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Sovietų Sąjunga ar Rusija?
Mes iki šiol tebevartojame abu 

terminu ir niekad nesvarstome, 
kuris mums priimtinesnis ar tin
kamesnis. Lietuvos padėtis, pa
saulio akimis žiūrint, nėra toly
gi pvz. su Ukrainos padėtimi. Jei 
ukrainiečiai nori, kad politinio 
bolševikinio vieneto pavadinimu 
nebūtų sudaromas vienos ‘.‘so-

Terminologija turi savą pras
mę, išreiškia tam. tikrą pažiūrą į 
dalyką. Kartais ji darosi svarbi, 
nes įtvirtina, kartais ir labai il
giems laikams, pažiūrą į kurį 
įeiškinį.

Bolševikinės valstybės pavadi
nime vienodumo nėra ne tik vi
same pasaulyje, bet ir mūsų, lie
tuvių tarpe. Paprastai vartojami pietinės rusų tautos” įspūdis, tai 
du terminai — Sovietų Sąjunga 
ir Sovietų Rusija, kartais išsi- 
verčiant oficialaus pavadinimo 
inicialais — kartais rusiškais — 
SSSR, kartais lietuviškais — 
TSRS. Amerikiečiai benė daž
niau vartoja S. Rusijos terjniną. 
Jis beabejo yra ne oficialus ir 
neatitinkąs faktinę padėtį. Carų 
imperijos milžiniškuose plotuose 
gyventojų rusų buvo 43/< » o ne- 
l usų 57' <. Šiandien toje valsty
bėje rusų priskaitoma apie 90 
milijonų, o nerusų per 100 mil. 
Oficialiai Rusija tėra viena iš 16 
sąjungos respublikų — federaty
vinė respublika, apimanti dar 
daugelį kitų smulkių tautelių, o 
15-oje kitų respublikų gyventojų 
daugumą sudaro ne rusai. Tokio
je Ukrainoje pvz. iš 49.500.000 amerikiečių galvosenoje Sąjun- 
gyventojų 75,3'< yra ukrainie-' gai gali priklausyti daug tautų, 
čių. 9,7' < rusų, 5,3'J lenkų, 5,9' '< ! Jų galva, tai ir pageidautina, to 
žydų ir 3,8'< kitų. Daugely kitų j siektina. Amerikiečiai visada yra 
respublikų rusų gyventojų skai
čius yra dar mažesnis. Ypač men 
kas jis naujai aneksuotose “res-į .
publikose", kaip Pabaltijo, ypač I informacinėje veikloje verstų 
Lietuvoje, arba tokioje Moldavi- : kaip tik greičiau griebtis Sovietų 
joje. Laisvoje Lietuvoje rusų bu- Rusijos, ne S. Sąjungos termino, 
vo vos 2%. Dabar jų ten prigū- į Daug kam bus sunku išaiškinti, 
žėjo beabejo bent dvigubai ar 
trigubai, tačiau pastoviais gy
ventojais jų vistiek'negalrinž lai
kyti.

Tautos, kurios trokšta iš to ru
siškai bolševikinio tautų kalėji
mo išsiveržti, kaip ukrainiečiai, 
gudai ar kaukaziečiai, dėl to 
kiekviena proga stengiasi akcen
tuoti Sovietų f 
nevienaly tingumą ir 
protestuoja.

mums labiau rūpi kitas reikalas. 
Lietuvos 
organiška 
Sąjungos 
okupuotu 
pasauliui _
kinti ne naudojantis juridine So
vietų Sąjungos schema, bet už
akcentuojant faktiną padėtį, nu
rodant, kad Lietuva krito kaip 
rusiškojo imperializmo auka. 
Dėl to ir Sovietų Rusijos termi
nas mums nėra nepalankus. 
Priešingai, jis net patogus. Jei 
ten Rusija — vistiek kokia, — 
lietuviai juk negali jai priklau
syti. Tuo tarpu belytis tautiniu 
atžvilgiu Sovietų Sąjungos ter
minas nesusikerta su jokios tau
tos priklausomybe jam. Pvz.

pasaulis dar nelaiko 
bolševikinės Sovietų 

dalimi. Laiko ją tik 
kraštu. Tą okupaciją 
mums lengviau išaiš-

ir bus prieš vad. pulvcrizaciją, 
prieš smulkias valstybes.

Šitie samprotavimai mus savo

kad Lietuva negali būti* valsty
bių, kad ir sovietinių, sąjungos 
'dalimi, bet daug .lengviau bus 
išaiškinti, kodėl Lietuva negali 
būti S. Rusijos dalimi. Tokiam 
atvejy atpuls reikalas įrodyti, 
atskirai įrodyti, kad Sovietų Są
junga iš esmės yra ta pati Rusi
ja. Ukrainiečiai šiuo metu prieš

Sąjungos tautinį; Sov. Rusijos terminą veda gana 
visuomet stiprią akciją, tik kažin ar ne be 

jei panaudojamas reikalo. Juk jei Rusija, tai negi 
kur' Rusijos terminas arba kur ukrainiečiai turi būti jos dalimi? 
paminima “Sovietų Rusijos tau- Dėl to, manding, ir ukrainie- 

' ' čiams nevertėtų to termino veng 
ti. Priešingai, reikėtų visur ji 
vartoti, nes ištikrųjų tai yra ta 
patį Rusija, tas pats pavergtųjų 
tautų kalėjimas, saugąs, kad pa
vergtieji nenumestų pančių ...

ta". Jie visai teisingai nurodo; 
kad tokios tautos nėra ir reika
lauja kalbėti apie atskiras Sovie
tu Sąjungoje gyvenančias tautas, 
kurios rusų yra prievartaujamos 
ir kurios siekia laisvės.

Tiesa ir drąsą
Niujorko bendradarbio 

ALMAUS

Savaitės įvykiai
ma dėmesio į protestus valsty? 
bių, kurių būdą turimi faktai at
skleidžia”.

Ką galvoja amerikiečių 
“politbiuras” — NSC?
“The National Security Coun

cil” Vašingtone susidėjo iš šių 
asmenų: prezidento, Mr. Nixon,

Tiesa apie Maskvos tiraniją' 
seniai buvo žinoma pasauliui. I 
Tiesa apie Kremliaus budelius,’- ... . _
Andriejų Višinskį, visą tą kliką 8U; didžiu liberalu. Susikūrė ko- 
nebaidė ir nebaido laisvojo pa- rnitetu ištremtiesiems padėti, 
šaulio “liberalų” bei darbiečių Lowell Institute Kennan baigus 
ieškoti “nepuolimo bei draugiš- paskaitą atsistojo Mark Twain

žiojančiu balsu, pareiškė: “Jei viceprez.; Mr. Dulles; Mr. Wil-
kumo sutarčių” pavergtųjų tau
tų sąskaita. Bet, tiesa apie “hell- 
bomb”, 700 kartų stipresnę nei 
Hiroshimos, žinia, kad bolševi
kiniai pavergėjai gal ją taip pat 
turi, savų didmiesčių griuvėsių 
ir milijonų lavonų vizija, anglo
saksus tiek sukrėtė, jog neseniai 
“new look” staiga suseno. Pernai 
rašėme apie ginklą “Galingesnį 
nei atomą” (juom vadovauda
miesi bolševikai netrukus už
baigs Indokinijoje) — pavergtų 
tautu laisvės troškimą. Nežiū
rint nuolatinių šių tautų narių 
laisvėje pastangų ir *dar vis ne
ryškių JAV-se išdavų (Kersteno 
Komiteto veikla plačioji Ameri
kos spauda nesidomi, o Kongre
sas antrą savaitę nerado laiko 
Komitetui paskirti daugiau pini
go), atrodė, jog Amerikos vy
riausybė — iki šiol neturi nei pa
kankamo tautų išsilaisvinimo 
reikalo supratimo, nei drąsos, sa
vo rinkiminio šūkio — “išlaisvi
nimas” realizuoti. Diena iš die
nos pavergtieji per “Amerikos 
Balsą”, BBC ir kitus radijus te
girdėjo žinias, kaip praėjusį 
sekmadienį, jog Vakarai siūlė 
Maskvos budeliams ir tironams 
... visiems kartu nusiginkluoti.___
Taigi, velniop Jūs vergiami • • |
Nedaug kas iš jų tesuprato, jog' 
tai gal tik “diplomatinis žaidi
mas”, jog tai ėjimas prie “išlais
vinimo palaipsniui”. Kodėl tada 
stebėtis, jei lietuviai menininkai 
priima iš Maskvos tironų ordinus 
dekados metu?

Vergijos problema
Kai prieš 74 metus iš Rusijos 

grižo tuometinis JAV pasiunti
nys George Kennan (dabartinio 
George Kennan dėdė), nedelsda
mas parašė dviejų tomų knygą 
“Siberia and the Exile System”, 
kurioje skelbė virš 15.000 iš
tremtųjų likimą. Jis tada buvo 
vadinamas pavergtų tautų drau-

VLIKo BĖDOS NEMAŽĖJA
Mūsų Europos bendradarbioVLIKo posėdis šaukiamas š.m. 

balandžio 8 d. Per jį, reikia tikė
tis, taip pat bus pasisakyta VLl 
ko būstinės, kėlimo Amerikon, 
VLIKo ir VT pirmininkų kelio
nės Amerikon ir kt. reikalus. 
Keista, tačiau atsiranda žmonių, 
kurie tai kelionei, užuot ją pa
rėmę, savais sumetimais prieši
nasi, stengdamiesi surasti viso
kiausių priekabių, kad tik ji ne
įvyktų. Rodos, nieko nereiktų 
daugiau pageidauti, kaip kad nu
vykę pirmininkai vietoj išsiaiš
kintų visus reikalus, užmegstų 

■ dar gyvesnį asmeninį kontaktą 
ir pašalintų kaikuriuos neaišku
mus. kurių kiekviename darbe 
pasitaiko. Tačiau yra politikuo
tųjų, kuriems tai nepatinka. To
dėl tenka laukti, kad ir čia VLI 
Kas tars savo sprendžiamą žodį.

VLIKo kėlimas Amerikon tu
ri ir šalininkų ir priešininkų. Yra 
žmonių, kurie VLIKą norėtų ma
tyti nuvertintą ligi tam tikro ko- 
mitetėlio, aiškindami, kad tuo 
būdu būsiąs tik sustiprintas VLl 
ko “vėliavos kotas”. Kaip tų 
žmonių šalininkai iš tikro stip
rina “kotą", rodo nemaža kitų 
pavyzdžių, apie kuriuos verčiau 
viešai nekalbėti. Ir šis reikals 
reikalauja aiškesnio sprendimo, 
nes ir toliau, kaip praktika ro
do, žmonės su vienokais ar kito- pasveikino apyl. valdybos pirm’ 
kiais “įgaliojimais" rodo tenden-, j. R. Simonavičius. Toliau svei- 
cijos visai nesiskaityti su VLl 
Ku. o kaikas net įsidrąsinę rašo, 
k'id. girdi, pasiuntiniai negalį 
net VLIKo notų įteikti. Kai VLI 
Kas norėjo veikti per savo įga
liotinius, tai šaukta, kad kišama
si ne į savo sritį, o kai norima 
tą bendradarbiavimą sustiprinti, 
tada atsakoma, kad, girdi, su VLI 
Ku taip praktiškai šiuo būdu ne
galima veikti... Ir iš “šefo” pu
sės daroma veiksmų, rodančių su 
nieku kitu nesiskaitymą, tik sa
vo “aktų” visur kišimą. Ir šis rei-

kalas reikalingas aiškaus spren
dimo, bet ne tūpčiojimo vietoje 
vykdant VLIKo ankstesnius 
sprendimus.

Tenka laukti, kad kelionės me
tu po Ameriką bus taip pat pa- 
varstytas ir VLIKo personalinio 
sąstato sustiprinimo klausimas— 
ir į jį bus pritraukta dar daugiau 
pajėgių darbininkų. Šia proga 
tenka tik nusistebėti “N. Lietu
va”, kuri pati rodydama partinį 
ligūstą fanatizmą, juo apkaltino 
“T. Žiburius" — ir tai dėl p. Jaks 
—Tyriaus. Geriau dėl jo “NL” 
būtų visai tylėjusi, ypač atsime
nant, p. J. “darbingumą” tuo me
tu, kai jis buvo VT nariu... Iš 
jo dabartinio išgyrimo tenka tik 
belaukti, kad jis bus paskirtas 
arba VLIKo pirmininku, o jei ne 
— tai bent mažiausia vietoj p.

Zaikausko VT pirmininku arba 
Valst. Liaudininkų S-gos pirma- 
sėdžiu. Tiesa, kad juo patenkin
ta “NL”, p. hjl ir “kombinato
riai”, bet kai persūdoma, atrodo 
juokinga... Užuot puolusi “TŽ”, 
“NL” būtų geriau padariusi pa
našias pastabas pasakiusi ver
čiau tų adresu, kurie rašė, kad, 
girdi, p. J-rių iš VLIKo “išstū
męs” p. K. Zaikauskas, bet ne 
“objektyvios sąlygos”, kaip kad 
dabar mėgina aiškinti... Jei p. 
J. jau toks nepakeičiamas, tai 
kodėl pats LVS centras kaip tik 
jį pakeitė kitu žmogumi... Jei 
būtų sugebama į reikalą nors 
kiek objektyviau pažvelgti ir 
tikrai rūpėtų VLIKo darbingu
mas, kuriuo taip mėgsta dažnai 
“NL” dangstytis, bet ne savas 
kromelis, tai dėl objektyvaus 
VLIKo padėties stiprinimo jai 
tik reikėtų džiaugtis. J. M.

ir matomai susijaudinęs, truk

šitokia vyriausybė negali būti 
kitaip pašalinta, kaip dinamitu, 
tada ačiū Tau, Viešpatie, už di
namitą”.

Šiandien beveik kasdien pasie
kia vis nauji ir nauji patvirtini
mai apie Kremliaus tiranijos iš
sigimimą, nežmoniškumą, apie 
kasdien tremianjų ir naikinamų 
lietuvių ir kitų, tokių pat žmonių 
kaip Jūs, likimu, o kas?

Ispanai ir japdnai pasakoja 
apie žūstančius pabaltiečius 
Balandžio 2 d. į Barceloną at

vyko iš Sibiro stovyklų sugrą
žintų “Mėlynosios divizijos” li
kučių — 285 išlaisvintų ispanų 
grupė. Jų istorijos gąsdino ispa
nus, nemažiau kaip jankius ži
nios apie jų pačių turimą vande
nilio bombą. Ispanų spauda pla
čiausiai aprašė TSRS koncentra
cijos ir priverčiamojo darbo sto
vyklas. NYTimes Barcelonos 
korespondentas C. M. Cianfarra 
rašė, jog grįžę ispanai ypač gra
žiai atsiliepę apie politkalinius, 
kurių “didelį procentą sudarę 
gydytojai, inžinieriai ir kiti pro
fesionalai. Užsieniečių kalinių 
daugumą sudarė, ispanų tvirti-

. estai, latąįri ir lietuviai”. 
Tūlas amerikietis žurnalistas, 
šiuo metu Japonijoje, patyrė, 
kad ir neseniai sugrąžinti japo
nų karo belaisviai sakosi pažinę 
Sibiro vergų stovyklose nemaža 
pabaltiečių! Latvių spauda (Lat
vija Toronte) gražiai atsiliepė 
apie VLIKo Informacijos Tar
nybos vykdoma vokiečiu belais
vių, grįžtančių iš Pabaltijo ar su
sitikusių pabaltiečius “plačioj 
tėvynėj”, apklausinėjimą, nuro
dydama, kad latviai tuo reikalu 
nėra nieko padarę. Tai esąs Vie
nas iš paskutinių būdų sužinoti 
apie tenykštes gyvenimo sąly
gas. L _

Vergija keliama
Jungtinėse Tautose
Nepriklausomai nuo šių pra

nešimų, JAV-bės ir kiti, pareiš
kė palaikysią siūlymą, kad JT 
dabartinis “ad hoc priverčiamų
jų darbų tyrinėjimo komitetas” 
taptų pastovia institucija. Jau 
pernai šis komitetas buvo paruo
šęs 640 psl. raportą apie TSRS 
vergijos sąlygas, kuris nebalsuo
tas svarstyti šių metų sesijoje. 
Dabartinį siūlymą pateikė Theo 
Barnard, ‘International Com
mission Against Concentration 
Camps” pirmininkas. Jis išvar
dino šalis, jų tarpe mūsų mielą 
T .ietuvėlę. kurio’ vergija vis la
biau praktikuojama. NYTimes 
vedamajame pranešdamas apie 
žygius Jungtinėse Tautose ir 
Barcelonos ispanų pasakojimus 
rašo: “Iš Jungt. Tautų, pasaulio 
visuomenė laukia žygių... JT 
darbotvarkėje nėra svarbesnių 
punktų kaip šis. JT privalo visu 
griežtumu ir visa energija imtis 
vergų darbo reikalo, nekreipda-

MAŽOSIOS LIETUVOS DIENA TORONTE
Maž. Liet. Tarybos Pirm, ir 

VLIKo nario Erdmono Simonai
čio oficialus sutikimas ir pager
bimas įvyko sekmadienį balan
džio 4 d. College teatro salėje 
dalyvaujant apie 1000 Toronto 
lietuvių.

Susirinkimą atidarė ir svečią

kinimo kalbas pasakė Gcn. kon
sulas min. V. Gylys ir trijų pa
grindinių organizacijų pirminin
kai: Krašto V-bos J: Matulionis, 
Baltų Federacijos dr. M. Anysas 
ir Maž. Liet. Bičiulių L. Tamo
šauskas. Konsulas Gylys primi
nė, kad visas E. Simonaičio gy
venimas tai yra kova už M. Lie
tuvos suvienijimą su Didžiąja 
Lietuva. Laike pirmojo Pasauli
nio karo Vilniuje p. Simonaitis 
jau užmezgės ryšius su D. Lietu
vos veikėjais. Nors tuomet jis

buvo Kaizerio kario'uniformoje, 
bet po ja plakė lietuviška širdis 
ir jis nuo tada pradėjo atkaklią 
kovą už Lietuvos žemių suvieni
jimą.

Jis atstovavo M. Lietuvą prieš 
alijantus *ir aktyviai dalyvavo 
Klaipėdos sukilime, pareikalavu
siam aukų (Susikaupimu pa
gerbti žuvę Klaipėdos sukilime). 
Konsulas V. Gylys pageidauja, 
kad p. Simonaitis, kaip bešalis 
politikas, grįžęs Europon imtųsi 
iniciatyvos pašalinti nesutarimus 
tarp vadovaujančių veiksnių — 
VLIKo ir Dipl. Šefo.

J. Matulionis: p. E. Simonaičio 
atvykimas pagyvina čia mūsų 
veiklą ir ryžtą dirbti Tėvynei. 
Linki p’. Simonaičiui sulaukti to 
momento, kada bus sujungtos 
abi Lietuvos nuo Vilniaus iki 
Karaliaučiaus.

Dr. M. Anysas: Trumpai supa-

son — karšto aps. min.; Mr. Stas
sen — Director of Foreign Oper
ations; Mr. Flemming—Director 
of Defense Mobilization; Mr. 
Humphrey (iždas); adm. Rad
ford (gen. štabas); Allen Dulles 
(žvalgyba); Mr. Dodge (biudže
tas); C. D. Jackson — patarėjo 
“šaltojo karo strategijos klausi
mu ’, Kuris pasitraukė iš pareigų 
prieš savaitę; ir Mr. Cutler (pre
zidento patarėjo NCS). Kiekvie
ną ketvirtadienį 10 vai. laisva
jam pasauliui lemtingą NSC po
sėdį pradeda Allen Dulles pa
teikdamas savaitinę 15 minučių 
pasaulio žvalgybos santrauką. 
Prezidentas tada nuo Mr. Nixon 
klausinėja nuomonių. Dažnai iš
sivysto karštos diskusijos, kurias 
savo sprendimu užbaigia pats Ei- 
senhoweris. Sekančią dieną jis 
pasirašo pateiktą dokumentą ir 
nuomonė tampa JAV oficialia 
politika. NSC planavimo tarnyba 
susideda iš 6 viceministerių, ku
rie tik renka medžiagą sekan
čiam NSC posėdžiui. Kiekvie
nam iš jų talkininkauja trys, ke
turi specialūs asistentai, kurie 
nesibaido susirinkti nuomones 
nė paprastų eilinių žmonelių, ar 
'svetimtaučių, spaifdos Jungtinė
se Valstybėse. Jiems atidaros 
visos Amerikos valdžios įstaigų 
durys ir seifai, jie lengvai susi
siekia su visais jiems reikalin
gais žinovais. Tie žmonės Mr. 
Cutler štabui surenka reikalingą 
medžiagą iš kurio NSC paren
giamas protokolas. Jame iške
liama pagrindiniai problemos 
bruožai, toliau, koks turėtų būti 
JAV tikslas iki ši problema te
beegzistuoja. Trečia — išvardi
nama siūloma akcija. Ketvirta— 
nurodomi finansiniai ištekliai, 
penkta — dokumentacijos šalti
niai. Tai yra “darbo dokumen
tas”. Kelis kartus pertaisytas jis 
išspausdinamas keliuose egz. 
papkėje su auksinėmis raidėmis 
“National Security Council, Po
licy on...” Speciali neseniai 
įkurta įstaiga “The Operations 
Čoodinating Board” prižiūri, jog 
šitokios nusistatytos politikos 
būtų laikomasi. Šiai Vadybai va
dovauja gen. Badell Smith, Dul
les pavaduotojas, nariai: Mr. 
Stassen, Mr. Kyes — Wilsono 
pav., Mr. Allen Dulles ir C. D. 
Jackson. Ką iš tikro apie pa
vergtuosius galvoja šis šiuo me
tu svarbiausias JAV veiksnys? 
Ar tie dideli vyrai žino, jog Mas
kva nėra kaip kitos vyriausybės, 
kad ji nereprezentuoja net rusų 
tautos? Kad tai yra tarptautinių 
tironų klika, drebanti dėl savo 
pačios likimo! Jei žino, ar NSC 
turi planą tikrai užbaigti su šia 
gauja, ar laukia tolimesnių Mas
kvos ėjimų, kaip Indokinijoje ar 
Rytų Vokietijoje? Ar joje su
prantamos ir atjaučiamos kan
čios tautų, kurios buvo atiduotos 
budeliams prieš 10 metų? Ar 
Amerika prabils, nors Ženevo
je. reikalaudama laisvės ir tei
sybės joms ir žmonijai? Ar ži
nodama tiesą, Amerika išdrįs ją 
pagaliau tėkšti buvusiems ’’drau
geliams”? Ar NSC tebemano, 
kad ši baisi tragedija dar nėra 
keltina?

(Nukelta į 2 psl.)

Europos armijos sutarties ratifikavimo klausimas pereitą savai
tę iškėlė naujų didelių abejonių. Vokietiją ratifikavimo procedū
rą užbaigė — prezidentas Heuss pasirašė parlamento ratifikacijos 
dokumentą. Tačiau Vokietijos sprendimai nėra savarankiški. Kaip 
jau buvo minėta pereitos savaitės apžvalgoje, alijąntai nusprendė, 
kad kariuomenę Vokietija galės pradėti organizuoti tik tada, kai 
EA sutartį bus ratifikavusios į EGB įeinančios visos 6 valstybės. 
Svarbiausia čia Prancūzijos apsisprendimas. Ji, sakoma, nesiruo
šianti sutarties parlamentui pa
teikti prieš gegužės 15 d., o prieš 
tai vyksiančioje Ženevos konfe
rencijoje. Kremlius stengsis vi
sais būdais veikti Prancūziją nei
giamai. Italija, sakoma, negalė
sianti sutarties ratifikuoti be ru
dens. Dėl t<r tai Bonnoje mano
ma,- kad Ouropos Armijos rei
kalas jau beVfeik žuvęs ir reikėtų 
kitų kelių ieškoti.

Sovietų Sąjunga kovo 31 d. 
įteikė trijų didžiųjų valstybių 
ambasadoriams tolygias net 10 
puslapių notas, kuriose atmeta 
Europos Armiją ir siūlo visų Eu
ropos valstybių saugumo sutartį. 
Esą, jei prie šios sutarties prisi
dėtų JAV, tai Sov. Sąjunga su
tiktų įstoti į Š. Atlanto Sąj. Ma
nevras, žinoma, truputį juokin
gas ir be abejo vien propagandai 
padarytas, nes juk Š. Atlanto S. 
ištikrųjų tik prieš Maskvą nu
kreipta, kad jos gera valia nepa
sitikima — nepasitikima, kad-ji
nai vykdys JT chartą, kuri iš es
mės ir' yra tas pats, ką ji dabar 
siūlo. Dėl to tiek Vašingtone, 
tiek Londone, tiek Paryžiuje dėl 
siūlymo pasisakyta neigiamai, 
esą, jau Berlyno konferencijoje

H bombos pajėgumas toks di
delis ir sunaikinamas plotas toks 
platus, kad pasirodė, jog anks
čiau užplanuotas ir pradėtas 
vykdyti JAV įmonių išblašky
mas netenka prasmės. Kare, ku
riame būtų panaudotos H bom
bos, dabar vykdomo įmonių iš
blaškymo nepakanka. Reikia di
desnių atstumų^ Kaip paaiškino 
Atominės Komisijos pirmininkas 
admirolas Strauss, H bomba, su
sprogdinta 2000 pėdų augštyje 8 
mylių liametro plotą visai su-- 
naikina, 16 mylių diam. — žiau
riai apnaikina, 28 mylių diam. 
dar gana sunkiai apnaikina, o 
dar pavojingesni būsią bombos 
sukelti gaisrai. Be to, pastebėti
na, kad H bombą galima paga
minti bet kokio galingumo ir jos 
vienos gali užtekti sunaikinti 
betkokį miestą, net ir Niujorką, 
sako Strauss. JAV ir Kanada 
svarsto planą oro puolimo atvejy 
strateginius miestus evakuoti 
per 90 min.

Indokinijoje kovos dėl Dien 
Bien Phu, abiem pusėm virtę 
prestižo reikalu, traukia viso pa
saulio dėmesį. Komunistų puola

žindinęs su Baltų Federacijos 
tikslais, kurie galbūt ML veikė
jams yra‘nauji, nors tie tikslai 
turi artimą ryšį su M. Lietuvos 
ateitimi.

Politinė p. Simonaičio veikla 
tęsiasi per 2 generacijas — nuo 
Petisne ir Freistato laikų iki šiol 
p. Simonaičio kova nesustojo. Jis 
sudarė Klaipėdos sukilimo revo
liucinę vyriausybę. Vėliau atvy
kus gubern. J. Novakui, jis ski
riamas į vyr. Burmistro vietą, 
kur lyg kokiame širšyne jis ko
voja prieš vokietininkus. Maž. 
Lietuvos istorijoj p. Simonaičio 
vardas bus įrašytas pirmoje vie
toje.

L. Tamošauskas: Mažų tautų 
tragedija prasidėjo, kai Didžio
sios Lietuvos bajorija nutautėjo, 
prisiimdama lenkų kalbą ir kul
tūrą. Maž. Lietuvos lietusiai ne- Į niams menininkams įvažiuoti į

(Nukelta į 8 psl.) | Kanadą, dar neaišku.

Kanados menininkai j Rusiją
Pasirodo, kad tuo pat metu, 

kai buvo paprašyta vizų atvykti 
į Kanadą grupei Sovietų Sąj. 
menininkų, buvo taip pat pa
kviesta visa eilė Kanados me
nininkų dalyvauti bendroje su 
Vakarų Europos menininkų eks
kursijoje į Sov. Sąjungą. Iš pa
kviestųjų kanadiečių sutiko ten 
vykti trys: tapytojas Fr. Varley, 
teatralas bei rašytojas E. Ald- 
wincle ir MacDonald, muzikas. 
Vizos jiems jau prisiųstos.

Ar bus duotos vizos sovieti-

tarties buvo atmestas. Eden pa
stebėjo, kad Maskva pamiršo, 
ką ji daranti Rytų Europoje ir 
kad Š. Atlanto paktas yra atsa
kymas į tai.

H bombos bandymai, JAV at
likti kovo 1 ir 26 d. sukrėtė pa
saulį. Pasirodė, kad bombų ga
lingumas didesnis, negu buvo 
skaičiuota ir jos pridarė nelauk
tos blėdės. Pasirodo, jų galin
gumas prilygsta 12-20 milijonų 
tonų sprogstamosios medžiagos 
sprogimui. Tai labai išgąsdino 
britus, kurie supranta, kad karo 
atvejy nuo atominių bombų dau
giausia nukentėtų D. Britanija, 
ypač, kad joje yra ir JAV ato
minių lėktuvų bazės. Dėl to dar- 
biečiai vėl pradėjo reikalauti Ei- 
senhowerio, Malenkovo ir Chur- 
chillio susitikimoo atminės ener
gijos klausimams aptarti. Atro
do, kad H bombų sprogimas pa
darė įspūdžio ir Maskvoje, kur 
pirmą kartą pateikta daugiau 
žinių apie jas ir visuomenei. Kai
kas dėl to spėja, kad dabar Mas
kva gal pasidarysianti palankes
nė atominės energ-jos kontrolei. 
Tačiau JAV ir D. Britanija jau 
pasiūlė Maskvai paskubinti su
šaukti JT nusiginkavimo komi
siją, kuri gal užbaigtų atominių 
bombų gaminimo lenktynes. Ži
noma, kituose kraštuose, bet ne 
pas save.

paskutiniųjų. Jiems duotas įsa
kymas mirti, bet nesitraukti. Ma
tyt, tikimasi greitos paramos. Bet 
daugiau negu pačios kovos pa
saulį nustebino griežtas JAV 
valstybės sekretoriaus Dulles žo
dis. Savo kovo 30 d. kalboje jis 
davė suprasti, kad JAV pasiry- 
žusios net kariauti, bet komunis
tams neleisti užimti Indokiniją. 
Jis kalbėjo, kad reikią įtikinti 
savą tautą, jog reikia pasiauko
jimo, reikia įtikinti Prancūzus 
nedaryti nuostolingos taikos ir 
įtikinti Peipingą ir Maskvą, jog 
JAV vistiek pašalins jų rankas 
iš pietų rytų Azijos, nors reikė
tų net kariauti. Tačiau reikalas 
yra labai komplikuotas, nes JAV 
nenori, kad Prancūzija Indoki
nijoje kariautų kaip koloniali- 
niame krašte, bet kad tik padėtų 
Indokinijai pačiai apsiginti ir 
kad tos valstybės po karo būtų 
visiškai nepriklausomos. Atseit, 
JAV spiria Prancūziją kariauti 
ne dėl savo kolonijos, bet prieš 
komunizmo įsigalėjimą pasauly
je. Ar Prancūzija tai perpras ir 
ar panorės? O Dulles kalba daug 
ką išgąsdino ir Amerikoje.

