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Nepasitikėjimas ir jo priežastys
Senosios ir naujosios imigra

cijos susigyvenimo klausimas 
jau kelinti metai labai gyvas ir 
vis neišsprendžiamas. Padėtis 
tikrai apgailėtina. Atvykusi ma
sė naujųjų ateivių pasirodė la
bai energinga, kaikuriais atžvil
giais žymiai pajėgesnė už senąją 
išeiviją, atrodė, kad tai galės bū
ti labai teigiamas reiškinys, kad 
viešoji lietuviškoji veikla tik 
Įgaus naujo impulso, o gavosi 
liūdni vaisiai. Kai naujieji atei
viai pradėjo trukšmingai domi
nuoti viešumoje, senųjų daugu
ma pasitraukė, kaip pav. atsiti
ko' Kanadoje, arba susidarė 
dviem skirtingais keliais einan
čios grupės, kaip JAV. Abieji 
tokie patys lietuviai, tokie patys 
patriotai, taip pat nori dirbti 
tautos reikalui, bet kažkodėl ne- 

i gali susikalbėti ir tiek. Kas gi 
gali sakyti, kad liet, bendruome
nės organų sudarymas nėra di
delis ir būtinas reikalas, tačiau 
štai JAV to pasiekti nepavyksta 
svarbiausia dėl to, kad didelė da
lis senosios imigracijos veikėjų

jąja padėtimi ir ėmė čia tęsti tą 
patį gyvenimą, kurį gyveno 
tremtyje Europoje. Nepasikeitė 
ne tik idealai bei šūkiai, bet ne
pasikeitė nei veklos formos, nei 
terminologija. Argi nuostabu, 
kad senoji išeivija negalėjo įsi
gyventi į šitokią atmosferą ir 
geriausiam atvejy beliko tik ste
bėtojais.

Yra didelis nesusipratimas, 
kad pav. viešuose susirinkimuo
se ar kokiuose minėjimuose kal
bėtojai išpila kalbas ar paskaitas 
apie tremties dalią ir uždavinius. 
“Prie ko aš čia?” — pagalvoja tai 
girdėdamas senas imigrantas. Ir 
Lietuva ir lietuvių tauta jam 
brangi, bet argi dėl to jis “trem
tinys”? Beabejo tai smulkmena, 
tačiau reikšminga, kuri parodo, 
kad dviejų kartų susigyvenimui
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VLIKo ir VT pirmininkai per
eitos savaitės pradžioje Čikagoje 
konferavo su ALTo vykdomuoju 
komitetu. Pere tą šeštadienį jie 
vėl buvo Niujorke, kur įvyko 
pasitarimas su visom VLIKą su
darančioji) grupėm. Šį pirmadie
nį numatytas platesnis pasitari
mas su ALTo, Liet. Laisvė Ko
miteto atstovais ir atstovu Va
šingtone min. P. Žadeikių.’

Ženevos konferencijoje Pabal- 
tiečių Tarybos stebėtoju yra įga
liotas Estų min. Selters. Berlyno 
konferencijoje tam tikslui buvo 
pasiųstas dr. .P. Karvelis.

Primena pilietinę pareigą
Tarp laisvinimo veiksnių ir 

sąmoningesnių mūsų tautiečių 
kyla .susirūpinimo, kad nebūtų 
nutraukiami savi teisiniai ryšiai 
su Lietuva, atsisakant Lietuvos 
pilietybės ir priimant svetimą
ją. Pabrėždamas tokių ryšių
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laiko tai “dipukiška” idėja, ga
linčia pakenkti esamai organiza
cinei struktūrai. Kaip tai galėtų 
pakenkti, dar niekas nepajėgė 
nurodyti, bet toks jau pasiteisi
nimas, kuris ištikrųjų yra kilęs 
iš dviem keliais einančių imigra
cijų nepasitikėjimo gelmių. Kaž
kokio nepasitikėjimo vistiek yra, 
nors apie tai paprastai nekalba
ma. O šitas nepasitikėjimas yra 
nelaimes nes dėl jo tam tikra da- į 
lis lietuviškosios išeivijos išsi
jungia iš savo tautiečių masės ir

Šitos atšaldančioš atmosferos 
priežastys beabejo yra psicholo
ginės. Susidūrė skirtingos tautie
čių masės ir nepajėgė susigyven
ti. O reikėtų vieną kartą tas 
kliūtis nugalėti.

Šito nesusiderinimo priežas
čių beabejo reikėtų ieškoti abie
jose pusėse. Tačiau ar tik nebus 
daugiau kaitės naujųjų 
pusėje, 
pajėgė 
krašte

Ateivių 
Atvykę visa mase, jie ne
greitai persiimti naujo 

sąlygomis, nei savo nau-
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psichologinės sąlygos nėra pa-, svarbumą, VLIKas savo pasku- 
lankios. O toks visko sutremti- 
nimas ii- dabar dai’ —net keletą 
metų išgyvenus naujajame kon
tinente— labai dažnas reiškinys. 
Tai reiškiasi viešuose susirinki
muose, tai matyti ir spaudoje. 
Labai dažnai sprendžiamos išei- 
viškos ar tautos laisvės proble
mos grynai tremtinišku mastu 
jas vertinant, nors išvadose sten
giamasi apimti visą išeiviją, ta
rytum ir senoji išeivija galėtų 
prie to prisiderinti. Jei taip da
roma, netenka stebėtis, kad dau
gelis senosios kartos nepritampa.

Ir naujieji ateiviai neturėtų 
pamiršti, kad šiandien, imigravę 
į šį kontinentą, esame lietuviai 
išeiviai ir turime su senąja išei
vija tą patį svarbiausi uždavinį.

tiniame posėdyje nutarė, kad 
VLIKo ir Vykdomosios Tarybos 
nariais gali būti tik Lietuvos pi
liečiai, kitais žodžiais tariant, 
asmens, kurie turi Lietuvos už
sienio pasą ir nėra priėmę kitos 
pilietybės.
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Soviet. Lietuvos Vidaus reika
lu ministeris vėl pakeistas: Liau- 
džio vieton atėjo Alfonsas Gaile- 
vičius. Kas atsitiko su Liaudžiu, 
dar nežinoma.

Tuo pat metu ministerio pir
mininko pavaduotoju paskirtas 
Jonas Laurinaitis, senas komu
nistas, partijos narys dar iš ne
priklausomos Lietuvos laikų.

Latviai veteranai minėjo

Latvių spaudoje buvo paminė* 
ta II Pasaulinio karo pabaigą, 
prisimenant, jog tik tada kapitu
liavo Kurše, didvyriškiau nei 
Dien Bien Phu, gynęsi vokiečių 
ir latvių kariai.

Aprašoma, kaip latvių 19 divi
zijos karininkai ir kareiviai ti-

gelbėti tautos laisvės kovai. Dėl 
kokių priežasčių čia atsiradome, 
yra nesvarbu, kaip lygiai nieko 
nelemia Adenu nusistatymas grįž 
ti į Lietuvą, kaip tik bus įmano
ma, o kitų nusistatymas čia likti. 
Šiandien visi vienodai gyvena
me išeivių gyvenimą ir skirsty- , 
mosi neturėtų būti. Naujiesiems kėję, jog anglosaksai kapitulia- 
ateiviams ypatingai tenka per- i vus pasiusią į Kuršą ir savo oku- 
žiurėti ir savo sąvokas’ir ypač • pacing kariuomenę, priversdami 
terminologiją, kuri dažnai erzi-! rusus pripažinti Pabaltijo vais
ini senąją kartą. Į lybių nepriklausomybę, (ai).

KOMUNISTU GALYBĖS ITALIJOJE ŠAKNYS
daug pinigų visai savo veiklai. 
Turėdama pinigų ji rinkimų me
tu laikė 120.000 agitatorių, kurie, 
vien iš to tegyveno, kai valdan
čioji krikščionių demokratų par
tija teturėjo 30.000 ir tik sava
norių, dirbančių atliekamu laiku 
ir be specialaus paruošimo, kai 
komunistai savo agitatorius pa
ruošia specialiuose mokyklose — 
ne kokiuose vakariniuose kur
suose, bet dirbančiuose visą die
ną. Jose agitatoriai mokomi ko
munistinės doktrinos, bei in
struktuojami savajame rajone 
savo propagandą remti vietiniais 
smulkiais masių interesais, kad 
tik jas užvaldytų.

Dar labai naudingas komunis
tinei propagandai dalykas, kad 
jie visam krašte valdo daugumą 
spaudos kioskų gatvėse, kuriuo
se tuo būdu visur, teikiama pir
moje vietoje komunistinė lite
ratūra. Dauguma, ypač provin
cijos, valstybės tarnautojų yra

Kohiuniznias Italijoje nėra 
taip įsigalėjęs, kaip komunistai, 
t.y. masės toli gražu nesilaiko 
komunistų doktrinos, bet už juos 
balsuoja. Masės komunizmo ne
pažįsta. Kai atvyksta kur į ko
munistų užvaldytą rajoną ko
kios kitos partijos kalbėtojas ir 
padeda aiškinti, ką reiškia ko
munizmas su jo bedievybe, žmo
nės netiki, mano, kad čia kalba
ma apie kažką kitą ir toliau bal
suoja už komunistus. Taip mini
ma viena parapija, kur žmonės 
labai dievoti, bet balsavimuose 
prieš komunistus tebuvo vos du 
balsai — klebono ir jo motinos. 
Visiems kitiems katalikams ko
munistai priimtini ir geri.

Komunistų šaknys į Italijos 
gyvenimą jau gana giliai įleis
tos ir dabartinis premjeras Scel- 
ba užsimojo daug ką iš jų atimti.

Pav. veik visoje Italijoje bu
vusios fašistų patalpos bei rū
mai; kurie buvo nusavinti, da
bar yra komunistų organizacijų komunistai ir visoje savo veiklo- 
valdomi. Jie tuo būdu turi pa- i je skleidžia komunizmą. Valdan- 
kankamai patalpų ne tik biu- j čiosios grupės labai daug energi- 
rams, bet taip pat įvairioms sa- jos skiria pozityvam darbui bei 
vo įstaigoms, kaip spaustuvėms, ■ planavimui, kaip pakelti gyven- 
skaitykloms, pramogoms ir t.t. tojų gerbūvį, o komunistai tuo

Komunistų partija yra po karo tarpu tik kritika tesiverčia. Že- 
gavusi teisę prekiauti su kraš- į mės reforma, kad ir ne smarkiu 
tais už geležinės uždangos. Par- į tempu, vykdoma, bet jos vaisiai 
tija virto stambiausia eksporto -. gyvenime juk ne iš pirmos die- 
importo kompanija ir pelnosi i nos pasirodo. Kartu iškyla dau-

gybė problemų, kurios komu
nistams duoda progos savo pro
pagandą plėsti. Jei nauja pramo
nė sukuriama, komunistai tuo
jau paima į savo rankas darbi
ninkiją.

Pastaruoju metu betgi vyriau
sybė jau visai rimtai pradėjo ko
munistų privilegijas siaurinti ir 
jų akiplėšiškumus aplamdyti. 
Šcelbos ranka kieta ir jei tarp
tautiniai įvykiai nesukliudys, 
reikia manyti, jis tas tvirtoves 
sulaužys.

Dėl St. Lawrence kanalo tebesiaiškina
Kanada buvo JAV pasiūliusi 

ir tos pagaliau nusprendė prie 
St. Lawrence kanalo statybos 
prisidėti. Kongresas atitinkamą 
bilių priėmė, prezidentas jį pa
sirašė. Vadinasi jis virto įstaty
mu. Tai reiškia, kad JAV gali 

. prisidėti, jei Kanada numatytą- 
' sias sąlygas laikys priimtinomis.

Kanada, žinoma, džiaugiasi, kad 
JAV prisideda, tačiau nori dar 
kaikuriuos dalykus išsiaiškinti.
. Kanadai St. Lawrence upės 
pavertimas plaukiodama jau yra

kainavęs apie 500 milijonų dol., 
kai JAV tam tėra išleidusios vos 
50 mil. dol. Kanada laiko, kad 
JAV i jos paruoštą kelią įsijung
tų labai pigiai. Dėl to ji nori iš
siderėti sau tam tikrų teisių 
JAV kanalų susisiekime. Toliau 
Kanada nori užsitikrinti, kaip gi 
būtų traktuojami Kanados pilie
čiai, plaukdami šiuo keliu tas 46 
mylias, kurias kanalas eis JAV 
teritorija. Kanada nori užsitik
rinti, kad jie bus traktuojami 
kaip esą savoje teritorijoje, ne 
užsieny.

Estų spaudą persispausdina iš 
švedų spaudos ispanų laikrašty
je “YA” skelbiką tūlo grįžu
sio ispanų belaisvio iš TSRS 
atsiminimų vietas liečiančias pa
baltiečius. Jairi įpač pagailę, kai 
bene 1946 m. varomi per Sibiro 
tundras, jie sutikę vien tik mo
terų koloną, einančią priešinga 
kryptimi, kurios’išsiskyrusios sa
vo išvaizda ir-apsirengimu iš 
vietinių. Daugumoje jos atro- 
džiusios inteligentiškos, lieknos; 
ir gražiai nuaugusios, o jų dra
bužiai buvę vakarietiško sukir
pimo. Jis matęs; vieną net apsi
vilkusią paltu, kuris kadaise bu
vęs karakulinis. Kitos moterys 
betgi buvusios ^pusnuogės, nes 
jų drabužiai buvę visiškai nu
driskę. Ispanas vėliau patyręs, 
jog tai buvusios “tarybinės pi- “valdžios” padėti lavoną kur 
lietės iš Rygos ir Kauno”, perke
liamos į kitą stovyklą. Ispanas 
sako, jog vienas jo draugų, ispa
nų pilietniio karo respublikonas, 
praleidęs 17 metįiį TSRS, prisipa
žinęs, jog pabaltiečių moterų ko
lonos vaizdas jį labiausiai sukrė
tęs, negu visi kiti matyti bolše-

Savaitės įvykiaivikinės santvarkos žiaurumai.
Estų spauda pateikia kito is

panų belaisvio atpasakotą įvykį, 
liečiantį pabaltiečius. Tai įvykę 
Karagandos rajone, ispanams 
belaisviams dirbant žiemos me-. _ .
tu prie miško kirtimo. Pasitrau- ‘ nei viena pusė nedaro jokių nuolaidų. Šiaurės Korėja reikalauja 
traukęs nuošaliau miškan, jis j kad rinkimai būtų daromi visoje Korėjoje ir pačių suorganizuoto- 
sutikęs jauną moterį, tempian
čią senos moters lavoną. Už
klausta, ji pasisakiusi esanti pa- 
baltietė. Jos tėvas buvęs depor
tuotas dar 1941 m., bet ji su mo
tina buvusios “perkeltos” į šį ra-

Tarptautinės įtampos atpalaidavimo galimybės ir pereitą savaitę 
nei kiek nepaaiškėjo. Ženevoje nepažengta nei žingsnio pirmyn. 
Kad pasisektų rasti kelią suvienyti Korėją jau niekas nebetiki,

joną 1947 m. Ji norinti pakasti miausia į ją įeinant JT, atseit, 
darbo metu mirusios motinos la-: kad nebūtų užkirstas kelias da- 
voną, bet žemė tiek įšalusi, kad lyvauti pav. kom. Kinijai. Pietų 
net ir sniegas esąs suledėjęs ir ji K. siūlymą atmetė, o Š. Korėjos 
nieko nepjėgianti padaryti. Ji nusistatymas dar nepaskelbtas, 
nenorinti palikti motinos lavono i 
vilkams, tad tempianti jį atgal į! 
stovyklą, kur gal išprašysianti

je priežiūroje, o P. Korėja reikalauja, kad rinkimai būtų tik Š. 
Korėjoje ir JT priežiūroje. Ženevos konferencijoje pasižymėjęs 
tarpininkavimais D. Britanijos užsienių r. ministeris Edenas pa
siūlė kompromisinę išeitį, kad •------- ----------------------------------
rinkimai vyktų visoje Korėjoje, 
bet tarptautinėje kontrolėje, pir-

nors iki pavasario. Ji esanti 17

Indokinijos klausimas taip pat 
tebėra neišjudėjęs iš vietos. 
Klausimui spręsti sudarytas 9 
valstybių kolektyvas savo pasi-

m. ir neturinti pasaulyje nei vie- tarimus pradėjo be jokių kliū- 
no artimo žmogaus. Dirbanti ak- čių. Komunistarir čia savo senos 
menų skaldykloje. Ispanas sakė- į taktikos painioti reikalus proce
ss negalįs užmiršti šios jaunos dūriniais klausimais nepanaudo- 
gražios pabaltietės veido, kuria- jo, tačiau einant prie reikalo es
me jau nebuvo'like žmogiškos mės viskas įklimpo. Pradžioje

čių. Komunistai"ir čia savo senos

išraiškos Aim.

SKUBIU ŽVILGSNIU
— Paryžius. — Suezo kompa

nija nutarė kanalą pagilinti ir 
tam paskyrė $5.750.000. Galuti
nai klausimą spręs šėrininkų su
važiavimas birželio 1 d.

— Maskva. — Atsilygindama 
už savo dviejų karo attache pa
vaduotojų ištrėmimą, Maskva 
aP-<ąItipo‘šninį-^^ų.Britų, ka
ro attachė pa variuoto  ją Landon 
ir pareikalavo jį išvykti.

— Jeruzalė. — Žydai Palesti
nos paliauboms prižiūrėti komi
sijoje nedalyvauja nuo to meto, 
kai kom. pirmininkas amerikie
tis nebalsavo už jų rezoliuciją, 
kaltę dėl autobuso keleivių su
šaudymo primetančią Jordanui. 
Jiems nedalyvaujant, jie net du 
kartu pripažinti kaltais.

— Bona. — Kanclerio Aden
auerio duktė Lotte ištekėjo už 
architekto H. Multhaut. Jai 28, 
o jam 32 inetai. Kadangi tėvas 
našlys, tai Lottc oficialiuose pri
ėmimuose ir toliau eis “pirmo
sios damos” pareigas.

— Kopenhaga. — Vienas suo
mių jūrininkas atvežė į Daniją 
žinią, kad būdamas viename 
Baltosios jūros uoste jis iš kito 
suomio jūrininko sužinojęs, jog 
Lenkijos primas kardinolas Wy- 
szynski esąs Solovkų salose ne
toli Archangelsko. Jo darbas ten 
esąs nerti tinklus. Anksčiau pa
sklidusios žinios, jog kardinolas 
esąs laikomas kažkuriame Len
kijos vienuolyne, pasirodė ne-

tikros. Lenkijoje jo buvimo vie
ta nežinoma.

— Bukareštas. — Buvęs Ru
munų kom. ministeris ir A. Pau- 
ker bičiulis Patrascanu nuteis
tas ir sušaudytas.

— Niujorkas. — Sovietų JT 
delegacijos būstinės Park Ave. 
ir ūT^aatvių kampe ir 75 West 
SC ’geguže?1'?* ti? S^kai^TŠp'ėč^ 
keliotoS raudonais dažais, ant šie 
nos užrašyta “Rusai žudikai”. 
Policija ieško kaltininkų.

— Vašingtonas. — Scott Mc
Leod, kuriam pavestas vykdy
mas naujojo Refugee Relief Act, 
išvyko į Europą susipažinti sg 
problemomis vietoje.

— New Delhi. — Indijos svei
katos ministeris, vienintelė mo
teris krikščionė kabinete, R. A. 
Kąur parlamente svarstant ati
tinkamą įstatymą pasisakė prieš 
gimdymų kontrolę arba, kaip sa
koma, šeimos planavimą.

— Otava. — Negrų sąjunga pa
reiškė protestą Kanados imigra
cijos ministerijoje, kad, esą, at
renkant imigrantus negrai dis-

posėdžių Prancūzijos užs. r. min. 
Bjdault pasiūlė pirmiausia sulai
kyti karo veiksmus. Komunisti
nė pusė į tai atsakė savo 8 punk
tų planu, kuriame siūlo visuoti
nius rinkimus, kaip ir Korėjoje, 
taip pat savųjų kontrolėje, pa
sitraukus visoms svetimoms pa
jėgoms. Vietnam į tai atsakė, 
kad rinkimai turėtų būti pavesti 
JT kontrolėje. Molotovas pasiū
lė, kad rinkimai tevykstą neut
raliųjų tautų priežiūroje, beabe-

renkant imigrantus negrai 
kriminuojami.

BETEISIŲ KLASĖ
Sovietų Sąjungoje dar prieš 

keliolika metų labai garsėjo ne
laimingieji “lišencai” — žmonės, 
kuriems buvo atimtos teisės vien 
dėl to, kad jie buvo kilę iš bol
ševikų pasmerktųjų klasių, pav. 
buvę dvarininkai, karininkai, 
policijos ir kt. administracijos 
pareigūnai. Dabar jų ten nebe
girdėti, nes jie jau išmirė. Užtai

ta- 
ir

MENO PARODA
KLB Toronto apylinkės val

dyba rugsėjo 4-6 dd. numato To
ronte surengti Kanados Lietuvių 
dienas. Jų programoje norima 
pirmą kartą Kanadoje suruošti 
lietuvių dailės parodą Toronte.

Šioje parodoje yra kviečiami 
dalyvauti visi lietuviai dailinin
kai gyveną Kanadoje.

Parodoje norima išstatyti 
pybos, grafikos, skulptūros 
taikomojo meno eksponatus.

Dailininkai apie savo sutiki
mą dalyvauti parodoje yra pra
šomi pranešti laiškais iki birželio 
6 d. Toronto apylinkės valdybos 
švietimo skyriui šiuo adresu: Iz. 
Matusevičiūtė, 46 Delaware Av„ 
Toronto, Ont.

Atskirų kvietimų individua
liai nebus siunčiama.

Švietimo skyrius, gavęs suti
kimą, tuojau išsiuntinės daili- 
ninl^ms tam tikrus formuliarus.

Toronto apyl. šviet. skyrius.

apie tokiuos beteisius žmones 
dabar girdime satelitiniuose 
kraštuose. Girdime taip pat nuo
latinius šauksmus baigti naikin
ti buržuaziniai nacionalistines 
liekanas ir naujai okupuotuose 
kraštuose. Į mokyklas stojant ar 
darbo ieškant ten visiems reikia 
įrodyti savo klasinį tyrumą.

Lenkijoje šiuo metu net spau
doje nuolat rašoma, kad pri
imant į darbą reikia žiūrėti “ar 
kandidatas nėra nusikaltęs liau
džiai“. O tokie nusikaltimai galį 
būti: priklausymas dešinrosioms 
arba fašistinėms organizacijoms, 
tarnavimas valdžios įstaigose, 
pavėluotas grįžimas iš užsienio, 
turėjimas užsieny giminių ir t.t. 
Katram tai negali būti pritaiky
ta. Juk bolševikams net socialis
tų organizacijos fašistinės, o kiek 
žmonių tarnavo valdžios apara
te? Daugybė. -

Ar ištikrųjų visi tokie negalės 
gauti darbo, ar tai tik baugini
mas, kad visi amžiname nerime 
gyventų,tuo tarpu dar neaišku. 
Bet aišku, kad kiekvienam, už 
kurio bus užkliūta, nusikaltimų 
surasta bus daugybė. Tokie ir 
liks anais rusiškais “lišencais”— 
žmonėmis, kuriems atimtos tei
sės.

— Geneva. — Sovietų delega
cijos narys P. Jukov staiga mirė. 
Lavonas lėktuvu išvežtas į Mas
kvą.

laisvių reikalu Korėjoje. Pran
cūzai paskelbė^Jod jie galį pasi
traukti iš Laos ir Cambodia, jei 
pasitrauks iš ten komunistai su
kilėliai. Taip reikalavimų pa
reikšta nemažai, o jungiančio 
saito jokio. Čia vėl įsiterpė Ede-į 
nas, kuris pasiūlė Indokinijos 
klausimu pakonferuoti prie už
darų durų. Girdi taip būsią gali
ma sužinoti, kokios gi būtų tik
rosios komunistų sąlygos karui 
pabaigti. Esą, viešuose posėdžiuo 
se tik sakomos propagandines 
kalbos, kalbama turint galvoje 
pasaulį, ne pačias derybas, o už
daram posėdy nebūsią reikalo 
nei ilgai kalbėti, nei propaganda 
užsiimti. Edenas beabejo tuojaus 
sužinos, kad komunistų tikslas 
vienas — užvaldyti Indokiniją 
arba jos dalį ir kol tam nebus 
sudaryta sąlygų, jie nenusileis.

JAV užsimojimus Ženevoje 
aiškiai ištiko nepasisekimas. 
Dulles pradėjo kalbėti jau ki
taip. Apie įsikišimą į Indokini
jos karą nebekalbama. JAV galį 
įsikišti tik kartu su kitomis JT 
valstybėmis. Senato užsienio 
kom. Dulles pasirodęs labai pri
slėgtas ir padėtį atvaizdavęs 
liūdnai. Komisijos nariai prane
šimo buvę taip priblokšti, kad 
net nepadarę jokių sugestijų. 
Spaudai Dulles pareiškė, kad jo

Karalienė grįžo
J. D. karalienė Elzbieta II su 

vyru Philipu ir abiem vaikučiais, 
kurie juos pasitiko Š. Afrikoje, 
Tobruko uoste, po ilgos kelionės 
grįžo į Londoną. Karališkoji po
ra per pusmetį apkeliavo 50.000 
mylių. Kelionė praėjo be dides
nių įvykių. Londone karališkoji 
pora sutikta labai iškilmingai.

Valdnianio byla
Dr. Valdmanis, apkaltintas iš 

firmų išspaudęs $420.000, buvo 
suimtas balandžio 23 d. Gegužės 
14 d. iš kalėjimo buvo paleistas 
už $100.000 užstatą — $50.000 jis 
pats turėjo pasirašyti, o kita tiek 
pasirašė dvi ponios, tačiau šį pir
madienį, iškėlus naują civilinį 
$270.000 ieškinį, jis vėl suimtas 
ir patalpintas viešbutyje polici- buvo įtartas nebeištikimumu ir 
jai stropiai saugant.
Advokatui pritarus, Valdmanis

buvo tiriamas psichiškai, bet re- S. Vinogrodov, kuris priklauso 
prie Sovietų delegacijos Ženevo
je, staiga išskrido į Paryžių ly
dimas antrojo sekretoriaus Vo
lokitin, o kitą dieną grįžo jau 
vienas. Volokitin Paryžiuje bu
vo įsodintas į lėktuvą ir tuojaus 
pat išsiųstas į Maskvą. Spėjama, 
jo gtam, kad nepasikartotų Pet
rovo istorija. Ar išsiųsta su juo 
kartu ir žmona, nežinoma. Pasi
teiravus ambasadoje apie tai 
nieko neatsakoma.

Mirė gen. H. Guderian
Hitlerinės Vokietijos paskuti

nis štabo viršininkas gen. Heintz 
Guderian mirė savo namuose 
prie Fūsseno. Jis iškilo kaip tan
kų divizijų vadas, sulaužęs Len
kiją, o netrukus ir Prancūziją. 
Ir prieš jį byla dėl nusikal
timu karo metu buvo pradėta, 
bet numarinta dėl stokos įrody
mų. Paskutiniu metu jis parašė 
knygą “Šarvuočių vadas”.

nuomone pietryčių Azijos iššaus 
gojimui Indokinijos išsaūgijimas 
nesąs būtinas. Šis pareiškimas 
sujaudino Prancūziją, kurią se
kančią dieną turėjo apraminti 
pats prezidentas Eisenhoweris, 
kuris kvietė pasaulį • Indokinijos 
nenurašyti komunistų naudai.

Tuojaus po to Vašingtone pra
sidėjo derybos su Prancūzais dėl 
JAV paramos Indokinijoje. Kas 
ten sutarta, dar nepaskelbta, bet 
tai "labai sujaudino britus, kurie 
pabūgo, kad Vašingtono susitari
mai gali nupūsti visas Edeno pa
stangas Ženevoje. Jis ten kombi
nuoja, žūt būt, pasiekti paliau
bų, o čia tariamasi kaip tęsti ka
rą. Britai labai įsižeidę, kad tai 
vyksta už jų nugaros. Bet ką gi 
gali daryti Prancūzai, kurie ne
nori pasitraukti be nieko ir ką 
gali daryti amerikiečiai, kai bri
tai Ženevoje jų visus planus su
maišė. Dėl to jie parems Prancū
zų pastangas ir savo rėžtu rūpi
nasi suorganizuoti ginkluotą šio 
rajono valstybių sąjungą. Jie 
jaučia, kad komunizmas negali 
būti paleistas į Okeaniją. Dulles 
aiškiai pabrėžė, kad neatlaikius 

koše atsidurtų 2/3 *žmbmjds, o 
tai reikštų, kad pasaulio likimas 
būtų jo rankose.

Indokinijoje tuo tarpu komu
nistai veržiasi į Raudonosios 
upės deltos rajoną, garsėjanti 
rižiais. Pavojus gręsia Hanoi 
miestui. Karinei padėčiai išaiš
kinti į Indokiniją išvyko Pran
cūzijos gen. štabo viršininkas su 
pavaduotoju, lydimi trečio gene
rolo, buvusio karo vado Indijoje. 
Jiems, turbūt, teks nuspręsti 
katras sritis teks paaukoti ir 
katras, žūt būt, ginti, nes visą ją 
apginti vargu ar begali būti vil
čių.

Komunistai pereitos savaitės 
pradžioje nustebino pasaulį pa
žadėję atiduoti Dien Bien Phu 
paimtus sužeistuosius. Tačiau 
neišgabenta jų nei 30, o gabeni
mas sulaikytas. Komunistai pa
siūlė derėtis dėl gabenimo tvar
kos taisyklių. Tuo tarpu jie ir 
sužeistuosius “šviečia”.

Prancūzijos m misteris pirmi
ninkas Laniel dar kartą gavo 
parlamento pasitikėjimą Indoki-; 
nijos bylai tęsti, bet šį kartą jau 
vos 2 balsų dauguma — 289:287. 
Atstovai buvo labai sujudę ryšy 
su Dien Bien Phu puolimu. Vy
riausybė jau pradėjo kalbėti 
apie Europos armijos sutartį, ta- 
ęiau galima abejoti ar ji ilgai 
beišsilaikys.

Norėjo pasprukti ir Paryžiaus 
atstovybės sekretorius

Pasaulinė spauda spėlioja, kad 
sovietų • ambasados Paryžiuje 
antrasis sekretorius Volokitin

dėl to skubiai išsiųstas į Maskvą.
Balandžio 28 d. ambasadorius

zultatai dar nepaskelbti. Išėjęs iš 
kalėjimo jis, žinoma, galės ge
riau pasiruošti ir teismui. Perei
tą savaitgalį jis aplankęs savo 
motiną St. Johne.

Viena kominformo centras
Austrijos vyriausybė pareiškė 

protestą, kad rusai į Vieną prisL 
gabena sau reikiamų žmonių vi
sai nesiklausę austrų ir neprašę 
vizų. Sakoma, kad Viena virsta 
komunistų akcijos prieš vakarus 
centru. Kaip tik čia nesenai įvy
ko vadinamas kominformo tech
ninio personalo suvažiavimas, 
kuris ištikrųjų yra kursai pa
ruošti sabotažininkus ir šnipus 
vakariečių naftos pramonei.

Vienon perkeliamas ir tarp
tautinės kom. partijos jaunimo 
organizacijos centras, lig šiol bu
vęs Prahoje. Spėjama, kad tai 
tik pradžia, kad ir kiti centrai 
čia persikelsią.

Antikomunistinė spauda Vienoje
Vienoje, ypač tarpe sovietų ka

rių, skleidžiami antikomunisti
niai rusiški atsišaukimai, pasira-. 
šyti “Demokratinės veiklos bei 
kovos su komunizmu komitetas”.

Rusai reikalauja, kad austrų 
policija susektų, kur jie spaus
dinami, bet austrai aiškinasi, kad 
jie to negalį, nes rusai neleidžia 
policijai įeiti į kareivinių rajoną 
ir apklausti karius.
Vandenilinių bombų bandymai

JAV karinė vadovybė pranešė, 
kad šių metų vandenilinių bom
bų bandymai baigti, kad pereitą 
savaitę susprogdintoji — gal tai 
buvo ir dvi bombos — bandymus 
užbaigė.

Daug apie tuos bandymus ne
buvo skelbiama. Žinoma tik, kad 
viena tokia vandenilinė bomba 
buvo susprogdinta kovo 1 d., to
liau dar kovo 26 ir balandžio 6 d. 
ir pagaliau šis pastarasis bandy
mas. Pastarosios susprogdinto
sios bombos galingumas prilygs
tąs 14-16 milijonų tonų galin
giausios sprogstamos medžiagos 
sprogimui.

Pirmoji vandenilinė bomba 
buvo susprogdinta 1952 m. lap
kričio mėnesį.
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stovinčia geresnėje padėtyje, ži
noma', pagal jos vyrą, t.y. pri
tapti prie vietinės “grietinėlės”. 
Kitos gi labdaros priedangoje 
ieško sau pigios reklamos.

Tuo tarpu vyrai, kurie šalia 
duonos kasdieninės dar ir garbę 
vertina, stengiasi išsimušti į pir
maujančias vietas visuomenėje, 
visur viešai rodytis, pasakyti bet 
kokią ugningą kalbą, atseit, taip 
ruošiasi grįžti į išlaisvintą Lietu
vą, kuriai reikės “patyrusių” 
žmonių ir kur bus paskirta jam 
atitinkama vieta. Bet Lietuvos 
partizanai sako: “... kas tėvynę 
nelaimėje paliko — neras kelio į 
ją ir laisvei nušvitus”. (Už Tė
vų Žemę Nr. 5, 1946. IV. 4.)

Susidarius nuomonių skirtu
mui tarp veikėjų — seka vaidai

Kol kas negalima sakyti, kad 
mūsiškiams čia labai sektųsi. Be 
vieno antro, dauguma namus įsi
gijo (tūlas net prabangius), 
kambarius gražiai apsistatę, nau
jausiais automobiliais važinėja, 
kai kurie į pelningus verslus iš
ėjo, o dar kiti į “baltaapykaklių” 
darbus išsimušo. Rodos, taip ir 
gyventume, tėvynės laisvinimu, 
jaunimo auklėjimu, savitarpine 
šalpa ir kultūrinio lygio kėlimu 
besirūpindami.

Gal taip ir būtų, bet va nelem
tai vėl atsinaujino tie “poniškų” 
laikų prisiminimai, kada Kun- 
taplinskienei įsigijus avies kai
lius, būtinai Tamara Šiaudinienė 
turėjo pirkti šermonėlį, kadangi 
jos vyras viena kategorija augš- 
čiau stovėjo, beto prieš karą “ša- 
fioru ant Kavkazo” buvo.

Pagyvenę vyrai susiėję dažnai 
pradeda šnekas “... kai aš buvau 
apskrities viršininku.. .”. Na ir 
prasideda pagyrai, atrodo, kad 
eilinių piliečių Lietuvoje ir ne- 

‘ buvo: policininkas pasidaro ka
pitonu ir nepamiršta pasakyti, 
kad su Smetona triušius medžio
jo, tūlas vertelga pasirodo buvęs 
dideliu turtuoliu, beveik kerti
niu asmeniu, be kurio rodos Lie
tuva negalėjo gyvuoti, o kiek
vienas ūkininkas, be abejo, tik 
dvarą valdė.

Neatsilieka ir jaunimas — vy
riokas tik trečią dešimtį varąs 
giriasi buvęs kuone svarbiausias 
pogrindžio ramstis, o kiekviena 
mergaitė būtinai baigusi gimna
ziją.

