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Šį savaitgalį KLB Švietimo i giamasi žudyti jaunąją tautos 
Komisija organizuoja Toronte j kartą. Kiti dėl to net metėsi į at- 
Mokytojų dienas, o sekmadienį 
kviečia visą lietuviškąją bend
ruomenę prisiminti kenčiančius 
ir žuvusius lietuvius mokytojus, 
suruošiant pamaldas jų intenci
ja.

Kanados Liet. B-nėje tai pir
mas toks įvykis. Gal būt pirmas 
net visoje mūsų istorijoje. Bet 
jis labai reikšmingas. Prisiminti 
mokytojus, kuriuos visi turėjo
me, nuo kurių darbo ir pasišven
timo priklausė visos tautos cha
rakteris bei dvasia/ nuo kurių 
aukos priklauso ir lietuvybės 
ateitis išeivijoje.

Lietuvių tautą kadaise ugdė, 
švietė ir mokslino pagarsėjęs kai 
mo “daraktorius”, keliaująs su 
visa mokykla iš vienos trobos į 
kitą, žinomas dar 18 amž. ir vėl 
plačiai paplitęs motinos vargo ar 
ratelio mokyklų laikais.

Nepriklausomybės laikais švie
timo darbo dirbti ir praktiškai 
tautai vadovauti stojo tūkstan
čiai naujų pasišventėlių, kurie 
išnešė ant savo pečių sunkų tau
tos auklėjimo darbą. Ir atliko 
tai palyginus gerai — išlaikyda
mi nepažeistą tautos dvasią, ne
pažeistas tautines tradicijas, pa- 
ruošdami naujas pasišventėlių 
idealistų eiles.

Mokytojai švietė, auklėjo ir 
ugdė tautą, vadovavo jai, tad ir 
okupantų žvilgsnis jų neaplenkė. 
Jau , 1941 m. deportacijų metu 
daugybė jų buvo išvežti į Sibi
ro taigas ar Kazachstano dyku- 

' mas. Ir ne dėl to, kad jie būtut 
buvę kilę iš bolševikams nepri
imtinos socialinės klasės, bet dėl 
to, kad jiems buvo brangios lie
tuviškosios tradicijos, kad buvo 
brangi lietuviškoji dvasia, kurią 
jie ir savo aklėtiniams skiepijo, 
ugdė jų atsparumą rusiškajam 
bolševizmui. Juk jie vieninteliai, 
Sušaukti išklausyti bolševikinių 
pamokslų, visų komisarų aky- 
vaizdoje išdrįso į viską atsakyti 
galingu Tautos Himnu ...

O kiek kenčia lietuvis mokyto
jas šiandien, kai yra verčiamas 
griauti viską, ką buvo statęs, 
skiepyti rusiškumą, bedievybę ir 
viską, kas žudo lietuvių tautą. 
Daugelis jų savo pamėgtąjį auk
lėjimo darbą visai metė ir ken
čia iš šalies žiūrėdami, kaip sten-

Maironis šitokią permainą ap
tartų “Pavasaris eina Karpa
tais”, gi super-realistas: “Et, ži
nai jankių politinį pliurpimą”. 
Esame rašę anksčiau, jog pasau
linės socialinės, ekonominės, 
mokslinės ir moralinės sąlygos 
bei aplinkybės nesustabdomai 
veda prie galutino šios planetos 
centralizavimo. Ankstyvesnį 
.Amerikos valstybininkų, istori
joje neprityrusių, nepateisina-? 
mą neryžtingumą praėjusią sa
vaitę pakeitė griežtesni pasisa
kymai. Kartu su pranešimais 
apie 1954 m. laidos masinio su
naikinimo ginklus kaip 700X 
(bomba už Hirošimoj mestąją 
galingesnė 700 kartų)— “thermo
nuclear” Bikinio bombą ir GB 
dujas (be skonio, kvapo, nema
tomos, per 30 sekundžių spar
dančios betkokią gyvybės ner
vų sistemą), praėjusią savaitę 
JAVpasigirdo pilni neapykantos 
ir pagiežos prieš maskvinius im
perialistus šūkiai, jau neišven- 

į giąmo karo būtini ženklai. Mc- 
i Carthy politinė avantiūra (“Mc- 
, Carthy Amerikos “išgelbėtojas” 
! nuo komunizmo, nes gaudo rau
donas peles”) nekontroliujamai 
išvirto neapykantos maskviniam

i komunizmui kampanija.
Amerikos valstybininkų griež-

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

virą kovą partizanų eilėse.
Mokytojai turi didelių nuopel

nų ir išeivijoje. Jei šiandien dau
gumą išeivijoje gimusių ar au
gusių lietuvių jaunuolių dar su
geba lietuviškai skaityti, tai taip 
pat nuopelnas lietuvių mokyto
jų, patekusių išeivijon arba čia 
mokytojo darbo dirbti stojusių 
patriotų, čia pasidariusių moky
tojais, kad išgelbėtų tautos prie
auglį.

Tremties gyvenime mokyklas 
sukūrė ir jų naštą ant savo pe
čių išnešė taip pat mokytojai. 
Ar mes pagalvojame, kiek jau
nuolių per tą keletą stovyklinio 
gyvenimo metų baigė gimnazi
jas, galėjo tęsti studijas augšto- 
siose mokyklose ir šiandien yra 
paruošti gyvenimui vien dėka 
mokytojų, kurie suorganizavo 
tremties gimnazijas. Kiek lietu
viškosios dvasios buvo įlieta į 
jaunesniųjų širdis, kiek žinių; 
apie Lietuvą suteikta žemesnė
se tų pačių gimnazijų klasėse ir 
pradžios mokyklose!...

Juk buvo dirbama ne iš iš
skaičiavimo, be naudas, lygiai 
kaip ir dabar ten tebedirbama, 
kaip dirbama ir išemigravus į < 
dabar mūsų daugumos gyvena- > . . . , , .; -
mus kraštus. Ir čia vėl ne tiek ; 
tėvai, kiek tie patys idealistai 
mokytojai stojo kurti nors šešta
dieninių mokyklų, stojo į jas 
dirbti ir dabar tebedirba. Dirba, 
taip pat be išskaičiavimo, be jo
kios naudos, dažnai net dar sa
vo pačių uždarbio pridėdami. 
Dirba džiaugdamiesi ir jausdami 
pagarbos, net dėkingumo tiems 
tėvams, kurie savo vaikus į to
kias mokyklas leidžia, su pasi
gailėjimu vertindami tuos, kurie 
šitos pareigos jau nevykdo. O 
kas supranta jų — mokytojų — 
pasiaukojimo vertę, jų didįjį įna
šą į tautos išlaikymo pastangas!

Kovo 28 d.-tebus toji diena, 
kada kiekvienas taurus lietuvis 
teprisimena savuosius mokyto
jus, kurie kadaise pašventė jam 
savo gyvenimą, teprisimena di
dįjį mokytojų pasišventimą, kan
čias ir aukas stovint lietuvybės 
sargyboje tautos sutemų dieno
se, teįvertina ir šiandien dirban
čius lietuvybės išlaikymui sveti
mosiose jūrose.

kuoti judėjimo Kongrese, kurio 
. uždavinys išlaikyti Ameriką 
amerikietišką sekančiom gene
racijom. Kongresmenai rūpinosi 
kaip Amerikos užsienių politiką 
palikti tautos kontrolėje, tuo 
pačiu metu įgalinant jos lanks
tumą akivaizdoje lemtingų ato
minės eros polinkių.

Sausio 12 d. Dulles pagąsdino 
Maskvą, kad Amerika turinti ga
limybę ją sutriuškinti. Tai ryš
kiau pakartojo viceprez. Nixon 
praėjusį savaitgalį. Netruko at
siliepti Kanados užs. reik, minis
teris Pearson: “Ką jūs sau gal
vojat?” Ir pasisiūlė remti kom. 
Kiniją!

“New Look” nėra nauja
Akylesnis tarptautinės politi

kos stebėtojas prisimena, jog se
nis expre. Hoover su velioniu 
sen. Taftų buvo šito “new look” 
siūlytojai. Europiečidi tada šau
kė, kad jankiai ir vėl juos nori 
užmiršti. Praėjusią savaitę pre
zidentas — Išlaisvintojas "new

look” vadino "paprasčiausiu in
teligentiškos tautos badymu eiti 
su gyvenimu”. Ja remiantis, gir
di, saugojamos jankių karių gy
vybės, europiečių miestų grožy
bės. Krašto apsaugos min. Wil
son negriežtai neigė, kad Ame
rika tuoj pat atitrauksianti savo 
vyrus ne tik iš Korėjos, bet ir 
Europos. (Praėjusią savaitę US 
V-rakietų pirmoji eskadrilė pa
siekė Rytų frontą — Vokietiją). 
Dulles juos papildė “mes myli
me draugus ir jų bazes bei ko
lektyvų saugumą”. Sutraukus 
gaunasi suma: Hoover + Taft + 
Eisenhower + Dulles = “new 
look”. Gen. štabų viršininkas ad
mirolas Radford bandė aiškinti 
pavyzdžiais: _ Dėl Indokinijos 
Peipingas ir Maskva atominių 
negaus, tačiau, jei jie pradės vėl 
kur nors, Kinija gali tikėtis jū
rų blokados, Formozos pajėgų iš
silaipinimo, skaudaus bombarda
vimo net su A&H. Kitaip, “Na
tional Security Council” nekar
tosianti klaidos, kaip turėdama 
atomines bombas 1945 m. ir lai
mėjusi “karštą karą” visuose 
frontuose, Amerika prakišo “šal
tąjį karą”, nes nebuvo parengu
si lokalinės politikos ir pajėgų 
Balkanų, Baltijos valstybėse ir 
Azijoje.

Ekonominiai veiksniai
Maskvinis žirgas Varga se-

MASKVOS AKCIJA KANADOJE AKTYVINAMA
• - ą \

Visada gerai informuotas "The 
Esign” pranešė, kad Otavoje ne
seniai įvyko slaptas komunistų 
vadų suvažiavimas, dalyvaujant 
patyrusioms ir Maskvos mokyk
las baigusiems propagandistams. 
Esą, padaryta pareigūnų pakei
timų ir priimtas propagandinei 
veiklai planas.

Propagandą nutarta sustiprin
ti ypač prieš Ženevos konferen
ciją ir jos metu, kad būtų ati
taisomi ten galimi patirti smū
giai. Toliau buvę nutarta arba, 
tikriau iš Kremliaus gautas nu
rodymas. pravesti ypatingai 
stiprią akciją už pagyvinimą 
prekybinių ryšių,su sovietais.

Reikia stačiai stebėtis, kaip ge
rai informuoto būta “The En
sign”, nes po keleto dienų pasi
rodė pirmieji naujos programos 
reiškiniai.

Sovietų ambasadorius Otavoje 
Čuvachin kanadiečių — sovietų 
bičiulių draugijai pereitą antra
dienį pasakė kalbą Toronto Roy
al York hotely. Pagrindinė jo 
kalbos mintis buvo, kad reikią 
glaudinti abiejų kraštų santy
kius. Kultūriniams santykiams 
pagyvinti Čuvachin siūlė atkvies 
ti į Kanadą visų darbininkų, mu
zikų ir balerihų. Priminė, kad 
dabar prasidedančios prekybinės 
derybos, kurios galinčios privesti 
prie labai gyvų prekybinių san
tykių, nes abu kraštai esą turtin
gi ir galėtų pasikeisti daugeliu 
prekių. Kaip pavyzdžius, ką so
vietai galėtų pirkti Čuvachin su
minėjo: mėsą, sviestą, įvairias 
rūšis odų, medžio pramonės įran
kių, elektros reikmenų, užsakyti 
pastatyti laivų. O Kanadai soviė- 
tai galėtų parduoti magnezijaus 
ir chromo rūdos, naftos produk-

tų, kailių, degtukų, kaviaro, vy
nų, degtinės ir t.t.

Po poros dienų buvo pranešta, 
kad Kanadiečių — Sovietų bi
čiulių draugija jau pakvietusi 6 
sovietinius muzikus, kurie per 
mėnesį aplankysią Otavą, To
rontą, Hamiltoną, Windsorą, 
Port Arthurą, Winnipegą, Regi
ną, Edmontoną, Calgary, Van- 
couverį ir Victoria.

Grupės įžymybė busiąs smui
kininkas Leonid B. Kogan, toliau 
būsią Kijivo teatro solistė Elz
bieta I. Čavdar, Leningrado kon
servatorijos prof, pianistas P. A. 
Seriabriakov, Rygos Operos sol. 
Arthur F. Frinberg, Maskvos fil
harmonijos pianistai Galina S. 
Maximov ir Andre I. Mitnic. 
Grupės vadu būsiąs A. V. Solo
dovnikov, buvęs Maskvos didž. 
teatro direktorius, o vertėju V. 
N. Nekrasov.

Jiems esą paprašyta vizų. Ar 
jos bus duotos dar nepaskelbta, 
bet spauda visą reikalą pristaty- 
dina tik kaip paprastą kultūrinį 
reiškinį. Kaip greit pamirštama 
Zarubino veikla. Tarytum Cu- 
vachino epocha jau ką nauja 
neštų. Čuvachinas pradėjo staiga 
visur rodytis ir kalbėti apie kul
tūrinius bei prekybinius ryšius 
tarp SSSR ir Kanados pagyvi
nimą. Reporteriai nuolat jį se- 
kioia, fotografuoja, užrašinėja 
jo žodžius, turytum tai būtų at
stovas valstybės, su kuria turima 
artimiausių santykių.

Biznis visiems rūpi. Konser
vatorių kalbėtojas parlamente 
Flemming užklausė, koks vy
riausybės nusistatymas preky
bos su sovietais reikalu. Preky
bos ministerio parlamentarinis 
pavaduotojas Dickey atsakė, kad

vyriausybė prekybos nevesianti, 
kad tai privačių firmų reikalas, 
bet vyriausybė paremsianti kiek 
vieną, kas stengsis prekybą su 
sovietiniais kraštais ne strategi
nėmis prekėmis pagyvinti. Fle- 
mingas atsakymą pavadino išsi
sukinėjimu ir reikalavo, kad vy<- 
riausybė aiškiai pasisakytų, ypač 
dėl prekybos strateginėmis pre
kėmis su Sovietais ir kom. Kini
ja. Budinga, kad gyvose disku
sijose niekas nedrįso savo paties 
nusistatymo pareikšti. Biznis rū
pi, bet prisipažinti nepatogu.

— Otava. — Imigracijos minis- 
teris Harris pareiškė, kad ar bus 
duotos vizos sovietų artistams, 
kaip prašoma, dar nenuspręsta. 
Esą, paprašyta suteikti apie ar- 
istus daugiau žinių.

— Vašingtonas. — Nustatyta, 
kad Vengrijos atstovybė čia turi 
radijo siųstuvą. Kadangi atsto
vybė reikalavimo jį uždaryti ne
paklausė, tai suorganizuotas 
nuolatinis jo pranešimų klausy
mas.

rikos spaudos 'konferencijose 
tiek su Prezidentu, tiek su Dul- 

1 les, bet reikšmingus pasisaky
mus Jūsų bendradarbis užtiko 
Mr. Dulles išgarsintame straips
nyje “Foreign Affaires” ... Iš
ryškinęs pavergtųjų bruzdėjimą 
anapus geležinės uždangos, Dul
les puoselėjo viltį, jog diktato
riai nepajėgsią amžiais laikyti iš
tisų tautų priespaudoje ... ”Ši 
tiesa prisimintina nustatant gai
res mūsų užsienių politikai. Mū
sų tautos uždavinys nėra vien 
tik išlikti pavojų grąsinamam 
pasaulyje. Mes norime šitą pa
vojaus erą užbaigti”. Toliau Mr. 
Dulles prisipažįsta, jog Ameri
ka nenorinti pasikliauti karine 
galia, nes “kardą pakėlęs, nuo 
kardo ir žūsta”. Jie sieksią so
vietus įsitikinti laisvės teikia
mais privalumais...

Aiškiau pasisakė sen.
‘ Knowland

“Naujosios politikos esmė yra 
išvystyti veiksmingas plataus 
masto priemones - ūkines, poli
tines ir psichologines, taip pat 
karines — žūtbūtinei kovai prieš 
komunizmą. Mes siekiame pa
drąsinti kolonialinių tautų ir bu
vusių nepriklausomų valstybių 
tikrą išsilaisvinimą ir. laisvę. Bu
vusios nepriklausomus valsty
bės dabar kenčia naują ir dar 
baisesnę nei bet kada vergiją — 
komunistinį totalitarizmą” . . . 
“New Look””* politika nebūtinai 
reiškia atominę kontrofenzyvą, 

kelių < bombardavimą ir ginklų 
tiekimą nekomunistinėms vy
riausybėms ir tautoms anapus 
geležinės uždangos, kurios tęsia 
savo judėjimą prieš komunis
tus”. ... Atsakydamas “New 
Look” gausiems kritikams, sen. 
Knowland “New York Times 
Magazine” pabrėžė: “Šitokią pa
galbą nurodau kaip tipišką pa
vyzdį, kaip mes atsakytume į 
sekantį komunistų puolimą ... 
Mūsų naujoji užsienių politika 
yra paremta drąsa ir “common 
sense”. ... Jei mus grėstų nau
jas Pearl Harbor, prezidentas

(Nukelta į 2 psl.)
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riiai įrodinėjo.*Ąnlių, jog ka- bet ftp- jūrinęblokadą, tiekimo
pitalistus geriausia paklupdyti 
laikant juos karo meto ūkinio 

! įtempimo stovyje — jie negalė- 
į šią išlaikyti savosios demokra
tijos principų privalėdami vien 
tik Amerikoje skirti kasmet $50.- 
000.000.000 karo biudžetui. Su 
Varga 1954 m. sutiko Eisenhowe- 
ris ir Dulles, kuriuos mokslas 
įgalino užsitikrinti “saugumą pi
gesniais būdais”. Ne visi karo- 
politikos vyrai su šia programa 
sutinka—jie gąsdina kas bus, jei 
atominiai ginklai negalės būti 
naudojami? Ypač šia “new look” 
ir Ameirkos vadovybe abejojo 
europiečiai. Europietiškesni 
Amerikos vyrai sutiko, jog “new 
look” politika dar reikalauja iš 
visų suinteresuotų didelių studi
jų ir pritaikomumo. Nelaikąs bus 
šaukti konferenciją, kai Thule 
karo aviacijos bazė prie šiau
rės ašigalio praneš šimtus sovie
tų bobonešių praskridus Kana- 
dos-JAV rytinių pakraščių kryp
tim. “The London Daily Mail” 
mano, kad nedelsiant visų sąjun
gininkų būtų sutartas planas, 
kad minėtu atveju visuose kraš
tuose būtų paskelbtas aliarmas 
(įsivaizduokite sau, šitokio pla
no dar nėra!). “The Manchester 
Guardian” dėl to šiurkščiai prie- 
.kaištauja.

“New look” ir pavergtieji
Parskridęs iš Caracas kongre

so (ten pavergtųjų politikai pa
siuntė priminimo telegramą), 
vos išlipęs iš lėktuvo, laikrašti- 
.ninkams girdint. Dulles užklau
sė savo pavaduotojo B. Smith: 
“Skaičiau, jog Jūs , ir Zarubin 
gražiai susidraugavote (are get
ting pretty chummy). Nežinau, 
kas čia darosi?” Šitą klausimą 
administracijos vadams, skelbu
siems “išlaisvinimą”, jau seniai 
mielai būtų statę pavergtieji 
tautiečiai. Jų lakraštininkai su 
didžiausia atyda sekė visus “new 
look” triukšmo iššauktus pareiš
kimus, tikėdamiesi rasti tai, kas 
juose sustiprintų pasitikėjimą 
Amerika. Apie išlaisvinimą ne
buvo klausiama didžiosios Ame-

Komunistę partijos suvažiavimai
Lenkijos komunistų partijos partijos konferencija, kurios vai- 

suvažiavimas kelis syk atidėtas, šiai, galbūt, vėliau pasirodys. Po 
pagaliau įvyko kovo 10 d. Varšu
voje. Prieš pat suvažiavimą Bie- 
rutas buvo iškviestas į Maskvą 
ir ten, matyt, gavo paskutinių 
instrukcijų, tačiau į suvažiavi
mą visdėlto atvyko ir Nikita 
Chruščevas, Sovietų kom. parti
jos pirmasis sekretorius, tikrasis 
Malenkovo rivalas. Atvyko į 
Varšuvą taip pat gausios kitų 
kraštų komunistų partijų “bro
liškos delegacijos”. Dėl to spėja
ma. kad čia vyko tarptautinė

tokio panašaus suvažiavimo 1947 
m. atsirado kominformas. Dėl 
vienų lenkų kažin ar būtų vykęs 
čia Chrušcevas.

— Maskva. — Sovietų rinki
minė komisija paskelbė, kad ko
vo 14 d. rinkimuose į augšč. ta
rybą 99.98% pasisakę už "parti
jos ir nepartinių bloko” sąrašus. 
Lygiai tas pats procentas buvo 
paskelbtas ir pereituose rinki
muose.

St. Laurent grįžo
Min. pirmininkas St. Laurent 

kovo 17 d. grįžo iš 6 savaičių 
kelionės aplink pasaulį. Sekan
čią dieną j i# buvo labai šiltai 
sutiktas parlamento, kur padarė 
pranešimą apie kelionę. Praneši
mas buvo paprastas įspūdžių pa
pasakojimas, kur buvo, ką suti
ko, ką matė, visiškai nepaliečiant 
nei kelionės tikslų, nei politinių 
problemų bei santykių su tomis 
valstybėmis, kurias aplankė, nei 
pagaliau pasikalbėjimą su atsa
kingais valstybių vyrais turinio.

Ūkinė konferencija
Kovo 17 d. Vašingtone pasi

baigė JAV ir Kanados ministe- 
rių konferencija ūkiniams klau
simams aptarti, pažadėta per 
min. pirmininko St. Laurent vi
zitą Vašingtone dar prieš Ka
nados parlamento rinkimus. Iš 
abiejų pusių konferencijoje da
lyvavo užsienių, prekybos, fi
nansų ir žemės ūkio ministerial. 
Komunikate po konferencijos 
skelbiama, kad abiejų valstybių 
ministerial pasisakę už prekybos 
varžtų pašalinimą, prieš betkok; 
protekcijonizmą muitais. Ar su
tarta kokių konkrečių priemo
nių, iš komunikato nematyti.

Dar dėl Lietuvos 
vyskupu likimo

Mes jau skelbėme vieno grįžu
sio iš S. Rusijos italo kapelione 
pasakojimą apie vysk. Matulio
nio mirtį Vladimiro kalėjime 
Nesenai grįžęs iš to paties kalė
jimo anglas Kelly spaudoje taip 
pat rašo, kad Vladimiro kalėjime 
jis gyvenęs vienoje celėje su 
arkiv. Reiniu, vysk. Matulioniu 
ir kun. Mironu. Kelly sako, kad 
kun. Mironas ir vysk. Matulio
nis mirę, tačiau kun. Mirono 
mirtį nupasakoja taip, kaip ita
las nupasakojo vysk. Matulionio 
mirtį, o kokiose aplinkybėse mi
rė vyskupas, visai nesako.

Dabartinėje tarptautinėje politikoje varžosi dvi jėgos — Mask
va, siekianti pralaužti Vakarų pasaulio boikotą ir atitaisyti savo 
pralaimėjimus tarptautinės propagandos frontuose, o iš kitos pusės 
Vašingtonas, kuris stengiasi atlaikyti vakariečių frontą nepairusį 
ir komunistinio imperializmo veiklos sritį dar labiau susiaurinti.

Pastarąją savaitę Maskva jokių didelių naujų viešų žygių nepa
darė, bet tik kurstė jau anksčiau įžiebtas ugneles. Ji tebeveda žai
dimą vyliodama vakariečius biznierius prekybinėm perspektyvom, 
stengiasi patraukti pasaulio sim- •-------------------------------------—
patijaš savo taikingumo užtikri
nimais, o tuo tarpu prikišamai 
stengiasi parodyti, kad, girdi, 
JAV tęsia pasiruošimus agresi
jai. Tam Maskva pareiškė oficia
lų protestą kam Olandija įsilei
do JAV aviacijos bazes. Protes
tavo, kam Turkija sudarė sutar
tį su Pakistanu, pagaliau kam 
Graikija įsileido JAV oro ir jūrų 
laivyno bazes. Olandija ir Tur
kija tas protesto notas atmetė, 
Graikija šiuo momentu tebėra 
neatsakiusi, bet beabejo taip pat 
atmes. Maskva tai žinojo, žino
ma, iš anksto. Bet jai svarbus 
propagandinis momentas.

Vakariečiams tuo tarpu tebėra 
pirmaeilės reikšmės Europos ar
mijos likimo klausimas. Po kovo 
9 d. Adenauerio vizito Paryžiu
je, kai buvo sutarta ginčijamąjį 
Saaro klausimą išspręsti jo eu- 
ropeizacijos pagrindu, dar nepa
žengta nei žingsnio pirmyn, nes 
Prancūzija nenori atsisakyti 
Saaro inkorporavimo į savą ūki
nę sistemą. O be Saaro kl. spren
dimo Prancūzija Europos Armi- 

. jos:.Jufe 
ir šią vyriausybę remiančią koa
liciją sudarant gaulistams buvo 
pažadėta, kad sutartys anksčiau 
nebūsią pradėtos svarstyti. Dėl 
to Saaro klausimo sprendimą pa
greitinti įsikišo ir JAV, pasišo
vusios abi puses suvesti prie 
stalo.

Laukiant Ženevos konferenci
jos pastaruoju metu vėl iškilo 
Kinijos kom. vyriausybės pripa
žinimo kausimas. Iš vienos pusės 
jį priminė buvęs D. Britanijos 
atstovas JT Jebb, kuris paskirtas 
dabar ambasadorių į Paryžių, 
pareiškęs, kad JT neprivalą pa
sidaryti dalies valstybių klubu, 
kad visos tautos turį joms pri
klausyti. JAV atstovas JT Lodge 
į tai atsiliepė, kad jo vyriausybė 
būsianti prieš kom. Kinijos įsi
leidimą ir mananti, jog ją palai
kysią daugelis valstybių, o jei 
reikėsią, tai JAV panaudosią net 
veto prieš Kinijos įvedimą į JT.

Tą patį Kinijos pripažinimo kl. 
pradėjo kelti ir Kanada. Paveik
tas pasikalbėjimo su Indijos 
Nehru, premjeras St. Laurent, 
dar būdamas Korėjoje, pareiškė, 
kad vieną kartą teksią pasidary
ti realistais ir pripažinti tokią 
Kinijos vyriausybę, kokia yra. 
Kai Otavoje dėl to kilo audra, 
užsienių r. ministerija išaiškino, 
kad premjero pareiškimas spau
dos atstovų buvęs iškreiptas. 
Pats St. Laurent dėl to dar nieko 
nepareiškė, tačiau tuo pat metu 
pasigirdo užsienių r. min. Pear- 
sono panašių prasitarimų. Pra
dėta akcentuoti reikalas pasiro-

dyti realistais, bet nesiremti 
jausmais. Tuo būdu manoma, 
kad Ženevos konferencijoje Ka
nada, kuriai ten atstovaus užsie
nių r. min. Pearson, pasisakys už 
komunistinės Kinijos pripažini
mą, dėl padorumo pridėdama są
lygą — “jei nebus naujos agre
sijos veiksmų”, atseit, šiuo reika
lu Kanada nuo JAV žada nutolti 
ir prisišlieti prie D. Britanijos. 
Aiškiau Kanados vyriausybės 
nusistatymas šiuo reikalu grei
čiausia išryškės šį ketvirtadienį 
prasidėsiančiuose parlamento už 
siėnio politikos debatuose.

Savo “neagresingumą” komu
nistinis pasaulis jau antra savai
tė rodo sustiprintais puolimais 
Indokinijoje. Nepaprastai griež
tos kovos vyksta dėl Dien Bien 
Phu tvirtovės, kurią prancūzai 
karštai gina. Apskritai kovos In
dokinijoje iš partizaninės formos 
perėjo į dviejų pasaulių susidū
rimą, kur kaujasi moderniškais 
ginklais aprūpintos kariuome- 

•nės. Faktiškai tai tas pats, kaip 
buvo Korėjoje, tik čia fornu^iiL 
jgT, ^ifsį^^a^S^iąeikia 
nyti/ Kad • Ženevos konferencijai 
prasidedant čia aprims.

JAV tebesitęsia trukšmas dėl 
McCarthy komisijos konflikto su 
armija. Šią savaitę kląusimą pra
dės tyrinėti tardymo “komisija be 
McCarthy ir be Cohn, kurie bus 
tik liudininkai. McCarthy visus 
priekaištus atmeta ir siūlo net 
panaudoti aparatus išaiškinti, 
kas meluoja.

Italijos premjeras Scelba užsi
mojo nugalėti komunistus su
griaunant jų ūkinį pajėgumą — 
jų prekybą, ypač su Šov. Sąj., 
nes tai italų komunistų finansH 
nės galybės pagrindas. Bet jo ka
binetui iškilo didelių nemalo
numų ryšy su atidengta narko- 
kotikų ir naktinių orgijų afera, 
į kurią yra įmaišytų ir vyriau-; 
sybės sluogsniams artimų as
menų. I

Egipto ir D. Britanijos santy-* 
kius vėl įtempė Egipto priemo
nės Sudane. Galimas dalykas; 
kad D. Britanija iš Sueso zonos 
permes net dalį savo kariuome
nės ĮSudaną. Britai, mat, nori ap
ginti visiškos Sudano nepriklau
somybės siekiančią partiją, kai 
Egiptas remia unijos šalininkus.-

Izraelio santykiai su arabais 
labai paaštrėjo, kai nežinomi du 
vyrai sušaudė vienu autobusu' 
keliavusius 11 žydų turistų. Ka
dangi tai įvyko 12 mylių nuo 
Jordano sienos, tai Izraelis atsa
komybę primetė Jordanui. Ara
bai jau šaukia, kad Izraelis pra
dėjęs koncentruoti kariuomenę.

