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SAVAITĖS ĮVYKIŲ ĄPŽVALG
Taq:>tautinės politikos tokia 

jau prigimtis, kad ji visada eina 
vingiais. Įtampos keičiasi su 
atoslūgiais, skaudūs priekaištai 
su draugingumo demonstracijo
mis.

Nesenai, vos prieš pora mėne
sių, pasaulis pergyveno didelės 
įtampos laikotarpį, o dabar štai 
ir vėl atoslūgio simptomai rėdo
si. Tiesa, dar nematyti jokių ga
lutinos išeities kelių, greit jų be 
abejo ir nesimatys, tačiau kaiku
rie bruožai yra taip būdingi — 
jei ne išeičiai, tai veikimo meto
dams, — kad pravartu juos pri
siminti. .

• Vakarų Europa savo nusista
tymo nepakeitė, bent neatšaukė, 
tačiau Lisabonos nutarimų dėl 
50 divizijų vykdymas įklimpo. 
Ne tik Prancūzija su D. Britani
ja nei nemano karinių įsiparei
gojimų vykdyti, bet net JAV 
kongresas brauko karines sąma
tas. Kariškiai šaukia, protestuo
ja, sako negalėsią štabams pa
statytų uždavinių įvykdyti, o 
kongresmanai daro savo. Euro
pos gynimo bendruomenės orga
nizavimas ir rūpesčiai įtraukti į 
ją V. Vokietiją nemažėja, tačiau 
Maskvai kumščio nerodoma, net 
dėl abiejų Vokietijų sujungimo 
sutinkama derėtis. Įžeidimai nu
ryjami tik pasiraukius. Eisen- 
howeris iš Europos šiomis dieno
mis grįžta, sakoma, kad rungtų- 
si dėl Baltųjų Rūmų pastogės, 

; bet kažin .ar vien t ik dėl to. Juk 
apie jo įpėdinį gen.. Ridgway, jau 
sakoma, kad tai vienintelis iš ak
tyvioje tarnyboje esančių Ame
rikos generolų, kuris gali pajėgti 
betkokiai armijai įkvėpti kovin
gumo dvasios. Ją. matyt, nelabai 
sekėsi kvėpti salioniniam Eisen- 
howeriui. Tad kažin ar viena 
tėra jo pasitraukimo priežastis? 
Grįš jis.tik su senaisiais laurais, 
naujų nepelnęs, palikdamas jų 
ieškoti įpėdiniui, iš kario virsda
mas politiku. Kaip jis čia prakal
bės? Ar ruošis sudaryti tvirtą 
užnugarį, bei pagrindą savo įpė
diniui, ar smulkiom kortelėm 
tegros, bijodamas rivalo Tafto 
puolimų?

Šituose vingiuose ir mūsų byla 
svyruoja. Štai prieš pora mėne
sių buvo laukiama, kad Lietuvos 
bylą JAV pastatys greta visų ki
tų “išvaduotinų” pavergtųjų 
kraštų. Išviršine šito žyme turėjo 
būti “Laisvosios Europos” orga
nizacijos “Laisvosios Lietuvos”
radijo programa. Bet projektas politinės kovos metodus.

RINKIMAI Į K. LIET. BENDR. KRAŠTO TARYBĄ
Pilni daviniai pereitą šeštadie

nį vykusių rinkimų į Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Tarybą bus žinomi gal tik po ko
kios savaitės arba ir dar vėliau. 
Pasirodo, būta ir nesusipratimų. 
Pav., Norandos apylinkei siųs
tieji balsavimo lapeliai pasirodo 
pateko net į St. Catharines, kur 
prieš metus persikėlė ir gyvena 
buvęs apylinkės LOKo pirminin
kas p. Šatkus. Mes galutiniu ži
nių neturime, bet rinkimai ten 
nebus įvykę ir greičiausia turės 
būti paskirti kitą dieną.

Manitobos apygardoje 
gavo:

balsų

2. M. Januška — 50
3. P. Liaukevičius — 49
4. J. Januška — 41 .
Montrealio apylinkės davinius 

skelbiame jo žinių skyriuje 8 psl.
Iš Ontario apygardos mums 

yra pasisekę gauti davinius tik 
iš 3 apylinkių: Toronto, St Ca
tharines ir Hamiftono (ne visai 
pilnus). Pagal juos Ontario apy
gardoje pastatytieji kandidatai 
yra išsirikiavę šia tvarka:

1. Kun. Dr. J. Gutauskas — 719
2. Dr. A. Šapoka — 607
3. Dr. A. Pacevičius — 584
4. Dr. A. Šidlauskaitė — 556 

sulaikytas.' “Free Europe” tuo 
tarpu savo patarnavimus duoda 
tik vad. satelitų kraštų rezisten
tams, bet neduoda nei vienai 
tautai, patekusiai stačiai į gerk
lę bolševikinės pabaisos, atseit,, 
nenori leisti veikti taip, kas bū
tų išaiškinta veikla prieš pačią 
Sovietų Sąjungą. Mūsuose dėl 
šito buvo daug jaudinamas! ir 
net saviems priekaištaujama. 
Girdi, iš savųjų kaikas to neno
rįs ir drįsęs priešingai atatinka
mas vietas informuoti. Bet pa
miršta įvertinti faktą, kad Vals
tybės Departamento globotiniu 
pasidarė Rusijos Tautų Išlaisvi
nimo Komitetas, kad į Maskva 
pasiųstas Kennan, minėtojo me
delio skiepytojas. O Kennan juk 
yra tipingas amerikietis, kuris 
žino tik “Rusijos tautą”, ne ru
sus ir pavergtuosius, bet “Rusi
jos tautą”, taip, kaip ir JAV 
tautą. Minėtojo komiteto suor
ganizavimas ir Kennano pasky
rimas rodo naujų bandymų ta
ką, kurio mums patiems nepaf*-  
sukti, kurio, žinoma, nepakeis
tų ir joks mūsiškių “informuoja
mas” Valst. Departamento sek- 
retorėlis. Tos pačios serijos, be
abejo, yra ir mūsų spaudos pa
stebėtas Pabaltijo valstybių ne
prisiminimas išvardinant komu
nistinius kraštus, į kuriuos JAV 
oiliečiams suvaržomas išvyki
mas. Mūsų akyse tai bį^nierių 
ciniškas prekiavimas žmonių 
krauju, kančiomis ir ašaromis, o 
jiems tai praktinis realizavimas, 
savų interesų, savos kišenės 
saugojimas.

Berods iš svyruojančio tarp
tautinio bangavimo išplaukia ir 
nauji reiškiniai Lietuvoje — pa
kartotinas Maskvos iškėlimas 
lenkų elemento Lietuvoj. Iki ne
senai jie buvo laikomi repatri
javę, bet dabar vėl iškeliami 
kaip veiksnys dabarties Lietuvos 
gyvenime ir paglobojami. Kam? 
Kodėl? Ar tik neruošiama lietu
vių tautai ten dar vieno smūgio, 
balzamo lenkų žaizdom gydyti, 
jei tektų pakeisti Lenkijos-Vo- 
kietijos sienas.

Tiesa, visa tai dar neatrodo 
kaip baigti sprendimai. Greičiau 
tai turi būti vertinama, kaip tam 
tikri ėjimai žaidime, tačiau visa 
tai apibūdina vedamą politiką 
kaip beprincipinę ir mus akina 
budriai sekti, kur įmanoma, net 
patiems bandant paveikti. Ne
vilčiai priežasčių dar nėra, ta
čiau tai atestuoja įsidėmėtinus

5. K. Grigaitis — 547
6. Prof. A. Zubrys — 539
7. P. Vaitonis — 536
8. O. Indrelienė — 527
9. J. Matulionis — 526

10. Kun. Dr. Tadarauskas — 514
11. J. R. Simonavičius — 512
12. Prof. Dr. A. Palauskas-Ra- 
mėnas — 498

13. F. M. Yokubynienė — 483
14. Dr. inž. A. Juozapavičius

— 478
15. Pr. Alšėnas — 460
16. Vyt. Meilus — 447
17. S. Treigys — 428
18. Tėv. P. Baniūnas — 419
19. Inž. A. Šalkauskis — 404
20. St. Prapuolenytė — 402
21. A. Rinkūnas — 388
22. Dr. J. Kaškelis — 379
23. Inž. J. Sližys — 375
24. Jer. Valaitis — 361
25. Edv. Sudikas — 339
26. J. Pyragius — 251
27. A. Jankūnas — 249
Toronte ir St Catharines 

daugiau balsų gavo, kurių davi
niai Hamiltone mums nežinomi:

K. Lukošius — 339
J. Yčas — 325
J. Jurkšaitis — 312
J. Strazdas — 308 
P. Lėlys — 281 * ,
St Šileikytė — 275

dar
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Lietuvaites pasaulinių moterų ir mergaičių kongresų dalyvės pas Šventąjį Tėvą:
1. Pasaulio Liet. Katalikių Organizacijų S. ir Amerikos Rymo Katalikių Lietuvių Moterų Sąjun
gos vardu atstovės Dr. N. Bražėnaitė ir B. Šlepety tė-Venskuvie ne Įteikia Šv. Tėvui leidinius.
2. U. Karvelytė Įteikia Šv. Tėvui lietuvių katalikių mergaičių vardu tautinį kilimėlį (žiūr. 5 psl.)

GENOCIDO KONVENCIJOS KLAUSIMAS JAU PARLAMENTE
Gegužės 21 d. Kanados parla

mente pirmą kartą pradėta kal
bėti apie Genocido konvencijos 
ratifikavimą. Už ratifikavimą 
pasisakė visų trijų partijų atsto- 

tis, Spadinos, konservatorius G. 
Graydon ir CCF A. M. Stewart, 
winnipegietis. .

Legijonieriai už karinę 
prievolę '

• Kanados Legiono suvažiavi
mas,, įvykęs pereitą savaitę 
Montrealy, pasisakė už Kanados 
visišką karinį pasiruošimą. Pri 
imta rezoliucija, reikalaujanti 
įvesti karinę prievolę, bet tik at
rankos būdu.

Rinkimų vasara .
Kanada pergyvena rinkiminę 

karštligę. Štai gegužės 26 d. On
tario, Quebec ir N. Brunswick 
provincijose vyksta papildomie
ji rinkimai į federalinį parla
mentą.

Birželio 11 d. vyks rinkimai į 
Saskatchewan© parlamentą, kur 
liberalai pasiryžę nugalėti CCF, 
valdančią jau 2 kadencijas. Li
beralai puola CCF, kad dėl jų 
politikos provincija smarkiai at-

M. Norkus — 266 
Al. Kiršonis — 250
J. Karka — 245
E. Garbuzaitė — 239 
M. Dervinis —239.

Vokietija plačiai užsimoja
Yra būdinga, kad tarptautinė

je mūgėje, kuri prasidės birže
lio 2 d. Toronte, iš svetimųjų 
valstybių, po D. Britanijos, gau
siausiai bus atstovaujamos vo
kiškos firmos. Pereitų metų mū
gėje savo prekes išstatė tik 10 
vokiškų firmų. Šiemet savo ga
minius*  išstatys jau 128 firmos, 
kurios užėmė 15.000 kvadr. pėdų 
ploto parodos patalpose. Pasak 
atstovybės komercinio skyriaus 
vedėjo Keller, Vokietijai reika
lingi doleriai ir ji visomis prie
monėmis stengsis savo eksportą 
padidinti.

Dėl Genocido Konvencijoj
Mūsų bendradarbio Almaus 

pasikalbėjimas su Genocido žo
džio kūrėju ir didžiuoju kovotoju 
prieš jį prof. R. Lemkin, kuris 
buvo spausdintas TŽ Nr. 17 (122) 
buvo pasiųstas ir The Ensim. 
Pereitos savaitės numery pasi
rodė ten jo santrauka ir iširau-: jo 6 muzikantams JAV įstaigos : Grupės uždavinys buvęs pasi- 
kos. ! nedavė vizų. Vėliau buvo paaiš-1 rengti ir ruošti lietuvišką prog- duomenys bus skelbiami žurnale

silikusi nuo kaimyninės Alber- ' kinta, kad jie neįleisti remiantis 
i vidaus saugumo įstatymu. Ka
dangi orkestras šiais metais turi 
dar dvi sutartis koncertuoti JA 
V-bėse, tai visi 6 muzikantai,

tos. -
Birželio 12 d. vyks rinkimai Br. 

Kolumbijoje, kur, suirus libe
ralų ir konservatorių koalicijai, 

gali pasisekimo turėti ir Visuo
meninio Pasitikėjimo partija, 
valdanti Albertoje, kuri čia pir
mą karta išstatė pilną kandidatų

Jau ruošiamasi rinkimams taip 
pat Quebec ir laukiama jų Al
bertoje, kur dabartinės valdžios 
kadencija baigiasi kitais metais.

Nauja partija
Ryšy su konfliktu dėl katali

kiškų mokyklų Br. Kolumbijoje 
birželio 12 d. rinkimuose daly
vaus nauja partija, pastačiusi 11 
kandidatų. Oficialiai ji neskel
biama katalikų, bet visų mažu
mų interesus ginsianti partija.

Klaipėdiečiams duos 
Vokietijos pilietybę
Vokiečių pabėgėlių laikraščiai 

rašo, kad Vokietijos vyriausybė 
paruošus įstatymo projektą, ku
riuo, nelaukdama, kokia bus Vo
kietijos taikos konferencija ir 
kaip bus išspręstas jos sienų 
klausimas, visiems ištremtiems 
vokiečiams ir vok. pabėgėliams 
suteiks Vokietijos pilietybę. Ne- 
norintieji jos galėsią ir atsisa
kyti. Toji pilietybė būsianti su
teikta ir vad. klaipėdiečiams. 
Anksčiau ne vienas vokietinin
kas net protestus reiškė, kodėl 
iie nėra laikomi Vokietijos pilie
čiais.

%

Endicott komunistų bičiulis
Iš Kinijos ištremtas misijonie- 

rius vengras Tėvas P. Tiszai, SJ, 
Toronte pareiškė, kad 13 metų 
gyvendamas Kinijoje Endicott 
vardo nebuvęs girdėjęs iki neįsi
viešpatavo Mao-Tse-Tungas. Ko
munistams įsigalėjus, Endicott 
Kinijoje buvęs pradėtas garsinti 
kaip “Kinų komunistų judėjimo 
didysis draugas Vakaruose”. En
dicott esąs krikščionybės išdavi
kas, o jo teigimas, kad Kinijoje 
yra tikybinė laisvė — melas. Ko 
vertas Endicott teigimas, kad 
Šanchajaus katalikų universite
tas esama padėtimi esąs paten
kintas. rodąs vien faktas, kad 
vos komunistams užvaldžius 
Šanchajų, universiteto nariai bu
vo sukišti*)  kalėjime, o jis pa
skelbtas “liaudies universitetu”.
Atleido komunistus iš orkesrto
Toronto simfoniniam orkestrui 

vykstant koncertuoti i Detroitą. 

vo sutarties, atleisti. Jie skun
džiasi, kad politiniu pagrindu at
leisti negalima, bet vadovybė 
aiškina, kad politinis pagrindas 
yra JAV įstaigų sprendimui, o 
jiems jau ūkiškas. Nukentėjusie
ji pirmoje instancijoje pralaimė
jo. Jie kreipėsi su skundu į uni
jos tarptautinę tarybą. Iš atleis
tųjų paskelbtos dviejų pavardės:, 
John Moscow ir W. Kiunka.

— Londonas. — D. Britanijos 
pirkliai ir pramonininkai paga
liau nutarė iš Kinijos pasitrauk
ti, palikdami visą turtą, kurio 
vertė siekia apie 2 bil. dol. Iš 
prieš karą buvusių Kinijoje 10 
tūkstančių britų ten besą vos 120.

Gavo teises 86 gydytojai
Gydytojų sąjungos pirminin

kas. Dr. Roy Malyn savo inaugu
racinėje kalboje pasakė, kad per 
5 m. Ontario provincijoje dėl 
praktikos teisių kreipėsi 300 sve
timuos kraštuos mokslus baigu
sių gydytojų. Iš jų 123 buvo leis
ta laikyti egzaminus, o išlaikė 86. 
Buvę sugestijų, kad jie įsikurtų 
žemės ūkio rajonuose, bet gavę 
leidimus jie įsikūrę miestuose.

Abejonės dėl Lietuvos ateities JAV vyriausybėje
LPGrupės spaudos konferencija. Egzilai sportininkai veržiasi 
Į Olimpiadą. Pastangos įsteigti tautinę bažnyčią Lietuvoje.

(Niujorko bendradarbio ALMAUS)
• Praėjusį šeštadienį Niujorke 

įvyko 9-ji LŽS-gos NY skyriaus 
suruoštoji spaudos konferencija 
su Patariamaja Lietuvių Grupe 
prie Laisvosios Europos Komite
to. Pirmųjų metinių išvakarėse, 
LPG viliasi, jog jos amžius bus 
trumpas — tiki greitą paverg
tų tautų išlaisvinimo žygį. Gru
pės prityrę tarptautinės politi
kos stebėtojai tiki, \kad prie to. 
sparčiai einama. Realūs ameri-;jų Grupių). Šiuo metu PLG yra’ 
kiečių politikai vis labiau su- susitelkusi prie kito informaci-' 
pranta sovietinio apsupimo na- jos būdo. Uoliai stebimas oku-l 
vojų, ir kad joks kompromisas puotos Lietuvos gyvenimas, duo- 
dėl “taikos” nėra įmanomas iki' menis slęelbiant “Žinių Biulete- 
visos pavergtosios tautos nebus nyje”; stebima tarptautinė rpida, 
išlaisvintos. Tačiau, kaikurie ši-, lietuviškųjų žemių problemati- 
tokio išlaisvinimo aspektai, kaip 
supranta juos tam tikros stip
rios srovės Valst Departamente, 
lietuviams kelia rimto rūpesčio.

Spaudai parengtame komuni
kate nurodoma, jog pirmasis PL

PagrincĮiriė pereitos savaitės 
problema'tebebuvo ta pati—Vo 
kietijos įjungimas į Europos Gy
nimo Bendruomenę. *

Vokietijai suverenumo grąži
nimo sutarties reikalas gana sun
kiai ėjo, bet jau sutvarkytas. 
Pereitą šeštadienį į Bonną susi
rinko trijų didžiųjų užsienių mi
nisterial ir sekmadienį jau baigė 
tartis su- 'kancleriu Adenaueriu 
dėl teksto, pasirašymą palikę 
pirmadieniui. Vokietijos įsijun
gimo į Europos Gynimo Bend
ruomenę sutarti pasirašyti sutar
ta šį antradienį. "

Baigti Vokietijos sutarties rei
kalus nebuvo lengva ne vien dėl 
Vokietijos reikalavimų, bet ir 
dėl Prancūzų raivymosi bei 
būgštavimų, kad apsiginklavusi 
Vokietija nepasidarytų pavojin 
ga. Šiems prancūzų būgštavi
mams paranki pasirodė nauja 
Sovietų Rusijos nota, kuria siū
loma mesji susirašinėjimą noto
mis ir 4 didiesiems pradėti pasi-’ 
tarimus. V. Vokietija, kurios vi
suomenė dar labai svyruoja, taip 
pat Prancūzija, kuri bijo Vokie
tijos iškilimo, buvo linkusios 
pasirašymą nutęsti ir siūlymą 
priimti. Achesonas ir Edenas vis 
dėto savo pasiekė. Prancūzija 
nusileido gavusi užtikrinimą, 
kad pavojui iš'Vokietijos pusės 
atsverti JAV Europoje savo ka
riuomenę laikys “tol, kol bus rei
kalinga”. Šitas JAV įsipareigoji
mas bus įterptas į pranešimą pre-’ 
zidentui, praši^fįTkąd- kongresas 
patvirtintų ir kartu išplėstų JAV 
įsipareigojimus Š. Atlanto Są
jungos atžvilgiu, apimant ir Vo
kietiją, pripažindamas ją Euro
pos Gynimo Bendruomenės na
riu. D. Britanija savo garantijas 
deklaravo jau prieš keletą sa
vaičių. Šitos garantijos paveikė 
ir Vokietiją ir Prancūziją. Bet 
koks yra sutarties tekstas, tuo 
tarpu dar nepaskelbta. Bus pa
skelbta'tik Vokietijai pasirašius 
įsijungimo į Europos Gynimo 
Bendruomenę sutartį.

Sovietų Rusijos siūlymas tuo- 
jaus pradėti derybas, jai visai ne
pasisakius dėl reikalavimo leisti 
neutraliai komisijai ištirti rinki
mų pravedimo galimybes, vaka
riečiams buvo maloni staigmena, 
davusi progos notą atmesti. Jei 
Maskva tą sąlygą būtų priėmusi, 
būtų buvę labai sunku prikalbė
ti Prancūziją ir Vokietiją su
tartį pasirašyti. Dabar Maskvai 
liko tik dar vienas kelias, būtent, 
pasirūpinti, kad ji nebūtų ratifi
kuota Vokietijos. Ji beabejo to ir 
sieks. Tam jau dabar bauginama, 
kad “vokiečių tauta turės pasi
rinkti savą kelią”. Manoma, kad 

rama Laisvosios Europos Radi
jui. Deja, tie “tam tikri veiks
niai” tai sukliudė. PLG savo ko
munikate oficialiai deklaruoja, 
jog jo nuomone pabaltiečiai 
“anaiptol ne visais atžvilgais 
amerikiečių yra lygiomis trak
tuojami su satelitiniais kraštais”. 
(Būdinga: satelitai LEKomitete ... . . , ..... .
atstovaujami “Tautiniu Tarv-! Vait,ekunas >’ra kodifikavęs visą * * 110 eini nuviiciA mn-hn” nahaltiočiai tik Patariamu- 5101 DUVUSI3 įsoarsiyią me- 

r idziagą. Apie genocidą Lietuvo
je (tai begaliniai svarbi medžia
ga, kuri galėtų turėti lemiamos 
įtakos JAV senato debatuose. A.) 
“Mid-European Studies Center”, 
kurį kaikas spėja turint tikslą 
paruošti dirvą “Rytų Europos 
Federacijai”, bendradarbiauja 
Dr. Trimakas ir j. Audėnas -— 
jų studijas apie Lietuvą naudoja 
bendram šios srities ūkinės ir 
ekonominės ateities apsisprendi
mui. V. Sidzikauskas, reprezen
tuoja

ka, išlaisvintosios Lietuvos poli
tinės, ūkinės ir kultūrinės prob
lemos, tautinio potencialo išlai
kymas emigracijoje, būsimosios 
Europos apsijungimo apvaldy
mas. Lietuvos laisvinimo organi
zacijos rūpesčiai. Šių studijų 

bus daroma dar daugiau sunku
mų susisiekti su Berlynu, kad R. 
Vokietijos okupacija bus pa
skelbta “liaudies respublika”, 
kuri juk neturės jokių įsiparei
gojimų dėl Vak. Berlyno susisie
kimo su Vak*  Vokietija. Visa-tai 
atneš naujų komplikacijų ir nau
jų klapatu.'Grotewohl jau dabar 
šaukia, kad Vokietiją vakarų im
perialistai vedą prie vidaus kovų.

Europos gynimo B. Taryba nu
tarė jungtinėje armijoje pripa-*  
žinti 4 kalbas: prancūzų, italų 
olandų ir vokiečių, o susižinoji
mui. su užsieniu — anglių kalbą.

Šį antradienį atvyksta į Pary
žių gen. Ridgway, kuris penkta
dienį perims pareigas iš gen. Ei- 
senhowerio. Šis šeštadienį iš
vyksta į JAV pradėti rinkiminės 
kovos. Ridgway turės didelį už
davinį įvykdyti Lisabonoje nu
tartus planus sukurti 59 divizi
jų (25 aktyvių ir 25 skubiai pa
šaukiamame rezerve). 4000 lėk
tuvų ir gana galingą laivyną. Bet 
visa tai priklausys dar nuo visų 
narių ir nuo JAV pagalbos. Jau 
dabar planuojamas pagalbos su
mažinimas grasina iš to skaičiaus 
nubraukti 10 divizijų. 30 eskadri
lių ir gerą dalį jūrų laivyno.

Korėjos derybose dar nepa- . 
siekta nieko nauja. Tebesiginči
jama dėl belaisvių, kurie maištus 
pradėjo kelti ne tik Koje saloje, 
bet ir Pusan stovykloje, duoda
mi progos komunistams šaukti, 
kad jie ten blogai laikomi. Kari- 

mažai teskelbiama. Kompromi
tuojantį raštą belaisviams pasi
rašęs brig. gen. Colson ir belais
vių belaisviu buvęs brig. gen. 
Dodd pažeminti į pulkininkus. 
Būdinga, kad amerikoniška 
spauda tą įvertino doleriais — 
esą, jie netekę tuo būdu $133.33 
algos ir $34.20 butpinigių.

Deryboms vesti kom. pirm, vi
ceadm. Joy atšauktas ir paskirtas 
Anapolio jūrų akad. superinten
dentu. Deryboms vadovaus bu
vęs narys gen. maj. W. K. Harri
son j r., o Tol. Rytų laivyno vado 
pareigas perims 7 laivyno vadas 
viceadm. R. P. Briscoe, kurį pa
keis viceadm. J. E. Clark. .

Iš Korėjos ateina bauginančių 
žinių, kad kom. gali agresijos 
lauką išplėsti. Gal būt, yra ir pa
čioje Korėjoje puolimo pavojaus, 
nes pereitą savaitę JT aviacija 
pravedė didžiausią šio karo metu 
puolimą kom. sandėlių. Per dvi 
dienas puolime dalyvavo 1100 
lėktuvų.

Oficialiai pranešta, kad Korė
joje iki gegužės vidurio JT pra
rado 1400 lėktuvų, o komunistai 
400.

“Lietuva”. Jo pirmasis numeris 
pasirodysiąs sekantį mėnesį. 
Apie tą patį laiką išeisiąs ir visų 
pahaltiečių atgaivintasis žurna
las “The Baltic Review”. Skubi
namas! išleisti ir lietuvišką ži
nyną “Lithuania”. Speciali komi
sija yra įpusėjusi paruošiamuo
siuose darbuose išleisti “kapita
linį veikalą apie lietuviškąsias 
žemes”.

Genocido reikalu grupės narys

lietuvlus visuose egzilų 
(Nukelta į 2 psl.)
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DEIMANČIUKAI
Praeitis — sudegintas tiltas, ateitis — bedugnė, per kurią labai 

sunkiai statomas kabantis lieptas. Kryžiuojama Lietuva, bet Ji at
gims. Kiekveina plyta bus brangi Jos rūmo statybai. Kiekviena 
pozityvi mintis brangesnė už auksą. Ne bereikalo mes išsibarstėm 
po pasaulį. Prakaitu valgome duoną. Bet visur šventas vardas — 
LIETUVA. Stebim pasaulį ir visada lyginam su Lietuva. Pav., 
Torontas didmiestis, bet mūsų Kaunas su savo upėmis, kalneliais, 
gražia nestandartine statyba, švara, yra daug mielesnis ir gra
žesnis. Mūsų Laisvės alėjos pavydėjo didieji pasaulio miestai.