Vienokiais ar kitokiais sume
timais sudaromi kelių šeimų ra
teliai, 
kūmutės šnairuoja į kaimynes, . v.
apkalbant jų apsirengimą, elgesį, 'osime tautos sązmę 
praeitį. Ir kiekviena kūmutė ju mažos tautos dalies sąžinę, 
stengiasi susidraugauti su kita __ _ ____

Azijos panorama
Azijos įvykiai daugeliui lietu

vių pabėgėlių tebesudaro galvo
sūkį. Kiekvieną dieną iš Azijos 
ateinančios žinios kelia Vaka
ruose nerimą. Tačiau atrodo nė 
Indokinijos praradimo grėsmė 
suburbėjusių vakariečių nepri- 
žadina atsakančiam kryžiaus ka
rui su tiranija. Rimti politikai, rimtais veidais, rimti laikraščiai ir žurnalai su rimtu stiliumi te- benagrinėja “naujai susidariusią padėtį”, kurią nepaliaujamai iššaukia sovietinių rusų sisteminga ir nuosekli politika. Kai vakariečiai kiekvienais metais vis neatsistebi susidariusia “padėtimi”, Kremlius su pasitikėjimu stebi puslaukinės Azijos panoramą. Dabar, kaip 1946 m.; daugiausia kliūna amerikiečiams. Jie stipriausi, jie vadai laisvajame pasaulyje! O amerikiečių politikai savo tarpe nesutaria. Vašingtone susirinkę demokratai su Achesonu ir Truma- nu priešakyje net apkaltino, jog va, žiūrėkit, ką tas bjaurybė Dulles su savo “išlaisvinimo politika padarė ... Ir jie dedasi neprisimeną ką jie patys išdarinė-

Rašo A. Jogėla

m.

ir kaltinimai antrai pusei — at- ]o vos prieš 6 metus, kada dau- seit tik aš ir mano bendradarbiai norime gero, bet gink Dieve, nesi veržiame vadovauti: — “tegul tik jie bandys mano vietą užimti, tas jiems lengvai nepraeis!” Tokios “grumtynės” daugelį atbaido nuo visuomeninės veiklos.O čia dar vienur, tai kitur įkiša nosį raudoni kipšiukai, pakursto paskatina, na ir vienybė žydi...Bet tokios negerovės, kaip nesveikas iš pavydo lenktyniavimas, šmeižtai, sukčiavimas praeitimi, pagyros, vadovavimo manija, kai kur įgauna visai nepageidaujamą kryptį, taip būdingą išeiviams. Ar nereikėtų kiekvienam iš mūsų tuo susirūpinti, save perkratyti, kad neatbaidžius savus nuo savų. Nebijokime prisipažinti klydę, nes anot parti-kur kelios susibūrusios „„„„ zanų nuslėpdami klaidas suza-”, šiuo atve-
B. Stundžia.

gelis “TŽ” skaitytojų sėdėjo nelaimingos atminties DP stovyklose. Reikėjo gen. McArthu- ro tikrai alarmuojančio pranešimo “Kinijos įvykių strateginė konsekvencija”, kad Vašingtone būtų kiek susigriebta. Du metai prieš Korėjos “policinę akciją” gen. MacArthuras perspėjo Tru- maną ir Achesoną, jog ten galima laukti užpuolimo kiekvienu metu, nes komunistai jau laimėję puikias strategines pozicijas. MacArthuras sakė, jog JAV pajėgos esančios juokingai mažos, tad provokuojančios komunistus. Jis esąs tikras, jog toks lengvas Kinijos laimėjimas Kremlių paskatino visą “proletarijato spaudimą” permesti Azijon, kur jie “manė greitai pasieksią žymių laimėjimų”. Pirmiausia, pasak Japonijos nugalėtojo, bolševikai bandysią “taikiomis priemonėmis” išsprogdinti jų užnugariui taip grasinančią amerikiečių strateginių bazių grandi-
GYVENIMAS ČIKAGOJE> Turime, du dienraščius —-T^au- jienas’ir Draugą? Redaktorių įsitikinimai labai skirtingi, bet kaip jie sutaria ir sugyvena Lietuvos vadavimo reikaluose! Tai didelis pavyzdys visiems lietuviams. Yra dar ir kitos spaudos išeinančios Čikagoje. Sakysim “Pelėda” savo jumoru nuskaidrina viską. Yra dar “Sandara” nepatenkinta bendruomenės kūrimu. “Lais-■ voji Lietuva”, nesenai atgimus, barasi kam kunigai veržiąsi į skautų organizaciją, “Sėja” sako pamokslą “Naujienoms”, o “At- į jas atsikelia kitų tautų žmonės spindžiai jau mirė.Negeras reiškinys, kad senieji čiųjų bažnyčiose. Lietuvių kru-

ir naujieji ateiviąj, nęgųgigyvena. Kai senųjų lietuvių organizacijos ką surengia, naujai atvykę jų nelanko. Senieji neina į naujai atvykusiųjų parengimus. Labai liūdnas faktas. Reikėtų jungtis į senas organizacijas, bažnyčių komitetus, mokyklų ir kitur veikiančias valdybas. Jų klubų ir organizacijų sudėtas kapitalas gali daug padėti Lietuvai ir lietuvybei išlaikyti. Štai skaitom spaudoj, kad lietuviškos kolonijos Čikagoje eina prie išmirimo.Pilna jų vaikų mokyklose, tikin-
ROKOSSOWSKIO KARJERA

Dabartinis rusiškasis Lenkijos 
gauleiteris — oficialiai vadina
mas kariuomenės vadu ir krašto 
apsaugos ministeriu — Rokos
sowskis, pasirodo, perėjo ilgą 
sovietinio agento mokyklą. Apie 
jį išspausdino Paryžiuje einan
čiame lenkų -žurnale “Kultūra” 
ilgoką straipsnį 
komunistas ir 
draugas Ispanų 
metu J. Gorkin.

Rokossowskis.
už kažką suimtas ir išsiųstas į 
Sibirą keletą mėnesių prieš Tu- 
chačevskio suėmimą. Tačiau ten 
jis nebuvo paprastas kalinys — 
jis buvo stovyklų administrato
rius ir organizatorius — tipingas 
enkavedistas-čekistas. Kai prasi
dėjo karas Ispanijoje jis buvo 
pasiųstas ten. Jam ten buvo pa
vesta suorganizuoti šnipų tinklą 
Franco pusėje, svarbiausia, šni
pinėti vokiečius, ir jų naujus 
ginklus, panaudojamus Ispanijo
je. Kartu su kitais jis organizavo 
šnipinėjimą savųjų pusėje, lik
viduodamas nepatikimus ir per
daug žinančius. Jo aparato atra
ma buvo svetimšaliai, ne ispanai.

Pasibaigus karui Ispanijoje 
Rokossowskis grįžo į Maskvą ir 
kiek pailsėjęs vėl buvo pasiųstas 

"organizuoti darbo stovyklų Ura- 
lolo srity ir Kazachstane. Prasi
dėjus karui su Vokiečiais, Rokos
sowskis pasisiūlė Stalinui suor
ganizuosiąs iš darbo stovyklų 
kalinių specialią kariuomenę. 
Stalinas pasiūlymą priėmė. Tada 
visose stovyklose atsirado plaka
tai su Rokossowskio atvaizdu, su 
daugybe ordenų ant krūtinės,

ispanas, buvęs Rokossowskio pilietinio karopasirodo, _ buvo

žin kur, kad tik išsivaduoti iš to pragaro.Tačiau tai nebuvo paprasta kariuomenė. Drausmė joje buvo griežčiausia, už menkiausi nepaklusnumą buvo šaudoma vietoje, kariams buvo uždrausta net kalbėtis su reguliarios kariuomenės kariais ar civiliais, o siunčiami jie buvo j 'pačias pavojingiausias vietas. Taip karo metu tokių karių žuvę apie 700.000. Karui pasibaigus Rokossowskio kalinių armijoje bebuvę apie 200.000, kurie po karo jo paties buvo “demobilizuoti” pasiunčiant atgal į darbo stovyklas. Politinis nusikaltėlis ir “tėvynės karo” herojus sovietiniame gyvenime buvo neįmanomas. •
Pats Rokossowskis tuo būdu 

įsigijo ištikimiausio Stalinui 
žmogaus vardą. Ant krūtinės ne
šiojo 22 pasižymėjimo ženklus — 
ordinus bei medalius. Po karo 
Maskvos laikraščiai buvo pilni 
šito pasižymėjusio “Sovietų tė- 
vėnės sūnaus” atvaizdų. 1946 m. 
jis betgi vėl buvo pasiųstas or
ganizuoti darbo stovyklų į Molo
tovo ir Sverdlovo rajonus Sibire. 
Atrodė, kad jo žvaigždė pradeda 
vėl blėsti. Bet Stalinas savo iš
tikimojo tarno, pasirodo, neuž
miršo ir 1949 Tn. paskyrė Lenki
jos kariuomenės vadu bei krašto 
apsaugos ministeriu. Jis vėl iški
lo į augštybes. Jis turi suorgani
zuoti pirmąjį frontą prieš Vaka
rus, nes iš Rytų Vokietijos juk 
vistiek gali priseiti pasitraukti.

vinomis rankorpis uždirbtais .pinigais pastatytos mokyklos, klubai, bažnyčios atitenka svetimiesiems. Ne tik senieji lietuviai perka namus kur papuola, bet ir naujieji. Tėvai nepasiaukoja dėl savo vaikų. Juk parapijinėse mokyklose vyksta lituanistinės pamokos, čia ir mokytojos seselės lietuvaitės.Dažnai knygų leidėjų ir knygynų laikytojų nusiskundžiama, kad liet, knyga kasmet sulaukia mažiau skaitytojų. O man-taip neatrodo. Aš pusantrų metų vargau prie šv. Kryžiaus bažnyčios kiekvieną sekmadienį knygne- šiavau. Rezultatai puikūs. Knygų pirkėjų nestigdavo. Kiti dėkingumą reikšdavo kad knygas ar laikraščius atėjęs į pamaldas užsisako, nusiperka, nes šiaip nėra kada. Kada gi nuvažiuosi už. keliolikos mylių į leidyklą ar knygyną. Ne aš vienas prie bažnyčios ir salėse parengimų metu platinau, taip pat vargsta pasiaukojęs A. Valavičius Marquette Park kolonijoj. Knygnešių reikia ir šiandien! Caro laikų knygnešiai rizikuodavo gyvybe ar ištrėmimu, juos šiais metais pagerbsime. Tuo pačiu reikia skatinti naujų knygnešių Amerikoje ir kitur. Čia negresia kalėjimai ar Sibiras, čia tik reikia valios ir kantrybės. Tegu atsiranda vien tik 18 Čikagos lietuviškų parapijų platintojai, knygų paklausa tikrai padaugės. Kodėl gi nei vienas iš tremtinių neatidaro kur kiosko gatvės kampe? Kodėl lietuviškos krautuvės nenori prisiimti nors po keletą knygų išplatinti? Knygą 
juk nepelyja ir kandys jų neėda!

Balys Brazdžionis.

nę: Filipinai-Formoza-Okinawa- 
Japonija-Aleutai. Trumano Ge
neralinis štabas ignoravo gen. 
MacArthuro perspėjimą. Ameri
kos kariuomenė netrukus buvo 
atitraukta iš Pietų Korėjos, o 
speciaulaus patarėjo W. C. Bul- 
litto reikalavimas sustiprinti
gen. Čiang-Kai-Šeko pajėgas j
Eormozoje buvo tik dalinai 
įvykdytas.

Žukovas “patarinėjęs” 
Kom-Kinijos vadams Vakariečiai neišgirdo 1948dezertyro sovietų pulkininko Tokajev perspėjimo, jog maršalas Žukovas asmeniškai vadovavo TSRS pagalbos misijai Kom- Kinijoje. Jis nurodinėjo, jog Kom-Kinijos Generalinio štabo visuose svarbiausiuose postuose sėdi sovietų generolai. Tų patarėjų skaičius esąs žymiai didesnis, nei Vakarai manė, o ir ginklų iš bolševikų kom-kinai gavę daugiau, nei žino vakarų žvalgy- >bos, perspėjo visai veltui pulk. Tokajev. Jis pasakojo, kaip bolševikai perdavę komkinams jau 1945 m. kapituliavusių japonų ginklus ir net neperpakavę persiųsdavo iš JAV gaunamus ginklus tariamai kovai su nacizmu. Bolševikai net gen. Čiang-Kai- Šekui parduotus ginklus pristatę 1945 m. ne jam, bet jo priešui Mao. Iš tikro, kaip tad stebėtis naujai susidariusia padėtimi?Mao, politrukas apmokytas Maskvoje, ir Chu, gabus karinis strategas, esą patikimi bolševikai. Gen. Chu (šiuo metu Ženevoje) II Pasaulinio karo metu tarnavo raudonojoje armijoje ir dabar puikiai sutinkąs su savo patarėjais rusų generolais. Pastarieji, pulk. Tokajev žodžiais, aukštai vertiną jo strateginius gabumus. Pulk. Tokajev tada pasakojo, kaip Maskva su didžiuliu pasitenkinimu sekė “didžiojo amerikiečio” Trumano patarėjo gen. Maršallio veiklą Kinijoje, kur jis užminavęs gen. Čiang-Kai-Šeko vyriausybę, į ją per prievarta įbrukdamas “liberalus”—komunistus. Gen. Čiang apsižiūrėjus ir paprašius Truma- na gen. Marshall atšaukti, Tru- manas jį padarė užsienių reikalų ministeriu, kurio politika kuriam laikui, Jžgpįbėjo Eurępą, bet paruošė komunizmą tolimesniems veiksmams Azijoje. Ir ne vien Marshall taip galvojo. Kitas Trumano — Achesono specialus patarėjas “Studebaker” bendrovės prezidentas Hoffman, tik pasisveikinęs su gen. Čiang 1948 m. pareiškęs, jog jis, kaip Tarpusavio Pagalbos Agentūros vadovas, nesiųsiąs jam pagalbos, iki jis sudarysiąs “koalicinę” vyriausybę įskaitant komunistus.. Tų pačių “baltųjų kinų” vyriausybės ministeris dr. Wu Ženevoje 1948 m. svarstant politinių pabėgėlių greitesnio išgabenimo iš Šanchajaus reikalą švelniai pastebėjęs: “Klysta, kurie mano, kad jiems gresiąs pavojus iš kinų pusės, nes jie, matyt, nepažįsta kiniečių tautos būdo ir jų komunistų”... Kremlius pažino geriausiai.

Vakarai nesupratę
“Išorinės Mongolijos” svarbos Jei vakariečiai būtų buvę pabudinti 1934 m. įvykių Išorinėje Mongolijoje, šiandien gyveni-- mas būtų kitoks. Bet jie ramiausiai leido tą kraštą paversti TSRS arsenalu. Keista, kad “maži” lietuviai sugebėjo greičiau suprasti ir paskelbti sovietų panoraminę politiką Azijoje, nei Vašingtono, Lor^Iono užsienių reikalų ministerijų augščiausi kvalifikuoti ir išgarsinti pareigūnai. Prisimintina kad ir 1943 m. nacių pavergtoje Lietuvoje išleista L. Dovydėno knyga “Užrašai”. Juk ji visais metais anksčiau, nei Kravčeno paskelbė tai, ką mes dabar pergyvename. Joje buvo perspėjama, jog polit- biuras dirba sistematingai ir nuosekliai. Pabandė Europoje —

REPATRIJUOS PABALTIJO VOKIEČIUS

daugybe ordenų ant krūtinės, —Varšuva. — Dabar Varšu- 
kviečią kalinius užsirašyti į ka- voje besą vos 3000 žydų. Jie te- 
rinius dalinius tėvynės ginti, turį vos vieną sinagogą, kurios 
Buvo žadama po pusės metų, jei' rabinas Beri Perkowicz yra ir 
kas pasirodys visiškai ištikimas '“4— ’ --------  “V1—
ir drausmingas, buvusiems ka
riams grąžinti turėtus laipsnius, 
o po karo dovanoti bausmes. 
Taip buvo sudaryta daugybė di
vizijų, nes kaliniai būtų ėję ka-

Vokiečių Rytprūsių pabėgėlių 
organas “Das Ostpreussenblatt” 
Nr. 17/54 rašo, kad Berlyne gau
tosiomis žiniomis Rytinės Vokie
tijos įstaigos sutinkančios repat
rijuoti į Rytinę Vokietiją ne tik 
šiaurinėje Rytprūsių daly, vad. 
Kaliningrado srityje, bet ir Klai
pėdos krašte, taip pat kitose Lie
tuvos dalyse, be to, Estijoje ir 
Latvijoje palikusius arba prie
varta sulaikytus vokiečius. Tam 
tikslui sovietinės zonos vidaus 
reikalų ministerijoje pradėti rei
kalingi paruošiamieji darbai. 
Repatriacija, kai dėl to bus su
sitarta, vyktų per lenkų repat- 
riacinę stovyklą Stettine. Tik 
dar nėra visai aišku, ar iš minė
tųjų sričių bus repatrijuoti tik-

visos Lenkijos vyr. rabinas.
— Londonas. — Churchillis 

darbiečių siūlymą sumažinti ka
rinės tarnybos laiką atmetė, tai seni ir nepajėgūs dirbti vo- 
Esą, nieko blogesnio dabar ne- kiečiai ar ir visi kiti. Pagrindi- 
galima būtų padaryti. niai pasitarimai turi įvykti Ka-niai pasitarimai turi įvykti Ka-

raliaučiuje.
Vokiečių spaudos žiniomis, 

Pablatijo kraštuose tikrųjų vo
kiečių šiuo metu yra likę, paly
ginti, nedaug. Daugiausia tai yra 
tie, kurie buvo seniau repatrija
vę, bet paskiau buvo nacių pa
siųsti į Wartheland ir ten pate
ko bolševikams. "Tie, kurie ne
buvo nuteisti kaip karo nusikal
tėliai, buvo pasiųsti į Latviją ir 
Eliją su darbo komandomis. Iš 
viso, apskaičiuojama, šiuo metu 
Latvijoje yra vokiečių kilimo 
žmc ūų apie 1000. “Pressen- 
dier st der Heimatvertriebenen” 
Nr. 6/54 pažymi,^?ad Klaipėdos 
kr. vokiečiai neturi nė vienos 
vok >kos mokyklos. Jie turi 
drai ge su rusų ir lietuvių vai
kais lankyti valdines mokyklas, 
kuriose mokoma tik rusiškai ir 
lietuviškai. Vokiškai nemokoma.

/

mas turės tęstis ir ateityje.. 
Praėjusiais dešimtmečiais išsi 
vystė Rusijos, Kinijos, Japoni
jos milžiniška karinė galia.. 
Savyje jos derina vakarų tech
niką su rytų ideologijomis — 
bizantine, konfucine, šinto. Išsi
lavinusi Indija sudarys nema
žiau svarbų Azijos elementą. Jei 
mes išliksime po karo nedelski- 
me Azijai pripažinti tiek politi
nę, tiek kultūrinę lygybę. Neži
nau, kokių pakeitimų tai atneš, 
bet jie bus milžiniškos ir gilios 
apimties...”Kartais savotiškas New York torijos. Jos karalius, komunis-! Herald Tribne komentatorius W. tams grąsinant pakirsti svar- ■ Lipmann apie tą patį laiką ban- biausius susisiekimo kelius, puo-! dė vakarietiškai aptarti Azijos tauja ir lažinasi Rivieros kuror- ( panoramą, taip aiškiai ir lengvai tuose. Prancūzai, pasitarę su britais (amerikiečiams į šiuos reikalus uždrausta kištis), kal-^ bino Bao Dai grįžti namo ir vadovauti kovai prieš komunistus. Nors prancūzai tuomi lyg ir nenori prisipažinti dėl ten jau 3 metus vedamos nesėkmingos kovos beprasmiškumo, vis dėlto tiv kima, jog iš 20 milijonų tautos apgyvento pusiasalio jie turės nešdintis”.

Azijoje bręsta nauja eraNereikėjo būti genijum, kad suvokti įvykių raidą Azijoje tuoj po II Pasaulinio karo. Tačiau net ir pasaulio mintytojams tai paskelbus, Vakarų didžiosios (savo galvų skaičiumi) valstybės nieko nedarė padėčiai gelbėti. Bertrand Russel dar karo metu parašytam veikale “A History of Western Philosophy” nurodė, jog “Azijoje šiuo metu vyksta tai, kas dėjosi Europoje po Kristaus gimimo praslinkus 600 metų ... Kas tad^galėjo tikėtis, jog Europa kelių šimtmečių bėgyje dominuos tiek savo jėga, tiek kultūra. Aptarus dalyką iš esmės, neturim jokių duomenų i

laimėjo, sustabdyti — metėsi 
Azijon, kurios' skurdas ir pasy
vumas jam geriausias, talkinin
kas. Jų veisimasis yra kitas fak
torius grasinąs vakariečių civili
zacijai. O apie Indokinijos padė
tį net šių eilučių autorius 1948 
m. Vokietijos lietuvių spaudoje 
taip rašė: “ Indokinijos rytinia
me pakraštyje susikūrusi Viet
nam valstybė, didesne dalimi 
susideda iš Anam karalijos teri-

. į vadovybei ir politikai, bet ir res- 
- publikonai dėlto šiomis dieno

mis pergyvena sunkią krizę ap
sispręsti. Pats Lipmann tada lyg 
laikėsi nuomonės, jog pasaulis 
pergyvena naująjį tautų kraus
tymosi periodą, kurio nepa
kreipsi jokiais ginklais ar ideo
logija: “Amerika neprivalo 
(1948 m.) bandyti aprėpti to, 
kuo nėra visai tikra. Mūsų už
davinys — aprėpti ir sukonsoli- 
duoti Atlanto, bendruomenę. O 
tai negali būti? įvykdyta iki visa 
Europa nebus suvienyta ir Rytų 
Europos kraštams nebus leista 
grįžti prie europiečių bendruo
menės, kuriai jie priklauso. Ne
sąmonė galvoti, jog galėtų būti ir ateityje išlaikyti Vakarų — Azijos santykiai, kokie jie buvo 200 metų bėgyje. Britų imperializmu Indijoje 18 šimtmetyje prasidėjusi epocha baigiasi”. Lipmann manė, jog užsibaigs ji garbingai; tikėjos, jog Vakarų vyriausybės supraĮtusios, jog Vakarų kolonializmo dienos pasibaigė, paseks britų pavyzdžiu, kitaip katastrofa neišvengiama. Nereikia stebėtis Eurazijos galybei TSRS laimėjimais Ženevoje ir’ Indokinijoje. Vakarai žinojo, kas dedasi Azijoje ir kas jų ten laukia. Tačiau Vakarų defetisti- nė politika (po manęs, kad ir. tvanas) yra dabartinės “naujos padėties” sena priežastis. Kaip tas pats Lippmanas kadaise prisipažino, “containininkai” Vašingtone tikėję, jog Vakarų ne- |pažabojama, Azija nesiduos pa- žabuojama ir Rusijai. O visdėl- to ji duodasi ir dar kaip — kaip paskutinis, žiopliausias kuinas. Maskvos panoraminė globalinė Eurazijos politika grasina likusiam laisvam pasauliui in Eurazijos laimėjimais TSRS patvir-

suvoktą pirmųjų bolševizmo vadų Maskvoje... “Kinijos įvykiai 
tėra milžiniško žmogaus prisikė
limo Azijoje vienas aspektų. 
Amerikiečiai privalo būti nepa
prastai atsargūs, kad neįsiveltų 
per giliai -ir nebepataisomai į 
vyksmą, kurio išdavų niekas ne
gali pramatyti — kartu palie
kant atidaras duris tolimesniam 
Vakarų — Rytų tautų bendra
darbiavimui”.

Trumano politikos bruožaiAzijos panoramos šiandieninės “naujos padėties” šaknų reikia ieškoti demokratų prezidentų politikoje. Trumano-Marshallio- Achesono neturėjimas globalinės strategijos', kai bolševikai (Leninas, Trockis, Stalinas) turėjo ją prieš 30 metų, privedė prie Amerikos jėgos., ir dėmesio, sukoncentravimo Europoje. Atlanto Paktu buvo suvienytos Vakarų tautos artimos savo paveldėjimu. Amerikiečiai manė, jog jie privalą pirmoje eilėje užsitikrinti sritį, kuriai jie priklauso tiek geografiškai, istoriškai,___________________ _ ______ r_______ūkiškai ir strategiškai, tiek savo tina politinių pabėgėlių šauks- _ ( kultūra, tiek morale. Demokra- j mą, kad laikas dirba TSRS im- tvirtinti, jog Europos pirmavi- I tai jautėsi nepajėgūs pasaulinei I perializmo naudai.
MARKSO “MOKSLO” IŠVIRKŠČIOS TIESOS 'Bolševikai dar ir šiandien bininką. Dėl to JAV atlyginimai yra palyginus aųgšti. Tačiau vis-Į ma tiesch Ten už tai galva atsa- tiek kokių priemonių kapitalas ; griebsis, jis negali sulaikyti dar- j bo rinkos siaurėjimo darbininkams virstant ūkininkais".Ištikrųjų gi jiek JAV, tiek Kanadoje matome visiškai priešingą procesą — darbo jėgos plaukimą iš kaimų į miestus, bet ne priešingai. Ir darbininkų šiandien labiausiai trūksta žemės ūky, nors Marksas ir pranašavo kad darbininkai bėgs nuo kapitalistų išnaudojimo į žemės ūkį.4. “Profesinės’Sąjungos apskritai nepasiekia vaisių, nes apsiri- buoja tik partizanine kova su da- dartinės sistemos vaisiais, vietoj savo , organizuotas pajėgas panaudoję visiškam atlyginimų si-' stemos panaikinimui”.Gaila, kad draugas Marksas negali pamatyti dabartinių darbo unijų'galios ir negali paklausti, ką galvoja darbininkas, apie atlyginimų sistemą, kuri naudojama ir komunistiniuose kraštuose.5. “Juo labiau kuris kraštassavo raidą paremia moderniška pramone, kaip pvz. JAV, tuo sparčiau nyksta darbininkijos įtaka”. •Beabejo, taip dabar yra komu-

Markso mokslą laiko nepaliečia-koma. Esą, Markso dialektinis materializmas taip pagrindęs moksliškai socializmą, kad juo remiantis viską esą galima numatyti su visu 100 procentų tikslumu. Amerikietis žurnalistas E. Lisser. dėl to parinko eilę Markso raštų ištraukų, kurių absurdiškumas aiškiai matomas.-, 1. “Jei‘Amerikoje būtų panaikinta vergija, pasaulio žemėlapiuose ji išnyktų”.Ištikrųjų gi vergijos panaikinimas JAV pastatė ant stiprių kojų, nes turtingieji žemės turtais šiauriniai steitai sulaukė antplūdžio darbo jėgos iš pietinių žemės ūkio steitų, kur vergija buvo buvusi.2. “Iki šiol matėme pirmą pilietinio karo veiksmą (Amerikoje) — konstitucinį karą. Netrukus pamatysime antrą veiksmą — revoliucini karą”.Iki šiol betgi tokio karo Amerika dar nematė ir nėra jokių žinių, kad jis artėtų, nors Maskvos propaganda savųjų tarpe senai šaukia, kad JAV tuojaus kilsianti revoliucija.3. “Koloni j aliniuose kraštuose yra veiksnių favorizuojančių dar

! nistiniuose kraštuose, kur darbi- ' ninkas visiškai paaukojamas pra monės plano įvykdymui, bet priešingai yra pvz. JAV ir- Ka-- nadoje, kur pramonės pakilimo metu darbininkų unijų įtaka juo sparčiau kyla.6. “Joks pramonės mašinų pagerinimas. joks mokslo pritaikymas gamybai, jokia pažanga transporto srity ar rinkose dar- ; bininkijos masių skurdo nepašalins”. . > . i- ■ fBeabejo, tai yra negudrus teigimas, kuriam aiškiai prieštarauja dabarties kasdienybė.7. “Jei mašinos yra galingiausia priemonė darbo dienai sutrumpinti, tai kapitalo rankose jos tampa priemone darbo dienai pailginti neribotai”.Beabejo ir tai šiandieninėje praktikoje tai yra tiesa tik valstybiniame kapitalizme, komunis- f tiniuose kraštuose. Kitur su tech nikos pažanga darbo laikas nuolat mažėja.Bet vieną kartą ir draugas Marksas parašė tiesą:“Revoliucinė programa būtų visiškai sužlugdyta, jei būtų norima ją pritaikinti barbariškoje Rusijoje”...Dėl to gal niekas nesiginčys. . .

KANADOS 
Paprotys

Plaukimas canoe yra populiarus Kanados sportas, suteikiąs kanadiečių kasdieniniame gyvenime daug džiaugsmo. j

KAS YRA CANOE?Viena iš pirmųjų susisiekimo priemonių buvo canoe. Jų vartojo ankstyvieji Kanados indėnai. Paprastai tai yra išdegintas rąstas, Vėliau buvo daromos canoe iš beržo tošies, kurios nepaprastai tiko plaukimui srauniomis upėmis, kokios daugiausia ir yra Knados upės. Daugelis šių primityvių canoe buvo išpuoštoj ornamentais, ir gaminamos pagal vyro svorį, taip, kaip gamina- A minami dabar rūbai pagal vyro dydį.
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KLB HAMILTONO APYLINKĖ
Kada pirmieji lietuviai atvy

ko į Kanadą, lygiai kaip ir į Ha
miltoną — tikrų žinių neturima. 
Senųjų ateivių tvirtinimu, mūsų 
tautiečių, šiame Ontario- provin
cijos mieste gyventa gerokai dar 
prieš I-ąjį Pasaulinį karą, apie 
1903-1904 m. Tai buvo daugiau
siai mūsų kaimo jaunimas, atvy
kęs iš Škotijos ar Anglijos, ieš
kąs šiame pram, 
pragyvenimo š

jame mieste 
__ hių. Jų skai

čiui, žymiai išaugo, kada Euro
poje 1914 m. kilokaras. Geri už
darbiai (nors nesureguliuotos 
darbo valandos), neblogas susi
siekimas su didesniais centrais 
kaip Toronto, Buffalo, Detroit, 
^stipri geležies pramonė, jų čia 
sutraukė per 100 asmenų.

Apie kokią nors, kultūrinę ar 
tautinę veiklą nebuvo kalbos. 
Pirma, daugumas jų. buvo maža
raščiai ir antra, gal stipriausias 
veiksnys — kiekvienas lietuvis 
save čia laikė tik svečiu, laikinu 
gyventoju. Jiį daugumos tikslas 
buvo tik pinigų susitaupyti ir 
grįžti tėvynėn. Didelis skaičius 
taip ir padarė, tačiau daugumai 
gyvenimas pakrypo kįta linkme: 
Kanadoje — Hamiltone jie* jau 
išgyveno virš 40 metų, tikėdami 
Į nepriklausomą Lietuvą nuvyk
ti tik kaip ekskursantąi...

Ir taip iki naujųjų ateivių at
vykimo, Hamiltone gyventa 
apie 40-50 lietuviškų šeimų, ku
rios nepasižymėjo stipriai išvys
tyta veikla. Tiesa, buvo įkurta 
keletas organizacijų (pav. KLT 
skyrius berods 1944 m,), tačiau 
jos vos gimusios mirė.

Su naujųjų ateivių atsiradimu 
Hamiltone, atverstas naujas lie
tuvių gyvenimo lapas. Jau 1948 
m. gegužės 9 d. Įsteigiamas KLT 
skyrius, davęs užuomazgą Lie
tuvių Bendruomenės gyvenimui. 
Ir taip diena dįenon, organizaci
nis gyvenimas smarkiai ima 
plėstis. -Steigiamos vis naujos 
organizacijos, vyksta gyva kul
tūrinė yeikla.

Kaip jau minėjau, 1948 metais 
KLT skyrius davė užuomazgą 
Hamiltono LB gyvenimui. Po 
metų jis persiorganizavo į*Ha
miltono Lietuvių Draugiją ir 
1950 m. į KLB Hamiltono Apy
linkę, veikiančią iki šiai dienai.

Visus nuveiktus darbus Ha
miltono lietuvių apylinkėje sun
ku būtų šiandien ir suminėti: 
minėjimai, vargšų šelpimas, re
prezentacija svetimtaučių tarpe, 
antikomunistinės demonstraci
jos ir kt., tai vis neilgo gyveni
mo šiame mieste darbo vaisiai. 

' Tiesa, penkių metų Hamiltono 
Bendruomenės veikimas buvo 
apvainikuotas rugsėjo 5-6 d.d. 
praeitais metais surengta Pir
mąja Kanados Lietuvių Diena, 
kurią stebėjo apie 4000 lietuvių. 
Jos atgarsiai plačiai paplito ne 
tik mūsų tautiečių, tarpe, bet ir 
svetimtaučių. Malonu, kad ši 
gražioji hamiltoniečių iniciaty
va pravesta šventė tampa jau 
tradicija, nes šiemet (ir beveik 
tuo pačiu laiku) antrąją LD ren
gia Toronto apylinkė. Sėkmės! 
Nes šis lietuvių suvažiavimas 
kiekvienais metais vis kitame 
mieste ne tik duoda mums pro
gos bendrai prisiminti gražius 
nepriklausomos Lietuvos papro
čius, kartu pabendrauti, pasida
linti įspūdžiais, pasijusti esant 
vienos didingos tautos šeimos 
nariais, bet taip pat suteikiant 
progos svetimtaučiams pažinti 
mūsų augštą kultūrą, supažin
dinti juos su mūsų tėvynės da
bartine -kančia.

O jos kančių palengvinimui įr 
mūsų tėvynės greitesniam išlais
vinimui Hamiltono lietuviai 
stipriai savo darbu ir finansine 
parama prisideda: čia veikia vi
soje Kanadoje pirmaujantis TF 
Hamiltono skyr., kuris per savo 

* tris Veikimo metus laisvinimo 
reikalams į TF Atstovybę yra 
pasiuntęs $6.000 sumą, rengda
mas įvairias kultūrines pramo
gas — koncertus, parengimus, 
remdamas savo įnašais ir mo
kyklą ir i vargą patekusią lietu
višką šeimą.

• Negalima pamiršti ir kitų Ha
miltono organizacijų kaip: atei
tininkų kuopos, HLDMT “Auku
ras”, Kat. Moterų D-jos, HLSK 
“Kovas”, Socialdemokratų Kuo
pos, Skautų, Šalpos Fondo, MLB 
D-jos ir kt Visos jos verčia pla
čią lietuvišką vagą mūsų koloni
joje.

Atskirai tektų suminėti lietu
viškas parapijas ir mokyklas. 
Jau 1948 m. gegužės 13 d. buvo 
atlaikytos pirmosios lietuviškos 
pamaldos Hamiltone, dalyvau
jant 22 lietuviams. Mas atlaikė 
dabartinis liet parapijos klebo
nas kun. dr. J. Tadarauskas. Au- 

» gant lietuvių skaičiui kilo rei
kalas ir savos bažnyčios įsigiji
mo. Iš Hamiltono vysk. J. E. 
Ryan gavus seną bažnyčią (nau
dotą kaip krepšinio salė), ją at
remontavus ir pašventinus Vil
niaus Aušros Vartų Motinos 
Gailestingosios. vardu ir buvo 
laikomos pamaldos iki 1962 m. 
birželio 12d. Tačiau ir šis pasta-

tas buvo permažas. Nutarta baž
nyčią padidinti. Beveik po 8 dar
bo mėnesių 1953 m, birželio 7 d. 
iškilmingai pašventinta. Šian
dien iš 22. parapijiečių Hamilto
ną A V parapija išaugo beveik 
iki 1000 asmenų.

Be lietuvių katalikų, Hamilto
ne gyvenama ir evangelikų, ku
rių dvasinius reikalus aptarnau
ja iš Toronto kun. dr. M. Kavo
lis. Lietuviai evangelikai turi 
įsteigę savo parapiją 1953. VI. 31 
ir prisiglaudę prie St. Paul baž-

Nepamirštas ir mūsų atžaly
nas, kuriam 1949 m. įsteigta šeš
tadieninė vysk. M. Valančiaus 
vardo mokykla. Ją lanko 120 
vaikučių, uoliai besimokančių 
savo tėvų kalbos, tėvynės istori
jos ir geografijos. Į mūsų mo
kyklą, kaip lietuviškumo tvirto
vę šiame krašte, kreipiamas di
lelis dėmesys, kadangi joje auga 
oji mūsų tautos karta, kuri tu

rės grįžti į tėvynę, kaip laivas,

besimokančių

perplaukęs audringą jūrą: — su 
nepalūžusiu stiebu ir lietuviška 
vėlfava ant jo, o įgula, užgrūdin
ta dideliems darbams mūsų nu
niokotoje tėvynėje.

Nemažu stabdžiu mūsų kolo
nijos veikloje yra ir savų lietu
viškų namų neturėjimas. Nors 
jau esame ekonomiškai gan stip
riai įsitaisę, turime 2 med. dak
tarus, per 18 įvairių prekyviečių 
- įmonių, kontraktorius ir kt. 
verslininkus, tačiau LN reikalas 
per ilgai buvo traktuojamas pa- 
tėviškai. Tenka džiaugtis, kad ir 
šis epus klausimas pajudėjo iš 
vietos. Ir reik tikėtis, kad LN 
Hamiltone atsistos kaip lietu
viškojo darbo ir pasiryžimo vai-

Su tvirtais žingsniais KLB 
Hamiltono Apylinkė žengia į 7- 
tuosius metus. Ji tiki, kad už sa
vo laisvę kovojančios tautos at
eitis yra tikrai užtikrinta grei
tam ir nepriklausomam gyveni
mui. K. Baronas.

KLB Ham iltc no 1954 m. Iš kairės
pirm. K. Baronas, šviet. ir kultūros vad. J. Ambraziejėnė, vice- 
pirm. VI. Antanaitis. Stovi: iždin. A. Mingėla, sekret. St. Dalius, 
parengimų vad. B. Grinius. Foto A. Juraitis.