SKUBIU ŽVILGSNIU
— Bonna. — Kanadoje gyve

nąs buvęs Hitlerio ankstyvos 
veiklos bendrininkas, vėliau nuo 
jo bėglys, dr. Strasseris Mūnste- 
io augšt. teisme laimėjo bylą su 

valdžia, kad jam negali būti at- 
mta pilietybė ir atsakyta įvažia- 
dmo viza. •

— Varšuva. — Dar vienas pa- 
ninklas sovietų armijai “išva- 
luotojai” pastatytas Olsztyne.

— Londonas. — Attlee kabine- 
e buvęs admiraliteto finansinių 
ekretoriu L. J. Callaghan parla

mente pareiškė, kad Sovietai sa- 
•o laivyną nuolat tobuliną, o D. 

Britanija apleidusi.
— Niujorkas. — Sovietų atsto

jai JT ad hoc komisijos privers
tiniems darbams tirti surinktą 
medžiagą pavadino provokaci
niu šmeižtu ir atsisakė leisti JT 
organizacijai atvykti patikrinti 
davinius vietoje. Kaip žinoma, 
komisija yra surinkusi tūkstan
čių buvusių sovietų darbo sto
vyklų kalinių parodymus.

— Minskas. — Pradėjus kurti

kolchozus miestelius, gyveni
mas kolchozuose taip pablogėjo, 
kad, kas tik gali, iš jų bėga į 
miestus. Taip ir Minskas, Gūdi- • 
jos sostinė, kuris prieš pastarąjį 
karą turėjo 250.000 gyventojų, 
iabar turi jau 400.000.

— Londonas. — D. Britanijos 
vyriausybė pareiškė protestą 
Argentinai, kuri pasiuntė grupę 
sayų karių Į Antarktikos (pietų 
ašigalio srities) salas, dėl kurių 
ginčas eina nuo 1951 m. Tas sa
las aplankęs ir Argentinos laivy
no ministeris. Jį lydėjusių laivų 
tarpe buvęs vienas britų laivas, 
kuriam priartėjus prie anų salų, 
Argentinos laivai signalizavę 
"Sveikiname Argentinos vande
nyse”.

— Peterborough. — Opozicijos 
vadas Drew čia kalbėdamas pa- * 
reiškė, kad antikomunistiniai 
naujųjų ateivių laikraščiai yra 
reikalingi paramos. Jie turį būti 
pripažinti naujųjų ateivių vado
vais. Jų Kanadoje išeiną apie
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PUERTO RICO

TĖVYNĖ
Rodos, dar tebejuntu po savo 

kojomis palaimingos Tavo žemės 
grumstelius, tebejaučiu tylias 
Tavo mėnesienų naktis, širdyje 
tebeliepsnoja gaisras, kurį užkū
rė Tavosios žemės artumas...

Tavojo balso šaukiamas, iš
vaikščiojau daugelį Europos kai
mų ir miestų, pusalkanis lindė
jau ■niūriose tremtinių stovyklo
se, pakol atklydau į šį tolimą už
jūrio kraštą. Per tą laiką, tary
tum legendarinis Amžinas žydas, 
niekad nenustojau vietoj, lyg 
kas būtų kaitinę padus, vis ke
liavau ir keliavau. Keliavau pės
čias, žiemos šalčių metu važia
vau atviruose sunkvežimiuose, 
prekinių traukinių nedengtuose 
vagonuose, pagaliau, graikišku 
laivu perskrodžiau Atlantą. Taip 
slinko pilkos, saulėtesnės ir vi
siškai niūrios dienos. Viskas ėjo 
užmarštin, tolo amžinybės pako
pomis tolyn, žemyn. Per tą laiką tikros minios, pilnos gatvės. Visi 
negalėjau užmiršti vieno — tai! jįe skuba. Vieni į darbą, kiti iš 
Tavęs, brangi Tėvyne! Dieną ir I darbo, vieni i valgyklą, kiti į “sa- 
naktį Tave prisimenu, gražiau- ' liūną”... Visi skuba, bėga, daž- 
siuose sapnuose matau, puikiau-; naį užmiršdami viską, kas jų 
siais lūkesčiais apipinu. į širdims buvo švenčiausia: Tėvy-

Tavosios žemės tremtiniai, | nę, brolius — tėvynainius, vargs 
miela Tėvyne ,.. Jų visur pilna. • tančius ir kenčiančius, Dažnas tą 
Jie barsto Sibiro tolumas savai- viską užpila amerikoniška ar ka
siais kaulais, jie dažnai gyvena nadiška “whisky” ir nuvaro už- 
įvairiose Vokietijos džiovinin- marštin: Kitiems tai atlieka “Ža
kų sanatorijose, nemaža jų buvo iiUkas” '
Kanados miškuose bei aukso ka-į .
syklose. miestu fabrikuose, ta- i Pnsimmkim, kas esam ir savo 
bako farmese ir kitur. Amerikoj ' pareigas Tėvynei. Ji juk visus 
— taipogi daug. Jie išblaškyti, šaukia... Pr. Alšėnas.

ŠAUKIA
išmėtyti po visą platųjų žemės 
kamuolį. Lygiai kaip lakštinga
los, skunde: “Piemens išdraskė 
mano lizdelį, vanags išbaidė ma
žus vaikelius”... Tai raudonųjų 
žvėriškų užmačių vaisiai...

Tremtiniai... Jų ne visų vie
noda dalia. Dauguma, ypač tų, 
kurie neša sunkiausio vargo naš
tą Sibire ar kitur kur— Tavąjį 
vardą mini su ašaromis akyse. 
Jų ašaros drėkina speigračio snie 
gą ir vilgo išdžiuvusius skruos
tus. Tačiau čia, užjūrio kraštuo
se, daugeliui iš mūsų Tavąjį 
šauksmą baigia užslopinti did
miesčių trukšmas, monotoniškas 
fabriko mašinų ūžesys, palydi
mas akompaniatoriaus — “Žalio 
jo Dolerio”...

Miestų gatvėse staugia ir ūžia 
puošnių limuzinų ratai, kontras
tiškai maišydami garsus su kito 
triukšmo deriniu. O žmonių —

Puerto Rico vardas į pasauli
nių sensacijų tarpą pateko 1950 
m., kai tenykščiai nacionalistai 
surengė pasikęsinimą prieš prez. 
Trumaną, o dabar vėl iškilo, kai 
tie patys nacionalistai nei iš šio, 
nei iš to sužeidė šūviais kelis 
kongresmenus posėdžio metu. Iš 
pirmo požiūrio atrodytų, kad tai 
gal pavergtos ir išsivaduoti no
rinčios tautos demonstracijos 
prieš pasaulį, bet ištikrųjų Pu
erto Rico problema yra visai ki
tos rūšies ir gan sudėtinga.

Puerto Rico, anksčiau vadin. 
Porto Rico, yra pati rytinė vad. 
Vakarų Indijos sala, kartu su 
Kuba, Haiti ir Jamaica priklau
santi Didžiųjų Antilų grupei. Tai 
nėra didelė sala — vos 95 mylių 
ilgio ir 35 m. pločio, 3.423 kv. 
mylios, su 2.210.703 gyv., t.y. tirš
tai apgyvendinta — 645,8 žmo
nės 1 kv. myl.

P. R. salą-atrado dar Kolum
bas, o nuo 1509 m. ji buvo Ispa
nijos kolonija ir dauguma gy
ventojų yra ispanų kilmės. 25% 
yrą negrų. Po 1898 m. Amerikos 
- Ispanijos karo, P.R. teko JAV. 
Išlaisvintiems nuo Europos vals
tybių valdžios kraštams JAV-ės 
paprastai duodavo nepriklauso
mybę arba padarydavo savos 
valstybės nariu. Puerto R. kolo- 
nijalinis statusas taip pat buvo 
panaikintas ir 1917 m. jai suteik
ta plati autonomija JAV ribose. 
Šita autonomija keliais atvejais 
dar buvo praplėsta, o pagal 1952 
m. konstituciją P.R. virto veik 
nepriklausoma valstybe, turinčia 
atskirą savo valdžią — išskyrus 
užsienio ir- krašto gynybos. Be
to, kaikurie teismai yra JAV ži
nioje. . "

Puerto R. padėtis tuo būdu yra 
panaši į Maltos padėtį Britų im
perijoje, kuri taip pat viduje 
valdosi savarankiškai, bet užsie
nio ir gynybos atžvilgiu priklau-

so D. Britanijai P.R. turi savą 
valdžią ir savą parlamentą. Nors 
gyventojai skaitosi JAV pilie
čiai, tačiau nei JAV parlamento, 
nei senato rinkimuose nedaly
vauja, tik kas 4 m. išrenka'Savo 
rezidentą į JAV senatą. •'

Puerto Rico didžioji problema 
yra per didelis gyventojų tirš
tumas. Vienintelė galimybė gy
ventojų perteklių sumažinti yra 
emigravimas į JAV. Ir emigruo
ja jų kasmet vidutiniškai po 41.- 
000. Tirščiausia jie yra susibūrę 
apie Niujorką, bet daug yra pa
tekę ir į žemės ūkį. JAV jie lai
komi žemos kultūros ir nepagei
daujamais žmonėmis, tad yra net 
reikalaujančių suteikti Puerto R. 
visišką nepriklausomybę, ,, kad 
jos gyventojai neturėtų JAV pi
liečių teisių ir negalėtų laisvai 
įvažiuoti. Tačiau Puerto - Rico 
valdžia ir per rinkimu^ daugu
mą gaunančios partijos x nepri
klausomybės nenori, nes tai at
neštų didelių ūkinių sunkumų. 
Tik nepriklausomybės šalininkų 
nacionalistinė partija kelia trukš 
mą, tačiau gyventojų dauguma 
yra prieš juos ir padėtimi paten
kinta. Kai 1951 m. lapkričio 1 d. 
įvyko pasikęsinimas prieš prez. 
Trumaną, Puerto Rico krašte bu
vo svarstomas konstitucijos klau 
simas ir ji pagaliau 1952 m. ple
biscito buvo patvirtinta, o tero
ristų atentatas saloje jokios įta
kos neturėjo.

Lemia čia, kaip sakyta, ūkinis 
reikalas. Sala, kurios vardas is-

Derybos Maskvoje
(Pabaiga) 

Rusų bazės be ryšio 
su Vilnium

Vis dar pasirodo ir pasigirsta 
tvirtinimų, esą, Lietuva 1939 m. 
gavusi Vilnių, kaip kompensaci
ją už sutikimą įsileisti į Lietuvą 
rusų karines bazes. Tai klaidin
ga nuomonė. Tarybų Sąjunga 
visoms trims Baltijos valsty
bėms beveik visą laiką taikė vie
ną mastą. Visiškai vienodo Tary
bų Sąjungos traktavimo susilau
kė tos valstybės 1919, 1920, 1939, 
1940, 1941, 194$ metais. Ir 1939 
m. rudenį rusų reikalavimai Es
tijai, Latvijai ir Lietuvai buvo 
tie patys. Nei Estija, nei Latvi
ja nesusilaukė jokios kompensa
cijos už įsileidimą rusų kariuo
menės. Visai tas pats buvo ir su 
Lietuva. Nei rusai, nei lietuviai 
per derybas Maskvoje ,nęstątė 

S vieni kitiems sąlygos: jjei įsrlęisi- 
te mūsų karinės bazes, ' gausite 
Vilnių, jei neįsileisi te — negau
site, arba — jei jūs grąžinsite 
mums Vilnių — mes sutiksime 
įsileisti jūsų bazes, jei ne — ne
sutiksime.

Savitarpinės pagalbos sutartis 
ir Vilniaus grąžinimas buvo du 
visai atskiri klausimai, kuriems 
iš pradžių buvo paruošti ir dvie
jų visai atskirų sutarčių projek
tai. Tik vėliau rusai abi tas su
tartis suplakė įvieną. Rusų įgulų 
įsileidimas į Lietuvą buvo svars
tomas visai atskirai, nerišant jo 
su Vilniaus grąžinimu. Lietuva 
turėjo sutikti pasirašyti rusų pa
diktuotą savitarpinės pagalbos

ST. RAŠTIKIS

”New Look” Vašingtone
Į

(Atkelta iš 1 pusi.) 
turi pilną teisę panaudoti visą 
Amerikos galią sunaikinti gali- 

-^r&ĄUŽpuolimo židinius” . . .
Atstovas, Kęrsilęnast*. t \
Jei Mr. Dulles miftejo ‘^dikta

torius”, sen. Knowland “komu
nistus”, tai praėjusį sekmadie
nį “Paryžiaus Bloko” Niujorko 
skyriui, Town Hali kalbėjęs Pa
baltijo komiteto pirmininkas 
Kersten sakėsi suprantąs, jog 
rusai šiuo metu netrokštą nie
ko daugiau, kaip taikos, kad ga
lėtų susitvarkyti su bruzdan
čiais pavergtaisiais. Nes Krem
lius. žinąs, jog kiekvienas maiš
tas eventualiai gali privesti prie 
tautų išsilaisvinimo. Galiausiai, 
tai galį privesti ir prie komunis
tinio režimo Rusijoje nuvertimo.

Žurnalisto James Reston 
nuomonė
Reston, paskutinis vakariečių 

žurnalistas pagerbtas Stalino 
atsakymu, kad jo nuomone ka
ras nesąs neišvengiamas, dabar 
“Times” šefas Vašingtone, strai
psnyje ’’The New Look and the 
Old Game of Politics” išveda, 
jog Eisenhoweris turįs daug rū
pesčių dėl perskambių resubli- 
konų partijos šūkių. “New Look” 
Amerikos spaudos tapo pavers
tas sensacija ir JAV vyriausybė 
praėjusią savaitę aiškinosi, jog 
jeje ištikrųjų nieko naujo. Res- 
tonas cituoja Eisenhow’erio 7- 
sios Eskadros “atšaukimą” nuo 
Formozos, kas pasauliui tik at
skleidė, jog amerikiečių laivynas 
saugojo Čiang-Kaišeko kliką nuo 
galutino sunaikinimo, bet šie 
galėjo puldinėti kur tinkami. Įs
pūdis buvo netikęs. (Restonas 
nutyli, Eisenhowerio narsų pa
reiškimą toj pačioj kalboj, jog jis 
reikalausiąs atšaukti Jaltos su
sitarimus) . “Išlaisvinimo stra
tegija”, tęsia Reston. “buvo ki
tas šūkis atsimušęs rikošetu. Bu
vo norėta pabrėžti, kad respub
likonų administracija turi kitą 
ir kietesnę politiką nei ligtolinė 
“containment” politika. Ekspan
sija buvo skelbiama ne tik “su
laikyta” ar palikta kur ji buvo, 
bet “rolled back”. Tai sukėlė Ry
tu Europoje, Šiaurinėje Korėjo
je, Formozoje ir net Pabaltijo 
valstybėse—Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje daugybę vilčių, bet 
netrukus pasirodė, jog nežiūrint, 
kad administracija yra linkusi 
daug šnekėti apie “išlaisvinimą” 
kaip tikslą, tikrumoje ji siekė su
mažinti komunistinio pasaulio 
įtampą, užbaigti Korėjos karą ir 
sugrąžinti divizijas j rezervą 
valstybėse”.... Restonas irgi su
tinka, jog prez. Eisenhoweris 
buvo išrinktas kaip politikas.

. “New Look” debatai Vašingto
ne parodę, jog prezidentas re
miasi ne politiniu standartu, bet' 
didžiaisiais principais, o tauta 
einanti su jUo.
“Dekada”

“Tiesa” Vilniuje neatsidžiau
gė “broliškosios rusų tautos ge
rumu lietuviams”. Į baigiamąjį

“LTSR meno dekados” koncer
tą Didž. teatre teikęsis atsilan
kyti pats viešpats Malenkov. Jis 
pasakęs ten net kalbą, kurios 
metu pareiškė, skirias Jurgį Fe- 
dorovičių AleksSmrcyą' TSRS 
kultūros ministru. Dėl to apie 
lietuvių dekadą rašė net Niujor
ko spauda. Svetimtaučiai neži
noję, kad šiai dekadai buvo įsa
kyta pasiruošti jau prieš kelis 
metus, manę, kad Maskvo patai
kaujanti lietuviams.

Siūlo Pabaltijo kultūros 
dekadą Vašingtone
Jei Maskva prievarta sugebė

jo parodyti įspūdingą “show”, 
neva parodantį, kaip lietuviai 
džiaugiasi “išvadavimu”, ar ne
galėtų pabaltiečiai, visi kartu, 
JAV-bių sostinėje suruošti tikrai 
pažymėtiną laisvųjų pabaltiečių 
meno ir kultūros festivalį, kad 
pagerbtų Kongreso Pabaltijo 
Komitetą, jo rėmėją prezidentą 
bei paminėtų 10 metų, kaip so
vietai sulaužė Jaltos bei Potsda
mo susitarimus, įkalindami mili
jonus žmonių. Šitą pasiūlymą 
perduosime svetimtaučių spau
dai ir būt juokinga, jei latviai ar 
estai ateitų dėl šitokio festivalio 
judinti lietuviškuosius veiks
nius.

Nėra lietuviškos angliškos 
informacijos

Jau keli metai amerikiečiai 
veltui teiraujasi aktualios angliš 
kos informacijos apie Lietuvą. 
Aną savaitę LAIC išleido rotato
riumi, “savai publikai” paruoštą 
“Žinių Santrauką”, kurioje sku
botai buvo iš “Congressional Re
cords” perrašytos Lietuvos gar
bei šiais metais pasakytos kal
bos. (Šių kalbų šiais metais ne
mažai išmaldavo ir Amerikos 
estai, patyrę, kad tai nėra taip 
sunku. Jie sako, kad Puerto Ri- 
kiečiams pradėjus šaudymą at
stovas Bentley iš Michigan© tik 
buvo tokią pro-estišką kalbą bai
gęs. Mr. Bentley tebėra kritiškoj 
padėtyje ligoninėje. Estų Komi
tetas jam pasiuntė užuojautą. Jis 
yra Kersteno Komiteto narys). 
LL Komitetas gi kelioms dešim
tims skaitytojų' tebeleido “Lie
tuvą”. Šio žurnalo .išvertimas 
angliškai nors sulygino mus su 
ukrainiečiais!

Prikišo LŽS NY skyriui
Paskutiniame LŽ S-gos NY 

skyriaus susirinkime buvo pri
kišta, jog neatsižvelgta į nuro
dytą būtinybę užmegzti kontak
tą su Niujorko svetimtaučių 
spauda, kai skyrius perdėtai di
delį dėmesį skiria mirusioms sie
loms — Tarptautinei Pabėgėlių 
Žurnalistų Federacijai, kurios 
veikimo vaisiai jau eilė metų te
buvo abejotini. Realūs svetim
taučiai žurnalistai Niujorke, su
pratę “vienybėje — galybė”, yra 
tikrai veiklūs ir įtakingi. Jie tu
ri savo organizaciją, įtakingus 
vadovus. Jie nekartą yra bandę 
su lietuviais susirišti per vieti
nes lietuviškas informacijos įstai 
gas. Aną savaitę Niujorko bur

mistras Robert F. Wagner įkūrė 
specialią įstaigą “kooperuoti su 
vietinėmis etninėmis grupėmis”. 
Komisionieriumi paskirtas Mich. 
Cieplinski, JAV Demokratų par
tijos, Tautybių Skyriaus direkto
rius. Spaudai snaudžiant, Niu
jorko veiksniai miega palaimin
tuoju snauduliu. Neteko girdėti, 
kad lietuviai būtų pozityviai at
stovaujami. ,

40 vai. darbo savaitė
Valstybinių įstaigų tarnautojai 

šiuo metu tebedirba 44 vai. per 
savaitę. Finansų ministeris Ab
bott pranešė, kad nuo balandžio 
1 d. ir valstybinėse įstaigose įve
dama 40 vai. darbo savaitė. Iš
imtis daroma, paliekama sena 
tvarka, ligoninėse bei kitose 
sveikatos įstaigose, priešgaisri
nėje tarnyboje, policijoje, žemės 
ūky, žvejyboj, parkuose, apšvie
timo bei apšildymo tarnybose.

— Otava. — Vyriausybės nau
jas namų statybos įstatymas 
parlamento jau priimtas ir svars 
tomas senato.

paniškai reiškia turtingas uos- ■ sutartį įodėl, kad tuo metu bu
tas, šiandien jau nėra taip tur- i vusiose sąlygose ji buvo privers- 
tinga. Tai yra žemės ūkio kraš- i ta tai padaryti, bet ne todėl, kad 
tas, kuris augina daugiausia cuk- Vilnius buvo grąžintas Lietuvai, 
ro švendres, tabaką, ananasus ir Įsileidimas rusų karinių bazių
tas, kuris augina daugiausia cuk- 

daržoves, bet dėl gyventojų tirš- 
tumo išsiversti negali. Pramonė 
yra nedidelė ir didelių perspek
tyvų jai kilti nėra. Ispaniškam ir 
katalikiškam krašte beabejo yra 
nepasitenkinimo dėl amerikoni- 
nimo per mokyklas — anglų kal
bos plėtimas vyksta labai spar
čiu tempu — bet ūkiniai ryšiai 
P.R. greičiausia visai suplaks su 
JAV. Yra, tiesa, viena partija, 
kuri siekia nepriklausomybės 
taikiomis konstitucinėmis prie
monėmis, tačiajfc pajėgiausios 
yra Liaudies demokratų ir val
dančios koalicijos partijos — so
cialistai, liberalai ir respubliko
nai. Ir kai pereitą rudenį prez. 
Eisenhoweris pasiūlė P.R. visiš
ką nepriklausomybę, iš šių parti
jų sudarytas parlamentas 42 bal
sais prieš 14 nubalsavo, kad ge
riau esą likti dabartinėje padė
tyje. : '■

Taigi puertorikieČių naciona
listai, keldami triukšmą ne sa
vame krašte, bet JAV ir prieš 
visą pasaulį, beabejo nėra teisūs-. 
Jų reikalavimai neatitinka tau
tos daugumos troškimų, nors 
kiekvienos tautos laisvės prin
cipo ir negalima paneigti. Ar ne
būtų tiksliau, jei nacionalistai 
bandytų išsaugoti kultūrinį tau
tos gyvenimą, išsaugoti tautą, 
kad ir politiniam bei ūkiniam 
ryšy su JAV.

Vilnius buvo grąžintas Lietuvai.

nebuvo kaina už Vilniaus grąži
nimą, kuris ėjo iš Lietuvos — 
Tarybų Sąjungos 1920 metų tai
kos sutarties ir nieko bendra ne
turi su savitarpio pagalbos su
tartimi. Tiesa, rusai daug gyrėsi 
ir giriasi, kad Vilniaus grąžini
mas esąs jų didelis geraširdišku
mas ir simpatija lietuvių tautai. 
Faktiškai Tarybų Sąjunga ir 
šiuo atžvilgiu Lietuvą apgrobė. 
Svarstant V ilniaus grąžinimo 
klausimą, į 1920 metų taikos su
tartį rusai nekreipė jokio dėme
sio. Apie grąžintinus Vilniaus 
krašto plotus pagal 1920 m. su
tartį rusai visai nesileido į dis
kusijas. Net Švenčionių ir Mar
cinkonių, gryniausių lietuvybės 
centrų Vilniaus krašte, nesutiko

grąžinti Lietuvai.
Sialino ir Molotovo garantijos
Derybos Maskvoje užtrukb vi

są savaitę. Paskutinis posėdis 
Kremliuje spalių 9 d. naktį pasi
baigė tik po vidurnakčio. Po 1 
vaL nakties tame pačiame Molo
tovo darbo kambaryje buvo pa
sirašyta trys dokumentai: savi
tarpinės pagalbos sutartis, slap
tas sutarties priedas, Kuriame 
buvo pažymėta, kiek gali būti 
rusų kariuomenės Lietuvoje, ir 
žemėlapis, kuriame buvo paženk 
lintos Vilniaus krašto dalys, grą
žinamos Lietuvai. Lietuvos var
du pasirašė Urbšys, Tarybų Są
jungos — Molotovas. Pasirašy
mo- akte dalyvavo dar Stalinas, 
Vorošilovas, Ždanovas.

Po pasirašymo buvo užkan
džiauta. Užkandžių metu Molo
tovas ir Stalinas “bažijosi”, kad 
Tarybų Sąjunga nei per savo ka
rines bazes, nei per komunistų 
partiją nemananti kištis, ir-nesi- 
kišianti į Lietuvos vidaus rei
kalus.

Molotovas priminė Stalino pa
sakytą derybų metu mintį, kad 
Lietuvos komunistus sutvarkyti 
esąs Lietuvos, vyr. reikalas.

Ką nutylėjo Stalinas, pasakė 
Mikojanas

Tą pačią dieną 4 vai. p.p. Mo
lotovas buvo užprašęs visą Lie
tuvos delegaciją ir mūsų atsto
vybės vyresnius tarnautojus į 
Kremlių.

Per pietus įvyko mažas, bet 
įdomus incidentas su užsienio 
prekybos komisaru Mikojanu. 
Mikojanas, gerokai išgėręs, pra
dėjo ginčytis su greta jo sėdėju
siu Bizausku. Stalinas, turbūt, 
norėdamas baigti Mikojano - Bi
zausko ginčą, paprašė Miko j aną 
pasakyti tostą. Mikojanas karš
čiuodamasis pradėjo pasakoti 
apie Tarybų Sąjungos gerašir
diškumą Lietuvai, tuo tarpu ko
munistai Lietuvoje neturį lais
vės. Įsikarščiavęs Mikojanas, pa
dėjęs ranką'ant krūtinės, pakel
tu balsu pasakė:. “Man širdį 
piauna!”

Nuotaika susidarė mums lietu
viams tikrai nejauki.

Stalino tostas
Pietų pabaigoje buvo pasaky

tos dvi pagrindinės kalbos: Mo
lotovo ir Stalino.

Stalinas padarė trumpą Lietu
vos istorijos apžvalgą. Jis nuolat 
minėjo Lietuvos liaudį, kiek ji

Naudingiausia pinigą investuoti į žemę

Pajamų mokesčiu pareiškimai
Kiekvienas Kanados gyvento

jas, kuris metų bėgyje yra gavęs 
pajamų, kurios prašoka jo pra
gyvenimui skirtą neapmokesti
namą sumą, iki sekančių metų 
balandžio 30 d. privalo įteikti 
mokesčių įstaigai specialų pareis 
kimą. Atseit, pareiškimas apie 
1953 m. pajamas turi būti įteik
tas iki š. m. balandžio 30 d. Su
vėlavus reikia mokėti tam tikrą 
% viršaus.

Pareiškimai yra įteikiami pa
gal dvi formas: Form T.l Short 
užpildoma asmenų gaunančių at
lyginimą už darbą ir Form T.l 
General, užpildomą verslininkų 
bei laisvų profesijų asmenų, o 
taip pat ir algas gaunančių, jei 
jie per metus dar yra gavę per 
$2.400 pajamų iš kokių nors in- 
vestįjų, iš turto. Blankų galima 

•gauti kiekviename pašte ir rajo- imonės. O jei kas vistiek nepa- 
ninėse mokesčių įstaigose. jėgtų pats pareiškimo užpildyti,!

Kiekvienas, kas gauna algą, i gali kreiptis į mokesčių įstaigą, I 
turi prie užpildyto pareiškimo 
pridėti darbovietės pažymėjimą 
(T.4 Salary and Wage Slips) — 
kiek išmokėta ir kiek atskaityta 
mokesčių. Tokiuos pažymėjimus 
įmokės paprastai išdalina vasa
rio mėn. ir jų turi būti pridėta

prie pareiškimo iš visų įmonių, 
kuriose pareiškėjas tais metais 
yra dirbęs. Tik iš gaunamų dvie
jų “slipų” pridėti reikia Nrl, o 
nuorašą, N.2, sau pasilikti.

Karitatyviniams reikalams ar
ba savo giminėms už Kanados 
ribų išlaikyti panaudotos sumos 
nuo apmokestinamų pajamų at
skaitomos, bet turi būti prie pa-. 
reiškimo prijungti visi pateisi- ■ 
namieji dokumentai.

Naujai atvykusių imigrantų 
neapmokestinamoji suma pri-j 
klauso nuo Kanadoje išbūto lai
ko, ¥i, Vz, 3/4 metų ir t.t.

Pareiškimus patartina įteikti 
kuo anksčiau. Algas gaunantie- 

i ji mokesčių mokėtojai mokesčių 
įstaigose gali gauti informacinį i 
leidinėli “Employee’s Income * 
Tax Guide”. Jų turi ir kaikurios

jėgtų pats pareiškimo užpildyti

kur personalas šiuo metu yra pa
didintas ir visiems padeda. Tik 
įsidėmėtina, kad vertėjų ten nė, 
ra. Atseit, tenka arba pačiam su
sikalbėti arba nueiti su savu ver
tėju, arba nunešti kieno nors jau 
užpildytą pareiškimą.

Lenkai karininkai Sibire
Norvegų laivai vasaros metu 

nuplaukia pasikrauti medžių ir 
i Jenisiejaus upės žemupy esantį 
Sovietų uostą Igarką. Tai toliau
sia į Arktikos sritis iškištas so
vietų uostas. Vieno grįžusio lai
vo jūrininkai papasakojo, kad 
ten jiems kartą tekę kalbėti su 
vienu darbininku, kuris pasisa
kęs esąs lenkas ir tarnavęs bol
ševikinės Lenkijos, Rokosovskio 
vadovaujamo) armijoj. Be jo ten 
esą dar 700 lenkų karininkų. Iš-

trėmimo priežastimi buvę nesu
sipratimai su rusais karininkais, 
prisiu: tais į lenkiškus dalinius. 
Už 32 klm. nuo ten esanti sto
vykla taip pat ištremtų lenkų 
kareivių, 1944 m. kovojusių po
grindžio armijoje. Jų toje sto
vykloje esą 1200.

Toje srityje esą dar apie 30 to
kių d; rbo stovyklų, tačiau kitose 
kaliniai esą sovietų piliečiai, tik 
vienoje stovykloje esą apie 100 
lenkių moterų.