Pažinom daugelio kraštų gyvenimą. Lankom didįjį pasaulio 
universitetą — gyvenimo mokyklą. Ne tik įgyti per vargą diplomai, 
daktaratai yra kraitis mūsų našlaitei Lietuvai, bet ir pažinimas 
gyvenamos aplinkos, jos išstudijavimas ir deimančiukų atrinkimas, 
kurie patarnautų mūsų atgimusiai Tėvynei.

Ne kartą buvau sujaudintas Kanadoje valdininkų — tarnautojų 
mandagumu. Su skausmu prisimenu savo “valdininkavimą”. Čia 
vos kelius žodžius per prakaitą angliškai “pagimdai”, o visur rei
kalai susitvarko. Kanadoje turime puikių tarnautojų takto mo-

Apsidairykim. Visur rasim deimančiukų, kurie iš po degėsių 
pakilusiai gyvenimui Tėvynei labai pravers. Anglai su vokiečiais 
girdavo mūsų guvią ir lanksčią kooperaciją. Dabar yra mums ge
riausia pažinti ir rasti visame pasaulyje, kas ihūsų krašto sąlygose 
galima ir priimtina. Suplaukusios žinios — studijos į vieną centrą, 
daleiskim Planavimo Komisiją, labai palengvins darbą mūsų spe
cialistams, nes duos naujų pozityvių minčių. Čia nereikia lėšų, tik 
gerų norų ir darbo. O vaisiai bus naudingi Tėvynei.
' R. Medelis.

Vokiečių laikraščiuose dažnai 
galima rasti tokių, kaip “Die 
Stimme” Nr. 13/52, paveikslų — 
prie Elbės stovi bolševikų sargy
biniai — tarp jų ir moterys su 
automatais, o apačioje parašas:

“Vokiečių žemė okupuota 
nuo Saaro iki Nemuno.
Tačiau “nugalėtojai turi žino

ti, jog vieną dieną viskam turės 
ateiti galas”, dar pridedama. Ir 
čia pat duodama ištrauka iš W. 
Hilmano paruoštų Trumano die
noraščių “Mr. President”, kur 
1946 m. sausio 5 d. viename me
morandume prezidentas*  pasisa
ko, jog Potsdamo konferencijo
je amerikiečiai buvę pastatyti 
prieš įvykusį faktą ir aplinky
bių priversti pritarti tiek Rytų 
Lenkijos užėmimui, tiek leidi
mui Lenkams okupuoti dalį Vo
kietijos žemių į rytus nuo Ode
rio. Lenkų okupuotosios sritys 
buvo pažymėtos kaip “Vokieti
jos dalis, lenkų okupuota”. Prie 
tdkių pareiškimų vokiečių spau
da sako nesą reikalingi jokie ko
mentarai. . •

Vokiečiai leidžia veikalą “Ana
pus Oderio ir Neisės”, kuriame 
duoda lenkų 6 m. valdymo balan
są. Jame pažymima, kad

“draugai Sovietai” žaibo 
greitumu iš lenkų okupuotų 
sričių išgabeno fabrikus, lai
vus, garvežius, geležinkelių 
Įrengimus”.
Lenkai terado vos 60/J nespė

tų išgabenti vertybių. Jei ten gy- 
I ventojai ligi 1948 m. atrodė dar

Abejonės dėl Lietuvos ateities JAV vyriausybėje
(Atkelta iš 1 psl.) 

vadovaujančius postus. Santy- 
sambūriuose ir dažnai juose turi 
kiaudami su amerikiečiais gru
pės nariai aiškiai jaučia jų norą 
jog sovietų pavergtieji kraštai 
kuo greičiausiai išlygintų praei
ties teritorinius ginčus, kad jie 
nekliudytų vieningos Europos 
pradinei stadijai. Komunikate 
PaLieGrupė aiškiai apibrėžia sa
vo kompetenciją lietuviškuose 
veiksniuose: “PLG nedaro jokių 
politinių sprendimų Lietuvos iš
laisvinimo darbo programoje ar 
Lietuvos išlaisvinimo organiza
cijos klausimuose. Tačiau akty
viai dalyvaudama Lietuvos lais
vinimo kovoje, nors ir kaip kon
sultuojąs veiksnys, gyvai jaučia 
ir išgyvena visų Lietuvos laisvi
nimo veiksnių visus laimėjimus, 
taip pat nesekmes ir sunkumus. 
Tik šia prasme suprastinąs PLG 
bendradarbiavimas ir pastangos 
VLIKo ir Diplomatų veiklos 
konsolidacijai ir darbai atsiekti 
ir pačiame VLIKe vieningai ir 
darbingai nuotakai sudaryti.

Po to sekė klausimąi. Almus 
paprašė patikslinti žinias apie 
ukrainiečių pastangas išsiaiškin
ti su admirolu Kirku “Amerikie
čių Komiteto Rusijos tautoms 
išlaisvinti” pirmininku. Išsamiai 
atsakė Dr. Trimakas, PLG “uk
rainiečių ir lenkų skyriaus vedė
jas”, papildė p. Bielinis, rusų 
ekspertas ir pats pirmininkas. 
Esą, Ukrainiečių Kongreso pir
mininkas Dobriansky, pasikvie
tęs talkon žinomus pavergtųjų 
tautų bičiulius Mr. J. Burnham 
ir DP komisijos narį O’Connor, 
buvo nuvykę pas Kirk ir jam pa
statė 4 aiškius klausimus. Buvo 
reikalaujama, kad būtų pakeis
tas komiteto pavadinimas, į ko
mitetą, lygiomis teisėmis būtų 
įsileisti gudų, ukrainiečių ir kitų 
tautų atstovai, kad jie gautų ly
gią moralinę ir finansinę para
mą — jų organizacijoms Europo
je, kad Sovietų Sąjungos tau
toms būtų užtikrinta apsiprendi- 
mo teisė. Kirkas atsakęs, jog tai 
nesą jo vieno kompetencija; jis 
turįs pasitarti su savo komitetu. 
Delegacija prašiusi, jog atsaky
mas būtų duotas nevėliau birže
lio 1 d. Ukrainiečiai, gavę Tei
giamą ar nepatenkinamą atsaky
mą, žada imtis kitų priemonių. 
Šitų įvykių metu minėtasis O’ 
Connor lietuvių atstovams prasi
tarė, jog jis pakartotinai už
klausęs Kirko, kaip su Pabalti
jo valstybėms ir esąs labai susi
rūpinęs dėl Pabaltijo ateities... 
Kirk atsakęs, jog VD reikalas. 
Mr. O’Connor, kuris Šiomis die
nomis lankėsi Čikagoje, buvo 
paprašytas tuo reikalu susitikti 
su ALT vadais. P. Bielinis paste
bėjo, jog sekant rusų emigraci
jos spaudos nuotaikas neatrodo, 
jog Rusiškasis Komitetas savo 
politiką keistų. Buvo*pastebėta,  
jog VD yra labai stipri prorusiš
ka srovė, kuri būtų linkusi Pa-

baltijį ’’užmiršti”. Ji esanti stip
ri ir respublikonų tarpe. Jie tvir
tina, jog Amerika ir tradicinė 
Rusija visada turėjusi gerus san
tykius, o komunistinis laikotar
pis tesąs tik pereinamasis, tai 
vardan tų “gerųjų santykių” ar 
verta esą tiek sielotis dėl Pabal
tijo ir kitų mažųjų tautų? Nors 
oficialią VD liniją pasako pats 
lietuvių buvimas Laisvosios Eu
ropos Komitete ir jų įjungimas į 
projektuojamą Rytų Europos 
Federaciją iš 10 valstybių, kaip 
Dr. Trimakas pastebėjo, būtų pa
vojinga, jei pabaftiečiai“ pasi
duotų savo nepriklausomybės at
gavimo tikrumo iliuzijoms”. P. 
Sidzikauskas išryškino, jog kal
bos apie susijungimą su ukrai
niečiais būtų savęs degradavi
mas į teisiškai žemesnę kategori
ją, ir kartu pripažinimas šalies 
inkorporavimo į TSRS. Kaip vie
nas iš tokių centrinių prorusiš
kų veiksnių VD pažymimas tū
las Armstrong, “Foreign Affars” 
žurnalo redaktorius, su klika.

Pirmininkas nurodė, jog bir
želio mėn. egzliai rengią de
monstraciją Williamsburge, Vir
ginijoje. Atatinkamai papildžius 
Philadelphijos deklaraciją, egzi- 
lai paskelbsią kitą, primindami, 
jog negalį būti taikos be paverg
tųjų .tautų išlaisvinimo. Tuo ir 
kitais reikalais Sidzikauskas pra
ėjusį antradienį lankėsi Vašing- 
tone.Užklaustas dėl mūsų pabė
gėlių laikysenos tremtyje, pir
mininkas pastebėjo pabėgėlių in
teligentijos ir fizinio darbo žmo
nių stebėtiną nejautrumą tėvy
nės laisvinimo reikalui.

• Susidaro įspūdis, jog VD lyg 
seka britų politiką mūsų atžvil
giu. Tik nesenai atydūs stebėto
jai pastebėjo, jog pas Elzbietą II 
priimtų diplomatų tarpe jau ne
simatė pabaltiečių pasiuntinių. 
Šitas gestas mums atrodo liudija, 
kiek patys anglosaksai vertina 
Atlanto chartą ir savuosius prin
cipus — nors atydesni jų politi
kai ir diplomatai ne kartą juos 
dėl to yra įspėję.

• “Busimosios Rytų Europos 
Federacijos” sporto čempionai— 
egzilai, jų tarpe ir lietuviai tarp
tautiniam Lozanos Olimpiniam 
komitetui pasiuntė prašymą leis
ti jiems dalyvauti Olimpiadoje, 
Suomijoje “egzilų vardu”. Lais
vųjų Rytų Europiečių Sportinin
kų Unija, vadovaujama vengro 
Szapary, tikisi, jog Olimpinis 
Komitetas jiems atsakysiąs ne
vėliau liepos 15 d. Juos ypač re
mia amerikiečių sportininkų-mė- 
gėjų unijos, sekretorius Ferris, 
buvęs LEKomiteto vedėjas adm. 
Miller, VD pareigūnas Walsh, 
kurie nurodę, jog šie visi čem
pionai a la Drobny, tenisinin
kas, kitaip negalėtų Olimpiado
je pasirodyti. Mat, olimpiniai įs
tatai draudžia žaisti kitos tauty
bės ar valstybės naudai ’

• Niujorko katalikų sluogs-

niai rūpinasi paskutinėmis žinio
mis iš Lietuvos, jog ir ten komu
nistai norį įsteigti “tautinę baž
nyčią”. Balandžio mėnesį, Mas
kva pavedė šį reikalą atlikti 
“trims” — išdavikui 
Ministerių Tarybos tikybos de
partamento direktoriui Pušiniui, 
kurie priklauso MGB-OSZ-Vals- 
tybės Saugumo ministerijos Ry
šių su Užsieniais Skyriaus virši
ninkui Smirnov. (Šią pavardę lai 
įsidėmi visi susirašinėja su tėvy
ne. A.). Tos pačios žinios tvirti
na, jog neseniai įvykusioje tiky
bų konferencijoje turėję daly
vauti kan. Stankevičius, kun. 
Maželis ir vienintelis lietuvių 
vyskupas Paltarokas — tačiau 
tarptautiniai sluogsniai minėję 
Maskvos konferenciją nesuminė
jo lietuvių dvasiškių.

• Genocido ratifikavimo rei
kalais praėjusią savaitę lankėsi 
Vašingtone Dr. Lemkino “deši
nioji ranka” LAIC direktorė M. 
Kižytė, kuri turėjo visą eilę svar
bių pasimatymų su senatoriais, 
ir politikos vairuotojais. Praėju
sį pirmadienį genocido reikalais 
vėl iškilo JT Žmogaus teisių ko
mitete, kur p. Rooseveltienė Dr. 
Lemkino ‘idėjos nėra linkusi pa
laikyti. NYTimes rašo, jog kaip 
nacių genocido aukos yra žuvę 
beveik visa Dr. Lemkino giminė 
— 45 dėdės, tetos, broliai ir se
serys!

Sniečkui,

i padoriai apsirengę, tai vaizdas 
> visai pasikeitė paskiau. Sovieti- 
* nė sistema privedė prie to, jog 

net tokiame žemės ūkio krašte, 
kaip Lenkija,

duona yra prasta, sunku gau
ti bulvių, nekalbant jau apie 
cukrų, beveik išnyko kiauši
niai, užtat visur pilna šnipų.
Kaikur dėl to kilo net neramu

mų. Pvz. Silezijoje, smukus ga
mybai, tarp vaivadijos vadovy
bes ir vietinių partijos pareigū
nų kilo rimtų nesutarimų, o Si
lezijos pramonės gen. direkto
riaus kalbą darbininkai palydė
jo šauksmais: “Slonina i kielba- 
sa” (“lašinių ir dešrų!”). Kai 
Byrnes 1946 m. atsisakė Oderio- 
Neisės linjią pripažinti galutine 
vakarine siena, tai po lenkų ko
munistų kojomis tarytum būtų 
prasivėrusi žemė... Betgi pagal 
bolševikų planą kraštas imta 
smarkiai pramoninti, ypač pa
rūpinant Sovietų karo pramonei 
reikalingų išteklių.

Todėl, nenorėdami susilaukti 
panašaus likimo visuose Vokieti
jos Rytuose, kaip pastebi “Me- 
meler Dampfboot” Nr. 72/52,

vok. pabėgėliai reikalauja 
aktyvesnės Rytų politikos, 

nes,esą, jiems susidaro įspūdis, 
jog Adenaueris daugiau dairosi į 
Vakarus nei į Rytus, ir Bonnoje 
norima Rytų problemų nejudinti 
kiek galint ilgiau, kai tuo tarpu 
net toks britų “Times” reiškia 
nuomonę, jog Sovietų dėbartinis 
pasiūlymas kaip tik sudaro progą 
9 mil. pabėgėlių aktyviau reikš
ti savo reikalavimus grąžinti 
juos į Rytų sritis.

Kai kartą geležinė uždanga 
bus pakelta,

tada prasidės didysis dėl jų žai
dimas. Pirmasis veiksmas gal 
bus pavadintas “Stetinas”, ant
rasis. — “Breslau”, trečiasis — 
“Katovicai” ir tik pats paskuti
nis — '“Karaliaučius” arba “Klai
pėda”, pastebi dėl tų visų sam
protavimų “MD”.

Sovietai kol kas ir savo antra
jame siūlyme Oderio-Neisės li
niją laiko Vokietijos siena Ry
tuose “pakankamai gera ir galu
tine”. Tačiau jų sutikimas su ne
utraliosios Vokietijos atgįnklavi- 
mu Rytų savituose padaręs 
sprogusios bombos įspūdžio.

Lenkai šoko paspartinti 
įvykdyti iš vad. Kongreso 
Lenkijos ir Galicijos ūkinin
kų . perkeldinimą į minėtą
sias sritis.
Tačiau ūkininkai daug kur at

sisako tą įsakymą vykdyti ir ke
lia streikus. Tuo reikalu išleis
tas vasario 15 d. įsakymas sutin
ka didelių kliūčių. Priverstinai 
išsikeldinti buvo skirta pirmoje 
eilėje 12.000 šeimų. Be to, kvie
čiama vykti ir įvairiais priedais 
ir padidintu atlyginimu darbi
ninkai bei specialistai.

Susidaro sunkumų ir kitais at
žvilgiais.

Satelitais bolševikai, pasiro 
do, ne visur pasitiki.

Čekų min. pirmininkas nesenai 
savo kalboje Rusiją prisiminė 
jau kaip “užsienį”. Užtat Ul-

brichtas pasisiūlė “į savo prie
žiūrą ir globą pasiimti” lenkų 
Augšt. Silezijos pramonę... Pa
sitaiko taip pat tokių, kurie gal
voja, jog

visuose Rytprūsiuose galįs 
būti įvestas vad. “Freistaa- 
tas”, arba jie atiduoti len
kams, kaip rekom pensą ta už 
Lenkų žemių susiaurinimą.

Dėl Vokietijos ir dėl jos Rytų 
varžybos didėja, ypač Vakarams 
sutikus su pasiūlymu pravesti vi
soj Vokietijoj laisvus rinkimus 
neutralios komisijos priežiūroje 
— pe būtinai Jungt. Tautų, kaip 
kad jie buvo reikalavę anksčiau.

Ir Walteris Lippmannas, ku
rio raštus paprastai skaito Bal
tieji Rūmai, NYKT pažymi, kad

Sovietai padarė žygį, kuriuo 
niekad netikėjo kitų kraštų 
komunistų partijos:

pasisakė už nacių įtraukimą į ak
tyvų darbą ir Vokietijos atgink- 
lavimą, -— kad tik ji būtų ne
įjungta į Vakarų gynybos siste
mą. To diplomatinio žaidimo ga
lutinis tikslas — atnaujinti “is
torinę sąjungą tarp Vokietijos 
ir Rusijos”.

Artimas de Gaulle sąjūdžiui 
“Carrefour” dėl Europos ateities 
taip samprotauja: “Hitleris ir 
Napoleonas nebuvo garbingi vy
rai. Jiems visai nerūpėjo atnau
jinti Europą, jie tik norėjo vie
nas Didžiosios Prancūzijos, ant
ras — Didžiosios Vokietijos, kaip 
kad Stalinas nori Didžiosios Ru
sijos. Vadinasi. Europos tautos 
veltui kovoja... Tačiau ateity 
pavojų sudaro ne D. Prancūzi
ja ir ne D. Vokietija, bet D. Ru
sija. Didžiojo jakobinų Prancū
zija susilaukė savo Vaterlo©, na
cinė Vokietija — savo Niurnber
go, tenepasigaili Viešpats ir Di
džiosios- Rusijos... Europoj ne
bus taikos ir laisvės, jei mes sa
vo gimtosiose žemėse nuo Uralo 
iki Atlanto vėl neatstatysime 
tvariniui pagarbos ir jame Die
vo paveikslo”.

Neseniai Toronte pasirodė 
australiškos kilmės žurnalisto, 
karo metu buvusio BBC karo ko
respondentu, Chester Wilmot di
džiulė knyga “The Strugle for 
Europe”, 768 psi., 23 spalvoti ir 
26 vienspalviai žemėlapiai, $5. 
Sakoma, kad tai būsianti pati 
rimčiausia knyga apie praeitą 
karą, nors mūsa j am kontinente 
vargu ar bus labai populiari, nes 
ten griežtai kritikuojama visa 
JAV karo meto politika. Pasak 
autoriaus, visą karo metą tarp 
Roosevelto karo tikslų ir Mar- 
shallio bei jo štabų yiršininkų 
strateginių planų buvęs visiškas 
nesuderinamumas.

Be šių pagrindinių dalykų, 
Wilmot dar iškelia visą eilę, karo 
meto klaiĄ, paliesdjamas di
džiuosius vadus.

Rooseveltas ir gen. Eisenho- 
weris padarę didelę klaidą, leis
dami Stalinui lengvai nuskinti 
pergalės vaisius. Kad diktatorius 
gautų viską, ko norėjo, jie net ir 
savo armijas sulaikė prieš Pra
hą ir Berlyną, leisdami ten pir
miems įžengti rusams. Roosevel
to parama, neperpratus Stalino 
tikslų, ir Hitlerio nedavertinimas 
sovietų pajėgų, buvusios dvi iš 
blogiausių praeito karo klaidų.

i - Stalino sutartis su Hitleriu, 
kuri vėliau privedė prie karo, 
gerokai Rusiją apnaikinus ir bū
tų visai ją sužlugdžius, jei JAV 
nebūtų gelbėjusios Anglijos. 
Stalinas laukė, kad Hitleris su 
Britanija susidoros, tikėjo, kad 
jam tai pavyks. O visdėlto jei 
Britanija būtų žlugusi, tuomet 
niekas sovietų nebūtų beišgelbė- 
jęs. Jie būtų patekę tarp vokie
čių ir japonų replių, o JAV bū
tų likusios neutralios. Laisvas 
kęįias per Kaukazą būtų leidęs 
vokiečiams nugalėti ir Vid. Ry
tus. Bet nelauktas D. Britanijos 
išgelbėjimas apsaugojo Staliną 
nuo jo likiminių klaidų vaisių.

Kai 1941 m. Hitleris slinko į 
Balkanus, Stalino-Hitlerio drau
gystė pakibo ant plauko. Tik Ju-

LIETUVIS INDOKINIJOJE

MIELAS LIETUVI
Šiandien, kada Lietuvių Tauta išdraskyta ir išblaškyta po visą 

pasaulį, kada iš lietuvio širdies norima išplėšti Motinos kalbą 
ir Šventas mūsų Tikėjimas, mes lietuviai, gyvenantieji Winnipege, 
kad išsaugojus Šventą savo Tikėjimą, Gimtąją kalbą ir visa, kas 
mums brangu, nutarėme įsigyti savo LIETUVIŠKĄ BAŽNYČIĄ.

Ši Bažnyčia bus vienintelė Kanados viduryje: nuo Toronto— 
Hamiltono 1200 mylių ir iki Pacifiko vandenyno 1500 mylių. Todėl 
čia galės rinktis žmonės iš plačios Kanados prerijų, miškų, kasyklų 
ir atgaivinti savo sielą.

Darbą jau pradėjome, bet mes esame nedidelė kolonija ir vieni 
tą didelį darbą nepajėgiame atlikti, todėl kreipiamės į JŪSŲ 
GERĄ, LIETUVIŠKĄ ŠIRDĮ ir prašome JŪSŲ paramos. Gal 
būt per Jūsų tą auką ne vienas ras Dievą savo širdyje, ne vienas 
gal liks ištikimas savo Tėvynei. Todėl Jūs išgelbėsite Sielą Dievui 
ir Lietuvį Tėvynei.

Jeigu Kristus žada Dangaus Karalystę už paduotą vandens 
stiklinę, juo labiau Jis suteiks Amžiną Laimę už išgelbėtą Sielą.

Už Aukotojus bus meldžiamasi ir prisimenama šventose 
Mišiose. Visų Aukotojų vardai bus įrašyti į kronikinę Aukso Knygą 
ir paskelbti spaudoje.

Aukoję 100 dolerių ir daugiau, bus įrašyti į paminklinę lentą, 
aukos sumos didumo eile.

Aukojusiųjų 500 dolerių, bus pakabinti portretai prie bažny
čios esančiose patalpose, kurie amžiais liudys apie Jūsų Duosnią 
Širdį ir LieturfŠkų Reikalų Meilę.

Aukas prašome siųsti per savo pažįstamus arba tiesiog šiuo 
adresu: Rev. J. Bertašius, 191 Austin St, Winnipeg, Man. Canada. 
Arba bankan: Lithuanian Mission, Building Fond, Acct No. 7406, 
The Royal Bank of Canada, 11/1272 Portage—Edmonton, Winnipeg, 
Man. Canada. -

Gavus Jūsų auką, tuoj klebonas Jums asmeniškai praneš apie 
aukos gavimą ir. Jūsų vardą su aukos suma paskelbs spaudoje.

Už Jūsų auką reiškiame didžiausią padėką ir prašome Vieš
paties Dievo, kad Jums atlygintų už Jūsų gerą širdį.

Telaimina Jus Viešpats Dievas, suteikdamas Jums sveikatos 
ir palaimos Jūsų darbuose.

Kun. Justinas Bertašius 
Winnipeg© R.K. Lietuvių 

Parapijos Klebonas.

Vincas Januška
Lietuvių Bažnyčios Įsigijimo 

Komiteto Informacijos, Apgar
sinimo ir kt narys.

Jau 20 mėnesių esu Indokini
joje. Baigiasi mano tarnyba, li
ko dar 4 mėn., po to išplauksiu į 
Afriką, žinoma, jei tik laimingai 
pasiseks tuos mėnesius praleisti. 
Tad noriu čia truputį parašyti, 
kaip išrodo pati Indokinija.

Kraštas yra labai kalnuotas ir 
slėningas, didelėmis džiunglė
mis apaugęs. Klimatas labai ne
pastovus. Nei žiemos, nei ru
dens čia nesama. Šiais metų lai
kotarpiais tik šiek tiek daugiau 
lietaus, būna kartais apsiniaukę, 
bet dažniausiai karšta, giedra. 
Vasara čia trunka bemaž ištisus 
metus, karščiai siekia nuo 60 iki 
75 laipsnių. Klimatas mums eu
ropiečiams yra pavojingas — ser- 
gam drugiu, skrandžio liga bei 
viduriavimu. Bet mes legijonie- 
riai nuo tokių ligų esam apsau
goti medicinos.

Gamta visą laiką žaliuoja. Vie
ni žiedai krinta, kiti žydi, taip 
kad vasarą nuo pavasario sun
ku atskirti, nepažvelgus į kalen
dorių.

Indokiniečiai neperdaug kul
tūringai gyvena, didelė dalis gan 
senoviškais indų papročiais. Kai
mų gyventojai gyvena bambukų 
mažuose- namukuose, moliu bei 
dumblu apkrėstuos bei ryžių 
šiaudais dengtuos. Namuko vi
dus skurdus. Asla be grindų, 
vienas ar du kambariai, lovos 
pintos iš bambukų, plačios, j ku- Į 
rios sugula visa šeima, 5-8 asme
nys. Pasiklojimas kietas, užsiklo- 
jimui turi nusipynę iš džiunglių 
žolių antklodės, guli su drabu
žiais. Dėvi visi ilgomis kelnėmis, 
bei trumpais švarkeliais. Mote
rys, vyrai, suaugę ir maži, visi 
vienodai. Visi juodais plaukais, 
tamsiais bei rudais veidais, mažo 
ūgio. Yra ir katalikų, kiti statulų 
bei karalių garbintojai ir dauge
lio rūšių. Maitinasi ryžiais, žu
vimis, paukščiais ir visokiais 
upių ropliais. Pagrindinis jų 
maistas ryžiai, kurių čia apsčiai 
auga. Valgį gaminasi susikūrę 
asloje ugnį. Kūrendami .ryžių 
šiaudais, verda ryžius ir kitus 
įvairius žolių prieskonius. Pasi
gaminę valgį, pasideda rėtį ry
žių asloje, apsėda visa šeima ratu 
su mažais puseoliniais indukais. 
Vietoj šaukštų bei šakučių valgo 
su dviem mažais bambukiniais 
20 cm. pagaliukais. Rūko taip pat 
iš indo, kuriame yra prikimšta 
tabako. Iš jo traukia karčius dū
mus tuščiavidurėm ' bambuko 
lazdelėm.