Sukaktuvinė šventė 
Hamiltone

KLB Hamiltono apyl. valdy
bos 6 m. sukakties ir 50 m. nuo 
įsikūrimo pirmųjų lietuvių Ha
miltone minėjimo programa:

Šeeštadienis, gegužės 22 d.
I vai. p.p. parapijos salėje, 58 

Dundurn St. N., stalo teniso ir
4 vai. Sanford Ave. Central 

School krepšinio rungtynės tarp 
Clevelando LSK “Žaibas” ir Ha
miltono LSK “Kovas”.

8 vai. vak. Royal Connaught 
Hotel Normandie Room pobūvis 
- balius.

Sekmadienis, gegužės 23 d.
II vai. ryto pamaldos lietuvių 

parapijos bažnyčioje. Pamaldas 
laiko ir pmokslą sko kun. dr. J. 
Tadarauskas. <

1 vai. p.p. pamaldos lietuviams 
evangelikams. Pamaldas laiko 
kun. dr. M. Kavolis.

5 vai. p.p. iškilmingas minėji
mo aktas Royal Connaught Ho
tel Crystal Ball Room:

a) God save the Queen;
b) KLB Hamiltono apyl. vald. 

pirm. K. Barono žodis
c) Hamiltono miesto burmis

tro Mr. Lloyd D. Jackson 
kalba.

d) Kr. Valdybos pirm. J. Ma
tulionio žodis;

e) KLT Hamiltono sk. pirmo-
. jo Pirmininko P. Vilnonio 

žodis.
10 min. pertrauka

f) Meninė progr. dalis, kurią 
atliks sol. J. Krištoląitytė ir 
sol. S. Baranauskas. Akomp. 
muz St. Gailevičius;

g) Uždarymas;
h) Lietuvos Himnas.
Visą šventę globoja didelis lie

tuvių bičiulis, Hamiltono miesto 
burmistras Mr. Lloyd . D. Jack- 
son.

KLB Hamiltono apyl. V-ba.

KAS NAUJA VOKIETIJOJE?

TRYS METAI HAMILTONO TFA SKYRIUI
“Medžiotojų”, ir su balinėm suk
niom ir be jų, tautiečiai ..turėjo 
progos ir pasirodyti ir pasižiū
rėti.

Trys vasaros. Buvo ir geguži
nių, irgi labai jaukių ir malonių. 
Suplaukdavo svietelio' kaip į at

laidus — kai kada virš 800. Mie
la ir malonu matyti tiek daug. 
Ir pelno buvo. Vėl pusę' tūks
tantuko Tautos Fondui. Iš kiek
vieno padengimo tikslios apy
skaitos. Viešos it iki cento. Iš 
čia tautiečių pasitikėjimas.

Metinės rinkliavos. Nemaloni 
pareiga rinkėjams įr valdybai. 
Bet ' reikia. Suorganizuojamos 
talkos. Rinkėjai apsišarvavę są
rašais, pasais, ženkleliais ir kant
rybe, eina iš namo į namą. Iš 
viepo tautiečio pas kitą. Ir duo
da ir aukoja lietuvis. Nes TF, 
savam lietuviškam reikalui. Nes 
broliai anapus aukoja kraują ir 
gyvybę, o kodėl dolerio ar kito 
tam pačiam tikslui neaukoti? 
Kad ir sunkiai uždirbto, bet lais
voj, demokratšikoj šaly gyve-

nant. Eina rinkėjas, neaplenkia 
nė vieno. Eina, kol namie ran
da. Tris ir keturis kartus, nes 
supranta, kad auka reikalinga. 
Rezultatai gražūs. Tautiečiai su
pranta solidarumą. Tai solida
rumo mokestis, metinis.

Tai skyriaus valdybos darbas. 
Lėšų telkimas tėvynės laisvės 
kovai. Visokiais būdais, visomis 
jėgomis. Jeigu vienas pavargsta, 
kitas į jo vietą. Kaip Kudirkos 
“Maniesiems”/ Ktft ' bus kas pa
vargusius pakeičia, tikimės sky
rius darbą tęs. Gražų darbą. Ži
noma, tik su- tautiečių pagalba. 
Susipratusių. Kitokių čia labai 
nedaug yra.

Sukakčiai atžymėti skyrius 
leidžia kuklų leidinėlį. Ne pasi
girti, bet parodyti tautiečiams 
kas nuveikta, padaryta. Kad visi 
aiškiai matytų, kad dar daugiau 
pasitikėjimo skyrius įgytų. Kiek
vienas leidinėlį gaus, nes tik už 
auką bus duodamas. Už auką 
Tautos Fondui.

V. Kazlauskas.

“Šie metai — patys pavojin
giausi po karo”, sako Aden
aueris.
Viskas eina “sena vėže”, ta

čiau, įdėmiau gyvenimą stebint, 
naujumų rasime apsčiai. Vokie
čiai, nors ir pamažu, užima vis 
naujas visose gyvenimo srityse 
pozicijas. Jei tarp Amerikos po
litikų pastebimas tam tikras bo
dėjimasis Europa, kuri nenorinti 
ar nemokanti suprasti vieningu
mo reikalo ir apsijungimo svar
bos, tai to toli gražu negalima 
būtų pasakyti apie vokiečius. 
Vak. Vokietija; vadovaujama 
energingo kanclerio Adenauerio, 
aiškiai žengia europiniu keliu. 
Jei visi kraštai taip sąmoningai 
pasisakytų už Europą, bolševiz
mo pavojus žymiai sumažėtų, 
nes bolševikai taip nieko nebijo, 
kaip apjungtos ir kariškai su- 
stiprėjusios Europos. O joje pats 
svarbiausias organizuojamas 
vaidmuo kaip tik tenka Vokieti
jai. Ne vienas Europos šalinin
kas, gerai susipažinęs su padėti
mi, dvasioje tiesiog reiškia pa
dėką, kad šiuo metu Vokietijai 
vadovauja ne kas kitas, bet 
krikščionys demokratai su koa
licija, o ypač Adenaueris su sa
vo dviem artimiausiais padėjė
jais: finansų ministeriu Schaf- 
feriu, kurio mokesčių reformos 
pavydi net ir britai su prancū
zais, kaikieno minimu busimuo
ju Adenauerio įpėdiniu, ir ūkio 
min. prof. Erhardu, kurį giria 
net tokie pasaulinio garso auto
ritetai, kaip liberalų vadas prof. 
Salvadoro Madariaga arba prof. 
Rdppke. Tiesa, dar ne viskas yra 
taip, kaip jie norėtų, ar kaip sva
joja eilinis vokietis, tačiau 
šiandien vokiečiai žino, kad. 
gyvenimas jų krašte ir gerėja, 
ir šviesėja.
Ypač daug prie vokiečių su

jungimo ir sucementavimo yra 
prisidėjęs pats Adenaueris. Žy
miausia dalimi jo nuopelnas, kad 
CDU partijoje sutaria tiek kata
likai, tiek ir protestantai; šių 
svoris daug kur jaučiamas itin 
stiprus. Kitų partijų mėginimai 
šias grupes pakurstyti vieną 
prieš kitą, ypač kultūriniais ir 
konfesiniais reikalais, lig šiol 
nedavė žymesnių vaisių, nors 
mėginimų buvo tiek iš socialde
mokratų, tiek ir iš liberalų, kad 
ir dalyvaujančių koalicijoje, pu
sės. Išmintinga 'CDU politika, 
įsikišus ’ lemiamais momentais 
Adenaueriui, o ypač Bundestago 
pirmininkui Ehlersui, protestan
tui, vis nuversdavo, ir prie ašt
resnių susikirtimų neprieita. 
Adenaueris net pakenčia pabė
gėlių ministerio prof. Oberlan- 
derio aiškiai pronaciškų asmenų 
savo ministerijoje pasirinkimą,, 
kur kai kurie CDU veikėjai bu
vo pažeminti ar net visai atleisti, 
o į jų vietas paskirti Oberlande- 
rio patikėtiniai naciai.

Jei liepos 20 d. (prieš Hitlerį 
ruošto sukilimo) dalyvio šukur-

Hamiltono TF skyriui gegužės 
27 d. sukanka trys metai. Trys 
metais nėra ilgas laiko •'tarpas, 
bet skyrius nuveikė daug. Ne
minint visų kitų darbų, pasiun
timas virš $6.000 Centrui jau yra 
dėmesio vertas. “Sekasi jiems ar 
hamiltoniečiai taip jau labai 
duosnūs”, atsidus kitos kolonijos 
tautietis”. Taigi, kad hamiltonie
čiai duosnūs. Tik reikia mokėti 
prie jų prieiti. Antraip rezulta
tai būtų irgi daug ir daug men
kesni. Kaip ir kitose kolonijose. 
Čia ir yra visa skyriaus pasise
kimo paslaptis: 1% gabumų ir 
99% darbo. Dirba skyrius- daug. 
Stengiasi iš visų jėgų neapvilti 
hamiltoniečių pasitikėjimo. O tą 
pasitikėjimą‘skyrium turi. Užsi
tarnavo jį savo viešom ir tiks
liom apyskaitom, geru progra
mos parengimu parengimams, 
atsižvelgimu į tautiečių sugesti
jas, lietuviškumo palaikymu sa
voj kolonijoj. Ar tai būtų parė
mimas šeštadieninės mokyklos,
ar lietuviškojo kolonijos choro.. 
Viskas suprantama TF plačia į 
prasme. Kad ir platinimas lie
tuviškų knygų. Kaip tik dabar,, 
gegužės mėnesį. “Kišasi ne į sa
vo reikalus”, pasakytų vienas ki
tas. Bet tik vienas ar kitas. Visi 
kiti pritaria. Nes ir tai T. Fondui 
plačia prasme. Iš čia ir visuome
nės pasitikėjimas, iš čia ir lėšos.

Paimkime skyriaus parengi
mus. Buvo vienas ir kitas litera
tūros vakaras. Stiprūs lietuviš
kojo žodžio menininkai. Litera
tūros mėgėjams tai buvo šventė. 
Deja, jų neperdaugiausia mūsų 
kolonijoj. Buvo vienas ir kitas 
kvarteto koncertas. Kvartetai iš 
“užsienio”, Detroito, Niujorko. 
Šventė dainos mėgėjams. Tų bu
vo daug. Patenkinti visi. Tautie
čiai, gavę progos valandėlę at
sigaivinti lietuviškos dainos me
nu. Rengėjai — atlyginti mora
liai, o pelnas Tautos Fondui.

Buvo ir kaukių balių. Įėjo į 
tradiciją, kasmet ruošiamas T. 
Fondo. Paskutinis balius prieš 
ilgą gavėnią. Daug tautiečių, 
daug kaukių. Linksma ir sve-1 L. Šimutis ir dr. P. Grigaitis yra 
čiams ir rengėjams, nes»sava, karšti VLIKo šalininkai, kai tuo 
lietuviška ir pelnas geram tiks- tarpu kiti du ALTo didieji ne be 
lui. simpatijų žiūri ir į “šefą” St. Lo-

Buvo ir šaunių balių. Geriau- Į zoraitį. Čikagoje taip pat plačiai 
šiame Hamiltono viečbutyje ir kalbama, jog VLIKo — Lozorai- 
geriausioje salėje — ir “Žiemos” čio santykiuose artėja lūžis, ku-

įr “Priešadventįnis”, ir ris eilę metų buvo slepiamas

VLIKo VADAMS ATVYKUS 1 ČIKAGĄ
Jei Niujorke yra susitelkę vi

sų lietuviškųjų partijų ir sąjū
džių centrai, Lietuvos Laisvės 
Komitetas ir kitos organizacijos, 
Wasingtone Lietuvą atstovauja 
min. Žadeikis, tai Čikaga ALTo, 
tvirtovė, jos nuolatinė būstinė. 
Nenustabu, kad VLIKo pirm, 
prel. Mykolas Krupavičius ir 
V T pirm. Karolis Zaikauskas, 
tik trejetą dienų pasisvečiavę 
Niujorke, atskubėjo į Čikagą 
VLIKo vadams svarbu tuojau 
sueiti į kontaktą su ALTo va
dais, nes juk ALTas neša didžią
ją VLIKo medžiaginio išlaiky
mo naštą. Svarbus VLIKo ir 
ALTo išsiaiškinimas prieš pra
dedant įvairius pasitarimus, ku
rių prieš akis visa eilė.

Čikagoje kalbama, jog ALTo 
vadų tarpe, panašiai ( kaip ir 
VLIKe paskutiniaisiais metais, 
reiškiasi skirtingų tendencijų.

Jei tikėti lietuviškosios spaudos 
pranešimais, Lozoraitis pavedęs 
Šveicarijoj gyvenančiam dr. Ge
ručiui prisistatyti Bonnos vy
riausybei jo vardu. VLIKas skir
ti savo atstovą Bonnai buvo 
anksčiau nutaręs, bet vykdymą 
delsė dėl “šventos ramybės”, ne
norėdamas erzinti Lozoraičio. 
Dabar pranešama, jo£ VLIKas 
savo atstovu prie Vokietijos vy
riausybės paskyręs dr. Petrą 
Karvelį, kuris neseniai ir įteikęs 
skiriamuosius raštus. VLIKui 
artimi žmonės skelbia, jog dr. 
Karvelio paskyrimas Lietuvos 
atstovu prie Bonnos vyriausybės 
buvęs šiltai sutiktas ir Bonnoje 
greit pradėsianti veikti Lietu
vos konsularinė įstaiga.

Aišku, jog dviem atstovam 
Bonnoje nebus vietos. Ligi šiol 
Lozoraitis be kompromisų reika
lavo, kad atstovų skyrimas prie 
svetimų vyriausybių tik jam iš
imtinai priklauso. Neaišku, kaip 
reaguos tie žmonės, kurie VL 
IKe simpatizuoja Lozoraičiui. 
Kiekvienu atveju VLIKo lūžis 
su Lozoraičiu artėja į dramatinį 
tašką. (Berods, p. Lozoraičiui 
artimos sferos yra nuomonės,

i kad VLIKo atstovas Bonnoje 
i būsiąs traktuojamas kaip Vokie- 
j tijoje gyvenančių lietuvių at
stovas, jų interesų gyrtėjas, pri
siųstas jų organizacijų, tad ne 
valtsybinio pobūdžio. Tokiam 
atvejy p. L. neturėtų paskyrimui 
prieštarauti. Red.).

Čikagoje taip pat plačiai kal
bama, jog pasidarė labai aktua
lus ir VLIKo reformos ar atsi
naujinimo klausimas. VLIKas 
parodė daug energijos pirmojo 
dešimtmečio pirmojoj pusėj, ka
da VLIKe buvo susitelkę visų 
partijų ar sąjūdžių rinktiniai 
vyrai, kurie galėjo ir dirbti ir 
visuomenėje turėjo gerą vardą. 
Emigracija, prasidėję erzeliai, 
kombinacijos VLIKo veidą ge
rokai pakeitė neigiama kryptim. 
Šiandien • VLIKo vardas visuo-

GERIAUSIAS EUROPOS FILMŲ TEATRAS 
(Tromvojous sustojimos torp Spodino ir Bothurst)

NUO KETVIRTADIENIO, GEGUŽĖS 20 D. PRADEDAMA
Der Vetter aus Dingsda

Filmas pagal plačiai žinomą E. Kiinnecke operetę. Pagrindinėse 
rolėse: VERA MOLNAR, GRETE WEISER, GERHARD 

RIEDMANN ir HANS RICHTER.
Kasdien 6.30 ir 8.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 2 vai. pop ietų.

VISUS MALONIAI KVIEČIAME t— ..:

menėje daugumoje gyvas tik jo 
pirmininko prel. Mykolo Krupa
vičiaus pavardę. Politinės parti
jos, kurios taip mėgsta tituluo- 
tis didžiosiomis, nepajėgė į VL 
IKą deleguoti rinktinių vyrų, o 
pašitenkino spragas VLIKe už
kaišioti atsitiktiniais žmonėmis, 
kurie negalėjo išemigruoti ar tu
ri kitų interesų pasilikti Vakarų 
Vokietijoj. Tokia padėtis VLIKe 
neigiamai paveikė visuomenę, 
tokia padėtis labai sustiprino 
vadistines p. Lozoraičio ambici
jas.

Dalis spaudos prasitarė, jog 
Niujorke jau tartasi VLIKo re
formos klausimais. Tuo tarpu 
konkrečių pasekmių nematyti. 
Jos išryškės tik dabar, kai į tuos 
pasitarimus įsijungs ir VLIKo 
galvos. Neaišku, kokia kryptimi 
norima reformas pasukti. Jei bus 
pasirinktas lopymo būdas, kuris 
buvo praktikuojamas paskuti
niaisiais metais, daug vilčių re
formom netenka skirti. Reikia 
ne lopymo, bet pagrindinio at
sinaujinimo. (Gal to atsinauji
nimo reikia ne Vien tik VLIKui, 
bet dar labiau plačiai visuome
nei, nuo kurios laikysenos vis
kas ir priklauso. Red.)

VLIKo vadus sveikindami, 
linkėdami geriausios sėkmės, 
primindami visuomenėje besi
reiškiančias nuomones, norėtu
me, kad pasitarimų pasekmės 
būtų visiems kuogeriausios. O 
geros bus, jei bus daugiau žiū
rima ne į mažas ar dideles parti
jas, bet į žmones, kurie gali dirb
ti ir visuomenėje turi vardą.

St Daunys.

ta vokiečių pabėgėlių ministeri
ja ir jon pakviesti žmonės nėra 
naujajam ministeriui patikimi, 
tai kaip jis sukurs pasitikėjimą 
visuomenėje, jei iš 7 priimtųjų 
6 yra naciai, klausia pirmaujan
tis CDU organas. Vis dėlto Ober- 
landeris iškovotąsias per dery
bas pozicijas gina kietai, ir 
Adenaueris su dr. von Brentand, 
reikalingi pabėgėlių bloko, BHE, 
paramos toliau, nusileido ir per 
daug nesišiaušė, nors dėl to 
jiems daug priekaištų darė so
cialdemokratai ir kiti smarkūs 
nacių priešai.

Stiprindami bendrąsias pozi
cijas, CDU pasiūlė vėl naujai 
kadencijai perinkti prof. Heussą 
federalinės Vokietijos preziden
tu. Per rinkimus, kurie turės 
Įvykti liepos mėnesį, dar prieš 
parlamento atostogas, vad. Bun- 
desversammlung posėdyje, su
darytame iš Bundestago ir tam 
tikro skaičiaus atskirų kraštų 
atstovų,
ČDU turėtų absoliutinį atsto
vų skaičių ir galėtų, norėda
ma, pastatyti ir savo kandida
tą, tačiau, atsižvelgdama į sa
vo koalicijos partnerę FDP, 
liberalus, kuriem priklauso 
Heussas, CDU nuo to pirmu
mo atsisakė.

Viena, Heussas yra pakankamai 
populiarus ir pasižymįs politi
kas, už kurį geresnį vargu būtų 
galima rasti. Antra, FDP per 
Heusso asmenį galės paremti, 
prireikus, CDU per kokius nors 
ginčus, kur tektų keisti konsti* 
tuciją. Pagaliau Heussas yra 
daug sušnekamesnis ir katali
kams artimesnis, nors pats pro
testantas, negu pav. toks FDP 
pirmininkas T. Dehler, kurio 
Adenaueris dėl kaikurių priežas
čių nepakvietė į teisingumo mi- 
nisterius. Be to, Dehleris merkia 
kairiesiems, norėdamas, kaip ir 
kitas liberalų veikėjas, “garsu
sis” dr. Maier iš Stuttgarto, buv. 
ilgametis Wurttembergo krašto 
ministeris pirmininkas, sukurti 
kultūriniuose reikaluose vadin. 
“antiklerikalinį frontą” arba su
daryti vieningą sąjūdį su kiek 
liberaliau nusiteikusiais social
demokratų veikėjais, kaip Carlo 
Schmit ir kitais. Tokia lanksčia 
taktika Adenaueris daug laimi, 
juo labiau, kad vieningumo ir 
nepaprasto atsargumo šiemet 
vokiečiams' reikia itin daug/
Šiuos metus Adenauerisgadi
na “lemiamais metais” dėl 
daugelio priežasčių.

Jo įsitikinimu, pareikštu nese
niai vokiečių žurnalistų suruoš
tam jam Bonnoje priėmime, 
Adenaueris, šiuos metus laiko 
pačiais pavojingiausiais metais 
po karo, ypač, kol dar nėra su
formuotos vokiečių divizijos. Jis 
ragino visus elgtis labai santū
riai ir atsargiai. Krašto laukia 
dar daug uždavinių — tiek tarp
tautinėje, tiek vidaus politikoje. 
Vidaus politikoje vienu iš svar
biausių uždavinių laikomas rei
kalas bendrai sujungtomis koa
licijos jėgomis palaužti socialde
mokratų pirmavimą Hesseno 
krašte, kur taip pat netrukus 
turės būti nauji rinkimai. Kad 
nebūtų pakartota praeities klai
da, kai socialdemokratai su 44% 
gautųjų balsų, sudarančių vos 
27% visų balsuotojų, laimėjo net 
59% visų mandatų, dabar jau iš 
anksto ruošiamasi šiame krašte

lemiamai kovai.. Čia numatomai 
koalicijos pergalei pagrindai bu
vo padėti per Wiesbadene įvy
kusią CDU konferenciją, kurios 
metu buvo mestas šūkis: ir Hes- 
sene politika turi būti paremta 
krikščionybės pagrindais! Ypač 
šią mintį, gerai suprasdamas jos 
svarbą, remia pats Adenaueris, 
kurio kartais ir pačius pozity
viausius savajam kraštui kelti 
žygius socialdemokratai neigia 
tik dėl opozicijos. Adenaueris 
betgi aiškiai ir nesvyruodamas 
žygiuoja Europos apjungimo ir 
Vak. Vokietijos stiprinimo ker 
liu.

Gegužės pirmoji Vokietijoje 
•praėjo ramiai ir tvarkingai. Tik 
poroj vietų komunistai mėgino 
suruošti neramumus, tačiau ne-, 
sėkmingai. Šiaip darbo žmonių 
šventė praėjo šūkiu: 40 valandų 
darbo savaitė, dirbama tik pen
kias dienas! Ir valdžios svar
biausioji partija CDU tai min
čiai pritaria, tik įrodinėja, kad 
šiuo metu tai padaryti kol kas. 
dar nėra galima. Tačiau su laiku 
prie to bus prieita. ••

Tačiau ateina vis daugiau ne-' 
ramių žinių iš Ženevos. Saloni- • 
nių bolševikų eilės vis didėja.. 
Vokiečių kai kurie komentato
riai tuos įvykius vadina labai • 
liūdnais, nes jie rodo Europai ir 
visam laisvam j am pasauliui la
bai liūdną prognozę. Būtent — . 
ten prancūzai pradeda susigie
doti su bolševikais. Prancūzų., 
užs. reikalų ministeris, Sovietų ' 
įr raud. Kinijos ministerial apsi- ’ 
gyveno netoli Ženevos ir .ten. 
tarp savęs palaiko daugiau ry
šių, nei apie tai viešai skelbia
ma. O tai gali privesti prie Eu
ropos laidotuvių. Viena, tą pro
gą išnaudodami, bolševikai pa
sirodys kaip sutvarkę prancū
zams palankiausia prasme reika- .. 
lūs Indokinijoje, o paskum sau 
sustiprins autoritetą Prancūzi- ■ 
joje, kur net toks Herriot dau
giau bijosi vokiečių atkutimo 
negu bolševizmo, gi vokiečiams 
ir amerikiečiams gali būti pada
ryta dar daugiau kliūčių stiprėti ■ 
ir ginti visą apjungiamą Europą. 
Britai nori su raud. Kinija vary
ti biznį ar nesikišti niekur, bent 
neremti amerikiečių. Gi ameri-” 
kiečiai, pamatę, kad pati Euro
pa nenori gintis, gali dar dau
giau pasinešėti į izoliacionizmą 
ir j viską spiąutr. O iš to laimė
tų tik bolševizmas. Tačiau,
Europa gyvena kritiškas die
nas. Įtempimas didėja, 

nors oficialiai visi vis šaukia tik 
apie taiką. Tuo tarpu tie, kurie 
tikrai galėtų. Europai atnešti 
saugumą, būtent — vokiečiai, 
vis daugiau sutinka kliūčių. Ki
ti net nedviprasmiškai nurodo: - 
kaip reikia, kad patys patirtų 
bolševizmą savo kailiu, tada ki
taip šnekėtų, jei tokius Bidault, 
Coty aę.Harriot išvežtų į Sibirą, 
kaip išvežė dešimtis tūkstančių ‘ 
mūsų tautiečių..: O dabar kiti 
net išviso nenori apie tai ką nors 
žinoti. V. R.

— Berlynas. — Prieš du metus 
į Rytų Berlyną persikraustė bu
vęs Coburgo muzikos mokyklos 
profesorius G. Tonessen, kuriam 
buvo pasiūlyta profesoriaus vie
ta R. Berlyno muzikos augšto- 
joje mokykloje. Dabar su visa 
šeima jis vėli pabėgo į Vakarų 
Berlyną.'

— Maskva. — Augšč. tarybos 
prezidiumas gegužės 7 d. paskel
bė dekretą, kuriuo mirties baus
mė įvedama ir žudikams. Mir
ties bausmė Sovietų Sąj. po karo 
buvo paskelbta panaikinta, bet 
1950 m. buvo gražinta už valsty
bės išdavimą bei špionažą.

Kai prancūzų artilerija dar tebešaudė į Dien Bien Phu 
puolančius komunistus. Viršuje gynėjų vadas brigados 

gen. Christian de Castries.
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TAUTIEČIAI, nepraleiskite šios labai retos progos ir šių metų, GEGUŽĖS 29-tą DIENĄ. ŠEŠTADIENĮ, 7,-tą valandą vakaro 
ATSILANKYKITE Į NIAGARA FALLS, ONT., LIETUVIŲ KLUBO RENGIAMĄ

DIDĮJĮ ŠOKIŲ VAKARĄ,
Įjūris įvyks St. Patrick’s salėje (Victoria ir Queen g-vių kampas)

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBĖS

Ši salė, anksčiau atvažiavusių svečių patogumui, 
jau bus atidaryta net nuo 5-tos valandos vakaro! 
Šokiams gros BENNY FERRI orkestras pritariant 
solistei! TURTINGAS BUFETAS PATARNAUS 

VISIEMS!

Tai pats gražiausias metų laikas. Kam visą laiką 
sėdėti namuose? Atvažiavę čia turėsite progos ap
lankyti Niagaros krioklius, naujai statomą jėgainę 
ir didžiausią pasaulyje gėlių laikrodį. Gi vakare 
susitikę šimtus tautiečių iš Amerikos ir Kanados 

galėsite linksmai praleisti laiką!

Laukiame visų ir iš visur! Tikimės, kad ir šis vakaras, kaip kad ir praėjusieji visiems atsilankiusiems paliks gerą įspūdį!
Niagara Falls, Ont., Lietuvių Klubas.

SUDBURY Ont
Apylinkės visuotinis susirinki

mas įvyko gegužės 2 d. mažojoje 
. "Christ the King parapijos salė

je. Susirinkimą sušaukė revizi
jos komisija, ries keturi valdy
bos nariai kartu buvo pasitrau
kę dėl įvykusių nesutarimų su 

?. pirmininku. Visuotinis susirin
kimas pritarė visų seniau išrink
tųjų valdybos narių pasilikimui 
ankstyvesnėse pareigose, tik 
vieton buvusio pirmininko K. 
Poderio, kuris dėl susidariusių 
aplinkybių ir dėl ligos negali eiti 
pareigų, įėjo pirmasis kandida- 

'tas St. Tolvaišą. Gegužės 9 d. 
posėdyje valdyba iš naujo pasi
skirstė pareigomis: pirmininkas 
Ą. Strakauskas, švietimo ir kul
tūros vadovas St. Tolvaišą, kiti 
valdybos nariai paliko tose pa
čiose pareigose.

Tautų festivalis, ruoštas pran
cūzų katalikų jaunimo centro 
iniciatyva, įvyko gegužės 10 d." 
miesto arenoje. Meniniame pasi
rodyme, atskiromis tautinėmis 

. grupėmis, su tautiniais drabu
žiais dalyvavo prancūzai, airiai, 
škotai, italai (italų šokių grupė
je dalyvavo ir dvi lietuvaitės: P. 
Marozaitė ir J. Českąuskaitė), 
negrai, kinai, kroatai, ukrainie- 

. čiai, lenkai, vengrai, suomiai, 
olandai ir lietuviai. Tenka su 
malonurnu paminėti, kad Sud
bury pirmą kartą turėjo laimės 
pamatyti išgarsėjusią Kanadoj 
moderniškųjų išraiškos šokių at
stovę Jonę Kvietytę iš Montrea- 
lio su savo šokių studija, kurio
je pirmavo J. Kvietytė ir B. 
Vaitkūnaitė - Nagienė. Ypač mū
sų kolonijos lietuvių jos buvo 
šiltai sutiktos. Po paskutiniojo 
išraiškos šokio O. Siemaškienė ir 
E. Šimkienė, pasipuošusios gra
žiais tautiniais drabužiais, įteikė 
abiem šokėjom po raudonų ro
žių puokštę visos Sudburio lie
tuvių bendruomenės vardu.

Sudburio lietuvių tautinių šo
kių grupė, vadovaujama R. Bag
dono, gražiai pašoko Malūną, ku
ris, objektyvių svetimšalių ste-

betoj ų nuomone, buvo vienas iš 
geresniųjų festivalio numerių ir 
sukėlė daug katučių. Šoko R. 
Bagdonas, R. Bagdonienė, O. 
Siemaškienė, M. žižienė, E. Šim
kienė, I. Povilaitienė, N. Indru- 
laitytė, A. Poderytė, G. Kaspa- 
riūnaitė, J. Bataitis, V. Davei- 
kis, J. Dženkaitis, J. Gudelevi- 
čius, V. Kapočius ir St. Tolvaišą, 
Akordeonu grojo A. Kusinskis.

Nežiūrint didelės reklamos per 
laikraščius, radiją ir krautuvių 
vitrinose bei gatvių kampuose, 
bilietų buvo išparduota tik 1800, 
o arenoj yra vietos šešiems tūks
tančiams. Be to, bilietai buvo pi
gūs, tik po $1, kai tuo tarpu ledo 
rutulio rungtynėse ar kitomis 
progomis už geresnę sėdimą vie
tą tenka mokėti $2.50 ir daugiau, 
ir tai bilietų visada pritrūksta. 
Žmonės jau iš vakaro, pasiėmę 
antklodes, stovi eilėse, kad nerei
kėtų paskutiniu momentu juo
dos rinkos kaina pirkti. Dėl to
kio nepasisekimo rengėjai išėjo 
su nuostoliais. Kiek patirta ir pa
stebėta aktyviai festivalyje da
lyvavo tik prancūziškai kalban
tieji irnaujieji kanadiečiai. Ang
lų grupė, prieš keturias dienas 
visiškai atsisakė dalyvauti pro
gramoje. Vietos dienraštis “The 
Sudbury Daily Star” labai šykš
čiai tą parengimą paminėjo, įdė
damas tik tris nuotraukas su 
trumpais užrašais be jokio, kad 
ir trumpo, bet pilhesnio aprašy
mo. Net dalyvavusių tautų var
dai nebuvo - paminėti. Kiek buvo 
iš anksto už pinigą paskelbta, tai 
ir viskas. Vietinė publika labiau 
mėgsta kaubojus, boksininkus, 
kitokius menkaverčius dzindzi- 
liukus, bet dar nėra priaugusi 
įvertinti tikrąjį meną. Festivalio 
programa buvo gera, įdomi ir 
įvairi. .-

Sovietinių artistų šokių, mu
zikos ir dainų koncertas Sudbu
ry -įvyko balandžio 29 d. Unijos 
auditorijoje, kuri buvo perpil
dyta. Sudburiškis.

WELLAND Ont
Birželio 6 d. KLB Wellando 

apylinkės valdyba šaukia visuo
tinį narių susirinkimą St. Mary’s 
bažnyčios rūsyje (tuoj po pa
maldų lietuviams). Nesusirinkus 
reikiamam narių skaičiui, susi
rinkimas įvyks toj pačioj vietoj 
už 1 valandos ir bus teisėtas ne
žiūrint dalyvaujančių skaičiaus.

Susirinkimui numatyta sekan
ti darbatvarkČ: 1) Susirinkimo 
atidarymas ir senosios valdybos 
atsistatydinimas (pasibaigė ka
dencijos laikas), 2) Susirinkimui 
pirmininko rinkimas, 3) Praeito 
susirinkimo protokolo skaity
mas, 4) Valdybos veiklos prane
šimas, 5) Kontrolės komisijos 
pranešimas ir atsistatydinimas,
6) Naujosios valdybos rinkimai,
7) Naujosios kontrolės komisijos 
rinkimai, 8) Klausimai ir suma
nymai, 9) Susirinkimo uždary
mas — Tautos Himnas.

Nenumokime ranka į šį susi
rinkimą ir nepasakykime, kad 
apsieis ir be manęs, bet visi, kam 
nors kiek rūpi lietuviški reikalai, 
atvykime į susirinkimą ir aptar
kime juos.

Be šio pranešimo spaudoje,

kiekvienam bendruomenės 
riui yra išsiuntinėti į minėtą 
sirinkimą kvietimai paštu į na
mus. Jei kas tokio kvietimo, dėl 
pakeisto adreso ar iš viso ne- 
pra'nešto bendr. valdybai, negau
tų, tai pasitenkinkite šiuo pra
nešimu ir visi kaip vienas susi
rinkime.

KLB Wellando apyl. v-ba.

Pirmoji gegužinė
Gegužės 22 d., šeštadienį 3 vai. 

p.p., Garden City Beach, Weler 
Park, Ontario ežero pakrantėje, 
ruošiama sezono atidarymo ge
gužinė. Bus skanių valgių bufe
tas, su minkštais, kietais gėri
mais ir loterija. Blogas oras ne
sutrukdys. Šokiai vyks ten pat 
esančioje salėje. Pelnas skiria
mas Lietuvos Nepriklausomybės 
Kovų karo invalidams šelpti.

Atvykusiems svečiams, nuo St. 
Catherines miesto važiuoti Lake 
St. per Queen Elizabeth High
way. Privažiavus pirmą asfal
tuotą kelią pasukti dešinėn ir už 
poros mylių kairėje pusėje bus 
Garden City Beach.

LNKI Šelpti Komitetas.

su-

WINDSOR, Ont
Motinos Diena. Dėka gerų 

kaimynų detrojitiečių, kad ir 
maža Windsor© kolonija, tačiau 
labai plačia programa paminėjo 
Motinos Dieną.

Minėjimas pradėtas gegužės 2 
d. pamaldom ir baigtas salėje. 
Apyl. vald. pirm. P. Januška ati
darydamas minėjimą pasidžiau
gė, kad jau treti metai iš eilės 
windsorieciai mini motinos die
ną. Tai rodo mūsų organizuotu
mą. Apžvelgęs minėjimo reikš
mę, valdybos ir visų susirinku
sių vardu pasveikino motinas 
salėj, likusias tėvynėj, ištremtas 
ir visur kitur esančias.

Detroito skaučių t. tuntininkė 
stud. Zalvyra Buknytė skaitė 
paskaitą. Švelniu kalbos stilium 
ir pačiais meiliausiais žodžiais 
išskyrė motinas iš visos pasaulio 
gyvūnijos. Toliau priminė trem
tinės motinos pareigas. Jos daug 
atsakomingesnės už kitų moti
nų,'nes apart visų tų pat parei
gų, kurias turi kiekviena moti
na, tremtinė motina turi įkvėpti 
vaikui tėvynės meilę. Be šio

LONDON, Ont.
Pasilinksminimas. Gegužės 22 

d. p. Statkienės salėje rengiami 
šokiai. Pradžia 7.30 vai. vak. Įėji
mas 50c. Dėl linksmybės bus alu
čio, o dėl alkio J sumuštinių. 
Parūpinta gera muzika. Londo- 
niečiai kviečia ir iš toliau — pa
vaišinsime.’ Pelnas skiriamas lie
tuviškos mokyklos naudai.

Tėvų komitetas.

OAKVILLE, Ont.
Šios nors ir negausios koloni

jos lietuviai, vargo mokyklų Vo
kietijoje rėmimą yra teigiamai 
supratę ir įvertinę. Jau vasario 
mėn. čia susikūrė būrelis Rosen- 
heimo liet, pradžios vargo mo
kyklai remti. Į būrelį įsirašė ir 
šiais metais po $1 kas mėnuo 
mokėti pasižadėjo: Rimkus K., 
Frenzelis A.. Pyževicnė S., Lu
koševičius A., Pulkauninkas, Si- 
monavičius V., Žiūraitis J., Žiū- 
raitienė R., Sargautis A., Krivic
kas M., Ramonas A.; vėliau pri
sidėjo Ramanauskas Mykolas.