TIKSLIAUSIA TAI PADARYTI DABAR — PASINAUDOJANT

SKLYPAI VASAROS SODYBOMS prie SIMCOE EŽERO—prie 
didžiulio viešo 450 akrų parko. Kaip rašo “Globe and Mail”, 
daugiau kaip 250.000 turistų bei kitokių žmonių 1953 m. per 4 
mėn. aplankė parką ir gretimas vietoves prie Jackson’s Point.

SKLYPAI PO 10 AKRŲ — apaugę mišku ir be miško, tinką že
mės ūkiui, daržams, riebaus juodžemio. Kainos nuo $75.00 už 
akrą.

YPATINGA PROGA LIETUVIAMS! Čia pat prie lietuviškojo 
sklypo jaunimo vasaros stovykloms.

Turime taip pat daug kitų vertingų pasiūlymų privatiems asme
nims ir organizacijoms. Suinteresuotieji nuvežami veltui

Toronte dėl visų informacijų kreipkitės į mūsų, atstovą

E. H. KAZMAREK
899A Bathurst teL OL. 4837

LAKE SIMCOE HOMES & PROPERTIES
Savininkas DON CHRISTIAN

Jackson Point, Ont.

kentėjo nuo rusų žandarų, lenkų 
ponų, vokiečių įsibrovėlių ir nuo 
savųjų bajorų, ponų, dvarininkų 
ir valdovų. Priminė rusų santy
kius su lietuviais, kalbėdamas ne 
apie kovas, bet apie bendradar
biavimą. Kalbant apie Lietuvos 
saugumą, kuris tik dabar, pasi
rašius savitarpinės pagalbos su
tartį, galėsiąs būti tikrai garan
tuotas. Dar kartą pabrėžė, kad 
Tarybų Sąjunga jokiu būdu ne
mananti kištis į Lietuvos vidaus 
reikalus. (Ši mintis buvo pa
brėžta ir Molotovo kalboje). Sa
ve kalboje Stalinas pašiepė di
džiarusius kurie, esą, nevisada 
suprantą mažąsias tautas. Stali
no kalba buvo baigta jo linkėji
mu, kad Lietuva vėl pasiektų to
kios galybės, kokią ji turėjo Vy
tauto laikais. Ši pabaiga buvo 
netikėta.

Po pietų buvo paruošti staliu
kai kavai kitoje salėje. Prie Sta
lino staliuko buvo Urbšys ir Bi
zauskas. Po ilgesnio pasikalbėji
mo Stalinas paėmė nuo stalo dar 
nepradėtą vyno bonką ir, čia pat 
suvyniojęs ją į “Pravdą”, pada
vė Bizauskui:

“Nuvežkite tai savo žmonai 
kaip draugo Stalino dovaną”.

Tai buvo grubus ir nemalonus 
gestas.

Niekas kitas iš delegacijos na
rių tokios Stalino “malonės” ne
susilaukė. Ir visdėlto 1941 m. Bi
zauskas buvo suimtas ir išvežtas 
į nežinomybę. ■ '...

Molotovo pareiškimai
Trims savaitėms po sutarties 

pasirašymo praėjus, 1939 m. spa
lio 31d. SSSR liaudies komisarų 
tarybos pirmininkas ir užsienių 
reikalų komisaras Molotovas SS 
SR Augščiausioje Taryboje, be 
kitko, pareiškė:

“...Būtų klaidinga tvirtinti, 
kad šios sutartys sudaro SSSR 
kišimąsi į Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos vidaus reikalus, kaip 
tai mėgina įrodyti įvairūs užsie
nio spaudos organai. Kaip tik 
visai atvirkščiai, — sutartyse 
formaliai pripažintas pasirašiu
sių šalių suvereniteto nepažei
džiamumas ir iškilmingas pa
tvirtinimas nesikišimo į kitos 
valstybės vidaus reikalus.

Šios sutartys remiasi abipusiu 
pripažinimu ’ sutartis pasirašiu- • 
šių šalių politinės, ūkinės ir so
cialinės santvarkos. Sutarčių 
tikslas yra sustiprinti taikingo 
bendradarbiavimo pagrindus ir 
gerus kaimyninius santykius. 
Laikydamiesi abišališkumo prin 
cipo, mes žiūrėsime, kad pasira
šytos sutartys lojaliai ir tiksliai 
būtų vykdomos. Mes pareiškia
me, kad gandai apie Baltijos 
valstybių sovietizaciją .gali tik 
tarnauti mūsų bendrųjų priešų 
ir įvairių prieškomunistiriių pro
vokatorių interesams. Tai buvo 
1939 m. spalio 31 d., o 1940 m. 
birželio 30 d. tas pats Molotovas 
pareiškė sovietų pastatytos Lie
tuvos “Liaudies vyriausybės” 
“užsienių reikalų ministeriui” 
prof. V. Krėvei - Mickevičiui: 
“Jūsų Lietuva, kaip ir kitos Bal
tijos valstybės, bus įjungta į ta- 
rvbiniu respublikų šeima”.

(“Lietuva”)

Trečioji Roma
Sena yra Maskvos carų teori

ja apie Maskvą — trečiąją Ro
mą, Ji atsirado 15 a, pabaigoje 
žuvus Bizantijos imperijai. Esą, 
pasaulio centru" kadaise buvo 
Roma, vėliau vadovybę perėmu
si Bizantija su centru Konstanti
nopoly, o kai šį 1453 m. užėmė 
turkai, krikščioniškojo pasaulio 
centru tapusi Maskva. Šita teo
rija buvo daug amžių pagrįsta 
Maskvos carų ideologija. Dabar
tiniai Kremliaus valdovai pra
voslaviškąją bažnyčią paėmė vi- 
siškon savo įtakon ir naudoja ją 
savo politiniams tikslams. Bol
ševikinės imperijos vieningumui 
sustiprinti jie užsimojo surišti 
su Maskva pravoslaviškąjį pa
sauli, padarant ją religiniu cent
ru. Tam tikslui bolševikų pasta
tytas patriarchas Aleksiejus ruo
šiasi sušaukti Maskvoje “Pravo
slavų bažnyčių pasaulinę tary
bą”, kurioje dalyvautų ne tik sa
telitų kraštų pravoslavų atsto
vai, bet ir net rusų emigrantų 
bažnyčių. įdomu, kad į konfe
renciją šaukiama ir Bulgarijos 
pravoslavų bažnyčia, nors ji per
eitais metais pasiskelbė savaran
kišku patriarchatu.

Maskva, mat, turi pasidaryti 
pravoslaviškuoju . “Vatikanu”, 
nors iki šiol didžiausiu autori- > 
tetų rytų bažnyčioje tebebuvo 
laikomas Konstantinopolio pat
riarchas.

Kremlius, kuris didelio dėme
sio kreipia išviršinei pusei, nu
tarė perstatyti Aleksiejaus rū
mus taip, kad jie architektūriš
kai nustelbsią net Vatikaną^ Ko
dėl ne! Rūmus galimą pastatyti, 
kad ir tokiuos kaip Vatikane, 
nors ten jie amžių sukurti, tačiau 
rūmai be dvasios liks tik plytų 
krūva...
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Liet, krikščionių demokratų jubiliejus
Lietuvių Krikščionių Demok

ratų partija, svetur pasivadinusi 
sąjunga, šiais metais švenčia 50 
metų jubiliejų nuo pirmosios 
programos formulavimo. Ją pa
ruošė trys Petrapilio dvasinės 
akademijos profesoriai: Pranciš
kus Būčys, Jonas Mačiulis - Mai
ronis ir Adomas Dambrauskas- 
Jakštas.

Toje programoje pabrėžiama: 
“Mūsų susivienijime visi esame 
lietuviai, visi esame krikščionys 
ir visi demokratai”. Taigi lietu
vybė, krikščionybė ir demokra- 
tja, jau pradžioje sudarė LKD 
kertinius pamatus, ant kurių bu
vo statoma visa šio plačiai išsi
kerojusio judėjimo veikla.’

Krikščionys demokratai veik
liai pasireiškė Vilniaus Didžiaja
me Seime (jo metu padarė pla
tesnį susirinkimą), o po jo tas 
veikimas plačiai nuaidėjo po vi
są Lietuvą ir rado gyvo pritari
mo. Ypač entuziastingai į šią 
veiklą įsijungė kun. J. Tumas- 
Vaižgantas, kuris, sukūręs Va
daktų kuopą, išsidirbo ir savo 
programą ir nežiūrėdamas visų 
kliūčių ėmėsi darbo. Iš veikloje 
pasireiškusių visuomenininkų 
pažymėtini: kun. M. Krupavi
čius, Vyt. Endziulaitis, Aleks. 
Stulginskis, Antanas Tumėnas, 
dr. Leonas Bistras, Zigmas Star
kus ir kt.; iš kultūrininku ir in- 
telektualų: arkivyskupas Jurgis 
Matulaitis, vyskupai: Justinas 

' Staugaitis, Kazys Paltarokas, 
Mečyslovas Reinys, prel. Kazi
mieras Šaulys, prof. Pranas Do
vydaitis, prof. Vladas Jurgutis, 
prof. Stasys Šalkauskis, Simonas 
Suite, prof. Kazys Pakštas ir ilga 
eilė kitų, kurie tuo ar kitu būdu 
prisidėjo prie lietuviškos krikš
čioniškosios demokratijos puose
lėjimo ir iškilimo.

I-jo Pasaulinio karo tremtyje 
Rusijoje, LKD buvo veikliausia 
ir efektingiausią lietuvių katali
kų organizacija, kuri be tiesiogi
nio politinio ir Lietuvos laisvini
mo darbo išvarė plačią kultūri
nės ir karitatyvinės veiklos vagą.

Petrapilio Seime, Valstybės 
Konferencijoje Vilniuje (1917) 
ir Kaune (1919), Steigiamajame 
Seime ir kituose Lietuvos sei
muose krikščionys demokratai, 
kartu su iš jų išsiskleidžiusiais 
sparnais: Ūkininkų Sąjunga ir 
Darbo Federacija vaidino labai 
svarbų vaidmenį. Iš aštuonerių 
metų Lietuvos demokratinio gy
venimo, šešerius metus krikščio
nių demokratų blokas valdė Lie
tuvos valstybės vairą, pravedė 
pažangią ir demokratišką Valst. 
Konstituciją, radikalią žemės re-

formą ir eilę kitų Lietuvos kul
tūrinį, ekonominį ir socialinį gy
venimą tvarkančių įstatymų. At
statymo ir kuriamajame darbe 
krikščionys demokratai atidavė 
Lietuvai didžiausią duoklę.

Ištikus Lietuvą didžiam smū
giui — bolševikinei okupacijai, 
lietuviai krikščionys demokratai 
nuo pat okupacijos pradžios gy
vai įsijungė į griežtą ir neatlai- 
džią kovą prieš Lietuvos oku
pantus ir iki šiol veiksmingai 
reiškiasi Lietuvos politinėse ko
vos baruose, tiek kitoje lietuviš
koje veikloje, tiek tarptautiniuo
se sąjūdžiuose. Jau eilė metų 
VLIKo pirmininko darbų našta 
yra sukraunama ant Lietuvių 
Krikščionių Demokratų didžiau
sio vėliavininko prel. M. Krupa
vičiaus pečių, o ir eilės kitų ak
tingai yra įsijungę į visokiariopą 
veiklą.

Krikščionys Demokratai veik
liai dalyvauja Vidurio Europos

Krikščionių Demokratų Sąjun
gos darbuose, Krikščionių Demo
kratų Intematconale NEI — ir 
kitose tarptautinėse veiklos or
ganizacijose.

Atžymėti šio reikšmingo pen- 
kiadešimtmečio, šimtmečio krikš 
čioniškų demokratiškų idėjų 
Lietuvoje pasireiškimo ir kitų 
savo istorijoje įvykių, pasiryži
mui tolesniai veiklai, — Lietu
viai Krikščionys Demokratai ge
gužės 29-30 d. Niujorke, Carne
gie Endowment International 
Center patalpose, 46th Street & 
United Nations Plaza, šaukia ju
biliejinę konferenciją. Į tą kon
ferenciją kviečiami visi vienmin 
čiai ir daugelis lietuvių ir sve
timšalių draugų bei svečių. Su
kakčiai paminėti yra leidžiamas 
specialus “Tėvynės Sargo” nu
meris, kuriame bus plačiai ap
žvelgta nueitas kelias.

Dr. V. Vilimas.

Kaip nebetoli
Kaip greitai ateis tos dienos, 

kai mūsų mažųjų rimtos akutės 
spoksos į verdamus, dažomus 
margučius ir lauks Velykų zui
kučio dovanėlių. Kaip krykštaus 
jie Velykų rytą jas gavę! Bet ar 
gaus kokių dovanėlių tremtinių 
vaikučiai? O jų ten daug.

Štai keli pavyzdžiai:
Pineberg: iš 49 lietuvių, 17 yra 

mažamečiai vaikai, 9 džiovinin
kai, 4 chroniški ligoniai, dirba 
tik vienas.

Augustdorf: iš 110 lietuvių, 37 
yra vaikai, 34 džiovininkai, 7 
chroniški ligoniai, 9 invalidai, 4; 
seneliai.

Diepholz: 190 lietuvių tarpe i 
yra 65 vakai, 30 džiovininkų, 11 
chroniškų ligonių, 6 invalidai, 
6 seneliai.

Wehnen: 395 lietuvių tarpe 
yra 132 vaikai, 65 džiovininkai,
19 chroniškų ligonių, 4 invalidai,
20 senelių.

Geesthacht-Spaakenberg: 152

šv. Velykos!
lietuvių tarpe yra 35 vaikai, 12 
džiovininkų, 24 chroniški ligo
niai, 3 invalidai, 30 senelių.

Hamburg: 119 lietuvių, iš ku
rių 36 yra vaikai, 34 džiovinin
kai, 6 seneliai, 6 invalidai, 3 chro
niški ligoniai.

Padarykime jiems ir daugybei 
kitų džiaugsmo. Savo aukas tuoj 
pat siųskime BALFui, kad jos 
pasiektų mūsų varge esančius 
tautiečius dar prieš šv. Velykas.

Lietuvaitė

KATRIE TEISESNI?

| MONTREALIO LIETUVIUS
Prabėgo žiauri žiema ir pava

sario šventės ne už kalnų. Nepa
jusime, kaip jos pasibels į mūsų 
duris. Mes, Montrealio lietuviai, 
didžiausioje daugumoje, jas su
tiksime, kaip ir pridera pavasa
rio šventei, su šypsena lūpose, 
su džiaugsmu švytinčiais veidais 
ir su gausiai apkrautais stalais.

Sėsdami prie stalo, gal ne vie
nas iš mūsų ir-pagalvosime — o 
kiek mūsų tautiečių tėvynėj, Si
biro taigose ir tremtyje Vokieti
joje šiandien neturi pakankamai 
duonos!

Taip. Pagalvosime ir, kaip ir 
seniau, gal nevienas padejuosi
me, kad jiems šiuo metu nieku 
negalime padėti, o savo pradėtą 
puotą tęsime toliau.

Tiesa, tėvynėje ir Sibire esan
tiems šiuo metu nieku padėti ne
galime, bet tremtyje, Vokietijo
je, galime ir turime padėti. To iš 
mūsų reikalauja krikščioniškas 
nuoširdumas ir broliška meilė, 
meilė atsinešta dar iš tėviškės 
laukų.

Montrealio Šalpos komitetas 
yra pasiryžęs Tau, mielas broli - 
sese, ateiti Į pagalbą. Padėti tau 
nušluostyti ašarą netik našlei, 
kuri neturi kąsnio duonos savo 
našlaičiams vaikučiams, pagerin
ti Velykų ryto pusryčius gulin
čiam, mažai vilčių beturinčiam 
gyventi džiovininkų sanatorijo
je, bet ir vaikų apleistam sene
liui, paskutinias dienas leidžian
čiam svetimtaučių administruo
jamoje prieglaudoje.

Šalpos komitetas jums padės. 
Ir švenčių rytą galėsite būti ra
mūs, kad pagal savo išgales pri
sidėjote prie nelaimingųjų pa
dėties pagerinimo.

Mes daug neprašome. Bet k vie 
čiame kuo didžiausią skaičių tau
tiečių prie šio darbo prisidėti 
nors maža, bet nuoširdžia auka 
ir juos — bedalius sušelpti.

Kviečiame tautiečius atsisaky
ti šventinių sveikinimų ir tuos 
pinigus paaukoti nelaimingųjų 
daliai palengvinti.

Naujai atvykusieji, jūs dar 
prisimenate tas niūrias dienas 
barakuose, tuos liūdnus veidus 
vaikučių prašančių duonos, jūs 
'prisimenate ir senelius ir ligo
nius. Jūs nepamiršote ir tų laikų, 
kada ir jūsų mintys sukosi apie 
duonos kąsnį. Tikime jūs to ne
pamiršote ir negalite pamiršti, 
nes ten liko netik jūsų ir mūsų 
visų broliai - sesės, bet ir likimo 
draugai.

Seniau atvykusieji daug auko
jo, daug rėmė ir mus bedalius, 
bet jie niekuomet neliko kurti 
pagalbos šauksmui. Jie išgirs ir 
dabar. Tuo mes šventai tikime ir 
žinome, kad jie mus neapvils.

Šalpos Komitetas dar neturi 
jėgų šiuo metu kiekvieną na
muose aplankyti, bet dalį tautie
čių, kiek suspės, aplankys..

Tikime, kad aplankytieji savo 
dosnumu aukų rinkėjų neapvils. 
Kurių nebus suspėta aplankyti, 
jie savo auką įteiks komitetui.

Komitetas, aukų rinkimo rei-

kalu,' geriausiai susiorganizavęs 
yra šiose miesto dalyse: Ville La 
Salle; Ville Emard’e ir Verdune. 
Tikimės, kad čia bus suspėta ap
lankyti bent dauguma tautiečių. 
Kitose miesto dalyse gyvenan
tieji lietuviai prašomi padėti ko
mitetui organizuoti. aukų rink- 
mą, o ypač pietinėj miesto daly
— Ste. Lambert ir Longueuil.

Aukų lapų galima gauti pas 
komiteto pirmininkę Navikėnie- 
nę, gyv. 5515— 13th Ave., Rose
mount, tel. RA. 24410.

- Organizacijos ir pavieniai as
menys, seniau gavusieji aukų la
pus, juos su surinktais pinigais 
gražina komiteto iždininkei, Ma
rijai Leknickienei, gyv. 163 — 
9th Ave., Ville La Salle, telef. 
TR. 4048 iki š. m. kovo 28 dienos.

Dar kartą skelbiame komiteto 
sudėti ir adresus tautiečiu žiniai:

Pirmininkas — p. Navikėnie- 
nė, 5515—13th Ave., Rosemount, 
tel. RA. 24410;

Vicepirm. — Pr. Šimelaitis, 
1271 Allard Ave., Verdun, telef. 
TR.2859;

Sekretor. — K. Toliušis, 6828 
Monk Blvd., Ville Emard, tel. 
TR. 1974;

Iždininkas — M. Leknickienė, 
163 — 9th Ave., Ville La Salle, 
tel. TR. 4048;

Nariai — M. Šulmistras, 176 — 
8th Ave., Ville La Salle, telef. 
TR. 6752 ir Irena Lukoševičienė;

Pastaba: Asmenų, aukojusių 
šalpai vietoj sveikinimų, pavar
dės bus skelbiamos spaudoje.

Montrealio Šalpos Komitetas.

JŪS TURITE ŽINOTI

1954 m. PAŠTO TARIFA
j-mos klasės laiškas (Kanadoje)

Vietoje .. .... .............................

Kitur Kanadoje ................ .......

PAŠTO ATVIRUKAI —
Kanadoje ir užsienyje ......... „...J.
Biznio atvirukai su atsakymu ... .
Biznio vokai su atsakymu t. ........

Kanadoje laiškai iki imamai 8 uncijų pristatomi oru, jei tik vietovės 
yra lėktuvu pasiekiamos.

Oro paštas Kanadoje:
l-mos klasės laiškai virš 8 uncijų 
svorio pristatomi oru, jei primokama

4c už
, 2č už

5č už
3c uz

pirmą unciją 
kiekvieną sekančią 
pirmą unciją, 
kiekvieną sekančią

unc

unc,

4f
5č
6č už _
3č už kiekvieną sek. unciją.

pirmą unciją,

PRAŠOME 
IŠSIKIRPTI 
ŠĮ SKELBIMĄ

7f už pirmą unciją,
5f už kiekvieną sekančią unc.

Paprastas paštas užsienin:
Į Britų Commonwealtha, JAV, 
Meksiką ir į kitus Šiaurės ir Pietų 
Amerikos kraštus bei Prancūziją ir 
Ispaniją ....................    ...

Į kitus kraštus ...........  .......... ........

Oro paštas užsienin:
Į JAV, Havajus ir Aliaską ............

5č
3č
6f
4f

uz 
už 
už 
už

pirmą unciją, 
kiekvieną sek. unciją, 
pirmą unciją, 
kiekvieną sek. unciją.

2'ros Masės

Į Centrinę ir Pietų Ameriką bei 
Vakarų Indijos kraštus ............
Did. Britaniją ir Europą ...........
Afriką, Aziją ir Okeaniją .... .....

7c už kiekvieną pirmą unciją, 
už kiekvieną sek. unciją.5r

lOė 
15< 
25f

už pusę uncijos, 
už pusę uncijos, 
už kiekv. pusę uncijos,

paštas
Laikraščiai ir kiti periodiniai leidiniai, 
siunčiant pavieniams asmenims ........

Q-čios klasės paštas
Sveikinimo kortelės (neužlipintos), ir 
tt (visi spaudiniai) ............ ..........

2c už pirmas 4 uncijas, 
už kiekvienas sek. 4 uncijas.

4-tos klasės paštas
Siuntiniai

2c už pirmas 2 uncijas, 
lc už kiek v. sek. 2 uncijas.

d)

Įsidėmėkite
(2)

(3)

.......................... siųsdami paprastus ar oro siuntinius, vieto
je teiraukitės pašto viršininko.

Jei neprilipinate pakankamai pašto ženklų, reiškia, 
kad gavėjas turės skirtumą sumokėti dvigubai.
Velykų sveikinimams (neužlipintuose vokuose) — 
lipinti 2< pašto ženklą.
Lėktuvai skraido visas 24 valandas, bet, jei norima 
pirmos klasės paštą siųsti oru, reikia atitinkamai 
anksčiau, dar dienos metu, įmesti dėžutėm

Hon. Alcide Cote, M.P 
Postmaster General

W. J. Turnbull, 
Deputy Postmaster General

Leido ir neleido fotografuoti
Nepriklausomos Lietuvos paš

tų įstaigose ant sienos kabojo są
rašas daiktų, kuriuos galima 
siųsti į Sovietų Sąjungą ir kurių 
negalima. Jis; iššaukdavo liūdną 
šypseną kiekvieno, kas tik jį per
skaitydavo. Ten pvz. leidžiamų 
siųsti dalykų sąraše buvo “rieba
lai”, o “neleidžiamųjų: “sviestas, 
lašiniai, taukai, lajus”...

Lygiai panašiai dabar yra su 
fotografavimu. Sovietų užsienių 
reikalų ministerija vasario 11 d. 
visoms svetimų valst. atstovy
bėms išsiuntinėjo aplinkraštį,

dimas neturi pasirinkimo — ar
ba visuotina tvarka žemėje, arba • 
visiškas chaosas. Jei tvarka pa
ims viršų, tai Lietuvoje darbo 
galės netrūkti, o optimistiškai 
galvojant, jo galės būti nema
žiau kaip Amerikoje ar Kana
doje.

Nebūtinai tuoj pakilti į bosų 
vietas Lietuvoje. Tačiau į juos 
papulti šansų galės būti tikrai 
daugiau negu šiuose kraštuose. 
Ale kokiais bosais! Kitą sykį — 
generolais ir ministeriais, profe- 

pilnas, kitas — kai siela pilna, i šoriais, direktoriais ir vedėjais, 
Vienas nerims, kol neatsižiūrės' lakūnais, mechanikais ir meiste- 
televizijos, dulkių siurblio, šal- riais! Ir kodėl gi ne? Jei žmogus 
dytuvo, kitas nerims, kol jo akys 
nematys gimto kaimo žemės, kol 
jo kojos nepabris dar kartą gim
tojo purvelio,, kol jo plaučiai ne
įtrauks gimtojo krašto oro, vėjo 
su gimtų pievų pavasario kva
pais ...

“Juoda duona ten gardesnė” 
dabar kitam virto apčiuopiamu 
if tikru dalyku.

P. Šaukys savotiškai viską ma
to. Jam Lietuva kaip koks var
totas Fordas. Tam jis priklauso,

Ponas Šaukys (žr. šitokio var
do str. TŽ 8 Nr.) atviras žmogus. 
Kiti galvoja vienaip, o sako ir 
dar kitaip. Kryžiavojasi esą pa
triotai, bet... pav. randa prie
žasčių pasiaiškinti, kodėl vaikų 
neleidžia į lietuviškas pamokas. 
P. Šaukio silpnybė, kad jis vi
siems taiko vieną ir tą patį mas
tą: nebegrišime, užmirškime!... 
Teisybė, kaikurie negrįš, bet kiti 
grįš, net jei čia imtų lyti auksu 
ar upės imtų tekėti Coca Cola ...

Vienas laimingas, kai pilvas,

1 mokėsi, galvojo ir stengėsi? Ko
dėl gi ne. Ar taip nebuvo, ar 
taip būti negali? Savame krašte 
tai galima,, tik labai jau sunku 
svetimame. ’ •

Ir vėl. Net tie, kurie mano ne
grįšiu, turėtų nelaužyti ratų ir 
nenukišti kur į laužo krūvą. Žmo 
gus kartais pasidaro ir aplinkos 
auka. Sakysime, paseno, supliuš
ko raumenys, kitam žiūrėk ko
kia mašina išnarino kokį sąnarį, 
trečiam nusibodo svetima žemė 
ar pasidarė perdaug pinigo. Kaip 
gera, tada būtų sugrįžti į gimtą
ją žemę, bent kaulus sudėti! To
kia, pasirodo, žmogaus prigimtis.

Reikia tad mums padėti kurti 
Lietuvą, išlaikyti jos dvasią. Vai
kai nėra perdaug užimti. Viena, 
kita valanda jų nenukankins. 
Minkime bendrą lietuvišką kelią 
jau vien dėl solidarumo, bendros 
geros nuotaikos labui. Kurkime 
Lietuvą — tą išganymo žemę, 
kad ... sugrįžti būtų kur.

Iš kitos pusės būti šio krašto 
geru piliečiu, nėra būtina išnerti 
kur “gryno kraujo anglu” pasi
ruošus užimti lengvą darbą ir 
riebų čekį.

Ne vienas šviesios galvos lie
tuvis pasirodo, be didelių kliūčių 
jau atsisėdo į patį vidurį “šito 
krašto žmonių” ir yra gerbiami, 
net labiau už tuos, kurie pasiruo
šę būti bosais, bet ignoruojami. 
Ne Smith ir gana!... o

Žydų dabar jau žydais nebeva- 
dina, nes Izraelis, sukurtas, kur 
jie viską dirba, nuo kitų niekuo 
nesiskiria. Lietuvis turi kelti 
Lietuvos vardą, kur tik gali, kad 
ir su mumis būtų skaitomasi. 
Kuo tik galime, remkime lietu
viškumo idėją, nes tas paleng
vins tiems, kurių nei beisbolas, < 
nei hokey, nei ristynės nežavi _ 
labiau už tuos šiėlos turtus, 'ku
riuos jie pažino savajame kraš- 

■ te. O nuo to ... čekis nesuplonės, 
jos nepriklausomybę pagal pa- ; Mylėdami savo kraštą, semda- 
čios Sov. Sąjungos anksčiau pa- miesi savo tautos moralinių ver- 
statytas sąlygas. Ji norėjo su-j tybių būsime ir šiam kraštui 
griauti Europos draugystę su Š. i naudingesni, praturtinsime jį 
Amerika. Socialistai tačiau yra dvasinėmis gėrybėmis. Šie kraš- 
pasiryžę toliau siekti taikingo- tai yra daugiataučiai kraštai, 
mis priemonėmis tų pačių tikslų ■ kaip įvairūs muzikos instrumen- 
— Vokietijos suvienijimo, nepri-i tai puikiame orkestre, kaip įvai- 
klausomybės atstatymo Austri- ■ riaspalvės gėlės puikioje puokš- . 
jai ir Europos.saugumo sistemos, i tėję! Būkime tad tvarkingi žmo- 
kuri užtikrintų nepriklausomy-/ nės, suprantą vieni kitus, bran- 

n.cuuĮ ucuui uuiueuta susu uuu- į be visiems Europos kraštams, giną vieni kitų įsitikinimus, bu
me J. Kardeliui buvo visos eilės ■ įskaitant ir kraštus už geležinės kime tikrais žmonėmis, tada bū- 
žmonių (Lapino, Jurkaus. Kudž- i uždangos. Konferencija pabrė- sime ir gerais šio krašto gyven- 
mos, Balsio, Gražio, Rudinsko,!Žia,kaddabartinėje tarptautinė- 
Mališkos ir kt.) atvirai pasakyta, ‘ je padėtyje reikalinga sustiprin- 
kad geriausias kelias į vienybę! U Vakarų demokratijos solidaru- : laimė nuo turto nepriklauso. ' 
ir skaitlingą bendruomenę būtų ma politinėje, ekonominėje ir Lietuva neturtingas kraštas, bet- 
__  liautis “NL” ir KLT “vieny- gynybos srityje. Konferencija tie, kurie joje buvo laimingi, ki- . 
bės” žodžiais vykdyti Kanados ' kreipiasi į visas tautas, raginda- tur laimės vargu ras. P. Šaukys 
Bendruomenės skaldymo darbą. ma vieningai jungtis į kovą prieš į turėtų jų nepamiršti, tuo labiau,.; 
Nors Bendruomenė buvo sukur- visų rūšių priespaudą, už taiką, I kad jų dar tiek daug tebėra mū- ' 
ta visų organizacijų, taigi ir KlI laisvę ir socialinį teisingumą. Į sų tarpe. Motiejus. ..
T-os, tačiau “NL” ir toliau kai- !
šioja pagalius į jos ratus. KLT i TflllflkfIQ II* VA7IA IlCyil
pirmuosiuose rinkimuose daly- ■ OUflnuw II Vv£IU
vavo aktyviai tačiau negavusi Į Pastaruoju metu iš gydytoju 
daugumos nei Kr. Tarvboie, nei i .. .... .
apylinkių valdvbose. ’pradžioje S Pas?uho Placiai nuskambėjo pa- 
vykdė maskuotą, o dabar jau ir: plaučių vėžiu daug dažniau su- 
atvirą KLB boikotą. Reikalavo reiškimai, jog yra pastebėta, kad 
vietos organizacijų seimelių, bet < serSa' rūkantieji, negu nerūkan-

kuriame pasakyta, kad ateityje kas jame sėdi; kas< pila’
atstovybių nariams leidžiama 
fotografuoti visoje Sovietų Są
jungoje. •

Bet tame pat aplinkraštyje 
tuoj pat išvardijamos išimtys: i 
neleidžiama fotografuoti 25 km.; 
pasienio ruošė, jokių karinių pa
statų, uostų, elektrinių, geležin-

benzino ir pučia nuleistas padan
gas.

