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Tarybinis” žmogus
Nerūpi mums tas tipas žmogus kurį išaugino bolševizmas per 

tuos 38 metus Rusijoje, bet labai mums rūpi, kaip gyvena šian
dien lietuvis savajame krašte. Žinių turime nedaug, tačiau bent 
galėdami sekti bolševikinę spaudą ir iš atbėgančiųjų pasakojimų 
šiokį tokį vaizdą galime susidaryti.

Bendrai tenka pasakyti, jog tauta tebėra nepalūžusi. -Vyres
niosios kartos, kuri atsimena gerai nepriklausomąją Lietuvą, kuri 
daugiau žino apie pasaulį bei kitus kraštus, bolševikai nei nesi
tiki perdirbti. Juos norima valdyti teroru, baime, laikant nuola
tinėje giesmėje, nuolat primenant apie “buržuazinį nacionalistinį 
raugą”, kurį reikia išrauti. Dar prieš keletą metų jie buvo laikomi 
masinių išvežimų siaube. Dabar tokių masinių vežimų, atrodo, 
nebedaroma, pasitenkinama pavienių asmenų ar šeimų areštais 
bei ištrėmimais.

Nūdien bolševikinėje spaudoje “lišencų” sąvokos neužtinkame. 
Rusijoje po revoliucijos vad. “klasiškai neištikimas” elementas 
buvo paliktas be teisių net> dirbti, paliktas skurde baęlu mirti. 
Rusiškai jie buvo vadinami “lišennije prav” arba “lišencai”. 
Šiandien tokio termino negirdėti, nors praktiškai tokių beteisių 
žmonių yra. Tokie pav. yra ūkininkai, kurie nesutiko įstoti į 
kolūkius, bet nepajėgė atsilaikyti, buvo sužlugdyti nepakeliamais 
mokesčiais bei kitokiomis naštomis, jų žemė buvo nacionalizuota, 
o jie patys į kolchozus nepriimti. Arba jei kurie ir priimti, tai tik 
dirbti, bet be jokios vilties ten įsigyti kokios įtakos. Kiek matyti 
iš korespondencijų iš kolūkių, iš fabrikų ar įstaigų, ten niekur 
nebeužtinkame “buvusių” žmonių. Net korespondencijose iš labai 
gerai žinomų vietovių niekur neužtinkame paminimų teigiamai 
pažįstamų senesnės kartos vietos žmonių. Viršūnes dabar visur 
sudaro arba atėjūnai rusai, dažnai po karo ten likę buvę kariai, 
arba jaunuoliai, kurie pasiryžo susitepti komjaunuolio ar partie
čio vardu. Jei kur spaudoje užtinkame nuotrauką kokio suva
žiavimo ar aktyvo susirinkimo matome tik jaunus veidus. “Tiesa” 
'skelbė pvz. visą eilę biografijų kandidatų į Augšč. Tarybą. Dau
giausia tai tie, kurie “surišo savo likimą su komjaunimu” ar par
tija ir “eina ten, kur partija siunčia”. To įprasto rimto, apylinkėje 
gerbiamo ūkininko ar visuomenininko bei ūkinio veikėjo tipo 
bolševikinėje spaudoje niekur neužtinkame. Jie jau nėra autori
tetai, praktiškai jie yra beteisiai asmenys, tik darbo jėga. Nebent 
paminimas dar katras reikalingas dėl savo techniškų žinių ar dėl 
seno populiarumo masėse. Bet už tai ir jie turi nors protarpiais 
bolševikiškai papozuoti. Taip šiandien kartais net nebelengva 
atskirti, kuris ten jau virto nuoširdžia bolševikine papūga, o kuris 
tik zidina. - - -

Ltk šiuo metu yra Lietuvoje komūnistų partijai ar komjau- 
priklausančių, sunku pasakyti. Pagal kaikurių partijos 

į. pareigūnų pareiškimus, eiliniuose rajonuose komjaunuo- 
partijai priklausančių esą po 150, 200, 250 — vidutiniškai 

visus atėjūnus. Džiaugiamasi, kad
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lų beabejo, yra daugiau. Partija reiškia viską. Ji 
prižiūri. O tų prižiūrėtoji! daugybė. Ne tik rajonuose, kurie 
atstoja valsčius ir apskritis, — jų yra išviso 87 — bet ir 

ename kolūky*, kiekviename valstybiniame ūkyje (tarybi- 
ūky arba sovchozd), kiekvienoje Mašinų Traktorių Stoty, 

ekviename fabrike bei amatininkų artelėje ir įstaigoje yra 
Irtijos aparato celė. Nuo jų priklauso viskas. Dažni pareigūnai, 

pvz. kolūkių pirmininkai, skaitosi renkami, bet faktiškai jie yra 
skiriami partijos. Kiekvienas partijai nepatikęs yra atleidžiamas 
o kolūkio nariams nurodomas kitas, kuris turi būti išrinktas. 
Išrinktasis, be to, dar tvirtinamas partijos rajono komiteto. Tokia 
jau bolševikinė “demokratija”.

pa

Austrijos nepriklausomybė
“GRĮŽTAME IŠ

Po dešimties metų okupacijos 
Austrijai ima švisti realios ne
priklausomybės viltys. Vakarie
čiai -norėjo jau gerokai seniau 
padaryti Austriją nepriklausoma 
valstybe, bet sovietai statė ne
įmanomas sąlygas; ypač nesuti
ko atitraukti savo okupacinės 
kariuomenės, kol Vokietijos klau 
.simas nebūsiąs išspręstas. Stai
ga sovietai pakeitė taktiką — pa- 
pasikvietė Maskvon Austrijos 
kanclerį J. Raab su kitais dviem 
ministeriais, priėmė juos labai 
iškilmingai ir labai išreklamavo 
šį vizitą pasaulio akyse. Tai bu
bo ženklas, kad Kremlius yra 
nusiteikęs reikšmingam posū
kiui. Po kelių dienų derybų pa
aiškėjo^ kad sovietai nusiteikę 
duoti Austrijai netgi daugiau nei 
kancleris Raab tikėjosi, būtent, 
pasirašyti sutartį, teikiančią 
Austrijai nepriklausomybę, ati
traukti savo okupacinę kariuo
menę, kai tik sutartis įsigalios ir 
tai nevėliau-š.m. gruodžio 31 d. 
Iš spaudoj paskelbtų pranešimų 
matyti, kad Sov. Rusija yra pasi
ruošusi sutartį kokia buvo numa
tyta 1949 m. Pagal ją, Austrija 
turėsianti visišką ūkinę nepri
klausomybę, bet negalėsianti dė
tis į jokias karines sąjungas nei 
laikyti, savo teritorijoj svetimų’ 
valstybių karinių dalinių. Sov. 
Rusija iš savo pusės pasižada 
grąžinti visus Austrijos karo be
laisvius, visus žibalo šaltinius bei 
jų įrengimus, visus laivus ir Du
nojaus uostų įrengimus už sutar
tą kompensaciją. Ji sutinka re
paracijų sąskaita priimti austrų 
gaminius 150 mil. -dol vertės. Nu
matoma, kad netrukus prasidės 
sovietų - austrų ūkinės derybos 
netgi nelaukiant nepriklausomy
bės sutarties pasirašymo.

Nors šis sovietų užsimojimas 
drauge siūlo, kad keturios oku
pacinės valstybės garantuotų 
Austrijos nepriklausomybę, ta
čiau vakariečiuose tai kelia susi
rūpinimo. Mat, šiuo mostu Krem 
liūs gali išpešti tokių pasižadė
jimų, kurie nebūtų malonūs Va
karams. Trijų okupacinių vals
tybių atstovų apsilankymas pas 
Austrijos užsienio r. min. Figl 
kaip tik ir lietė šią temą. Nema
noma, kad vakariečiai pasiprie-

MASKVOS PATENKINTI” — 
šintų Austrijos nepriklausomy
bei, tačiau jų žodis bus reikš
mingas.

Ko siekia?
Kas gi privertė sovietus staiga 

pakeisti savo taktiką Austrijos 
klausimu? Ar nuoširdus noras 
pasirodyti taikingiems ir ver
tiems prez. Eisenhowerio pasiti
kėjimo? Sovietus pažįstantiems 
tai neįtikėtina. Jų posūkyje slypi 
daug stambesnis - siekimas. Kai 
Maskvai nepavyko sukliudyti V. 
Vokietijos įjungimo į Š. Atlanto 
Sąjungą, teko imtis priemonių, 
kad ir Austrija nepatektų visiš- 
kon vakariečių įtakon. Užtat so
vietai ir pareikalavo’, kad Aust
rija įsipareigotų nesidėti į jokią 
karinę sąjungą. Tuo būdu Aust
rija liks išjungta iš bendro vaka
riečių gynybos fronto. Antra, šis 
sovietų mostas stipriai paveikė 
V. Vokietijos gyventojus: ir j uo

KANCLERIS RAAB
se vėl kilo noras tartis su Mask- 
dėl visos Vokietijos nepriklau
somybės, nors ir reikėtų atsisa
kyti sąjungos su vakariečiais. 
Per sekančius rinkimus, jei vy
raus tokios nuotaikos, kancl. 
Adenauerio frontas gali pralai
mėti. Vakariečiams teks pasi
tempti, kad atstvertų naujojo so
vietų posūkio sukeltas nuotai
kas. O atsverti galima, nes Aust
rija teturi 7 mil. gyv. ir 32.368 
kv. mylias ploto ir beturi tos gy
vybinės reikšmės Europai kaip 
Vokietija; kancl. Raab turi val
džią visoj Austrijoj, o kancl. 
Adenaueris tik Vak. Vokietijoj, 
ir todėl pastarosios padėtis skir
tinga. Vargiai'Sutiktų sovietai su 
vieningos Vokietijos nepriklau
somybe, nes turėtų atsisakyti 
nuo ryt. Vokietijos kontrolės ir 
pasitraukti nuo kelio, vedančio 
bolševizmą į vakarus.