Beto, šiai mokyklėlei vienkar
tiniai paaukojo: po $1 — Ramo
nas A., Krygerienė O., Ąulinskas 
A., Simonavičius V., Liaukus A.; 
50c — Jokūbaitis.

Būreliui kolkas vadovauja 
KLB vietos apyl. valdyba. R.

įkvėpimo, naujoji karta nepa
keis dabar suaugusių ir kovojan
čių už tėvynės išlaisvinimą. Juk 
tautos ir valstybės ir. tesusidaro 
iš tokių žmonių. Prisiminė gar
bingąsias motinas,- kurios anuo 
metu — taip pat esant pavergtai 
tėvynei, prie ratelių išaugino pa- 
trijotus ir tie savo krauju iško
vojo tėvynei laisvę.

Meninė dalis susidėjo* iš de
klamacijų, akordeono muzikos ir 
scenos vaizdelio “Motinos pa
sveikinimas”.

Deklamavo: Elena Brokaftė, 
Aldona Ramonai.tytė ir Aldona 
Rastenytė. - ?

Pranas Petravičius, ir Petras 
Sakalauskas akordeonais pagro
jo keletą lietuviškų dainų pynių.

Scenos vaizdelį atliko: moti
nos role — EI. Brokartė, tėvo — 
Justas Pusdešris, dukters Aid. 
Ramonaitytė, sūnaus — Vytas 
Jonas,, pranešėjo — Vyt. Ogilis.

Šis vaizdelis žurnalisto Alf. 
Žiedo tik naujai sukurtas ir la
bai vykusiai. Išskyrus Justą 
Pusdešrį, visi programos daly
vis! be didesnio patyrimo scenos 
darbe, bet vykusiai ir natūraliai 
savo vaidyba, atliko, kad malo
nu buvo pasigrožėti.

Meninę dalį labai įdomiai ir 
gyvai pravedė Petras Petraitis. 
Esant pageidavimui Windsore 
įsteigti skautų būrelius, p. Suk
nytė pažadėjo padėti suorgani
zuoti ir vasarą suruošti bendrą 
su Detroitu skautų stovyklavi
mą. ” J. Ražauskas.

Sumažėjus BALFo ištekliams, 
teko veik atsisakyti nuo Angli
joje, Belgijoje, Šveicarijoje ir 
Švedijoje gyvenančių lietuvių 
šelpimo. Šiuose kraštuose pragy
venimo sąlygas, palyginus su V. 
Vokietijos, Austrijos, Prancūzi
jos ir Italijos pragyvenimo są
lygomis, yra daug geresnės. Ne
darbo ar ligos atveju minėtose 
šalyse gyveną lietuviai gali pa
sinaudoti socialine globa, kuri, 
kaip kur, pavyzdžiui Švedijoje, 
yra daug stipresnė nei Vokie
tijoje.

Tuo tarpu BALFas Švedijos 
lietuviams teikė gana stiprią pa
ramą, nes tada naujai atbėgu
siems iš Lietuvos buvo reikalin
ga skubi pabaiga, be to, ano me
to daug didesni BALFo ištekliai 
leido tokią paramą teikti.

Nors BALFas Šv.edijoje pasto
vios šalpos nevykdo, bet ten lai
ko savo įgaliotinį, kuriuo dabar 
yra V. Blažys. Jo darbas ir tar
pininkavimas yra reikalingas at
skirais išimtinais atvejais. Šve
dijoje esančio įgaliotinio vaid
muo būtų labai reikšmingas, jei 
kartais atvyktų naujų pabėgėlių 
iš Lietuvos ir kitais nenumaty
tais atvejais. Įgaliotinio pareigos 
yra garbės tarnyba, ir už tai jo
kio atlyginimo jis negauna.

Neapmokamų įgaliotinių BAL 
Fas turi ir kituose kraštuose, ku
rie atskirais atvejais tarpinin
kauja tarp pagalbos reikalingų 
nukentėjusių ir BALFo. Tai pa
deda BALFui geriau orientuo
tis, kai į jį kreipiasi atskiri as
menys prašydami paramos.

Spaudos atgavimo 50 m. su
kakties minėjime Čikagoje buvo 
priimtas specialus aktas, iškeliąs 
ano didelio laimėjimo reikšmę ir 
kviečiąs visus prisiekti “šventą 
ištikimybę lietuviškam spaus
dintam žodžiui”.

BUFFALO, N.Y.
Gegužės 22 d., šeštadienį, Buf

falo Lietuvių Klubas rengia 
Niagara Falls, N.Y. lietuvių pa
rapijos salėje, 1910 East Falls 
St., didelį pavasario šokių balių. 
Pradžia 8 v.v. Gros puikus or
kestras, veiks turtingas lietuviš
kais užkandžiais ir gėrimais bu-

Moteriškų ir vyriškų rūbų siuvėjas
JONAS Č E G Y S

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

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

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

561 - 567 KEELE ST.
V& Block South of St. Clair

TORONTO, ONT.

TEL. Junction 4773 
Namų tel. CE. 1-3444

Sav. G. KERAITIS

PIRMASIS KANADIEČIU

Pa si r in k i m as

BANKO
GALVOSŪKIS
______________  pasirasau čekį?

Kai Jus pasirašote savo pavardę antroje Čekio pusėje, reiškia Jus patvir
tinate, kad priėmėte čekyje pažymėto suma, arba savo teises perdavėte 
kitom asmeniui. Kai Čekis jau pasirašytos, jį gali iškeisti kiekvienas as
muo. Tad yra svarbu niekuomet nepasirašyti čekio, kol nesi pasirengęs 
jį iškeisti arba perleisti kitom. Asmeniškais arba verslo piniginiais reika
lais — patarimo ir pagalbos — kreipkis į artimiausio Dominion Bank 
skyriaus vedėją. Čia bus Jums draugiškai patarta.

83 METUS TARNAUJA KANADOS ŽMONĖMS
I .

Dviračiu važinėjimo sąlygos Kanadoje 
yra gana skirtingos. Nuotoliai yra dideli, 
klimatas kartais staiga pasikeičia, o be 
to, ir keliai kitoki.
Bet, nežiūrint kokios sąlygos, su C.C.M. 
dviračiu visuomet puikiau važiuosi. Ma
žiau reikalauja jėgos, patogesnis, ilgiau 
išlaiko ir operavimas kainuoja visai ne
brangiai, nes C.C.M. dviračiai pagaminti 
Kanadoje ir specialiai pritaikinti šio 
krašto sąlygoms.
C.C.M. yra aprūpinti garsiu “Hercules’’

Coaster stabdžiu, kuriuo greitai galima 
sustabdyti. Yra modelių su įvairiais 
greičio prietaisais ir rankiniais stab
džiais, jei tik tai pageidaujama.
Apsilankyk pirmiausia pas C.C.M. par
davėją. Nesvarbu kokios rūšies norė
tum dviratį, jį rasi C.C.M. krautuvėje, 
ir Jūs įsitikinsite, jog dviratininkai, tei
sūs, tvirtindami, kad C.C.M. dviračiai 
yra geriausi Kanadoje.

CYCOSONIC PAGALBINIS PRIETAISAS—stiprus, telpps vienoje dė
žutėje, be vinių ir su Jrotois—podedo lengviau sukti pedalus.
SUPER-JEGOS RATAI—trigubai sunituoti rėmai, chromo plokštelės, 
nerūdyjančio plieno stipinai.
C.C.M. "HERCULES'" COASTER STABDŽIAI—lengvos stabdymas, 
veikia staigiai ir saugiai.
ŽVILGA VISĄ AMŽIŲ—padengtos specialiais geležies dožais tris 
kortus. Gražūs opvedžiojimoi, ,
GERO CHROMO nikelio plokšteles gamino jou virš 20 metų.
DUNLOP TIRES—geriausios pasaulyje dviračių padangos.
PIRK KANADOJE GAMINTAS PREKES, TAD KANADIEČIAI TURĖS 
DAUGIAU DARBO.

C.C.M. tarnyba ir dalys gaunamos 
virš 3000 C.C.M. parduotuvių visoje Kanadoje.

DVIRAČIŲ, VEŽIMĖLIŲ, TRIRAČIŲ IR KT. ŽAISLŲ GAMINTOJAI NUO 1899 METŲ.

fetas. Kas dar nesate ragavę lie
tuviško “Balt. Meškos” alaus, 
nepraleiskite progos, čia jo ra
site užtektinai.

Šis balius bus paskutinis di
desnis Niagaros rajono lietuvių 
susibūrimas prieš vasaros atos
togas. Tad nepatingėkite ir kuo 
skaitlingiausiai atsilankykite. 
Ypatingai laukiami ir kviečiami 
mūsų kaimynai kanadiečiai iš 
Niagara Falls, Ont., Wellando, 
St. Catherines, Hamiltono ir ki
tų vietovių. Visi kurie tik turite 
teisę pereiti sieną, maloniai 
kviečiami gegužės 22 d. į Niaga
ra Falls, N.Y.

Buffalo L.K. Valdyba.
Vasario 16 d. Gimnazijos rū

mų išpirkimui Čikagoje sudary
tas specialus komitetas: pirm. A. 
Gulbinskąs, vicepirm. Kavaliū
nas, kasin. K. Matusevičius, sekt. 
A. Milašiūtė,.nariai — dr. J. Ba- 
jerčius, inž. J. Stankus, I. Ausin- 
kaitytė.

“Giedros” korp! gegužės 9 d. 
Čikagoje šventė savo šventę, ku
rios metu net septynios kandida
tės pakeltos į senjores. Po šv. 
Mišių, kurias laikė kan. V. Za
karauskas, įvyko iškilmingas po
sėdis ir naujų narių pasižadėji
mas. Kadangi šventė sutapo su, 
Motinos diena, jaunosios gigdri- 
ninkės savo mamytės apdovano
jo gėlėmis.
VOKIETIJA

Vok. Kr. Valdyba išsiuntinėjo 
visos eilės kultūrininkų ir visuo
menininkų pasirašytą atsišauki
mą, kuriuo visuomenė raginama 
pravesti vajus šiemet išpirkti 
gimnazijos rūmams ir gimnazi
jai išlaikyti.

Bonnoje miesto teatre ruošia
mas iškilmingas deportacijų iš 
Pabaltijo kraštų minėjimas, ku
riame dalyvaus Pabaltijo valsty
bių ir Vak. Vokietijos vyriausy
bės bei visuomenės atstovai. 
Taip pat numatoma suruošti 
spaudos konferenciją, nušvie
čiant dabartinę padėtį okupuo
tuose Pabaltijo kraštuose ir ape
liuojant į laisvojo pasaulio są
žinę, kad jiems padarytoji So
vietų skriauda būtų atitaisyta.

Vasario 16 gimnazijos šių mė
tų visi trys abiturientai vasaros 
semestrui įstojo į Bonnos uni
versitetą.
ITALIJA

Dr. J.Gailius, lietuviškų trans
liacijų per Romos radiją vedė
jas, šv. Petro bazilikoje susituo

kė sir p-le VI. Bankauskaite. 
Apeigas atliko vysk. V. Padols- 
kis, asistuojamas prel. Tulabos, 
Romos LB pirm. kun. V. Mince
vičiaus ir kun. Dabrovolskio. 
Liudininkais buvo Lietuvos mi- 
nisteris prie Šv. Sosto Girdvai
nis ir pasiuntinybės attache St 
Lozoraitis jr. Po religinių apei
gų Lietuvos pasiuntinybėje prie 
Šv. Sosto įvyko vaišės.
ARGENTINA

“Argentinos Lietuvių Balsas” 
birželio mėn. leidžia tūkstantąjį 
numerį.

Dr. P. Baronas, atskridęs į Bu
enos Aires, Argentinoje atidaro 
Kanados lėktuvų bendrovės at
stovybę, kurios jis yra paskirtas 
direktorium.

Leonardas Sruoga tarnauja 
Buenos Aires JAV ambasadoje.

Argentinoje nemažai lietuvių 
turi vasarviečių. Kaikurių jų vi
los pavadintos lietuviškais var
dais. Taip Palšiai turi “Litua- 
nia”,' Nalivaikai “Lietuva”.
BRAZILIJA

Sao Paulo mieste su priemies
čiais priskaitoma apie 12.000 lie
tuvių, neskaitant Brazilijoje gi
musių. Lietuvių Sąjunga Brazili
joje išlaiko 3 mokyklas. S. Paolo 
mieste ekonom. mokslų fakultetą 
baigė A. Baužys. Visa eilė lietu
vių turi savo įmones ar nusipir
kę ūkius ir neblogai verčiasi.

“Mūsų Lietuva” š. m. balau-' 
džio 3 d. įsidėjo pasikalbėjimą su 
kons. Polišaičiu, kuriame jis pa
aiškina padėtį dėl liet, mokyklų 
pardavinąo ir kit. Pažymima, kad 
konsulas ne tik Maironio, bet ir 
jokios kitos Liet. Sąjungai Brazi
lijoje priklausančios mokyklos 
nepardavė, nes jos jam nepri
klausė, taip pat neprisidėjo prie 
lietuviškų židinių naikinimo.
VENECUELA

Venecuelos lietuviai . skautai 
pasižymi gyva veikla. Savie- . 
siems informuoti leidžia skautų 
leidinį “Vyties keliais”.

Barquisimeto lietuv. bendruo
menės apylinkė ant lietuvio Jus
tino Bunkarto kapo pastatė 
skulptoriaus P. Luko paruoštą 
lietuviškais motyvais antkapį, 
kuris pašventintas balandžio 25 
d. Kapas yra Puerto Cabello ka
pinėse.

Šios Venezuelos LB apylinkės 
valdybą čia sudaro: pirm. dr. A. 
Vabalas, vicepirm. inž. Gudelis, 
sekr. O. Giliauskienė, iždin. A. 
Gercas ir vald. narys inž. V. Kru- 
minas.

j Pavergtoje tėvynėje
• •/ ■ . - . . • ■ ■'

Sov. Sąjungos Augščiausioji 
Taryba, kaip paprastai, “vienu 
balsu” patvirtino ankstyvesnius
nutarimus ir patvarkymus, Kry
mo įjungimą į Ukrainos terito
riją, draudimą svetimšaliams 
tuoktis su TSRS piliečiais ir tt. 
Vienu kitu menkesniu klausimu, 
norint pademontsruoti žodžio 
“laisvę”, buvo leista kai ką ir 
pakritikuoti. »

Ta proga ir A. Sniečkus reiš
kė nepasitenkinimą, kodėl ligi 
šiol Lietuvoje nepastatytas su
perfosfato fabrikas, nurodė, kad 
reiktų ir automobilių - traktorių 
atsarginių dėlių fabriko, malda
vo, kad TSRS elektrinių minis
terija bent ligi 1955 m. pradžios 
ištesėtų savo žodį ir “plačiu fron
tu pradėtų statybą” pažadėtosios 
prie Kauno pastatyti elektros 
jėgainės ir tt.

Sniečkus buvo priverstas to
liau prieš visus apkaltinti pats 
save, prisipažindamas, kad “vys
tant gyvulininkystę pas mus yra 
daug trūkumų, ir mums reikia 
padėti daugiau pastangų, kad 
įvykdytume planines gyvulių, 
visų pirma karvių skaičiaus pa
didinimo, gyvulininkystės pro
duktyvumo pakilimo užduotis... 
Grūdinių kultūrų derliai dauge
lyje respublikos kolūkių der ne
pakankami, nors mes turime vi
sus galimumus išauginti gausius 
derlius... Mes dar nepakanka
mai išnaudojome esamas gali
mybes pramonei toliau išvysty
ti”. Sniečkaus pareiškimu, kol
ūkiečiai, girdi, jau net “nebeno
ri gyventi vienkiemiuose”...

Savų gyvulėlių mėšlas kolcho
zui. Kad ir kaip stengiasi bolše
vikai suintensyvinti žemės ūkį, 
tačiau, nepaisant visų raginimų, 
įpareigojimų, soclenktynių ir ki
tų panašių bolševikinių pastan
gų, jis toli gražu neduoda tų “iš
dirbio normų”, kurių taip norėtų 
jų planuotojai. Pagaliau nusta
tytos normas net kiek reikia iš
vežti į laukus mėšlo, nesvarbu, 
ar jo yra tvarte, ar ne. Tai Ig
nalinos rajono kolchozininkai. 
agitatorių apšviesti, “išvystė są
jūdį”. kad “kiekvienas kumetis

iš savo kiemo būtinai išvežtų į 
kolūkinius laukus po 5-6 veži
mus mėšlo”. Panašiu “laukų pa
tręšimu visiškai nesirūpina” 
Alytaus, Ariogalos, Veisiejų ar 
kt. rajonai. O Vilniaus radijas 
skundžiasi, kad tuo būdu “pa
žeidžiama kolūkinė demokrati
ja” ir kad “yra kolūkių, kur mėš- ą 
las neišvežamas eilę metų”. Ne- 1 
silaikymas šios rūšies “demokra- ' 
tijos” taip pat konstatuotas Šir
vintų, Vievio ir kt. rajonuose. 
Tuo tarpu tie kolūkiai, kurie su
geba, nors ir popieriuje, įvykdyti 
šitokius ir panašius reikalauja
mus planus, bus įrašomi į gar
bės lentas, kurios nutartos steig
ti* respublikiniuose laikraščiuo
se. Jomis norima kolchozus, ta
rybinius ūkius, MTS ir rajonus 
paskatinti, kad “augšta kokybė 
vykdytų pavasario sėjos planą” 
ir kitus tos rūšies uždavinius.

Iš Rytprūsių kilęs vokietis Dr., * 
buvęs civilis internuotasis, grį
žęs papasakojo, kad pogrindinis 
judėjimas Lietuvoje nėra išny
kęs nė dabar, tik įgavęs kitas 
formas. Partizanų, bolševikų pa
prastai vadinamų “banditais”, 
skaičius nuolat pasipildo, nes lie
tuviai žino, kas jų laukia Sibi
re: ten net bausmę atlikę nega
lės grįžti atgal į savo tėvynę, bet 
bus palikti, kaip pabėgėliai ar 
invalidai, gyventi vietoje iki sa
vo amžiaus galo. Todėl ne vienas 
verčiau renkasi mišką. Grįžti iš 
ištrėmimo normaliai namo tega
li turėti viltį nebent tik vaikai ir 
šiaip vienas kitas. y

Rusų esą daug ne tik Kara
liaučiuje ir Klaipėdoje, bet ir 
šiaip Visur Lietuvoje. Moterų 
lietuvių yra krašte žymiai dau
giau nei vyfų.’Vyrų daug išve
žė, daug žuvo, kiti buvo suran- x 
kioti įvairiems darbams, mobili
zuoti ir tt.

Klaipėdos kalėjime lietuvių 
buvę ypač daug. Lietuvoje esą 
vokiečių, kurie yra vedę lietu
ves ir gavę lietuviškus pasus. 
Tarp jų ne vienas, kadangi ne
leido žmonų lietuvių išsivežti į 
Vakarus, patys savo noru, neno
rėdami skirtis, pasiliko toliau 
Lietuvoje.
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PASIŠVENTIMAS IR JO VERTINIMAS
turėjome malonią 

liudininkais M. Pet-
Neseniai 

progą būti 
rausko jr P- Sarpaliaus lietuviš
kos operetės “Šienapiūtė”. Vie
nam daugiau, kitam mažiau ji 
patiko, bet vis dėl to .manau, 
kiekvienas minomis nusikėlė 
mielojon Tėviškėn’ ir išgyveno 
dar daugiau, negu scenoje matė. 
Torontas ir apylinkė koncertą 
pagerbė gausiu atsilankymu. 
Nors tą vakarą, rodos, buvo ir 
kitų liet, parengimų, apie 300 as
menų, atvykusių iš tolimesnių 
vietų (kiti net nuo Montrealio), 
turėjo grįžti atgal, nes nebegavo 
bilietų. Būtų geistina, kad ren
gėjai visada iš anksto nurodytų 
ir adresą, kur būtų galima bilie
tus užsisakyti. Mažesnių koloni
jų lietuviai tokių pramogų yra 
daugiau išsiilgę, negu torontie- 
čiai, o jiems dažniausiai tenka 
nukentėti.

Nežiūrint smulkmenų operetė 
praėjo puikioj nuotaikoj. Tik 
truputį nemalonus šaltis padvel
kė uždangai nusileidus. Susidarė 
Įspūdis,, lyg “Dainava” atvyko 
pas svetimtaučius ir grynai dėl 
pelno. Lyg Toronte nebėra jokių 
lietuviškų organizacijų, lyg kul
tūrinis darbas jau nebevertina
mas. Mažose lietuvių bendruo
menėse visada užsimezga nuo
širdus ryšys tarp svečių ir vie- 

. tos tautiečių. Čia atrodė visi tik
tai savo atgyvenę ir... kažkur 
nugrimzdę ... Graži išimtis — 
tik Tėvai Pranciškonai. Ne vie
nam, ypač iš kitur, atvykusiam, 
tas krito į akis. Torontiečių at
sakymas buvo gana oficialus: 
mes ne rengėjai, mes jų nekvie- 
tėm. Pasiteisinimas — teisėtas, 
bet, nemanau, kad jis teisingas 
šiose tremties sąlygose.

Lietuvių vaišingumas buvo ži
nomas nuo seno, ir mes juo di- 
džiuodavomės. Mes pavaišinda
vome ir nekviestą pažįstamą ar 
ir visai nepažįstamą praeivį, jį 
priglausdavome savo namuose, 
maloniai su juo pasikalbėdavo
me ... Nejau ši puiki žmonišku
mo ypatybė baigia užleisti -vietą 
kuriai kitai, svaresniu pagrindu 
grįstai, realesnei?. Gyvename 
krašte, kuris nėra sustingęs for
malumų retežiuose. Tat ir mes 
perdaug nesivaikykime šalto 
įstatymo raidės, ką pagal šį ar 
aną §-ą privalau, bet jucs pa
keiskime meilės įstatymu, mei
lės visų lietuvių visiems lietu
viams. Šis įstatymas greičiau 
mūsų tautą' išgelbės nuo pražū
ties ir greičiau mūsų valstybei 
atneš laisvės rytą, negu šimtai 
kitų paržgrafų. Užjauskime vie
ni kitus: kam trūksta duonos — 
sušelpkim, kas vertas nuoširdaus 
žodžio — nepagailėkim jo. Dirb
kime visi vienam pagrindiniam 
tikslui — Tautos išlaikymui ir 
Nepriklausomos Lietuvos atkū
rimui! Yra daug nedidelių žmo
nių (turiu galvoj neužėmusius ir 
neužimančius ąugštų vietų ir ne
turinčius skambių laipsnių), dir
bančių labai didelį darbą. Ir jie 
dirba iš visos širdies, negailėda- 
mi nei vargo, nei sveikatos, nei 
asmeniškų išlaidų. Pav., kad ir 
mokytojai, be atlyginimo dirbą 
šeštadieninėse lietuvių mokyk
lose, ansambliu dalyviai ir daug 
kitų kultūrininkų. Jų visų užda
vinys — tas pats: mūsų jaunimą 
pririšti prie tautos kamieno. 
Ansambliai daug nudirbo trem
tyje, jie nemažiau reikalingi ir 
šiuose kraštuose, kuriuose mūsų 
jaunimas yra išstatytas dide
liems pavojams. Ar neatrodys 
tragiška tėvo ar motinos būklė, 
kai Lietuvon grįžęs sūnus nega
lės su artimaisiais susikalbėti 
tėvų kalba arba kai jis šalinsis 
viso to, kas lietuviška. Kanadie
čių muzika man labai raižė au
sis čia atvykus, bet ji man atro
do pakenčiamesnė dabar prie jos 
pripratus. Senoji karta išmirs, 
jaunoji — nueis kitos tautos ke
liu, ir kas beliks iš mūsų tautos? 
Gal bus ir nepriklausoma vals- 

. tybė, bet nebepajėgsim susirink- 1 
ti išblaškytosios tautos. “Nemu- ■ 
nas žydi”, “Šienapiūtė”, kanklės f 
ir rageliai jaunimą gali greičiau 
patraukti ir jį palenkti domėtis 
bočių papročiais ir tėvų gimtuo
ju kraštu, negu ir gana įdomūs ■ 
mokytojo aiškinimai apie Lie-' 
tuvą. Ansambliai tinkamai mus 
reprezentuoja ir prieš šių kraštų 
šeimininkus. Labai teisingai pa
stebėjo viena iš “Šienapiūtės” 
žiūrovų p-nia J. Larcher. buvusi 
CFCL radijo stoties muzikos di
rektorė: “Jūsų tauta turtinga 
šiuo menu. Tokiais parengimais 
jūs darote didelę propagandą sa
vo tautai. Po šitokių koncertų 
kanadiečių galvosena iš karto 
pasikeičia: jei kas ką ir blogo 
apie lietuvius žinojo, palaiko tai 
neesminiu dalyku, tautai nebū
dinga ypatybe”.

Ar ansambliai krauna turtus? 
Taip jie krauna, bet tik neme- 
džiaginius. Kartais tenka nugirs
ti viso reikalo savotiškus išaiški
nimus: nagi, nori lengvai dole
rių užsidirbti ir važiuoja gastro
lių... Ar šis tvirtinimas yra

landų. O kiek tai būtų dolerių?! 
Čia ir glūdi atsakymas, kodėl 
tremtyje neegzistuoja profesio
nalų teatrai, ir kodėl su kiekvie
nais metais amžinybėn palydim 
po vieną antrą kultūrinį, vienetą. 
Ar mes nejaučiame pareigos gy
vuojančius išlaikyti, jei jau jų 
reikšmę esame pripažinę?! Gy
vos motinos labai dažnai never
tiname, bet jai mirus jos labai 
pasigendame. Lietuviškos pa
maldos, šeštadieninės mokyklos, 
lietuviški laikraščiai ir knygos, 
taip pat ir ansambliai neatrodo 
tokie brangūs dabar, kai jų dar 
turime, bet jų išnykimą kuriam 

sielojasi ir jos dabartiniai vado-~Haikui praėjus labai apgailėtume, 
vai: dirigentas — muz. Stp. So- ‘ 
deika, režisierius — G. Velička, 
taut, šokių vadovė -s- I. Eidri- 
gevičiūtė, dirig. padėjėjas — J. 
Ignatonis ir kt. Na, ir, žinoma, 
nenuilstamasis ir ilgametis an
samblio pirmininkas - administ
ratorius A. Dzirvonas. Jam ati
tenka pats nedėkingiausias dar
bas. Jam, ansamblio valdybos 
nariams ir “Dainavos” rėmė
jams, kaip prof. dr. Gyliui ir kt. 
priklausi ir šio vieneto AmerU 
kon atgabenimo ir įkurdinimo 
nuopelnas. Jų bendro darbo vai
siai — pora šimtų koncertų vien 
Vokietijoje! Kelios dešimtys jau 
ir šiapus Atlanto. Koncertuota 
įvairiose vietose ir žinomiausio
se salėse, neišskiriant nė pačios 
garsiausios pasauly — Carnegie 
Hall Niujorke. “Dainava” kon
certuose talkininkauja tokie dai
nininkai kaip St. Baranauskas 
ir Metropolitain operos solistai 
P. Stoška ir A. Brazis. Su kon
certais bevažinėjant padaryta 
7.000 mylių vien Amerikos kon
tinente! Jie kiap bitės skraido 
nuo vieno žiedo prie kito, kad 
nė vienas jų nežūtų mūsų tautai. 
Pagaliau žvilgterkim, kiek au
koja šiam reikalui eilinis daina- 
vietis. Jis kas savaitę 4 valandas, 
o prieš pasirodymus 10-12 vai. 
savo poilsio laiko skiria repeti
cijoms; į kurias vyksta savo lė
šomis. Jis nemiegojęs po darbo 
fabrike važiuoja Torcntan, išbū
damas- perpildytam autobuse 
apie 20 valandų. Po to eina repe- 
ticijon ir koncertam Jis į asme
niškus nuostolius nurašo 1 ar 2 
pralei-stas darbo dienas ir pats 
užsimoka nakvynę kuriam ners 
Toronto viešbuty ar kitose pa
talpose. . Jis negauna nė vieno 
cento iš koncertų pelno! Kad ir 
šios gastrolės Toronte apmokėjo 
tik išlaidas (vien transportas 
kainavo arti pusantro tūkstančio 
dolerių). Jei vienas kitas šimtas 
ir lį.eka, tai jis yra sunaudojamas 
būsimam veikalui pastatyti (de
koracijoms, rūbams ir kt.) Ži
nau, kai kas pasakys: jie mėę^ta 
tą darbą ir ieško sau vargo.;. 
Deja, neužtenka tik mėgti. To
kie mėgėjai ansambliuose būna 
tik pravažiuoją keleiviai. Jie 
mėgsta koncertus, bet ne repe- 
ticijas. Čia prie pamėgimo dar 
reikia ir pasišventimo, gilaus 
reikalo supratimo, kad dirbi tau
tai naudingą darbą. Kas gi 
įstengtų apmokėti tuos viršva
landžius, kurių per metus 70 dai- 
naviečių susidaro apie 20,000 va- Į

bent kiek teisingas? Imkim kad 
ir “Dainavos* ansamblį. Jis vie
nų metų laikotarpyje numato 
švęsti savo gyvenimo dešimtme
tį. Kiek daug pastangų buvo su
kaupta šiam vienetui suorgani
zuoti, išlaikyti ir Amerikon at
vežti, tai tik tie žino, kurie ar
čiau susidūrė su jo reikalų tvar
kymu. Daug rūpesčių, nuošir
daus darbo ir nemigo naktų ant 
jo aukuro sudėjo ankstyvesni 
meno ir administracijos vado
vai, kaip muz. Br. Jonušas (diri
gentas), L. Valiukaitė-Imbra- 
sienė (taut, šokių vadovė) ir kt. 
Nemažiau “Dainavos” reikalais

. ■

Chorai liet, katalikų kongrese
Kanados lietuvių katalikų kon

grese, įvykstančiame š.m. liepos 
3-4 d.d. Toronte ir Hamiltone, 
meninę programą atlieka net ke-

5S s»

Bernardo Brazdžionio 30 me
tų kūrybinio darbo sukaktis 

Ii chorai. “Varpo” choras, vado- i 
vaujamas muz S. Gaiieviėiaus | aktu Krovės
giedos per iškilmingą, Marijos 
garbei skirtą, akademiją liepos 
4 d. Hamiltone. Susikaupimo — 
maldos valandoje, kuri įvyks 
Toronto katedroje liepos 3 d. va
kare, meninę programą išpildys 
Prisikėlimo parapijos choras, 
kuriam vadovauja V. Verikaitis. 
Per Kongreso pamaldas liepos 4

Iš kultūros ir knygy pasaulio
Vyr. Ateitininkų Federacijos

salėje. Poeto pagerbimą suruo
šė Liet. Rašytojų Klubas kartu 
su ateitininkais. Po daugybės 
sveikinimų žodžiu ir raštu, žodį 
tarė pats poetas, toliau sekė vai
šės ir baigiamasis sukaktuvinin
ko žodis.

PL Inžin. ir Architektų suva
žiavimas įvyks Bostone gegužės 

d. Hamiltone šv. Liudviko mi- j 29-31 d.d. Suvažiavimo metu bus 
šias giedos Toronto šv. Jono Kr. inžinierių ir architektų darbų 
ir Hamiltono Aušros Vartų pa- paroda, pavaizduojanti Lietuvos 
rapijų chorai. Diriguos kun. B. atstatymo studijų ir profesinius 
Pacevičius.

Lietuv. Rašytojų D-jos nariai
šiuo metu laiškais balsuoja kur Į Valdyba rugsėjo 5 dieną paskel- 
turės būti naujas d-jos centras.
Tai išsprendus bus renkama 
nauja valdyba korespondenciniu 
būdu. Suvažiavimas numatytas 
liepos 31 - rugpjūčio 1 d. ten, kur 
bus išrinkta valdyba.

Šveicaro Rolpho Baumanno
stipendija studijuoti Zūricho po
litechnikume per Lietuvos Rau
donąjį Kryžių paskirta Vasario 
16 gimnazijos abiturientui Po- tremties keliai šakojasi į visas 
vilui Kazirskiui.

Dainininkė Pr. Bičkienė įdai-

bė pasaulio ateitininkų diena. 
Tuo metu vyks at-kų kongresas 
Čikagoje ir ta pačia proga visa 
ateitininkiškoji šeima mintimis 
jungsis į vieną didžiulį būrį. Tuo 
metu vyks susirinkimai ir minė
jimai visur, kur tik rasis bent 
keli, at-kai. O jų dabartiniu me
tu yra beveik kiekviename že
mės "rutulio kampelyje, nes

Ansambliečių norai labai kuk
lūs. Jie nenori nei vaišių nei 
ypatingų pagerbimų, jie tik nori 
pajusti lietuvišką šilimą: kad jie 
atvyko lietuvių bendruomenėn 
ne kaip prekybininkai, bet kaip 
mūsų papročių ir kultūrinių lo
bių saugotojai ir skleidėjai. Pa
sišventimas gelbsti ir tais atve
jais, kai pinigas yra bejėgis. Te
gul pasišventėlių darbas visada 
mumyse randa tinkamą įvertini
mą! Ir tegul šios mano mintys 
nebūna suprastos kaip priekaiš
tas kam nors, bet kaip mažas 
siūlymas ateičiai.
✓ Nepaprastai graži ir vertinga 
idėja — Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė pamažu fampa kūnu. 
Neturime savo valstybės, bet tu
rime kitą socialinį .junginį, ap
jungiantį mus visus, turime vie
ną didelę šeimą. Bendromis pa
stangomis padėkime tam nau
jajam kūriniui tobulėti ir stip
rėti. Tegul jis nebūna vien be
dvasis sfinksas nuostatų knygo
se, bet turi vieningą lietuvišką 
sielą. Kur bevyktų lietuvis, jis 
turi jaustis, kad pas savus atvy
ko. J kokį vargą jis bepatektų,- 
jis turi nenustoti vilties ir žinoti, 
kad ir daugiau jo brolių čia esa
ma. Jei mūsų vienybė bus pa
grįsta giliu PL B-nės įsisąmoni
nimu, vienas kito meile, o ne 
tuščiais žodžiais, 
nežus!

- mūsų tauta
E. F. Daniliūnas.

DAUGIAU
Kur upelis teka 
Šapalėlius neša, 
Ten mergelė lelijėlė 
Baltą žąsį peša.

(Iš liaudies dainos)
Prie upelio- lietuviai, -augštai- 

čiai ir šėmaičiai, dažnai pasuka, 
sakvdami: “Reikia bent kiek 
akis paganyti”. Tai tipiškas iš
sireiškimas žmonių, kuriems 
gamtos grožis yra suprantamas 
ir kurie jo alksta kaip dvasinio 
peno. Vaikus tos “akių ganyk
los” dar labiau traukia.

Iš kur: ta jėga?
Pirmiausia jos reikia ieškoti 

upelio srovėje, jo kunkuliavime. 
Kaip vaikai, žaidžia kartais gin
tarinės, kartais tyros kristalinės 
vandens spalvos. Kylančios ir 
slugstančios, lenkiamos ir lau
žiamos bangelių linijos, kartu su 
varsomis ir šešėliais bei garsais, 
per mūsų pojūčius, regėjimą ir 
klausą, pasiekia pačią mūsų 
mentalinės gyvybės gilumą. Va

Išgerk vieną Coke...tai puikus 
atsigaivinimas būnant krautuvėje

lengviau apsi-

R-14-X

krautuvėse 
šaldytuvai.

Ne be priežasties
• stovi šie raudoni 

Išgėrus . vieną Coke, pakyla 
nuotaika ir 
pirkti.

7^
Įskaitant federaliniut mokesčius

"Coke" yra registruotas ženklas. COCA-COLA LTD.
■F

darbus.
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A.Van Dyck paveikslas “Daedalus ir Icarus” — Icarus 
ruošiasi skristi su vašku prilipintais sparnais.

KŪRYBINIO DŽIAUGSMO 
skausmą, nebus skaudu. Vaiz- 
duos nuogybę, nebus pagundų 
nei gėdos. Už nusikaltimus netu
rėsime noro nei teisinti nei 
smerkti. Bus tik užuojauta. Kū
ryba neturi intereso nei klaidin
ti nei 'Tnokyti; IBėt j apreikšta 
idėja negali būti pikta dėl jos 
laisvės formoje. Propaganda, ge
ro ar pikto, jau yra savo rūšies 
melas, laisvės pažeidimas inte
resu.