! Paruošus važiuoti — tenedrįs- 
. ta kiti į jį sėsti. Yra nemaža, 
; kurie taip supranta. Bet yra 
I daug, kurie mano, kad Lietuva 
— tai mes patys. Juo daugiau 

kelių sankryžų, tunelių, geležin- ~7. tuo Seresnė Lietuva,
kelio tiltų, pramonės įmonių'.: Nebebus lietuvių - nebebus ir 
moksliniu ištaigu, telefono, tele-: Lietuvos.
grafo ir radijo stočių ir iš lėktų-; P- Š- mano gal, kad Lietuvos 
vo sovietinio krašto. Net kolcho- jau nebebus. Gali būti taip stai- 
zuose,. sovchozuose ir mašinų j gą, kad net apstulpsime. Atomi- 
traktorių stotyse galima nuotrau i niai laikai. Ir viskas rodo, kad 
kas daryti tik gavus tam leidimą./ji bus.

Tai kas galų gale leidžiama/ Didelis pasaulinis konfliktas 
fotografuoti? yra ant pat galo nosies. Jo spren-

Europos socialistų rezoliucijos
Vasario 27-28 d. Briuselyje 

įvyko Europos socialistų partijos 
konferencija, kurioje, šalia lais
vųjų kraštų socialistų, dalyvavo 
taip pat socialistų atstovai iš So
vietų pavergtų Rytų ir Vid. Eu
ropos kraštų. Lietuvos socialde
mokratų partiją atstovavo VL 
IKo narys J. Glemža ir J. Vil
činskas iš Londono.

Daugelis laisvųjų kraštų so
cialistų taip pat parodė tinkamą 
komunizmo pavojaus supratimą. 
Pasiryžimas ruoštis tuos pavojus 
sutikti gerai atsispindi rezoliuci
joje, kurią ši konferencija pri
ėmė. Joje sakoma:.

Socialistų Internacionalo Eu
ropos konferencija priima dėme
sin, kad po keturių savaičių dis-- * • • • AvlUl ill du. v vilo

Konferencija svarstė isuiopo- l kusjju Beriyne pagrindiniai klau 
je susidariusią padėt} po Berlyno simai ‘ liko 'neišspręstl. Pasaulio 
keturių uzs. reikalų ministenų vįj t y s buvo sugriautos. Sovietų 
konferencijos ir sutarė del poli- Sąjungą atšišaltė laisvu rinkimu 
tikos, kurios turi siekti Europos! keliu Ieisti Vokietijai susijungti, 
kraštai. Tarp diskusijose daly-'jį net atsisakė atstatyti Austri- 
vavusių si kartą turėjo progą pa- Į ios neDriklausomvbe Da2ai pa.
sisakyti ir Pabaltijo kraštų at
stovai. Kalbėjo Lietuvos SDP 
vardu J. Vilčinskas.

Dėl Montrealio apyl. susirink, aprašymo
Neobjektyvus Bendruomenės 

susirinkimo aprašymas, tilpęs 
“Nepr. Liet.” Nr. 10,'prašyte pra
šosi kelių pastabų. “NL” kores
pondencijoje sugretinta ir sura
šyta viskas taip, kad bendruo
menės veikla ir reikšmė būtų su
mažinta ar net iššaukta nepasi
tenkinimo jos darbuotojų tarpe.

Pirm. inž. L. Balsys savo apy- 
skaitinį pranešimą pradėjo pas
taba, kad “Padedant visai eilei 
asmenų ir organizacijų, praeitus 
metus bendruomenė pradėjo su 
viena šeštadienine mokykla, o 
baigė su trimis, susilaukė Augš- 
tųjų lituanistikos kursų etc. 
Baigdamas pranešimą jis specia
liai pareiškė padėką kun. J. Ku
biliui, jį vienintelį paminėdamas 
iš pavienių asmenų, kadangi jo 
veikla valdybai, matyti, buvo 
itin svarbi ir tai ne vien mokyk
lų atveju. Iš inž. L. Balsio pa
reiškimo anaiptol neseka, kad 
pati KLB Valdyba įsteigė mo
kyklas kaip kad “NL” parašė, 
sugretindama tatai su kun. J. 
Kubiliaus pareiškimu KLT Va
sario 16 minėjime, kad tas mo
kyklas jis įsteigęs.

“NL” neva atitaiso savo neži
nojimą dėl J. Žmuidzino pasiun
timo KLB atstovu į Amerikos 
Lietuvių Kongresą Čikagoje. Bet 
gi “NL” redaktorius kartu su J. 
Zmuidzinu tame Kongrese daly
vavo. Iš kur gi tas nežinojimas?

“NL” noriai linksniuoja pirm. 
L. Balzaro pareiškimą dėl 60 da
lyvavusių susirinkime ir dėl 67 
susimokėjusių solidarumo mo
kestį, tačiau nutyli, kad susirin
kimas įvyko labai pavėluotai, 
nes reikėjo laukti, kol iš salės 
prasiskirstys “kermošius”, įvyks 
tąs kas sekmadienį po pamaldų. 
Daugelis dėlto susirinkimo ne
besulaukė. Kai dėl solidarumo 
mokesčio, tai pernai jam rinkti 
dar nebuvo aparato ir jį sumokė
jo tik tie, kurie patys kasininkui 
pasiūlė. Padėjus daugiau pastan
gų, vaizdas būtų visai kitas ir 
tatai jau daroma. Bendrai, L. 
Balzaro pranešimas dėl ateities 
gairių toli gražu nebuvo “su
smukimo ir likvidacijos baimėj”.

Tačiau labiausiai netikslus tai 
diskusijų aprašymas. J. Kardelis 
“NL” korespondencijoje pozuoja 
kaip šauklys KLB vienybei, ta
čiau esą tatai iššaukę kai kieno

piktokų reakcijų ir P. Rudinskui 
pasiūlius eiti senu keliu (ko
kiu?), diskusijos buvę baigtos.

Teisybė gi yra ta, kad pirmą 
karta Bendruomenės susirinki-1 bę visiems Europos kraštams, giną vieni kitų įsitikinimus, bū-

tojais.
Daugelis dar tebemano, kad

gynybos srityje. Konferencija tie, kurie joje buvo laimingi, ki

f

Montrealyje boikotuoja jau ir 
juos. Diskusijoms baigiantis, Pr. 
Rudinskas tikrai pasiūlė eiti “se
nu keliu*’ — buvusios valdybos 
pradėtu pozityvaus darbo keliu, 
nesiveliant į rietenas, kurių vie
na grupė Montrealyje tyčia sie
kia. Visuomenė — reiškė vilčių 
p. Rudinskas — nueisianti su 
dirbančiaisiais, o ne su boikotuo
jančiais.

Perdaug vietos užimtų smul
kesnis diskusijų aprašymas, ta
čiau šitokia buvo vyraujanti te
ma ir apie ją nė žodžiu neprasi
taria “NL” korespondentas. Jam. 
matyt, buvo nemalonu, kad susi
rinkimo nuomonė tokui opiu ir 
“NL” nepalankiu klausimu bu
vo tokia vieninga, jog nė vienas 
balsas nepakilo “NL” linijai pa
teisinti, išskiriant patį jos redak
torių! K. '

tieji. Oficialiai tai buvo paskelb
ta net D. Britanijos sveikatos 
ministerio. Daugiausia iš tabako 
pramonės sferų kartu pasigirdo 
priešingų nuomonių. Esą, faktas, 
kad plaučių vėžiu suserga ir ne
rūkantieji, rodo, jog vėžio sukė
lėjas nėra tabakas, o ar jis turi 
tirti. Tuo būdu ir JAV ir D. Bri- 
įtakos į vėžio ligą reikia dar iš-

tanijoje užplanuoti plataus mas
to tos rūšies tyrimai, kuriems 
tabako pramonininkai paskyrė ' 
milžiniškas sumas.

Kanados sveikatos ministeris , , 
Martin parlamente pranešė, kad 
ir Kanadoje užplanuota pravesti 
tyrimus tabako veikimui į vėžį 
nustatyti ir kad tam reikalui vie
tos tabako pramonė paskyrusi 
$100.000.

— Otava. — Už CCF pasiūly- . 
mą nacionalizuoti bankus balsa
vo 21, tik jie vieni, o prieš 171. r

— Teheranas. — Buvęs Mossa
degh užsienių ministeris. kuris 
nuo pereitų metų rugpiūčio mėn. 
buvo pasislėpęs ir buvo laikomas 
nacionalistų pogrindžio veiklos 
galva, suimtas ir bus teisiamas. 
Kaltinamas, kaip ir Mossadegh, 
pasikėsinimu nuversti šachą.

— Vašingtonas. — JAV atomi
nės energijos kom. pasiūlė Pitts
burgh vienai firmai įrengti pir
mąją atominės energijos jėgainę. 
Ji dar neapsimokėtų. Bet jos pa
skirtis — tyrimai.

Zf&atirfbrthftvftCurvfieanPirturrf Ki6919
Geriausias Europos filmų teatras 

(Tramvajaus stotis tarp Spadina ir Bathurst) 
Informacijos telefonu KI. 0850, KI. 6319

SAISON IN SALZBURG
Viskas vyksta senajame Salzburgo mieste: meilė, jumoras, mu

zika ir gražūs vaizdai. Visiems bus įdomu pamatyti.
Pagrindinėse relėse: HANNERL MATZ, GRETL SCHOERG, 
ADRIAN HOVEN, WALTER MUELLER ir HANS RICHTER.

Tęsis iki kovo 27 dienos

Kasdien 6.30 ir 8JO vai. vak., šeštadieniais nuo 2 vai. po pietų.

PUIKŪS PRIEDAI
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ADAMORIS & BUDRIOMS
& BUSINESS BROKER

NAMAI PARDAVIMUI:
RmchiouhIv: 2-jų Šeimų po 5 komb. Noujos, centraiini$ šildymas. Garažas. Kai

no $16 000, įmokėti $6.000. Be garažo įmokėti $5.000.
3-jų šeimų. 2 butoi po 3 kambarius ir 1 butas 5 kambarių. Naujas. Cent
ral inis šildymas. Kaina $19.250, įmokėti $7.500.
1 Šeimos 4 kambarių namas su rūsiu ir visais baldais. 9 metų. Kaina 
$7.750, įmokėti $4.300.

Park Exteflittee: 2-jų Šeimų po 4 kamb. 5 metų šildymas oru. Kaina $13.500, 
įmokėti $5.000

Ceatre: 2-jų šeimų po 4 kambarius. Lobai gerame stovyje. Kaino $11.000, 
įmokėti $3.500.

Verduae: Allard. 2-jų šeimų po 5 kambarius pusiau pristatytas 3-jų mėty. Kai
no $15.900, įmokėti $6.000.
Beurling. 2-jų šeimų po 5 kambarius. Centroiinis Šildymas 3-jų metų. 
Kaina $17.250, įmokėti $8.000.

vate Lasalle: 3 -jų šeimų. 2 butoi po 5 kambarius ir i butas 4 kambarių. 2-jų 
metų. Kaino $16.500, įmokėti $10.000.

Vasarvietės pardavimui: Vol David — prie Golden Loke — 4 komb. namas. Že
mės sklypas 80 ant 100. 55 mylios nuo Montrealio.
St. Cutbert. 50 mylių nuo Montrealio, prie gero kelio. 6 kambarių namas, 
žemės sklypas 60 iš. 300. 7

Žemė pardavimui: Cote St. 'Pau}. Prie naujos Aušros Vartų parapijos bažnyčios" 
1 sklypas 31 iš 100. Cote St. Paul Hadley St. 2 sklypai po 50 iš 85.

Norėdami parduoti ar pirkti kreipkitės į pirmąją Montrealy 
lietuvių Real Estate Įstaigą.

Mūsų tikslas - Jums padėti!
Namai — Žemė — Paskolos — Draudimas 

JUMS MIELAI PADĖS AGENTAI
A. Gražys A. Skrebutėnas B. Jazokas
Telef. RA. 1-3148 Telef. TR. 976$. Telef. PO. 6-9041

177 SŲERBROOKE ST. W. Kambarys 5. Telef.: LA. 7932, LA. 9871, PO.6-6495 
Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Iš KLB Krašto Valdybos veiklos
Paskutiniame posėdy Juridi- funkcijonuoti pačias apylinkes. I gytiems rūmams, dėl kurių rė- 

» Komisija referavo Krašto Ta- Nuolatiniais atstovais ir ryši- mimo jau buvo Kr. Valdybos
1 • • A • __ž * _ 1 I | *   > M t * * • * IV* • 1

nė Komisija referavo Krašto Ta
rybos priimtą ir Komisijos galu-' ninkais tarp Baltų Federacijos ir 
tinai suredaguotą KLB Tarybos Krašto Valdybos išrinkti inž. J. 
sudėties ir jos rinkimo tvarkos. Sližys, V. Vaidotas ir J. Yoku- 
statutą, kuris skelbiamas spau- i bynas. Dar iš pereitų metų yra
doje. Dabartiniu metu Juridinė 
Komisija rengia sąryšy su Kraš
to Tarybos rinkimais ir kitas tai
sykles. Atrodo, kad sekančios 
Krašto Tarybos rinkimai bus ga
limi tik pabaigoj vasaros ar pra
džioj rudens. Naujosios Krašto 
Tarybos sesija tada būtų šaukia
ma spalio mėnesį.

Jurid. Komisija pateikė Apy
linkių Tarybų (Montrealy, To
ronte, Hamiltone) sudarymo 
projektą, kuris bus galutinai pri
imtas sekančiame Krašto Valdy
bos posėdy. Tada bus paskelbtas 
spaudoje ir supažindintos pačios 
apylinkės. Visa naujovė tai, kad 
vieton visuotinių susirinkimų, 
kurių negalima sušaukti didžio
siose kolonijose, būtų įvesti kiti

deleguota visa eilė asmenų, ku
rie prašomi pasilikti ir toliau, 
atstovaujant visą KLB. Šiemet 
Baltų Federacijoj eilė pirminin
kauti tenka lietuviams. Krašto 
Valdyba tokį kandidatą pa
rinko.

Spaudoje pakartotinai pasiro
džius įvairioms žinioms dėl Kr. 
Valdybos nusistatymo dėl veiki
mo Vasario 16 gimnazijai remti 
Komisijos, nusistatyta padaryti 
pareiškimą, kad Vasario 16 gim
nazijai Remti Komisija ir toliau 
pasilieka, kaip ir buvusi. Jos už
duotis dabartiniu* metu pasilieka 
ir toliau ta pati, t.y. palaikyti 
gimnazijos mokinius, organizuo
jant rėmėjų būrelius, ir palai
kant senuosius, ir antra, telkti 

organai, kurie įgalintų normaliai i lėšas Vasario 16 gimnazijos įsi-

anksčiau pasisakyta.
Taip pat nutarta reaguoti į pa

sirodžiusius užmetimus Ūkio 
Komisijos pirmininkui p. Straz
dui sąryšy su Toronto naujos ra
dijo valandėlės žinių skelbimu. 
Jokių komunikatų nei praneši
mų niekam dar ligi šiol neduota. 
Ūkio pirkimo reikalu Ūkio Ko
misija dirba ir kai bus kas nors 
konkretaus — bus pranešta.

Sausio mėnesį vardu daugelio 
tremtinių nacionalinių centrinių 
grupių buvo pasiųstas JAV se
kretoriui (užs. reikalų ministe- 
riui) raštas dėl padėties tautų, 
esančių už geležinės uždangos, 
prašant nedaryti su bolševikais 
jokių “nepuolimo” sutarčių. Iš 
ministerijos gautas dabar laiš
kas, kuriuo dėkojama ir prane
šama, kad jis yra jungiamas ben
droje Rytų Europos byloje toli
mesnėms studijoms.

KLB Tarybos sudėties ir rinkimo tvarkos statutas

9

Lietuviai pasaulyje
JĄ VALSTYBES

Lietuvos sienų reikalų JAV-se 
yra paruoštas naujas žemėlapis 
su paaiškinimais ir reikalingais 
Lietuvos sienų įrodymais. *

Lawrence, Mass., “The Even
ing Tribune” kovo 8 d. numery, 
primindamas, kad Marijos metų 
pamaldos stovylos atvykimo pro 
ga šv. Pranciškaus parapijoje 
prasidės kovo 11 d. ir tęsis iki

maldas, kadangi ir jo vardas yra 
taip pat Kazimieras. Jam asista
vo vienas klierikas negras ir ki
tas — kinas. Šias iškilmes plačiai 
aprašė Vatikano laikraštis “L’ 
Osservatore Romano”, taip pat 
dienraščiai ‘*111 Quotidiano” ir 
“II Popolo”.

Parduodant ar perkant namę ar biznius
5 JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony MOKIAIS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

A. S. NORRINGTON REAL ESTATE
1177 BLOOR ST. W., TORONTO. TEL. LL. 3102 

(tarp Dufferin ir Lansdowne)

Tarpininkaujame pardavime ir pirkime įvairių nekilnojamų 
nuosavybių ne tik Toronto mieste ir priemiesčių rajonuose, bet 

ir visoj Ontario provincijoje.

$2.000 įmokėti — Ossington -zQueen, 12 komb. mūrinis nomos, 3 virtuvės, 2 
vonios, vieta garažui. Sienos geros, bet vidus apleistas, reikalingas gero 
amatininko rankų. Pigiai parduodamas.

$3.000 įmokėti — Egiinton - Dufferin, vienaaugštis naujas plytinis namas —- 
bungalow. 5 kamb., moderni virtuvė, garažas. Graži aplinkuma.

$4.500 įmokėti— College - Manning, 8 kamb. mūrinis namas, 2 virtuvės, aly
va šiidocnos,. nepereinami kambariai, vieta garažui.

$51000 įmokėti- Indian 7 kamb., 16 metų, gražus*plytinis na
mas, vandeniu - alyva šildomas, moderni virtuvė ir vonia, garažas, graži 
gatvė.

$6.000 įmokėti — Parkdale —— 10 kamb. mūrinis dupleksas, vandeniu - alyva 
šildomas, 2 mod. virtuvės, 2 vonios, garažas, privatus įvažiavimas.

TURIME DAUG KRAUTUVIŲ!

Kasdien gauname naujų pasiūlymų, todėl patariama paskambinti ir pranešti 
ieškote pirkti, arba ką turite parduoti, kuriame rajone ir už kokią kainą.

1 Teisingai patarnaus ir sandėrio reikalus sutvarkys

Ap. Sakevičius - Sakus
Įstaigos telefonas LL. 3102, namų tel. LL. 0656

ko

KEN WILES REAL ESTATE

1. KLB Tarybą sudaro
a. 30 atstovų, kurie renkami 

Kanados lietuvių iš bendro su
vestinio sąrašo;

b. Krašto Valdybos nariai;
c. apylinkių pirmininkai arba, 

jiems negalint, valdybos įgalioti 
tos apylinkės asmens.

Pastaba: pastraipa c. liečia vi
sas KLB apylinkes, kurios yra 
įregistruotos Krašto Valdyboje 
ne vėliau Tarybos rinkimo die
nos.

2. Rinkimus skelbia KLB Kr. 
Valdyba, ji nustato:

a. dieną, ligi kurios apylinkių 
valdybos turi sudaryti rinkikų 
sąrašus ir juos atskleisti rinki
kams tikrinti;

b. dieną, ligi kurios galima
siūlyti kandidatus į Tarybos na- 
rius; ■ ■ ■

c. balsavimo tvarką.
3. Ne mažiau kaip 30 rinkikų 

gali sudaryti kandidatų sąrašą į 
Tarybos narius. Sąraše negali 
būti daugiau kaip 30 kandidatų. 
Tas pats rinkikas gali pasirašyti 
tik vieną kandidatų sąrašą. Siū
lomas kandidatas ir siūlytojai 
turi būti sumokėję solidarumo 
mokestį.

4. Kandidatų sąraše turi būti 
kandidato pavardė, vardas, am
žius, profesija ir adresas.

Drauge su kandidatų sąrašu 
įteikiami raštiniai sutikimai bū
ti renkamais Tarybos nariais.

5. Balsavimo dieną KLB Kr. 
Valdyba gali, skirti ne anksčiau 
kaip per 30 dienų kandidatų są
rašą paskelbus.

6. Tarybos nariais įeina dau
giausia iš eilės balsų gavę kan
didatai.

7. Tarybos nariui mirus ar dėl 
kitų priežasčių iš Tarybos pasi
traukus, į jo Vietą įeina kitas 
dauginusia iš eilės balsų gavęs 
kandidatas.

8. Kiekvienas rinkikas gali 
skųstis Nesusipratimams ir 
Skundams Spręsti Komisijai:

a. rankikų sąrašą paskelbus—

’ dėl neteisėtai įtrauktų ar ne
įtrauktų į sąrašą;

b. kandidatų sąrašą paskelbus 
— dėl jo viso ar dėl atskirų kan
didatų įteikimo tvarkos ar tei
sės kandidatuoti;

c. nuo balsavimo dienos — dėl 
balsavimo.

Skundai rinkimo reikalu duo
dami Nesusipratimams ir Skun
dams Spręsti Komisijai betarpiai 
arba per rinkimų komisiją.

9. Skundai rinkimų reikalu 
turi būti išspręsti ne vėliau kaip 
per 7 dienas, skundus ir rinkimų 
komisijos paaiškinimus gavus.

10. Kandidatų išstatymo, at
stovų rinkimų tvarką ir rinkimų 
komisijų sudarymą ir skundų

padavimo tvarką nustato KLB 
Krašto Valdyba atskiromis tai
syklėmis.

Kanados Lietuvių Bendruome
nės Statuto pakeitimas padary
tas PLB Kanados Krašto Tary
bos sesijoje, įvykusioje 1953 m. 
spalio mėn. 10-11 dienomis.

Kanados Lietuvių Bendruome
nės Statuto 27 paragrafas pa
keičiamas šiaip:

“27. KLB Tarybą sudaro pil
nateisių Kanados lietuvių tiesio
giniu ir slaptu balsavimų dve? 
jiems metams rinkti atstovąį. 
Krašto Valdybos nariai ir apy? 
linkių pirmininkai ar, jiems ne? 
galint, valdybos įgalioti tos apy
linkės asmens”.

WINNIPEG, Man
“Vargšas Tadas”, šeštadienį 

prieš užgavėnes, vasario 27 d., 
šv. Kazimiero bažnyčios salėje 
suvaidinta linksma komedija 
“Vargšas Tadas”. Nors ir labai 
nedėkingos, nenatūralios ' rolės, 
negyvenimiški tipai, kaip pav., 
mirusio girtuoklio dvasia, bet 
vaidintojai įsijautė kiekvienas į 
savo roles ir suvaidino tikrai 
puikiai. Kai kurie momentai, 
kaip tikrinimas ar aš esu tikrai 
miręs, išėjo meistriškai. Režisa
vo V. Šmaižienė, vaidino — Pr. 
Matulionis, S. Šmaižytė, J. Vi
džiūnas, S. Dielininkaitienė,

Po vaidinimo, grojant “Melo
dijai” linksmai pašokta.

Užgavėnių vakarą įvyko užga
vėjimo bankietas. Visus linksmi
no gera “Meliodijos” muzika ir 
putojantis alutis. Banketo metu 
paleista varžytinėmis baltas kiš
kutis. Pelnas paskirtas bažnyčios 
statybai.
- Du syk savaitėje susirenka 
moterys — ateina ir vyrai — 
rankdarbių dirbti. Nauda dvigu
ba: išmokstama padaryti gražių 
dalykų, o padarytus daiktus ati
davus parapijos loterijai, pare
miama bažnyčios statyba. Vado
vauja V. Šmaižienė.

— VLIKo narys ir Maž. Lie
tuvos Tarybos pirm. E. Simonai
tis aplankys mus balandžio 10 d., 
šeštadienį. Platų pranešimą apie 
politinę padėtį, VLIKo veiklą ir 
kitais klausimais padarys tos pa
čios dienos 7 vai. v. Kroatų salė
je, Seminole 2520. Malonėkime 
skaitlingai dalyvauti šio svečio 
pranešimo išklausyti.

— Vasario 16 minėjimo pro-

JEI NORITE gerai nupirkti arba parduoti namus, 
ar biznius, kreipkitės pas mus. Aštuonios įstaigos 
Toronte Jūsų patarnavimui.

6 kombarių, Runnymede - Annette rajone, oru - alyva šildomas, mūrinis su dvi
gubu garažu namas. Kaina $14.200, įmokėti $4.500

7 kambarių, Jone t Annette rajone, atskiras, mūrinis su dvigubu garažu namas.
Kaina $16.400, įmokėti $4.500.

6 kambarių, Dufferin - St. Clair rajone, mūrinis, su privačiu įvažiavimu, yra ga
ražas, gražus namas. Kaina $14.500, įmokėti $4.000

7 kambarių, Dufferin - St. Clair rajone, mūrinis, atskiras, Šoninis įvažiavimas,
garažas, gražus namas. Kaina $17.000, įmokėti $6.500.

HAMILTON, Ont

1675 BLOOR STREET WEST
JSTA1GOJ ATSTOVAUJA LIETUVIS

Antanas E. Mičiūnas
ĮSTAIGOS TEL. KE. 7941 - NAMŲ TEL. LL. 8361

KEN WILES REAL ESTATE
GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalaiš mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Cdlisicn
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. VELTUI
Mūsų specialybė — auto korpuso (body and fender) darbai
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos Sureguliuojami ratai

561 - 567 KEELE ST.
1% Block South of St. Clair

TORONTO, ONT.

KLB Hamiltono Apyl. V-ba 
kovo 28 d. 4 vai. pp. Rumunų sa
lėje, 20 Murray St. W., šaukia 
visuotinį susirinkimą Lietuvių 
Namų įsigijimo Hamiltone rei
kalu. Dienotvarkėje numatoma:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimo pirmininko ir 

sekretoriaus rinkimai,
3. Apylinkės valdybos prane

šimas,
4. Toronto Liet. Namų atstovo 

pranešimas,
5. Liet. Namų laikinosios valdy
bos rinkimas,

6. Klausimai ir sumanymai,
7. Susirinkimo uždarymas.
Visus kviečiame kuo skaitlin

giausiai dalyvauti šiame svarbia
me susirinkime.'Po susirinkimo 
bus rodomi įdomūs filmai.

Apylinkės valdyba.
Bendr. v-bos posėdy, įvykusia

me kartu su organizacijų atsto
vais kovo 13 d., svarstytas VLI 
Ko atstovo Erdmono Simonaičio 
sutikimas. Tam reikalui sudary
ta komisija.

j E. Simonaitis į Hamiltoną at
vyksta balandžio 3 d., šeštadienį, 
ir 7 vai. vak. darys pranešimą. 
Lietuviai kviečiami skaitlingai 
dalyvauti.

Po pranešimo 9 v.v. ten pat

Įvyks svečiui pagerbti iškilmin
ga vakarienė, į kurią kviečiami 
org. atstovai ir visi lietuviai. Va
karienės dalyviai ten pat sumo
ka po $2.50 nuo asmens. Norin
tieji joje dalyvauti, prašomi iki 
kovo 28 d. užsirašyti pas Jer. 
Pleinį sekmadienį po pamaldų 
arba pranešti telef. JA. 2-2698.

E. Simonaičio atvykimo proga 
Bendr. v-ba rengia Mažosios 
Lietuvos Dieną Hamiltone.

Šiame posėdy tarp kitų reika
lų svarstytas lietuviškų knygų 
bibliotekos įsteigimas. Prie šio 
svarbaus reikalo sutiko lėšomis 
prisidėti Tautos Fondas, Šalpos 
Fondas ir Kat. Mot. D-ja. Biblio
teką steigia B-nės valdyba.

Atitaisymas. “TŽ” 11 nr. dėl 
klaidingų informacijų ivyko ne
maloni klaida. Vietoj “vykusios 
pastatymo dekoracijos, paruoš
tos Pijaus Picinio”, turi būti: 
vykusios pastatymo dekoracijos, 
paišytos Zigmo Žilinsko.

Už šią nemalonią klaidą Z. Ži
linską ir P. Pleinį atsiprašau.

Sk. St.
Šv. Povilo liuterionių bažnyčioj 
Gore ir Hūghson gt. kampe, sek
madienį, kovo 28 d. 1 vai. p.p. 
lietuvių patnaldos su šv. komu
nija. Kun. dr. M. Kavolis.

TEL. JUnction 4773 
Namų tek CE. 1-3444

Sav. G. KERAlTIS

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

M.D. — L.M.C.G

780 Main St., East, Hamilton
GIMDYMO PAGALBA

Priėmimo volandot 2-4 ir 7-8 vol. vok. Ir pagal telefonini tutitorimq tel. 9-4434

Moteriškų ir vyriškų rūbų siuvėjas

Priimu visokius užsakymus. Angliškų ir vietinių medžiagų pa
sirinkimas vietoje. 20 metų dirbu savo specialybėje.

