. jis davė įsa
kymą išsikelti Prancūzijoje ir 
vadovavo visai kampanijai, pa
klupdžiusiai Vokietiją.

Po karo, jau kaip armijos ge
nerolas, iki 1945 m. lapkričio bu
vo Vokietijoje, o grįžęs į JAV 
tapo generalinio štabo viršinin
ku. Šias pareigas 1948 m. pakeitė 
į Columbia universiteto prezi
dento pareigas. 1950 m. gruodį 
grįžo kariuomenėn ir buvo pa
skirtas JAV pajėgų Europoje ir 
Š. Atlanto Sąjungos vyriausiu 
vadu. *

Eisenhoweris garsėja malo
naus žmogaus savybėmis, iškal
ba, administratoriaus sugebėji
mais, mandagumu, patraukliu 
šypsniu ir sugebėjimu sutarti su 
betkokiais žmonėmis.

Jo žmona, duktė turtingo mė
sos konservų fabrikanto Dond. 
Turi sūnų 29 m., kuris yra ka
riuomenėje majoro laipsnyje.

Generolas turi 27 garbės dak
taro diplomus iš įvairių universi
tetų, 20 amerikoniškų ir 42 eu
ropinius. ordenus.

A
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• Skaitykite kaip norite šito
kią tarybinės lietuviškos spau
dos žinią:- “Vilniaus baldų fabri
kas yra atlikęs eilę garbingų 
užsakymų naujiesiems Maskvos 
rūmams. Šiuo metu Vilniaus 
fabrikas gamina baldus (iaugia- 
aukščiams Maskvos universiteto 
rūmams”. Jei tik rusiškai Mask
vai tai ir užsakymai, nors ir ne
apmokami, “garbingi” ir visi pa
statai — rūmai. Per paskuti
niuosius laisvo gyvenimo metus 
mažytė Lietuva sugebėjo pasi
statyti šimtus tokių rūmų, o ru
sai tik pusę pasaulio užgrobę pa
vergtųjų tautų sąskaiton skubi
nasi apsitvarkyti.

9 Biržuose veikia alaus bravo
ras “Biržų Alus”, kuriam vis la
bai trūksta kvalifikuotų tarnau
toju-

9 Kovo 23 d. įvyko Vilniaus 
srities kompartijos V -plenumas, 
kuriame pagrindinį pranešimą 
padarė drg. Supikov — Vilniaus 
srities bosas. Jis pasidžiaugė, jog 
kolektyvizacija jau užbaigta 
daugelyje srities rajonų, daug 
kur jau pravestas ir sustambini- 
mas. Vienu svarbiausių trūkumų 
.esąs kompartijos įstaigų apsilei
dimas. Pav., “kolūkiams dar ne
išdalinti aktai amžinai naudotis 
žeme”, daugelyje kolūkių labai 
prastai organizuojamas darbas. 
Gyvulių skaičius tebėra labai 
mažas. Pasidžiaugęs, kad kol
ūkių vadovų tarpe yra .daugiau 
kaip 440 komunistų (rusų!) jis ir 
vėl juos užsipuola už netinkamą 
pasiruošimą sėjai (kiekvienais 
metais!). Komunistai, vadovaują 
politiniam darbui, “mažai pro
paguoja kolūkinio darbo prana
šumus, neužtikrina... nedemas
kuoja buržuazinių nacionalistų, 
buožijos ir reakcinės dvasiškuos, 
kaip Amerikos-Anglijos impe
rializmo agentūros, priešišką 
veiklą”. Supikov randa, kad “žy
mi kolūkinės valstietijos dalis, 
ypač moterys ir vaikai, neįtrau
kiami dalyvauti politinėse prie
monėse; joks politinis darbas ne
pravedamas viensėdijose, kurio
se sutelkta didelė gyventojų da
lis”. “Silpnai dirbama -su inteli- 
genti j a”... Supikov, rusiškoj o 
imperializmo gauleiteris, reika
lauja “ryžtingai kovoti prieš bur
žuazinio nacionalizmo pasireiš
kimus inteligentijos kaikurios 
dalies tarpe”. LKP (b) propagan
dos skyriaus vedėjas drg. Vid
mantas papasakojo, kaip vyksta 
švietimo darbas lenkų gyvento
jų tarpe. Vilniaus krašte šiuo 

- metu veikia 280 pradžios mokyk
lų lenkų kalba. N Vilnioje ati
darytas lenkams mokytojų insti-

tūtas, Trakuose — lenkų moky
tojų seminarija. Dar .kalbėjo 
apie 33 komunistai, iš jų 17 kom
partijos sekretorių rusų ir viską 
baigė savo “palaiminimu Snieč-

toimas bottevikmije 
i ir jo kovo ui MVO

• Kovo mėn. viduryje LTSR 
buvo išvystyta pašėlusi antiame- 
rikoniška, bet vaikiškai naivi 
propaganda prieš kožkokį “bak
teriologinį karą”, naudojant 
šlyščiaųsius kaltinimus. “Lietu
vės motinas siunčia prakeikimus 
amerikiniams plėšikams”, pa
reiškė drg. J. Gagarkina. Po jos 
prieš Ameriką griežtai pasisakė 
drg. Kleimenov, R. Chmelis, Gu- 
tarova, Bystrova ir kiti tarybi
niai “lietuviai”.

.• Stalinas LTSR jau perėmė 
ir vado-fiurerio titulą. Maskol- 
berniai rašytojai per Vilniaus ra
diją jau nekalba apie jį kaip apie 
mokytoją ir tėvą, bet jau kaip 
apie vadą.

• Kovo 22 d., septintais po ka
ro metais, naudojimui perduotas 
Kauno geležinkelio stoties nau
jasis pastatas. Nors gan talpus, 
nedarąs įspūdžio nei savo archi
tektūra, nei išpuošimu, nei vi
daus konstrukcija. Architektas 
buvo leningradietis P. Asatin. 
“Stotyje yra ir telefonai ir radi
jai”. Daug kur grindys išklotos 
parketu, didžiulės liustros. Ati
darymo proga buvo išleistas 
traukinys į Leningradą. 27 sto
ties statybininkai, jų tarpe 16 ru
sų, apdovanoti medaliais — skar- 
dinukais. *

• Jonas Šimkus straipsnyje 
“Kapitalistinės Amerikos puvi
mas”, išsirėžęs varo rusiškąją an- 
tiamerikonišką propagandą. Ko
vo 13 d. šitaip rašė: “Lietuvos 
buržujai gyrė išsijuosdami kapi
talistinę Ameriką... nes ji juk 
padėjo užgniaužti liaudies judė
jimą. Daugiau kaip 20 m. lietu
viškieji buržuaziniai nacionalis
tai šliaužojo prieš amerikoniš
kuosius imperialistus, atsidėko
dami už dvarus, bankus ir tt. 
Amerikos kapitalistai, sulindę į 
lietuviškas tautines bendroves, 
žiauriai išnaudojo darbo žmones, 
gabeno juos kaip vergus į ameri
kinę katorgą, kur ne šimtai, bet 
tūkstančiai surado sau mirtį. 
Amerikos imperialistams šiame 
darbe padėjo lietuviškieji bur
žuaziniai nacionalistai. Imperia
listų agentas Pakštas buvo su
galvojęs planą kone pusei lietu
vių tautos perkelti į Afriką ir 
paversti Amerikos - Anglijos 
plantatorių vergais”... Deja, 
joks komentaras prie šito jau 
nebetinka.

• Šiuo metu LTSR vyksta ne

tik priesamerikoniška propa
ganda, bet ir viskas, kas turi 
bendro su amerikiečių lietuvių 
vardu turi būti su juodinta, su
niekinta. J. Dovydaitis, didžio 
lietuvių patrioto sūnus-niekšas, 
su pasigardžiavimu šmeižia 
“Drobę” ir jos steigėjus, galiau
siai išvesdamas, jog tik broliš
koms mašinoms atvykus fabri
kas pradėjęs kaip reikiant veikti.

• Po septynių metų ir Daugai 
buvo sujungti su LTSR mies
tais, kai pro juos, po ilgų pro
testų, pravedė autobusų liniją.

• “Tiesoje” tilpo nevykusi 
nuotrauka iš Toronte vykusios 
“Kanados - Tarybų S-gos Drau
gystės Draugijos” parodos...

p 1950 metais Kelmėje pasta
tyta elektros stotis, kuri iki pas
kutiniųjų dienų teikė nenorma
lią elektros šviesą. *

• Šiuo metu esą veikia ketu
rios radijo stotys Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos ir Šiaulių. Pasta
rosios esą labai menko galin
gumo.

• “Pergalės” kino statybos ko
manda apdovanota, kaip pasta
čiusi gražiausią pastatą, 6.000 rb. 
premija. Kinas buvęs perstatytas 
iš cerkvės.

trio žvejo
JUOZO GRIiMANAUSKO 

knygoje 
"TOLIMIEJI KVADRATAI" 
Čia aprašyto ir Avėjų pabėgimo 

istorija.
Knygų galimo gauti pas liet, spaudos 
platintojus ir pas puti leidėjų Juozų 
Kapočių, 680 Bushwick Ave., Brook
lyn 21, N.Y., prjsiunčiant $2 pinigais 

ar money orderiu.

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,

mato, su gražiais lietuviškais 
įrašais (5< vienas).
Kviečiame užsisakyti nedel- 
siant“Žiburių” -Spaudęs Ben
drovėje, 941 Dundas St. W., 
Toronto, Ont. Canada.

WIN1IIPE6, Mill.
Motinos Diena 

paminėta labai iškilmingai baž
nyčioje, o paskum salėje. Minė
jimas įvyko 4 vai. p.p. Liet, klu
bo salėje. Jį pradėjo Bendr. pirm. 
J. Činga, į garbės prezidiumą 
pakvietęs 3 daugiausiai vaikų-tu
rinčias motinas — Stasę Bartnin- 
kienę, Oną Lenienę ir Mątvei- 
čikienę, kurioms pr. mok. moki
nės įteikė po puokštę gėlių. Pa
skaitą skaitė E. Federavičienė. 
Meninę programą pradėjo pr. 
mok. mokiniai, suvaidinę p. V. 
Šmaižienės režisuotą vaizdelį 
“Dėl mamytės”. Taip pat vaiku
čiai deklamavo ir pianinu skam
bino ir akordeonu pagrojo. Po 
to sekė suaugusių programa: de
klamacijos, solo dainos, duetas, 
akordeonas, tautiniai šokiai, o 
pabaigoje moterų choras. Minė
jimas baigtas Tautos himnu.

Mes norime įsigyti bažnyčią 
Gegužės 6 d. The Royal Bank 

of Canada, 11/1272 Portage-Ed
monton, Winnipeg, Man., atida
ryta Bažnyčios Įsigijimo Fondo 
einamoji sąskaita vardu “Lithu
anian Mission Building Fund“ 
Acct. 7406.

Tą pačią dieną kun. J. Berta- 
šius, K. Musteikis, T. Juška ir P. 
Kumpas lankėsi miesto valdyboj

pas miesto inžin., sveikatos ir 
higienos departamente ir patyrė, 
kad numatytas pirkti namas nė
ra apsunkintas ir nedarysią 
kliūčių ypač bažnyčiai.

Gegužės 7 d. atvyko miesto in
žinierius apžiūrėjo namą, pada
rė gana didelių nurodymų dėl re
monto.

L. Bažn. Įsigijimo ĮFondo s-ta:
Jau įnešta šių aukotojų aukos: 
Uršulės ir Povilo Jauniškių 

$200, Leono Juškos $200, -Elenos 
ir Vinco Januškų $150, Klemen
so Karaškos $100 ir Petro Ži- 
minsko 100. Viso $750.

Aukojusiems nuoširdus ačiū.
LBJ Komitetas.

Šokių vakaras
Gegužės 24 d. 8 vai. vak. “Dai

navos” salėje 469 Bay St. N. Ha
miltono ALOKas rengia linksmą 
šokių vakarą. -

Šokiams gros lietuviška kape
la “Aidas”. Veiks su įvairiais gai
vinančiais gėrimais bufetas.

Papildomai surinkta solid, 
mok. TF už 1951 m.

Jokubynas Jonas $12, Šaraus- 
kaitė Aldona ir Bungarda Kazys 
$11, Strikas Vytautas $4, Pranc- 
kevičius Petras $4, Paukštys Jur
gis $3. Viso $34.

Iš viso už 1951 m. solid, mo
kesčio sumokėjo 504 lietuviai 
— $569.

Dar kartą maloniai dėkojame 
visiems tautiečiams už gerą šir
dį ir atsiprašome už mūsų įky
rumą, aplankant kaikuriuos tau
tiečius po keletą kartų. Gi vieną 
kitą dešimtį tų lietuvių, kurie, 
nežiūrint mūsų visų pastangų, li
ko kieti kaip uolos Tėvynės va
davimo reikalui, ateity prašome 
nors truputėlį mūsų darbą savo 
sunkiai uždirbtu doleriu parem
ti. TFA Hamiltono sk.

Labai svarbu namų 
savininkams

Aušros Vartų parapijos klebo
nas kun. Dr. J. Tadarauskas ga
vo iš Hamiltono vyskupo raštą, 
kuriame J.E. atkreipia lietuvių 
namų savininkų dėmesį į užpil
domus už namus mokesčių blan
kus. Kaip žinome, dalis šių mo
kesčių eina mokyklų išlaikymui. 
Kanadoje yra dvi mokyklų rū
šys: “Public Schools” ir “Sepa
rate Schools”. “SeparateSchools” 
yra visos katalikų mokyklos. Mo
kesčio mokėtojas — katalikas 
privalo dešiniajame mokesčio

blanko kampe įrašyti didžiąją S, 
tas reiškia, kad jis skiria savo 
mokesčius katalikų mokyklų iš
laikymui. Jei jis to nepadaro, — 
jo mokesčiai automatiškai eina 
protestantų mokykloms “Public 
Schools.

Klebonas vyskupo kanceliari
joje patyrė, kad iš 189 lietuvių 
namų savininkų Hamiltone, tik 
30 moka mokesčius katalikų mo
kykloms, o visi kiti — protes
tantų. Kadangi absoliuti daugu
ma lietuvių vaikų lanko katali
kų mokyklas, todėl vyskupas 
prašo visus lietuvius į šį reikalą 
atkreipti kuo rimčiausį dėmesį ir 
savo mokamus mokesčius atatin
kamai pertaisyti.

Tam pačiam rašte J.E. vysku
pas Ryan kviečia visus lietuvius- 
katalikus atvykti į “Marijos Pa
garbinimo šventę” — Marian 
Day Rally, kuri įvyks š.m. bir
želio 1 d. 3 vai. p.p. Civic Sta
dium, kampas Gage ir Cannon. 
Tą dieną numatytas mūsų dia- 
cezijos masinis katalikų sąskry- 
dys. Visi lietuviai prašomi šiose 
iškilmėse skaitlingai dalyvauti

— į TF aukų dėžutę nuo 1952. 
I. 7. iki 1952. IV. 7. hamiltonie- 
čiai suaukojo $9.84. Patikrinimo 
komisiją sudarė St. Bakšys, J. 
Svilas ir V. Verbickas.

— Gegužės 11 d. “Dainavos” 
salėje ateitininkų surengta arba
tėlė praėjo gražioje nuotaikoje. 
Svečių turėta 65. įvairioje pro
gramėlėje pasirodė jaun. ir vyr. 
ateitininkai su deklamacijom, 
dainom ir kupletais. Daugumas 
kalbėtojų linkėjo, kad šios rū
šies kultūringos pramogos ir

— Katalikių Moterų D-jos Ha
miltono skyriaus surengtam ge
gužės 10 d. šokių vakare atsi
lankė 165 svečiai. Pelno gauta 
apie $100. V-ba yra gavusi iš tė
vo Bernatonio šelptinų lietuvių 
sąrašus ir šiuo metu jiems be
tarpiai siunčia pašalpas grynais 
pinigais. Šis planas, galbūt, yra 
vienas geriausių, nes pašalpa ei
na be tarpininkų.