Miestuos jau kiek skirtingiau

Yra gan pasiturinčių, daugiausia 
pirklių. Pramonės veik nėra. 
Fabrikai išgriauti per buvusius 
karus. O kraštas labai turtingas, 
turi daug žaliavų, pav., kaučuko, 
anglies, aukso, daug auga bana
nų, ananasų ir kitokių šiltų kraš
tų vaismedžių. Kaimo žmonės 
verčiasi ryžių auginimu ir žuvi
ninkyste bei pynimu visokių rei
kalingų krepšių bei pintinių. Jas 
dirba taip pat iš bambukų. Bam
buką galima viskam vartoti. Yra 
stiprus, atsparus ir lankstus.

Kaimai yra apsodinti vien 
bambukais. Kaimų yra didelių ir 
mažų, maždaug nuo 100-200 gy
ventojų. Šalia kaimų.tęsiasi lau
kai ryžių, pelkėse paskendę. 
Šiaip miškų didelių nėra, vieton 
medžių auga visokie krūmokš
niai, ypač ant akmeninių kalnų, 
kuriuose pilna gyvačių ir bež
džionių. Į tokius kalnus yra šiek 
tiek pavojingiau ir nelengva 
įkopti — labai statūs su smailais 
iškyšuliais. Tenka man ir pa
čiam visur atsidurti. Yra kartais 
ir įdomių vaizdų. Tik neturiu 
tiek daug laiko su viskuo susipa
žinti, nes tenka dažnai kilnotis 
ir kautis su komunistais. Čia yra 
partizaninis karas ir reikia atsar
giai elgtis, kad nepakliūtum į jų 
rankas.

Sekantį kartą parašysiu iš 
kautynių įspūdžių.

Vyt. Ričkauskas.

goslavijos pasipriešinimas nutę
sė vokiečių puolimą. Jei jie bū
tų pradėję karą anksčiau, prieš 
žiemą būtų buvus užimta^Mask- 
va ir kiti žymesni miestai, kas 
būtų paveikę ir karo išeitį.

Hitleris suklydęs nedavertin- 
damas rusų jėgų, o savo perver
tinęs, tačiau vistik.buvo jau ne
toli tikslo. Jo armijoms pasiekus 
Stalingradą, nuo aprūpinimo 
bazių jos buvo nutolusios apie 
2.000 mylių. Reikmenų perveži
mas trukdavo savaites. Hitleris 
taip pat padaręs klaidą neleisda
mas daliniams trauktis, kur grė
sė sunaikinimas, dėl ko armijos 
buvo išstatytos pralaimėjimams. 
Nežmoniškas elgesys užimtuose 
kraštuose su žmonėmis, juos pa
darė priešais, kur galėjo turėti 
gerų sąjungininkų, kaip Ukrai
noje.

Rooseveltas daręs klaidą, tikė
damas, kad su Stalinu neturėsiąs 
komfliktų. Pasak jo, “vienas da
lykas tikras, tai, kad Stalinas nė
ra imperialistas”. Ir tai po to, 
kai buvo pasidalinta Lenkija, už
pulta Suomija, panaikinta Pa
baltijo valstybės, užgrobtos Ru
munijos žemės, reikalaujant 
Turkijos teritorijos, stojant prieš 
Japoniją pareikalauta koncesijų 
iš Kinijos.

Churchillio pažiūra į sovietus 
buvo pasikeitusi. Prieš karą jis 
buvo didžiausias priešas komu
nizmo ir jį lygino su nacizmu, 
“kaip ieškantį laiks nuo laiko 
naujų taikinių, kainų ir aukų”. 
Pranešdamas, kad Anglija padės 
Rusijai kare prieš Hitlerį, Chur- 
chillis nieko neužsiminė apie ko
munizmą. Kai 1941 m. Stalinas 
pareikalavęs, kad pažadėtoje 
Anglo-Rusų sutartyje, D. Brita
nija turi pripažinti Pabaltijo 
valstybių prijungimą, tuomet 
Churchillis rašė Edenui, kad Ru
sijos sienos įgytos “agresijos ak
tais ir gėdingo susitarimo su Hit
leriu”, kad Pabaltijo valstybių 
perdavimas rusams priešingas - 
principams, už kuriuos Britanija 
kovoja, paniekintų kovos tikslus. 
1942 m. pavasarį Stalinas užsi
spyręs reikalavo pripažinimo, 
kaip draugystės ženklo. Chur
chillis jau norėjęs pripažinti, bet 
Rooseveltas pareiškęs, kad JAV 
nesutiksiančios su šiuo aktu. Tai 
buvo pirmas dėdės Juozo pra
laimėjimas.

Nežiūrint sovietų lūžio §u Len
kų valdžia dėl Katyno žudynių ir 
dėl žinomo išdavimo lenkų pa- 
grindžio veikėjų Varšuvoje, 1945 
m. Rooseveltui su Churchilliu 
diktatorius vis dar neatrodė toks 
pavojingas ir kad galima juo pa
sitikėti, jei jie duos jam, ko jis 
prašys. Kuris iš jų ilgau pasiti
kėjo juo, sunku pasakyti. Roose
veltas buvo atsakingas dėl slap
to susitarimo, užtikrinusio Stali
nui Mandžiūrijos kontrolę, su
teikiant galimybių komunistams 
nuversti valdžią, kas privedė 
prie dabartinės padėties Korė
joje. Churchillis buvęs didžiau
sias Stalino rėmėjas, išduodant 
Lenkijai svetimas teritorijas 
“gėdingame susidūrime su Hit
leriu”, tai patvirtino Rusijos tei
sę apsisaugoti, sunaikinant kai
mynines valstybes.

Pabaltijo valstybių klausimas 
buvo mandagiai apeitas Jaltoje, 
o jų panaikinimas nepaveikė 
Roosevelto nei Churchillio pa
žiūrų į Staliną. Abu tikėjo, kad 
diktatoriumi galima pasitikėti. 
Bet praėjus vos keturioms sa
vaitėms to viltingo susitarimo, 
jis buvo pažeistas iš visų pusių.

(Pagal GI. & Mail)

RADUO PROGRAMOS LIETUVAI
Laisvajame pasauly jau trans

liuojamos 5 lietuviškos progra
mos, skirtos Lietuvai.

Seniausios, veikiančios jau ei
lę metų, yra Vatikano radijo šeš
tadieninės transliacijos, duodan
čios katalikiškojo ir lietuviškojo 
gyvenimo žinių, faktiškai veda
mos šv. Kazimiero kolegijos ku
nigų.

Nuo pernai metų vasario 16 d. 
iš Niujorko, pertransliuojant Eu
ropos stotims, pradėta pirmoji 
“Amerikos Balso” programa, o 
nuo pernai metų birželio 15 d. 
antroji programa. Abi progra
mos po 15 min. duodamos kas
dien, antrąją dar pakartojant 
Pagaliau nuo š.m. gegužės 15 d. 
“AB” pradėjo trečią programą 
transliuoti iš Vokietijos, Miun
cheno. Tam iš Niujorko ten išvy
ko du “AB” pareigūnai — J. 
Laučka ir K. Grinius, — kurie 
padėjėjų ten pat susiras.

Jau senai buvo pradėta rūpin-

tis gauti lietuviškoms transliaci
joms iš Romos. Tuo reikalu da
ryta žygių jau tada, kai Romoje 
lankėsi VLIKo delegacija, pas
kum tuo rūpinosi Lietuvos atsto
vybė prie Vatikano ir kaikurie 
lietuviai veikėjai. Pastangos pa
galiau davė vaisių ir nuo š.m. ge
gužės 4 d. jau pradėtos kasdieni
nės lietuviškos transliacijos, po 
15 min. Jų vedėju paskirtas Dr. 
J. Gailius.

PATIKSLINIMAS: K. Bielinis 
gegužės 17 d. skaitė paskaitą 
Pettersone, N.J. Jr gegužės 23 d. 
Brooklyne, paminėdamas Lietu
vos Steigiamąjį Seimą, kaip ins
tituciją, neiškeldamas katros pa
skiros partijos nuopelnų. “T2” 
praėjusiame . numeryje žinutė 
apie Steigiamojo Seimo minėj i*  
mus nebūtinai turi ryšio su p. 
Bielinio paskaita.
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iIMIGRANTAI AUSTRALIJOS PADANGĖJEi i ANNA CHRISTIE” TORONTEi ELTA PRANEŠI
Imigrantų buvo ir yra visais 

laikais ir visur. Vienur jie sutin
kami geriau, kitur blogiau, ta
čiau laikui bėgant jie palengva 
įsitvirtina krašte ir ankstyves
nės nuomonės pakinta.

Gal pasakytume, į egzotišką 
aplinką ir visuomenės atmosferą 
pakliuvo imigrantai į Pietų Kry
žiaus šalį — Australiją. Kaip ži
nome, į šitą “boomerango” šalį 

. ir dabartinę laukinių kralikų tė
vynę pirmieji atkeliavo anglai 
nusikaltėliai, lydimi sargybos ir 

" pradėjo pirmąjį kolonistų gyve
nimą dabartinio Sydney miesto 
vietovėje. Vėliau vyko kolonis
tai, tačiau kuone išimtinai bri
tai. Vadinami DP buvo ta pla
čioji europiečių imigrantų srovė, 
kurie čia atvyko kalbėdami ki
tomis kalbomis ir nešdami įvai- 

. rių Europos tautų tradicijas, pa
pročius, tautinę savigarbą, patri- 
jotizmą ir visas kitas teigiamas ir 
neigiamas kontinentinio euro
piečio ypatybes. Pirmieji trans
portai buvo vien baltų, o vėliau 
sekė slavai ir kiti. Pirmieji trans
portai buvo sutinkami su tam 
tikru svetingumu ir gražių žo
džių virtinėmis iš valdžios parei
gūnų ir vietos spaudos. Tačiau 
sakoma, kad svečias ir žuvis jau 
trečią dieną pradeda dvokti. 
Naujieji australai 4iNew Austra
lian” (taip jie čia dabar papras
tai vadinami) pradėjo eiti 1 gy
venimą. Juos ėmė skirti Į įvai
rius darbus, buvo susidurta su 
nepaprasta aplinkuma, su tam 
tikromis primityviomis gyveni
mo sąlygomis, profesiniu nepri- 
sitaikymu ir tt. Iš ateivių pusės 
ėmė atsirasti nepasitenkinimas, 
o europietiškas gyvenimo būdas 
ir daugelis kitokių jiems sveti
mų ypatybių ėmė sudaryti tam 
tikrą abejingumo nuotaiką ir se
nųjų australų tarpe. Nuotaikos 
keičiasi, tačiau senieji ir naujie
ji ateiviai daugumoje yra skir
tingi ir kiekvienas" gyvena savo 
gyvenimu ir priprastu būdu. Ne
kalbėdami šios neprastai ilgos ir 
priežastingos temos rėmuose, 
mes norime iškelti keletą būdin
gų europiečiams imigrantams 
faktų.

Pirmiausia europiečiai imi
grantai buvo 2 metus suvaržyti 

, kontrakto, kuris ne vieną buvo 
įstūmęs į nepavydėtinas gyveni
mo ir darbo sąlygas vien tik dėl 
valdžios'ištaigu nesiskaitvmo su 
individualiu žmogaus sugebėji-- 
mu ir norais. Tačiau, buv. DP, 
perėję ne vieną kietą mokyklą, 
iškentė ir kaikurių darbo įstaigų 
bukaprotišką darbo paskirstymą 
ir individualinės laisvės minimu
mo suvaržymą. Baigę sutartis, 
imigrantai pradėjo kurti savo 
gyvenimą ir gyventi taip, kaip 
jiems patinka. Virš pusmilijonio 
naujų imigrantų įnašas Australi
jos gyvenime jau pradedamas 
pajusti. Šį kartą tačiau ne kaip 
grioviakasiai ir miškų kirtėjai, 
bet kaip laisvi, energingi ir su-

Atviras laiškas
Buvau dar jaunas vyrukas par

tijų seimo rinkimų laikais. Nu
ėjau su tėvu į miestelį. Įvairių 
partijų atstovai agitavo už kan
didatus turgaus aikštėj. Man į 
akis krito šalia Valstiečių Liau
dininkų Partijos kalbėtojo ka
bantis paveikslas, kuriame kun. 
Krupavičius pasikinkęs ūkinin
ką ar darbininką į plūgą arė. 
Valstiečių Liaudininkų atstovas 
savo kalbos metu atkreipė publi
kos dėmesį į paveiksią ir paaiš
kino, kad j^gu jie balsuos už 
“ilgaskvernius” kandidatus, tai 
šie paskiau jais ars. Aš tada dar 
per jaunas buvau perprast parti
jas, tai paklausiau tėvą, kodėl tie 
Valstiečiai Liaudininkai taip 
blogai apie kunigus kalba. Tėvas 
kaimo ūkininko išmanymu ir tie
sumu man atsakė: “Tai bedie
vių organizacija kovojanti prieš 
religijas, todėl pirmoj eilėj puo
la kunigus”.

Neužilgo Smetonos valdžia 
partijas uždarė, tai mano am
žiaus ir vėlesnis jaunimas netu
rėjo progos netik partijose da
lyvauti, bet ir jas pažinti. Aš už
augau ir mokiausi skirtingais lai
kais negu Tamsta. Tamsta, spėju, 
mokeisi Rusijoje, kur tuo metu 
perėjosi visokios partijos. Įsi
jungei tada į partinį darbą ir vi
są savo amžių partinį darbą dirb
damas taip įpratai, kad be parti
jos jaustumeis, kaip be druskos. 
Matyt, Tamsta negali suprasti, 
kaip kitas asmuo gali be partijos 
gyventi, nes visą laiką savo reda
guojamo laikraščio puslapiuose 
Kanados lietuviams partinius

manus individai. Šitų reiškinių 
iškilimą pastebėjo ir vietos spau
da. Jau kuris laikas tai vienur 
tai kitur spaudoj pasirodo straips 
nių savaip nušviečiančių ateivių 
pasireiškimą ir įtakas Australi
jos gyvenimui. Neminėdami ats
kirų straipsnių, kurių savo laiku 
tilpo eilė Melbourne dienraštyje 
“Argus” arba Adelaidės “Adver
tiser”, paduosime čia tik suglaus
tas mintis iš vadinamos “gero
sios” pusės, neminėdami imi
grantų atneštų blogumų ir nei
giamų ypatybių. Pirmiausia 
straipsniuose nedviprasmiškai 
iškeliamas europiečių imigrantų 
sugebėjimas su mažu kapitalu ir 
kalbiniais sunkumais kurti savas 
įmones ir organizuoti verslus. 
Su tam tikru baimės bruožu iš
keliama, kad šitos, šiandien ma
žos, įmonės plėsis, rinks kapita
lus ir ilgainiui atsiras, gal būt, 
stambios įmonės, kontroliuoja
mos jau vienų “naujųjų austra
lų”. Tas, laikraščių išvedžiojimu, 
negalės apseiti be tam tikrų per
versmų prarponėje, nes imigran
tų sugebėjimai ves prie naujų 
gaminių išplėtimo ir gamybos. 
Imigrantai atnešė į Australiją 
naujas tnadas, naujų prekių pa
reikalavimą, apie kurias čia 

OKUPANTAI RUSINA PABALTIEČiy KALBAS
Nežiūrint visų pastangų caris- 

tinės Rusijos laikais į lietuvių 
kalbą rusiškų žodžių nedaug te- 
įsispraudė. Daugiausia tai bu
vo specifiniai administracijos 
vartojami terminai ir valdininkų 
vardai. Bolševikai dar nusprendė 
rusiškus žodžius tautai brukti 
per “marksizmo-leninizmo-stali- 
nizmo mokslą”, kurio visi varo
mi mokytis. Vasario 19-23 d. vy
kusioje Pabaltijo kalbininkų 
konferencijoje Latvijos istorinio 
instituto direktoriui K. Kraulinš

p. J. Kardeliui
“cedelius” priseginėji. “Nepr. 
Liet.” Nr. 20 (266) išvardinai as
menis, kurių tarpe ir mano pa
vardė yra, kurie esą neverti bū
ti renkami į Bendruomenės sei
mą, nes... “jie partinius intere
sus augščiau vienybės reikalo 
pastatė”.

Į šitą.šmeižtą aš štai ką Tams
tai atsakysiu. Kanados Lietuvių 
Tarybai priklausiau tik tol, kol 
Toronto skyriaus vaidyba buvo 
renkama visai neskelbiant ir ne
ieškant. kokiai partijai renkama
sis priklauso ir. kol Taryba savo 
veikloje partinių reikalų nemai
šė. Kai Tamsta Montrealio sei
me sušaukei partijas ir'panorai 
nepartinę Tarybos veiklą su
griauti. tai aš, manau, ir kiti dvy
lika atstovų seimą apleidusių, iš Į 
Tarybos pasitraukiau. Tamsta, 
žinoma, apšauksi, kad tai ne tie
sa, nes seimą, sakysi, ne Tamsta 
sušaukeį bet KLCT. Neapsirik 
manydamas, kad Kanados lietu
vių visuomenė*  yra perbuka su
prasti. kas suorganizavo spaudi
mą šitokį seimą sušaukti.

Tamsta nerasi manęs Lietu
voj “Jaunosios Lietuvos”, Tauti
ninkų, Ateitininkų net Skautų 
sąrašuose, išskyrus Šaulių Są
jungą, kuri nebuvo partija.

Kadangi Tamsta mane viešai 
vadini partiniu, tai skleidi melą 
ir visuomenę klaidini.

Aš dirbu farmoj ir nei į politi
nes vietas nei į Tamstos redakto
riaus postą nepretenduoju. Jei 
mane pastatė kandidatu Bend
ruomenės rinkimuose, tai ne ma
no kaltė. Aš manau, kad esi pa

anksčiau neturėjo supratimo. Jų 
atsivežti europietiški maisto ir 
produktų skoniai turės įtakos 
“seniesiems australams”. Ūkinę 
naujųjų imigrantų įtaką mes 
greitai turėsime pajusti, nes ši
tie žmonės yra nepaprastai verž
lūs, darbštūs ir labai daug dirba. 
Jie į gyvenimą nežiūri taip abe
jingai, kaip senieji australai. Ši
tie žmonės atvyko iš Europos su 
tuščiomis kišenėmis, bet su pil
nomis galvomis smegenų ir suge
bėjimų. Jie iš nieko moka pada
ryti didelius dalykus. Kai mes 
senieji australai sakome, kad gy
venimas- labai pasunkėjęs, tai 
ateiviai dar šitame pasunkėjusia
me gyvenime suranda aukso ka
syklas. Ir tai atsitinka dėl ateivių 
energijos, veržlumo ir sugebėji
mo. Ateivių skaičius yra mažas, 
bet jų įtaka gyvenime pasireiš
kia dėl jų veiklumo ir sugebėji
mo. Jau šiandien matome, kad 
“senieji australai” ima pasisa
vinti daug ką iš ateivių. Ateityje 
šitas pasisavinimas bus dar ryš
kesnis. Mūsų jaunimas privalo 
daugiau mokytis ir lavintis, nes 
antraip ateityje juos ateiviai pra
lenks, — pareiškė vieno Austra
lijos instituto direktorius.

Br. Zumeris.

buvo pavesta skaityti referatą, 
kuriame nurodoma net 15.000 žo
džių, kuriuos esą sunku išversti 
dėstant tą mokslą. Čia pat Mask
vos agentai, kalbininkams in
struktuoti prisiųsti, B. Serebren
nikov, B. Gornung ir S. Orde- 
gov, nurodė, kad tokių žodžių 
visai nereikią versti, bet naudoti 
rusiškus. Mat, marksizmo teori
ja turinti būti tiksliai perduoda
ma, neiškraipoma. Iš to, be to, 
būsią didelės naudos pabaltiečių 
kalbom. Perimdamos “žodingiau 
sios pasauly” rusų kalbos žo
džius, jos praturtinsiančios savo 
žodyną ir vienos su kita, o taip 
pat su kitomis Sovietų tautomis 
suartėsiančios. Pagaliau būsią 
lengviau vertimus daryti.

Tai vis “Stalino mokslo kal
bos reikalais” vaisiai.

Neranda jūrininkų
Lenkija perleido Čekoslovaki

jai prekinį laivą “Respublika”. 
Bet nuo sausio mėn. jis tebestovi 
Gdynėje ir negali išplaukti, nes 
neturi jūrininkų. Tarnyba iš pra
džių buvo sudaryta iš čekų ir 
lenkų, buvo pasiųsta pereiti spe
cialų • bolševikinį apmokymą, 
baigę mokslą pasiuntė preziden
tui Gottwaldui ištikimybės te
legramą, užtikrindami, kad su
pranta savo pareigas liaudžiai, 
bet netrukus po to 22 jūrininkai 
buvo suimti už tai, kad palaikę 
ryšius sū pabėgėliais. Nuo to lai
ko laivas ir negali plaukti, o nau- 

kankamar inteligentiškas su
prasti, kad būti tikinčiu bei nu
eiti į bažnyčią ir priklausyti de
šiniųjų partijai yra du skirtingi 
dalykai. Jei Tamstos partijos 
žmonės anais laikais pasikabino 
paveikslą vaizduojantį kun. Kru
pavičių žmonėmis ariant, tai jie 
turėjo tikslą užkirsti jam kelią 
valdžioje vietą gauti, kas buvo 
surišta su nemaža alga. Mano as
menį peckiodamas Tamsta man 
nieko materialiai nepakenksi, o 
už moralią skriaudą aš viešai pa
reiškiu: Aš nepriklausiau ir ne
priklausau jokiai partijai, todėl
J. Kardelis, skelbdamas mane 
partiniu, begėdiškai meluoja.

. M. Norkus.

• 1938 m. Kauno teatre ėjo Eu
geno O’Neillo drama “Marko mi
lijonai”. Tai buvo, berods, pir
mas ir vienintelis to tolimo anuo
met mums autoriaus veikalas 
mūsų teatre. Šiandie O’Neillo tė
vynė mums kaimynystėje. Beke
liaudami po pasaulį, galbūt, tu
rėjome progos matyti jo veika
lus įvairiuose Europos miestuo
se. Penktadienį ir šeštadienį, po 
ilgos pertraukos, vėl O’Neillas 
mums kalbės lietuviškai. Galbūt 
šį kartą mes jį geriau suprasime 
kaip Kaune. Šiandie mums daug 
artimesni, labiau pažįstami ame
rikiečiai, jų papročiai, jų kultūra.

Spektaklio proga keli žodžiai 
apię šį vieną žymiausių pasauly 
dramaturgą.

Gimęs 1888 metais spalių 16 d. 
Niujorke, žymaus Amerikos ak
toriaus šeimoj, Eugenas Gladsto- 
nas O’Neillas, savo vaikystėje 
mokėsi katalikiškoje mokyklo
je, vėliau Betts akademijoje, 
Stamforde. Įstojo į Princetono 
universitetą, bet netrukus studi
jas metė ir pasileido į keliones. 
D ve jis metus plaukiojo jūrose. 
Tos kelionės vėliau inspiravo ke
letą jo dramų. Gyveno Argenti
noje. Grįžęs Amerikon, bandė vi
sokio darbo: reporterio, konduk
toriaus, net aukso kasėjo. Vė
liau važinėjo su tėvo trupe. Li- 
taratūrinę karjerą pradėjo anks
ti. Rašė eilėraščius ir vienaveiks
mes dramas. Jo talentas buvo 
veikiai pripažintas. Už pirmąją 
ilgesnę savo dramą “Anapus ho
rizontų” laimėjo Pulitzerio pre
miją. Vėliau sekė dar dvi to pa
čio Pulitzerio premijos: 1922 m 
už “Anna Christie”, 1928 m. už 
“Keistą vaidinimą”. O’Neillas 
buvo pripažintas ne tik Ameriko
je, bet jo veikalai išpopuliarė
jo taip pat ir Europoje. 1936 m. 
jam buvo paskirta Nobelio pre
mija.

O’Neillas atėjo į Amerikos te
atrą drąsus, nešinas naujom idė
jom. 1920-21 metais pasirodę jo 
veikalai “Imperatorius Jones”, 
“Anna Cristie” ir “Gauruota 
beždžionė” didžiausiu pasiseki
mu buvo vaidinami Broadway. 
“Jų pasisekimas”, — rašo Lione- 
lis Trillingas, — “buvo ne vien 

jos tarnybos nepajėgiama suda
ryti. Reikia juk visai ištikimu!

Parduoda piliečius
JAV spaudai paskelbus, kad 

60.000 Vengrijos žydų ruošiasi 
emigruoti į Izraelį, Palestinos 
žydų agentūra paskelbė, kad tai 
netiesa. Pasirodo, žydai iš Veng
rijos mielai išvyktų, nes nacio
nalizavus verslus yra paversti 
paprastais įmonių ir žemės ūkio 
darbininkais, kuo jie niekad ne
sivertė, bet jie neišleidžiami. 
Kom. Vengrų valdžia už kiek*  
vieną išvykstantį reikalauja su
mokėti $1000, jei yra jaunesnis 
kaip 60 m., ir po $600, jei yra se
nesnis. Be to, pasui gauti įvesta 
daugybė formalumų ir dar rei
kalaujama įrodyti, kad krašte 
nelieka giminių, kuriems reika
linga būtų parama.

Ambasadorius nusikaltėlis
Vengrų spauda JAV paskelbė, 

kad dabartinis Vengrijos minis
teris Vašingtone Dr E. Weil yra 
vienas iš tų trijų gydytojų, kurie 
1948 m. kardinolui Mindszenty, 
jo bylos metu, davė aktedrono 
preparatų, nuo kurių žmogus pa
lūžta psichiškai ir teisme kartoja 
viską, kas jam liepiama. Šitie 
vengriški laikraščiai buvo pa
siųsti Valst. Departamentui, 
kongresmanams ir daugeliui žy
mių politikų. Kongrese P. W. 
Radino, N.J., pareikalavo, kad 
kaltinimas būtų ištirtas ir, jei 
pasirodytų teisingas, Dr. Weil 
ištremtas. Jis esąs komunistas 
jau nuo 1930 m.

Rusus iš Japonijos iškraustys
Tokio rusų ambasada faktiškai 

yra buvusios okupacinės komisi
jos rusiškoji dalis. Japonija jų 
padėtį laiko nenormalia. Kai S. 
Rusija taikos sutarties nepasira
šė, ji su Japonija liko karo pa
dėty. Jos atstovybės žmonės turi 
dar buvusios okupacinės komisi
jos leidimus krašte gyventi, ku
rių terminas baigiasi po 6 mėn. 
Japonai rusų gyvenimą savo 
krašte laiko nelegaliu, tačiau jų 
per tuos 6 mėn. neliesią. Kai lai
kas pasibaigs, jie turėsią pasi
traukti, jei taikos sutarties ne
bus pasirašyta. . 

individualus dramaturgo trium
fas, bet drauge ir pateisinimas 
kultūrinio judėjimą, kurio esmi
ne dalimi buvo pats O’Neillas. 
Judėjimas, kurį sunku būtų api
budinti ir kurio pagrindą sudarė 
Provincetowno grupė, nuo 1914 
m. tiek padėjusi išryškinti geni
jų ir karjerą žmogaus, tapusio 
šviesiausiu jo tašku. Tai buvo 
kultūrinio protesto judėjimas,- 
protesto prieš biznierišką Ameri
kos civilizaciją, prieš filistiniz- 
mą, puritanizmą ir vulgarumą”.