POLIO SERUMAS VISIEMS
Po ilgų tyrinėjimų pagaliau 

pavyko rasti serumąVprieš polio- 
melyčio ligą, nuo kurio ikišiol 
medicina nemokėjo apsaugoti. Ir 
tai įvyko dešimtaisiais metais po 
prez. Roosvelto mirties, kuris vi
są gyvenimą turėjo paraližuotas 
kojas ir savo lėšomis daug prisi
dėjo prie tyrinėjimų. Pagal iš
radėjo J. Salk receptą polio se
rumas gaminamas masiškai ir 
netrukus juo bus skiepijami vai
kai JAV ir Kanadoje.-Numato
ma, tuo pasinaudos apie 9 mil. 
vaikų. Kol kas polio serumas

JAVlaisvai eksportuojamas iš 
tiktai i Kanadą. Kitur jo išveži
mas kontroliuojamas, kol jo ga
myba dar nėra pakankama. Vfe- 
dėlto prez. Eisenhoweris pareiš
kė, kad polio serumas būsiąs 
duodamas visiems pasaulio kraš
tams neišskiriant nė Sov. Rusi
jos su jos satelitais. Kol kas te
bus siunčiama tiktai informacija 
apie serumo gaminimą, o nuo 
1957 m.x manoma, užteks jo vi
sam pasauliui. Šiuo metu atsa
kingi .pareigūnai yra susirūpinę, 
kad serumas nepatektų į juodo
sios rinkos globą.
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Ateiviai tebėra laukiami
Nežiūrint padidėjusio nedarbo 

Kanadoj ir daromų priekaištų 
vyriausybei, imigracijos ministe- 
ris Pickersgill pariškė: “Kanado
je nėra sunku įsikurti, nežiūrint, 
kad nedarbas kyla, jei vidutinis 
darbininkas sutinka dirbti bet- 
kokį darbą”. Jo nuomone, padė
tis nesanti jau tokia rimta; di
džioji bedarbių dalis nelieką be 
darbo ilgą laiką. Esą negalima 
tiesiogiai gretinti imigracijos ir 
darbo paklausos; Kanada neska
tinanti 'ateivių specialistų imig
racijos tose ūkio šakose, kur jų 
yra pakankamai.

Visdėlto ministeris Pickersgill 
mano, kad geriausia Kanados 
gyventojų prieauglio priemonė 
esąs lopšys. “Aš nemanau, Raibė
jo ministeris, kad ateivis — iš 
kur jis bebūtų ir kaip geras be
būtų — yra lygiai geras kaip ir 
betkuris kanadietis kūdikis”.

Nors vyriausybės politika nau
jiesiems ateiviams ir yra palan
ki, tačiau iš visuomenės pusės 
girdėti ir kitokių balsų. Seven 
Islands burmistras, atvykęs su 
delegacija į Quebeco miestą, 
skundėsi, kad ateiviai šimtais 
plaukią į .jų vietovę ieškodami 
darbo Ungavos kasyklose, nors 
jos dar nepradėjusios darbo. Jar 
ear 500 asmenų, kurie ne-

Lnigų netgi atgal grįžti. Jis 
provincinę vyriausybę at- 
daugfau policijos, o imi- 

os departamentą prašė ap- 
i aniems bedarbiams ke- 
išlaidas po $15 ir išgabenti 
Imigr. dep. atsakė, kad 

statymo, varžančio ateivių 
es, todėl feder. vyriausybė 
nti teisės čia įsikišti; be to 
!santi įpareigota surasti 
darbo.

en Islands burmistras Lay-

ractj4

dn pareiškė, esą į šią vietovę at
vyksta daug europiečių, many
dami rasti El Dorado, kur moka
mi geri atlyginimai, yo progų iš
leisti maža.' Ungavoje kasyklos 
pradėsiančios veikti tiktai už 6 
savaičių, nes gili žiema sukliu- 
džiusi pradėti darbus anksčiau,

Min. Pickersgill pareiškimo 
atgarsiai

Ministerio J. W. Pickersgill 
pareiškimas, kad už betkokį imi
grantą yra vertesnis kiekvienas 
Kanadoje gimęs kūdikis, jau vir
to politinės propagandos arkliu
ku. Kampanijai prieš jį vadovau 
ja Toronto “The Telegram”. Lail 
raščio korespondentas pateikia 
tuo reikalu nuomones visos eilės 
žmonių, daugiausia naujųjų at
eivių ar jų sūnų, kurie beveik vi
ii pareiškė griežtesnių ar švel 
nesnį pasipiktinimą dėl iš to pa- 
•eiškimo išvedamo Kanados gy
ventojų rūšiavimo į vertingos 
liūs ir mažiau vertingus atei
vius. Šitaip interpretuojama; 
migracijos ministerio pareiški
mas be abejo kvepia rasistiniu 
kvapeliu, tačiau yra visiškai per 
matoma, kad opozicinė konser
vatorių partija iš to nori sau su
sikrauti kapitalo naujųjų zkana- 
’iečių širdyse, nors vargu ar ga- 
ma būtų teigti, kad liberalų 
vašia būtų naujiesiems atei- 
iams tolimesnė, o konservato- 
ių artimesnė. Greičiau priešin

gai. Konservatoriai juk iš esmės 
ra senųjų britiškų tradicijų at- 

•ama ir saugotojai. Ar tik ne 
iierns priklauso ir žinomas oran- 
žistų veikėjas, kurį laiką ėjęs 
Toronto miesto burmistro parei
gas p. L. H. Saunders, kuris ta 
proga imigracijos ministerį “pa-j 
taisė”, teigdamas, kad žmogaus 
vertę nustatanti ne jo kilmė bei

rasė, bet religija ir vertingi tesą 
tik protestantai imigrantai. Po
nas Saunders į Toronto burmist
ro vietą, matyt, jau nebepreten- 
duoja, jei taip ima garsintis...

“The Telegram” pateikia ir 
dviejų lietuvių pasisakymus dėl 
ministerio Pickersgill pareiški
mo: V. Verikaitis pastebi, kad 
čia visi yra imigrantai, o V. 
Tvardauskas ministerio pareiš-» 
kimą pavadina nesąmone.

Min.. Pickersgill pereitą sek
madienį žurnalistams Winnipege 
pareiškė nusistebėjimo,*, kad jo 
josakįs taip interpretuojamas, 
kai jis tik norėjęs pasakyti, jog 
Kanados gyventojų skaičiui pa
gelti geriausiai tinkąs padidini- 
nas gimimų skaičiaus. Kiekvie
nas imigrantes esąs atvežamas 
am, kad taptų kanadiečiu, o Ka- 
įadoje gimę nuo pradžios esą 
;anadiečiai.

Rytų Vokietijos komunistinė • 
vyriausybė pranešė, kad jos sau
gumo organai SSD suėmė 521 
asmenį už šnipinėjimą ir sabota
žą. Esą JAV, Didž. Britanija ir 
Prancūzija savo zonas Berlyne 
pavertusios špionažo centrais. 
Jos aprūpinusios sau ištikimus 
vokiečius amerikiečių radijo 
siųstuvais, ginklais, nuodais, pa
degamąja medžiaga, padirbtais 
dokumentais bei maisto kortelė
mis ir slaptomis instrukcijomis. 
R. Vokietijos vyriausybė kaltina 
ypač inž. Anno Bade, esą jis, 
amerikiečių pavestas, organiza
vęs vasario 16 rytinio Berlyno 
radijo stoties rūmų padegimą. 
Kaltina taip pat Ernst Huetter, 
ryt. Vokietijos tiekimo šefą, esą 
jis, amerikiečių ir socialdemo
kratų partijos pakviestas, sabo
tavęs R. Vokietijos ūkį. Visi su
imtieji esą bendradarbiavę su 
slapta žvalgybos organizacija, 
vad. gen. Gehlen, kuri, tarnau
dama vakariečiams, R. Vokieti
joj užnuodijusi 1200 jaučių.

pasiekti tiktai laisvais rinkimais, 
prižiūrimais tarptautinės kont
rolės. Jie taip pat kreipėsi į Va-> 
karų Europos socialistines parti
jas, prašydami nesidėti su komu
nistais, o susidėjusius- — nu
traukti su jais bendradarbiavi
mą. Toks prašymas buvo pasiųs
tas ir italų kairiojo sparno so
cialistams, kuriems vadovauja 
Neni. Jie eina drauge su komu
nistais jau 20 metų.