Tikrai malonu konstatuoti to
kią energingą katalikių moterų 
veiklą Hamiltone. Didžiausia pa
garba ir padėka priklauso v-bos 
pirmininkei D. Kazlauskienei ir 
ižd. Alb. Grajauskaitei. Linkime 
nepailsti! Sk. St.

Valstybės Departamento 
atsakymas

Hamilton L. Tautos Fondo at
stovybė į savo sausio 28 d. laiš
ką dėl p. Roosevelt 1951. XH. 30. 
pareiškimo žurnalistams genoci
do reikalu gavo atsakymą iš JAV 
ambasados Otavoje, datuotą ba
landžio 23 d., pasirašytą atstovy
bės patarėjo John H. Morgan.

Atsakymas yra toks pats, kaip 
mūsų jau skelbtasis atsakymas 
Toronto apyL LOKui, taip pat 
gautas per Otavos ambasadą. 
(TŽ, Nr. 13/118).

Viktutė Bugailiškaitė

ATRA1NS 
BEAUTY 
SALON

Daro pusmetines ir .vairias

pažymėti, kad pobūvis buvo vi* 
siškai abstinentiškas! Telefonas 4-3566

lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBES

JAV Liet B. LOK gegužės 3 d. 
posėdy pasirašė LB įstatus, kurie 
priimti jau kovo mėn. anketiniu 
balsavimu. Dabar jie įsigaliojo 
ir platinami. Kadangi 4 LOK na
riai buvo Čikagoje, o 4 Niujorke 
bei apylinkėse, tai įvesti antri
ninkai, kurie posėdžiuos atsto
vaus negalinčius atvykti, o be to, 
LOKas papildytas dar vienu na
riu, priimtas K. Bielinis. Tauti
nio solidarumo įnašo dydį palik
ta palikti nustatyti apylinkėms. 
Kitas posėdis įvyks birželio mėn. 
antroje pusėje.

Valstybinėje Ohio ligoninėje, 
Dixon, Ill., šiuo metu dirba apie 
10 lietuvių gydytojų. Jų tarpe 
visa eilė Lietuvos medicinos įžy
mybių: vaikų ligų specialistė 
prof. Vanda Tumėnienė, žymus 
ortopedas Dr. Rudaitis, moterų 
ligų specialistas Dr. Baktys, vai
kų ligų specialistė Dr. Luinienė, 
tbc. spec. Dr. Plioplys, Dr. Bla
žys, Dr. Rugienė, Dr. Ringevi- 
čius, Dr. Kudirka, Dr. Rimvydas 
Sidrys ir Dr. Giedrė Sidrienė.

Dr. med. Pr. Juodviršis, gyv. 
Čikagoje, išlaikė egzaminus, nu
statytus užsieniečiams gydyto
jams dėl leidimo verstis laisva 
praktika.

Seržantas Algimantas Kaupas, 
šiomis dienomis buvo garbingai 
paleistas iš JAV kariuomenės ir 
tikisi toliau tęsti savo technolo
gijos studijas. Kaupas 11 mėne
sių tarnavo savanoriu 'Korėjoje 
Pirmojoje Kavalerijos Divizijoj.

Niujorko Miškų Kolegija su
tinka suruošti tremtiniams miš
kininkams specialius trumpalai
kius kursus, kurių baigimas gal 
padėtų ir darbo lengviau gauti. 
Miškininkai registruojasi pas 
buv. Miškų m. žak. dekaną doc. 
A. Vasiliauską — 6 Lea St., Law
rence, Mass, arba L. Mišk. Sąj. 
— 913 W. 18th St., Chicago, Ill.
VOKIETIJA

Kunigų suvažiavimas ir reko
lekcijos, kurias pravedė iš Romos 
atvykęs kun. Dr. V. Balčiūnas, 
įvyko balandžio 23 d. Vokietijoje 
yra dar 13 liet. kat. parapijų,

kuriose ne visur yra kunigų. 
Tenka važinėti. NCWC yra per-% 
leidusi liet, kunigams 3 auto
mobilius, bet daugumai tenka 
naudotis traukiniais.

Vasarą numatoma surengti 2-3 
savaičių stovyklą vaikams, ku
rie lanko vokiškas mokyklas. Jo
je būtų stengiamasi kiek pamo
kyti lietuviškų dalykų. Stovyk
lą organizuoja sielovadas tvar
kytojas tėvas Bernatonis.
PRANCŪZIJA

Dr. St. Bačkis padarys prane
šimus pabėgėlių reikalais dvie
jose prancūzų organizacijose: 
“Prancūzija ir Rytų Europa”, or
gan. “La Federation” piadalinys 
ir Prancūzų Intelektualų centre. 
Dr. B. taip pat paliestas į jury 
komisiją Silvio Pellico konkur
sui. Tai organizacija, kasmet ski
rianti premiją autoriams, nuken- 
tėjusiems dėl politinių, rasinių 
ar religinių motyvų. Jos posėdis 
įvyks birželio mėn. Ženevoje.

“Laisvės draugų” kongrese ge
gužės 16-18 d. pakviesti dalyvau
ti Dr. St. Bačkis ir E. Turauskas.

Dail. Kasiulis surengė savo 
darbų parodą. Ją atidarė e.p. Lie
tuvos atstovo Dr. St. Bačkįs. Tę
sis iki gegužės 24 d.

Tarpt, mergaičių globos orga
nizacijų kongrese gegužės 3-7 d. 
Paryžiuje lietuvius atstovavo p. 
O. Bačkienė, Dr. N. Bražėnaitė ir 
p. Venskuvienė.
ITALIJA

Saleziečių centras prie Tori
no leido įkurti grynai lietuvišką 
saleziečių misiją, kurioje galės 
ruoštis lietuviai jaunuoliai, būsi
mi saleziečiai. Jau yra keliolika 
prašymų iš įvairių kraštų. Kan-

didatai gali būti ir be augštenio 
mokslo.* Adresas: Rev. J. Ze- 
liauskas, Instituto Salesiano Li- 
tuano, Castelnuovo Don Bosko 
(Asti), Italy.

Pasaulinės Kat. Mergaičių Fe
deracijos Kongrese Romoje Lie
tuvą atstovavo Dr. Bražėnaitė, 
Karvelytė, Macevičiūtė ir Šlepe- 
tytė-Venskuvienė. Kongrese da
lyvavo apie 2000 atstovių iš 90 
tautų, studijų centre buvo gyvo
jo tikėjimo problema, apie kurią 
visas 4 dienas kalbėjo tėvas Car
re, prancūzas. Baigiamajame po
sėdyje kalbėjo liet, atstovė U. 
Karvelytė, padėkojusi visoms už 
nuoširdumą bei solidarumą per
sekiojamų tautų atstovėms ir už 
maldas, kuriose buvo prisiminti 
už geležinės uždangos kenčią ka
talikai, kviesdama kelti protestą 
prieš bendruomenės griovimą. 
Jos kalbos mintys buvo pakarto
tos ir kongresą aprašiusios Ita
lų spaudos.
ARGENTINA

Aušros Vartų mokykla Buenos 
Aires, vedama Kazimieriečių, 
pradėjo mokslo metus balandžio 
1 d. Mokykla yra visiems bend
ra, bet pirmenybė duodama lie
tuviams. Jų tuo tarpu yra 46 iš 
391 mpk. Po normalių pamokų 
lietuvių vaikams dėstoma lietu
vių kalba, Liet, istorija ir geo
grafija.

VI. Urbietis, turėjęs varžtų ir 
geležies apdirbimo fabriką La- 
nus mieste, ten suvaržius elekt
ros naudojimą, persikėlė Į Mer
cedes, 100 klm. nuo Buenos Ai
res. Ten pastatė fabriką, kurį dar 
ruošiasi žymiai praplėsti. Jo fab
rike dirbę lietuviai iš Lanus taip 
pat persikėlė į Mercedes.

K EMA NO, B.C.

ST. CATHARINES, Out.
— Gegužės 11 d. paminėta Mo

tinos Diena. Po pamaldų už mo
tinas įvyko minėjimas salėje, ku
riame dalyvavo svečių iš Toron
to, Londono, Hamiltono bei gau
sus būrys iš Buffalo ir Niagara 
Falls.

Minėjimą pradėjo Bendr. pir
mininkas Navasaitis. Žmuidzinas 
labai nuoširdžiai paskaitė moti
nai skirtą kūrinėlį, įpindamas 
mūsų poetų posmus motinos gar
bei. Mokinukai H. ir R. Švažai, 
Griniūtė ir D. Palujunskaitė pa
deklamavo eilėraščių.

Po klebono T. Petro kalbos su
giedota “Marija, Marija”, esan
čioms motinoms prisegta po gė
lę, o skaitlingiausių šeimų mo
tinoms Čečiauskienei ir Ląngie- 
nei įteikta po dovanėlę. Po trum
pos pertraukos pasirodė vieš
nia iš Buffalo Sakavičienė su sa
vo mokinukais. Ji pati padaina
vo solo keletą dainelių, iškviesta 
net pakartoti, o mokinukai visus 
sužavėjo taut, šokiais ir daino
mis. Pagaliau vietos tautinių šo
kių grupė, vadov. Z. Jakubo- 
nio, pašoko keletą šokių.

Minėjimas baigtas Tautos him
nu. Buffalo lietuviai su vaiku
čiais, popietę praleidę pas Tė
vus Pranciškonus, grįžo į Dėdės 
Šamo žemę, mus palikdami kara
lienės globoje.

— Padaugėjus gyventojams, 
sudarytas choras ir tautinių šo
kių grupė, kurie jau turėjo pro
gos keletą kartų gražiai pasiro
dyti Planuojama sudaryti ir mu
zikų mėgėjų kapelą. Šių meni
nių grupių vadovavimui sudary
tas komitetas, kuris birželio 1 
d. rengia pirmąją gegužinę su 
programa. Kviečiami svečiai ne 
tik iš artimųjų kolonijų, bet ir iš 
JAV. šiuo laiku St Catharines 
miestelis ir apylinkės yra pa
skendę vaismedžių žieduose ir 
kiekvienam bus malonu praleisti 
vieną pavasario dieną gamtoje.

— Šios kolonijos lietuviai 
Bendruomenės tarybon yra pa
rinkę du kandidatus: T. Petrą 
Baniūną OFM, vienuolyno vir
šininką ir p. A. Norvaišą, teisi
ninką. Rinkimų vieta paskirta T. 
Pranciškonų vienuolynas. Gegu
žės 24 d. vietos LOKas kviečia 
visus dalyvauti balsavime.

— Lietuviai labai patenkinti,

prisideda prie vienuolyno palai
kymo. Tam yra apsidėję meti
niu mokesčiu ir Mišių laike uo
liai remia. Bažnyčios komitetas 
svarsto planus surengti geguži
nę liepos 5 d. Niagara Falls, kad 
galėtų atvykti daugelis lietuvių 
iš JAV pasimatyti su artimai
siais Kanadoje.

Delhi, Ont.
KLB Delhi Apylinkės LOKo- 

mitetas praneša apylinkės lietu
viams, kad balsavimas į Kanados 
LB Tarybą įvyks gegužės mėn. 
24 d. Atsižvelgiant į tai, kad apy
linkės lietuviai plačiai išsisklaidę 
ir sutikus LKL Bendruomenės 
Organizaciniam Komitetui, vie
tos komitetas skelbia balsavimo 
būstines ir laiką:

1. nuo 8-11 vai. būstinė pas V. 
Ignaitį, adr. RR 3 Langton.

2. nuo 11 vai. 30 min. — 2 vai. 
būstinė Delhi kat. parapijos sa
lė Delhi.

3. nuo 3 vai. pp. ligi 10 vai. 
vak. būstinė senj. Augustinavi- 
čių ūky, RR 4 Tillsonburg.

Balsų skaičiavimas įvyks Au- 
gustinavičių ūky 10 vai. vak.

Be to, pranešama, kas negalė
tų balsuoti ir šiose apylinkybėse, 
gali balsuoti paštu.

Balsuoti gali visi šios plačios 
apylinkės lietuviai turį nema
žiau 18 m. amžiaus, išskyrus tuos 
asmenis, kurie: a) kenkia Lietu
vių tautai, b) priešingi Lietuvos 
nepriklausomybei, c) pritaria 
bolševikinei ar kitokiai Lietuvos 
okupacijai (§ 2).

Balsavimo lapelius gauna būs
tinėje balsavimo metu.

KLB Delhi Apyl. LOK.

Trupųtis informacijų 
norintiems gauti darbo prie alu- 
minijaus fabriko ir prie elekt
ros jėgainės vykdomųjų darbų.

Daugelis tautiečių kreipėsi į 
mane, prašydami platesnių infor
macijų apie Kemano cįarbųs, pri
ėmimo sąlygas ir tt. Dėl laiko 
stokos negaliu į tiek daug pa
klausimų atsakyti, tad, padaręs 
bendrą išvadą iš gautų laiškų, 
visiems bendrai atsakau:

1. Dėl darbo gavimo patariu 
kreiptis į vietos, kur gyvenate, 
darbo įstaigą, prašant jos tar
pininkauti arba kreiptis raštu į 
Morrison Knudsen Company 
Ltd., 883 Howe Str., Vancouver, 
B.C.

2. Kelionės bilietą duoda kom
panija, kai priima į darbą. Už 
jį vėliau išskaito iš algos. Bet iš
dirbus 2 mėn., grąžina išskaity
tus pinigus ir gauni kelionę ne
mokamai atgal. Tas taikoma Br. 
Kolumbijos darbininkams. Ry
tinės Kanados darbininkas tą pa
tį gauna išdirbęs 6 mėn.

3. Kemano klimatas atitinka 
Lietuvos klimatą, tik čia žiemą (darbus į Kemano.

daug sniegti ir esama daug lie
taus, tad reikalinga guminė ap
ranga.

4. Šiuo laiku pirmenybė duo
dama kasyklų darbininkams ir 
amatininkams. Paprastų darbi
ninkų vietas užpildo B.C. darbi
ninkai.

5. Staliai turi turėti savo įran
kius. ■

6. Be priėmimo Į darbą . čia 
vykti nepatartina, nes gali susi-^ 
daryti daug išlaidų.

7. Čia kasėjai kasa per granito 
kalną tunelį. Darbas geras ir ne
pavojingas. Gauna $1.80, o pa
dėjėjas $1:60 į vai.

8. Kemano vykdomi tunelio, 
elektros jėgainės, ir daugelis alu- 
minijaus fabriko ir gyvenamų 
namų darbai, kur ateity turi iš
augti miestas. St. Dagilis.

— Ir Vancouvery yra lietu
vių neturinčių darbo. Tie yra re
miami dirbančiųjų, ypač geriau 
uždirbančiųjų prie Kemano dar
bų. Malonu, kad lietuviai broliš
kai vienas kitą palaiko. Berods 
ir jiems teks vykti į tuos pačius

Ottawa, Ont.
Rinkiminė būstinė

Šios apylinkės ribose rinkimai 
vyks p. Bružų bute, 858 Somer
set Str. W. Tel. 8-0562R.

Nauja apylinkės valdyba
Šio mėnesio pradžioje įvyku

siam apyl. narių susirinkime iš
rinkta nauja apylinkės v-ba, ku
ri pasiskirstė pareigomis šitaip: 
A. Paškevičius — pirm., Br. Ra
gauskaitė — sekr., J. Juraitis — 
ižd., O. Jonušienė ir K. Kupčiū
nas — nariai.
Lietuviškos pamaldos Otavoje
Aušros Vartų parapijos Mont- 

reaiy kun. J. Kubilius SJ, yra’ 
pažadėjęs Otavos liet. kat. kiek
vieną antrą mėnesio sekmadie
nį asmeniškai atvykti ar įgalioti 
kurį kitą lietuvį kunigą atlai
kyti lietuviškų pamaldų. Otavos 
lietuviai jam didžiai dėkingi. Jau 
yra buvęs čia 2 kartus. Kiekvie-

WELLAND, ONT..
Gegužės 24 d., Slovakų salėje Wellande, 174 Hagar St. 

