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KRAŠTO TARYBA IŠRINKUS
Nuo KLB Krašto Tarybos rin

kimų praėjo jau beveįj^mėnuo. 
Galutinų davinių dar nežinome. 
Jie, kad ir neoficialiai, paskelbti 
tik iš vienos Quebec apygardos, 
galbūt, jau šią savaitę bus žino
mi daviniai ir Ontario apygar
dos, bet šiuo momentu dar labai 
mažai ką tikslaus galima būtų 
pasakvti. Manitobos apygardoje, 
knin žinome, vyks dar papildomi 
rinkimai paštu, tad visiškai ga
lutinų davinių galėsime sulaukti 
gal tik šio mėn. pabaidoje ar net 
liepos mėn. Na, kągi. Palauksim. 
Ne tiek laukėm.

Bet KLB Krašto Tarybą jau 
maždaug turime. Reikia tik baig
ti suvesti apylinkių rinkimų pro
tokolų davinius, sulaukti papil
domų davimų iš Manitobos, pa
skelbti sudėt’ ir sušaukti pirmą 
atstovų suvažiavimą. Vadinasi, 
stovime ant slenksčio naujos 
KLB gyvenimo fazės. Jos seniai 
laukėme su didelėmis viltimis. 
Ar' jos. pasiteisins iš pirmųjų 
žingsnių, sunku pasakyti, bet 
tenka nusistebėti, kad šiandien 
kažkaip per mažai tuo rūpina

’ mės. Net spaudoje tuo reikalu 
tepasirodė vos vienas konstruk
tyvaus pobūdžio p. Daniliūno 
straipsnis (“TŽ” Nr. 23). Anks- 
tyv^niame organizaciniame lai
kotarpy, kai žygiuojama buvo la
bai šlubuojant, iškėlimas klausi
mo, kaipgi gyvensime*,  naujoje

rodė gal peranKstyvas, oet šian
dien jau būtų pats laikas. Klau
simų gi juk yra daug •— ir es
minių ir grynai techniškų. Ne
jaugi viskas bus palikta toms 
“aukoms”, kurie sutiko būti ren
kami? O jei ir jie nepasiruoš su
važiavimui, jei suvažiuos kiek
vienas manydamas, kad jo rei
kalas tik pareikšti savo nuomonę 
iškeltu klausimu, kas paruoš 
konstruktyvinius siūlymus ir 
ateities sugyvenimo principus? 
KLB LOKas tuo reikalu dar nė
ra pasisakęs. Jam nebuvo nei ka
da — perdaug dabar yra grynai 
techniškų klausimų. Reikia ma
nyti, kad, baigęs tvarkyti rinki
minius techniškus klausimus, LO 
Kas imsis paruošti suvažiavimą, 
numatys jam patogią datą ir vie

tą, paruoš siūlymus dėl pakeiti
mų krašto statute — jei keistinų 
dalykų jau bus išryškėję — iš
kels principus organizacinės vi
suomenės struktūros funkcijona- 
vimui palengvinti ir tt.

LOKas, beabejo, jau turi paty
rimo ir yra susidūręs su visa eile 
reikalų, kurie turėtų būti pateik
ti Krašto Tarybai spręsti, turėtų 
būti iškelti, kad neiškiltų Tary
bai jau išsiskirsčius. Bet apie tai 
reikėtų galvoti ne vien LOKui. 
Reikėtų savo pageidavimus bei 
sugestijas kelti visiems, o paaiš 
kėjus, kas išrinktas, ypač išrink
tiesiems reikėtų pagalvoti, kurie 
susitinka, gal net pasitarti,, nes 
sesija juk negalės būti ilga, 
klausimų daug iškils, gi antrą 
suvažiavimą greit šaukti bus ne
įmanoma. „

Šioje vietoje mes jau ne kartą 
pastebėjome, kad Bendruomenės 
organų *veikimo  sėkmingumas 
priklausys ne tiek nuo jų pačių, 
kiek nuo visuomenės laikysenos 
bei paramos. Veiklos pradžiai 
ypatingai svarbi blaivi, jokių 
užkulisinių minčių ar kombina
cijų nelydima atmosfera. Deja, 
jau reiškiasi susirūpinimo ke
liančių žymių. Jei ne vietinėje, 
tai amerikoniškoje spaudoje pa
sirodo pastangų spėjamus rinki
mų davinius net partiniais štam- 
pukais aprūpinti. Nuolatinis 
“Naujienų” koręspondentas J. J., 
j u -spg jo psT^i
ja laimėjusi, kiti kalba, kaip 
“valdys viena partija” ir tt O 
tikrai gaila, kad tie “nepartiniai 
patri jotai” niekaip nesugeba
žmogaus vertinti kitaip, kaip tik 
partinu masteliu. Lietuvių nebė
ra, o tik vien partijų nariai, nors 
daugumas jų su jokiomis partijo
mis savo gyvenime nieko bendra 
neturėjo. Mūsų nuomone, parti
jos ir pasaulėžiūrinės grupės ga
li veikti savo keliu, o Bendruo
menės organai turi visiems lietu
viams bendrus uždavinius. Ir vėl 
kartojame, šitoje vietoje jau ci
tuotą VLIKo pirmininko posakį: 
“Kas PLB įvels į partinių kovų 
sūkurius, bus PLB duobkasys, 
bus tuo patim ir viso Lietuvos 
laisvinimo darbo kenkėjas”.
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xjzYxj. u puin. Kan. u. rančius su vasario 16 gimnazijos moKmiais Diepnoize 
išdalinus Amerikos mokvklu mokiniu dovanojamas knygutes. Su kiekvie
na knygute įteikti asmeniški laiškai, kuriuose kiekvienas dovaną pirkęs 
mokinvs pasisako, kaip jis sutaupė pinigu jai nupirkti ir džiaugiasi galįs 
ją padovanoti. Dovanas gavusieji mokiniai padėkos kiekvienam iš jų laiš
kais. Tuo būdu bus užmegsti ryšiai su Amerikos jaunimu. «

Pabaltieciai Patys Kalti”
“Laisvosios Europos Radijas” gali prabilti lietuviškak. Darbymetš

(Niujorko bendradarbio ALMAUS)
• “Patys pabaltiečiai kalti, kad 

“Laisvosios Europos radijas” ne
kalba jų kalbomis” — jūsų bend
radarbiui pareiškė augštas ame
rikiečių pareigūnas. Pasak jo, 
amerikiečių atatinkamos įstaigos 
nėra gavusios iš pabaltiečių vi
suomenės nei vieno laiško ar me
morandumo, kurie būtų prašę ir 
reikalavę pabaltiečių šitokią pro
gramą įvesti. Jo nuomone lietu
viai, turbūt, dar nėra įsisavinę 
Amerikos demokratijos laisvių. 
Jis nusistebėjo taip pat, jog šiaip 
gerai susiorganizavę pabaltiečių 
grupės nesugeba angliškai skai
tančiai visuomenei pateikti gy- 

informacijos de-vos, aktualios

Ontario apygardos balsavimų daviniai
Pereito penktadienio posėdy 

KLB LOKas suvedė davinius 6 
Ontario apygardos apylinkių: St. 
Catharines, Otavos, Delhi, Rod
ney, Oakvillės ir Londono. Juos 
pateikiame skaitytojų žiniai. 
Skaitlinės rodo davinius augš
čiau surašyta eile:

1. Abromonis
2. Adomavičius
3. Alšėnos
4. Baniūnas
5. Barcevičius
6. Bedarfas
7. Borisas
8. Budreiko
9. Butinas

10. Čeponis
11. Dagilis
12. Doniliūnos
13. Dervinis.
14. Docius
15. Eimantas
16. Gaižutis
17. Garbuzaitė
18. Grigaitis
19. Dr. Gutauskas
20. Indreiienė
21. Jankūnas
22. Januška
23. Dr. Juozapavičius 15 14 24
24. Jurkšaitis
25. Yčas
26. Yokubynos
27. Yokubyniene.
28. Karka
29. Kaukelis
30. Kažemekaitis
31. Kiršonis
32. Kojelatiis
33. Kulys
34. Lėlys
35. Lioudinskienė
36. Lukošius
37. Matulionis 

. 38. Meilus
39. Mikšys
40. Monkuvienė
41. Norkus
42. Norvaiša
43. Novogrodskis
44. Dr. Rocevičtus
45. Pociūnas
46. Poketūros
47. Prof. Paplauskas

5
3

20 
36 
10
21
13 
27

5
22 
16
14

3
21
16
25
20
16 

. 18
20
16

• Likus keturioms savaitėms

gistravusių tarpe matome visą 
eilę didžiųjų lietuvių žurnalistų, 
buv. Lietuvos Aido, XX Am
žiaus ir kitų laikraščių redakto
rių. Labai maža tėra amerikiečių 
lietuvių, kurių dalyvavimas or
ganizatorių labai pageidaujamas. 
Keli jų mano, jog, kaip Amerikos 

. Bet

gančiais savo tautų reikalais.
Ši problema jau kuris laikas 

judinama Niujorke, tačiau abie
jose įstaigose, kurios yra pasišo
vusios tai atlikti, atsakymai ne
buvo optimistiški. Vienos cent
ras Čikagoje uzemęs keistą po- , piliečiams, jiems netinka. __
ziciją. kitos, centras Niujorke juj. ug pusantrų metu visi šie 
yra pasiryžęs pats savo ieidinv- žurnalistai bus Amerikos-pilie- 

je šitokią informaciją patiekti . ■ ^iai. Ai- iie tada sugebės rasti ko-
yra pasiryžęs pats savo leidinv-
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48. Poulenis
49. Petraitis
50. Pyragius
51. Prapuolenytė
52. Razgaitis
53. Rinkūnos
54. Sakalauskas
55. Siemaška
56. Simonaitis
57. Simanavičius
58. Skoistiene
59. Skirgaila
60. Skrinskas
61. Sližys
62. Stepaitis
63. Strazdas
64. Sudikas

6 12 2
27 9 11 3
29 11 8 2
19 14 24 4
1 1 7 15 2
18 7 25 5
6 7 22 3

13 7 10 4
8 1 4 2

12 9 24 . 1
31 3 4 1
25 8 7 1

4 7 5 2
12 8 22 3
25 8 13 2
28 5 12 6
13 11 20 1

2

6

4
4
5
3
2

4 ‘5 65. Šalkauskas
6 1 8 į 66. Dr. Šapoka

17'67. Dr. Šidlauskaitė
7 ■ 68. Šileikytė
9 69. Dr. Tadarouskas
8 Į 70. Tamošauskas 
“ 71. Treigys

72. Tumosos
73. Voičeliūnos
74. Valaitis.
75. Vaitonis
76. Vilutis
77. Zubrys

8
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Vienoje jų net buvo prikišta 
“TŽ” bendradarbiui, kad rašy
damas “Savęs ieškojimo sukak
tuves” nežinojęs visų užkulisių. 
Deja, šiuo pasiteisinimu reikalas 
neišsprendžiamas — faktas lieka 
faktu, jog pol. pabėgėlių buvimo 
čia prasmė yra tikslus ir tinka
mas svetimtaučių informavimas 
apie mūsų tautos nelaimes, mū
sų prisidėjimą prie kovos prieš 
bolševizmą, iškėlimas mūsų nuo
monės tuo ar kitu tarptautiniu 
klausimu ir pasiūlymų, kaip jie 
galėtų būti išspręsti. Jei ALT ir 
PLG nesugebės šio reikalo iš
spręsti artimoje ateityje, inicia
tyvos turės imtis fabrikuose per 

3 g dienas plušą žurnalistai. Kai-
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Balsavo

Deportavimo procedūra
Kanados parlamentas jau bai- < 

gia svarstyti imigracijos įstaty
mo pakeitimus, liečiančius nepa
geidaujamų asmenų deportavi
mą. Esminių pakeitimų nesą', bet 
tik suprastinama esanti deporta
vimo technika. Tai liečią visokių 
nusikaltėlių deportavimą. Lig• 
šiol ta procedūra buvusi labai * 
komplikuota ir ilgai užtrukdavu
si, nes reikėdavo kaltinamąjį ap
klausti trijų pareigūnų komisi
jai ir sprendimą patvirtinti mi- 
nisteriut Dabar apklausinėti tu
rės vienas asmuo, o galutiną 
sprendimą darys trijų imigraci
jos pareigūnų komisija, kuri bus 
kiekviename sienos perėjimo 
punkte. Reabeio, viskas wks 
daus greičiau. Kaip imigrac. min.

kį kitą pretekstą?
• Praėjusios savaitės pabaigoj 

į Niujorką atvyko naujasis Vyk
domosios Tarybos pirmininkas 
K. Zaikauskas tartis su partijų 
“rabinais”. Jei derybos pasisek
tų, K. Zaikauskas netruktų iš
vykti Europon. Su nekantrumu 
laukiama išdavų, baiminantis, 
kad kaikurių užsispyrimas padė
tį padarytų beviltiška.

• Esamuose VD varžtuose “A. 
Balso” lietuviška programa yra 
augščiau vertinama, negu visa 
eilė kitų programų. Praėjusios

(Nukelta į 2 psl.)

Europoje pereita savaitę pasi- Korėjos derybose nieko nauja, 
rodė ženkliu rodančių naujų vėjų Viską tebetrukdo belaisvių klau- 
galimybes bei naujas komplika- simas. JT delegacija pora dienų 
ci j as. Faktas, kad Soveitų Sąjun- t į posėdžius net nebeatvyko, nes 

nieko nauja neišgirsta. Komu
nistai tik kaltina dėl belaisvių 
“terorizavimo”, mat, neramioji 
Koje stovykla išskirstomą prie
varta. Stovyklos rajonuose, ku
riuos imtasi pirmiausia tvarkyti 
buvo pasipriešinimo ir aukų, 
rasta susisiekimo tunelis, prisi
gamintų ginklų ir planas visai 
salai užimti. Kiti rajonai paklu
so vien pagrasinus panaudoti 
ašarines dujas.

Pereita savaitę Korėjoje lan
kėsi D. Britanijos krašto apsau
gos minist. feldmaršalas Alex- 
anderis. Jo paties pareiškimu, 
jis norėjęs vietoje susipažinti su 
padėtimi ir painformuoti tautą. 
Reikia spėti, kad jo surinkta me
džiaga bus panaudota Edeno pa- 
žadėtajai išleisti Baltajai Kny
gai, kurioje būsią nušviesti Ko- 

pat reiškiama noro kaip nors iš- rėjos karo ir derybų reikalai, 
siversti taikiomis priemonėmis, Į P. Korėjos prez. Rhee tebėra 
kad nereikėtų apginkluoti Vokie
tijos. Prancūzijos ministerių 
kabinetas, griebdamasis už pas
kutinio šiaudelio, savo ^užsienių 
r. min. Schumanui pavedė rūpin
tis, kad vakariečiai tartųsi su so
vietais dėl Vokietijos suvieniji
mo bei laisvų rinkimų. Pasak jų, 
tam Bonnos derybose pasirodęs 
palankus ir Esenas, tad pirmiau
sią reikią su jūt^Sųsitarti.

. Tuo _ tarpur/;į^Si.'Vpkietijoją 
įtampa au^a. Gyventojai susi
jaudinę dėl sovietų vykdomo at- 
sitvėrimo nuo Vakarų ir visu pa
sieniu vyksta didelių konfliktų, 
prieinančių iki masinių mušty
nių. R. Vokietijos vicepremjeras 
Ulbricht paskelbė įsakymą poli
cijai pasieny vartoti ginklą prieš 
sieną pažeidžiančius asmenis.

O amerikiečiai į Europą pa
siuntė naują oro diviziją, kuri 
sustojo D. Britanijoje. Tai 49-oji 
divizija — 44 vienetai B-45 daug- 
motorinių sprausminių bombo
nešių ir 75 vienetai F-84 spraus
minių naikintuvų.

ga padarė didelių pakeitimų sa
vo diplomatų tarpe ir kad į Lon
doną paskyrė Gromyko, kuris 
laikomas, greta Molotovo ir Vi
šinskio, vienu įtakingiausių so
vietinės užsienio politikos vado
vų, yra aiškinamas diplomatinė
se sferose ^sovietų nusistatymu 
pakeisti politinę liniją — atleisti 
įtempimą ir atoslūgio metu pa
bandyti suskaldyti vakariečių 
glaustas gretas. Pirmiausia, be- 
abejo, bus bandoma atitraukti 
nuo JAV D. Britaniją, kurioje 
paskutiniu metu darbiečių tar
pe vėl ėmė /reikštis Bevano įta
ka už neutralumą, o ginklavimo
si politika darosi nepapuliari dėl 
vis augančių ūkinių sunkumų. 
Juos net pats Churchill pereitą 
savaitę užakcentavo su dideliu 
susirūpinimu. Prancūzijoje taip

konflikte su parlamentu, bet, JT 
spaudžiant, jo nepaleido. Iškilo 
tik konfliktas su “Amerikos Bal
su”, kuriam pakritikavus jo po
litiką, P. Korėjos stotims buvo 
įtakyta daugiau jo pranešimų 
nebepertransliuoti. Dabar “AB” 
Korėjai transliuojamas iš Japo
nijos.

Irano ir Britų bylą dėl naftos 
bendrovės pereitą savaitę pradė- 

tribunolas. 
Iranas laikosi’nusistatymo, kad 7 
tai yra jo vidaus reikalas ir-Tarp
tautinis Teismas" bylos spręsti ne- 
kompetetingas. Pagal statutą, 
esą, teismas galėtų ją spręsti tik 
iei abi pusės jį to prašytų, o Ira
nas to nėra padaręs. Pagaliau 
pabrėžiama, kad Britai už savo . 
investicijas jau pakankamai pa
sipelnę.

Iš paties Irano pranešama, kad 
ten susektas sąmokslas prieš 
Mossadegh, kuris yra išvykęs į 
Haagą. Suimti 5 pulkininkai, turį 
ryšių su komunistine Tudeh par
tija.

NUŠOVĖ DU ŠVEDŲ LĖKTUVUS
Iš Švedijos pranešama, kad 

pereitą penktadienį ten paslap
tingai dingo lėktuvas su 8 vyrų 
:gula, aprūpintas radaru ir kt. 
modemiškais aviacijos apara
tais. Jo uždavinys buvo apskristi 
Gotlandą. Jis kas 20 min. palai
kė ryšį su baze. Po paskutinio 
ryšio jis iššaukė bazę jau po 17 
min., jam buvo( atsakyta, bet jis 
jau nebeatsakė. Ką jis turėjo 
pranešti ir kas su juo atsitiko, 
liko paslaptis. Oficialiai nustaty
ta, kad paskutinis jo pasiskarde- 
nimas buvo virš Baltijos jūros, 
apie 60 mylių nuo Latvijos kran
to. Iš jūros grįžę žvejai pasakoja, 
kad tuo metu Baltijoje vykę di
deli jūrų ir oro laivyno manev-

’ S. Rusija ir Venecucla 
nutraukė diplomatinius 

santykius
Prieš savaitę Venecuelos vy

riausybė pareikalavo, kad Mask
va atšauktų savo atstovybės 
charge d’affaires L. Krylovą ir 
spaudos attache M. Abeliovą, ku
rie jėga buvo mėginę pagrobti 
du rusus. Maskva notą atmetė, 
savo atstovus atšaiukė ir Vene
cuelos atstovybės charge d’af
faires įsakė su visu štabu išva
žiuoti iš krašto.

— Londonas. — Radijo opera
torius W. Marshal, kuris tik 
gruodžio mėn. grįžo iš afcltovy- 
bės Maskvoje, suimtas. Jis kalti
namas teikęs žinias sovietų am
basados antrajam sekretoriui 
Kuznecovui. Būdamas Maskvoje 
jis palaikė ambasados ryšį su 
Londonu. Kuznecovas iš Londo
no staiga išvyko.

— Viena. — Austrijos sovietų 
zonos spauda pradėjo didelę an- 
tikanadišką propagandą, spaus
dindama Kanadon emigravusių 
ir čia staigaus pasisekimo nera
dusių austrų laiškus. Nedarbo 
metu atvykę imigrantai tokių 
laiškų, beabejo, parašė ne vieną. 
Komunistinė spauda šaukia, kad 
agentai viliodami žadėję kalnus 
gėrybių, o ten nuvykus net dar
bo neduodą.

I .

— Londonas. — S. Chronicle 
praneša, kad britų mokslinin
kams pasisekė nugalėti pagrindi
nę kliūtį atominės energijos va
romiems lėktuvams gaminti — 
išrasti naują metalo lydinį, pa
kankamai patvarų ir galintį pri
dengti nuo radijacijos.

Nedrabo šalpos pakeitimai
Darbo ministeris Gregg parla

mente referavo siūlomus nedar
bo draudos įstatymo pakeitimus. 
Pirmiausiai siūloma padidinti 
maksimalinę bedarbio šalnos 
normą — vietoj $21 iki $24 be
darbiui su vienu šeimos nariu. 
Toliau siūloma pašalpos laukimo 
peri j odą nuo 8 d. sutrumpinti iki 
5 d. Pagaliau nedarbo draudimo 
komisijai duodama teisė Įstaty
mo numatytam šelpimo laikotar
piui pasibaigus mokėjimus pra
tęsti.

Dėl šitų pakeitimų nedarbo 
draudimo mokesčio didumas ne
pasikeis.

— Otava. — Kanados gydyto
jų sąjungos suvažiavimas Bauffe _ _ _ _
vėl svarstė vsiuotino sveikatos' naikintuvų. Du įgulos nariai yra 
draudimo planą. ! sužeisti. Tai įvykę 60 mylių nuo

— Quebec. — Pradėdamas rin-' Estijos krantų. Išgelbėtieji lakū- 
kiminę kampaniją Three Rivers 
premjeras Duplesis iškėlė tezę, 
kad Quebecui reikalinga vyriau
sybė tokios partijos, kuri nebū
tų susieta su federalinėmis parti
jomis. Tokia yra jo paties vado
vaujama Union Nationale par
tija.

Saskatchewano rinkimus 
laimėjo vėl CCF, gavusi 42 vie
tas. kai pereitame parlamente 
turėjo 31. Liberalai gavo 11 vie
tų, prarado 8, o 2 vietos teko

kieno manvmu. ši darba geriau
siai galėtų atlikti LAIC, ALT 
agentūra, kuri, papildyta ir talki
ninkaujant gabioms žurnalisti
nėms reorganizuojamos LŽS-gos 
pajėgoms, leistų savaitinį anglų 
kalboje mažo formato tikrai 
augšto lygio laikraštį, kurio iš
laidų dalį apsimokėtų patys pre
numeratoriai ir kuris patenkin
tų amerikiečių ir naujųjų atei- 
viųSietuvių reikalavimus. Gali
ma būtų suorganizuoti net visų 
pabaltiečių toki oficiozą... Kiek 
daug demokratijoje reiškia “Vox 
populi” gražiai pailiustruoja Ka
nados lietuvių akcija prieš p. 
Rooseveltienės išsišokimą arba1 
kiek jie prisidėjo prie greito ge
nocido konvencijos ratifikavimo. 
Kitas pav., tai Jūsų bendradarbio 
laiškas “National Committee for 
a Free Europe”, nusistebint, ko
dėl “News from the Behind the 
Iron Curtain” užpraėjusiame nu
meryje nebuvo nieko apie Lietu
vos kančią. Praėjusią savaitę -at
sakė vienas iš informacijos di
rektorių, nurodydamas, jog £ios 
-svaitės numeryje telpa specia
lus rajortas apie Lietuvos (LTS 
R) biudžetą, užmindamas, jog 
'ralcidįmas iwkes dėl neapsi

žiūrėjimo, bet jokiu būdu ne dėl 
kokio priešlietuviško nusistaty
mo.

Šį pirmadienį virš Baltijos jū
ros Sovietų Rusijos naikintuvai 
nušovė penktadienį dingusio lėk
tuvo ieškojusį kitą lėktuvą “Ca
talina”, kurio 7 vyrų įgulą iš 
jūros išgelbėjo vokiečių preky
binis laivas. Lėktuvas, kuris bu
vo neginkluotas, buvo net 7 kar
tus pultas dviejų MIG-15 sovietų

Iki 150.000 imigrantų
Imigracijos ministeris Harris, 

duodamas pareiškimų dėl kaiku
rių siūlomų pakeitimų imigraci
jos įstatyme parlamente pareiš
kė, kad Kanada šiais metais įsi
leis 100.000-150.000 imigrantų, 

; kai pernai jų atvyko 194.000. Šie
met ypatingai padidėsiąs imi
grantų skaičius iš D. Britanijos. 
Ir dabar laivų su imigrantais iš 
D. Britanijos atvykstą daugiau, 
negu betkada po šio karo. Pernai 
iš D. Britanijos atvyko 32.000, 
šiemet šis skaičius padvigubė- 
siąs. >
Sveikatos draudimo klausimas 
buvo iškeltas Kanados parla
mente. Sveikatos ministeris pa
sisakė, kad to įvykdyti tuo tarpu 
neįmanoma, nes trūktų ligoniniu 
ir pinigų. Planui įvykdyti, esą 

. reikėtų $600.000.000, kurių prie 
tavimo formalumai praėjo, tu- ■ dabartinių didelių išlaidų gink- 
rėjo sėdėti 60 dienų. , | lavimuisi, iždas nepakeltų.
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£ Į atsitikimų, kaip su tūlu Buffalo
mechaniku, kuris baudos kalė
jime atsėdėjo 15 d., o kol depor-
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nai nuvežti į Helsinkį.
Apie penktadienį dingusį lėk

tuvą dar nėra jokių žinių. Spė
jama, kad jį ištiko toks pat liki
mas. Švedija pareiškė Sovietų 
Rusijai griežtą protestą, pareika
lavo reikalą ištirti ir nubausti 
kaltininkus.

— Stockholmas. — Čia pradė
ta didžiausia Švedijos istorijoje 
šnipų byla. 7 komunistai kaltina
mi išdavę šiaurės Švedijos sau
gumo sistemos paslaptis.
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Savęs ieškojimo sukaktuvės
Genocidas ir Pabaltijis parlamente

Lietuvio Pasas ir lietuviai
— Ach, kad kuo greičiau prašvistų mano Tėvynėj laisvės rytas, 

kad sutrūktų vergijos pančiai... Kad atsidarytų laisvės kelias į 
numylėtą Lietuvą, keliaklupščias parkeliaučiau į tėvų -žemę, aša
romis nuplaučiau ir išbučiuočiau kiekvieną gimtosios žemės grums
telį, apkabinęs glamonėčiau sutrūnijusią ir pakrypusią šulinio 
svirtį tėvų sodybos kertėj...

— Ach, kad gi likimas man leistų, nors senatvėj, parnešti savo 
' kaulus į gimtąją žemę ir ten juos palaidoti šalimais tautos didvy
rių ir savo artimųjų kapų. Ach... ach... — Tai dažno iš mūsų 
žodžiai, dažno svajonės ir atodūsiai, kuriais ataudžiame savo sun
kias, nostalgija persunktas dienas, gyvendami svetur, ištremti iš 
brangios Tėvynės. .

O vis dėlto baisu, kad žodžidi — tik žodžiais nepaliktų. Gra
žūs žodžiai, kurių neremia darbai ir pavyzdžiai — tik namai ant 
smėlio.

“Lietuvi,
Kova už pavergtos Tėvynės išlaisvinimą yra Tavo, kaip ir mūsų 

visų, pirmutinė ir vyriausioji pareiga. Kova reikalauja iš mūsų 
pasišventimo ir kietosjštvermės. Niekas nežinome, kaip ilgai kova 
dar užsitęs. Kova reikalinga pastovių ir pakankamų lėšų jai ves
ti”. — Šitokiais žodžiais kreipiasi į mus Tautos Fondo Valdyba, 
savo atsišaukimo, įrašyto į Lietuvio paso 6 puslapį, pirmomis 
eilutėmis.

Deja, kaikurie liūdhi pavyzdžiai sako, jog daugelis lietuvių 
tų pasų dar visai nepasistengė pamatyti, o, tuo labiau, jų įsigyti. 
Tad ir minėtojo Tautos Fondo atsišaukimo neskaitė.