Ankstyvame savo eilėrašty, O’ 
Neillas vadina save povandeni
niu laivu, laukiančiu “po gyve
nimo paviršium” torpeduoti biz
nieriškus laivus,

besiritinėjančius storpilvišku 
pasitikėjimu,

perdaug tingius bijoti ir 
stebėtis.

Tuolaikinį Amerikos žiūrovą 
pagavo O’Neillio nauji keliai, jo 
stilius, jo drąsa, jo filosofinė 
veikalų pakraipa. Jo veikėjai yra 
labai žmogiški, gyvenimiški ir 
visuotini. •

Ištisoj grupėj veikalų, kaip 
“Anna Christie”, O’Neillas išryš
kina žmogaus silpnumą, visatos 
žiaurumą ir reikalingumą tokio 
gyvenimo būdo, kuris suteiktų 
galutinę dvasinę ramybę.

I. V. K.

Farukas pasikvietė vokiečius
“Artim. Rytuose kuriasi nau

ja fašistinė armija”, skelbia 
“Echo der Woche” Nr. 14/52, pa
žymėdama. jog tarp Faruko pati
kimųjų karinių patarėjų esąs 
pakviestas net toks esesininkų 
veikėjas Dr. Dirlewangeris. ku
ris už nusikaltimus prieš dorą 
buvo nubaustas 2 metais kalėji
mo, vedė masinius “valymus” 
Lenkijoje ir Gudijoje (apimda
mas ir etnografinės Lietuvos sri
tis), įsakydavo nuogoms žy- 
dėms šokti, paskui leisdavo jas 
plakti kančiais ir nunuodyi stri- 
chinu etc. Matyti, Farukas nori 
sukurti antibritinę armiją, ku
riai vadovautų daugiausia na
ciai vokiečiai. Gen. Franco, šiuo 
metu ypač sutelkusiam didelį dė
mesį į arabų pasaulį, talkiną — 
Farukas, Peronas ir ... Musoli
nio išgelbėtojas Skorzeny, pas
kiausiai savo memuarus pasiū
lęs pirkti po markę už žodi, tik, 
deja, nė vieno pirkėjo Vokieti
joje nesusilaukęs.

Bonnos vyriausybės 
pakeitimai

“Echo der Woche” Nr. 14/52 
skelbia, kad, pasirašius su Va
karais visuot. sutartį, SPD. pa
reikalaus naujų visuot. rinkimų, 
o Bonnos vyriausybėj būsią pa
daryta esminių pakeitimų. Ade- 
naueris užs. reik, ministerijai 
vadovausiąs daugiausia iki lie
pos mėnesio. Užs. reik, ministe- 
riu jis norįs paskirti Dr. H. von 
Brentano, prof. Hallsteinas nu
matomas ambasadorium, gyny
bos ministeriais — T. Blankas ar 
Fr. Straussas, įtakingi CDU vei
kėjai.

Naciai kalėjime
Niurnbergo teismo nuteisti 

naciai laikomi Spandau kalėjime 
netoli Berlyno. Buvusio Hitlerio 
ūkio ministerio W. Funk sargas 
žurnalistams šiek tiek papasako
jo apie jų gyvenimą. Pasirodo 
buvęs jaunimo vadas V. von

Dėmesio! Mus fotografuoja!

• Gegužės 7 ir 8 d. buvo susi
rinkusi posėdžio VLIKo Politinė 
Komisija, kuri aptarė užsienio 
politikos klausimus. Gegužės 8 d. 
aktualiųjų reikalų svarstyti bu
vo susirinkusi spec. VLIKo ko
misija.

• Londone gegužės 6-11 d. vy
ko Common Cause konferencija, 
kuri svarstė, kaip išplėsti akciją 
prieš komunizmą įvairiuose lais
vojo pasaulio kraštuose. Konfe- 
rencijojė VLIKui atstovavo DB 
LB pirmininkas M. Bajorinas.

• VLIKo pirmininkas M. Kru
pavičius LIT reikalais lankėsi 
Paryžiuje.

• Birželio išvežimams pami
nėti VT yra nusistačiusi išleisti 
vokiečių kalba dienos liūdesiui 
pritaikytą atsišaukimą apie ge
nocidą ir jį paskleisti tarp vo
kiečių politikų, spaudos, radijų 
ir visuomenės. Šiemet išvežimų 
sukaktį norima plačiau paminėti 
ypač tarp svetimųjų. Daug kur 
tie minėjimai rengiami visų pa
baltiečių drauge.

• Balandžio 4 d. Liubecke, 
Šiaurės Vokietijoj, įsteigta Maž- 
lietuvių Tėviškės Mylėtojų 
Draugija, vokiškai vadinama 
Kleinlitauischer Heimatverein, 
nepolitinio pobūdžio organizaci
ja tautinei sąmonei ir prisiriši
mui prie savojo krašto ugdyti. Ji

Schirach ir ginklavimosi minis
teris Albert Speer dirba kalėji
mo .skalbykloje, did. admirolas 
Raeder dirba kaip bibliotekinin
kas. o jo kolega ir paskutinės 
valdžios galva Kari Doenitz dir
ba darže. Rudolf Hess visai nie
ko nedirba ir atrodąs be dvasinės 
pusiausvyros.

Kaliniams leidžiama kas 2 sa
vaitės paimti iš bibliotekos po 
vieną knygą ir per mėnesį para
šyti vieną laišką. Kas du mėne
siai leidžiama 15 min. pasimaty
ti su vienu lankytoju. Žinių iš 
pasaulio jie veik negauną jokių.

Tėvo keliais
Buv. Reicho užsienių min. Joa

chimo Ribbentrbppo" sūnus Ru
dolf von R. eina tėvo keliais. Tė
vas buvo vyno pirklys, ir sūnus 
pasirinko tą sritį. Tačiau jam 
buvo ir sunkumų. Henkell vynų 
gamykla, kur jaunasis Ribben- 
roppas turėjo pasidaryti direkto
rių, suabejojo ar Ribbentroppo 
vardas nepakenks vyno pasise
kimui ir nenorėjo jo priimti. Ta
da jis kreipėsi į teismą ir laimė
jo. Teismas pripažino, kad “už 
poros metų hitlerininkai vėl bus 
priimami visame pasaulyje”.

IR KOMUNISTAI
Tiek iš lenkų komunistinės, 

tiek iš vokiečių spaudos matyti, 
kad Lenkai “atgautąsias sritis” 
smarkiai lenkina. Dancigas šian
dien jau vėl vadinamas Gdans
ku, o iš jo 1939 m. 265.000 gy
ventojų, kurių 95% buvo vokie
čiai, šiandien senuosiuose mū
ruose vokiečiais besivadinančių 
tėra 2.000, o kiti 180.000 — len
kai. Lenkų valdžia yra pasiry
žusi jį paversti kultūriniu cent
ru, o jo gamybinį pajėgumą per 
6 metų planą padvigubinti. Kai 
tik Dancigas buvo Sovietų per
duotas lenkams, šie, kaip skel- 

registruojama vokiečių įstaigose 
ir apims tiek jaunimą, tiek ir su
augusius. Laikinosios valdybos 
pirmininkas yra V. Endrikaitis, 
sekretorius — J. Pareigis, o ka
sininkė — A- Benderienė. Įmini
moji draugija ateity leis “Kelei
vį” ir kitą mažlieutvių spaudą. 
Dėl to persitvarkymo laikinai už
truko “Keleivio” išėjimas, bū
tent — kol' bus galutinai per
tvarkytas visas organizacinis ir 
techninis aparatas. .

• VT narys M. Brakas ir kiti 
du Maž. Lietuvos Tarybos pre
zidiumo nariai, W. Banaitis ir V. 
Endrikaitis, aplankė mažlietuvių 
seniūnijas. Mažosios Lietuvos 
Tarybos suvažiavimas šaukiamas 
Liubecke gegužės 22 d., per šeš
tines. Į suvažiavimą kviečiamas 
VLIKas, taip pat diplomatai at
siųsti savo atstovus. Lietuviškas 
pamaldas laikys evang. kun. 
Klumbys. Dalyvaus taip pat 
Neustadto mažlietuvių dūdų or
kestras.

• LE PLG sudarė iš savo 3 na
rių: J. Audėno (pirm.), Dr. B. 
Nemicko ir V. Vaitiekūno redak
cinę komisiją politiniam žurna
lui leisti. Žurnalas vadinsis “Lie
tuva” ir eis kas 3 mėnesiai. Jau 
paruoštas jo planas ir programa, 
taip pat parinkti bendradarbiai. 
Žurnalas numatytas pradėti leis
ti birželio mėnesį. Su latviais ir 
estais sudarytas planas leisti kas 
3 mėn. žurnalą anglų kalba “The 
Baltic Review”. Į jo redakcinę 
kolegiją iš lietuvių pusės įeina 
Dr. A. Trimakas. Jo pirmasis nr. 
taip pat turėtų pasirodyti bir
želio mėnesį. CEEC Niujorko pa
komisės posėdy kuris įvyko PLG 
būste, nutarta, kad prie CEEC 
sudarytoji spaudos ir informaci
jos tarnyba pradėtų savo darbą. 
Iš Dr. B. Nemicko, V. Vaitiekūno 
ir J. Audėno sudarytoji komisija 
jau paruošė enciklopedinio leidi
nio apie Lietuvą schemą ir prog
ramą. Leidinys numatytas 400 
psl. ir bus iliustruotas.

• T a f t a s, su Eisenhoweriu 
svarstykliuojąs respublikonų 
kandidatas, net kalbėdamas Ame 
rikiečių Lietuvių Politiniam 
Klubui Clevelande, Ohio, nepra
sitarė, kad su sovietais ar su kuc. 
nors bartųs1! deV Lietuvos? Nors 
jo kalba buvo aštri sovietų at
žvilgiu ir šios kampanijos metu 
jis net reiškė mintį, kad nesą rei
kalo su sovietais palaikyti dip
lomatinius ryšius.

• Niujorke bandomi būdai, pa
siųsti į Pasaulinį Liuteronų Kon
gresą, įvyksiantį artimiausiomis 
savaitėmis Hanoveryje, keletą 
mažlietuvių ir kaikas mano, jog 
tai turėtų didelės svarbos toli
mesnei kelių didesnių problemų 
eigai.

NACIONALISTAI
bia “Nordwest Zeitung”, stengia
si iš jo panaikinti visa, kas nors 
kiek primintų vokiškumą. Ro
tušės bokštas vietoj vokietinių 
paminklų aprūpintas paauksuo
ta karaliaus Zigmanto statula (!). 
Sovietų pavyzdžiu projektuoja
mas taip pat “kultūros parkas” 
— beabejo, kaip visur Sovietuo
se, su parašiutizmo mokomuoju 
bokštu. Šiandien lenkai svar
biausią eksportą stengiasi su
telkti vėl ne į Gdynę, bet į Dan
cigą.

Lygnica jau keleri metai So
, vietų vyr. karo būstinė Len

kijoje.
O joje keli viduramžiais palaido
ti lenkų kunigaikščiai padaryti 
ko ne tautine šventenybe Čia 
taip pat auga lenkų tekstilės 
pramonė, o gyventojų skaičių 
norima pakelti iki 100.000.

— Varšuva. — Speciali lenkų 
delegacija buvo pasiųsta į Mask
vą parsivežti dovanos — kažko
kių Kapemiko gyvenimą liečian
čių palaikų. Greičiausia tai rusų 
šio karo grobis, išvežtas iš Pa
mario ar pan.

Įvesta cenzūra?
Paskutiniame “NL” numeryje, 

1 psl., išspaudintas KLCT atsi
šaukimas “Į Kanados lietuvius”. 
Atsišaukimas, kaip atsišaukimas. 
Lygiai tokios pat dvasios ir for
mos, kaip ir “NL” vedamieji — 
apie kitų “srovines užmačias”. 
Bet įdomiausia, kad atsišaukime 
yra tuščia vieta, rodanti išbrauk
tą sakinio dalį. Matyt, buvo pa- 
riebinta net savoms akims. At
rodo lygiai taip, kaip anais ge
rais laikais, kai Lietuvoje veikė 
karo cenzūra. Įdomu, kokia da
bar cenzūra veikia organizacijų 
oficialiems raštams?
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IS PAVEKCTCS TĖVYNĖS

• Skundžiamasi, jog Užventy-  
je prastai vykdoma “visuomeni
nė gyvulininkystė”. Nekeliama 
produkcija, grobstomas pašaras, 
nestatomi tvartai, bloga visuo
meninių gyvulių priežiūra. “Pa
ryžiaus Komunos” kolūkyje bu
vę grubiai pažeisti Žemės Ūkio 
Artelės įstatai, dėl ko nukentėjo 
visuomeninės gyvulininkystės 
farmos.

*

• Gruzdžiuose, prie Šiaulių, 
veikia veterinarijos techniku
mas, kuris savo žinioje turi mo
komąjį ūkį su neihaža gyvulių, 
“tačiau jame nėra jokios tvar
kos”. Moksleiviai gyvena priva
čiuose butuose ir skundžiasi lai
ku negauną butpinigių.

• Vilniaus bibliotekos techni
kumo bendrabučio studentai 
skundžiasi “nepakenčiamomis 
sąlygomis”: Moksleiviai sugrūsti 
mažuose kambarėliuose, oras 
tvankus, o langų atidaryti nega
lima, nes kieme pilna šiukšlių. 
Nežiūrima tvarkos. Geriamasis 
vanduo stovi atviruose kibiruo
se, ir semiamas atsitiktinais in- 
dais(l).

• Tokiose sąlygose dirba LT 
SR darbininkų rojaus siuvėjai. 
Alytaus artelė “Pirmyn” neturi 
siuvykloje vietos, kur prosyti 
drabužius. Šis darbas atliekamas 
koridoriuje, nekūrenamam ir 
nešvariam, kuriame amžinai pil
na dūmų.

• Maskolbemiai užsipuolė ir 
lietuvišką pramonę, jog joj pras-

Dėmesio!
Gegužės 31 d. Homiltone, 213 James St. N. (Central Hall) 
sezono uždarymo proga “AUKURAS” ruošia Įdomų

LITERATŪRINĮ VAKARĄ
Programoje — ištraukos iš didžiųjų dramaturgų veikalų: 

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

PO PROGRAMOS ŠOKIAI SU ĮVAIRENYBĖMIS

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

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

HAMILTON, Ont
A.A. L. Baltrukonytės 

mirties metinės
Prieš metus, 1951. VI. 1, ne

gailestinga mirtis išplėšė iš mū
sų tarpo jauną, vos tik pradėju
sią gyvenimu džiaugtis, mūsų 
mielą bendradarbę — Laimą 
Baltrukonytę.

Gegužės 31 d., 10 vai. rytą, Ha
miltono lietuvių parapijos baž
nyčioje už velionę bus atlaikytos 
gedulingos pamaldos. Po pamal
dų bus lankomas kapas. Mielus 
tautiečius, pamaldose ir kapo 
lankyme prašome kaip galima 
skaitlingiau dalyvauti.

“Aukuras”.
Ateitininkų susirinkimas

Birželio 1 d., sekmadienį, vy
resniųjų ir jaunesniųjų ateitinin
kų kuopa šaukia visuotiną susi
rinkimą. Kviečia ir prijaučian
čius. Susirinkimas įvyks p. No- 

• rusių ūkyje. Išvykstama punk
tualiai 3.30 vai. nuo lietuvių baž
nyčios. Susisiekimo ’ priemonės 
bus parūpintos. Esant blogam 
orui, susirinkimas įvyks parapi
jos salėje.

Nariams dalyvavimas būtinas, 
kadangi įvyks Ateitininkų Fede
racijos Vyriausių organų rinki
mai Kuopos V-ba.

Studijinis bandymas
Hamiltono scenos darbuotojų 

vienetas “Aukuras” gegužės 31 
d. ruošia sezono uždarymo vaka
rą. Vakaro programa bus nauja 
ir įdomi.

Nedrįsdami ir negalėdami pa
statyti ištiso pasaulinio masto 
veikalo, aukuriečiai ryžosi savo 
studijiniu 4arbu, bent dalinai, 
supažindinti žiūrovą su ištrau
kom (scenom) iš stipriausių vei
kalų. Ištraukos pasirinktos iš H. 
Ibseno dramos “Šmėklos”, E. 
O’Neill “Anna Christie” ir iš B. 
Sruogos “K. Sapiega”. Tai drąsus 
žingsnis jaunam kolektyvui ir 
režisoriui. Bet ieškojimas didelio 
darbo yra kilnus ir drąsus ban- 

tai pastatytas “politinis-marksis- 
tinis darbas”. Tokie rimti trūku
mai rasti visoj eilėj Kauno įmo
nių, kaip “Inkare”, “Aleksote”, 
“Silvoje”, kuriose politinis dar
bas esąs žemo lygio. Panaši pa
dėtis esanti Klaipėdos, Šiaulių, 
Panevėžio įmonėse.

• Klaipėdos “Syrius” elektros 
elementų fabrike atliktas re
montas. Sumontuotas ir paleis
tas į darbą mangano rūdai malti 
malūnas, įrengta nauja moder
niška ventiliacija.

• Pakartotinai, kaip prisime
na “TŽ’’ skaitytojai, vėl buvo už
sipulta Dotnuvos vežimų fabri
kas, kuris per trejis metus nesu
gebėjo pagaminti nei vieno veži
mo “nors kolūkiams vežimai yra 
labai reikalingi”. Pažadai liko 
pažadais.

• Sovietinio biurokratizmo 
deimančiukas. Vilniaus miesto 
butų valdyba paskelbė reikala
vimą miesto gyventojams, pada- 
vusiems prašymus dėl butų ir 
kambarių, peregistruoti savuo
sius prašymus.

• Šalia milžiniškų naujųjų 
vietinių mokesčių LTSR lietu
viai užpraeitą savaitę buvo įpa
reigoti pirkti kelintos ten paei
liui valstybinės paskolos lakštus. 
Tikimasi (su MVD pagalba) su
kelti 30 milijardų rublių “hydro- 
elektrinių statybai” “taikos tiks
lams”. Amerikiečių gerai infor
muoti specialistai mano, jog iki 
tos hydroelektrinės nebūsfen-

Dėmesio!

i

“Aukuras”

dymas, tiek jaunam aktoriui tiek 
ir režisoriui, o dar didesnis ban
dymas žiūrovui. Ar tų didžiųjų 
dramaturgų jėga pasieks žiūro
vą? Ar “Aukuro” noras supažin
dinti žiūrovą su dramaturgų ge
nijum pasieks savo tikslą? Tai 
pamatysim gegužės 31 d. “Cent
rai Hali”, 7 vai. vak.

“Aukuras” labai prašo, kad no
rintieji patekti į programą ateitų 
punktualiai, t.y. 7 vai., o šokiai 
prasidės 8.30 vai.

Vakaro programoj dalyvauja 
visas dramos kolektyvas. Dėl lai
ko stokos laikinai du gabūs ak
toriai A. Sutkaitytė ir E. Mic- 
kūnas pasitraukė, bet gretos ne- 
suretėjo. Jau segančiam sezo
ne bus papildoma dvigubai. •

Sėkmės “Aukurui”.
N. P.

TFA-bės Koncdoje pirm, p-lei M. Ar
lauskaitei ir sekt. P. Adomoniui, svei
kinusiems mūsų skyriaus valdybę metinių 
proga, tariome nuoširdų dėkui.

šių sukaktuvių proga surengtas vaka
ras praėjo su dideliu pasisekimu. Ta pro
ga maloniai dėkojome visiems tautie
čiams, skaitlingai dalyvavusiems mūsų 
metiniame parengime ir parodžiusiems 
tiek daug dėmesio mūsų veiklai.

Nemažas būrys tautiečių uoliai talki
ninkavo mums.

Kun. Dr. J. Todarauskos du sekma
dienius jautriai ragino parapijiečius da
lyvauti mūsų parengime; Z. Šukienė spe
cialiai šiam reikalui parašė 2 v. vaizdelį 
"Kelios j Laisvę"; dail. Br. Grtkenis pa
skolino puikias dekoracijas; E. Balto- 
plaukytė-Vilimoitienė režisavo; vaidino 
"Aukuro" artistai: Aid. Sutkoitytė, VI. 
šolčiūnas, A. Panavas, Alb: Stasevičius 
ir mažoji N. Lastauskoitė; dekoravo Sep. 
Dramontos; gyvojo paveikslo pastatyme 
dalyvavo G. ir E. Lostouskaitės ir Aid. 
Gurgždytė; pločius ir grožius straipsnius 
apie mūsų veiklų "Drauge" ir "Tž"' pa
rašė odv. Jer. Valaitis; "Naujienose" vi
suomenę informavo Kl. Prielgouskos; 
voizdelj roŠ. mašinėle perrašė B. štur- 
moitis, kitais atvejais raš mašinėle talki
ninkavo J. Sakalauskas.

Vakaro metu padėjo: Petkevičius, Kri
vickas, J. Bajariūnas, A. Motuzienė, Un- 
čiouskos ir VI. Bartninkos.

Su savo mašinom be atlyginimo pa
dėjo J. Stankevičius ir K. Bungorda.

TF $ 1.50 aukojo J. Mačiukas.
Visiems čia išvardintiems geriesiems 1 

tautiečiams už jų jdėtą rūpesti ir dorbg 
bei aukas tariame lietuviška ačiū! 

čios užbaigtos, nesą ko bijotis 
masinės sovietinių A ar H bom
bų gamybos.

•-LTSR kolūkiai oficialiai dvi
gubai didesnėmis kainomis gali 
pardavinėti savo produktus, su
sitarus su Vilniaus Miesto kol
ūkių turgų valdyba. Ši rinka Vil
niuje yra Šventosios gatvėj, kol
ūkiams paskolinami sunkveži
miai ir išnuomojamos būdelės. 
Tai parodo, koks yra gyvenimo 
lygis ir prekių brangumas LTSR.

• Vilniuje vėl pakeista poros 
gatvių pavadinimai — buvusi 
Lombardo gatvė pavadinta Go
golio, Švitrigailos — Montvilos.

• 1953 m. numatoma LTSR iš
leisti pilną N. V. Gogolio raštų 
rinkinį.

SUDBURY, Ont
. Maldų diena už Lietuvą 

praėjo tikrai religingoje nuotai
koje, atgailos dvasioje. Laimingu 
supuolimu kaip tik tomis dieno
mis Kristaus Karaliaus parapi
joje buvo novena ir procesija su 
Fatimos keliaujančia Dievo Mo
tinos statula. No venos metu net 
dvi ištisas naktis bažnyčia buvo 
atdara tikinčiųjų lankymui. La
bai daug žmonių priėjo išpažin
ties ir komunijos, karštai meldė
si ir darė atgailą, kad Dievas 
atitolintų kybančią ant žmonijos 
galvų pasaulio katastrofą, ir kad 
įsiviešpatautų tikra pasaulio tai
ka, paremta teisingumu ir meile. 
Tik pernai pabaigtoj statyti di
džiulėj miesto arenoj buvo pa
statytas tam tikras altorius, kur 
buvo viešai pagerbta Dievo Mo
tina, nes mieste esančios bažny
čios visos yra per mažos sutal
pinti tokiai didelei tikinčiųjų mi
niai. Be vietos kunigų ir vienuo
lių procesijoje dalyvavo Jo Eks. 
R. H. Dignan, Sault Ste. Marie 
vyskupas, kuris, po įvairių mal
dų ir kalbų, pats dar pasakęs kal
bą, palaimino Švenčiausiu. Pa
maldos iš arenos buvo transliuo
jamos per radiją. Labai gražiai 
atrodė arenoj iš mokyklinio jau
nimo, pasipuošusio įvairiaspal
vėmis uniformomis, sudarytas 
gyvasis rožančius su širdimi ir 
kryžiumi. Net ir nekatalikai pri
pažįsta, kad tai buvo tikras tikė
jimo triumfas.

Lietuviai turėjo bažnyčioje 
šventą valandą tarp 11 ir 12 va
landos nakties, sekmadienį. 
Nors valanda nepatogi — darbo 
pamainų pasikeitimo laikas — 
tačiau žmonių, palyginti, dalyva
vo gana daug. Lietuvių šventąją 
valandą atidarė vietos klebonas 
kun. F. Humphrey, supažindin
damas trumpai savo parapijie
čius su kenčiančia Lietuva ir 
tremtiniais kaip žiauriojo bolše
vizmo aukomis ir gyvais komu
nistinių baisenybių liudytojais, 
kurie nevienas yra netekęs savo 
giminių ar draugų.

Anglai buvo sužavėti ypač lie
tuviškomis giesmėmis ir klebo
nas užsiprašė lurį nors sekma
dienį lietuvius per sumą pasiro
dyti su lietuvišku liaudies giedo
jimu anglų bažnyčioje.

— Petrėnai nusipirko mieste 
sklypą. Kun. A. Sabas.

Kur nueisim?
Gegužės mėn. 10 d. “Sudbury 

Daily Star” pranešė, kad B. War- 
rysh (Varys) už nelegalų svai
galų pardavinėjimą ir girtuok
liavimą teismo nubaustas $50 pi
nigine bauda, vieną mėnesį ka
lėti, o jo namai paskelbti viešais 
namais (public house), Garšva 
$50 pinigine bauda, o kitiems 12 
teko naktis praleisti šaltojoj ir 
visas tas malonumas kiekvienam 
atsiėjo po $16. Vadinas, tik šiuo 
vienu sykiu teko sumokėti iš lie
tuviškų kišenių apie $300, o kiek 
dar pasitaikė metų bėgyje ma
žesnių bylelių!

Rudenį įvyksiančiai pletkų by
lai parengiamieji darbai jau taip 
pat ištraukė apie $200, o kiek dar 
vėliau teks sumokėti teismo iš
laidoms. Tai tik medžiaginė žala,

Viktutė Bugailiškaitė 
1280 King E. Hamilton, Ont

.AYRAINS 
BEAUTY 
SALON

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

vienas darbas yra garan
tuojamas.

Telefonas 4-3566

Lituanistikos 
mokykloms
Mokslo metų pabaigai pažy
miams surašyti turime Moki
nio Knygelių (150 viena) ir 
meniškų pažymėjimų su Vyti
mi ir dviem spalvom, tinkamų 
įteikti baigusiems mokyklą.

Gerb. Kunigams 
ir Tėvams

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

o gero vardo pažeidimas sveti
mųjų tarpe mums, kurie esame 
pašaukti visi būti savo tautos 
ambasadoriais, yra daug svar
besnis negu medžiaginiai nuo
stoliai. Perdaug jau mes pasilei
dom į pakalnę įr pešamės. Lai
mė, kad tai neliečia didelės dau
gumos padorių lietuvių, nors 
procentas tokiai mažai kolonijai 
yra jau tikrai didokas. Kur nuei
sim tokiais keliais?