(prieš alaus parduotuvę)
WELLANDO ALOK-TAS RENGIA-

' puikų šokių vakarų su programa
Nauja, erdvi salė šokiams, kurioje bus stalai pasivaišinti stip
riais ir silpnais gėrimais, bei skanūs užkandžiai iš bufeto nuteiks 
maloniai kiekvieną, čia pat džiugins Hamiltono lietuvių vyrų 
kvartetas. Puikus orkestro grojimas kels į švelnų šokių sūkurį. 
Maloniai kviečiame visus lietuvius, ne tik iš Kanados apylinkių, 
bet ir Amerikos į šį puikų, pavasariškos nuotaikos pilną, vakarą. 
Pradžia 6 vaL vak. Orkestras nuo 7 vaL

 Wellando ALOK-tas.
ALOK-ta« reogia:

š.m. birželio 15 d., tuoj po lietuviškų pomoldų St. Mary bažnyčios 
rūsyje — išvežtųjų į Sibirą paminėjimų su programa.
Birželio 21 d., šeštadienį, tradicine "JONINIŲ GEGUŽINĘ" Ųngorų

ną kartą po pamaldų, kiek gali
mybės leidžia, stengiasi aplanky
ti ir susipažinti su pavienių tau
tiečių gyvenimu.

Šio mėnesio vizito metu, ly
dimas apyl. v-bos pirm, lankė 
šios apylinkės ribose gyvenan
čius senuosius lietuvius ateivius, 
atvykusius čia jau prieš 30-40 m. 
Tokių čia esama trijų šeimų: pp. 
Pranckevičiai, Sieliniai, Vis- 
kauskai ir pavienis p. L. Jurgę- 
levičius.

Motinos minėjimas
Gegužės 11 d. čia įvyko Moti

nos minėjimas. Rytmetį įvyko 
pamaldos Murray St. bažnytė
lėje, kurias atlaikė kun. Kubi
lius, pasakydamas labai gražų 
pamokslą apie Religiją ir Moti
ną. Vakare Sister of Service pa
talpose buvo vietos lietuvių su
eiga — tęsinys Motinos minėji
mo, į kurį atsilankė taip pat ir 
svečias kun. Kubilius.

Išsamesnį žodį apie Motiną 
pasąkė A.. Paškevičięnė, pabai
goje kalbėjo dar kun. Kubilius. 
Po to buvo programėlė, kurioje 
pasirodė mūsų atžalėlės. Piani
nu gražiai skambino Birutė Ži
linskaitė ir Renata Jonušaitė, 
pastaroji dar ir padeklamavo po
rą eilėraščių. Minėjimą pravedė 
v-bos pirm. įžangoje padėkojęs 
kun. Kubiliui už šios apylinkės 
prisiimtą dvasinę globą. Minėji
mui pasibaigus, susirinkusieji 
dar pavakaravo: I. Šimanskis 
dainavo solo ir jam vadovaujant 
gražiai skambėjo bendra sutar
tinė.

Jonas Kočius.

<



Patriarchas Martynas Jankus
tisine pasirodė rimtas, prapuolė 
mandrybė, atsirado kalba ir pa
reiškė, ultimatumą priimąs, su
tinkąs prancūzų kariuomenę ati
traukti į kareivines ir Klaipėdos 
miestą užleisti sukilėliams.

Kiek šie vadai turėjo vyrų, ne
minėsiu, bet tikrai jų išviso ne
buvo nė 6.000.

Lietuviška nenugalima dvasia 
Jankus kariavo visas Lietuvai 
reikiamas kovas. Dar anksti Į 
prieš pirmąjį pasaulinį karą su-1 
sitinka Klaipėdos pajūryje žino
mą Klaipėdos krašto lietuvį vei
kėją Jurgį Lėbartą, kuriam dės
to būsimos Lietuvos planus. Lė- 
bartas, matydamas kaizerinės 
Vokietijos galybę, sako: “Marty
nai, ar tu tiki ką kalbi? Kaipgi 
mūsų maža saujelė gali išsiliuo- 
suoti iš tų dviejų slibinų — Ru
sijos ir Vokietijos?” Jankus ne
abejodamas atsako: “Tik reikia 
dirbti, bus laisva Lietuva, ot čia 
ant to švyturio plevėsuos laisvos 
Lietuvos vėliava. Nei rusas, nei 
vokietis mūs krašto nevaldys”.

Maždaug po 30 metų, 1933 me
tais rugpjūčio 7 d., Jurgis Lėbar- 
tas, sveikindamas Martyną Jan
kų 75 metų proga, pakartojo, 
kaip tie žodžiai jam tada įsmigo 
į širdį ir kaip viskas teisingai, 
kaip jo buvo sakyta, įvyko.

Jankus netik Jurgiui Lebar- 
tui savo pranašo planus atsklei
dė, jis visus, kurie tik susvyruo
davo lietuviško darbo pasiseki
mu, sutvirtindavo. Vienam žy
giui nepasisekus, nenuleido ran- ■ 
kų, dirbo ir kitus ragino. Nepa
vyko pirmieji landtago rinkimai, 
jis statė kandidatus į antrus ir 
trečius, tol kol pirmajam lietu
viui atstovui Jurgiui Smalakiui 
buvo atidarytos durys į landtagą.

Lietuvio atstovo pasirodymas , 
vokiečių valstybės politinėj are
noj buvo didelis laimėjimas vi
siems lietuviams, parodė, kad 
lietuvių tauta yra gyva ir rado ; 
atgarsį daugelyje lietuvių šir- : 
džių, kurios, laimėjimo pažadin
tos, davė naujų lietuvių kovo
tojų. . '

Martyno Jankaus visas gyve- : 
nimas buvo giliai susietas su vi
sų lietuvių vargais ir džiaugs
mais. Jis keliavo tolimus caro 
Rusijos tremties kelius, matė

Prieš šešis metus, 1946 m. ge
gužės 23 d., tremtyje, Flensbur- 
ge, Vokietijoje mirė didysis lie
tuvių tautos žadintojas, patriar
chas Martynas Jankus.

Martynas Jankus gimė 1858 
m. rugpjūčio 7 d. Bitėnų kaime, 
Rambyno papėdėje. Velionies 
tėvai buvo lietuviai ūkininkai. 
Anais laikais ūkininkui nelengva 
buvo sūnų leisti į augštuosius 
mokslus, taigi ir busimasis di
dysis lietuvis Martynas gavo tik 
pradžios mokyklą. Baigęs mo
kyklą, dirbo ūkio darbus, bet jo 
pašaukimas padiktavo nuo ūkio 
darbų atliekamu laiku studijuo
ti Lietuvos istoriją ir literatūrą. 
Būdamas labai gabus ir labai ge
ros* atminties, visapusiškai išsi
mokslino. Anais laikais prūsų 
Lietuvoje dauguma kalbėjo tik 
lietuviškai, gyvenimas buvo 
tampriai surištas su lietuviš
kais papročiais, tačiau tautiniai- 
valstybinė mintis nebuvo pilnai 
suprasta, be to, vokiečių pilnu 
tempu smarkiai slopinama. Vo
kiečiai valdininkai, atkelti iš gi
lumos Vokietijos, pridarydavo 
gyventojams daug skriaudų, tas 
Jankų dar daugiau paskatino 
ieškoti kelių ir būdų prūsų lietu
vių lietuviškumui ginti. 1878 m. 
Jankus aplanko Dr. Sauerveiną- 
Girėną, giesmės “Leituviais esa
me mes gimę” autorių.

Dr. Sauerveinas patarė Jankui 
visomis jėgomis stoti į kovą už 
lietuvių teises, netik prūsų, bet 
visoje Lietuvoje, kelti politinį 
susipratimą ir burti į vieningą 
kovą visus lietuvius. Nuo to lai
ko Martynas Jankus nesvyruo
damas stojo į nepalaužiamą ko
vą. Organizavo lietuviškas drau
gystes, susirinkimuose sakė pa
triotines kalbas, ragino lietuvius 
šviestis, vaikus leisti į augštes- 
nius mokslus, organizavo lietu
vius politinei veiklai, sudarinėjo 
lietuvių kandidatų sąrašus į Prū
sijos landtagą ir reichstagą, ra
šė eiles, knygeles, dainas ir pa- 

. j uokos straipsnelius prieš vokie
čius valdininkus ir vokiečiams 
pataikaujančius lietuvius. Apke
liavo visą Lietuvą, susipažino ir 

"’aptarė lietuvybės reikalus su vi
sais anų laikų žymesniais lietu
viais veikėjais. Jankus žinojo, 

- kad spauda yra galingas ginklas 

Priešrinkiminis subuvimas
Chrominės stalo kojos linko ir drebėjo nuo taurios naštos. Ant 

baltutėlės staltiesės, tarsi kareiviai aršiam mūšiui, buvo išsirikia
vusios keptos, rūkytos, mirkytos, virtos silkės, žuvelės, blizgančios 
košelienos lėkštės, išdidžiai rietė nugaras kumpio gabalai, šen-bei- 
ten pūpsojo, lyg Palangos saulėje nurudavusios, antys, žąsys, viš
tos, raudonavo pamidorai, gi visą tą Dievo dovanų paradą dabojo, 
išdidžiai iškėlusios savo įvairių formų kaklus, bonkos, kurios tiesia 
eile rikiavosi per visą stalo vidurį. Šalia stalo buvo suritintos viena 
ant kitos keturios dėžės alaus. Parašai ant jų buvo užrašyti mir
tingam žmogui neįskaitoma kalba. Jų šonuose matėsi auksiniais 
dažais nudažytos karūnos ir patrukusiais pilvais liūtai, kas, grei
čiausiai, reiškė, kad tuo alumi ir patsai imperatorius plaudavo sa
vo pridulkėjusią gerklę.

Kalikstas Bezmėnas vilkėjo juodą eilutę. Riebų, garankštėmis 
krentantį, jo sprandą kietai sugniaužusi laikė krakmolyta apikaklė, 
apjuosta žydriai raudonu kaklaryšiu, kuriame stebuklinga ranka 
buvo sutvėrusi jaunystės sapnuose pasimaišančią gražuolę, tik 
pamiršusi ją aprengti. Kilnojantis Bezmėno krūtinei, ji drebėjo 
visais savo grakščiais sąnariais.

Bezmėnas paglostė aprasojusią kaktą, timptelėjo kelnių juos
menį ir šūktelėjo:

— Pamidorėli, kur tu pražuvai!...
Pamidorėlis kyštelėjo galvą pro miegamojo duris:
— Pražuvai?! . . . Tu jau manai, kad man tai nereikia nei 

apsirėdyti, nei susišukuoti... Įdėk alaus į šaldytuvą... — ir 
pamidorėlis vėl dingo miegamajame.

— Šiur, šiur, kad reikia... — sumurmėjo Bezmėnas ir ėmėsi 
pildyti įsakymą. -

Po jo blizgančiu pakaušiu sruveno giedrios ir šviesios mintys.
— Aha, — dūmojo Bezmėnas, — kaštuos tai kaštuos mums tas 

baliukas, bet...— čia jo veidu praslinko pilna šypsena, — kiek
viena rinkiminė kova brangiai kaštuoja. Va, sakysime, prezidento 
rinkimai Amerikoje. Kiek dolerių vėjais nueina, kiek degtinės ir 
alaus išlaistoma!... Į valdžią patekti nėra taip jau švelnus reika- 

’ las. Bet kai mane išrinks, visuose laikraščiuose nuskambės. Ir 
skaitys tautiečiai po lediniu Aliaskos dangumi, skurdžiame kak
tuso šešėlyje Australijos plynėse, Indijos paslaptingose džiung
lėse, auksinėse Kalifornijos pakrantėse — žodžiu — nuo vieno 
svieto krašto iki kito, didžią naujieną: Kalikstas Jonas Bezmėnas, 
sūnus Anastazo Silvestro, išrinktas Kanadoje į Krašto Tarybą. 
O paskui posėdžiai, kalbos, kelionės ir visur tik Bezmėnas, Bez
mėnas ...

Šitos medumi aptekusios mintys svaigino Bezmėną ir džiugiu 
šiurpu kuteno pakinklius.

— O kai grįšime tėvynėn, — jau aiškiu garsu tryško Bezmėno 
svajonės, — ordenas čia, kaip parašyta! — bakstelėjo krūtinėn. 
— Ir šilko juosta per petį, ties kaire šlaunimi susimetusi į ku- 
kardą. Paskui, brač, Bezmėnas 9 kubinių pėdų refridžireitorių 
(pasiveš Lietuvon kokius tris) žybt ir padovanoja p^zidentui. 
O prezidentas, tamstos, išmokslinta asaba ir su žmonėmis apsieiti 
moka: už Bezmėno atsidavimą krašto galvai — žvaigždę! žvaigž
dė gryno sidabro, lotyniškų žodžių primarginta ir tokia didelė, kad 
vos tarp septynių šonkaulių išsitenka!...

— Džani, — vėl miegamojo duryse pasirodė Bezmėnienė — 
tik tu prie svečių nekrapštyk nosies! Nę nais, o be to, įsibrėžti gali. 

, šitas motiniškas žmonos rūpestis kiek aptemdė Bezmėno svajo
nių pasaulio dangaus mėlynę.

— A, pliauški niekus! — burbtelėjo Bezmėnas ir, norėdamas 
nuplauti tuos kietus žmonos žodžius, prisipylė stikliuką degtinės 
ir vienu mauku išgėrė. ’ ’ ’

Dar pavasariniame danguje nebuvo įsižiebusi nei viena žvaigž
delė, o Bezmėnų erdvų butą užliejo svečių potvynis. Skambėjo 
kalbos, trankomi stikliukai ir stiklai, traškėjo laužomos keptų

ir tik su ja galima pasiekti ir 
tolimiausiame užkampyje lietu
vių širdis, todėl dėjo pastangas 
įsigyti savą spaustuvę ir joje 
spausdinti lietuvišką laikraštį. 
Pirmąją spaustuvę įsigijo 1890 
m. Ragainėje, kurią vėliau per
kėlė į Tilžę, paskui į Bitėnus. 
Jankus buvo taip pat vienas iš 
kūrėjų ir šulų “Aušros”, kuri su
judino visą migdomą Lietuvą.

Jankus ne tik rašė, redagavo, 
spausdino, bet ir pats dirbo vi
sus spaudos technikinius darbus. 
Tai buvo stiprios valias ir gilaus 
lietuviško sąmojaus žmogus, jo
kios audros jo nepalaužė. Buvo 
daug kartų kalintas už lietuvišką 
veiklą, jo-ūkis ir spaustuvė par
duodama iš varžytynių, nes lie
tuviškumui plėsti reikėjo daug 
lėšų, o iš to pajamų nebuvo, ta
čiau visas kliūtis nugalėjo ir su
laukė savo sunkaus darbo vaisių 
1918 m. Didž. Lietuvos, o 1923 m. 
ir dalies Prūsų Lietuvos prisi
kėlimo.

Jankus visą savo gyvenimą bu-- 
vo uola Rambyno papėdėje į ku-' 
rią suduždavo visos priešų aud
ros ir kuri aplink save būrė vi
sus žymiuosius mūsų tautos vei
kėjus ir visą lietuviškumą. Anų 
laikų lietuvių veikėjų ir knygne
šių kelia!1 vedė į Bitėnus. Koks 
tik tėvynės lemtingesnis momen
tas buvo, visur randame prieša
kyje Martyną Jankų. Jis kovojo 
už lietuvių teises darbu, turtu, 
žodžiu, raštu, savo gilia patirti
mi, taikia ir lietuviška siela. Rei
kalui esant nevengė akis į akį su
sitikti ir su priešu. 1923 m., bū
damas Mažosios Lietuvos gelbė
jimo komiteto pirmininku ir 
Klaipėdos krašto sukilimo gink
luotų pajėgų vyriausiu vadu, 
pats su sukilėlių vadu Kalman- 
tu nuvyko pas Klaipėdos prefek
tūroje užsibarikadavusį augštąjį 
alijantų komisarą Petisne su ul
timatumu pasiduoti. Petisne iš 
pradžių nenorėjo kalbėtis su jų 
pamėgdžiojama “freischelerių” 
vadovybe. Jankus rado būdą pa
sipūtusį prancūzą suminkštinti.