Kodėl tokios liūdnos mintys galvon braunasi? Ogi jas iššaukė 
pora pasitaikiusių žinelių. Štai prieš kurį laiką “Britanijos Lietu
vyje” teko skaityti tokį Lietuvio pasų reklamavimą: esą, ten ir ten, 
tada ir tada, ruošiamas didelis ir puošnus parengimas. Veltui įėji
mas tik tiems, kurie turės įsigiję Lietuvio Pasus ...

Nekitaip yra ir Toronte. Čia pakol kas tebuvo gautas labai 
mažas Lietuvio pasų kiekis, vos tik kelios dešimtys pasų ir šiek 
tiek mokestinių ženklų. Ateityje, savaime aišku, gal bus gauta 
jų daug daugiau. Matyt, techniškai'nesuspėta reikiamo pasų kiekio 
atspausdinti ir jais aprūpinti viso pasaulio lietuvių kolonijas.

Deja, nors tas mažas kiekis pasų Toronte jau gautas prieš pora 
mėnesių, bet šešiasdešimties Lietuvio Pasų dar nepajėgė išpirkti 
5-6000 lietuvių kolonija, nors lietuviškos radijo programos vedė
jai dažnai tai primena. *

Įdomu, argi niekam neateina galvon mintis, jog čia reklamuo
jama ir siūloma pirkti ne kas kita, kaip... mūsų brangios Tėvy
nės laisvė! 'Ir, deja, tos laisvės niekas neskuba įsigyti, nors šiaip — 
nuolat dėl jc _

Negi galėtų rastis mūsų tarpe dar tokių naivėlių, kurie galvotų, 
jog Tėvynę galėsime atvaduoti tik atodūsiais ir aimanavimais? 
Negi kiekvienas lietuvis nenorėtų savo kišenėje nešiotis to paso, 
kuris, anksčiau ar vėliau, rodys jam kelią į brangią Tėvynę Lie
tuvą? ... Tiesa, lietuviai ligi šiol aukojo Tautos Fondui ir kaikurios 
kolonijos itin gausiai rėmė jį. Tačiau tas rėmimas — niekad netu
rėtų nutrūkti, kaip ir mūsų neišpasakyto Tėvynės laisvės ilgesio 
grandinė. Tam reikalui ir yra atspausdinti Lietuvio pasai. Šiaip 
aukų rinkimas, dėl kasdieninio persikrovimo darbu, ne visuomet 
ir ne visur .sėkmingai esti pravedamas. O kuomet turės kiekvienas 
Lietuvio pasą — jis turės ir aukų rinkėją kartu su savimi. Jis 
mūsų tautai brangiomis dienomis, Tautos švenčių metu ar šiaip 
turėdamas atliekamą centą — kitą, nusipirks ženklelių ir įklijuos 
į pasą. Taigi, tokiam dideliam reikalui, atrodo, jokia reklama nega
lėtų būti reikalinga. Tai mūsų visų bendra ir didelė pareiga, kurią 
visi turime ir pildyti be jokių paraginimų.

Norisi baigti Brazdžionio žodžiais: .
“Ką tu, išeidamas iš tėviškės pakluonių, 
išsinešei, kai žemę rykštė palietė skaudi — 
senolių kraują — vardą — laisvės žiburį širdy, — 
kaip amžiną paminklą visą šią kelionę, . 
kaip didį turtą nešk širdy.” Pranys Alšėnas.

(Pabaiga)
Laivas be vairo .

Kai skaitai apie būtas ir ne
būtas “problematikas” ir apskri
tai raštu duotą “pasikalbėjimą”, 
prisimena kaikurių europinių ar 
nūdiėnio peroniško tipo “vadų” 
“pasikalbėjimai”. ‘Tasikalbėji- 
mas” tik tuo geras, kad vargšus 
skaitytojus vers būtinai pirkti 
K. Borutos “Tarptautinių žo
džių žodyną”. Visa tai telieka vė
jams, juk nepatogu mokyti lie
tuvių kalbos, kad ir blondiniškai

savo “balansus”, prašalaičiui te
liktų pasakyti: Petrai, Aloyzai, 
puikūs vyrai, bet blūdijate. Ir 
būtų bloga, jei tik čia suminėti 
tedirbtų. Mes laimingi, kad turi
me daugelį, kurie ne sau, bet tau
tai dirba.

PLG buveinės, Kongreso atsto
vui Armstrong globojant, ar ru
sų konferencijos Vokietijoje, 
Muenchene, kai jie visur tarėsi 
kovoj ą prieš bolševizmą, bet ty
lomis tausojo mintį — pavergti 
kitas tautas ir liūliavo — ’Medi
na j a, nedelimaja matuška Ro

ir aimanuoja...

Tarkime, plaukia ne naujoviš
kas laivas, bėt tik taip sau gelda 
plūduriuoja. 0 joje prikrauta 

i įvairių “problematikų”: išlais
vintos Lietuvos politinės, kultū
rinės ir ūkinės problemos, lie
tuviškų žemių problematika, 
okupuotos Lietuvos gyvenimo 
stebėjimas... Ponai, kurkite 
kompetencijų komisiją, nes PLG 
juk pasisavina VLIKo lauką. Jei 
visa tai priklauso PLG, imtinai 
su Lietuvos išlaisvinimo organi
zacijos rūpesčiais, kas belieka 
VLIKui, ALTui ir p. Stasiui Lo
zoraičiui? Jei visas tas krovinys 
aniems priklauso, jie jį ir pasi
ims. O kokį krovinį toji gelda 
besuras, kad pateisintų buitį to
kiai didelei, nors ir uždaviniui 
toli neparuoštai, įgulai?

Jūs tarsite — tautinio poten
cialo išlaikymas emigracijoje. 
Kurios tautybes — prancūzų, 
britų, amerikiečių ar kiniečių? 
Spėjate — lietuvių. Jei tat tiks
liai įspėta, tai šis sklypas tikrai 
priklauso ne PLG, bet Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei, kuri, 
nors ir sunkiai, bet gimsta.

Kas belieka PLG? Jai lieka 
daug kas: “tarptautinės raidos 
studijavimas”, busimosios Euro
pos apsijungimo gvaldymas ir 
bespalvis eteras ten kažkur už 
stratosferos iki begalybės. Jai 
lieka svetimiesiems duotas iškil
mingas pasižadėjimas, nepelnyti 
doleriai ir savęs ieškojimas. Ne
gėda ir geldoję sėdėti — juk ne
seniai tik išmalda tenkinomės, 
— bet bloga organizacijai vairo 
neturėti. 1 -

Gerai, kad pirmininkas nepa
miršo apie save parašyti. Bend
raująs į variuose komitetuose, da
lyvaująs eilėje organizacijų, va
dovaująs kaikurias pakomises ir 
besigaudąs Tuesday ar kurios 
kitos Panel’es. Tačiau, kas gi iš 
to viso lietuvių tautai? Tarkime, 
kad šis klausimas negali būti at
sakytas. Neginčykime, jog disku
sijos ’’trimis temomis”, jose da
lyvaujantiems tikrai buvo nau
dingos. Tačiau, kam pelais kimš
ti maišą tik tam, kad jis būtų la
biau išsipūtęs? Mano bičiulis Pet 
ras Daužvardis neturi laisvo sa
vaitgalio, kad neturėtų paskaitų, 
pranešimų ir diskusijų. Mano pa
rapijietis Aloyzas Baronas per 
metus tris kūrinius laisvalaikiu 
parašė. Tačiau jie dirba ne savęs 
ieškodami. Jei kuria proga, nors 
ir įsigėrę, pradėtų viešai dėstyti

“Kontaktuoja”...
Ir sugalvok man tokį ’’nauja

darą”. Vaclovas, Antanas, Kip
ras, Juozas, Domas, Mikas, Pra
nas. ir Jonas visi “kontaktuoja”, 
taigi pagal Anthony Lalys žody
ną, palyti svetimų tautų atsto
vus. Jei neturėčiau parankiui 
Websterio žodyno, kuriame ap
tariamos trys skirtingas to žo
džio prasmės anglų kalboje, im
čiau ir patikėčiau, kad tie visi 
vyrai kaikuriais palytėjimais 
besiverčią. Tesupraskime, jog*  ^nas, kaip derinama veikla? Apie 
tie vyrai su kitataučiais santy
kiauja, lietuvius atstovauja. Kas 
tikrovėje padaryta, ne mums ži
noti. Tik’vienhs jų santykiauja 
su demokratais, ir nekuriais ki
tais, bet rusais. Šia proga tebū
nie leista palinkėti, kad nenu-. 
tiktų, kaip yra buvę Petrapilio 
Seime, 1917 m. Gerai nuvokia
me kurį kelią yra pasirinkusi ru
siškoji išeivija. Jie, daugumoje, 
vistiek juodos ar baltos Spalvos, 
kerenskininkai ar demokratai,, 
yra telinkę kovoti prieš bolše
vizmą, bet visai pamirštant tau
tų apsisprendimo teisę. Numa
nu, kad PLG'neblogiau yra žino
mi Kerenskio, rusų vadovautos 
konferencijos, kuri įvyko š.m. 
vasario mėn., kur tai labai arti

Visiškai keista, kai užtinki po
sakį: “... kontaktuoja jugosla
vus”. Nejau PLG Europą stebi 
nuo mėnulio, kad nežino tokios 
“jugoslavų” tautos nesant šiame 
pasaulyje? Kodėl kaikurios tau
tos, pav., slovakai, rumunai, yra 
palikti užuomarščiai? Šie klau
simai tačiau yra neesminiai. 
Svarbiausias klausimas: ko PLG 
siekia tuos santykius palaikyda
ma? Koks yra bendradarbiavi-

tai nutylint, susidaro įspūdis, 
kad PLG, šioje srityje, verčiasi 
labai nedėkingu žaismu.

Kiekvienas gramatinis veiks
nys yra daiktas, asmuo. Jį įveiks- 
mina tarinys. Jei mes teturime 
veiksnius be/tarinių ir daug be
siekiančius veiksnelius be pras
mės, vargas mums, kad mūsų 
dirvonai neariami, o kovos gink-*  
las rūdyja. Jūs, ponai iš veiksnių 
atsakingi, kad visuomenės ran
ka užgniaužiama, jos ausys ap
kursta, o daugelis, bent minti
mis, tyliai maištauja pavieniui 
dėdami aukas — nedamiegotų 
valandų kūrybą — ant tėvynės 
aukuro. Tai netikras kelias, bet 
jūs atsakingi už jo kreivą link
mę.

H

Dėl Manitobos apygardos rinkimu
“NL” Nr. 23 vedamajame p. 

Kardelis, kuris anksčiau šauk
davo apie mažas “partiečių gru
peles”, pradėjo kalbėti apie blo
kus. Kiekviename “NL” nume
ry kartojamos nesąmonės ir fak
tų apvertimas augštyn kojomis 
jau visiems žinomi, nusibodę, 
tad dėl jų neverta nei kalbėti. Ir 
pats p. K. jau galėjo įsitikinti, 
kokių vaisių tai duoda. Bet sun
ku praleisti neprisiminus Win
nipego apylinkės LOKui prime
tamą' kaltinimą, esą jis nevyk- 
dęs Technikinės Rinkimų Komi-, 
sijos parėdymų ir nesudaręs są
lygų balsuoti Manitobos ūkinin
kams. Kai šitaip drįsta rašyti 
KLB LOKo narys, faktiškai vei
kęs T. Rink. Komisijos vardų, 
jau tenka susigalvoti, ko verti 
žmonės savo neapsižiūrėjimus ir 
savo prasilenkimus su taisyklė

. mis kitiems primetą. Nes visoje 
toje istorijoje daug ko buvo, bu
vo ir apsileidimo, ir kombinacijų 
susigriebus ir taisyklių laužy
mo, bet tik ne iš Winnipego apyl. 
LOKo pusės. Priešingai, jis įvyk
dė visas taisykles, gal būtų įvyk
dęs net taisykles laužantį p. Kar
delio “parėdymą”, duotą Techni
kinės Komisijos vardu, jei jis bū
tų buvęs laiku gautas. Tik p. 
Kardelis pamiršta, kad nei jis, 
nei visa Techn. Komisija “parė
dymų” nesutinkančių su taisyk
lėmis neturi teisės duoti. Jei ji ko

laiku nesutvarkė, tai ne kitų kal
tė, bet tik jos ar tų, kurie laifiu 
nesikreipė. Primesti kaltę kam 
kitam toli gražu nėra garbinga.

O buvo šitaip:
Savaitę prieš rinkimus p. Kar

delis KLB LOKo posėdyje pa
skaitė sąrašą 23 ūkininkų, suda
rytą p. Liaukevičiaus, Manito
bos apyg. kandidato, siūlydamas 
jį persiųsti Winnipego LOKui, 
kad papildytų savo balsuotojų 
sąrašus, nes nevisi esą įtraukti. 
Visi tam pritarė ir tuo reikalas 
pasibaigė. Jokio balsavimo paš
tu Manitobos ūkininkams Tech
nikinė komisija tada nesiūlė, nes 
viena, jau buvo per vėlu, o ant
ra —balsavimams paštu kortelių 
pagal taisykles turėjo prašyti 
kiekvienas balsuotojas, o čia bų>

davinių, pav., daugelio gimimo 
mėtų trūko.

Rinkiminės taisyklės privalo
mos visiems, taigi ir Winnipego 
ALOKui. Kai p. Liaukevičius pa
prašė tiems ūkininkams 23 bal
savimo kortelių, LOKas negalė
jo jų jam duoti, nes tai aiškiai 
prieštaravo taisyklėms. Taisyk
lės taip pat nenueito nei vežio
jamos urnos, nei kortelių išvežio- 
jimo ūkininkams, kurie patys jų 
neprašė, nei iš KB LOKo nei iš 
Winnipego ALOKo. Pavienio as
mens, paties kandidato, užsima- 
nymas aprūpinti kuriuos nors

ūkininkus kortelėmis, be jų pa
čių reikalavimo, nepramatytas 
taisyklėmis ir todėl tokių parė
dymų iš Techn. Rink. Komisijos 
Winnipego ALOKas ne tik galė
jo, bet ir turėjo nevykdyti.

KLB LOKo Technikinė Rin
kimų Komisija, kurios vardu 
veikė p. Kardelis, gegužės 23 d. 
duodama telegramą išduoti 23 
balsavimo korteles vienam as
meniui arba vežioti urną per 
ūkininkus be atskiro KLB LOKo 
nutarimo, buvo prasilenkusi su 
rinkiminėmis taisyklėmis. Fak
tiškai tai ir yra vienintelis pra
silenkimas su taisyklėmis visoje 
Manitobos rinkimų byloje ir to
dėl atsakomybė už visą triukšmą 
turi imtis pats KLB LOKas ir jo 
Technikinė Rinkimų Komisija, 
pasisavinusi daugiau teisių, nei 
ji jų turėjo.

Tačiau KLB LOKo posėdyje, 
svarstant papildomų rinkimų 
klausimą Manitobos apyg., gin
čai ėjo ne apie tai. Tas “tūlas 
blokas” padarė labai demokratiš
ką pasiūlymą; kadangi Manito
bos apygardoje gal yra dar daug 
daugiau norinčių balsuoti ūki
ninkų ir kitų lietuvių, kaip kad 
surašė p. Liaukevičius arba pasi
rašę tą 11-kos skundą, tai leiski
me papildomai paštu balsuoti ir 
visiems, kurie dar nebalsavo ir 
pareikš norą balsuoti.

Kuriuo gi tikslu tie nepartiniai

(Atkelta iš 1 psl.) 
savaitės programoje pažymėti
nas buvo vėliavos paminėjimas, 
užkertant, jog ir lietuviška vė
liava dar plevėsuos laisvoje tė
vynėje ir eilė paskaitų bei pra
nešimų, apžvalgos ir tt.

• Amerikiečių didieji laikraš
čiai dar ir dabar nepagauna Ry
tų Europos - tragedijos esmės. 
Štai . NYT,X aprašydamas Wil
liamsburg deklaraciją, pradeda, 
girdi, dešimties tautų pabėgėliai 
politikai pasižadėję savo šalyse 
įvesti žmogaus teises ir politinę 
laisvę, “kai tik komunistų vy
riausybės bus nuverstos”. Kal
bėjęs tūlas Berle. buvęs VD pa- 

1 reigūnas, tik pažymėjo, jog de
klaracija turinti sustiprinti šių 
tautų vieningumo idėją. Iš lie
tuvių ją pasirašė V. Sidzikaus
kas, kuris grįžęs Niujorkan tu
rėjo stvertis tolimesnių pabaltie
čių. grupių žygių birželio 14-15 
metinėms paminėti. .Grupelė pa
baltiečių (lietuvių buvo daugiau
sia) papiketavo sovietų konsu
latą. Demonstracija buvo paruoš
ta blogai, nors lietuviai pasirodė 
geriausiai. Korespondentai, AP, 
UP agentūros, ir filmininkai tu
rėjo bereikalingai laukti de
monstracijos pasirodant ir ga
liausiai nesulaukę, nuvažiuoti. 
Apie demonstraciją daugumas 
Niujorko lietuvių nieko nežinojo 
— “buvo laikoma paslaptyje”, 
kad sovietai nepasiųstų ko nors. 
Sekmadienio vakare įvyko vie
noje koncertų salių demonstra
cija. Šių metų minėjime žymiai 
gausiau pasireiškė pabėgėliai 
politikai ir tą faktą kažkaip savo
tiškai užakcentavo JAV prezi
dentas Trumanas savo telegra
moje Pabaltijo V. Kom. pirm. V. 
Sidzikauskui “... JAV-bės už
jaučia ... dėl okupavusios vals
tybės veiksmų, kurios okupacijos 
JAV niekad nepripažino. Mes 
pagerbiame ryžtingas pavergtų
jų tautų diplomatų ir kitų atsto
vų pastangas dėl savo kraštų. 
Mes neužmiršime savo Baltijos

KLCT atstovai vargino tris va
landas LOKo narius, kad prave- 
dus teisę balsuoti tik tiems 23 

,p. Liaukevičiaus surašytiems 
ūkininkams? Ar ne dėl to paties 
prileidimo, kad jie balsuos už p. 
Liaukevičių ir pakeis Manito
bos balsavimų rezultatus? Kam 
gi tada kaltinti tą “tūlą bloką”, 
kai jie stovėjo kaip tik už pla
tesnį Manitobos balsuotojų pri- 
leidimą prie urnos, o KLCT ats
tovai spyrėsi remti tik 23-jų są
rašą? Taigi ne “tūlas blokas”, o 
KLCT atstovai buvo užsimanę 
atstumti kitus, dar galinčius bal
suoti paštu, Manitobos lietuvius.

Taigi, kas gi yra tas nelabasis, 
kuris, pasak p. Kardelio vedamo
jo, ““pats muša, pats rėkia” ar
ba, tiksliau kalbant, pradeda rėk
ti dar nė nemuštas? A-vas.

draugų ..Nereikšmingą .atsi
šaukimą atsiuntė ir Harrimanas 
ir John F. Dulles.

• Kongresas priėmė įstatymo 
projektą, jog visi DP jaunuoliai, 
tarnaują ar atitarnavę JAV ka
riuomenėje Korėjos fronte, gau
na tuoj pat Amerikos pilietybę.

• Kongreso Katyno komisijos 
pirmininkas Ray J. Madden tuoj 
pat atsakė į LŽS-gos Niujorko 
valdybos sekretoriaus laišką^ 
nors ir neužsiminė apie O’Kons- 
kio pareiškimą. Mr. Madden pa
žymi, jog Katyno tyrinėjimo 
pradžioje “Vašingtone, Londo
ne ir Vokietijoje jis pažymėjęs, 
jog Katynas tik tų milžiniškų so
vietu vvkdomų žmogžudysčių 
dalelė. “Tarp mano paminėtų 
tautų, kurios tapo aukomis, esu 
paminėjęs ir Lietuvą, -kuri yra 
nukentėjusi tiek daug nuo ma
sinių žmogžudysčių ir komunis
tų vykdomo genocido. Katyno 
tyrinėjimas ... pabudina pasau
lį, iškeldamas baisias sovietų 
vykdomas žmogžudystes Rytų ir 
Vakarų Europoje. Katyno byla 
rusų propagandą privertė dau
giau gintis negu pulti”. Žymaus 
kongresmano nuomonė turėtų 
būti įsidėmėtina ypač “Atnerikos 
Balso” linijos formuotojams, ku
rie maną, kad “informaciniam 
radijui netinką pavergtoms tau
toms kalbėti apie genocidą, nes 
jie juk ir patys tą genocidą ma
tą ir pergyveną, gi kiti lietuviš
ki veiksniai nerodo didesnio su
sidomėjimo Katyno tyrinėji
mais, nes tai girdi “mūsų tiesio
giniai neliečia”.

• Didysis New  York Times 
taip įsisąmonino pabaltiečių nuo
latines pastabas sienų klausimu, 
jog aną sekmadienį, rodydamas 
Vokietiją 1914 metais, rytuose 
gražiai išskyrė tada dar neegzis
tavusią Lietuvos respubliką (!).

*

• Praėjusį pirmadienį į Niu
jorką “Queen Elizabeth” laivu 
atvyko Adomas Galdikas su žmo
na. Juos pasitiko eilė lietuvių 
kultūrininkų ir kuriam laikui 
pas save pasikvietė lietuvių 
kultūrininkų ’’rezervato“ prilai- 
kytoja P. Lapienė, vasarvietės 
savininkė. .

• Jeronimo Kačinsko Iškil
mingosios Mišios paminėti 700 
metų Lietuvos krikšto greitu 
laiku bus vienos amerikiečių lei
dyklos išleistos.

Genocido konvenciją Kanados 
parlamentas ratifikavo vienbal
siai gegužės 21 d. Kaip jau buvo 
mūsų skaitytojams pranešta “T. 
2.” redakcija torontiškiui, Spa
dina apylinkės atstovui Mr. Croll 
už gražią tuo reikalu kalbą pa
reiškė padėką ir paprašė prisiųs
ti viso posėdžio stenogramas, 
kuriomis čia ir pasinaudojame.

Genocido konvencijos tekstas 
JT buvo priimtas 1948 m. gruo
džio 8 d. Kanada ją pasirašė jau 
lapkričio 28 d., o ji įsigaliojo 1951 
m. sausio 12 d., kai 20 valstybių 
JT narių deponavo jos ratifika
vimo aktus be jokių ęezervų. Ka
nadai ratifikuojant, ją buvo ra
tifikavusios jau 36 valstybės, iš 
kurių 6 — Bulgarija, Rumunija, 
Lenkija, Čekoslovakija, Veng
rija ir Filipinai — betgi su re
zervais, kuriais atsisakė pripa
žinti konvencijos IX straipsnį, 
kiekvieną valstybę verčiantį šiuo 
klausimu pasiduoti Tarptautinio 
teismo sprendimui. Kanada dėl 
šių rezervų ir buvo susilaikiusi 
su ratifikavimu, norėjo išsiaiš
kinti ar galimi yra rezervai ar 
jie neturi juridinės galios. Šis 
klausimas buvo pateiktas JT 
1950 m. sesijai, kuri jį perdavė 

‘ Tarptautiniam Teismui. Šis pa
darė kompromisinį sprendimą, 
kuris tokiuos rezervus greičiau 
prileidžia negu atmeta — esą tai 
priklauso nuo kiekvienos valsty
bės pažiūros.

Gavusi šitokį atsakymą, Ka
nados vyriausybė parlamentui 
pasiūlė G. Konvenciją ratifikuo
ti be jokių rezervų. Įr nei vienas 
parlamento atstovas nepasisakė 
nei prieš ją, nei prieš kurį nors 
jos straipsnį, nors p8ra reiškė 
nuomonę, kad kaikurie formula
vimai galėtų būti kiek kitokį. 
Veik visi kėlė mintį, kad Kanada 
turi būti tarpe pirmųjų visur, 
kur liečiama laisvės ir žmogaus 
teisių klausimai, pabrėžė taip 
pat, kad Kanados pavyzdys tu- 
rėš paakinti konvenciją ratifi
kuoti ir JAV su D. Britanija.'

Visi kalbėjusieji į problemą 
pažiūrėjo ne vien iš šių dienų, 
bet iš istorinės perspektyvos ir 
pripažino ją kaip pastangas — 
pasak 'štst. Croll — užkirsti kelią 
“džiunglių teisei” viešpatauti. 
Croll dar akcentavo būtiną rei
kalą genocido pasmerkimą įves
ti į tarptautinę teisę, kad jau ne
reikėtų tokias bylas spręsti at
gal veikiančiais įstatymais, kaip 
tai buvo Niurnberge. Tegul nusi
kaltėliai iš anksto-žino, kas jų 
laukia.

Atstovai savo kalbose priminė

visą eilę genocidinės tautų poli
tikos faktų, ypač nuo šio amžiaus 
pradžios. Pirmas kalbėjęs atsto-. 
vas A. Stewart — Winnipeg 
North, CCF — po armėnų ir uk
rainiečių prisiminė po karo rusų 
eksterminuotų “dešimtis tūks
tančių lenkų ir lietuvių” ir nacių 
naikintus sudėtus ir žydus. Ats
tovas Croll, Toronto Spadina, li
beralas, išskaičiavo visus žymes
niuosius genocido faktus nuo šio 
amž. pradžios, užakcentuodamas 
turkų žudytus armėnus ir grai
kus, žydų pogromus ir nacių 
vykdytas jų žudynes, žudymus 
ukrainiečių, serbų ir kroatų, vi
sur pateikdamas skaitlines. To
liau jis skaičiuoja išžudytus: 
“lenkų nuo 1939 m. — 3 mil., lie
tuvių 600.000 nuo 1941 m. ir dar 
dabar; latvių — 400.000 nuo 1941 
m. ir dar dabar; estų — tarp % 
ir % visų gyventojų nuo 1941 m. 
ir dabar tebesitęsiant”.

Taip pat plačiai kalbėjęs, atst. 
L. D. Cresthol — Cartier, mont- 
realietis, liber., — išvardindamas 
kraštus, kuriuose genocidas yra 
ir šiandien vykdomas, sumini 
Pabaltijo valstybes, kuriose per 
milijoną žmonių buvę nužudyta 
ar ištremta. Užsienių reik. min. 
Pearson debatus užbaigusioje 
kalboje Pabaltijį prisiminė tik 
netiesioginiai. Jis pacitavo tūlo 
asmens laišką, kuris vienoje Ru
sijos srityje pripuolamai matęs 
6 ar 7 gyvulinius vagonus depor
tuojamų moterų ir rašo, kad ne
žinąs, kas jos buvę, bet “galbūt 
iš Estijos”. •

Vienas atstovas prisiminė, kad 
genocido klausimą gerai buvęs 
išstudijavęs ir dalyvavęs jo 
svarstyme Winnipego S. Centre 
atstovas G. Churchil, P.C., kuris 
betgi kalbamajame posėdy neda
lyvavo — buvo išvykęs į Oshavą.

Apskritai gaunasi įspūdis, kad 
parlamentarai neblogai infor
muoti, o atstovų Croll ir Cres
thol kalbos Įsidėmėtinos ir visai 
problemai. • •

Pančen Lama įvesdintas
Paskutinėmis žiniomis kinai 

Lalai Lamos rivalą Pančen La
mą iškilmingai įvesdino į Šigat- 
sfe izieiluolyną, iš kur'jo pirmta- 
kūnas buvo pabėgęs dar 1832 m. 
Jam dabar 15 m., o Dalai Lamai 
17, abu varžosi dėl įtakos, o kom. 
Kinai proteguoja silpnesnį Pan
čen Lamą. Prieš nugabenamas į 
Šigatse vienuolyną, Pančen La
ma 42 dienas praleido Lasoje. 
Tuo metu ten pasiekta kažkokio 
susitarimo, kuris smulkiau ne
žinomas.

Winnipego Rink. Kom. atsako
Atsakymas “NL” korespondentui [ mis rink, taisyklėse.
T T • ___• __ _____________ •________ T

Vasarvietė 
atostogoms

Mercury Lodge, 109 Orchard 
Beach, Lake Simcoe, 1 mylia 
nuo KESWICK, Ont

Kambariai ir atskiros kabinos. 
Autobusai priveža prie pat vie
tos. Užtikrinimui vietos atsto- 
goms, kreipkitės: C. Janston, 19 
Markham St., Toronto. Skambin
ti Roches Point 184M.