Palestinoje padėtis dar labiau 
įsitempė, kai žydai užpuolė Jor
dano kaimą, apšaudę jį mino
mis, apmėtę granatomi?. Žuvo 9 
žmonės. Arabai nori, kad bylą 
spręstų Saugumo Taryba.

Maskvos premija Kanados policijos 
inspektoriui

Toronto ir visos Kanados len
kiškų komunistų tarpe didelis 
sumišimas. Maskva sukompro
mituota, sovietinio saugumo — 
MVD — aureolė sutepta.

Kiekvienais metais Maskvos 
“Sovietų žurnalistikos akademi
ja” skiria tris premijas, kurios 
įteikiamos balandžio 1 d. Šiemet 
pirmbji iš tų premijų, Maksim 
Gorkio vardo — 100.000 rublių 
arba $25.000 — paskirta Toronte 
einančio komunistinio lenkų 
laikraščio “Kronika Tygodnio- 
wa“ redaktoriui Wladyslaw.Dut- 
kiewicz “už liaudies demokrati
jos idėjų ir slavų savitarpio mei
lės skiepijimą buržuazinėje Ka
nadoje.
• Visa tai nebūtų buvusi jokia 

sensacija, jei po keleto dienų pa
skelbus tą žinią, Kanados kara
liškoji raitoji policija nebūtų pa
skelbusi, kad paskirta pensija 
pensijon išeinančiam policijos 
inspektoriui Walter Dutkiewicz. 
Kai minėto komunistinio laik-. 
raščio redaktorius Wl. Dutkie- 
witez tą pačią dieną iš redakto
riaus pareigų pasitraukė, paaiš

kėjo, kad tai tas pats žmogus, 
atseit komunistų laikraštį reda
gavo policijos RCMP inspekto
rius.

Aiškus dalykas, kad ką žinojo 
redaktorius Dutkiewicz, tą žino
jo ir policija. Kaip Kanadoje ko
munistai veikia, iš kur jų paja
mos plaukia ir daugelį kitų da
lykų sužinosime ir mes, nes Dut
kiewicz yra rašęs savo atsimini
mus, kurie netrukus pasirodys 
spaudoje. Gal būt, ten rasime kai 
ką įdomaus ir apie mūsų “Liau
dies Balso” draugus, su kuriais 
Dutkiewicz turėjo glaudžių rei
kalų. Juk net toje pačioje spaus
tuvėje buvo spausdinami abu 
laikraščiai, o be to, bus buvę ir 
bendrų ryšių bei susitikimų ten, 
kur visų instrukcijos gaunamos.

'Tiek lenkai, tiek mūsiškiai ko
munistai beabejo skelbs, kad vi
sa tai melas, kad esą du Dutkie- 
wieziai, arba, kad premija jam 
nebuvusi paskirta, bęt beabejo 
visi dreba, nes dar nežino, ką jis 
paskelbs. Kas ten bus apie lie
tuviškuosius komunistus, ir mes 
paskelbsime.
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Santykių su lenkais klausimas irVilniaus krašto lietuviai
Pastaruoju metu mūsuose pa- skaičius ;ištikrųjų, prašoko bet

Buk stipresnis už laimę
VLADO PUTVIO TESTAMENTAS LIETUVOS JAUNIMUI, 

’ . RAŠYTAS TRIS DIENAS PRIES MIRTJ

pa

ką

Laimė nekenčia silpnųjų. 
Nešunuodegauk prieš ją. 
Tik stipriųjų.klauso pasaulis. 
Jei sunkios sąlygos neleidžia 

tapti galingu valdovu, tai bent 
būk valdovu viso to pasaulio, 
kurs yra tavo sieloje.

Užvaldęs sielos pasaulį, 
"sfeksTir išorinę jėgą. j .

Būk stipresnis už laimę.
Vadinasi, surask savyje

nors, kas yra augštesnio, bran
gesnio, negu laimė.

Tuomet laimė, kaip geras šu
va, laižys tavo ranką.

Pasaulis ieško laimės, gaudo, 
maldauja ir negauna jos.

Pažiūrėk blaiviai, kas ją turi? 
Nieks jos neturi, o turi tik reti, 
ląbąi reti; turi ją tik stiprieji, 
kurie nesiklaupia prieš laimės 
deivę.

Laimės deivė!
Koks melas!
Aš tau sakau, mačiau daug 

deivių, bet tarp jųjų nesu matęs 
laimės deivės.

Išties tokios deivės visai nėra!
Toji, kurią pasaulis laiko lai

mės deive, visai ne deivė, bet ap
gaulės laumė. Jos dovanų maiše
lyje ant viršaus blizga smagumė
liai, o dugne nuodai.

traukti laimę.
Neišmanėli!
Ar gali būti sotus nevalgęs?
Ar gali laimėti lenktynes, ne

norėdamas bėgti?
Nusiminimo valandą sakai: te

gu prasmenga laimė, jei ji yra 
taip sunkiai gaunama.

Tai pasakęs griebi apgaulės 
maišelį ir išgeri neatskiriamus 
nuo jo nuodus. Pagaliau gauni 
pakelti vargų du kartu tiek, kiek 
tau siūlė pakelti doroji deivė.

Ir krinti dar skaudžiau, nusi
meni, ir kenti ir sakai: “Nėr man 
išeities”.

Išties, nėr tau išeities, jeigu 
paneigsi tą vienintelę galimą iš-

Tau, ir apskritai niekam ne
lemta paragauti trupinio laimės. 
Laimės galima gauti tik arba 
daug, arba nieko.

Neapsigauk žiūrėdamas į tuos, 
kurie kaip bepročiai eikvoja sa
vo jėgas ir lėšas, gaudydami 
smagumus.

Nelaimingi, jie skaudžiai ap
mokės, nes paneigė tikrąją lai
mę. .

Daug jaunuolių žuvo nemokė
dami atskirti tikrosios laimės 

„ nuo apgaulės.
Tikra laimė yra kiekvienos Tikroji laimė yra toji, kuri 

doros deivės krepšelyje, bet ji i laukia tavęs veiksmo ir vargo 
paslėpta pačiame dugne. Doroji1 gale.
deivė siūlo tau savo krepšelį, bet i Apgaulingoji yra toji, kuri vi- 
tu nenori juo naudotis, nes ant, -------- xju..-:-:- ----------------

viršaus guli idėja, pareiga ir vi- ! 
sa tai, kas tau atrodo sunkiai ke
liama, pavojinga, krauju perka
ma. Tu norėtum ranka pasiknis
ti jes krepšelyje ir iš dugno iš-

■ lioja tave savo žibučiais, smagu- 
! mėliais vieksmo pradžioj.

Tikrąją gali gauti tik dvasios 
į Stipruolis.
t Stipruoliu gi gali būti tiktai
■ tasai, kurs juo būti nori...

sireiškė gyvo "susidomėjimo lie
tuvių — lenkų santykių gerini
mu. Tikšlai. beabejo, geri ir gra
žūs, jei kartu savyje neturėtų ir 
didelių pavojų. Jų vistik yra. 
Prieš juos mes negalime užmerk 
ti akių ir mūsų vadovaujantieji 
veiksniai ir paskiri politikai, bei 
spauda į tai turėtų atkreipti di
džiausio savo dėmesio. Kai nuo
monės diskutuojamos savųjų 
tarpe, nežiūrint kiek jos būtų 
priimtinos lietuvių tautai, yra 
mažiau žalingos. Bet kai spauda 
pasigautą mintį paskleidžia, kaip 
tai atsitiko su Liet. Polit. Klubo 
Niujorke diskusijom, kur buvo 
liečiamos rytų Lietuvos sienos ir 
bandoma visuomenę paruošti 
(? Red.) tam tikriems mums nei
giamiems, tautiniams apsispren
dimams, jau yra negerai. O ne
gerai štai dėlko:

1. Lietuviškoji visuomenė Vil
niaus krašto reikalu gali būti nu
vesta į tokį aklygatvį, kad atė
jus tikrojo apsisprendimo metui 
pati nebežinos, kur eina mūsų 
krašto sienos — anapus Augus
tavo, Naručio, Smurgainių, Gar
dino ar prie Varšuvos? (Laisvės 
metais berods žemėlapius spaus
dinome žymėdami 1920 m. sie
ną).

2. Lenkai, matydami lietuvių 
tokius nusiteikimus, be abejo 
bandytų atstatyti “istorinius” 
lietuvių-lenkų ryšius.

Taigi, sutikime su realybe, kad 
kai kurie LPK narių diskusijų 
metu padaryti pareiškimai, vė
liau paskelbti mūsų spaudoje ir 
vėliau radę tam tikro atgarsio 
lenkų visuomenės tarpe, Lietu
vos reikalų gynimo atžvilgiu tu
ri neigiamo atspalvio. Lenkai 
nesupranta draugiškų kaimyni
nių santykių su Lietuva be uni
jos sąvokos ir skambaus šūkio: 
“Nuo jūrų iki jūrų”. Tad kiek
vienas žodis, duodąs akstiną kal
bom apie Uniją su lenkais, būtų 
lygus prašymui nedraugiškos ša
lies, kad ji į mūsų žemę numes
tų atomo bombą. Net ir ji tiek 
daug žalos nepadarytų, kiek jau 
esame patyrę nebeatitaisomų

hkų
To

įme
až-

Tiesa ir dra,sa
(Atkelta iš 1 psl.)

Dulles bėdflB* A V-
Praėjusią savaitę Mr.“ Dulles 

kalbėjo apie “vieningą akciją” 
pietryčių Azijoje ir jo balse jau
tėsi netikrumas. Prancūzai spio- 
vė į jo Europos planą, ir visoms 
keturioms lipa bučiuotis su mas
kvine klika, kad tik juos “taikin
gai” išleistų iš Indokinijos. Nėra 
tikras jis britų laikysena. O ką 
ir patys ’’jankiai“ ar buvę DP 
sakys, jei kartais NSC nutartų 
raudonikius ištėkšt iš Indokini
jos, pasiųsdama ten savo sūnus? 
Nelaimei, jog palyginti maža da
lis ir jankių politikų realizavo, 
kad Amerika lieka ir po sekan
čių rinkimų! Iš kitos pusės, 
“Heli bombos” neriboto galingu
mo turėjimas kiekvieną ameri
kietį gal slaptai masina užbaig
ti, su tais, ten Kremliuje...

NATO jėga
Prieš penkis metus, ačiū Mas

kvos prašovimui Berlyne, išmin
tingi vakariečiai nusprendė 
ginkluotis ir ruoštis žygiui. Šian
dien buvo skaičiuojama gen. A. 
Gruenther vadovybėje 48. divi
zijos, 5400 modernių lėktuvų ir 
160 naujai pastatytų aerodromų, 
jei 1951 metais tebuvo vos 15. 
Maskvai tas taip nepatinka. Ji 
kaltina užpuolimo rengimu, nes, 
girdi, “jau ir puolimo planus tu
rite”. Gen. Gruenther turbūt 
ašarodamasis aiškinosi, jog tik
rai ne — stiprinkite savo bau
džiavą be baimės. Puolimo pla
nai būsią naudojami tik tuo at
veju, jei Jūs pulsite. Pridėjo, 
jog teisybę sakant, TSRS turi 
juk net 255 divizijas vakaruose, o 
ir jūsų lėktuvai veik visi spraus- 
miniai...

Kennan vienintelis dabar 
šneka apie “išlaisvinimą” 
Respublikonams ir NSC užsi-

BANKO 
GALVOSŪKIS

tiniai akmenys, ant kurių mes 
dar turime teisę statyti-sau lais
vės rūmą, .Nes kasgi būtų žemė 
be savos tautos žmonių.

Dr. Jurgelė prasilenkė ir su 
1920 m. įvykiais. Anuo metu ne 
vieno lietuvio galva nusvyro nuo 
“draugo” lenko rankos. O kiek 
vilniečių buvo vėliau sušaudyta? 
Kiek jų lenkų kalėjimuose supu
vo? O tie, kurie gyvi išliko, dar 
ir šiandieną turi ant rankų gran
dinių rūdies nugraužtas, amžinai 
negyj.ančias žaizdas. 1938 m. ul
timatumas Lietuvai irgi buvo 
krauju ir paraku pakvipęs ne iš 
“draugiškumo”. Tai nėra joks 
prasimanymas, bet istoriniai fak 
tai ir jų negali nieks nei nuty
lėti, nei nuginčyti. Priėmus dr. 
Jurgėlcs nuomonę, jogei su len
kais tikrai nekariavome ir buvo
me draugais, savaime iškiltų į 
politinę areną tik “tikrieji” tu- 
teišai, kurie Pilsudskio įsakymu 
ir Želigovskio vadovaujami 1920 
m. spalio 9 d. Vilniaus kraštą už
grobė “be klastos, be šūvio ir 
kraujo lašo, nes jau buvo tokia 
Vidurinės Lietuvos tuteišų — 
lietuvių valia?. Vadinasi, tolygus 
atsitikimas, kaip 1940 m. Lietuva 
“laisva valia” įsijungė į TSRS.

Jautrusis sienų klausimas *
Manyčiau, skaudžiausiai mus 

Vilniaus kr. lietuvius palietė V. 
Sidzikausko pasiūlymas (žr. TŽ 
Nr. 6.) su lenkais rasti “modus 
vivendi”, jiems pasiūlius dabar
tinę LTSR—Lenkijos sieną nau
jąja demarkacijos linija ... Kaip 
yra skaudu vilniečiui išgirsti iš 
savo tautos-vairuotojų lūpų to
kius žodžius. Ir vėl šiaudinės 
gairės nutys per V. kraštą... Ir

vėl Vilniaus sričių lietuvis bus 
paliktas juodai nevilties nakčiai, 
baliai, kaip knygnešys, kad eida
mas iš Prūsų, žvalgytis į šiapus 
ir anapus demarkacinės linijos 
gairių... (Čia būtų tikę autoriui 
išsiaiškinti, pro kur tokia demar
kacijos linija eitų. Atsiminkim, 
kad Tarybinė Lietuva sienos su 
Lenkija labai mažai teturi. Be 
to, demarkacijos linija nėra sie
na. Ji sienos vaidmenį vaidina 
tik derybų metu. Red.)

Visų lietuvių pirmutinė ir di
džiausia pareiga įsijungti į liki- 
minę kovą už tokios Lietuvos 
ateitį, kuri savo sienose apjung
tų visas etnografines Lietuvos 
žemes — su 1920 m. sienomis ry
tuose, o vakaruose ten, kur už
tinkami paskutinieji lietuvinin
kų avanpostai.

Šiam tikslui mūsų politiniai 
veiksniai, bei tų sričių žinovai 
turėtų jau dabar susirūpinti visų 
reikiamų duomenų telkimu, kad 
atėjus reikalui būtų ką pakloti 
ant konferencijų stalo.

Mes lietuviai dažnai esame be 
aiškaus nusistatymo ir tvirto ap
sisprendimo, kai liečiamas sienų 
klausimas. Tuomet nekartą pra
silenkiame su Vasario 16 d. akto 
dvasia. Tokios drąsios minties 
skelbėju, kaip anuomet, šiandie
ną kažin kodėl trūksta. O jei kar
tais ir kalbama apie V. kraštą ar 
M. Lietuvą, tai tie pasisakymai 
yra tokie santūrus ir atsargūs, 
jog gaunasi įspūdis, kad bijome 
sakyti tiesą į akis tiems, kurie 
iš pasalų tyko. į mūsų valstybės 
žemes. Man rodos, jau būtų pats 
laikas lietuviams nuplėšti šią 
tylos “skraistę”! (Bus daugiau)

kokius statistikos duomenis, ku
riuos lenkai kaip įmanydami 
mažino (žr. “Vilnius tarp aud
rų”). • •

Ne “tuteišas” — lietuvis laisva 
valia atsisakė bažnyčioje savo 
kalba garbinti Dievą, vaikus į 
lietuviškas mokyklas leisti ir 
valdžios įstaigose lietuviškai kal
bėti, bet vaivados Bocianskio ir 
arkiv. Jalbrzykowskio dekretais, 
o lenkų žandaro rankomis iš mū
sų visa tai buvo atimta jėgos ir 
smurto keliu. Jei anapus ribos 
mūsų broliams buvo mažiau ži
nomi lietuvių persekiojimai Vil
nijoje, tai mums, V. krašto lietu
viams, lenkų nutautinimo politi
ka buuo ir yra aiški: sunaikinti 
lietuvius kaip “mažumą”. O šį, 
Lietuvai pragaištingą darbą, dir
bo ne vienos vaivada su Jalbrzy- 
kowskiu. Jiems ‘uoliai talkinin
kavo vyriausybė, pasiųsdama į 
V. sritį, šalia kariuomenės, tūks
tančius įvair. plauko kolonistų, 
dvarponių, kunigų ir kitų lenky
bės apaštalų. Pilsudskio, Želi
govskio bei kiti superosadnikų 
dvarai, buvo, pasak prof. S. Su
žiedėlio, lenkų plaukuotos , kar
pos ant Lietuvos kūno. Ir- jei to
kiame svetimųjų antplūdy V. kr. 
lietuvis išliko ne vien tik tautiš
kai susipratęs, bet ir kovojąs už 
krašto laisvę, manau,-tų vietinių 
gyventojų yra didžiausias nuo
pelnas lietuvių tautai. Ir štai dėl 
ko mes į juos turėtume žiūrėti 
ne su užuojauta bet su pasigė
rėjimu ir viltimi, kad rytų Lie
tuvoje jie yra liet, tautai tie ker-

skriaudų ir nuostbhų i 
susirišdami su 
pasėkoje mes L 
sunkumų rytų Lfetųvo; 
nai svyruojame apsi 
Viln. kr. sienų reikalu 
spaudoje randamos tuo. 
mintys dėlto atrodo rirh 
svarstytinos.

Lenkintojai ir “tuteišsfi’^ ♦ 
Politinio Klubo di§kūsųose

(žr. “TŽ” Nr. 6>‘ dt Jutge$(,nu- 
redęs, kaip teigiamą dalyk^ kad 
lenkai niekad su- lietuviliis* ne
kariavę, ir didžiausi lėnkijttojai, 
tiek isteriniais, tjek vėlesniais 
laikais buvę “tujeišai”.^

Ištikrųjų priešjogailiniais pai
kais Lietuva kariavo su Lenkais 
dėl Volynės ir Haličo. Per Jogai
los vedybas Krokuvos didikų 
klastos dėka į Vilnių buvo įves
tas pirmasis Lietuvos lenkinimo 
“Trojos arklys” — lenkų dvasiš
kų a — garsioji lietuvių tautos 
“krikštytoja ir švietėja”. Lenkiš
kosios kultūros nešėjų dėka am
žių bėgyje lenkinimo vėžys, savo 
atkakliu veržlumu, išsišakojo po 
visą Lietuvą. Tai ne “tuteišų” — 
lietuvių nuodėmė, bet ano meto- 
žalingos politikos vaisiai.

Kažin kodėl į mus vilniečius 
dažnas buv. nepriklausomos Lie
tuvos lietuvis žiūri pro netikrus 
“akinius”, primesdamas “tutei- 
šd” vardą. Kitas, sužinojęs, jog 
esi vilnietis, nustebęs pareikš 
užuojautą ir pasakys: “Žiūrėk, 
tai pats dar gerai lietuviškai kal
bi. (Šis atvejis lygiai tinka ir 
mažlietuvių atžvilgiu). Nusiste
bi tuomet' ir pats išgirdęs kone 
visuotiną nuomonę. Argi Vilniu
je nebūtų toji pati Lietuva ir 
mes vilniečiai — jūsų broliai, tik 
atplėšti nuo laisvosios Lietuvos 
kamieno per 19 m. nešėme sun
kią vergijos dalią?! Ir tie, ku
riems šiandieną yra primetamas 
netikras “tuteišo”- vardas, po , 
Pilsudskio — Želigovskio “žyg-; kovos lauką ir skuto šalin. Maj. 
darbiais” nesuklupo ir “oicZyz- i C. apsižvelgė.’
nai” savo sąžinės nepardavė. į —Ar aš laisvas? — šūktelėjo 
Jie paliko išt ikimi Lietuvai. į radiją.
šimtmečius vergavę, per kitų 
kaltę, užmiršo dažnas lietuvių 
kalbą, bet savo krašto idealų jie 
neišdavė. Pasivadindami “tutei- 
šais” tik įrodė nesą lenkai ir Var 
šuves primestos demagogijos ry
tų Lię.tuvoye4jDepripažįstą,.-Tie 
kurie šaukė esą lenkais, buvo at- 
sibastėliai iš gilumos Lenkijos.

ūsų 
mu 

u pa-

SABRES prieš Ml Gus
1951 m. spalio 5 d. maj. C. va

dovavo savo eskadrilei, kurJ 
įsmigo į tris kart gausingesnius 
MIGus. Žemiau savęs jis pamatė 
vieną MIGą kuris apleido kovos

spyrusiai vengiant išryškinti “iš- gija panašumui. Prof. Ernest J. 
laisvinimo” reikalą, buvę “kon- Simmons atsiuntė laišką praneš- 
tąinininkai” ir “didrusiai” smar- damas, jog konferencijos darbai 
kokai persiėmė pirma jų atmesta ' bus išleisti atskira knyga, kurią ,

.. . ■ ' - -1 Viln. krašte gyvenančių lietviųidėja. Praėjusią savaitę net pats 
Kennan, gal tikėdamas priside- 

! rinti prie Mr. Dulles, jau sutiko 
su “išlaisvinimo taikingomis 
priemonėmis” terminalogija.

Kalbėdamas Prince tone jis 
skatino laisvąjį pasaulį tapti tiek 
galingu ir laisvu, jog geležinė už
danga pati imsianti ir nukrisian- 
ti.....'

Amerikos spauda nekliudo 
“išlaisvinimo”
JAV spaudos vedamųjų nuo

monės susitraukia, jog Ameri
ka jokiu būdu negalinti pradėti

ir mes gausime.
Maskvos ambasadoriai, 

rašė praėjusią savaitę NYTimes 
korespondentas, laikė Maskvos 
blaškymąsi ir “Aprilio jucką” 
pasisiūlymu įstoti į NATO, kaip ■ 
tikrą įrodymą, jog Maskvos kli-! 
ka bijo. Ją gąsdinąs Vakarų vie-J 
bingumas ir ryžtingumas nežiū- ! 
rint visų plepalų ir spaudos “an
čių”. Vis geriau įsijaučiąs savo 
rolėje, Sovietijos žinovas, N Y ■ 
Times Harrv Schwartz rašė, kad ■ 
esančios tikros trys sovietų 

prie- i 
žastys: a) noras sunaikinti Ėu- i 
ropos armijos su Vokietija, idė-i 

Britanijos parlamente, buvo rei- ’ K1 ■.Pa.u-’e.Vs #s^e^ėtojų nenu- 
kalaujama uždrausti JAV admi- st?bS’ <ei artunmusiomis dieno-! 
nistraciiai tęsti šitokius manev- į.pasiūlytų pasitrauk-: 
rus. (Įdomu/ jog tik senis Chur- TSRS sienas, jei JĄV-bes su-: 
chillis patraukęs pečiais nusiste- įktlJ važiuoti namo is Vakarų 
bėjo: “Bet kodėl niekas nekliudo i įropos, rašo Schwartz. (Paba -.

- - - , ujo ir Lietuvos reikalas čia įskil
tų visame nuogume ir nesutiko- 
mume). b) Neras neutralizuoti ■

■ JAV-bių trimą pranašumą A&H 
” vedama-' Sakiais; c) Kiršinti vakariečius

“blaškymosi taikingumo” 
jokio karo su Heli bomba. Dau- 
gybėje: laiškų laikraščiams, ne

sovietų?) Amerikos spauda daug 
rašė apie visokias galimas prieš 
ženevines kombinacijas, tačiau 
nė vienas laikraštis, išskyrus gal

jame, neužsiminė, kad pavergtų' tarpusavyje. Schwartz taip kaip 
rautu išlaisvinimo bylos iškeli- ir ,mes šiame lietuviškame sa- _ 
mas šioj konferencijoj Amerika vaitrastyje pries menesi įsvede, j 
pastatytų vadovaujančio.] dcztci- i _„ 
jon. Kodėl JAV spauda tyli? Juk Į “H- _ " 
demokratijoje tada NSCouncil!
turbūt irgi tylės . ..

Atsiliepė rusiškosios
konferencijos pirmininkas
Neseniai vykusiai The Arden 

House sovietų ir rusų žinovų 
konferencijai Niujorko lietuvis 
žurnalistas pasiuntė laišką, pra
šydami informacijos bei konfe
rencijos dėmesio tokiems fak
tams, kaip Muravjovo žygiai ir 
1940 — dabar, bolševikinė ver-

KODĖL NAUDOTINOS 
PINIGINĖS PERLAIDOS?

Toi sougiousios ir potogiousios pinigų persiuntimo būdas paštu, nes pini
ginės perlaidos garontuojo, kad gavėjos tikrai gaus šiuos pinigus, be to, 
toi patogiausios budos juos iškeisti. Jūs galite įsigyti šias perlaidas, galio
jančias visur Kanadoje, kiekviename Dominion Banko skyriuje. Patarimams 
or pagalbai asmeniniais ar biznio finansiniais reikalais kreipkitės j Jums 
artimiausio Dominion Banko skyriaus vedejo. čia bus Jums draugiškai pč- 
tamauto. •

71 THEDominion
BANK

83 METUS TARNAUJA KANADOS ŽMONĖMS.

j jog “viskas priklauso nuo Mr. i 
~ 7 Schwartz pridėjo, jog 
“Mr. Dulles bus labai reikalinga 
inteligentiška, žinanti ir supran
tanti amerikiečių viešosios opi
nijos pritarimus”. Tas pats Har- I 
ry Schwartz vis labiau persime
ta į ne-rusiškųjų pavergtųjų tau
tų pusę. Komentuodamas nese
niai pasirodžiusią Mr. W. Ko- 
larz knygą “The Peoples of the 
Soviet Far East” jis jau randa, 
jog kiekvienas norįs susipažinti 
su Rusijos klausimu turįs per
skaityti šią knygą atskleidžian
čią slaptą tautų judėjimą So- 
vietijoje.

Amerikoje rusų tauta 
vengiama kaltinti
Įdomioj ir gerai argumentuo- 

toj paskutinėj knygoj “Our Se
cret Allies” anksčiau griežtas 
didrusių šalininkas Eugene Ly
tus randa kompromisą, pripa
žindamas tautų apsisprendimo 
teisę, primindamas didžiules ru
sų tautos pastangas išsivaduota 
iš Kremliaus klikos vergijos 
kurią ją įtraukę “latviai, žydai, 
gruzinai, lenkai ir kitoki”. NY. 
Times magazine panašia tema 
rašydamas Mr. Whitney išveda. ! 
jog dabartinės krizės TSRS prie- i j 
žastimi yra TSRS tautų ūkinin- t 
kų boikotas. (Atėjus lemiamai * 
valandai, vakarams paskatinus.: q 
jis būtų už vis galingiausias i 
ginklas. A.). Tik vargšas, vis dar į 
nesugeba skirti “Rusijos” nuo; 
“TSRS”. I

— Jūs laisvas. — atsiliepė jo 
sparno kaimynas užsiėmęs dvi
kova. — Drąsiai pirmyn!

“Sabre” metėsi į smigimą. Pri
artėjęs iš šono prie MIGo, maj. 
C. atidarė ugnį. Kulkos narstė 
Korejcfe ^debesėlius ir smigo į 
priešo, lėktuvą. Atrodė, kad šis 
sustojo ore. Variklis užgęso. Su
aižyta karšto švino kabinos už-

Naudingiausia pinigę investuoti į žemę
TIKSLIAUSIA TAI PADARYT! DABAR — PASINAUDOJANT

SKLYPAI VASAROS SQDYBOMS 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 i mūsų atstovą

899A Batburst St., tel. OL. 4837

LAKE SIMCOE HOMES & PROPERTIES
Savininkas DON CHRISTIAN

Jackson Point, Ont.

(Tęsinys iš praeito nr.) 

danga nulėkė į šalį Maj. C. skri
do tiesiai virš priešo lėktuvo. Jis 
matė jį apsiverčiant ant nugaros 
ir išpuolant lakūną.

Nedelsdamas laiko stebėti ar 
išsiskleis parašiutas, maj. C. grį
žo pas-kovojančius draugus. Su
jaudinti kovos, radijo šūkiai vis 
dar tęsėsi. Sabre sukosi, smigo, 
kilo pagal tai, kaip pastebėjęs į 
pavojų patekusį draugą, kitas pi
lotas komandavo. Puikiais augš- 
tojo pilotažo manevrais Sabres 
išvengdavo kiekvieno Mig puo
limo. 5 .

— Ar dar turit skysčio? — už
klausė maj. C. Vyrai patikrino 
rodikles.

— Tik truputis.
— Tada namo! — įsakė majo

ras. < -
Pavargę MIGai taip pat neši

nos šalin. Mūšis baigėsi. Maj. C. 
trečiasis MIGas susmukęs gulė
jo apačioje. Gal pilotą parašiutas 
išgelbėjo, gal ir ne.

Vėlų spalio 16 d. popietį maj. 
C. eskadrilė lydėjo bombonešius 
į gilų priešo užnugarį: Ši pareiga 
maj. C. buvo daug svarbesnė, 
negu paprastų susitikimų su 
priešu ieškojimas. Sabres skrido 
augštai virš sunkaus f lako., bet 
bombonešių įgulos ėjo tiesiai že
myn į patį pragaro tirštumą. Di
delės ir nevikrios mašinos buvo 
lengvas grobis priešlėktuvinei ir 
karštiems MIGams.