Nerandamas su Petisne kalbos, 
užklausė p. Kalmantą: "‘Vade, 
kiek turi vyrų šiems neklauža
doms sutvarkyti?” Kalmantas 
atsakė: “60.000”. Argumentas Pe-

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Martynas Jankus (1858. VI H. 7. — 1946. V. 23.)

Po platųjį pasaulį išsiklaidę 
lietuviai žurnalistai turi visą ei
lę juos siejančių uždavinių — 
savo srityje jiems tenka prisidėti 
prie bendros kovos už Tėvynės 
laisvę, atstovauti savo kraštą ir 
tautą tarptautiniuose žurnalistų 
sambūriuose, ieškoti kelių lietu
viams žurnalistams įsijungti į 
savo profesinį darbą, rūpintis- 
spaudos bendraisiais reikalais ir 
padėti profesijos draugams. <

Visi šie dalykai verčia lietu
vius žurnalistus susijungti į vie
ną glaudžią profesinę bendruo
menę ir palaikyti tarpusavio ar
timus ryšius, nes kitaip neįma
noma šiuos už davinius įvykdyti.

Dėl susidėjusių aplinkybių 
buv. Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos Valdybai negalint imtis ini
ciatyvos, minėtus uždavinius 
vykdant, tenka ieškoti kito kelio. 
LŽS-gos New Yorko skyrius, 
remdamasis LŽS pirm. A. Mer
kelio ir kitų Valdybos narių pa
reikštu sutikimu, ryžtasi, kaip 
LŽS-gos Reorganizacinė Komisi
ja šį darbą atlikti. Tuo tikslu že
miau pasirašę kreipiasi į visus 
lietuvius spaudos žmones kvies
dami juos užsiregistruoti, pri- 
siunčian žemiau nurodytu ądre-’ 
su: 1) vardas, pavardė, 2) adre
sas, 3) nurodymas kuriuo pa-,

žiauriąją bolševikų revoliuciją, 
badą ir skurdą. Bėgo iš savo il
go darbo pastogės — Bitėnų 1939 
m. Hitlerio Vokietijai užgrobiant 
Klaipėdos kraštą. Pergyveno 
pirmąją bolševikų okupaciją ir 
žiauriuosius 1941 metų birželio 
trėmimus, kurie išplėšė ir jo 
tuolaikinį globėją pulk. Šaraus- 
ką. Kentė pusbadį gyvenimą na
cių okupacijos laike, ėjo tremties 
vargo kelius su tūkstančiais lie
tuvių artinantis antrajai bolše
vikų okupacijai. Be abejo, šie vi
si vargai sutrumpino jo gyveni
mą ir neleido didžiajam lietuviui 
išvysti iš naujo Lietuvos lais
vės aušros, kurią jis taip troško 
išvysti ir rasti poilsį tėviškės že
melėje, dėl kurios visą savo gy
venimą buvo pašventęs.

Sunku buvo Jankui pergyven
ti Klaipėdos krašto autonomijos 
padarinius, kas leido išlaisvinta- 

paukščių šlaunys, šen-bei-ten jau daina klostėsi į posmą. Gi kai 
vakaras užgulė miestą, jau daugeliui Bezmėnų svečių kone visi 
penki kūno pajautimai beviltiškai plūduriavo degtinės, alaus 
tvane, kiekvienu akimirksniu grąsindami nugrimsti į patį dugną.

Nutaikiusi patogų akimirksnį, žmona užrėmė virtuvėje Bez- 
mėną: ' ’

— Sakyk kalbą! Ko tu lauki, aš nesuprantu! Tegu žino, už ką 
juos mes čia girdome! Ar tu, avine, nematai, kad jie greitai jau 
nenorės klausyti nei vyskupo žodžių!...

Bezmėnas, grįžęs prie stalo, trankiai barkštelėjo peiliu į lėkštės 
kraštą ir apžvelgęs ūkanotus svečių veidus pradėjo:

— Gerbiamieji ir gerbiamosios, mes esame didelio įvykio išva
karėse. Rinkimai į Krašto Tarybą po pat nosimi. Atseit, jau kone 
•nykščiu galim apčiuopti valdžios gimimą. Balsuoti yra būtinas 
reikalas ir už geriausiai pažįstamus kandidatus. Patriotinė pareiga 
paraginti balsavimui- apsileidėlius, dabojant, kad balsas būtų ati
duotas už garbingą kandidatą, pasiruošusį padėti už bendrus rei
kalus ir pačią galvą. Broliai, ir aš esu kandidatų tarpe, tikiu, kad 
jūs savo balsais paremsite mane. Būdamas valdžioje aš jūsų nepa
miršiu, nepaisydamas nei jūsų tikėjimo nei partinės spalvos...

•— Aš už Bezmėną nors į pragarą! — šluostydamas taukuotą 
nosį, sušuko Kurpalis. — Nemokytas žmogus esu, daug ko nesu
prantu, ale taboka ir šnapsas perbrangus. Atsiprašau, kiekvienas 
durnius čia jau išmano, kad ant to tavoro mus valdžia mauna. 
Kai būsi valdžioje, Bežmėnai, tuo reikalu pakalbėk su Kanados 
govermonu. Galią juk turėsi. Sakyk, šiaip jau galima gyventi, 
bet taboką ir šnapsą turi atpiginti...

— Tūpk, Bežmėnai, tūpk... Sena giesmė ir senos natos. Pa
žįstame mes jūsų kromelį! — pašoko Uosis. — Mes galime išgerti ir 
padainuoti, bet už ką balsuoti, tai, brol, mūsų nemokyk...

— Tu varstyk gerklę tik už save! Supranti, tik už save!... Be 
jokių “mes”! — Uosio žodžiai užkaitino stalo kaimyną Kerpę.

— Ko tu limpi?! Aš ne su tavim kalbu! Atsibodo su sveikais 
žandikauliais vaikščioti?...

— Tau čia ne Lietuva, kur žmonių kraują gėrei! — stojosi vyrą 
ginti ponia Kerpienė. — Su blizgančiais palietais vaikščiojai ir 
prastus žmones spardei! Jėzau, paliestum mano Staselį, tai nu- 
durčiau, kaip varlę! — ir, pagriebusi šakutę, ėmė karingai mosi
kuoti, tarsi jau tikrai norėdama užgalabyti Uosį.

Tuo tarpu ponios Kerpienės stalo kavalierius — Putramentas 
Baravykas — viskio nukamuotas, parėmęs abiem rankom galvą, 
ramiai snaudė. Ūžtelėjus didesnei snaudulio bangai, Baravyko 
galva bejėgiai nusvirdavo ir jo stambi nosis įklimpdavo košelie- 
non, kurios jisai buvo prisiritinęs pilną lėkštę. Suirzęs, Baravykas 
kilstelėdavo galvą ir vėl snaudė. Pikta likimo ranka taip jau rei
kalus suklostė, kad Baravykui vos tik ištraukus nosį iš tos nelem
tos košelienos ir vėl pradėjus normaliai snausti, Kerpienė, begrą- 
sindama Uosiui, sidabro šakute užkabino Baravyko ausį. Ir pra
dūrė. Kraujas bėgti ėmė. Ir Baravykas pabudo. Pamatęs kraują, 
Baravykas stvėrė už keptos žąsies ir tuo dideliu paukščiu trenkė 
priešais sėdinčiam Bertašiui šaukdamas:

— Gelbėkite!.'.. Tas velnias mane miegantį norėjo papiauti!... 
Žiūrėkite, jau pusė ausies nėra!... Jis jau seniai man gyvenimo 
pavydi. Nesitveri pavydu, kad namą pirkau ir refridžireitorių 
geresnį turiu!...

Bertašienė, matydama nekaltai trankomą vyrą, sugriebė alaus 
stiklą ir ūžtelėjo Baravyko veidan:

— Apakai biaurybė, nekaltus žmones užpuldinėji!...
Triukšmelis kilo. Kaip gerame restorane. Publika suskilo: vie

ni už Baravyką, kiti už Uosį, treti dėl gryno sporto ėmė lėkštes 
daužyti ir artimiausiam kaimynui šonkaulius laužti. Kažin kas per 
klaidą gaisrininkus iššaukė. O, žinote, gaisrininkai, — neklausia 
kame reikalas: tuojau vandens marias. Svečiai išbėgiojo. Ir gais
rininkai keikdami, kad juos ant juoko palaikė, išvažiavo.

Ištuštėjusiame bute žmona vaikė nusiminusį Bezmėną per 
krūvas šukių, vandens klanus, apsiginklavusi kočėlu:

— Zššluosiu aš iš tąvo sutręšusio pakaušio visus priešrinkimi
nius balius!... Visą gyvenimą tu, šlubas vėžly, sugriovei!...

me krašte vokiečiams siautėti, 
užgrobti įstaigas ir per jas vary
ti vokiškumą. Jankus keletu at
vejų kalbantis, yra pareiškęs, 
kad autonomijos globoje tarpsta 
tik Lietuvai nenaudingas auga
las. Dažnai savo klaipėdiečių 
bendradarbių adresu pasakyda
vo ir aštresnį žodį, už tai kad ne
klausė jo, sutiko ir net pageidavo 
autonomijos, tikėdamiesi augštų 
vietų autonominėse įstaigose, o 
jiepermatė ir jo neklausė, kad 
vokiškas gaivalas jų viltis gali 
paversti niekais.

Martyno Jankaus nuopelnai 
lietuvių tautai yra labai dideli, 
juos lietuvių tauta yra augštai 
įvertinusi suteikdama jam Lie
tuvos patriarcho vardą, tačiau 
pats Jankus už savo nuopelnus 
niekada jokio atlyginimo nerei
kalavo, nesiveržė į valstybės va
dovaujamas vietas, jis norėjo pa
likti paprastas kuklus žmogelis 
ir Lietuvos valstybei atsikūrus. 
Jankui buvo svetimos partinės 
rietenos, konfesiniai ginčai, per
versmai ir visa kita, kas vedė 
prie brolių nesugyvenimo. Daž
nai jis apgailestaudavo visas lie
tuvių negeroves.

Martynas Jankus, Bitėnai, 
Rambynas kasmet sutraukdavo 
per Jonines tūkstančius lietuviš
ko jaunimo iš visų Lietuvos 
kampelių, visi trokšdavo pama
tyti tą didįjį lietuvį, tą žiląjį se
nelį, kuris lietuviškos dvasios 
spinduliais yra visus aplankęs. 
Jis buvo Rambyno aukuro vy
riausias vaidyla, visų iškilmių 
centras, Bitėnai tautinio atgimi
mo lopšys. Nemuno garlaiviais 
ekskursijos beveik be išimties 
neaplenkdavo Jankaus, Bitėnų 
ir Rambyno. Ypatingai dėkingas 
Jankui buvo Lietuvos jaunimas, 
jį rinkosi jaunimo organizacijos 
savo globėju, garbės pirmininku, 
garbės nariu, filisteriu. Marty
nas Jankus turėjo savo vardo 
šaulių būrį, kuris greitai išaugo į 
kuopą ir dėl gausumo narių 1939 
m. būtų buvęs praplėstas į ba
talioną, tik nelemtas krašto at- 
plėšimas gražius lietuviško jau
nimo darbo vaisius sužlugdė. Jo 
šauliai kasmet organizuotai lan
kydavo savo šefą. Jais labai Jan
kus didžiuodavosi, vadindamas 
“mano vaiskas”.

Garbingojo senelio darbai ir 
vargai amžiais puoš Lietuvos is
torijos lapus, o jo paliktas tes
tamentas: “nė rusas, nė vokietis 
mūs krašto nevaldys” yra kiek
vieno lietuvio siekis.

Jonas Jurkšaitis.
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Aš BUVAU LIETUVOJE
Leidėjas J. Kapočius prisiun

tė knygą “Tolimieji kvadratai”. 
Tai vieno iš tų trijų žvejų, kurie 
pernai liepos mėnesį pabėgo lai
vu iš Lietuvos — Juozo Grišma- 
nausko — pasakojimas apie gy
venimą pavergtoje Lietuvoje ir 
apie jų žygį į laisvę. Knyga turi 
192 psl. Perskaičiau ją vienu pri
sėdimu. Keliavau skriaudžiamos 
ir išniekintos Lietuvos laukais ir 
kaimais, pagaliau dalyvavau lais 
vės ištroškusių vyrų rūpesčiuose 
ir kovose laive, grumiantis su už
darytais rusais kajutėje laivo 
apačioje. Negi gali iš tokio gyve
nimo nors minutei pasitraukti. 
Ėjau visais Grišmanausko takais 
nuo 1944 m. fronto linijų iki Šve
dijos kranto brangios žemės, ku
rios jie neišbučiavo iš džiaugsmo 
“tik dėlto, jog bučiuojama viena 
žemė — gimtoji”.

Kai 1944.m. rudenį rusai už
ėmė Žemaitiją, Juozas tebuvo 18 
m. jaunuolis, dėdės, ežero žvejo, 
teturėjusio 2 ha žemės, išaugin
tas našlaitis. Kad išsigelbėtų nuo 
kariuomenės, jis įstoja i 2 mt. že
mės ūkio mokyklą Kretingoje, ją 
baigęs dirba kaip kontrolasisten- 
tas Kartenoje, kur susiduria su 
visais kaimo .žmonių vargais, 
pergyvena kolchozinimo nubuo- 
žinimo akcijas, kolchozinio gy
venimo išnaudojimus, susižeidęs 
koją, kad netektų dalyvauti gau
dyme tremiamųjų į Sibirą, užda
romas į daboklę ir per langą ma
to gatvėje vykstantį siaubą, bet 
priverstas dalyvauti išvežtųjų 
turto surinkime ir tt. Į žvejus jis 
išeina, kad nebematytų kaimo 
kančių ir kad, daugiau uždirbda
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Be jau anksčiau spaudoje pa

skelbtų 3- jų Vasario 16 gimna
zijos mokinių, dar 8 susilaukė 
globėjų:

4. Maž. Liet. Bičiulių Dr-jos 
Toronto sk., 39 Havelock St., To
ronto, Ont.

Pedagogų Tarybos paskirtas 
mokinys Martynas Sprogys, 3 k., 
gimęs 1936. IV. 23. Klaipėdoje, 
Evang. tikybos. Gimnaziją lanko 
nuo 1950. X. 20.

5. Kunigunda ir Juozas Kon
čiai, 3215 S. Wallace St., Chica
go 16, Ill., USA.

Mokinė Ingė Godušaitė, 5 kl., 
gim. 1933. VIII. 25. Trakininkų 
km., Pagėgių apskr., Klaipėdos 
kr., Evang. tik., gimnaziją lanko 
nuo 1951.1. 2.

6. Liet. Rėmėjų Grupė, cx>. 
A. Jankaitienė, 1168 College St., 
Toronto, Ont.

Mokinys Horstas Ašmys, 5 kl., 
gim. 1936. IX. 24, Klaipėdoje, 
Evang. tik. Gimnaziją lanko nuo
1950. IX. 26.

7. Rėmėjų Lietuvių Grupė Nr. 
1, Collingwoode, c.o. V. Bosikis, 
295 Hoddls St, Collingwood, Vic. 
Australija.

Mokinys Valteris Timpa, 6 kl. 
Gim. 1934.1. 8., Džiogų km., Tau
ragės apskr. Evang. tik. Gimna
ziją lanko nuo 1951.1.11.

8. Rėmėjų Grupė Nr. 2, Col
lingwoode, c.o. V. Bosikis (adre
sas kaip 7).

5 PUSI*.
* - -i -4

registruotis. Siųsti ne vėliau kaip 
iki šjn. liepos 15 d. Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos New Yorko 
skyriaus valdyba, 680 Bushwik 
Ave., Brooklyn, N.Y.