Savaitės įvykiai

Tremtinių socialistų 
kongresas

Italijos Torine pasibaigė socia
listų kongresas, kuriame dalyva
vo partijų atstovai — tremtiniai 
iš Bulgarijos, Čekoslovakijos, Es
tijos, Jugoslavijos, Latvijos, Lie
tuvos, Lenkijos ir Rumunijos. Jie 
nutarė kreiptis- į viešąją pasau
lio opiniją, prašydami paremti 
kovą už laisvės grąžinimą pa
vergtoms tautoms bei žmogaus 
teisių atstatymą. Tai esą galima

Komunistai pralaimėjo
Prancūzijoj praeitą sekmadie

nį įvyko vietinio pobūdžio rin
kimai. Juose komunistai gavo žy
miai mažiau balsų nei anksčiau. 
Pagal negalutinius duomenis, iš 
922 atstovų komunistai gavo 23, 
socialistai 144,' radikalai 266, 
MRP 63, konservatoriai 350, kair. 
grupės 45 ir tt.

— Antverpenas, Belgija. — Čia 
įvyko didelė demonstracija, ku
rioje dalyvavo 20.000 katalikų. 
Jie protestavo prieš vyriausybės 
politiką kat. mokyklų atžvilgiu. 
Per susirėmimą su policija suim
ta 10 asmenų.

Keturių didžiųjų konferencija numatyta šią vasarą. Tokios 
konferencijos jau seniai pageidavo Churchillis, Anglijos darbie
čiai, buvęs min. pirm. Mendes-France ir kiti Prancūzijos politikai, 
tačiau JAV nesiskubino ir nematė reikalo kalbėtis su sovietais, 
kol šie neparodys geros valios. Pastaruoju laiku betgi, ypač Pran- 
lūzijai spaudžiant, JAV laikysena sušvelnėjo, juoba, kad Paryžiaus 
sutartys jau beveik visų vakariečių ratifikuotos. Paryžiuje, buvo 
susitarta, kad JAV, D. Britanija ir Pranrūzija imsis iniciatyvos 
šaukti keturių didžiųjų konfe-®————————————————— 
renciją dar šią vasarą. Numato
ma, joje bus svarstomos Vokieti
jos, Austrijos ir kt. problemos. 
Nei darbotvarkė, nei vieta, nei 
tiksli data nėra nustatytos. Tam 
reikalui būsiąs šaukiamas spe
cialus trijų didžiųjų posėdis, ku
riame taip pat būsianti apsvars
tyta bendra visų trijų laikysena 
sovietų atžvilgiu.

Rinkimai Anglijoj
Premjeras A. Edenas po devy

nių dienų svarstymo apsispren
dė siūlyti karalienei paleisti da
bartinį parlamentą gegužės 6 d. 
ir paskelbti naujus rinkimus ge
gužės 26 d. Edenas motyvuoja 
tuo, kad su premjeru pasikeiti
mu reikią sustiprinti D. Britani
jos politinį prestižą viduje ir už
sieny. Parlamentas susirinko po 
Velykų svarstyti biudžeto ir 
baigti savo dienų, nes birželio 14 
d. susirinks jau naujai išrinkta
sis. Jis buvo išrinktas 1951 m. ir 
galėjo dirbti dar iki sekančių 
metų, tačiau Edeno vyriausybė 
nutarė nelaukti. Ji mano, kad 
dabartinis momentas konserva
toriams yra palankus ir todėl ti
kisi padidinti savo atstovų skai
čių. Dabartiniame parlamente 
jie turėjo tik 18 atstovų persva
rą. Įvykę kaikuriose vietovėse 
savivaldybių rinkimai buvo pa
lankūs konservatoriams ir tai, 
matyt, paskatino Edeną skelbti 
rinkimus dabar. Be to, finansinė 
krašto būklė esanti patenkina
ma, ir tai duoda vilčių, kad gy
ventojai pareikš savo pasitikėji
mą Edenui kaip min. pirminin
kui. Darbiečiai betgi kalba prie-, 
šingai. Jie mano, kad konserva
toriai pabūgę blogėjančios kraš
to ūkinės būklės ir norį eiti į rin
kimus dabar, kol dar nematyti 
visiško bankroto. Jų vadas Att
lee šiuo metu lanko Kanadą sa- 
kydaams politines kalbas, siūly
damas kom. Kiniją priimti į J. 
Tautas, su .amerikiečiais neko
voti už šiangkaišeko Formozą — 
panašiai kaip Indijos min. pirm. 
Nehru. Sužinojęs telefonu apie 
naujus rinkimus pareiškė su
trumpinsiąs" savo keliones ir 
grįšiąs Anglijon ruoštis rinki
mams. Nežiūrint įvykusio skili
mo dėl A. Bevano, darbiečiai ti
kisi laimėti rinkimus ir eina į 
juos kol kas išlyginę vidinius ne
susipratimus.

Krizė Prancūzijoj?
Krizių šalyje — Prancūzijoj 

vėl bręsta nauja krizė. Kol kas 
ji dartnepasiekė viršūnių, bet po
litiniuose sluogsniuose ima įsi
siūbuoti. Mat, viešumoje pradėta 
kelti prieš metus įvykęs prancū-

zų pralaimėjimas prie Dien Bien 
Phu, kur pulk. De Castries su 
9000 karių buvo priverstas pa
siduoti po 56- dienų kovos. Nors 
jo vyr. gynėjas ir buvo pakeltas 
generolu, tačiau vėliau jam bu
vo padaryta aštrių priekaištų. 
Dabar imta reikalauti, kad to 
meto vyriausybės duotos ins
trukcijos Indokinijos augšt. pa
reigūnams būtų paskelbtos. Ypač 
tai liečia MRP žmones, kurie 
tiesiogiai tvarkė Indokinijos rei
kalus. Kaip žinoma, Mendes - 
France nuvertė J. Laniel vyriau
sybę vien dėl Indokinijos klausi
mo. Dabar ano meto kartėlis at
sirūgsta ir tampa politinio erze
lio objektu. Dabartinės vyriau
sybės karo min. gen. P. Koenig 
paskelbė,kad esanti sudaryta 
speciali komisija tirti tam įvy
kiui. Ji, žinoma, domėsis kariniu 
požiūriu, bet negalės išvengti ir 
politinio, už kurį atsakinga to 
meto vyriausybė. Pastarąją su
dariusios grupės kaltinamos dar 
ir tuo, kad jų žmonės pasinau
doję, ir finansiškai, keisdami In
dokinijos pijastrą į frankus sau 
palankiu kursu. Apie šį išnaudo
jimą pasisakė ir parlamentarinė 
komisija, . nors jos pranešimas 
anksčiau spaudoje ' nebuvo ke
liamas. Ryšium su Dien Bien 
Phu ginču suimta žurnalistų, 
kurie esą paskelbę slaptų infor
macijų. Jei visas šis reikalas dar 
labiau įkais, E. Faure vyriausy
bė atsidurs pavojuj.

Azijos - Afrikos konferencija
Praėjusią savaitę pradėjo rink

tis Indonezijos mieste Bandunge 
Azijos - Afrikos valstybių atsto
vai konferencijai, kuri prasidėjo 
bal. 18 d. Dalyvauja 29 kraštų 
atstovai. Didelės kom. kiniečių 
delegacijos dalis su keliais ko
munistų žurnalistais nukrito su 
lėktuvu į vandenyną ir žuvo. 
Lėktuvas priklausė Indijos bend
rovei. Buvo manyta, kad ten bu
vo ir Kinijos min. pirm. Čuenlai, 
bet pasirodė — netiesa. Peipin- 
gas apkaltino už tai Čiangkaiše- 
ką, esą tai jo sabotažas.

Konferencijoj dalyvauja ir In
dijos min. pirm. Nehru, Egipto 
min. pirm. pulk. Nasser ir kt. 
Atrodei, jie visi sutaria, kad ko
lonializmo laikotarpis turi baig
tis. Kiti svarstymai paaiškės se
kančią savaitę.

— Budapeštas. — Kom parti
jos vadovybė pašalino Imre Na
gy iš min. pirm, pareigų ir par
tijos vadovybės. Su juo pašalin
tas Mihaly Farkas, vienas kom
partijos sekretorių. Taip krinta 
Malenkovo šalininkai.

MIRĖ GARSUSIS EINŠTEINAS
Princetono ligoninėj, JAV-se,< 

mirė garsusis matematikas dr. 
Albertas Einšteinas; eidamas 77 
metus. Kilęs .iš Vokietijos, žydų 
šeimos, gurėjusios įmonę. Vai
kystėje nebuvęs labai gabus; pa
saulį nustebino sulaukęs 26 m, 
amžiaus savo reliatyvybės teori
ja, skelbiančią, kad laikas esąs 
reliatyvus priklausomai nuo tri
jų erdvės matavimų. Jo matema
tiniai išvedžiojimai atidarė ke
lius į atominės energijos atradi
mą. Jam buvo suteikta Nobelio 
premija 1921 m. Ištisus 40 m. dir
bo jisai ieškodamas rakto, kuris 
išaiškintų pasaulio visatos sąran
gą ir jo veikimą. Mirė betgi toj 
srity nieko nauja nepaskelbęs.

“Vieningas” parlamentas
Kovo 18-21 d “Tiesa” paskelbt 

lakoniškus .Eltos komunikatu? 
apie Augščiausios Tarybos sesiją 
trukusią 2 dienas, joje pasakytas 
kalbas ir nutarimus. Kalbėta tik 
dėl pateikto “tvirtinti” biudžeto 
Ir nei vienas iš deputatų abso
liučiai nieko nekritikavo, bet tik 
garbino kompartiją, kurios rū
pesčiai liaudies gerove esą ma
tyti iš biudžeto, ir kvietė visus 
uoliai vykdyti biudžetą. Be biu
džeto priėmimo dar “didelis” 
ivykis buvo “naujos vyriausy
bės” sudarymas. Dėl to niekas 
nekalbėjo nei žodžio, o tuojau 
po to Niunka paskelbė, kad se
sija baigta.