J.J. į “Nebaigti Winnipego—Ma- 
- nitobos rinkimai”.

Nekreipdamas dėmesio į ko
respondento J.J. kalbos “kultū
ringumą”, noriu paklausti, ku
riam, tikslui buvo priimtos 1951 
m. balandžio 13 d. KLB Tarybos 
rinkimų taisyklės ir paskelbti 
keli papildomi biuleteniai, pa
aiškiną ir papildą rinkimines tai
sykles, jeigu pravedant rinkimus 
jomis nesivadovauti, o pravesti 
juos pagal kandidatų p. Liauke
vičiaus ir p.’ J. Januškos direk
tyvas?

Dėl rinkimų pravedimo KLB 
LOK nerado Winnipego Rinki
minę Komisiją prasilenkusią su 
taisyklėmis, nieku neapkaltino ir 
rinkimų nepanaikino — tai sako, 
kad rinkimai buvo pravesti tei
singai, tik p. J.J. ir p. Kardeliui 
buvo neteisingi.

Aš noriu paklausti, kuris rink, 
taisyklių § sako, kad apylinkės 
LOK gali išsiuntinėti korteles 
balsuoti paštu? Juk taisyklėse 
aiškiai pasakyta, kad tik centri
nis LOK išsiuntinėja ir tvarko 
balsavimą paštu, tose vietose, 
kur yra ne daugiau 10 balsuoto
jų, jeigu jie asmeniškai centrinio 
LOK balsavimo kortelės papra
šo, arba sudaro sąrašą — ir kiek
vienas savo parašu suteiktas ži
nias patvirtina.

Korespondentas J. Januška ne
žino, kad nei vienas iš Manitobos 
lietuvių ūkininkų, nei asmeniš
kai, nei sąrašu balsavimo korte
lių neprašė- Tik p. Liaukevičius, 
surašęs vardus ir pavardes ūki
ninkų, sąrašą nusiuntė KLB LO 
Kui. Aišku, kad centrinis LOKas 
pagal tokį sąrašą balsavimo kor
telių siuntinėti negalėjo, ir net 
savo rašte, rašytam 1952 m. ge
gužės 18 d. Winnipego LOKui 
nieko nesako apie pravedimą 
balsavimo paštu ar kuriomis ki
tomis priemonėmis nenurodyto-

Gal p. J. Januška paaiškintų, 
kodėl Winnipego rinkiminė ko
misija kalta, o ne centrinis LOK, 
kuris savo rašte, Winnipego LO 
Kui rašytam 6 dienas prieš rin
kimus neišpildė p. Liaukevičiaus 
norų. .

J. Januškos apkaltintieji val
dybos nariai, nesivadovavo gau
tos vieną dieną prieš rinkimus 
telegramos nurodymais, nes:

1. Telegrama pasirašyta “Tech 
nikinės Rinkimų Komisijos” ne
sutiko su anksčiau paskelbtomis 
taisyklėmis ir biuleteniais,

2. Telegrama nėra dokumen
tas,

3. Technikinė Rink. Komisija, 
nėra autoritetinga keisti KLB 
LOK rinkimines taisykles,

4. Winnipego Apylinkės Rinki
minė Komisija, pildydama KLB » 
LOK Techn. Rinkiminės Komi
sijos nurodymus, būtų nusižen
gusi prieš Centrinio LOK tai
sykles, o tik išpildžiusi p. Liau
kevičiaus ir p. J. Januškos už
gaidas.

Toliau, korespondentas užsi
puola, kad leidausi į agitaciją 
rinkiminėje būstinėje. Jeigu aš 
tai dariau, buvo laiko ir laisvės 
paduoti dėl to skundą. Deja — 
skųsti nerasta už ką!

Baigdamas patariu kandida
tams, p. J. Januškai ir p. Liau- 
kevičiui perskaityti visas rinki
mines taisykles, jas papildančius 
biuletenius ir suprasti, kas ten 
parašyta, tada — nurodant pra
silenkimus pravedant rinkimus 
— kaltinti tuos tris rink, komisi
jos narius, kurie nepakląusė Jū
sų užgaidų.

Kitaip į Tamstų nepagrįstus*  
kaltinimus ir šmeižtus nerasiu 
reikalo daugiau atsakyti.

. *

Dr. C Kurauskas 
Winnipego LOK Rink. Kom. 

pirmininkas.
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Pilietybės įsigijimo reikalu
Išsižadėti savo krašto piliety-1 kitam, pateikiamas šis “Receipt 

bės, beabejo, yra labai skaudus of Declaration of Intention” ir 
dalykas. Tačiau sunkios kūrimo- ] teismo tarnautojo akivaizdoje 
si sąlygos ir to krašto įstatymai 
veikia prieš mūsų norus. Nevar
dindami visos eilės atsitikimų, 
pavyzdžiu pasitenkinsime pa
ėmę kad ir mūsų medicinos gy
dytojus, siekiančius čia įsigyti 
teisės verstis sava profesija. Jie 
net neprileidžiami prie egzami

nų, jei komisijai nepateikia raš
tiškų įrodymų, kad pilietybės 
įgijimo reikalu jau yra padarę 
reikiamų žygių, būtent įteikę 
“Declaration of Intention”.

Kanados pilietybės klausimas 
yra reguliuojamas visų provin
cijų, įskaitant ir Newfoundland, 
bendru įstatymu “The Canadiąn 
Citizenship Act” ir taisyklėmis 
—nuostatais “Citizenship Regu
lations“. Iš esmės įstatymas yra 
paprastas, skirtingas nuo mūsų 
krašto arba kitų Europos kraš
tų, tik numatąs daug formalizmo

- iškilmingumo bei pompos. Dėl to 
ir dėl anglų ar prancūzų kalbos 
nežinojimo, kaikam gali atrody
ti, kad šio reikalo be advokato 
nėra ko ir pradėti. Ištikrųjų, rei
kalas yra visai paprastas.

Pagal įstatymą, Kanados pi
lietybė įgyjama gimimu, vedy
bomis, laisvu noru, įsūnijimu- 
įdukrinimu ir įteisinimu. Kiek
vienas iš paminėtų atvejų, ei
nant įstatymu ir taisyklėmis, yra 
surištas su skirtingais reikalavi
mais bei formalumais. Sudėtin
giausia procedūra ir reikalavi
mai numatyta asmenims, norin
tiems pilietybę įsigyti laisvu no
ru. O tai daugiausia liečia mus, į 
čia atvykusius, ir todėl tai la
biausia mum ir įsidėmėtina:

1. Pats pirmutinis Kanados pi
lietybei įsigyti žingsnis yra nu
eiti į vietos teismo įstaigą ir už
pildyti dviejuose egzemplioriuo
se klausimų lapą (form. A), ku
ris angliškai vadinasi “Declara
tion of Intention”. Lietuviškai 
tai reikštų lyg oficialų pareiški
mą apie pasiryžimą pilietybę įsi
gyti. Tačiau šis veiksmas ‘dar nė
ra tokio laipsnio, kad jau juo nu
stotume savo pilietybės arba bū
tume neišvengiamai įpareigoti 
vietos pilietybę galutinai priim
ti. Šis veiksmas dar nesuvaržo. 
Kiekvienu momentu dar galima 
apsispręsti, priimti Kanados pi
lietybę arba nuo jos priėmimo 
atsisakyti. Prie deklaracijos rei
kalinga pridėti dvi fotografijas 
(dydžio 2^x2’/^ col.) ir sumo
kėti $3.

Paprastai forma A duodama 
užpildyti namuose, bet jas pasi
rašyti tegalima tik akivaizdoje 
teismo tarnautojo. Nemokant ra
šyti, forma užpildoma paties teis
mo tarnautojo. Suprantama, šiuo 
atveju prašytojas turi mokėti 
šiek tiek angliškai arba atsives
ti asmenį, kuris pagelbėtų su 
teismo tarnautoju susikalbėti ir 
atsakyti į formos klausimus.

“Declaration of Intention” ga
li paduoti tiktai asmenys, suka
kę 18 metų amžiaus ir tiktai pa
tys už save. Taigi tuo atveju, jei
gu kuri šeima nori įsigyti pilie
tybę, tėvai Ir vaikai, sukakę 21 
metų amžiaus, kiekvienas paduo
da deklaracijas atskirai, gi vai
kai, jaunesni 21, prirašomi prie 
tėvų deklaracijų, atitinkamose 
skiltyse.

Į ’ “Declaration of Intention” 
ankietą arba formą A įrašomos 
tokios žinios: vardas ir pavardė, 
gimimo data ir vieta, pilietybė, 
atvykimo į Kanadą data ir uos
tas, gyvenamosios vietos Kana
doje, čia užsiėmimas, pagrindi
nės asmens žymės (ūgis, svoris, 
plaukų ir akių spalva, vedęs, ne
vedęs), jei vedęs, tai žmonos ar
ba vyro vardas ir vedybų data, 
jos arba jo pilietybė, jaunesnių 
21 m. amžiaus vaikų vardai. Rei
kalaujama, kad fotografijos bū
tų nesenesnės kaip vienų metų.

2. Neanksčiau trijų mėnesių 
nuo deklaracijos padavimo, De
partment of Citizenship and Im
migration įstaiga prisiunčia de
klaracijos padavėjui su piliety
bės ir imigracijos ministerio ir 
vice-ministerio parašais pakvita
vimą, taip vadinamą “Receipt of 
Declaration of Intention”, kuria
me tarp kitko pažymima ir data, 
kuomet deklaracija buvo paduo
ta. Šis pakvitavimas kaip tik ir 
yra pakankamu įrodymu, kaip, 
pav., medicinos gydytojams ir 
kitiems, apie daromus žygius šio 
krašto pilietybei įsigyti.

3. Ne anksčiau kaip po vienų 
metų ir nevėliau penkių metų 
nuo “Declaration of Intention” 
padavimo dienos tam pačiam 
teismui arba, apsigyvenus kitur, i

momento laikomas įsigijusiu Ka
nados pilietybę.

Kaip minėta, įstatymas numa
to pilietybės įsigijimą dar gimi
mu, vedybomis, adopcija bei 
įteisinimu.

Įstatymo 5 str. nusako, jog as
muo, gimęs Kanadoje arba ant 
Kanados laivo, laikomąs gimusiu 
Kanadoje ir to krašto piliečiu. 
Kanados piliečiu yra ir kiekvie
nas Kanados piliečio vaikas, kad 
ir už Kanados ribų gimęs.

Taigi, pagal šio straipsnio pir
mąjį atvejį iš tremtinių — ne- 
piliečių čia gimęs vaikas laiko
mas krašto piliečiu. Jo piliety
bės įrodymu yra jo gimimo met
rika ir tokiam nebereikia atlikti 
jokių formalumų. Antruoju at
veju reikalinga dviejų metų bė
gyje gimimo faktą užregistruo
ti gimimo krašte esančiam Ka
nados konsulate, ambasadoje ar 
imigracijos įstaigoje, užpildant 
blanką formos P. Priešingai gi, 
neįrodžius pateisinamų priežas
čių, neskaitomas piliečiu.

Vedybomis su to krašto pilie-

čiu antroji pusė (nepilietis), nei 
vyras nei. žmona, automatiškai 
netampa Kanados piliečiu, bet 
tik tokiems suteikiama privile
gija ta prasme, kad nereikia at
likti pirmosios procedūros, bū
tent paduoti “Declaration of In
tention”.

Pilietybės ir imigracijos mi- 
nisteris pagal savo nuožiūrą su
teikia pilietybės dokumentą 
adoptuotam vaikui, jei prašyto
jas yra krašto pilietis arba ve
dusių tarpe vyriškis yra pilietis. 
Tėvas — pilietis įteisinęs savo 
vaiką, t.y. pripažinęs savu, gali 
taip pat ministerio prašyti do
kumento. Abiem atvejais užpil
doma blanka M(I).

Įstatymas numato ir visą eilę 
kitų variantų, tačiau mums 
tremtiniams jie nėra aktualūs.

Baigdamas norėčiau pastebėti, 
kad pilietybės išsižadėjimo klau
simas yra be galo opus. Reikia 
atminti, jog mes gyvename vilti
mis sugrįžti į savuosius namus. 
Šiuo metu gal šio krašto įstaty
mai mums neatrodo žiaurūs, bet 
kai atėjus laikui norėsime su 
šiuo kraštu atsisveikinti, gal jie 
pakitęs. Adv. Jer. Valaitis.

Paragvajaus krašte

l pe-

įsta- 
cha-

pasirašoma taip pat dviejuose 
egzemplioriuose naujas klausi
mų lapas (form. C), taip vadina
mas “Petition for Citizenship”, 
kuris nuo deklaracijos tesiskiria 
tik tuo, kad pastarajame dar pa
žymėti įstatymo statomi reikala
vimai, jog prašytojas pakanka
mai moka anglų arba prancūzų 
kalbą, yra gero charakterio, žino 
Kanados piliečio teises ir parei
gas ir kad anksčiau nėra daręs 
žygių Kanados pilietybei gauti. 
Ta pačia proga dar reikia pridur
ti, kad įstatymas pilietybei įsi
gyti stato be jau pasakyto dar ir 
šiuos reikalavimus: prašytojas 
turi būti ne jaunesnis 21 metų 
amžiaus, legaliai į šį kraštą at
vykęs ir čia išgyvenęs nemažiau 
penkių metų.

Šia peticija prašoma išduoti 
pažymėjimą apie pilietybės įgi
jimą asmeniškai, o, jei turima 
vaikų, jaunesnių 21.—ir vaikams

Kaip jau paminėjome, norint 
įsigyti Kanados pilietybę, reika
linga šiame krašte išgyventi ne
mažiau penkių metų. Todėl, sa
vaime aišku, kad pilietybės pri
pažinimo klausimas tegali būti 
galutinai svarstomas šiai datai 
pasibaigus, neatsižvelgiant 
ticijos padavimo terminą.

Atkreipiamas dėmesys į 
tymo reikalaujamą “gero
rakterio” prasmę. Ką tuo reikia 
suprasti, paaiškina “Immigra
tion Act” 40, 41 ir 42 straipsniai, 
kurie nurodo, kokie svetimšaliai 
nepageidaujami ir net kaikuriais 
atvejais deportuojami atgal. Prie 
tokių priskaitomi asmenys baus
ti už kriminalinius nusikaltimus. 
Komunistų veikla šiame krašte 
nesuvaržyta, tačiau šiandien nie
kam nepaslaptis, kad priklausy
mas tokiai organizacijai neigia
mai atsiliepia į “gerą charakte
rį” ir tokių jau net bijomasi į 
kraštą įsileisti.

4. Teismas, gavęs peticiją, 
kviečia posėdin prašytpją, apie 
tai jam pranešdamas nemažiau 
kaip dešimt dienų prieš posėdį. 
Paprastai teismo posėdin kvie
čiama neanksčiau kaip sukakus 
prašytojo penkių metų gyveni
mo Kanadoje terminui. (Bet jau 
jokiu būdu ne po trijų mėnesių 
nuo peticijos įteikimo, kaip “NL” 
Nr. 10 p. Juškaitis teigia!). Rei
kalui esant, posėdin kviečiami 
ir liudininkai arba posėdis ati
dedamas kitam kartui. Šio teis
mo pagrindinė užduotis — išsi
aiškinti ar prašytojas atitinka įs

tatymo reikalavimams. Teigia
mu atveju, teismas daro palankų 
sprendimą ir visą medžiagą per
siunčia Pilietybės ir Imigracijos 
Ministeriui, kuris savo ruožtu, 
kilus kokiems neaiškumams, by
lą gali sugrąžinti papildomam 
aiškinimui arba tiesiog pasirašo 
pilietybės dokumentą, pažymė
damas datą, nuo kurios ji įsiga
lioja. Po to pilietybės dokumen
tas grąžinamas tam pačiam teis
mui arba persiunčiamas tam 
teismui, kurio ribose prašytojas 

• apsigyvena. Prašytojas čia vėl 
kviečiamas, šį kartą iškilmingai 
ištikimybės'priesaikai, o nuo to

BALF pirm. kan. J. Končius lanko sergančią našlę Teichertienę 
Diepholze, Vokietijoje. 8 asmenų šeima gyvena iš gaunamos 
215 markių pašalpos. Motina Siūlo du vaikučius — 11 ir 13 m. 
— kam nors paimti į Ameriką įsūnyti.

Paragvajus lietuviams yra ma
žai pažįstamas. Mažas lietuvių 
skaičius jį aplanko. Net iš Argen
tinos, Urugvajaus arba Brazili
jos lietuvių labai retas į Parag
vajų nuvažiuoja. Šių metų atos
togas praleisti pasirinkau Para
gvajaus kraštą. Grįžęs, noriu ir 
“Tėviškės Žiburių” skaitytoj us 
nors paviršutiniškai supažindin
ti su šiuo kraštu.

Paragvajus savo gyventojų 
skaičiumi yra mažiausia Pietų 
Amerikos valstybė, turi vos 
1.200.000 gyventojų. Plotu už ją 
mažesnis tik Urugvajus. Uru
gvajus turi 187.925, o Paragva
jus 388.000 kv. km.

Susitvarkęs reikiamus doku
mentus, Velykų Didįjį Penkta
dienį Argentinos upėmis išplau
kiau iš Buenos Aires į šiaurę. 
Laivu plaukiau tik 13 valandų, 
o kitą kelionės dalį jau tęsiau 
traukiniu. Kelionė lig Posadas, 
paskutinio Argentinos miesto, 
tęsėsi 40 valandų ir 30 minučių. 
Nusprendžiau 2-3 dienoms pasi
likti Posadoj. Viešbutyje suži
nojau, kad ir šiame mieste esama 
lietuvių. Aplankiau. Lietuvis 
Marijonas Kliukas laiko didelę 
urmo krautuvę. Be to, jis taip pat 
pardavinėja šioje zonoje auto
mobilius 
Kaunietis 
ra žodžio 
jonierius. 
lys, turįs 
bai malonus ir nuoširdus lietu
vis. Jo duktė La Platos univer
sitete studijuoja fizikos-matema
tikos fakultete. Lietuvaitė Dau
girdienė laiko maisto krautuvę. 
Kaip žurnalistas, p. S. Firevi- 
čiaus lydimas, aplankiau šio 
miesto dienraščio EI Teritorio 
redaktorių p. Perez. Ponas Perez 
labai teiravosi apie Lietuvos 
okupaciją. Ilgesniame pasikal
bėjime turėjau .progos daug pa
pasakoti apie dabartinę Lietu
vos padėtį, neišskiriant ir sensa- 
cinio trijų Lietuvos žvejų pabė
gimo iš Lietuvos. Redaktorius p.

ir siuvamas mašinas. 
Stasys Firevičius, tik- 
prasme, lietuvis mili- 
Stambus miškų pirk- 
daug nuosavybių. La-

IR VAK. AFRIKA SIEKIA NEPRIKLAUSOMYBĖS
Šiandien pasauly daug kalba

ma apie Pietų Afrikos unijos Ma- 
lano nacionalizmą ir ten vis di
dėjančius pavojus Britams. Bet 
tai ne vienintelė vieta, kur gre
sia pavojus D. Britanijos įtakai 
ar valdymui.

Vak. Afrikoj juodukai laips
niškai taip pat veržiasi prie ne
priklausomybės. Vad. Gold Coat 
protektoratą šiandien valdo ne 
mažesnis nacionalistas, ministe- 
rių kabineto pirmininkas Nkru- 
mah, juodukas, Pennsilvanijos 
Lincolno univ. auklėtinis. Jo ka
binete dar yra 3 britai greta 8 
juodukų, yra ir Britų guberna
torius, kuris turi teisę įstatymus 
vetuoti, bet jau to nei nebando 
daryti. Nkrumah, tiesa, su Bri
tais dar nenutraukia, bet tik dėl 
to, kad jam reikia gauti kapita
lo kraštui supramonininti, pir
miausia Volta upėje milžiniškai 
jėgainei pastatyti. Tam reikia 
150 mil. dol. Ją pastačius, bus 
įmanoma eksploatuoti milžiniš-

kuosius ’krašto aliumini jaus iš
teklius, vertinamus 5 bil. dolerių.

Protektoratas yra Gvinėjos 
įlankos krante, turi 78.802 kv. 
mylias ploto ir apie 3.571.000 gy
ventojų. Britai čia stengiasi elg
tis atsargiai ir tikisi, kad kraš
tas visiškai nenutols, bet liks 
Commonwealth© nariu.

D. Britanija krizės pavojuje
Churchill žurnalistams pareiš

kė, kad D. Britanijai gresianti 
labai didelė ūkinė krizė, kurią 
tauta pajustų labiau negu karo 
meto bombardavimus. Tik dėka 
vyriausybės griebtųsi žygių, 
nors nepopuliarių, brito galva 
dar kyšanti iš vandens. Bet jis 
turįs plaukti, D. Britanija turin
ti pasiekti save išlaikančios if 
aprūpinančios tautos padėties. 
O tai esą sunku, nes 50 milijonų 
tauta maisto tepagaminanti vos 
20 milijonų. Dėl to tai dabar bri
tai gyveną sunkiau, negu žmo
nės tų kraštų, “kuriuos mes nu-

Vokietijos jaunimas šaltajam kare

galėjom”. ’ '
Prisimintina, kad aukso dole

rių atsargos per pirmą šių metų 
ketvirtį sumažėjo iki $1.799.000.- 
000, buvo daugiau išmokėta negu 
gauta $650.000.000.

Pakeitė Everesto vardą
Augščiausias pasaulio kalnas 

Everest yra ant sienos tarp Tibe
to ir Nepalio. Šiuo vardu jis bu
vo pavadintas 1852 m., pagal 
britų biuro Indijai tyrinėti vedė
ją Everest, kuris pirmasis tą kal
ną ištyrė ir aprašė. Nuo tada tas 
vardas prigijo visame pasaulyje.

Kom. Kinijos vyriausybė da
bar paskelbė dekretą, kuriuo 
kalnui grąžinamas senas tibetie
čių vartotas Chomalungma var
das. Imperialistinio kolonijoliz- 
mo pareigūno vardą palikti esą 
buvusi didelė klaida. Nuo dabar 
kalnas taip bus vadinamas vi
suose Kinijos žemėlapiuose, kny
gose bei vadovėliuose.

Tuo pačiu dekretu tolimieji 
Himalajai pavadinti Kondis kal
nais.

Šaltasis karas šį pavasarį įga
vo vėl naujas aštresnes formas. 
Viename iš šalto karo pavojaus 
punktų Vokietijoje Sekminės at
nešė sovietų zonos gyventojams 
didelių rūpesčių ir susijaudini
mo. Sekminių metu staiga visa 
rusų valdoma Vokietija atsitverė 
spygliuota tvora nuo vakarinės 
dalies. 500 m pasienio ruože visi 
gyventojai iškeliami.

Šitų įvykių fone į Leipzigą 
buvo suvarytos masės vokiečių 
jaunimo, kuris, pagal komunis
tų partijos nurodymus, šaukė 
savo vadus apmokyti juos kariš
kai ir leisti, Korėjos pavyzdžiu, 
žygiuoti prieš vakarinę Vokieti
jos dalį. Žinoma, jų “spontaniš
ki” reikalavimai buvo patenkin
ti. Dabar komunistiškas jauni
mas mokosi šaudyti, šokti para
šiutu, sabotažo, skraidyti lėktu
vais ir tt

Vakarų Vokietijos jaunimas, 
susibūręs į aiškiai prieškomunis- 
tines organizacijas, reaguoda
mas į Leipzigo karingus šūkius, 
Vokiečių Jaunimo S-gos šaukia
mas, susirinko į Frankfurtą, kad 
pareikštų savo solidarumą su
vienytos Europos idėjai ir iš
reikštų savo nusistatymą kartu 
su kitomis tautomis gintis prieš

komunistų agresiją. Visų Euro- 
pas tautų jaunimo atstovai bu
vo pakviesti į šitą jaunimo soli
darumo demonstraciją. Sąskry
dyje dalyvavo 18 tautų delega
cijos: danai, suomiai, anglai, 
prancūzai, amerikiečiai, italai, 
ispanai, austrai, šveicarai ir in
dai. Ypatingo nuoširdumo sulau
kė sovietų pavergtų tautų atsto
vai, atstovavę 7 tautas: lietuvius, 
latvius, rusus, ukrainiečius, bul
garus, rumunus ir kroatus. Lie
tuvius atstovavo Vokietijoje 
studijuojantieji lietuviai studen
tai: V. Natkevičius, A. Gintautas, 
P. Žemaitis, O. Vaitkevičius, E. 
Milkauskas. Visų 18 tautų vėlia
vos — ir Lietuvos trispalvė — 
plevėsavo per visą sąskrydį. 
Frankfurto stadione pastatytas 
palapinių miestas priglaudė apie 
5000 vokiečių ir 150 užsieniečių 
atstovų.

Atskiriems klausimams dis
kutuoti buvo sudarytos mažes
nės grupės. Šalia klausimų suriš- 
t ųsu komunizmo esme ir takti
ka, suvienytos Europos idėjos 
propagavimu, buvo paliestas ir 
atgyjančių nacių Europoje klau
simas. Citf ypač nejaukiai nu
teikė tiek vokiečius, tiek užsie
niečius, aiškiai pasisakiusius

prieš radikalizmą iš dešinės, kai- 
kurie ukrainiečių delegacijos na
riai. Jie kur tik galėjo iki savęs 
degradavimo augštino vokiečių 
nacius ir jų atgijime matė Uk
rainos ateitį.

Sąskrydis turėjo būti apvaini
kuotas antikomunistine demon
stracija Frankfurto Operos aikš
tėje, kur turėjo kalbėti Vokieti
jos parlamento atstovai. Šita de
monstracija paskutinę valandą 
Frankfurto policijos buvo už
drausta. Uždraudimas labai cha
rakteringas didžiuliam politi
niam skilimui Vakarų Vokietijo
je. Čia socialdemokratai ir jų va
dovaujamos profesinės sąjungos, 
nors oficialiai pasisako prieš ko
munizmą, bet sabotuoja kiekvie
ną viešą akciją prieš jį. Mat, tai 
beveik visada surišta su pasisa
kymu už Europos tautų susijun
gimą ir karinių pajėgų organi
zavimą kovai prieš Maskvos ag
resiją. Tam kažkodėl priešingi 
Vokietijos socialdemokratai. Tad 
ir šiuo kartu socialdemokratiška 
Frankfurto policija pasielgė pe*  
gal partijos doktriną.

Prieš išsiskirstydamos delega
cijos ruredagavo atatinkamą re
zoliuciją ir pasikeitė adresais bei 
informacijomis. O. V.

Kandidatų į prezidentus 
tikybos

Vykstant varžyboms dėl kan
didatūros į JAV prezidentus, 
spauda tarp kitko pateikia žinių 
ir apie varžovų tikybas.

Trumanas, Kefauver, Stassen 
ir Kerr yra baptistai; Warren 
metodistas; Eisenhoweris nepri
klauso jokiai bažnyčiai; bet yra 
religingas ir jaunystėje kurį me
tą priklausė “Kristaus brolių” 
sektai; Taft ir MacArthur yra 
episkopalai anglikonai; Steven
son baptistas unitarjonas.

Eisenhoweris stebisi 
popiežiaus veikla 

Kalbėdamas Š. Atlanto Sąjun
gos įvairių tikybų karo kapelio
nams Olandijoje, Eisenhoweris 
pareiškė, nors esąs veik fanatiš
kas protestonas, tačiau negalįs 
nesistebėti, kaip popiežius R. ka
talikų pasaulį vedąs prieš šėto
niškąjį komunizmą.

Nauja vyskupystė
Apaštališkasis delegatas Kana

dai paskelbė, kad Šv. Tėvas lei
do Fort William sudaryti naują 
vyskupystę. Pirmuoju vyskupu 
paskirtas E. Jannings. Diecezi
joje yra 32.000 tikinčiųjų, 50 ku
nigų ir 150 vienuolių seserų.

Perez labai simpatizuoja Lietu
vai Rytojaus dieną, aprašyda
mas mano vizitą, mane viešai pa
vadino savo kolega ir pacitavo 
kelius mano išsireiškimus apie 
Posadas miestą. Kelius kartus EI 
Teritorio suminėjo ir Argentinos 
lietuviško laikraščio “Laiko” 
vardą, nes aš iš Buenos Aires iš
važiavau su redakcijos pažymėji
mu, kad jo atstovas ir bendra
darbis.