Iš kūrinio džiaugsmas yra ne
išsemiamas. Tūkstančiai gali 
klausytis simponijos koncerto, 
skaityti poetinį veikalą, tūkstan
čiai gali grožėtis meno parodoje 
išstatytais paveikslais: tiems kū
riniams nebus nuostolio, jie ne- 
išsisems kaip kišenė. Per daugy
bę patirčių žmonėse kūrinys dar 
labiau spinduliuoja savo gyvy
be, mus jungdamas savo grožiu 
kūrybiniam džiaugsmui. Tuo 
pačiu kūrybos negalima apkal
tinti žmonių skaldymu į luomus 
ar klases ir tuo būdu skatinusią 
išnaudojimą.

Dantės “Dieviškoji Komedija” 
prisidėjo p r i e krikščionybės 
įdvasinimo Italijoje. Beecher 
Stowe “Dėdės Tomo trobelė” 
paakino vergijos panaikinmą 
Amerikoje. Turgienevo “Me- 

I džioto užrašai” spyrė baudžia
vos panaikinimą Rusijoje. Ta
čiau tas dar nereiškia, kad kū
ryba konstitucijas kaitalioja, 
monarchijas griauna. Ne kūryba 
nuvertė Rusijos carą ir ne kū
ryba ten įsteigė'komunistų par
tiją, ir dabar eina jos centro ko
miteto pareigas bei platina me
lą visame pasaulyje. Kūrybinis 
džiaugsmas gyvas tik tiesoje. 
Dėl to sakoma, kad pikta reikia 
naikinti visais trimis būdais: fi
zine jėga jį perbloškiant; tikėji
mu paneigiant jo pajėgumą; o 
kūrybo jį pavaizduojant. Pikto 
vaizdavimas kūryboje tuo pačiu 
yra jo melo atskleidimas, melo 
vanojimas iš gyvenimo.

Kūryba yra žmonijos tautų iš
pažintis: per kalbą, papročius, 
buitį tauta pasisako savo nuo
dėmes ir pačiu išpažinties fak
tu išperka savo gyvybę iš kultū
rinės mirties. Duonelaitis, Bara
nauskas. Maironis, Vaižgantas, 
Krėvė, Čiurlionis, Rimša, Sas
nauskas, Naujalis privedė mūsų 
tautą anais laikais išpažinties ir

landėlei upeliui tekėti ir mums 
gyventi reiškia tą pat. Augščiau- 
siojo Kūrėjo duotoje tvarkoje 
egzistuojanti kur y b i n ė galia 
kiekvienu . tokiu atveju tampa 
nauja žmogaus - patirtimi. Tarp 
'žmogaus Tr upėTR) Įvyksta dau
giau negu paprastas regėjimas 
ar girdėjimas. Žmogaus vidinia
me pasaulyje gimsta kūrinys, 
kuris daugiau ar mažiau gali bū
ti upelis, bet gali ir nebūti toks. 
Ir jis, kol neįkūnytas kokiame 
tarpininke, , neturi savo pasto
vaus amžiaus. Taip pat negalima 
juo praktiškai spekuliuoti, jo 
panaudoti. Jis yra vertybė pati 
savaime. Jis yra daugiau būd
vardis negu daiktavardis. Tai 
yra gamtos grožis.

Bet mes matėme, kaip vaikai 
prie upelid mostigavo rankomis, 
bėgiojo, šokinėjo. Girdėjome 
juos švokščiant pro dantis. Ir 
judesiais ir garsais jie pamėg
džiojo srovės gyvybę. Perkelkim 
tai; į sceną. Vaikai bus aktoriai, 
mes būsime žiūrovai. Šią išraiš
ką jau gausime per tarpininką, 
vaidintoją. Turėsime primityvų 
veikalą, “dramą”. Ją galima pa
kartoti. Ji turi savo pastovų am
žių. Tai yra būdvardis daikta
vardyje, kurie vienas nuo kito 1 
neatskiriami, kaip blizgėjimas I 
nuo brilijanto. Jo grožis yra 
žmogaus kūrinio grožis. Kūrėjas 
savo talentu aštriau pamato ir 
giliau pajunta, ’negu daiktuose 
ar reiškiniuose kas yra. Jis suge
ba atrinkti, kas juose būdingiau
sia ir tai savo technika sugeba 
sujungti vieninga idėja.

Kūrėjas gali atvaizduoti viską, 
ką tik žmogaus sąmonė gali pa
kelti. Tai gali jis piešti, tapyti 
audekle, iškalti gipse, išreikšti 
muzikos garsais, žmogaus dainos 
balsu, kalbos žodžiu, jo mimika, 
jo kūno judesiais. Visur, vieno
kiu ar kitokiu būdu, mes būsime 
pagauti idėjinės dalyko pilnu
mos. Paveiksle žais kontūrai, 
spalvos, šešėliai. Architektūros 
pastatuose staipysis ir slankios 
išsibėgėjusios linijos. Jos kovos 
su sunkumais, reikš savo tos ar 
kitos krypties jėgą. Laiko srovė
je ritmingai plauks muzikos gar
sai; harmoningai susiliedami, su
sikraudami į meliodiją. Muzika 
mus veiks tiesiogiai. Poezijos žo
dis, kaip per skaidrų stiklą, pro
jektuos jausmų, emocijų gyve- išgelbėjo ją nuo mirties rusiško, 
n imą. Vistiek formų gyvybė bus lenkiško ar vokiško komposto 
tas pirmasis rytmečio šviežumos kaugėje. Dabar į savo purvą ją 
trūktelėjimas, kuris užžiebs mū 
sų kūrybinį džiaugsmą skaid 
raus gyvenimo dienai.

Vaikiškasis džiaugsmas upeliu j vakarų civilizacijos pusėje, pa
turėjo vieną būdingą aplinkybę, 
būtent, pačių vaikų dalyvavimą 
upelio gyvenime. Vaikai dėl to ženklai, kad šiokiomis tokiomis 
gali susižeisti arba ir galą gauti premijomis rašytojai, poetai ska- 
jo konkretybėje. Džiaugimasis tinami labiau atsidėti kūrybai, 
kūriniu to pavojaus? neturi, jei- i Bet kartu skaudu konstatuoti, 
gu tai keltume net ir moraliniu ! kad mes vis dar negalime subur- 
požiūriu. Vaizduos kūrinys' (Nukelta į 8 psl.)

Dainininkė Pr. Bičkienė įdai- Čikagos kardinolas Samuel 
navo 3 naujas lietuviškas plokš- j Stritch sutiko dalyvauti ateiti- 
teles, fortepionu pritariant kom- ninku kongreso metu ruošiama- 
pozit. VI. Jakubėnui. Įdainuota me bankiete, kuris įvyks pasku- 
M. Petrausko baladė “Jaunoji tinę kongreso dieną ir bus visų 
Lietuva’’, liaudies pasaka “Ne- j darbų apvainikavimas. Kardino- 
laisvėje” iš Vydūno rinkinio į lo dalyvavimas kongresui su- 
“Lietuvos Aidas” ir priskiriama į teiks dar daugiau orumo ir iškil- 
Mozartui “Lopšinė”.

Paskelbtas lietuviškos dainos 
konkursas visai Lietuvos Skautų 
Brolijai plačiame pasaulyje. Juo 
norima atgaivinti lietuviškąją 
dainą, kad ji vėl paplistų po vi
sus skautų vienetus. Konkursas 
pradėtas balandžio 23 d. ir bus 
baigtas gruodžio 31 d.

Dr. X Balys spausdina angliš
kai lietuvišku baladžių indeksi- 
nį katalogą.

Kun. K. Senkus Romoje ruo
šia didelį lietuvišką giesmyną, 
kuris apims senąsias ir naująsias 
giesmes. x : / y'

A. Škėma parašė nauja roma
ną “Keltas”. <

Juozo Kralikausko romanas 
“Urviniai žmonės”, kuriame 
vaizduojamas Kanados kasyklų 
darbininkų g y v e n i m a s , jau 
spausdinamas. Leidžia Lietuv. 
Knygos Klubas Čikagoje.

Pauliaus Jurkaus novelių rin
kinys “Pavasaris prie Varduvos” 
jau išspausdintas. Iliustravo dai
lininkas R. Viesulas. Leidžia 
Liet. Knygos Klubas.

I*ontificia Universitetas Gre- 
goriana Romoje išleido italų k. 
Z. Smilgevičiaus ištrauką iš di
sertacijos “La Dottrina Stalinia- 
na delle Collettivizzazione Ag- 
raria lintegrale”. Joje duodama 
apsčiai pavyzdžių ir iš Lietuvos 
gyvenimo bolševikinėje okupa
cijoje.

Jadvyga Ivaškienė paskirta 
vieno vaikų darželio Adelaidėje 
direktore.

Danijos karalinėje konserva
torijoje dirigento-kapelmeisterio 
egzaminus -išlaikė lietuvis Rin- 
goldas Kaufmanas, kilimo biržie
tis. Konservatorija jį su kitais 
trimis studentais pasiuntė 14 
dienų į Stockholmą.

Tėvų Kelias, Venezueloje kun. 
Ant. Sabaliausko SDB leidžia
mas mėnesinis, gražiai iliustruo
jamas žurnalas, švenčia 5 metų 
sukaktį. Sukaktuvinis numeris 
išeis birželio mėnesį.

Gimnazijos vadovybė gauna 
iš Europos ir net užjūrio kraštų 
lietuvių užklausimus ir prašy
mus priimti jų vaikus mokytis į 
Vasario 16 gimnaziją. Vienas 
toks prašymas gautas ir iš Vene- 
cuelos, kur tėvai norėtų leisti į 
gimnaziją savo 12 metų dukrą. 
Prašoma priimti vaikus į gimna
ziją ne iš vargo, bet iš noro duo
ti jiems lietuvišką auklėjimą. 
Kelionės ir išlaikymo išlaidas tė
vai imasi padengti.

Gimnazijos vadovybė princi
pe pritardama tokiam tėvų no
rui, tuo tarpu susilaiko nuo kon
krečių sprendimų, kol bus išsi
aiškinta tokių svetimųjų kraštų 
vaikų socialinė padėtis belan
kant Vokietijoje mokslo įstaigą.

Sovietų didžioji enciklopedija 
vietoj Berijos įsidėjo naujas ži
nias apie Beringo jūrą. Berija iš 
senųjų egzempliorių buvo ‘ iš
kirptas ...

Redakcijai prisiųsta

mingumo.
Amerikos liet, mokytojų S-ga
Iš tremties atvykę lietuviai 

mokytojai pradėjo JAV organi
zuotis 1951 m. Tų metų lapkri
čio 18 d. Niujorke įvyko švieti
mo ugdytojų suvažiavimas, ku
ris išrinko Centro valdybą JAV 
rytinėms sritims, numatė Švieti
mo Tarybą švietimo reikalams 
tvarkyti ir nusistatė susirišti su 
Illinois ir kt..sričių mokytojų or
ganizacijomis.

Išsiaiškinus, Vyr. Centro V-bos 
pareigas nuo 1952 m. sausio 2 d: 
sutiko eiti Illinois liet. mok. sąj. 
valdyba. Vėliau susidarė mok. 
sąj. apygardos: Čikagoje, Niujor
ke, Bostone ir Los Angeles. Jos 
ir kaikur atsiradę skyriai ėmė 
rūpintis švietimo bei lietuviško
jo ugdymo problemomis vietose 
ir pradėjo rūpintis programomis 
bei vadovėliais. Programos* pa
kviestų specialistų yra sudary
tos. Jos taikomos tiems moki
niams, kurie kalba lietuviškai. 
Pernai Putname vykusiuose 4 
kongregacijų seselių kursuose 
programų klausimas buvo aptar
tas ir seselės šiemet pasiruošia 
savas programas toms mokyk
loms, kuriose lietuviškieji daly
kai yra pridedamieji, o mokiniai 
dažnai visai nemoka lietuviškai. 
Bostoniškiai mokytojai pradėjo 
rūpintis leidimu vadovėlių. Išlei
do tuo tarpu “Naujuosius skaity- . 
mus” ir A. Rinkūno jau pagal 
naują programą paruoštą “Kregž 
dutės” II dalį.

Rytinių JAV LMS C. V-bai 
vadovaujant, pagaliau nusistaty
ta išrinkti visų JAV Centro val
dybą korespondenciniu būdu ir 
prieš metus tam sudaryta rinki
minė komisija. Po kurio laiko 
Čikagos mok. sąj. pasiūlė savo 
paruoštą laikinąjį Am. L. Mok. 
Sąj. statutą, Centro valdybos pa
reigas pasiūlydama Ryt. JAV 
Centro valdybai. Tai buvo galu
tinai sutarta 1953 m. liepos 9 d., 
o liepos 20 d. pripažinta ALMS 
įsikūrimo diena.

Centro valdybos pareigas pus
metį ėjo buvusi Ryt. JAV Centr. 
valdyba, kuri dabar tas pareigas 
perdavė ALMS ‘Čikagos apygar
dos valdybai. Jos adresas yra: 
J. Kavaliauskas, 4716 So Marsh
field Ave., Chicago 9, Ill.

LRK Vargonininkų Sąj., vyk-, 
dydama savo nutarimą suruošti 
dainų šventę, šiemet organizuoja 
rajonines dainų šventes. Dai
noms parinkti yra sudaryta Mu
zikinė komisija, kuri jau nustatė 
šventės repertuarą.

“Meždunarodnaja Kniga,” 
Maskvoje, turinti valstybinį so
vietinių leidinių užsienyje pla
tinimo monopolį, nebepriirtia 
daugiau jokių naujų užsakymų 
sovietiniams leidiniams iš Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos. Visi 
senieji užsakymai išbraukti.

mina bolševiko batas!
Ar tos mūsų tautos kultūros 

išpažinėjų jėgos, kurias turime

jėgs savo padaryti, labai daug 
priklausys nuo mūsų visų. Geri

Liudas Zeikus, Laiptai į tolu
mas, romanas, 1954 m., spaudė 
Draugo spaustuvė, Chicago Ill., 
242 psl. Kaina $2.50.

Prelato Konstantino A. Vasio 
gyvenimo bruožai, 1954, 24 psl.

Šėtonas grasina pasauliui, 
šiurpus velnio apsėdimas mūsų 
dienomis JAV. Sulietuvino J. 
Dagelis. Išleido kun. Ant. Sabas. 
Spausdino Lietuvių Saleziečių 
spaustuvė Italijoje. Tiražas 3000. 
Parduodama po 50c. Knygelė 
gaunama adresu: Rev. A. Sabas, 
68 Joseph St.,. Sudbury. Ont., 
Canada. Toronte — pas kun. B. 
Pacevičių šv. Jono Kr. parapi
jos klebonijoj.

Platintojams 20 G nuolaidos.
Visuotinis Amerikos Lietuvių 

Kongresas 1953 metų, lapkričio 
mėn. 27-28 d., Morison Hotel, 
Chicago Ill., kongreso eiga* svei
kinimai, kalbos, apyskaitiniai 
pranešimai, nutarimai, aukos ir 
kita.

Aidai, 1954 m. balandžio mėn. 
Nr. 4 (70), 145-192 psl.

Šiame Nr. rašo: B. Brazdžio
nis, Vacį. Biržiška, dr. P. Celie- 
šius, A. Nasvytytė, G. Brown, M. 
Vaitkus, A. Baronas, V. Gidžiū
nas OFM. Kaip višada platūs

apžvalgų skyriai; 11 iliustracijų.
Knygų Lentynos š. m. (sausio 

- vasario mėn.) Nr 1-2 jau pasi
rodė. Prof. dr. V. Maciūno str. 
apie dr. J. Šaulio knygas Penn- 
sylvanijos Un-to bibliotekoje su
žymėti svarbiausieji veikalai ir 
periodika. Knygų bibliografijo
je aprašyta 30 naujų leidinių ir 
nurodyta 14 recenzijų apie tas 
knygas. Periodikos straipsnių bi
bliografijoje surašyta 289 str. 
Liet. Rašytojų D-jos Valdyba 
patarė savo nariams užsiprenu
meruoti biuletenį. Pr. metais tą 
pat patarė savo nariams ir Liet. 
Žurnalistų Sąjunga.

Prenumerata 1954 m. JAV ir 
Kanadoje — $1.50, visur kitur 
tik pd $1.00. Adresas: Lithua
nian Bibliographic Service, 602 
Harvey Str., Danville, Ill.

Mūsų Vytis, PLSS vadų, va
dovių ir akademikų skautų-čių 
laikraštis, 1954 m. gegužė-bir
želis, Nr. 3 (59),’VII m., 71-106 
psl. . t ■

Santarvė, 1954 m. balandis - 
gegužis; Nr. 4-5, 117-164 psl.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1954 
m., Nr. 5, 129-160 psl.

Eglutė, 1954 m. gegužė Nf. 5, 
129-160 psl.
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Parduodami namai, krautuvės, ūkiai
B. SERGAUTIS

REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE 
870 COLLEGE ST., tarp Ossington ir Dovercourt. 

TELEFONAI: OL. 6381, OL. 6382

Mann & Martel W. A. LENCKI, B.A., LJLB.

OL. 8481

• Dovercourt. 
mūrinis narnos 

įmokėti apie

$13.300 kaina. Bloor 
ougštų, dtskiros, 
Vieta garažui; 
$4.000.

$13.500. Mąrgueretta prie Bloor. 7 
šviesūs ir nepaprastai jaukūs— 
švarūs kambariai. Kietmedžio 
grindys. Moderni ir didelė virtu
ve. Vandeniu - alyvo apšildy
mas. Dvigubos garažas. Kiemas 
su vaismedžiais. Namas dviejų 
augštų ir pusiau atskiros; įmo
kėti $4.000.

$13.500. St. Ciair - Oakwood. 6 k., 
rug plytų nomas, 2 mod. virtu
vės, vieta garažui, nedidelis 
įmokėjimos. w

$9.900. Runnymede rajone. 6 kamb., 
mūrinis namas, alyva šildomas, 
moderni virtuvė.

$15.500. Bloor - Keele. 6 komb., at
skiras, rug plytų namas, vond. - 
alyva šildomas, moderni virtu
vė, garažas.

Be šių nuosavybių mes turime didelį pasirinkimą įvairia kaina, įvairiu įmokėjimu 
ir įvairiose miesto dalyse visokiausių namų ir verslamonių. Tamstoms mielai pa
rodysime, suteiksime sąžiningai visas informacijos ir patarnausime tinkamoms 
sąlygoms paskolų įmokėjmc, morgičių užtraukime, visokiausiuose apdraudimuose. 

Lietuviams pirkimo - pardavimo atveju su malonumu patarnaus 
mūsų tautiečiai:

$14.200. Indian Grove - Bloor. 7 k., 
mūrinis namas, alyva šildomas, 
moderni virtuve.

$15.800. Indian Rd. - High Park. 8 k. 
mūrinis. Vend. Šildomas; įmo
kėti apie $5.000.

$16.500. High Park - Roncesvolles. 8 
komb., mūrinis, atskiros namas; 
įmokėti $5.000.

$15.500. Bloor - Dufferin. 8 komb., 
atskiros, mūro namas, 2 virtu
ves, vieta garažui. Reikalingos 
remonto.

Tuščia krautuvė su namu. Dundas gr. 
prie Beatrice. Mūro namas, 5 k. 
ir krautuvė tinkanti visokiam 
bizniui. Kaino apie $14.000, 
įmokėti apie $4.000.

Maisto krautuvė su namu. Prie Lietu
vių Namų. Gerom stovy mūro 
namas. 8 komb. vond. šildomas, 
kietm. grindys. Kamb. dažyti., 
dvigub. garažas, krautuvė su vi
sais įrengimais; įmokėti tik 
$5.000, kaino apie $18.500.

Telefonas OL. 6381.
S. JUCEVIČIUS
Telefonas OL. 6382.

Telefonas OL. 6381.
A. MARCIS

Telefonas OL. 6382.

R. TESLIA
REALESTATE

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

namus, paskolas, biznius, ir tt. ?
BIURAI:

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

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

Nepamirškit manęs!

B. KRONAS
REAL ESTATE ^ND INSURANCE

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE

1«;2 BLOOR STREET WEST - TORONTO- - TEL. ME. 2471 
Sąžiningų ir maleniu patarnavimu visų tautų kiijentams musų firma yra įsigijusi 
gerą vardą Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei plečias*, atidarydama vis 
naujus skyrius. Šiuo metu pas mus dirba viri 100 įvairių tautų agentų. J dieną 
gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasi

rinkimas tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

DURIE ST. - HIGH PARK. Visai at
skiras, 6 neperein. komb., gero 
mūro namas. Garažas su įvažia
vimu iš gatvės. Kaino $16.300, 
įmokėti $4.000. Skambinti P. 
Mališauskas, OL. 6321.

EVELYN AVE. - ANNETTE. II di
delių, gražių ir nepereinamų k., 
visai atskiras tikro mūro namas. 
Vandeniu-alyva šildomos, dvi
gubas mūrinis garažas su priv. 
įvažiavimu. Kaina $21.000, 
įmokėti $5.000. Skambinti P. 
Mališauskas, OL. 6321.

DIVISION STR. — COLLEGE, 
$14.500, įmokėti apie $5.000, 
9 neperein. labai gražių kamb'., 
per 2 augštus namas. 2 virtuvės; 
kietmedžio grindys; vandeniu - 
alyva šildymas; garažas. Skam
binti P. MALIŠAUSKAS, OL.- 
6321.

WOODSIDE-RUNNYMEDE. $ 18.900 
pilna kaino ,visai atskiros, lobai 
gero mūro namas, 7 kambariai 
per du augštus, kvadratinis pla
nas, dvi virtuvės, kietmedžio 
grindys, pusiau įrengtas kamba
rys III augšte, didelis kiemas, 3 
garažai, plotus šoninis įvažia
vimas. Skambinti P. Žulys, OL. 
6321.

ROXTON RD. - HARBORD. $17.900, 
$6.000 įmokėti, visai atskiras, 
namas, gražus presuotų plytų, 8 
nepereinamų komb. per du ougš- 
tus, dvi modernios virtuvės, vanį 
deniu alyva Šildomas, didelis 
gražus kiemas, du modernūs ga
ražai, namas lobai gerame sto
vyje. Skambinti P. Žulys, OL. 
6321.

CRAWFORD
pilna kaina; lobai gero mūro, 
pusiau atskiras, 7 kambariai, 
alyva šildomas, dideli nepereina
mi kambariai, kietmedžio grin
dys, vieta garažui, žemas įmokė- 
jimas, balansui viena atvira sko
la. Skamb. P. ŽULYS, OL. 6321.

RUSHOLME - COLLEGE. $7.000 įmo
kėti, puikus, atskiras, 13 kamb. 
namas, 2 augštai. 3 virtuvės, 3 
vonios, privatus įvažiavimas, 2 
murintai garažai. Skambinti V. 
Lunys, OL. 6321.

INDIAN RD. - HIGH PARK, 11 k. 
per 2 augštus. Atskiras duplek
sas, 3 virtuvės, 2 vonios, šoni- 

, nis įvažiavimas; įmokėti apie 
$8.000. Skambinti Vyt. Lunys, 
OL.6321.

DURIE - RUNNYMEDE. $13.500, 
įmokėti apie $3.500. 6 kamb., 
atskiras mūrinis namas, moder
ni virtuvė, kietm. grindys, neper
ein. komb., garažas, galimo tuo- 
jou užimti. Skambinti P; Ker
beris, ME. 2471.

BLOOR. $15.500

DELAWARE - COLLEGE, $18.500, 
įmokėti opie $6.000, puikus 7 
ir soulės kamb., atskiras mū
rinis namas, alyvos šildymas, 
moderni virtuvė, kvadrat. pla
nas, kietmedžio grindys, gara
žas po namu. Puikus pirkinys, 
be skolų. Sakmbinti P. Kerbe- 
ris, ME. 2471.

HIGH PARK BLVD., $33.000, įmo
kėti apie $15.000, 16 komb., 
atskiras, gerų plytų tripleksas, 
karšto vandens - alyvos šildy
mas, garažai, kietm. grindys, 
be skolų, geras pajamų namas. 
Skamb. P. Kerberis, ME. 2171.

SYMINGTON - DUPONT. $14.200, 
įmokėti apie $3.000. 6 kamb. 
mūrinis namas, kietm. grindys, 
naujas garažas, namas labai ge
rame stovyje. Skambinti P. KER
BERIS, ME. 2471.

CONCORD — BLOOR, $2.900 įmo
kėti; pusiau atskiras 7 neper
einamų kambarių namas; gara
žas. Greitas užėmimas. Skam
binti P. Grybas, ME. 2471.

HUMBERSIDE — DUNDAS, $3.000 
įmokėti, pusiau atskiras 6 kam
barių namas; vieta garažui. Grei 
tas užėmimas. Skambinti P. 
Grybas ME. 2471.

DUFFERIN — DAVENPORT, $2.500 
įmokėti; atskiras 6 kambarių na
mas, dvi virtuvės,, alyva šildo
mas; labai gražus kiemas. Skam
binti P. Grybas, ME. 2471.

WILLARD - COLBECK. $17.900, įmo
kėti $6000. Atsk. rupuotų plytų,
7 kamb. per du augštus namas, 
alyva šildomas, moderni virtu
vė, 4 gabalų vonia, kvadratinis 
plonas, garažas. Balansui viena 
skola. Skambinti P. GRYBAS, 
ME. 2471.

MONTROSE - HARBORD. $15.000, 
įmokėti $5.000. Pusiau atskiras,
8 nepereinom. komb. narnos, 3 
virtuvės, dvigubos garažas. Bo- 
lonsui vieno skola. Skambinti P. 
GRYBAS, ME. 2471.

BERESFORD — ANNETTE distrikte. 
S. B. 6 k. gerame stovyje Kaino 
$14.200 — 3.500. Skambinti 
J. ŽEMAITIS, ME. 2471.

DUFFERIN — COLLEGE, trijų ougštų
9 k. gerame, stovyje, vieta gara
žui; $215 mėn. pajamų. Kaina 
$16.500. Skambinti J. ŽEMAI- 
TIS, ME. 2471.

DUFFERIN — DUNDAS, lobai gera- 
me stovyje, 6 k. plytų muro no
mas, garažas; lengvi margyčiai. 
$14.500 — 4.000. Skambinti 
J. ŽEMAITIS, ME. 2471.

I

1245 Bloor St. W. - Tel
Prie Lon^Jownc

Namų telefonai:
J. TAMULIONIS—OL. 8074. Z. UMBRAŽŪNAS—ME. 0667

f

Gerai žinoma ir lietuvių išbandyta namų pirkimo - pardavimo 
įstaiga, įsigijusi mūsų tautiečių gerą vardų.

1. Siūlome plačiausių namų pasirinkimų visame Toronte.
2. Nemokamai suteikiame visas informacijas.
3. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.
4. Atliekame visas morgičių operacijas.

$2.000 įmokėti. St. Clair - Duffer in.
• 6 k., mūrinis, lobai puikus vi

duje, vienas atviras morgičius 
balansui 20 metų. Skambinti. Z. 
Umbrožūnui.

$2.500 įmokėti. Glenlake-Oakmount.
6 k., raupuotų plytų gražus u 
modernus namas, atskiras, kvad
ratinis planas, dideli ir šviesūs 
kambariai, moderni virtuvė, von- 
dens-olyvos Šildymas, 2 garažai. 
Gražus sodas. Skambinti Z. 
Umbrožūnui.

$2.500 įmokėti. Argyle - Dovercourt.
7 kamb. mūro priekis, dideli ir 
gražūs kambariai, 2 modernios 
virtuvės, 2 garažai. Viso tik 
$12,500. Skambinti J. Tamu
lioniui.

$2.900 įmokėti. Bloor - Delavare. 8 
k., 3 virtuvės, 2 garažai, tvar
kingas ir gerai užlaikytas labai 
gerų pajamų namas. Skambinti * 
Z. Umbrožūnui.

$3.000 įmokėti. Caledonia - St. Clair. 
6 kamb., mūrinis, pusiau atski
ros, modernus šildymas, dideli 
komb., garažas. Viso $12.900. 
Skambinti J. Tamulioniui.

$3.500 Įmokėti. Geoffrey - Ronces- 
valles. 8 kamb., atskiros, mū
rinis namas, labai geri kamb., 
puikus kiemas ir garažas. Re
tos pirkinys. Skambinti J. Tamu
lioniui.

$3.500 įmokėti. New Toronto, 7 ir 2 
saulės kamb., atskiros mūrinis 
namas, gražūs kambariai, van
dens - alyvos šildymas, garažas, 
geras pirkinys tik $13.500. 
Skambinti J. Tamulioniui.

$4.000 įmokėti. Wales - Bellevue. 8 
kamb., mūrinis namas, neperei
nami kambariai, alyvos šildy
mas, ‘nėra garažo. Viso apie 
$12.800. Skambinti J. Tamu
lioniui.

$4.000 įmokėti. St. Clair-Lansdowne.
8 k., mūrinis,' 2 ultramod. vir
tuvės, 2 garažai, oiyvos-vondens 
šildymas, kilimai ir daug priedų 
cino su namu, vienas atviras 
morgičius balansui. Skambinti Z. 
Umbrožūnui.

$4.000 įmokėti. High Park-Parkdale.
9 k., mūrinis, atskiras, neperei
nami k., 2 virtuvės, alyvos šil
dymas, garažas, vieta antram 
garažui. Skambinti Z. Umbra- 
žūnui.

$4.000 Įmokėti. Ossington - Bloor. 8 
. k., mūrinis, 2 mod. virtuves, aty 

vos šildymas, 2 garažai, romio
je ir gražioje gatvėje. Skambin
ti Z. Umbrožūnui.

$4.500 Įmokėti. Dovercourt - Dundas. 
8 kamb. mūrinis, pusiau atski
ros narnos, dideli komb., 2 mo
dernios virtuvės, vandens - aly
vos šildymas.. Geros pirkinys. 
Skambinti J. Tamuliomui.

$5.000 įmokėti. Cleridenon - Annet
te. 8 komb. mūrinis, pusiau at
skiros, dideli kambariai, 2 mo
dernios virtuvės, puikus namas. 
Skambinti J. Tomuhoniui.

$5.000 įmokėti. Bloor - Windermere.
7 k., mūrinis, atskiros, alyvos 
šildymas, moderni virtuvė, gara
žas. Skambinti Z. Umorožūnui. 

$5.900 įmokėti. St. Clair - Yonge ra
jone. 11 k., atskiros, didelis 
mūro namas, padalintos į du 
apartmentus, 2 virtuvės, 3 vo
nios, vandens - alyvos šildymas, 
garažas, Šoninis įvažiavimas, at
viros morgičius balansui 10-čiai 
metų, pajamų $200 į menesį ir 
veltui privatus apartamentas sa
vininkui. Skambinti Z Umbra- 
žūnui.

$6.000 įmokėti. Jommeson-King. 14 
kambarių atskiras, mūrinis na
mas, labai dideli kambariai, di
delis kiemas su šoniniu įvažiavi
mu, 3 virtuv. ir vonios, reikalin
gas vidaus sutvarkymo. Proga 
uždirbti, nepraleiskit progos, nes 
ilgai reikes laukti iki sekančios. 
Skambinti J. Tamulionis.

$7.000 įmokėti, Armadale - Bloor; 
puikus 7 kambarių mūrinis, at
skiras namas, geros grindys, pui
kus vidus, labai gražioj vietoj; 
vandens alyvos šildymas; gara
žas; ekstra tualetas ir dušas rū
syje. Viso apie $19.000. Skamb. 
J. Tamulioniui.

$14.500 pilna kaina. Annette - Gil
mour. 8 k., mūrinis, atskiras, 2 
mod. virtuves, garažui vieta, la
bai geri morgičiai, gal eis už 
$5.600 imokėjime. Skambinti Z.

Umbrožūnui.
$18.500 pilna kaina. Sunnyside

High Park. 9 k., mūrinis, atski
ras, 2 gražios virtuvės, vandens- 
alyvos šildymas, rūsy žaidimų 
kambarys su boru, garažas. 
Skambinti Z. Umbrožūnui.

Mes dirbame 24 valandas

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RI. 5804

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W 

Td. EM. 3-1618

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST 

Advokatai, etc.
91 Yonge St., Torontu 

Telef. EM.6 5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENE

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
1

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

Vienintelis licenzijuotas 
elektros kontraktorius

J. BARAKAUSKAS
Master Electrician

Atlieka visus elektros insta
liacijos bei pataisymo darbus, 
bet kur.

Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE.

Telef. LY. 9947 
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu or 
perstatau:

curopietiŠkus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos or tiesioginės srovės 

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ

KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER .

1333A Dundas St W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444
Visais biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks informacijas lietuvių kalboj ir mielai 

Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.

Mes patarnaujame teisin- $500 - $1.500 galite gauti per mūsų biurą 
gai, skubiai ir savo kai- tik už Jūsų parašą, be žirantų, jei Jums 
boję. trūksta pinigų įmok ėjimui perkant namą.

Musų prityrę teisininkai 
pigiai sudaro pirkimo — 
pardavimo dokumentus.

Mūsų šios savaitės pasiūlymai
Įmokėti $3.000. Dundas - Lisgar, 7 

k. mūrinis, 2 virtuvės, garažui 
vieta. Kaina $13.000.

Įmokėti $25.000. Prie Simcoe ežero 
"General Store" su modern, 
įrengimais, 4 metų senumo mū
riniu, 8 k., moderniai įrengtu 
namu, garažais, dideliu sklypu. 
Metine apyvarta apie $70-80.- 
000. Kaina $45.000.

Įmokėti $7.000. Kviečių ir gyvulių 
ūkis iš 100 akrų. Geri trobesiai 
ir inventorius. Netoli Simcoe 
ežero. Kaina $17.500.

Įmokėti $2.000. Vasarnamis iš 5 k., 
sklypas 50 ant 185 pėdų, prie 
Simcoe ežero. Kaina $5.000.

$8.000 įmokėti, Evelyn Ave., 12 k. 
otsk., labai* gero mūro duplek
sas, vondehiu šild., didelis kie
mas, 2 muro garažai, privatus 
įvažiavimas. Kaino $25.000.

$8.000 jrirfokėti, Rushdme Rd., 13 k. 
per 2 ougštų, atskiras dupleksas, 
vandeniu šildomas, 2 mūro ga
ražai, privat. įvažiavimas. Viena 
skola 10 metų. Kaina $24.000.

$10.000 įmokėti, Glenlake - Bloor, 
13 k., atskiras mur. dupleksas, 
vandeniu šildomos, 2 garažai, 
privot. įvažiavimas, labai gražus 
ir didelis kiemas. Vieno skola 
balansui 15 m. Kaina $25.000.

Runnymcdc - Annette rajone. Atski
ros mūrinis 10 k. namas. $5.000 
įmokėti, kaina $16.900.

Dundas - Bloor rajone, 6k., pusiau 
atskiros, mūrinis namas, įmokėti 
$4.000, pilna kaino $12.000.

Nepraleiskite progos! Queen St. netoli 
parko skubiai ir pigiai parduo
damo maisto produktų krautuvė. 
Įmokėti $2.000. Kaino $3.300.

Dovercourt - Bloor rajone 9 k. pusiau 
atskiros mūrinis narnos, duplek
sas; vandeniu Šildomos; su gara
žu. įmokėti $5.000. — Kaino 
$17.500.

Porkside Dr. netoli Sunnyside 8’/2 k. 
atskiras mūrinis, vandeniu alyva 
Šildomas namas, prašomo kaino 
$18.500, įmokėti $6.000.

Indian Rd. - Bloor rajone 8 k. pu 
siou atskiras mūrinis namas, aly 
va šildomos, (mokėti $6.000. 
Kaino $17.000.

i

$2.500 Įmokėti, Dundas - Gladstone;
6 k. mūrinis 2 virt, garažui vie
ta. $10.500 pilno kaina.

$3.000 įmokėti, Bloor - Runnymede; 
6 k. mūrinis, mod. virtuvė, už
ėmimas tuoj pat. $14.000 pilna 
kaina.

$3.500 įmokėti, Bloor - Marguoretta, 
8 k. mūrinis, atskiras, alyv. šild. 
garažas. $16.500 pilna kaina.

$3.500 'Įmokėti, Bloor - Glenlake, 6 
k. mūrinis, pusiau atskiras, gra
žioje vietoje. $13.500 pilno kai
na.

$3.500 Įmokėti. Shaw - Christie, 6 k., 
mūrinis,'pus. atskiras, alyv. šild. 
garažas. $13.000 pilno kaino.

$5.000 Įmokėti, Bloor - Gladstone, 7 
k. mūrinis, pus. atsk. 2 virtuv.; 
alyva šild.; garažas.. $13.000 
plina kaina.