224 WILLIAM ST., LONDON, ONT. - Telef. 7-5228

WINDSOR, Ont.
ga buvo pasiųsta atitinkami svei
kinimai - rezoliucijos min. pirm. 
St. Laurent, užsienio min. Pear
son, sveikatos min. Paul Martin, 
kongresmenui Ch. Kersten ir 
mūsiškiams—VLIKui ir ALTui. 
Iš visų jau gauti atsakymai su 
padėkomis ir simpatijomis mūsų 
pavergtai tėvynei bei mandagiu 
pažadu padėti mūsų laisvės ko
voje. Ypatingai nuoširdų atsa
kymą prisiuntė mums jau pažįs
tamas sveikatos min. Paul Mar
tin, pažadėdamas vįsokiariopą 
paramą ir prie progos mus as
meniškai aplankyti.

— Kovo 28 d. 4 vai. p.p. V. Ba- 
riso namuose įvyks metinis vyr. 
a-kų kuopos susirinkimas. Kuo
pos valdyba numato Detroito 
at-kų pavyzdžiu suorganizuoti 
jaunučių at-kų būrį. Kuopos na
rių tarpe yra trys kvalifikuoti 
mokytojai, kurie mielai sutinka 
tokiam būreliui vadovauti ir jį 
globoti. Steigiamasis to būrelio 
susirinkimas įvyksta virš pažy
mėtų laiku ir adresu (1421 Pe- 
lissier St.).

— Iki šiol mūsų kolonija lai
minga, nes beveik visi turėjome 
darbus. Kaip žinome, Windsoro 
darbininkų atlyginimai patys 
augščiausi Kanadoje ir savaitinis 
netto atlyginimas buvo tarp $55- 
- 70, o kartais ir daugiau. To iš
vadoje, kas mokėjo gyventi ir 
nesukliudė ligos ar nedarbas, 
prasigyveno, įsigijo namus, auto 
mašinas ar sutaupė pinigų. Ta
čiau pačiu paskutiniuoju laiku 
darbo klausimas labai pasunkė
jo, susirasti jo negalima, o atlei
dimų vis naujų ir naujų pasitai
ko. Taip nesenai atleido nema
žai darbininkų Dominion Forge 
and Stamping, General Motor 
kompanijos, paliesdamos ir ten 
dirbusius lietuvius. Bus ir kituo
se fabrikuose atleidimų, ir For
de, kuriame daugiausia mūsų 
vyrų dirba. Taigi, ieškantiems 
šiuo laiku darbų tenka susilaiky
ti nuo važiavimo tos laimės su
rasti Windsore.

— Unijų leidžiamo savaitraš
čio “Guardian” (tiražas 27.000) 
meno - muzikos skyriaus vedėju > 
yra iš naujųjų ateivių tarpo Jur
gis Černiauskas, 27 metų am
žiaus. Koresp.

Tėvą su vysk. Padolskiu ir prel. 
Tulaba prje pašventintos stovy- 
los įr straipsnį, kuriame plačiai 
išąiškinąmą pamaldų už Lietuvą 
prasmė ir nupasakojama stovy
los jąų atliktas kelias Putnam - 
Marianopolis - Brockton - Na
shua -Lowel - Lawrence, o iš 
čįa į Provįdence. Informacijos, 
beabejo, laikraščio gautos iš šv. 
Pranciškaus .parapijos klebono 
PĮėėĮ.’ Pr. Juro.

Kun. Pr. Sfrakauskui, Brock- 
tono šv. Kazimiero liet, parapi
jos klebonui, Bostono arkivysk. 
R. J. Cushing suteikė prelato — 
Right Reyerand titulą.

Kūn. Norb. Pakalniui, Apreiš
kimo parapijos Brooklyne klebo
nui, Doctors Hospital Manhatten 
žymiojoje ligoninėje padarytą 
operacija.

Šv. Juozapo parapija Mahaney 
City, Pa.,..vasario 28 d. atšventė 
savo 65 m. sukaktį. Dabartinis 
parapijos’klebonas yra kun. P. 
Čėsna. '.L.

Dr. K. Kerpė kovo 12 d. žuvo 
automobilio' katastrofoje.

Dr. L. Girniutė-Dirnienė išlai
kė gydytojos- egzaminiųs Illinois 
valstijoje. V

Leonas Prūseiką antrą kartą 
pralaimėjo deportacijos byla ir 
turėtų būti deportuojamas arba 
internuotas.
VOKIETIJA

Prįsimenąnt seną ginčą dėl 
Gautingo sanatorijos lietuvių 
gyvėnimb' redakcijai yra pri
siųstas oficialus raštas, kad nuo 
1951 iki 1953 m. iš sanatorijos 
buvo atleisti už girtuokliavimą 
šeši lietuviai.

Ina Berentaitė dar prieš Vely
kas baigia prekybos mokyklą 
Hamburge. Išlaikiusi egzaminus, 
norėtų dirbti t- pasitarnauti sa-; 
vo tautiečiams. Darbą siūlyti: 
Iną Berentaitė (24) Pinneberg, 
Eggerstedter Str. 16.

Liibecke per šv. Kazimierą pa
minėjo savo vedybinio gyveni
mo auksinį jubiliejų lietuviai — 
suvalkiečiai Petras ir Ona Grie- 
siūtė - Vasiliauskai.
PRANCŪZIJA

Bulletin Lithuąnien naujas 
numeris pasirodys dar prieš Ve
lykas.
ITALIJA

Pamaldas už Lietuvą kovo 4 d. 
Romos Santa Maria Mąggiore 
bazilikoje, atlaikė Šv. Sosto nun
cijus Lietuvai arki v. Luigi Cen- 
toz. Dalyvavo lenkų arkiy .Gaw- 
lina, ukrainiečių arkiy. Bučko, 
vysk. Padolskis, Ąccademia Ma
riana Internationalis pirm. Carlo 
Balio, popiežinių tautinių kole
gijų rektoriai, visa eilė kt. įžy
mių žmonių, 18 komunistų pa
vergtų tautų atstovai, eilė italų 
Lietuvos draugų ir visa Romos 
lietuvių bendruomenė. Ministerį 
Girdvainį atstovavo St. Lozorai
tis jį.

Vienas kunigas negras iš Afri
kos, sužinojęs jog Romoje yra 
lietuviška šv. Kazimiero koply
čia, pasiprašė joje atlaikyti pa-

Italijos senate, svarstant nau
jo Italijos ministerių kabineto* 
programą vasario 26 d. krikščio
nių demokratų senatorius Magri, 
atsakydamas į komunisto Sere- 
nio kvietimą parodyti tautinį so
lidarumą, pareiškė: “Kodėl jūs, 
komunistai, neparodėte jokio so
lidarumo mosto pagrobtoms tau
toms ir net taip, kaip Lietuva, 
svetimųjų jėgos ir brutalumo 
niokojamoms, nei Berlyno suki
lusiems darbininkams, kodėl ne- 
parodote jokio protesto ženklo 
toms užsienio radijo stotims, ku
rios sistematingai niekina mūsų 
tėvynę? (Didžiausi plojimai. Gir 
dėti tik komunisto senat. Ottavio 
Pastore balsas: “Lietuvių masė 
buvo išlaisvintos, bet ne paverg
tos Sov. Sąjungos”) Senat. Ma
gri į tai atsikirto: “Taip tvirtina 
Maskva ir jūs, komunistai. Bet 
tiesa visai ką kitą rodo — ir tai 
žino visas kultūringas pasaulis”.
ARGENTINA

Rosario mieste vasario 28 d. 
pašventinta antroji Pietų Ame
rikoje šv. Kazimiero garbei skir
ta bažnyčia, antroji lietuvių baž
nyčia Argentinoje. Pirmoji — 
Aušros Vartų parapijos — Avel- 
lanedoje (Buenos Aires) buvo 
pašventinta 1942 m., konsekruo
ta 1944. Abi bažnyčias statė tė
vai Marijonai. Rosario bažny
čios darbai bus tęsiami toliau.

Argentinos “Nemuno” D-jos 
pirm. Pr. Dulkė iškėlė mintį, kad 
visos pašalpinės draugijos: Ne
muno, Mindaugo, SLA ir Lietu
vių Centras bendromis jėgomis 
nupirktų parką, kuiame galėtų 
daryti iškylas ir gegužines.

Argentinoje turi gerą vardą 
lietuvės D. Gilvydienės vado
vaujamas Profesinis Institutas ir 
Modisčių Centrinė Akademija. 
Ji yra išleidusi šimtus mokinių.

Eilės Argentinos liet, organi
zacijų pirmininkai yra gimę Ar
gentinoje: Toks yra dr. J. Basa
navičiaus vardo Argentinos Lie
tuvių Centro pirm. L. J. Mičiū- 
nas; Lietuvai Išlaisvinti Centro 
Argentinoje pirm. Z. Juknevi
čius; seniausios Kordobos Lietu
vių Draugijos “Neptūnas” pirm. 
A. Magila; Susivienijimo Argen
tinoje sekretorė O. Žėižytė ir il
gametis iždininkas J. šutinis; 
Lietuvos Centro sekret. B. Pet
rauskaitė, taip pat visa eilė “Ne
muno” ir “Mindaugo” valdybos 
narių.
KOLUMBIJA

Kun. Saldokas yra paskirtas 
Kolumbijos imigracijos departa
mento direktorių. Iki šiol kun. 
Saldųkas vadovavo vienam sale
ziečių agronomijos institutui 
Ibague mieste. Dabar persikels 
į Bogotą.

Kolumbijoje išeina naujas laik
raštis “Tėvynės Aidai”. Jį lei
džia neseniai paskirtas konsulu 
Sirutis. Tuo būdu viena iš ma
žiausių pasaulio lietuvių koloni
jų, berods nepriskaitanti nei 1000 
lietuvių turės du laikraščius. 
Nuo seniau jau eina žurnalas 
“Kolumbijos lietuvis”, leidžia
mas ir redaguojamas kun. Ta
mošiūno.

Pasižymėję lietuviai kariai
Korėjos karo lauke maišėsi ir 

lietuviai kariai. Serž. Clyde J. 
Mockus, čikagietis, pasižymėjo 
kaip vienos baterijos stebėjimo 
punkto vadas ir gavo pasižymė
jimo raštą. ' ,

Keli lietuviai kariai buvo tar? 
pe 261, kuriems iškilmingai su
teikta Amerikos pilietybė Fort 
Bragg, North Carolina sporto 
stadione. Jų tarpę buvo ir Alek
sas Jakubauskas. Brig. geri. k. 
E. Kessing pažymėjo, kad sveti
mų valstybių piliečiams sutei
kiamą pilietybė JAV kariuome
nėje ištarnavus 1 metus ir 90 d.

Niagara Falls, Ont.
Lietuviams rekolekcijos bus 

laikomos balandžio 3 ir 4 d.d. 
šeštadienio rytą 9 vai. šv. mišios

WELLAND, Ont
Metinės rekolekcijos, kurias 

ves T. Paulius Baltakis, OFM, 
įvyks balandžio 2, 3 ir 4 dieno
mis. Penktadienio ir šeštadienio

Knights of Columbus salėje, 161 
Keliems Ave., šalia St. Mary’s 
bažnyčios. Pradžia 7 vai.

Sekmadienį rekolekcijos, kur

maldos ir tuo pačiu laiku.

Ltn. R. Mankus Korėjos kare 
atliko 38 bombardavimo skridi
mus į užpuolikų pavergtas sri
tis. Gavęs atostogų, jis buvo at
vykęs pas savo mamytę į Coro
nado, Calif. Vasario vidury vėl 
išvyko į Japoniją, palikdamas 
žmoną ir dukrelę.

Parašiutininkas A/Ic Raimun
das Mišauskas ne tik gelbėja 
žmonėms nelaimėse, nusileisda
mas parašiutu, bet dar ir kalba 
klubuose, skaito paskaitas visuo
menei. Per 3% mėtų yra pasakęs 
kelis šimtus kalbų, nuo Floridos, 
Idaho iki Kalifornijos, universi
tetuose, gimnazijose ir kariniuo
se daliniuose. Raimundas prašo, 
kad kurie tik gali, turi kalbėti 
Amerikos žmonėms apie komu
nizmą, žadinti laisvojo pasaulio 
sąžinę, stengtis garsinti Lietu
vos vardą, kur tik ir kaip gali
ma, nes “lašas £o*'fašo ir akmenį 
pratašo”. Aimanos nepadės nie
kad taip, kaip gyvas ir rašytas 
žodis. Serž. Raimundas baigia 
ketvirtus metus kariuomenėje, 
yra gavęs porą medalių, buvęs 
medikų žvalgyboje, paskutiniu 
laiku atsidūrė aviacijos parašiu
tininkų - gelbėtojų daliny, jame 
dėstė ir instruktavo. Keletą kar
tų keliavo su uždaviniais į Alias
ką, Havajus ir kitur.

Balys Brazdžionis.
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Liūdni Jubiliejai
Šiemet sueina 90 metų, kai bu

vo numalšintas'lietuvių - lenkų 
sukilimas prieš rusus ir kai bu
vo uždrausta lietuviška spauda.

Bolševikai ir jų klapčiukai 
okupuotoje Lietuvoje 1863-64 m. 
lietuvių-lenkų sukilimą aiškina 
buvus grynai socialinio pobū
džio. Suprask, dvarininkų išnau? 
dojami baudžiauninkai sukilo 
prieš savo ponus, o jų ginti atėjo 

.reakcionierius caras. Dabartinis 
Lietuvos okupantas vengia prisi
pažinti, kad prieš 90 metų jų 
dvasinis tėvas Muravjovas liejo 
už savo tautos laisvę kovojusių 
lietuvių kraują, kaip tai daro ir 
šiandieniniai jo palikuonys.

Kai skaitai 1883 ,m. rusų žur
nalo “Viestnik Evropy” straips
nį pavadintą “1863 metų šiaurės 
vakarų krašto sukilėlių tardy
mas ir teismas”, paremtą oficia
liais dokumentais, atrodo, kad 
skaitai apie šių dienų maskolių 
darbus pavergtoje Lietuvoje. 
Štai perą to straipsnio ištraukų: 

“Prasidėjo masiniai persekio
jimai. Nepasitenkinta urmu iš
varius visus katalikus iš įstaigų. 
Įsakyta sudaryti sąrašus visų 
Įtakingų, apylinkėje gerbiamų 
asmenų ir tokius pradėta tremti 
į Sibirą ar į Rusijos gilumą. Dau
gybė šeimų be tardymo ir teis
mo buvo etapo keliu išsiųsta iš 
savo gyvenamų vietų, o jų turtas 
konfiskuotas.

“Trėmimai į Sibirą, šalinimai 
iš tarnybų ir piniginės baudos — 
tai buvo tik įžanga į terorą, kuris 
netrukus, kaip baisus uraganas, 
užgriuvo ant tylių ir siaubo pa
gautų gyventojų. Terorą lydėjo 
negirdėta demoralizacija, šnipi- 

. nėjimai ir įskundimai. Atsirado 
žmonių, kurie skundė kitus, no
rėdami patys išsigelbėti. Iš bai
mės ir netikrumo rytojumi žmo
nės ėjo iš proto, darėsi kaip lau
kiniai. Tėvas bijojo sūnaus, sū
nus .— tėvo, brolis — brolio. Ne
tikri. įskundimai pagaliau taip 
įkyrėjo valdžios atstovams, kad 
jie patys buvo priversti griebtis 
priemonių jų autoriams sudraus
ti. Tam patvirtinti yra dokumen 
tų. Kalėjimai buvo pilni žmonių,

kuriuos kaltino ne tik veikliai 
dalyvavus sukilime, bet jį rė
mus, simpatizavus jam. Niekas 
negalėjo būti tikras, kad jo kuo 
nors, neapkaltins.

Kas galėjo, bėgo, palikdamas 
tėvynę ir šeimą. Kiti slapstėsi 
didesniuose miestuose, tikėda
miesi būti saugesni arčiau prie 
valdžios. Tokius besislapstančius 
Muravjovas vertė grįžti atgal į 
kaimą, o ten jie patekdavo tie
siai į kalėjimus. Daugelis ir ru
sų valdininkų nesijautė saugūs. 
Žmonės naktimis miegoti nega
lėjo, daug kas gavo persekiojimo 
maniją, kiekvienas bijojo kalėji
mo ir ištrėmimo. Pažįstami, susi
tikę savo gerą bičiulį, lenkėsi 
nepasisveikinę, lyg nepažinę. 
Kiekvienas bijojo pats savęs, bi
jojo savo šešėlio... Visa tai pri
simename kaip baisų sapno klie
dėjimą. Ištisi kaimai buvo kalti- 
nąmi dalyvavę sukilime, jeigu 
tik per juos buvo perėjęs sukilė
lių būrys, arba jame stovykla
vęs. Todėl ne vienas kaimas bu
vo sudegintas ir su žeme suly
gintas, o gyventojai sukišti į ka
lėjimus ir paskui ištremti.

...“Pagaliau “nepaląnkiam gai
valui” jau pritrūko vietos. Rei
kėjo kasdien tuštinti kalėjimus 
ir ruošti vietą naujoms aukoms”.

Karo teismo komisijos, vesda
mos politines bylas, nesilaikė 
įstatyminių nuostatų, ypatingai 
renkant kaltės įrodymus. Pvz., 
buvo teisiami žmonės, apie ku
riuos iš viso nežinota, kas jie to
kie yra. Kai reikėjo papildomų 
tardymų, — b tai grafas Murav-

Susidomėkime
Su malonumu perskąičiau jau

nojo į sociologijos mokslus pasi-Hu pravartu, kad p. A. M. ar kas 
nešusio aspiranto Antano Mus-j^itas imtųsi arčiau ir giliau jį 
teikio straipsnį “ Vieno rašytojo 
kelias”, “TŽ” Nr. 8. Autorius su
pažindina skaitytoją su U, Sin
clair kūryba ir ypač iškelia lie
tuviams taip artimą romaną 
“Džungles”, kuris net du kartu 
verstas į lietuvių kalbą. Kaip p.
A. M. pastebi, šiemet sukanka

jovas retai leisdavo pravesti — 
jų niekas nedavė, ir teismas bu
vo priverstas remtis tokia me
džiaga, kokią turėjo po ranka. 
Daugelis vadin. politinių bylų 
buvo perkelta į gubernatoriaus 
raštinės politinį skyrių. Murav
jovas tai darė todėl, kad karo 
lauko tesmo įstaiga nešvelnintų 
savo sprendimų, nemažintų mir
ties bausinės ir trėmimų į Sibirą 
skaičiaus.

Tokie tad buvo grafo Muravjo
vo tardymai ir teismai, kurie 
lietė tūkstančių žmonių gyvybės 
ir mirties reikalą. Esame įsitiki
nę, kad ištremtųjų daugumas 
buvo, žmonės, kurie nebuvo veik
liai sukilime dalyvavę, net buvo 
visiškai nekalti. Atsirasdavo drą
suolių Mūra v jo jo aplinkoje, ku
rie kreipdavo gubernatoriaus dė
mesį į tai, kad baudžiami ir tre
miami visai niekuo nenusidėję 
žmonės. “Gali būti, — atsakyda
vo šis nepatenkintu balsu, — ne 
visi jie sukilime dalyvavo, bet 
visi galėjo jani pritarti”. .Šitie 
žodžiai nusako visą‘Muravjovo 
politiką.

Už 1863-64 m. sukilimą prieš 
krašto okupantus buvo nubausti 
ne tik- sukilimo dalyviai, bet vi
sa lietuvių tauta uždraudžiant 
jai lietuvišką . spaudą. Tačiau 
bolševikai, kalbėdami apie suki
limą, nutyli apie žiaurų jo nu
malšinimą ir apie spaudos už
draudimą. Mat spaudos uždrau
dimas, kaipo bausmė už sukili
mą, aiškiai parodo sukilimą tu
rėjus tautinį, o ne socialinį cha
rakterį. L.

“Džiunglėmis”
50 metų tam romanui. Tad bū-

t

Komunistinis auklėjimas
Tariamų komunistinių peda

gogų Kalininą.- Marenko, Jęssi- 
povo ir kt. auklėjimo" mokslą 
vargu kas galės pavadinti tik
ruoju mokslu. Bolševikinis auk
lėjimas savo esme prieštarauja 
vakariečių auklėjimui. Čia sie
kiama ugdyti savarankiškumą, 
kritišką galvojimą, sąžinės bud
rumą, toleranciją ir kiekvienam 
žmogui įgimtos laisvės įsisąmo
ninimą. Šios visos vertybės yra 
priešingos bolševikų tikslams ir 
todėl jų yra atmetamos.

Vakarų Vokietijoje neseniai 
pasirodė Siegfriedo Dūbelio 
knyga, pavadinta “Sovietinis 
Vokietijos jaunuomenės auklėji
mas”. Knygos autorius ilgą laiką 
mokytojavo Vokietijos rytų sri
tyje, bet vėliau turėjo ją apleis
ti. Vakarų Berlyne studijavo 
psichologiją ir tuo būdu įgijo 
mokslinio sugebėjimo savo pe
dagoginiams patyrimams komu
nistinėje mokykloje įvertinti. 
Vaizdas, kurį jis savo knygoje 
duoda, yra sukrečiantis.
Sunku būtų rasti kitą veikalą, 
kuris tokiu įspūdingumu ap
rašytų ir išaiškintų bolševikų 
padarytą nusikaltimą jaunuo
menės auklėjime.

Knygos autorius nurodo, kaip 
komunistai kovoja už tikslus, 
kurių reikalingumo negalima 
pagrįsti protu. Todėl jaunimas 
turi priimti juos be jokios kriti
kos. . .

Svarbiausias komunistinio 
auklėjimo tikslas yra naujo ti
po žmogus — sovietinis robotas. 
Jam išugdyti naudojamos visos 
priemonės. Jaunimo jausmai lai
komi pertempimo padėty ir vis 
jaudinami pagal komunistinę 
programą. Jaunuomenės palin
kimas susižavėti, rizikuoti, įro-
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dyti savo vertę ir tikėti idealais 
yra nuolat skatinamas ir nukrei
piamas jaunimui nesuvokiama 
kryptimi. Čia dar prisideda per
vargimo, labai menko kasdieni
nių reikalų patenkinimo, amži
no dvasinio ir fizinio bado veiks
niai. Tas badas yra slopinamas 
visokiais pakaitalais, kurie turi 
būti priimti už tikrą maistą.

Kartais augštiems .tikslams 
siekti panaudojamos ir žiaurios 
priemonės. Tačiau komunistų 
tikslai yra labai žemi. Tai pri
pažįsta ne tik bolševizmo prie
šai, bet ir nešališki stebėtojai.
Būdingiausia komunizmo ypa
tybė yra neapykanta.

Reikia neapkęsti to, kurį nurodo 
partija, bet ne to, kuriam pats 
neapykantą junti. Neapkenčia
mais gali būti ne vien “kapita
listai”, “klasės priešai”, bet ir 
mokslo draugai, kaimynai ir net 
tėvai. Jaunas žmogus neturi su
sivaržyti savęs jokiais varžtais. 
Visi varžtai, kaip pvz. šeima, tu
ri būti panaikinti, o jis pats 
įspraustas į kolektyvą. Netgi pa
ti šeima turi būti paversta į ma
žą kolektyvą, kuris, pagal parti
jos nurodymus, gihidytų ir auk
lėtų naujus sovietinius robotus. 
Būdamas
visą laiką apsuptas žmonių, 
nešiojančių kaukes,

kuriems negalima pasitikėti, 
jaunuolis pasijunta nepaprastai 
vienišas. Jis-'hęturi nieko, kas 
suprastų jo jaunuoliškas silpny
bes ir svajones. Ir taip pamažu 
jis lieka visiškai ir nuo visų at
skirtas. Čia autorius prieina 
šiurpią išvadą — niekur žmogus 
pasaulyje nėra taip tragiškai 
vienišas, kaip Sovietuose.

Jis nėra savarankus, bet visą 
laiką turi ką nors veikti. Jis turi 
mokytis, tačiau tik tai, ką parti
ja nurodo. Ir ne vienas, bet ko
lektyve. Jis mokosi ne ko jis no
ri, bet to, kas reikalinga, kad 
pasidarytų svarbus gamybos 
specialistas, nors dvasiškai labai 
ribotas žmogus; Jis turi “mylėti” 
numatytus žmones ir jų darbus, 
kurie jąm yra nesuprantami ir 
tokie nemieli, kaip pvz. Stalinas 
ir jo veikla. Jis dar vaikas būda
mas turi būti įjungtas į suaugu
siųjų pasaulį. Būdamas vaikų 
daržely jis turi jau daryti taikos 
nutarimus, o kiek paaugęs šni
pinėti savo tėvus, kad galėtų 
mokyklojė parašyti rašto darbą 
tema “Apie ką mano tėvai na
mie kalbasi”. Jis turi slopinti 
savo natūralų palinkimą kuriam 
nors žmogui, jei tas žmogus par
tijai yra nemielas.

Ar teisingai aprašytas komu
nistinis jaunimo auklėjimas, te
sprendžia patys mūsų skaityto
jai, kurie bolševikus ir jų auklė
jimą neblogiau pažįsta už kny
gos autorių.

panagrinėti, iškeliant ypač lie
tuviškus dalykus jame. Įdomu 
būtų sužinoti iš paties dar gyvo 
autoriaus ar iš kitų aplinkybių, 
kokiu būdu tada dąr jaunas au
torius susidūrė Čikagoj fu lie
tuviais ir kodėl juos pasirinko 
romano veikėjais. Tame angliš
kame romane yra tiek daug gra
žių lietuviškų posakių, kuriuos 
autorius vargiai iš žodynų būtų 
galėjęs susikurti.

Yra pagrindo spėti, kad Sin
clair turėjo'kokį lietuvį (o gal 
ir ne vieną), kai “Džungles” ra
šė, savo patarėju. Ši prielaida 
juo labiau galima, kad autorius 
aprašo romano vyriausio veikė
jo J. Rudkaus gyvenimą ir sena
me jo krašte. Atrodo, jam bus 
kas pasakojęs apie to meto gy
venimą Liet u’v o j e . Aplamai, 
“Džungles” yrą geriausias ir dar 
vienintelis romanas iš lietuvių 
darbininkų gyvenimo Čikagoj 
šio amžiaus pradžioj ir todėl ver
tas būti atidžiau išnagrinėtas 
lietuviškumo požiūriu. Mūsų li
teratams, ypač literatūros kriti
kams pravartu imtis šio darbo 
ir duoti lietuviškai Amerikos vi
suomenei Išsamią studiją apie šį 
romaną, ypač apie jo pradžią.

J. Jakštas.

JONAS NEVARDAUSKAS
RUDENS • LEGENDA ŽMOGUI
Ruduo prieš daugel metų ir vaikystę.
Prie kelio liūdni gluosniai nepražydę niekados.
Griovin vežimas slysta iš vestuvių ten sugrįžtant 
Ant kraičio skrynių krinta lapai nuo šalnos.
Ten motinos beržinė rykštė, žodžiai teisūs, 
Gyveniman išleido nepalaužiamu sūnų. 
Šiandien, kai savo artimą kalbom nuteisus, 
Geriau jums vieną pasaką seku...

Keliaujanti Marijos stovyla

Nuo medžių laša ašaros, ne rūkas, 
Ant jų geltoną skarą užmetė ruduo. 
Ne tie ir debesys, pikti pro šalį suka, 
Ne saulė juose žėri, bet vanduo.
Laukais medžioklėn rinkosi didikai, 
Šauniais žirgais su jų tarnais. 
Girioj jau skalijo skalikai, 
Kai žygin leidos įtemptais lankais.
Ten ošė pušys, lūžo šakos uosių, 
Aidėjo ragas ir už mylių septynių. 
Daug krito elnių, raganosių, 
Daug nudundėjo girion lokių, meškinų.
Miškų gelmėn prie ežero varovai supo, 
Pakalnėn nuūžė šunų visa banda. 
Ten nėrė strėlės ir kažkas sušuko... 
Ant balto smėlio kraujas ir gaili rauda.

•• t';- ‘

— -Kieno strėlė šį angelą paguldė? •
— Čia girių karalaitė, laimė tau. 1.
— Gyva ir nepavirto dar į gulbę.
— Šalin skalikai čia. Artyn žmogau!
Po tarno žodžių, artinas bajoras senas, 
O ji nežemiškai graži, skaisti...
— Gal ragana, gal čia vaidenas,
— Kam skruostai jos tokie balti?
— Tikrai gyva, tau bus žmona, bajore, — 
Visi sušuko, o strėlė krūtinėj jos.i.
— Tokios dar laimės niekas nenukovė,
— Medžioklė tuo baigta. Prie vyno, prie dainos!... \
Ši pasaka vaikystėj man keistai skambėjo, 
Kam karalaitę jis užmūrijo rūsy. 
Kodėl jinai to pono nemylėjo, 
Tiek aukso, brangenybių buvo toj pily...
Ruduo. Augštai žvaigždėm išgrįstas Paukščiij Kelias. 
Iš vasaros džiaugsmingo karnavalo taip vėlai, 
Ten giesmininkai žibančiais sparneliais, 
Plasnoja virš šalnų nakty vėlai.

Prie knygos gęsta žvakė ir pabirsta gėlės, 
Ir švelnūs žodžiai: dėkui tau!
Kokia graži jinai. Jau būčiau rankom palytėjęs, 
Bet suūžė naktis ir pabudau.

■ ;p.s..
Gal savo laimę tu strėle nutrenksi, 
Ją apsuptą skalikų ir šaulių.

’ Tyros širdies mylėti nepalenksi, 
Nuvys žiedai paliesti rankų kruvinų.
Iš ąžuolų nesijuok, tu rudeni. •• . <
Jie neša skausmą kaip žmogus. /
Su pajuoka jų sielvartą užgrūdini, 
Jie dar žydės ir skleis lapus.

Amerikos lietuviai yra pasiry
žę ypatingu būdu paminėti Ma
rijos metus. Viena iškilmių dalis 
yra keliaujanti Nekalčiausios 
Marijos Širdies statula, kuri dar 
pernai lapkričio mėn. buvo už
sakyta Romoje. Ji aplankys vi
sas lietuvių kolonijas Amerikoj 
ir Kanadoj, o Lietuvai atgavus 
laisvę bus pargabenta į sostinę 
Vilnių.

Sausio 5 d. popiežius priėmė 
Romos lietuvių kolonijos atsto
vus, pašventino tą specialiai Liė-

tuvai skirtą statulą ir pasakė lie
tuviams daug paguodos žodžių. 
Kovo 4 d. Jo Šventenybė suteikė 
teisę gauti visuotinus atlaidus 
visiems, kurie aplankys tą statu
lą ir išpildys atlaidams gauti 
sąlygas.