Akciją pagreitintų galimai 
greičiau atlikta narių registraci
ja, o tai pareina nuo visų sąjun
gos reorganizacija suinteresuotų 
spaudos bendradarbių.

LŽS-gos Reorganizacinė Ko
misija: A. Gražiūnas, D. Pe- 
nikas, V. Gedgaudas, S. Nar- 
keliūnaUė, V. Rastenis, A. 

Šalčius.
Ištrauko iš LŽS-gos Reorganizacijos 

Tvarkos Taisyklių.
1.. .. LŽS nariu gali būti registruo

jamas kiekvienas, atdttnkqs bent vienų 
iš šių kvalifikacijų: a. yra buvęs LŽS na
riu Lietuvoje; b. yra liet, spaudos redak
torius; c. yra nuolatinis periodinės spau
dos bendradarbis.

LŽS narįu negali būti asmuo, bendra
darbiaująs komunistinėje qr šiaip Lietu
vos Nepriklausomybe* priešingoje spau
doje ...

6.. .. Nuolatiniu periodinės spaudos 
bendradarbiu laikomas pasirėiškiąs spau
doje bent 10 straipsnių per metus, visuo
meninio bei kultūrinio gyvenimo temo
mis, arba periodiškai, ne rečiau kaip 
karta per mėnesį teikia bent vienam laik
raščiui ar informacijos įstaigai žinias ar 
apžvalgas iš viešojo gyvenimo ar bent 
kurios srities, arba yra pastovus spaudos 
foto korespondentas ...

Rašiniai' profesinės specialybės klausi
mais arba tokiems klausimams skirtų 
skyrių laikraščiuose redagavimas neįskai
tomas į periodinės spaudos bendradar- 
hio kvalifikacijas.

mas, galėtų padėti išmokėti dė
dei didžiulius mokesčius, kuriuos 
jam užkrauna, kąi tas 2 ha “buo
žė” atsisako eiti į kolchozą. “Pa
siusk bekalbėdamas, vistiek savo 
ranka nepasirašysiu... Atimsit, 
tai žinosiu, kad atėmė”, — atsa
ko jis 3 dienas išlaikytas, dabok
lėje nevalgęs.

Anksčiau Grišmanauskas gal 
ir nepagalvojo kad pasidarys ra
šytoju. Gyvenimas padarė. Bet 
jo pasakojimas toks paprastas, 
nuoširdus, pagaunantis ir taip 
gausus vaizdžių faktų, kad kny
ga beabejo turės didėlį pasiseki
mą, o kaikųrie skyriai turėtų bū
ti ir angliškai paskelbti. Jos var
das iš pradžių nesuprantamas. 
Jis betgi suprantamas Klaipėdos 
žvejams, Mat, jūra žvejojimo 
reikalui yra suskirstyta į kvadra
tus — artimuosius ir tolimuosius. 
Kur kam ir kada leidžiama žve
joti, nustatoma vadovybės. Į to
limuosius kvadratus leidžiama 
vykti tik vasarą, kai ten daugiau 
žuvies, ir tik pasižymėjusiems ar 
ištikimiems. Ir jie išplaukė į 
tuos tolimuosius kvadratus, kad 
pasiektų dar tolimesnius...

Knygą atpasakoti negalima, ją 
reikia skaityti, tada vaikščiosi 
dabartinės Lietuvos vargo takais 
ir dalyvausi trijų vyrų žygyje į 
laisvę.

(Juozas Grišmanauskas, Toli
mieji Kvadratai, viršelis dail. V. 
K. Jonyno, išleido Juozas Kapo
čius, 192 psl., su visų trijų pabė
gėlių nuotrauka ir gaidomis ke
lių dainų, šiuo metu dainuojamų 
Lietuvoje. Kainą $2). A. Š.

Mokinys Pranas Lačys, 2 kl., 
gim. 1936. II. 20., Tauragėje. R. 
Kat. tikybos, gimn. lanko nuo
1951. IV. 6.

9. Kanados Lietuviai Miškinin
kai, c.o. J. Tumosąs, 11 Hewitt 
Ave., Toronto, Ont.

Mokinys Adolfas Brinkis, 7 kl., 
gim. 1933. X. 26., Virbalyje, Ev. 
tik. Šioje gimnazijoje nuo 1952. 
IV. 17.

10. Čikagos Lietuvių Moterų. 
Grupė, c.o. A. Kavaliūnienė, 
4559 S. Hermitage Ave., Chicago 
9; Ill., USA.

Mokinė Greta Jasevičiūtė, 5 
kl., gim. 1939. VI. 10., -Kaune, R. 
Kąt. tikyb. Gimnazija lanko nuo 
1951. VHI. 24.

11. Jaslyn & Co. Fabrike Dir
bančių Lietuvių Grupė, c.o. S. 
Ą. Chodeckas, 63^7 S. Dante Avė. 
Chicago 37, Ill. USA

Patys pasirinko Edmundą 
Kazrągį, 3 kl., gim. 1937. jt 11., 
Kapsukuose, Telšių apskr R. K. 
tik. Gįmn. lanko nuo 1951. II. 15. 
tik. Gimn. lanko nuo 1951. XI. 15-

PLB Vokietijos Krašto Valdy
ba ir Vasario 16 Gimnaziją nuo
širdžiai dėkoja išvardintiems 
mokinių išlaikytojams.

Šiuo metu gimnazijoje yra 108 
mokiniai, tad dar 97 reikalingi 
globėjų-išlaikytojų. Jie laukia 
Jūsų!

PLB Vokietijos Krašto V-^a 
ir Vasario 16 Gimnazija.
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Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

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

Jūsų patarnavimui

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

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. v

3. Dundas-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 stotfy, beveik apy- 
naujis. Labai geros metinės 
pajamos. Parduodamas dėl 
mirties. Prašaus pasiskubin
ti. Prašoma kaina $45.000. 
Įmokėti $15.000. Savininkas 
paims I-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 vai. vak.) 
NORRIS FUELS, GL. 2491.

Įvairiomis progomis tinkamas dovanas
rasite tik

J. BERŽINSKO 
parduotuvėje

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

EM 3-2131
L\____  Budime

TEL,

0

•BC TAXI 24 
valandasJ

Gydytojavęs Vienos, Berlyno, Šveicarijos ir Vengrijos ligoninėse. 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTAS

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

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

Lietuviai važiuokite vasaroti į
O. ir E. NARUŠIŲ VASARNAMI 

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

Greitos ir geros potornovimos, lietuviški valgiai, saulėtos Erie ežero krantas.
KAINOS: Vienom asmeniui kambarys ir maistas savaitei $25.— 

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

SAUGU — PATIKIMA

REAL ESTATE LIMITED 
REALTORS

PIRKDAMI AR PARDUODAMI
pasitarkite su mūsų ekspertais.

' Mes turime šimtus įvairiausių namų.

Bronius SERGAUTIS 
MUrray 7377 

Vakarinė įstaiga 
2390 Bloor St. W.. ■

V. TUKLERIS 
Hamilton 9-4121 

Hamiltono įstaiga 
913 Main Št. E.

Kanados didžiausia
Centrinė Įstaiga 1172 Bay St., Toronto 

Skyriai visoje Ontario provincijoje

nuosavybių Įstaiga

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS - vaistininkas

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

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

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

$9.800 St. Clair—Dufferin rajone vi
sai atskiras 6 kamb. mūro nemes, 
kietom grindim, {mokėti $3.000

$10.700 Queen — Sunnyside rajone 
61/2 kambarių mūro namas kietom 
grindim su visais baldais. Įmokėti 
$3.500. Galima pirkti ir be baldų.

$10.900 kampinis 6 kambarių mūro 
namas su dviem sanrūmiais, kietom 
grindim, su garažus, arti Runnyme- 
dc ir Annette. Įmokėti $3.600.

$11.000 Bloor—Roncesvolles rajone 
mūrinis 7 kambarių pusiau atskiras 
namas kietom grindim. įmokėti 
$3.500.

$12.000. Įmokėti $4.500. Mūrinis 8 
kamb. namas arti Dundas—Lisgan

$13.500 Ėueen—Roncesvolles rajone 
1 1 kambarių su krautuve pusiau 
atskiras mūro namas su dviem vo
niom ir dviem garažais. įmokėti 
$5.000. / ?

$14.000 Queen — Lansdowne rajone 
visai atskiras 10 kambarių mūro 
namas kietom grindim. įmokėti 
$5.000.

$14.500. Įmokėti $6.000. Atskiros 8 
didelių kambarių mūro namas ar
ti Duffcrin—College, kietom grin
dim, alyva apšildomas.

Ir daugiau namų lietuvių rajone —- 
vakariniame Toronte Jums mielai ap
rodys ir padės išsirinkti

P. LEONAS
J. J. ELLIS, Realtor

1072 BLOOR ST. W.
Tel. ME. 2471. Buto tel. OL. 4717

Ozra? uūppeC!

$25.00 $25.00
Šis kuponas vertas $25.00 - 

jei pirksite automobilį.

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

50 CHEV TUDOR .......
47 MERCURY SEDAN
48 STUDEBAKER .....

ŪKŽČIAUSIOS RŪŠIES MINO 
RANKDARBIU SAKINIAI-™

WuiM sidabro papuošalui, keramika i 
/odosir meno išdirbiniai.Lietuviškos \ 

r kitų tautu klasikines muzikos 
plokštelės.

Reikalaukite itmu naujai kaiateeje

TILLSONBURG, Ont.
Ūkininkų Klubo veikla

Gegužės 4 d. p. St. Augustina- 
vičiaus sjr. ūkyje įvyko LŪK 
susirinkimas.

Klubo pirmininku ateinan
tiems met. vienbalsiai perrink
tas p. St. Augustinavičius sjr. 
Naujos valdybos rinkimai.atidėti 
sekančiam susirinkimui, kuris 
numatomas dar gegužės mėn. 
Susirinkime buvo gyvai disku
tuojamas namo įsigijimo reika
las. Klubo pirmininkas siūlė su
daryti komisiją, kurios būtų už
duotis surasti tinkamoje vieto
je sklypą ir pradėti telkti lėšas 
statybai akcinės b-vės pagrin
dais. Pirmininkas konstatavo, 
kad, turimomis L. Bendruome
nės žiniomis, šioje apylinkėje esą 
daugiausia lietuvių apie Tiilson- 
burgą, todėl namas turėtų būti 
statomas tik Tillsonburge. Kad 
ncnutolus perdaug nuo Delhi, 
numatyta ieškoti sklypo šiauri
nėje Tillsonburgo pusėje, prie 
3-čio. kelio. •

Sklypo ieškojimo komisijon 
išrinkti:. S. Augustinavičius sjr., 
K. Pocius, A.. Mažeika, J. Janu
šauskas. Mikėnas ir J. Liutkus.

Po susirinkimo, kaip paprastai, 
pas pp. Augustinavičius “sausai” 
viskas nesibaigė. Ponia Augusti- 
navičienė visus susirinkimo da
lyvius pavaišino kavute ir ska
niais užkandžiais, J. Ž.

Gražiai paminėta Motinos 
diena

Gegužės 3 d. Tillsonburgo Ūki
ninkų Klubas miesto salėje mi
nėjo Motinos dieną.

Meninę dalį išpildė Toronto 
Meno Mėgėjų grupė suvaidin
dama St. Žemaičio 4 veiksmų 
dramą “žmogžudžio duktė”. Sa
lė buvo beveik pilna iš apylin
kės ir toliau atvykusių lietuvių. 
Publika dėkinga torontiečiams 
už suteiktą galimybę pasigrožėti 
lietuvišku scenos menu. J.Ž.

Didelė gegužinė
Windsoro Lietuvių Katalikų 

Bažnytinis komitetas š.m. gegu
žės 31 d. ruošia grandiozinę ge
gužinę — pikniką su išgėrimais, 
užkandžiais, gražia, muzika,, šo
kiais, dainomis, žaidimais. Vieta 
gražiausia, patogiai įrengta: šo
kiams ir muzikai pastatyta estra
da, bufetui — paviljonas, poilsiui 
— gražios parko aikštelės po 
augštais medžiais ir žalios pieve
lės su takeliais pasivaikščioti.

Pelnas skiriamas bažnyčios 
fondui. Maloniai visus kviečia
me dalyvauti ir prašome mus 
paremti. Tikimės ir laukiame 
gerb. svečių iš toliau. Pradžia 3 
vai. p.p.

Rasite ją tuojau už miesto, 
važiuojant Walker Rd. arba Te
cumseh Blvd, iki tai vietai, kur 
Walker Rd. perkerta geležinkelį, 
kurį pervažiavus tuojau sukti į 
dešinę plenteliu ir po keletos 
varsnų į kairę ties vėliavėle.

Rengėjai.
— Parapijos komitetas be ge

gužinės gegužės 31 d. numato su
ruošti Jonines ir vėliau kas mė
nuo rengti po parengimą.

— Norintieji įsigyti “Žiburių” 
spaudos bendrovės šėrų, prašomi 
kreiptis į E. Barisiėnę.

— Rinkimams į Kanados liet. 
Bendruomenės Tarybą artėjant, 
pagyvėjo kalbos dėl rinktinų 
kandidatų. Atrodo, visi 152 turį 
teisę balsuoti windsorieciai ateis 
prie urnos savo balsų atiduoti. 
Balsavimai bus pp. Skeiverių na
me, 1119 Marion Ave.

— Stanislovas Račiukaitis pir
ko 21-no kambario mūrinį namą. 
Tai jo keturių metų darbo vai
sius Kanadoje. Račiukaitis duos- 
nus įvairiems šalpos reikalams ir 
dabar iškėlė mintį, susidėjus po 
šimtą dolerių nuo vienos šeimos 
ar atskiro viengungio — kas su
darytų 10.000 dol. kapitalą —■ 
liet, parapijiečiams pasistatyti 
nuosavą bažnyčią su sale rūsy.

Tam daugelis pritaria ir kleb. 
kun. Danielius su bažnytiniu ko
mitetu dabar tiria ar yra gali
mas to sumanymo realizavimas.

Windsorietis.

AYLMER, Ont
Šaunios vestuvės

Gegužės 10 d. susituokė Alina 
Rickaitė ir Kazimieras Žilvitis. 
Vietos papročiu, visi svečiai su
sirinko i Aylmer bažnyčią iš
klausyti šv? Mišių -ir dalyvauti 
jungtuvėse. Šliūbą davė jauno
sios dėdė kun. Riekus. Tas pats 
kunigas maždaug prieš 30 metų 
davė šliūbą ir jos tėveliams. Mi
šių metu erdvioje bažnyčioje ga
lingai aidėjo solisto p. Rimkaus 
giedamos giesmės.

Iš bažnyčios visi vestuvininkai, 
virš 20 automobilių, pasigėrėti
nu tvarkingumu parvažiavo į pp. 
Rickų gražų ūkį ir prasidėjo ves
tuvių linksmoji dalis. Nors gyv. 
namas erdvus, bet svečiai jokiu 
būdu nebūtų tilpę, todėl vestu
vės buvo paruoštos naujai pasta
tytame kluone.

Vestuvės praėjo kultūringai ir 
gražioje nuotaikoje. P. Rimkus 
padainavo keletą gražių dainų, 
netrūko gražių kalbų ir nenu
trūkstamai skambėjo lietuviškos 
dainos. Sekančią dieną po pa
maldų svečiai vėl susirinko ir 
tęsė vestuves.

Jaunavedžiai pabrolių buvo 
apdovanoti gražiais miegamojo 
kambario baldais, o svečių — 
įvairiomis vertingomis dovano
mis. J. Ž.

] SPORTAS į
Žaidynės atidėtos

Antrosios Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Sporto Žaidynės, turė
jusios įvykti gegužės 30, 31 ir 
birželio 1 d.d., Clevelande, dau
gumai sporto klubų pageidau
jant, nukeltos į liepos 4, 5 ir 6 
dd. Atidėjimo priežastis — moks
lo metų užbaigiamieji egzaminai 
visuose Amerikos universitetuo
se, kolegijose bei vidurinėse mo
kyklose, dėl kurių didelė dalis 
sportininkų nebūtų galėję žaidy
nėse dalyvauti.