Maj. C. jautė didžiausią savo 
pareigą parūpinti geriausią, ko
kią tik galima, apsaugą drąsie
siems vyrams. Per puolimą jis 
laikė savo eskadrilę nuolatinia
me patruliavime, visą laiką pa
siruošęs pasitikti MIGuS. Šį kar
tą bombardavimas buvo taip 
puikiai sutvarkytas, kad uždavi
nys buvo atliktas ir. lėktuvai 
grįžo jau ’ namų link' nepasiro
džius nei vienam MIGui.

Atydžiai saugodami bombone
šius, Sabres buvo jau kelyje link 
Kimpo aerodromo, |kai staiga 
maj. C. pastebėjo žemiau šiaurėn 

■ skrendančius MIGus. Jų buvo 
tiek daug, kad jis negalėjo nė 
suskaityti. Tuo tarpu jis išgirdo 
per radiją:

— Priešo lėktuvai augštai,. 
skrenda į pietus.

Žvlgterėjo augštyn. Dangus 
buvo perpildytas MIGų. Nebuvo 
laiko galvoti. Maj. C. apsispren
dė greitai. Jo lėktuvai maža te
turėjo kuro. Bet į šiaurę skren
dantieji MIGai beabejo buvo to
kioje pat padėtyje. Jie jau paste
bėjo bombonešius ir ruošėsi pul
ti prieš grįždami į namus. Pietų 
kryptim skrendantieji' MI Gai 
buvo geresnėje padėtyje kuro at
žvilgiu. Bet ar pasiruošę kovai? 
Didelis jų skaičius piršo mintį, 
kad tai gali būti, ką Sabre pilo
tai vadino mokomuoju skridi
mu. Jauni lakūnai įsakyti nesi
velti į kautynes.

Maj. C. įsakė keturiems Sabre 
pasilikti su bombonešiais, o su 
likusiais 12 jis smigo link šiaurėn 
skrendančių MIGų. Paskutinį 
akimirksnį prieš atsirandant 
tarp jų, maj. C. dar metė žvilgs
nį augštyn link kitos MIGų ri
kiuotės. Jis pamatė ją sklaidan
tis.. Kai kurie skubinosi paskui 
bombonešius, dauguma tačiau

suko į dvikovą su Sabres.
Dar niekuomet toks didžiulis 

skaičius MIGų nebuvo mestas 
mūšin. Dvylikai aliantų lakūnų 
atrodė maža galimybių išlikti 
gyviems. Šis mūšis galėjo būti 
jiems paskutinis. Todėl jie ko
vojo, lyg jis nulemtų visą karą.

Per pusę valandos, ilgiausiai 
trukusias iki tol sprausminių 
lėktuvų kautynes, MIG Alley 
ūžė lenktyniaujančiais spraus- 
miniais ir kulkos pripildė orą.

Maj. C. teisingai spėjo apie 
antrąjį lėktuvų dalinį. Jo MIGai 
kovojo blogai. Jie bėgo į šalį nuo 
kiekvieno Sabres kryptelėjimo. 
Tačiaus tarp pirmojo dalinio bu
vo gerų lakūnų, su kuriais maj. 
C. vyrai turėjo būti labai atsar
gūs. Svarbiausia gi buvo kita 
problema. Priešo lakūnai žinojo, 
Sabres bebaigiant kurą. Anks
čiau ar vėliau sąjungininkai tu
rės liautis kovoję ir bėgti. Tada 
MIGai galės juos lengvai kaip 
tupinčias antis iššaudyti. Kad to 
išvengus, Sabres kovojo lyg pa
mišę.

Vienas MIGas krito, ir kitas. 
Vėl vienas. Keturi nuėjo lieps
nodami žemyn. Trys kiti apdau
žyti suko iš kovos lauko. Kiek
vieną minutę vis daugiau pasi
traukė.

Maj. C. girdėjo: . . .
— Pas mane tik prakaitas.
— Tas pat čia,— atsiliepė ■ ki

tas. '' "
Maj. C. pažvelgė į savo kuro 

rodiklę. Vos užteko sugrįžti į 
Kimpo. Vesdamas mūšin maj. C. 
tikrumoje įpareigojo -savo vyrus 
statyti savo gyvybes ant mažo 
procento išlikti gyvam. Dabar z 
kada dauguma MIGų pasitraukė, 
jis negalėjo leisti savo vyrams 
žudytis dėl tuščių kuro bakų.

— Skubėkim, — davė koman
dą. ;

Sabreą pasitraukė į pietus. 
Maj‘. C; sparno draūgas pranešė:

— Mes turim palydovą. į 
Pažiūrėjęs atgal maj. C. pamatė 
MIGą už savo lėktuvo uodegos. 
Sparnas prie spariio su savo kai
mynu jie smigo, vertėsi ir sukosi 
nusikratyti tuo prietelium, bet 
jis laikėsi prikibęs.

Maj. U. žinojo taisykles, kad 
joks Sabre lėktuvas negali skris
ti paviehiui, tačiaus kurui ir 
šaudmenims beveik pasibaigus, 
toks potvarkis buvo bereikšmis.

— Suk dešinėn? — įsakė savo 
draugui.

-Ką?
— Girdėjai? Suk dešinėn! Aš 

suksiu kairėn. Priekyje susitik
sim.

Abu Sabres nukrypo į priešin
gas puses. Negalėdamas nuspręs
ti, kurį persekioti, MIGas pame
tė abu ir pasuko atgal.

Keturi Sabres pabaigė kurą 
ore ir į aerodromą nusileidę) tik 
sū vairolazde. Vienas buvo pri
verstas iššokti netoli namų su 
parašiutu. Bombonešiai visi svei 
ki sugrįžo namo, kaip ir jų paly
dovai. Priešas gi brangokai už
mokėjo šiame mūšyje, kuris pra
džioje atrodė lyg beviltiškas, są
jungininkų pralaimėjimas. Už šį 
mūšį maj. C. gavo sidabrinę 
žvaigždę. J

(Bus daugiau)

* a
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DIDŽIOJI MOKYTOJŲ MISIJA
KLB KRAŠTO V-BOS PIRMININKO J. MATULIONIO ŽODIS PRADEDANT MOKYTOJŲ 

DIENAS 1954 M. KOVO 27 D. TORONTE
PLB K. Kr. Valdybos vardu 

sveikinu Švietimo Komisiją, su
galvojusią rengti ir surengusią 
šias iškilmingas Mokytojų Die
nas. Sveikinu ir pačius mokyto
jus, čia susirinkusius.

Kiekviena profesija turi savo 
problemų. Bet gal būt mokyto
jai tų problemų ar tik nedau- 
giausia turėjo ir turi, nes jie pa
tys yra tampriai surišti su tau
ta. Jų rolės nedavertino nei pati 
visuomenė, neįvertino savo rolės 
ir patys mokytojai.

Pirmoji, t.y. visuomenė, iš ne
rūpestingumo ir baimės prisipa
žinti esant didelėj skoloj. Juk 
nedėkingumas mūsų tarpe ar nė
ra pati dažniausioji nuodėmė. 
Patys mokytojai neįvertina, o jei 
ir įvertina savo rolę, tai tyli — 
iš įgimto šios profesijos žmo
nėms kuklumo. Nes nėra tikrai 
kitos tokios tiek kuklios ir tiek 
mėžai reikalaujančios grupės 
kaip mokytojai. Visai nepropor
cingai nei jos atstovų skaičiui, 
nei jų darbų reikšmei. Kad ir toj 
pačioj nepriklausomoj Lietuvoj, 
jie nebuvo kitaip vadinami kaip 

. “kaimo liktame” — greičiausiai 
patys save taip ir pavadino. Toji 

• “liktame” švietė nepaprastai ge
rai. O atsilyginimas jiems buvo 
pats mažiausias. Atlyginimai bu
vo mokami paskutiniai, o gyve
nimo ir darbo sąlygos pačios 
prasčiausios.

O tuo tarpu jų darbai tautai 
yra patys reikšmingiausi, nes jų 
rankose angančios kartos. Jie 
kuria tautos ateitį ir jos veidą, 
jie kuria tautos sielą.

Lietuvio mokytojo likimas vi
są laiką buvo su tauta, su pačios 
tautos gelmėmis. Nuo daraktorių 
ligi profesorių. Nuo spaudos 

- draudimo ligi nepriklausomybės 
užgniaužimo, tiek okupacijoj, 
tiek tremty. Kur tik būrėsi sau
jelė tautiečių, ten kūrėsi mokyk
la, ten jau buvo ir mokytojas.

Bet aš šiandien nenorėčiau 
leistis į filosofinius nagrinėji
mus. Aš mieliau norėčiau susto
ti ties atskirais pavyzdžiais, ryš
kiais pavyzdžiais, kokius esu 
pats matęs, patyręs ir iš kitų 
girdėjęs.

Man augant kaime labai daug 
girdėjau pasakojant apie griežtą 
mokytoją kažkokį Vitkauską. Jis 
ir lupdavęs smarkiai, bet ir mo
kė gerai. Tai buvo praeito šimt
mečio apie 70-80 metus. Jis mū
sų parapijoje arba valsčiuje — 
Suvalkijoje parapijos ribos daž
niausiai sutapdavo su valsčiaus 
— išbuvo per 10 metų. Per jo 
mokytojavimo laiką iš parapijos 
vaikų “išėjo į ponus” per 50 as
menų. Mokytojų seminarija, ku
nigų seminarija, gimnazija ir 
universitetas, buvo anais laikais 
lankomi iš tos neturtingos, ma
žai apšviestos užkampio parapi
jėlės. Pastebėjęs vaiką esant ga
bų. jis nuo tėvų neatstodavo, ra
gindavo, maldaudavo, aukso kal
nus siūlydavo ir žadėdavo, kad 
tik jig pamėgintų vienus kitus 
metus parizikuoti. Ir dzūkai rizi
kuodavo. Galvas kasydami, pyp

Kanadietis karys Vokietijoje
Be namie esančių, dvi Kanados brigados yra užjūriuose — vie
na Vokietijoje, antra Korėjoje, kur taip pat nebekariaujama. 
Neseniai ten du kanadiečiai kariai, patruliavę neutralioje zo
noje, buvo staiga apsupti 8 kin* karių, nusivaryti į šiaurę ir 
nelaisvėje išlaikyti 29 vai. Abu kariai sakosi nebuvę blogai 
tarktuojami, gavę tris kartus valgyti ir buvę klausinėjami. 
Tarp kitko buvę klausiami ar žiną kom. Kinijos vado vardą 
ar matę filmų apie Kiniją ir tt.
Į Europą balandžio mėn.. išvyks 250 karjų grupė pakeisti tar
nybą baigiančius.

kės krapštydami, bet pono “pro
fesoriaus” .klausydavo. Rudenį 
ūkininkas ir veža vienas į Veive
rius, kitas į Seinus, trečias į Sta- 
rapolę (senasis Marijampolės 
vardas). Be to, ir visa parapija 
buvo gerai išmokinta ne tik ru
siškai, bet ir lietuviškai. Kaip jis 
išmokindavo lietuviškai anais 
laikais, taip ir šiandien yra pa- 
laptis, bet jau lietuviška spauda 
parapijoje buvo ne naujiena. Tai 
buvo mokytojas — kūrėjas."

Štai kitas pavyzdys po kokių 
20-30 metų iš kitos parapijos. 
Mokytojas mokykloje išbuvo 20 
m. ir iš tos parapijos per tą laiką 
nei vienas nebuvo pasiustas į jo
kią augštesnę mokyklą. Toje pa
čioje parapijoje, kur prieš 25 m. 
matėsi ir studentų ir klierikų 
uniformos, buvo tik du gimna
zistai ir tie patys reikalingiems 
egzaminams pasiruošę kitose 
mokyklose.

Man pačiam teko laimės vie
nus metus, ir tai pirmuosius, mo
kytis pas žinomą visai Lietuvai 
autorių pirmojo lietuviško va
dovėlio “Žvaigždutės” — Bendo- 
rių-Bendoravičių. Tai buvo ištik- 
rųjų šviesi asmenybė ir idealus 
mokytojas. Ankstyva mirtis nu
traukė jo kūrybingą darbą. Ne
galiu praeiti ir pro kitą savo mo
kytoją ir kartu Tautos vyrą — 
Petrą Kriaučiūną. Tai buvo Ma
rijampolės gimnazijoj prieš pir
mąjį pasaulinį karą. Visas moks
las vyko rusų kalba. Tik tikybą 
dvi valandas dėstė poetas kun. 
dr. Gustaitis, palikęs labai gra
žių atsiminimų, ir lietuvių kalbą 
1 vai. į savaitę dėstė Kriaučiū
nas. Ką galima buvo išmokti ar 
išmokinti per vieną valandą sa
vaitėje? Atrodo, labai mažai. O 
Kriaučiūnas ne tik išmokindavo, 
bet kas svarbiausia, ir lietuviš
kos dvasios pripumpuodavo. Jo 
pamokos buvo mokinių jaukia
mos. Taip, jis mokė ir sunkios 
gramatikos ir painios sintaksės. 
Jis pats savo kalbą ne tik mokė
jo ir ja domėjosi, bet kas svar
biausia, ją mylėjo. Aš ir šiandien 
po 40 metų negaliu užmiršti jo 
kelių ryškesnių pamokų, kai, be- 
dėstydamas ir beaiškindamas 
kokią gramatikos taisyklę, nu
klydo į tarmes, užkliuvo už že
maičių, pasileido į praeitį, ir joje 
paskendo prie aukuro ir vaidi
lučių, prie vaidilų ir krivių, prie 
šventų ąžuolų girių ir prie amži
no jų ošimo. Tas pats Kriaučiū
nas mūsų akyse toje pačioje kla
sėje išaugo į kažkokį pasakų 
milžiną, į Lietuvos vaidilą,© jo 
didelė, graži balta barzda, augš- 
ta kakta, mėlynos akys ir taisyk
linga lietuviškos dainos kalba 
mus užbūrė. Mes pasijautėme 
tokie maži, tos visos praeities 
mistikos ir didybės taip prislėgti, 
kad ir kvapo pristigome ir paju
dėti bijojome.

Kitą kartą vėl jis iš įprastų 
taisyklių narpliojimo nuklydo į 
lietuvių kalbos grožį, į jos senu
mą, į jos pranašumą, kažkaip su
pynė su Lietuvos istorija, su Lie
tuvos kunigaikščiais ir vėl pasi

leido kaip į dausas, iš kurių tik- Į 
rai buvo sunku grįžti į kasdieny
bę. 14-15-16 metti mokiniai už
miršdavome tokiais atvejais vis
ką. Gimnazijos įprastas skambu
tis, taip visada mielai laukiamas į 
ir linksmai su triukšmu sutin-1 
karnas, tokiais atvejais Kriaučiū
no mokinių iš suolų ne tik nešo
kindavo, bet nepajudindavo, ne
nutraukdavo ir Kriaučiūno už
buriančios pasakos. Buvo tik šil
ta, griaudu ir kartu neapsakomai 
linksma. Kriaučiūno akių žiežir
bos nematomomis gijomis tekė
davo į jo jaunų klausytojų širdis, 
kurie lyg užkerėti sėdėjo ir de
gančiomis akimis sekė tą milži-* 
ną.

Užtat lietuviai mokiniai po to
kių pamokų laikėsi išdidžiai sa
vo būreliuose, iš augšto žiūrėda
mi į kitų tautų savo draugus. Jie 
žinojo savo tautos tuolaikinę 
okupaciją, savo tautos nelaimę, 
bet buvo tvirįi, nes jau jiems 
buvo aiški jų tautos praeitis, jų 
kalbos vertė, ir instinktyviai 
jautė, ko jie turi siekti — savos 
tautos laisvės. Nors Kriaučiūnas 
vengė politikos, dėl kurios daug 
kartų buvo kentėjęs, bet jis su-* 
gebėdavo kitoj formoj perteikti 
savo idėjas jauniesiems klausy
tojams.

Šiandien, mums esant tremty, 
esant apsuptiems kaip jūroj ki
tų tautų, kada mūsų kalbai grę- 
sia realus pavojus pačiose mūsų 
šeimose, ant lietuvių mokytojų 
pečių krinta didelė atsakomybė. 
Pavojus prie slenksčio! Mūsų 
jaunoji karta mūsų akyse tolsta 
nuo mūsų. Visa lietuviška trem
tis visuose kraštuose sutartinai 
kaip į bubną muša ir pirštu pri
kišamai rodo į slenkančią prie 
mūsų nelaimę — netekti kalbos 
labai artimoj ateity. Tad yra kuo 
susirūpinti!

Gyvenamųjų kraštų laisvės 
mus pavergia. Kraštų turtai ir 
pertekliai. mus tautiškai alina. 
Nevaržomas leidimas ir lengvu
mas mums patiems turėti savas 
mokyklas ir mokytis savoj kal
boj mums sudaro dideliausias 
sunkenybes. Kad kas nors mums 
ko nors neleistų, draustų, baus-

tų, niekintų, tada ir pas mus at
sirastų gaivališkas noras kovoti 
ir kovą laimėti. Dabar mes netu
rime su kuo kovoti, nėra priešo, 
psichologinis ginklas mums yra 
išmuštas iš rankų, ir -mes jau
čiamės bejėgiai. Šalia tautos lais
vinimo darbo, ši nutautėjimo 
grėsmė yra pati didžioji mūsų 
tremties problema. Kas bus, jei 
Lietuvos išlaisvinimo teks laukti 
10-15-20 metų? Su nuosavais vai
kais sunku, o kas bus su vaikai
čiais?.. .

Reikia ieškoti priemonių, rei
kia svarstyti. Reikia galvoti. Tad 
šis klausimas ar nebūtų pats 
centrinis, jei ir ne šių Mokytojų 
Dienų, tai iš viso pats centrinis 
punktas 'mokytojų problemose. 
Aišku, kad mums neužtenka to, 
ką ligi šiol turėjome. Neužtenka 
tų metodų, kurie tiko Nepriklau
somoj Lietuvoj, kur visa aplinka 
buvo lietuviška. Reikia grįži prie 
okupacijoje išbandytų ir davu
sių gerus rezultatus metodų.

Taip, šiandien svarbu vaiką iš
mokinti skaityti ir rašyti lietu
viškai. Bet dar svarbiau jam 
įdiegti lietuviškos dvasios, lietu
viško susipratimo, kad jis pajus
tų, kad yra garbinga būti lietu
viu. Ir čia Kriaučiūno metodas 
ar nebus pats pagrindinis. Šian
dien neužtenka mokytojams kai 
tinti tėvus — taip, jie turi savo 
kalčių ir todėl vertėtų gal su-

Prieš metus ALT aplankė prezidentą
Šv. Kazimiero dieną, kovo 4 i mą ne vien tik Pabaltyjy, bet ir 

JAV atstovų rūmai vienbalsiai! Vitr.ca crifvoa +io_
priėmė vasario 9 d. Wisconsin© 
respublikono Charles J. Kersten 
pasiūlytą rezoliuciją. Ši rezoliu
cija yra priedas anksčiau priim
to Amerikos Kongreso nutarimo 
sudaryti specialų Komitetą iš sa
vo atstovų, kuris ištirtų, kaip 
Lietuva, Latvija ir Estija buvo 
pavergtos, neteisėtai įjungtos į 
Tarybų Sąjungą ir kaip bolševi
kai žudo ir naikina tų šalių gy
ventojus. Šis tyrinėjimas jau bu
vo pilnai pradėtas sudarydamas 
Maskvos gauleiteriams pasauly
je daug rūpesčių, o Amerikos 
valstybininkams suteikdamas 
vaizdingų įrodymų atskleisti pra 
gaištingą Maskvos veiklą dabar
tiniame pasaulyje. Kovo 4 pri
imtas rezoliucijos priedas, būtų 
buvęs priimtas dviems dienoms 
anksčiau, jei ne pasibaisėtinas 
fanatikų puertorikiečių atenta
tas prieš posėdžiaujančius kon
gresmenus, kurių 5 buvo sužeis
ti. Sunkiausiai buvo sužeistas 
Pabaltijo užgrobimo tyrinėjimo 
komiteto vienas narių, Mičigano 
valstybės atstovas Bentley. Nau
jąja rezoliucija kongresas pave
dė komitetui ištirti “demokrati
jos paniekinimą ir žmonių žudy-

“visose kitose srityse, kurias tie
siogiai arba netiesiogiai kontro
liuoja pasaulio komunizmas”. 
Taigi, demokratinėje Amerikoje:

LIETUVIAI VOKIETIJOJE

lie- 
bu- 
lie-

Mūsų mirusieji: Lūbecke mi
rė Ona Matulaitienė ir Wewels- 
fleethe mirė 1954 III. 17. Deikus 
Justas, gim. 1901 m. Stakiuose, 
Raseinių apskr., ekonomistas, il
gametis teismo tarnautojas Kau
ne, o vėliau buhalteris, sąmonin
gas ir karštas lietuvis, kuris net 
mirties valandą apsiverkė, kad 
negalės būti palaidotas šventoje 
Lietuvos žemelėje.

Keletą, metų jam teko gyventi 
sanatorijose ir kitur, kur nebuvo 
lietuvių. Jis visą laiką sekė 
tuvišką spaudą ir laimingas 
vo, kai jį aplankydavo bent 
tuvis kunigas.

Palaidotas vokiečių kapinėse 
Wewelsfleeth, Kreis Steinburg.

Pakrikštyta kovo 21 d. Angelė 
Kurzembaitė. Jos tėveliai dirba 
viename vokiečių dvare kaip 
melžėjai, bet norėtų emigruoti 
į Kanadą pas savo dėdę Povilą 
Kalpoką.

Į Italiją pas T.T. Saleziečius 
išnyksta tęsti mokslo Kazys Sne- 
lius ir Alfredas Slederis.

Keletą metų išbuvę ligoninėje 
išėjo į gyvenimą: Aleksas Povi
laitis, Teresė Dubauskaitė ir 
Juozas Montvilas.

N C W C Hamburgo miesto 
centre, Ferdinand str. 58,.atidarė 
savo naują emigracijos biurą.

kuris pasitarnaus visiems norin
tiems emigruoti į JAV pasinau
dojant 1953 m. imigracijos įsta
tymu. Ši akcija turės pasibaigti 
1956. XII. 31.

Per Hamburgą su NCWC pa
galba numatoma praleisti 6.000 
pabėgėlių.

Pasekei Ewald (Pasekelis 
Evaldas) gim. 1913. III. 8 d. Ky
bartuose, dažytojas; Emilija, siu
vėja, gim. 1919. X. 30 d. Mirkė- 
nai, Utena; Vida-Emilija. moki
nė, gim. 1938. IX. 28 d. Kaunas; 
Petras, mokinys, gim. 1944. I. 17 
d. Jena (Vokietija) prašo tautie
čių pagalbos sudaryti emigraci
jos dokumentus į Kanadą. Jų 
adresas: E. Pasekei, (24a) Ham- 
burg-Altona, Stresemann Stras
se 138a, Germany.

Ištrauka iš laiško, gauto šį mė
nesį iš Lietuvos: “Čia dabar žmo
nės yra susirūpinę balsavimais į 
Augščiausias Tarybas. Čia bal
suosime ažu Kiprą Petrauską, 
garsų dainininką-giedorį, gimu
sį Ceikiniuose 1885 m. Jo brolis 
Mikas Petrauskas — kompozito
rius — jau yra miręs. Ažu antrą 
lietuvį balsuosime — ažu Alek
sandrą Guzevičių — gimusį 1908 
m. Maskvoj, — dabar ministrą 
kultūros”. K. V. Š.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 3 PUSI'

Scena iš operetės “Šienapiūtė”. “Dainavos” ansamblis, atvykęs iš Čikagos, ją pastatys Toronto visuomenei š.m. balandžio mėn. 24 
dieną, 7 vai. 30 min. vak. “Eaton” auditorijoje.

ruošti ir tėvų dienas — neužten
ka tėvams kaltinti mokytojus, 
reikia suglausti visas lietuviškas 
gretas bendromis jėgomis sutikti 
ateinančią į mūsų tarpą didžiau
sią nelaimę.

Žinoma, mokytojui kyla ir vi
sa eilė kitų problemų. Ir ne tik 
šiandieninės. O tuo tarpu sąlygos 
sunkios. Darbai slegia visus. Ma
terialiai" reikalai žmogų lietuvį, 
taigi ir tą patį mokytoją, gniuž
do prie žemės ir neduoda jam 
progų žvelgti laisvai į erdves. 
Bet lietuvis mokytojas, pakėlęs 
tiek daug sunkumų ir darbų, 
kaip ir visa lietuvių tauta, pa
kels ir šiuos laikus ir, kartu at
likdamas tremties uždavinius, 
pasirengs ir ateičiai — grįžti į 
Laisvos Lietuvos laisvą mokyk
lą. Ten reikės nušluostyti nuo 
tautos veido visas užneštas sveti
mas dulkes, kad lietuvio veidas 
ir jojo siela ir vėl sužibėtų savu 
grožiu ir nepakartojamu charak
teriu.

Mokytojas iš esmės yra kūrė
jas. Jis yra dailininkas, Jis yra 
filosofas, yra sociologas, yra tau
tos sielos formuotojas. Kokie 
šiandien yra mokytojai, tokia 
rytoj bus ir visa tauta. Tie visi, 
kurie pasirinko šį kilnų mokyto
jo vardą, kurie pasiaukojo dirbti 
tautos ateičiai, užsipelno iš visos 
tautos ir-pagarbos ir amžinos 
padėkos.

nu žodžiu neužsimindamas apie 
prašomą paremti Pabaltijo už
grobimo atskleidimą pasauliui. 
Kai atėjo eilė atsisveikinti Pijui 
Grigaičiui, pastarasis matomai 

laisvųjų piliečių valia — šiuo at-į susijaudinęs tarė: “Bet p. Prezi- 
veju Amerikos lietuvių — Mask-: dente, mes prašome" Jūsų pagal- 
va yra dar kartą atskleidžiama bos. Mes esame nutarę kreiptis 
pasauliui- visame savo kruvina-i į Kongresą ir prašyti, kad jis pa
ine žiaurume. Iš Amerikos lietu-! skirtų komitetą apgavingiesiems 
vių pasiūlymo išsivystė pirmasis i sovietiniams rinkimams ištirti. 
Amerikos plataus mąsto “tiesos! Šiais rinkimais Rusijos diktato- 
apie tikrąją Maskvą” atskleidi-, riai bando pridengti Lietuvos, 
mo žygis. Latvijos ir Estijos pavergimą.

** sakydami, kad tų tautų žmonės
Praeitų metų kovo 26 Ameri-' savu noru įsijungė į Sovietų Sa

kos lietuviai buvo pirmoji ma- jungą. Be Jūsų paramos mums 
žumų delegacija priimta nese^ 
niai savo pareigas perėmusio 
Prezidento Eisenhowerio. Iš pra
džių buvo jaučiamas skubėjimas, 
nes Prezidentas laukė atvykstan 
čio Prancūzijos premjero. ALT 
įteikė jam Memorandumą, kurio 
mintis Tarybos sekretorius Gri
gaitis trumpai atpasakojo. Prezi
dentas, trumpai pasisakęs dėl 
pateiktų minčių, labai gražiai at
siliepė apie lietuvius ir kitus pa- 
baltiečius pabėgėlius, kuriuos jis 
1945 m. sutikęs Vokietijoje ir ku
rių kultūringumas jam padaręs 
didžiulį įspūdį. Tai pasakęs jis 
pradėjo atsisveikindinėti, nė vie-

labai sunku prikalbinti JAV-ių 
Kongresą imtis akcijos bolševi
kinę klastą iškelti viešumon”. 
Prezidentas Eisenhoweris susi
domėjo. Pagalvojęs pareiškė, jog 
amerikiečiai jau turėję vieną 
tyrinėjimą lenkų karininkų iš
žudymo Katyne prie Smolensko. 
Girdi, tyrinėjimas nesuradęs tie
sioginių įrodymų faktams nu
statyti. ALT sekretorius į tai at
sakė, kad Pabaltijo tyrinėjimo 
padėtis būtų kitokia. Iš Katyno 
skerdynių neišliko nei vieno gy
vo asmens, o lietuvių, Maskvos 
neišprovokuoto užpuolimo ir pa
vergimo liudininkų yra dūkstan
čiai čia pat Amerikoje ir kitose 
šalyse. Tiesioginių liudininkų ir 
dokumentų, įrodančių Maskvos 
klastą ir smurtą, yra labai daug. 
Akimirką pagalvojęs, preziden
tas užklausė kitu'tonu: “Takiu 
atveju — ar kongrese jau kas 
nors yra daroma?” Gavęs atsa
kymą, kad dar ne, Prezidentas 
užklausė: “Ar bus kas įteiktų 
Kongresui rezoliuciją?” Lietuvių 
delegaciją Prezidentui pristatęs 
atstovas Kersten atsiliepė: “Aš 
pats tai padarysiu”. Prezidentas 
jam patarė: “Tad — apie tai pa
sitarkite su p. Dulles”.

Štai kaip tikrumoje demokra
tinėje santvarkoje vykdoma pi
liečių valia. Po metų tyrinėjimo 
plotmė buvo praplėsta. Lenkai, 
čekoslovakai, rumunai, vengrai, 
bulgarai, albanai ir vokiečiai, dė
ka Amerikos lietuvių žygio prieš 
metus, kovo 4 d. Kongreso nu
tarimu bus prisiminti ir padrą
sinti, pasauliui atskleidžiant ko
munistinio pavergimo baisiąją 
tikrovę.

Pats atst. Kerstenas, kovo 5 
ALTai atsiuntė laišką, dėkoda
mas už sveikinimo telegramą 
kongresui priėmus priedėlio re
zoliuciją. Jis tarp kitko rašo: 
“... Manau, jog Jūs pradėjote 
kažką didelio, kai praėjusiais 
metais Prezidento prašėte ištirti 
Pabaltijo tautų užgrobimą”.

A. Jogėha.

JAV “priešginklis” veikia
Politiniais, diplomatiniais ir 

psichologiniais sumetimais JAV 
užsienių reikalų ministeris John 
Foster Dulles kalbėdamas Pan - 
Amerikos kongrese Venezueloje 
sakė, jog ne maskvinis bolševi
kinis imperializmas, bet “tarp
tautinis komunizmas” yra da
bartinis pasaulio priešas. Dulles 
pasakė išsamią kalbą, kurioje 
buvo paminėta ir Lietuva.