Vasario 17 d. statula pasiekė 
Amerikos krantus, o 24 d. pradė
jo savo istorinę kelionę į Put
nam, Conn. Seselių vienuolyną, 
iš kur po didelių iškilmių išlydė
ta tolimesniai kelionei į kitas 
lietuvių kolonijas.

Kultūrinis gyvenimas Lietuvoje
Vilniaus pedagoginio instituto 

docentas Jonas Laužikas peda
goginėj mokslinėj - metodinėj 
konferencijoj padarė pranešimą 
apie komunistinį auklėjimą ir 
komjaunimo organizacijos reikš
mę.

Narcizas Stankevičius yra Kau 
no Kūno Kultūros Instituto di
rektoriaus pavaduotojas.

P. Kulikauskas bolševikinėje 
spaudoje tituluojamas “Istorijos 
ir teisės instituto archeologijos -

etnografijos sektoriaus vadovas 
istorijos mokslų kandidatas”. Jo 
žmoną yra archeologijas - etno
grafijos katedros vedėjas, istori
jos mokslų kandidatas docentas 
R. Kulikauskienė.

-Estera Jelinaitė, 13 m. muzi
kos mokyklos mokinė pianistė, 
mokinusis keletą metų pas prof. 
J. Ginzburgą, taip pasižymėjusi, 
kad busianti siunčiama į lietuv. 
literatūros ir meno dekadą į 
Maskvą.

Iš kultūros ir knygy pasaulio
Kun. Navicko stipendija Ma- 

rįanopolio kolegijos vienam mo
kiniui paremti, $200, nuo naujų 
mokslo metu bus laisva, nes ja 
naudojęsis Jurgis Prapuolenis 
kolegiją baigia. Norintieji ją 
gauti gali įteikti prašymus kole
gijos vadovybei iki balandžio 17 
d. ir dalyvauti konkursiniuose 
egzaminuose. Tolimesniu vieto- 
vių . mokiniai egzaminus galės 
laikyti prie savo parapijinių mo
kyklų.

Kiek katalikę pasaulyje
Iš apie pustrečio bilijono pa- tiek pat Burmoje, Korėjoje, Pa

saulio gyventojų katalikų yra kistane, Siame arba Thailande, 
472.000.000. Pagal pasaulio dalis Turkijoje ir Irane-Persijoje.

Katalikų skaičius paskutiniais 
i laikais labai auga dėka misijų. 
1929-1948 m. laikotarpy padidė
jo 11.671.000. Tai išeina po 1.279 
naujai pakrikštyti} kiekvienai 
dienai. Tačiau yra bendras reiš
kinys, kad natūraliu keliu kata
likų ir kitų krikščionių prieaug
lius yra daug mažesnis už ne- 
krikščionų prieauglių. Kasmet 
krikščionių priauga 10.4 mil., o 
nekrikščionių — 17,4 milijono. 
Vadinasi, viską turi atlaikyti mi
sijos, kurios pastaraisiais am
žiais labai išsiplėtė. Taip 1789 šv. 
Kongregacijos tikėjimui plėsti 
žinioje buvo vos 300 misijonie- 
rių, o šiuo metu yra 27.000 kuni
gų ir 60.000 seserų' vienuolių. 
Tame skaičiuje 12.000 kunigų ir 
36.000 seserų vietinių. Prieš 30 
metų iš vietinių tautų misijiniuo 
se kraštuose nebuvo dar nei vie
no vyskupo. Dabar jų yra dau
giau 100. Pav. Japonijoje visi 
vyskupai yra vietiniai, Indijoje 
— pusė vietinių. Afrikoje dau
gybė vyskupų yra juodukai. Tuo 
būdu Bažnyčia tikrai universa-

jie šitaip skirstosi: Azijoje gy
ventojų yra 1.300.000.000, jų tar-j 
pe katalikų 31.000.000, t.y. 2,3%. 
Europoje iš 591.000.000 gyv. ka
talikų 231.000.000, t.y. 399<. Abie
jose Amerikose 336.500.000 gyv., 
katalikų 189.500.000, t.y. 56%. 
Afrikoje 197.000.000 gyv., kata
likų 17.500.000, t.y. 8,5%. Okea
nijoje (N. Zelandijoj, Australi
joj) 14.300.000, kataliku 2.670.000 
t.y. 20.%.

Visų katalikų 49% gyvena Eu
ropoje, 40% Amerikoje. Praktiš
kai Katalikų. Bažnyčios nėra Ti
bete, Mongolijoje, Arabijoje, Af
ganistane ir Grenlandijoje. Ki- 
nijoje katalikų tėra 1%. Apie

120 LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ!
Lietuvos Himnas, Malda už Tėvynę, Ka
ro Muziejaus Vėliavos nuleidirno iškil
mės, Linksma Diena ...', Tosco, Tru
badūras, Faustas — įdain. Grigaitienė*, 
Eugen. Onieginas, Žydė — Kipras Pet
rauskas, Šabaniausko, Dolskio, Dvariono, 
Dineikos ir J. Petrausko įdain.; Karo Mo
kyklos Choro įdain. ir daug kitų lietu- 
viškų plokštelių galite gauti parašę:

DAINORA DAUNORAITĖ,
49 Thornton Ava., London W.4. England. 
Plokštelių kaina — norm dydis $1, di

delio formato — $1.50.

METŲ ŠVENTĖS, 
VESTUVĖS AR 
KRIKŠTYNOS

gausiai iliustruota knyga 
“Nepriklausomos Lietuvos 
pinigai” yra reikšmingiau
sias pirkinys — mielas pa
silaikyti sau, vertingas pa
dovanoti artimajam. Tuo
jau eik pas knygų platin
toja arba rašyk J. Kariui, 
45 Park Terr., Bridgeport 
4, Conn., USA.

Laida nedidelė — atidėliojan- 
tiems pritrūks!

“Tėviškės Žiburių“ administra
cijoje yra gautas pasaulinio gar
so, jau į 30 kalbų išverstas ir sep
tynis milijonus tiražo susilau

kęs šių laikų italų rašytojo 
GIOVANNINO GUARESCHI 

veikalas
Don Kamiliaus 

mažasis pasaulis.
Iš šio veikalo jau yra pagaminti 
du visur su pamėgimu žiūrimi 

filmai.
Knyga didelio formato, 325 pusi. 

Kaina $3.50.

Tarptautinis archit. konkursas
Prieš keletą mėnesių Montrea- 

lio McGill universitetas paskel
bė tarptautinį konkursą Kana
dos ateities namo braižiniu!. Pre
mijoms paskirta $12.000. Pagal 
sąlygas namas turi būti pritaiky
tas 5 asmenų šeimai — tėvams ir 
3 vaikams, ne vyresniems kaip 
15 metų. Namas turi būti pato
gus, gražus ir nebrangus. '

Iki šiol tame konkurse pareiš
kė noro dalyvauti 645 architektai 
— 148 kanadiečiai, 190 britų, o 
kiti iš kitų Europos kraštų. Brė
žiniai turi būti išsiųsti ne vėliau 
balandžio 15 d. Premijos bus: 
$5.000, dvi po $2.500 ir 10 po $200.

Fordhamg un-tas mūsų tautie
čiui inž. Al. Vaitiekūnui suteikė 
inž. daktaro laipsnį, o jo diserta
cija angliškai spausdinama spe
cialiame žurnale. Jis pats dėsto 
universitete.

JAV-se Harvardo un-tas Cam-, 
bridge, Mass., nusprendė leisti I 
dr. M. Alseikaitės-Gimbutienės 
knygą apie Rytų Europos prois- 
torę keliais tomais.

Danguolė Barturkaitė nesenai 
gavo New York University BA 
laipsnį. Jc§ specialybė prancūzų 
ir vokiečių kalbos. Šiuo metu ji 
dirba didžiojoje Niujorko biblio
tekoje.

Austrai. LB Kr. Valdyba, kaip 
“Mūsų Pastogės” leidėjas, dėl 
1953 m. gruodžio 3 d. “TŽ” Nr. 
48(205) išspausdintos korespon
dencijos iš Australijos prisiuntė 
nareiškimą, kad “buvęs “Mūsų 
Pastogės” redaktorius p. Juozas 
Žukauskas nebuvo atleistas, bet 
dėl asmeninių reikalų pats pasi
traukė iš redaktoriaus pareigų ir 
šiuo metu iš Sydnėjaus yra išvy
kęs ir apsigyveno Melbourne”.

Redakcijai prisiųsta i
Technikos žodis, Nr.l(30) Va

saris, 1954, IV mėtai, 26 psl.
Pelėda, Nr. 1(14), 1954 m. pa-' 

vasaris, V m., Welland, Ont., 20p. i
Eglutė, 1954 kovas, Nr.3, 65-96 

psl.
Aidai, 1954 m. vasario mėn.,- 

Nr. 2(69), 49-96 psl.
Šiame Nr. rašo: J. Brazaitis, J. 

Blekaitis, Z. Ivinskis, K. Ost-' 
rauskas, L. Andriekus, J. Balt
rušaitis, V. Ališas, dr. Ag. Šid-| 
lauskaitė, A. Maceina. Be to,’ 
platūs apžvalgų skyriai. 9 iliust- Į 
racijos. ’ I

DABAR
SPECIALUS PASIŪLYMAS

GARSUSIS ’’CONTINENTAL”i

SVEIKATOS DRAUDIMO PLANAS
mokama iki

$1 n dienai
■ U grynais

kol gydomasi ligoninėje

120 DIENŲ GYDOMA LIGONINĖJE

SUSIŽEIDUS AR SUSIRGUS.

apmokama už

RENTGENĄ - ANESTETIKUS,
GIMDYMĄ, VAISTUS IR tt.t

SPECIALŪS PLANAI 
PAVIENIAMS 

ŠEIMOMS.
IR

AMŽIAUS RIBA—70 
(Amžius išmokėjimų nesaisto) 

SVEIKATOS TIKRINIMO 
NEDAROMA.

Tai tikrai pigus planas, kurio tūkstančiai 
kanadiečių prašė ir laukė... dabar galima 
tai gauti per įstaigą, kuri savo veiklą pla
čiausiai yra išvysčiusi Kanadoje.

Informacijos visiškai VELTUI
Užpildyk ir pasiųsk šį kuponą DABAR . . . arba 
paprastai pasiųsk savo pavardę ir adresą užrašęs 
ant atvirutės ... ir mes skubiai atsiųsime Jums, 
pilnas informacijas VELTUI. Tuo Jūs nepadarote 
absoliučiai jokių įsipareigojimų.

Tai atsieina TIK

KELETĄ CENTU Į DIENA

PASINAUDOKITE ŠIUO KUPONU

CONTINENTAL CASUALTY COMPANY, 
Deportment No. T6 
800 Boy Street 
TORONTO, Ontario. *

Prošou mon prisiųsti neapmokamo informacija apie CONTINENTAL 
SVEIKATOS PLANĄ. Aš suprantu, kad pasiųsdamos šį kupono neprisiima jokių 
įsipareigojimų.

VARDAS ir PAVARDE

ADRESAS

MIESTAS

UŽSIĖMIMAS

AMŽIUS



R. TESLIA

J. Kaškelis
Tel. EM. 8*2646. Namų — KE. 7536 

575 Queen St. W., Toronto

REAL ESTATE
Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti nusi
pirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes; sudaranti pa
skolas; veltui suteikianti informacijas apie parduodamus 

namus, paskolas, biznius ir tt.
BIURAI:

2390 Bloor Street West, Toronto 
863 Bloor Street West, Toronto 
575 Queen Street West, Toronto 
1294 King Street East, Hamilton

PARDUODANT ar PERKANT namą mielai Jums 
patarnaus žemiau pasiskelbę Jūsų tautiečiai:

, Dažų gamybos įmonė Toronte, su 
visais įrengimais, žaliavų ištek
liais, apie 500 galionų jau pago- 

' mintų dažų parduodamo tuojau už 
$8.000. Įmokėti mažiau. Patalpų 
nuoma $40 per mėnesį. Įmonė yra 
visiškoje parengty kiekvienu metu 
paleisti darban.

' 100 akrų forma, visa dirbama, lengvo 
molio, groži ir turtinga apylinkė, vi
siškai prie plento, keletą mylių nuo 
ežero Simcoe. Sodyba gražiai ap
augusi medžiais - sodu. Tinkuotas 
gyv. namas 9 kamb, didelis tvar
tas ir daržinė, garoožs, vištiinnkas

ir įrankiams pastatas. Visos trobos 
dengtos skarda. Nuo Toronto 49 
mylios; įmokėti $5.000, viso kai
na $9.000.

Biznio vasarvietė prie ežero Simcoe. 
43 mylios nuo Toronto. Vasarna
mis, kabinos, 13 sklypų, groži so
dyba prie ežero 150 pėdų pločio. 
Sklypai 50 iš 200 pėdų. Išimtinai 
tarptautiniai žinoma žuvininkavi- 
mo vieta; 15 laivų; didelės metinės 
pajamos. Visa kaina apie $25.000; 
įmokėti apie $10.000. Į kainą 
sįkaitomas visos smulkus ir ru
pus inventorius.

MIELI HAMILTONIEČIAI!
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

E. r EONAS
R. TESLIA

REAL ESTATE AND INSURANCE
1294 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO

i Telefonas: 9-3558

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Jrengiomi nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujas, moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas.

įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas krosnis ir taisomi
'. L seni apšildymai. '

Didefe ^pasirinkimas įvairių firmų krosnių* ir Oil Burnerių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be jokių tarpininkų, todėl įrengimai daromi 

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

• .r,, .... Užsakymai p r i i m am i: .

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951
XI HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. LI. 92035.

*  .............. ' . ' /' ■■■! —■ ■ ■■

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!
V. ir S. AUŠROTAI

priima Jūsų užsagymus

1 kasdien nuo 10 vai. ryto iki

10 vai. vakaro.

206 .GILMOUR AVE.. TORONTO Telefonas: LY. 0305

DOMINION 
COAL & WOOD

J. J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR STREET WEST - TORONTO - TEL. ME. 2471 
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų klijentams mūsų firma yra įsigijusi 
gerą vardą Toronto visuomenėje ir sparčiai augo bei plečiasi, atidarydama vib 
naujus skyrius. Šiuo metu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. 1 dieną 
gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasi* 

rinkimas tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:
INDIAN GROVE - HIGH PARK. $12.- 

500, įmokėti apie $3.500, 6 di
delių kamb., tikro mūro namas. 
Karštu vand. šildomas, 2 geros 
virtuvės, naujas garažas, gražus 
kiem. Skambinti P. MALIŠAUS
KAS, OL. 6321.

PERTH AVE. - BLOOR. $14.900, įmo
kėti apie $4.000. 6 gražių ne- 
perein. kamb., lobai gero mū
ro namas, didelė moderni virtu
vė, geras kiemas, garaž. Skam
binti P. MALIŠAUSKAS, OL. 
6321.

GRENADIER RD. - INDIAN RD. $24.- 
000, su didesniu įmokėjimu, 11 
kamb., gero plano, visai atskiras, 
tikro mūro namas. Vand.-alyva 
šildomas, kietmedžio grindys, 
gražus iš vidaus ir iš lauko. Di
delis kiemas, garažas. Skam
binti K MALIŠAUSKAS, OL. 
6321.

WOODSIDE - ANNETTE. $6.000 įmo
kėti, visai atskiros, gero mūro 
namas, 7 kamb. per du ougštus, 
kvadratinis planas, 2 virtuvės, 
kietos grindys, alyva šildomos, 
didelis, gražus kiemas, trys ga
ražai, plotus įvažiavimas. Skam
binti P. ŽULYS, OL. 6321.

GLADSTONE - BLOOR. $15.000 pil
na kaina, labai gero muro, 8 k. 
namas, du saulės kambariai, kie
tos grindys, gražūs ir erdvūs k., 
labai gerų pajam ųnamas. Įmo
kėti apie $5.000. Skambinti P. 
ŽULYS, OL. 6321.

WILLARD - ANNETTE. $6.000 įmo
kėti. Visai atsk., 6 k., kvodr.

* planas, mod. virt., alyva šild., 
labai gražus ir jaukus nomas. 
Be skolų. Skamb. P. ŽULYS, 
OL. 6321.

HIGH PARK - INDIAN RD. $15.500, 
įmokėti apie $6.000. Labai gero 
muro, 7 kamb. per 2 ougštus na
mas. Vandeniu apšildomas, ga
ražas, didelis kiemas. Skambin
ti Vyt. LUNYS, OL. 6321.

HIGH PARK • WESTMINSTER AVe. 
$8.000 ar mažiau įmokėti. 11

kamb. atskiros labai didelis ir 
gražus namas. 2 garažai, didelis 
kiemas Puikios pajamos. Skam
binti Vyt. LUNYS, OL. 6321.

GLENLAKE - BLOOR. $61.000, at
skiras 7 kamb. per 2 ougštus na
mas, kvadratinis planas. 2 vir
tuvės, garažas. Balansui viena 
10 metu skola. Skambinti Vyt. 
LUNYS, OL. 6321.

LAUDER AVE. - ST. CLAIR. $14.900, 
įmokėti apie $5.000. 6 did. k., 
mūrinis narnos, kietmedžio grin
dys, karštu vandeniu šildomas, 
garažas, privatus įvažiavimas. 
Skamb. P. KERBERIS, ME.2471. 

MARGUARETTA - BLOOR. $17.000, 
įmokėti apie $6.000, 9 kamb., 
atskiras, gražus mūrinis namas, 
gražus viduje, neperein. kamb., 
kietmedžio grindys. Skambinti 
P. KERBERIS, ME. 2471.

PARKSIDE DR. $26.000, įmokėti 
apie $6.000. 13 k., atskiros, tri- 
pleksas, gražūs dideli butai su 
atsk. įėjimais, kietm. grindys. 
Karšto vand. šildymas, garažas, 
privat. įvažiav., geras namas 
nuomavimui. Skamb. P. KERBE
RIS, ME. 2471.

DOVERCOURT-QUEEN. $11.500. At
skiras, 6 neperein. kamb. na
mas, 2 virt., alyva šildomas, ga
ražas. Skambinti P. GRYBAS, 
ME. 2471.

WINDERMERE - ANNETTE. $5.500 
įmokėti, atskiras loboi gražaus 
mūro, 6 kamb. narnos. Kvadra
tinis planas, alyvos šildymas, ga
ražas su šoniniu įvažiavimu. 
Skambinti P. GRYBAS, ME.2471 

UXBRJPGE - DAVENPORT. $3.000 
įmokėti, Mūrinis, 6 neperein. k. 
namas. Dvigubas garaž. Skam
binti P. GRYBAS, ME. 2471.

PEARSON AVE. $6.000 žmoketi, pil
no kaino $19.000, 10 didelių, 
patogiai išdėstytų kamb., van
deniu - alyva šildomas, puikaus 
muro namas, garažas. Namas, 
kuriame yra viskas, kas reikia ir 
plius augštos pajamos. Skambin
ti R. ŽULYS, EM. 3-4031.
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Vokiečiai pralenkė prancūzus
Tuo metu kai vokiečių ūkis 

sparčiais žingsniais atsistato iš 
griuvėsių, vaisai kas kita matyti 
daugelyje ūkio sričių Prancūzi
joje. Prieš kiek laiko ten buvo 
sudaryta ūkiui sumoderninti ir 
sustiprinti plano komisija, ku
riai dabar vietoje Monnet vado
vauja ramios išvaizdos Etienne 
Kirsch. Ir jis konstatavo, kad 
prancūzams toli gražu nevyksta 
taip ūkiškai atkusti, kaip vokie
čiams, nes iš užplanuotųjų kas
met pastatyti 240.000 naujų butų 
vidutiniškai tepastatoma vos po 
65.000, 1953 m. mokamasis ba
lansas buvo suvestas su 2,5 mi
lijardo deficito, o projektuotąjį 
žemės ūkio pakilimą faktiškai 
pavyko pakelti tik iki 63%. Dar 
daugiau:

Prancūzijoje dar ir šiandien 
dirvonuoja Maugiau kaip 6 
milijonai hektarų dirbamo-

sios žemės. t
Kitaip tarus, teritorija dukart 
didesnė, kaip Belgija. Todėl 
prancūzai šiandien turi patys 
įsivežti maisto produktų, nors, 
išnaudoję kaip reikiant visą že
mę, galėtų dar prisidėti prie 20- 
30 milijonų kitų europiečių iš- 
maitinimo. Svarbiausia prancū
zams deganti šio meto proble
ma — sutvarkyti savo ūkį, kuris 
yra perdaug sustingęs, ir pasta
tyti reikalingą naujų butų skai
čių. Tačiau tvarką prancūzuose 
įvesti, kaip pastebi “Paris Pres- 
se”, yra tiek pat sunku, kaip, 
amerikiečių tapytojus pakeisti 
prancūziškais Picasso, Rouault 
arba Braque. Šiuo metu milijo
nai prancūzų dar tebegyvena to
kiuose butuose, kurie pagal jų 
sanitarinės komisijos taisykles 
jau seniai turėjo būti nuversti. 
Deja... V. R.

— Londonas. — Oficialiai pa
kviestas, į Angliją su vizitu 
atvyksta Japonijos premjeras 
Jošida. Vizito data dar nenusta
tyta.

— Hamiltonas. — Čia lankan
tis JAV ambasadoriui R. D. Stu
art buvo paskirta speciali ap- 
sauga.

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo-pardavimo įstaiga
1061 Bloor St. W.

Didžiausia pį^
dant nepatingėkite paskambinti mums, nes:

Gausite pilnas informacijas ir patarimus veltui;
Turime įvairiausių namų pardavimui vakarų Toronte;
Iš visų mūsų ištaigoje dirbančių pardavėją — astuoni kalba 
lietuviškai;
Skoliname-pinigus įmokėjimo padidinimui;
Sudarome naujus morgičius ir parduodame esamus morgičius.

Z
3.

Prezidentas iš algos neišgyvena
Turtingiausia pasaulio valsty

bė — JAV savo prezidento ne
apmoka pakankamai, kad užtek
tų pragyventi. Tai jau senas reiš 
kinys ir ne vienas prezidentas 
yra buvęs sunkumuose. Prezi
dentas Grant Baltuosius rūmus 
apleido visai bankrotu, Robert 
Taftas gaudavo $75.000 metams 
ir to jam užteko. Jis net sutau
pydavo per metus $25.000. W. 
Wilson baigė prezidentavimą 
prasiskolinęs, H. Hoover ir Fr. 
D. Roosevelt buvo turtuoliai ir> 
galėjo pridėti iš savo kišenės.

Prez. Eisenhoweris per metus 
gauna olgos $150.000 ir dar $40.- 
000 reprezentacijai, bet kai su
moka mokesčius, jam lieka vos 
68.000. Trumanui dar likdavo 
$94.000, nes nuo $50.000 jis ne
mokėjo mokesčių. Dėl to Truma- 
nas dar ir susitaupė.

Prez. Eisenhoweris kariuome
nėj pinigais švaistytis nebuvo 
įpratęs, tad ir dabar nešvaisto. 
Bet išeina nemažai, nors daug ką 
ir iždas apmoka. Taip už 128 
kambarių butą — Baltuosius 
Rūmus iš jo neatskaitoma ir vi
sas jų išlaikymo išlaidas — $360. 
000 — padengia iždas. Iždas ap
moka ir visus B.R. tarnus, o sa
vaitgalių rezidencija išlaikoma 
laivyno sąmata. ■

Iš reprezentacijai skirtų pini
gų prezidentas nemato nei cen
to -—iždas iš tų $40.000 tik ap-

vas, kainavęs 7 mil., bet jachtą 
“Potomac” prez. Eisenhover lik
vidavo.

Prezidentas pats apmoka as
menišką savo tarną, žmonos 
kambarinę, telefono pasikalbėji
mus, telegramas. Daug.kainuoja 
visokios dovanos, išvažiavimai, 
reikia ir partijai šiek tiek duoti.

Sakoma, kad prez. Eisenhowe- 
ris buvęs apskaičiavęs, kad prie 
prezidentavimo jam teks pridėti 
per tuos 4 metus bent $25.000. 
Dabar jis sakąs, kad apsiskai
čiavęs — teksią pridėti daugiau. 
Prez. Eisenhoweris nėra koks 
turtuolis, tačiau už knygą “Žy
giai Europoje” jis yra gavęs ne
blogą honorarą ir tada į banką 
pasidėjo $476.250. To beabejo už
teks. Tačiau vistiek keista, kad 
nesutvarko, kad prezidentas 
bent jau galėtų pragyventi.

Kūnas — meno galerija
67 metų senis A. E. Tripton iš 

Birmingham, Anglijoje skelbiasi 
labiausiai išsitaturavęs žmogus 
pasauly. Jo kūnas — naujos rū
šies meno galerija — turi šių 
įžymybių — karalių paveikslus: 
karalienę Viktoriją, karalių Ed
vardą VII, karalių Aleksandrą, 
karalių Jurgį V, karalienę Elz
bietą, be to,' liūtą, union jack, 
nukryžiuotą Kristų, Britanijos 
figūrą, savo tėvų karstus, ir dau- 

moka sąskaitas. Prezidento dis-jgybę peteliškių bei įvairiausių 
pozicij o j e yra liuksusinis lėktų- rūšių paukščių.

B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE
870 COLLEGE ST. Telef. OL. 6381

ŠIOS SAVAITĖS NAMAI SKUBIAM PARDAVIMUI:

$10.500. Roncesvolles - High Park, 6 kamb. mūrinis namas, 2 virtuves.
$13.400. Winona Dr. - St. Clair, 6 kamb., gerų plytų namas, alyvos šildymas, 

2 modern, virtues ir vieta garažui.
$15.000. Indian Grove, 8 kamb., mūrinis, gerame stovyje namas, garažas.
$15.500. Dundos - Dovercourt Rd., 8 kamb., -2-jųaųgštų mūrinis namas, van

deniu - alyva šildomos, dvigubas garažas.

1. Namai pardavimui■ Greitos ir sąžiningos patarnavimas per
kant bei parduodant namus įvairiose miesto dalyse.

2. Paskolos. Parūpinami pinigai įmokėjimui. Sukeliamos paskolos. 
Paskolos statybininkams ir NHA paskolos.

3. Insurance. Namų, baldų, mašinų draudimas. Įvdirus draudimas: 
ligos, neloimingų atsitikimų atvejais ir tt.

Taip pat duodamos informacijos nedarbo dienomis po pamaldų.

Kreiptis OL. 6381

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

, motorus.
Be to, apimu namus pilnam instalia
vimui or pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVE., TORONTO

1613 BLOOR ST. WEST 
Tel. LO. 6480 

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
RŪBAI 

Lietuviams nuolaida.
Sav. P. BAIKAUSKIENE

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotu me
džiagų moterų ir vyrų kostiumams ir 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau- 
siomis kainomis.
1004 DUNDAS ST. W. TORONTO 

Tel. LL. 3222.

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

"PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Aukštos palūka
nos. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. Tel. 
KE. 3027. Darbo valandos penkto- 
dieniais 7-9 vai. vok.

Parduodame ir perkame namus, biz
nius visuose miesto rajonuose.

$15.500, High Park - Annette, 6 k., 
mūrinis, otstkiras namas, aly
vos šildymas, kvadratinis planas, 
2 modernios virtuvės, garažas ir 
privatus įvažiavimas. (Klausti 
Rukšę).

$17.000, Brock - College, 8 kamb. 
namas, karšto vandens - oly- 
per du ougštus, mūrinis, atskiros 
vos šildymas, 2 virtuvės. (Klaus
ti Rukšg).

$9.500, Brock - Dundos, 6 kamb., 
pusiau prijungtas namas, gali
mybė garažui, tik $2.500 įmo- 
šildymas, 2 virtuvės, 2 vonios, 2 
kėti. (Klausti Rukšą).

$5.000 įmokėti, Spadina-College, 12 
did kamb. pusiau prijungtas na
mas, oru - alyva šildomas, gara
žas, apie $300 pajamų per mėn. 
Klausti Kuzmą.

$11.500 pilna kaina, Annette-Indian 
Grove, 8 komb. mūrinis namas, 
vieta garažui, geri morgičiai. 
Klesti Kuzmą.

Apie $10.000 grynais, Bloor - Indian 
Grove, 9 kamb., šildomas sau
lės kamb., didelis sklypas, gara
žas su bendru įvažiavimu, gra- 
žioidekoruotas, duoda geras pa
jamas. Klausti Kuzmą.

Maloniai atkreipiame namų savi- 
iinkų dėmesį į ypatingai labai padi
dėjusį namų pareikalavimą’. Norin
tiems parduoti už geriausią kainą — 
geriausias laikas dabar. Prašome 
skambinti kiekvienu metu.

Tel. OL 1793, LO. 5176 
Namų tel. MU. 0746'

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B,

Advokatas — Notaras

100 Adelaidė St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

JEFFERY, JEFFERY
& FROST

Advokatai, etc.
91 Yonge St., Toronto 

Telef. EM.6-5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto 
Telef. OL. 4313

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont 

Telef.: EM.4-9912

ŠIĄ SAVAITE TURI BŪTI PARDUOTI:
$5.000 įmokėti. Sunnyside - Garden, mūrinis 10 k., 2 virtuves, gero plano, van

deniu ir aliejumi šildomas.
$6.000 įmokėti. College - Crawford, mūrinis 9 k. ir du saules kambariai, gero 

plono, 2 virtuvės, 2 vonios, 2 garažai, vandeniu ir aliejumi šildomos.
$4.000 įmokėti. Parkdole rajone, atskiros, mūrinis, 7 k. per du ougštus, vande

niu šildomas. Garažas.
$5.000 įmokėti. Roncesvolles - eFrn, mūrinis, atskiras, 8 k., gero plano, alie

jumi šišldomas. Garažas.
14.000 pilno kaina. Dovercourt - Dundas. 8 k. per du ougštus, mūrinis, gero 

plano, du garažai, dvi virtuvės.
$5.000 įmokėti. Bloor - Indian Rd. Mūrinis, gero plano, 7 k. per du augštšus, 

vandeniu šildomas, garažas.
21.000 pilna kaina. Roncesvolles - Geoffrey mūrinis, atskiros, 10 didelių k., 

nepaprastai gerame stovy, du garažai, vandeniu aliejumi šildomos, tik
rai vertos dėmesio.