Po trijų pasiviešėjimo dienų 
Posadas mieste, jau ruošiuos va
žiuoti į Paragvajaus teritoriją. 
Encarnacion miestas iš Posados 
aiškiai matyti. Upė Alta Parana 
teskiria abu miestus.

Argentinos muitinė griežta. 
Išvažiuojančius keleivius smar
kiai kontroliuoja. Man asmeniš
kai maloni staigmena. Mane ir 
mano žmoną krato tik paviršuti
niškai. Dažnai pasitenkina tik į 
mano atsakymus. Greičiausia tai 
buvo dienraščio EI Teritorio ap
rašymo pasekmės. Kelionė mažu 
garlaiviu iš Posadas į Encarna
cion truko tik 15 minučių. Išli
pant iš garlaivio į Paragvajaus 
žemę, dešinėje laikiau sunkų če
modaną drabužių prikrautą, o 
kairėje savo ir žmonos Argenti
nos policijos išduotus vidaus pa
sus. Uosto valdininkas pažiūrėjo 
į mano kairę ranką, visai nerei-, 
kalaudamas dokumentų, dešinės 
rankos nykščiu parodė per savo 
petį, duodamas suprasti, kad ke
liaučiau pirmyn. Mačiau, kad tik 
labai retą, jiems įtariamą, sulai
kydavo. Praėjus uosto dokumen
tų “patikrinimus”, privalėjome 
eiti į muitinę. Visus tikrino pa
viršutiniškai, geriau pasakius, 
beveik nieko. Visi keleiviai pa- 
ragva j iečiai arba argentiniečiai, 
tik mudu su žmona europiečiai— 
lietuviai. Pasibaigus tikrinimui, 
mane labai nustebino muitinės 
viršininko elgesys. Jis prisiarti
nęs pasisiūlė patarnauti, suieš
koti taksimetrą. Aš atsikalbinė-. 
jau, aiškindamasis, kad aš pats 
pasiieškosiu.

— Ką, ponas, atvažiavęs į mū
sų kraštą vargsite su taksimetrų 
ieškojimu! — atsakė muitinės 
viršininkas ir išėjęs rankos pa
mojimu pašaukė ten stovėjusį 
vienintelį taksimetrą.

— Nuvežkite į viešbutį, — įsa
kė viršininkas šoferiui. Išėjęs iš 
muitinės ir lipdamas į taksimet
rą, lietuviškai ištariau: “Simpa
tiškas Paragvajaus kraštas!”.

Šiandieną nėra lengva sienas 
peržengti. Paragvajaus generali
nis konsulas Buenos Aires mies
te reikalavo šių dokumentų lega
liai įvažiuoti į Paragvajų: gero 
elgesio, skiepų ir gero sveikatos 
stovio liudymų, o jei esi Argen
tinos gyventojas, būtinai priva
lai turėti Argentinos vidaus pa
są. Lietuviško paso nereikalauja.

Encarnacion didumu yra tre
čiasis Paragvajaus miestas. Su
sitvarkę viėšbutyje'daiktus. pa
norėjome miestą pamatyti.

Prie Encarnacion miesto yra 
labai daug europiečių kolonistų- 
ūkininkų. Daugiausia lenkai, ru
sai, ukrainiečiai, vokiečiai, bel
gai ir šveicarai. Buvo ir maža lie
tuvių kolonija, pavadinta Colo
nia Baltica. Dabar šios kolonijos 
vardas pakeistas į Colonia Ca
pitan Miranda. Lietuvių čia jau 
nebėra. Išsipardavę savo ūkius, 
beveik visi išvažiavo į Buenos 
Aires. Iš vieno lenko sužinojau, 
kad kolonijoje Santa Maria gy
vena vienas lietuvis. Kadangi tik 
5 kilometrai, aplankėme. Pasiro
do, Lietuvos rusas Kazlauskas. 
Nei jis, nei jo žmona nei lietu
viškai, nei ispaniškai nekalba. 
Pasigyrė, kad adv. Rapolas Ski
pitis, lankydamasis po Pietų 
Amerikos valstybes, taip pat 
juos aplankęs. Kazlauskų sūnus 
gerai lietuviškai kalba. Vienas

ukrainietis taip pat man pasako
jo, kad jo švogeris yra lietuvis 
Simanavičius.

Encarnacion atrodo, kaip kiek
vienas Lietuvos provincijos 
meistas turgaus dieną. Lenkai, 
rusai bei ukrainiečiai kiekvieną 
dieną atveža savo produktus pa
našiais ratais, kaip ir Lietuvos 
.ūkininkai turgaus dieną atvežda
vo savo produktus, tik toks skir
tumas, kad čia kolonistas nesto
vi turgaus aikštėje, bet viską mo
mentaliai parduoda. Europiečiai 
į miestą atveža pieną, kiaušinius, 
mėsą, medų, vatą, o vietiniai, 
daugumoje moterys, basos, įsi- 
kandusios dantyse ilgus cigarus, 
pasipylusios gatvėse pardavinėja 
apelsinus, citrinas, ananasus, ba
nanus ir kitokius vaisius. Didelį 
mano dėmesį atkreipė carumbe. 
Tai dviejų guminių ratų žemas 
vežimukas su stogeliu. Panašus į 
Japonijos ir Kinijos vežimukus 
žmonėms vežioti, tik toks skirtu
mas, kad carumbe yra arklio 
traukiamas, o ne žmogaus. Be 
to, Japonijos vežimukų ratai 
augšti, o carumbe žemi. Niekur 
kitur aš jų nebuvau matęs. Ca
rumbe yra indėnų kilmės gvara- 
ni kalbos žodis. Reiškia vėžlys. 
Encarnacion mieste yra 10 tak- 
simetrų ir 94 carumbe.

Paragvajaus valstybinė kalba 
yra ispanų, bet beveik visi para- 
gvaj iečiai moka gvarani kalbą.

Po dviejų dienų išvažiavome į 
sostinę Asuncion. Prie Enkarna- 
cion miesto geležinkelio stoties 
rodyklė į Pietų pusę rodo Bue
nos Aires 1154 kilometrus, o į 
Šiaurės pusę Asuncion 370 km. 
Asuncion 140.000 gyventojų 
miestas. Taip pat daug matyti 
rusų, vokiečių, lenkų, belgų, 
šveicarų ir kt. Kaip keista! Ma
žai matyti ispanų ir italų, tuo 
tarpu Argentinoje ispanų ir ita
lų skaičiuojama milijonais. 
Asuncion mieste sutikau tik vie
ną lietuvių šeimą prieš tris*  me
tus atvykusią iš Augsburgo. Šis 
lietuvis tremtinys kaunietis ųiž. 
p. Jonas Ivanauskas dirba Viešų 
Darbų ministerijoje kaip inži
nierius. Jo šeima susideda iš še
šių asmenų. Vyresnioji duktė 
lanko medicinos fakultetą Asun
cion mieste, o sūnus įstojo į gim- • 
naziją. Jis man pasakojo, kad 
daugiau lietuvių Asuncion mies
te, galima sakyti, nėra. Pažįstąs 
Kielą, bet jis daugiau vokietis 
negu lietuvis. Taip pat yra viena 
Lietuvos rusė. Lankiusi gimnazi
ją Lietuvoje, ištekėjusi už vie
no paragvajiečio kariškio.

Grįžtant atgal traukiniu į Ar
gentinos pusę, turiu daug laiko*  
gerai apgalvoti ir palyginti Ar
gentiną su Paragvajų. Turiu du 
Asuncion miesto dienraščius La 
Tribūna ir El Pais. Nei vienas iš 
jų neturi policijos kronikos sky
riaus, tuo tarpu Buenos Aires 
dienraščiuose, kaip ir kiekviena
me didmiestyje, policijos kroni
kose mirgėte mirga užmušimai, 
apiplėšimai, apgavimai ir pan. 
Vėlai naktį, vaikštant Asuncion 
miesto gatvėmis, teko matyti 
namus atidarytomis durimis ir 
langais. Išsikalbėjus su žmonė
mis, man paaiškina, kad čia nie
kas svetimo turto neliečia, tad 
nėra reikalo užsirakinėti durų. 
Traukiniui riedant, pravažiuoja
me daug upių. Jose fabai daug 
žuvų. Netrūksta ir pirania, van
denų pabaisos. Žuvis 20-30 cen
timetrų dydžio, bet jos plaukio-. 
ja upėmis didžiausiais būriais. 
Turi labai aštrius dantis. Kino 
apžvalgose esu matęs, kad įkri
tusią į vandenį beždžionę ir į 
vandenį įleistą kiaulę, suėdė la
bai greitai. Po kelių sekundžių 
liko tik kaulai. Visa laimė, kad, * 
kur daugiau žmonių apsigyvena, 
jos pasišalina.

Vladas Veselauskas.

Eisi, neisi - vistiek mušti gausi
Maskvos “Ptavdos” paskuti

niai numeriai pilni aštrių straips
nių —' puolimų prieš Sovietijos 
inteligentus. Puolimai parodo, 
kad komunistų diktatūra susirū
pinusi inteligentų ištikimybe 
partijos išmintingumui. Prikiša
ma rašytojui, menininkui, kom
pozitoriui ir architektų organiza
cijoms neatsikratymas ideologi
nių klaidų. O komunistų pareigū
nai barami, kam nepakankamai 
budriai prižiūri inteligentų dar
buotę.

Pasirodo, jei kas kuriama, tai 
neturi tikro ryšio su tikrąja “gar
binga” Sovietų“ gyvenimo tikro
ve. O jei nekuriama, tai nieko 
nedaroma, nors gyvenimas, sako, 
reikalaująs tikra ideologija pa-

grįstų dramatinių veikalų, apy
sakų, scenarijų kinui, muzikos 
kompozicijų, tapytų paveikslų.

Kaip pravdinės kritikos pavyz
dį, paimkime priekaištą vienam 
teisių dakt&rato siekusiam stu
dentui už pareiškimą savo tezėje, 
kad tarptautinis Raudonasis Kr., 
iki 1935 metų buvusi “pažangi” 
organizacija. Tikroji linija, Prav-

sados vaizduoti kaip “Amerikos 
imperializmo ir šnipinėjimo įs
taigą”.

Iš “Pravdos” puolimų galima 
pasidaryti išvadą, kad tikrieji ta
lentai nenori kurti melo, o neta
lentingieji kuria šlamštą, kuris 
ir diktatoriams dvokia. V.
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Veda ALMUS

Balių ir šokių sezono užbaiga
Lietuviška mokykla birželio 

21 d. 7 vai. vak., šeštadienį, St 
Michael (buv. Central) salėje,

* Kartais į laisvą pasaulį prasprun- 
ka iš Lietuvos ne tik sovietiniai, bet 
ir tikrai lietuviški vaizdai su dabarti
niu patriotiniu, nuolat sovietų pakali
kų kritikuojamu, jaunimu, šiomis die
nomis teko matyti Vilniaus rūmų ir so
dų fone lietuvaičių studenčių tautiš
kuose drabužiuose nuotrauką (J. Ko- 
cenbergo). Joje išvardintos: Irena Sta- 
kionyt.ė — fizikos-matematikos fa
kulteto II kurso, Genovaitė Petraus
kaitė to paties fakulteto, Milda

■ šolkąuskaitė — gamtos-geografijos IU 
< kurso, Silva Janavičiūtė — užsienio 

kalbų Ui kurso, Danutė Blažytė — 
lituanistikos III kurso, Ado Zaksaitė 
— pedagogikos IV kurso ir Stasė Na 
rušytė — gamtos-geografįios fakul
teto.

* Tarybinė spauda rašo, kad vyk
dant Vilniuje geologinius tyrinėjimus 
aptiktos mineralinio vandens šaltini. 
Ištyrus savybes, paaiškėjus jo gydo
moji galia, ''kuri kaikuriais atžvilgiais 
yra vertingesnė už Birštono vande
nis". Vanduo jau esąs naudojamas sos
tinės ligoninėse ir poliklinikose.

* Paskutiniaisiais nepriklausomy
bės metais jau buvo baigiama projek
tuoti Kauno Nemuno krantinė, kuri 
turėjo būti povesrta Kauno prome
nada. Planai buvę tiek realūs, jog 
pats prezidentas buvo šiame rajone 
įsigijęs privatų sklypą. Dabar gi, "Tė
vynės Balsas" trimituoja, girdi, jie 
šią Ameriką atradę ir . . . bus įreng
ta gražiausio Kauno gatvė. Esą, Kau
no architektai — Peras, Šešelgis — 
paruošę projektus, kur vietoje dabarti
nio Žiemos uosto būsią įrengti gyve
namųjų penkiaaugščių namų gyvena
mieji rajonai. Pusiasalis su miestu bū
siąs sujungtas arkos pavidalo tiltu. 
Pagal "TB", namai būsią papuošti 
marmuru, keramika, granitu, barelje
fais (draugo Stalino, žinoma). ~ Būsią 
ir vonios ir net... šiltas vanduo. Taip 
pat ir Vilniaus miesto vyr. architektas 
A. Mikučionts džiaugiasi, jog aštun
taisiais metais Gedimino gatvėje jau 
pradėtas remontuoti paskutinis karo 
šugriau|as narnos. Jame įsikursian- 
ti Žemės ūkio ministerija. Jis nuro
do žymiuosius "atstatymo" darbus. 
"Prie Vilniaus stoties dar neseniai riog-. — .
sojo išdegę namai ir griuvėsiai. Dabar 
čia graži aikštė, o aikštės centre iš
kilo monumentalus Stalino monumen
tas". (Ir kas drįstų dejuoti, kad Vil
niuje taip trūksta butų ir vietos — 
Mtkučionis gi kyla į ougštybes). Pa- 
aiški, jog vis dar tebestovi Dramos te
atro rūmai (perstatomi), LKP(b) C. 
Komiteto ir pora gyvenamųjų namų. 
Neries krantinės rekonstrukcija buvusi 
pradėta pastačius didžiulius rūmas 
mokslininkams. Vietoj išgriauto rajo
no, pradedamas apželdinti bulvaras, 
kuriame vėliau bus statomi įvairūs pa
statai. Rajone tarp Gedimino gatvės ir 
Neries numatoma parengti vietą cent
rinei lietuvių bibliotekai, kuri būsianti 
60.000 m. talpos. Būsiančios kelios 
didžiulės salės, kabinetai ir kitos patal
pos. Fasadas būsiąs atkreiptas į Gedi
mino gatv... Ir viskas būtų gerai, 
jei statybininkai tikrai pateisintų Stali
no pasitikėjimą jais ... Beje, miesto 
gyventojai, valydami Vilnių nuo griu
vėsių, parodę didelį patriotizmą, karš
tą meilę respublikos sostinei: "savo 
noru" jie atidirbę 5.225.000 darbo

★ Naujas "lietuviškas" naujadaras: 
skaityti atsargiai, geriau per nosį — 
įspūdingiau: "Vyraugkaučiuk". Adre
sas: Vilnius, Algirdo 40.

★ Turimomis žiniomis iš kovo mė
nesio Lietuvos' kolūkiuose per radijo 
mazgus perduodamą Maskvos, Vil
niaus, Šiaulių transliacijos.

★ Būtų gera, kad admirolui Kirkui 
ir jo kaikuriems patarėjams, "Rusi
jos motinėlės" gerbėjams, būtų išvers
ta tarybinės Eltos iš Nemenčinės pa
duota "tarybinės lietuvės" didvyrės 
motinos Černiavskaja žodžiai, paskleis
ti ne tik per LTSR radiją ir spaudą, 
bet ir visoje TSRS: .. mes reikalau
jame uždrausti bakteriologinį karą. 
Prakeikimas ir amžina gėda pasiutu- 
siems šunims — amerikiečiams žudi
kams". Gi J. Macijauskas, "lietuviš-

•i kasios kariuomenės vadas", beveik 
kiekvienoj savo kalboj vartoja šį išsi
reiškimą: "Korėjoje Amerikos kariuo
menė šiuo metu vykdo nematytas pik
tadarystes, pralenkiančios net ir hit- 
lerinnikų nusikaltimus antrojo pasauli
nio karo metu". Gi amerikiečiai pri
stabdė Katyno bylos tyrinėjimą, nes tai 
gali pakenkti diplomatiniams santy
kiams ...

★ Šiauliuose pastatytas ar atstaty
tas "Gliukozės" fabrikas, kuris ga
minsiąs krakmolą ir sirupą.

★ Vilniuje praplatinama Panerių 
gatvė. Ten pastatyti "Lelijos" siuvykla 
"Eltos" elektrotechnikos dirbtuvė ir 
kt. Tuo pačiu metu pradėta Kosčiuš-

jaut "priešakiu*  torybiaę techniką": 
ekskavatorius, buldozerius, pleotvolius 
(taip ir parašyto — bet tik nepagalvo
kit, jog tai angliški pavadinimai).

★ Pavasarį buvo žiauriai užsipultos
Varnių rajonas, jog neiŠpildęs partijos 
užduočių: . mėšlas daugelyje kol
ūkių nebuvo išvežtas, o jei ir buvo, 
taip ir tebestovi mažomis krūvelėmis, 
neapartas. Rajono kolūkyje iš po žie
mos visai neliko bulvių sėklai ir nie
kas tuo reikalu nesirūpinai!) . . . ark
liams neužtvirtinta tvirta pašarų bazė 
pavasario sėjos metu" (Suprask, neliko 
neliko ir pašaro). "Tarybinio Artojo" 
kolūkyje padėtis esanti panaši, "esa
ma net sėklos grobstymo įvykių". 
Kolūkiuose, kaip kiekvienais metais, 
dar nebaigtas sodybinių sklypų išma
tavimas. Rajono kolūkiuose iš rudens 
liko nesuartos beveik trečdalis dirvų, 
ir tuo taipgi nieks nesirūpina.

★ LTSR su didžiausia pompa buvo 
paskelbtas "taikos statybų" atsieki- 
mas — Volgos ir Dono kanalo atida
rymas. Šalia ekonominio, rusams la
bai rūpėjo karinė jo reikšmė, tikintu 
jog bus mažiau pažeidžiamas jų trans
portas. Bet dėl gausybės šliužų neat
rodo, jog jų viltys pasiteisintų.

★ LTSR ministrų tarybos pirminin
kas Mečys Gedvilas respublikiniame 
žemės ūkio specialistų susirinkime 
prieš keletą savaičių nusiskundė, jog 
"lietuviai- nepilnai išnaudoju tą mil
žinišką pagalbą, kurią partija ir vy
riausybė teikia respublikos žemės 
ūkiui" . . . Lietuviai neįvykdę plani-

, nių uždavinių, nemoką ūkininkauti.
Klaipėdos srityje per vėlai buvęs pa
sėtas vasarojus. Eilinė sėja nebuvus 
užbaigta daug kur. Turint sėjamąsias 
mašinas, sėja buvus vykdoma ranki
niu būdu (priešakinė technika, mat!)^ 

• Kolūkiai turėję milžiniškų nuostolių.
Nežiūrint skelbiamo broliškųjų res
publikų trąšų tiekimo, Gedvilas nusi
skundė, kad praėjusiais metais pasili
kę neišvežta į lauką apie 700.000 to 
mėšlo. Ir durpėmis kolūkiai nebuvę 
tręšiami. Vos 19% buvę taip patręšta. 
Trąšoms išvežti Gedvilą siūlo kolū
kiams išskirti tam tikras brigadas su 
gyvąja traukiamąja jėga . . . Jie rei
kalavo, jog kuo greičiausiai būtų lik
viduoti viensėdžių sklypai i'r žemė bū
tų dirbama milžiniškais masyvais. Ged
vilas konstatuoja ir vėl, jog nežiūrint 
priešakinės technikos taip gausiai gau
namos iš tarybinės plačiosios tėvynės, 
beveik visas cukrinių runkelių plotas 
1951 metais buvo apsėtas rankomis. 
"Dėl to buvo gauti žemi derliai". 
Koksagyzas buvęs gerai auginamas 
Vilkijos, Šakių, Utenos, Biržų ir Nau
miesčio rajonuose, kai kiti visiškai at
silikę . . . Gedvilas pradžioje kalbos 
džiaugėsi, jog "visuomeninė gyvuli
ninkystė" buvusi žymiai pakelta. Lie
tuviškų karvių pieningumas gerai įver
tintas, nes vidutiniškai iš karvės buvo 
primelžta 2.917 litrų, kai tarybinės 
karvės vidurkis yra kažkas apie 1.500 
kg. Penki tarybiniai ūkiai—Joniškėlio, 
Tryškių, Biržuvėnų, Troškūnų ir Kur
šėnų — primelžę iš savo karvių vidu
tiniškai po 3.000 litrų. Šiemet dar rei
kėsią pakelti gyvulininkystės ūkį 46%, 
didžiausi dėmesį kreipiant kiaulėms. 
Kaip vieną veiksmingiausių priemonių 
jis nurodė "supirkinėjimą" gyvulių 
iš kolūkiečių, darbininkų ir tarnau
tojų!!). Gedvilas netiesioginiai patvir
tino, jog daugelis kolūkių iki šiol dar 
neturi gyvulių skaičiaus minimumo. 
Ją griežtai pasmerkė gyvulių kriti
mą "dėl pašaro bazės neparengimo". 
(Tai šeimininkavimas!). Kitoje savo 
kalbos vietoje jis giria Marijampolės ■ 
juodmargių karvių 31 fermą, kurioje 
buvę vidutiniškai primelžta po 1.864 
litrus pieno iš karvės (Kuris skaičius 
dabar meluoja?). Gedvilas klausia, 
kuo galima paaiškinti tokį laimėjimą? 
Ir vėl tada sugrįžta prie pašaro reikalo, 
kuris esąs "silpniausia vieta mūsų 
ūkyje". Jis labai žiauriai sukritikavo 
MTS stotis, kurios darbą attikusios 
ir prastai ir nepatenkinamai. Esą, ir 
šiais metais daug kur kolūkiečių kie
mams išskirti didesni sklypai, negu 
leisto. "Atskiruose Varėnos, Šalčinin
kų ir kaikuriuose kituose rajonuose bū
na faktų, kai arklių, žemės ūkio in
ventoriaus ir kitų gamybos priemo
nių suvisuomeninimas vykdomas for
ma laii". Nėra vadovėlių, trūksta vaiz
dinių priemonių, nėra patalpų, šiuo 
metu LTSR esą apie 5.000 specialistų: 
1.400 agronomų, 750 zootechnikų. 
Baigdamas Gedvilą reikalavo, kad 
"tinkamai šiais metais būtų užbaigtas 
gyvulių žiemojimas, ...120.2 tūkst. 
ha su praėjusiais metais būtų padidin
tas pasėlių plotas, grūdinėms kultū
roms perleidžiant 38,2 tūkst. ha" ... 
Kad būtų surasta pakankamai trak
torininkų.

“Joninių naktis”, kurį 'atlieka 
mokyklos mokiniai. Toliau eis: 
deklamacijos, dainos, žaidimai ir 
užbaigai šokiai. Grieš orkestras. 
Veiks bufetas su visokiais gėri
mais ir užkandžiais. Bus įdomios 
ir turtingos loterijos. Pelnas eis 
lietuviškos mokyklos naudai.

Mielas lietuvi, atsilankęs į šį 
balių nušausi iškart du kiškius: 
turėsi didelio malonumo ir pa
darysi gerą darbą palaikydamas 
lietuviškos kultūros parengimus.

Laukiame svečių ir iš kitų 
vietovių.

L Mokyklos Vedėjas, Mo
kytojai ir Tėvų Komitetas
Gegužinė — Joninės

Hamiltoniečiams ir apylinkės 
lietuviams geriausia proga pa
gerbti savo bičiulius Jonus ir su
sitikti daug mielų, toli gyvenan
čių pažįstamų. Kiekvienam yra 
malonu gražią pavasario dieną 
praleisti gryname ore prie gra
žaus ežero, puikioje gamtoje ir 
išvėdinti iš plaučių žiemos dul
kes.

Hamiltono ateitininkų rengia
moj gegužinėj grieš visiems ge
rai žinoma Benny Ferry kape
la. Bus parūpinti kieti ir minkšti 
gėrimai, užkanda, mįslinga lote
rija ir kiti malonumai. Hamilto- 
niečiai galės vykti autobusais, 
kurie veš po pamaldų nuo lietu
vių bažnyčios 12,30 vai. ir 2,30 
vai. Grįžta 8 vai. ir 9 vai.

Sportiškai nusiteikę turės pro
gos pajodinėti arkliais, kurių yra 
apie 30, asilėlis sunkių gali 
atlaikyti.

Laukiama daug svečių.
Lietuvio Pasų 

platinimas Hamiltone tuo tarpu 
baigtas. Kovo mėn. gauti 60 pasų 
jau išplatinti, o naujų dar 
gauta.

Įsigydami Lietuvio pasus 
aukojo: V. Narkevičius $7, 
Bakšys $6, J. Žvirblis $4.75, 
Matkevičius $3.50, J. Svilas 
po $2.75: J. Bajoraitis, St. Dalius 
ir J. Mikšys. Po $2.25: J. Jackū
nas ir S. Davainis; po $2: Br. Liš-. 
kauskas, A. Repčys, St Yliūnas, 
J. Keženaitis, P. Pranckevičius, 
VI. Šešelgis ir St. Naikauskas.

ne

ne-

TF 
St.

Kiti, pirkę pasus, aukojo po ma
žiau.

Iš viso platinant šią seriją pa
sų surinkta aukų $95.50, kurios 
pakvituotos specialiais VLIKo 
išleistais kvituojamaisiais ženk
leliais.

Pasų išplatino J. Svilas 41 ir 
St. Bakšys 19. v

— Birželio 8 d. p. Narušio su
rengta savam ūky gegužinė davė 
virš $800 gryno pelno.

TF rengiamoj 
gegužinėj liepos 6 d. paaiškės TF 
Hamiltono sk. piniginės loterijos 
laimingieji. Bilietus prašome įsi
gyti pas platintojus. Toronte šios 
loterijoj bilietų galima gąuti:

“Tulpės” svetainėje, 994 Dun
das St. W., “TŽ” administracijo
je pas p. Prakapą, 941 Dundas 
St. W., pas p. J. Jurkšaitį, 921 
Dundas St. W., pas p. J. Igna
tavičių, 3 Alchambra Avė.

Bilieto kaina 25 et.
Galima laimėti $10-$25. Visus 

tautiečius maloniai prašome įsi
gyti šios loterijos bilietų, ku
riais savo laimę išbandysite, o 
taip pat ir TF paremsite. .

— Geriausia savaitgalio pra
moga — organizacijų ruošiamos 
gegužinės: čia laukų vėju atsi
gaivini, nuo miešto triukšmingų 
tempo atsiplėšt, o Tavo čia pra
leistas pinigas paremia mūsų 
svarbiuosius tautinius ir bend
ruomeninius reikalus. Tad visi 
tik į organizacijų rengiamas 
pramogas. Skį St

— K. Gudinskas, dar sausio 
męn. parašęs laišką dėl Lietu
voje vykdomo genocido ir dėl 
krašto okupacijos Kanados ats
tovui JT plenume min. Garso- 
nui, atsakymą gavo tuoj aus, o į 
laišką tuo pačiu klausimu Žmo
gaus Teisių komisija atsakė tik 
gegužės 15 d. Abiejų atsakymai 
yra tokie pat, kaip mūsų jau 
skelbtieji kitiems asmenims bei 
organizacijoms. .

Tenka pastebėti, kad kartais 
be pagrindo nusimenama, dėl 
Žmogaus Teisių Komisijos atsa
kymuose pridėtosios rezoliucijos 
ištraukos žodžių, jog Komisija 
“neturi galios imtis betkokių žy
gių dėl skdndų, liečiančių žmo
gaus teises”. Komisija tos galios 
tikrai neturi, bet ją turi Ekono
minė ir Socialinė Taryba, kurios 
nariams visa medžiaga pateikia
ma. Atseit, raštai turi prasmės.

1952 m. birželio 22 d., 2 vai. pp. Hamiltono ateitininkai ruošia

, p. V. Narušio ūkyje prie Medad ežero.
' Šokiai ant specialiai įrengtų grindų.