$8-10.000 Įmokėti - High Pork-An- 
nett-*, 12 k, mūrinis, atskiros, 
vond. Šild., 2 virt., 2 gar., 2 vo
nios, 2 privažiavimai į garažus, 
puikus kiemas, pajamų namas, 
balansas vienai skolai. Užėmi
mas tuojau. $25.000 pilno kai
na.

Turime dougelj kitų loboi gerų Ir įvoiriomrs kainomis bei {mokėjimais namų, kūnų dėl vietos stokos nejmonomo poskelbfi.

F. Jonynas
Telefonas įstaigos OL. 8444

P. Dambrauskas
ToUf. įstaigos OL. 8443 

Namų JU. 61M

V. Jučas
Bisnio telef. OL 8444 
Nomų telef. OL 6718

Didžiausia lietuviška pardavimo įstaiga 
Toronte. Perkant ar parduo

dant nepatingėkite paskambinti mums, nes:
1. Gausite pilnas informacijas ir patarimus veltui;
2. Turime įvairiausių namų pardavimui vakarų Toronte;
3. Iš visų mūsų įstaigoje dirbančių pardavėjų — aštuoni kalba

lietuviškai; ’
4. Skoliname pinigus įmokėjimo padidinimui; .
5. Sudarome naujus morgičius ir parduodame esamus morgičius.

ŠIĄ SAVAITĘ TURI BOTI PARIMJOT1:
$2.500 įmokėti, Bloor - Brock, atskiros, 6 k., dvi virtuvės^ įvažiavimas į kiemq.
$2.500 įmokėti, College - Bathurst, 7 kamb., alyvos šildymas, įvažiavimas į kie

mo, tik už $ 11.000, geras pirkinys.
$3.000 įmokeji. High Parke, 6 kamb., alyva šildomos, skiepe kambarys, neper

einami kambariai.
$4.000 įmokėti, Bloor • Indian g r., 7 komb., gero mūro, alyvo šildomos, proga 

įsigyti gėrę namę ir geroje vietoje.
$5.000 įmokėti, Bloor - Dufferin, 8 kamb. per du augštus, gero mūro ir vidaus, 

neperkainuotos, pagal savo vietą.
$5.000 įmokėti, Queen - Dovercourt, 10 kamb., mūrinis, įvažiavimas, gerai už

laikytas ir visa kaina tik $15.000, turint geros pajamos.
$5.000 įmokėti, Bloor - Runnymede, 7 kamb. per du augštus, atskiras mūrinis 
„ namas, Šoninis įvažiavimas, garažas.

$6.000 įmokėti, Roncesvolles - Geoffrey, 9 kamb., atskiras mūrinis namas, gerų 
plytų, didelis kiemas, garažas, vandeniu - alyva naujas šildymas, viena 
skola ilgom laikui, tuojau užimamas, geras pirkimas.

$7.000 įmokėti, ant Woodside, 7 kamb., puikus, ruplėtų plytų; atskiras, van
deniu *- ojyva Šild., šoninis įvažiavimas, garažas, pilno karna $18.500.

dupleksas, atskiras, modernus,$8.000 įmokėti^ Bathurst * Dupont, 12 kamb.
vandeniu - alyvo šildomas, du garažai, pinigų trūkumas biznyje verčia 
parduoti už gana žemą kainą.

17.000 pilna kaino su nedideliu įmokėjimu* 1 1 komb. per du augštus, mūrinis, 
lietuvių rajone, garažai, kiekvienam proga turėti pelningą namą.

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

Įstaigos telefonai: OL. 7996 arba OL. 7997
PL1OPLYS

Namų telef. RO. 3345.

POŠ1US MACIUNSKAS ZIGMANTAS
Namų telef. JU. 7558.

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

BALTAKYS
Namų telef. LL. 8310.

A. W. tARLINGER
Real Estate Ltd.

587 BLOOR STREET WEST
- pardavimo Įstaiga Toronte,Seniausia pirkimo - 

turi ofisus visose miesto dalyse

$2.500 įmokėti, ant Manning prie Bloor, atskiros, mūrinis su garažu ir alie
jumi šildomas. Pilna kaina $10.200.

$3.500 Įmokėti, ant Westmoreland, 8 k. labai gerų plytų, garažas. Nepapras
tai geras namas pinigų investavimui.

$4.000 Įmokėti, Bloor - Jane, 6 k. mūrinis, gero plano, Šoninis įvažiavimas. Jei 
Jūs ieškote gero namo, gerame rajone ir su mažu Įmokėjimu, turite 
pamatyti Šį namą. , • ;

$4.500 Įmokėti, prie Dovercourt ir Dundas, mūrinis 10 k. su dviem virtuvėmis. 
Parduodamas su baldais. Tikras pajamų narnos.

$5.000 įmokėti, Bloor - Gladstone, mūrinis, atskiros, 9 kambarių sų dviemis 
virtuvėmis, visi kambariai yra erdvūs.

$6.000 įmokėti, ant Indian Rd. prie Wright Ave., mūrinis, 8 k. su dviem vir
tuvėmis, vandeniu aliejumi šildomas, didelis kiemas, garažas.

$7.000 įmokėti, Indian Rd. - Bloor, atskiras, mūrinis, 13 k , vandeniu šildo 
mos, garažas, skola 10-čiai metų. 4

$8.000 Įmokėti, High Park -. Indian Grove, atskiras, 10 didehų kambarių, van
deniu ir aliejumi šildomas, su privačiu įvažiavimu ir dideliu kiemu.

JEI IEŠKOTE namo nepaprostaigerame stovyje iš lauko ir vidaus su visais pa 
togumais (4 virtuves, 3 vonios, didelis Rcc-room su baru) ir norite turėti paja
mų virš $300 į mėnesį ir sau butą, skambinkite dėl šio namo, nes savininkas 
nusipirko Kotelį ir skubiai parduoda šį namą.

Tai tik keletas pavyzdžių namų, kuriuos mes turime pardavimui. Jei jūs 
ieškote namo bet kurioje Toronto miesto dalyje, nepatingėkite paskambinti 
mums, su malonumu duosime Jums pilnas reikalaujamas informacijas apie 

namus ir jų pirkimo

Skambinkite mūsų atstovui OL. 6357 po darbo valandų LA. 1250

S. KUZMICKAS
(sutrumpintai ST AN KUZMAS)

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

8 komborių mūrinis, yro gorožos. Show ir Dundos rajone nomos. Kaino $ 13.500. 
Įmokėti 53.50C

8 kambariai, priedo soulės kambarys, dviejų augštų, su dviem moderniom vir
tuvėm, alyva šildomos narnos. Queen ir Dovercourt rojonc. Kaina $13.500; 
įmokėti $3.500.

8 kambarių, atskiras, mūrinis su garažu namas, karštu vandeniu šildomos. High
Pork rajone. Kaina $17.500; įmokėti $9.000.

9 komborių atskiras, mūrinis, karštu vondeniu-alyvo šildomas namas. High
Park, rajone. Kaina $19.500; įmokėti $7.000.

1675 BLOOR STREET WEST
ĮSTAIGOJ ATSTOVAUJA LIETUVIS

Antanas E. Mičiūnas
ĮSTAIGOS TEL. KE. 7941 - NAMŲ TEL LA. 2143

KEN WILES REAL ESTATE
TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
{rengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis orbo alyva. Keičiamos 
senos krosnys j naujos, modemiškas alyva apšildomas k pilnai automatiškas.

(rengiami alyvos apšildymai (Oil Bumerioi) į senos krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

Didelis posirinkrmas įvairių firmų krosnių ir Oil Bumerių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be jokių tarpininkų, todėl įrengimai derami 

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951 
HAMILTONE: 18 SPAD1NA AVĖ. Telef. LI. 92635.
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MAO PLANAS )>

Senato daugumos vadas Know- 
landas, prieš kiek laiko apva
žiavęs Tol. Rytus ir laikomas 
vienu iš geriausiu to dalyko ži
novų JAV-se, balandžio 28 ’d. 
prie oficialaus posėdžio proto
kolo prijungė vieną dokumentą, 
iš seniau atskleidžiantį Maoce- 
tųngo paruoštą naują pasaulinės 
revoliucijos planą, numatantį, 
kaip jį būtų galima lengviausiai 
įvykdyti atskiromis fazėmis. 
Maocetungas, raudonasis Kini
jos viešpats, trumpai ir aiškiai 
nurodo, kad bent šiuo metu dar 
reikia vengti oficialaus visuoti
nio konflikto, nes bolševikinis 
blokas dar nėra tiek sustiprėjęs, 
jog būtų tikras pergale. Tačiau 

* to tikslo siekti jis mano palaips
niui, tam tikrais tarpsniais, iš
naudodamas kiekvieną palan
kiausią momentą. Minimasis 
planas buvo pernai smulkiai ap
tartas su svarbiausiais Soviętų 
pareigūnais Maskvoje per Mao 
ir užs. reik, ministerio Cu En 
Lai vizitą.

Pirmutinis sovietinės diplo
matinės ofenzyvos tikslas yra vi
sais galimais būdais izoliuoti JA 
V-bes, griežčiau prieš bolševi
kus nusistačiusius politikus ir 
vadus pakeičiant netokiais 
griežtais. Britaniją norima “pa
imti” pasiūlant jai kuo patogiau
sias prekybos sutartis, o Prancū
ziją palaužti išnaudojant jos 
pervargimą bevedant karą ir 
Vokietijos stiprėjimo baimę, kur 
daugiau vokiečių nei bolševikų 
bijosi net toks politikas, kaip 
Hęriot.

Kinijos svarbiausiu uždaviniu 
laikomas Formozos atgavimas ir 
baigimas karinių operacijų In
dokinijoje^ sukeliant iki maksi
mumo vietinių gyventojų ne
apykantą prancūzams ir ameri
kiečiams. Prancūzus raudonieji 
numato priversti pasitraukti iš 
Indokinijos, sudarydami paliau
bas, o taip išjungę “užsieninę in
tervenciją”, paskiau sustiprinta

kom. propaganda ir infiltracija, 
skelbdami gyventojų iš “reak
cinio elemento” išvadavimą, su 
laiku tikisi visai juos paimsią 
savo kontrolėm “Išvadavus In
dokiniją”, paskiau panašiu būdu 
numatoma taip pat “išlaisvinti” 
Tajis, Burma, Indoiiezija. Tada 
Rytuose ir Pietryčių Azijoje bus 
galima sudaryti 25 mil. gerai ap
mokytų karių armiją, galinčią 
kiekvienu metu vykdyti skirtuo
sius uždavinius. Ji, iš vienos pu
sės, vers kapitalistinius kraštus 
taip pat ginkluotis ir ginklavi
mosi reikalams išleisti milžiniš
kas sumas, patiems silpnėjant 
ekonomiškai, kol galų gale jie 
turės vsiai susmukti, iš kitos — 
ji padės “išlaisvintuose kraštuo
se kapituliuoti valdančiąją kla
sę”.

Paskiau ateis eilė arabų kraš
tams ir Afrikai, o susilpnėjusi 
Europa ūkiškai tiek susmuks, 
jog komunizmui joje įsigalėti 
tebus tik laiko klausimas. Mao- 
cetungo memorandumas baigia
mas viltingu pareiškimu, jog 
“per 20 metų pasaulinė revoliu
cija bus įvykęs faktas”...

O dabar prie jo vykdymo bol- ’ 
ševikai, kalbėdami apie tariamą 
galėjimą kapitalistiniam pasau
liui sugyventi su komunistiniu, 
nuosekliai ir eina. Pradedama 
nuo mažučių kraštų, nuo tokių 
vietovių, kur organizuojamas i priimdami tūkstančius išdidžių 
“išlaisvinimo sąjūdis prieš inter-i pabėgėlių į savo žemę ir atsisa- 
ventus ir kolonizatorius”, o rau-! kydami smogti Lenkijos nuga- 
donoji imperija visą laiką tik di- ron Hitleriui spiriant. Net pasta- 
dėja ir didėja. Tai grasus įspė- rosiomis savaitėmis ALT, norė
jimas visam laisvam pasauliui, 
kas jo laukia, jei is nebus pakan
kamai vieningas ir budrus. Da
bar ateina eilė veikti Vakarams, 
jei nenorima dar daugiau pralai
mėti ir susmukdyti savo presti
žą, ypač darant tokius atsitrau
kimus, kaip kad Ženevoje ... Ga
limas dalykas, kad JAV ateity
je vieton kitų daugiau remsis ls- 
oanija, Italija ir Vak. Vokietija.

ELTA.

GUDAI IR MES
Demokratijose spauda tautą 

informuoja, per publicistus, ko
mentatorius ir išsako žmonių 
troškimus, valią. Laisvuose žmo
nėse, glūdi tiesos, tikrovės ins
tinktas, kurį senovėje aptardavo 
“Vox Populi — vox Dei”. Šiame 
gaivios Kanados lietuvių laik
rašty mes išreiškėme norą, jog 
mūsų veiksniai draugautų su uk
rainiečiais. VLIKe tuo reikalu 
buvo daugiausia padaryta; iš ki
tur irgi buvo pranešama apie 
glaudžius ryšius su tauta, 20 kar
tų galvomis skaitlingesne, my
liomis nuo Lietuvos atitolusią.

Manėme, jog reiktų mūsų 
veiksniams ieškoti-susitarimo su 
nuosaikesniais lenkais, nes kaip 
dr. C.R. Jurgėla “TŽ” savo “tiks
liai” atpasakotoje nuomonėje 
tvirtino, to reikalauja “gyvybi
niai, esminiai lietuvių tautos in
teresai”. Atrodo, .jog tai galėjo 
paskatinti politikų informaci
nius pasitarimus šių metų pra
džioje Niujorke.

Lenkai atžagari
Jau Dievas mūs taip sutvėrė, 

kad mes lietuviai siūlėme len
kams bendradarbiauti, jeigu tik 
jie pripažins Vilnių teisėtiems 
šeimininkams. 1939 m. įvykiais 
lietuviai įrodė pasauliui neturį 
keršto lenkų tautai, svetingai

Niujorką bendradarbio 
ALMAUS

ATEITININKy VASAROS STOVYKLA

Kvietimas j atsargos kariuomenę
Jau vien iš spaudos matome, 

kad šiendien gyvename nuolati
nėje tarptautinėje įtampoje. Tad 
kyla klausimas, 
laukti ateityje.

Čia yra trys 
miausia padėtis 
ir įsiviešpatauti 
rimas; antra — mes ir toliau ga
limą likti gyventi tokioje pačioje 
grėsmingoje įtampoje neribotą 
laiką; .trečia — padėtis gali dar 
labiau pąblogėti ir mes pagaliau 
galime atsidurti atviro karo aky- 
vaizdoje. Čia ir kyla klausimas, 
kaip mes galėtume paveikti bū
simą tarptautinių santykių rai-

Jei mes kariškai būsime silp
ni, mes skatinsime minėtąją tre
čiąją alternatyvą. Jei kariškai 
busime stiprūs, greičiau sulauk
sime pirmosios alternatyvos ar
ba — blogiausiam atvejy ■— pa
dėtis liks nepasikeitusi, kaip da
bar. O visdėlto yra daug geriau 
gyventi Įtempime, negu pergy
venti karą, kurį neišvengiamai 
sektų vergija, jei jis būtų pra
laimėtas.

Panašių samprotavimų išva
doje, Kanados vyriausybė nu
sprendė. kad kraštui reikalingas 
didesnės ginkluotosios pajėgos. 
Tačiau tuo pat metu buvo pri
pažinta, kad Kanadai nuolatinei 
dideliai armijai sukurti pritrūk
ti! vyrų ir pinigų. Dėl to kaip 
kompromisas nuspręsta Kanados 
ginkluotąsias pajėgas padalinti į

ko mes galime

galimybės. Pir- 
gali pasitaisyti 
taika bei suta-

dvi dalis — nuolatinę kariuome
nę, kurios nariai tam skiria vi
są savo laiką ir atsargos pajėgas,- 
kurios nariai tam skiria tik dalį 
savo laiko.

Nuolatinės Kanados kariuo
menės uždavinys sudaryti kad ir 
mažą, judrią ir gerai ginkluotą 
pajėgą, galinčią pasipriešinti bet 
kokiam staigiam užpuolimui. 
Tuo tarpu atsarginių pajėgų už
davinys pateikti didelį skaičių 
apmokytų karių, kurie galėtų 
būti mobilizuoti per tą laiką, ku
ri laiduotu nuolatinė kariuome
nė. Atsarginiai, jei juos pašauk
tų rytoj, negalėtų sudaryti efek
tingai kovojančių pajėgų. Dėl to 
tai taip trūksta kariuomenei vy
rų. Atsargos kariuomenė Kana
dos ginkluotose pajėgose gali ir 
turi suvaidihti savą vaidmenį. 
O to galima pasiekti tik tada, jei 
kiekvienas fiziškai tinkamas vy
ras Carp 18 ir 45 metų, Įsijungs 
i atsargos junginius.

Dėl to aš prašau visus šitokiai 
tarnybai tinkamus vyrus atvyk
ti į 42 Medium Regiment, Royal 
Canadian Artilery, University 
Ave. Armories, Toronto, Ont. 
kurį pirmadienį tarp 8.ir 10 vai. 
vakare. Atvykus teirautis Cap
tain McCloskey. Jei pasikalbė
jus kas nenorėtų prisijungti prie 
mūsų, bet mieliau norėtų prisi
jungti prie pėstininkų, šarvuo
čių ar kurių kitų ginklų rūšių, 
aš mielai ten nukreipsiu.

K. McCloskey, Capt.

kaip Juliaus Smetonos “Vieny
bėje” (Man lenkai visuomet pa
siliks pasalingais Vytauto karu-, 
nos vagimis, lietuviškų žemių 
grobikais, Lietuves istorijos fal- 
sifikatorias ir šlykščiais šmei
žikais”) jausminis neišvengia
mumas ir jų beprasmiškumas 
suprantamas hydroatominėje 
Jungtinių Tautų eroje.

Prašome dėmesio gudams!
Almui natūraliausiu susigru- 

pavimu regionalinėje unijoje 
būtų Balto-Gudijos tautos. Siek
damas su šiuo klausimu supažin
dinti “TŽ” skaitytojus (apgailes
taudamas, jog-šitokia informaci
ja ir tyrinėjimū neužsiima veiks
nių gerai apmokami ir neišvar
ginti asmenys), jis kreipėsi į ei
lę lietuvių, gudų, estą ir latvį, 
kviesdamas pasisakyti. Iš lietu
vių teatsakė .kanadietis istori
kas, nors ir sirgdamas ir persi
krovęs darbais. Kiti — veiksniai, 
klebonijose, universitetuose — 
pakartotinai užklausti, teatsa
kė: “Mums tik jau nereikia ves
ti ožio į daržą(!)”; “Mes juridi
nis, valstybinis veiksnys, o jie 
kas?”; “Apie šį reikalą būtinas 
veikalas, nė kokia tai laikraščio 
bendradarbio ankieta” . .. Jie sa
kėsi suprantą gudų tautoje vyks
tantį tautinio atgimimo “basana- 
višką” judėjimą ir manė, kad 
lietuviams nevertėtų susirišti ar 
bendrauti su tauta, kurios atski
limas nuo Rusijos matuškos yra 
dar labai .problematiškas bei ne
aiškus. Atsakymai įvairuoja — 
išvados paliekamos kiekvienam 
apsispręsti.

Prašome dėmesio gudus, nuo 
amžių kaimynus, su kuriais pe
tys į petį žygiavo Vytauto pul
kai, kurių 12 milijonų jau 1918 
m. pareikalavo laisvės gyvuoti. 
Ateityje jie ne tik dengtų Lietu
vą ir Europą nuo Eurazijos ordų, 
bet būtų ir didi rinka Lietuvos 
ir tranzito prekėms. Istorija ir 
ambicijomis galėtume pasida
linti, o sienų klausimas sušvelnė
tų gyvenant konfederacijoje ar 
federacijoje.

Kas valdė DL
Kunigakištiją?
Gudų atsakymai dvejopi. Dr. 

Stankievič iš Brooklyno, N.Y.,

; dama pagerbti lenkų švenčiamą 
Konstitucijos dieną, atsisakė lie- 

. tuvių teisės būti apklausinėja
miems gegužės 4 d., perleisdami 
ją tolimesniam lenkų apklausi
nėjimui. Laiške Kėrstenui ALT 
brėžė, jog šituo norima parodyti 
“solidarumą su visomis tauto
mis, kurios kenčia-po komunisti
nio prispaudėjo letena”. O ką 
lenkai? Lietuviams pradedant 
liudymus garbingasis atstovas 
Kersten, kažkieno prispirtas, 
primygtinai kartojo, jog Komi- 

. tetas nenorįs klausytis tarpusa
vio teritorinių ginčų turėdamas 
galvoje Vilniaus klausimą. ALT 
perleistą dieną, Amerikos Lenkų 
Kongreso pirm. Rozmarek ir dar 
koks tai Ilganosis, vėl atskleidė 
lenkišką taktą ir kaikurių pil- 
sudskiškai teuteišiškų moralę, 
šaukė, jog lenkai niekad nepa
liausią reikalavę Vilniaus ir -Lvi-- -aiškinGy- jog ^jo^uomoue-Lietu-

va- 
lie-

su-

vo. Gi lenkų vienybės formuoto
jai Londone išdavikais apšaukė 
lenkus, kurie manytų, jog su lie
tuviais ir ukrainiečiais visdėlto 
reikėtų susitarti. Nuoseklesnius 
abiejų tautų veikėjus šitokia rai
da liūdino. Tokių šūkavimų,

vos Kunigaikštija buvo krivičių 
(Kryyian) — gudų — valstybė, 
išsivysčiusi iš vietinių savivaldy
bių su keliomis autonominėmis 
teritorijomis (Žemaičių, Poloc
ko, Vitebsko) — kraštai, kurie 
Įrodė savo savistovumą prieš

Toronto augšt lituanistiniai kursai
Gegužės 15 d. Augšt. Litua

nistiniai kursai baigė savo moks
lo metus.

JO vai. įvyko pamaldos šv. Jo
no Krikštyt. lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Šv. mišias už Lietu
vos moksleiviją, kuri yra perse
kiojama dėl tikėjimo ir tautybės, 
laikė kun. dr, J. Gutauskas.

“Visatos tvarka esame gimę 
lietuviai ir apdovanoti savo tė
vų labai gražia kalba, todėl turi
me tos kalbos mokytsi ir ją to
bulinti”, kalbėjo kun. dr. J. G. 
pamoksle. “Turime pažinti sa
vo praeitį, savo kraštą ir mūsų 
kultūrą. Nežinodami savo praei
ties, pasiliekame visada vaikai. 
Ne mokyklai, o gyvenimui mo
komės. Šviesus žmogus turi pa
keisti žemės veidą, skleisdamas

UKRAINIEČiy LAISVĖS KOVOS ORGANIZACIJA
Augsburge sudarytas ukrai

niečių politinis centi'as, pasiva
dinęs “Ukrainska Nacjonalna 
Rada” — “Ukrainiečių Tautinė 
Taryba” — atliekąs visos tautos 
atstovybės funkcijas, šiuo metu 
yra Įsikūręs Mūnchene ir yra pa
siryžęs savo darbą tol dirbti, kol 
jį busimoj laisvoj Ukrainoj pa- 
keis laisvai visos tautos išrinkta 
konstituanta. Tautinė Taryba 
tęsia toliau Ukrainiečių Tauti
nės Respublikos, paskelbtos 1918 
m. sausio mėnesį Kijivo mieste, 
pradėtąsias tradicijas. Jos vyk
domąjį organą sudaro ukrainie-

beralų demokratinę programą ir 
sudaryta daugiausia iš naujųjų 
Sov. Ukrainos emigrantų, 4. Uk
rainos Demokratinis Tautinis 
Susivienijimas, seniausia Vaka
rų Ukrainos partija su katalikiš
ka Išvara ir 5. Ukrainos Naciona
listų Organizacija, vadovaujama 
pulk. A. Melniko. Nacionalistai 
tėra atstovaujami tik Tautinėje

JAU GAUNAMI KANADOJE plačiai 
pagarsėję nauji vokiečiu radio aparatai 

KOERTING -SABA - BLAUPUNKT
su specialiomis trumpomis bangomis. Jais tikrai galima girdėti 
visą pasaulį. Sav4> natūraliu garsų perdavimu, gražiu stiliumi ir 
neaugsta kaina betkuris šių aparatų modelis yra nepamainomas 
Jūsų namuose draugas, jungiąs Jus su visų didžiųjų pasaulio 
stočių programa.

KREIPKITĖS I YIRM4
ATLANTIC EXPORT-IMPORT CO.

1S22 BLOOR STREET WEST. TORONTO. Tel KB 2089, 
kur Jums bus mielai suteiktos visos demonstracijos

Duodame ir Išsimokėjimui: tik $3-4 į savaitę. Be to, mes turime 
didžiausį gintarinių išdirbinių pasirinkimą visoje Kanadoje ir 

daug kitų naujovių.

čių egzil. vyriausybė, turinti sa
vo atstovus JAV-se ir įvairiuose 
Europos kraštuose.

Tautinė Taryba ir egzil. vy
riausybė yra sudaryta - koalici
niais pagrindais. Svarbiausios 
partijos, sudarančios tarybą, yra 
šios: 1. daugiau senosios kartos 
respublikinės - liberalinės kryp
ties Ukrainos Tautinė - Valstybi
nė Sąjunga, 2. Ukrainos Sočia- i Tąryboje. 
listų partija, 1950 m. sudaryta iš’ Mūnchene turi savo centrą ir 
4 ligi tol atskirai veikusių ukrai- vad. Stepono Banderos grupė, 
niečių socialistinių partijų, 3. , Ukrainiečių monarchistų sam- 
Ukrainos Revoliucinių Demok- būris — be didesnės įtakos — 
ratų partija, veikianti pagal Ii- pretendentu į Ukrainos sostą lai

ko Danylą Skoropadzkį, buv. 
Ukrainos hetmono ir suomių 

i maršalo Mannerheimo asmeni
nio draugo sūnų, gyvenantį Lon-

i done. Pastaruoju metu tarp uk- 
1 rainiečių yra atsiradę taip pat 
; mažesnių partijų ir partijėlių bei 
sąjūdžių, kurie taip pat preten
duoja būti priimti į Tautinę Ta
rybą. Tačiau jos visos, kad ir 
kaip viena nuo kitos skirtųsi sa
vo tarpe, bendrai priešinasi kai- 
kieno pastangoms pravesti Uk
rainos bylą ir su ja susijusias vi
sas kitas problemas spręsti nie
ko ligšiol naujo neišmokusiems 
rusų ęmigrantams. E.

— Viena. — Austrų “Cosmo- 
pos - Film” ruošiasi pastatyti fil
mą. rodančią Hitlerio gyvenimą.

šviesą ir gėrį. Atsimindami, jog 
Lietuvos moksleivija pavergtga 
kartu su tauta ir yra trukdoma 
siekti šių dvasinių lobių, lietu
viai moksleiviai laisvame pasau
lyje turi ypatingai apsišarvuoti 
mokslu ir išauklėti tvirtą būdą, 
nes reikės išvaduoti savo tėvy
nę”.

Pamaldose dalyvavo beveik 
visi kursantai ir lektoriai.

Iškilmingas baigimo aktas įvy
ko Lietuvių Namuose.

Direktorius p. Gečas čia pa
sakė pamokančią kalbą, kaip rei
kia siekti mokslo ir meno laimė
jimų. Nepakanka gabumųt bet 
dar reikia ir darbo. Lietuvis 
moksleivis turi turėti labai tvir
tą būdą, kad nesutirptų svetimų 
tautų jūroje.

Kursantų ir lektorių dviejų 
metų darbas buvo ryžtingas 
plaukimas prieš srovę. Plaukti 
prieš srovę ne kiekvienas ryžta
si. Tas parodo kiek dar lietuvių 
tauta turi ryžto ir atsparumo.

II-jį kursą lankė 32 kursantai. 
Šiais metais buvo dirbta 25 šeš
tadieniai po 4 pamokas — viso 
100 pamokų.

Angelė Kuolaitė nepraleido 
nė vieno šeštadienio, tai uolu
mo ir didelio patrijotiškumo at
stovė, pora šeštadienių praleido 
Andrius Dvarionas ir Vaštokas. 
Devynetas kursantų lankė silp
nokai.

Pažymėjimus įteikė KLB-nės 
Švietimo Komisijos pirm. A. 
Rinkūnas. Jis savo kalboje pasi
džiaugė dviejų metų darbo vai
siais, jaunų idealistų būrelį drą
sino nesustoti siekiant lituanis
tinių žinių pagilinimo ir rengi
mosi imti visuomenines naštas 
ant savo pečių.

DViejų metų bendravimas da
lyvius sujungė lietuviškumo ir 
draugiškumo ryšiais su savo 
draugais ir lektoriais.

Ateinančiais metais buvo pa
žadėta įsteigti augštenė klasė.

Meninę dalį gražiai atliko: Da
lia Šalkauskaitė, padeklamavusi 
Maironio iš Kęstučio mirties — 
prologą; Jonas Staškevičius pa
skaitė savo gana stiprų kūrinėlį 
“Motina” ir meniškai išpildė pia
ninu Sindigo “Pavario burtai” 
Andrius Dvarionas. Iz. M-tė.

Šiais metais ateitininkų vasa
ros stovykla orgnaizuojama pas 
p. Daubarį prie Erie ežero, neto
li Dunville miestelio.

Vieta turi visas stovyklai są
lygas. • Ežero krantas smėlėtas, 
pakraščįuos negilu—tinka mau
dymuisi tiek vyresnio amžiaus, 
tiek patiems jauniausiams sto
vyklautojams. Netoli ežero esan
tis miškelis gražiai puoš stovyk
los aplinką.

Į stovyklą priimami studentai, 
moksleiviai ir mokiniai apie 10- 
ties metų amžiaus. Kviečiami 
dalyvauti ir neateitininjeai.

Mokestis tik $1.50* asmeniui 
dienai. Geras maistas keturis 
kartus dienoje. Tinkama prie
žiūra ypač jaunesniųjų stovyk
lautojų.

Maloniai atkreipiame dėmesį 
gerb. tėvų, kurie netik leistų 
vaikui stovyklauti, bet jaustų 
pareigą juos ir paraginti. Gra
žios gamtos prieglobstyje jauni
mas ne tik gerai pailsės, bet ras 
puikiausias sąlygas ugdyti savy
je lietuvišką dvasią. Čia skambės 
lietuviška daina, poilsio valan
das paįvairins mūsų krašto žai
dimai bei sportas, čia vieni kitus 
gerai pažins, čia jie mokysis il
gėtis gražiųjų Dubysos, Neries 
Nemuno krantų.

Stovyklon mielai kviečiami 
artimesnių Amerikos lietuvių 
kolonijų moksleiviai.

Stovyklavimas prasidės rug- 
piūčio 21 d. ir baigsis rugpiūčio 
30 d.

Ateitininkai registruojasi vie
netų valdybose, o visi kiti Ha
miltone pas St. Verbicką — 241 
East Ave. N., tel. JA. 26213 ir 
Toronte pas J. Andriulį — 87 
Pine Crest Rd., tel. LY. 7484 po 
6 vai. vak.

Smulkesnių informacijų duo
sime vėliau. Centro valdyba. ~

Marijos Metų šventoji ugnis
Marijos Metų apeigų tarpe Eu

ropoje vykdoma tarptautinė 
šventosios ugnies estafetė. Šven
toji ugnis, uždegta Lurde, katali
kiškų jaunimų organizac. estafe
tės būdu nešama į visus kraštus. 
Taip gegužės 5 d. ugnis buvo iš 
Šveicarijos prie St. Margareten, 
Voralberge, pernešta į Austriją. 
Per gegužės mėnesį ši šventoji 
ugnis bus jaunuolių išnešiota po 
visas Austrijos parapijas, o mer
gaitės ją nuneš į ligonines, sene
lių prieglaudas bei auklėjimo 
ištaigas.

Lietuvos kunigaikštijos susifor
mavimą. Kadangi į Lietuvos ku
nigaikštiją per visą laiką buvo 
įjungta ir Lietuvos tautinė te
ritorija (iki 1411 metų be Žemai
čių (? Red.), todėl reiktų sutik
ti, jog Lietuvos kunigaikštija bu
vo bendras krivių - lietuvių pa
likimas - kūrinys”.

Gudų dr. X., gražiai lietuviš
kai rašytam laiške aiškino, jog 
jo supratimu DLK buvusi bend
ra gudų - lietuvių valstybė, ku
riai pirmais šimtmečiais vado
vavo lietuviai, viduriniais — gu
dai, o užbaigė sulenkėjusi gudų- 
lietuvių bajorija.

Šiuo klausimu lietuvių tezė 
buvo; “Didžioji Lietuvos Kuni- 
gakištija ankstyvajame periode 
14-16 amžiuje beabejo buvo 
“Commonwealtho” charakterio 
— istorijos pagimdytos atskirų 
sričių gyvenimo formos buvo ne
paliečiamos, o visus jungė inte
resas. Tačiau vėliau — pouniji- 
niais laikais — sritiniai skirtu
mai išnyko ir formavosi vienaly
tė bajoriškoji respublika ... Tai
gi, DLK yra bendra įpėdinė (he
ritage). Šito bendro lietuvių - 
gudų gyvenimo įbrėžtieji bruo
žai gudus išskyrė nuo rusų ir ki
tų slavų. Jei tiek amžių jie bū
tų gyvenę su rusais, vargu ar 
šiandien jie išvis beegzistuotų. 
Tačiau titulo paveldėtojais ten
ka pripažinti lietuvius. Ir var
das ir senosios valstybės centras 
lietuviški ir visi pagrindiniai 
dovaujantys asmenys buvo 
tuviai”.

425 metai “Codex
Lituaniae”
Kad išryškinti kaip kas

pranta DLKunigaikštijos valsty
bingumo įpėdinystę, Alinus pa
siteiravo kieno nuopelnu ir kie
no teisinę sistemą išreiškia Lie
tuvos statutas, kuriam šiemet 
sukanka 425 metai. Dr. John 
Stankievič turėjo aiškų atsaky
mą: “Lietuvos Statutai (1529, 
1566, 1588) yra krivičių (Kry- 
vian) kodeksai, nes juose atsi
spindi krivių elementarinė (cus
tomary) teisė ir yra surašyti Po
locko, Vitebsko, Smolensko ben
druomenių (principalities) nuo
statai. Dėlto laikyčiau Lietuvos 
Kodeksą kitu įrodymu DLKuni- j 
gaikštijos krivičių valstybingu
mo. Turėčiau pastebėti, jog šis 
klausimas. .(DLK valstybingu-. 
mas (Statesmanship) tebepri
klauso mokslui ir neturėtų tapti 
veiksniu krivių - lietuvių da
bartiniuose politiniuose santy
kiuose. Krivičiai tuomi neieško 
sau kokių privilegijų. Tačiau, 
jie privalo laikyti DLKunigaikš- 
tiją savo valstybe, nes kitaip jie 
turėtų atsisakyti savo istorinio 
pagrindo (otherwise they would 
have to renounce objective re
search of their past)”-.

Dr. X. dėl Statuto: “Kuri tauta 
buvo Lietuvos Statuto' autorium, 
geriausiai ir autoritetingiausiai 
liudija pats Trečiojo Statuto 
1588 m. redaktorius ir leidėjas 
DLK kancleris L. Sapieha. Sta
tuto prakalboje jis sako: “Jeigu 
kuriai tautai gėda savos teisės 
nežinoti, tai turbūt mums, ku
rie ne kokia svetima kalba, bet 
savąja, teises surašytas, turime”. 
Kitoj vietoj Sapiega sako: “Nau
jasis Statutas daugelyje vietų iš
mintingųjų, žinančių teisę, mū
sų tautos rinktų žmonių, patai
sytas yra” (Žiūrėk J*. Lappo: 
1588 metų Lietuvos Statutas, II 
tomas, Kaunas, 1938 m. psl. 17, 
11). Jeigu sena gudų kalba Lie
tuvos statuto buvo “sava” ir Sa
piegai, ir visai tautai, kurios var
du Sapiega kalba, jeigu tie “iš
mintingi žmonės” buvo iš “mūsų 
gudiškai kalbančios tautos — tai 
lieka vienintelė logiška išvada, 
jog gudų tautos protėviai Lietu
vos Statutą laikė sayo kūriniu. 
Tokios nuomonės laikosi ir da
bartiniai gudai”.

Šiuo klausimu kitokią nuomo
nę turi lietuviai istorkai, kurių 
vienas šitaip atsakė: “Lietuvos 
Statutas negali būti laikomas 
gudų kūriniu vien dėlto, kad tu
ri aiškiai vakarietišką charakte
rį —. Romos ir kanonų teisės 
principus. Jei jis būtų gudų (jie 
tuo metu tebebuvo pravoslavai), 
pagrindą sudarytų vadinamoji 
rytų slavų, Kievo valstybėje su
sikūrusi, teisė”. Trumpai — drū
tai.