Kalbą išprovokavo kai kurių 
Pietų Amerikos valstybininkų 
noras išsiaiškinti, ką turi galvoje 
p. Dulles tardamas “tarptautinis 
komunizmas”, siūlydamas bend
rą rezoliuciją, nurodančią reika
lą nedelsiant užkirsti kelią ko
munizmo plitimui Pietų Ameri
koje. <•

“Tarptautinis komunizmas yra 
plačiai išsišakojusi organizacija, 
kuriai vadovauja Tarybų Sąjun
gos kompartija” tiksliai apibū
dino p. Dulles, perspėdamas, jog 
nuo 1939 m. “ji pavergė 15 lais
vų valstybių ...” Jis nurodė, jog 
Maskvos kompartijos vadovai 
pasauliui vaizduoja atsakomin- 
gus Tarybos Sąjungos vyriau
sybės pareigūnus, bet tuo pačiu 
laiku pogrindyje jie( organizuoja 
ir planuoja tarptautinio komu
nizmo pergalę. p. Dulles nusiste- savąją rezoliuciją. Lietuvos kan- 
bėjo, jog Pietų Amerikoje esą-j čia ir skriauda, lygiai kaip ir ki- 
ma žmonių kurie tiki, jog “ko- tų pavergtųjų, tapo geriausiu 
munizmas išlaisvina”. Jis patei- Amerikos ginklu! (aini.) 
kė pavyzdžius, kas atsitiko to-r .
kiems naivėliams praeityje. Jis DreW apie imigrantus 
jaunesnysis, beveik iki pat mir-! II* komunizmą 
ties tikėjo, jog Čekoslovakijoje • Opozicijos lyderis G. Drew va- 
kemunizmas bus kitoks, suside-• sario 15 d gimtajame Guelph 
rmęs su tautine laisve ir nepri-! mieste dalvvavo ponios Browne 
klausomybe, del kurios jis ir jo -pagerbimo“ iškilmėse ir pasakė 
fėvas taip aršiai kovojo. Jo su- kalba. Kadangi p. Browne vra 

. traiškytas lavonas buvo pašau- i ūoli narė “Thfe Frendship Club”, 
liui tik dar vienas įrodymas, jog ; kuris rūpinasi imigrantais, tai 
komunizmas niekada nesikeičia. < Drew daug kalbėjo kaip tik apie 
Čekoslovakija buvo pavergta, ■ nau j uosius ateivius. Pasak Drew, 
netekdama visko, ką mes čia jajs turi būti pasirūpinama nuo 
Amerikos kontinentuose supran-! pirmos ju atvykimo i Kanada 
tame suverenumu. Ji tapo sekan- dienos, nes kitaip juos tuojau
čia auka, sąraše, į kurį Įeina Lat
vija, Estija, Lietuva, Lenkija, 
Rytinė Vokietija, Albanija, Ven
grija, Rumunija ir Bulgarija. Šis 
10, kadaise išdidžių ir garbingų 
valstybių, besidžiaugusių tautine 
laisve, tapo sovietų vergais, jei 
neblogiau” ,— tęsė p. Dulles. 
“Trečdalyje pasaulio, kuriame 
dabar dominuoja Tarybų Sąjun
gos durklas, nerasime nė vieno 
valstybininko, kuris išdrįstų vie
šai pasmerkti Tarybų Sąjungos 
vyriausybę ...” čia p. Dulles su
lygino padėtį laisvajame pasau
lyje ypač Amerikos kontinentuo
se, kur pagal “Pravdos” tiesą 
valdo “gangstęriškas dolerio im
perializmas”. “Pas mus gi nerei
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Geriausias Europos filmų teatras 
(Tramvajaus stotis tarp Spadina ir Bathurst) 

Informacijos telefonu KI. 0850, KL 6319
TAUSEND ROTE ROSEN BLUH’N

. (A thausand red roses are flourishing) 
(su angliškais parašais)

FILMAS PRATĘSIAMAS IKI BALANDŽIO 15 DIENOS
Ebba (Winnie Markus) ir Andrew (Rudolf Prack) jaunos poros 
rolėse. Jų džiaugsmą užtemdo seno pažįstamo (O. W. Fischer) 

pasirodymas. Filmas apie meilę ir liūdesį.
Kasdien 6.30 ir 8.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo 2 vai. pop ietų.

___ ... *
GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX 

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

561 • 567 KEELE ST. TEL. junction 4773
Block South of St. Clair Namų tel. CE. 1-3444 
TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

kia ypatingos drąsos, kad vienos 
mažiausių Pietų Amerikoje vals- - 
tybėlės atstovas čia viešai iškone 
veiktų pačią stipriausią valsty
bę. .. Džiaugiuosi šia laisve, nors 
kartais tai ir užgauna. Bet esmė 
glūdi tame, jog kitaip supranta
me suverenumo lygybę. Mes iš 
JAV siekiame, kad visad taip bū
tų. Mums nereikia vasalų, patai
kūnų, bet lygiateisių draugų. 
Lygiai kaip mes nepakęsime, 
kad Pan-Amerikos kongrese kal
bėtų ne-amerikietiškos pajėgos 
marionetė. Mes norime išsaugoti 
Amerikos bendruomenę, kurioje 
silpniausias gali kalbėti kaip tin
kamas, nes jis atstovauja tautą, 
kurios — iki jos yra nepriklau
somos — yra lygiateisės”.

Amerikos užsieniu reikalu mi- ’ 
nisteris Duties toliau atskleidė, 
kas slepiasi už uždangos proleta
rų rojuj. Darbininkai tėra bau
džiauninkai, o 15.000.000 iš jų 
Sibiro darbo stovyklose yra tikri 
vergai. Jis priminė Jungtinėse 
Tautose paruoštą trijų valstybių 
atstovų iš Indijos, Peru ir Nor
vegijos dokumentą apie Tarybų 
Sąjungos darbo stovyklas.

■ Po šios kalbos Dulles be di
desnio pasipriešinimo pravedė 

paima savo globon komunistai, 
kurių agentai, tos pačios tauty
bės kaip ir ateiviai, dažnai įsi-' 
mąišo į jų tarpą jau važiuojant t 
iš uosto Į paskyrimo vietą. Esą, 
nors ateiviai daugumoje yra an- 
tikomunistai, tačiau pasitaiką 
sunkumai pirmaisiais imigraci
jos mėnesiais kartais leidžia pir
mosiomis buvimo Kanadoje va
landomis pasėtai sėklai prigyti.

Drew toliau priminė, kad vi
somis kalbomis, kokiomis tik 
kalba imigrantai, čia yra spaus
dinama komunistinė literatūra 
ir plačiai paskleidžiama. Kas ją 
finansuoja, nežinoma. Tačiau esą 
žinoma, kad antikomunistinės 
spaudos niekas neparemia.

PATARIMAI DUODAMI 
VELTUI
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Lietuviška Vyriškų Rūbų
Parduodami paltai, kostiumai, įvai
rūs švarkai, kelnės, skrybėlės, bal
tiniai, kojinės ir tt. Taip pat siuva
mi paltai ir kostiumai geriausių 
specialistų pagal Jūsų užsakymus.

Požeminio traukinio atidarymo 
proga ligi š.m. gegužės mėn. 1 d. 

lietuviams .

15%NUOLAIDA

Sav. C. SALMONAITIS

Krautuvė

i

BILIETAI 1$ ANKSTO GAUNAMI:

"Niagara Restaurant" sav. J. Gird
vainį, 244 James St. N.; "Peoples 
Markef'sav. A.Steigvitą, 344 Main 
St. W; ir sekmadieniais po pamaldų 
parapijos salėje pas B-nės valdybos 

non B. Grinių.

2576 Vengė St, Toronte. Te!. HU. 9-9S24
(arti Briar Hill Ave.)

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

LALKRODiHIKKft
turintį 30 metų profesinę praktikų

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

KEN WILES REAL ESTAT?
JEI NORITE gerai nupirkti arba parduoti namus, 
ar biznius, kreipkitės pas mus. Astuonios Įstaigos 
Toronte Jūsų patarnavimui.

1,0 kombarių atskiras, mūrinis namas, vandeniu šildomas, šoninis įvažiavimas, 
yra garažas. Naujai iŠdekoruotas. Dovercourt ir Davenport rajone. Labai 
geras pirkinys. Kaina $16.800, įmokėti $6.500. Viena skola balansui.

6 kambarių geltdhų plytų švarus viduje namas, gražiame Dufferin - St. Clair 
rajonas. Kaino. $] 3.500, įmokėti $3.500.

Gera proga biznieriams įsigyti pigia kaino dirbtuvę, garažą ar galimą paversti į 
fabriką. Fabriko plotas 2700 kvadratinių pėdų, pastatytas iš blokų. Šalia 
14 kambarių gyvenamas namas. Namo ir fabriko kaina $35.000, įmokėti 
$12.000. Lansdowne - Bloor rajone. .. '" '

1675 BLOOR STREET WEST
ĮSTAIGOJ ATSTOVAUJA LIETUVIS

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

KER WILES REAL ESTATE

TtVISKEŠ ŽIBURIAI

KLB HAMILTONO AP. VALDYBA, balandžio mėn. 11 d., VERBŲ SEKMADIENĮ, rengia 
pirmąjį Hamiltone TORONTO LIETUVIŲ CHORO “VARPAS”, vėd. muz. St Gailevičiaus,

Koncertas įvyks
ROYAL CONNAUGHT HOTEL 

(King ir John g-viy kampas) 
Crystal Ball Room salėje.i

HAMILTON, Ont
Mokytojų suvažiavimo Toron- nuo ko ir mūsų finansinis pajė- 

te proga, kun. dr. J. Tadarauskas 
kovo 27 d. pamokslą skyrė lietu
vio mokytojo idealizmui ir tė
vynės meilei apibūdinti. Pagerb
damas šį suvažiavimą, klebonas 
primygtinai prašė Hamiltono 
lietuvių nebūti abejingais mokjn-

: tojui tremtyje, kuris po sunkaus , paaiškėti tuojau, ir vieno kito 
darbo fabrike didelę savo lais- i mėnesio bėgyje juos jau nupirk-

gumas būtu i vieną ar ar antrą 
pusę aiškesnis.

Kiti buvo tos nuomonės, kad 
šio reikalo neatidėlioti ir namus 
įsigyti tokius, kiek jau dabar bus 
surinkta pasižadėjimų. Žodžiu, 
namų pobūdis ir apimtis turėtų

Pradžia 6 vai. vak.

Įėjimas 1 del.

KLB Hamiltono ap. 
Valdyba.

1954. IV. 8. — Nr. (4 $23)
=s

Lietuviai pasaulyje
VALSTYBES

valaikio dalį praleidžia šeštadie
ninėj mokykloj skiepydamas tė
vų žemės meilę mūsų mažųjų 
širdyse, apeliavo į lietuvių tėvų 
tautinį jausmą: visi privalome 
savo vaikus leisti į lietuviškas 

j mokyklas.
| Po pamaldų už mirusius ar 
į žuvusius lietuvius mokytojus at
giedota Libera.

Lietuvių Namų įsigyjimo rei- 
kalu. šauktame susirinkime kovo 
27 d-, dalyvavo virš 100 žmonių. 
Po ilgesnių diskusijų išrinkta 
laikinoji namų statymo v-ba, į 
kurią įėjo: J. Paleliūnas, J. Va
levičius, B. Kronas, K. Baronas, 
St. Dalius ir J. Bajoraitis.

Susirinkime buvo jaučiamos 
dvi nuomonės: vieni kalbėtojai 
pasisakė už didelius ($100-200 
tūkstančių vertės) namus, ka
dangi šiuo atveju reikia galimai 
daugiau lietuvių pritraukti, kas 
reikalauja daugiau laiko, tad ir 
statybos pradžia galėtų nusitęs- 

, ti iki metų. Per šį laiką laikinoji 
j v-ba galėtų namų klausimą pa
kankamai išpopuliarinti ir su
traukti daugumą mūsų patrijo- 
tinės visuomenės. Tuo pat metu 
galbūt ir bendra Kanados ūkinė 
konjunktūra daugiau išryškėtų,

ti. Esą, ilga virvė greičiau trūks
ta, o be to, didesnius namus ga
lima būsią ir vėliau įsigyti šiuos 
pardavus.

Vieną ar antrą pusę perkalbėti 
ir įrodyti, kuri mintis būtų ge
resnė, šiuo metu ištikro sunku. 
Viena tik aišku, kad juo mažiau 
bus akcininkų, juo tie namai bus 
privatesnio pobūdžio ir visos Ha
miltono lietuviškos visuomenės 
lūkesčių nepateisins. Taip pat 
jiems bus didelis pavojus iš vi
suomeniniai tautinio židinio iš
virsti į siauros apimties priva
tų biznį, kur, kaip žinome iš pa-

lid. Verbų sekmadienį duos čia 
Toronto “Varpas“ ved. muz. St. 
Gailevičiaus. Programą išpildys 
vyrų ir mišrus chorai, duodami 
I dalyje mūsų gražiąsias tautines 
dainas (J. Žilevičiaus Tėvynei 
laisvės, J. Gudavičiaus Kur gi
ria žaliuoja, K. V. Banaičio 
Dramta du du, J. Švedo Lygioj 
lankelėj ir eilę kitų), o antroje 
ištraukas iš operų “Rigoletto”, 
“Fausto” ir “Parduotoji nuota-

Koncertas įvyks Royal Con
naught viešbučio Cristal salėje. 
Atrodo, kad retas tepraleis šią 
puikią progą!

Šįmet gegužės 7 d. sueina 50 
m. nuo mūsų spaudos draudimo 
panaikinimo. Iš ilgos grandinės 
atbundančios tautinės sąmonės 
laimėjimų, šis įvykis yra vienas 
svarbiausių, statytinas lygiagre- 
ta Nepriklausomybės ■ atgavimo; 
nes jeigu nebūtų buvę šio lai
mėjimo, nebūtų sekęs ir galuti
nis mūsų troškimų realizavimas. 
. Tautos Fondo Hamiltono sk. 
v-ba šios sukakties paminėjimui

tirties,‘tautiniam ar religiniam nutarė pravesti knygų.platmmio 
sentimentui labai maža vietos. va.^- V-bos nariai pasiūlys ha- 
Ypač tam didelis pavojus būtu miltomskiams vieną antrą liet.
tuo atveju, jeigu šie namai val
džioje būtų įregistruoti, kaip 
pelno bendrovė, o ši mintis iš 
kai kurių kalbėtojų buvo aiškiai 
juntama.

Asmenys, įėję į laikinąją v-bą, 
daugumoje buvo iš tų kalbėtojų, 
kurie pasisakė už greitą namų 
įsigyjimą.

Atvyksta Toronto liet, choras 
“Varpas”. Po ilgesnės kelių mė
nesių pertraukos Hamiltono lie
tuviai turės progos pasiklausyti 
puikaus, koncerto, kurį balandžio

knygą.
Pagerbkime šią spaudos su

kakti ta pačia spauda: atkreip
kime į ją šiais metais ypatinges
nio dėmesio! Įsigykime liet, kny
gų — papildykime 
lietuvišką kertelę.

savo namu 
Sk. St.

JA
J. Brazaitis pagerbtas Niujorke

Kovo 28 d. Baltijos Laisvės 
svetainėje, L. Fronto bičiuliai 
surengė kultūrininko J. Brazai
čio pusės šimtmečio akademiją. 
Ją pradėjo sėkmingas “Wall 
Streeto” naujakurys dr. Kazic
kas. Brazaičio kultūrinę — lite
ratūrinę veiklą aptarė “Aidų” 
red. Vaičiulaitis. Ig. Malinauskas 
prisiminė Brazaitį kaip pedago
gą, trumpo laiko švietimo mi- 
nisterį “6 savaičių laikotarpį, ku
ris prilygo kitų ministerių de
šimtmečiui”. Dr. Padalis kalbėjo 
apie J. Brazaitį kaip veikėją, per 
pogrindį atėjusį į politinę 1941 
m. vadovybę. Brazaitis, kaip L. 
vyriausybės laikinas premjeras, 
sugebėjo 6 savaites išlaikyti Lie
tuvos laikinosios vyriausybės 
prestižą nesuteptą. Dr. Padalis 
sako, jog vyriausybėse buvę ku
rie manę, jog būtų “protingiau
sia” tapti kvislingais, bet Brazai
tis griežtai atmetė, bet kokį be
sąlyginį bendradarbiavimą su 
naciniais »okupantais. Prie Než. 

r Kareivio kapo Kaune Laik. vy- 
! riausybė simboliškai atmetė na- 
cių galutines sąlygas ir tęsė Lie- 

. tuvos laisvinimo darbą pogrin
dyje, pažintas ir pripažintas.

Sidzikauskas prisiminė bend
radarbiavimą su Brazaičiu Ges
tapo persekiojant, VLIKe, Vykd. 
Taryboje. Jo politinės — diplo
matinės veiklos bendradarbiai 
nenorėtų atiduoti to besąlyginiai 
kitų sričių darbuotojams. Šių 
Brazaičio talentų tauta tikrai 
būsianti jeikalinga. Kun. St. Yla 
— kaip “augštaitis” — kalbėjo 

■•.apie Brazaitį kaip žmogų — kap
są. - Brazaitį, kaip Lietuvos didį 
darbininką sveikino jo dabarti
nių bendradarbių vardu Tėvas 

. Andriekus, OFM. Pats Brazaitis 
dėkojo už primintas kieto darbo 
ir tikėjimo dienas.

■Prof. dr. J. Meškauskas išlai
kė egzaminus Illinois valstybėje.

SIMCOE, Ont
lietuviams
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Sunkus darbas - kiekvienoje kalboje
Nežiūrint kalbos sunkumų, slovakas 

randa pasisekime Kanadoje
Žymus prekybininkas ir augštas Slovakijos vy
riausybės pareigūnas, Rudolph Frastracky atvyko 
Kanadon 1949 m. Kadangi jo anglų kalbos žinoji
mas tesiekė tik 10-tį žodžių, Mr. Frastracky pasi
samdė sekretorę-vertėją ir atsidarė Toronto mies
te importo-eksporto bendrovę.
Šiandien, lygiai po penkių metų, šis neokanadietis 
gali atsikvėpti, jausdamas užtikrintą padėtį ir sau
gumą savo naujajame krašte ir jausdamas savo

įnašą jo ūkio augimui. Jis yra tipiškas daugelio 
naujųjų ateivių atstovas, kuris laimingai atsiekė 
savo pasiryžimus šiame didžiajame mūsų kraš
te... krašte, kur galima laisvai galvoti... laisvai 
be baimės tikėti... in šias laisves Mr. Frastracky 
pilnai išnaudojo.
Kanadiečiai laukia žmonių,, atsinešančių talentus 
ir mokslą iš senojo pasaulio Į šį kraštą. Jie yra 
ateities kanadiečiai... kurie šiandien išnaudoja 
plačias mūsų krašto teikiamas galimybes; taip da
rydami, jie, žinoma, kartu prisiima įsipareigoji
mus, kurie ateina kartu su Kanados pilietybe.

Šis straipsnis yra vienas iš serijos, spausdinamų 
George Weston, Limited, geresniam Kanados ir 
jos pilietybės supratimui.

AUGŠTOS KOKYBES BISKVITŲ, DUONOS, TORTŲ IR SALDAINIŲ GAMINTOJAI

Pamaldų tvarka 
gyv. Simcoe, Delhi, Tillsonburg, 
Aylmer, Port Burwell, Rodney 
apylinkėse:

Delhi balandžio 10 d., šeštad. 
prieš Verbas, išpažinčių bus klau 
soma nuo 5 iki 7 v.v., 5.30 vai. 
pamokslas ir palaiminimas su šv. 
Sakramenty. Balandžio 11 d., 
Verbų sekmad., išpažinčių klau
soma nuo 12 iki 2 vai. p.p. Šv. 
mišios su pamokslu ir bendra šv. 
Komunija 12.45 vai.

Balandžio 18 d., šv. Velykos, 
pamaldos 12.45 vai.

Port Burwell — Balandžio 12 
d. šv. mišios bus laikomos 7.30 
vai., 8 vai. ir 8.30 vai.

Negalintieji atvykti į Delhi ta
me laike galės atlikti išpažintį 
i? priimti šv. Komuniją.

West Lome (Rodney apyl.) 
balandžio 13 d. nuo 7 iki 9 vai.

vai. pamokslas ir palaiminimas.
Balandžio 14 d. šv. mišios 7, 8 

ir 8.30 vai. Tame laike klausoma 
išpažinčių, pamokslas ir palai
minimas.

Balandžio 25 d. pamaldos 10 y. 
Maloniai sutiko' atvykti Į pagal
bą sakyti pamokslų Tėv. Ara- 
nauskas, S.J. iš Montrealio.

Prašau visus lietuvius daly
vauti. Marijos Metais nei vienas 
lietuvis tenelieka be Velykų iš
pažinties. Kun. K. Riekus.

Padėka
Širdingai dėkoju ponams Mikelėnams 

už man suteiktą ir teikiamą visokerio
pą pagalbą mano ligoje. Kovo 17 d. tu
rėjau operaciją Simcoe Norfolk General 
Hospital. Ponai Mikelėnai rūpinosi mani
mi ir- kiek tik galėdami stengėsi kuo 
dažniau lankyti. Dabar grįžęs iš ligoninės 
gydaus jų namuose, jų priežiūroje. Už jų 
širdingą ir rūpestingą vargą tariu širdin
gą ačiū.

Taip pat dėkoju tiems, kuri etmone
V. bus klausoma išpažinčių. 7.30 ' lankė ligoninėje: p. Astrauskienei, p. Ast- 

| rauskaitei, p. L. Balniui, ponams Dum-

SUDBURY, Ont.
Rekclekcijos praėjo labai gra

žioj nuotaikoj. Žmonių buvo dau 
giau nesu praeitais metais. Visi 
buvo sužavėti gražiais turinin
gais pamokslais, kuriuos sakė 
Toronto šv. Jono Krikštytojo 
parapijos jaunuomenės ir meno 
vadovas kun. Boleslovas Pacevi- 
čius. Didelė padėka ir pagarba 
šia proga tenka duosniajai ir 
nuoširdžiajai Sofijai Rąkštienei, 
kuri dvi dienas išlaikė visą lietu
višką kleboniją, ir padovanojo 
kapelionijos altoriaus dekoraci
jai puikų šilkinį foną, divoną ir 
gėlių su indais, o taip pat ir L. 
Kasperiūnui pačiam savo ranko
mis padirbusiam gražų priešalto- 
rį. Dabar pamaldų salėje gauna
si visai 'kitoks įspūdis. Sekma
dienį rekolekcijų užbaigtuvėms 
pietų pasikvietė nuoširdusis se
nosios kartos lietuvis Jurgis 
Dambrauskas į savo didelį vištų 
ūkį St. Charles bažnytkaimyje, 
apsuptame baltaisiais, Lietuvą 
primenančiais, berželiais. Ka
dangi anais laikais lietuvaičių 
čia nebuvo, teko vesti prancūzę 
žmonelę. Tačiau ji yra labai nuo
širdi lietuviams ir lietuviai yra 
dažni svečiai jų namuose. Pats 
Jurgis Dambrauskas yra kilęs 
nuo Vilkaviškio. Remia lietuviš
ką spaudą ir labai ilgisi Lietuvos 
ir lietuvių., Jis yra patriotiškai 
toks jautrus, kad sutinka lietu
vį, kaip savo brolį, o būdamas 
vienas, užsidėjęs lietuvišką 
plokštelę, net apsiašaroja.

Vakarienės buvo pakviesti pas 
vaišinguosius Jurgį ir Marijoną 
Kriaučeliūnus. Gaila, kad misi- 
jonierius negalėje ilgiau paėmus 
pasiviešėti, nes tą patį vakarą 
išsiskubino atgal į Torontą pas 
savo senutį sergantį tėvelį.

— Balandžio 24 d., šeštadienį 
prieš atvelykį, mokykla ruošia 
kroatų salėje šaunų atsigavėji- 
mo vakarą, šokiams gros geras 
orkestras. Veiks lietuviškas bu
fetas. K.AJS.

šioms, ponoms Balniams, ponams Čai- 
karris ir ponams Vilkams. Dar kartę šir- 
dingai ačiū.

Vincas Balnius.

VT pirm. K. Žalkauskas su po
nia balandžio paskutinėmis die
nomis išplaukia į JAV pratęsti 
vizų, kad vėliau galėtų įvažiuoti 
į kraštą. .

Padagogas Ignas Malinauskas 
virto staliumi, medžio darbų 
vykdytoju - rangovu. Kartu su 
inž. Augustinavičiu jis statė lie
tuvių bažnyčią Clevelande, o da
bar stato Putname seserų koply
čią. Projektas arch. K. Kriščiu- 
kaičio.

Pulk. J. Bobelis mirė Čikago
je kovo 28 d.

Jonas Žadeikis, paskutinis ne
priklausomos Lietuvos Tauragėj 
miškų urėdas, ig. ministerio Va
šingtone brolis, mirė kevo 27 d., 
apie 6 v. rytą, Providence -ligo
ninėje, Vašingtone po sunkios 
vėžio operacijos, padarytos vasa
rio 6 d. minėtoje ligoninėje. Mi
rė aprūpintas šv. Sakramentais, 
nes buvo globojamas ligoninės 
kapeliono ir kun. Znotino, seno 
pažįstamo iš DP laikų, kuris atli
ko visas religines apeigas ir ko
vo 30 d. palydėjo a.a. Joną į Mt. 
Olivet kapines.-

Jis staiga pasijuto sergąs savo 
darbo vietoje Immaculate'Semi
nary. Pašauktas gydytojas vasa
rio 4 d. jį pasiuntė. į ligoninę, iš 
kurios Jonui jau nebebuvo lemta 
išeiti..

Velionis buvo gimęs 1884 m. 
birželio 20 d. Pareškėčio vien
kiemyje, Varnių valsčiaus,-skait
lingoj e Juozapo ir Teofilės-Ža
deikių šeimoje. Pradinį mokslą 
ėjo “vargo mokykloje”, - dirbda
mas tėvų ūkyje.- Atlikęs karinę 
tarnybą baigė “Saulės” - kursus 
mokytojams ir buvo paskirtas į 
Platelių pradinę mokyklą, kur 
mokytojavo iki pašaukimo: į rusų 
kariuomenę prasidėjus i Pasau
liniam karui.

Pasibaigus nepriklausomybės 
karams, Jonas įstojo į Žemės 
Ūkio Akademiją Dotnuvoj stu
dijuoti miškininkystės. Baigęs 
mokslą, dirbo Kretingos urėdijoj 
kurioje jam teko dalyvauti Pa
langos - Šventosios pajūrio ap
želdinimo darbe, vėliau Plungės 
girininkij o j, paskiau - Panevėžio 
urėdijoj, iš kur buvo paskirtas 
Tauragės miškų urėdu. Ten jis 
išbuvo per abidvi rusų ir vokie
čių okupacijas.

Atvykęs į Ameriką 1949 m., 
gruodžio mėnesį, susirado darbo 

i Immaculata Seminary, kur dirbo 
ūkio srityje iki pat susirgimo.
PRANCŪZIJA

“Prancūzija - Baltija” komit. 
įkurtas

kovo 20 d. Paryžiuje įvykusiame 
steigiamajam susirinkime, kut 
buvo priimti įstatai ir išrinkta 
D-jos Taryba bei Vykdomasis 
Komitetas. Susirinkime dalyva
vo dvidešimts vienas asmuo; jų
jų tarpe buvo ir ^Lietuvos, Lat
vijos bei Estijos atstovai Pary
žiuje — d r. S. Bačkis, O. Gros- 
vald ir K. R. Pusta.

Vyk. komiteto pirmininku iš
rinktas senato vicepirmininkas 
Ernest Pezet.

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
BUSINESS BROKER

NAMAI PARDAVIMUI:
Rctemoonte: prie St. Zottique 2-įų šeimų po 5 kamborius. Naujas. Cerrtrolinis 

šildymas. Kaina $16.000, įmokėti $5.000.
3-įų šeimy, 1 butas 5 karnbarių ir 2 butai po 3- kambarius. Naujas, moder
nus, su centraliniu šildymu. Kaina $19.000, įmokėti $8.000.
2-jų šeimų, visai atskiros prie St. Zottique. 2 butai po 5 kambarius. Centra- 
linis šildymas. Ypatingai gražus ir geros statybos. Kaina $20.700.

Chabot: prie St. Zottique. Gerame stovy 5 ir 5 kambarių 2-jų šeimų narnos? Kai
na $11;500, įmokėti $6.000. • '

Apartment^ namait Pie IX, 12 butų po 3 kambarius. Centralinis šildymas, šaldy
tuvai/krosnys. Visai atskiras. Kaina $72.000. Pajamos į metus'$$10.968.

Verdane: Rolland St. 2-jų šeimų, visai atskiros naujas, modernus namas.’Kaino 
;$16.500, imbkėti 8.000.
Valiquette~St.'-4 šeimų, 2-jų metų namas.' Kaino $28.500.

ViHdLa«olle:-9 Avė., 2-jų šeimų po 5 kambarius, naujos namas.’’-Kaina $ 16.500, 
įmokėti $7.000. , ,

Padd E*fM*ion: 2-jų šeimų, 5 metų nomas. Oru šildomas, po 4 kambarius.* Koi- 
•naf $13,500, įmokėti $5.000.

VASARVSETtS: St.1Cutbert. 50 mylių nuo Montreblio prie kelio j Quebbc. Ne
toli ežeras.-6 kambarių. Kaina $2.500, įmokėti^ 1.000.

’■Var-Dovld prie St. Agathe. Prie pat Goldeen’. Lake. -4 - kambarių nomas ir 
^erdvus*žemės sklypas. Kaina $3.000, įmokėti $1.000.

Pd*luflM*M«tg«ge: nomas statybos eigoje — 60% vertės iš Užbaigtiems 
namams’ 50% vertės iš 5’/2 %. Tarime daug žemė* *Hypų žemomid keltomis.