Lietuvos TSR Augščiausios Tarybos deputatų grupė sesijos pertraukos metu Vilniuje. Iš kairės de
šinėn: rašytojas E. Mieželaitis, K. Korsakas, žemės ūkio akademijos žemdirbystės katedros vedėjas 
P. Vasiliauskas, “Drobės” fabriko direktorius A. Plioplys ir rašytojas J. Šimkus.
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[Adenaueris savo liniją išves

LIETUVIŠKI APMASTYMAI
Prigijo gražus paprotys skirti 

pre m j jas literatams. Tiesa, 
mums laikraštininkams, girdėt 
ir muzikams, pavydu labai, ir 
dailininkai jaučiasi užmiršti. 
“Draugas” jau 1955 metų roma
no premiją prižadėjo, kuom nuo
širdžiausiai džiaugiasi visas lie
tuviškas svietas. — Aidai, kiti, 
po mažesnes sumas kaišioja. Pra
ėjusią savaitę ir Brooklyno 
“Darbininkas” —“leidėjai ir re
dakcija”, paskelbė konkursą pa
minėti leidinio 40 metų sukak
čiai. Paminint taip, kad būtų pri
sidėta “prie lietuviškos dvasios 
ir kūrybos tolimesnio palaiky
mo”. Tik šis konkursas turi nau
jovių,-kurių nebuvo “Draugo” ir 
“Aidų” konkursuose. Pastarieji 
trumpai drūtai skelbia duosią 
premiją už “geriausią” kuriam 
apspręsti sudaroma Jury komisi
ja: lietuvių intelektualų geriau
sių iš geriausių. “Darbininko” 
$500 kad laimėtum Tavo lietu
viškosios dvasios kūrybos dra- ■ 
mos veikalas turi būti... “pri
einamas šių dienų žiūrovų dau
gumai ir, neprasilenkdamas su 
krikščioniška bei tautine dvasia, 
veikti žiūrovą pozityviai..Tik
riausiai suredagavimas kaltas, 
kad lietuviuose kūrėjuose kilo 
dėl “Darbininko” dramos kon
kurso murmėjimas. Greičiausia 
buvo norėta pasakyti, kad dra
mos veikalas tinkamas 
teatrams.

Mėgėjų 
(ai)

Niekaip
Brooklyno 
paskelbtas 
bėjimas su iš liberalų suvažiavi
mo grįžtančiu LRS vadu p. Žy
mantu. Ir klausimo ir atsakymo 
iškėlimas viešumon privalėjo 
būti paremti kažkuo daugiau nei 
laikraštininko (turinčio Prancū
zijos kariuomenės apmokymą) 
ar p. Žymanto (buvusio Vilniaus 
un-to dėstytojo ir pogrindžio 
veikėjo) nesuvokimu, kas dera 
viešumai pasakoti. Ką LRS pir
mininkas manąs apie “Karvelio 
radijo laivą Lietuvos pakraš
čiuos?” Žinoma, lietuvių libera
lų atstovas labai blogai manąs, 
veik kvailiu URT vedėją laikąs, 
fantastu! Jam visa negerai, kas 
iš Vilkinių sferų išeina. Kodėl? 
Mąstykime: LRŠ valdžia randa
si Londone, fabrikuos nedirba, 
o gyvena... Londone gi dažnai 
lankosi ir “Visų Diplomatų Še
fas”, kurį kaikas yra vadinęs 
“britiškosios” Europos šalininku. 
VLĮKas, dabartiniame stovyje, 
gal per Amerikos Lietuvių Tary- I 
bą, turi ryšius su galingąja de
mokratija ir Vašingtonu. Esant 
lietuvių daugumai Jungtinėse 
Valstybėse ir Kanadoj VLIKas 
savaime yra proamerikoniškos 
orientacijos, nes pagaliau Ame
rika vienintelė kietai ir nuošir
džiai stovi už Pabaltijo nepri-1

iš galvos 
“Vienybėje” 
Vyt. Arūno

neišeina 
neseniai 
pasikal-

klausomybės ir žmogaus teisių 
jame atstatymą.

Baltijos jūra — britų zona?
Kaip jau TŽ buvo rašyta NA 

TO šiaurinio sparno. vadovybė 
priklauso britams gen. Sir. Ro
bert Mansergh ir viceadmirolui 
G. V. Gladstone. Nors realios jė- 

[ gos jie ir nedaug turi, bet už
simojimai dideli — užblokuoti 
Baltijos sovietų laivyną ir kont
roliuoti Murmansko uostą. Kad 
vieko daugiau turėtų britai ame
rikiečiams tikriausiai kojos ne
leistų Baltijon įkišti. Jie ir dabar 
bene aršiausiai priešinasi Ameri
kos karo laivynui perkelti arčiau 
Baltijos dalį, o vėliau ir visą 6-ją 
eskadrą, kaip tai jau seniai su
gestoj onuoja net vokiečių buvę 
admirolai. O prisimename kas 
atsitiko, kada NATO karo laivy
nas vadovaujamas amerikiečio 
buvo bene 1951 m. užsimanęs 
pamanievruoti Baltijos mėlynė
je. Kažkas patriukšmavo ir Bal- 

Į ūjoj buvo ramu. Bet britų nelai
mei NATO šiaurinio sparno ka
ro aviacijos viršininku yra ame
rikietis, gen. maj. H. L. Saudęrs, 
kuris, kaip dabar aiškėja, tikru
moje ir bus šio sparno tikrasis 
gynėjas disponuodamas galingą
ją 49 karo aviacijos diviziją Ang
lų salose. Jo F84F lengvieji bom
bonešiai - naikintuvai sutriuš
kintų kiekvieną sovietų tankų 
pasikėlimą žygiui i vakarus. To
dėl turbūt amerikiečiai mano 
turį teisių į Baltijos erdvę nors 
lygiai kaip britai turbūt jiems 
“Karvelio idėja” buvo įdomi — 
“Voice of America” laivas trans
miterius atlieka didžiulę misiją 
Graikijos ar Turkijos vandeny
se. O radijams kaip tik sunkiau
sia dėl trukdymų yra pasiekti 
anapus Baltijos. Lietuvių, saky
sime aptarnaujamas radijo lai
vas, 50 km atstume nuo Lietuvos 
įgalintų pavergtuosius klausytis 
laisvųjų VLIKo ir AB programų 
viduriniosiomis ir net ilgosiomis 
bangomis! Bet tai nepatiko ir 
atrodė “neįgyvendinama” LRŠ 
pirmininkui p. Žymantui ir Vyt. 
Arūnui — jie tikriausiai turi ge
resnių projektų Lietuvai padėti! 
Ar čia tik nevyksta slapčiausias 
pasistumdymas dėl įtakos sferų 
Baltojoje?

Ir kaip keista kai prisimeni, 
kad aršiausi ir seniausi VLIKo 
opozicionieriai siekią sunaikinti 
pačią jo įdėją, yra asmenys pri
silaiką Britanijoje, arba dažnai 
joje apsilanką. J. J.

me-

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS 

Didelis pasirinkimas importuotų
džiagu moterų ir vyrų kostiumams ir 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1299 DUNDAS ST. W. TORONTO 

Tel. LL. 3222.

ŽUKLAVIMO
IR ĮVAIRIUS KITUS SPORTO 
REIKMENIS SU ATITINKAMO
MIS NUOLAIDOMIS GAUSITE
TIK

J, Berzinskas
1212 DUNDAS ST. W., TORONTO. TELEF. LA. 9547

Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

Ligi šiol Vak. Vokietijoje di
džiausias koalicijos dėmesys bu
vo skiriamas įvairioms užsienio 
problemoms. Didžiausia iš jų — 

^Vokietijos įjungimas į Vakarų 
gynybos bendruomenę ir suvere
numo atstatymas — laikoma iš 
esmės jau išspręsta. Tiesa, so
cialdemokratai mėgina visais ga
limais būdais sutrukdyti Vokie
tijos atginklavimą ir Vakarų gy
nybinės bendruomenės sustipri
nimą, tačiau neabejojama, kad 
net ir tuo atveju, jei Vokiečių 
konstitucinis teismas pripažintų 
jų skundą pagrįstu ir teisėtų, vis 
dėlto būtų surasta reikalinga iš
eitis ir, prireikus, sumedžioti 
reikalingi % balsų atitinka
miems konstituciniams nuosta
tams keisti. Dabartinė profesinių 
sąjungų vadovybė yra nutolusi 
nuo nepolitinio ir neutralaus pa
grindo ir vįs daugiau pasineša į 
socialistinį ekstremizmą, kuria
me randa gerą dirvą veikti taip 
pat kai kurie užsimaskavę komu
nistų simpatikai.

Jau per Vak. Vokietijos fed. 
parlainnto rinkinius vokie
čių profesinės sąjungo's visu 
savo svoriu ir turimais iš
tekliais stojo prieš feder. vy
riausybę ir propagavo bal
suoti už socialdemokratus.