Gros Benny Ferry orkestras
♦ .

Gegužinės metu — loterija, klubas su stipriais ir silpnais 
gėrimais. Autobusai nuo lietuvių bažnyčios 12.30 vai. ir 
2.30 vai. Grįžta: 8 vai. ir 9 vai. Kviečiame atsilankyti.

. Rengėjau

TAUTOS FONDO METINĖ GEGUŽINĖ HAMILTONE
Š. m. liepos 6 d., sekmadienį, TFA-bės Hamiltono sk. rengia

Ji įvyks Bridgeman's ūky, Harmet Paradise vienk., ten, kur praeitais metais 
buvo Tautos Fondo ir parapijos gegužinės.

Programoj įvairūs komiško sporto dalykėliai ir virvės traukimas Torontas—Ha
miltonas. Įvairūs ir šalti gėrimai. Gros italų orkestras, kurio muziką paskardins 
mikrofonas. Pradžia 2 vai. pp. Autobusai nuo bažnyčios eis 3 vai. ir 4.30 vai. 
Vykstantiems lengvom mašinom iš Hamiltono, pradedant York ir Dundum san
kryža, važiuoti Toronto kryptimi — 6 keliu — už 4 mylių pasukti į 5 kelią ir 
vienuoliktoj mylioj nuo Hamiltono (kur bus rodyklės) sukti į kairę. Už 4 mylių 
nuo šio posūkio gegužinės vieta. Gegužinės metu bus traukiami pinig. loterijos 
laimėjimai, šių bilietų galima gauti Toronte "TŽ" administr., "Tulpės" resto
rane, pas p. Jurkšaitį ir p. Ignatavičių. Hamiltone pas TF Valdybos norius. 
Kviečiame visus lietuvius skaitlingai dalyvauti ir tuo pačiu paremti mūsų Tėvynės 
vadavimo darbą. Rengėjai.

LONDON, Ont.

perkant - parduodant 
namą ar bet kokį biznį, pageidautumėte skubaus ir sąžiningo 

patarnavimo, kreipkitės į:
ALGIMANTĄ MINIOTĄ

Telefonas EM. 6-2024
Mes taip pat patarnaujame ir paskolų gavimo, morgičių 
pratęsimo, sutarčių sudarymo, vertimų, imigracijos ir 

visais kitais atvejais.
Gera proga kontraktoriuĖ
Queen-University gatvių rajone parduodamas 3-jų augš- 
tų mūrinis namas su dideliu sklypu, susidedąs iš 15-kos 
butų. Viso 37 kambariai su 11 prausyklų komplektų. Yra 
koridorinė sistema, grindys kieto medžio. Dėliai reika
lingo didoko*  remonto, namas parduodamas tik už 24.000 
dolerių, įmokant apie 8.000 dolerių.

BEAL ESTATE
762 DUNDAS ST. Wn TORONTO

4^

Eismo nelaimė
Birželio 9 d., naktį, kelyje Nr. 

2, prie Thamseville buvo vietoje 
užmuštas lietuvis Vladas Valiau- 
ga, 37 m. amžiaus, nevedęs, gy
venęs 291 Hyman St Liko men
kas turtelis ir truputis .pinigų 
laidotuvėms. Jokių giminių ne
turėjo. Palaidotas šv. Petro ka
pinėse Londone.

— Statkų name valgykla iš
nuomota latviams.

— Antanas Patašius išsikėlė 
į Windsorą. Ten išsinuomavo prie 
Fordo fabriko valgyklą. Pirko 
automobilį Mercury.

— Sunkokai serga nervų su
krėtimu Jonas Adomaitis. Gyve
na Statkaus name. Tuo tarpu 
nieko nedirba.

— Susituokė Agutė Budrytė 
su Vytautu Repšiu. Vestuvės bu
vo Statkų salėje. >

— IŠ Anglijos atvyko Navic
kai su sūnumi Viktoru. Apsigy
veno 42 Askin gt Iš Vokietijos 

atvyko Račinskų, Blyškių šeimos

ir Vincas Barvydas. Gyvena 291 
Hyman gt. Šiomis dienomis at
vyko Sprindžių šeima iš Belgijos. 
Ji turi daug mažų vaikų: 5, 3, 1 
metų ir 2 mėn. Apsigyveno Stat
kaus namuose 355 Clarence gt. 
Sprindžio žmona yra vengrė, bet 
kalba lietuviškai, taip pat ir vi
si vaikai Londono lietuvių ben
druomenės Caritas turėtų at
kreipti dėmesį į šią vargingą ne
turtingą šeimą. Tokiai skaitlin
gai šeimai sunku surasti butą.

Iš lietuviškojo pasaulio
VOKIETIJA

Lietuvių mokyklos Muenche- 
ne ir Memingene dėl mokinių 
ir mokytojų stokos ir dėl finan
sinių trūkumų buvo atsidūrusios 
kritiškoje būklėje. Muenchene 
Kr. Vald. švietimo inspekt A. 
Venclauskas susitarė dėl pra
džios mokyklos išlaikymo 14 lie
tuvių mokinių, o Memmingene, 
kur mokinių skaičius dar mažes
nis, organizuojama vargo mo
kykla.

Vasario 16 gimnazijoje 4 kl. 
yra mokinė vokietaitė. Besigel- 
bėdama nuo bado, ji buvo nuvy
kus iš Rytprūsių į Lietuvą ir ten 
gyveno lietuvių šeimoje Vilniaus 
krašte. Peviai ją prievarta at
vežė prie V. Vokietijos sienos ir 
paleido. Hannovery ji susirado 
tėvą ir išsiprašė jo leisti lankyti 
lietuvių gimnaziją. Jos motina 
mirė dar kelyje į Lietuvą.

D. BRITANIJA
DB LS Bradfordo skyriaus vi- 

suot. narių susirinkimas gegužės 
11 d. specialia rezoliucija padarė 
pastabų Centro valdybai, kad ji, 
kišdamosi į VLIKo ir Lozoraičio 
ginčą, nuvertinanti pirmąjį iki 
organizuotos tremtinių visuome
nės atstovo padėties; siūlydama 
konferenciją, pasitarnaujanti 
Lozoraičio pretenzijoms; duo
danti patarimus, neišlaikanti ob
jektyvumo ir vykdanti LRS sie
kimus; “Br. Liet.” užleidusi vie
nai politinei. partijai reikštis.

Skyriaus nuomone, ne DBLS C. 
Valdybos reikalas dalyvauti ana
me ginče, juoba, Jcad tai neigia
mai veikia DBLS vidaus santy
kius; laisvinimo problemoms 
spręsti D. Brit. lįęt. kolonija 
esanti per maža, o jos c. organai 
turį remti “mūsų kovojančios 
tautos atstovą VLIKą” ir rūpin
tis kolonijos reikalais.

Spausdindamas rezoliuciją, 
“Br. Liet” prideda prierašą, su
redaguotą Sąjungos vardu, bet 
niekieno nepasirašytą, ir dar 
spausdina tuo reikalu vedamąjį, 
kuriuose aiškina savo poziciją 
“bešališkumu”, o kritika esanti 
“grupių interesams pasidavusių 
žmonių, kurie gyvena savo maža
me idėjų kiaute ir nesutinka to 
rato praplėsti”. LRS ji neprote
guojanti.

Šaltų ir kultūringų rezoliuci
jos teigimų tie prierašai visdėlto 
neatsvėrė ir “Br. L.” bei DBLS 
vadovybė savo pozicijas visdėlto 
turėtų persvarstyti. Nešališku
mo kryžiavo j imąsis čia nepadės 
nieko. - * .' .

Šia proga prisimena “Dirvos” 
komentarai prie perspausdinto 
“Br. L.” straipsnio, kuris kalba
mos rezoliucijos yra puolamas. 
Ten buvo skelbiama, kad tai 
6000 Britanijos lietuvių balsas. 
Kaip matom, tai toli ne vienin
gas balsas, o tų 6000 lietuvių DB 
LS niekad neturėjo, juo labiau 
dabar neturi, vargu ar beturi ir 
trečdalį to skaičiaus..

Joninės - - - WeHande
Birželio 21 d., šeštadienį, Wellando ALOKas rengia Wellande 
Ungarų Parke (St. Stevens Park) Port Robinson Rd. (IVs mylios 

į rytus nuo Wellando, važiuoti East Main St.)
DIDŽIULĘ — TRADICINĘ WELLANDE
Joninių Gegužinę - Pikniką

Puiki europietiška muzika. Veiks su Įvairiais gėrimias bei už
kandžiais turtingas bufetas, lietus nei šaltesnis oras gegužinės 
nesutrukdys, nes bus naudojamasi ten pat esančia vasarine sale. 
Wellando, St. Catharines, Toronto, Hamiltono, Buffalo ir kitų 
vietovių lietuvius maloniai kviečiame Jonines ašvęsti į Wellanda 
Pradžia 5 vai., muzika nuo 6 vai. Wellando ALOKas.

SAULT STE. MARIE,
Dėl isikūrimo galimybių

Gegužės 29 d. “TŽ” 22 Nr. tū
las St. Jgd. rašė apie 'darbus ir 
jų gavimą pas mus, deja, dažnai 
netiksliai. . ,

1. Kodėl St. Jgd. popierio ir 
chromo fabrikus vadina “uždaro
mis karalystėmis”? Ištikrųjų, 
šiuose fabrikuose vyksta judėji
mas toks, kaip ir kiekvienais me
tais. Ir juose dalis darbininkų 
darbą meta ar, kaip popieriaus 
fabrike, pensiją ištarnauja, o jų 
vieton samdomi kiti. Štai, šias 
eilutes rašančiam pažįstami du 
tautiečiai ir keletas kitų tauty
bių imigrantų, priimti į popie
riaus fabriką šį pavasarį. O ar 
tik tiek išviso ir buvo priimta?

Chromo fabrike šiuo laiku yra 
laikinai atleista keliosdešimt 
darbininkų. Kada nors pašaukti, 
jie, žinoma, ne visi begrįš. Ne- 
grįžtančių vieton, aišku, bus 
samdomi nauji. Taigi, “uždaros 
karalystės” atsidaro, bet tik, ži
noma, pirmoje eilėje — jaunes
nio amžiaus, mokančiam angliš
kai ar “mokančiam duris rasti”.

2. Iš kur St. Jgd. paėmė, kad 
mūsų mieste didžiulis plieno fab
rikas “Algoma Steel” — “Šteel- 
plantas“ šįmet priėmė tik 300 
naujų darbininkų? Patikrinto
mis žiniomis tik gegužės mėn. 
priėmė apie 300 naujų darbinin
kų, priiminėdamas kasdien po 
10-15 . O kurgi priimtieji kovo- 
balandžio mėn.?

3. Kaip gali St Jgd. būti už
tikrintas, kad didžiulis plieno 
fabrikas patį didžiausią darbi
ninkų priėmimą vykdys š. m. 
birželio-liepos mėn.? Pernai toks 
didesnis priėmimas buvo vykdo
mas gegužės mėn., o šįmet, atro
do, kad tokio didesnio priėmimo 
darban gali ir visai nebūti, nes 
nuo kovo mėn. pradžios kasdien 
priiminėja po 10-15 darbininkų. 
Nuo birželio vidurio, priešingai 
St Jgd. spėliojimui, galimybės 
paprastam darbininkui patekti į

Seniai laukiamos Joninės Tillsonburge!
Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet ruošiamos Joninių išva
karės ir piknikas-gegužinė netoli Tillsonburgo, Mikėnų ūky. Iš
vakares ir pikniką ruošia Tillsonburgo Ūkininkų Klubas ir 

Delhi Apylinkės LOKas

įvyksta š. mėn. 21 d. 8 vai. vak., šeštadienį ir

— š. mėn. 22 d. 2 vaL pp. Išvakarėse ir per pikniką bus atliekama

Rengėjai

plieno fabriką labai sumažės, nes 
tuo laiku, kaip ir kiekvienais me

w * * *** ’ ■ '' —•' -tais, sis 'laba _ 
priiminės studentus. . ’

4. Iš kur paimtos žinios, kad 
mašinos praplečiamam plieno 
fabrikui bus gautos tik birželio 
-liepos mėn.? Fabriko praplėti
mas bus vykdomas iki kitų metų 
vidurio ar dar ilgiau.

5. Apie kokį masinį plaukimą i 
mūsų miestelį darbo ieškančių 
Jgd. rašo? Atvyksta po 1-2 nau
jus tautiečius beveik kas savai
tė. Ir teisingai žmonės daro. 
Darbais ir atlyginimu, ypač 
“Steel Plant” daugumas paten
kinti. Vidutiniškai vienas ve
dęs vyras mūsų miesto “Steel 
Plante” uždirba kuone tiek pat, 
kiek vyras su žmona abu dirbda
mi kur nors Montrealyje ar To
ronte. Šįmet plieno fabrike, ro
dos, dar bus pakeltas atlygini
mas. Jeigu atvykęs į plieno fab
riką iš karto ir nepatektų, tai 
be darbo bent pavasarį ar vasarą 
tikrai nebūtų. Didelė statybos 
firma “Foundation of Canada” 
priima darbininkus darban kas
dien. Moka po $1,19 valandai. 
Pati didžiausia mięsto lentpjūvė 
“Roddis Lumber & Veneer Co.” 
(čia geriausia kreiptis per vie
tos komiteto pirmininką p. Ad. 
Motiejūną, 78 Tancred Str.) irgi 
priiminėja darbininkus. Čia irgi 
mokama $1,10. Ir kitur darbų yra 
tik reikia paieškoti.

6. Yra netikslumų dar visa ei
lė St. Jgd. korespondencijoje. Iš 
kur paimta, kad tik apie 10 mū
sų tautiečių šįmet buvo priimta 
į “Steel Plantą”? Tikriausiai pri
imta yra apie 20, nes tik apie 10 
tautiečių yra perėję į plieno fab
riką iš kitų mūsų miestelio dar
boviečių. Darbą surasti pas mus 
nesunku. Apsukresnieji ar lai
mingesnieji gauna net toje dar
bovietėje, kurioje nori. Tas pats 
dėl sveikatos tikrinimo priimant 
į plieno fabriką. Kaikurie mū
sų tautiečiai priimant į šį fab
riką su daktaru vietoje sveika
tos tikrinimo turėjo pasikalbėji
mą kokia hors pašaline tema. Ži
noma, plaučių rentgenogramą 
reikėjo padalyti. Darbo suradi
mas, sveikatos tikrinimas ir per
ėjimas iš vienos darbovietės į ki
tą yra laimės ir apsukrumo daly
kas. Sunkiojoj pramonėj darbas, 
Žinoma, nelengvas. Visur arba 
karšta, ar dulkės, ar šiek tiek 
sunkiau padirbėti reikia, bet už

BELGIJA
Volonijoje beliko tik keletas 

lietuvių Pommerocul ir Charle
roi apylinkėse. Ryšiai tarp jų ne
tamprūs ir visi besusirenka tik 
nedažnų lietuviškų pamaldų pro
gomis.

E. Lange, ilgą laiką dirbęs 
Kauno elektros stotyje, mirė 
Briusely š.m. vasar p 27 d. Likusi 
žmona gauna pensijėlę iš tos 
kompanijos.
AUSTRALIJA

Ąustral. LKF nutarė suregist
ruoti visus Australijoje esančius 
liet, mokytojus.

Aystr. LB Kr. Valdyba nukal
dino ir platina Bendruomenės 
medąlį. Jo vienoje pusėje Vytis 
ir įrašas “Lietuva, Tėvynė mū
sų”, o apačioje vieta įgraviruoti 
kiekvieno atvykimo į Australiją 
datai. Antroje pusėje Australi
jos vėliava ir įrašas: “Lithua
nians in Australia”. Jo iniciato
rius lakūnas Pyragius, kaina 10 
šilingų.

Kun. Butkus, Sydnejaus liet, 
kapelionas gavo kvietimą aplan
kyti N. Zelandijos lietuvius, ku
rie kreipėsi ir į Australijos 
Kat. imigr. departamentą, pra
šydami leisti juos aplankyti ir 
jų dvasinius reikalus aptarnauti 
lietuviui kunigui.

Australijos imigracijos depar
tamento duomenimis krašte esą 
9900 lietuvių.

Dail. grupė “Aitvaras” numa
tė rugsėjo-spalio mėn. Sydneju- 
je suruošti liet, menininkų dar
bų parodą.

Kun. Kungys Australijos vys
kupų imigracinio komiteto pa
vestas lanko Vak. Australijos ir 
Tasmanijos lietuvius su rekolek
cijomis.

ARGENTINA
Argentinos liet, inžinierių sąj. 

skyr. pasiryžęs Atlanto pakran
tėje pastatyti lietuvišką vasar
vietę “Palanga”. Ten jau yra ke
letas lietuvių vilų, kiti turi skly
pų pirkę. Skyriaus pirm, yra inž. 
J. Ramanauskas.

OnL
tai čia ir geriausi atlyginimai 
mokami. Ištikrųjų pats St. Jgd.

rikas pirmoje eilėje savo korespondencija klaidina ir-
bereikalo sako norįs “gelbėti 
klaidinamą visuomenę”, — t.y. 
daro užmetimų kitiems.

Rašant apie darbus ir jų gavi
mo sąlygas, nereiktų pamiršti 
pažymėti, kad čia yra sunkoka 
gauti butą, ypatingai šeimoms su 
vaikais. Miestelyje gyvenimas 
gan nuobodus. Daug kas iš čia 
gyvenančių tautiečių veda užda
rą ar “mažų ratelių” gyvenimą, 
kiti vėl rūpinasi tik kaip daugiau 
pinigo uždirbti, uždarbiaudami 
dar atskirai, be turimo darbo 
plieno fabrike. Visos pramogos 
mieste yra kinai, hoteTSai, kanalų 
jungiančių Kanadą su JAV ir 
zoologijos parko lankymas. Lie
tuvaičių — vedybinio amžiaus 
merginų, labai didelis pareikala
vimas. Šiais metais lietuvių ko
lonijos gyvenimą vis daugiau iš
judina ir pritraukia naujas ener
gingas komitetas. Reikia tikėtis, 
kad ligi galo metų mūsų koloni
ja padidės ligi 200 tautiečių. Kai 
kieno nuomone, tai mūsų mies
telis yra ideali vieta mėgstan
tiems ramų gyvenimą ir norin
tiems susitaupyti pii/igų — pra
sigyventi Tarp kitko mūsų mies
telis yra įtrauktas į svarbesnių 
Kanados vietovių, galimo karo 
atveju, atominių bombų taikinių 
sąrašą. N. N.

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

STASYS PERMINĄS
Generalinis Apdraudėjas 

Box 328, Delhi, Ont
Patogiausiomis sąlygomis draudžiu ta
bako nuo ledų, šalnos, trobesius nuo

1. Už $700, namukas ir sklypas
2. Už $2.000, 5 akr. žemės, namas, 

garažas ir tvartas.
3. Už $4.500, prie Simcoe ant 3 ke

lio namas tinkamos prekybai.
Be to, kiti namai ir tabako ūkiai.

X W. KOC1UK,
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Pasikalbėjimas su kun. Just. Bertašium
10

Winnipeg© liet, parapijos 
klnį spas kun. Justinas Bertašius 
10 ' 3tų kunigystės proga buvo 
pagerbtas parapijiečių specialiai 
surengtame pobūvyje. Po to. vie
ną dieną pasikvietėm jį į savo 
šeimą ir prikalbinom atsakyti 
plačiau į keletą klausimų iš savo 
gyvenimo.
_ — Ką galėtumėte papasakoti 
iš mokymosi kunigų seminarijo
je laikų?

— Baigęs Skuodo gimnaziją, 
įstojau Į Telšių Kunigų Semina
riją, nes pats esu iš Mosėdžio 
valse., Kretingos apskr. Kai ru
sai 1940 m. uždarė Telšių Kuni
gų Seminariją, teko persikelti į 
Kauną. 1941 m. pradžioje ir tą 
seminariją uždarė. Tada būsi
mų kunigų mokslas buvo tęsia
mas įvairiose Kauno bažnyčiose. 
1941 m. birželio 14 d. pats ma
čiau kaip enkavedistai nusivežė 
sunkvežimy tarp kitų lietuvių ir 
2 mano kurso draugus klierikus. 
Gi po kelių dienų, man jau pri
ėmus Kauno katedroje diakono 
šventinimus, sužinojau apie 
žiauriai nuo rusų rankos žuvusį 
mano broli abiturientą.

— Kur teko dirbti tapus ku
nigu?

— Kunigo šventinimus pri
ėmiau 1942 m. gegužės 14 d. Bu
vau paskirtas į Viekšnius I-ju 
vikaru. Klebonu buvo kan. Ga- 
siūnas, buvo dar vienas jau se
nyvas kunigas.

— Ar teko įsijungti į organi
zacinį bei visuomeninį darbą?

— To, tur būt, neišvengė nei 
vienas kunigas, o aš ir nesišali- 
nau. nes tas darbas mano širdžiai 
artimas ir mielas. Dirbau su no
ru ir katalikiškose ir visuome
niškose organizacijose. Teko bū
ti Motinos ir Vaiko d-jos pirmi
ninku ir Savitarpinės Pagalbos 
vicepirmininku, kitur tik padėti 
dirbti kitiems. Tarp kitko prisi
menu vieną man nepamirštamą 
nuotykį. Rudenį Ūkininkų d-jos 
derliaus šventės vaišėse pate
kau už stalo šalia man nepažįsta
mo “solidnos” išvaizdos pono. 
Sužinojęs, kad jis vietinis, bu
vęs amerikonas, užsikviečiau jį 
paš| ?ve, paskiau ir jį aplankiau. 
Tąi»^es susidraugavome, nors 
pp.nf. jo, kad jis yra, kaip žmo
nės sakydavo, bedievis ir gyve
no susidėjęs su moterimi be šliū- 
bo. Po kiek laiko atvykus Tėvui 
Bružikui vesti rekolekcijų, pri
kalbinau jo žmoną ateiti pasi
klausyti. Ji atėjo. Po poros dienų 
jis kviečia mane pas save ir nu
vykus prašo, kad duočiau jiems 
šliūbą, tik niekam nematant. Se
kančią dieną buvo suteiktas 
jiems moterystės sakramentas ir

PASKUTINIOJI KLAIDA
Populiaraus savaitraščio “Pa

norama’’ redaktorius dešinėj lai
kė raudoną pieštuką, o kairėj — 
rankraštį. Rankraštis buvo dar 
iš Europos laikų jo gerai pažįsta
mo Mr. Bedericho.

Rankraštyje jau buvo primar
ginta daugybė raudonų pataisų. 
Atrodė, jog redaktorius ruošiasi 
ir dar jį marginti...

— I am sorry, tamsta netinka
te Amerikai, — iš lėto porino re
daktorius Gladhamas savo se- 
•,am kolegai europiečiui. — Ga- 
^€iau pasakyti, kad iš 27 tams
tos novelių nėra nei vienos tin
kamos. Paimkime iš to rinkinio 
kad ir geriausiąją: “Jo paskuti
nioji klaida”.

— Well! Tuomet visiškai at
puola likusiųjų 26 aptarimas. Už
teks, kad vieną panagrinėsim ...

Mr. Gladham įsliuogė giliau į 
fotelį, savo plačiai išsikerojusias 
kojas pasikrovė ant gretimai sto
vėjusio staliuko, skrybėlę atver
tė ant pakaušio ir pradėjo. Čia 
reikėtų pastebėti, jog ponas re
daktorius neseniai buvo gavęs 
Amerikos pilietybę ...

— Tamstos novelė — kalbu 
apie tą. kurią laikau rankoj, o 
apie kitas — nė kalbos nebėra — 
tiesiog gali suardyti žmogaus — 
priduriu: tikro amerikiečio — 
nervų sistemą...

Autorius sudrebėjo:
— O daugiau ...
— Daugiau? ... — po minutės 

tęsė toliau Mr. Gladham,—Ame- 
rzr ** >bai maža rastum žmonių, 
kd*  'tokias noveles rašytų, o 
dar mažiau, kurie jas ryžtųsi 
skaityti. O bendroje išvadoje — 
tokių istorijų, kaip tamsta para
šėte, čia visiškai niekas ne
spausdina ...

— Gal galėčiau pataisyti? — 
rimtu veidu užklausė Bederi
nąs.

METŲ KUNIGY STĖS PROGA 
vėliau jie liko praktikuoją kata
likai.

— Kokių didesnių pergyveni
mų turėjote bolševikų frontui ar
tėjant į Lietuvą?

—1944 m. liepos 2 d. Žemaičių 
Kalvarijos atlaidai. Į tuos atlai
dus jau anksčiau buvo nutarta 
daryti maldininkų ekskursiją. 
Tačiau, belikus savaitei laiko, 
pasigirdo fronto patrankų gar
sai. Dauguma sutiktų žmonių ir 
net vietos kunigai pradėjo man 
sakyti, kad nebeverta tą ekskur
siją bedaryti, ir norinčių gal ne
bebūsią. Aš gi, padrąsintas J. E. 
vysk. Urbšio, paskutinį sekma
dienį pasakiau pamokslą skatin
damas žmones, šiais neramiais 
laikais dar daugiau pakelti min
tis prie Dievo, dar labiau susirū
pinti dvasiniais rekialais. Jei iš- 
vykusiems į Ž. Kalvariją — sa
kiau. — nebebus lemta susitikti 
su savaisiais šiame pasaulyje, tai 
visi pasimatysime pomirtiniame 
Išvykimo dieną į bažnyčią ir 
šventorių suplaukė žmonių mi
nios. Aš su virš 700 maldininkų 
iškeliavau, o palydinčių pasiliko 
dar apie tiek pat. Ėjome su pro
cesija ir drauge keliolika vežimų 
su maistu ir pavargusiems pavė
žėti, nes iki Ž. Kalvarijos virš 
40 km. Laimingai praleidę atlai
dus, visi grįžome atgal. Turėjome 
praeiti Sedos ir Tirkšlių pušynus. 
Jau buvome nugirdę, kad juose 
pilna rusų partizanų. Įžygiavo
me į Tirkšlių pušyną jau nakčia. 
Čia puolė rusų partizanai mūsų 
vežimus, vieną moterį, sėdinčią 
ant vežimo, apsvaigindami ak
meniu. Visiems maldininkams 
puolus ginti, jie pasitraukė į 
mišką. Artinantis į Viekšnius, 
dar kitoje pusėje Ventos, mus pa
sitiko skambinant varpams kun. 
Bacevičius, gimnazijos kapelio
nas, su minia žmonių. Visus grįž
tančius apdovanojo gėlėmis. Sa
vo amžiuj nebuvau tiek daug gė

— Pataisyti? — užsijuokė Mr. 
Gladham. — O boy! Nebent 
tamsta norėtumėt visą iš naujo 
perrašyti, paliekant tik antraš
tę? ... Pavyzdžiui, kad ir toks 
sakinys: “Visiškai atmetė jo pa
siūlymą”. Kaikam gali tai ir vi
siškai geras sakinys, tik ne ame
rikiečiui. Koks tas pasiūlymas 
buvo? Pigus ar brangus? Apie 
tai nerašote nė žodžio. Vėliau 
teprimenate, ką personažas apie 
tai galvojo. Pas mus priimta vis
kas paremti faktais. Faktas turi 
eiti po fakto, taip, kaip akme
nys gerai grįstoje gatvėje. Tams
tos gi gatvėj — šiuo atveju ak
muo nuo akmens gana toli ir, pa
sakyčiau, tarp jų auga nemaža 
dilgynių ...

— O Europoj man atrodė, jog 
reikia bėgti nuo tokių literatų, 
kaip nuo maro, kurie tik bizniš- 
kais faktais teužsiiminėja, — pa
galvojo sau Bederichas.