21.500 pilna kaina. Oakwood - St. -Clair, atskiras, mūrinis, 10 k. per du augš- 
tus, dviejų butų, dvi vonios, dvi virtuvės, mūrinis garažas, vandeniu 
aliejumi šildomas.

$2.500 įmokėti. Bloor - Brock, atskiros, 6 k., įvažiavimas į kiemą.
$3.500 įmokėti. Bloor - Marguaretta, mūrinis, 7 k. per du ougštus, gero plano, 

didelis kiemas, du garažai.

Šimtai kitų namų, kurie turi būti parduoti mėnesio ar dviejų mėnesių laikotarpy.

Įstaigos telefonai: OL. 7996 arba OL. 7997
PLIOPLYS

Namų telef. RO. 3345
BALTAKYSKUZMAS

1250. Namų telef. LL. 8310.Namu telef. LA,

POŠIUS DUDA MACIUNSKAS
Namų telef. JU.

ZIGMANTIENĖ
7558.

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1609 DUNDAS STR. W. (kampas Dundas - Brock) TORONTO

Mann & Martel
REALTORS 

1245 Bloor St. W. Tel. OL. 8481 
Prie Lansdowne

Gerai žinoma ir lietuvių išbandyto namų pirkimo - pardavimo įstaiga 
įsigijusi mūsų tautiečių gerą vardą. Pabandykite ir Jūs.

ŠTAI KELETAS PAVYZDŽIŲ:
$11.500, įmokėti $3.000. Bloor - Salem, 6 kambarių, pusiau mūrinis, kietos 

grindys, moderni virtuvė, alyvos šildymas.
$11.900, įmokėti $3.000. Givins - Argyle, 7 kambarių namas, nepereinami 

kambariai, kietos grindys, vandens - alyvos šildymas, garažas, viena sko
la balansui.

$12.900, įmokėti $4.000. Crawford - College, 6 kamb., mūrinis, labai gražūs 
kambariai, 2 modernios virtuvės, alyvos šildymas.

$14.600, įmokėti $5.000, Fairview - Annette, 8 kamb., mūrinis, atskiras, ne
pereinami kambariai, labai švarus namas, alyvos šildymas, garažas

$15.200, įmokėti $4.000. Dufferin - Bloor, 8 kambarių, atskiras, mūrinis, ne
pereinami kambariai, kietos grindys. Reikalingas patvarkymo, viena skola 
balansui. ' ' , >,■ ' ' r

$15.500, įmokėti $6.500, Dorval - Bloor, 7 ir 2 saulės kambariai, mūrinis na
mas, nepereinami kambariai, gražiai sutvarkytas, kietos grindys, 2 virtu
vės, tualetas rūsy,«vandens šildymas.

$15.900, įmokėti $4.000, 6 ir saulės kamb., mūrinis namas, dideli ir nepereina
mi kambariai, kietos grindys, alyvos šildymas.

$16<500, įmokėti $5.000, Pearson - Roncesvolles, 8 didelių kambarių mūrinis 
namas, kietos grindys, 2 virtuvės ir 2 vonios, alyvos šildymas, puikus namas.

$24.500, įmokėti $10.000, Indian Rd. - Bloor, 9 didelių kambarių, atskiras mū
rinis namas, nepereinami kambariai, kietos grindys, 3 modernios virtu
vės ir 3 vonios, vandens šildymas, garažas.

Visais namų pirkimo-pardavimo beipatarimo reikalais klauskite:

MANN & MARTEL REALTORS 
1245 Bloor St. W

Tel. įstaigos — OL 8481; namų — OL. 8074

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.

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 
1333A Dundas St. W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444

Visais biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks informacijas lietuvių kalboj ir mielai 
Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.

Mes patarnaujame teisingai $500 -$1.500 galite gauti per mūsų biurą 
’ skubiai ir savo kalboje. tik už Jūsų parašą, be žirantų, jei Jums 

trūksta pinigų įmokėjimui perkant namą.

Mūsų šios savaitės pasiūlymai

Mūsų prityrę teisininkai pigiai 
sudaro pirkimo — pardavimo 

dokumentus.

Veikiantis kino teatras 585 vietų ir 
pastatas St. Clair g-je, duodan
tis savaitei $400 gryno pelno. 
Silto-šalto oro reguliavimas. Įmo 
keti $35.000; kaina $80.000.

Veikiantis kino teatras 430 vietų, su 
pastatu, kuriame yra gyvena
mas butas ir parduotuvei patal
pa; šilto-šalto oro reguliavimas; 
viskas loboi gerame stovy. Bloor 
—Bathurst rajone. Įmokėti 
$20.000. — Kaina 55.000.

Įmokėti $5.000 — Kaino $21.000. 
12 k. dupleksjs, mūrinis, atski
ros, labai gerom stovy, vonde- 
skolo 10 metų. Roncesvolles — 
niu apšildomos. Balansui viena 
High Park rajonas.

$9.000 įmokėti, St. Cloir rajone, 10 
k. atskiros, naujas, 6 mėn. se
numo namas, alyva šildomas, su 
garažu; prašoma kaina $22.000

$8.000 įmokėti; Porkdole rajone, 9 
k. atskiros mūrinis namas. 3 
garažai, $180 pajamų mėn. ir 
sau butas iš >3 kambarių. Kaina 
$18X>00. Geras pirkinys.

$6.000 įmokėti, Dundos — Dover
court rajone. 12 k. atskiros mū
rinis namas.

$6.000 įmokėti. High Park rajone at
skiras 8 k. mūrinis labai gražus 
namas. 2 garažai. Pilna kaina 
$20.000.

$4.500 įmokėti. Parkdale rajone 9 k. 
mūrinis narnos su garažu. Kaina 
$14.500.

HARRISON — Dundas, 8 k., mūrinis 
pusiau atskiras, 2 virtuvės; ga
ražui vieta. Įmokėti $4.000 — 
Kaino $15.000.

ROBINSON — Dundas, 8 k., mūrinis, 
3 virtuvės, vandeniu - alyva šil
domas, garažas, vieno skola ba
lansui 10 metų. Įmokėti $5.000 
— Kaina 16.500.

DUFFERIN — Bloor, 10 k., mūrinis, 
per 2 ougštu, 4 virtuvės; van
deniu - alyva šildomos, 2 maši
nom garažas. Viena skola ba
lansui 9 met. Įmokėti $5.500 
— Kaina $20.000.

CONCORD — College, 8 k. mūr. 
pus. atskiras,' 2 virt, garažui 
vieta, Įmokėti $6.000, pilno 
kaina $17.000.

$4.500 įmokėti. Bloor - Indian 
rajone, 7 kamb. pusiau 
ras namas, mūrinis, alyva 
mos. Kaina $14.500.

GrOve 
oKki- 
Jildo-

$4.200 įmokėti. High Pork rajone, 6 
kambarių mūrinis namas, alyva 
šildomas. Kaino $13.200.

$8.500 įmokėti. High Park rajone, 7 
kambarių atskiras mūrinis na
rnos. 2 gorožai. Kaino $18.500.

Turime daugelį kitų lobai gerų Ir įvairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanomo paskelbti.

F. Jonynas
Telefonas ištaigos OL. 8444 

Nomv OL. 2972.

P. Dambrauskas
Tohf. įstaigos OL. 8443 

Namų JU. 8198

V. Jučas
Banio telef. OL. 8444 
Nem? telef. OL. 4718

V. Siminkevičlus
TeUfonot jthiioo* OL. 8443

Nemų NTO. 1214
.....——.. . ........ .
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, Arklys ir asilas , Šviežiai dažyta
‘ Didysis Durnas kartą gavo iš1 Įėjęs į krautuvę, vyras prieina 
vieno jaunuolio scenos veikalo1 prie stalo, pasiremia ir klausia: 
rankraštį. Jaunuolis prašė rank
raštį perskaityti ir siūlė bendra
darbiauti.
’ Nervingasis Dumas įsižeidęs 
grąžino rankraštį su laiškučiu: 
J — Kaip tamsta drįsti sukinky
ti kartu arklį ir asilą!...
i Po kelių dienų jis gavo jau

nuolio atsakymą:
• — Kaip tamsta drįsti mane 

vadinti arkliu!...
; Atsakymas Dumas taip patiko, 

kad jis vėl parašė jaunuoliui ir 
paprašė prisiųsti rankraštį pa
skaityti

Važiuos greičiau
-Egzaminuojant kandidatą į po

liciją inspektorius klausia:
i—Ką tamsta darytum, jei po

licijos automobily būtum vienas 
if atvirame kely būtum perse- j 
klojamas desperatiškos banditų; 
gaujos, važiuojančios 46 mylių 
greičiu?...
;—Važiuočiau 50 mylių — at

sakė pagalvojęs kandidatas.
; {žeidimas
•Susijaudinusi ponia pribėga 

prie krautuvės vedėjo ir skurr- 
dziasi:

•—Pone vedėjau, jūsų anas štai 
patarnautojas labai nemandagus. 
Kai aš jį kaiko paklausiau, jis 
manęs klausia, išikur aš atėjusi...

*—Bet, Penia, ko tamsta jo 
klausei?

•— Aš klausiau, ar čia 
vįtrina iš dešinės?...

• Paaiškino
įViena ūkininkė, kuri užsimojo 

užvesti didelį vištų ūkį, parašė 
žemės ūkio ministerijai tokį 
laišką:

.“Su mano viščiukais kažkas 
negerai. Kas rytą randu keletą 
gulinčių ant žemės šaltų su už
verstom kojom. Ar . negalėtumėt 
Tamstos man paaiškinti, kas 
jiems yra?”

Po kurio laiko ji gavo iš mi- 
nisterijos laišką:

“Miela Ponia, Tamstos viščiu
kai yra negyvi”...

— Ar turit ką šviežia?
— Kaip matot, čia parašyta, 

kad šviežiai dažyta — atsako 
pardavėja...

Jautrus
Tramvajuje važiuoja du drau

gai. Žmonių daug ir tvanku. Vie- 
i nas pastebi, kad draugas užsi- 
I merkė.

— Ar tau bloga? — klausia jis.
— Ne, bet negaliu pakęsti, kad 

moterys stovi...
Nuolaidus

Mokytojas klausia:
— Jonuk, koks yra žemės pa

viršius?
— Rutulio, Pone mokytojau.
— O iš kur žinai?
— Na, gerai, tegul bus plokš-

> čias. Aš nesiginčysiu ...
i

Jis netikras
— Mamyte, ar galiu aš nubėg

ti pas Jonuką pažaisti?
— Ne, vaikeli. Jonukas su tė- 

antra

x ’.v * . f necuuui vdibiijob. jo ievas jia
vėliais išvyko į miestą. Nubėk Į puskarininkis pasienio satgybo- 
pažaisk su Petriuku. i je? sesuo studijuoja Pensilvani-

_ —Aš vakar žaidžiau su Pet-■ jos universitete. Šis raudonodis 
riuku. Kažin ar jis šiandien svei- jaunuolis nusprendė išlaikyti sa
kas? . j vo giminės grynumą, nes jo te

pasidalina pareigom i vas jam vis primindavo, kad jis 
— Dabar, kai jau vedėme, iš-: ^sas paskutinis jų šeimos mohi- 

! kanas. Kadangi si seimą negyve- 
i na indėnų rezervate, bet tarp 
baltųjų ir jaunuolis nieko nežino 
ir nepažįsta iš savo tautiečių, in
dėniško išdidumo vedamas, pa
keitė baltųjų rūbus i indėniškus, 
Įsirengė savo namą savo giminės 
papročiais ir paskelbė šitą skel
bimą, kad mohikanai neišnyktų.

Amžių medis
(C. Sc.) Douglas Fir eglė — 

230 pėdų aukščio ii? beveik 9 pė
dų skersmens — kuri buvo nu
kirsta 1952 m. Vancouver Island 
saloje, buvo 1.092 metų amžiaus. 
Ši eglė buvo jau didelė, kai ka
ralius John pasirašė Magna 
Chartą 1215 m. Runnymede; kai 
Cabot’as paskelbė Kanados rytų 
krantą 1497 m. ji tada buvo jau 
637 metų amžiaus ir turbūt 200 
pėdų aukščio. Nukirtus buvo 
rasta, kad medžio viršūnę buvo 

Į sunaikinta audrų jau prieš kele
tą šimtmečių.

?4agnetinis muilas
Vaikai, ne be to kad ir suau

gę, dažnai užmiršta muilą vonio
je.' Tam išvengti švedų muilo 
firma- išrado magnetinį muilą. 
Visas triukas susideda iš mažo 
magnetėlio kabančio prie vonios 
šono ir muilo, kurio viduryje 
yra Įlieta geležinė plokštelė. To
kiu būdu magnetas visada su- 
žvejoja iš vandens muilą ir ap
saugo nuo ištirpimo.

siaiškinkim, kaip bus. Kas tu no
rėtum mūsų dviejų organizaci- : 
joje būti, pirmininkas ar vicepir
mininkas? — klausia vyras.

— Nei vienas-, nei-antras — at- j 
sako žmona. — Aš jau geriau i 
būsiu iždininkė... i j

Pasitarnavo
— Jonuk, ar įmetei mano laiš

kus j pašto dėžutę? — klausia ; 
motina.

— Taip. Bet aš pastebėjau, kad 
tu sumaišei pašto ženklus. Ant 
to, kur į užsienį, prilipinai 4ę, 
o kur čia pat — 15ę.

— Tai taip ir Įmetei?
— Ne, aš pakeičiau.
— O kaip tu galėjai pakeisti 

ženklus?
— Ženklų aš nekeičiau. Aš pa

keičiau adresus...

Lietuvis siuvėjas

2102 DUNDAS ST. W., Toronto - Telefonas KE. 2220 
Siuvu vyriškus ir moteriškus rūbus (pagal išmatavimą)

Dar ne vėlu įsigyti tabako ūkį 
šių metų sezonui.

Pirkimo ir informacijų reikalais kreipkitės i mūsų atstovą 
ANTANAS ARIMAS

R.R. 1 Vienna, Ont. Tel. Port Burwell 5 Ring 12.

‘ DĖMESIO! DĖMESIO!

i VALGYKLOJE “BALTIC”
; 870 DUNDAS STREET WEST. TORONTO, ONT.
“ Valgiai gaminami pagal lietuvių sLonį iš šviežių pra juktų. •
— • *
♦ Gorrunc* p<iT>.<^>rc^ ure/os. - - Sav. V. ir J. Ivanauskas.

Mes dirbame 24 valandas

FREEMAN & NEWTON
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE 

33 Robinson St Telefonas 1666. Simcoe, Ontario I

i

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

TeL RI. 5804
576 QUEEN ST. W. 

<M. 3-1618

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

B .‘,o* įrv -
»«>•«liMSg •-<.:••T ®’’i’

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

COLLIS-FURNITURE COMPANY
43» QUEEN ST. W. (prie Sp»din»). Tel. EM. S-80M

Paieškojimai
Albinas, s. Kazio Ramanaus- 
is, kiL iš Gustaitynės km., Iš

laužo v., Marijampolės apskr., 
prašomas atsiliepti arba apie jį 
ką žinantieji pranešti: Mrs. Ka- 
therina Philips, 70 Broad St., E. 
Hartford, Conn., USA.

Ieškoma Barkauskaitė Magda
lena (apie 60-65 m. amžiaus), gi
musi Stulgių parap., Raseinių 
vaisė. — tėv. Jonas Barkauskas, 
motina Stefanija Marcišauskis - 
ytė. Už žinias bus nuoširdžiai dė
kingos jos dvi seserys ir brolis 
Amerikoje: Mikalina Barkauskis
- Palulis, Aleksandra Barkauskis
- Daniels ir Juozas Barkauskis. 
Mrs. M. Palulis, 4540 So. Wash- 
tenau Ave., Chicago 32, Illinois.

Paskutinis mohikanas
“Jaunas vaikinas, iš geros, šei

mos, vedybų tikslais ieško susi
pažinti tokią pat merginą, bet 
tik iš gryniausios mohikanų gi
minės”.

Toks skelbimas neseniai pasi
rodė Amerikoje, kuris sukėlė 
didoką susidomėjimą. Pasirodė, 
t'ad tai grynakraujis indėnas 
Harold Tanta Quidjeon iš Con
necticut valstijos. Jo tėvas yra

LIETUVIU BALDU KRAUTUVĖ

FURNITURE”
2448 DANFORTH AVE., TELEF. OX. 4444

Didelis pasirinkimas baldų, šaldytuvų, siuvamų ir skalbimo 
mašinų, radijo ir televizijos aparatų, krosnių, vaikų baldų 
ir vežimėlių, kilimų, lovoms užtiesalų, lempų. Minkštus bal
dus dirbame pagal užsakymą. “NECCHI” firmos siuvamos 
mašinos ir ‘‘ADMIRAL” šaldytuvai, pasaulinėje rinkoje ži
nomi kaip geriausi, o kainos žemesnės. “ADMIRAL” firmos 
radijo aparatai $49.00 vertės parduodami po $39.00, tinka 
ne tik namuose, bet ir kelionėje.

LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA
. Krutuvč et i daryta nuo ryto 9 vai. iki vakaro 9 vol.

Informacijų klausti JONĄ AUKŠTAITJ.

bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

138-46 CLAREMONT STR, — TELEF. EM. 8-4557
30 metų valymo patyrimas

Būkite taupūs ir 1954 metais!
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE 

COMPANY
113 OSSINGTON AVE. - TEL. LL. 6458

Atidaro savo gaminių tiesioginį pardavimą vartotojams. Lie
tuviams siūlome urmo kaina visų rūšių moderniškiausius vir
tuvės baldus. Sumokėję tik $45 jau galite įsigyti 1954 metų 
modelio naują 5-kių gabalų virtuvės komplektą.
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE CO. yra lietuvių 

įmonė ir parduoda PIGIAU NEGU KITUR.
Už gaminių kokybę garautuojame. 

Pirkėjui pageidaujant keičiame.
Užsakymai priimami ip visos Ontario provincijos.

113 OSSINGTON AVENUE, TORONTO

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

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

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
__________ netinkamai laikomi sugenda. Mū- 

sandėliuose jūsų vasariniai rū-

Specia lybė:
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.

Toronto sp. klubas “Vytis” 
praneša

kad Vyr. Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komiteto pavedimu IV- 
sios Š. Amerikos lietuvių sporti
nės žaidynės įvyks š. m. rugsė
jo 4-6 d.d. Toronte.

Tolimesnės informacijos bus 
skelbiamos per radiją ir spaudą.

Visi sportininkai, kurie dar nė
ra klubo nariai, o norėtų daly
vauti IV-se Š. Am. liet. sp. žai
dynėse, prašomi registruotis pas 
sekcijų vadovus:

Krepšinis ir orinis, moterų ir 
vyrų — A. Supronas, 263 Indian

I Rd., tel. OL. 8266.
‘ Futbolas — J. Normantas. 254 
Hallam St., tel. OL.4800;

Lauko tenisas — Al. Banelis, 
230 Salem Ave., tel. LL. 5803;

Stalo tenisas — H. Paukštys, 
261 Humberside Ave., JU. 8675;

Plaukymas — A. Liudžius, 49 
Parkdale Rd., tel. ME. 0636;

Lengv. atletika — A. Kernius, 
34 Kennedy, tel. MU. 3738;

Šachmatai — H. Stepaitis, 111. 
High Park Ave., tel. RO. 2845.

Sekantį šeštadienį, kovo 27 d. 
3 vai. p.p. 400 Bathurst St., įvyks 
pirmoji moterų orinio ir krepši
nio treniruotė.

— Gegužės 8 d. didžiojoje 
Club Top Hat salėje įvyks mūsų 
klubo reprezentacinis pavasario 
balius.

Sporto klubas “Vytis” V-ba.
Kovo 14 d. “Vyties” šachmati

ninkų susirinkime vietoje L. Fa
bric! j aus sekcijos nauju vadovu 
bemaž priverstinai ir vienbalsiai 
buvo išrinktas H. Stepaitis, jau 
ir anksčiau sėkmingai vadova
vęs šiai sekcijai, suburdamas 
gausų būrį jaunesnių žaidėjų.

Naujasis vadovas sau padėjė
ju pasikvietė A. Sirutį ir apy
braižomis patiekė planą šachma
tininkų veiklai pagyvinti. Pir
miausiai numatomos tarpklubi- 
nės varžybos su Westono ir, gal 
būt, Estų klubų šachmatininkais. 
Rudeni manoma paskubomis 
pravesti A grupės žaidėjų pirme
nybes, kad geriau pasirengti 
tarpklubinėms Toronto varžy
boms. O kad tobuliau sudaryti 
reprezentacines komandas ir iš
vengti kai kurių nesusipratimų, 
nutarta leisti kiekvienam žaidė
jui iššaukti trijų partijų- dviko- 
von augščiau stovinti' žaidėją. 
Matčą laimėjęs iššaukėjas savo 
konkurentą nustumia žemiau, 
užimdamas jo vietą, gi, baigęs 
lygiomis arba pralaimėjęs, palie
ka savo senoj vietoj.

Be to, kiekvieną sekmadienį 
3 vai. Lietuvių Namuose atgai
vinami seniau praktikuotieji 
žaibo turnyrai ir draugiški žai
dimai. Tose žaidynėse kviečiami 
dalyvauti ir kultūringai praleisti 
laiką ne vien tik klubo nariai, 

bet ir visi kiti bent kiek mokan
tieji šachmatais žaisti mėgėjai, 
nes jau netolima patirtis rodo, 
kad tie, prieš pora metų į šach
matininkų eiles įsijungę naujo
kai, jau ne juokais kopia į se
nesniųjų ir prityrusių šachmati
ninkų tarpą. Kad pagyvinti šiuos 
sekmadienių žaidimus, dar gal
vojama įsigyti bent pora naujų 
šachmatų laikrodžių.

Šia proga pranešama, kad var
žybos su Westono klubu įvyksta 
kovo 27 d., 2 vai. Liet. Namuose.

Sportininkų žiniai
Nuo kovo 26 d., šio penktadie

nio, prasideda vyrų ir moterų 
krepšinio ir tinklinio treniruo
tės.

Krepšinio treniruotes praves 
žinomas krepšininkas Stasys 
Mackevičius. Treniruotės įvyks 
400 Bathurst Str., Ukrainiečių 
salėje kiekvieną penktadienį nuo 
7 vai. vak.; šeštadieniais nuo 3 
vai. p.p. Treniruotėse gali daly
vauti kiekvienas lietuvis spor
tininkas.

Sp.- kl. “Tauras” sekc. vadovas.
— Ilgiausios bokso rungtynės 

tęsėsi 7 vai. 19 min. su 110 run- 
dų, kurios neužsibaigė anuliavi
mu, nes buvo nutrauktos, kai 
abu priešininkai tiek nuvargo, 
kad neišgalėjo atsakyti į gongą 
ir išeiti toliau kautis. Matyt, abu 
buvo vienodo pajėgumo, nes ir 
kautis atsisakė kartu, kaip susi
tarę. ' ■ * ;

— Per bokso karjerą Demp
sey yra uždirbęs savo kumštimis 
virš 3 mil. dolerių, panašiai kaip 
ir Joe Louis.

— 1927 m. Tunney netik ap
gynė titulą laimėdamas prieš 
Dempsey, bet sumušė visų am
žių rungtynių uždarbio rekordą. 
Už tas rungtynes jis į rankas ga
vo beveik 1 mil. doleriu (tiks
liai — $990.445).

•—■ Australas A. Wickham su
siderėjo nušokti į vandenį nuo 
bet kokio augščio. Jam buvo 
duota šokti nuo 63 metrų augš
čio uolos. Šuolis buvo atliktas 
puikiausiai — nors puškely jis 
neteko sąmonės, o neriant van
duo jį išvilko iš kostiumo. Iš
traukus jį iš vandens ir atgaivi
nus, keletą mėnesių kūnas buvo 
mėlynai juodas — kažin ar tai 
galima skaityti sportu?

— Prieš keletą metų atsirado 
nauja sporto rūšis, kuri turi ry
šio su ančių medžiojimu. Šis 
sportas vadinasi “ančių šauki
mu”. Buvo pravestos net ančių 
šaukimo pirmenybės su $1000 
laimėjimo dovana. Reikia pripa
žinti, kad vistik yra lengva gy
venti toje. Amerikoje, ypač įvai
riausių rūšių sportininkams. Jie. 
uždirba daugiau ir per trumpes
ni laiką negu valstybės politikai. 
Net nereikia prakaituoti kaip 
beizbolininkams ar kit. — užtėn-i 
ka išeiti paprūdėn.ir išmokti pa
mėgdžioti varles ar kitus gyvu
lius bei paukščius ir gali pasida
ryti neperblogiausį gyvenimėlį.

Apsauga nuo atominių 
spindulių

Kaip praneša Vokiečių žinių 
agentūra, vienas Bremeno inži
nierius išradęs statybinę medžia
gą, kuri visiškai apsauganti nuo 
kenksmingų atominių spindulių 
veikimo. Jau kovo mėnesį viena 
Žem. Saksonijos įmonė pradė
sianti šios medžiagos gamybą. Ji 
būsianti net pigesnė už betoną. 
Jos paskirtis ne apsauga nuo 
griaunamosios atominio ginklo 
jėvos. bet nuo spinduliavimo. Ji 
galinti visai gerai apsaugoti nuo 
spindulių veikimo betkokias 
maisto ar vandens atsargas, pa
galiau ir žmones, slėptuvėse. 
Kad apsauga būtų visai tikra 
slėptuvės šita medžiaga turin
čios būti aptrauktos iš oro pu
sės ir iš vidaus.
Kinija išstumia svetinius biznius

Kanados parlamente užsienių 
r. min. Pearson buvo paklaustas, 
ką vyriausybė mano daryti dėl 
komunistinės Kinijos lapkričio 
11 d. potvarkio, kuriuo svetimų 
kraštų firmoms atimama teisė 
valdyti nekilnojamą turtą. Mi- 
nisterfc patvirtino, kad nuo pat 
įsigalėjimo pradžios komunisti
nė Kinijos vyriausybė svetimų 
kraštų biznieriams daro vis dau
giau ir daugiau sunkumų, tuo 
būdu siekdama juos priversti iš 
Kinijos pasitraukti.

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

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

7 Havelock, Toronto. Telef. OL. 6123
ANT. JUOZAPA1TIS

Dr. M. Arštikaitytė 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius 
167 College (kampas MęCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

Priima tik susitarus. 
Skambinti vakarais 
telefonu LA. 1168.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 2-5 vai.
Rentgenas pagal susitarimą.

•
Telefonas ME. 2933.

-k

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas .

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST.

Toronto

Telef. kabinetas EM. 6-2696 
Namų OL. 4778

RENTGENAS, PHYSIOTERAPUA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

kasdien 11-12 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v. 
šeštadieniais nuo 11-3 vai.

i ’ . >

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas 
1390 DUNDAS ST. W.

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. ir nuo 6.30 iki 8 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. arba pagal susitarimą.

Telefonas LO. 1794 
Toronto

. . . . „ - * ' -.•‘’..t ■> • . _ r.'. ■

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS 

Priima tik susitarus telefonu
WA. 1-0219

249 HOWLAND AVE., TORONTO
(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

345 BLOOR ST. WEST 
(kampas Bloor ir Huron gatvių) 

TORONTO

WA. 3-2003
Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR W;r TORONTO 4.
(į rytus nuo Dufferin St.)

i . ■ . ■

• Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS

260 St. Clair Ave. W.
Darbo vol. 2-7 vai. pp. ir pagal 

susitarimą.
Telef.: Įstaigos RA. 0556, 

namų LL. 5228. A

DANIEL D. STOKAL
B.A.

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis 

Room 204, 221 Victoria St.
Office EM. 6-1681. Res. LY. 5797

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

Tel. EM. 4-2715

STANLEY SHOE STORE
Augiausios rūšies moterų, vaikų k 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto

prie Gladstone

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
KAMPAS BLOOR IR BROCK AVE., 

TORONTO
(Įėjimas iš 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančios kasdien nuo 1-4 ii 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11-3 vol. p.p., kitulaiku pogcl susi
tarimą.

Telefonas OL, 6851

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4996 WELLINGTON, 

VERDUN. P.Q.
Vai.: 11-12, 2-4, 6-9, šeštadie
niais 11-1 ar pagal susitarimą.

Td. Office: YO. 3611 
Namų: PO. 6-9964.

Dr. JOHN REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budapešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojos.

219 St. Clcir Ave. W. Toronto, Ont.
Susitarti telefonu RA. 0237 
Kalbama lenkiškai ir rusiškai

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Cloir Ave.z Toronto 

(prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimg 

RA. 9632 ir HU. 8-7841 T' z X

Dr. F. Ticket!
Gydytojas

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų ;
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

Dr.Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Euclid Ave.

Priima vakarais oogol susitarimą.
Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING 
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-6373 

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

386 Bathurst St. Toronto
TeL EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbami-.
470 College St. W. Toronto 

TeL RA 3924

Dr. S. V. FEINMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

251 CRAWFORD STREET, TORONTO 
(kampas Dundas) 

Telefonas LL. 5739
Darbo vai.: 1.30-3 ir 6-8 vol. .p p. 

Kalba vokiečių ir rusų kalbomis

Dr. A. Ratinow
L.M.C.C.

Dirbęs Europon ir Konodos ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: širdies ost 

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479% Euclid Ave., Toronto 

TeL RA. 670&

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

Bathurst St Toronto 
Telef. EM. 8*1344

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

, batų krautuvė
Porduodu įvairios rūšies vaikų, mote- 
/ų ir vyrų botus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.