Dabartiniai pabaltiečių - 
gudų santykiai
Latvis (“Latvijos” red. N.Y. 

A. Zverinš) — juos laikytų keis
tais. ”Tai apgailėtina. Turime 
ieškoti draugystės. Gudų situa
cija Maskvos imperijoje pri
lygsta mūsiškei. Mes turime juos 
remti moraliai jų kovoje prieš 
Maskvą ir stiprinti jų nepriklau
somybės ir laisvės troškimą, pri
simenant didingą Lietuvių - Gu
gu valstybę ir gudų - 1’etuVių 
latvių etninį bendrumą”.

Gudai: — “Santykiai tarp kri- 
vičų su latviais ir estais yra 
draugiški, bet neaktyvūs. Priva- 

(Nukelta į 8 psl.)

Malonu 
gyventi 
savam 
name.

Parduodam 
ir perkam 
tik gerus 
namus!

JOSEF STRUNG Real Estate 
2181 YONGE STREET, TORONTO - Tel. HU. 1-1166

J. R. SIMANAVIČIUS
įstaigos telef. HU. 1-1166 - - Namų telef. OL. 1274

1000 NAMŲ

At s t o va u j a

HAMILTON, Ont

Namai visuose miesto rajonuose, ūkiai, sklypai statybai, 
įvairūs bizniai, vasarvietės.

Sukakties iškilmėms apylin
kės valdyba kruopščiai ruošiasi 
•ir laukia daug svečių. Malonu, 
kad sukakties proga atvyksta 
svečiai sportininkai iš Člevelan- 
do, kurie.turės draugiškas sporto 
rungtynes su Hamiltono sporti
ninkais. Hamiltoniškiams teks 
pasispausti, nes atvyksta smar
kūs vyrai, kurie gali daug vėjo 
duoti. Apylinkės valdyba laimė
tojams paskyrė taurę, kurią 
įteiks pobūvio - baliaus metu. 
Sukaktuvinis pobūvis - balius 
įvyks Royal Connaught Hotel 
Normandien salėje, kurioje sve
čių patogumui staliukai yra lais
vi ir nereiks atskiro primokėji- 
mo nei registracijos. Vietos taip
gi visiems užteks, nes prie Nor
mandie salės šalia gauta mažes
nė saliukė. Sekmadienį iškil
mingam akte - koncerte, kuris 
įvyks Royal Conn. Hotel Crys
tal salėje, dalyvaus daug augš- 
tų svečių, tarp kurių ir šios šven
tės globėjas Mr. Lloyd D. Jack- 
son Hamiltono miesto burmist
ras, krašto valdybos pirmininkas 
J. Matulionis. Taipgi dalyvaus ir 
trumpą žodį tars senasis lietuvis 
pirmasis pirmininkas P. Vilno
nis. Koncerte pirmą kartą Ha
miltone girdėsime solistus J. 
Krištolaitytę ir St Baranauską.

Bendruomenės šešių metų su
kakties proga lietuviškojo radio 
vedėjas dr. J. Kaškelis paskyrė 
Hamiltonui gegužės 16 d. visą

transliaciją, kuri vyko 8.30-9 vat > 
ryto banga 1400. Dr. Kaškeliui 
nuoširdi padėka už šios šūkak- 
ties atžymėjimą. J J

Pabaltiečių pasitarime gegu
žės 12 d. dalyvavo apylinkės>pir- 
mininkas K. Baronas. Aptarti 
paskutiniai pasiruošimai birže
lio trėmimų minėjimui, kuris 
nustatytas birželio 13 d. prave
dant antikomunistinę demonst
raciją. Demonstracija prasidės 
tuoj po pamaldų nuo lietuviu pa
rapijos bažnyčios panašia tvar
ka kaip ir praeitias metais.

Apylinkės valdyba jau iš anks
to rengiasi kaip apdovanoti šeš
tadienio mokyklos mokinius 
mokslo metų užbaigimo proga.

Motinos dienos minėjimo, įvy
kusio gegužės 2 d., metu gausin
gų šeimų motinos organizacijų 
buvo atžymėtos dovanėlėmis. 
Dovanas gavo Bilevičienė, ■ Ky
bartienė, Marcinkienė, Domei
kienė, Apanavičienė, Veraitienė, 
Kačinskienė, Verbickienė, Gu- 
dinskienė.

-Nuo metų pradžios Hamiltone 
per eismo nelaimes žuvo penki 
asmenys, iš kurių trys vaikai iki" 
10 metų amžiaus.

Darbų frontas mažai juda į ge
rąją pusę ir ieškantiems darbo 
yra gana sunku. Kaikurios įmo
nės ir dabar darbininkus atleidi
nėja.

Liet. Namų laik. valdyba pra
dėjo vaikščioti rinkdama pasiža
dėjimus Šerams pirkti. T.P.

Mėsos ir kitokių maisto prekių
VISI EINAME PIRKTI Į 

LIETUVIŲ KRAUTUVĘ “PEOPLES MARKET
231 JAMES STREET NORTH

Sav.: JUOZAS AUKŠTAKALNIS ir PETRAS EISMONTAS.

Geros prekės. Greitas ir mandagus patarnavimas.

ŽUKLAVIMO
ir įvairius kitus sporto reikmenis su atitinkamomis 

nuolaidomis gausite tik

J. BERžINSKAS
1212 DUNDAS STREET WEST. TORONTO 

Telefonas LA. 9547
Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius 

medžioklinius šautuvus.
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REIKALINGI
2 namu pardavimo agentai.

Geros darbo sąlygos. Mokame 65% komisijos.

Kreiptis: B. SAKALAUSKAS, KE. 3216 arba LO. 1410

I. Brkovitch, Real Estate

. MORKIS*
DEAL ESTATE

1077 BLOOR ST. West (prie Dufferin). Tek OL. 8459

$3.000 įmokėti, Bloor - Runnemyde, 6 kamb., grynų plytų, olyvo Šildomos. Vi
sa kaino $13.500.

$5.000 įmokėti, St. Cloir - Dufferin, 6 kamb., mūrinis, atskiros namas, šoninis 
įvažiavimas, garažas. Viso kaina $16.500.

Visais nekilnojamo turto pirkimo bei parda
vimo reikalais kreipkitės į didžiausios Ka
nadoje REAL ESTATE įstaigos atstovus 
HAMILTONE <

J. Valevičius ir A. PranckevičiusVisokeriopas informacijas suteiks namų problemose ir patars.
Skambinkite ar užeikite į įstaigą

913 Main St E., Hamilton, TeL Ll. 9-4121

REAL ESTATE LIMITED

OFFICES: Toronto - Hamilton - London - Sarnia - Kitchener - Peterborough - 
Windsor - Richmond Hill - Woodstock.

Menary & Son
REAL ESTATE

PARDUODA:
BROCK AVE.

$9.500, 6 kamb., per du augštus nomas, 2 virtuvės, kietmedžio grindys visur, 
puikiai dažytas, galimo tuojau užimti; įmokėti $3.000.

LYND AVE — DUNDAS -
$13.000, solidžių plytų namas, 6 kamb. per du augštus, išilginis koridorius, 
šilto oro-alyvos šildymas, dvigubos garažas. Galimo tuojau užimti; įmokėti tom 
tikro sumą. v >■■■■• r / »

PINECREST — BLOOR
$17.500, solidžių plytų atskiras namas, 7 kamb. plius apšildomos saulės kam
barys, vandens- alyvos šildymas, kvadratinis planas, 2 virtuvės, įvažiavimas ir 
garažas.

RONCESVALLES AVENUE
$35.000, krautuvė ir apartmentas, susidedąs 4š 4 kamb. ir saulės kamb., taip 
pat 3 kamb. apartmentas lll-me augšte, garažas 2-jų augštų, dirbtuvė kieme, 
krautuvę galima užimti tuojau, vandens-alyvos šild.; įmokėti tam tikrą sumą.

MEHARY & SON REAL ESTATE
431 Roncesvalles Ave., Toronto. Telef. LL. 1112-3.

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 
1 1 ................................................ , .......................—

GUDAI IR MES(Atkelta iš 7 psL) tus santykiavimas tarp krivičių ir lietuvių yra geras,'tačiau politikoje jaučiamas nesusipratimas, kurį iššaukia dalies lietuvių politikų priešiškumas. Krivičiai lietuvių atžvilgiu neturi jokio antagonizmo, priešingai jie jaučia jiems didelę simpatiją, bet jie daugiau ar mažiau reaguoja į priešiškų lietuvių užpuldinėjimus”. Dr. X.: “Gudų baltų draugystė (geriau pasakius gudų-lie- tuvių) — “šalta”.
Mūsų tezė: “Tektų vadinti mūsų santykius nesusipratimu, nes pabaltiečiai neįvertina gudų niekaip neišvengiamo ateities vaidmens, o gudai nesuvokia Pabaltijo svarbos, tarytum jį kuom nors prašoktų ar galėtų gyventi nepriklausomai nuo ateities santykių su Pabaltijo valstybėmis, kurios’randasi ir valdo Gudijos išėjimą į pasaulį. Pabaltijui Gudija svarbesnė politiškai, Pabal- tijys Gudijai — visu pirma ūkiškai”.
Ką duotų bendradarbiavimas?Gudai: dr. Stankievič: — “Manau, jog be tarpusavio artimų ryšių ateities gerbūvis šių valstybių nebųtų užtikrintas ir neilgas”. Todėl jis sutinka, jog “turėtų susitverti privačių piliečių komitetas; politikai jau tremtyje bandytų susitarti; geraiusia, kad veikėjus sukviesti iniciatyvos imtųsi latviai ir estai”.
Dr. X.: “Be abipusio susipratimo ir geros valios nieko gero negalima laukti nei vienai mūsų per amžius geografiškai ir istoriškai surištoms tautoms... Labai pageidautinas ir turėtų didelį, nors ir nelengvą, uždavinį Gudų - Baltų susipažinimo ir suartėjimo komitetas. Oficialus gudų - baltų politikų susitarimas emigracijoje taip pat galimas. Tam nebūtų kliūčių ... Būtinas glaudesnis gudų - lietuvių rašto žmonių bendradarbiavimas”.
Lietuviai: “Išlyginti santykius būtų labai naudinga. Tačiau sunku, nes tam tikra dalis gudų yra perdėtai įtaringi ir į lietuvius žvelgia kaip lietuviai vilniečiai Į lenkus.. Blogai, kad 

niekas iš lietuvių gudų klausimu nėra plačiau ir išsamiau pasisakęs. Geriausia būtų išleisti “baltą” ar kitokią knygą, išryškinančią šio regiono problemas. Jos sukeltos diskusijos turėtų?, būti skatinamos rimtoje spaudoje ar specialiai klubų organizuojamomis diskusijomis. Betkokie, ofi
cialūs susitarimai atrodo būtų

perankstyvi”.
Natūralūs šio regionoGudų nuomone — dr. Stankie- 

vič: — “Pabaltijo valstybės, Suomija, Skandinavija”. Dr. X. — Baltai, tolimesni baltams, bet artimesni gudams — ukrainiečiai. Estui (P. A. Rannitui) — “sunku įsivaizduoti Estijos labai produktyvų bendradarbiavimą su Gudija kultūros srityje. Estija, kas ją skiria ir nuo Lietuvos, savo kultūra priklauso ptie suomių skandinavų bloko. Bijau, kad pvz. įsteigimas Estų-gudų draugijos duotų mažai vaisių. Vienintelis bendradarbiavimas tarp Gudijos ir Estijos galėtų eventualiai ateityje duoti rezultatus politinėje - ekonominėje srity, Bet apie visus tuos dalykus sprendimus galės padaryti 
tiktai pačios baltų ir gudų tau
tos, tremtinių rolė lieka, kaip ir visuose kituose dalykuose, tik
tai konsultaty vinė”.Latvis A. Zverinš pasisako tik už Pabaltijo uniją, be gudų.Pasisakiusių lietuvių nuomonė: “Pabaltijo - Gudų -Ukrainos 
konfederacija”.

Ar galima Balto - Gudijos 
sąjunga?
Dr. Stankievič išveda, jog: “Baltų - Krivičių regionalinė sąjunga sustiprintų visus tiek politiškai, tiek kariškai. Kadangi jos neturi imperalistinių užmačių ir tarpusavio pykčio, visais atžvilgiais jos yra pozityvios, kūrybingos tautos, jų reikšmė būtų didesnė nei galvų skaičius ar teritorijos dydis. Jos turėtų sugebėti tapti savistoviomis, išsaugoti savo laisvę be kaimynų malonės. Sąjunga pakeltų visų ūkinį gerbūvį, nes juo didesnė teritorija, juo geresnės ūkinės galimybės. Rusijoje jų mums kaip tik trūko, nes tai nebuvo mūsų valstybė (Rusijoje, ar su Rusija — tas pats). Mano nuomone ir dvasinis bendravimas būtų visiems naudingas. Sąjunga būtų pageidautina visais atžvilgiais. Tai įrodo istorija”. Dr. X.: “Mūsų keturių tautų — Bal- to-Gudijos sąjunga neturi jokių piktų kėslų, ir jai gali priešintis tiktai tie, kurie yra mūsų atžvilgiu imperialistiškai nusiteikę”.
P. Zverinš: “Nepritariu Balto- Gudijos regionalinės unijos idėjai: a) gudai y?e 'artimi lietuviams, latviams/ tačiau dar artimesni jie yra rusams. Baltai istorijos bėgyje tiek yra nuo slavų spaudimo nukentėję, jog tai turi

DAUGIAU KŪRYBINIO DŽIAUGSMO(Atkelta iš 5 psl.) ti savo jėgų į pilną bendruomenišką gyvenimą tokiam laisvės krašte, kaip JAV-bės. Pagaliau kuo pateisinamas tas, kad mūsų kūrėjai pirmoje eilėje grūdami lauk iš darbo iš tokių institucijų, kurios yra pačių lietuvių rankose ir kurios dirba lietuvių kultūrai išlaikyti. Gal taip daroma .vienai Krilovo pasakėčiai pateisinti? Neapsimokėtų. Gerų pateisinimų tam yra turėję patys rusai. Nėra ko bekonkuruoti su jais.Jau dešimtmetis, kaip tremtis laiko mus nuspaudus! į pirmos eilės materialinių būtenybių gyvenimą. Materialijos reikalingos žmogaus gyvenime, kas tuo gali abejoti. Bet bloga, kad joms nėra galo: jos savo būdinga prigimtimi ne tik daiktams, bet ir žmonėms galą pagreitina mirtinoje nuodėmėje, prieš pasaulį ir Dievą nebeišpažinus noro gyventi kaip tauta. Greta to mes mintame pavojingais kūrybinio džiaugsmo pakaitalais, kino teatrų pateikiama pornografija, gangsterizmo receptūra, mugine šarlatanija arba^achariniška karuselėj a. Mūsų vaikai apsišlemš- tę komikais, nuo mokyklos atspėjamą laiką stypso valandų valandomis akeles susmeigę į televizijos ekraną. Dėl to paskui, išėjus į gatvę, belieka tik kivirčytis ir rėkti, baisiai rėkti, kolei visas tas nuodas šiek tiek dvasioje atslūgsta.Visur nedaug beliko vietos tikram, kūrybiniam džiaugsmui. Tikrojo kūrybinio lygmens menas yra susitraukęs į jos gerbėjų tirščiau apgyventas vietoves. Pramonėje, kur darbas pirmoje eilėje vertinamas tik kaip pelno šaltinis, išstūmė iš jo malonumą.O juk ir paprasčiausias darbas gali sukelti džiaugsmo. Kaip sklandžiai kartais vyksta malkų skaldymas. Čia trys, čia septyni kaukštelėjimai kirviu, ir vėl iš didelės krūvos sieki kito beržinio ar juodalksninio runtulio. O jeigu darbas dar malonioje drau-

gėje, tai nebesižinai kada prakaitu apsipylęs. Eilės suskaldytų malkų tik auga ir auga malkinėje, ar paliai malkinės sieną. Šluok kiemą, kirsk mišką, jei turi konstruktyvinės laisvės, visada našumas pasipildys kūrybiniu džiaugsmu. Taip džiaugėsi darbe Vaižganto Pragiedrulių Napalys, jo talkininkai proletarai Mažjonis ir Dičpetris. Taip džiaugėsi aristokratas Sviestavi- čius nusikėlimo talkoje. Dėl to mes ir dabar neišsižadėkime savo pragiedruliško charakterio darbe. “Kur iš darbo yra išnykęs kūrybinis džiaugsmas, ten prasideda brutalija. O kur prasideda brutali j a, ten miršta žmoniškumas!” Mes ginkime savo žmoniškumą. Stenkimės daugiau rasti kūrybinio džiaugsmo. Jei jo nebegali būti darbovietėje, jo atsiras namie, už namų, savaitgaliais, kultūriniuose parengimuose, knygoje. Kas dar nebandęs — bandykime savo plunksną (ne būtinai eilėraščius rašyti), bandykime kokį instrumentą prisijaukinti. Patys bandydami, mes lavinsime savo skonį menui, geriau suprasime savo kūrėjus ir tuo jiems padėsime gausėti ir stiprėti atsakingame tautinės kultūros išlaikymo darbe. Kas mums uždrausta savoje žemėje, padarysime tai svetimose. Kaip Enejus iš Trojos, tegul būsime išsinešę savo namų pamatus kitur saugoti. Iš to mums didelis ir prasmingas džiaugsmas. Neteisūs yra bramanai, kurie kūrybinį džiaugsmą laiko tik savo luomo privilegija. Neteisūs puritonai, kurie sako, kad jis kenkiąs moralei. Sukti yra philisti- nai, kurie jį peikia tol, kol jame neranda naudos. Neteisus yra proletaras, kuriam tas džiaugsmas yra prabanga, hes jis įjo laiko negaišina, o tik jį padaro malonesnį. Ar ne daugiau yra gyvenime to, kuris eina į šv. Tomo Akviniečio balsą: “Negali būti gero, kur nėra meno”, o tuo pačiu juk ir kūrybinio džiaugsmo.
EAST - WEST VERTIMŲ BIURAS 

L. URBAT — PRISIEKUSI VERTĖJA
Notaro patvirtinti įvairių dokumentų vertimai, imigracijos ir pi
lietybės reikalais susirašinėjimai atliekami skubiai ir sąžiningai.

Biuro adresas: 1663 Bloor SL W. (TTC stotis — Indian Rd.) 
Tek OL. 4251 arba BE. 1-4872

palikti savo žymių mūsų charakteryje. Tolimesnė slaviška įtaka gali pakenkti mūsų tautiniam integralumui. b) gudų yra daugiau nei baltų ir dėlto jie bandys tokioj Balto-Gudijoj dominuoti, c) galimas dalykas, jog ateityje rusai sutiks pripažinti Pabaltijo nepriklausomumą, bet jie niekad nesutiktų su Gudijos atskilimu. Jei mes būtume susirišę su gudais, rusai mums keršytų, kas grėstų mūsų saugumui. Tačiau artimi ūkiniai ryšiai ir kultūrinis bendradarbiavimas būtų reikšmingas abiem pusėm. Kartoju, politiškai mes neturime perdaug artimai susirišti su gudais, išskyrus normalius draugiškų valstybių santykius”.
Lietuvių tezė: “Betkokių tarptautinių junginių pirmas uždavinys — politinio gyvenimo ramybė. Ji visad laidoja visų sričių ir tautų normalų vystymąsi. Kultūrinio bendrumo šio regiono tautose įrodymų neilgai tereikėtų ieškoti”.
Ginčai spręstini jau dabar?Dr. Stankievič: “Manau, jog kompromisinis susitarimas sienų ir kitais klausimais galėtų būti atsiektas jau tremtyje. Norėčiau priminti, jog su latviais ir estais krivičiai neturi jokių ginčų”. Dr. X.: “Emigracinių politi-

kų konkretus susitarimas sienų klausimu yra abejotinas. Tuos klausimus turės spręsti pačios laisvos tautos, išsirinkusios savo teisėtus veiksnius”. Latvio nuo
mone: “Būtų gera, kad egzilai jau dabar svarstytų siėnų klausimus, kad galėtų ateičiai palikti geriausią rekomendaciją”.

Ankietą atsakiusių lietuvių: 1-’’Specialių kliūčių rodos nėra. 
Tik psichologinės sąlygos pagim
dytos politinių horizontų siau
rumo. Pabaltiečiai gūdus laiko amerikiečių akyse esant tarybine tauta ir nenorėtų stoti su jais vienon plokštumon, nes jie esą “valstybininkai”, jie “tebeturį” savo valstybes. Reikėtų kartą perprasti, kad tai tėra formali amerikiečių pozicija, kuri politinių konferencijų eigoje gali labai greitai pasikeisti. Pabaltie- čių interesu būtų šaukti SOS — turi būti išlaisvintos savistoviam apsisprendimui visos dabartinės “tarybinės” tautos!Bet, problemas svarstyti reiktų pradėti tik ne nuo sienų. Juk, 
tiesą sakant, tai tik smulkmena, 
padaranti visus labai erzliais. Ir 
vieni ir antri turėtų pirmiausia 

' įsisąmoninti dalyko esmę”.
z Ar galimas Gudijos - 

Lietuvos priešiškumas?
Dr. Stankievič: “Esant dabartinėms pokarinėms aplinkybėms, sunku pranašauti ar mūsų ginčai iššauktų karo padėtį, jei mes neatsiektume kompromiso, bet

mes negalime atmesti absoliučiai šitokią liūdną galimybę”. Dr. X. nemano, kad “H bombų gadynėje būsimoje laisvoje Europoje būtų vieta ir galimybė tarpusavio karams. Nesusipratimams išvengti būtina nors mūsų tautų išeivijos masėse planinga psichologinė akcija gudų-baltų suartėjimo ir regionalinės sąjungos idėjų labui”
Lietuviška nuomonė: “Ar teks susikibti, priklausys nuo įvykių raidos, kai išlaisvinimo politika bus praktiškai sprendžiama. 

Kad pasiseks tremtyje susitarti 
galima ir abejoti, bet kad dirva 
ateities susitarimui gali būti pa
ruošta, turėtume visi sutikti”.
, Lietuviai menininkai 

pasaulio spaudojePraėjusį šeštadienį abu didieji Niujorko laikraščiai “The New York Times” ir “The New York Herald Tribune” įsidėjo nuostabiai palankius atsiliepimus apie V. K. Jonyną, kurio menu abejojo “Drauge” visa eilė lietuvių inteligentų. “Time” magazinas įsidėjo atskirą reportažą apie Vytauto Kasiulio su dideliu pasisekimu vykstančią parodą Paryžiuje ir jo iškilimą, pažymint, jog jis yra mūsų tremties ir vargo brolis. Visi laikraščiai pažymi, jog abu menininkai yra laisvos Lietuvos auklėtiniai.
ADAMOKIS & BUDRIOMS

& BUSINESS BROKER
Rosemounte: 25 Avė. 2-jų šeimų po 5 kamb. Centralinis šildymas obiems augš- 

tams. Naujas. Kaina $16.500, paskola $'10.000 iš 5^i%.
31 Avė. 2-jų šeimų po 4 kambarius. 2-jų metų senumo, kartu žemės skly
pas šalia. Kaina $14.500, įmokėti $5.000.
Prie St. Zotiguė St. 3-jų šeimų namas 28 ant 40. Akmens priekinė siena, 1 
butas 5 kambarių ir 2 butai po 3 kamb. Centr. šildymas. Kaina $19.500, 
įmokėti $9.000.
Marquette St. už Jean Talon. 2-jų šeimų po 4 kambarius. Naujos. Koina 
$14.300, įmokėti $4.000.

Verdune: Valiquette St. 2-jų šeimų 4J4 ir 5 kambariai; pusiau atskiras. 8 metų. 
Garažas. Kaina $13.500-

Miesto Centre: St. Germain St. prie Sherbrooke. 3-jų Šeimų 1 butas 6 kambarių 
ir 2 butai po 3 kambarius. Garažas. Kaina $12.500.
Apartmentas —- 8 šeimų po 2^ kambario. Centralinis Šildymas. Su šal
dytuvais ir krosnimis. Naujos pajamos $6.240 metams. Kaina $40.000, 
įmokėti $10.000.

Žemė: Rosemounte: 45 Ave, Lemay, Chatelain — 180 sklypų po $650.
Montrealio šiaurėje — 25x80 gatvė, kanalizacija ir vanduo įvesta. Ge
roje vietoje. Kaina $450. Viso 15 sklypų.

Paskolos: Namams, privatiems asmenims ir statybininkams, užbaigtiems, iki 15 
metų senumo ir statyboje namams iš 5% %.
Asmeninės paskolos: mašinų pirkimui, baldų Įsigijimui, namų remontui ir 
kitiems reikalams iš 6%.
Reikalinga: Namai pardavimui. Žemės sklypai pardavimui.

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

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

JUMS MIELAI PADĖS AGENTAI
A. Gražys A. Skrebutenas B. Jazokas
Telef. RA. 1-3148 Telef. PO. 6-5407 Telef. PO. 6-9041

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

Dažytojas - 
dekoratorius

K. ABROMAITIS 
sąžiningai atlieka visus darbus

Tel. JU. 7044. Toronto

Smith - Corona
RAŠOMOS MAŠINĖLĖS

Galima užsisakyti su 
LIETUVIŠKU RAIDYNU.Pristatoma per 3 savaites.

N. K. McLEOD
Tel. EM. 6-7766

35 FRONT ST. E.
Toronto

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve 

’’PARAMA”.
indėliai'apdrausti. Augštos palūka
nos. Būstinė. Lietuviu Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. TeL 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vak. e

Šeštadieniais nuo 11 iki 1 vai p.p.
-

Kanadiečiu

Vietą šiam skelbimui skiria JOHN LABATT LIMITED

Kanadoje laikoma nemandagu nepa 
žįstatamam vyrui sveikinti moterį gat 
vėje. Jei vyras sutinka pažįstamą mo

andag ūmas

Ispanijoje yra mandagu ir priimta kiek
vienam vyrui sveikinti moterį gatvėje. 
Užkalbinama įvairiai: nuo “Alio, gražuo
le” iki “Lai gyvuoja motina, kuri Jus pa
gimdė”. Moterys į šiuos komplimentus 
nereaguoja, bet sakoma, kad jos nepa
prastai susijaudina, jei pvz. einant į 
krautuvę nei vienas vyras jų neužkal
bina.

pūtį pakelia ir vėl užsideda, jei jiedu, 
žinoma, kalbasi tik truputį. Jei pokalbis 
užsitęsia ilgiau, skrybėlė laikoma ran
koje. Amerikietis, galbūt, moteriai pa
duos rankę, bet anglas to nedarys, ne
bent pažintų moterį labai gerai.

BREWERS SINCE 1852
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V. VASIS
Real Estate and Business Broker

„ 872 BLOOR STREET WEST (prie Ossington Ave.)
Telefonas ME. 4605
PARDUODAMA:

1. High Pork - Geoffrey Ave., 11 did. 
kamb., otski ros gero mūro, van
deniu alyva apšildomas, 2 virtuvės, 
2 vonios, didelis kiemas ir gara
žas, geros pajamų namas; įmokėti 
$8.000 ir viena skola balansui.

2. High Pork, 10 did. kamb., atski
ras, mūrinis, geros pajamų namas; 
įmokėti $5.000.

3. Jane - Bloor, *6 kamb., atskiros, 
mūrinis, 2 metų senumo, šoninis 
įvažiavimas ir garažas; įmokėti

. $2.000.
4. Delaware Ave., 8 did. kamb., mū

rinis, atskiras, 2 ougštų namas,

lobai didelis kiemas, parduoda
mas dėl mirties; įmokėti $4.000.

5. Bloor - Roxton Rd., 8 did. komb., 
2 augštų, mūrinis, atskiros, vande
niu ir alyva Šildomos, 2 virtuvės, 
didelis kiemas ir 2 garažai. Vie
na skola balansui; įmokėti $5.000.

6. Bloor St., 8 did. komb., mūrinis, 
didelis kiemas ir garažas; įmokėti 
$4.000.

7. Bloor prie High Park, 4 did. krau
tuves, 4 did. po 5 kamb. butai, 
apie 14 metų senumo, metinės pa
jamos virš $10.000, geras pir
kimas.

Kreiptis tel. ME. 4605 
REIKALINGI PARDAVIMO AGENTAI!

Lietuvis siuvėjas
K. ARDAVIČIUS

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

Serijos N r. 20.

Calvett Žinios apie Kanadą *
Tai vienas iš straipsnių serijos, parašytų specialiai neokanadiečiams.

Darbų galimybės
Kanadiečiai gyvena, kalba ir dirba kitaip, negu senojo kontinento žmonės. 

Bet jei norima susirasti darbą, reikalas atliekamas panašiai visuose kontinen
tuose, žinoma, tik Kanadoje darbo, susirasti daug lengviau.

Kaip ir senajame kontinente, čia yra taip pat vyriausybės įstaiga jūsų pa
galbai. Kanadoje ji vadinama the National Employment Service, kuri savo sky
rius turi kiekvienoje didesnėje vietovėje. Kiekvienas vyras ar moteris gali pra
šyti darbo sau artimiausioje darbo įstaigoje. Naujiesiems ateiviams vyriausybe 
skiria dar kitą pagalbinę įstaigą -— the Settlement Service of the Immigration 
Branch. Šios įstaigos tarnautojai padeda susirasti formas arba kitokios rūšies 
biznius. Jei jūs planuojate pirkti farrąą, pirm įsidėmėkite, kad žemės ūkio dar
bai atliekami gan skirtingai, negu Europoje. Padirbęs metus arba du paprastu 
darbininku žemės ūkyje—gali susidaryti vaizdą, kaip reikalinga valdyti forma 
šiame kontinente. Žemės ūkio darbininkams pradinis atlyginimas yra gana že
mas — $5o mėnesiui, periodiškai atlyginimas keliamas, maždaug pridedant po 
$5. Žinoma, darbdavys dar veltui duoda butą ir maistą.

Moterims susirasti darbą mieste yra gana lengva. Ligoninės, restoranai ir pri
vačios šeimos visuomet renkalaujo darbininkių. Lygiai taip pat trūksta kvalifi
kuotų biuro tarnautojų, žinoma, šiuo atveju neokanadiečiams tenka susidurti 
su kalbos sunkumais. Slaugės, mokslą baigusios Europoje, privalo tam tikrą lai
ką padirbėti slaugių pagalbininkėmis. Vėliau jos turi išlaikyti Kanados slau-. 
gėms reikalingus egzaminus. Neokanadiečiai, buvę profesionalai — gydytojai, 
dantistai, advokatai, inžinieriai, buhalteriai — susiduria su sunkumais šiame 
krašte. Tai . nereiškia, kad jiems kelias čia yra visiškai užkirstas. Viena aišku, 
kad šie žmonės turi atlikti tam tikrus egzaminus, kol jiems suteikiama teisė 
verstis savo sena profesija. Be to, yra sunkiau iš korto pradėti'savo nuosavą biz
nį, negu įsijungti pramonėn.

Kvalifikuoti darbininkai yra reikalingi visur, ypatingai šiuo metu. Dar dides
nis pareikalavimas bus prieš baigiantis vasaros sezonu L Šioje srityje mokama 

1 valandinis atlyginimas įvairiai -— nuo 70c iki $2.35 valandai. Darbas Kanados 
pramonėje kyla ir krinta pagal metų laikus. Todėl tam tikrais metų laikais viso
se pramonės srityse darbas sumažėja arba padidėja. Rugpjūčio - rugsėjo mėne
siais Kanadoje jaučiamas didžiausias darbininkų pareikalavimas.

Baigiant —- patarimas. Jeigu jūs turite darbą — pagalvokite du kortu, prieš 
ji pakeisdami. Jums asmeniškai bus datfg geriau, jei dirbsite ilgiau vienoje vie
toje ir tuo tapsite naudingesnių savo darbdaviui. Stenkitės nebūti tarnautoju 
— klajokliu

Anapus geležinės uždangos
Čigonas padavė pareiškimą 

įstoti į Čekoslovakijos komunis
tų partiją. Partijos pareigūnas jį 
paklausė:

— Kas tu esi politiškai?
— Komunistas, — atsakė čigo

nas.
— O kokių pažiūrų buvo tavo 

tėvas? — vėl paklausė pareigū
nas.

— Komunistas, o mano senelis 
taip pat buvo komunistas.

— Tavo senelis! — sušuko pa
reigūnas. — Nemeluok! Tuo lai
ku dar nebuvo komunistų parti
jos. t

Bet čigonas tvirtino savo:
— Gali būti, bet jau tada buvo 

vagiama.

Dar tik pradeda
— Girdėjau, kad jūsų sūnus 

ruošiasi gydytoju. Kaip jam se
kasi?

— O, jis dar tik pradeda moks
lą. Ir dabar jis galėtų gydyti gal 
tik visai mažus vaikus...

Grandinės reakcija
Vartotų daiktų krautuvėje 

vienas pilietis, apžiūrėjęs klar
netus, saksofonus, bosus, šautu
vus ir kt. dalykus, tarė:

— Galybę visokių daiktų jūs 
laikote. Ar esate kada nors vie
ną iš šių menkniekių pardavę?

— Aišku, kad parduodu, — at
sakė savininkas, — kas savaitę 
keletas, žmonių nuperka po sak
sofoną ar bosą. Porą dienų vė
liau ateina jo kaimynai ir per
ka šautuvus.

Ramybę
Daktaras apžiūrėjęs sirguliuo

jantį vyrą, pasikvietė jo žmoną 
ir sako:

— Jūsų vyrui nieko daugiau 
nereikia, kaip tik ramybės.

— Bet tai neįmanoma, dakta
re, — atsakė žmona.

— Kodėl?
— Man reikia dar nusipirkti 

naują' skrybėlę, naują suknelę ir 
naują apsiaustą.

Blondinė brunetė
— Kas buvo ta blondinė, su 

kuria vakar mačiau tave teatre?
— Tai ta pati brunetė, ką ant

radienį matei kavinėje.
Panmunjon derybos

Kai Panmunjon kaimelyje bu
vo vedamos derybos ten buvo 
toks atsitikimas: Vienas ameri
kietis delegatas netyčia po sta
lu įspyrė į koją kinietei sekre
torei, kuri užrašinėjo delegatų 
kalbas. Amerikietis tuoj atsipra
šė, tardamas: “Atleisk man tams
ta”. Bet kinietė nieko neatsakė. 
Ji priėjo prie kiniečio majoro ir 
jam ką tai pažnibždėjo į ausį. 
Majoras tuoj priėjo prie kiniečio 
generolo ir jam ką tai pažnibž
dėjo į ausį. Generolas tuoj pat 

.išėjo iš kambario ir nuėjo pate
lefonuoti į Pekingą,- bolševikiš
kosios Kinijos sostinę.

Po kiek laiko kinų generolas 
grįžo. Jis ką tai pašnibždėjo ma
jorui į ausį. Majoras pašnibždėjo 
į ausį mergaitei, o mergaitė krei
pėsi Į amerikietį delegatą ir jam 
pasakė: “O, tai niekis”.

PADĖKOS
Nuoširdžiai dėkojome visiems, kurie 

pareiškė mums užuojautą skausmo va
landoje, prisiuntė gėlių ir palydėjo į 
amžino poilsio vietą mūsų brangų vyrą 
ir tėvą. Ypatingą padėką reiškiame min. 
Gyliui ir Poniai, kun. kleb. Ažubaliui, 
kun. Gutauskui, ponams Matuiionioms, 
ponui Simanavičiui, ponams Aperavi- 
Čiams, Šalkauskams, Tamošauskams, 
Grigaičiams, Pabedinskams, pulk. Lons- 
korskiui su Šeima, pulk. Saladžiui, pulk. 
Ivanauskui, ponams Jurkevičiams, Men
koms, Indrelėms, Matulevičiams, Šen fe
nams, Miliūnams, Čepauskams, Rinke- 
vičiams, Demikiui, Sadauskaitei, Viktorui 
Ruzgiui, Liet. Savanoriams Kūrėjoms, 
Liet. Karių S-gai, kun. dr. Kovoliui ir 
Evangelikių Moterų rateliui, KLB Krašto 
Valdybai, AAaž. Lietuvos Bičiulių D-jai, 
Skautų Brolijai.

Taip pat dėkojame poniai ščepavičie- 
nei, giedojusiai bažnyčioje ir suruoštame 
paminėjime, prof. Gailevičiui ir prof. 
Steponui Kairiui, grojusiems minėjime. 
Reiškiame padėką ir visiems brangiems 
tautiečiams, ^kurie velionį lankė koply
čioje.