— Žiūrėkime ir toliau. Tams
tos vienas iš personažų valandų 
valandas ramiai sau sėdi arbati
nėje. Amerikoj visai nėra arba
tinių, kuriose būtų galima va
landas išsėdėti ir veltui laiką 
leisti. Jeigu tokia arbatinė kur 
nors ir pasitaikytų, niekas joje 
neturėtų malonumo valandomis 
sėdėti, nes jau senai būtų su
bankrutavęs. Pagal tamstą, su
sitikę du žmonės ilgai spaudžia 
vienas antram rankas — sveiki
nasi ir džiaugiasi pasimatę. To 
niekas čia nedaro, nes tai perdi- 
delis liuksusas ir laiko nėra. 
Tamstos personažas atsiprašinė
ja įžeistąjį. Amerikoje boksuo- 
jasi, bet neatsiprašinėja. Toliau. 
Jūsiškis džentelmenas pastato 
savo batus prie viešbučio durų, 
kad juos tarnaitė arba tarnas nu
valytų. Amerikoj nėra tokio pa
pročio. Tamstos viena iš novelės, 
veikėjų — mergaitė turi prieš 

lių gavęs, kiek tada. Visi buvo
me tiesiog apkrauti gėlėmis. Įs-' 
pūdis buvo nepaprastas. Savieji 
susitikę sveikinosi ir verkė 
džiaugsmo ašaromis. Ir mano šir
džiai gerai pasibaigusi kelionė 
teikė daug paguodos.

— Ar greit po to rusai prisiar
tino prie Viekšnių?

— Dar tris mėnesius frontas 
stumdėsi pirmyn-atgal. Tik spa
lio 9 d. Viekšnius pasiekė rusai. 
Tą dieną jau iš ryto kažkur pa
sišalino kan. Gasiūnas ir kapelio
nas kun. Bacevičius. Aš dar 
svarsčiau ir šiaip ir taip, bet pa
galiau nusprendžiau trauktis į 
vakarus. Jau esant mieste rusu 
tankams, aš su dviračiu, — apsi
sunkinęs, kiek galima, maistu, 
drabužiais ir šv. Mišių reikmeni
mis, išvykau vienas į nežinomą 
kelionę.

— Ar daug sunkumų teko iš
gyventi karo metu?

— Kaip ir kiekvienam bena-| 
miui, teko visko. Klaipėdoje pa
tekau į bombardavimus. Vėliau 
Thueringijoje praradau viską, 
ką turėjau su savimi ir vos ne
patekau į rusų rankas. Buvau 
baisiai išvargęs, kai atsidūriau 
Fuldoje prie “Missionshaus” vie
nuolyno durų. Matyt, atrodžiau 
baisiai — buvau keliavęs 14 parų 
pėsčias ir per visą laiką nei karto 
lovoje nemiegojęs, nei karto ne
nusivilkęs, — kad senas barzdo
tas vienuolis, sužinojęs, jog esu 
kunigas, nebeišleido. Tame vie
nuolyne radau antrą savo tėviš
kę. Vokiečių vyskupas paskyrė 
mane prie katedros, kasdien da
linti šv. Komuniją. Čia išgyve
nau iki pat kapituliacijos. Tik 
trumpam buvau išvykęs į Strau- 
ber Str. 6, Berlyne, kur buvo ma
ne paskyręs kun. Puišys.

— Kur apsistojote po kapitu
liacijos?

— 1946 m. sausio 15 d. atvykau 
į Muenster, Westf., kur 8 sem. 
studijavau istoriją ir liturgiką. 
Jau buvau paruošęs visą medžia
gą ir pradėjęs rašyti desertaciją. 
Tada apašt. deleg. kan. Kapo
čius paskyrė mane Osnabruecko 
stovyklon kapelionu, su teise gy
venti Muenstery, o vėliau ten 
įsteigtos tranzito stovyklos ka
pelionu. Be to, tada dar turėjau 
aptarnauti • šešiose apylinkės 
vietovėse susidariusias lietuvių 
grupes. Vieta nuo vietos buvo 
maždaug 50 km. Kiekvieną šven
tadienį laikydavau po 3 mišias. 
Be to, kan. Kapočiui, o paskum 
vysk. Brizgiui vizituojant britų 
zonos stovyklas, aš buvau pa
kviestas su savo mašina būti jų 
šoferiu.

— Rodos teko būti ir liet, karo 

šliubinį kūdikį. Amerikoj tokių 
kūdikių visai nėra, nebent, jų 
rastumėt kur nors tik sensacin
guose žurnaluose. Tamsta užsi
menate apie nusirengimą prie 
teatro rūbinės. Amerikos teat
ruose paltus priima vos tik į ko
ridorių, įėjus...

— Ir šlapią lietsargį? ...
— O taip. Ir šlapią lietsargį... 

Tamsta rašote apie vieną iš artis
tų, kuris net tris kartus parkrito 
scenoje. Amerikoje nieko pana
šaus negali atsitikti. Jeigu kuris 
aktorius taip padarytų, jis nega
lėtų, mažiausia, šešis mėnesius 
bepasirodyti scenos šviesoje. Na, 
o čia! Kas per išmislas? Jūs 
įspraudžiate į seno ir išprususio 
amerikiečio lūpas šitokį išsireiš
kimą:, “Ko nors panašaus nėra 
Amerikoje!” Tamsta turėtum įsi
kalti į galvą, kad joks pagyvenęs 
ir gudrus amerikietis negali taip 
pasakyti. Juk nieko negali būti 
visame pasaulyje, ko Amerikoje 
nebūtų...

Buvo ypatingai graži vasaros 
diena. O šis pasikalbėjimas vyko 
32-me dangoraižio augšte. Pro 
atvirą langą veržėsi gaivinančio 
okeaniško oro srovė. Deja, toji 
srovė nė kiek negaivino ir neat
šaldė Bedericho pertemptų ner
vų. Mr. Graham ir toliau skaičia
vo autoriaus klaidas pakol, paga
liau, viską reziumavo:

— Viskas, kas tamstos novelė
je vyksta, neikad nepasitaiko 
Amerikos gyvenime. Novelėje, 
kaip matome, mylimasi. Niekas 
nesimyli Amerikoje. Taip lygiai 
— ir neverkiama čionai. Ir nesi
juokiama taip, kaip jūs aprašot. 
Negyvena taip ir nemiršta Ame
rikoj, kaip tamsta samprotau
jate ...

Bederichas dideliu sunkumu 
pakėlė savo kūną nuo kėdės ir, 
tarytum švininėmis kojomis, ar-

Farmacimnkė Stasė Augustinavičiūtė (Augustine)
šiemet baigė su pasižymėjimu (honors) Toronto universiteto far
macijos skyrių (Ontario College of Pharmacy University of To
ronto) ir pasilieka dirbti savo profesijoje Hamiltone. Jaunoji far
macininkė dar žada studijuoti buhalteriją ir stenografiją Hamil
tono universitete. Panelė Stasė Augustinavičiūtė yra žinomų Till- 
sonburg, Ont., lietuvių visuomenininkų R. ir S. Augustinavičių 
duktė, yra gimusi Kanadoje, bet puikiai kalba, skaito ir rašo lietu
viškai ir visada džiaugiasi, jei kada gali prisidėti ar pagelbėti lie
tuviškuose parengimuose. Jos tėvelis yra Tillsonburgo lietuvių 
ūkininkų klubo pirmininkas. 1

dalinių kapelionu. Įdomu, kaip 
kariškiai žiūrėjo į religinę prak
tiką?

— Įsteigus Britų zonoje sargy
bų ir transporto kuopas — CMW 
S ir CMLO — kariuomenės štabo 
buvau paskirtas tų lietuviškų da
linių kapelionu visai Britų zonai. 
Po 3 d. kariško apmokymo davė 
man kariška uniforma ir sutei
kė karininko laipsnį — Junior 
Superintendant. Karių tarpe ra
dau daug nuoširdumo. Išpažin
ties ir komunijos eidavo iš jų 
daug didesnis nuošimtis, negu 
civilių žmonių. Buvo dalinių, ku
rie velykinės išpažinties prieida
vo visi be išimties. Kur bažnyčių 
nebuvo, pamaldas tekdavo laiky
ti miegamuose kambariuose, sa
lėse, valgyklose ir tt. Kariai al
torių papuošdavo grynai vyriš
kai: pav., į alaus bonkas įmerk
davo gėles...

— Kaip ilgai buvote karių ka
pelionu?

tėjo prie atviro lango. Pagaliau, 
dar vienas padrikęs klausimėlis 
pasipynė jo .galvoj :

— Tai... tai... gal geriausia 
būtų paimti rankraščius ir įmesti 
į “garbičių”? ...

— O, ne, Mr. Bederich! Ame
rikoj joks daiktas, turįs nors 
menkiausią vertę, nemetamas į 
šiukšlių dėžę, — autoritetingai 
pamokino Mr. Gladham.

— Niekad nežinojau to, Mr. 
Gladham ...

— Amerikoje viskas, o viskas 
sunaudojama geriems tikslams. 
Visi “skriapai” sunaudojami. At
matose randama naudingiausių 
medžiagų, — dėstė toliau savo iš
vedžiojimus Mr. Glodham.

Bederichas apatiškai žvilgte
rėjo pro langą į padangėje be
plaukiančius -debesis ir norėjo 
sušukti: “O, mielasis dangau”, 
tačiau toji mintis buvo nutrauk
ta pasipainiojusio klausimo:

— Ar yra Amerikoje “mielasis 
dangus”?

— Į tą klausimą aš negalėčiau 
tamstai tiksliai atsakyti, nes ne
turiu informacijų, — išlėto atsa
kė Mr. Gladham. — Tačiau aš 
galėčiau užklausti mūsiškio “Re
search Department”, — ir siekė 
telefono triūbelės.

Deja, novelės autorius buvo 
taip sunervintas ir išmuštas iš 
pusiausvyros, kad nebęgalėjo 
laukti redaktoriaus pasikalbėji
mo su “Research Departamen
tu” rezultatų. Jis panoro kaip ga
lima greičiau apleisti Mr. Glad- 
ham kabinetą ir tam pasirinko 
artimiausią išėjimą ... pro langą.

— Ei, paklausyk! Amerikoj 
niekas nešoka pro langą, — šūk
telėjo persigandęs Mr. Gladham.

Tačiau Bederichas to šauksmo 
nebegirdėjo. Jis jau buvo ties 
septintuoju namo augštu ...

Tai buvo paskutinė jo klaida.
Iš “GI. P.” vertė

Pr. Alšėnas.

— Lygiai metus, iki pat emig
racijos į Kanadą, kur vykau Va
tikano “Congregatio Consisto- 
rialis” parėdymu ir Čikagos kar
dinolo garantija.

— Kur apsistojote ir kokie 
pirmieji įspūdžiai Kanadoje?

— Pirmoji gyvenamoji vieta 
buvo St. Jean, Que., prie semi
narijos. Pirmieji įspūdžiai nega
lėjo būti visai *geri,  nes nemo
kėjau prancūzų kalbos. Semina
rijos rektorius, vėliau tapęs vys
kupu, buvo mane labai pamėgęs 
ir, norėdamas sudaryti sąlygas, 
kad išmokčau prancūzų kalbos, 
paskyrė į šv. Jurgio parapiją 
Montrealyje organizuoti skau
tus, prancūzus. Čia įkūriau 7 ber
niukų ir 7 mergaičių skautų-čių 
skiltis. Dirbti sekėsi, bet buvo 
daug sunkumų, ypač pradžioje 
dėl silpno kalbos mokėjimo. Tai
gi, kai gavau pasiūlymą vykti į 
Winnipego lietuvių parapiją — 
su džiaugsmu jį priėmiau.

— Kaip patiko atvykus į Win- 
nipegą?

— Pirmomis dienomis dėl pa
stovaus buto ir kitų dalykų turė
jau daug rūpesčių. Tiems praėjus 
ir susipažinus su taip energingais 
ir veikliais parapijiečiais, pasi
jaučiau visai gerai.

— Kokie Jūsų sumanymai 
ateityje?

— Kaip jau žinote, dabar di
džiausias rūpestis ir darbas, tai 
įgyvendinimas projekto — įr/gy- 
ti savą lietuvių bažnyčią. Toli
mesnę veiklą ateitis parodys.

Šiais žodžiais baigė pasikalbė
jimą mūsų mielas klebonas, ku
riam energijos ir atsidavimo dar
bui niekada netrūksta.

B. B.

Redakcijai prisiųsta
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Pažymėjimas
Tai gražus dviejų spalvų rė

muose, su viršuje įkomponuota 
Vytimi, pažymėjimas lietuviškų
jų mokyklų kurio nors skyriaus 
ar mokyklos baigumui atžymėti.

Išleido Sp. B-vė “Žiburiai”, 
941 Dundas Str. W. Toronto, Ont.

“Auklėjimas” raudonojoj Kinijoj
Senosios Kinijos ramstis buvo 

stipri, tradicinė šeima. Vaikai 
gerbė tėvus, vyresniuosius. Šei
moje gaudavo dorinį ir religinį 
auklėjimą. Naujieji Kinijos val
dovai visomis propagandos prie
monėmis kovoja su “buržuazinio 
galvojimo liekanomis” ir griau
na tėvų autoritetą, o tuo pačiu 
ir šeimą. Vaikai diktuoja tėvams 
ir mokytojams. Raudonoji Kan
tono vyriausybė išleido pirmo 
skyriaus mokiniams skaitymų 
knygelę, kuri prasideda tokiu sa
kiniu: “Man nereikia nei tėvo, 
nei motinos; man tereikia mano 
tėvynės”.

Į ugnį knygas ir paveikslus
Naujasis auklėjimas prasideda 

mokyklos apvalymu. Vanduo ir 
ugnis turi sunaikinti senojo re
žimo palikimą. Į laužą metami 
senieji mokyklos vadovėliai, Sun 
Yat Sen paveikslai, nuskutami ir 
nuplaujami nuo sienų Konfuci
jaus posakiai, pakabinami “Ki
nijos išgelbėtojo” J. Stalino ir 
Mao-Tse-Tungo portretai.

“Užteko trejų metų užimti vi
sam kraštui”, — pareiškė raudo
nosios vyriausybės kalbėtojas 
Chiang, — “bet reikės daugiau 
laiko užkariauti žmonių galvo
jimą”. “Perauklėjimas” pradeda
mas nuo vaikų ir jaunimo. Visi 
paaugliai nuo 9 iki 14 m. privalo 
priklausyti “Vaikų trupėms”, o 
jaunuoliai nuo 14 iki 25 m. “Nau
jajam Kinijos jaunimo demokra
tiniam korpui”.

Pradžios ir augštesniųjų mo
kyklų mokiniai (ką jau kalbėti 
apie augštųjų mokyklų studen
tus) dalyvauja viešose demon
stracijose, kurių tikslas nuteikti 
mases prieš “baltuosius velnius” 
— amerikiečius ir europiečius, — 
rinkti savanorius ir aukas kovai 
su JAV kariuomene Korėjoje.

Siaučiant terorui, dažni “liau
dies priešų” likvidavimai, atlie
kami viešose aikštėse. Mokiniai 
turi dalyvauti egzekucijose, kai

Iš kultūros ir knygų pasaulio
Išleis Šv. Raštą

Baltimorės šv. Alfonso liet, pa
rapijos klebonas prel. Dr. Liud
vikas Mendelis pasiryžo išleisti 
naują viso šv. Rašto laidą. Kaip 
leidėjas pareiškė “Draugo”” ko
respondentui, tai būsiąs liuksusi
nis leidinys, kainuosiąs apie 10 
tūkstančių dol., o visus vertimo 
ir leidimo darbus tvarkys arkiv 
J. Skvireckas, vysk. V. Padols- 
kis ir prel. Tulaba. Leidžiama 
bus Europoje, gal Romoje ar kur 
pasirodys patogiau.

Tai džiugi žinia, nes Kaune iš
ėjusio šv. Rašto čia jau negalima 
gauti. Gaunamas tik Vokietijoje 
išėjęs Naujasis Testamentas. Fi 
nansuodamas šį monumentalų 
leidinį, prel. Mendelis pastatys 
sau tikrai didingą amžiną pa
minklą. O reikia pastebėti, kad 
prelato aukos lietuviškiesiems ir 
bažnyčios reikalams yra įsidė
mėtinai didelės. Skelbiant davi
nius Tautos Fondo ar BALFo va
jų spaudoje, visada matome jį 
aukojant bent po $500 ir daugiau. 
Jo paties spėjimu, BALFui jis 
paaukojęs jau apie $15.000, siun
tiniams į Vokietiją apie $3000, 
šv. Kazimiero Kolegijai Romoje 
kas mėnuo pasiunčiąs $200-300 
mišių intencijoms, šv. Kazimiero 
seserų kolegijos statybai paau
kojęs $10.000. Misijų reikalams 
jo bažnyčioje suaukota tiek, kad 
netrukus bus pasiektas milijonis 
doleris ir tt.

Marija Paplauskienė - Ramo
nienė Otavos universiteto menų 
fakultete apgynė daktarato di
sertaciją.

Liet, poezijos antalogiją ir li
ter. apžvalgą angliškai ruošia es
tas, Mineapolio univ. prof., Iva
nas Ivaškas.

Į prancūzų kalbą verčiama J. 
iPetraičio “Kaip jie mus sušau
dė” ir “Žemaičių kankiniai” — 
Rainių miškelio žudynių apra
šymas.

Prof. Manelis rašo plačią stu
diją apie žemės valdymą ir že
mės reformos klausimus Lietu
voje.

V. Alseika yra paruošęs 800 
psl. mašinėle rašytų knygą “Pen- 
keri tremties metai”.

A. Gide raštai indekse
Birželio 1 d. Vatikanas pa

skelbė, kad prancūzų rašytoją, 
1947 m. Nobelio premijos laurea
to, Andre Gide raštai įtraukti į 
draudžiamųjų skaityti knygų są
rašą. Prieš savaitę tas pat pa
skelbta dėl italų rašytojo Alber
to Moraria raštų.

“liaudies teismo” pasmerktieji 
kariami arba sušaudomi.

Naujos “mokslo” įstaigos ir 
jas baigiantieji

Perauklėti darbininkams, ūki
ninkams, kareiviams — milži
niškai 400 mil. masei — reikia 
daug agitatorių, marksizmo, le
ninizmo, Mao-Tse-Tungo politi
nio mokslo skleidėjų. Įkurta išti
sa eilė “universitetų”: “Šiaurės 
Kinijos universitetas, “Revoliu
cijos universitetas”; “Darbinin
kų politinis universitetas” ir 
daugelis kitų. Į šiuos universite
tus priimami netgi pradžios mo
kyklos nebaigę paaugliai ir jau
nuoliai nuo 11 iki 16 m. amžiaus.

Mokslas baigiamas per 6 mėn.
NYT korespondentas T. Dur- 

din 1951 m. rugp. 29 d. rašo, “kad 
raudonojoj Kinijoje jauni vyrai 
ir moterys tarp 15 ir 25 m. už
ima visas svarbesnes vietas. Net 
tie jaunuoliai, kurie lanko mo
kyklas, turi lemiančios reikšmės 
politiniame vietos gyvenime. 
Dažnai jų valdžioje yra apylin
kės gyventojų gyvenimas arba 
mirtis”.

Misijų mokyklų likimas
Daugumas universitetų, augš

tesniųjų ir pradžios mokyklų, 
kurios buvo vedamos ir išlaiko
mos misijonierių, suvalstybintos. 
Prie to eita laipsniškai. Pradžioje 
tikybos pamokos leistos tik po 
visų kitų pamokų ir tik tiems 
mokiniams, kurie jų nori. Po to 
sekė reikalavimas, kad kryžiai 
ir šv. paveikslai iš klasių būtų 
pašalinti. Visos privatinės mo
kyklos turėjo priimti valdžios 
mokytojus — komunistus, kurie 
perėmė mokyklų administravi
mą. Pagaliau išėjo įsakymas, kad 
visos misijų mokyklos, kurios 
gauna piniginę pagalbą iš JAV, 
būtų uždarytos.

Tai taip aukojama jaunoji Ki
nijos karta raudonajam Malo- 
chui. K. J. G.

Spaudos bendrovė “Žiburiai” 
už poros savaičių išleidžia Vy
tauto Kastyčio satyrų ir feljeto
nų rinkinį — “Kolektyvinė prau
sykla”. .

J. Kedainis “Naujienų” 135 nr. 
atsiliepdamas dėl prof. V. Bir
žiškos atsakymo “Draugo” 124 
Nr., rašo: “J. Kedainis paskelbė 
savo paties straipsnį, atsiradusį 
po daugelio pasikalbėjimų su 
Dr. K. Grinium. Straipsniui me
džiaga -yra Dr. K. Griniaus, o 
apipavidalinimas — J. Kedai- 
nio”. Ar Dr. K. Gr. jį perskaitė 
ir koregavo, kaip buvo skelbta 
velionio našlės laiške ’’Naujieno
se”” nesakoma nieko. Taip ir lie
ka neaišku, kiek ten buvo paties 
Dr. K. Gr. teigimų ir kiek J. Ke- 
dainio interpretacijos bei įtarpų. •

L. Kult. Fondo Valdyba para
gino Australijos liet, bendruome
nę birželio — rugpjūčio mėn. su
ruošti kultūrines savaites.

Balandžio 1 d. Melbourne išėjo 
rotatorinis humoro žurnalas 
“Neimk į galvą”.

• Praėjusiais metais “TŽ” bu
vo rašyta, jog Daumanto knyga 
“Partizanai anapus geležinės už
dangos” baigta versti į anglų ir 
kitas kalbas. Į anglų k. vertė žy
mus lietuvių draugas, buv. britų 
vicekonsulas Lietuvoje, Mr. Har
rison. Knyga buvo perduota VLI 
Kui. Įdomu koks gerai atlikto 
vertimo likimas, kai knygos ak
tualumas blėsta kiekvieną savai
tę, o spaudoje skelbiasi kitas kul
tūrininkas, pradėjęs taip pat 
versti.

Mokslo pažymėjimų reikalu
Anksčiau kaikurie asmenys 

kreipėsi, prašydami išduoti pa
mesto atestato dublikato nuora
šą, patikrinti bylas, kodėl pažy
mėjimas neišduodamas ir pana
šiais reikalais. Kiek tada sąly
gos leido, buvo pagelbėta.

Dabar archyvo medžiaga jau 
taip sutvarkyta, kad galima tuo 
reikalu kiekvienam padėti. Tad 
visi, kurie mokėsi Vokietijoje ir 
kuriuo nors būdu neteko išduo
to pažymėjimo ar dėl emigraci
jos nesuspėjo atsiimti priklauso
mo dokumento (tokių yra), gali 
kreiptis į Pasaulio Lietuvių Ar
chyvą, 2601 W. Marquette Road, 
Chicago 29, Ill., USA.

Kad būtų galima greičiau ir 
lengviau padėti, besikreipiantis 
turi nurodyti mokyklos pavadi
nimą, savo vardą ir pavardę, gi
mimo datą ir vietą, kurios klasės 
pažymėjimu suinteresuotas ir 
kuriais metais tą klasę baigė.

PLA Vadovybė.



Parduodant ar perkant namų 
mielai Jums patarnausiu!

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

Jūsų patarnavimui

1. High Park - Blooę. 8 kamb. 
mūrinis, atskiras vandeniu 
apšildomas su garažu na
mas. įmokėti $4.000.

2. $13.000. College-Euclid Ave. 
9 didelių kambarių, 2 virtu
vės, mūrinis su garažu na
mas. Įmokėti $4.000. t

3. $13.0Q0. Parkside Dr. 6 dide
lių kamb., gerame stovyje, 
mūrinis, atskiras, alyva ap- 
šild. namas. Įmokėti $4.000.

4. $14.000. High Park - Indian 
Rd. 9 kamb. mūrinis, atski
ras, vandeniu - alyva apšild. 
namas. Prie gero susisieki
mo. Įmokėti $5.000.

Real Estate
863 BLOOR STREET WEST

(prie Ossington Ave.)

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

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

Lietuvių Baldų Krautuvė 

“MOHAWK FURNITURE” *
2448 DANFORTH AVE., TELEF. OX. 4444

• Didelis posirinkimos baldų, šaldytuvu, 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, pasou- 
1‘nėje rinkoje, žinomi kaipo geriausi, o kainos žemesnes.

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

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

• Maloniai kviečiame visus apsilankyti, pamatyti ir laimėti!

Krautuve atidaryto nuo ryto 9 "vai. iki T vakaro 9 vai.

z Informacijų klausti JONĄ AUKŠTAJTJ.

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
Gydytojavęs Vienos, Berlyno, Šveicarijos ir Vengrijos ligoninėse.

VIDAUS IR VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTAS

Telef. Office: Ml. 8821', Namų: 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.

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

Specialybė:
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
138-46 Claremont

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 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

Str. - Tel. WA. 4557
30 metų valymo patyrimas

5. $16.500. Westminster-Indian 
Rd. 10 did. kamb., mūrinis, 
atskiras namas, vandeniu - 
alyva apšild., didelis gražus 
kiemas, privatus įvažiavi
mas ir kiemas. Geras pirki
mas.

6. Bloor-Indian Rd. (Prie nau
jai stat. liet, bažnyčios). 16' 
didelių kamb., atskiras, mū
rinis namas, 3 virtuvės, 3 vo
nios, vandeniu - alyva gildo
mas, didelis kiemas, priva-

- tus įvažiavimas, 3 garažai. 
Namas gerame stovy. Tinka 
bet kokiam bizniui. Parduo
damas dėl turto paskirstymo

•. Lietuvis stalius
J Atlieku įvairius namų remonto darbus.
Taip pat darau ir taisau: virtuvės spinteles, 

įvairius baldus, kieto medžio grindis, restoranų 
įrengimus ir kL STALIAUS DARBUS.

A. URBONAVIČIUS
7 HAVELOCK ST.; TELEF. LL. 4576 

Toronto, Ont.

WINNIPEG, Man
Winnipego jaunikaičių kryžkelė

Nežino ir negali išspręsti, ką 
daryti: pirkti mašiną, ar namus, 
ar žmonos ieškoti. Paskutinis 
klausimas pats sunkiausias, nes 
mažas skaičius mergaičių, o vy
rų, kaip ąžuolų, pilnas miestas — 
grįžę iš miškų ieško čia pastoves
nio darbo. Manoma mergaičių 
pasikviesti iš kitų kraštų, pav.,- 
pietinės Amerikos, nes čia geros 
sąlygos kurti šeimas, ^igūą, na
mai, pastovūs darbai ir inėra did
miesčio baimės. Mergaitės, padė
kite išspręsti šį klausimą!

— Kun. J. Bertašiui lankantis 
Montrealy, p. Vilimienė dova
nojo labai gražią, pačios mėgstą 
kamžą.

— Padedamas Katarinos ir 
Juozo Ambrazų, kurie Montrea- 
lyje turi didelį automobilių tai
symo garažą ir benzino stoti, 
kun. Bertašius-įsigijo automobilį.

— Dr. inž. Kulpavičius pada
rė projektą būsimai Winnipego

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE

kietom grindim, su

$5.000. Visai ots-
10 komb. namas

$6.000, įmokėti $2.500-53.000. Res
toranas Bathurst gatvėj netoli Dun- 
Das St.

$8.000, įmokėti tik $1.000. Mūrinis 
8 kamb. namas nuošalesnėje gat
vikėje arti Queen-Spadina. Yra vie
ta garažui.

$12.500. Mūrinis 7 komb. namas, 
tykioj vietoj arti gero susisiekimo, 
prie Ossington-College gatvių.

$14.000, įmokėti $4.000. Mūrinis 8 
didelių kambarių namas ant Craw
ford arti Bloor, 
garažus.

$14.000, įmokėti 
kiras, mūrinis . _ __  _____
kietom grindim. Yra vieta garažui. 
Lansdowne-Bloor rajonas.

$15.500, įmokėti $4-5.000. Labai 
dailus visai atskiras 8 kambarių 
mūro namas, tykioje, medžiais ap
augusioje gatvėje, arti gero susi
siekimo Bloot-Ossington.

$17.000, įmokėti $8.000. Visai ats
kiras, ypatingai didelių 8 kamb. 
mūro namas ant Westminster St. 
arti Roncesvalles, šildomas vande
niu. Visam name parketo grindys.

$17.000, įmokėti $8.000. Kaip dalį 
{mokėjimo savininkas mielai pri
imtų vienę ar dvi outo mašinas 
geram stovy. Narnos visai atski
ras, vondeniu-olyvo šildomas, kie
tom grindim ir dvigubu garažu. 
Bloor-High Park rajonas.

$24.000, įmokėti $6.000. Kampinis 
13 komb. vandeniu šildomas mū
ro namas ont Parkside Drive, prie
šais High Pork.