Norėdami parduoti ar pirkti kreipkitės |. pirmąją Moatftily 
lietuvių Real Estate Įstaigą.

ffllūsų tikslas — Jums phčteti!
Namai —žemė — Paskolos —r Draudimas 

JUMS MIELAI PADtS AGENTAI

JUGražys A. Skrebutėnas B^azūkas
iTefef J RA? 1-3148 Tolei. PO. 6-5407 - T«W.?P0. 4JP041

177 SHERBROOKE ST. W. Kambary* S. Taki.: LA. 7932rLA. 9871/Pa<»6495 
Darbe vtdaede*: nuo-9 vai. ryto iki 9 vaL vakaro.

Dr. GUNDARS DR1WUIS *
M.D. — L.M.C.C.

780 Main St., East, Hamilton į
GIMDYMO PAGALBA

Moteriškų ir vyriškų rūbų siuvėjas

Priimu visokius užsakymus. Angliškų ir vietinių medžiagų pa
sirinkimas vietoje. 20 mėtų dirbu savo sifedalybėje.

224 WILLIAM ST., LONDON, ONT. Tdet T V*
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Pirmosios Lietuvių Mokytojų Dienos Kanadoje

JONĖ DAPKUTĖ
(Pabaiga) i

Baigus skaityti, vaikas ir too- 
tina minutėlę nutilo. Aurutis ly
giai, vienodai, nejudėdamas žiū
rėjo į vieną kambario tašką. Ką 
jis galvojo? Kokius vaizdus raiz
gė jo dar . jaunutė vaizduotė? 
Kas visa tai pasakys ir išaiškins 
jo motinai? *

— Ką dar tau paskaityti? 
ramiai paklausė Gražina.

— Mamute, paskaityk dar 
patį,

tą
ištarė sūnus.

Čia Gražina ėmė šnekinti sa
vo sūnų, lyg jo < prašymo visai- 
nenugirdusi. Daug Aurutis' turi 
knygučių, reikia ir jas bent: kar
tą paskaityti.
sileido:

— Mamute, 
apie tėvelius. 
mano tėvelis?

> Gražina žiūrėjo į-sūnų. Ji nesi
tikėjo savo skaitymu iššaukti 
sūnui pasiilgimą: Aurutis. laukė, 
ką pasakys jo motina. Labai 

»rimtu, 'susirūpinusiu žvilgsniu 
jis sekė motinos veidą, akis, lū
pas. Gražina sėdėjo rami ir rim
ta. Ji1 kaupė savyj e mintis, ieš
kojo sūnui suprantamų žodžiui 
Kąjp būtų .gera šiandien jam at
verti savo širdį,-viską viską pa
sakyti, bet dar ne laikas. O jis, 
tas laikas, ateis, ir sūnus viską 
supras.

Ji ramiai žiūrėjo sūnui;, pakis:
— Yra tavo tėvas, vaikeli, jis 

gj7vas...
Berniukas šoktelėjo patale, 'SU- 

. plojo- rankutėmis, stipriai apka
bino motiną, atrodė, kad ji bran
giausi’radinį'radusi ir sūnui-ati
davusi.

— Kaip gerai, mamute, kad 
gyvas...

Motina stebėjo savo - Sūnų, ’jo 
nuoširdų, vaikišką džiaugsmą ir 
tęsė toliau:

— Bet jis tavęs, Auruti, nemy
li, jis paliko tave...

— Nemyyyli? — labai nustebo 
berniukas, — kodėl?

Motina nieko neatsakė. Minu
tę palūkėjusi, ji- sūnui- paaiškino, 
kad. jis dar mažas, kad jis greit 
užaugs ir tada’ viską sužinos.

■ Bet sūnus nenu

knygutės rašo 
.’Mama,- kur yra

kadaise darydavo, jų vengda
mas, bet kojos jo neklausė. Jis 
ankščiau tokiais atvejais teisin- 
davos, kad dar ne laikas su vai
ku susitikti, jis perdaug mažas, 
nieko nesupras. Tegu užauga, 
tada su'juo apie vsiką pasikal- 

rbėsiąs. Jis apsidairęs pamatė 
žmones užimtus savo reikalais. 
Nieko baisaus neatsitiko. Sū
naus akys surakino1 Na vieką. Jis 
visas pražilęs, gyvenimo sūku
rio išsekintas, apsisuko į sūnų 
ir taip liko bestovįs.' Aplink gir
dėjosi šauksmai, sveikinimai 
parbėgusiems sportininkams. 
Minia paslinko toliau, tačiau tė
vas ir sūnus vis dar tebežiūrė
jo’Vienas į kitą. Navicko' veide 
matėsi susikryžiavimas šypsenos 
su skausmu, gėdos jausmu. Jis 
nusiėmė kepurę ir kiek nusilen
kė sūnui. Sūnus tuo pat momen
tu ištiesė į jį rankutes. Navickas 
nedrįso. pasipriešinti. Jis pakėlė 
sūnų ant rankų ir norėjo pri
glausti'.prie savęs, bet Aurutis, 
tarsi pabūgęs, dairėsi čia . į mo
tiną, čia į tėvą. Berniukas, iš
pūtęs akutes, žiūrėjo į pilką tė
vo-kepurę, į apsiaustą. Pagaliau, 
pažvelgęs tiesiai į akis, paklau
sė: *

— Tu mano tėvelis, taip? Tu 
gyvas?!

Tavo tėvelis.. ., 
tegalėjo ištarti Na-

Pavasariniai sekmadieniai bū- 
''na'ypatingai gražūs. Miestas pa
skendęs auksinės saulės spindu
liuose.. Blizga’ bokštai,- namų sto
gai. Gatvėse pilna žmonių, o 
ypač šiandieną, nes 'mieste vyks
ta bėgimo lenktynės. ’D&lyvau- 

. ja-visų-mokyklų ir ^fabrikų jau; 
nimas. Groja muzika,-grupuojasi 
daugybė žmonių, kiekvienas no
ri pamatyti nugalėtojus.

Gražina Navickienė drauge su 
sūnumi ėjo Stalino prospektu. 
Berniukas vis klausinėjo, i kas 
yra tie sportininkai, kur jie bė
ga, kada atbėgs,-kas laimės pir
mą vietą. Motina berniukui at
sakinėjo, aiškino, kad ir jis, kai 
užaugs, bus sportininkas, į bėgios 
šiomis gatvėmis, o jo mamutė 
žiūrės į jį ir džiaugsis.

Ji norėjo gatvėje sustoti ten, 
kur vaikas galėtų geriau viską 
pamatyti. Pasiėmusi Aurutį ant 
rankų, ji stebėjo bėgimą. >Tik 
staiga, pažvelgus kiek į . priekį, 
Gražina pamatė savo buvusį vy
rą. Jis stovėjo, nugarą nusisu
kęs nuo jų, stebėdamas- šios die
nos sportą. Kažin kodėl žaibo 

* greitumu .jai dingtelėjo mintis 
parodyti vaikui jo tėvą. Po pen- 
kerių metų pinrtą kartą , jai t te
ko taip arti su juo susidurti. Te
gu vaikas pamato, tegu pažįsta 
savo tėvą. Ir visai ramiu, tyliu 
balsu ji Auručiui pašnibždėjo:

— Matai, vaikeli, čia tavo tėf 
velis stovi, tu mane prašei pa
rodyti...

Grįžtelėjo Navickas, lyg kuo 
trenktas. Gal. jam atrodė taip 
garsiai pasakyta, kad visas'mies
tas išgirdo, kad visi žmonės tuo
jau į juos atsigręš ’ ir stebėsis; 
pamanykit, tėvas tik dabar , gat
vėje susitiko su sūnumi. Gal no
rėjo bėgti,"pasprukti iš čia,-kaip

gyvas... - 
viekas.
'Netikėtai

apkabina, tėvą ir stipriai; prie jo 
prisiglaudžia. Pratiesė berniu
kas ir'motinai rankutę, kad ji 
priartėtų.

..; Dar ilgai klaidžiojo gatvė
mis, žiūrėjo sportą. Tėvas jam 
-aiškino, kad šit, ana berniukų 
grupė gerai bėgusi. Jie turėjo 
nubėgti. į Antkainį ir atgal. Jie 
laimėję pirmą vietą, nes pirmu
tiniai su savo grupe atbėgę. Au
rutis nebepaleido tėvo rankos. 
Ir tėvas nesiskyrė nuo Auručio. 
-Jie -tarytum iš karto suartėjo. 
■Atrodė, kad jie geriausi ir se
niausi draugai. Vos spėjo Na
vickas klausyti, kaip Aurutis 
čiauškė apie savo darželį. Ten 
jis taip pat sportuoja^ yra rytinė 
mankšta. Net gatvėje ėmė rody
ti/ kėlė rankutes, koją, tūpė, vis 
skaičiuodamas.

— Vienas du trys...
Pasakoja jam apie savo Vil

nelę, ten kasdien eina su vai- 
kais,-su mamute. . .

— Pamatytumei,, kokį kanalą 
mes ^iškasėme, bokštą iš 
padarėme... oho!

O dar ... . Aurutis turi

sūnus rankutėmis

smėlio

raudo- 
ną mašiną su lemputėmis, kurios 
dega. Yra ir motoras.

Skubėjo Aurutis viską pasako
ti, tiek daug surado bendros kal
bos. Tėvas tik šypsojosi ir gėrė
josi. Tikrai vaikas puikus ir pro
tingas. Jo tokia vaizduotė laki, 
tiek . jis viskuo domisi.

KLB Švietimo Komisijos rū- 
27-28 d.d. Toronte 

Kanadoje Lie- 
Dienos. Pirmo

sios dienos posėdžiai vyko Rie
tuvių Namuose, o antrosios die
nos iškilmingas posėdis šv. Ka
zimiero salėje.

Šeštadienį darbas pradėtas be
veik punktualiai 11 vai. tylos mi
nute prisimenant žuvusius, nu
kankintus bei ištremtus moky
tojus ir sugiedojus Tautos Him
ną. Po to suvažiavimo atidaro
mąją kalbą pasakė KLB pirmi
ninkas J. Matulionis (šią kalbą 
Žiūr. atskirai 3 psl.) ir KLB Švie
timo Komisijos pirmininkas A. 
Rinkūnas. Pastarasis iškėlė pa
grindinius šių Mokytojų Dienų 
tikslus, kurie buvo: a) duoti pro
gos susitikti mokytojams; kuni
gams, jaunimo organizacijų va
dovams ir padiskutuoti aktua
lesnes lituanistinio švietimo ir 
auklėjimo problemas, b) padėti 
Švietimo Komisijai gauti plates
nių žinių apie padėtį vietose bei 
naujųjų programų praktišką pri
taikymą, c) sukelti visuomenėje 
didesnį susidomėjimą lietuviš
kuoju auklėjimu.
/ Į suvažiavimo prezidiumą iš
rinkti mok. J. Jankaitis (Toron
tas) , mok. J. Mikšys (Hamilto
nas) ir mok. Rimkėvičienė (Mon 
trealis); sekretoriatas — mok. J. 
Gaižutis (Torontas) ir mok. Gra- 
jauskaitė (Hamiltonas); Rezoliu
cijų ir sveikinimų komisija — 
mok. S. Prapuolenytė (Hamilto
nas), mok. Širka, mok. Iz. Matu
sevičiūtė ir mok. V. Matulaitis 
(visi iš Toronto).

Suvažiavimą žodžiu sveikino: 
Lietuvos Konsulas Kanadoje 
min. Vyt. Gylys, “Tėv. Žiburių” 
redaktorius dr. A. Šapoka, Kana
dos Liet. Kat. Kunigų Vienybės 
pirmininkas kun. dr. Skilandžiū
nas, KLB Šalpos Fondo C. K-to 
pirmininkas L. Tamošauskas, 
Lietuvių Namų Toronte vadovas 
p. Strazdas ir KLB Toronto apyl. 
pirm. J. R. Simanavičius. Raštu 
sveikino VLIKo Lietuvybės Iš
laikymo Tarnybos valdytojas K. 
Zaikauskas, Skautų Brolijos vyr. 
sk. prof. Kairys, Tėvai Salezie
čiai iš Italijos ir daugelis kunigų, 
negalėjusių į suvažiavimą atvyk
ti dėl nuotolių ir darbo.

Dr. A. Šapoka ilgesnėje svei
kinimo kalboje iškėlė pasiūlymą, 
kad daugiau dėmesio būtų krei
piama į vaikų sujungimą lietu- 
viškon bendruomenėn, nors dėl 
to gal kiek nukentėtų tiesioginis 
mokymas. Ši sklausimas vėliau 
sukėlė gyvas diskusijas.

Popietinis posėdis pradėtas A. 
Rinkūno paskaita “Elemento
riaus mokymas”. Prelegentas, 
pažymėjęs, kad elementoriaus 
mokymas visose mokyklose yra

pėsčiu kovo 27- 
įvyko pirmosios 
tuvių Mokytojų

sunkiausias darbas, o ypač mums 
čia, kur vaikai turi mokytis 
dviem kalbom, toliau išdėstė pa
grindinius elementoriaus moky
mo metodus, kartu paliesdamas 
ir rašymo mokymą. Per diskusi
jas prieita šių išvadų: a) metodą 
pasirinkti tokį, kuris mokytojui 
daugiausiai artimas, tačiau ne
vengti naujovių, b) stengtis pra
dėti mokyti lietuviško skaitymo 
galimai anksčiau, c) per daug 
nevėluoti su rašymu, bet kartu 
atsižvelgti ir į vaikų pajėgumą 
įveikti rašymo techniką.

Pranešimus iš vietų padarė: 
Toronto šeštad. mokyklos — J. 
Jankaitis, Montrealio — p. Lu
koševičienė, Hamiltono — J. 
Mikšys, Londono — I. Eimantas, 
Delhi — A. Norkus; vaikų darže
lių: sesuo Gabrielė — Toronto ir 
sesuo Felicija — Montrealio; 
augšt. lit. kursų: p. Gečas — To
ronto ir p. Lukoševičienė — 
Mčntrealio.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
Toronte, Montrealyje ir Hamil
tone šeštadienio mokyklas lanko 
maždaug po 150 vaikų. Jos visos 
vadovaujasi katalikiškųjų mo
kyklų patalpomis ir vietos kle
bonų, bendruomenės apylinkių 
bei tėvų komitetų globa. Mont
realyje dėl nuotolių veikia trys 
mokyklos. Kitose vietovėse mo
kyklos nedidelės, bet gerai susi
tvarkiusios. Vaikų darželis To
ronte, seserų kotryniečių vado
vaujamas, turi visas viešųjų dar
želių teises, seserys išlaikiusios 
reikalaujamus egzaminus, dirba 
nuosavuose namuose. Per šį dar
želį jau praėjo apie 150 vaikų. 
Montrealyje darželis tuo tarpu 
mažesnis, bet jį vadovaujančios 
Nekalto Prasidėjimo seserys, vie 
tos organų remiamos, tikisi iš 
šios užuomazgos prieiti prie vie
šosios katalikiškos mokyklos, 
galbūt, su trimis- dėstomosiomis 
kalbomis (anglų, prancūzų ir 
lietuvių). Augšt. lit. kursai To
ronte turi 45 klausytojus dvie
jose klasėse. Montrealyje viena 
klasė su keliolika mokinių.

Diskusijose pirmiausia išsiryš
kintas santykis tarp Centro Švie
timo Komisijos, apylinkių Švie
timo komisijų ir mokyklų. Pri
eita išvados, kad Centro Šviet. 
Komisija yra tik bendrą darbą 
rikiuojantis organas. Ji tuo tar
pu neturi sąlygų nei mokytojus 
skirti nei mokyklas išlaikyti ar 
finansiniai remti. Šis darbas ten
ka apyl. švietimo komisijoms 
(ar vadovams), susitarus su ki
tais vietiniais veiksniais (parapi
jomis ir kt.)

Be to, padaryta ir eilė kitų 
nutarimų:

a. Pageidaujama, kad C. Švie
timo komisijos nariai lankytų 
mokyklas. Prie šio pridėta A.

Rinkūno pasiūlyta pastaba: Jei 
gauna mokyklos kvietimą.
b. C. Švietimo komisija papra
šyta įvykdyti mokytojų registra
ciją ir išduoti atitinkamus pa
žymėjimus mokyklose dirban
tiems mokytojams.

c. Pageidaujama, kad mokyk
lose būtų įsteigtos mokinių bi
bliotekėlės.

d. Esant skyriuje silpnų moki
nių, kelti juos iš grupės A į gru
pę B, bet ne į augštesnį skyrių.

e. Mokytojų Dienų ruošimas 
pageidaujamas ir ateityje. Siūlo
ma ruošti kasmet rudenį ar pa
vasarį, prisitaikius prie ilgesnio 
savaitgalio.

Dėl laiko stokos nebebuvo pil
nai išdiskutuotas Kultūros Fon
do klausimas. Prieita tik pagei
davimo, kad švietimo darbą tvar 
kantieji organai nesikeistų kas
met, o mokyklos gautų iš visuo
menės ne tik didesnę moralinę 
bet ir materialinę paramą.

Paskutiniuoju tos dienos posė- 
dižų punktu buvo organizacijų 
reikalai. Pranešimus padarė: at
eitininkų — Iz. Matusevičiūtė, 
skautų -j— sk. V. Skrinskas ir 
sportininkų — A. Supronas (raš
tu). Nutarta daugiau paremti 
jaunimo organizacijas, pageidau
jant dar glaudesnio jų bendra
darbiavimo (žiūr. rezoliuciją).

Pagaliau suvažiavimo dalyviai 
buvo pavaišinti vakariene, ku
rią suruošė švietimo komisijos

paprašytos ponios (žr. padėką). 
Vakarienės metu solo padainavo 
mok. Pusvaškienė - Šlepavičiūtė, 
pasakyta kalbų, iš kurių ypač 
pažymėtina vilnietės mokytojos 
Ancevičienės įspūdžiai ir vargai 
okupuotame Vilniuje.

Sekmadienį abiejose parapijo
se vyko specialios pamaldos. Pri
sikėlimo parapijoje pamokslą 
pasakė kun. dr. Skilandžiūnas, 
o šv. Jono parapijoje kun. dr. 
Gutauskas. Popiet šv. Kazimiero 
salėje įvyko dr. A. Šidlauskaitės 
paskaita Lietuvos vaikas Ka
nadoje”. Prelegentė pasisakė iš
ėjusi kalbėti kaip vaikų reikalų 
gynėja. Ragino tėvus ir mokyto-

jus daugiau atsižvelgti į vaiko 
psichologiją ir nepaversti * litua
nistinio švietimo į eilinį vaiko 
kankinimą. Lietuviškasis auklė
jimas turi eiti šiame krašte au
gančiam vaikui priimtinais ke
liais ir įdomiomis formomis. Po 
paskaitos buvo plati meninė da
lis, kurią atliko Toronto ir '■ Ha
miltono* mokyklų mokiniai, jaun. 
skautės, jūrų skautės ir ateiti
ninkai (žiūr. padėką).

Šios pirmosios Kanados Liet. 
Mokytojų Dienos parodė tokių 
suvažiavimų reikalingumą ir 
svarbą, o C. Švietimo komisijai 
tai buvo ir šioks toks egzaminas.

Padėka
Kahodos Liet. Bendruomenės Švieti

mo Komisija, ruošdama pirmųsics Moky
tojų Dienas Kanadoje, susilaukė nuošir
džias paramos iš eilės organizacijų, įstai
gų bei paskirų asmenų. Visiems, kurie 
mums padėjo, reiškiame nuoširdžiausių 
padėkų, būtent:

1. Prelegentei dr. A. Šidlauskaitei 
(Ottawa) už skaitytų turiningų paskaitų.

2. Visų Kanados lietuviškųjų parapijų 
klebonams ir kolonijų kapelionams už 
atlaikymų specialių šv. mišių mokytojų 
intencija, už parinktas aukos ir gausius 
sveikinimus. Pirmoji mus pasiekusi rink
liava yra iš Prisikėlimo parapijos Toron
te, kur surinkta $66.38.

3. Tėvams Saleziečiams (Torino - Ita
lija) už sveikinimų ir dovanos knygomis.

4. Visiems KL B-nės organams už mo
ralinę ir materialinę*paramų bei sveiki
nimus. Ypaš Bendr. Pirmininkui p. J. Ma
tulioniui, Montreolio, Hamiltono ir To
ronto apylinkėms,

5. Meninės dalies programos vado
vams ir dalyviams:

a) Hamiltono vysk. M. Valančiaus šeš- 
tad. mokyklos plastikos grupei ir jos va
dovei mokyt. "A. Grajauskaitei,

b) v Toronto Moironio vardo -šešt. mo-, 
kykloi,

c) Agštesniesiems Lituanistikos ; Kur
sams Toronte,

"d) Toronto jaun. skaučių draugovei ir 
jos vadovėms ps. B. Jasinevičiūtei ir ps. 
D. Zubrickoitei,

e) Toronto jūrų skaučių "Vandenės" 
•laivui ir jo vadovei v.v. G. Anysoitei,

f) Toronto jaun ateitininkų kuopai,
6. Tėvams Pranciškonams Toronte ir 

Lietuvių Namų vadovybei už porūpinimų 
salių,

7. Visiems suvažiavimo sveikinusiems,
8. Ponioms už suruošimą vakarienės: 

p. Juozapavičienei, p. Jonaitienei, p. Jo- 
gėlienei, p-lei Kaunoitei, dr. Norvaišie
nei, p. Pusvaškienei, p. Rinkūnienei, p. 
Sapijonienei, p. Simonaitienei, p. Saka- 
lauskieneL p. Šapokienei, p. Šlekienei, p. , 
Tamulaitienei, p-lei Žumblytei,

9. Mokytojams iš arti ir iš toli suva
žiavime dalyvavusiems,

10. Svečiams gausiai į iškilmingų posė
dį atsilankiusiems ir to proga suaukoju
siems $117.

Ačiū!
KLB Švietimo Komisija.

Žemes alyvos buvimo galimybės Lietuvoje

JAU 
GALIMA 
>PIRKTI v

. SPALVOTŲ

LIETUVIŠKŲ

VELYKINIŲ

ATVIRUČIŲ

Kaino 10 centų su voku.

Spaudo* i-Randrovė "Žibartai" 
941 Dund^t $♦. W., Toronto, Ont.

Canada

Mokytoju suvažiavimo rezoliucijos
Kanados Lietuvių Mokytojų kreipti mūsų dvasiškijos dėmesį 

suvažiavimas Toronte, Lietuvių į tai, jog norint, kad lietuviškos 
Namuose ir šv. Kazimiero salėje, 
š. m. kovo mėn. 27-28 dienomis 
apsvarstęs lietuviškojo jaunimo 
Kanadoje mokymo ir auklėjimo 
problemas, nutarė kreiptis į lie
tuvius tėvus, kunigus, inteligen
tiją, lietuviškas organizacijas, 
bei visą lietuvišką Kanados vi
suomenę, ydant tinkamas dėme-

■ sys būtų atkreiptas į lietuvišką
■ mokyklą bei Į lietuviškas jauni
mo organizacijas, kaip į pagrin
dinius lietuvybės išlaikymo 
veiksnius.

Rezoliucija Nr. 1.
Tėvai! Skiepykite savo vai

kuose tautos krašto meilę, papa-

Vienai dienai ištuštėjus vaikų 
darželis pirmadienį vėl gyveno 
įprastą gyvenimą. Iš pat anks
tyvo ryto judėjimas. Kiekvienas 
skuba į savo grupę. Bėga prie 
žaislų, prie savo draugų. Glau
džiasi kiekvienas prie savo mo
kytojos. Kiekvienas vaikas pil- i 
nas įspūdžių. Nori juos išpasa
koti, pasidalinti su kitais. Vie
nas buvo-kine, kitas mieste, tre
čias net kolūkyje. Viską turi 
mokytoja išklausyti, pritarti, 
kartu pasidžiaugti. Susėda dar- 
želiečiai, ir kiekvienas pasakoja •____ ________________
savo poilsio dienos įspūdžius. šakokite jiems apie mūsų tautos

— Ką gi jūs man šiandien pa- garbingą praeitį bei jos grožį, 
pasakosite? Kur vakar • buvote? j Sukurkite jų vaizduotėje garbin- 
— Dešimtys rankučių iškilo į | gą — legendarinę Lietuvą. Per- 

'■ viršų. ‘Net atsistodamas kelia 1 mažas jūsų procentas ligi šiol su-
rankutę Aurutis. Oi, kaip jis 
nori pasakyti visiems, kad jis 
matęs savo tėvelį, mieste su juo 
susitikęs. Net mokytoja nustebo 
jo švytėjimu, tokiu noru pra
kalbėti:

— Sakyk, gi Auruti, ką tu va
kar matei? — Aurutis atsistojo. 
Surimtėjo. Pažvelgė į vaikus, 
kurie mėgo klausytis Auručio 
pasakojimų. Laukė net išsižioję. 
Ką gi jis pasakys, ką gi jis matė, 
kur gi Aurutis buvo?

— Vakar aš mačiau savo tėve
lį... — pradėjo Aurutis.

“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 KamSIlaus 
mažasis pasaulis.

Iš šio veikalo jau yra pagaminti 
du visur su pamėgimu žiūrimi 

filmai.
Knyga didėlio formato, 325 pusi. 

'Kaina $3.50.

prato lietuviškos mokyklos bei 
jaunimo organizacijos svarbą.

Siųskite savo vaikus į lietuviš
kas mokyklas reguliariai, kaip 
siunčiate į kanadiškas. Jūsų yra 
pirmoji pareiga prižiūrėti, kad 
jūsų vaikai sugebėtų lietuviškai 
ne tiktai kalbėti, bet ir skaityti, 
bei rašyti, tai atliekant galimai 
ankstyveniame amžiuje, netgi 
prieš tai, kai vaikas pradeda mo
kytis angliškai. Kokią paguodą 
jūs turėsite iš savo vaikų ir anū
kų, su kuriais jūs negalėsite su
sikalbėti?

Dalyvaukite aktyviai mokyk
los gyvenime ir padėkite moky
tojams, kada būsite prašomi, vi
sais galimais būdais. Žiūrėkite 
rimtai į svarbius Tėvų Komiteto 
uždavinius.

Siųskite savo vaikus į lietuviš
kas jaunimo organizacijas: ar tai 
ateitininkų, ar skautų, sporto ar 
meno. Organizacijos efektyviai 
saugoja jaunimą nuo negeistinų 
įtakų, kurių liūdnas pasekmes 
galima kasdien pastebėti šio 
krašto spaudoje.

Rezoliucija Nr. 2.
Į Dvasiškiją! Kanados lietu

viai mokytojai, įvertindami dva
siškuos ir parapijos reikšmę lie
tuvybės išlaikymui, norėtų at-

parapijcs išsilaikytiĮ visą laiką 
šiame krašte, lietuviškos mokyk
los ir jaunimo ryšys su parapija 
negali būti vien formalus ar pri
puolamas. Lietuviška mokykla 
ir lietuviškos jaunimo organiza
cijos turi būti neatskiriamomis 
lietuviškos parapijos funkcijo
mis, kaip yra ir šio krašto kana- 
diškose parapijose. Prisiminkime 
J.E. vysk. Brizgio žodžius: “Lie
tuviška parapija be mokyklos — 
kaip šeima be vaikų”. Ji neturi 
ateities.

Šeštadienio mokyklų prisiglau 
dimas kanadiečių mokyklų pa
talpose nėra patenkinamas ir ne
gali būti laikomas pastoviu reiš
kiniu. Kad lietuviška mokykla 
galėtų gyvuoti ateityje, ji priva
lės būti pastoviai prijungta prie 
lietuviškos parapijos ar lietuvių 
bendruomenės centrų (kaip pvz. 
Augštesnieji Lituanistikos Kur
sai veikią Toronto Lietuvių Na
muose). Tiktai tuo būdu jos eg
zistencijai gali būti užtikrintas 
pastovus pagrindas.

Rezoliucija Nr. 3.
,Į Kanados Lietuvių Organiza

cijas! Suvažiavimas, išklausęs 
jaunimo organizacijų atstovų 
pranešimų, sveikina jų darbą ir 
linki, kad artimiausioje ateityje 
neliktų nė vieno lietuvio jaunuo- 
lio-ės be lietuviškos organizaci
jos.

Pasitaiką organizacijų tarpe 
maži nesklandumai tebūnie pa
aukoti bendrajam Lietuvių Tau
tos reikalui.

Nenustumkime Lietuviškos 
mokyklos ir lietuviškų jaunimo 
organizacijų reikalo į paskutinę 
vietą. Mokyklos rėmimas ir pa
laikymas yra vienas iš pirmųjų 
uždavinių KLB bei visų liet, or- 
ganizaciūų. Kad mūsų pastatytas 
KL Bendruomenės rūmas dar 
šiame šimtmetyje nepaliktų be 
gyventojų.

Remkime jaunimo organizaci
jas ne pripuolamai, bet planin
gai padėdami išsilaikyti joms ir 
jų spaudai.

Neapleiskite vargo mokyklos!
Suvažiavimo Prezidiumas.

(Tęsinys iš praeito nr.)
Rezervuarų ir rezervuarus 

dengiančios uolienos. Alyvos 
akumuliacija vyksta tiktai po
ringose ir pralaidžiose uolienose. 
Tokia uoliena kaip molis, turi di
delį poringumą, bet mažą pralai
dumą ir dėl to nėra tinkama re
zervuaro uoliena. Jo daugelis 
mažų porų sudaro slinkimui pa
sipriešinimą ir skysčius stipriai 
sulaiko savo kapiliaruose. Tinka
miausios rezervuarų uolienos 
yra smėliai ir smiltainiai. Kitos 
yra poringos ir akytos klintys ir 
dolomitai, rečiau suplaišėjęs su
kietėjęs molis ir dumblas ir dar 
rečiau sutrūkinėjusios eruptyvi- 
nės uolienos. Akytos klintys ga
li turėti daugiausia alyvos, kaip 
Meksikoj; bet visas kiekis alyvos 
iš kitų, negu smiltainiai uolienų, 
palyginus, yra mažas.