Tikrai yra skaudu, kada mū
sų tautiečiai Europoje gyvena 
pusbadžiu, kada Lietuvoje ir Si
bire lietuviai keičia ir yra ne
gailestingai žudomi, mes čia lai
mingai atvykę savo prakaitu už
dirbtą pinigą išleidžiam žemo
sioms savo užgaidoms ir bylinė
jimuisi, smukdami ir žeminda
mi Lietuvos vardą kitataučių 
akyse. Dar yra skaudžiau, kada 
net tremtiniai neretai girtuok
liaudami paremia tuos žmones, 
kurie yra vienminčiai baisiausių 
mūsų tautos žudikų, neaukoja 
Tautos Fondui ir varžosi nors 
retkarčiais, kad ir drebančia ran
ka, išmesti kokį varioką lietuvių 
visuomeniniams reikalams.

Maineris.

AYLMER, Ont.
Visiems mus sveikinusiems mūsų ves

tuvių proga, už gražias ir vertingas do
vanas, o ypatingai p. J. Rimkui už gie- 
doiimą bažnyčioje mūsų jungtuvių metu, 
širdingai dėkojome.

Alina ir Kazys Žilvičiai.

NATASA
%

Nusipirkusi truputį smulkių prekių, palengva žingsniavau sto
ties link. Turėjau dar valandą laiko. Staiga, užgirdau kažką šau
kiant. Lyg ir krūptelėjau, tačiau neatsigręžiau. Balsas svetimas. 
Gal ne mane šaukia. Ar maža tokių vardų. Bet šauksmas ir vėl pa
sikartojo. Šiuo kartu visai arti ir kažkas truktelėjo mane už palto. 
Atsisukau. 1

— A, matai, iš karto pažinau! Negirdėjai kai šaukiau? — auto
matiškai bėrė žodžius nepažįstama moteris. Ji šypsojosi ir tiesė 
ranką sveikintis.

— Tai ką, nenori prisipažinti, kad pažįsti mane? ...
— Bet, atleiskite, ponia, tikrai neprisimenu
— Cha, cha, cha... — juokėsi nepažįstamoji 

rai nepažįsti? Sakai, nebeprisimeni?! O ar prisimeni Prandzevą?
Paskutinysis klausimas mane uželektrino. Iš kur ji žino? Ir kas 

čia galėtų būti? Ji man priminė iš senų laikų labai gerai žinomą 
pavardę, išskaičiavo mano visus namiškiui vardais ir, sarkastiškai 
šypsodamosi, žiūrėjo man į akis. Stebėjau ir aš ją. Tai buvo apie 
40 metų amžiaus moteris, vidutinio ūgio, elegantiškai apsirengusi 
ir smarkokai išsidažiusi. Raudonieji lūpų dažai tiek sitipriai pa
krauti, jog kairioji linija, nebeišlaikydama jokios simetrijos, sie
kė kur kas augščiau storai įpudrinto skruosto, negu dešinioji. Vie
toj antakių — pas ją tebuvo dvi mažos linijukės, pravestos paiše
liu. Blakstienos — taipogi toli viena nuo kitos — išretintos. Nedi
delės akys, tarytum pelės, visdėlto, man prisiminė, kad kažkur 
matytos...

— Na, tai ką? Nieko nekalbi? — pertraukė mano užsigalvojimą.
— Padėkite man prisiminti. Tikrai neprisimenu, kas ponia 

esate..
— Mesk tą “ponią”. Jau kelintą kartą kartoji — “ponia”, “po

nia,” ... Žinok, kad jūsų šviesūs poniškieji laikai jau senai praėjo...
— Atsimeni, kai mane sutikai ant kelio, už jūsų sodo? Po to 

norėjai pasiųsti darbams į dvarą, tačiau aš nebuvau tokia kvailutė, 
kad ponams dirbčiau... — ji kalbėjo labai greitai ir su kažkokia 
atvira ironija. — O dabar — ar jau pažįsti? Natalka esu...

— O, Natalka! — pakartojau mechaniškai. — Natalka Sowa! 
— dar pridūriau ir pavardę. — Taip, dabar prisimenu ...

— Pirmiausia, nevadink manęs Natalka. Visi dabar mane vadi
na Nataša. Sowa — taip pat man nebepatiko. Dabar vadinuosi So- 
viecka. Juk tai daug geriau skamba, ar ne?...

Nelaukdama mano atsakymo, Nataša Soviecka pasakojosi apie 
save toliau:

— Neseniai baigiau politinius kursus ir dabar esu šio apskri
ties Moterų Lygos pirmininkė. Jau du mėnesiai kaip čia gyvenu. 
Prisilaikau prie Raudonosios Armijos. Užeik kada nors. Tariu du 
kambarius ir virtuvę. Butas gražiai apstatytas, kilimais išklotas. 
Uždirbu 800 zlotų į mėnesį. Tiesą sakant, tai nėra labai daug, ta
čiau gaunu premijų, o, be to, dietos sutaupo pinigų...

— Na, bet sakyk, kas pas tave gero? Maniau, kad užsieny, 
kaip ir visi “jūsiškiai”. — Šį žodį ištarė pabrėždama. — Su šeima 
gyveni? Kur gyveni?

— Į tokį skaičių klausimų sunku iš karto ir atsakyti, — 
juokiau. — O be to, nedaug ir laiko beliko ligi traukinio.

— Tai palydėsiu tave, — sutiko Nataša. — Ar išvažiuoji?

Tu manęs tik-

nusi-

— Važiuoju namo. Gyvenu kaime, apie 6 km. nuo čia. Dirbam 
kartu su vyru, vienoj mokykloj.

— Fi, mokytoja! — riktelėjo ji. — Tai kiek tu uždirbi?
— 450 zlotų...
Nataša tik pažiūrėjo į mane ir patarė keisti užsiėmimą. Esą, 

apskrities Moterų Lygos^ įstaigoj reikalinga sekretorė. Ji galėtų 
mane įpiršti į tas pareigas... .

— Žinoma, tas reikalas galės truputį užtrukti, — kalbėjo Na
taša. — Mat, tu, reikia manyti, dar nepriklausai partijai. Tačiau 
ir tai padarysiu. Tada atsikraustysi į miestą ir bus kitas gyvenimas.

Ji, esą, visų kitų buv. ponų nekenčianti, bet man — padė
sianti, nes ją rišanti prie manęs sena pažintis...

Pagaliau/atsisveikinant, Nataša prižadėjo mane aplankyti. Ap
silankysianti tarnybiniu reikalu.

Traukinys buvo beišeinąs, kuomet Nataša, tarytum prisiminusi 
ką nors labai svarbaus, užšoko ant laiptelio ir ėmė kuždėti man:

— Tas pirmasis numirė... Turiu kitą. Dabar Wroclowe ir lanko 
mokyklą...

------- o--------
Traukinys pajudėjo. Nataša dar ilgėliau mojavo ranka, pakol 

pranyko iš akių. Dabar turėjau laiko apgalvoti visą praeitį. Tai 
buvo prieš 17 metų. «

1934 m. atostogas leidau namuose. Sėdėdama sode, užgirdau 
klyksmą. Klykė kažkieno vaikas. Tačiau — kartu girdėjosi kaž
kieno juokas, ginčas ir pan. Nuskubėjau į tą pusę. Ir tai, ką pama
čiau, begaliniai mane paveikė. Ant kelio buvo mergina su vaiku 
ir ją apstojęs visas būrys paauglių, kurie mėtė į merginą žemėmis, 
kiti — net akmenimis ir įvairiai ją koliojo.
. — Išsiskirstykit! — sušukau į paauglius. — Ką jūs darot? Ar 
tai gražu? •

— Kas čia dedasi? — paklausiau merginą.
— A, tie choleros neduoda žmogui nei praeiti...

. — Ji vagilka! — sušuko vienas iš vaikų..— Penkis zlotus pa
vogė ....

— Uždaryk snukį! — drėbtelėjo mergina.
Deja, du didesnieji vaikėzai, kaip liudininkai, tikrai dėstė apie 

dažnas jos vagystes.
Mergina stovėjo tarytum nusiminusi, paveikta. Rankoje dar 

tebelaikė rykštę, kuria gynėsi nuo vaikų. Ji buvo kiek Vyresnė 
už mane, tačiau nedaug. Ant rankų laikė keletos mėnesių kūdikį, 
kuris buvo įsuktas į abejotino švarumo skarą. Mergina žiūrėjo į 
mane labai neramiomis akimis.

— Kaip vadiniesi? Iš "kur esi? — užklausiau.
— O kas kam darbo? — atšovė užklaustoji
— Klausyk, — pradėjau mandagiai, — nusiramink. Esi laba! 

sunervinta. Jeigu klausiu, tai noriu tau padėti.
' — Apsieisiu ir be tamstos malonės... — bumpterėjo.

— Nebūk tokia keista. Čia nėra kalbos apie bent kokią malonę, 
tačiau gal gi reikia ko nors: kad ir vaikui pieno?... •

Ji pradėjo kažką krapštytis apie kūdikį ir nieko nebeatsakė. 
Aš ir vėl stengiausi ką nors iškvosti:

— Čionai gyveni?
— Ne, buvau čia pora mėnesių.
— Pas ką?
— Pas Balcerkus.
— O dabar? ., Y
— Niekur.
— Tai iš ko gyveni?
— O taip... — nepabaigė sakinio.
— Kaip vadinatės?
— Sowa.. Natalka mane žmonės šaukia...

- — Tėvus turi?

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBES

goję atidaryta gegužės 18 d., 
Oakley Ave. ir 23 Place kampe. 
Dalyvauja A. Varnas, I. Šlapelis,
J. Pautienius, M. Šileikis, V. Ig
natavičius? Paroda tęsis iki bir
želio 2 d. ir atidaryta kasdien 
nuo 12 vai. iki 8 vai. vak.

Amerikos Liet Bendruomenės 
rinkimai planuojami lapkričio 
mėn., pareiškė LOK pirm. prel 
Balkūnas.

“Giedros” korpor. 25 metų su
kaktį čikagietės ruošiasi pami
nėti birželio mėn.

Dariaus-Girėno paminklą Niu
jorke jau nutarta statyti. Tai bus 
45 pėdų plieno stiebas ant 5 pė
dų augščio granito papėdės, ku
rios šonuose bus įrašų lentos. 
Parkų valdyba leido stieban 
švenčių metu iškelti JAV ir Lie
tuvos vėliavas.

“Nemuno” knygyną Čikagoje 
nupirko Myk. Zablockis. Leidyk
la “Nemunas” veiks ir toliau. 
“Pelėdos” red. Valentinas pasi
traukė, ją redaguos Vilainis-Šid- 
lauskąs.

Los Angeles netrukus bus 
įsteigta lietuviška radijo trans
liacija, kurią vesiąs V. Uždavi
nys, J. Pamataitis ir kiti.

Svetimomis kalbomis kalbėti 
per didžiąsias radijo stotis JAV 
neseniai uždraudė. Dėl to ir lie
tuvių kaikurios programos iš
nyks arba liks tik muzika.

Lietuviai masonai Čikagoje 
pradėjo daryti atskirus nuo kitų 
tautų susirinkimus ir žada susi
organizuoti į tautinį klubą, lik
dami, žinoma, masonų organiza
cijos senuose vienetuose

Tautininkų suvažiavimas Bos
tone gegužės 11 d. nutarė siekti 
didesnės drausmės organizacijo
je. Esą, atstovai bendrinėse or
ganizacijose kaip ALTas ir B AL 
Fas, nedalyvaują jų posėdžiuose 
arba, jei dalyvaują, tai nepalaiką 
ryšio su partijos centru, kuris 
tuo būdu nieko nežinąs, kas ten 
daroma ir negalįs turėti įtakos. 
Esą, reikią “dalyvauti pareigin
gai ii*  organizuotai arba visai ne
dalyvauti”.

Kun. N. Pakalnis, Apreiškimo 
par. klebonas Niujorke, gegužės 
25 d. mini savo kunigystės 40 
metų sukaktį. ’ '

Apie prof. Matulionį, miški
ninką, įdomius atsiminimus yra 
palikęs Dr. K. Grinius.

Katalikų Federac. Kongresas 
įvyks Detroite paskutini rugsėjo 
mėn. savaitgalį.

D. BRITANIJA
Pulk. Ti Vidugiris, gyvenęs 

Huddersfielde ir dirbęs tekstilės 
fabrike, persikėlė į Londoną.

Halifaxo sporto klubą “Vil
nius” DBLS Centro valdyba nu
tarė paremti po 1 svarą kas mė
nesį ir suteikė 5 svarų vienkar
tinę paramą.

Alsagerio šeimų hostely mok. 
Jacevičienės vadovaujama mo
kykla tebeveikia, bet kolonija 
labai mažėja dėl emigracijos. 
Pastaruoju metu išvyko Kana- 
don Sinįų šeima, su Regina Si- 
niute, buvusia vertėja ir veik
lia visuomenininke.
BELGIJA

Iš Belgijos išvyko: Kanadon— 
Bendikas Algis, Girevičius J.; į 
JAV išvyksta Vyt. Budrevičius, 
Br. Matiukas; į Vokietiją — J. 
Čelkys, J. Jonaitis, V. Liutkevi
čius iš Liežo, S. Zaikauskas, Ant.

Sault Ste. Marie, Ont.
Tai nežymi vietovė Didžiųjų 

Ežerų rajone. Pasižymi bent tuo, 
kad čia baigiasi plačioji Kanados 
žemė, nes antroji dalis — pusė 
miestelio už šv. Marijos upės — 
jau JAV pusėje. Šis nuošalus 
punktas, kuriam artimiausias 
didmiestis yra Čikaga, už apie 
300 mylių oro keliu, kanadiečius 
domina, kad čia, kaip ir bendrai 
Didž. Ežerų rajone, darbo sąly
gos yra geresnės — žmoniškes
nės negu bet kur kitur Kanadoje. 
Suminėtina dar Sudbury, Fort 
William, Port Arthur ir kitos 
smulkesnės vietovės.

Kadangi dėka “NL” rašytojų 
mūsų miestelis tampa ypatingai 
išgarsintas, kad nesusiklaidintų 
visuomenė, tenka kaiką daugiau 
pasakyti dėl darbų ir jų gavimo 
sąlygų čia.

Pirmiausia tiems gausingiems 
tautiečiams, kurie iš Montrealio 
ar Toronto rašo laiškus į čia su 
pasiteiravimu, kada jie galėtų 
atvykti ir pradėti dirbti, reikia 
pasakyti, kad Kanada nėra kraš
tas, kuriame pasireikštų trūku
mas juodų, nekvalifikuotų dar
bo jėgų, kad ir visai nuošaliam 
punkte, taigi jų netrūksta ir čia.

Žinoma, gauti darbo laukuose, 
prie geležinkelių statybos ar žie
mą miško kirtimo “kempėse” ga
limumų gal daugiau. Bet visi 
veržiasi į miestus, į civilizuoto 
gyvenimo sąlygas, o mieste ir čia 
nesulyginamai sunkiau.

Taip iš vietos darboviečių po- 
pierio ir chromo fabrikai, išsky- 

Prišmontas iš Courcelles. J. Gai
lius, palikęs žmoną su 3 vaiku
čiais, dingo be žinios.

Darželių varžybas paskelbė 
Belgijos Liet. Bendruomenė.

Bon. Rakauskas per Velykas 
buvo nesunkiai sužeistas auto
mobilio.

Lieže benediktinių vienuoly
ne gyvena 10 lietuvaičių vienuo
lių, čia atvykusių daugiausia po 
pirmojo pasaulinio karo. Berna
deta Barzdaitė, kilusi iš Griška
būdžio, švenčia jau 25 m. vienuo
liško gyvenimo sukaktį.

Iš Belgijos liet, kunigas nu
vyksta pamaldas atlaikyti į 
Olandiją, kur tuo metu įvyksta 
didesni lietuvių susirinkimai.

Tautos Fondo reikalams tvar
kyti per Vasario 16 minėjimą iš
rinktas Pr. Aglinskas iš Zwart- 
bergo, o Lietuvio Pasams — Pet
ras Strička iš Winterslago.

rus labai atsitiktinas prdgas, yra 
kone “uždaros karalystės”, o 
plieno fabrikas Algoma Steel 
Corp. Ltd. (kur arti 1 milijono 
tonų plieno metinė produkcija 
duoda darbo 6500 žmonių), pa
darius praplėtimus šiemet pri
ėmė dar 300 naujų žmonių (jų 
tarpe apie desėtką lietuvių), iš 
700 suregistruotų kandidatų.

Pakol likusius priims, naujų 
kandidatų neberegistruoja, di
desnis priėmimas gal dar bus bir
želio-liepos mėn., jei fabrikas 
gaus savo praplėtimams užsaky
tas mašinas iš JAV, kur dėl plie
no darb. streiko ir užsakymų ei
lė trukdosi. Plieno pramonėje 
darbas pastovus, yra unijos, at
lyginimas 1,36 dol. valandai, bet 
nevisai lengva į čia pakliūti, kan
didatų niekada netrūksta, dėl to 
pasirenkami jauni ir augštesnio 
ūgio. Reikia įspėti, kad galutinis 
priėmimo žodis priklauso fabri
ko gydytojams, kurie kartais ga
na aštriai tikrina sveikatą. Mat, 
plieno pramonėje apie 50% dar
bų būna karšti, t.y. tenka dirb
ti prie augštos temperatūros, be 
to, dūmų ir gelež. dulkių įtaka 
sveikatai taip pat ne be reikš
mės. -Tikintis, kad ir iš lietuvi^ 
keliolika jaunesnių vyrų, gal 
būt, galėtų įlysti, masinio plau
kimo į čia betgi nepatartina, juo 
labiau, jeigu šeimoje yra moterų, 
kurioms darbo galimumai net ir 
po 45 et. į valandą yra riboti.

St Jgd.
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Tautų gyvenime laisvė yra 
igščiausias gėris, dėl kurio au
gama viskas. Laisvės idėja nie- 
ida nesensta: ji naujomis lyti- 
is reiškiasi tautų, jos grupių ir 
skinu asmenų gyvenime.
Tauta, kurioje laisvės idėja 
rva yra kūrybinga, veržli ir ko- 
nga. Jei tauta nustoja laisvės 
oškimo, ji pasmerkta kitiems 
irgautl Ji patampa kaip trąša 
toms tautoms, atlikdama joms 
?rgų darbus — žemiausius pa- 
mavimus.
Laisvė atidaro tautai plačius 
irtus į ekonominį gerbūvį, vi- 
keriopą asmens išsivystymą ir 
estėj imą ir į paslaptingas 
okslo ir meno karalijas. Ji iš- 
jdo daug taurių asmenybių, ku- 
os veda tautą pažangos keliu, 
ietuvių tauta brangina laisvę ir 
?Tjos yra sudėjusi daugiau au- 
I, nei kuri kita senoji Europos 
uta.
Lietuvė moteris mūsų tautos 
isvės kovose ėjo šalia vyro. Ne- 
kus savo valstybės, ji dalyvau- 

abiejuose nepasisekusiuose 
►31 m. ir 1863 m. sukilimuose, 
kartu su vyrais pėsčia buvo 

iroma į Sibirą, o jį pasiekus žu- 
), ilgėdamosi savo krašto.
Juodžiausiais mūsų tautos is- 
•rijos laikais — baudžiavų lai- 
lis — moteris sėmėsi stiprybės 
kėjime. Pasitikėjimas Dievu 
riespaudų laikais buvo toks di- 
?lis ir nuoširdus, jog jis priar- 
no Dangų prie žemės. Tautos 
mčias ir gilų jos tikėjimą iš
tiškę Marijos garbinimu ir puo- 
mu savo krašto kryžiais, smūt- 
riiais, gražiomis bažnyčiomis, 
atalikybė buvo didžiausias 
inklas lietuvės moters kovoje 
i laisvę.
Ir tokiais liūdnais ir sunkiais 
Įkais lietuvė motina išauklėja 
iūsų tautai labai šviesią ir tau- 
niai stipriai nusiteikusią kuni- 
ą ir pasauliečių šviesuolių 
artą. .
Spaudos draudimo laikais mo- 

‘ris kovojo dėl lietuviškos kny- 
)s kartu su vyru. Ji buvo knyg- 
ešė ir neretai per 40 metų tre- 
liama už skaitymą lietuviškos 

— Taip.
— Kur jie gyvena?
— Ozurkuose.
— Kodėl pas juos neini?
— Jie nereikalingi manęs...
— O kieno šis kūdikis?
— Mano, — atšovė aštresniu tonu.
Man atrodė, jog j&u supratau viską. Nustojau ją klausinėti ir 

aivojau, ką čia reikėtų su ja daryti?
— Natalka, — pagaliau pradėjau. — Norėtum pasilikti pas mus? 

eigų norėtum, aš tuojau pranešiu šeimininkei, kad duotų jums 
arbo virtuvėj arba kur nors darže. Galėsit būti ir su vaiku ...

— Nereikalauju... — burbtelėjo po nosimi.
— Kaip tai suprasti?. — išsunkta kantrybe, pagaliau, dar pa- 

lausiau. — Tai iš ko gi gyvensi?
— Leiskit man pačiai rūpintis savo gyvenimu, — pasakė lyg tai 

lan, lyg tai sau pusbalsiu.
Aš buvau beeinanti namo.
— Palaukit, — sustabdė mergina.
— Ko dar norėtumėt?
— Nieko ... tik padėkavoti, — ji pataisė ant vaiko susibrukusią 

<arą ir nukeliavo vieškeliu.
--------o--------

— Gal ir blogai padariau? Gal reikėjo pasitarti su tėčiu? — 
cverbėsi į galvą mintys. Beeidama, sugalvojau užsukti pas Bal- 
?rkus. Tenai priėmė mane labai mandagiai. Viduje buvo švaru, 
ialonu, ir kvepėjo šviežia duona. Atsisėdau ir tuojau užklausiau 
pie Natalką.

Balcerkienė net pašoko iš pykčio: ,
— Apie tą “zarazą” dar klausiate? Kas ją ir atnešė į pasaulį 

it mano galvos! — ir ėmė ji dėstyti apie Natalką pasibaisėtinus 
alykus. — Apie ją visi gerai žino. Darbo bijo, kaip ugnies, o kava- 
eriai — kas kita. Todėl turi kavalierių ir palikimą...

— Baisus gyvenimas, — išklausius Balcerkienės kalbos, pagal
ėjau, — kaip baisioj pasakoj...

-------- o--------
— Lubomicai! — šūkterėjo konduktorius. Vos spėjau iššokti, 

uvau labai užsisvajojusi ir vos nepravažiavau savo stoties.
— Štai, ir namie... — apsidžiaugiau.
Po trejetas dienų gaunu telegramą:
“Priruošk salę mokykloj ir sušauk moteris. Atvažiuoju į susi- 

nkimą antradienį, 8 vai. vakare. N. Soviecka”.
--------o--------

Susirinkime Nataša kalbėjo į moteris visiškai sovietišku tonu, 
peliavo į “seseris, liaudies dukras”., pabrėždama “didelius Sovie- 
I Sąjungos nuopelnus” lenkų tautai ir siūlydama visoms eiti so- 
ietiškų moterų pramintais keliais, siekti jų kilniųjų idealų ir tt

Buvo matyti, kad neveltui ji baigė politinę mokyklą, dirbo “po- 
rindmį darbą” ir pan.

Mūsiškės moterys sujudo ir ėmė svaidytis replikomis. Nataša 
zsidegė:

— Arbatos.ir dėl vaistų negautum! — rėkė dar kitos. — O kur 
miltai dingo? — Jų balsai susimaišė ir susidarė didelis triukšmas.

— Tiek mes jau prisiklausėm gražių kalbų mitinguose, bet nie
kas nekalba apie žmogų, Lenkijos žmogų. Neva paguodžia ir iš
važiuoja mitingieriai, o tu, žmogau, ir lauk toliau. Aš taipogi mo
kėčiau gražiai kalbėti, jei kas mokėtų gerus pinigus. Tačiau kiti — 
nuo tų kalbų niekad nebuvo sotūs, — dėstė kažkurį savo tezes iš 
kampo.

Padėtis buvo labai bloga. Nataša mėgino moteris apraminti, 
tačiau jai nesisekė. Pakėliau ranką ir pasakiau, kad noriu kalbėti.

Savo keliuose žodžiuose pasakiau, kad visi susirinkusiųjų pa
geidavimai yra įrašyti į protokolą ir, reikia manyti, valdžia į tai 
atsižvelgs. Moterys kiek apsiramino ir tuo mitingas buvo baigtas. 

• Nataša pareiškė, jog ji truputį užsuksianti į mano butą, pakol 
jos šoferis paduos mašiną. Sutikau. Ji atsisėdo, nusipudravo nosį ir 
pasiskundė, jog pas mus labai nekultūringi žmonės. Pasisakė, no
rėtų pažinti mano vyrą. Deja, jo nebuvo namie ir turėjo grįžti tik 
rytojaus ryte.

Atsiprašiau ir išėjau ruošti vakarienės.
— O degtinės neturi? — šūktelėjo Nataša.
— Paieškosim ... — atsakiau.
Čia pat buvau užkvietusi ir pirmąją “replininkę” Celiną. Visos 

trys išgėrėm po stikliuką “į sveikatą”. Po to Nataša išgėrė “už 
mūsų seną pažintį”, “už praeitį” ir “ateitį”, “už liaudies valdžią” 
ir tt. ir tt.

Jau gerai įsigėrusi ir įraudusi, papasakojo dar daugiau apie 
save. Šnekėjo labai atvirai, nieko nesivaržydama. Užsiminė ir apie 
nacių okupacijos laikus, kuriuos praleidusi Zakopanėje, kur ka
daise tik “lenkų ponai uliavodavo”. Laike karo — ji gerai gyvenusi, 
neš jos Hansas buvęs “grupenfuereriu”, tarnavęs SA ir dirbęs kar
tu dar Amtskomisariate. O po to... kada vokiečiai “krito” ir atėjo 
rusai, ją pirmasis paėmė Fiedia. Jis padėjęs Natašai iškilti...

Po vienuoliktos atvažiavo ir Natašos šoferis, kuris turėjo par
vežti į namus “draugę Moterų Lygos atstovę”...

— Matai, kaip aš dabar gyvenu? — stodamasi ir besiruošdama 
kalbėjo girtoka Nataša. — Automobiliu važinėju, ne taip, kaip tu.

— Ech, jūs biaurybės buvę ponai. Dingo jūsų dienos. Tačiau tu 
nebijok. Aš tave atmenu ir atminsiu...

— Aš tave ir partijon įrašysiu. Važiuok, kad nori, su manim... 
Nenori? — kaip sau nori... Užvažiuok kada nors. Visad laukiu. 
Viso geriausio...