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. 4717

^AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES MENOlffi' 
£W==RANKDARBm SRMINIAI^ĮU

Or*  \f
{Jturto sidabro papuošalai, keramika \ 

odos ir meno išdirbiniailietuviškos \ 
h^jr kitu tautu klasikines munkąs^ 
l/p^^^loloksteles^^^^

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

jas. Darbas atliekamas prity
rusių radijo-televizijos techni
kų. Jūsų patogumui aparatus 
mes paimame iš namų ir pri
statome.
Skambinti telefonu OL. 5039 
67 LAKEVIEW Ave., Toronto 
B. Kalibatas, A. Virkutis ir Co.

Lietuvis pigiai 
perveža baldus, 

bagažą, prekes ir kt 
Vežama ir į provinciją. 
406 MONTROSE AVE. 

Toronto, OnL 
TELEF. LA. 3911 

lietuvių bažnytėlei. Planus ir 
brėžinius greitu laiku atsiųs 
Winnipegan. Be to, gerb. Dr. ža
dėjo atvykti vieton ir statytos 
metu duoti nurodymų. Už planą 
atsisakė imti užmokestį, nes jis 
sveikinąs Winnipego pasiryžimą 
ir norįs prisidėti prie to kilnaus 
sumanymo. Jis taip pat padarė 
planus Toronto ir Montrealio lie
tuvių bažnyčioms.

Altą.
šventėje čia 
S. Kulbis ir

BROOKS,
Švenč. Trejybės 

buvo atvykęs kun. 
laikė pamaldas ne tik lietuviams, 
bet ir visai Brooks parapijai, nes 
vietos kunigai buvo išvykę.

Prieš pat sumą kun. Kulbis 
davė šliubą Zigmui Kalvaičiui ir 
Marijai Kisielaitytei. Jaunasis 
prieš 6 mėn. yra atvykęs net iš 
Australijos, o jaunoji su savo tė- 
tėveliais iš Venecuelos.

Po sumos lietuviai, pasilikę 
bažnyčioje, išklausė gražaus sa
vo gimtąją kalba pamokslo ir 
pirmą kartą taip gražiai ir stip
riai sugiedojo Marija Marija ir 
Lietuvos Himną.
Vestuvės vyko pp. Lokių farmo- 
je. Į jas buvo atvykę jaunųjų pa
žįstamų net iš tolimiausių apy
linkių — pav., pp. Brūzgai ir Kli- 
maičiai net iš Blamor už 200 myl.

P. J.

— Regina. — Generalinis ve
terinarijos direktorius paskelbė, 
kad snukio ir nagų liga jau nu
galėta.

DR. A. RATINOW

Dirbęs Europos ir Kanados li
goninėse. Vidaus ligų specia
listas. i(širdies, asthmps, reų? 

matizmo,/skilvio ir kt.)
479 Ve Euclid Ave., Toronto 

Tel. RA. 6708.

Kam kentėti vasaros karščius?
Kam siurbti kambario dulkes?

Gcriou
firmos atstovą VILUTĮ PETRĄ Jūs gausite 15% pigiau nei bet kurioj krautuvėj

Gaminiai pristatomi tiesiog iš fabriko. Duodama metinė garantija.

V<?ntiĮiotoriaus'dėka Jūsų kambario oras bus be dulkių ir vasaros kaitros bus 
nebaisios. Skambinkite “ROTOR ELECTRIC CO." atstovui P. VILUČIUI vakarais 

17-22 vai. Tcief. MUrroy 0844. Adresas: 14 Crisco St., Toronto 9, Ont.

pitkite geriausios rūšies “ROTOR ELECTRIC CO." ventiliatorius per

Lietuviai važiuokite vasaroti į
O. ir E. NARUŠIŲ VASARNAMĮ 

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

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

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

SAUGU — PATIKIMA
/

PIRKDAMI AR PARDUODAMI 
pasitarkite su mūsų ekspertais.

Mes turime šimtus įvairiausių namų.

Bronius SERGAUTIS 
' MUrray 7377

Vakarinė įstaiga 
2390 Bloor St. W.

Kanados didžiausia nuosavybių įstaiga
Centrinė Įstaiga 1172 Bay SL, Toronto

Skyriai visoje Ontario provincijoje

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tcny MOKIAIS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

SPORTO ŽINIOS

Lauko tenisas
Praeitą sekmadienį įvykusio

se teniso rungtynėse tarp “Ko
vas ir “Vytis” — Hamiltone, mū
sų vyrai laimėjo 3:0.

Futbolas
Dėl Toronto ir apylinkės Fut

bolo Sąjungos pavėluoto prane
šimo dėl rungtynių atkėlimo vie
na valanda anksčiau, praėjusį 
sekmadienį rungtynių nebuvo. 
Dėl šitos klaidos bus aiškinama
si — žaidžiama ant žaliojo stalo. 

Lukas.

Pranešimas žaidynių reikalu
II Š. Am. Liet. Sporto Žaidynių 

tolimesnį organizavimą iš Cle
veland© LSK Žaibo perima visa 
Clevenlando lietuviškoji visuo
menė, remiama Clevelando mies
to administracijos. Bendradar
biaujant su Vyr. FASKu, žaidy
nėms pravesti yra sudaryta:

L Garbės Komitetas,
2., Organizacinis Komitetas — 

sudarytas iš Clevelando lietuviš
kų organizacijų ir visuomenės 
atstovų. Narių 17, pirm, išrinktas 
Jonas Daugėla, sekretorium — 
Arvydas Barzdukas.

3. Varžybini§ Komitetas — su
darytas iš įvairių sporto šakų 
specialistų. Pirm, yra Algirdas 
Bielskus, vyr. teisėjas — Dr. Al
girdas Nasvytis.

4. Varžybų priežiūros komisi
ja, į kurią įeina mažiausia du 
Vyr. FASKo nariai, arba jo įga
lioti atstovai ir po vieną atsto
vą iš visų žaidynėse dalyvaujan
čių sporto klubų. Jos pirmininką 
skiria arba tvirtina Vyr. FASK.

Ryšius palaikyti yra kompe- 
tetingi šie asmenys:

Visais organizaciniais reika
lais — Org. K-to sekretorius Ar
vydas Barzdukas, 7509 Lawn
view Ave., Cleveland 3, Ohio.

Finansiniais reikalais — Org. 
K-to iždininkas Vytautas Januš- 
kis, 1303 E. 68th St., Cleveland 
3, Ohio. .

Sportiniais reikalais — Varžy- 
binio K-to pirmininkas Algirdas 
Bielskus, 770 E. 91 St., Cleve
land 8, Ohio.

. .-.Dalyvių kvalifikacijos,.
Žaidynėse galį dalyvauti kiek

vienas lietuvis už savo sporto 
klubą ar nepriklausomai, neat
sižvelgiant kuriam krašte jis yra

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED 

REALTORS

V. TUKLERIS 
Hamilton 9-4121 

Hamiltono įstaiga 
913 Main St. E. 

gimęs ir kurios valstybės pilietis 
dabar yra. Nelietuviai žaidynėse 
dalyvauti negali. Pavieniai ne
lietuviai sportininkai, bei ko
mandos, turinčios savo sudėtyje 
nelietuvių, bus diskvalifikuoja
mos. *

Žaidynių programa jau buvo 
skelbta “TŽ” Nr. 18.

‘ Neatsiradus kurioje nors var
žytoje pakankamam dalyvių 
skaičiui registracijai pasibaigus, 
to varžyba bus iš programos iš
braukta. Galutinė žaidynių prog
rama bus paskelbta birželio 22 d.

Dalyvių registracija pratęsia
ma iki birželio 22 d.

Smulkios informacijos išsiun
tinėtos tik užsiregistravusiems 
klubams ar asmenims arba spe
cialiai to teiraujantiesiems.

II-jų Š. Amr-LS- Žaidynių 
Org. Komitetas.

• Kijeve balandžio viduryje 
įvyko miestų krepšinio turnyras, 
kurį laimėjo Tifliso komandai 
Po lygų taškų skaičių surinko 
Kauno, Talino ir Rygos koman
dos. Kauno rinktinėje pasigėrėti
nai pasirodęs krepšininkas Ston
kus ir pakaitos žaidikas Mata- 
šiūnas.

• Vasario mėn. Lvive įvyko 
Lvivo ir Kauno miestų plaukikų 
pirmenybės, kurias užtikrintai 
laimėjo kauniečiai. Vladas Kups- 
tys paėmė pirmąsias tris vietas, 
o kaunietė Korienė pasiekė nau
ją respublikinį rekordą, 100 m. 
krūtini nuplaukusi per 1 min. 
34,2 sek.-

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
ma to, su gražiais lietuviškais 
įrašais (50 vienas).
Kviečiame ‘ ūzšišakyfi ~neŪel- - 
siant “Žiburių” Spaudos Ben-

• drovėje, 941 Dundas SL W., 
Toronto, OnL Canada.

DĖMESIO
NAMŲ SAVININKAI!

Sutaupysit laiką ir turėsit pato
gumą pakeisdami namų apšildy
mo sistemą

- alyvine
Parduodu ir instaliuoju: Aero, 
Heat Ray, Fess ir kt. alyvos deg- 
tuvus — Oil Burners. Burncriai 
ir darbas garantuojamas.

J. NAGEVIČIUS
5 Montrose Avė., Toronto 

Telefonas OL. 1523
Skambinti tarp 6-8 vol. vak.

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI 

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

Bathurst Medical Building 
Telef. EM 3-6373 Toronto

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

Tik pažvelkit Į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų modemiško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įein< 
lova, kojnoda su tąlpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matraca 
2 pūM^agalvės, 2 kamb. lempos su gaubtuvais ir Chenille love 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kon 
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašini 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymu 
Duodamos lengvos išshnokėjimo sąlygos. Pristatymas ir peria 
Rymas prekių veltui. • Atidaryta nuo 9 vak ryto iki 9 vak vai

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

Didžiausias namų 
pasirinkimas 

visuose miesto rajonuose! 
Tik paskambinkite kiek Jūs tu 
te įmokėjimui pinigų — mes ] 

rodysime Jums namą!
$10.900. Bloor—Dufferin,

' - 6 komb. mūrinis, gerom :
vyje, jvožiovimos j kien 
$2.500 įmokėti.

$11.$00. Moor—Indian Rd.,
6 komb., aliejų šildomas, r 
rinis, garažas.

$12.900. Ossington—Bloor,
8 kamb., mūrinis, gerom • 
vy, didelis kiemas, line iš 
pokolio.

$13.800. Indian Rd.—Garden, z
8 kamb., lobai gerų plytų, 
skitas, vandeniu ir aliejų 
damas.

$16.000, Roncesvailcs-Howard Pork 
10 kambarių, mūrinis, van 
niu šildomas, 2 virtuves.

$16.500. Visai prie naujai statomos I 
bažnyčios, nepaprastai ger
Stovy, atskiros, mūrinis, v 
deniu ir aliejų šildomos, 
kambarių namas, 2 virtuve

$17.000. Bloor—Pacific Ave., 
atskiras mūrinis, vandeniu- 
domas, šoninis jvažiovinr 
gražus kiemas.

$21.000. Indian Rd.—Westminster, 
atskiras, mūrinis, vandeniu 
domas, 16 kambarių; nedi 
lis jmokėjimas.

$22.000. Roncesvalles—Geoffry, 
lobai geram stovy, atskiros 
garažai, 2 modernios virtu’ 
dvi modernios vonios, von 
niu ir aliejų šildomas, viso 
kambarių.

Parduodamas aportamentinis poste 
ties naujai statoma lietu 
bažnyčia.

Visais namų pirkimo ir parda 
mo reikalais kreiptis į 

S. KUZMAS
1675 Bloor St. W. Tel. KE. 7! 

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

Visais turto pirkimo ir pard; 

vimo reikalais Jums patarnai 

FELIKSAS SENKU 
Tel. LL. 3744.

William Bolland Real Estai 

1130 College SL, Toronto, O

BE RADIO,

elektrinių prosų, krosnių, di 
kiasurblių, laikrodžių, skalbi) 
mašinų ir tt. taisymo, Euroj 
aparatams pakeičiamas transfi 
matorius už $12; baL durų ska 
būtis įrengiamas iVž $6; elek 
durų užraktas su mygtukais 
$20; auto radio su įrengimų ko 
plektu $60 ir kiti darbai atliel 
mi greitai ir pigiai. Už atlil 
darbą garantuoju ir pageid< 
jant taisau namuose.
Skambinti tel. LL. 7354. Na] 
tel. MU. 8630.

RADIOMECHANIKAS
F. RICKUS 

Dirbtuvė 1046 Dundas St. W

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI

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

Tel. LY. 2630 
507 Parkside Dr.



. ■■ -■ -------------------L

MANN-MARTEL

$10.350. 6 kam. šeimyninis nomas, 
jaukus vidus, patogus susi
siekimas. <t» 

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

" vyje mūrinis namas. Dvi 
modemiškos virtuvės. Pato-

MALONUS IR SKUBUS 

PATARNAVIMAS

$12:500. Atskiros mūrinis duplex. 2 
butai po 4 kamb., dvi vo
nios, alyvos apšidymas, di
delis sklypas. Idealus pir
kimas dviem šeimom susi

- dėjus.
GLENLAKE—INDIAN RD.

$15.5 00. 8 kamb. atskiras, mūrinis I 
namas, karšto vandens-aly- 
vos apšildymas. Įvažiavi
mas, gražus kiemas.

'SUNNYSIDE .
$15.800. 11 kamb. mūrinis, atskiros. 

duplex. 2 virtyvės,, 2 vo
nios, vieta garažui. ’Namas 
naujai dekoruotas. Abu bu-' 

. tai laisvi. Palikimas turįs, 
būji skubiai parduodamas.

INDIAN RD.—INDIAN TRAIL
$15.900. 7-nių kamb. atskiros no-f 

mos, karšto vandens ir aly
vos apšildymas. Gražus kie-' 
mas, garažas.

. McDONELL—QUEEN
$16.900. 9-nių kamb. ’mūrinis 

mos. 2 virtuvės, erdvūs 
kambariai, alyvos apšildy
mas, garažas. Geros nuo
mavimo distriktos.

BLOOR—DUFFERIN
$18.000. 11 kamb. plius 2 rūsyje, 

mūrinis, 3 .virtuvės, 2 vo
nios, karšto vandens ir aly
vos apšildymas, dvigubos 
garažas. Geras pajamų šal-’ 
tints.

V. YURKA
Vakarais LO. 2266.

$13.500. įmokėti $5.000. Bfoor-Loąs 
downe, mūrinis'8 karabor. 
namas su garažu. ' Laboj 
patogus išnuomavimai. Ba
lansas ant vieno mergičio.

$9.8d0 pilno kaino, įmokėti*;  tik 
6'2.000. Bloor-Lansdowne 
distrikte, mūrinis 6 korpb. 
nomas, naujos stogas, pil
nai izoliuotos. Gera proga 
įsigyti nuosavybę su mažu 
įtnokėįimu.

. -. ’• • * į ' *'  ? e
$9.600 pilno kaina, atskiras mūri

nis 7 kornb. Gnomos, St. 
Clair-Oakwood distrikte, di
delis kiemas, vieta garažui.

Visais namą pirkimo ir pardavimo ‘ 
reikalais kreipkitės į

V. MEILUS
1663 Bloor St. W. Vel.^©L 2354 

Namų telef. RU. 1-0203.

$15.500. Atskiros, 'mūrinis, 8 kamb. 
nomas, Indian Rd.-Blobr 
distrikte.

. ■ 
$8.000 pilna kaina, su $4.000 įmo- . 

kėjimu. 12,-5 akro geros
. daržovėms auginti žemes,: 

netoli Newmarket, Ont/ 5 . 
kamb. namas, garažas ir 
visi ūkio reikmenys palte-: 
komi už ta pačią kainą.

  J r t t > * • % «  . '

MANN & MARTEL 
REALTORS

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
BJt, M;D., L.M.C.C. 
^YDY^OJASir

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimb vai. 10-12, 2-6 
Pirmadieniais ir ketvirtadie
niais priima taip pat 7-9 popiet

386 Bathurst St Toronto 
TeL EL 6515

Priėmimo valandos 2-4’30 ir • 
. 7-9 po pietų

386 Bathurst "St Toronto 
TeL WA 1344

...................' i~ T ' *'■ ■■

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst. Telef. EM 3-6373

DAŽAI IR SIENOMS
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TfeL EM. 4-2715

BR. BUKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

Tikrinu akis ir pritaikau aki > 
nius suaugusiems ir vaikam? 
Priėmimo valandos: kasdien 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak.' 
Sekmadien. pagal susitarimą.:

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

TeL LYndhurst 0052

AKIŲ SPECIALISTAS

L. UJNSKY. R.0.

Pritaiko akinius visiems akių 
defektams, ištiria akių nėr-, 
vus, kurie dažnai sukelia gal- , 
vos skaūdėjimą ir nervingumą;

Kalba slavų kalbomis
470 College St W. Toronto 

TeL RA 3924 ‘

STANLEY SHOE STORE į

Aukščiausios rūšies moterų, . 
vaikų ir vyrų batai, norma

laus dydžio ir platūs »
(EE—EEE) :

1438 Dundas St W. Toronto , 
(prie Gladstone)

“EUROPA” FOTO STUDIO 
TeL WA 6849

615 Queen St W. Toronto
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai • -

Darbas pirmos rūšies

Susipažinimo ir susirašinėjimo 
biuras atlieka visus patarnavi
mus. Atstovauja du vokiečių biu-

Viskas iš meilės
Švedų teisme vienas vyras bu

vo kaltinamas nukandęs žmonai 
ausį. Bylos metu žmona staiga 
pareiškė, kad vyras visai nekal
tas. Teisėjas tada paklausė:

— Tai kas gi Tamstai nukan
do ausį? -

— Aš pati, Pone teisėjau, — 
atsakė moteris.

■ Skirtingi jausmai
Jaunas vyras per pietus porina 

[žmonelei:
— Elze, visa mano širdis, 

traukia prie Tavęs, bet skilvis at
stumia. . .

Paskendo klaidose
Kompozitorius Larentz jau

nystėje kąrtą labai įsimylėjo 
vieną gimnazijos mokytojo duk
rą, su kuria kartu lankė šokių 
pamokas. Jis parašė jai karštą 
meilės laišką. Po poros dienų 
laiškas grįžo. Tėvo jis buvo iš
taisytas raudonu rašalu ir dar 
prirašyta:

. “Dvi klaidos. Bendrai neblo
gai”. .

ž, Taip ir paskendo-meilė raudo
nam rašale.

Pareiga globoti silpnuosius
— Tėveli, — klausia mažasis 

Petriukas, — kodėl vyrui nelei
džiama vesti kelias žmonas?
* — O,tai netaip paprasta išaiš
kinti. Bet, kai tu išaugsi, supra
si, kad įstatymų leidėjai turi už
davinį globoti silpnuosius.

Dr. Aleksas Vatadka
Gydytojas ir chirurgas 

1081 BLOOR ST. W.
(tarp Duffėrin 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
■WiR

. PARDAVIMO REIKALAIS VISAME MIESTE.
. s *

Ranymede—Annette. $7.900 pilna kaina. 6-šių kambarių namas, 
privatus įvažiavimas, tik $2.000 įmokėti.

Nauji namai: po $12.500 pilna kaina. 6įšių kambarių modernus, 
plytinis namas. Įmokėti $2.900 ir likusi skola kas mėnuo 
po $63.40 įskaitant ir procentus.

Šiaurėje: $14.350 puikus 7-nių kambarių naujas namas, garažas, 
dvi vonios, dideli kambariai. Įmokė j imas pagal galimybę.

St. Clair—Rogers Rd. $15.500, plytinis 8-nių didelių kambarių, 
atskiras namas, be skolų. Garažas, gražus rajonas.

Bloor—Roncesvalles. $17.200, pilna kaina, atskiras mūrinis, 10 
kambarių su dviem stiklinėm verandom namas. Labai 
geros pajamos. Pasinaudokite proga.

Parkdale: $27.900, turistų naijias, 15 kambarių, puikiai įrengtas, 
didelis sklypas. Dabartinės grynos pajamos $6.240 per 
metus, be to, 4 kambariai savininkui. į

Turime visą eilę kitų namų Jums prieinamomis kainomis.

Du išradėjai
Vienos sovietų sektoriuje tūlas 

austras užeina į muziejų. Viduri
nėje didžiojoje salėje pamato dvi 
milžiniškas stovylas, kurių ten 
anksčiau nebūdavo. Jis kreipiasi 
į palydovą:

— O čia kas toks?
— Tai Popovas.*
— O ką jis yra padaręs?
— Jis išrado radiją, televizi

ją, telefoną, šiaurės polių, ato
minę energiją, šilką, vandenį, 
sulfanamidus ir daugelį kitų da
lykų. ••

— O kas tas antrasis?
— Jis išrado Popovą.

Windsoro kunigaikščio 
automobilis

Paskutinė Londono sensacija 
— Windsoro kunigaikščio, abdi- 
kavusio karaliaus Eduardo, au
tomobilio Buick 1936 m. laidos 
pardavimas iš varžvtvnių. Susi
domėjimas juo esąs didelis ypač 
moterų tarpe, nes mat su šiuo 
automobiliu buvo atlikta ne tik 
povestuvinė kelionė, bet ir “pirš
lybų” laikotarpy juo buvo nau
dojamasi.

Paieškojimai
Andriuškevičius Antanas, apie 

45-50 m. amžiaus, emigravęs į 
Kanadą iš Kražių, Raseinių ap., 
ieškomas pusbrolio Petro Mali
šausko. Kreiptis į The Canadian 
Red Cross Society, 95 Wellesley 
St., Toronto.

Dr. A. Pacevičius
. *

Gydytojas ir Chirurgas
■ c

314 BATHURST ST.
Toronto

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

Tel. LL. 5769
Kalbamos valandos:

• Kasdien nuo 11-12 vai., 2-4 vai. j 
; po pietų ir 7-9 vai. vak. šešta

dieniais nuo 12 iki 3 vai. p.p. 
Sekmadien., pagal susitarimą.

10 pamoku tik už 
$25.00

Ši nuolaidu duodama tik iki liepos 
5-tos dienos. Vėliau normali kaina.

Taip pat išnuomojome molinas šešta
dieniams ir sekmadieniams.

W. BULCZAK 
AUTO VAIRAVIMO MOKYKLA 

618A Queen St. W.
Tel. WA. 8723

Toronto

DR. F. TICKETT
Gydytojas

chirurgas
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef.: WA 3754

PARDUODAMI 
NAMAI

16 kamb. Indian Rr.-Wright Ave ** 
skitas, vondeniu-alyva Šild. 
geras išorinis ir vkjuj stovis.' 
3 atskiri butai. Dvigubas? 
garažas. Įmokėti $6.500. :

15 kamb. Netoli naujos liet, parop. 
bažnyčios. Atskiras, von- 
deniu-onglimis šild. Dviejų 
augštų duplex. Puikus vi
dus. Tuščias. Garažas. Gra
žus reginys. įmokėti tik 
$5.000.

9 kamb. Sunnyside Ave. prie Ho
ward Pork Ave. Atskiros, 
vand.-angl. šild. Moderni 
virtuvė. Nemaži kamb. Gra
žus sodelis. Įmokėti $7.000 
Kaina $16.000. Visiškai 
vertos tų pinigų.

9 kamb. Dundas St. Pusiau atskiras, 
dideli, šviesūs kamb. Ga
ram stovy išoriniai ir viduj.
2 virtuvės ir 2 vonios. 3 
garažai. Rekomenduotinos. 
Įmokėti $3 000.

8 kamb. Bathurst St. Tuščios, nau
jai atremontuotos, 2 virtu-, 
vės. Parketas. įmokėti tik 
$2.500, kaina $10.000.

7 kamb. Beresford Ave. Atskiras, 
dviejų augštų, vand.-alyva 
šild. Visuotinai gerom sto
vy. Be jokių skolų. Vieta 3 
garažams. Įmokėti $7.000. 
Kaina $14.000. Įrengus du 
kambarius galima gauti 
$18.000.

7 kamb. Birchview Cres. Atskiros,. 
rezidencinis dviejų augštų, 
geros kokybės namas. Von
deniu-alyva šild. Garažas. 
Įmokėti $4.000 vietoj $7
8.000. Kaina normali.

7 kamb. Beaconsfiled Avė. Mūrinis, ’ 
pusiau atskiras, dvi virtu-

• vės. Įmokėti $3.000, kaj- 
na $8.700.

6 kamb. Perth Ave. Mūrinis, pu
siau atsk. Įmokėti $2.000, 
Kaina $8.500. :

Biznierių dėmesiui! i
Roncesvalles Avė. prie Dundas g-vės ; 

parduodame du namus su 
krautuvėmis. I

Dundas Ave., lietuvių rajone, namas1' 
iš 5 kamb. ir restoranas, 23 
vietų su delikatesų krautu-; 
ve. Įmokėti $5.000.

įvairiu ir įvairia kaina namą, biznių 
pasirinkti ypač lietuvių mėgstamuose; 
rajonuose prašome kreiptis į:' ■ ■

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

ir WA. 2648.

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

R. TESLIA į 

Real Estate & Insurance Broker

Dr. Chas. OKON
DANTISTAS

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

t

Priima vakarais pagal susi ta-- 
rimą. Tel. WA 9822 •

BUTCHER and ARMSTRONG
REAL EStATE

758A Yong Str. (prie pat Bloor St), Toronto, Ont 
h.' ■ in r. f 1.1 r.i iria m i !■ i ■

RADIO AND TELEVISION SERVICE 
Phone OL. 3356

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

televizijos priimtuvai, rūdijo aparatai, nesvarbu Jcurios 
firmos ir kokiam*  stovyje ^bėbūtą, jie bus pagal Jūsų pagei
davimą perdirbti, atnaujinti, -pataisyti.
BE TO, tatsome ir kitus elektroninius ir elekfromechaninius 
prietaisus: frizavimo sallbhą- elektrinius aparatus, mažo 
galingumo elektros motdrvs, grindą polirūotojus, dulkią 
siurblius, šaldytuvus ir vriUs kitokius namą ruošos elektri
nius e porėtus. . .
Darbas atliekamas IB-ka'^Metu praktikos turinčio -specialk- 
to, SKUBIAI, SĄŽININGAI Ir PIGIAI. Jei nepatogu atgabenti - 
— paimame iš Jūsų neisią.

. Kreiptis asmenbkju ar telefonu ol. 3356 
'Atidaryta nuo 9 vkl. ryfo iki 6 vol. vakaro.

FELIX NORVYDAS

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 ddkumėntus. 
Įvairus draudimas.

. MANNING CARTAGE
& MOVERS į 

184 Manning Ave. 
TeL WA—0791

Perkraustome ir pervežame; 
įvairius daiktus vakarais ir į 
dienos metu. Kalbame vokiš-> 

kai, rusiškai ir lenkiškai. į 
M~ - -•MlmJ,

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis.

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

Toronto

MŪSŲ KLIJENTŲ nuomone, tai 
yra geriausiai nusisekęs lietuviškų

• • ■ ■ • '"I

vaizdų albumas. .
Foto albumas
spalvotas.*... ________________
Foto albumai, ankstyvesnio darbo, dydis 6Vį"xlO’/i ...
Persiuntimo išlaidos už Toronto ribų ..1..................  ..
Pasiskubinkite užsisakyti?