Dabar jos ypač smarkiai stoja 
prieš Paryžiaus sutarčių patvir
tinimą ir pagal jas Vokietijos 
įsijungimą į Vakarų bendruome
nę. Vokiečių darbo žmonės ne
norį 60 mil. tautai užtraukti nau
jo sunaikinimo ir karo tik tam, 
kad tuo būdu 5 amerikiečių divi
zijos galėtų saugiai pasiekti savo 
tėvynę ... Tokie ir panašūs pa
reiškimai, o ypač tarptautinę so
cialistų kovos mokyklą išėjusių 
pareigūnų kovos metodai, verčia 
krikščionis darbininkus ir neut
raliuosius imtis reikalingų žygių, 
kad profesinės sąjungos nekryp- 
tų į vis didesnį partinį politišku- 
mą, bet laikytųsi to pagrindo, 
kuriam jos yra ir sukurtos, — 
ginti profesinius darbo žmonių 
reikalus. Krikščionių profesinių 
sąjungų veikėjo Kaiserio, Arnol- 

| do ir kitų įsitikinimu,
vokiečių prof, sąjungų užim
tasis kursas darosi vis "radi
kalesnis.

Ligi šiol griežtesnių žygių prieš 
tokį radikalėj imą nebuvo imtasi 
tik todėl, kad tuo būdu radikalai 
būtų galėję tik dar daugiau šauk
ti ir savo pozicijas sustiprinti. 
Tačiau, nenorėdami leistis toliau 
terorizuojami, krikščionių prof, 
sąjungų veikėjai Koelne kovo 
pradžioje buvo susirinkę posė
džio ir svarstė, kokių reikėtų im
tis priemonių, kad darbo žmonių 
interesai ir jų laisvės nebūtų pa
našių profesininkų, kaip dr. 
Agartzas ir kt., piktnaudojami. 
Su jais eina drauge vokiečių ka
talikų jaunimo sąjunga, su kuria 
profesinių sąjungų veikėjai ta
riasi turį daugiau kaip 1 mil. na
rių. Per posėdžius buvo 

nuspręsta imtis konkrečių 
žygių krikščionių prof, są
jungų darbininkų reikalams 
ginti, nes ligi šiol visokie 
protestai ir prašymai neves
ti partinės politikos pasiro
dė nesėkmingi.

Ar bus prieita prie profesinių i 
sąjungų skilimo, priklausys nuo 
to, kokios politikos ateityje lai-

vadovaujančių postų pasitraukti. 
Vietoj min. Kaiserio naujuo
ju visos Vokietijos ministe
rijos tvarkytoju numatomas 
ligšiolinis atstovas Londone 
Schlangę - Schoeningen, ka
daise buvęs taip pat mini
mas kandidatu į kanclerius.

Jis po mirusio Ehlerso laikomas 
vienu iš stipriausių vadovų CDŪ 
partijos evangelikų sparne. Smar 
kiai kyla taip pat net ir opozi
cijoje V. Vokietijos fed. parla
mento pirmininko dr. Gersten- 
maįerio vardas. Jis pasirodė žy
miai nepartiškesnis, negu buvo 
išsyk tikėjęsi socialdemokratai 
ir kiti. Į Londoną buvo iškvies
tas britų CDU frakcijos parla
mente pirmininkas dr. von Bren- 
tano. Svarbiausia jo vizito prie
žastimi laikomi pasitarimai su 
britų politikais, kaip turėtų būti 
sprendžiamos Vokietijos proble
mos per busimąją 4 didžiųjų 
konferenciją. Egzilų politikų ne 
vienas baiminasi, kad, padarius 
Sovietams tam tikrų nuolaidų 
Vokietijos ir Austrijos klausi
mais, Vakarai iš savo pusės ne
padarytų bolševikams nuolaidų 
pavergtųjų tautų sąskaita. Vo
kietijoje bent netikima, kad iš 
dabartinės Berlyno “šaltosios 
blokados” išsivystytu rimtesnė 
blokada, kokią vieną kartą Ber
lynui jau teko pergyventi. Atei
tyje vokiečių politikoje tikimasi 
naujo posūkio vidaus proble
moms spręsti. Erhardas užtikri
no, kad net ir Vokietijai įsijun
gus į Vakarų gynybinę bendruo
menę Vak. Vokietijoje nesmuks 
nei gyvenimo standartas, nei pi
nigo realioji vertė. Krašte vis 
daugiau pagaminama gėrybių, ir 
Vokietijos vardas visur įgauna

V. R.

kysis prof, sąjungų vadovai. Po 
Boecklerio mirties daug kas pa
sigenda tokio prof, sąjungų ne
utralumo, koks yra buvęs anks
čiau.

Ir vokiečių vyr. koalicijoje 
esama tam tikrų rūpesčių. Kanc
leris Adenaueris laikomas vienu 
iš stipriausiu Europos apjungi
mo šalininkų ir tos minties vyk
dytojų. Tačiau ir jis pats — grei
čiausiai dėl tam tikrų būdo ypa
tumų, kietumo ir kai kada nesi
skaitymo su kitų nuomone — tu
ri savo partijoje nemaža jo ne
mėgstančių. Vienu metu buvo 
rimtai svarstomas klausimas, 
kad jį reikia pakeisti kitu, Aden
aueris buvo pamętęs (ar kas nors 
labai gudriai nunešė...) savo as
mens užrašus — ir dėl to buvo 
labai susijaudinęs, bijodamas, 
kad tų užrašų nepanaudotų opo
zicija vyriausybės politikai kenk 
ti. Vietoj jo

kancleriu buvo numatytas 
dr. Hermes, vokiečių ūkinin
kų vadas.

Europos apjungimo šalininkai 
tiesiog bijojo, kas būtų, jei kancl. 
Adenauris negalėtų savo politi
kos išvesti ligi galo, o žymiausi 
jo planai nebūtų realizuoti. Ta
čiau dabar, atrodo, tie pavojai 
jau yra praėję — Adenauerio po
zicija laikoma tvirta ir pastovia. 
Priešingai, jis į ČDU pusę suge
ba patraukti net tokius pasižy
mėjusius ūkio specialistus, kaip 
prof. Erhard, kurio ūkinė politi
ka stebina viso laisvojo pasaulio 
tos rūšies specialistus ir rodo, 
kaip ryžtingais žygiais galima 
pasiekti puikių rezultatų. Taip 
pat galvojama, kad kai kurie jo 
asmeniniai priešininkai arba ne- 
norintiej remti jo politinės lini
jos turės iš vyriausybės arba iš I vis daugiau pagarbos.

Maskva remia komunistinę spaudą
Prancūzų komunistų laikraš-Į 

tos “L’Humanitė” ] 
bylą laikraščiui “L’Aurore” 
paskelbimą, kad, esą, Prancūzi
jos komunistų laikraščiai gauną 
iš Sovietų Sąjungos pašalpas. 
Tačiau “L’Humanitė” bylą pra
laimėjo, teismas visas komunistų 
pretenzijas atmetė, o du neatvy
kusius liudininkus — Hilsum ir 
Osvald, direktorius komunistų 
banko, kur laikomi Sov. Sąjun
gos pinigai Paryžiuje — nubau
dė po 12.000 fr. ir konstatavo, 
kad “L’Humanitė” savo skiltyse 
veda propagandą, ginančią sveti
mos valstybės (Sov. Sąjungos) 
interesus.

Teismo metu “L’Aurore” ad
vokatai, pasiremdami buv. vid. 
reik. min. Jules Moch, polic. pre
fekto M. Brune kalbomis parla
mente ir pačių komunistų spau
doje pateiktais duomenimis, įro
dė, kokias sumas komunistų 
spauda yra gavusi iš Sov. Sąjun
gos. Advokatai pacitavo ištrau
kas iš komunistų laikraščių ir 
Stalino,^Lenino, Maurice Thorez 
kalbų ir raštų, kur teigiama, kad 
Sov. Sąjungos nuolatinis tikslas 
buvo ir yra sukelti revoliuciją 
kituose kraštuose.

Ądv. Linard, pąsiremdamas 
statistiniais duomenimis iš ko
munistų laikraščių, konstatavo, 
kad 1949 m. Prancūzijoje buvo 
24 kom. dienraščiai, spausdiną 
kasdien 1.621.000 egzempliorių. 
1953 m. beliko 14 dienr., su 858.- 
000 egz. tiražu. Savaitraščių 1949 
m. buvo 91 (18 Paryžiuje, 76 pro
vincijoje), su 2.485.000 egz. tira
žo. 1953 m. belijo 38 leidiniai 
(16 Paryžiuje ir 22 provincijoje), 
su 1.683.0,00 egz. tiražo. 1953 m. 
“L’Humanitė” išleido 181.000 
egz., gi dienraštis “Le Soir” už
sidarė.

Kryžius dykumose
Ne, Ryan O’Kelly netikėjo 

Dievo buvimu. Jo gyvenimo pa
grindas — realus protas ir tik 
dėl to jis atmetė religinį kultą ir 
šv. Raštą, kaip atgyventas epo
chos senienas. Tačiau, jis tapo 
§jų dienų kankiniu, nors jo nie- 

net
sjų dienų kankiniu, nors 
kas nepaskelbė šventuoju, 
nei nepaminėjo.