Žaidynių programa pasilieka 
ta pati.

Jaunių, jaunučių ir mergaičių 
amžiaus ribos paliekamos tos 
pačios.

Dalyvių registracija pratęsia
ma iki birželio 15 d.

Dalyviai registruojasi ir smul
kesnes informacijas gauna šiuo 
adresu: Algirdas Bielskus, 770 E. 
91 St., Cleveland 8, Ohio.

Clevelando LSK Žaibas.

• Melburno Sporto Klubo 
“Varpas” nauja valdyba: pirm. 
A. Viliūnas, vicepirm. Busukis, 
sekr. D. Giedraitytė, ižd. K. Mik
lius, reikalų ved. S. Ginčiauskas. 
Rev. kom.: A. Staugaitytė, Bim
ba ir P. A. RaulinaitiSr

• Vasario mėn. Dusetose vyko 
tradicinės arklių lenktynės ant 
Sartų ežero. Pirmą vietą laimė
jęs Bieliūno žirgas “Valetas”, 
Andrijauskas su “Viesulas” ir tt.

• LTSR iškilmingai buvo pa
minėtas balandžio pabaigoje tre- 
čiakartinis kauniečio Šociko vai
nikavimas TSRS sunkiasvorio 
bokso čempionu. Jis laikomas ge
riausiu sunkiasvoriu boksininku 
visame sovietiniame pusrutuly
je ir normaliomis sąlygomis jis 
turėtų grumtis su vienu iš JAV 
juodukų dėl pasaulio čempiono 
titulo. Jis pakartotinai nugalėjo 
savo nuolatinį konkurentą Niko- 
lojų Koraliovą. Maskvoje jam iš
kilmingai įteiktas diplomas, auk
so medalis ir čempiono megstu- 
kas. 4

— Plymouth. •— Našlė Ann 
Davidson, 38 m., gegužės 18 d. iš 
čia išplaukė viena 23 pėdų, 2 to
nų talpos jachta nusistačiusi lai
mėti vardą pirmos moters per
plaukusios Atlantą. Prieš 3 me
tus ji su vyru plaukė į tą pačią 
Ameriką, bet.,. laivas pasimetė 
ir vyras paskendo.

WELLAND, Ont.
Apylinkės lietuvių žiniai

Pranešame, kad Wellando 
apylinkės balsavimai pradedami 
š.m. gegužės mėn. 24 d. 8 vai. ry
to ir vvks iki 10 vai. vak. Ne 10 
vai. ryto, kaip anksčiau buvo 
skelbta.

Būstinės adresas: Slovakian 
Recreation Hall, 174 Hagar Str., 
Welland, Ont. (priešais alaus 
pardavimo sandėlį).

Wellando LOKas.

LONDON, Ont.
Padėka

Už daugkartinę pagolbq man ir mano 
šeimai darbo suradimo reikalu kun. Ru- 
dzinskui reiškiu širdingiausia padėką. 
Taip pat už visokeriopą pagalbą ir gra
žias vestuvių dovanas pp. Mikėnams, 
Liutkams ir Janušauskams toriu širdingą 
ačiū. Z. Butkevičius.

$1595.00
$1095.00
$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

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. Virkutis ir Co. 
■■1 i

Parduodant ar perkant namą ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony MCKKUS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo 

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų. 
138-46 Claremont 

30 met. valymo patyrimas

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

Str. - TeL WA. 4557

Lietuvis pigiai 
perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kt 

Vežama ir į provinciją. 
406 MONTROSE AVE. 

Toronto, Ont 
TELEF. LA. 3911

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

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

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

, nūs 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, DI.

Didžiausias namų 
pasirinkimas 

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

rodysime Jums namą! 
$8.000. Lansdowne-College 

mūrinis 6 kamb. namas, yra 
galimybė pasistatyti garažą. 

$10.500. Lansdowne-Bloor,
9 kambarių, mūrinis, 3 virtu
vės, garažas.

$10.500. Roncesvalles Gardens, 
7 kamb., mūrinis, su įvažia
vimu į kiemą.

$12.700. High Park rajone, 
8-nių kamb. mūrinis, atski
ras, 2-jų augštų, garažas.

$14.500. Bloor Keele, 
atskiras, mūrinis, 8 kamb., 
labai švarus namas. Tikras 
pirkimas.

$14.900. Quebec-Annette, 
mūrinis, 8 kamb., 2 virtuvės,
2 vonios. Garažas.

$15.000. Roncesvalles-Wright, 
9 kamb., mūrinis, vandeniu 
šildomas.

$16.500. Parkdale rajone, 
mūrinis, atskiras, 10 kamb.
3 virtuvės, vandeniu šildom.

$17.500. Parkdale rajone, 
atskiras mūrinis, 15 kamb., 3 
butai. Vandeniu šildomas, 2 
garažai.

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

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

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

Visais turto pirkinio ir parda

vimo reikalais Jums patarnaus

FELIKSAS SENKUS
Tol. LL. 3744.

■*

William Bolland Real Estate

1130 College St., Toronto, Ont.

BE RADIO, 

elektrinių prosų, krosnių, dul- 
kiasurblių, laikrodžių, skalbimo 
mašinų ir tt. taisymo, Europos 
aparatams pakeičiamas transfor
matorius už $12; bat. durų skam
butis įrengiamas už $6; elektr. 
durų užraktas su mygtukais už 
$20; auto radio su 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 
tel. MU. 8630.

RADIOMECHANIKAS 
F. RICKUS

Dirbtuvė 1046 Dundas St. W.

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI

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

Telef. ME. 2818
507 Parkside Dr.

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

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

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



MANN-MARTEL
McDONNELL—DUNDAS 

$10.500. 8-nių kambarių atskiras 
mūrinis namas. Patogus su
sisiekimas. $2.500 įmokėti. 

DAVENPORT—LANSDOWNE 
$11.400. 6 kamb. Lobai gerame sto

vyje mūrinis Ramos. Dvi 
moderniškos virtuvės. Pato
gus sustsiekimos.

WRIGHT—RONCESVALLES 
$11.900. 6 komb. mūrinis namas.

Galinis įvažiavimas. įmokė
ti $3.500.

RESTORANAS—VALGYKLA 
$13.500. Pilnai įrengtas 40 vietų res

toranas lietuviškamee dis- 
triete. AugštG apy varta, ge
ras pelnos. •

DUNDAS—DUPFER1N 
$13.900. Atskiras mūrinis duplex. 2 

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

CHRISTIE—DUPONT 
$14.200. 8 -nių kamb. atskiras mūri-Į 

nis, 2-jų augštų namas. 
Karšto vandens su alyva 
apšildymas. 2 virtuvės, 2 
garažai. Tikrai geras pir- 

' kimas.
HIGH PARK 

$16.500. 8-nių kamb. atskiras, mu
nis nomas. Karšto vandens 
ir alyvos apšildymas, mo
derniškas garažas. Vertas 
dėmesio.

GLENLAKE—INDIAN RD. 
$16.500. 8 kamb. atskiras mūrinis | 

namas, karšto vdndens-aly- 
vos apšildymas. Įvažiavi
mas, vaismedžiai. Augštas 
įmokėįimas.

Visais namų pirkimo ir pardavimo 
reikalais kreipkitės į

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

Namų telef. RU. 1-0203.

Prašoma palikti savo pavardę ir tele
fono numeri, jei skelbiantysis būtų tai

kinai išvykęs.

MANN MARTEL 
REALTORS

Parduodant ar 
perkant 

namą

MALONUS IR SKUBUS 

PATARNAVIMAS

R. P. RICE
Real Estete Brokers

V. YURKA
Tel LA. 1564, OL. 4146 

Vakarais LO. 2266.

$14.500. Atskiras, mūrinis; 8 kam
barių, ant 2 augs tų namas. 
2 garažai ir 2 virtuvės, aly
va ir vandeniu apšildomas.

. Pusę įmokėti. Christie & 
Dupont.

$1 1.500.

$1 1.500.

Sl 2.000.

6 kambarių mūrinis 
gražiame rajone. $4.800 
įmokėti. Indian Rd. & Bloor

8 kambarių, mūrinis 
mas. $3.500 įmokėti, 
riette & Runnymode.

na-

Mū-Bloor and Palmerston, 
rinis 6 kambarių, 2 virtu- 
ruvtų, alyva apšildomas na
mas. Įmokėti $3.500.

$13.500. Wilson Ave. & King Str. 
Mūrinis, 8 kambarių, karš
tu vandeniu apšildomas na
mas. Geros pajamos. Tuoj 
galima apsigyventi. įmokė
ti $4.500.

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN

PARDUODAMI 
NAMAI

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

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 4kis 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: kasmet, 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Sekmadien. pagal susitarimą

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

Tel. LYndhurst 0052

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

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

Kalba slavų kalbomis 
•470 College St. W. Toronto

Tel. RA 3924

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

“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 
duras atlieka visus patarnavi
mus. Atstovauja du vokiečių biu- 
us. Griežčiausia paslaptis. Sąra- 
ai tik |1. Rašyti: “Viktoria”, 355 

Clarence Strn London, Ont

Du stebuklai
Kartą vienų pietų metu didy

sis humoristas Mark Twain paša-. damasis po įvairių angliškų laik- ’ 
kė kalbą, kurios metu visi leipo ' raščių darbo skelbimus, kartą 
juoku. Po jo atsistojo trumpai 
kalbelei vienas advokatas. Suki
šęs tankas kišenėse, advokatas 
pradėjo:

— Ponios ir Ponai, mes tik ką 
peryvenom’stebuklą...

— Dėmesio, dėmesio! — įsi
terpė Mark Twain. — .Naujas 
stebuklas — advokatas rankas 
laiko savo kišenėse!...

Skelbimai
Būdamas bedarbiu ir knaisio-*

Nediskretiškas klausimas
— Kodėl taip vėlai šiandien, 

Bill?
— Buvau pas dantų gydytoją, 

kad išvalytų dantis.-
— Na, ar būtinai reikėjo tau 

laukti?
Tarp medžiotojų.

— Išėjus į mišką, po valandos 
šernas jau gulėjo po mano kojų.

— Tai ar ir žvėrių tarpe sau- 
žudystė praktikuojama?

Prie medžiotojų namelio
. Dykroje medžiotojas beldžia

si į nakvynės nameli.
— Kas ten? — atsiliepia iš vi

daus. /■
— Aš norėčiau čia pernakvoti.
— Gerai. Nakvok. niekas tau 

ten netrukdys.
Jei būčiau angelas Gabrielius
—- Aš nebalsuočiau už tave, jei 

tu būtum ir angelas Gabrielius.
— Jei aš būčiau angelas Gab

rielius,, tu nedalyvautum mano 
partijos susirinkime.

Per slidus parketas
— Žinai, Mary t, mano sužadė

tinis vakar suklupo- ant kelių 
prieš mane.

— Ar aš nesakiau, kad 
perdaug blizginat parketą?

Labai puiku
— Ar negali man paskolinti 10 

centų tramvajui?
— Gaila, neturiu smulkių. Tu

riu tik 1 dolerį.
— O, = tai puiku. Aš paimsiu 

taksį.

I radau porą tokių skelbimėlių. 
■ Viename iš jų sakoma: “Operato- 
’ riai, turį patyrimo ant minkštų 
sofų ir divonų, atsiliepkite! Ki
tų jokių reikalavimų nestato
me ...” Susigalvojau: *

— Negi toks kilnus ir poilsin- 
gas darbas? Negi tik.sėdėti rei
kalinga patyrimo ant tų minkš
tųjų sofų ir divonų?

Ir visdėlto nesiryžau kreiptis 
į nurodytą vietą tokio kilnaus 
darbo ieškodamas '...

Kitame skelbimėlyje šitaip ra- 
.šoma: “Reikalingas vyras, kuris 
galėti] laipioti po stogus”...

Kokiu tikslu laipnioti nepasa- 
kvta. Pr. Al.

Ir dar vienas skelbimėlis
Šis jau ne bedarbius lietė ir 

buvo paskelbtas ne spaudoje, bet 
prikabintas prie vieno JAV teat
ro durų. Skelbimo viršuje rė
kiančiomis raidėmis rašoma:

“Drive in!” O apačioje šitoks 
Įspėjimas: “Ginkluoti ir kvailiai 
neįleidžiami. Vaikai, žemiau 12 
metų, laisvai”....

Pasiryžęs patarnauti
Ūkininkė kieme pasirodžiu

siam bernui:
— O tu. Jonai, nedirbi? Puiku. 

Aš kaip tik norėjau pasikviesti 
koki vyrą, kad praskaldytų mal
ku/ •

jus

— Gerai. Tuoj galiu pašauk-. 
ti. Bet katrą? ■

Paieškojimai
Gečaitė Irutė, gimusi 1939 m. 

gruodžio 21 d. Naumiesty, į Ka
nadą atvykusi iš Wehnen* Vo
kietijoj, ieškoma Kanados Raud. 
Kryžiaus: The Canadian Red 
Cross Society, 95 Welesley St. E. ; 
Toronto, Ont. ■
RAGUVIEČIAI, atsiliepkite. 27 
Manning Ave., Toronto, Ont.
Ieškau gyvenimo draugės. Esu 
40 metų, našlys. Turiu sūnų 8 
metų. Turiu ir namą. Prašau ra
šyti tik rimtai. Adresas: “TŽ” 
Redakcija Nr. 401.

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. Vand.-alyva šild. 
5 virtuves, 4 vonios. Didelės paja
mos. Kaino tik $17.000.

12 kamb. atskiras, High Park Ave., 
duplex. Vand.-alyva šild. Išilg. ko
rid. sistema. Didžiulis sodas. Na
mas dabar tuščias. Įmokėti $6.000.

*10 kamb., Garden Sunnyside Ave., at
skiros, geram stovy mūrinis duplex. 
2 butai po 5 kambarius, 2 modern, 
virtuves, 2 vonios, 2 krosnys alyva 
arba anglim kūren. Vandeniu šild. 
sistema. Garažas. Idealus pirkimas 
2 Šeimom ar turintiems tik $3.000 
įmokėti. Kaina $17.300.

10 kamb., Western Ave., netoli par
ko, atskiras, augštos kokybes. Van- 
deniu-olyva šild. 2 virtuvės ir 2 vo
nios. Garažas. Kaina tjk $17.000.

SYMINGTON ST.
kamb. atskiros, tvirtų ply^ų, vand.- 
alyvo šild., dvigubas garažas. Įmo
kėti $3.000. Kaina $10.000.

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

stiliaus Jr gerų plytų narnos. Naujai 
atremontuotas, garažas. Įmokėti 
apie $3.000.

COLLEGE ST.
8 kamb., 2 virtuves, išilg. korid. siste

ma. Alyva kūren. Gera vieta biz
nio žmonėms. Galima įrengti krau
tuvę. Kaina tik $12.000.

EUCLID AVE.
9.kamb. alyva- anglim kur. oru-vand. 

šild. Masyvinis namas, 2 virtuvės. 
Dvigubos garažas. Įmokėti $4.300.

SULIVAN AVĖ.
6 kamb. frontas plytų, augšti ir did. 

kambariai. Išilg. korid. sist., parke
tas. Vieta garažui. Įmokėti tik 
$500. Kaina $6.000. Bus tuščias 
nuo birželio 1 d

Jvoirių ir įvairia kaina namų, biznių 
pasirinkti ypač lietuvių mėgstamuose 
rajonuose prašome kreiptis į:

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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KAM MOKĖTI NUOMĄ KITAM,
jeigu Jūs patys dar galite gauti pajamų Įmokėję keletą 
tūkstančiu

Jūsų pinigai Įdėti banke beveik nieko neneša.