’ MENO DIRBINIAI
WALTER KOPPEL

609 Yonge St, Tel. PR. 4596, Toronto,. Out., Canada

didelio formato, lO"x’L4*' 1 odinis, rankų darbo, 
.........................  $12.75

$ 6.50 . 
$ 0.25

Dėmesio!.-' . . - >
PARDUODU VYRIŠKUS ir MOTERIŠKUS LAIKRODŽIUS. 
Lietuviams papigintos kainos. Garantuoju penkiems metams. 
• ANT. SLABOŠEVI'CIUS ’

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

• • Kreiptis vakarais tarp 6-8 vai.
■— .................... .... ■ ■ ■ ■« I. ■ I ■ — I ra*

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

Pravedu gazo linijas, -prijungiu plytas, statau radiato
rius, vandens apšildytuo krosneles ir atlieku kitokius 
panašius darbus. . * • -
Pranešu

7 Havelock,
. ANT.

> nauja savo adresa:
-onto. Tėlef. LL. 4575
JUOZAPATIS

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

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

Mes gaminame, geriausios 
kokybės produktus:

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

■ Mes dirbame 24 valandas

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

Tel. RI. 5804 || Tel. EM. 3-1618

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

suteiksime sąžiningą patarnavimą. .
PARDAVIMUI TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ

Prašome kreiptis į lietuvį *

A tsto vau j u :
A. Holowchak Keal Estate

855 College St Office LO. 7152 
Namų adresas: 213 Keele St, Toronto, Ont, Tel. LY. 8707
------- 1- ~ ~ ,— -------- 1

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 1

Ed. KONDRATAS
Turiu dideli pasirinkimą angliškų ir vietinių medžiagų kostiu-; 

maras ir paltams. Visus siuvimo darbus atlieku skoningai,
• punktualiai ir pigiai. • . • i

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

lunmsni kilbąs k mimo a s
Pąrduodami gatavi ir siuvdmi pagal Jūsų užsakymą kailiai 

Kailinių taisymas ir persiuvimas.
. Duodama lengvam išsimokėjimui

BERfiMM F0R CO TORORTO
197 Spadina Avė. Prieš ateidtfHri skambinkite: EM 4-6509

587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų*  

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

TEL. WA 6812

d p

studio —

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

SKIFF’S
VALYMAS - 

PROSĄ VIMAS — 
PATAISYMAS — 

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St West Toronto 

Telefonas EM 4-6649

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS

. ir tt
Suite 410,

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

DĖMESIO! DĖMESIO!
Valgyklą “BALTIC”

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

skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos

- - — - — f.iWM rawiRW e I AMI a ia, ■ ■ i i ■ P l—ra,

' Dėmesio, Tautiečiai!
PIGIAUSIAS IR GERIAUSIAS BATŲ TAISYMAS 

yra tik lietuviškoje 
“SIMON” batą taisymo dirbtuvėje 

812 DUNDAS ST. W, TORONTO
Vyriški puspadžiai ir kulnys .. $2.751 Moteriški oųpšti kulnys 
Moteriški augŠti pusp. ir kuln. 1.75 Moteriški žemi kulnys 
Sportiniai . .............................. 2.25 Vyriški kulnys ..............

30c.
40-SOc.
75-85c.

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

. --------------- --- <r-

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

LAIKRODININKĄ
turinti 30 metų profesinę praktiką 

Kalbu lenkiškai
-M. MAMNA •— HOT DUNDAS ST. W TORONTO-
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TORONTO. Ont.
Klebonas praneša, 

kad šį sekmadiehį per visas pa
maldas bus padarytas svarbus

Parapijiečiai prašomi tą dieną 
būtinai ateiti į savą bažnyčią.

. Ketvirtadienį, birželio 19 d., 7 
vai. p.p. “Tėviškės Žiburių” pa
talpose šaukiamas Toronto Vyr. 
At-kų susirinkimas. Narių daly
vavimas būtijias.

Toronto Vyr. At-kų V-ba.

Ekskursija į Midlandą
Šio mėn. 20 d., kitą sekmadie

nį, Toronto Vyr. At-kų Kuopa 
rengia ekskursiją į Midlandą — 
gražią vasarvietę ir istorinę vie
tą 90 mylių į šiaurę nuo Toron
to. Vykstama autobusais nuo 
liet bažnyčios 7 vai. 30 min., 

• grįžtama tą pačią dieną vėlai va
kare. Kelionė ten ir atgal kaštuo
ja 4 dol. asmeniui. Užsirašyti 
įmokant pinigus galima pas S. 
Smalinską, 42 Montrose Avė., tel. 
ME. 8953 arba “Tėv. Žiburių” re
dakcijoje. Vietos bus rezervuoja
mos tik įmokėjusiems pinigus iki 
šio mėn. 22 d. imamai. Vėliau 
galima bus užsirašyti tik esant 
tuščių vietų. Esant lietingam 
orai ekskursija nukeliama vėles
niam laikui, o visai neįvykus, pi
nigai grąžinami. Ekskursijoje 
kviečiami dalyvauti ateitininkai 
ir prijaučiantieji.

Redakciją aplankė
Šį pirmadienį mus aplankė 

montrealietis p. Bronius Abro- 
monis, viešįs pas savo sūnų inži
nierių Toronte. Svečias ta proga 
paliko “TŽ” $3 aukų.

Nuoširdus ačiū!

Genocido aukų paminėjimą 
Toronte ir šiemet suruošė Pa- 
baltiečių Federaetja — pereitą 
šeštadienį Massey Hall. Deja, sa
lė nebuvo pilna — vos per pusę, 
apie 1500. Ypač mažokai būta lie
tuvių, kurių balsai, giedant him 
ną, milžiniškoje salėje pasimetė 
Skambėjo drąsiau tik tame šone, 
kur buvo choras, o kitame kraš 
te net nejauku buvo. Nejaugi 
mes neberandame laiko net ties 
savo tėvų ir brolių krauju ii 
kančiomis susikaupti? ...

Minėjime oficialių atstovų, be 
oabaltiečių konsulų ir svečic 
Latvijos atstovo Londone Zarinš 
.edalyvavo tik Ontario premjerą 
atstovavęs parlamento atstovas 
Taremko ir Toronto imigracijos 
Įstaigos vedėjas.
' Kalbos buvo, kaip ir tinka 
rampos, nors jų visdėlto buve 
aerdaug. Minėjimą pradėjo Pa- 
>altiečių Federacijos pirm., estų 

konsulas-E. Markus, po to kal- 
>ėjo kviestinis pagrindinis kal
bėtojas Sa+>rday Night žurnalo 
ed. W. Woodside, jautriai, rei

kalą gerai žinančio žmogaus 
'vilgsniu apmetęs Pabaltijo tra
gediją ir išdėstęs oficialią vaka
riečių užsienio politikos tezę, 
kad Rytų Europoje laisvę galima 
grąžinti be karo, vien gerai apsi-

PIRMOJI iiy METU GEGUŽINĖ TORONTE
įvyksta šį sekmadienį, birželio 22 d., nepaprastai puikioje pamiškėje, uetol 

visiems gerai žinomos senosios gegužinių vietos seminarijos

VAŽIUOTI: Danforth avė arba Kings
ton Rd. iki Oshowos plento, toliau 
plentu iki pirmo skersinio tilta (Qo- 
verleaf), čia pasukti į dešinę ir va
žiuoti apie I mylių iki pačios pikniko 
vietos. Prie pasisukimų bus iškabinti- 
ženklai.

Vieta nepoprostai puiki, kalvoto, 
gausu medžių pavėsio. Daug vietos 
pasireikšti sportininkams.

Griei puikus orkestras. Numatomo 
loterija.
Erdvi vieta automobiliams pastatyti.

:ro, į rytus nuo

Autobusai nuo lietuvių bažn} čios pradės kursuoti nuo 12.30 vai. Sekantieji kas pusė valan^ 
dos. Vaikams iki 10 m. amžiaus kelionė VELTUI. KL Kat. Kultūros Dr-ja.

MONTREAL. Cue.
LIETIJVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ MONTREAIJO SKYRIUS 

1952 m. birželio 21 d., šeštadienį, ruošia 

JONINIU VAKARIENĘ
Šokiams gros “MELODIJOS” orkestras, pačių šeiminin
kių gaminti skanūs valgiai, alus, įdomi loterija, staig
menos ir kitokie netikėtumai.

Graži proga pagerbti gausingus Montrealio Jonus ir sutikti savo 
bičiulius. Pelnas skiriamas naujos Aušros Vartų bažnyčios 
statybai. __________ Pradžia 7 vai, vak. _______Įėjimas $1.50“

pasauliui, Pabaltijį parodant 
kaip pavyzdį.

Moterų atsišaukimas — pasi
rašytas po vieną iš visų trijų tau
tybių moterų, estų J. Paets, liet 
E. Jurkevičienės, latvių A. Gai 
lite — skelbia, “kodėl mes esame 
čia”. Taip pat kažin ar tiksliai vi
sas atsišaukimas sutremtintas. 
Ar ne tiksliau būtų buvę skelbti 
Kanados pabaltiškos kilmės mo
terų vardu, pabrėžiant, kad daug 
yra tokių, kurios pergyveno vi- 

.sa tai, kas ten pasakojama. Tuo 
I būdu atsišaukimas būtų virtęs 

ginklavusių Vakarų tvirtu žo- Kanados moterų atsišaukimu, o 
džiu.

Atstovas Jaremko perskaitė dusių tremtinių žodžiu. Nejaugi 
premjero raštą, taikytą pabaltie- 1 Genocido reikalu neturi nieko 
čiams imigrantams, be jokio po-1 pasakyti moterys, kurios jau se- 
litinio turinio, pats pabaltiečius j nai čia gyvena ir pagal visas tel
pa vadindamas gyvais liudinin- sės yra kanadietės?

Reikia taip pat pasidžiaugti, 
kad minėjimas rado atgarsio ir 
vietos angliškoje spaudoje — 
The Telegram šeštadienio laido
je vedamųjų puslapy išspausdi
no straipsnelį, maždaug patei
kiantį “We Accuse...” duotąją 
medžiagą, o The Globe and Mail 
išspausdino straipsnelį, deporta
cijas pavaizduojantį vienos estės 
pergyvenimų vaizdeliu, kai jos 
vyras buvo ištremtas su tūkstan
čiais tautiečių, o ji su vaikais 
jau iš vagono buvo paleista, bet 
ir iki šiol nežino, kieno malone.

dabar liko tik laikinai prisiglau-

PENKTADIENI,
briželio mėn. 20 d. 7.30 vai. žinomoje UNF salėje 

297 College St, prie Spadina

RUOŠIAMAS LINKSMAS

Šorilį VAIUIMS
Bufetas kaip visuomet, o įėjimas tik 1 dol.

Kviečiame visus atsilankytu LAS Toronte.

pavadindamas gyvais liudinin
kais už geležinės uždangos vyks
tančio teroro, o imigracijos įstai
gos vedėjas pakartojo Woodside 
tezę apie pavergtųjų tautų išsi
vadavimą taikiu keliu. Trumpai 
kalbėjo dar įg. ministeris Zarinš 
ir Lietuvos gen. konsulas Gylys, 
o po jų visų trijų Pabaltijo tau
tų atstovai savomis kalbomis — 
prof. A. Zubrys, Rev. A. Lusis ir 
Dr. A. Ekbaum. Pagaliau pabal- 
tiečių moterų atsišaukimą i pa
saulio moteris perskaitė ponia 
Alma Ledins.

Pa trumputės pertraukos sekė 
koncertinė dalis.

Latvius atstovavo operos so
listė Herta Luse ir pianistas T. 
Kenins, lietuvius — op. sol. Pr. 
Radzevišiūtė ir Br. Marijošius, 
estus — pianistė S. Lohnaru ir 
solistė I. Loosberg. Be to, pasiro
dė lietuvių parapijos mišrus ir 
estų vyru chorai.

Per iškilmingąją minėjimo da-

Lietuvio Pasas Toronte
Tautos Fondo Atstovybė Ka

nadoje Toronto apyl. LOKui yra 
prisiuntusi Liet. Pasų 30 po $1 ir 
30 po $0.50. Kartu buvo prisiųs
ta TF ženklelių: 25 po $5, ir 
100 po $2, $1, $0.50 ir $0.25.

Iki šiol Lietuvio Pasų po 
parduota 22 ir po $0.50 —
Ženklų išplatinta: po $2 — 3, po 
$1 — 15, po $0.50 — 20, po $0.25 
— 14.

— Otava. — Kanadoj žadama 
įkurti kultūros reikalų ministe
riją, kuriai priklausysią radijas, 
filmos, muziejai, galerijos ir tt.

$1
15.

A. ir E. Jurcai
pereitą sekmadienį atšventė 45 
metų vedybinio gyvenimo ir An
tano Jurco 70 metų sukaktį. Duk
ters ir žento pp. Motiejūnų bute 
ta proga įvyko jaukus pobūvis. 
Jubiliatams pareikšta daug svei
kinimų ir įteikta dovanų.

Mielą draugą
ADOLFĄ SIMONAVIČIŲ ir IZABELĘ GRUBEVIČIŪTĘ, 
sukūrusius šeimą, sveikina ir saulėto vedybinio gyvenimo 
linki

A. ir L. Bučinskai. 
Port Burwell, Ont.

KLB LOKo posėdis |me kalnų ežere, kopti į kalnus, 
Birželio 13 d. KLB LOKas sa- nuo kurių matosi puiki Lauren-- 

vo posėdyje nutarė tuoj pat iš- i tian panorama, pameškerioti ar 
siuntinėti balsavimo korteles, I pailsėti medžių pavėsyje. Val- 
pareiškusiems norą paštu balsuo-1 gius patartina pasiimti, nors ten 
ti Manitobos apygardoje ir pa- yra ir užkandinių. Gėrimų bus 
skelbti, kad užpildytos balsavi- ekskursuos vietoje, 
mo kortelės turi būti išsiųstos Į Grįžtant namo porai valandų 
KLB LOKui ne vėliau birželio bus užsukta į St. Agathe, apie 5 
30 d. Po to pereita prie Ontario mylios nuo Golden Lake, 
apygardos balsavimo davinių j išvyka organizuojama lengvo- 
sumavimo. Patikrinti ir susu- mis mašinOmis. Dalyviai bus pa
duoti daviniai St. Catharine, Ot- prašyti paaukoti tiek, kad būtų 
lawa, Delhi, Rodney, Oakville ir ( padengtos mūsų geradarių auto- 
London. Sekantis posėdis nutar- mobįiįstų benzino išlaidos. Jeigu 
ta daryti sekantį penktadienį, | susidarytų didesnis skaičius no- 

i birželio 20 d. (Balsavimo davinių rįnčių vykti,, kaip bus suorgani- 
žiūr. 1 psl.). zuota mašinų, vėliau užsiregist-

Ateitininkų išvyka j ravusiems manoma paimti dar ir 
• Numatytoji Montrealio ateiti-, v^en^ autobusą.
ninku išvyka įvyks birželio 29 d., I Visi norintieji dalyvauti išvy- 
sekmadienį, į Golden Lake ir St. koje prašomi skubiai, bet ne vė- 
Agathe, Laurentian kalnuose. liau birželio 23 d., registruotis 

Dalyviai renkasi į Aušros »V. pas At-kų valdybos narius tel. 
parapijos bažnvčią 8-tos vai. pa- HE. 2938, HE. 0850 arba HO. 
maldoms. Išvykstama tuojau po 7409. Jeigu būtų automobilistų, 
pamaldų tiesiog prie Golden kurie dar nėra užprašyti, bet no- 
Lake ežero pas pp. Adomonius,1 retų prisidėti ir tuo būdu pagel- 
kurie mielai sutiko ekskursiją bėti ekskursijos ruošėjams, atei- 

, pagloboti. Ekskursantai turės tininkai būtų už pasisiūlymą la-
Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė be baldų pirmame augšte.!
Telef. RO. 1208. j progos išsimaudyti krikštolinia- bai dėkingi

Išnuomojamas kambarys vien
gungiui. galima naudotis virtu
ve. 11 Hewitt Ave.

Išnuomojamas kambarys su bal- į 
dais vedusių porai arba 2 mer- į 
gaitėms. Galima naudotis virtu-1 
ve. 841 Euclid Ave. TeL LA. 0440, 
skambinti po 5 vai. vak.

Išnuomojami 2 kambariai ir ben
dra virtuvė. Kreiptis: 44 Salem 
Ave., bet kuriuo laiku.

LAS reikalu
Augštai gerb. p. Redaktoriau, 

prašome patalpinti Jūsų veda
mame laikraštyje šį mūsų pareiš
kimą:

“Tėviškės Žiburiuose” Nr. 24 
tilpusioje žinutėje rašoma apie 
LAS narių visuotiną susirinki
mą ir sudarytą susitaikinimo ko
misiją, tačiau nevisai taip yra.

Susitarimo būdų ieškoma jau 
senai ir pagrindinė kliūtis jau 
buvo nugalėta, bet visą reikalą 
sukomplikavo vienas pašalintas 
viet. valdybos narys, pritariant 
priešingai pusei. LAS narių vi
suotino susirinkimo nebuvo ir 
nei viet. nei skyr. valdyba to
kio nešaukė. Susirinkimą šaukė 
paminėtasis pašalintas viet. val
dybos narys su priešinga puse,
nieko apie tai nepasitarus su : lį scenoje skautai stovėjo su sa- 
skyr. valdyba, todėl į susirinki-1 

—mą atsilankė beveik išimtinai 
tik priešingosios pusės nariai. 
Kad susirinkimas būtų efektin
gesnis, atsivedė ir svečių, kurie 
aktyviai dalyvavo balsavimuose. 
Pirmininkaujantis buvo irgi ne 
narys. Iš viso su svečiais dalyva
vo 23 asmenys. Susirinkime bu
vo nurodyta, kad tokis susirin
kimas nėra teisėtas ir jis negali 
ir nėra kompetetingas spręsti 
problemų, liečiančių augštesnę 
instanciją, tuo labiau visai iš- 
krypstama iš susitarime numaty
tų ribų ir jų vykdymo, tačiau 
viskas buvo vykdoma perversmo 
dvasia...

Susirinkimo padarytieji nuta
rimai vėl visa sukomplikavo ir 
dabar vėl ieškoma būdų kaip iš
sinarplioti iš tos padėties.

Susitarimui pravesti iš mūsų 
pusės yra sudaryta komisija: Dr. 
A. Barkauskas, Al. Braziukaitis 
ir Pr. Berneckas. Kokios sudėties 
komisiją patieks priešingoji pu
sė, mums nėra žinoma.

Dr. A. Barkauskas
LAS Viet Valdybos pirm.

Pr. Berneckas
• Toronto LAS skyr. pirm.

vomis ir Kanados vėliava, po 
kiekvienos tautybės atstovo kal
bos buvo sugiedotas atatinkamas 
himnas. Po koncerto Pabaltiečių 
Federacijos pirm, konsulas Mar
kus perskaitė adresą min. pirmi
ninkui St. Laurent, kuriame dė 
kojoma už Genocido konvencijos 
ratifikavimą ir reiškiamas loja 
lumas KĮanadai, padėkojo taip 
pat visiems sveikinusiems ir pri 
sidėjusiems prie minėjimo su
rengimo.

Minėjimo organizatoriai ta 
proga buvo išspausdinę 4 psl. lei 
dinėlį “We Accuse ...”, kurio J 
puslapy J. Saarnitx paveikslas 
vaizduojąs bolševikinį rojų — 4 
suvargę moterys tempia medi
nį arklą, taip pat valdomą mo
ters. Apačioje parašas: “This if 
what happened to our belovec 
one’s this will happen to al’ 
under communist regime”. Lei 
dinėly nupasakota Pabaltijo 
okupacija ir vykdoma genocidini 
okupanto politika. Viskas gan?, 
sklandžiai ir aiškiai, gal tik ma
žoka ugnies. Atrodo, taikliau bū
tų buvę pradėti ne elegišku 
skundu, bet čia tik pabaigoje iš
keltu bolševizmo pavoju visam

Liet. mokykla baigė metus
Pereitą sekmadienį 4 vai. pp. 

parapijos salėje įvyko Toronto 
lietuvių šeštadieninės mokyklos 
mokslo metų pabaigos iškilmin
gas aktas su menine programėle.

Aktą pradėjo tėvų komiteto 
pirm. p. Pusvaškis. Po trumpo 
mokyklos .vedėjo p. Gaižučio 
priešatostoginio žodžio, apibū
dinusio metų darbą, kalbėjo ka
pelionas kun. Pacevičius, iškėlęs 
liūdną reiškinį, kad kaikurie tė
vai savo vaikučiams liepia mels
tis angliškai. Po to skyrių moky
tojai savo mokiniams įteikė 
mokslo metų bei mokyklos bai
gimo • pažymėjimus. Kiekvieno 
skyriaus dviems pirmiesiems 
mokiniams buvo įteiktos dova
nos — knygos su atitinkamu įra- 
;u. Po to tėvų komitetas, padėko
jęs mokytojams už darbą, įteikė 
dekvienam mokytojui po 5 kny- 
rutes tramvajais važinėti bilie- 
ukų, kaip menką atlyginimą už 
netų bėgyje važinėjimo išlaidas 
r padėkos ženklą.

Po pertraukos, kurios metu tė
vų komitetas vaikučius pavaiši
no ledais ir šaltais gėrimais, se
kė mokinių pasirodymas. D. 
Skrinskaitė paskaitė rašinėlį

”Ką aš išmokau mokykloje?”, Ž. 
Stančikaitė padeklamavo Mai
ronio “Mano tėvynė”, A. Šapo- 
kaitė — nežinomo partizano “Žu
vusioms partizanams”, Januševi- 
čiūtė paskaitė rašinėlį “Kas man 
geriausiai patiko lietuviškoje 
mokykloje?” ir pagaliau mokyto
jo Mackevičiaus vadovaujamas 
mergaičių kvintetas padainavo 
dvi daineles. Po to sekė dar de
monstravimas filmos.

Mokykla, beabejo, yra viena 
reikšmingiausių mūsų kolonijos 
lietuviškųjų įstaigų. Deja, ne vi
sų tėvų tinkamai įvertinta. Net 
metų geriausiame laikotarpy jos 
mokinių skaičius tesiekė vos 
apie 120. Juk tai nėra gal net pu
sė Toronte esančių mokyklinio 
amžiaus vaikų. Tėvai gal daug 
kuo aiškinasi, bet norėtųsi pa
klausti ar jie, neleisdami savo 
vaikučius į lietuvišką mokyklą, 
duoda jiems ką nors lygaus, ką 
duoda mokykla? Ar tai nėra di
džiausia skriauda jų pačių vai
kučiams ir nusikaltimas prieš 
tautą? Juk tai išskyrimas jų iš 
augančios naujosios lietuviškos 
kartos, paleidimas jų visais ketu
riais vėjais. ,

Bloor-High Park išnuomojamas 
butas iš 2 kambarių ir virtuvės 
su baldais ir atskiras kambarys. 
Galima naudotis virtuve. Gara
žas. 65 Gothic Ave., tel. JU. 5594. 
Išnuomojami kambariai vien- 
gunbiams arba šeimai. 261 Rox
ton Rd. Yra nuolat šiltas van
duo. Apžiūrėti galima kiekvienu 
metu.
Išnuomojamas didelis 2 langais 
frontinis kambarys su virimo ga 
limybėmis. Šeimai be vaikų ar 
su vienu vaiku. 8 Kensington 
Ave. — tarp Dundas ir Spadina.
Išnuomojamas pas lietuvius su 
baldais frontinis pirmame augšte 
kambarys, vedusių porai arba 
dviems mergaitėms. Galima vir
ti. 145 Springurt Avė. Kreiptis 
vakarais nuo 5 vai.
Išnuomojama keletas kambarių 
ir virtuvės su baldais. Arti Bay 
ir SL Clair gatvėkarių linijų, 
taipgi Ossington bu so. Telefonas 
ME. 4127.
Išnuomojamas 1 kambarys ir 
virtuvė, be baldų, 88 Galley Ave. 
Kreiptis nuo 5-9 vai. vak., šešta 
dienį visą dieną.
Išnuomojamas didelis kambarys 
su baldais ir maža virtuvėlė, tin
ka vedusių porai ar dviem neve 
dusiems. 325 Seaton Str. (Rytų 
pusės), teL KI. 0579.

KINO “CENTRE
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St, W.
Toronto

Jaukiai apšildyta — grynas ora«

Ketvirtadienį — šeštadienį, birželio 19, 20, 21 d.
1. < "’AIN IIGHTNING — Humnhrev Bogart, Eleonor Parker
2. COOD HUMOR MAN — Jack Garson, Lola Albright

Pirmadienį — trečiadienį, birželio 23, 24, 25 d.
J. * ”DFz'r’OVER MAN — Glenn Ford, Nina Foch
2. FRONTIER GAL — spalv. — Yvonne DeCarlo, Rod Cameror

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

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit * 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.
K reiptls:

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

šios savaitės namų pirkimai:

Bloor ir Indian gatvių rajonas:
$16.500. 8 kambarių, atskiras plytų namas, vandeniu-alyva 

apšildomas. Įmokėti reikalinga $7.500.

Grenadier ir Roncesvalles:
$13.200. 6 kambarių, atskiras, plytų namas, nepereinami 

kambariai, alyva-oru apšildomas, 2 garažai. Įmo
kėti apie $6.000.

. A. GARBENIS
/ V * . i _ 4 r **

v ’ Vakarais HY. 1513

• • ’ h
MENARY & SON REAL ESTATE• . - - *

431 Roncesvalles Ave. Toronto. TeL UL 1112

Ieškau kambario ir virtuvės. 
Taip pat norėčiau, kad kas pri
žiūrėtų vaikutį 17-kos mėn. tuo 
metu, kuomet motina dirba. Pa
geidaujama High Park rajone. 
142 Edna Ave. Kreiptis asmeniš
kai arba rašyti laišku.
Parduodamos 2 namų apšildymo 
krosnys (furnaces) anglimis. 
Kreiptis 26 Churchill Ave. Telef. 
LA. 4972.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS 

pergabena baldus, specialistą? 
pervežti šaldytuvus. Transportą* 
visu rūšių. Didelis sunkvežimis. 
Informacijų kreiptis OL. 140 
9 Delaware Ave^ Toronto, Ont 

24 valandų tarr-’ba.
f . ’

Dėmesio, planuojantiems eiti į biznį!
PARDUODAMA:

Lietuviškas restoranas “Tulpė”. Gerai organizuotas su augšta 
apyvarta ir geru pelnu. Užtikrinantis saugią materialią ateitį 
dviem ar daugiau šeimoms. Suinteresuoti gaus išsamią infor
maciją.
Priešais būsimą liet, bažnyčią. Krautuvės patalpa (apie 17’x35’) 
ir dviejų kamb. butas su askira vonia I augšte; 4 kamb. butas su 
atskiru Įėjimu U-me augšte. Tinka bet kokios rūšies bizniui. 
Vieta su gera ateitimi. Prašoma kaina $20.000 su apie pusę 
grynais.

Krepitis į V. M E I L U S
MANN & MARTEL REALTORS

1663 Bloor Street W.7 Toronto 
Telef. OL. 2354, namų RU. 1-0203

Tiesiog iš fabriko 
5 metų garantija!

5 gab. virtuvės chromo komplektas
3 gab. fotelis (chesterfield)
3 gab. miegamojo komplektas 
Davenport lova (Chesterfield) • 

— $49.59 
Kėdės (Hostess) — $12.95

DIRECT FURNITURE 
SALES

480 YONGE ST., TORONTO 
(1 blokas į šiaurę nuo College St.)

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Skambinti MIcfway 1213

— $59.50
— 99.00

— $79.50

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys

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

w m ’*

šios savaitės namų pirkimai:

$15.000. High Parke, 9 kamb. dupleksas, vandeniu ir alyva šil
domas, su privačiu įvažiavimu. Įmokėti apie $4.000.

$15.000. 8 kambarių, vandeniu-anglimis šildomas, atskiras na- 
. mas. įmokėti $5.000. .

$13.000. 6 kambarių namas, su krautuve, lietuvių distrikte, prie, 
bažnyčios. Įmokėti $4.500.

$12.000. 6 kamb. atskiras namas, Roncesvalles rajone, įmokėti 
$3.000.

$13J>00. 6 kamb. namas, vandeniu-alyva šildomas su garažu, prie 
St Clair Ave. Įmokėti $4.000.

$13.500. 8 kambarių namas su 2 voniom. Parkdale distrikte. 2 
garažai, mokėti $3.000

• - ' • * ' ’ * I

Klauskite: V. Andrejausko-Andrews
LA. 2763 ir LA «I»rk * ;
(vakarais JU. 2250)

. , . .. - . -t ■ ■> <

■
Geresniam namų pirkimui ir geresniam patarnavimui 

ir teisingam patarimui pirkite per
n. M. DAVY & co :

105 Roncesvalles Ave^ Toronto > J

LA. 2783 LA. 6101 ;