Nesukietėjusių Californijos 
smėlių vidutinis poringumas yra 
apie 25%. Smiltainių, su mažes
niu cementavimo kiekiu, porin
gumas nuo 12-25%; daugumos 
aivos smiltainių vidutinis porin
gumas 1754 . Kapacitetas arba 
našumas, smėlio su 20% porin- 
gumo, yra 1.550 statinių iš akro 
ir vienos pėdos storumo, arba 
155.000 statinių iš akro ir 100 pė
dų smėlio storumo. Smėlio grū
dų dydis, forma ir susitvarky
mas yra svarbu. Didžiausią po
ringumą turi gerai sutvarkyti 
kampuoti grūdeliai.

Kuo didesnis poringumas, tuo 
didesnis alyvos kiekis gali tilpti 
tame rezervuare; ir kuo didesnės 
poros, tuo didesnis alyvos kiekis. 
Jeigu grūdai maži ir poros ma
žos, tai daug alyvos prisikabina 
prie grūdelių ir sunku ją išpom- 
puoti, išgauti. Išgautos alyvos 
procentas iš rezervuaro yra ste
bėtinai mažas. Powers patvirti
na, kad Bradford smėlys, Pen
silvanijoj, duoda tik 8% pompuo 
jant ir papildomai 20% plaunant. 
Oklahomos smėliai duoda nuo 
10 iki 60%, ir nekonsoliduoti Ca
lifornijos smėliai, su 25-40% po- 
ringumo, duoda tiktai nuo 10 iki 
30% visos turimos alyvos. Ta 
porų dalis, kuri duoda alyvą, va
dinama efektyviu poringumu.

Nepralaidi dengiamoji uoliena 
yra reikalinga sulaikyti alyvai 
rezervuaro uolienoj. Sukietėję 
molis ir dumblas yra paprasčiau
sios dengiamosios uolienos. Tan
kios klintys, dolomitai ir gipsas 
taip pat tarnauja; ir net gerai 
sucementuotas, smulkaus grūdo 
smiltainis, arba sukietėjusio 
dumblo smiltainiai veikia gerai. 
Vandens sudrėkinti nepralaidus 
sukietėjęs dumblas, molis ir 
klintys net sulaiko dujas. Geros 
dengiamosios uolienos gerai ap
saugo apačioj gulinčią alyvą ir 
dujas per ilgus geologinius lai
kotarpius, bet menkos palengva 
praleidžia lakiuosius angliavan
denilius.

Užtvaros
Palinkusiuose sedimentinių 

uolienų sluogsniuose, alyvos mi
gracija eina palinkusiu sluogsniu 
augštyn iki paviršiaus arba yra 
sulaikoma užtvaroje, kur aku- 
muliuojasi ir susiformuoja aly
vos rezervuaras. Jeigu sh’.ogs- 
niai yra suraukšlėti ir sudaro an- 
tiklinalę, migracija palinkusiu 
sluogsniu sustoja, kada ėlyva pa
siekia lanko viršūnę. Tada aku- 
muliuojasi ir susidaro antiklina
lės rezervuaras. Tai yra papras
čiausia užtvara.

Ankstyvesnių laikų tyrinėji-

Dipl. Geol. J. Šernas

mai alyvą rasdavo daugiausia 
antiklinalėse. Dėl to buvo galvo
jama, kad antiklinalių užtvaros 
buvo kontroliarės vietos alyvos 
akumuliacijai nustatyti ir susi
darė pavadinimas “alyvos aku
muliacijos antiklinalinė teorija” 
(White). Dabar, vis dėlto, galvo
jama, kad dar yra taip pat daug 
kitokių rūšių alyvos ir dujų už
tvarų. Jas visas galima suskirs
tyti į struktūrines ir stratigrafi
nes užtvaras:

Struktūrinės užtvaros: Anti- 
klinalinės’, Domos*, Monoklina- 
1 ės"*, Terasos, S y nklin a lės, Lū
žiai su dideliu masių judėjimu 
horizontaliai ir vertikaliai*, Su- 
plaišiojimai*, Druskos domos', 
Eru'ptmheš intruzijos.' Y ‘

Stratigrafinės užtvaros: Sluogs 
nių susiklojimas skirtingu kam
pu*, Senos pakrančių linijos*, 
Smiltainio linzės-*, Smėlio lin
zės*, Siauri smėlio ruožai*, Augš 
tyn einantieji smėlio kyliai*, Da
linis pridengimas kito sluogs- 
nio*, Palaidotos kalvos*, Palai
doti koralai*, rifai*.

(‘Svarbiausi alyvos rezervuar.) 
Struktūrinės užtvaros

Raukšlės duoda pradžią anti- 
klinalėms ir domoms, kurios su
daru didesnę dalį alyvos rezer
vuarų, iki šiol eksploatojamų. 
Pailga antiklinalė yra ideali aly
vos užtvara, nes į šonus nusilei
džiantieji sluogsniai palengvina 
migraciją. Jos lauke įvyksta 
akumuliacija ir pati viršūnė ar-1

ba centras panašus Į kūgį, kur 
susirenka alyva iš visų pusių, pa
silieka po dengiamuoju sluogs- 
niu. Raukšlės su mažu palinki
mo kampu duoda alyvos akumu- 
palinkimo kampai yra mažesni 
negu 30%, bet jie gali siekti; net s 
iki 60%, (Ventura, Calif.). Asy- 
metrinių-raukšlių mažiau palin
kęs kraštas turi daugiau alyvos.

Antiklinalių rezervuarai yra 
įvairaus didžio. Labai produktin- 
gąs^Long Beach rezervuaras, Ca- 
lifornijoj, apima 1.305 akrus; ki
ti siekia dešimtis arba net šim
tus kvadratinių mylių. Didelės 
antiklinalės yra retai vienodai 
produktingos visose jos vietose.

Pagal normalią tvarką, laisvos 
dujos, jeigu jos yra, susirenka 
viršūnėje, alyva guli po dujų ir 
vanduo apačioje. Paprastai, vis 
dėlto, giliai esančiuose rezervua
ruose, kur slėgimas yra didelis, 
dujos laikosi alyvoje ir atpalai
duojamos tiktai pragręžus. Tada 
dujos ir alyva su dideliu smar
kumu kyla augštyn. Produkty
vus smėlis gali siekti nuo kelių 
pėdų iki kelių šimtų, arba net 
iki tūkstančio ir daugiau pėdų 
storumo. Taip pat, daug produk
tyvių smėlių gali gulėti žemiau 
vienas kito toj pačioj antiklina- 
lėj. Jie gali būti atkirsti storu 
tuščiu sluogsniu be alyvos arba 
gali būV ir visai gretimos, kaip 
Long Beach, Calif., kur gręžiniai 
perkirto produktyvius horizon
tus tarp 2.900 iki 6.500 pėdų gi
lumoj.

S y n k 1 i h a7l ė į geldą panaši
* (Nukelta į 7 psl.)

MARIJOS METAIS UŽBAIKIME STATYTI 
MARIJOS ŠVENTOVĘ — KOPLYČIA 

Putnam, Conn.•
Mielas Lietuvi,
Leisk paklausti, ar jau pasiuntei savo auką šiai šventovei? 

Juk ši šventovė bus Jūsų, visų lietuvių, viena graži auka 
mūsų tautos mylimai Motinai Marijai. Ši šventovė statoma 
lietuvaičių seserų, lietuvių aukomis ir lietuvių rankomis. 
Koplyčios projektą juk parengė architektas K. Krisčiukai- 
tis, statybą vykdo inžinierius J. Augustinavičius ir Ignas 
Malinauskas, o vidaus dekoracijas — dail. K. Varnelis.

Statyba jau vyksta, sienos kyla. Tačiau, jai baigti, vis dar 
trūksta lėšų. Mielas Tautieti, jeigu dar neįsijungei į šį dar
bą, neatsakyk savo aukos. Net ir viena plytelė yra brangi ir 
be jos pastatas nebus užbaigtas. O argi nereiktų šiais šven
taisiais Marijos metais koplyčią pašventinti?
. Aukas prašome siųsti:

IMMACULATE CONCEPTION CONVENT 
Building Fund 

R.F.D. 2, Putnam, Conn.,’U.S.A.

Vyt. K. Jonynas ruošiasi savo 
pirmajai parodai Amerikoje. Ji 
įvyks Niujorke, Weyne meno ga
lerijoje.

Izidorius Vasiliūnas, smuiki
ninkas, su šeima iš Kolumbijos 
persikėlė į JAV ir apsigyveno 
Bostone.

Vyt Gedgaudas, vienos filmų 
bendrovės siunčiamas, išvyko į 
Prancūziją.

Otonas Vaitkevičius sugrįžo iš 
Europos pas tėvus į Bostoną, į 
kur buvo išvykęs baigti medici
nos studijų.

Kun. Pr. Strakauskas, Brock- 
tono šv. Kazimiero par. klebo
nas, pakeltas prelatu. Tai bus 
i«u 15-tas lietuvis prelatas JAV. 
Dar du lietuviai prelatai yra jau 
mirę.

*VELYKŲ DOVANA VAIKUČIAMS!

Tik neseniai patirodfiusi, puikiai Stan- 
žikaitė* iliustruota, $t. Diiugo eilėraUiy 
k*y«oU "KIŠKUČIO VARMNtS". Kak 
na $1.50. Gaunama knygyne.

Redakcijai prisiųsta
Mykolas Sleževičius (kolekty

vinis leidinys), išleido knygų 
leidykla Terra, redagavo Ant 
Rūkas, tekstą surinko Naujienos, 
spaudė M. Morkūno spaustuvė, 
tiraž. 1000 egz., 1954 m. 346 psl., 
20 iliustracijų, kietas kolenkoro 
viršelis.
• Prel. L. Tulaba, "Kad kūren
tųsi” (Lk. 12,49), išleido prel. J. 
Juras, Roma 1954, 242 psl.

120 LIETUVIŠKU PLOKŠTELIŲ! 
Lketevos Himnas, Malda ui Tėvynę, Ką
rą Mačiekaus Vėliavos nuleidime Hkil- 
mės, Linkemo Diana ..., Tosco,1 Tru
badūras, Faustas —- {Join. Grigaitienės, 
Eugen. Onieginas, Žydė — 'Kipras Pat- 
rauskas, tebenioMko, Defekto, Dvariono, 
Dineikos frJ. Pofraneko įdoin.; Kerą Mo
kyklos Choro fdain. Ir'daug khg Gota- 
vHkg plokCtėKy galite gauti pately:

DAINORA DAUNORAITt, 
49 Thornton Ave., London WA England. 
MoHteliu kaino — Mtm dydis $1, di- 

deNo formato —> i$L50.

i1
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R. TESLIA
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 tL
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:

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

575 Queen St. W., Toronto

$4.800 įmokėti, Annette - Fairview, atskirai, 10 kamb. dupleksas, 2 virtuvės, 2 
vonios, 2 apšild. krosnys; sklypo frontas 35, gylis 120 pėdų, garotos. Kai
na $14.800.

$4.000 įmokėti. Bathurst - Barton, pusiau atskiras, 8 dideli ir Šviesūs kamb., ve
randa; dvi modernios virtuvės; kietmedžio grindys; namas visai nepra
skolintas. Kaina $14.500 * .

$2.000 įmokėti. Ossington - Dundas St. Maisto krautuve su visais moderniais 
įrengimais ir 7 kamb. Savaitės apyvarta $1000. Nuoma $130 men. Kai
na $4.000.

$2.500 įmokėti. Cokswood. 100 akrų geros žemės, gerai išdirbtos, su visais tro
besiais: gyven. namas 9 kamb., tvartas, klojimas, įrankiams pastogė, viš- 
tininkas, garažas. 45 mylios nuo Toronto, ^>rie plento; sodyba apaugusi 
medžiais - sodu. Turtinga apylinkė. Kaina $9.500.

$3.500 įmokėti. Wosogo Beach, arti centro, prie vandens, 500 frontas iŠ 180 
pėdų sklypas, apaugęs pušimis, 5 vilos po 4 kamb su visu apstatymu, nuo
savybė neproskolinta^ Kaina $11.500.

$2.000 įmokėti. Crystal Beach, atskiras kampinis medinis namas, 7 kamb., 2 
virtuvės, 2 vonios, "Lunch" su visais įrengimais: 3 šaldytuvai, visi indai ir 
t. Biliardo kambarys,* iš restorano ir biliardo vasarų didelės pajamos! Kai
na $6.000. Pigus palikimas.

Manti & Martel
* REALTORS

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

Namų telefonai:
J. TAMULIONIS—OL. 8074. Z. UMBRA2ŪNAS—ME. 0667
Gerai žinoma ir lietuvių išbandyta namų pirkimo - pardavimo 

įstaiga, įsigijusi mūsų tautiečių gerą vardą.
1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Nemokamai suteikiame visas informacijas.
3. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.
4. Atliekame visas morgičių operacijas.

MIELI H AMILTONIEČI Al!
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
B. BKBNAS ■

R. TESLIA
REAL ESTATE AND INSURANCE

1294 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO
x Telefonas: 9-3558

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMP1CKAS
įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujas, moderniškas alyva apšildomos ir pilnai automatiškas. 

Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

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

žymiai papigintomis kainomis ir išsi mokėjimu i dviems metams.

' Visi patarimai veltui.

* Užsakymai priimami:

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

$1.500 įmokėti. Givins-Dundos. 6 k., 
garažui vieto. Visa kaina tik 
$8.500. Skomb. Z. Umbražūnui.

$1.500 įmokėti. Givmš - Dundas. 6 k. 
Garažui vieta. Viso kaino tik 
$8.500. Skomb. Z. Umbrožūnui.

$1.500 įmokėti. Bloor - Lippincott. 6 
k., dvigubos garažas, lobai ge
ros morgič. Viso koina $9.800. 
Skambinti Z. Umbrožūnui.

$2.500 įmokėti. Brock - Bloor. 6 k. 
mūrinis, pusiau atskiras, kietos 
grindys, nepereinami kambariai? 
Puikus pirkinys šiai savaitei. Tik 
$1 1.900. Skomb. J. Tomulioniui 

$2.500 įmokėti. Bloor - Lansdowne
6 k., alyva šildomas, garažas, 
mūrinis. Proga pirkti namų su 
nuomininkais. Skambinti Z. Um
bražūnui.

$2.700 įmokėti. Cowon - King. 8 k., 
atskiras, mūrinis, nepereinami 
kambariai, kietos grindys, van
dens šildymas, garažas. Skam
binti J. Tomulioniui.

$3.500 įmokėti. Rusholmc - College.
7 kamb., mūrinis, atskiros, ne
pereinami kamb., kietos grin
dys. Labai geras namas. Skam
binti J. Tomulioniui.

$3.500 įmokėti. Bloor - Delaware. 8 
k., 3 virtuvės, 2 garažai, tvar
kingas ir švarus. $160 pajamų į 
mėn. ir butas savininkui. Skam
binti Z. Umbrožūnui.

$3.900 įmokėti. Bloor - St. Clarens.
8k., dviejų butų mūrinis dup

leksas. Kiekviename bute moder
niška virtuve ir vonia. Karštu 
vandeniu šildomas, dvi krosnys it 
padalintos rūsys. Dvigubas ga
ražas. Labai geri morgičiai. 
Skambinti Z. Umbražūnui.

$4.000 įmokėti. Galley-Roncesvollcs 
7 kambarių, pusiau atskiras, 
mūrinis, kietos grindys, neperei
nami kambariai, 2 geros virtu
vės. Skambinti. J. Tomulioniui.

$4.500 įmokėti. Ossington - Bloor. 8 
kambarių mūrinis, pusiau atski
ros, kietos grindys, garažas, viso 
tik $14.900. Skambinti j. Ta- 
mulioniui.

$4.500 įmokėti. Dovercourt - Bloor. 9 
k., atskiras mūro namas, alyvos 
šildymas, 3 virtuvės, didelis skly
pas su vieta garažui, masyviai 
atrodantis namas. Skambinti Z. 
Umbražūnui.

$4.500 įmokėti. High Park - Wright. 
7 k. atskiros, per 2 ougštus mū
ro namas, 2 virtuvės, labai ge
rai užlaikytos, dvigubos garažas 
su plačiu įvažiavimu, nėra skolų, 
"iš pirmų rankų". Skambinti Z. 
Umbražūnui.

$4.500 įmokėti. Prie Bloor. 8 kamb. 
mūrinis dupleksas. 2 * garažai, 
puikus nomos. Skambinti J. To
mulioniui.

$4.500 įmokėti. High Park - Wright. 
7 k. atskiros, per du augŠtus, 
mūro namas, 2 virtuvės, lobai 
gerai užlaikytos, dvigubas gara
žas su pločiu įvažiavimu, nėra 
skolų. Skomb. Z. Umbražūnui.

$4.500 įmokėti. Bloor - Windermere. 
7 k. otskrias, modernus, mūro 
namas, alyvos šildymas, 2 virtu
vės. Garažas, gražus kiemas. 
Skambinti Z. Umbražūnui.

$5.000-įmokėti. Windermere - Bloor.
6 kambarių, mūrinis, atskiras, 
nepereinami kambariai, kietos 
grindys, alyvos šildymas, gara
žas. Skomb. J. Tomulioniui.

$5.000 įmokėti. Willard - Bloor. 7 k., 
atskiras, mūrinis, nepereinami 
kambariai, kietos grindys, 2 mo
dern. virtuvės, garažas. Skam
binti J. Tomulioniui. *

$5.000 įmokėti. Runnymede-Annette.
7 kamb., atskiras, -mūrinis, pui
kūs kambariai, 2 modernios vir
tuvės, 2 garažai/ alyvos šildy
mas. Skambinti J. Tomulioniui.

$5.000 įmokėti. Ossington - Bloor. 8 
puikių kambarių mūrinis namas, 
kietos grindys, 2 modren. virtu
vės, alyvos šildymas, garaažs. 
Skambinti J. Tomulionui.

$5.900 įmokėti. Indian Rd.-Bloor. 10 
k., atskiras, labai įspūdingai su
planuotas mūro namas; Turi 2 
modernias plytelėmis išmuštos 
virtuves, 2 prausyklas su dušu, 
rūsy žaidimų kambarys su baru. 
Apšildomas vandeniu ir alyva. 
Didelis kiemas su 2 garažais. 
Skambinti Z. Umbrožūnui.

$9.000 įmokėti. Indian Rd. - Bloor. 
11 didelių kambarių, atskiros, 
mūrinis, kietos grindys, 2 vonios, 
vandens Šildymas, garažai, pui
ki vieta. Skamb. J. Tomulioniui.

$12.800 pilno kaina. Bloor - Margue- 
retta, 8 k., 3 virtuvės, mūrinis, 
didelių pajamų namas. 
Skambinti Z. Umbražūnui.

PASAULYJE
■ GARSIOS 

VOKIŠKOS 
PERLON 

MOTERIŠKOS 
KOJINĖS.

Lietuviškos ir 
vokiškos 
patefono 

plokštelės.
DOVANOS 

su lietuviškais 
motyvais ir 
importuotos.

4711 
vokiečių kos

metikos prekės.
WALTER 
KOPPEL 

609 YONGE ST. 
TORONTO 

Tel. WA. 4-4596

Didžiausia
dant nepatingėkite paskambinti mums, nes:

lietuviška pardavimo įstaiga 
Toronte. Perkant ar parduo

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

priima Jūsų užsogymus

kasdien nuo 10 vai. ryto iki 

. 10 vai. vakaro.

206 GILMOUR AVE.. TORONTO Telefonas: lL 0305

DOMINION
COAL & WOOD

J. J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOK STREET WEST - TORONTO - TEL. ME. 2471 
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų klijentams mūsų firma yra įsigijusi 
gerą vardą Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei plečiasi, atidarydama vis 
naujus skyrius, šiuo metu pa\ mus dirbo virš J 00 įvairių tautų agentų. I dieną 
gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasi

rinkimas tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE 
870 COLLEGE ST. — Telef. OL. 6381
• ŠIOS SAVAITĖS NAMAI SKUBIAM PARDAVIMUI:

$9.000. Bloor - Show, 6 kambariai, gerom stovy narnos, alyva Šildomos, ma
žas įmokej imas.

$10.300. High Pork - Ronccsvollcs, 6 kamb. mūrinis namas, 2 virtuvės.
$5.000 įmokėti, Bloor - Runnymode, 9 kamb. atskiros mūrinis narnos, van

deniu - alyva šildomas, garažas, didelis kiemas, vienas 10 metų mer
ginus balansui. Gerame stovyje ir "recreation room". Savininkas turi 
greit parduoti, nusipirko bungalow.

$15.500. Bloor -Dovercourt, 8 kambarių atskiras vandeniu šildomas narnos. 
Vieto garažui \

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

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

3. Insurance. Namų, baldų, mašinų draudimas. Įvairus draudimas: 
ligos, nelaimingų atsitikimų atvejais ir tt.

Taip pat duodamos informacijos nedarbo dienomis po pamaldų.

Kreiptis O L. 6381

Pasiūlė namų skolų 
moratoriumą

Welland - Crowland bedarbių 
delegacija pasiūlė Ontario vy
riausybei neturintiems darbo 
paskelbti “mortgage” morato
riumą — kad būtų galima sulai
kyti mokėjimą ir privatiems 
skolintojams. Vyriausybės atsto
vai betgi atsakė, kad tokios prie
monės labai neigiamai paveiktų 
namų statybas, nes nebegalima 
būtų gauti kapitalo.

Jdedu ir iššveičia naujas ir senas grin- 
dis padarau kaip naujas. Alticku vi

sus kitus grindų darbus.

FRANK SLECZKOWSKI
TEL. KE. 1756

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

Advokatas -— Notaras

100 Adelaide 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

1. Gausite pilnas informacijas ir patarimus veltui;
2. Turime įvairiausių namų pardavimui vakarų Toronte;
3. Iš visų mūsų įstaigoje dirbančių pardavėjų — astuoni kalba 

lietuviškai;
4. Skoliname pinigus {mokėjimo padidinimui;
5. Sudarome naujus morgičius ir parduodame esamus morgičius.

__ ______ ŠIĄ SAVAITĘ TURI BŪTI PARDUOTI:"
$ 1.500 įmokėti. Brock - Dundos, 6 kombori#, nėra garažo.
$1.800 įmokėti, Ossington - Dundas, 6 kambarių mūrinis, įvažiavimas į kiemą. 
$2.500 įmokėti. Bloor - Brock, atsk., 6 kamb., dvi virtuves, įvažiavimas į kiemą.
$4.000 įmokėti. Parkdolc rajone, atskiras, mūrinis, 7 k. per du ougštus, vande- 

deniu šilddomas, garažas.
$5.000 įmokpti, Rucholme Dr. - College. Mūrinis, atskiros, 8 k. dvi virtuvė^, olie- ’ 

jumi šildomas, garažas.
$5.000.įmokėti. Porkdole rajone, prie gc/o susisiekimo, loboigerų plytų, 9 kamb., 

vandeniu aliejumi šildomos, kamb. dideli, puikus įvažiavimas į kiemą.
$5.000 įmokėti. Pearson - Roncesvolles. Atskiros, dviejų butų, 9 kamb., per du 

augštus. Du įėjimai, dvi vonios, dvi virtuvės, vandeniu ir aliejumi šildom.
$6.000 įmokėti. Prie Bathurst - Dundos, mūrinis 15 k., 3 virtuves, 3 vonios, van

deniu ir aliejumi šildomas, 300 dolerių pajamų į menesį.
$8.000 įmokėti. Bloor - Indian Rd., mūrinis, atskiros, vandeniu šildomos, 13 k., 

2 virtuvės, dvi vonios, 2 atskiri įėjimai, du garažai, lengvi mokėjimai.
14.000 pilna kaina. Dovercourt - Dundos. 8 k. per du ougštus, mūrinis, gero 

plano, du garažai, dvi virtuvės.
$5.000 įmokėti, Bloor - Delaware, mūrinis, gero plano 7 k. per du augtus, di

delis kiemas, geros įvažiavimas.

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

Įstaigos telefonai: OL. 7996 arba OL. 7997
KUZMAS

Namų telef. LA. 1250.

POŠIUS
Namų telef. JU. 7558.

BALTAKYS
Namų telef. LL. 8310.

•MACIUNSKAS

PLIOPLYS
Namų telef. RO. 3345.

ZIGMANTAS

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

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.

$3.000 įmokėti — Dundas - Dovercourt, — 7 kambarių plytinis namas, moder
ni virtuvė, alyvos šildymas, dvigubas garažas. Prašo $12.500.

$4.000 įmokėti — Bloor - Gladstone, — 7 kamb. gerų plytų nomos, 2 didelės 
virtuvės, nepertinami kambariai, gražus rajonas. Prašo $13.200.

$4.500 įmokėti — Indian Rd. Cres. — Humberside, —^ 8 kamb., gražus mūrinis 
namas, 2 virtuvės, alyvos šildymas, jaukūs kambariai. Prašo $15.200.

$5.000 įmokėti — Garden - Indian Rd.,— 7 kamb. ir saules kambarys, stiprus 
plytinis namas, vidus gerai užlaikytos, lengvos išsimokėjimo sąlygos. Prašo 
$15.000.

$10.000 įmokėti Bathurst • Dupont, — 12 kambarių, naujas namas, ge
riausių plytų, pryšakys tašytų akmenų, 4 virtuves, 3 vonios, vandeniu - aly
va šildomas, moderniai įrengtas, dvigubos garažas. Namas yra Vermount 
gatvėje, priešais parką. Patogu išnuomoti, augštos pajamos. Prošo $25.000/ 
Viena atvira skola lieka balanse. Vertas dėmesio.

• • • • • .

TURIME DAUG KRAUTUVIŲ! .

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

Teisingai patarnaus ir sandėrio reikalus sutvarkys

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

.. i/,- n, i .\

Dar ne vėlu įsigyti tabako ūkį
šių metų sezonui.

Pirkimo ir informacijų reikalais kreipkitės į mūsų atstovą
ANTANAS ARIMAS

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

FREEMAN & NEWTON
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE 

33 Robinson St. Telefonas 1666. Simcoe, Ontario

PRIMROSE AVE. - DAVENPORT. 
$15.500, įmokėti apie $5.000. 
6 nepereinamų kamb., visai at
skiros, šiurkščių plytų, beveik 
naujos, tikro mūron omas. Gra
žus iš lauko ir vidaus, garažas. 
Skambinti P. MALIŠAUSKAS, 
OL. 6321.

RUSHOLME RD.-COLLEGE. $17.900, 
įmokėti $6.000, 1 1 didelių ne
pereinamų kambarių, tikro mū
ro nomas. Vandeniu - alyva šil
domas, kietmedžio grindys. 3 ge
ros virtuvės, garažas su privačiu 
įvažiavimu. Skambinti P MALI
ŠAUSKAS, OL. 6321.

QUEBEC AVE. - BLOOR. $16.800, 
įmokėti $6.000, 8 gražių kam
barių, per 2 ougštus, visai at
skiras, tikro mūro namas. Ga
lima įrengti 2 kambarius lll-mc 
ougšte. Namas parduodamas su 
baldais dėl išvykimo. Skambin
kit P. MALISAUSKAS, OL.6321.

FERMANAGH - RONCESVALLES. 
$16.500 plnia koina, labai gero 
mūro namas, 8 kambariai, dvi 
virt., kietos grindys, alyva apšil
domas, didelis kiemas, dvigubos 
garažas, balansui viena atvira 
skola. Skambinti P. ŽULYS, 
OL. 6321.

DELAWARE - BLOOR. $18.900, — 
duplekss, visai atskiras, labai ge
ro mūro, 8kambariai ir du sau
lės kambariai, kietos grindys, 
olyvp šildomas, dvi vonios,' dvi 
virtuvės, du garotai, didelis kie
mas, namas lobai vertas dėme
sio. Skomb. P. ŽULYS, OL.6321.

CRAWFORD - QUEEN. $17.500 pilno 
kaino, atskiras lobai gero mūro 
namas, 8 kambariai, dvi virtu
vės, kietos grindys, vandeniu šil
domos, erdvūs ir gražūs kamba
riai, vieta garažui. Skambinkite 
P. ŽULYS, OL. 6321.

GIVINS - DOVERCOURT RD. $3.500 
įmokėti. Lobai gero mūro, 8 di
delių kambarių nomas. 3 virtu
vės, didelis kiemas. Pilno karna 
tik $13.900. Skambinti Vyt. 
LUNYS, OL 6321.

DUNDAS - OSSINGTON, $1.900 įmo
kėti, gero mūro, 7 nepereinamų 
kambarių namas. Geras rūsys, 
vieta garažui. Tikrai geras pir
kinys už šį jmokėjimę. Skambin
ti Vyt. LUNYS, OL. 6321.

HIGH PARK - RONCESVALLES. Visiš
kai atskiras. $6.500 įmokėti. 
Privatus įvažiavimas, 1 1 kamb., 
narnos, dupleksas. 2 vonios, 3 
virtuvės. Reikia pamatyti, kad 
įvertinus. Skambinti Vyt. LU: 
NYS, OL. 6321.

MORRISON - ST. CLAIR. 2.900, 
įmokėti apie $3.000. 6 kamb. 
mūrinis namas, alyva šildomas, 
kietmedžio grindys, garažas. Už
ėmimas tuojau. Skambinti. P. 
KERBERIS, ME. 2471.

GLADSTONE-BLOOR ST.W. $15.000, 
įmokėti apie $4.000. 6 didelių 
nepereinamų kambarių, ' gerų 
plytų namas, 2 mod. virtuvės, 
kietmedžio grindys, gražus, di
delis kiemas, namas geram sto
vyje. Skubus pardavimas. Skam
binti P. KERBERIS, ME. 2471.

FERN - RONCESVALLES. $17.500. 
įmokėti apie $5-6.000. 10 ne
pereinamų kambarių, šviesių 
plytų namas, kietmedžio grindys, 
karštu vandeniu - alyva šildo
mos, 3 virtuvės, 2 vonios, puikus 
pirkinys. Skambinti P. KERBE
RIS, ME. 2471.

CHRISTEI - ST. CLAIR. $4-5.000 
įmokėti. Pusiau atskiros, labai 
gerų plytų, 8 nepertinamų kamb. 
namas, 2 virtuvės, greitas už- 
cmmais. Labai geri morgičiai. 
Skomb. P. GRYBAS, ME. 2471.

QUEEN - LANSDOWNE. $5-6.000 
įmokėti. Pusiau atskiras, 11 k. 
namas, 3 virtuvės, vieta garažui, 
greitas užėmimas. Skambinti P. 
GRYBAS, ME. 2471.