1414 Dundas St. West Toronto
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TORONTO, Cnt.
Marijos metų proga

Liet. Kat Mot. D-jos Toronto 
skyriaus iniciatyva kartu ajri 
Toronto liet, parapijos rengia 
specialias pamaldas Marijos me
tų atlaidams laimėt. Iškilmingos 
pamaldos su pamokslu įvyks šį 
šeštadienį, kovo 27 d. 10 v. r. šv. 
Jono Kr. bažnyčioje, po to bus 
aplankyta Marijos vardo bažny
čia (Bathurst-Adelaide kampas), 
kur bus sukalbamos specialios

Dėmesio organizacijoms!
Toronto apylinkės valdyba pa

kartotinai prašo Visas Toronte 
veikiančias organizacijas sumo
kėti 10% nuo kiekvieno paren
gimo švietimo reikalams. Dalis 
organizacijų nėra dar atsi teisę 
nei už praėjusius metus. Todėl 
prašytume visas valdybas jausti 
sąžinės pareigą tuos pinigus kuo 
greičiausiai pasiųsti apyl. valdy
bai. Priešingu atveju, švietimo

PAGALVOK APIE VAIKUS!
KLB Švietimo Komisija, MOKYTOJŲ DIENŲ proga, kovo mėn. 28 d., sekmadienį, 2 JO vali pp., 
šv. Kazimiero salėje, Roncesvalles ir Garden, Toronte, ruošia įdomią PASKAITĄ

•’Lietuvis vaikas Kanadoje’*
kurią skaitys žinoma mūsų pedagogė DR. AG. ŠIDLAUSKAITĖ. Po paskaitos meninė dalis, iš
pildoma Toronto bei Hamiltono mokyklų mokinių, skaučių, ateitininkų.

VISUS MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI..
KLB Švietimo Komisija.

MCMI tAl , Cue.
GARBINGĄJĮ MŪSŲ TAUTOS VETERANĄ, MAŽ. LIETU
VOS TARYBOS PIRM. IR VLIKo NARĮ p. E. SIMONAITĮ 
ATVYKUSĮ Į MONTREAL! SVEIKINA IR LINKI GERIAU
SIOS SĖKMĖS JO VEDAMOJE KOVOJE UŽ MŪSŲ TAU
TOS INTERESUS.

KLB Montrealio Apylinkės Valdyba.

maldos. Tikintieji, norį tą die
ną laimėti visuotinius atlaidus, 
privalo būti malonės stovyje ir 
priimti šv. Komuniją. Visi tikin
tieji kviečiami dalyvauti Dievo 
Motinos garbei skirtose iškil
mėse.

Šv. Jono Kr. par. žinios
— Šį, paskutinį kovo mėnesio, 

sekmadienį įvyksta speciali rink
iiava bažnyčios perstžtymo nau- Mp Bičiulių D-jos valdybos sū
dai. daryta komisija pereitą sekma-

— Lietuvių Mokytojų šuva- dienį turėjo posėdį ir smulkiai 
žiavimo proga, šio sekmadienio aptarė jo sutikimo bei praneši-
11 vai. iškilmingos pamaldos ski- mo programą. Jis į Torontą at- 
i iamos pagerbimui visų lietuvių vyks ateinančios savaitės- pra- 
tautos švietėjų. ~

— Naujai gaminamiems šv. vaitę. Per tą- laiką turės bend-
Jono Kr. bažnyčios altoriams rus posėdžius ir vakarienes su M. Romanick, 62 Richmond Str. 
bus gaminamos skulptūros: virš PLB Krašto Valdyba ir kitomisW., 511 kambar., tel. EM. 4-2585. 
didžiojo altoriaus užpakalipiame ! organizacijomis. Toronto visuo-I 
fone — didelis medinis kryžius, menei viešą pranešimą darys 
kurio papėdėje

darbas stovės vietoje, o mūsų 
lietuviškajam jaunimui bus da
roma didelė žala.

Apylinkės Valdyba 
235 Ossington Avė. 

Toronto, Ont.
Dėl E. Simonaičio atvykimo
VLIKo nariui ir MLT pirmi

ninkui E. Simonaičiui sutikti, iš 
PLB Toronto apyl. valdybos ir

daryta komisija pereitą sekma-

džioje ir Toronte išbus apie sa-

Teisininkas Victor Alksnis 
pereitą sekmadienį L. Namuose 
skaitė paskaitą iš Kanados bau
džiamosios teisės, supažindinda
mas su procedūra nuo bylos už
vedimo, kaltinamojo laikymo iki 
teismo, su liudininkų parody
mais, ekspertyza, teismo spren
dimais, Karūnos advokato tei
sėmis ir apeliacijos tvarka.

Teis. V. Alksnis, nors čia gi
męs ir mokęsis, pilnai sugebėjo 
lietuvių kalba išreikšti neleng
vas teisines sąvokas.

Paskaitą ruošė Liet. Teis. To
ronto skyrius.

Teisinink. V. Alksnis profesinę 
praktiką atlieka pas advokatą

Dėmesio! Dėmesio!
Visus lietuvius kviečiame atsilankyti į ruošiamą

“Aristocrat” firmos' išdirbinių
PARODĄ - LOTERIJĄ,

kuri įvyks š.m. kovo mėn. 27 d. nuo 2-5 v. p.p. LIETUVIŲ 
NAMUOSE, 235 Ossington Avė.

Parodos metu veiks loterija. Nepamirškite atvykti ir išban
dyti laimės numerį VELTUI. Paaiškinimai lietuvių kalboje.
Įėjimas laisvas. ;.-

• ■«... “Aristocrat” firma. ~

“DAINAVOS” Ansamblis TORONTE
š.m. balandžio mėn. 24 d., 7.30 vai. vak. EATON Auditorijoje 

stato 2 veiksmų 4 paveikslų lyrinę operetę

, ABN koncertas
— iš medžio iš-į College teatro salėje balandžio; praaria šeštadienį Eaton audito- 

drožta skulptūra “Triumfuojan- ’ 4 d. 3 vai. p.p. Po to bus dar me- ■ ^j°ie buvo pradėtas TL choro 
tis Kristus”. Bažnyčios priestato ninė dalis, o vakare L. Namuose į “Varpo sugiedotu himnu ir Lie- 
altoYius skiriamas Dievo Moti-; su organizacijų pirmininkais ir tuvos Gen. Konsulo V. Gylio 
nos garbei. Altoriuje bus Vii- i visuomenės veikėjais bendras i sveikinimu, kuriame buvo trum- 
niaus Aušros Vartų Marijos iš posėdis—vakarienė. pai apžvelgta pavergtų tautų
medžio išdrožta skulptūra. į Norintieji dalyvauti pasitiki- siekimai ir laisvėje esančiųjų pa-

— Aukotojai, 4953 m. bėgyje me gelež. stotyje ar kitų infor-\ reigos. Koncertą pradėjo TL cho- 
aukoję bažnyčios remontui arba macijų dėl E. Simonaičio atvyki- ! ras "Varpas”, išpildęs keturias 

-J-—----- ——— -xi—•>— f— - — —x.-_ — _ iiet. kemp. daipas, ištrauką iš 
op. “Faustas” ir bisui dar iš op. 
“Parduotoji nuotaka”.

: Vengrų pasirodyme padainuo- j 
Į tą 3 dainos solo, du pianistai kar
tu dviem pianinais paskambino, 
dvi poros pašoko vengrų tauti
nį šokį.

Chroatų solistė padainavo 2 
tautinės dainas, o keturios'poros 
šokėjų pašoko tautinį šokį.

Ukrainiečiu moterų kvartetas 
išpildė “J. Strauss “Žydrasis Du
nojus”. suaugusių pora irpo to 
mažieji broliukas ir sesutė pašo
ko jų tautinius šokius. Pabaigai 
ukrainiečių vyrų choras iš 46 as
menų išpildė 3 tautines dainas.

Programa užsitęsė 2 valandas. 
Gal ir gerai, kad programa nebu
vo taip perkrauta kaip pereitais 
metais, duodant pasireikšti vi
soms 10 tautų. L.

Toronto gyventojų skaičius 
Toronto miestas sausio 22 d. , 

pagaliau baigė gyventojų sura
šymą. Rasta, kad Toronte su vi
sais priemiesčiais gyvena 1.173.- 
702 gyventojai. 1951 m. surašy- j , susitorim(?. M. Toro$> R.R. 2, ot 
mo metu išviso gyventojų buvo tcrvi||C/ ont. Tel. 193—W2- 
1.117.465, tad iki dabar padidėjo' skambinti po 7 vai. vak. 
5^. tačiau pačiam mieste ištik-Į----- ------1---------- ----- -------

padidėjo 3 suaugusių asmenų šeimai skubiai REl

Dirigentas -— Step. SODEIKA. Režisorius — Gasp. VELIČKA.* 
Dailininkas — A. VARNAS. Šokiu vadovė — I. EIDRIGEVI- 
CIŪTĖ. Muzika — Miko PETRAUSKO - Petro SARPALIAUS.

Operetę išpildo “Dainavos” Ansamblis, orkestrui pritariant.
Rengėjai.

A. VARNAS. Šokių vadovė — I. EIDRIGEVI-

Erdmonas Simonaitis atvyko į1 Neklaidinkime! Montrealyje 
Montrealį praeitą sekmadienį 3 pradėta skleisti gandai, kad kal
vai. pp. traukiniu iš Halifaxo. pos komiteto pinigai būsią pasi- 
Stotyje sutiko MLB D-jos pirm.! dalinti tam tikra dalimi su Tau- 
A. Lymantas ir v-bos nariai, ap. tos Fondu. Kiti kalba, kad Šalpos 
v-bos, politinio k-to, spaudos at- komiteto pinigų dalis teksianti 
stovai ir dar gražus būrelis tau- bažnyčios statybai.
tiečių, tįauguma senų jo pažįsta- j Šalpos komitetas į tas kalbas 
mų. Įeinantį p. E. Simonaitį pa- atsako, kad tai yra, švelniai ta-

sekmadieniais bažnyčios išlaiky- mo gali teirautis pas p. Simona- 
mui, parapijos klebonijoje gali vičių — tel. OL. 1274 arba pas 
gauti pažymėjimus, tinkamus į Tamošauską — tel. ME. 4469. 
pildant pajamų mokesčio blan-{ Komisija.

Paštas praneša
Esą pastebėta, kad kaip tik 

naujieji ateiviai daro klaidų siųs 
darni laiškus oro paštu. Papras
tai į visus kraštus ir visiems laiš
kams, nežiūrint svorio, prilipi
nama vienodai 15 e. ženklas. Tuo

Estų Federacija Toronte
MASARYK MEMORIAL salėje, 212 Cowan St. ruošia 

š.m. kovo 27 d., šeštadienį, 7.30 vai. vak.,
kus.

— P. G. Keraitis, Keele gatvė
je turįs auto garažą, bažnyčios 
remontui paaukavo $100. Gera
dariui nuoširdus ačiū.

Prisikėlimo parapijos žinios
Kovo 22 d. parapijos klebonas

T. Bernardinas buvo iškviestas tarpu pagal veikiančias taisykles 
J.E. Kardinolo svarbiam pasita- 
tarimui. Pokalbio metų buvo ap- paštu, jei nėra prilipinta bent 
svarstyti parapijos ir bendrai ( 75'< reikalingų ženklų 
Toronto lietuvių kolonijos dvasi
nė padėtis. Ta proga klebonas 
patiekė Kardinolui parapijos sverti, 
pradinės statybos paruošiamuo- m 
sius planus. Jo Eminencija buvo 

nustebintas didingais;

Pavasario Baliu

sitiko tautiniais drabužiais pasi- riant, nesusipratimas.
i Šalpos komiteto uždavinys yra 
šelpti nelaimėn patekusį tautie
tį, nežiūrint jo religijos ir pasau
lėžiūros. Tik tam tikslui, surink
tos aukos ir bus naudojamos. 
Šelpimo plotas — Vokietijoje ir 
Montrealio mieste esantieji lie
tuviai.

Montrealio Šalpos Komitetas.
Liet. Kat. Mot. D-jos skyrius 

kovo 28 d. 12 vai. AV parapijos 
salėje kviečia metinį narių susi
rinkimą. Dalyvavimas būtinas.

Valdyba.
Aušros Vartų bažnyčios staty

bai paremti praeitą sekmadienį 
Plateau salėje Lietuvos operos 

, solistė Elzbieta Kardelienė ir 
pianistas Kazimieras Smilgevi
čius davė dainų, arijų ir muzikos 
koncertą.

Įžanginį žodį tarė parapijos 
klebonas kun. J. Kubilius SJ, dė
kodamas abiems menininkams 
už gražią auką bažnyčios staty
bai. o publikai — už gausų atsi
lankymą.

Koncerto programa susidėjo 
iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje 
abu solistai išpildė lietuvių, o 
antroje dalyje—pasaulinių kom
pozitorių kūrinius ir arijas. Pro-

joks laiškas nesiųnčiamas oro

Dėlto 
paštas primena, kad geriausia 
laišką nunešti Į paštą ir duoti pa-

Ta pačia proga primenamas 
oro pašto tarifas:

didžiai nustebintas didingais į 1. Kanadoje, į JAV, Havajus ir 
planais ir parapijos ryžtu juos i i visus Š. Amerikos kraštus, iš- 
įvykdyti. Perduodamas tikintie- I skyrus čia sužydėtus 3 p., — 7c. 
siems savo ganytojiškus sveiki-j už pirmą unciją ir 5c. už kiek- 
nimus. Eminencija palinkėjo iš-1 vieną sekančią.
tvermės ir Dievo palaimos. j 2. Į visus Europos kraštus (ir

— Šią savaitę, penktadienį, i į Angliją) — 15c. nuo kiekvienos 
7.30 vai. klebonijos patalpose te- uncijos.
siami pedagoginiai kursai jau- 3. Į Bermuda, Vak. Indijas, 
nosioms motinoms. Meksiką, Centro ir Pietų Euro-

— Parapijoje pakrikštyti: Ai-! pą—10c. nuo kiekvienos uncijos, 
da Teresė Kazlauskaitė, Angelė ; 4. Į Afriką, Aziją ir Okeaniją 
Bronė Šalvaitytė ,0na Rūta ; (Australiją. N. Zelandiją) —25c. 
Vinskaitė.
Šv. Andriaus liuter. bažnyčioj 

Carlton ir Jarvis gt. kampe, sek
madienį, kovo 28 d. 7 vai. vak. 
lietuvių vakarinės Gavėnios pa
maldos. Kun. dr. M. Kavolis.

LKM D-jos Toronto skyrius 
pereitą sekmadienį surengė at
sisveikinimo arbatėlę pagerbti 4 
metus išbuvusiai pirmininke p. 
O. Jonaitienei. Arbatėlė įvyko 
p.p. Užupių bute, o joje dalyva
vo skyriaus narės ir organizaci
jos dvasios vadai.

Apylinkės vaidybos iždininko 
pareigas, Tėvui Placidui prašant 
nuo jų atleisti, sutiko perimti 
inž. St. Šalkauskis.

Senatorius McCarthy 
balandžio 20 d. atvyks kalbėti 
Toronte. Tuos gandus patvirtino 
ir jo sekretorė, o sekančią dieną 
ir Maple Leaf administracija, bei 
antikomunistinis rašytojas John 
Hladun, kuris senatorių pakvie
tęs ir viską organizuojąs. Sena
torius jokio atlyginimo neimziąs." 

Miesto burmistras Lamport 
pareiškė, kad sen. McCarthy esąs 
čia nepageidaujamas ir jam ne
būsią suruošta specialaus pri
ėmimo, kaip įprasta elgtis su 
kaimyninės valstybės dignito
riais. McCarthy, sužinojęs apie 
tai pastebėjęs: “O kas gi to pri
ėmimo prašo...”

Opozicijos lyderis Drew par
lamente priminė, kad būsią ne
patogu, kai kaimyninės valsty
bės senatorius Kanadoje atvyk
siąs svarstyti savo valstybės rei
kalų.

Meksiką, Centro ir Pietų Euro-

nuo kiekvienos V2 uncijos.
rujų net sumažėjo, o 
priemiesčiuose.

KOVO MĖN. 28 D.
PASKUTINIS

“Tėviškės Žiburių” knygyne
Šv. Jono-Kr. parapijos salėje

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
(Kaikurių net su 50% nuolaida)

Paštu užsakymų negalėsime priimti, kadangi išpardavimui nu
matytos knygos yra įvairiame stovyje ir pagal tai nustatytos 
naujos kairios. Taip pat primename, kad skolon knygos nebus 
išduodamos.

' '
Dail. T. Valius

yra pakviestas dalyvauti JAV 
Kongreso bibliotekos ruošiamoje 
grafikos darbų parodoje. Pažy
mėtina, kad grafikai į šią paro
dą kviečiami iš viso Amerikos 
kontinento atrankos keliu.

T. Valius pasiryžęs šiemet da
lyvauti su savo darbais penkiose 
parodose eilės kitų pakvietimų 
dėl darbo gausumo nebeįstengė 
priimti.

Iš Vokietijos
šį pirmadienį atvyko ir tuo tar
pu dairosi kur apsistoti Toronto 
du lietuviai: Bolius Barbatavi- 
čius ir Ignas Piktuižis, abu buvę 
darbo kuopoje Schwetzingene. Į

Gudijos nepriklausomybės 
paskelbimo

36-csios metinės Toronte atšvęs
tos pereitą šeštadienį. Lietuvių 
vardu pasveikino KLB Kr. Val
dybos narys inž. J. Sližys, svei
kino taip pat kitų tautų iš už ge
ležinės uždangos atstovai. Po ofi
cialios dalies buvo meninė dalis.

KINO “CENTRE” ?2D^W'
Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras!

Ketvirtadienį — šeštadienį, kovo 25, 26, 27 d.d.
1. WINCHESTER 73 — James Stewart. Shelley Winters
2. MEET CAPT. KIDD — spalvota — Abott & Costello

' Pirmadienį — trečiadienį, kovo 29. 30, 31 d.d.
1. DETECTIVE STORY — tik suaugusiems — Kirk Douglas
2. STOP YOU’RE KILLING ME — spalvota —
________________________ Broderick Crawford, Claire Trevor 
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

PROGRAMOJE: Ellen Kunksne — koloratūra sopranas, 
Malle Magi — pianistė, Juta Koel — balerina, Gitą Knuu- 
de — pianistė.

BUS BARAS. Įėjimas $1.50

UŽSIPRENUMERUOKITE PAPIGINTAI! , -“Ljetavių^ Dienų kovo men. 

Užsisakykite Time, Life, Reader's Digest: numeryje kiek daugiau VietOS 
ir kitus populiarius žurnalus anglu kalba ' skirta Toronto lietuvių gyveni- 
papigintai DABAR pas spaudos atstovus ; mui. Duodama iŠ tOS kolonijos 
J. MAŽEIKĄ n- V. AUŠROTĄ sekmadie
niais Prisikėlimo parapijoje — College 
kino tea'tre.

IEŠKOMAS žmogus nusimenantis pope- 
riuoti (1 namas). Tel. EM. 3-5404. 95 
Gorevale Ave.

REIKALINGAS vyras ir moteris tabako 
ūkiui, gali būti nevedę. Pageidautinos vy- 

' ras, mokęs valdyti traktorių. Atlyginimas 
. . . .. ■ - - -

Delhi,

KALINGAS 2 kambariu ir virtuvės bu 
tas. I 
binti ME. 0430

keliolika nuotraukų, straipsnis 
apie pačią Toronto lietuvių ko
loniją. J. Matulionis, Kanados 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas, rašo apie Kanados lietu
vių puikų įsijungimą į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę. Rašyto
jas Vyt. Tamulaitis duoda no
velę, poetė S. Prapuolenytė iš 
Hamiltono — poezijos. Tame pa
čiame numeryje rašo: Pulgis 
Andriušis, S. Narkeliūnaitė, St. 
Lūšys, prof. R. Lemkin, dr. J.

1 Balys ir kit. Telpa virš 50 nuo-
Be baldų. High Park rajone. Skam-j traukų iŠ viso pasaulio . lietuvių 
ME. 0430 — Polly. gyvenimo. “Lietuvių Dienų” me-

i IEŠKAU kambario ir virtuvės, pageidau- 
! tina, kad kas galėtų pasaugoti 3y/i me
tų vaiko nuo 3-6 vai. pp. Tel. OL. 8204.

f Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė be 
baldų. II a. 28 Beatrice, tel. ME. 3929.

— Torontas. — Čionykštė di 
džiausią vaikų ligoninė Siek 
Children Hospital boro rūkštį, 
kuri būdavo taip plačiai varto
jama medicinoje, uždraudė išvi
so vartoti, nes esanti daugeliu 
atžvilgių kenksminga sveikatai, 
o kartais ir mirtinga.
NAUJI AUTOMATINIAI, 3 greičių pa
tefonai vietoj $56 už $32; vartoti nuo 

i $6 - $20. Vartoti motorai ViPH po $10. 
I F. Riekus, tel. EM. 8-2014. 921 Dundas 
Į Street W.

įdedu ir iššveičiu naujas ir senas grin
dis padarau kaip naujas. Altieku vi

sus kitus grindų darbus.

FRANK SLECZKOWSKI
TEL. KE. 1756

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė. 
1031 Co! eg e St. II augšte.

Išnuomojamas didelis frontinis kambarys 
dviems asmenims su baldais arba be. 
Bendra virtuvė. Yra garažas. KE. 3045.

Išnuomojamas butas iš dviejų kamb. ir 
saulės kambario. Bloor - Ossington rajo
ne. Galima su vaikais. Skambinti po 5 v. 
vok. OL. 8010.

Išnuomojami du kambariai su baldais. 
Galima naudotis virtuve* Tinka vedusių 
porai arba vicngungiams. Tel. ME. 1436.

Išnuomojami ll-me augšte du kamba
riai ir virtuvė. Be baldų, l-me augšte 
frontinis ir IIl-me augšte vienas kamba
rys su baldais. 339 Ossington Avė. Tele
fonas ME. 8521.

tinė prenumerata visame pašau- 
lyje $4. Administracijos adresas: 
“•Liet. Dienos”, 9204 S. Broad
way, Los Angeles 3, Calif., USA.

“Lietuvių Dienas” galima už
sisakyti ar įsigyti pavieniais nu
meriais pas spaudos platintojus 
beveik visose Kanados lietuvių 
kolonijose.

Padėka
Nuoširdžiausios ačiū visiems mano 

mieliems prietelioms ir bičiuliams, lan
kiusiems mane ligoninėje bei namuose, 
linkėjusiems greito pasveikimo laiškais, 
suteikusiems džiaugsmo įvairiomis dova
nomis. ,

Šiuos vardus aš visada prisiminsiu su 
pagarba ir meile: p. Min. Gylį, ponus 
Korbūnus, ponus Tamuloičius, pong Re- 
pečkg, ponus Siekius, ponus Kutkus, po
nus Grigaliūnus, panelę Gurskaitę, po
nus Rozenblotus, ponus Gurklius, ponus 
Matufionius, ponus Tamošiūnus, pong 
Vaškelį.

Dar kartg širdingai ačiū!
Balys J. Arūnas

Išnuomojamas kambarys ' ir virtuvė. Su 
baldais. Tinka vedusių porai. OL. 5785.

Išnuomojamos frontinis kambarys vienom 
asmeniui. Su baldais, l-me augšte. Ga
lima naudotis virtuve. 50 Mountview 
Ave. Tel. MU. 8496.

Išnuomojamos frontinis kambarys su bal
dais. 363 Groce St. Td. LL. 8361 po 6 
vol. vak.

A. STANCIKAS
Boigęs Notionol Rodio Institute Rodio 

ir televizijos skyrių.
TAISAU RADIO APARATUS.

Prašau skambinti ME. 1602, kasdien 
nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro ir šešta
dieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. ryto.

Išnuomojami 3 kambariai ir’virtuvė, arbo 
2 kambariai ir virtuvė ll-me augšte. Tel. 
JU. 5602.

Išnuomojamas kambarys ll-me augšte, 
27 Gore Vale Avel Tel. EM .4-5495.

Hnuemojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte su baldais, atskira vonia, suau
gusiems. Tef. KE. 0504.

I4K

1212 DUNDAS 8T.W. TeL LA9547 
J. Beržinskaa 

Užsakymai priimami ir paštu.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

peĘgabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
30 DEWSON STn Toronto, Ont 
Informacijų kreiptis OL. 1403 

24 valandų tarnyba.

LIETUVIŲ 
SMULKIŲ PREKIŲ 

KRAUTUVĖ

“VITA”
1033 College SL

(sekančios durys nuo Prisikė
limo parapijos)

puošę pp. Andriuškevičienė ir i 
Juzentavičiūtė ir papuošė tauti
nėm spalvom. P. Juknevičius pa
darė prisiminimui keletą nuo
traukų. Svečias buvo geroj nuo
taikoj, energingas ir be kelio- 

: nės nuovargio žymių. Šią savai- 
‘ tę vieši Montrealyje, vėliau vyks 
į Torontą, Hamiltoną ir kitas vie
tas, o grįždamas vėl čia sustos 
ir padarys visuomenei praneši
mą.

Skelbimas
Kovo 28 d. 5 vai. pp. iš CKAC 

radiofono, banga 760 girdėsime 
.lietuvišką radio pusvalandį, kaip 
tęsinį nepriklausomybės šven
tės minėjimo. Žodį prancūzų 
kalba tars radiofono vadovas p.; 
.Claude Bourgeois, lietuviškai — 
apyl. vald. pirm. L. Balzaras ir 
prancūziškai I. Kibirkštytė. To
limesnėje programoje dainos 
įdainuotos Čiurlionio ansamblio. 
Kviečiame visus tautiečius pa
sidžiaugti savo tautos dainų gar
sais. Pusvalandis skirtas supa-

; žindinti prancūziškai kalbančius 
kanadiečius su mūtų tautos isto
rija ir mūsų daina.

Apylinkės valdyba.
Montrealio Šalpos Komitetas

gegužės 1 d. rengia nepaprastą grama buvo įvairi, koncertas 
RAMUNIŲ vakarą. augšto lygio ir todėl nenuosta-.

Programoje: .meninė dalis ir ; bu, kad abu solistai susilaukė di- 
nepaprasta sa vo gausumu ir! dėlių publikos plojimų, “bisavi- 
Montrealyjė nematyta savo įvai- mų” ir gėlių. Galima tik apgai- 
rumu loterija. lestauti, kad daugelis to koncer-

Norsdar yra pusantro mėnesio to negirdėjo, kurie galėjo girdė
ti, nes salėje laisvų vietų dar 
buvo.

L. Akad. Sambūrio susirinki
mas įvyks šį penktadienį, kovo 
26 d., 8 v.v., 4225 Berri Št. mo
kyklos salėje. Dipl. inž. St. Nagi- 

Sav”o’ at7ihnk7mu"par^m^ite ' nionis .skaitys šviesovaizdžiais 
šalpos reikalinguosius ir links- paįvairintą paskaitą; Statyba ir 
mai praleisite Aką. Tad jau da- į ‘ Visuomene širdingai 
bar kviečiame tą diena rezervuo- kviečiama dalyvauti. Po susiim
ti šiam vakarui. kimo trumpos vaisęs. V-ba.

laiko, bet fantai — aukos loteri
jai jau dabar plaukia. Neatsiliki
te ir jūs. Savo auką — fantą įtei
kite tuojaus komiteto nariui, ar-
ba, negalint atnešti, paskambin
kite — paimsime iš namų.

Visas pelnas skiriamas šalpai.

ti šiam vakarui.
Jūs laukia
Montrealio Šalpos Komitetas.
Šalpos reikalingų skaičius 

Montrealio lietuvių kolonijoje 
kasdieną didėja. Šiomis dieno
mis pagal turimus išteklius su
šelpta Juzefą Riaukienė. Ji guli ’■ 
paliesta paralyžiaus, bet, pasak 
gydytojų, galima pagydyti. Turi 
tris mažus kūdikius. Vyras be
darbis.

Pagal gautas žinias nelaimin
goji Benaičių šeima vėl sukrėsta. 
Pats Benaitis paguldytas ligo
ninėn. Serga Bakaitis.

Tai tik dalis. Kiek guli ligo
ninėse, kurių niekas neaplanko? 
Kiek yra šeimų be duonos kąs
nio, nes maitintojai jau po kelis 
mėnesius yra bedarbių eilėse? 
Kas juos sušelps, jei ne mes, ku
rie dar šiandien dirbame. Tai 
mūsų pareiga.

Šalpos komitetas prašo pain
formuoti apie kiekvieną tautietį, 
patekusį nelaimėn. Taip pat krei 
piamės į dirbančiuosius, kurie 
sužinosite kur nors darbą, prašo
me skubiai informuoti komiteto 
narius, nes daug galima padėti— 
net daugiau kaip auka — šutei 
kiant žmogui galimybę pačiam 
duonos kąsnį užsidirbti.

Šiuo sunkiu laiku bendradar
biaukime ir tik bendromis jėgo
mis nugalėsime iškilusius sun- 
kumus.

Visi už vieną — vienas už vi
sus, šios dienos mūsų šūkis.

Tautų festivalis J. Em. kardi
nolui pagerbti įvyks balandžio 
23 d. Forume. Bilietai jau gauna
mi AV klebonijoje.

J. Narbutui, sporto kl. “Tau
ras” vadovui, padaryta sunki 
operacija Queen Elizabeth ligo
ninėje.

Praeitam TŽ Nr. išvardinant 
organizacijas prisidėjusias prie 
prezidento A. Smetonos 10 metų 
mirties minėjimo rengimo per 
klaida nepaminėta LAS Montre
alio skyrius.

Automobilių paroda Montrea
lyje šįmet ypatingai buvo puoš
ni, turtinga ir sutraukė daug 
lankytojų. Parodoje buvo išsta
tytos vien amerikoniškų firmų, 
daugumoje kanądiškų fabrikų 
gamybos, mašinos. 1954 metų 
modeliai skiriasi nuo senesnių 
metų automobilių savo spalvų 
šviesumu ir ryškumu, kaip iš oro 
taip ir iš .vidaus. Daug išstatyta 
liuksusinių mašinų. Viena iš jų 
— Ford Lincoln — pagaminta 
Fordo 50 metų jubiliejui atžymė
ti ir pasižymi tuo, kad visos me
talinės dalys paauksuotos; kai
na tik $42.000!

— Otava. — Kanada pasisakė 
prieš JAV projektą Michigano 
ežero vandens dali nuleisti į Illi
nois vandens kelią, nes tai su
silpnintų Niagara ir St. Law
rence pajėgumą, net 39.000 ark
lio jėgų.