— Draugės ir kolegės! — šaukė ji. — Ar jūs žinote, kaip gy- 
ma Sovietų moterys? Aišku, kad nežinot

Ponia Celina truktelėjo mane už skverno ir garsiai nusijuokė, 
š pasijutau labai nesmagiai. Mat, mane viešnia buvo pristačiusi 
įsirinkime sekretoriauti. Kažkokia neviltis užgulė mane ir aš 
egalėjau nei rašyti, nei kalbėti.

— Cukraus mums duokit, ne apgaulingais žodžiais svaidyki  
«, —. šaukė viena iš susirinkusiųjų. — Per dvi savaites tegavau 
k ketvirtį kilogramo dviems vaikams.

*

— Baltinių išsiplauti neturime kuo. Plovimo miltelių ir muilo 
isai neduoda! — šaukė kita.

----- —o--------
Paskutinį kartą mačiau Natašą dvi dienas prieš pabėgimą. Sku

bėjo partijos susirinkiman. Sakėsi nesenai vėl gavusi premiją “už 
gerą pareigų ėjimą””.

— Ar jau apsisprendei įstoti į partiją? — užklausė mane. — 
pakalbėsiu apie tave susirinkime.

— Tačiau, gal geriau ir neužsirašyti, — po valandėlės pridūrė. 
— Ir taip jie į tave kreivai žiūri... Pagaliau kaip nori Labiau
siai, kad negerai protokolą surašei. Nereikėjo rašyti, kad žmonės 
skundžiasi neturį šio, neturį to... Partijai tas labai nepatinka.

— Bet gi, Nataša, — pertraukiau. — Aš užrašiau tik tai, ką mo
terys sakė. Juk pati gridėjai...

— Na, taip. Bet geriau nerašyti... Dabar neturiu laiko, tačiau 
atvažiuosiu pas tave sekmadienį. Tuomet pašnekėsim.

— Labai gaila, nebūsiu namie. Išvažiuoju atostogų.
— Toli?
— Užtektinai...
— Tai neužmiršk manęs. Parašyk kada grįši

--------o--------
Atsimenu tave, Nataša Soviecka. Ir rašau. Deja, nežinau, kada 

grįšiu... Vertė Pr. Alšėnas.

knygos iš savo tėvynės.
Praūžus Didžiajam Karui, lie

tuvė moteris stoja šalia vyro 
kurti savo valstybę. Nors su 
skaudama širdimi, ji leidžia sū
nų į savanorius. Ji neša paskuti
nius savo rūbų ir maisto ištek
lius besikuriančiai savai kariuo
menei.

Laisvė tautai buvo iškovota, 
bet daug savanorių negrįžo prie 
savo motinų. Tai buvo didžiausia 
auka tėvynei Tauta labai grei
tai budo, organizavosi ir kūrė. 
Kartais buvo pamiršta savanorio 
motina, bet jai buvo didžiausias 
atpildas, kad savo sūnų paaukojo 
ne svetimųjų reikalus ginti, bet 
savo gimtąją žemę.

Lietuvė moteris parodė labai 
didelį veržlumą į šviesą. Švieti
mo reikalus ji labai suprato, ne
dvejodama leido kartais net vi
sus vaikus į mokslą. Dešimtis ki
lometrų juos vežė mokyklon. 
Ūkyje pati kartais turėdama 
dirbti už du, už tris. Kartais dar
bininkė parodė reto herpizmo 
leisdama vaiką net į augštuosius 
mokslus. Ji savo vilčių, troški
mų išsipildymą matė savo vai
kuose. Net sunkiausiais spaudos 
draudimo laikais, kad vaikas ne
nutaustų ir nepamestų savo tėvų 
tikėjimo, pati prie ratelio buvo 
pirmoji savo vaiko mokytoja. 
Tai buvo garstyčios grūdas, mes
tas į jautrią vaiko sielą, kuris 
jos akyse išaugo dideliu ir šako
tu laisvės medžiu.

1905 m. lietuvė moteris jau 
tiek pažengusi politiškame, so
cialiniame ir kultūriniame gyve
nime, jog reikalauja savo atsto
vių seime.

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, moteris Lietuvos konsti
tucijoje gauna lygias teises su 
vyru, tuo pralenkdama daugelį 
senų Europos tautų su keleto 
šimtų metų valstybinio gyveni
mo tradicijom.

Lietuvė moteris ne vien gera 
šeimininkė, turtų krovėja, bet 
jos siela labai jautri augštiesiems 
polėkiams: gilus tikėjimas ją da
ro taurią, skleidžiančią apie sa
ve jaukumą, nuoširdumą, svetin

gumą ir artimo meilę. Jos siela 
jautri grožiui, muzikai, dainai 
Ji per savo vaikus nori padaryti 
gyvenimą kilnesnį. Ji jautri įvai
rioms žmonių daromoms skriau
doms ir skuba ten; kur reikia 
motiniškos globos.

Su bolševikų užplūdimu 1940 
m. mūsų tauta netenka savo lais
vės, jos gyvenimas buvo suardy
tas. Kaip augalas gelsta ir nyks
ta be saulės, žuvis trokšta be 
vandens, žmogus dūsta be oro, 
taip tautos merdi be laisvės. Jau 
vienuolikti metai, kaip mūsų 
tauta neteko laisvės, o per tokį 
trumpą laiką neteko savo ket
virtadalio gyventojų.

1944 m. vasarą užpuolė Lietu
vą antru kartu bolševikų hordos. 
Nuo šio siaubo, kas galėjo, bėgo 
tolyn į vakarus, į nežinomybę. 
Skaudu palikti savo namus, tė
vynę. Bet lietuvė moteris gelbė
jo ne tiek savo, kiek savo vaikų 
gyvybę, palikdama gaisruose ir 
patrankų šūviuose tėvynę... O 
ten pasiliko senos motinos, tė
vai, broliai, sešerys, draugai, bi
čiuliai, geri kaimynai...

Moterie, tavo plyštančios šir
dies šauksmas buvo: “Už ką?”

Baigėsi karas, bet nepasibaigė 
benamio dienos, nepasibaigė mū
sų motinų vargai. Galiūnai tarė
si konferencijose, mus tardė ir 
kamantinėjo, o tėvynės mums 
negrąžino. Iš gailestingumo da
vė truputį maisto, rūbų, bet svar
biausio daikto negrąžino — lais
vės!

Gyvenom arklidėse, barakuo
se, griuvėsiuose, kentėjom už 
svetimas kaltes, kentėjo ir mūsų 
mažieji ir senieji Paskui mus, 
kaip išbaidytus iš lizdo paukšte
lius. išvežiojo po visas pasaulio 
šalis.

Moteris atsidūrė naujose sąly
gose, neįprastose, nemaloniose, 
kaip kiekvienam naujai atvyku
siam.

Kova dėl kasdieninės duonos 
neleidžia pasirūpinti tinkamiau 
savo vaikų auklėjimu. Jaunimas 
atsidūrė visai svetimoje įtakoje. 
Jau pastebime labai liūdnų reiš
kinių: tėvai nesupranta svetimos 
kalbos, o vaikai jau nebekalba 

į tėvus gimtąja tėvų kalba. Ar 
tam lietuvė motina, bėgdama 
šimtus mylių saugojo paskutinį 
savo brangiausią turtą, kad jį 
svetimiems atiduotų?

Nėra tautų nei blogų, nei labai 
gerų. Kad kuri tauta išsiplėtusi 
ir turi pavergusi daug kitų, tai 
dar nereiškia, kad ji yra vertesnė 
už mažą tautą. Žmonijos sąran
goje kiekviena tauta savaimin
gai brangi ir turi savo skirtingus 
tisklus. Jei esi gimęs lietuvis, 
negali taip elgtis ir gyventi kaip 
vokietis ar italas. Kiekviena tau
ta pasireiškia per savo kalbą. To
dėl gimtoji kalba turi būti pir
moje vietoje saugojama ir puo
selėjama.

Kas apgins vargšę lietuvių kal
bą, jei mes patys jos nebrangin-

Šiais metais Lietuvių Kat. Mo
terų Dr-ja švenčia savo 40-ties 
metų jubiliejų. Ta proga Kana
dos LKMD ėmėsi iniciatyvos iš
leisti apžvalginę knygą. Jai pra
šant, Pasaulio Lietuvių Katali
kių Organizacijų Sąjunga sudarė 
redakcinę komisiją knygą sure
daguoti. Įžangos žodį parašė 
vysk. Brizgys ir šios draugijos 
garbės narys prel. M. Krupavi
čius. Knygai medžiagą patiekė 
M. Balkauskaitė, Dr. N. Bražė
naitė, M. Galdikienė, dipl. chem. 
Juozapavičienė, Dr. V. Karvelie- 
nė, sesuo M. Augusta-Sereikytė, 
B. Šlapelytė-Venckuvienė ir Dr. 
Užupienė. Kalbos žiūrėjo D. Je- 
saitytė. Knyga spausdinta Ro
moje ir išleista tik 1000 egz., vi
so 108 psl. su žymesnių veikėjų 
nuotraukomis. Kaina $1.25.

Dėl visiems suprantamų sąly
gų redakcinė komisija negalėjo 
pasinaudoti tiesioginiais šalti
niais, todėl teko naudotis apžval
giniais straipsniais ir pačių vei
kėjų prisiminimais.

Knyga lengvai skaitoma, nes 
kalba taisyklinga ir stilius ne
perkrautas.

“Knygos tikslas suburti viso 
pasaulio lietuves katalikes po 
Tiesos ir Meilės vėliava, kurią 
Lietuvos laisvei nušvitus vėl 

kyti savo jaunuomenės.
Lietuvė moteris yra pirmoji 

savo gimtosios kalbos saugotoja. 
Tiek maža mūsų paliko laisvė
je, todėl kiekvienas asmuo yra 
labai brangus ir jo svetimiems 
nevalia atiduoti.

Šiame sunkiame darbe lietuvei 
motinai ateina į pagalbą organi
zacijos. Kaip valstybė ir Bažny
čia laikosi tam tikra organizaci
ja ir įstatymais, taip ir nuo tau
tos atskilusios grupės gali gy
vos išlikti tik per organizacijas.

Viena iš tokių garbingų ir 
daug lietuvių tautai nusipelniu
sių organizacijų yra Lietuvių 
Katalikių Moterų Draugija. Vi
sos lietuvės kat. moterys turėtų 
šiai garbingai organizacijai pri
klausyti, tuomet būtų vienybėje 
galybė. Draugija padėtų paruoš
ti naująją kartą tautos laisvės 
kovoms. Jei pati lietuvių tauta 
neparuoš savo jaunuomenės atei
čiai, tai to nepadarys svetimieji, 
jie juos paims sau.

Lietuvė moteris negali palikti 
rami, abuoji dėl savo krašto lais
vės tol, kol yra mūsų tautos li
kimas pavojuje. Iz. M.

grąžinsime į mūsų brangią Tė
vynę”, — rašo redakcinė komi
sija.

Knyga trumpais apžvalginiais 
straipsniais supažindina skaity
toją su visomis katalikių moterų 
organizacijomis Lietuvoje, trum
pai apžvelgia jų istoriją ir veik
lą nepriklausomoje Lietuvoje.

Pateikiama medžiagos apie 
šias organizacijas Lietuvoje:

Lietuvių Kat. Moterų Dr-ja, 
Ateitininkės,
Lietuvių Katalikių Federaci

jos “Pavasario” Mergaičių S-ga,
Profesinė Darbininkių ir Tar

naičių šv. Zitos Draugija,
Moterys Lietuvos Darbo Jau

nimo Sąjungoje,
Liet. Moterų Kultūros D-ja,
Lietuvių Katalikių Moterų Or

ganizacijų Sąjunga.
Apžvelgiami ir užsienio sam

būriai:
Amerikos Lietuvių Rymo Ka

talikių Moterų Sąjunga,
Anglijos šv. Onos Draugija,
Argentinos Liet. Kat. Mergai

čių ir Moterų Draugija,
Australijos LK Moterų D-ja, 
Kanados LK Moterų D-ja, 
Škotijos. LK Moterų D-ja, 
Pasaulio LK Organizacijų Są

junga,
Laikinoji Ateitininkių Taryba.
Užbaigos žodyje — žvilgsnis į 

ateitį — sakoma: “Lietuvė kata
likė yra ir savo tautos auklėto
ja. Jai gyvai turi rūpėti visi tau
tos reikalai. Lietuvių kalbos var
tojimas, savų mokyklų lanky
mas, jungimasis į lietuvių bend
ruomenę, lietuviškos šeimos su
kūrimas, Tėvynės meilės jausmo 
stiprumas ir kova už jos laisvę 
— tai svarbiausi lietuvės katali
kės uždaviniai”.

“Brangindamos kiekvieną sa
vo tautos narį, rūpinsimės, kad. 
jis nuo mūsų tautos kamieno 
nenutrupėtų ir nenuklystų tarp 
svetimųjų. Stenkimės suburti vi
sas lietuves katalikes į lietuvių 
katalikių moterų organizacijas”.

“Mes turėsime tokį jaunimą, 
kokius diegus būsime jam įdiegę 
dar vaikystėje. Todėl susirūpin
kime, kad kiekvienas mūsų ma
žasis galėtų lankyti katalikišką 
vaikų darželį, o vėliau lituanisti
kos mokyklą”.

Organizuota lietuvė moteris 
padės surasti kelius ir būdus ap
saugoti bent išeivijoje mūsų jau
nąją Išartą nuo nutautimo.

Moterys katalikės ypatingai 
čia jos ras daug ko pasimokyti 
savo veiklai Iz. M-tė.

Mūsų Keliai, Roma 1952, spau
dė Fausto Failli, tiražas 1000 
egz., 108 psl., kaina nepažymė
ta, parduodama po $1.25.

Tai Lietuvių Katalikių Moterų 
Dr-jos istorija nuo pat 1907 m.

Lietuvio gyvenimo*  bolševikinėje 
prietpaudofe ir }o kovo vi tavo 
buvimo, tvotos ir tikėjimo teises 
ploėioi povvicduofvnM tik kg ii 
spaudos išėjusioje lietuvio ivejo

JUOZO GtftMANAUSKO 

"TOLIMI EJl" KVADRATAI" 

čia aprašyta ir ivefa pabėgimo
• |>T ŲF1 jQ .

Knygg galima gauti pas Hot. spaudos 
platintojus ir pas patį leidėjo Juozo 
Kapočių, 680 OusNriCk Ave., Brook*  
•yn 21, N.Y., prislunčiant $2 pinigais 
. or money orderiu.

TRYS PASAULINIAI KONGRESAI
Balandžio 15-26 d. Romoje įvy

ko Pasaulio Katalikių Mergai
čių Federacijos ir Pasaulio Kata
likių Moterų Organizacijų Uni
jos kongresai, kuriuose dalyvavo 
lietuvės atstovės: Dr. N. Bražė
naitė, stud. U. Karvelytė, M. Ma
cevičiūtė ir B. Šlepetytė-Vensku- 
vienė. Iš užimtų kraštų atstovių 
lietuvės vienintelės kongresuose 
dalyvavo pilnomis teisėmis.

Mergaičių kongreso tema bu
vo “Gyvasis tikėjimas modernia
jame pasaulyje”. Šalia 3 paskai
tų ciklo bendra kongreso tema, 
kurias skaitė pasižymėjęs pa
mokslininkas Tėvas Carrė, vyko 
visa eilė darbo ratelių. Vienas 
jų buvo sikrtas atvaizduoti reli
ginę padėtį pavergtuose kraštuo
se. Jam pirmininkavo U. Karve
lytė ir viena atstovė iš Berlyno. 
Priimta visa eilė rezoliucijų pa
vergiu ų kraštų klausimu. Ko
liziejuje visos kongreso dalyvės 
ėjo kryžiaus kelius ir meldėsi 
persekiojamų kraštų intencijai.
■ Balandžio mėn. 16 d. įvyko 
tautinių pasirodymų vakaras, 
kurio metu lietuvės atstovės pa
deklamavo ir padainavo partiza
nų ir tautines daineles ir sušoko 
pora lietuviškų šokių. Ypač su
jaudino gausią publiką U. Kar
velytės padeklamuota, parnešta 
iš Sibiro “Tremtinių daina”.

Užbaigiamajame posėdy U. 
Karvelytė pasakė kalbą, sukė
lusią daug simpatijų įvairių tau
tų atstovių tarpe. Ją paminėjo 
italų spauda.

Moterų kongreso bendroji te
ma buvo “Pasaulio taika ir ka
talikių moterų įnašas”. Šalia ke
letas įdomių paskaitų buvo 
svarstomos šiandieninio pasaulio 
relgiinės, moralinės ir ekono
minės bei socialinės problemos. 
Lietuvės atstovės savo kalbose 
atvaizdavo tėvynėje ir ištrėmi
muose kenčiančios lietuvės mo
ters kryžiaus kelią, jos nepalau
žiamą tikėjimą, skiepijamą ne
žiūrint baisių pergyvenimų jų 
vaikuose. Atstovės susilaukė 
daug simpatijų ir užuojautos už 
geležinių grotų kenčiančioms lie
tuvėms. Jų kalbas įvairių kraš
tų atstovės paprašė atsiųsti jų 
spaudai. Kongreso dalyvės mel
dėsi už persekiojamas tautas. 
Vienas rezoliucijų skyrius buvo 
išimtinai pašvęstas persekioja
moms tautoms.

Naujosios Pasaulio Kat. Mote
rų Organizacijos Unijos pirmi
ninkės M-lle du Rostu pasiūly
mu, priėmimo metu Casa dell’ 
Annunciazione mūsų atstovės 
sudainavo tautos himną, kurio 
turinys dalyvėms labai patiko.
' Audiencijų pas Šv. Tėvą metu 

U. Karvelytė mergaičių ateiti
ninkių ir šv. Kazimiero seserų 
mokyklų auklėtinių vardu įtei
kė Jo Šventenybei tautinį kili
mėlį, išaustą p. Tamošaitienės 
Kanadoje. Įteikdama dovaną ji 
pasakė: “Šventasis Tėve, teiki
tės priimti šią kuklią dovaną, 
kaip ženklą prisirišimo ir visiš
ko atsidavimo lietuvių katalikių 
mergaičių, kenčiančių už geleži
nių grotų ir ištrėmime. Sidab
riniai šio. kilimėlio siūlai atvaiz
duoja jų ilgesį; įvairiaspalvės 
tulpės, kurios kadaise žydėjo 
laisvėj, šiandien laistomos skaus
mo ašaromis”. Šv. Tėvas paklau
sė: “Ar gaunate žinių iš Lietu
vos?”. “Labai retai, nes tai pa
vojinga”. “Žinau, suprantu ir

Iš MOTERS VEIKLOS
“Dainos” Grupė Toronte

Balandžio 25 d. įvyko mėnesi
nis grupės susirinkimas pas narę 
p. E. Ališauskienę. Be narių atėjo 
taip pat viešnių: p. E. Katchienė,
E. Liaudinskienė ir G. Morkū
nienė. Jos visos pareiškė noro 
tapti narėmis; p. Novogrodskie- 
nė pristatė savo sesutę E. Pau- 
lionienę irgi kaipo naują narę. 
Taigi, praeitą susirinkimą susi
laukėm 4 naujų narių. Sveiki
nam ir džiaugiamės.

Laiškų buvo net 16 — padėkos 
ir prašymai' Paskirta stambesnė
mis dovanomis: Saleziečių Veiki
mo Centrui Torine, Italijoje, $50, 
tuomet dar gyvai, ilgą laiką ligos 
kankinamai, Kybartienei $50, 
tremtinių šeimai Vokietijoje $10 
ir trims pavieniams ligonims po 
$5. Dviems tremt šeimoms po 20 
sv. maisto ir dviems rūbų.

Plačiai aptartas grupės ruošia
mas Kartūno balius, kuris savo 
sudėtingumu reikalavo daug pa
siruošimo ir darbo. Malonu, kad 
narės labai energingai pasiryžo 
ne tik darbu aukotis, bet ir do
vanomis prisidėti

Kadangi bėgamų reikalų fon

meldžiuosi”, — pridūrė Šv. Tė
vas ir suteikė prašytą palaimi' 
nimą lietuvėms katalikėms mer
gaitėms.

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos vardu Dr. 
N. Bražėnaitė įteikė Jo Švente
nybei leidinį “Mūsų Keliai”, at- 
spaudintą Romoje J.E. vysk. V. 
Padolskio rūpesčiu ir Kanados 
Lietuvių Katalikių Moterų D-jos 
lėšomis, su šiais žodžiais: “Jūsų 
Šventenybė, lietuvės katalikės, 
išsiklaidžiusios po visą pasaulį, 
nesenai šventosios savo veikimo 
40 m. jubiliejų, išleido šį leidinį, 
kuriame aprašė savo veiklą Lie
tuvoje ir svetur. Jos prašo Jūsų 
Šventenybės priimti šią knygą, 
kaip visiško atsidavimo simbolį 
ir suteikti palaiminimą visoms 
lietuvėms katalikėms moterims, 
kenčiančioms baisų persekiojimą 
ir priespaudą dabartinėje Lietu
voje, ištremtoms į Sibirą ir iš
blaškytoms po visą pasaulį”. Šv. 
Tėvas vartydamas leidinį palin
gavo galva ir pasakė: “Žinau, jū
sų kančias... Vargšės dukros... 
Aš jus visas laiminu”...

. B. Šlepetytė-Venskuvienė įtei
kė Jo Šventenybei Amerikos Ry
mo Katalikių Moterų Sąjungos 
gražiai lietuviškai įrišto mėnesi
nio žurnalo “Moterų Dirva” 1951 
m. komplektą, apibūdindama, 
kad tai senųjų emigrančių lietu
vių atvykusių į Ameriką prieš 
pirmąjį Didįjį Karą, dovana. Šv. 
Tėvas suteikė Sąjungai specialų 
palaiminimą.

Jo Eminencijai Kardinolui J. 
Pizzardo, Pasaulio Katalikių Mo
terų Organizacijų Unijos Globė
jui, buvo įteikti Šv. Kazimiero 
A. Aidai, jubiliejinis leidinys 
“Mūsų Keliai” ir Amerikos Ry
mo Katalikių Moterų Sąjungos 
25 metų veikimo leidinys, o “Tė
viškės Žiburiai” su Moterų sky
rium buvo perduoti jo bibliote
kai. J.E. vysk. Padolskis ir prel. 
Tulaba dalyvavo kongresų ati
darymuose ir uždarymuose ir 
padėjo mūsų delegatėms visu 
nuoširdumu.

Pasaulio Katalikių Mergaičių 
Federacijos kongreso išvakarėse 
įvyko kapelionų susirinkimas, 
kuriame nuo lietuvių dalyvavo 
kun. Dr. Balčiūnas. Į mergaičių 
kongreso atidarymą i? tautinių 
pasirodymų vakarą atsilankė p. 
Lozoraitienė.

Š.m. gegužės mėn. 3-6 d. Pa
ryžiuje įvyko XII Tarptautinės 
Mergaičių Globos kongresas, ku
rio metu buvo atšvęstas ir Pran
cūzių Mergačiių Globos Draugi
jos 50 metų jubiliejus. Kongre
so tema buvo “Modernioji ap
linka ir šiandieninė globa”. Nuo 
lietuvių dalyvavo p. O. Bačkie- 
nė ir Pasaulio Lietuvių Katali
kių Organizacijų Sąjungos de
legatės Dr. N. Bražėnaitė ir B. 
Šlepety tė-V enskuvienė.

Kongreso metu įvairių kraštų 
atstovės išklausė keletos įdomių 
paskaitų apie moderniąją aplin
ką ir jos įtaką į jauną mergaitę. 
Šalia kitų kraštų atstovių mūsų 
delegatės turėjo progos nušvies
ti Mergaičių Globos darbus Lie
tuvoje ir iškelti sunkumus, pa
vojus ir žiaurų vargą, su kuriais 
lietuvaitė susiduria kęsdama 
persekiojimus, baisią priespaudą 
ir ištrėmimus.

Iš užimtų kraštų pilnateisėmis 
delegatėmis buvo tik lietuvės.

L Kat. Org. S-ga.

das (jį narės pačios sudeda mėn. 
mokesčiu po 5 et) buvo išsisė
męs, tai priimtas pasiūlymas iš
leisti tarpusavy, t.y. susirinki
me, kokį nors daiktelį loterijom

Tuo daikteliu buvo p. VI. Šli- 
žienės dovanota puiki pudrinė, 
kurią laimėjo p-lė V. Abromai
tytė, o fondas paaugo $9-50.

Bendrai paėmus, susirinkimas 
buvo gausus, darbingas ir nuo
taikingas. Ačiū visoms, o labiau
siai p. E. Ališauskienei už malo
nų priėmimą ir p. Pr. Prankienei 
už rūpestį mumis.

M. F. Y-nė.
Juzė Daužvardienė, Lietuvos 

konsulo Čikagoje žmona, kalbė
jo Benton Harbor, Mich., BH Mo
terų Lygos Motinų-Dukrų meti
niame bankete, apibūdindama 
motinos padėtį laisvajame pa
saulyje ir pavergtoje Lietuvoje.

Smuikininkė R Kuprevičiūtė, 
po sėkmingų gastrolių Amster
dame, Paryžiuje ir Romoje, grįžo 
į Argentiną. Rugsėjo mėn. vėl 
žada gąžti į Paryžių koncertuo
ti, o žiemą į Vieną, Londoną ir 
Vokietiją.
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6 PUSK tėviškės žiburiai

Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

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

Jūsų patarnavimui

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

o d a m a
1. $11.000. Bloor-Montrose Av.,

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

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

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 stovy, Įjeveik apy- 
naujis. Labai geros metinės 
pajamos. Parduodamas dėl 
mirties. Prašaus pasiskubin
ti. Prašoma kaina $45.000. 
Įmokėti $15.000. Savininkas 
paims 1-mą atvirą niorgičių.

Real Estate
863 BLOOR STREET WEST
________(prie Ossington Ave.) ___

S

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.

Dr. B. DOBAI
Gydytojovęs Vienos, Berlyno, Švcicorijos ir Vengrijos ligoninėse.

VIDAUS IR VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTAS

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

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

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

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

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

$25.00 $25.00
Šis kuponas vertas $25.00 - 

jei pirksite automobilį.

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

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

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

Atidaryta iki 10 vai. vak. kasdien
$25.00 $25.00

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

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

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

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

rūšių užuolaidų. firmai:
I38-4G Claremont Str. - Tel. WA. 4557

30 metų valymo patyrimas

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 VASARNAMJ 

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

Greitas ir geras patarnavimas, lictuviSki valgiai, saulėtas Erie ežero krantas. 
KAINOS: Vienom asmeniui komborys ir maistas savaitei $25.—

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

SAUGU — PATIKIMA

ERNEST RIDOUT
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 Ši. Ė.

Kanados didžiausia nuosavybių įstaiga
Centrinė Įstaiga 1172 Bay St., Toronto 

Skyriai visoje Ontario provincijoje

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
$9.800 St. Clair—Dufferin rajone vi

sai atskiras 6 komb. mūro namas, 
kietom grindim. Įmokėti $3.000

$10.700 Queen — Sunnyside rajone 
6/2 kambarių mūro narnos kietom 
grindim su visais baldais. Įmokėti 
$3.500. Galimo pirkti ir be baldu.