Nuliūdę: E. Kaunienė ir vaikai.

KLK Moterų Draugijos Toronto sky
rius, atšventęs savo penkių metų veik
ios sukaktį, reiškia nuoširdžią padėką 
abiejų Toronto liet. R.K. parapijų kle
bonams už to intencija atlaikytas šv. mi
šias, kun. kleb. P. Ažubaliui už leidimą 
veltui naudotis šv. Jono Krikštytojo pa
rapijos sale, sol. A. Ščepavičiėnei, akomp. 
D. Ščepavičiūtei, sol. V. Verikaičiui, 
muz. Gailevičiui, visiems sveikinusiems 
žodžiu ir raštu, /'Tėviškės Žiburiams", 
"Linksmiesiems broliams" K. Kaknevi
čiui ir J. Šulcui, muziką sutvarkiusiam 
P. Bražukui, visiems svečiams ir šventės 
dalyviams. Skyriaus valdyba.

Westono sanatorijoje turėjaa plaučių 
operaciją. Reiškiu širdingiausią padėką 
man kraują aukojusiems: pp. J. Žiulie- 
nei, Z. Budvydaitei, Tėvui Bernardinui; 
Tėvui Placidui, B. Poškai, J. Kaknevi
čiui, A. Kaluzai ir J. Aukštaičiui.

Bronius Zabulionis.

•• SPORTAS ••

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. Sylvia UZANS
Vaikų ir odos ligos

Darbo valandos: 5-7 pp., šeš' 
tadieniais 12-1 pp.

52 Linsmore Crs., Toronto 
(netoli Danforth Ave.)

Tel. GL. 2892.

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.

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse. “
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

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

TeL WA. 1-6708

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 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v. 

šeštadieniais nuo 11-3 vai.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

TORONTO
(įėjimos iš 613 Brock Ave.)

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

Telefonas OL. 6851 i

CALVERT HOUSE mielai laukia jūsų komentarų ir 
sumanymų dėl mūsų sekančių straipsnių turinio. Juos 
prašome siųsti per šio laikraščio redaktorių.

Sekanti mėnesi — PERKANT VARTOTĄ AUTOMOBILJ

C&lVBTt DISTILLER
AMHERSTBURG, ONTARIO

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.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

Naujasis Š. Am. Fiz. Auklėji
mo ir Sporto kom., išrinktas ba
landžio 24-25 d. Čikagoje vyku
sio sporto klubų atstovų suvaž. 
pasiskirstė pareigomis: pirm. Br. 
Keturakis, vicepirm. Visockis, E. 
Vengianskas, sekr. V. Adomka- 
vičius, ižd. R. Gaška.

Stalo tenisas
Praėjusį šeštadienį Lietuvių 

Namuose ir St. Christopher 
House patalpose buvo pravestos 
kontrolinės stalo teniso rungty
nės tarp Toronto Vyčio, Toron
to Tauro ir Hamiltono Kovo sta
lo tenisininkų. Rungtynių tiks
las buvo išaiškinti tris geriau
sius žaidėjus, kurie'tūrėtų atsto-i 
vauti lietuvius ateinančio] pa- 
.baltiečių olimpiadoje. Galutinoj 
išdavoj paaiškėjo, kad lietuvius 
atstovaus komandinėse varžybo
se šie stalo tenisininkai: Gvildys 
— Toronto Vytis, Paltarokas — 
Hamiltono Kovhs ir Nešukai- 
tis — Toronto Vytis. Atsargoj — 
Grajauskas — Hamiltono Kovas. 
Individualinėse varžybose daly
vauti numatyti šie žaidėjai: To
ronto Vytis — Gvildys, Nešukai- 
tis ir Rautinš; Toronto Tauras— 
Atkočiūnas, Dubeckas ir Ginei
tis arba Baliūnas; Hamiltono 
Kovas — Paltarokas ir Grajaus
kas. Sporto Apyg. Vadovas.

Mergaitės norinčios žaisti lau
ko tenisą registruojasi pas mo
terų lauko teniso sekcijos vado
vę Marą Katchytę. Skambinti 
galima kiekvieną dieną nuo 5-7 
vai. vak., tel. KE. .4380.

Futbolo rungtynės “Vytis” — 
East York įvyks gegužės 19 d. 
6.30 v.v. Greenwood parke.

Šimtmetinė dvikova
Prieš 125 metus Anglijos didie

ji universitetai, Oxfordo ir Cam

bridge, pradėjo kasmetines irk
lavimo rungtynes Temzės upe, 
Londone, 4% mylių atstume tarp 
Putnev ir Mortlake. Tai vra tra
dicinės lenktynės nevien univer
sitetams, bet visam Londonui. 
Šiomis rungtynėmis londonie- 
čiai, taip sakant, atidaro pavasa
rio sezoną. Šį pavasarį įvyko 
šimtasis sugebėjimų išbandy
mas, kurį laimėjo Oxfordo irk
luotojai. Bendrai paėmus, vyrau
ja Cambridge universitetas, lai
mėjęs 54 kartus; Oxfordas 45 ir 
vj^nos lygiomis.

LTSR krepšinio komanda iš
kovojo visos Sov. Sąjungos krep
šinio pirmenybių č’empiono var
dą. Antrą vietą užėmė Maskvos, 
3-čią — Gruzijos, 4-tą -— Esti
jos, 5-tą — Latvijos rinktinės. 
Stonkus laimėjo 264 taškus, Lau- 
ritėnas — 142, Butautas — 108, 
be to, gerai pasižymėjo Dapkus, 
Stumbrys. LTSR šachmatų čem
piono vardą išsikovojo Vistanec- 
kis, iš 16 taškų surinkęs 13%. V. 
Mikėnas užėmė 2 vietą su 12% 
taškų, o 3-čią vietą — E. Čuka- 
jevas. Sov. Sąjungos bokso čem
pionu vėl liko Šocikas, 2-rą vie
tą užėmė jaunas sunkaus svorio 
boksininkas R. Juškėnas.

Divorsai
Kanadoje mažiausia divorsų 

pereitais metais buvo Newfound- 
lande, kur 100.000 gyventojų iš
eina tik 2,3. Toįjau seka Quebec 
— 6,4 tam- pačiam skaičiui gy
ventojų, Prince Edward Island—
14.2, Saskatchewane— 25.3, No
va Scotia — 27.9, New Bruns
wick — '33.8, Manitoba — 46.2, 
Ontario — 55.5, Alberta — 60.2, 
o daugiausia Br. Columbia —
120.2.

Būkite taupūs ir 1954 metais!

DĖMESIO! DĖMESIO!

VALGYKLOJE “BALTIC”
870 DUNDAS STREET WEST. TORONTO, ONT.

Vnlqroi gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Gamino p.Try.vs/ct tirėtos. - - Sav. V. ir J. Ivanauskas.

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

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.

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

COLLIS FURNITURE COMPANY

orris Atsiminkite, kad vasariniai rubai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū*

439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. 0-8094

mm* 1^. bug rūpestingai saugomi. Kai
Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,

Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 
rūšių užuolaidų. firmai:

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

Nuoširdžiai dėkojame mokytojams: 
kun. kleb. J. Bertašiui ir Br. Bujokienei 
už Motinos dienos proga suruošto šešta
dieninės mokyklos mokinių vaidinimą.

Taip pat nuoširdi padėka tautinių šo
kių mokytojai p. Kriščiūnienei, dienos 
poskoitininkei V. Smaižienei ir tautinių 
šokių akordeonistui p. Stonkui.

Jūsų pasišventimas ir įdėtas didelis 
darbas ne tik davė progos Winnipeg© 
lietuviams pasigėrėti gražiu mūsų ma
žųjų pasirodymu, bet taip pat buvo di
delis įnašas į jų lietuviškumo auklėjimą.

Winnipego lietuvių šeštadieninės 
mokyklos Tėvų Komitetas.

— Toronto. — Balandžio mėn. 
Ontario provincijoje iš 2.182 mi
rusių net 1.121 mirė dėl širdies 
ligų, t.y. daugiau pusės. Nuo vė
žio mirė 457, kraujo išsiliejimo 
į smegenis — 428, nužudymų bei 
nelaimėse mirčių buvo 176.

Ontario premjeras Frost porą 
savaičių praleido ligoninėje. Jam 
gydytojai prirašė .dvi savaites 
degintis saulėje. Premjerą var
gina dar I Pas. karo metu su- 
žeista kairė koja.

1613 BLOOR ST. WEST 
Tel. LO. 6480 

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
RŪBAI

. Lietuviams nuolaida.
Sav. P. BAIKAUSKIENĖ

WEDDING CLOTHES RENTALS
256 COLLEGE ot Spadina 1 
556 YONGE ot Wellesley

NUOMOK 
PILNA 
VESTUVINI 
RŪBU 
KOMPLEKTĄ 

/ VYRAMS IR 
fe MOTERIMS.

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.

Laikrodininkas
Taisau visu rūšių laikroSžius sąžinin
gai ir vertingai JOHANN SERVO. 
Baigęs Gloshuette laikrodininkų mo
kyklą. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Galima siųsti iš provincijos reg. laišku.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Parduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų batus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.
1414 Dundas St West. Toronto 

Tel. KE. 3881

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. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

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

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

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

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 Vokietij’oje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

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

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR TORONTO 4 
(j rytus nuo Duffer in StJ

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis 

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

Bernhard & Scott 
Advokatai, Notarai 

. Bendroje įstaigoje dirba 
Ant. Liudžius 

bu v. advokatas Vilniuje. 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St. W., Toronto 

Suite 436
Lietuviškai kalbančius prašoma kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; antr., ketv. 

ir šeštad. 10-1 va. p.p.
Office EM. 6-5561. Ret. ME. 0636.

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

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

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

; • f. ■

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

Or. Chas. OKON
DANTISTAS 

838 Dundas St. W. Toronto
kampos Euclid Ave.

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

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto
TeL EM. 4-6515

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. HHrta okių nervus, kurie dai
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kolbomh*.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924
, . ■ ii if mm i i ■

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

386 Bathurst St Toronto 
Telet EM. 8-1344

STANLEY SHOE STORE
Augičiousios rūiies moterų, vaikų Ir 
vyrų botai, normalaus dydiio ir platūs 

K—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Gladstone
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J Globojant Hamiltono miesto burmistrui Mr. LLOYD D. JACKSON, KLB Hamiltono Apylinkės Valdyba, gegužės mėn. 22-23 d.d.
S '' >■'' 1 ‘

$ rengia 6 mėty sukakties ir 50 metu pirmyjy lietuviy atvykimo į Hamiltoną minėjimą. jS • '

ŠEŠTADIENI, GEGUŽĖS MĖN. 22 DIENĄ:
3 1. 1 vai. p.p. patapijos salėje stalo teniso ir

S 2. 4 vai. p.p. Central School, Šanford Ave. North, krepšinio rungtynės tarp
CLEVELAND — HAMILTON.

• 3. 8 vai. vak. Royal Connought Hotel Normandien Room salėje

SEKMADIENI GEGUŽĖS MĖN. 23 DIENĄ:
1. 11 vai. ryto pamaldos lietuviams katalikams Aušros Vartų parapijos 

bažnyčioje. Pamaldas laiko ir pamokslą sako kun. dr. J. Tadarauskas.
2. 1 vai. pamaldos lietuvia msevangelikams St. Paul bažnyčioje. Pamaldas 

laiko kun. dr. M. Kavolis.
3. 5 vai. p.p. Royal Connought Hotel Crystal salėje iškilmingas minėjimo

KONCERTASPOBŪVIS - BALIUS
dalyvaujant miesto burmistrui Mr. Lloyd D. Jackson, parlamentarams p1,lSU.KrBtoh“y‘e‘ * 5°*' St Baranauskui- Akompanu»ja J
ir kt. augštiems svečiams. Šokiams-groja italų orkestras. * ' ', • KLB Hamiltono Apylinkes Valdyba.

• * ♦

TORONTO. Cnt.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Parapijos vaikų paruošimas 

pirmajai išpažinčiai prasideda šį 
antradienį 6 v.v. parapijos salės 
patalpose. Katechizacijos pamo
kas praves parapijų kunigai.

— Šią savaitę bažnyčios prie
angyje virš didžiųjų durų prade
dama daryti mozaika, kuri vaiz
duos bažnyčios globėją šv: Joną 
Krikštytoją krikštijant Išgany
toją.

— Parapijos salei įgytos nau
jos, patogios kėdės. Atnaujinta 
salė yra palankiai vertinama ne 
tik lietuvių visuomenės, bet ir 
kitataučių; yra jau didelė pa
klausa salės nuomavimui. Para
pijos komiteto nutarimu liet, or
ganizacijoms, kurios paremia 
bažnyčios remonto darbą, o taip 
pat sambūriams, kurie darbuo
jasi liet, kultūriniam labui, salė 
duodama žymiai pigiau. Veltui 
sale buvo duota pasinaudoti kat. 
moterims, skautams, vilniečių 
sąj., o artimoje ateityje — mote
rų šalpos grupei “Dainai”-ir To
ronto chorui “Varpas”.

— Šį sekmadienį vakare para
pijos salėje viešas pobūvis.

— Už a.a. muz. Antano Dva
riono vėlę gedulingos pamaldos 
šį šeštadienį, gegužės 22 d. 9 vai. 
ry tą. '

— Sutuokta: Michael Krupa ir 
Elma Beinorytė, Vytautas Sen
kus ir Ona Paliulytė.

Šalpos grupės “Daina” 
sekantis narių susirinkimas 
įvyks gegužės 21 d., penktadienį, 
7 vai. vak. pas p. Rukšienę, 475 
St. Clarens Avė. Visos narės pra
šomos skaitlingai dalyvauti.

Valdyba.
1 KLTS susirinkimas

Gegužės 23 d. 1 vai. p.p. šau
kiamas KLTS skyriaus narių su
sirinkimas. Nariams dalyvavi
mas būtinas. Bus svarstomi 
svarbūs reikalai. Valdyba.

Intelektualų klubas išrinko 
valdybą

Pereitą sekmadienį įvyko To
ronto Intelektualų klubo narių 
susirinkimas.- Nors gražus oras 
viliojo į užmiestį, Lietuvių Na
muose susirinko nemažai narių 
ir svečių.

Gen. konsulas min. V. Gylys 
padarė įdomų pranešimą aktua
liais pasaulinės politikos klausi
mais, po to sekė paklausimai ir 
gyvos diskusijos. Išrinkta valdy
ba: pirm, inž J. Sližys, vicepirm. 
J. Simonavičfus, sekr. inž. M. 
Meiliūnas, kandidatais J. Matu
lionis, inž. Lelis ir I. Matusevi
čiūtė.

Klubo vardo, taip pat statuto 
klausimai palikti tolimesniems 
susirinkimams. M. M.
P.p. Emilijos ir Jokūbo Beinorų 
dukra Elma. pereitą šeštadienį 
susituokė su M. Krupa. Vestuvių 
pobūvis įvyko šv. Jono Kr. para
pijos salėje, kur dalyvavo per 
200 svečių. Per jungtuves bažny
čioje giedojo sol. S. Nadon, var
gonais akomponuojant kun. dr. 
J. Roolf.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitą sekmadienį po pa

maldų už pavergtą Tėvynę įvy
ko parapijos iškilmingas pasiau
kojimas Nekalčiausiai Marijos 
Širdžiai. Pasiaukojimo aktą atli
ko klebonas, asistuojamas T. 
Placido ir T. Pauliaus. Ta proga 
parapijos'choras, vadovaujant V. 
Verikaičiui ir akompanuojant S. 
Gailevičiui, išpildė St. Šimkaus 
“Galingas Dieve”.,

— Ateinantį sekmadienį—Vai
kučių diena, Šv. Tėvo skirta mal
dai už pasaulio taiką. Visi vai
kučiai kartu su tėveliais kviečia
mi dalyvauti 11 vai. pamaldose 
ir melstis už pasaulio taiką. Tai 
progai bus pritaikintos pamal
dos.’

— Gegužės 22 d., šeštadienį, 6 
vai. pp., St. Mary bažnyčioje — 
Bathurst ir Adelaide — įvyks šv. 
Metų pamaldos. Tikintieji kvie
čiami jose taip skaitlingai daly
vauti, kaip ir praeitą šeštadienį. 
Po pamaldų ten pat bus klauso
mos išpažintys. Šv. Antano baž
nyčioje tą vakarą nebus klauso
ma išpažinčių. Vaikučiai, einą 
šv. Komunijos, prašomi prjeiti 
išpažinties ir sekmadienį prie ko
munijos.

— Gegužinės pamaldos pirma
dieniais, trečiadieniais ir ketvir
tadieniais 7.45 vai. vak. šv. An
tano bažnyčioje.

Rugpiūčio pirmaisiais sekma
dieniais numatoma maldininkų 
kelionė į pirmųjų Amerikos kan
kinių šventovę Fort Ste. Maire.

Rugsėjo mėnesį rengiami ypa
tingi kursai motinoms. Paskai
tos bus skaitomos tos srities ži
novų. Gilesniam Marijos pažini
mui spalio mėnesį rengiamos 
Marijos studijų dienos.

— Pereitą sekmadienį gražiai 
praėjo “Lėlių teatras” vaiku
čiams. Dalyvavo virš 200 vaiku
čių. Ta proga dėkojame jauno
sioms motinoms, surengusioms 
šią gražią pedagoginę pramogėlę 
mūsų jaunimėliui.

— Birželio 5 d., šeštadienį, 
Masaryk salėje įvyks parengi
mas su programa. Jį rengia para
pijos komitetas, talkininkaujant 
PBRM Būreliui. Šokiams gros 
TL orkestras “Trimitas”. Pelnas 
skiriamas BS Fondui.

— Nuotaikingai vyksta PBRM 
Būrelio rengiamos šeimos arba
tėlės su aukomis BS Fondui. Pir
moji surengusi tokią arbatėlę 
yra S. Butkevičienė. Šeimos ar
batėlės tęsiamos per gegužės ir 
birželio mėnesį.

— Tėv. Bernardinas išvyko į 
Lietuvos Pranciškonų kustodi- 
jos Amerikoje posėdį.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė: Vytautas Semeška ir Rita 
Tamaliūnaitė, Adomas Grigonis 
ir Ramutė Zaliauskaitė.

— Nuoširdžiai dėkojame p-lei 
Zarembaitei, paaukojusiai bi
bliotekėlei 43 knygas, bei kitoms 
tretininkėms užsakiusioms ser
gantiems 6 šv. Pranciškaus Var- 
pelius.'

PIRMOJI GEGUŽINE
GEGUŽINIŲ SEZONO ATIDARYMAS

įvyks š.m. gegužės mėn. 30 d. 3 vai. po pietų visiems jau gerai žinomame Vyt. Narušio
4 ūkyje — “Lake Medad”.

• Pasivaikščiojimas gryname orę. • Šokiai. • Pasijodinėjimas
• Visiška laisvė sportininkams.

arkliais.

Turtingas bufetas su gerais gėrirtiais. Loterija.

Rengėjai.

H< Sil I Al. < ue

Kino ’’CENTRE”
772 Dundas St. W. Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras

Birželei 14 d. minėjimas š.m. 
įvyks Massey Hall salėje birže
lio 13 d., sekmadienį, ne 14 d., 
kaip klaidingai buvo išspausdin
ta pereitame numeryje.
Lietuvių evangelikų liuterionių 

parapiją
gegužės 12 d. vizitavo vysk. Ja
cobi iš Kitchener, Vidaus Misi
jų Tarnybos sekretorius kun. dr. 
Kirsch iš Niujorko ir Kanados 
misijų vadovas kun. Baetz iš El
mira; su parapijos klebonu dr. 
Kavolių aptarė sielovados reika
lus, o finansinius reikalus su pa
rapijos taryba, kuriai pirminin
kauja inž. B. Buntinas.

Liut. parapijoj įvestas parapi
jinės sesutės etatas. Ton vieton 
numatyta viena moteris, turinti 
Vokiečių universiteto filosofijos 
daktaro laipsnį ir Kanadoj bai
gianti savo praktišką pasiruoši
mą bažnyčios socialiniam darbui.

Lietuvių Namai atremontuoti
LN II augšto salė padidinta 

apie 50 kv. metrų, prijungiant 
prie jos buvusios skaityklos pa
talpas ir dalį anksčiau buvusių 
nenaudingų koridorių. Nauja sa
lė, taipgi visi II augšto ir laiptų 
koridoriai naujai išdažyti. Salė 
aprūpinta naujomis lempomis. 
Buvusiame muzikos studijos 
kambary įrengta virtuvė, įve
dant vandenį, pastatant plytą ir 
aprūpinant reikiamu skaičių 
spintelių. Tam išleista apie 1.200, 
bet padarius šiuos pagerinimus 
namų rentabilingumas žymiai 
pakils. Dabar LN yra dvi dides
nės salės, tad galima padaryti du 
didesnius parengimus ar susirin
kimus tuo pačiu metu. K.

TLN šėrus pirko
Jonas Matulionis, Vytautas Ti- 
kuišis, Ignas Ramonas po $25.

Kviečiame ir visus kitus tau
tiečius pirkti LN šėrus ir tuo 
būdu tvirtinti ir gerinti mūsij 
lietuvišką pastogę. TLN V-ba.

i *Naujoji radijo programa, 
pradėta Velykų rytą, transliuo
jama sekmadieniais 9.30-10 vai. 
ryto iš Brampton CFJB stoties, 
banga 1090, įsidėmėtina Londo
no, Delhi, Simcoe; Welland, St. 
Catherines, Hamiltonui, kur gir
dima taip pat gerai kaip ir To
ronte. Programą veda J. R. Si
manavičius — 77 Salem Avė.,! 
OL. 1274, — kuris jau ketvirti 
metai tęsia savo šeštadienines, 
3-4 v. p.p., programas iš St. Ca
therines CKTB stoties, banga 
620.

V I S O S IR VIS I
į š.m. gegužės mėn. 22 d. rengiamą “Club Top Hat” 

(Queen West gale, Sunnyside)

NECTIJNC BALIU
PROGRAMOJE: Baliaus karalienės rinkimas ir karūnavimas; 

solistė p. St. Mašalaitė; Jūrų skautų pasirodymas.
PUIKUS APTARNAVIMAS - DIDELĖ KAPELA 

ĮVAIRUS PASIRINKIMAS GĖRIMŲ
Vietas užsisakyti iš anksto prašoma pas P. Gorį, tel. LL. 4576 ar 
A. Valiūną, tel. MU. 3738.

Jūrų skautų rėmėjai.

Š.M. GEGUŽĖS MĖN. 22 d. 7.30 vai. vakaro, UNF auditorijoje, 
297 College Street, •

įvyks MLB D-jos Toronto skyriaus didelis

ŠOKIU VAKARAS BALIUS
ŠOKIAMS GROS TLO “TRIMITAS”.

Bufete visų rūšių gėrimai ir užkandžiai.

Visus kviečiame atsilankyti, nes pelnas skiriamas mažlietuvi 
šalpos reikalams.

MLB D-jos Toronto skyriaus valdyba.

ų

Ketvirtadienį — šeštadienį, gegužės 20, 21, 22 d.d.
1. MILLION DOLLAR MERMAID — spalv. — Esther William?
2. TARZAN TRIUMPHS — Johny Weissmuller

Pirmadienį — trečiadienį, gegužės 24, 25, 26 d.d.
1. STALAG 17 — William Holden, Don Taylor
2. FEARLESS FAGAN — Janet Leigh, Carlton Carpenter

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ
Prie kiekvienos programos rodoma nauja savaitinė apžvalga

Toronto universiteto Archi-1 
lektūros mokykloje jau trečius' 
metus iš eilės šu pasižymėjimu 
užbaigia Vacys Liačas. Be to, to
je pačioje mokykloje trečius me
tus užbaigė A. Banelis, ketvirtus 
metus V. Kvedaras, pirmus me
tus V. Petrulis.

A. Banelis latmėjo Ontario 
Architektų sąjungos premiją. .

Viktoras Bričkus Ontario me
no kolegijos baigiamųjų — ket
virtų metų studentas gavo On
tario gubernatoriaus medalį, 
duodamą pasižymėjusiems savo 
darbais studentams.

' Šalpai aukojo
KLB Toronto' apyl. Šalpos ko

mitetas praneša visuomenės ži
niai apie gautas aukas iš šių or
ganizacijų ir asmenų:

1. KLB Švietimo K-jos
a. Vasario 16 gimnazijos rū- 

$20.43, 
20.00

REIKALINGA MOTERIS sutinkanti pri
žiūrėti 3’/2 metu vaiką 5 dienas savai
tėje, nuo 2.30 iki 6 vol. vak. Skambinti 
OL. 8204.

Tabako formai reikalingas darbininkas^ 
vyras, galįs dirbti ūkio darbus. Pagei
dautinos dirbęs prie derliaus nuėmimo. 
Kreiptis: St. Oleka, R.R. 2, Vanessa, Ont.

Išnuomojamas frontinis kambarys. Su 
baldais. Galima naudotis virtuve. Tel. 
LO. 2266.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė. Tel. 
MU. 7550.

Išnuomojamas kambarys, ll-me augšte, 
su baldais. Galima gauti maistą. 93 
Perth Ave. Telef. LL. 6471. .

Neptūno baliuje 
bus renkama ir baliaus karalie- į 
nė. Be to, dar numatoma ir 
trumpa programa. Kaip daugu-

mams .............. .....
b. Vargo Mokykloms
c. Sergantiems mo

kytojams ’..........
2: Gačionis Vasario 16 

gimn. rūmams ...
3. Vieša rinkliava moti

noms sušelpti . ....

20.00,

61.44,

15.39.

Viso — $137.26.
Toronto Šalpos K-tas reiškia 

mai žinoma, toje salėje randasi padėką aukojusiems ir visiems 
atskiri staliukai, patarnavimas- 
bus be priekaištų o atsigaivini
mui tikrai nieko netrūks. Tiki
masi sulaukti viešnių ir iš Ro- 
chesterio. Šį balių ruošia ener
gingi jūrų skautų rėmėjai.

Vietas prašome užsisakyti ga
limai anksčiau skambinant P. 
Goriui LL. 4576. ar A. Valiūnui 
MU. 3738. Pavėlavusieji gaus bi-. 
lietų ir prie įėjimo.

Tad gero vėjo!

Naujų kanadiečių menininkų
— Colour and Form Artist’s So-, 
ciety — vykstančioje parodoje 
universiteto Hart House patal
pose išstatyta 55 kūriniai. Jų 
tarpe T. Valiaus 3 grafikos pa
veikslai; Dagio 4 medžio droži
niai — skulptūros; E. Docienės 3 
gipso ir 1 granito skulptūra.

prisidėjusiems prie rinkliavos 
pravedimo.

Toronto Šalpos K-tas.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis. 
30 DEWSON ST., Toronto, OnL 
Informacijų kreiptis OL. 1403 

24 valandų tarnyba.

Kun. J. Bobinas, šv. Kazimiero 
parapijos klebonas švenčia ku
nigystės. 25. metų jubiliejų. Iškil
mingas minėjimas bus gegužės 
22 d., o iškilmingos šv. mišios— 
gegužės 23 d.

Iškyla į Quebeco miestą įvyks 
šį sekmadienį. Autobusas (Vic
tory Bus Line) išvyks lygiai 7 
vai. rytą iš Lafontaine parko, 
Sherbrooke ir Papineau gatvių 
kampo. Patartina pasiimti užtek
tinai sumuštinių. Blogam orui 
esant iškyla bus nukelta į gegu
žės 30 d. Dėl smulkesnių infor
macijų ir abejojant dėl oro tin
kamumo būtina ekskursijos da
lyviams pasitikrinti šeštadienį 
pas ekskursijos vadovą S. Nagi- 
nionį, tel. TU. 8166.

Inž. L. Balsys dėl susidėjusių 
aplinkybių 4 mėn. negalės daly
vauti Pabaltijo Federac. Montr. 
skyriaus darbuose. Apyl. v-bai 
prašant, tas pareigas sutiko pa
siimti inž. J. Daniliauskas, gyv. 
7510 Second Ave., St. Michel, 
Montreal 39, tel. VI. 8086.

Pabaltiečių atstovai gegužės 
11 d. buvo susitikę pasitarti dėl 
birželio liūdnųjų įvykių pami
nėjimo. Sutarta, kad paminėji-

cijų sales, kur mašinos pjausto, 
gniaužo ir taško geriausią plieną; 
dar toliau jau ir pusiau išsiritę 
lėktuvai, visai išbaigti, įvairūs 
tikrinimų, bandymų, kontrolės 
įrengimai, fabriko vadovybės ir 
tarnautojų socialinio gyvenimo 
iliustracijos, puikus valgių sta
las, ach ir aibės kitų dalykų, ku
riuos greit užmiršti. Praeini lėk
tuvą su visų prie jo. pagaminimo 
prisidėjusių parašais, taip apra
šytą įvairių tautybių pavardė
mis, kad atrodo kaip laikraščio 
lapas.

Pagaliau išeini pro didžiulius 
vartus, nešinas specialiai šiai 
dienai pagamintą prisiminimui 
peleninę ir bilietuką atsigaivinti 
ledais ar šaltu gėrimu.

Šventė vyksta kiekvienais me
tais, daug ten mūsų lietuvių dir
ba, rodos, nebūtų čia ko daug ir 
rašyti, kad Canadair įmonė su
manė supažindinti dirbančiųjų 
šeimų narius su darbo sąlygo
mis, apimtimi ir svarba, kaip jie 
patys sako. Tas būtų taip, jei 
Canadair Įmonė nebūtų pirmoji 
visoj lėktuvų pramonėj, drįsusi 
ir pajėgusi taip plačiai ir vaišin
gai atidaryti duris svečiams.

ma ruoš Pab. Federaė skvrius Šv. Jono liuterionių bažnyčioj, 
Jeanne Mance ir Prince Arthur 
gt. kampe, gegužės 23 d. 12 vai. 
lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
Vasaros atostogos vaikams. 

Nekalto Prasidėjimo seselės no-

Išnuomojamas frontinis kambarys ir at
skira virtuvė ll-me augšte. Su baldais. 
Randasi High Park rajone. Tel. OL.6926.

Išnuomojamas ll-me augšte 2 kambarių 
ir virtuvės aptotytas butas. Suaugusiems. 
Tel. KE. 1384.

Išnuomojamas kambarys ll-me augšte. 
Galima naudotis virtuve. Tinka vienam 
arba vedusiu porai. Tėl. LO. 1357.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte. Tel. LA. 8531.

Išnuomojami du kambariai su bendro. 
virtuve šeimai. Gali būti ir su vaikais; 
arba vienas kambarys ll-me augšte vien
gungiui. Tclef.' OL. 5485.

ir tam tikslui ša’ukiamas sky
riaus pilnaties posėdis gegužės 
28 d. Valanda ir vieta bus pra
nešta vėliau. Montrealio lietu
vių bendruomenę Pab. Feder, at
stovauja j. Žmuidzinas, inž. I. . , .. . ...Daniliauskas ir P. Povilaitis. I a^g!

Paskelbti užsakai AV bažny- ,‘"^a Ty'“^ Rūpintis “tonos' 
cioje. Eleanor Vaupshas ir Juo- 
zas Intas. i svarbiausias, istorines miesto

Padarytos operacijos: Verdunj daryti ekskursijas. juos 
hgonmeje p. Budrevicienei ir J. ^okinti. Jos jau ieško susisiek 
Gudienei Lachine Gen. ligoninė-, kimo priemonių ir tt. Jau dabar 

i je. Abi sveiksta ir sugrįžo į na- . gaĮj ^vai kreiptis i seseles tuo 
i mus. M. Stankaityte ir p. Urbo- j į.eikalu _ 1474 Rockiand St.. te- 
naitė dar tebera Notre Dame Ii- i |ef pQntiac 6-9964.

Į goninėje. Aleksandras Venckus i ‘ ’ p0dėko
[sunkiai tebeserga. ■ Nuoširdžioi- dėkojome AV parapijos

Canadair Šeimos diena. Di-j kleb. kun. J Kubiliui už otloikytos ge- 
džiausias Kanados lėktuvų fab
rikas praeitą sekmadienį atidarė 
plačiai duris ten dirbančiųjų 
šeimoms ir jų kviestiems pažįs
tamiems. Fabrike dirba virš 10 
tūkstančių darbininkų ir tarnau
tojų, taigi lankytojų skaičius tu
rėjo būti keleriopai didesnis.

Prie vartų atiduodi savo kvie
timą pilnoj išeiginėj uniformoj 
apsaugos pareigūnui ir žengi į 
didžiulį prieškambarį. Lauki, 
mažiausiai, kad foto aparato į 
lėktuvų fabriką tai neleis įsi
nešti, tačiau niekas tuo nesido
mi, įduoda į rankas specialią 
Canadair News laidą su B-bės 
ir v-bos pirmininko ir fabriko 
valdytojo sveikinmais ir kitoje 
pusėje pilnu fabriko planu bei 
proceso, schema. z

Visur rodyklės, vadovai, pri
žiūrėtojai ir takai atitverti vir
vėmis. Vienintelė taisyklė sve
čiui — eik, judėk, bet nebėk.

Pradžioje patenki į medinį, se
niausią pastatą, vieno augšto su 
langais stoge. Aplink mašinų 
mašinos, sprausminių lėktuvų 
nosys, dar kažkokios dalys vi
siškai nesideriną su medinėm 
kolonom ir rėmais. Toks fabri
kas, galo nesimato, ir medinis! 
Virvių platus kelias atveda į dar 
didesnes ir jau plieno konstruk

linio amžiaus vaikams oratori-

metu, su jais žaisti, apžiūrėti

gūžes 16 d. pomaldos .ir pasakytųį turi
ningą pamokslą 50 metų spaudos atga
vimo sukakčiai paminėti, Tėvui Arą- 
nouskui už programų išspausdinimą, dr. 
H. Nagiui už išsamią, nuodugnią ir tu
riningą paskaitą D'Arcy McGee soleįe, 
operos solistei E. Kardelienei, akomp. 
Martai Ziegrist, moterų dueto dalyvėms 
—■ Birutei Morkuvienei, Mildoi Muraus
kienei ir akomp Z. Lapinui už atliktą mc- 
ninę programą.Apylinkės v-ba.

PASAULYJE 
GARSIOS 

VOKIŠKOS 
PERLON 

MOTERIŠKOS 
KOJINĖS. 

Lietuviškos ir 
vokiškos 
patefono 

plokštelės.
DOVANOS 

su lietuviškais 
motyvais ir 
importuotos.

vokiečių kos
metikos prekės.

WALTER 
KOPPEL 

609 YONGE ST.
TORONTO 

Tel. WA. 4-4596

Ižnuomoįomas frontinis kambarys ll-mc 
augžte su maža virtuvėle. Tinka vienam 
arba dviems asmenims. 149 Lisgar St. 
Tel. LL. 4744.

Ižnuomoiamas gražus kambarys su bal
dais ir virtuvė Ill-me augžte 2 suaugu
siems asmenims. LA.3960.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė lll-me 
augšte su baldais arba be ją. Gali būti 
ir viengungiai. Tel. LO.8835.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė, su 
baldais; High Park rajone, MU. 9301.

Išnuomojamas butas iš 2 kambarią ir 
virtuvės ll-me augšte. Galime užimti nuo 
birželio 1 d. Tel. LL. 2990.

Loboi gerome stoVyje porduodomos pa
prastos, poliruotas stalas, baltai dažy
tos virtuvės stalelis ir dvi kėdės, rąžo
mos nedidelis stalas ir opynauįrs vaiko 
vežimėlis. Kreiptis betkuriuo laiku tol. 
MU. 8346. . ,

Parduodamos europietiiko stiliaus vaiką 
vežimėlis gerame stovyje. Tel. JU. 6747. 

Skubiai parduodama visižkai nauja, di
delė sofa. Sužinoti tel. LO. 0670. Kvies
ti Ale*.

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Seną baldą krautuvė, viso $10.000 su inventoriumi, nebrangi nuomo, loboi pel
ningos biznis asmeniui mokančiam medžio darbg.

Westminster Ave., 7 komb., pusiau atskiras namas, garažas, nouja apšildymo 
sistema, moderni virtuvė. Kaino $13.500, įmokėti $3.500. 1 atviras mor- 
gičius balanse.

Rusholmc Rd. - College, $15.000, 8 komb., plytų namas, vieta garažui, oru - 
alyva šildomas, įmokėti apie $4.000.

Indian Grove - Bloor rajone, $18.500, 9 komb., atskiras narnos, 3 virtuvės, 
garažas, loboi gerame stovyje, įmokėti apie $8.000.

AL GARBEN5
REAL ESTATE

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
Tdefonai: LO. 2738, vakarais HU. *-1543

Naujas mūšy skyrius:
1597 Bloor St W. Tel. LA.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