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

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

BUTCHER and ARMSTRONG

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

RADIO AND TELEVISION SERVICE 
Phone OL. 3356

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

televizijos priimtuvai, radijo aparatai, nesvarbu kurios , 
firmos rr kokiame stovyje bebūtų, jie bus pagal Jūsų pagei
davimą perdirbti, atnaujinti, pataisyti.
BE TO, taisome ir kitus elektroninius ir elektronjechaninius 
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, SKUBIA), 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 KALBAS KAILININKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai. 

Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokė j imui

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

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

Dėmesio!
PARDUODU VYRIŠKAS ir MOTERIŠKUS LAIKRODŽILS.
Lietuviams papigintos kainos. Garantuoju penkiems metams.

ANT. SLABOŠEVIČIUS
Jewellery and Watqhes Importers Agent ’

1330 Dundas St. W. Toronto. Tel. LA. 1306 Į
Kreiptis vakarais tarp 6-8 vai.

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

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

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

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

Sėkmingi rezultatai arba grąžinam pinigus

GOLDENBERGS HAIRDRESSING ~
Ilgalaikio sušukavimo ir plaukų dažymo specialistas

jA-tcisrs vakarais
1138 DUNDAS ST. W. (prie Ossington Ave.) Telef.: ME. 8117

BRONIUS SERGAŪTIS
Toronto, Ont., tel. KE. 7593.

Paskolos statyboms, NHA pa
skolos, paskolos perkant namus. 

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

davimo .dokumentus.
Įvairus draudimas.

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

' ir ' ■ 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St W. Toronto 

(kampas Euclid Ave.)
Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKl

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

MANNING CARTAGE
' & MOVERS

184 Manning Ave.
Tel. WA—0791 

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

DR. A. RATIN OW

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

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

Tel. RA. 6708.

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W,
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

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

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

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

Darbas garantuojamas.
Paskambinus atvažiuoju j na

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

DĖMESIO!

Toronto

SKIFF’S
VALYMAS — 

PROSAVIMAS — 
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dnndas St. West Toronto 

Telefonas EM 4-6649

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS

Suite 410,
394 Bay St., Toronto, Ont. 

Telef.: EM. 4-9912.

DĖMESIO!

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

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

IU J ir-I.LI . I..W .Ml »■■»■ I III mWi.

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

Mes gaminame geriausios I
kokybės produktus: i

{ šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras. į
• | Rinkos kainomis. i

| Priimami užsakymai vestuvėms, !
Į piknikams, pokyliams. 1

! -- -H ........... . ■ ■■■■■• „ I,...............

! Pigiai ir skubias perveža baldus,
■ STATYBOS MEDŽIAGAS IR KT.! ■ . . ■ ■ • 
i VISOMIS SAVAIT ĖS DIENOMIS.

V. S I M K U S
400 DOVERCOURT RD. - TEL. LO. 3950.

Mes dirbsHie 24 valandas
THE VIC T O R Y F LORIS T

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

Tel. RI. 5804 . Tel. EM. 3^1618

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

suteiksime sąžiningą patarnavimą.
PARDAVIMUI TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ 

Prašome kreiptis Į lietuvį 
JOHN BARČAS

At s t o vąu j u :
A. Holowchak Real Estate

855 College St. Office LO. 7152
Namų adresas: 213 Keele St., Toronto, Ont., Tel. LY. 8707.

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 

yra tik lietuviškoje
“SIMON” batų taisymo dirbtuvėje

• 812 DUNDAS ST. W., TORONTO
Vyriški puspadžiai ir kulnys $2.75 Į Moterjški augšti kulnys ... 30c.
Moteriški augšti pusp? ir kuln. 1.75 j Moteriški žemi kulnys 40-50c.
Sportiniai . 2.25 ’ VvriŠki kulnys ......................75-85c.

SAV. S. ANDRIEKUS

LONDON FURNITURE CO
Pilnas baldu pasirinkimas. Minkšti baldai—parduodami nauji
ir atnauj.'nami seni. Kalbame europ. kalbom!4

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

MES GELBIME ATSIKVIESTI JŪSŲ 
GIMINES IR DRAUGUS Į KANADĄ.

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

DOMINION TRAVEL OFFICE
S. HEIFETZ, VIEŠOJO NOTARIJATO VEDĖJAS

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

'Visų risčių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes J 
rasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas

LAIKRODININKĄ
turinti 30 metų profesinę praktiką

| Kalbu lenkiškai 1
M. MALINA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

L- **■ -n- w ■ ■ —11 Wi IW
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Si šeštadienį,_ gegužės 24 C,, 
rinkimai į Kanados LB Kraš
to Tarybą vyks lietuvių k. pa
rapijos salėje 941 Dundas Str. 
W. nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. 
vakaro.
Nei vienas nelikime savo pa
reigos neatlikę!
Tą dieną ištisai dirbs ir “TŽ” 
redakcija.

Pamaldos už Steigiamojo 
Seimo narius ir prezidentus

Šį šeštadeinį, gagužės 24 d., 10 
vai. ryto Toronto liet. kat. para
pijos bažnyčioje įvyksta gedu
lingos pamaldos už mirusius Lie
tuvos Steigiamojo Seimo narius 
ir už nepriklausomoje Lietuvoje 
buvusius prezidentus. Pamaldų 
metu giedos liet, solistai.

Šeštinių pamaldos
• Šį ketvirtadienį, Kristaus dan
gun žengimo šventėje, liet. par. 
bažnyčioje pamaldos įvyks 7,30, 
8 ir 10 vai.

Prof .J. Brazaitis Toronte
VLIKo narys ir Vykd. Tarybos 

Užsienių Tarnybos valdytojas, 
buvęs Informacijos Tarnybos 
valdytojas, prof. J. Brazaitis šį 
šeštadienį, gegužės 24 d., žada 
aplankyti Torontą. Jis atvyks tą 
dieną, jei tik spės laiku gauti 
leidimą sienai pervažiuoti.

Atvykęs prof. J. Brazaitis pa
darytų Toronto lietuviškajai vi
suomenei viešą pranešimą Italų 
parapijos salėje priešais lietuvių 
parapijos bažnyčią, kitoje gat
vės pusėje. Įėjimas iš Grace gat
vės. Pradžia 4 vai. 30 min. p.p.

Dalyvaukime visi, kam tik rū
pi Lietuvos vadavimo reikalai

Paskutinės žinios apie prof. J. 
Brazaičio atvykimą bus paskelb
tos galutinai per liet, radijo va
landą šį šeštadienį.

Vaikų ekskursija
Šį šeštadienį dėl valstybinės 

šventės liet, šeštad. mokykloje 
pamokų nebus. Vietoj jų bus 
vaikų ekskursija į High parką. 
Apie lietuvių bažnyčią gyveną 
vaikai susirenka 1 vai. pp. prie 
parapijos salės, iš kur visi orga-

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, 
gegužės mėn. 24 dieną, 
smagus pavasarinis pasilinksminimas

Italų šv. Agnietės bažnyčios salėje, prieš pat lietuvių 
bažnyčią, kitoj Dundas g-vės pusėj, įėjimas iš Grace gt. 
Toronto liet, orkestras “TRIMITAS” išpildys muzikinę 
programą ir grieš šokiams.
Įėjimas tik 75 centai. Pradžia 8 vai. vak.

KLK Kult. Draugija.

Čikagos Lietuvių Dramos 
Teatras vėl Toronte

Lenkų salėje, Claremont 62 
Penktadienį, gegužės 30 d., 8.30 vaL vakare 
Šeštadienį, gegužės 31 d. 2.30 vai. po pietų

glaudaus bendardarbiavimo.
Vykd. Taryba daugiausia ba- 

zavusis studijomis L. Kr. Ūkio 
atstatymui (ar ne per mažai pre
legentas apie jos darbus žino, jei 
šį VT vienos komisijos darbą

Toronto lietuviams staigmena
Gerb. Toronto lietuvių visuo

menei turime garbės pranešti nizuotai vyks į parką kartu šu 
didelę naujieną: TLNF valdyba,; mokytojais. Tie, kuriems arčiau 
sutarusi su KLB Toronto Apyl. i yra parkas, taip pat 1 vai. pp. 
LOK prezidiumu, praėjusį penk-1 renkasi parke, ten, kur College- 
tadienį, gegužės 16 d., užpirko'.Carlton tramvajus įvažiuoja į 
lietuviams namus iš lenkų (buv. ■ parką ir apsigrįžta. Ten jų lauks 

mokytoja p. Vileniškaitė.
Tėvus prašoma įdėti vaikams 

užkandos ir tramvajum važiuoti 
bilietukus arba pinigų.

Nova Scotia banko rūmai), esan
čius Dundas-Ossington gatvių 
kampe. - • '

Busimieji Toronto lietuvių na
mai yra labai geroj vietoj, pa-
čiam miesto viduryje ir lietuvių Lietuviškoje radijo programoje 
gyvenamame rajone. Pastatas ; šeštadienį, gegužės 24 d., bus 
vra geros mūro išvaizdos, dydžio I transliuojama speciali programa 
126x30, dvieju augštu su rūsiu ir vaikams - radijo vaizdelis pagal 

. . priestatu iš 3 kambariu. Dabar! W , Tamulaicio apysaką Su-
rūsy yra: bufetas, skaitykla, rū- Srlz0 • t 47 :
binė, didelė virtuvė su įrengi- Birželio mėn. deportacijos 
mais ir liftu į I-mą salę, nedega-' bus minimos Toronte birželio 14 
ma spinta įmūryta sienoje, cent-! d., šeštadienį, 3-5 vai. Massey 
ral. šildymas vandeniu. ! Hali salėje. Baltų Federacija Ka-

Pirmame augšte yra salė su nadoje kviečia lietuvius, latvius 
scena ir^ kasos kambariu, antra- ; ir estus minėti šias liūdnas su- 
me augšte: salė ir 3 kambariai, i kaktuves ir kitose Kanados vie- 
juos perstačius galima padaryti' 
vieną didelę salę visame II augš
te. Tieji lietuvių namai paten
kins Toronto lietuvių būtinus 
reikalavimus, ypač organizaci
jų. Nebebus sunkumų su valdy
bų posėdžiais, susirinkimais, po
būviais ir tt. Į šiuos TL namus 
reikia žiūrėti, kaip laikinus — 
pereinamus. Turint ir mažesnę 
nuosavybę bus galima lengviau 
sutelkti didesnį kapitalą ir pasi
statyti 5000 lietuvių brangiau
sius rūmus. Tai yra ateities rei
kalas. Dabar imama, kas priei
nama esamose aplinkybėse.

Lietuvių namai pereis į lietu
vių rankas rugpiūčio 1 d. Iki to 
laiko reikia verbuoti kapitalą 
dėl įmokėjimo grynais.

Tad mieli tautiečiai kviečiami 
visi be išimties į Toronto Lietu
vių Namų savininkus — perkant 
TLNF serus. Vieno šėro kaina 
$25. Kurie jau pasirašė pasižadė
jimus, prašom mokėti grynais ar 
čekiais, vardu Lithuanian House 
Fund of Toronte; per savo orga-* 
nizacijas ir per “Tulpę” — 994 
Dundas Str. W.; pas J. Jurkšaitį 
921 Dundas Str. W. ir Beržinską 
1212 Dundas Str. W. Kartu pra
nešama, kad greitu laiku įvyks 
šėrininkų susirinkimas (gavuš 
salę). Prašomi visi dalyvauti. 
Laikas bus praneštas vėliau. In
formacijos: JU 2509, ME. 9490, 
EM. 6-4177. TLNF Valdyba.

Toronto Liet. Namų serus 
pirko:

po $100: Petras Šlekys ir Slėnis. 
$50 K. Ožalas. Po $25: Ada Le- 
mešytė, Benigna Kromerytė, 
Aliziejis Šlekys, J. Čeponis, Kaz
lauskas, Juozaitis.

TLNF Valdyba.

Eugene O’Neill 4 veiksmų draika' t į ( . 
Pastatymas ir režisūra — Jurgio Blekaičio 

Dailininkas —Albinas Bielskis
Vaidina: I. Nivinskaitė, Z.-Venclauskaitė, V. Juodka, • .

V. Macieža, V. Valiukas.
Bilietai — $2, 1,50, 1 parduodami “Tulpės” valgykloje ir sekma
dienį, gegužės 25 d. parapijos salėje. *

Skautų Tėvų ir Rėmėjų Komitetas.

Patriarcho Jankaus fotografijos
Toronte gyveną Mažosios Lie

tuvos Patriarcho Martyno Jan
kaus vaikai turi daug' savo tėvo 
gyvenimą pavaizduojančių foto
grafijų, kurios betgi yra nesu
tvarkytos ir laikomos palaidos. 
Maž. Liet. Bičiulių Dr-jos Toron
to skyrius nupirko joms sudėti 
albumą, 
vaikams 
tadienį.

kuris didžiojo lietuvio 
bus perduotas šį šeš-

Šokiai
Gegužės 24 d. 7 vai. vak., Šv. 

Kazimiero auditorijoje. 152-4 
Roncesvales Avė., įvyksta links
mi pavasario šokiai.

Šokius ruošia Toronto skautų 
vyčių dr-vė, kuri visus jaunus ir 
serAis maloniai kviečia atsilan
kyti. Savo atsilankymu paremsi- 
te lietuvišką jaunimą ir “Skau
tų Aidą”.

Torontiečiai globoja Vasario 
16 gimnazijos mokinius

18 lietuvių, dirbančių firmoje 
“Acme Screw & Gear Ltd.” To
ronte, pasižadėjo kas mėnesį au
koti po $1 vienam Vasario 16 
gimnazijos mokiniui išlaikyti. 
Tai yra: Barzdaitis, Prušinskas, 
Šluikys, Dailidonis, Norušis, 
Kuzma, Grubevičius, S. Rukša, 
Šutinis, Kėkštas, Ambraška. 
Kuprevičius, Valeška, Valaitis, 
Bakša, Bražukas ir Daugėla.

Suaukotus pinigus pasiunčia 
patys iniciatoriai. Jau suaukota 
už balandžio mėn. Tai bus jau 
ketvirtas Vasario 16 gimnazijos 
mokinys Toronte gyvenančių lie
tuvių aukomis išlaikomas, (žiūr. 
5 psl. skelbiama saraša “Vienuo
lika”).

Lietuvių namai jau užpirkti
LNF Valdyba jau užpirko 

Dundas ir Ossington g-vių kam
pe esančius namus. Susitarta mo
kėti $45.000, iš karto įmokant 
$10.000. 1953 m. balandžio 1 d. 
reikės sumokėti dar $5.000, o to
liau kas metų ketvirtis po $500. 
Namuose kurį laiką dar liks ten 
esančios įvairių tautybių raudo
nųjų laikraščių mašinos, kurios 

sirašo, ypač neseniai atvykę iš i būsią iškraustytos ne vėliau kaip 
Anglijos ar iš kitur.

Eug. Abromaitis, 
uolus “Tėviškės Žiburių” talki
ninkas ir spaudos b-vės “Žibu
riai” valdybos narys praeitą sek
madienį išvyko į tabako farmą 
netoli Delhi. .

“TŽ” administracija gailisi ne
tekusi uolaus talkininko ir bend
radarbio. Linkime jam geros sėk
mės naujoje vietoje, o taip pat 
nepamiršti teikti žinių iš tos apy
linkės gyvenimo.

Birželio mėn. deportacijos

tovėse. A. Zubrys
Viee-pirmininkas.

Atsargos, karių susirinkimas
Gegužės 18 d. parapijos salėje 

įvyko gausus steigiamasis lietu
vių ats. karių susirinkimas. Salė 
pilnutėlė. Didelis susidomėjimas. 
Gyvos diskusijos. Sąjunga apo
litinė. Į ją priimami vyrai tar
navę kariuomenėje. Tikimasi ar
timiausioje ateityje padaryti są
lytį su Kanados kariuomene ir 
susipažinti bent su naujaisiais 
pėstininkų ginklais. Kiekvieno 
kario pareiga yra priklausyti 
šiai sąjungai. Tikimasi, kad arti
miausioje ateity karių sąjungos 
tinklas išsiplės po visą Kanadą.