$10.900 kampinis 6 kambarių mūro 
narnos su dviem sonrūmiois, kietom 
grindim, su garažus, arti Runnyme- 
de ir Annette. Įmokėti $3.600.

$11.000 Bloor—Roncesvalles rajone 
mūrinis 7 kambarių pusiau atskiros 
namas kietom grindim. įmokėti 
$3.500.

$12.000. Įmokėti $4.500. Mūrinis 8 
komb. namas arti Dundos—Lisgor.

$13.500 Ėueen—Roncesvalles rajone 
1 1 kambarių su krautuve puStou 
atskiros mūro namas su dviem vo
niom ir dviem garažais. įmokėti 
$5.000.

$14.000 Queen — Lansdowne rajone 
visai atskiros 10 komborių mūro 
narnos kietom grindim. įmokėti 
$5.000.

$14.500. Įmokėti $6.000. Atskiros 8 
didelių komborių mūro nomos ar 
ti Duffcrin—College, kietom grin
dim, olyvo apšildomas.

Ir. daugiau namu lietuviu 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. 471 7

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI 

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

Bathurst Medical Building 
Telef. EM 3-6373 Toronto

DR. A. RATIN OW
L.M.C.C.

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

matizmo, skilvio ir kt.)
479^2 Euclid Ave., Toronto 

Tel. RA. 6708.

Futbolo rungtynės
Birželio 1 d., sekmadienį. 1.45 

vai. pp., Withrow Park aikštėje 
įvyks futbolo rungtynės tarp 
sporto klubo “Vytis’ ir L. Dickie 
futbolo komandų. Nepamirškime 
dalyvauti ir paremti vytiečius.

Pabaltiečių sporto šventė
Gegužės 17 d. Toronte, West

end YMCA patalpose “Vyties” 
klubas suorganizavo pabaltiečių 
sporto šventę. Varžybos vyko 
šiose sporto šakose: krepšinis, 
tinklinis bei stalo tenisas (vyrų 
ir moterų) ir šachmatai. Be to, 
programa buvo papildyta estų ir 
latvių mergaičių moderniąją 
gimnastika bei visų trijų tautų 
tautiniais šokiais. Šventę atidarė 
Lietuvos generalinis konsulas p. 
Vyt. Gylys.

Krepšinio rezultatai
Latviai — Estai 59:30 (21:19) 
Lietuviai — Estai 74:31 (35:14) 
Latviai—Lietuviai 50:44(29:23) 
Vietomis pasiskirstė taip:
1. Latviai 4 t. 109:74,
2. Lietuviai 2 t. 118:81,
3. Estai 0 t. 61:133. .
Latviai su estais pradžioje žai

dė apylygiai. I kėlinys baigėsi 
21:19 latvių naudai, bet II-rame 
— latviai laimėjo 29 taškų skir
tumu. Lietuviai su estais laimė
jo augštu rezultatu, bet prieš lat
vius lietuviams nepavyko, rung
tynės vyko lygiai, latviams per- 
sveriant 4-6 taškais. Pradžioje 
latviai veda 0:4, lietuviai išly
gina 14:14, bet latviai pirmą kė
linį užbaigia savo naudai 23:29. 
Antro kėlinio pradžioje lietuviai 
persveria 30:29 ir kaikam atro
do, kad lietuviai jau laimės, bet 
latviai vėl persveria 30:33, lietu
viai lygina 34:34. Šis rezultatas 
nekyla ilgesnį laiką. Po kiek lai
ko 36:36, vėliau latviai visą laiką 
vyrauja iki rungtynių pabaigos, 
nes daug progų iš po pat krepšio 
lietuviai neišnaudoja. Iš 14 bau
dų vos 2 teišnaudojo. Taip pat 
lietuviai prieš latvius visiškai 
nenaudojo pakaitų, kas< atrodo, 
atsiliepė į rungtynių pralaimėji
mą. Lietuvius atstovavo: Mac
kevičius, Duliūnas, Ignatavičius, 
Žukas, Bagdonas, Supronas, Na-

ras, Priekšaitis, Kulys ir Bruz- 
gevičius (prieš latvius — L 
mieji 5).

Tinklinio rezultatai:
a. vyrų:

Latviai — Lietuviai 2:fi)
(15:2,

Estai — Lietuviai 2:0 (15:1,
Latviai — Estai 1:1 (11:15, 15:3)

1
2

pir-

15:1)
15:3)

Latviai 3 t. 56:21
Estai 3 t. 48:30 
Lietuviai 0 t. 7:60. 
laimėjo I vietą geres-

vieta
vieta 
vieta

Latviai 
niu santykiu.

b. moterų:
Estės — Latvės 1:1 (8:15, 15:1)
Estės — Lietuvės 1:1

(13:15, 15:2)
Latvės — Lietuvės 2:0

(15:4, 15:11)
1 vieta Latvės 3 t. 46:38,
2 vieta Estės 2 t. 51:33,
3 vieta Lietuvės 1 t. 32:58.
Moterys, visų trijų tautų, 

tinklinį žaidžia apylygiai. Vyrai 
lietuviai pasirodė labai silpnai.

Lietuvius tinkliny atstovavo: 
Balsys Vyt., Balsys Juozas, Na
ras, Priekšaitis, Kulys, Norkus, 
Petrulis ir Bruzgelevičius.

Moteris: Kuprevičienė, Bara
nauskaitė, Brinkmanaitė, Zub- 
rickaitė, Raudonytė ir Ožolaitė.

Stalo teniso rezultatai
Vyrai:
Latviai — Estai 5:1
Lietuviai — Estai 5:0
Lietuviai — Latviai 5:4.
Moterys:
Latvės — Estės 5:0.
Tik stalo tenise lietuviai

mėjo I vietą. Atstovavo: Pranas 
Gvildys, J. Ranonis ir Rautinš. 
Moterų stalo tenise lietuvės ne
dalyvavo.

Šachmatų rezultatai
Estai —>■ Latviai 4Vz:l^-
Lietuviai su estais ir latviais 

dar nelošė, nes latviai nustatytu 
laiku į rungtynes neatvyko, o su 
estais rungtynės atidėtos.

Pranas Mačiulaitis.

lai-

MTEffūūPPtę!
jįsRUKŠČIAUSIOS RŪŠIES MENO / 
£jl|gRANKDARBlU GRMJNlRljgIV,,

""V

Ąukso sidabro papuošalai, keramika 
odos ir meno išdirbiniai Lietuviškos 

kitų tautu klasikines muzikos^

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

jas. Darbas atliekamas prity-1 
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.

Lietuvis pigiai 
perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kt.

Vežama ir į provinciją. 
406 MONTROSE AVE. 

Toronto, Ont. 
TELEF. LA. 3911

n-

Didžiausias namų 
pasirinkimas 

visuose miesto rajonuos^
Tik paskambinkite kiek Jū^pi
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 I 
1675 Bloor St. W. Tel. KE. 791r 

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

Visais turto pirkimo ir parda

vimo reikalais Jums patarnaus

FELIKSAS SENKUS
Tcl. LL. 3744.

DIENOS

Paieškpjimai
Balio Milteniaus, gyv. Kana

doje ieško Asačiovas Morkus, 
gyv. 4 West St., Beverly Bridge, 
Yorks, England.

Petro Ruzgo, kilusio iš Utenos 
apskr., Tauragnų valse., Pilkė- 
nų km., 1950 m. dirbusio Delhi 
apyl. p. Bikų tabako ūkyje, ieš
ko A. Vinickaitė, gyv. 142 Edna 
Ave., Toronto, Ont Jis pa(s, ar 
žinantieji jo gyv. vietą, maloniai 
prašomi pranešti augščiau nuro
dytu adresu.

William Bolland Real Estate

1130 College St., Toronto, OnL

BE RADIO,

MODERNIŠKAS ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ MAGAZINAS 
PAVAIZDUOJA PASAULIO LIETUVIŲ VEIKIMĄ PAVEIKSLAIS.

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

KANADOJE "LD" GALIMA UŽSISAKYTI PAS:
V. Aušrotę — 263 Havelock St., Toronto, Ont., 
S. Buįokę — 1338 Downing St., Winnipeg, Man., 
J. Douginoitę — 56 Concord, St. Catharines, Ont./ 
J. Kriščiūng — 96 Wright St., Toronto, Ont..
V. Montvilq — 275 Bloor St., Sudbury, Ont.,
Jer. Pleini — 1 13 Cannon, E., Hamilton, Ont.,
Pr. Rudinskq — 377 Willibrord St., Montreal, Que

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda naujausius įvairių rūšių laikrodžius. Galima 

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

Atidaryta iki 7 vai. vakaro.
272 2 QUEEN ST. W. TORONTO

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas"Tony
Real Estate darbe turis didelio patyrimo 

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143 |

JAU IŠĖJO IŠSPAUDOS

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

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

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

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

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

Dr. H. FENIGSTEIN 
(baigęs gyd. mokslq Eurcpc-je) 

ollieka generalinę medicinos praktikę

372A QUEEN ST. W., Room 2 
Toronto, Ont.

(netoli Spodino Ave.)

Priima ligonius susitarus 4.30—7 pp. 
TEL. RA. 9277

Kolba prancūzų, vokiečių, lenkų ir 
rusų kolbomis.

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

Pinigai įmokami iš karto
Hollywood Clothing

270 QUEEN ST. WEST 
(kampas Beverley)

elektrinių prosų, krosnių, dul- 
kiasurblių, laikrodžių, skalbimo 
mašinų ir tt. taisymo, Europos 
aparatams pakeičiamas transfor
matorius už $12; bat. durų skam
butis Įrengiamas už S6: elektr. 
durų užraktas su mygtukais už 
$20; auto radio su Įrengimų kom
plektu $60 ir kiti darbai, atlieka
mi greitai ir pigiai. Už atliktą 
darbą garantuoju ir pageidau
jant taisau namuose.
Skambinti tel. LL. 7354. Naktį 
tcl. 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. 

Tel. L Y. 2630
507 Parkside Dr.

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

YY Pažvelkit į šį modernų miegamąjį! *>  
12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komplekte ici ” 
2°DŪkknT°^t?U otai P‘aLS ,stalčiais- sP‘nta- spyruoklines matracas, 
2 puk. pagalves, 2 kamb. lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairiu kom- 
mltraUcumkmmuJUsn?ntU’ 1k,0Snil’- skalblmo

aiiacų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namu aostatvmui 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlaL 
kymas prck.ų veltui. Atidaryta nuo 9 vai. rvto iki 9 vai vak.

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



MANN-MARTEL

11.400. 6 komb. Lobai gerame sto
vyje mūrinis narnos. Dvi 
modemiškos virtuvės. Pato
gus susisiekimas.

Parduodant ar 
perkant 

namą

WINNIPEG, Man

11.900. 6 komb. mūrinis narnoj.
Galinis Įvažiavimas. įmokė
ti $3.500.

RESTORANAS—VALGYKLA
13.500. Pilnai Įrengtas 40 vietų res

toranas lietuvdkamee dis
trict*.  Augšra apyvarta, ge-

malonus ir skubus
PATARNAVIMAS

%

DUNDAS—DUFFERIN
12.900. Atskiros mūrinis duplex. 2 

buto*  po 4 komb., dvi vo
nios, olyvos opšidymos, di
delis sklypos. Ideolus pir
kimas dviem šeimom susi-

Reol Eztote Broken

V. YURKA
Tel LA. 1564, OL. 4146 

Vakarais LO. 2266.

CHRISTIE—DUPONT
14.200. 8-nių komb. atskiros mūri

nis, 2-jų augštų nomas. 
Karšto vandens su alyva 
apšildymas. 2 virtuvės, 2 

. garažai. Tikrai geras pir
kimas.

HIGH PARK
16.500. 8-nių kamb. atskiros, mū

ras namas. Karšto vandens 
ir alyvos apšildymas, mo
demiškos garažas. Vertos 
dėmesio.

GLENLAKE—INDIAN RD.
16.500. 8 komb. atskiras mūrinis 

namas, karšto vondens-oly- 
vos apšildymas. Įvažiavi
mas, vaismedžiai. Augštas 

- . Įmokėjimas.

fnala namų pirkimo ir pardavimo 
• reikalais kreipkitės Į

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

Namų telef. RU. 14)203.

ašomo palikti savo pavardę ir tele- 
no numerį, jei skelbiantysis būtų lai

kinai išvykęs.

WANN & MARTEL 
REALTORS

Kaip pasiryžta įsigyti savo 
bažnyčia?

šv. Kazimiero dieną lietuvių 
kolonijos klebonui nunešus rink
liavos pinigus vietos kunigų se
minarijai vyskupijos kancleris 
nurodė žemėlapy vietą, kur lie
tuviai galėtų statyti bažnyčią.- 
Tai pats miesto centras: nuo Pa-' 
cifik geležinkelio stoties iki j 
Montreal Bank, kur Main kerta į
Portage. Kairioji Main gatvės Proswita salėje įvyko ABN susi
tink upės) pusė. rinkimas, kuriame dalyvavo virš

Klebonui išėjus aplankyti ta- 1800 žmonių įvairaiusių tautų, 
me rajone esančių lietuvių, tą pagerbti atvykusį pirmininką 
patį vakarą Henri-Martha gatvių . Stecko, kuris padarė platų pra- 
sankryžoj pasisekė rasti parduo- nešimą apie išlaisvinimo darbus, 
damą žydų sinagogą. Sekančią
dieną užeita tuo reikalu pas p. zoliucija prašyti Kanados vy

riausybę, kad būtų uždarytos ko
munistų organizacijos. Susirin
kimui pirmininkavo Jonas Cin- 
ga. Sceną puošė įvairių tautų vė
liavos, tarp kurių buvo ir Lietu
vos trsipalvė. Šį įvykį vietos ang
liškoji spauda tinkamai paminė
jo. Abu dienraščiai išspausdino 
iškeltas kalbėtojo mintis ir rezo
liucijas.

$12.500. Palmerstoa-Blaor
6 komb., gražiai sutvarky
tas mūrinis namas, alyva 
apšildomas, kietos grindys, 
didelė virtuvė, sinka II-me 
augšte. Labai patogus iš
nuomavimui.

$ 10.900. Bloor-Ossington
6 kamb. mūrinis namas, 
vandeniu apšildomas, nau
jos kietos grindys, garažas, 
gražus kiemas.

$14.500. High Park distrikte
7-ni ka*mb.  ant 2-jų ougš- 
tų, sanrūmis ir pusryčių 
kambarys, lobai geras mū
rinis namas, gražioje gat
vėje, alyva apšildomas, mo
derni virtuvė, garažas ir di
delis kiemas.

Mėgstate dažyti ar šiaip tvarkytis 
apie namus?

Yra gero proga Įsigyti gerg 
mūrinį nomg High Parko 
rajone. 9-ntų kamb., van
deniu šildomos, nebrangi 
kaina su $4-5.000 įmo
kėti.

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-130 ir 
7-9 po pietų

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. WA 1344

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6 
irmadieniais ir ketvirtadie*  
ais priima taip pat 7-9 popiet

386 Bathurst St Toronto 
TeL EL 6515

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715AKIŲ SPECIALISTAS 
M.STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 
12 Bathurst Telef. EM 3-6373

K. Musteikį pasitarti
Kovo 10 d., suradus pardavimo 

agentą, Kazimieras Musteikis, 
Petras Kumpas, Vincas Januška, 
Povilas Jauniškis, Mykolas Ja
nuška ir kun. Bertašius nuvyko 
jos apžiūrėti. Pasirodo, nors reiks 
daug darbo dėl remonto, bet ga
lima būtų joje įrengti gražią 
Jjažnytėlę. Be to, svarbu, kad yra 
suolai ir kėdės.

Kovo 11 d. klebonas nuvyksta 
pas J.E. vyskupą prašyti leidi
mo. Vyskupas panoro pats ap
žiūrėti.

Kovo 12 d. J.E. arkivyskupas 
Philip E. Pocock, lydimas kun. 
J. Bertašiaus atvyko prie minėto 
pastato, kur jau rado K. Mustei
kį, P. Jauniškį ir M. Janušką, 
kurie J.E. paaiškino apie remon
to galimumus. J.E. pripažino, 
kad namas galimas pirkti, bet 
dėl leidimo dar turįs pagalvoti.'

Kovo 27 d. J.E. pranešė, kad 
leidžia rinkti pinigus, o leidimas 
pirkti bus duotas, kai kasoje bus 
pusė reikalingos sumos. Šis J.E. 
pažadas ir privedė prie galutino 
pasiryžimo, kurio pasėkoje gegu
žės 4 d. parapijiečių susirinki
mas išrinko Bažnyčios Įsigijimo 
Komitetą.

— Genė ir Vytautas Galinai- 
čiai gegužės 7 d. 11 vai. vak., su
laukė dukrytės.

— Gegužės 10 d. pakrikštytas 
Bronius, Marijos ir Jono Mali
šauskų sūnelis. Kūmais buvo ką , 
tik iš Vokietijos atvykusi moti-

KAM MOKĖTI NUOMA KITAM
jeigu Jūs patys dar galite gauti pajamų Įmokėję keletą 
tūkstančių

BR. BUKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

Jūsų pinigai Įdėti banke beveik nieko neneša.

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

ikrinu akis ir pritaikau akl
ius suaugusiems ir vaikams, 
riėmimo valandos: kasdien 
no 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
ekmadien. pagąl susitarimą.
>5 St John’s Rd. W. Toronto 

kampas 94 Laws St
TeL LYndhurst 0052

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

BUTCHER and ARMSTRONG

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O

ritaiko akinius visiems akiu 
efektams. Ištiria akių ner
tis, kurie dažnai sukelia gal
as skaudėjimą ir nervingumą 

Kalba slavų kalbomis
170 College St W. Toronto 

TeL RA 3924

STANLEY SHOE STORE

RADIO AND TELEVISION SERVICE
Phone OL. 3356

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

televizijos priimtuvai, radijo aparatai, nesvarbu kurios 
firmas ir kokiame stovyje bebūtų, jie bus pagal Jūsų pagei-- 
davimo perdirbti, atnaujinti, pataisyti.
BE TO, taisomo ir kitus elektroninius ir elektromechaninius 
prietaisus: frizavimo salionų elektrinius aparatus, mažo 
galingumo elektros motorus, grindų poliruotojus, dulkių 
siurblius, šaldytuvus ir visus kitokius namų ruošos elektri
nius aparatus.
Darbos atliekamo; 18-ko metų praktikos turinčio specialis
to, SKUBIAI, SĄŽININGAI ir PIGIAI. Jei nepatogu atgabenti 
— paimame iš Jūsų namų.

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

Aukščiausios rūšies moterų, 
aikų ir vyrų batai, norma

laus dydžio ir platūs 
(EE—EEE)

1438 Dundas St W. Toronto 
(prie Gladstone)

EUROPA” FOTO STUDIO 
TeL WA 6849

LIETUVIŠKAI KALBĄS 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

615 Queen St W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 
rimų nuotraukos ir spalvoti 

portretai
Darbas pirmos rūšies

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO

iras atlieka visas patarnavi- 
is. Atstovauja du vokiečių biu- 
l Griežčiausia paslaptis. Sąra-

Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų*
Dirbame pagal užsakymus baldų — chesterfield ir studio — 

komplektus ir parduodame kilimus.
• lovų komplektai,

Kalbame rusų kalba

nos sesuo Brunhilde Signoretti ir 
Vacys Stankevičius. Po to įvyko 
jaukus balius.

— Gegužės 10 d. 9-930 vai. 
per radiją CKY kalbėjo Antibol- 
ševikinioTautų Bloko pirminin
kas Stecko. Po kalbos buvo įvai
rių tautų muzikinė transliacija. 
Buvo uždėta ir lietuviškų plokš
telių.

— Gegužės 11 d., sekmadienį,

Susirinkimo metu priimta re

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

Paskolos statyboms, NHA pa
skolos, paskolos perkant namus. 

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

davimo dokumentus.
Įvairus draudimas.

“ŽIBURIŲ” SPAUDOS 
BENDROVĖS SĖRA — 
BŪSI SPAUSTUVĖS 
SAVININKAS!

• Vienas šėres $10.00
• Garantuojamos spaustuvės 

mašinomis.
• Galima Įmokėti dalimis.

Spaustuvė turi daug darbu ne tik lie
tuviškų, bet ir angliškų, tad norimo jo 
praplėsti, Įsigyjant papildomų mašinų.

Pirkti šėrų galima pas val
dybas narius Toronte sek
madieniais po pamaldų 
spaustuvės patalpose arba 

' paštu — 941 Dundas St.
W., Toronto, Ont. Kitose 
vietose — pas Įgaliotinius.

Žiburių" Sp. Bendrovės Voldybo.

“Britanijos 
Lietuvis” 

vienintelis visoj Europoj lietu
vių savaitraštis.

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

sio organo-
Leidžia — D. Britanijos Lie

tuvių Sąjunga, Londone. 
Kaina metams 5 doL

Adresas: 
“Br. Lietuvis’* 

Lithuanian House 
43, Holand Park 

London, W. H—England.

DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS f 
Kalbu slavų kalbomis. 

Room 204, 221 Victoria St. 
Office EM- 6-1753

- Res. teL LY 5797

DĖMESIO!
Lietuvis” Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

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

Darbas garantuojamas.
Paskambinus atvažiuoju į na

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

DĖMESIO!

PARDUODAMI 
NAMAI

HIGH >ARK RAJONE
13 kamb. atskiros, išor. gerom stovy.

ta*.  Išilg. korid. sistema, 
kieto medžio grindys, vond- 
alyva šild., garažas. Įmo
kėti $3.800. Nomas duo
dantis didelį pelnę. Nėra 
jokio morgičio.

10 kamb. Westminster Ave., atski
ros, augštas kokybes na
mas. Vand. alyva š»4d., 2 
virt, ir 2 vonios, garažas. 
Kaina $17.000 vietoj 
$19.000.

10 kamb. atskiros mūrinis nesenas 
namas. 2 atskiri butoi su 
modern, virtuvėm. Vienos 
komb. praeinamas. Vond.- 
alyvo šild., garažas. Idea
lus pirkimas 2 šeimom ar
ba turintiems tik $3.000 
įmokėti.

7 kamb. atskiras, didelis sklypas,
puiki aplinkuma, (šoriai i( 
viduj geram stovy. Vand - 
alyva šild. Iš korid. Į visus 
kamb. Be morgičių. Gali
ma įrengti du kambarius 3 
augšte. Privatus įvažiavi
mas. Vieta 3 garažams. 
Kaina be nuolaidų tik 
$14.000 vietoj $16.500. 
Įmokėti $7.000. Porodyti- 
nos tik opsisprendusiems 
pirkėjoms.
GOTHIC AVE.

10 kamb. atskiras, vand. alyva šild., 
skers, korid. Kambariai da
žyti. Parketas, 2 vonios ir 
dvi modern, virtuvės. Gora- 
ęui vjeta. Didelis sklypas. 
Vienas margyčius. Kaino 
$17.000. įmokėti $6.500- 
$7.300.

COLLEGE ST.
8 kamb. Pusiau atskiros, 2 virtuvės,

išilg. korid. Parketas. Alyva 
šild. Gero vieta biznieriam 
Kaino $12.000.

GLADSTONE AVE.
10 kamb. atskiros, mūro namas, lš- 

ilg. korid. Kieto medžio 
grindys. Oru anglim šild. 
Vieta 3 garažams. 1 mor- 
gičius. Kaina apie $12.000 
įmokėti $3.000.

GRACE AVĖ.
8 kamb. atskiros, oru alyva šildom., 

išilg. korid. Garažas. Švarus 
ir gerom stovy namas. Be 
morgičių. Kaina $14.000. 
įmokėti apie $4.000.
‘ EUCLID AVE.

5 kamb. pusiau atskiras, mūrinis, 
naujai atremontuotas. Na
mas tuščias. Lane. Kaina 
$5.000. įmokėti S 1.000- 
$1.500.

Įvairių ir Įvairia kaina namų, biznių 
pasirinkti ypač lietuvių mėgstamuose 
rajonuose prašome kreiptis i:

Dr. J. Kaškelis
Skambinti te!.: WA. 2646, WA. 2647 

ir WA. 2648.

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

R. TESLIA
Real Estate & Insurance Broker

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St W. Toronto 

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

MANNING CARTAGE
& MOVERS -

184 Manning Ave. 
TeL WA—0791 •>

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

SKIFF’S
VALYMAS —

PROS AVIM AS — 
PATAISYMAS — 

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas SL West Toronto 

Telefonas EM 4-6649

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS

ir ft
Suite 410,

394 Bay St, Toronto, Ont 
Tekt. EM. 4-9912.

DĖMESIO!

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

skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos

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

ANT. SLABOSEVICIUS
Jewellery and Watches Importers Agent 

1330 Dundas SL W. Toronto. TeL LA. 1306 
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. 457G
z ANT. JUOZAPATIS

' n ■ i —

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

Sėkmingi rezultatai arba grąžinam pinigus

GOLDENBERGS HAIRDRESSING
Ilgalaikio sušukavimo ir plaukų dažymo specialistas

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

I YORK PACKING CO. LTD.
1104-106 Trowell Ave., Tel.: JU. 2704. JU. 5197. Toronto 9, Ont.
| Mes gaminame geriausios
kokybės produktus:

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

Priimami užsakymai vestuvėms,
i piknikams, pokyliams.
I o »*■.■■  ■■UI .1—■ie.ii Mill ,■

Pigiai ir skubiai perveža baidus,
STATYBOS MEDŽIAGAS JR KT.

VISOMIS SAVAIT ĖS DIENOMIS.

V. $ I M K U S
400 DOVERCOURT RD. - TEL. LO. 8950.

Mes dirbame 24 valandas
THE VICTORY FLORIST

Mūsų krautuvė dvejose vietose: _• _
749 QUEEN ST. E. IĮ 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 i lietuvį
JOHN BARCAS

Atstovauju:
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 ... $2.751 Moteriški augšti kulnys ........ 30c.
Moteriški augšti pusp. ir kuln. 1.75 Moteriški žemi kulnys 40-50c.
Sportiniai .... . ..... . .......... 2.25 Vyriški kulnys ........  75-85c.

SAV. S. ANDRIEKUS
“——“'—————————MMMMM—MMaMMMMMM*—MHMM*M*MM ——MMMBMMa

LONDON FURNITURE CO
Rinas baldų pasirinkimas. Minkšti baldai—parduodami nauji 
ir atnauj.’nami seni. Kalbame europ. kalbomis

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

MES GELBIME ATSIKVIESTI JŪSŲ 
GIMINES IR DRAUGUS Į KANADĄ.