MARGUAREETTA - BLOOR. $6.000 
įmokėti, visai atskiras, 9 neper
einamų kambarių namas, 2 vir
tuvės, namas lobai gražus iš lau
ko ir vidaus. Skambinti P. GRY
BAS, ME. 2471.

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, opimu namus pilnam instalia
vimui or pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

1613 BLOOR ST. WEST 
Tel. LO. 6480 

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
RUBAI 

Lietuviams nuolaida.
Sav. P. BAIKAUSKIENĖ

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų 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”.
InMtei opdta.tfi. Asgžfo* polvk«- 
no*. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Are., Toronto. ToL 
KE. 3027. Dorbo rotondos penkto- 
dieniois 7-9 vol. rok.

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
OL. 8443 - OL. 84441333A Dundas St. W., Toronto

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

Mes patarnaujame teisingai 
skubiai ir savo kalboje.

Veikiantis kino teatras 585 vietų ir 
pastotos St. Cloir g je, duodan
tis savaitei $400 gryno pelno. 
Silto-šolto oro reguliavimas. Įmo 
keti $35.000; kaino $80.000.

Veikiantis kino teatras 430 vietų, su 
pastotu, kuriame yra gyvena
mas butas ir parduotuvei patal
pa; šilto-šolto oro reguliavimas; 
viskas lobai gerame stovy. Bloor 
— Bathurst rojone. Įmokėti 
$20.000. — Kaino 55.000.

Įmokėti $5.000 — Kaino $21.000. 
12 k. dupleksas, Mūrinis, atski
ros, lobai gerom stovy, vande
niu apšildomos. Balansui viena 
skola 10 metu. Roncesvolles — 
High Pork rajonas.

F. Jonynas
Telefonas įstaigos OL. 8444 

Nomų OL. 2972.

$500-$1.500 galite gauti per mūsų biurą 
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.

įmokėti, St. Cloir rojone, 10 
atskiros, naujas, 6 mėn. se-

$9.000
k. 
numo nomos, alyva Šildomas, su 
garažu; prašoma kaina $22.000

$8.000 įmokėti; Parkdolc rajone, 9 
k. otskiros mūrinis namas. 3 
garažai, $180 pajamų mėn. ir 
sau butas iš. 3 kambarių. Kaino 
$18.000. Geros pirkinys.

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

$6.000 įmokėti. High Park rajone ot
skiros 8 k. mūrinis lobai gražus 
nomos. 2 garažai. Pilna kaino 
$20.000.

$4.500 įmokėti. Porkdole rojone 9 k. 
mūrinis nomos su garažu. Kaino 
$14.500.

HARRISON — Dundos, 8L, mūrinis 
pusioo otskiros, 2 virtuvės; go- 
rožui vieto. įmokėti $4.000 — 
Koina $15.000.

ROBINSON — Dundos, 8 k., mūrinis, 
3 virtuvės, vandeniu - alyva šil
domas, garažas, vieno skola bo- 

, lonsui 10 metų. Įmokėti $5.000 
— Kaino 16.500.

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

CONCORD — College, 8 k. mūr. 
pus. atskiros, 2 virt, garažui 
vieta, įmokėti $6.000, pilno 
kaino $17.000.

Grove 
Otski-

$4.200 įmokėti. High Pork rojone, 6 
kambarių mūrinis namas, ęlyvo 
Šildomas. Kaina $13.200.

$4.500 įmokėti. Bloor •- Indian 
rojone, 7 kamb. pusiau 
ros namas, mūrinis, alyva šildo
mos. Koina $14.500.

$8.500 įmokėti. High Pork rajone, 7 
kambarių otskiros mūrinis no
mos. 2 garažai. Komo $18.500.

Nomų MU. 1214

Turime dougelį kitų loboi oerų Ir įvoiriomis koinomis bei imokėjimoli nomų, kurių dėl vietos Uokos nejmon omo poskelbh.

V. SiminkevičiusP. Dambrauskas
Telef. {steigęs OL 8443

V. Jučas
Ut.1. mm. M. «4«
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Formoza

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse 
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

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

Tel. WA. 1-6708

Sala, kurioje įsikūrusi Kinijos 
nacionalistinė Čiang - Kai - Šėko 
vyi&usybę^turi dar ir savą pro-

TtVISKĖS ŽIBURIAI

Po 40 m. nebėra ..
Atvykęs į Berlyną, artistas 

Maurice Chevalier bankete prie 
. stalo buvo savo kaimynės pa

klaustas apie kitų kraštų mote
ris. Jas pagyręs, Chevalier nega
lėjo nenusilenkti labiausiai pa- 

; ryžietėm:
— Gerbiamoji ponia, rižikuo-

Tikrai keista
Mažytė mergaitė buvo pirmą 

kartą nuvesta į bažnyčią. Kai 
staiga visi suklaupė, ji mamytei 
sušnabždėjo; ,

i —«• Ką jie dabar dąro?.
— Dabar visi suklaupė pasi

melsti, dukrelė — atsakė motina.
— Taip apsirengę, nesiprausę! 

—nusištėFėjo mergaitė,- kurk pri- 
i simiriė/kad mamytė jai liepdavo 
pasimelsti einant gulti.

Sukčius
— Brangioji, argi aš neatiduo- 

du savo algos čekio kiekvieno 
! mėnesio paskutinę dieną? — aiš
kinasi vyras.

— Taip! Bet tu, sukčiau, man 
niekad nesakei kad algą gauni 
du kartus per menesį. Apgavi
kas!. ..

to turiu prisipažinti, kad mano 
akyse paryžietės yra Yiepaiygi-

~ narnos. Su dvidešimčia metų jos 
kaip pasaka, žavingos kaip pra
siskleidžiantis žiedas; su trisde- 
šimčia jos yra gracijos ir elegan
cijos viršūnė; su keturiasdešim- 
čia yra tiesiog tobulos — tikros 
moterys.

— O po keturiasdešimties?
Chevalier nustebusiu balsu at

sakė:
■ —Bet gerbiamoji ponia, tikra 
paryžietė niekad neturi per* ke
turiasdešimt.

Praktiškas patarimas
-Grįžęs iš kelionės aplink pa

saulį, Kanados ministeris pirmi
ninkas St. Laurent savo praneši
me parlamentui, prisiminė, kokį! dujos kyĮąjsyhkįinalės šaka augš 
praktišką patarimą pradėdamas i tyn ir išsiskiria viršūnėje sekan- 
kelionę gavęs iš W. Churchillio:! či°š antiklinalės;- tuo tarpu aly-

— Yra išmintinga ilgai nešto-1 va nusėda ant synklinąlės dug- 
;vėti, jei galima atsisėsti, ir nesi- no., Toks susitvarkymas vyksta 
tenkinti atsisėdus, jei yra gali
mybės atsigulti ...

Žaidimas
— Nurimk, Maryt. Ko tu čia 

'amžinai trankaisi jir’ šūkauji? 
Žiūrėk, kodėl negali- pabūti ra- 

'*mi, kaip Jonukas, — mama, bara 
savo dukrelę. , . ;
> —Bet mes taip žaidžiame, ma- 
rhyt'. Jis yra vėlai sugrįžęs tėve- 

• lis, o aš mamytė ...
Biudžetas

Mokytojas klasėje- 
kas galėtų išaiškinti, 
“biudžetas”. Žinančių 
da. Pagaliau iš galo klasės pake
lia ranką Petriukas. Jis paaiški
na:

— Biudžetas yra* tada, kai tė
veliai susipyksta ir nesikalba ...

Bandys ir tabletėmis
— Mano mielas Tamstos gyvy

bei išgelbėti būtina operacija — 
įsako gydytojas pacientui.

— O kiek tai kainuotų?
— Apie $500.
— Gaila, bet aš teturiu $100.
— Na, tai pabandysime ką gali 

vaistai...
Tikras genijus

— Tėveli, ka vadina finansiniu 
genijų?

— Tai, vaikeli, toks žmogus, 
kuris suskumba daugiau uždirb
ti, negu jo šeima suspėja išleisti.

rosiąs vaidmuo ir galia palengva 
kytš. Krašte yra 7.610.000 vieti
nių gyventojų, vad. Taivainie- 
čiiį, ir tik 650.000 atsikėlusių iš 
kontinento su 'Čiang-Kai-Šeku. 
Formozos ūkiniai reikalai pasta
raisiais metais labai smarkiai 
pagerėjo, gamyba pakilo. Perei
tais metais Formoza eksportavo 
už 6.184.370 sv. o importavo tik 
už 2.408.200 švarų sterlingų. Cuk 
raus ir ryžių gamyba žymiai pa
kilo, užsienių firmos siūlosi pa
statyti naujų įmonių. Politiniuo
se pošūkiuose nėra negalima iš
eitis, kad Formoza su savo vy
riausybe gali būti pripažinta sa
varankiška valstybe. Nacionalis
tinė visos Kinijos vyriausybė 
taip ir liktų be nieko.

žemės alyvos buvimo galimybės Lietuvoj
(Atkelta iŠ 5 psl.)

raukšlė. Jeigu poringas tokias 
raukšlės, sluogsnis turi alyvą ir 
dujas, bet vandens neturi, tada

paklausia, 
ką reiškia 
neatsiran-

Taisau visu rūšių laikrodžius sąžinin
gai ir vertingai JOHANN SERVO. 
Baigės Glashuette Icikrodininkiy mo
kyklą. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Galima siųsti iš provincijos rcg. laišku.

veikiant gravitacijai.
Vandens kapiliariškumas yra 

tris kartus didesnis negu alyvos 
ir dėl tos priežasties vanduo pra
siskverbia prp mažiausias smė
lio dalelytes ir išvaro alyvą į 
stambesnį smėlį. Tai yra labai 
svarbus faktorius alyvos akumu
liacijai tose sluogsnio vietose, 
kur poros yra didžiausios. Šitos 
su stambiom porom sluogsnių 
dalys yra netaisyklingos formos, 
daugiausia linzių' pavidalo. Kada 
alyva ir dujos susikoncentruoja 
į tokias stambaus smėlio linzes, 
tada atsiranda ir didelis spaudi
mas. Tokios smėlio linzės gali 
būti ir be jokio ryšio su kitomis 
rezervuarų užtvaromis. Daugu
ma smėlio linzių yra netaisyklin
gos formos; dėl to alyva renkasi 
augščiąųsioj vietoj kaip antikli- 
nalėj, ’

Mažos terasos raukšlės yra pa
togi vieta alyvos ir dujų akumu-' 

■liacijai, nes taip pat susidaro 
antiklinalė. ' •

Lūžiai, su dideliu masių judė
jimu horizontaliai ir vertikaliai,; 
davė pradžią daugeliui svarbių 
alyvos rezervuarų, kaip Mexio - 
Pov/el regionas, Texas. Palinkę 
nėpralaidaus sukietėjusio molio 
ir dumblo slųogsniai.,gaĮi būti 
nulaužti kartu su aiįgštyn einan
čiu smėlio sluoksniu su alyva ir 
apačioj suformuoti užtvarą. At
virais plyšiais alyva prasiveržia 
i viršutinius sluogsnius arba net ‘ 
ir į paviršių, v- J

Monoklinalė priklauso prie; 
barjero pobūdžio užtvaru. Toks j 
barjeras gali būti lūžis, kuris at-; 
kerta nėpralaidaus sluogsnio

Stalo tenisistų dėmesiui
Pranešama, kad Toronto spor

to klubo “Vytis” stalo teniso sek
cijai maloniu šv. Jono parapijos 
klebono kun. P. Ažubalio leidi
mu gautos treniruotėms ir rung
tynėms naujos patalpos atre
montuotoje parapijos salėje.

Treniruotės bus antradieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 7-10 vai. 
vak. Valdyba.
Vyr. Šiaurės Amerikos ir Kana
dos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Komitetas skelbia vi

suotinį sporto klubų atstovų 
suvažiavimą

Visiems Vyr. FASK-te regist
ruotiems Šiaur. Amerikos ir Ka-' 
nados lietuvių sporto klubams, 
buvusiems kūno kultūros moky
tojams ir sporto darbuotojams 
pranešama, kad š.m. balandžio 
24-25 dd. Čikagoje, Lietuvių Au
ditorijos patalpose, 3133 So. 
Halsted St., Vyr. FASK-to šau
kiamas, įvyks Šiaur. Amerikos 
ir Kanados lietuvių sporto klu
bų atstovų, buvusi kūno Ailtū- 
ros mokytojų ir sporto darbuo
tojų 1954-jų metiį Visuotinis Su
važiavimas, kurio dienotvarkė
je numatyta:

Balandžio 24 dieną: *
a. 14 vai. pp. oficialus suvažia

vimo atidarymas, b. suvažiavi
mo prezidiumo sudarymas, c.V. 
FASK-to narių pranešimai ir jo 
dviejų metų veiklos apžvalga, d. 
sporto apygardų vadovų ir spor
to klubų atstovų pranešimai, e. 
laikinosios revizijos komisijos 
sudarymas, f. diskusijos.

Balandžio 25 dieną.
a. 12 vai. pp. Laik. revizijos 

komisijos pranešimas, b. statuto 
papildymo ir pakeitimo klausi
mas, c. mandatų komisijos suda
rymas, d. Vyr. FASK-to ir revi
zijos komisijos rinkimai, e. atei
ties darbo gairių nustatymas, 
klausimai ir sumanymai, f. suva
žiavimo uždarymas.

Suvažiavimo dalyviai:
a. Pilnateisiais suvažiavimo

apatinę dalį kartu su alyvos tu
rinčiu sluogsniu.

Ypatingai našūs alyvos rezer
vuarai, kurie randami prie drus
kos domų, t. y., kada druskos 
stulpas prasiveržia per jį den
giančius sluogsnius ir šoniniuose 
sluogsniuosė akumuliuojasi aly
va. Randama ypač Gulf Coast' 
regione, Texas, ir Luišianoj, Ru
munijoj, Meksikoj. Virš šimto 
buvo rasta Gulf Coast regione, 
panaudojant geofizinius meto
dus. Druskos domos duoda dau
giausia alyvos šioje provincijoje. 
Verždamasis augštyn plastiškas 
druskos stulpas pragręžia viršuj 
gulinčius sluogsnius ir sufor
muoja labai geras alyvos užtva
ras, nes pakelti smiltainio sl^iogs 
niai sandariai užsidaro atsirem
dami į druskos stulpą. Kai ku
riais atvejais ,išgaubti sluogsniai 
viršuje druskos domos arba po
ringos dengiamos uolienos taip 
pat sudaro alyvos rezervuarus.

Antiklinalės ir domos sudaro
svarbiuosius pasaulio alyvos re-; dalyviais kviečiami: 
zervuarus. j 1. Kiekvieno Vyr. FASK-te

Meksikoje intruziviniai stulpai i registruoto sporto klubo 3 atsto- 
panašiai suformuoja alyvos už- vai, kurių du renkami visuotinio 
tvaras. (Bus daugiau) " ' ’

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

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.

klubo narių susirinkimo ir vie
nas — skiriamas valdybos.

2. Sporto apygardų vadovai ir 
apybardų sporto komitetų na
riai ir kiti pareigūnai.

3. Sporto apygardoms prista- 
j sporto darbuotojai ir buv. kūno 
rčius, Vyr. FASK-to aprobuoti 
! kultūros mokytojai.
i 4. Vyr. FASK-to nariai ir jo

Lietuvis siuvėjas

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

. d t m esi o! dėmesį o;

. metteJE “Bam” 
S70 DUNDAS STREET WEST. TORONTO, ONT.

Valgiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Garr.cna pnry.^rc^ urėjers. - - Sov. V. ir J. Ivancuskos.

.. " — ■......................• : - - ■

Mes dirbame 24 valandas

't. ’ . •*■ * •

Mūsų 'krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

■ Tel. RI. 5804
576 QUEEN ST W. 

Tel. EM. 3-1618
> "■ ■   ■_    '■ ’ ~-■

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

'-■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, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui. 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai. rvto iki 9 vai. vak

COLLIS FURNITURE COMPANY
4M QUSEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. S-80M

LIETUVIU BALDU KRAUTUVĖ

“WAWK FBIIIITUBĖ”
2148 DANFORTH AVE., TELEF. OX. 4444

Djdelis 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 ūž:;akymą. “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. ų*——-

LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA
Krutuvė atidaryta nuo ryto 9 yal. iki vakaro 9 vol. 

hformociju klausti JONĄ AUKŠTAITI.

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 iš 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.

&YE -
Specialybė: 

Cheminis valymas įvairių 
rūšių užuolaidų.

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

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

atstovai prie Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės organų.

b. Suvažiavimo svečiais - ste
bėtojais kviečiami:

Visi aktyvūs sportininkai, lie
tuvių bendruomenės nariai, ku
rie įdomaujasi mūsų sportine 
veikla ir pasireiškimais, lietu
vių spados sporto skyrių bendra
darbiai.

Suvažiavimo dalyvių registra
cija:

a. Sporto klubai savo atstovus 
suvažiavimui iš anksto regist
ruoja atatinkamoje sporto apy
gardoje, apygardos vadovybės 
nustatyta tvarka.

b. Sporto darbuotojai ir buv. 
kūno kultūros mokytojai regist
ruojasi betarpiai Vyr. FASK-te 
iki š.m. balandžio 23 d. adresu:1 
Ed. Vengianskas, 6100 So. Peoria 
St., Chicago 21, Ill. Telef. EN- 
gelwood 4-5638.

c. Galutina suvažiavimo daly
vių registracija š.m. balandžio 
24 d. nuo 12 iki 14 vai. suvažia
vimo patalpose.

Suvažiavimo dalyvių aprūpi
nimas:

Suvažiavimo dalyviai nakvyne 
ir maistu pasirūpina patys. At- 
vykstantieji iš kitur, neturintieji- 
galimybės patys pasirūpinti ir 
apie tai iš anksto pranešę, pagal 
galimybę bus aprūpinti vietoje.

Informacija:
Iki suvažiavimo pradžios, su

interesuotieji asmenys, visais su
važiavimo reikalais, prašomi 
kreiptis Į Vyr. FASK-tą adresu: 
Edm. Vengianskas, 6100 So. Peo
ria St.’ Chicago 21, Ill. Telefonas 
ENgelwood 4-5638.

Vyr. FASK-tas.
Sporto žaidynės artėja!

Nors Torontas gana aiškiai bu
vo įspėtas “Lituanikos” apsilan
kymu neužmigti ant laurų, ta
čiau neatrodo kad tuo susirūpin
ta. Visi, ypatingai amerikos klu
bai, iš kailio nerdamiesi stengia
si tą svarbiausi žaidynių tikslą 
— taurę ir laurus laimėti. Treni
ruojasi, važinėja — bando būsi
mus varžovus. O ką Torontas ir 
bendrai Kanada? Miega... Jei
gu taip, tai užmirškim, jau da
bar, praeitų metų laimėjimus. 
Kaip matyti, visi ruošiasi ir dir
ba. Organizuoja mažesnio masto 
turnyrus, kaip apygardų ribose, 
net ir mažesni būtų geriau, ne
gu visai nieko. Ar nereiktų prieš 
būsimas žaidynes pravesti lead 
ir Kanados klubų turnyrą? Ne- 
vien krepšinio ar ping-pongo, 
bet išjudinti meškos miegu už
migusius Kanądos-lietuvių leng- 
vaatletus. Jų yra — tik aptingę 
ir apsamanoję. Duoti jiems pro
gos ir garo prieš žaidynes. Dau
giausia sujusti reikia torontiš
kiams, nes čia yra labai gražių 
jėgų ir galima sakyti gana daug. 
Jeigu jų nesimatys žaidynėse ir 
neatneš Torontui laurų, jiems 
bus didelė gėda. Tad siūlau pajų- I 
dėti, kad nereiktų raudonuoti ir į 
atiduoti visas taures bei laimė- • 
jimuš. |

Kadangi Torontą skaitau labai į 
gera žaidynių vieta įvairioms! 
sporto šakoms, būtų nepaprastai j 
Įdomu, reikalinga ir būtina į šių ’ 
metų žaidynių programą įtrauk-! 
ti ir vandens sportą — ypatingai i 
plaukimą. Aš manau, kad F AS 
K-tas turėtų išnaudoti Toronto j 
geras vandens sportui sąlygas.! 
Mes turėjome ir turime gerų: 
plaukikų, tad ir jų neprivalome 
užmiršti. Krepšiniu, pasirodo, ‘ 

i šiame krašte nieko negalime nu-! 
i stebinti. Reikia ieškoti ir kito-j 
kių sporto šakų, jas iškultivuoti 
taip, kad nebūtų gėda ir kitatau- ’ 
čių tarpe pasirodyti.

Prie progos, Kanados sporti- 
■ ninkai neužmirškite, kad liepos 
30 - rugpiūčio 7 d.d. Kanadoje 
įvyksta Britų imperijos sporto 
varžybos. Kažin ,ar neatsirastų 
iš mūsų, kurie Kanadai galėtų 
keletą gal ir neblogų taškų lai
mėti? Aš manau, kai tokių mes 
gerai paieškoję,, tikrai rastume. 
Verta dėmesio proga ir neabejo
tinai įdomi. K. Lukošius.

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCaul) 

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._ ...... . ..... _ „ ....

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST. 

Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

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

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

(torp 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

. * - -

Dr. S. V. FEINMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vidaus ir moterų ligos 
251 CRAWFORD STREET, TORONTO 

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

Kalba vokiečių ir rusų kalbomis

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 
(kampos Bloor ir Huron gatvių) 

TORONTO

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

2-9 Vai. vak. (pagal susitarimą).

Dr. A. Rati now
L.M.C.C.

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 quo 1-4 If 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
1 1 -3 vai. p.p., kitulaiku pagal susi
tarimą.
? Telefonas OL. 6851

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

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

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

Dr. JOHN REKAI 
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas,

Budapešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

219 St. Clcir Ave. W- Toronto, Ont. 
Susitarti telefonu WA. 1-0237 

Kalbama lenkiškai ir rusiškai

buv

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave., Toronto 

(prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr« F. Tickett
Gydytojas

■ ir' 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKON
DANTISTAS 

838 Dundas St W. Toronto 
-kampos Eucl’d Avė.

Priima vdkarais Dagai susitarimą.
Telef. EM. 8-9822

, Akių specialistas
M. STEFANUK

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

Raštinė

DANTŲ

OLivcr 4451

MORKiS
GYDYTOJAS

ir šešta dienia is - 
pagal susitarimą

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

Vakarais

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

D ANTI ST AS
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto
TeL EM. 4-6515

AKIU SPECIALISTAS^

L LUOY. g.0.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž- 
no i sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalbo slavų kalbomi<.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Jie sutiks mirti
Naujoje Zelandijoje vėl įve

dus mirties bausmės vykdymą 
pakariant, per laikraščius buvo 
ieškoma budelio vietoms užimti 
tinkamų tarnautojų. Iš daugelio 
pareiškimų vienas buvo toks: 
esu medicinos studentė, blondi
nė, graži, turiu nepaprastai stip
rius nervus ir esu įsitikinusi, kad 
visi vyrai labai mielai sutiks 
gražios moters nužudomi būti.

DANIEL D. STOKAL
B.A.

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų, kalbomis 

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

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715
I

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN 
8.A., M D„ L.M.C.C. 

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

PrIMao vol.: 2-4.30 ir 7-9 vai. pp. 
;W<6 Bathurst St Toronto

Telef. EM. 8-1344

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. JUOZAPAITIS

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Perduodu jvoirios rūšies veikų, mote
rų ir vyrų botus — normclous ir pie

taus E E—EEE dydžio.

1414 Dundas St. West Toronto
Tel. KE. 3881

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

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto 

prie Gladstone
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TORONTO, ©lit
Kanados Lietuvių Katalikų 

Kongresas
Marijos metų proga š.m. liepos 

“• 1 dienomis įvyks Kanados lie
tuvių katalikų kongresas. Kon
greso pradžia Toronte, pabaiga— 
Hamiltone. Pirmoji diena skirta 
organizaciniems reikalams, ant
roji — Marijos metų paminėji
mui. Numatyta didinga eisena 
nuo Hamiltono Aušros Vartų 
bažnyčios su popiežiaus Pijaus 
XII pašventinta Nekalčiausios 
Dievo Motinos Širdies statula, 
iškilmingos pamaldos parke.

Kongrese dalyvaus augštieji 
Bažnyčios hierarchai. Po pietų 
įvyks posėdis su gražia menine 
dalimi. Smulkesnė programa bus 
paskelbta vėliau.

Kanados Lietuvių Kat. 
Veikimo Centras.

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Parapijos bažnyčioje šiuo 

laiku vyksta rekolekcijos: rytais 
9 vai. ir vakarais 7.30 vai. Reko
lekcijas veda kun. dr. A. Juška. 
Penktadienį 6 vai. p.p. speciali 
konferencija lietuviškajam jau
nimui, lankančiam universitetą 
ir įvairias kolegijas. Rekolekci-i 
jos baigiamos šį šeštadienį 10 v. ■

MAŽOSIOS LIETUVOS DIENA TORONTE MONT E t AL, Cue
(Atkelta iš 1 pusi.)Mieli Torontiečiai, . ... . . .... A.,

KLB Šalpos Fondo Toronto nutautėjo ir ten prasidėjo tikras
pyl. komitetas kreipiasi ą Jus 
u prašymu artėjančių Velykų 
/enčių proga paaukoti Vokieti- 
oj likusiems tautiečiams, o ypa- 
ngai jų vaikučiams, kiek kas 
ali, pagerinti jų Velykų stalą 
r papuošti jį lietuviškais mar
učiais. Tam reikalui pinigines 

.'inkliavas Toronto Šalpos komi- 
etas praves sekmadieniais prie 
.ažnyčių ir kiekvienam dides
niam žmonių susibūrime. Tad, 
nielas tautieti, nepagailėk vieno 
ito dolerio nuo savo apkrauto 
elykų stalo, nepamiršk savo 

irolių ir sesių, kenčiančių nuola- 
inį nedateklių ir vargą, o ypa- 
ingai jų vaikučių, kurie su ne- 
lantrumu lauks, ką jiems anks

tų Velykų rytą kiškelis bus at
nešęs.

Toronto Šalpos komitetas tiki
si, kad kaip iki šiol, taip ir dabai 
Torontiečiai bus duosnūs ir ne
pagailės paaukoti savo artimui.

Pirmieji atsiliepė ir paaukojo 
prie Prisikėlimo parapijos baž
nyčios balandžio 4 d. šie asme 
nys: $ — A. Gontienė; po $3 — 
M. ir A. Bumbuliai ir Juozas Ša
rūnas; po $2 — S. Čiapas, M.;

I lietuvių. . | gos — K. Grigaitis, Sporto klubo
Vokiečiai skaitosi su realybe,! “Vytis” — Pr. Berneckas, Atei- 

lietuviškas gyvenimas. Ten gimė kad ateity jokio koridoriaus ne- tininkų ir T. Fondo — J. Jasine- 
lietuvių raštas ir išaugo religinė bebus, taigi ir Rytprūsių likimas' vičius.. Liet. Namų — P. Budrei- 
literatūra. į turės būti sprendžiamas-tarp 2 ka (įteikė dovaną $50). Vėliau p.

Mes Didž. Lietuvos lietuviai kandidatų — lietuvių ir lenkų. į Simonaitis atsakė į duotus jam i - M 
negalime atsipalaidoti nuo savo! Mažlietuviai skaito savo sosti- paklausimus. Į paklausimą dėl i Montrealyje. Sutinkantie- 
paveldėto kontinentalinio men- ne Vilnių ir už jį kovos, tai ir vi- Vasario 16 gimnazijai rūmų pir- ; Prl^limti sias pareigas prąso- 
taliteto ir neturime to veržlumo si lietuviai turi kovoti už Maž. kimo, jis pareiškė, kad rūmai! Sr, « ntl L' BalzarU1, te1,

Neokanadiečių paroda. Artėja 
balandžio 23 diena, neokanadie
čių parodos atidarymas. Visi lie- 
tuviai-vės kviečiami išstatyti — 
paskolinti parodos lietuviškam 
skyriui savo turimus tautinio 
meno išdirbinius, kaip mezginiai, 
tautiniai rūbai, audiniai, prie
juostės, kaklaraiščiai, gintaro iš
dirbiniai, senos knygos, vėliavos, 
antspaudai, herbai, keramika, 
meno paveikslai ir kita. Ekspo
natai bus priimami šiose vietose: 
Villa Lasalle — O. Stankūnaitė, 
207 4 Avė., tel. HE. 7398; A. Va- 
zalinskas, 216 2 Avė., tel. HE.

į Vakarus ir į jūras, kas reikštų 
mūsų tautinę stiprybę ir ekono
minį gerbūvį.

Nors ir neprikl. Lietuvos mo
kyklas išėję, mes tenkinomės tik 
keletcs apskričių Lietuvos plo
tu. Kelias į Vakarus ir į jūras 
eina per Maž. Lietuvą, kurios 
mes dar gerai nepažįstame. M. 
Liet. Bičiulių D-ja kaip tik turi 
ūksią pažinti M. Lietuvą ir ją 
pamilti. - j pagerbti arbatėlė, dalyvaujant

p. E. Simonaitis dėlto važiuoja organizacijų vadovams, mažliėtu 
i šį kontinentą, kad paskatintų viams, ir Simonaičio draugams, 
nūs daugiau rūpintis Maž. Lie
tuvos reikalais.

E. Simonaitis dėkoja už jo šil
tą priėmimą ir sako, kad jo nuo
pelnai čia per daug iškelti. Jis 
ak kaip lietuvis atlieka savo pa-

KLB Montrealio Apylinkės | 
Valdyba skelbia:

PL Archyvas. Reikalingas lie-' 
tuvis kultūrininkas, kuris apsi
imtų PL Archyvo įgaliotinio pa-

Pirmoji Komunija vaikams A. 
Vartų parapijos bažnyčioje įvyks » 
Atvelykyje. Galutiniam pasiruo
šimui visi vaikai norintieji pir
mąją komuniją priimti lietuvių 
bažnyčioje, turi susirinkti para
pijos salėje Verbų sekmadienį, 
tuoj pat po pamaldų. •

Šv. Jono liuterionių bažnyčioj 
Jeanne Mance ir Prince Arthur 
gt. kampe, sekmadienį, balan
džio 11 d. 1,30 vai. pp. lietuvių 
pagrindinės pamaldos su šv. ko
munija.