Į laikiną centro valdybą iš
rinkti ir pasiskirstė pareigomis: 
pirm. Pr. Kaunas, vicepirm. Ka
zys Alpavičiusr ižd. Kęst. Grigai
tis, kultūros reikalų vadovu Jo
nas Zovė ir sekr. Rom. Medelis.

Toronto balsuotųjų skaičius
Pereitą savaitę Toronto apyl. 

LOKas baigė sudaryti savo apy
linkės lietuvių balsuotojų sąra
šą. Balsuotojų įrašyta 1551. Iki 
balsavimo dienos beabejo skai
čius pakils, nes dar ir dabar už-

už pusmečio.
Krikštai

Toronto liet, bažnyčioje pa
krikštyta: Arvidas Feliksas Kas
peravičius, Kęstutis Antanas 
Galbogis ir Eugenijus Jonas Gir- 
dauskas.

KINO “CENTRE”
Kasdien nno 6 vai. vak.

772 Dundas St W. 
Toronto 

Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadieni, gegužės 22, 23, 24 d. d.
1. GREAT CARUSO — spalvota — Mario Lanza, Ann Blyth
.2. BOSTON BLACKIES

CHINESE VENTURE — Chester Morris
Pirmadienį — trečiadienį, gegužės 26, 27, 28 d. d.

X S’VORD IN THE DESERT — tik suaugusiems
Dana Andrews, Marta Toven

2. SQUARE DANCE KATY — Phil Brito, Vera Vague______
LINKSMI IR {DOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga*-

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR | PROVINCIJĄ.

j

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

Dr. Anyso paskaita
Apie 20 klausytojų gegužės 17 

d. Dr. Anysas tęsė paskaitą “VLI 
Ko ir Diplomatijos santykių nag
rinėjimas teisiniu požiūriu”.

Prelegentas pradžioje sutrauk
tai pakartojo pirmosios savo pa
skaitos tezes, kad dipl. šefo ins
titucija buvusi iššaukta reikalo, 
kad ją konstituciškai įteisinti ta
da buvę negalima, nes būtų pro
testavę rusai, kurių įgulos jau 
buvo Lietuvoje. Kaip bėdos pa
darinys ši institucija turinti būti 
pateisinta. Ypač, kad su ja skai- 
tąsi kiti ir pripažįstą visi diplo
matai išskyrus p. Bačkį Pary
žiuje. (Iš kus prelegentas šitą 
ištraukė? Red-.).

VLIKas teisiško pagrindo ne
turįs, net Vokietijoje nesąs įsi
registravęs kaip organizacija (!),. 
Tai esą politinių partijų jungi
nys, sudarytas susitarimu, Lie
tuvos išlaisvinimo siekti. Jo at
rama esanti laisvėje esanti liet, 
visuomenė (?!), kuri turinti ir 
teisių į j į. Darbo sėkmingumui 
reikią VLIKCr' ir diplomatijos

. Birželio 8 d. šaukiamas L. Kat. 
Moterų Draugijos narių susirin
kimas po sumos Aušros Vartų 
parapijos salėje. Bus aptariami 
svarbūs reikalai. Maloniai prašo
me nares ir prijaučiąnčias daly
vauti. KLM D-jos V-ba.

KLB LOKo posėdis
Gegužės 16 d. įvyko paskuti

nis prieš rinkimus KLB LOKo 
posėdis. Technikinė rinkimų ko
misija pranešė, kad visa rinki
minė medžiaga į apylinkes jau 
išsiųsta, tačiau ne iš visų apylin
kių gauti balsuotojų sąrašai ir 
balsavimo būstinių adresai. Kai- 
kurios apylinkės nori kilnojamų 
būstinių — ant sunkvežimio, kad 
galėtų surinkti balsus iš ūkinin
kų. Ryšium su eilės apylinkių 
suvėlavimu prisiųsti balsuotojų 
sąrašus ir paskelbti balsavimo 
būstines, buvo pasiūlyta nutar
ti, kad tatai nebus laikoma prie
žastimi nepripažinti tų apylinkių 
balsavimo davinių. Pasiūlymui 
visi pritarė, išskiriant KLCT at
stovus, kurie tvirtino, kad kiek
vienas atsitikimas turės būti 
svarstomas atskirai. Nejaugi KL 
CT atstovai ir toliau žada tęsti 
nepabaigiamų ginčų seriją ir vil
kinti Tarybos atstovų paskelbi
mą bei suvažiavimo sušaukimą, 

Problemoje, žinoma, yra teisiškų kaip kad sėkmingai vilkino KLB

jau ir studijų tuo reikalu pa
skelbta, bet vargu ar tie pla
nai būsią naudingi. Juose preleg. 
matąs didelių ląisvės suvaržy
mų (!).

VLIKui esą geriausia persikel
ti į JAV, nes karo atvejy iš Eu
ropos vargu ar pasisektų pa
sprukti.

Paklausimų eilėje prelegentas 
atsakė, kad VLIKas, nors ir ne- 
konstitucinis, bet turįs aiškų už
davinį. Dabar jis neatstovaująs 
nei seimo, nei vyriausybės, bet 
atėjus momentui iš jo galinti 
kilti egzilinė vyriausybė. Tai pri
klausysią nuo . situacijos, kuri tą 
reikalą iššauksianti. L.Š.

Red. pastaba. Paminėdami pir- 
rriąją Dr. A. paskaitą, mes nu
sistebėjome, kad neteisiškus 
klausimus bandoma kelti teisi
nio klausimo titulu. Į tai “NL” 
atkirto visa tirada “įrodymų”. 
O visdėlto ir ši paskaita įrodė, 
kad teisiškai to klausimo niekas 
negali spręsti. Tai yra grynai 
politinis klausimas. Ir prelegen
tas ji sprendė ne teisiškai, bet 
politiškai ir istoriškai, nenagri
nėjo jo nei konstitucinės, nei 
tarptautinės teisės požiūriu.

trupinių. Bet įvairių aspektų juk 
yra kiekvienoje problemoje. Dėl 
prelegento teisinių pažiūrų, ly
giai kaip dėl politinių, galima 
būtų daug ką pasakyti, bet tai 
jau būtų per ilga.

“Dainos” susirinkimas
įvyks gegužės 30 d. 8 vai. vak. 
pas narę VI. Sližienę, 53 Hewitt 
Ave. Visos narės ir prijaučian
čios prašomos atsilankyti.

Valdyba.
— Otava. — Paštų valdyba 

paskelbė, ka dliepos mėn. Toron
te įvyksiančiai Tarptautinei R. 
Kryžiaus konferencijai paminėti 
bus išleisti 4 centų pašto ženklai.
Išnuomojamas didelis gražus 
frontinis kambarys. Galima nau
dotis virtuve. 369 Dovercourt 
Rd. TeL OL. 1206.

Tarybos rinkimus, vieninteliai 
kariavo ir prieš apylinkes, vieto
je LOKų išsirinkusias valdybas?

Konstatuota, kad ne visos apy
linkės yra įnešę piniginius įnašus 
rinkimams pravesti. Paskuti
niams priešrinkiminiams surašy
mams nutarta paruošti KLB LO 
Ko biuletenį.

Pavykęs koncertas
Šeštadienį, gegužės 17 d., įvy

ko muziko Stasio Gailevičiaus 25 
darbo metų sukakčiai paminėti 
koncertas, sutraukęs pilną D’Ar
cy McGee salę klausytojų.

Koncerte dalyvavo visos Mont 
realio meninės pajėgos, įskaitant

ir paties p. Gailevičiaus veda
mus mišrų ir vyrų chorus. Rei
kia pažymėti, kad jubiliatas per 
trumpą laiką tikrai daug pada
rę ir davė Montrealiui reprezen
tacinius chorus, kurių tikrai yisi 
pasigedo. Programoje dar daly
vavo solistė E. Kardelienė, p-lės 
R. ir I. Ivaškevičiūtės, dramos 
aktoriai A. Dikinis ir J. Akstinas.

— Gegužės 16 d. į Montrealio 
uostą atplaukė Britų kreiseris 
Shefield. Laivas stovi prie Lau
rier prieplaukos, už Jack Cartier 
(De Lormier) tilto. Publikos lan
kymui jis buvo atviras šeštadie
nį ir sekmadienį ir dar hus atvi
ras šį šeštadienį ir sekmadienį 
nuo 2-5.30 vai. p.p. Įėjimas ne
mokamas. Išplaukia pirmadienį, 
gegužės 26 d.

— Pereitą šeštadienį susituo
kė Gina Butkutė ir Miroslavas 
Čepkauskas, Vincenta Stašaitytė 
ir torontiškis Stasys Kneitas.

— St. Mary ligoninėje tebe
guli P. Draskinis, Gyvis, Narbu
tienė ir Gyvieiiė.

— Prieš ketverius metus atvy
kusi į Kanadą p. Liesunaitytė 
įstojo į Gailestingųjų Seserų mo
kyklą ir po trijų metų studijų ją 
baigė su atsižymėjimu — aukso 
medaliu.

— Po ilgų svarstymų Bažny
čios Komitetas priėmė inž. Dr. 
Kulpavičiaus paruoštą Aušros 
Vartų bažnyčios projektą. Pro
jektas bus iškabintas parapijie
čiams susipažinti.

— Montrealis. — Gegužės 15 
d. čia įvyko Kanados ir JAV ci
vilių apsaugos konferencija per
nai pasirašytos bendradarbiavi
mo sutarties praktiškam vykdy
mui aptarti. Sudarytos komisi
jos, kurios paruoš praktiškus pa
siūlymus. '

— Otava. — Prekybos ir pra
monės ministerio nuomone, Ka
nadoje pragyvenimo indeksas 
dar toliau krisiąs.

I

Dėmesio! Bėmesio!

Pp. VYTAUTUI ir JONUI AKELAIČIAMS, 
jų mylimam tėveliui mirus,, nuoširdžiai gilią užuojautą

■ reiškia •' . ■. ./

S. ir J. Tumosai.

B

Gegužės 31 d. Homiltone, 213 James St. N. (General Hall) t« if.----
sezono uždarymo proga “A U K U R A S” ruošia įdomų

LITEiMURINI VAKAR A
Programoje — ištraukos iš didžiųjų dramaturgų veikalų:

H. Ibsen, E. O’Neill, B. Sruoga, J. Maironis, Putinas.

i

*

Didžiulis ramunių vakaras 
Toronte

Toronto skaučių-tų tėvų-rėmė- 
jų komitetas liepos 26 d. rengia 
erdvioje UNF salėje didžiulį ra
munių vakarą. Numatoma įdomi 
programa su staigmenomis ir ne
tikėtumais. Groja “Trimitas”.

Atsilankęs į šį vakarą malo
niai praleisi kelias valandas ir 
paremsi skautus.

Popiežiaus Pijaus XII minėjimo 
įvykusio 1952. III. 23 Columbus Knights 
salėje, piniginė apyskaita.

Pajamos:
Surinkta prie įėjimo aukų ... $116.06
Išlaidos:
Salės nuoma ....
Akomp. p. Kučiūnui ..........
Minėjimo klišė ....  ..........
."Žiburių" spaustuvės sęsk. 
Solistams taxis .......... ....

Išnuomojamas butas iš dviejų 
erdvių kambarių ir virtuvės, ant
rame augšte, prie labai gero su
sisiekimo, Close Ave. Tinka vie
nai didesnei šeimai arba dviem 
mažom. Skambinti vakarais tel. 
LL. 9397.

PO PROGRAMOS ŠOKIAI SU ĮVAIRENYBĖMIS

Prizai už gražiausiai sušoktus šokius. Bufete įvairūs gėrimai 
ir skanūs užkandžiai. • Groja Benny Ferri (italų) orkestas.

Nepraleiskite paskutinioxpavasarinio “Aukuro” parengimo.
Programos pradžia 19 vai. punktualiai. Šokių pradžia 20.30 vai.

$ 50.00
20.00

9.41 
I
4.00

Išnuomojami kambariai su mais
tu (gali būti ir ly). Tel. LL. 2493.
Išnuomojamas II-ras augštas: 2 
kambariai ir virtuvė be baldų. 
Priimama ir su vaikais. Išnuo
mojamas frontinis kamb. I-me 
augšte vedusių porai arba vien
gungiams. 67 Niagara St. (prie 
Barthurst). Kreiptis bet kuriuo 
laiku.

— Winnipegas. — Manitobos Į 
darbo įstaiga paskelbė, kad pro- ! 
vincijoje šiais metais nenumato- ' 
ma jokio nedarbo. Ypač būsią di
delis pareikalavimas inžinierių, 
mokslo specialistų ir buhalterių.

“Aukuras”

— Otava. — Kanada priėmė 
įstatymą, numatantį bausmes už 
laužymą draudimo kariškai 
svarbias medžiagas išvežti iš 
krašto. Didžiausia numatyta 
bausmė $5.000.

Viso $ 89.19
Likutis $26,87 perduodamos Toronto 

Lietuvių Bažnyčios Statymo Fondui.
Minėjimo Komiteto s.

Lietuvių Baldų Krautuvė
“MOHAWK FURNITURE”

2448 DANFORTH AVE., TELEF. OX. 4444
Didelis pasirinkimas baldų, šaldytuvų, siuvamų ir skalbimo 
mašinų, radijo ir televizijos aparatų, krosnių, vaikų baldų 
ir vežimėlių. Minkštus baldus dirbame pagal užsakymus. 
:NECCHI” firmos siuvamos mašinos ir “ADMIRAL” šaldy

tuvai pasaulinėje rinkoje turi pirmąją vietą, o Chinos žemesnės
Lietuviams 10^ kaip ir visada nuolaidos
Visus maloniai kviečiame apsilankyti mūsų krautuvėje ir įsiti
kinti. Informacijų klausti pas JONĄ AUKŠTAITĮ.

5.78 ' Išnuomojamas kambarys II me 
augšte viengungiui. Kreiptis 149 
Lisgar St. ------1 -- , ——---- ----- 

-Išnuomojamas gražus būtas iš 3 
kambarių ir virtuvės, be to, kam-

. bary s ir virtuvė. Tel. LY. 6564 
; po 6 vai. vak. • ' _
.Parduodamas vaikų vežimėlis. 
Kreiptis 165 Grace St. Tel. OL. 
3282.
Fuller Ave. (Parkdale rajone) 
parduodamas 8 kambarių mūri
nis, atskiras namas. Naujas sto
gas, visos grindys kieto medžio, 
kambariai naujai dažyti. 5 kam
bariai su baldais. Po 30 dienų ga
lima apsigyventi. Kaina $13.500. 
Didesnę pusę įmokėti. Skambin
ti tel. RE. 1938.

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

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

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

susitarimą

Telefonas ME. 2933

314 BATHURST ST.
’'' ” Toronto .žu / -

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

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

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportai 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
Informacijų kreiptis OL. 1403
9 Delaware Ave^ Toronto, Ont

24 valandų tarr-’ba.

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys

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

Šios savaitės namų pirkimai

$13.500, High Parke, 6 kambarių, atskiras namas, alyva ap
šildomas. Didelis sklypas. Įmokėti $4.000.
$14.500, 6 kambarių, atskiras namas vandeniu apšildomas, 
2 garažai. Įmokėti $4.500. Roncesvalles rajone.
$18.000, 10 kambarių, atskiras namas, vandeniu apšildomas, 
su garažu, dideliu sklypu ir su visais baldais. Prašau pasi
naudoti gera proga. Įmokėti $7.500.
$18.000, High Parke prie Bloor g-vės, 9 kambarių, atskiras 
namas, vandeniu-alyva apšildomas, puikiai dekoruotas, di
deli kambariai. Didelis sklypas su garažu. Įmokėti tik $8.000.

Klauskite: V. Andrejausko-Andrews
LA. 2763 ir LA. 6101 
(vakarais JU. 2250)

Geresniam namų pirkimui ir geresniam patarnavimui 
ir teisingam patarimui pirkite per

H. M. DAVY & CO
105 Roncesvalles Ave., Toronto

LA. 2763 LA. 6101

r