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

! sutartis ir kit
DOMINION TRAVEL OFFICE

S. HEIFETZ, VIEŠOJO NOTARIJATO VEDĖJAS
143 QUEEN ST. W., Toronto 1, Ont. - Telefonas EM. 6-6451 

Mes susirašinėjame vokiečių kalba

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai •
M. MALINA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO
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. TORONTO. Ont
Balsavimai į Kr. T. Toronte

Rinkimus pravedė pakeistos 
sudėties Apyl. LOKas, nes dau
gelis jo narių buvo kandidatai 
Balsavimo būstinė liet parapi
jos salėje buvo sutvarkyta dar 
išvakarėje. Kiek sąlygos leido 
buvo stengtasi išpildyti slaptu
mo reikalavimus, tačiau, kai su
sirinkdavo didesnis balsuotojų 
skaičius, panaudotos galimybės 
buvo nepakankamos.

Šeštadienio Ąrtą ALOKo pre
zidiumas akivaizdoje susirinku
sių padėjėjų balsavimo techniš
kiems darbams vykdyti ir kelių 
balsuotojų uždarė balsavimo ur
ną. Lygiai 8 vai. r. ’balsavimo 
būstinė atidaryta. Pirmas, tik ką 
iš darbo grįžęs, balsavo p. Vir- 
būnas^

Jau nuo pat ryto lietuviai trau
kė balsavimo būstinėn. Ypač pa
daugėjo po 11 vai. ir po pietų 
apįe 3 vai. ir visą laiką nenu
traukiamai iki pat uždarymo 10 
vai. vakare, nors dar prieš piet 
prasidėjo smarkokas lietus.

Balsavimas ėjo sklandžiai, iš
skyrus porą nesusipratimų, kilu
sių dėl nebuvimo platesnių bal
savimo technikai vykdyti taisyk
lių. Bet tai beabejo bus sutvar
kyta C. LOKo.

Lygiai 10 vai. būstinė uždaryta 
ir pradėtas balsų skaičiavimas.

Iš 1933 anksčiau ir balsavimo 
dieną įsiregistravusių lietuvių 
balsavo 1036, t.y. 53,7%.

24 balsai pagal taisykles pripa
žinti negaliojančiais. Šių tarpe 
netrūko ir humoristinių įrašymų 
— “nei vieno balso už liaudies 
priešą”, arba “lai gyvuoja volde- 
marininkar”. Tūlo net pasirašyta.

Daviniai ne tik tikrintojus do
mino, bet ir kitus susirinkusius. 
Fotografavęs urnos atidarymo ir 
balsų išėmimo ceremonijas, p. 
Dvylaitis ištisą naktį laukė pa
čios pabaigos. O ji nusitęsė iki 
7 vai. ryto. Nuovargis dirbusiųjų 
didelis, nes dauguma tie patys 
su mažom pertraukom visas 24 
vai. išdirbo ir tik sekantį rytą, 
užbaigę darbą išsiskirstė su aiš
kiais rezultatais.

Nakties metu darbas būtu bu
vęs dar sunkesnis, jei nebūtų at
siradę geraširdžių iniciatorių, 
kurie parūpino kavutės ir už
kandos. ' ‘ .

Ir taip KLB Kr. Tarybos rin
kimai visai demokratiniu keliu 
jau įvykęs faktas.

Provizorinių rezultatų žiūr. 
1 pusi.

Šokiai
Gegužės 31 d., šeštadienį. ŠV. 

Kazimiero auditorijoje jūros 
skautai ruošia šokių vakarą.

JT atsakė
Į sausio 13 ir 14 d. pasiųstus 

laiškus dėl Lietuvos okupacijos 
ir genocido klausimo išjudinimo 
JT Žmogaus teisių skyrius gegu
žės 21 d. raštu atsakė torontie- 
čiams Diržiui ir Sidarui.

Atsako, kaip ir anksčiau kiek 
Apyl. LOKui, kad jų raštai bus 
pateikti kaip medžiaga nariams. 
Informacijai taip pat pridėta iš
trauka iš statuto, paaiškinanti, 
kaip su ta medžiaga elgiamasi — 
kaip ji pateikiama narių žiniai.

— Oakville. — Fordo viešųjų 
ryšių direktorius Garbutt pa
reiškė, kad čia įmonės būsią di
džiausios Kanadoje po vienu sto
gu, būsiančios baigtos po metų.
Išnuomojamas kambarys vyrui 
arba mergaitei. Galima naudotis 
virtuve. Kreiptis bet kuriuo lai
ku 10 Abbott Ave. Tel. LY. 7915.

’ ---------------- ---
Išnuomojamas kambarys Il-me 
augšte. Galima naudotis virtuve. 
5% McKenzie C res. (Prie Dun- 
das-Dovercourt).. Tel. K E. 9222.

Rinkliava bažnyčios statymui 
šį sekmadienį, birželio 1 d., To- 

onto liet. kaL bažnyčioje įvyks- 
3' rinkliava naujos bažnyčios 
statymo fondui.
TLNF šėrininkų susirinkimas
Sekmadienį, birželio 1 d., 2 vai. 

pp. užpirktuose Lietuvių Na- 
nuose 1129 Dundas St. Ia salė
je (būv. lenkų) įvyksta visuo
tinas TLNFondo šėrininkų, pa- 
;irašusių pasižadėjimo lapus ir 
norinčių pirkti Šerus, susirinki- 
nas. Prašoma skaitlingai daly- 
zautt TLNF Valdyba.

TLNF valdybą dabar sudaro:
J. Strazdas, SLA .atstovas — 

pirm., A. Šalkauskis, Inž. S-gos, 
vicepirm., A. KiršoniŠ, KLT, II 

zicepirm., J. Karka, KLS, I sekr.,
L. Abramonis, Skautų, II sekr., 
J. Jurkšaitis, L AS, atsk. vedė
jas, J. Margis, “Verslo”, ižd., K. 
Lukošius, sport., narys, Bumbu- 
.is, ateitininkų, narys.

KLB TApyl. LOK Prezid.
Lietuviai studentai 

reprezentuojasi
Toronto universiteto Architek- 

;ūros fakulteto I-mojo kurso stu
dentas Vacys Liačas išlaikė eg
zaminus su pasižymėjimu ir lai
mėjo Turnbull Elevators Ltd. 
skirtą premiją.

Džiugu, kad mūsų jaunimas, 
nors ir sunkiose sąlygose, entu
ziastingai veržiasi į mokslus ir 
gana dažnai parodo savo, pra
našumą kitataučių studentų tar
pe.

Jaukus pobūvis
Sekmadienį, gegužės 18 d., lie

tuvių parapijos salėje Toronto 
vyr. ateitininkai suruošė pobūvį 
—arbatėlę. Dalyvavo nemažai 
svečių.

Prie gražiai papuoštų ir viso
kiomis gėrybėmis apkrautų sta
lų, dainai keliant nuotaiką, jau
kiai praėjo vakaras. Nuotaiką 
dar labiau pagyvino p. Kaknevi
čiaus pravesta jumoristinė prog
rama. Prisijuokta iki ašarų.

Aktualiais laiko klausimais 
kalbėjo p. Yokubynienė, p. Rin- 
kūnas ir Dr. Šapoka.

Be to, pobūvyje nariai sužino
jo gerą naujieną. Visiems to
rontiškiams pažįstamas senesnės 
kartos ateivis p. Alekna savo žo
dyje pažymėjo, kad savo lėšomis 
išleidžiąs ateitininkų ženklelius 
ir dalį jų padovanojąs Toronto 
ateitininkams. Mecenatui plo
jimu išreikšta pelnyta padėka.

Pasišnekučiavus prie stalų, se
kė linksmoji dalis: šokiai, žaidi
mai, dainos, nusitęsę iki vėlyvo 
vakaro.

Padėka
Gerb. p. P. Alekno Toronto ateitinin

kams padare lobai malonia staigmena— 
savo lėšomis išleido ateitininkų ženkle
lius ir dolj jų padovanojo visiems Toron
to ateitininkams.

Visų narių vardu Toronto vyr. at-kų 
kuopos valdyba reiškia greb. p. P. Alek
nai nuoširdžiausių padėką.

Mes tikime, kad torontiškiai ateiti
ninkai, nešiodami savos organizacijos 
ženklelį, mielai visad prismiins gerb. me
cenatą.

Lindime p. P. Alekno idor daug gra
žių metų. Toronto Vyr. At-kų V-bo.

Vedybos — krikštynos
Toronto liet. kat. bažnyčioje 

pereitą šeštadienį susituokė: Ba
lys Čepkauskas ir Barbora Šapo- 
gaitė, Zigmas Kazlauskas ir Elzė 
Trinkūnaitė, Adolfas Simonavi- 
čius ir Izabelė Grubevičiūtė.

Pakrikštyta: Gloria Joana Sni- 
derytė, Romualdas Antanas Kuz
mickas ir Vaclovas Vytautas 
Čaplikas.

— Torontas. — Pereitais me
tais iš 104.842 imigrantų, atvyku
sių į Ontario provinciją, Toronte 
įsikūrė 43.425, Hamiltone 6.781, 
Windsore 3.939, Otavoj 2.779, 
Londone 2.563, Fort William ir 
Port Arthur 2.354.

KINO “CENTRE”
Kasdien nuo 6 vai, vak._______Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, gegužės 29, 30, 31 d. ■
1. ROYAL WEDDING — spalvota Fred Astaire, Jane Powell
2. TRAIL OF THE YUKON — Kirby Grant, Chinook — the dog

Pirmadienį — trečiadienį, birželio 2, 3, 4. d.
1. LIVING IN A BIG WAY — Gene Kelly, Marie McDonald
2. COST PEOPLE — Mai Zetterling, Dennis Price

{LINKSMI IR ĮDOMUS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga'

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR I PROVINCIJĄ. 
Kreiptis:

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

Atidarytas naujų kanadiečių 
dailininkų klubas

Gegužės 18 d. Toronte įvyko 
Naujųjų Kanadiečių' Dailinink: 
klubo — New Canadians’ Ar 
Club — oficialus atidarymas. 
Kun. Raidur savo kalboje palin
kėjo naujam klubui sėkmės šie 
kiant užsibrėžtų tikslų. Po to p. 
Florence Akins perskaitė anglų 
kalboje paruoštą šio klubo pir 
mininko dail. Tel. Valiaus kal
bą, kurioje buvo trumpai aptarti 
klubo tikslai, uždaviniai ir veik
los sąlygos. Taip pat buvo pri
minta, kad klubas yra Kanados 
valdžios įstaigų legalizuotas ir 
kad Imigracijos ir Pilietybės 
Departamentas sveikina klubo 
įsisteigimą ir linki jam geriau
sios kloties dirbant šioje plačio 
je' ir svarbioje kultūrinėje sri
tyje. Klubo sekretorė p. Falken- 
berg padarė trumpą pranešimą 
apie klubo ekonominę padėtį.

Į oficialų klubo atidarymą su
sirinko per 60 dailininkų ir sve
čių. Šiuo metu klubas turi per 
50 aktyvių narių — įvairių tau
tybių dailininkų.

Po oficialiosios dalies dalyviai 
kukliai pasivaišino, pasidalino 
įspūdžiais, užmezgė naujas pa
žintis.

Klubo patalpos — du dideli 
kambariai — pačiame Toronto 
centre, tarp Yonge ir Victoria 
gatvių, jau papuoštos klubo na
rių tapybos darbais, skultūra ir 
grafika.

Norintieji įstoti kluban akty
viais arba garbės nariais ar rė
mėjais (priimami ir ne dailinin
kai) prašomi kreiptis į dail. T. 
Valių, 84 Pine Cres. Road, To
ronto, Ont. Tel. LY. 3040.

Palaidotas a.a. Parukevičius
Pirmadienį Toronto liet, baž

nyčioje įvyko iškilmingos pamal
dos už a.a. Petrą Parukevičių. 
Velionis buvo sulaukęs žilos se
natvės: 84 met. Į Kanadą atvyko 
prieš daugelį metų. Jis paliko 
didelę giminę, siekiančią net 
ketvirtos kartos.

Mirė p. Sungaila
Virš keturių metų sirgęs Gre- 

venhorsto sanatorijoje lietuvis p. 
Sungaila šiomis dienomis mirė. 
Velionis palaidotas Muskokoje. 
Pažymėtina, kad ir velionies 
žmona, gyvenanti Toronte, šiuo 
laiku randas iligoninėje. Sun- 
gailai turi tris mokyklinio am
žiaus vaikus.

PRANEŠIMAS TORONTIEČIAMS
Prašau visus tautiečius

NAMŲ PIRKIMO, PARDAVIMO, PASKOLŲ SUKĖLIMO 
arba pasitarimo reikalais kreiptis į sekančią agentūrą, 

kurią atstovausiu nuo šios dienos

MENARY and SON
431 Roncesvalles Ave. Toronto. Tel. LL. 1112

*

Didelis AČIŪ visiems lietuviams, kurie mane parėmė.
Taip pat ir ateityje stengsiuos patarnauti savo tautiečiams 

kuogeriausiai.

A. GARBENIS
Namų TcL HY. 1543

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. Minkš
tus baldus dirbame pagal užsakymus. ' »

• "NECCHI" firmos siuvamos mašinos ir "ADMIRAL" šaldytuvai, pasau
linėje rinkoje žinomi kaipo geriausi, o kainos žemesnes.

• Nuo gegužės 26-31 d.d., viso savaitė yra krautuvės lankymo ir apžiū
rėjimo savaitė. O gegužės 28 ir 29 d.d. bus siuvamą mašinų demon
stravimas.

• Kiekvienas-na atsilankęs krautuvėje ir užpildęs kortelę gali laimėti 
siuvamą "NECCHI" mažiną $139.50 vertės.

• Maloniai kviečiame visus apsilankyti, pamatyti ir laimėti!

Krautuve atidaryta nuo ryto 9 vai. iki vakaro 9-vok .

Informacijų klausti JONĄ AUKŠTAITJ.

Dr. Aleksas Valadka 
Gydytojas ir chirurgas 

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

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

susitarimą

Telefonas ME. 2933

Čikagos Lietuvių Dramos 
Teatras vėl Toronte
- Lenkų salėje, Claremont 62 .. . 

Penktadienį, gegužės 30 d., 830 vaJL vakare 
.. Šeštadienį, gegužės 31 d. 230 vaL po pietų

ANNA CHRISTIE
Eugene O’Neill 4 veiksmų drama 

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.

ŠEŠTADIENĮ, birželio 7 dieną St. Catharines lietuviai rengia

pirmąją gegužinę
nepaprastai gražioje vietoje, ant Ontario ežero kranto —

PORT WELLER, GARDEN CITY BEACH.
Gros gera kapela Bus silpnų ir stiprių gėrimų. Kelias iš Eliza
beth Way į Niagara St ir ja iki Lakeshore Rd., kur į kairę iki 
kelrodžio Garden City Beach. Pradžia 12 vai.

' - Blogas oras nesutrukdys šokių, nes yra puiki salė.
Rengimo Komitetas.

Vieno verslininko metinės
Torontiečiai -gerai žino 921 

■ Dundas W. gatvėje, prie mūsų 
bažnyčios, vyriškų ir moteriškų 
rūbų krautuvę. Prieš metus jos 
dar nebuvo. Jos savininkas p. 
Jurkšaitis į Kanadą atvyko vos 
prieš pora metų, kaip ir beveik 
visi lietuviai, be jokio kapitalo. 
Dirbdamas naktinį darbą fabri
ke, dienomis jis pradėjo verstis 
savo paties rūkomų ungurių par
davinėjimu, o susikrovęs keletą 
šimtų dolerių atidarė šią krautu
vę kartu su vienu bičiuliu, ku
riam po keleto mėnesių atmokė
jo dalį ir liko vienas. Sumaniai 
vedama jo krautuvė turi neblo
gą pasisekimą, o kadangi p. Jurk
šaitis dar vra uolus visuomeni
ninkas, tai ji pasidarė taip pat 
lietuviškas centras, kur tvarko
mi visokie viešieji reikalai. Bū
damas apyl. LOKo, TLNF val
dybos ir Maž. Liet. Bič. bei LAS 
organizacijų narys, p. Jurkšaitis 
sutvarko daugelį tų organizacijų 
reikalų, o jos nuolat viešai skel
bia tą ar kitą reikalą jam pave- 
dusios.

Sveikindami darbštų ir parei
gingą savp bendruomenės narį, 
linkime jam sėkmės savajame 
versle ir liet, visuomeninėje tar
nyboje.

Išnuomojami kambariai ir gara
žas. 21 McKenzie Cres. Galima 
kreiptis betkuriuo metu.
Išnuomojamas butas: didelis 
kambarys, virtuvė ir didelė vie
ta pasidėjimui, Bloor-Eucbd ra
jone. Tel. LA. 0440 po 5 vai. vak.
High Park rajone, 235 Pacific 
Ave., išnuomojamas 1 didelis 
kambarys ir virtuvė arba 2 kam
bariai su virtuve. Dalinai apsta
tyti. Kreiptis po 6 vai. vak. telef. 
MU. 1214.
Išnuomojami liet, rajone erdvūs 
ir gražiai apstatyti kambariai su 
maistu arba be. Gali būti ir šei
mos, bet pageidaujama su se
nyvo amžiaus moterimi, kuri ga
lėtų talkininkauti mažai namų 
ruošai. Telef. LL. 2493.
High Park rajone, Pacific Ave., 
išnuomojamas butas II augšte, 
(frontinis kambarys ir virtuvė) 
ir frontinis kambarys I augšte. 
Skambinti tel. JU. 2509.
Išnuomojami 2-jų asmenų šei
mai 2 kambariai arba 1 Il-me 
augšte. Virti galima atskirai. 
Teirautis visada MU. 8586. 132 
Evelyn Crescent. * * .
Išnuomojamas frontinis kamba
rys antrame augšte, 369 Dover- 
court Rd. Tel. OL. 1206, skam
binti bet kuriuo laiku.
Parduodamas sklypas. Tinka gy
venamo namo statybai — 26 pė
dos fronto, 136 pėdos ilgio. Tel. 
KE. 2154, skambinti po 6 vai. v.
Pamestas-paliktas š.m. gegužės 
24 d. balsavimo būstinėje parke- 
rinis pieštukas. Jo savininkas ga
li atsiimti “T. Žiburių” redakci
joje darbo valandomis.
Ieškau gyvenimo draugės. Esu 
40 metų našlys. Turiu sūnų 8 
metų. Turiu ir namą. Prašau ra
šyti tik rimtai. Adresas: “TŽ” 
Redakcijai Nr. 401.

Vairavimo 
pamokos

duodamos lietuvio instrukto
riaus, žemesnėmis kainomis 

negu kitur.

Skambinti ME. 8760 
nuo 6 iki 9 vai. vakaro.

Edvardas Žukauskas.

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telefj WA 3754

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

314 BATHURST ST. 
Toronto 

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

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

BALTIC CARTAGE &
• MOVERS 

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

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

24 valandų tarr^ba.

MONTREAL, Cue.
KLB rinkimų daviniai

Montrealio KLB apylinkės 
balsavimuose dalyvavo 355 as
menys arba apie 48% balsuotojų 
sąrašuose įregistruotų lietuvių. 
Rinkimų daviniai tokie:

Arlauskaitė Marija 224 balsai,
Juškevičienė Petronėlė 222, Kar- , bu baigti ruošti planus ir pradė- 
delis Jonas 193, Riekus Kazimie- (ti statyti. Jei išeis, norima bir- 
ras 172, Lukoševičius Petras 165, želio gale pašventinti kertinį ak- 
Toliušis Kostas 154, Andriuške- menį. Vienas iš didžiausių klau-; 
vičius 151, Leknickas Jonas 128, 
Balzaras Leonas 119, Jurkus Do
mas 93, Katilius 88, Petronis 88.
Kudžma 87, Sakalas 86, Valiulis; nesigailėti paaukoti šiam svar

bia mreikalui.
Barbora Žemgulytė 

turi garbės pranešti, kad jos se
sutės Julijos jungtuvės su Pranu. 
Mickų įvyks gegužės 31 d. 9 vaL

H. 74, Čipkus 65, Navickas Ant
62, Narbutas Jonas 44, Skučas
27, Baltuonis Pr. 24, Bukauskas
23 balsai.

Dar nėra Norandos ir Vai d’Or 
Aušros Vartų parapijos bažny

čios Kandidatų sąstatas gan sieK cioje.

— Montrealio ateitininkai or- 
mažumos” sąrašas ga- ganlzuoja ekskursiją į Lauren- 

vo pačiame KLCT centre — , tiah kalnus. Laikas ir sąlygos bus 
| Montrealyje, net keturius atsto- paskelbtos vėliau, 
vus. 1

tiek pasikeisti. •,
Taigi tas “NL” amžinai links

niuotas “i

Metų užbaigimas Sunki operacija padaryta St
Lietuvių šeštadieninės mokyk- Mary ligoninėje p. Giviui. Taip 

los Tėvų Komitetas numato pat sunkiai tebeserga P. Draski- 
ruošti pobūvį mokslo metų už- .1 ’ _ * ***ruošti pobūvį mokslo metų už- nis. Po operacijos grįžo jau į na- 
baigimui. Tuo reikalu netrukus mus p. Narbutienė ir iš Royal 
šaukiamas tėvų susirinkimas. I Victorijos p. Givienė.

NEPRALEISKITE PROGOS!
Š. m. birželio mėn. 1 d., sekmadienį, 7 vai. vak. ruošiamas 

METROPOLITAN OPEROS SOLISTO

ALGIRDO BRAZIO
ir pianisto K. S M I L G E V IČ I A U S

DAINŲ, ARIJŲ ir MUZIKOS KONCERTAS
Solistui akompanuoja muz. St. Gailevičiūs 

Koncertas įvyks PLATEAU salėj 3710 Calixa-Lavallee, Montreal 
Kvietimai $1.00; 1.50 ir 2.00.

LAS Montrealio skyrius.

i

— Toronto. — Toronto univ. 
geologijos prof. Langford nuo
mone šią vasarą didelę dalį ežero 
salų gali tekti ištuštinti, nes bus 
apsemtos. Esą, laukiama, kad 
per du mėnesius ežero vandens 
lygis pakils iki 250 pėdų virš jū
ros lygio, o saloms tai jau pa
vojingas lygis.

— Toronto. — Dėl ežerų lyg
mens sumažinimo šiemet nenu
matoma jokių priemonių.

“TŽ” Rėmėjai
Garbės prenumeratoriai:

Pr. Jonelis, Toronto, Ont. S10.
Aukojo: $4: adv. Ch. P. Kai, 

Chicago, Ill.; $2: J. Valaitis, To
ronto; po SI: Dr. J. Meškauskas, 
Chicago, Ill., L. Rudaitis, Toron
to, Ont., M. Škėmaitė, Rockford, 
Ill.. J. Normantas. Coal Harbor, 
B.C., S. Sapkos, Eston, Sask., St. 
Laurinaitis, Toronto, Ont., M. 
Arlauskaitė, Montreal, Que., J. 
Aukštikalnis, Longlac, Ont. kun. 
Z. Gelažius, St. Louis, Mo., J. 
Butkus, Bridgeport, Conn., A. 
Dirsė, Flin Flon, Man., St. De
veikis, Port Renfrew, B.C., J. 
Paškonis, Kitchener, Ont.. St. 
Vaškys, Brooklyn, N.Y., V. Lau- 
rušonis, Clarendon Hils, Ill., A. 
Stankevičius, Snow Lake, Man.

Visiems aukojusiems tariame 
nuoširdų ačiū.

Administracija.

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys

J. BERŽINSKAS . , ’
1212 Dundas SL W. Toronto - - - TeL LA. 9547 ir MU. 3940

šios savaitės namų pirkimai;
7

$11.800, Roncesvalles rajone, 6 kambarių atskiras namas, oru 
apšildomas. Įmokėti tik $3.000.
$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.
$12.000, Grace Str., 8 kambarių namas su baldais, 3 virtuvės 
ir su garažu. Įmokėti $3.000.
$15.000, Roncesvalles rajone, 8 kambarių, vandeniu apšildo
mas, atskiras, gražus namas su dideliu sklypu prie susisie
kimo ir krautuvių. Įmokėti $6.000.
$24.000 Bloor rajone prie High Parko. Atskiras namas, gra- , 
žus duplexas, 12 kambarių, vandeniu apšildomas, su garažu. 
Įmokėti tik $8.000.

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

Geresniam namų pirkimui ir geresniam patarnav:mui 
ir teisingam patarimui pirkite per

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

LA. 2763 x LA. 6101

Žemės pirkimo reikalu
Gegužės 19 d. Montrealio m. 

savivaldybės buvo galutinai pa
tvirtintas Aušros Vartų parapi
jos pasiūlymas dėl žemės įsigiji
mo naująi bažnyčiai. Vadinasi 
sklypas jau yra. Dabar labai sku- 

simų dabar liks sukelti kapitalo 
pakankamai. Klebonas prašo vi
sų parapijiečių, kiek kas išgali,

Ligonys
Sunki operacija padaryta St.

WINDSOR, Ont.
Windsoro Liet. Kat. Bažnyčios 

Komitetas praneša visuomenei, 
kad dėl atsiradusių kliūčių pa
skelbtoji gegužės 31 d. gegužinė 
neįvyks. Komitetas.,
Aukos Tautos Fondui

St. Catharines, Ont. ALOKo surinkta 
per Vasario 16-tos minėjimą $105.28.

Toronto ALOKo surinkta per Vasario 
16-tos minėj yną $247.90.
t Montrealio, Que. ALOKo surinkta per 

Vasario ]6-tos minėjimą $184.15.
Calgary, Alfa., apylinkės lietuvių su

rinkta per Vasario 16-to^.minėjimą $20.
Priede: sąrašas.
Edmonton, Alto., ALOKo surinkta per

Vasario 16-tos minėjimą $202.55.
Welland, Ont., ALOKo surinkta per

Vasario 16-tos vajų: Welland $109.25; 
Port Colborne $1 15.30; Niagara Falls 
$43.00. Viso $267.55. Aukų lapai: Nr. 
116, 117, 118, 119, 120.

Vai d'Or, Quc., ALOKo surinkto per 
Vasario 16-tos vajų $37.

KLT Vancouver, B.C. sk. surinkta' per
Vasario 16-tos minėjimą $145.75.

Aukų lapai: 157, 158.
Saulf Ste. Marie, Ont., ALOKo surink

to per Vasario 16-tos vajaus metus $170.
Aukų lapai: 221, 222, 223, 224.'
Samia, Ont., apylinkės lietuvių surink- 

Vasario 16-tos proga $46.
Rouyn-Noranda ALOKo surinkta va

sario 16-tos vajaus metu $67.
Delhi, Ont., LOKo ir Tiltsonburg, Ont., 

Ūkininką Klubo surinkta Vasario 16-tos 
metuf Pagal sąrašus $345.53; likutis iš 
parengimo $32.00; loterijos pelnos $112. 
Viso $489.53.

Už aukos Tautos Fondui aukotojams 
ir organizatoriams reiškiame nuoširdžią 
padėką.
. ^Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje

Marija Arlauskaitė 
įgaliotinė.