Negev dykumų policijos virši
ninkas Ryan budriai saugojo 
Egipto ir Palestinos sieną, kurią 
dažnai peržengdavo beduinų 
gaujos. Jų karavanai buvo stip
riai ginkluoti, nes vertėsi ginklų, 
opijaus ir kitokia nelegalia pre
kyba. Beduinai gyveno dykumo
se ir pripažino tik stipresnio tei
sę. Ši teisė pasireiškė priešo su
naikinimu, kuris drįso pastoti 
gaujai kelią. Su šiais įstatymų 
laužytojais narsiai kovojo Ryan 
O’Kelly. Jis buvo augšto ūgio. 
Jo veidas žibėjo it varis nuo 
karštos Afrikos saulės spindulių, 
o raudoni plaukai i& blizgančios 
it sakalo akys mirtinai gazdino 
auką. Jo lenkta erelio snapo no
sis visiškai pribaigdavo priešą. 
Jis buvo tikra pabaisą Hasiju ir 
kitų beduinų gaujoms, kurioms 
užtekdavo paminėti tik Ryan 
vardą, kai viską palikę pasi
traukdavo į dykumas.

Pats Ryan nebuvo sentimenta
lus vyras. Nuolatinis gyvenimas 
dykumose jį užgrūdino ir pripra-

PASKOLOS tMo
VISIEMS REIKALAMS •

IMAMAI:
1. NAUJI 

IŠSIMOKĖJIMO 
LAIKOTARPIAI.

2. NEAUGŠTI 
PROCENTAI.

3. AŠMENINĖ 
PATIKIMA 
TARNYBA.

4. DUODAMA UŽ 
JŪSŲ PARAŠĄ.

5. PASKOLOS NUO 
$50 IKI $2.000.

TURIME DAR ĮVAIRIŲ 
KITŲ PLANŲ, 

rajono gyventojams.
Skolinama įvairiems reikalams.

Kodėl nepasiteirauti šiandien — jokių įsipareigojimų.

Paskolos duodamos tik Toronto
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skaičius B
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400,00 [ 23.88 20
| 500.00 | 29.85 | 20
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992.51 | 51.00 | 24

Į 1206.58 | 62.00 | 24

| 1517.96 | 78.00 ’ 24

EQUITABLE FINANCE 
CORPORATION 

LIMITED

E. R. LANE, Mgr.
25 Bloor St. W. WA. 4-7731

ŠIAURĖ
(CSc.) Pagal Robert A. Phil

lips, iš Užs. Reikalų Departamen
to, mes esame ant slenksčio nau
jos eros, kuri turi prasidėti Ka
nados tolimoj šiaurėj. Esą, laike 
20-30 metų kanadiečiai siūbtels 
į tolimą šiaurę, kaip kad jie vie
ną sykį pajudėjo į vakarus. Ka
nada, sako, staiga sužinojo, kad 
ji yra savininkė pasauly turtin- 
gįausiO'krašto, ir gyventojų skai
čiui vis didėjant bus prieita prie 
to krašto turtų išnaudojimo,'

Visa Šiaurė turi 1.500.000 k v. 
mylių plotą — 49% viso šio kraš
to plote — nors 80% visų mūsų 
gyventojų vis d,ar gyvena 100 
mylių ruože nuo JAV sienos. 
Šiaurė nėra bevaisė dykuma, jis 
tvirtina. Ten yra virš 1.500.000 
akerių ariamos ir dirbamos že
mės, kuri galės išmaitinti didelį 
skaičių žmonių maisto nęimpor- 

1 tuojant iš kitų sričių. Daržovės 
užauga didesnės negu bet kur 
kitur Šiaurės Amerikoj.

' . Yukone ir Šiaur. - Vakarinės^ 
teritorijose yra didelį ištekliai 
alavo, sidabro, aukso, cinko, ir 
medžio neturinčio sau lygaus 
pasauly. Nuo karo pabaigos pri
vati pramonė ten padaugėjo per 
tūkstantį kartų. Temperatūra' 
derlinguose plotuose, kaip Mac-j 
kenzie lygumoj, yra visai paken-j 
Čiama. Vasaros metu galima 
maudytis net tam tikrose dalyse 
Šiaurės Okeano.

Žmonės .tolimojoj Šiaurėj jau 
gyvena pasiturinčiai. Eskimai — 
jų dabar priskaičiuojama ligi 
10.000 — daugėja kasmet po 1%.! 
Baltaodžių priskaičiuojama ligi j 
13.000, nuo paskutinio karo pa-l

ŠAUKIA
dvigubėjo.

Vienintelė kol kas kliūtis gy
venti šiaurėje, kaip Phillips sa
ko, yra pragyvenimo brangumas. 
Pervažiavimo išlaidos yra penkis 
kartus didesnės kaip pietinėj 
Kanadoj. Bet ši kliūtis bus nu
galėta, nes įvairių rūdų ištekliai 
yra didesni ir geresnės rūšies, 
negu bet kur kitur. Jų eksploa
tacija pagelbės išlyginti visa 
kitą.

— Viena. — Austrijos preky
bos ministeris Udo Illig skrido 
balionu reklamuodamas labdary
bės vajų ir turėjo nusileisti so
vietų zonoje. Čia buvo suimtas, 
bet netrukus buvo paleistas ir 
atsiprašytas.

—- Praha. — Buvęs Čekų vice
premjeras Lausman, kuris, 1950 
m. buvo pabėgęs į vakarus, o 
1953 m. grįžo, nuteistas 20 metų 
kalėti.

tino prie didžiausių sunkumų. 
Jis nerodė užuojautos nei savo 
draugams,a nei kitiems, kurie ve
dė, jo manymu, prabangiškai 
sotų gyvenimą. Jo kovose užgrū
dintą veidą perbėgdavo paniekos 
šypsena, kai jis pamatydavo il
guose rūbuose vienuolius. Jis 
mėgo savo gyvenimą, nors jis 
buvo labai sunkus ir pavojingas. 
Štai jo filosofija:

“Ar galima praleisti gyvenimą 
už vienuolyno sienų arba arabus 
versti privarta į krikščionybę, 
jeigu pats mielasis Dievas nepa
jėgė sujungti žydų, krikščionių 
ir arabų? Jis to nepadarė net 
šventojoje Palestinoje. Sunkusis 
gyvenimas tampa maloniu, kai 
sėdi ant eiklaus žirgo su ginklu 
rankoje ir pasileidi į plačiąsias 
dykumas tėvynės sargyboje. Vi
sa tai — nesąmonė”.

Kiekvieną sekmadienį polici- 
pinkai klausydavo kantine mi
šių, transliuojamų iš Jeruzalės. 
Ryan juos pašiepdavo:

— Jūs besimelsdami pasigeria
te, kaip tikri kazokai.

Kartą, sekmadienį Ryan įžen
gė į kantoną išgerti gurkšnelį 
pilkosios viskės. Ten rado susi
kaupusius policininkus prie ra
dijo, kurie atidžiai klausė pamal
dų iš Jeruzalės. Jis pašaipiai jų 
atsiprašė ir išėjo iš kantono su 
troškuliu burnoje.

— Nėr ką laiką veltui leisti! — 
pagalvojo jis ir nužingsniavo į 
arklides.

Arkliai buvo neramūs. Jie kasė 
kanopomis tvarto grindis. Juos 
atidžiai sekė arabas prižiūrėto
jas su išgąsčiu veide. Ryan įsakė 
pabalnoti jo žirgą, kurį jis pa
plasnojo per pečius su kairia 
ranka.

— Visi meldžiasi, nereikalin
gas man palydovas, — pagalvojo 
jis ir išjojo tik savo eiklų žifgą 
pamėginti.

Žirgas, pajutęs ant savo pečių 
valdovą ir pagavęs šviežio oro 
srovę, kuri veržėsi iš rytų, atsi
stojo ant paskutinių kojų ir me
tėsi pro vartus šuoliais į tyrlau
kius. Ryan, pagavęs vadžias į sa
vo stipriąsias rankas, skrido it 
paukštis per erdves.

— Raitelis, šautuvas ir žirgas 
— garsiai dainavo jis lėkdamas 
per dykumas. Staiga jis pastebė
jo, kad revolveris likęs namuose. 
Jis nejautė baimės, nors kiek
vieną, pasienyje pasirodžiusį be 
ginklo, pavadintų kvailiu. Jau 
norėjo sulaikyti žirgą ir grįžti,

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui.
Metamorfoza kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios •— $1.50 dėžutė.
KOSMETIKA: Tussy — Du Barry — Chanel —- Yardley.

Skubiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltui.
Skubiam pristatymui į namus
Telefonas LL. 1944

Jonas V. Margis, Phm. B.

I Remiantis “L’Humanitė” duo- 
buvo iškėlęs | menimis, nustatyta, kad 1951 m. 

L’Aurore” už šis laikraštis kainavo: popierius 
32 milijonai fr., spausdinimas 17 
mil. fr., platinimas 7 mil. fr., re
dakcija 11 mil. fr. Išviso 67 mili-

• - Pijonai fr. Tuo pat metu 
sįekė 39.400.000, kas su?flK 
600.000 fr. deficitą. Komun’. 
teisinosi, kad šitas deficitas’! 
vęs padengtas iš pajamų už “L’ 
Humaniė-Dimanche”, bet, pagal 
“L’Humanitė” administratoriaus 
M. de Sugny paskelbtus duome
nis, pajamų buvo 8:500.000 f r. 
Taigi, per mėnesį susidarė 19.- 
200.000 
sius —

Adv.
1951-53
c<

bet žirgas tiesiog skriste skrido.
— Jis pąvargs — mastė Ryan 

ir vėl paspaudė pentinus į žirgo 
šonus. Dabar žirgą galėtų sulai
kyti tik šūvis nuo to laukinioi 
šuoliavimo. Ryan džiaugėsi šiuo 
nepaprastu žirgo bėgimų. Jis už
miršo ne tik atsargumą, bet ir 
pavojų.. Staiga jo žirgas sustojo, 
o Ryan it plunksnelė nuskrido 
ant kietos žemės.