Vakarinės Gavėnios pamaldos, 
YMCA International rūmų salė
je, 5550 Park Ave., įvyks šešta
dienį, balandžio 10 d. 7 vai. vak.

... Kun. dr. M. Kavolis.
Statybos sezonas Montrealyje 

jau prasidėjo ir žada būti labai 
gyvas. Malonu, kad kasmet vis 
daugiau lietuvių ne tik kad sau 
namus stato, bet ir tampa tikrais 
statybos kontraktoriais.

2188; Verdune — S. Remeikytė, I

Pr. Šimelaitis — 1271 Allard St. Kanados komunistai 
tel. TR. 2859; Rosemounte: A. j Kanados komunistų — Labor

Ave‘’ t.® ;Progressive Party — kongresas 
1-31.8; P. Povilaitis —v 551a 13 įvyk0 Toronte uždaromis dūri-

Lietuyą, baigė p. Simonaitis. . buvo nupirkti VLIKo Vykdomai 
Toliau sekė meninė dalis, ku- Tarybai pritarus, o taip pat Svei-

rią išpildė Liet, operos solistė Pr.! carų labdar. organizacijų atsto
vams rūmus prieš pirkimą patik
rinus ir pareiškus teigiamą nuo
monę (Šveicarų labdar. organiz. 
daugiausia lėšų rūmams pirkti 
buvo paskyrusius).

Kodėl BALFas pareiškė kito
kią nuomonę, jam neaišku. Bai
gęs savo pareiškimą, p. Simo
naitis išskubėjo į kitą susitikimą, 
kurių jam čia nestinga. Ateinan
tį penktadienį jis išvyksta į Lon
doną, Windsorą ir toliau į JAV 
liet, kolonijas.

Laike buvimo Toronte p. Si
monaitį globėjo p.p. Bleizgiai, 
“Atlantic” restorano savininkai.

p. Simonaičio apsilankymas 
liet, kolonijose ir jo entužiastiš-

i kas priėmimas ir pagerbimas
reiškia sutvirtinimą ryšių tarp. Avė., tel. RA. 2-4410; Vjlle mis. Didieji demokratai, kurių 
IVlažosios ir Didžiosios Lietuves į Emai d ~~ J. Lukoševičius, 6951 , buvo apie 200 užsidarė Don
ir pasiryžimą kovoti uz vieną IVIazarin St., tel. HE. 78/7 ir.K.: Broadview neįsileido nei
bendrą Lietuvą. Toliušis, 6828 Monk Blvd., i-1 _ j—-

Aukų surinkta College Teatre TR.1974._Miesto centre: H. Va- linių. Matyt, be viešos veiklos
— $159 ir Liet. Namuose “Ke- ^uIis^l435' St.. Mark, tel. FI. 7997, buvo aptarta ir pogrindinė.
leiviui” paremti $30. Viso — =
$189.

i P. Lclis.

Radzevičiūtė ir Toronto Liet, 
orkestras Trimitas, akomponuo- 
jant muzikui St. Gailevičiui. Iš
kilmės baigtos Maž. Lietuvos 
giesme “Lietuviais esame* mes 
gimę” ir Lietuvos himnu.
Baigus oficialią dalį, vėliau Liet. 
Namuose vyko p. Simonaičiui

Viso apie 100 žmonių. Ten buvo 
tęsiamos kalbos ir įteikiamos p. 
Simonaičiui dovanos.

Toronto lietuvių vardu, apyl. 
valdybos, pirm. J. R. Simonavi- 
čius (įteikė devaną stovylėlę — 

reigą: kovoti už Lietuvos žemių ; vargo mokyklą). Jūrų skautų — 
uvienijimą. Jis perduoda ML • B. Stundžia, Krašto V-bos vardu 

Tarybos ir VLIKo sveikinimus, i J. Sližys- (įteikė dovaną $50). 
Iš Maž. Liet. Tarybos 35 narių. Šalpos Fondo — O. Indrelienė,

w 1 UlluO* —— kj, VzldMClO, | 4 • a į m • • r* • tT 1

to iškilmingomis pamaldomis, glapšys Ada Lemežytė F No-' daugiau kaip Pusė Yra pietne- Tautines Sąjungos — p. Valys, 
— Šį sekmadienį 9.30 vai. pa- reika jr’ g Tamulionis Kiti au- ūiuniečiai. Maž. Lietuvoj nuo Liet. Evangelikų Susivienijimo

maldų metų šventinamos verbos, 
o 11 vai. pamaldos aukojamos už 
a.a. Vlado Putvinskio - Putvio,

kejo po mažiau. Viso prie baž
nyčios surinkta $77.

Prašome ir toliau aukoti, at-
buv. šaulių S-gos Vado, sielą, jneŠ£nt pinigus į Liet.‘Namus, 

Šią savaitę ręstamota sy.l 3vetainę “Tulpę”, arba skambin- 
Jono Kr. bažnyčia pasipuošia ■ ti tel KE 2154 ir KE. 3027 — 
naujais altoriais, kuriems pro- ■ aukos bus paimtos iš Jūs namu, 
jektus pagamino archit. inz. dr. - • — - - —
A. Kulpavičius. o medžio išpiaus i 
tymo darbą atliko J. Vainauskas.: VJado putvio . Putvinskio 

orcnto scenos mx e ; 25 metu mirties sukaktuviu mi- 
jaummo grupe^adov. kun. B.: dvyks balandžio rf d. 3
Paceviciaus, didz. altoriaus nau- į į ™ 5
dai paaukojo S420. Už auka. gerb.! Jsalėje sekančia'pro-i 
aukotojams nuoširdi padėkaP

— Uz a.a. Onos Valaitienės:, ... , , v , ladziaus is Rochesteno paskaitas,e , gedulingos pamaldos .vyks- kurią išpildęs
ta s. šeštadieni. S.30 vai. ryto. į br)!estras ..Trimitas-. Reklama-

Prisikėlimo parapijos žinios ; ei jos..
— Praeitą sekmadienį įvyku- i Kviečiame visus Toronto Jie

sioje mėnesinėje BSFondo rink-i tuvius atvykti į iškilmingą minė 
1 iavoje gai 
Fondui paskolino S1000 pp. Ja-' 
kelaičiai. $1000 aukojo Rt. Rev.i lį 
Msgr. Pranciškus Juras, Lawren-j 
ce. Mass., lietuvių šv. Pranciš-Į ' 
kaus parapijos klebonas. Prela-: 
tas P. Juras yra didis Pranciš
konų Geradarys. Jau Lietuvoje 
jo rūpesčių buvo įkurta Kretin
goje pranciškonų spaustuvė, ki- .... . . ........ .....
no salė su aparatais ir modernus ; viėienė, jau tremties metais Vo- 
novicijato pastatas, kuriame ir: kietijoje aktyviai pasireiškusi 
parapijos klebonui teko atlikti i pabaltiečių veikime. Vicepirm. 
naujokyną. Amerikoje įsikūrus ■ yiena Senkuvienė, estų pirm, 
pranciškonams, garbingas Pre-1 johana Petes, latviu pirm. Irma 
latas nuolat rėmė mūsų pastan-. Svanks. Sekretorė Alma Kop- 
gas. besikuriant vienuolynams 1 manis _ iatvė jr iždininkė Ma- .... namiiq 
lietuvybei palaikyti. V ienuoly-; re] Varik — estė. į imhiu-

E. Jurkevičienė buvusioms I 
pirmininkėms įteikė tautybių! 
spalvų juosteles su Gedimino 
stulpais, kaip simbolinį ženklą sll; 
Pabaltijo tautų vienybės ir ben
dru tikslu. . ... .

Jau ruošiamiplanai birželio 14' važinėje kas 40 minučių ir net 
išvežimų minėjimui ir atsišauki
mas į pasaulio moteris dėl dabar 
vykdomų, ypač Estijoje, jauni
mo išvežimo darbams į Altajų, 
Kazakstaną ir kitas tolimas Sibi
ro sritis. '•

Geldapės iki Labguvos prieš ka-[ — P. Januševičius. Švietimo Ko- 
rą Skaitėsi 600 tuksi, gyventojų, i misijos — I. Matusevičiūtė, Liet, 
iš kurių puse žuvo ir gali grįžti į Katalikių Moterų D-jvs — K. 
tėvynėn nedaugiau 100.000. Maž. Juozapavičienė. Liet; Kat. Kult. 
Liet. Taryba turi įsteigusi 285 ■ D-jos ir "Tėviškės Žiburių” Red. 
skyrius ir apjungus 12.000 maž-!—B. Sakalauskas, Karių Sąjun-

Toliušis, 6o28 Monk Blvd., tel. spaudos atstovi!. nei jokių paša-

Toronto Šalpos K-tas. NEDARBAS VIS AUGA

uta $724.50. Statybos i jimą ir tuo pagerbti Šaulių S-goš 
-MAArt __ t- ! įkūrėją, visuomenininką ir dide- 

lietuvių patrijotą.
Toronto Apyl. V-ba.

Nauja Pabaltiečių Moterų 
Taryba

Šiais metais eilės tvarka vado
vavimas atitenka lietuvėms. Pir
mininke išrinkta Emilija Jurke-

TL Choras “Varpas”
balandžio 11 d. vyksta į Hamil
toną, kur koncertuos puikioje 
Royal Connaught Hotel Crystal
Ball Room 6 v.v. Programoje bus jieria Kanadoje buvo apie 570.- Į Vidaus prekybai labai kenkia sais kitais ir pasirūpins parodai 
lietuvių kompozitorių kūrimai ir 000 bedarbiu. Tai nesąs sezoniš ’ ' ' • ■ ■ —■ • ■
ištraukos iš operų — “Rigoletto”, kas reiškinys ir su vasaros pra _

. - „ • džia jis neišnyksiąs. Nedarbas į pelnas palyginus su 1952 m. su-
Programą išpildys varpo vy- pasireiškiąs aštriausiai rytinėse : mažėjo 14'< , o palyginus su 1951

1 " di-; provincijose, kur bedarbių skai-: metais net 23'/. Tuo tarpu ūki-
čius siekiąs 20' <. viso darbininkų j ninku perkamų prekių kaina per 
skaičiaus. Quebec ir Br. Colum- i paskutinius metus vos 4'< teat- 
bia provincijose yra 17' <. preri- j pigo.

_________ Ii i ' Kadangi kapitale investavi- 
16'< • Ontario provincijoje pade- mas taip pat nekyla, tai CCL 
tis kiek geresnė negu kitur, ta-i tyrimų biuras daro išvadą, kad 
čiau ir čia bedarbių yra apie 50'< 
daugiau kaip pernai.

. Nedarbo pagrindinė priežastis 
esanti žemės ūkio pajamų suma
žėjimas ir eksporto sumažėji
mas, dėl ko įmonės priverstos su
siaurinti gamybą. Ypač sumažė-

, jęs žemės ūkio mašinų eksportas, 
i Bendrai eksportas i Europa šie-

Serga E. Stepaiticnė ! —
Šiomis dienomis Wellesley li

goninėje E. Stepaitienei padary
ta operacija. Ligonė jaučiasi

I rai ir tikisi netrukus grįžti į s

GCL skelbia, kad unijos duo- Į met sumažėjęs 14'r , o į JAV te- vimos priemonėmis ir saugiai 
mėnimis kovo mėn. paskutine' padidėjęs vos 5'<. pristatys į parodą drauge su vi-

v • • f ■

mėnimis kovo mėn. paskutinę padidėjęs vos 5'<.

ištraukos iš operų — “Rigoletto”, 
“Faust” ir “Parduotoji nuotaka”.

; žemės ūkio pajamų sumenkėji- 
: mas. Praeitais metais žemės ūkio

rų ir mišrūs chorai. Chorams di 
riguoja muz. St. Gailėvičius.

Daug linksmybių matosi

o palyginus su 1951

Po ilgos gavėnios, atrodo, ne- įių provincijose 15'<.io Ontario 9- Kadangi kapitale investavi-
teks nuobodžiauti. Spėjama, kad į 
gausiai svetelių suplauks į gegu
žės 8 d. UNF salėje rengiamą šo
kių vakarą, kurį jungtinėmis jė
gomis ruošia skautų ir jūrų 
skautų rėmėjai.

i Sako, būsią visokių pramogų, 
į taipgi ir užkąsti, bei užgerti. O 
i jau šokiams gros tikrai puiki ka- 
■ pelą, tad sakyčiau, kad verta iš 
anksto susirūpinti. St.

atkutimas ūkio bus lėtas, laips
niškas.

ge 
sa

I. Kibirkštytė, 2567 Mongomery > Kiek Kanadoje vra, komunis- 
St. Negalintieji eksponatų pri- tų, gal tik jų centrai ir Mounted 
statyti į nurodytas vietas prašo- poiice težino. Per pastaruosius 
mi telefonu pranešti parodai ‘ 
ruošti komisijai — A. Gražys, H. 
Valiulis, P. Povilaitis, kuri eks
ponatus iš tų vietovių paims sa-

pasibaigus jų saugiu grąžinimų 
savininkams. /

Mieli Montrealio lietuviai nuo
širdžiai kviečiami savo ekspona-! 
tais prisidėti prie lietuviškojo 
skyriaus parodoje organizavimo 
— tinkamai reprezentuotis dau
gelio tautų tarpe.

Kartoteka. Užsiregistravusieji 
Montrealio lietuvių apylinkės 
kartotekoje, dabar išvykę arba 
pakeitę gyv. vietovę, prašomi 
apie tai pranešti kartotekos ve- 
■dėjui J- Lukoševičiui, 6951 Ma-

balsavimus visame krašte jie bu
vo surinkę 62.000 balsų. Narių, 
spėjama, jie gali turėti apie 40.- 
000. Tačiau jų įtaka yra propor- 
cijonaliai didelė. Jie pav. valdo 
dvi stiprias darbo unijas — The 
United Electrical Workers ir The 
International Union of Mine & 
Smelter Workers. Tas unijas ko-

> munistai valdo, nors darbįninkų ’ 
dauguma toli grąžu ne komunis
tai ir per rinkimus už juos ne
balsuoja.

Iš organizacijų komunistų di
delė atrama yra: The United 
Jewish People’s Order ir The 
Association of United Ukrainian 
- Canadians. z

Užsiaugins karius
Kanados karinė valdžia paskel

nas iš savo santaupų, atitrauk
damas nuo Velykų stalo, įnešė i 
BSFondą $213. Viso BSFonde. 
iškaitant ir minėta paskola, vra 
$$21.729,53.

— Automobilio “Pontiac” ba- 
zarui surinkta $1267.

— Šį penktadienį, 7.30 vai. v., 
klebonijos patalpose vyksta jau
nosioms motinoms skirti pedago
giniai kursai. Motinos kviečia
mos juose dalyvauti.

— T. Placidas veda rekolekci
jas Hamiltono lietuvių parapijo
je. Jo einamas pareigas šią sa
vaitę perėmė T. Bernardinas.

— Balandžio 5 d. Torontan at
vyko pranciškonų Ordino Gene
rolas T. Augustinas Sepinski. Jį 
pasitiko aerodrome T. Bernardi
nas ir kartu aptarė parapijos ei
namuosius reikalus bei išdisku
tavo statybos planus.

Filmas
ŠĮ sekmadienį 4 ir 8 valando

mis šv. Jono Kr. parapijos salėje 
rodomas filmas “The Secret 
Conclave” — “Šventoji Konklia- 
va”. Filme vaizduojamas popie
žiaus rinkimo ceremonijos ir 
kartu popiežiaus pal. Pijaus X 
gyvenimas.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojome už oukos vaikų 

darželiui: kun. dr. J. Tadarouskui auko
jusiam $30 ir p. Mikšiui — $5.

Dėkingos
Šv. Kotrynos Seserys.

Padėka
Nuoširdžię podėkę reiškiu toutiečioms 

mane nelaimes ištiktą užjoutusiemš ir 
gydymuisi aukojusiems: Toronto evange
likams sudejusiems $22.90, Kl. Dolindoi, 
J. Moloiškoi, St. Skorupskui aukojusiems 
po $10, J. Audėnui, V. Puodžiūnui, Al. 
Juciui, J. Miliušui, V. Germanavičiui, B. 
Kaselytei, J. Punkriui, D. Renkouskui, 
St. Joseliūnui aukojusiems po $5, P. Skir
gailai — $2, J. Strazdui, J. Novogrods- 
kiui ir J. Rinkevičiui aukojusiems po $1.

Dor kartę visiems lietuviškas ačiū!
Jonas Pelenis.

Cabo Frio, Brasil, 1954 m. kovo 20 d.

A. MORKIS 
KEAI. ESTATE 

1077 BLOOR ST. West (prie DuHerin). Tel. OL. 8459

$3.000 įmokėti, Dovcrcourt - Dupont, 6 komb., mūrinis, pilno koino $12.000. 
$5.000 įmokėti, Roncesvolles - Queen, 7 komborių, per du ougštus, otskiros, 

mūrinis, šilto vondens - olyvos šildymos, gorožos. $16.300.
$5.500 įmokėti, Bloor - Rusholme Rd., 8 komb., mūrinis, otskiros, 2 virtuves, 

šoninis įvožiovimos, gorožos. Pilno koino $17.300.

Toronto susisiekimus
Torontas pirmųjų tramvajų 

susilaukė 1861 m., turėdamas 42.- 
000 gyventojų. Iš pradžių tai bu
vo paprasti arkliniai vežimai,

be bėgių. Kai.atsirado bėgiai, iš- 
pradžių visi į tai žiūrėjo kritiš
kai, nes vežimas nuo jų dažnai 
nušokdavo. 1883 m. Toronto pa
rodoje pirmą kartą pasirodė elek 
trinis tramvajus, bet spauda jį 
tada įvertino kritiškai. Esą. tai 
greičiau vaikų žaidimams tinka
ma priemonė. Kai 1892 m. elekt
riniai tramvajai pasirodė gatvė
se— King, Yong, Queen — daug 
kas juos keikė, kad suardysią vi
są gyvenimą, iš tų gatvių išstum- 
sią kitokias susisiekimo priemo
nes ir 1.1. Bet visa tai praėjo. 
1920 m. Toronte pirmą kartą už
siminta apie požeminį susisieki
mą, o štai po 34 metų, kovo 30 d., 
požeminis susisiekimas pradėjo 
veikti.

NUOMOK 
PILNA 
VESTUVINI 
RŪBŲ 
KOMPLEKTĄ 
VYRAMS IR 
MOTERIMS.

WEDDING CLOTHES ‘RENTALS
256 COLLEGE of Spūdino
556 YONGE ot Wellesley

Išnuomojami 2 kambariai su bendra vir- 
! tuve šeimai arba viengungiams. Tclcf. 

OL. 5485.

Išnuomojamas kambarys ll-mc ougšte. 
37 Givins St. Tcl. LO. 6613.

Išnuomojamas High Parko rajone naujai 
atremontuotas kambarys ir maža virtuvė, 
III ougšte. Skambinti nuo 5 vai. vok. 
tel. RO. 1791.

LIETUVIŲ 
SMULKIŲ PREKIŲ 

KRAUTUVĖ

“VITA
1033 College St

(sekančios durys nuo Prisikė 
limo parapijos)

zarin St. Naujai atvykusiėji iš bė surinksianti 590 jaunuolių 
- baigusių 16 m., kurie dar 2 mc- 

.. .. prašomi įsiregistravimo tus eisią bendro lavinimo mo- 
pareigą atlikti pranešant pavar- kyklon, o po to pereisią karinėn 
‘ , vardą, tėvo vardą, gimimo { tarnybon. Jie turės Įsipareigoti 

dabartinį užsi-Į karinėje tarnyboje išviso išbūti 
ėmimą ir dabartinį adresą. Minė- į 7 nit.. t y, po 2 bendrojo lavini- 

!. nešimo tarnauti dar 5 metus.
apylinkės valdybos į -----—------- —

j kitur, arba sulaukę 18 metų am-
Sovietinc karinė misija nese- I žįaus, prašomi įsiregistravimo 

nai atsilankė Vak. Vokietijoje ! pa- 
Diepholzo stovykloje. Jų tikslas j 
— gražiomis spalvomis atvaiz- data, profesija, 
duoti gyvenimą Sovietuose iL _ 2 ________
politinius pabėgėlius skatinti tas žinias prašome suteikt’ 

j .grizli i savo-kilmės kraštus. So-! ateinančius
vietų karininkai, kurie Vakaruo- : rinkimus norima pravesti keres-
se stengiasi kuo puošniausiai ap-Į pondencijos būdu. Nuo jūsų pri- zijos kasyklose -įvyko sprogimas, 
sirengti. išlipę iš prabangios ma-jĮ guli parėmimas mūsų darbo ir. nuo kurio žuvo per 100 darbihin- 
šinos. jautėsi gana saugiai, nėšį pagausinimas bendruomenės ak- kų. Kom. spauda šaukia, kad tai 
atsiųstoji sargyba turėjo juos ap-; tyvių rėmėjų skaičiaus. ' J;--...... a ....
saugoti nuo tu žmonių, kuriems : v
jie siūlė sovietinę laisvę, laime Misijas Ausros Vartų pavapi 
ir pažangą: Bet jie klydo. Staiga į ^met pravedė levas kun.
pelitiniai pabėgėliai apsupo sar- į J('!ias Boievičius SJ.aš JA\ . Mi- [ 
gyta ir greit beginklė nūnia pa- Ws prasidėjo kovo 28 d . sekma- . 
siekė sovietu karininkus. Sargy-! ^lcni'J1 tęsėsi visą savaitę. I a- i

: i,..o.-onrioii <v>nL-_ ! mokslininkas sutraukė dideli 
parapijiečių skaičių. Savo pa- 
pamoksluose jis gyvai pavaiz
duodamas tikėjimo ir tautybės 
vaidmenį šiandieniame pasauly. 

Misijos baigėsi sekmadienį iš-

ir

Parems naujuosius ateivius
Kovo 24 d. neokanadiečių kon 

ccrto Massey Hali metu konser
vatorijos direktorių pirmininkas 
dr. E. Johnson iškėlė mintį sųsi- 
rūpinti naujųjų ateiviu muzikos 
talentais, kurie siaip-'gali pražū
ti. Balandžio 1 d. dr. Johnson 
tuo reikalu plačiau pasikalbėjo 
su paujųjų kanadiečių lakraščių 
atstovais, pakviestais į susipaži
nimo arbatėlę advokato Dun bu
te. Čia dr. J. užtikrino, kad kon
servatorija pasirūpins talentin
giems jauniems naujiesiems atei
viams padėti suteikiant stįpcn- 
diju.

Reikia pastebėti, kad buvęs pa- ________
saulinio garso solistas, 15 metų ' rašo: “Jei anglu policija nebūtų 
buvęs Metropolitan operos Niu- tuojau atvykusi,' Sovietų politru- 
jorke direktorius, dr. Johnson i kams būtų tekę atsisveikinti su 
šiuo metu yra autoritetingiausia j §iūo pasauliu, pakibus ant ąžuolo 
asmenybė Kanados muzikiniame • šakų”; Politiniai karininkai, iš- 
pasaulyje. j silaisvinę iš jų taip mylimos liau

į dies, paskubomis spruko į pra
bangų automobili ir apleido sto-

i vykią. Jie tepaliko paauksintus 
sovietinius antpečius, sudrasky
tas kepures ir išniekintas sovie-

I tinęs žvaigždes.

L — Londonas. — Egziliniai len- 
; kai tikisi, kad partijų apsijungi- 
mo sutartį netrukus pasirašys ir 
į dar nepasirašiusios 3 grupės: 
■ liaudininkų “Laisvės” grupė, so- 
: cialistų sąjunga (PPS pasirašė) 
i ir Rytų žemių klubas. Kaip tik 
tai įvyksią, prez. Zaleskis savo

I Įpėdiniu paskelbs gen. Sosu- 
kowski.

biniąi .nenorėjo panaudoti gink
lo. Minia kumštimis puolė sovie
tų karininkus. Jiems gelbėti pa
skubomis buvo iškviesta anglų 

; karo policija.
i Laikraštis “Beri. Telegraph”

GERIAUSIA PROGA dabar užsiprenume
ruoti žurnalą "TIME"* 78 savaitėms — 
1 Yi metu — $6.87. Reguliariai metams 

‘ (52 sov.) — $6.50.
Spaudos atstovas: V. AUŠROTAS, 
206 Gilmour Ave. Tcl. LY. 0305.

High Park rajone išnuomojami du kam
bariai ir virtuvė. Be baldu, III ougšte; 
suaugusiu šeimai. Butas naujai atremon
tuotos. Skambinti nuo 6-9 v.v. LA. 4793.

< Išnuomojamas kambarys ir virtuvė III 
augšte su baldais. Galima skambinti po 
6 v.v. High Park rąjone, tcl. MU.1656.

> diversantu ir sabotažiliku dar
bas. ■ ■

į -Varšuva. — Lenkijos kom. 
; partijos suvažiavimo proga pa- 
■ skelbta, kad krašte esą 26 mili
jonai gyventojų. Kom. partija 
nari* ir kandidatu turinti 1.297- 
000. Jų tarpe 48’2% esą darbi
ninkų, labai nedaug esą valstie
čių, o labai didelis procentas esąs 
valdininkų.

— Leningradas. — Čia atida- 
. s .lstorijos jr religijos mu-
kilmmgomis pamaldomis bend- įcįus-< Nors ;js skailosi mokslu 

akademijos muziejus, tačiau tai 
grynai propagandos, o ne mokslo 
įstaiga. Įrengtas buv. Kazanės 
Dievo Motinos cerkvėje, jis turi 
4 sales paskirtas katalikybei, kur 
tik stengiamasi parodyti popie
žių ir Vatikaną kaip tautų pri- 
spadėjus ir pažangos priešus. Tai 
skelbią ir daugybė šūkių nuo 
sienų.

ra parapijos komunija, kurioje 
dalyvavo apie 500 žmonių ir kuk
liais pusryčiais— agape.

Agapės metu padėkos žodį pa
mokslininkui tarė klebono vardu 
Tėvas kun. Kidikas ir parapijos 
komiteto vardu — St. Kęsgailą. 
Tėvas kun. J. Borevičius, atsi
sveikindamas su montrealicėiais, 
padėkojo už skaitlingą dalyvavi
mą ir palinkėjo, kad sekančiais 
metais misijos jau galėtų įvykti 
naujoje bažnyčioje. j

Tėvas kun. J. Kubilius. Aušros 
Vartų parapijas IJebonas, buvo 
išvykęs į JAV vesti misijų. Grįš 
šią savaitę.

— Montrealis. — Projektuoja
mas CNR hotelis Montrealy. ku- į 
ris bus Kanadoje didžiausias ir 
kainuos $24.330.000, numatomas: 
pastatyti iki 1957.

ANT. LIUDŽIŲS
buv. oilvokotos Vilniuje, Tremtinių 
Rcikoloms Teisių Potorėjos — iki At

vykimo Konoilon — Vokietijoje.
Toronto jstoigos odresos:

73 ADELAIDE STREET WEST, 
IV ougšte, 436 komborys

Loik. dorbo vol.: pirmod., trcėiod. ir 
penktod. 6-8 pp. šešt.: 10-12, l-5-pp.

Jstoigos tdef. EM. 6-5561 
.Buto: ME. 0636

Dėl iivoxiovimo i JAV skubiai ir pigiai 
PARDUODAMI 2 kambarių ir virtuvės 
baldai ir vaiko vežimėlis. Teirautis kiek
vienu laiku, 165 Gladstone Avė., tcl. 
OL. 1950.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

i pergabena baldus, specialistas 
' pervežti šaldytuvus. Transportas 
I visų rūšių. Didelis sunkvežimis. 
Į 30 DEWSON ST.. Toronto, OnL 

Informacijų kreiptis OL. 1403
I 24 valandų tarnyba.

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

GARDEN RONCESVALLES, $17.000, otskiros, mūrinis nomos, vondeniu ely- 
vo šildomos, 8 dideli komborioi per 2 ougštus, 2 virtuvės, nero gorožo. 
Įmokėti opie $7.000.

INDIAN RD. HEWITT, 13 komb., grožus plytų nomos, 2 gorožoi, vondeniu 
-Šildomos, 2 vonios, 2 virt. Įmokėti tik $7.000. Atviros 10-metų morgičius.

BLOOR gotveje, elektros reikmenų - rodio kroutuvė. Pilno koino tiC $4.000 
plius invertorius. Neougšto nuomo

DOVERCOURT - COLLEGE. 11 komb., otskiros, plytų nomos, gorožos, 24 pėdų 
žemes plotos prie nomo, vondeniu šildomos, 2 vonios. įmokėti $8.000. Viso 
S24.00C

AL GARDENS
REAL ESTATE x

I486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
Talcfonoi: LO. 2738, vakarai* HU. 9-1543

Naujas mūsų skyrius: 
1597 Bloor St. W? Tel. LA. 8772

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

NAMAI:
HIGH PARKE —

$30.000, solidžių plytų reziden
cinis narnos, 12 komb., 3 ougš- 
toi, kvodrotinis plonos, puikios 
grindys, 2 vonios, 2 mod. virtu
ves, olyvos-koršto yondens šil
dymos, otskiros įvožiovimos, dvi
gubos gorožos. Reikolingo įmo
kėti tom tikro sumų.

LISGAR STREET —
$3.500. 7 komb., pusiou otski
ros, mūrinis nomos. Šoninis įvo- 

• žiovimos ir gorožos. Pilno koino 
$12.500.

GARDEN AVENUE —
$4.500 įmokėti, 8 komb., mūri 
nis, pusiou otskiros nomos, kerš
to vondens šildymos, nėra gali
mybes gėcožui. Pilno koino 
$14.500.

RESTORANAS — rondosi vakoruosc. 
$3.500 įmokėti, puikiai įrengtos, 
32 vietų, dobor opyvorto virš 
$700 per savaitę, taip pat 6 k. 
oportmentas, pigi nuoma, išnuo- 
movimos ilgom laikui. Porduodo- 
damos, kadangi savininkei ligo
ninėje.

MENARY & SON
431 RONCESVAU.ES — U. 1112

RONCESVAU.ES