Kai jis atgavo sąmonę, pajuto 
didelį skausmą pečiuose ir deši
nėje kojoje. Sukaupęs jėgas at
sisėdo ir, užsidegęs cigaretę, ėmę 
tirti padėtį, kurioje jis buvo. Pa
stebėjo, kad dauba, kurioje jis 
gulėjo, buvo už apie dviejų va
landų kelio nuę sargybos posto. 
Jo mielo žirgo nesimatė. Pašokęs 
skubėjo į kalvelę, ar nepamatys 
kur žirgo. Nei nepajuto, kai prieš 
jį atsirado beduinas su atkištu 
šautuvo vamzdžiu. Kiek vėliau 
pasigirdo šūvis ir kulipka įsmigo 
ties juo į smėlį. Tuo momentu 
pakilo visas beduinų būrys, ku
rie jį budriai sekė. Pamažu jis 
iškėlė rankas, kurios po valandė
lės buvo stipriai su diržais su
rištos. Dabar jį nutempė per kal
velę į pasiruošusį kelionei kara
vaną. Tuojau jis buvo pririštas 
ant kuprio pečių ir karavanas 
pajudėjo.

Saulė jau buvo pavakarėj, kai 
jie pasiekė juodų palapinių mies
tą. Čia karavaną sutiko minios 
vaikų ir moterų. Jie šaukė:

— Anglas, Raudonas Velnias!
Ryan žinojo, kad įis dėl savo 

raudonų plaukų pasienio bedui
nų buvo vadinamas Raudonuoju 
Velnių. Tuojau jį atrišo nuo kup
rio ir įvedė į palapinę, kuri buvo 
skirtingesnė nuo kitų palapinių. 
Ji buvo baltai dažyta, grindys iš
klotos brangiais kilimais, o sie
nos išpuoštos įvairiausiomis 
brangenybėmis. Viduryje aslos 
sukryžiavęs kojas sėdėjo Šeikas 
Abdula Khali. Iškarto Ryan jį 
pažino, nes jo, kaip nusikaltėlio, 
paveikslai puošė visas sargybų 
tvirtoves. Jis buvo užsikabinęs 
ant kaktos policijos skelbimą, 
kad gaus 5000 svarų, kas prista
tys j° galvą. Šeikas labai manda
giai su trupučiuku pašaipos pa
sakė:

— Aš žinau, tu puikiai supran
ti arabiškai.

O’Kelly neatsakė. Tačiau dir
žai, kuriais dar buvo, suveržtas, 
tuojaus buvo atleisti. Ryan pa
sijuto visai laisvas. Dabar šeikas 
tarė:

— Prašau sėstis.
Bet O’Kelly stovėjo. Po to į 

palapinę įšoko keli ginkluoti vy
rai ir budriai saugojo belaisvį. 
O šeikas tęsė toliau:

— Mes tave vadiname Raudo
nuoju Velniu. Tu sunaikinai 
daug mūsų karavanų. Gaila, kad 
tu neini drauge su mumis. Tu 
galėtum tapti dideliu šeiku. Ir 
dabar Alachas nori tave sugrą
žinti į tikrą kelią, jei tu panorėsi. 
Aš turiu dukrą, kuri liekna, kaip 
žirafa. Jos oda švelnesnė už tik

'

ką gimusio ėriuko kailį.
Šeikas puikiai žinojo europie

čių silpnybę gražioms, nekaltoms 
(Nukelta į 9 psl.)

deficitas, o pfer 6 mėne- 
115.200.000 #.
Lenard konstatavo, kad 
m. kasdien parduodamų 

L’Humanitė” egz, skaičius su
mažėjo iš 180.000 iki 143.221 egz. 
Sudedant paskutiniųjų 6 mėn. 
1951 m. (115.200.600)-,i>visų 1952 
m. (278 mil. fr.) ir 6 mėn. 1953 
m. (127 mil. fr.) — nuostolių už 
dvejus metus susidaro 521 mili
jonai fr. Tuo pat laikotarpiu 
komun. laikraščiai “Les Lettres 
Francaises”, “L’Avant-Garde” ir 
“Regards” turėjo 73 mil. deficitą, 
o užsidaręs “Le Soir” 220 mil. 
fr., iš viso 814 mil f r.

Sovietai pinigus komunistų 
spaudai mokėjo per “Banque 
Commerciale de l’Europe du 
Nord”, kurio direktoriai- gyveną 
Sovietų namuose Bd. Sūchet, 
Paryžiuje; Pinigus išmokėdavo 
M. Dorval (pakviestas liudinin
ku nestojo, nubaustas pabauda) 
iš savo s-tos, iš l’Union Francaise 
d’Information ir du Bureau de 
Presse. Jo s-tos kredituotos 1951 
m. 286 mil. fr., iš kurių 241 mil. 
grynais pinigais (anoniminiai), 
pirmuosius 6 mėn. .1952 m. 181 
mil. (115 mil. gryn. .pin'.). S-ta 
Bureau de Pressę papildyta 13.3 
mil. 1951 m. ir 150, mil. — pirm, 
pusm. 1952 m. Tuo pat laiku s-ta 
UFI debitūota komupistų spau
dos naudai 219 mil. 1951 m. ir 
189 mil. 1952 m. pirmąjį pusmetį, 
o iš Bureau de Presse nurašyta 
54 mil. ir 44 mil. fr.

Prancūzų tribunolas konstata
vo, kad “L’Aurore”. turėjo teisę 
naudotis tais duomenimis pole
mikoje ir, atmesdąmąs “L’Hu
manitė” skundą už garbės įžei
dimą, priteisė iš “L’Humanitė” 
ir “France Nouvelle” teismo iš
laidas.

Taip buvo Paryžiuje. O ar nė- 
ra panaši padėtis kitur?

Išmetė 14 komu^
Ontario prov. CCF — Kanados 

socialistų partijos metini? suva
žiavimas po karštų diskuąij 
slaptame posėdyje išskyrė iš ps± 
tijos 14 narių. Partijos vadovybė,, 
gavusi įrodomosios medžiagos, 
apkaltino juos neištikimybe 
CCF, nes jie priklausę komunis
tinėm organizacijom. Pagal CCF 
konstituciją, nariai negalį pri
klausyti jokiai kitai politinei 
partijai. CCF partijos pranešime 
sakoma: “Jie yra ištikimi ne 
CCF, bet partijai, kurios pasau
lėžiūra yra svetima CCF pasau
lėžiūrai.”

V

— Varšuva. —- Lenkijos sosti
nė dabar turi 965.000 gyv., 1950 
m. turėjo 600.000, o prieš karą 
per milijoną.

North 
Wind 
doth 
Bio

Comfort!
WITH

zlljaterburi|

ANO AIR CONDITIONERS

Gazas ar alyva
Mūsų užsiėmimas — 

automatinio šildymo įrengimas

KREIPTIS:

GARNEY & CO.
15 BARTON AVENUE 
Telefonas ME. 2554

• *zi ■



e K

1955. IV. 21. — Nr. 16(276) TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 3 PUSL.

NEIŠBAIGTA MINTIS
ro vardinių, švenčių, krikštynų, 
vedybų ir kitomis panašiomis 
progomis, tai susidarytų auka, 
didesnė kaip vienas milijonas do
lerių. Su tokia suma būtų gali
ma milžiniškus kalnus nuversti 
tremties švietimo srityje. Būtų 
galima išlaikyti visas turimas 
mokslo institucijas, sušelpti kul
tūrines organizacijas, surengti 
jaunimo stovyklas, paremti jau
nimo klubus, išleisti geros vaikų 
literatūros ir dar paskirti nema
ža stipendijų studentijai.. O kas 
atsitiktų aukotojui? Absoliučiai 
nieko. Nei šeimos nei asmeniškas 
biudžetas nenukentėtų. O kad 
truputėlį mažiau siūbuotų gėry
bėmis apkrauti stalai, tai svečiai, 
rodos, taip pat neprieštarautų.

Šia proga norėtųsi užsiminti ir 
apie dovanas, įvairiomis progo
mis teikiamas solenizantams bei 
šeimininkams. Dovanoms taip 
pat išleidžiama apie tiek pat, 
kiek ir svečių vaišėms. Žiūrėki
te, turėtumėm dar apie milijoną 
dolerių, jei svečiai atidėtų 10% 
nuo dovanų sumos. Kas kas, o 
solenizantai (gimtininkai, vardu
vininkai ir kitokie progininkai) 
tikrai neužsigautų, gavę, šiek 
tiek kuklesnę dovaną. Atvirkš
čiai, manau, jie būtų daug lai
mingesni, jei sužinotų, kad jų 
švenčiama proga, ar net ir vardu 
tam tikra suma pateko kokiame 
nors fonde: tautos, kultūros, šal
pos, švietimo ir pan. O net ir vi-

Pati liūdniausia tremties gyve
nimo gaida yra lietuvybės klau
simas. Kiek čia išlieta rašalo 
kiek pasakyta kalbų ir kiek jėgų 
paaukota. Ir vis daugiausia dėl 
jaunimo, dėl tautos žiedo, kurį 
nuraškius, tauta lieka be vaisiaus 
ir jos tykoja mirtis.

O visdėlto esmė šiame klausi
me kažkaip neužkabinama, kaž
kaip pro ją prasilenkiama. Daž
niausiai visų yra linksniuojama 
šeima, mokykla ir organizacija, 
kaip svarbiausi lietuvybės išlai
kymo faktoriai. Tai tiesa. Tačiau 
kodėl Šie faktoriai tautinio klau
simo nelemia gyvenant savo tau
tos kūne. Tenai nėra jokios lie
tuvybės problemos. Vadinasi, 
šeima, mokykla ir kitos institu
cijos yra ne vieninteliai veiks
niai tautinės dvasios ugdyme. 
Jos yra tik pagalbiniai nareliai 
dideliame organizme atlieką tam 
tikras funkcijas, vykdą tam tik
rus planus, bet ir patys mintą to 
paties organizmo syvais, sukur
tais ir sukrautais kažkieno neži
nomo, neatrasto, o dažniausiai 
tai nepripažinto. Šie syvai tai yra 
organizmo prigimtis, įgyta nepri- 
puc lamai ir ne laikinai, bet pagal 
tam tikrus Nepripažintojo dės
nius ir amžinai.

Tauta yra organizmas, turįs sa
vo prigimtį, arba aukos syvus, 
kuriais minta kiekvienas jos na
relis. Jeigu šie syvai yra užkrės
ti, ąpnuodinti, nareliai suserga įos tokios dovaI- sumos galėta 
ir visas organizmas pradeda irti. nueiti kalbama kryptimi. PągaL 

vokite, kas atsitiktų, jeigu mes 
būtumėm tiek kultūriškai su
brendę ir tai įvykdytumėni? O 
įvairiems, visuomenės pripažin
tiems, lėšų teikėjams ar never
tėtų šias progas išnaudoti; ap
lankyti varduvininkus. krikšty- 
nininkuš ir :t.t Man atrodo, ši 
mintis yra tik išpbpuliarintina, 
o mūsų bet kokią tautinė, kultū
rinė. karitatyvinė ir kitokia veik
la tuojau nustotų šlubavusi.

. A. Kalnius.

Tokiais atvejais užkrėstoji vięta 
yra reikalinga gydymo, kuriame, 
tačiau, privalo dalyvauti visas 
organizmas. Ne vienas kuris na
relis, kaip šeima, mokykla, orga
nizacija ar pavienis žmogus, bet 
visi kartu, visa tauta ar tautinė 
bendruomenė.

Vadinasi, jeigu mūsų lietuviš
koji tremties bendruomenė serga

Vyriausybė ir partijos Vokietijoje
Vokiečių partijos nepasižymi! ar taip suskilus liberalams, jiems 

pavyks ateityje, kaip buvo norė
ta, išsirūpinti, kad busimoji už
sienio reikalų ministerija (AA) 
priklausytų ne CDU, bet libera
lams. Kai kas įžiūri, kad

dabartinėje vokiečių politi
nių grupių fermentacijoje 
einama prie dviejų pagrindi
niu grupių susidarymo: 
CDU ir SPD.

Su gyvu susidomėjimu laukia
ma, ką parodys netrukus turį 
įvykti Ž. Saksonijoje krašto rin
kimai, kuriuose pasišovė daly
vauti net 14 partijų.

Taip pat netrukus turės išryš
kėti, kuriuo keliu pasuks SPD: 
ar juose paims viršų radikalai, 
ar nuosaikieji socialdemokratai, 
įvairiuose kraštuosi valdžioje 
esą SPD ministerial pasisaką už 
nuosaikiąją liniją.

Socialdemokratų veikėjas 
Hansenas įspėja, kad būtų 
mesta politiniais streikais 
žaisti lyg su ugnimi, o per 
laukiamą 4 didžiųjų konfe
renciją opozicija sutartinai 
dirbtų su vyriausybe.
Tam tikras rūgimo procesas 

vyksta ir pabėgėlių (BHE) par
tijoje, kur už tolimesnį bendra
darbiavimą su fed. vyriausybe 
stoja ypač prof. Oberlenderis, 
Kraftas ir dr. Gille, pasisakyda
mi prieš L. Kątherio, F. Seiboto 
(iš Hesseno krašto) ir E. Fellerio 
(V/uėrttemb.) per didelį radika
lumą. Frakcijoje balsų skaičius 
yra maždaug pasidalinęs per pu
sę. • . ■■■"

pastovumu. Ypač daug triukšmo 
buvo liberalų (FDP) partijoje, 
kai jos svarbiausias eksponentas 
vyriausybėje, viceprem. Blue— 
cheris aiškiai pasisakė už kancle
rio politiką ir ją gynė ne tik par
lamente, bet ir per partijos su
važiavimą Oldenburge. FDP ir 
toliau pasisakė už “opoziciją koa
licijoje” — mat, bijota suskilimo, 
dėl to plenumas nieko nenu
skriaudė — nepareikštas papei
kimas nei Bluecheriui su jo šali
ninkais, nei . tiems, kurie iš FDP 
fed. parlamento narių pasirašė 
po socialdemokratų skundu 
konstituciniam teismui dėl Saaro 
krašto sutarties tariamo anti- 
konstitucingumo. Taigi, “nieko 
nenutarta,- nieko neišaiškinta, 
nenustatytos jokios gairės”, pa
žymima vokiečių spaudoje. Viso
kios pompastiškos šnektos, kad 
organizuotas liberalizmas išgel
bės pasaulį, pasirodė išpūstos. 
Dehleris, perrinktas partijos pir
mininku, drauge su Rheinholdu 
Maieriu pasisakė už “antikleri
kalizmą”, norėdamas išlaviruoti 
tarp “juodojo fronto” (CDU) ir 
“raudonojo” (SPD). Dr. Dehleris 
galvoja, kad tada, kai “dings 
Adenauerio mitas”, jie .“paveldės 
CDU palikimą”. Vadinasi, pasi
naudodami koalicijos pranašu
mais., o už sunkumus visą bėdą 
suversdami kitiems, galės ir to-'

r linu kaltinti CDU, kad, anot Mid-;
delhauvės. “ir toliau stengiasi 
susprogdinti liberalus”, nors iš 
tikro, apie sprogdinimą tarp tų 
niekas ir negalvoja. Vak. Berly
no FDP su Schvvennike aiškiai 
stoja už Bluecherį ir kanclerio 
politiką. Ir jie aiškiai sako, kad 
tie. kurie sutiko duoti savo para
šus po socialdemokratų skundu 
konstituciniam teismui, žino, kur 

Į priklauso, ir gali žengti paskuti
ni lemiamąjį žingsnį — į “anti
klerikalini frontą'’. Klausimas,

kovoti ne tik šeima ir kitos iš
vardintas institucijos, bet visas 
bendruomeninis organizmas, yisi 
jo nareliai. Jei kovos tik kai ku
rie paskiri veiksniai, tai tik bus 
pratęsiama Organizmo mirties 
agonija. Daugiau nieko. Nors 
laivo kapitonas yra pats svar
biausias postas, bet su audra ko
voja ne jis vienas, o visa laivo 
įgula. Audros metu nė' vienas 
jūrininkas nesnaudžia ir nelau
kia, kad kapitonas išgelbėtų lai
vą nuo tykojančios gelmės, bet 
visi grumiasi su pražūtjnga ban- 

* ga. Tačiau iš kitos pusės, be ka-. - ,
pitono jūrininkas taip pat būtų i sPa’^aos ,^.e ^en
bejėgiai. Jie blaškvtusi po laiva I nuo.atos dirba 8-6 kiti/Vakarų ....... . . _

■ ir nežinotų už ko griebtis. VadLEuropos korespondentai. Nema-į Dėl jų paprastai gerai infermuo- 
nasi visur ir visu'bendraujama | ža vertingos medžiagos gauna-1 tas vokiečiu savaitraštis “Rheį- 
Net ir žmogaus kūne, atsiradus ■ ma tiesioginiais kanalais per di- j nischer Merkur” pastebi, kad už
lipai. sakvsim kur nors dau-1 ploipatJ*hes atstovybes, iš sovię- i.sięnio žurnalistai, gerai nepažin- 
čiuose. kčvoja ne tik olauČlai i spaudos, radijo pranešimų.! darni sovietinės tikrovės, o apie, 
bet visi* kūno organai mesdami > pabėgėlių ir kitų. Visą tą me- ; viską spręsdami iš akies arba pa- 
gyVastingąsias medžiaga = į ligos i džiagą atsidėję studijuoja sovię- j gal pirmuosius įspūdžius, dažnai 

% Jtinių problemų specialistai, k.u- į prirašo visokių niekų. Tokie bol- 
. i rių ypač daug.dirba Vokietijoje, ševikų “suliberalėjimo" ieškoto- 

. _• _ - ---; d/ug. tojai betgi užmirštą, kad sovie-
; jų naudai dirbančių agentų ir i tinės įstaigos, prieš duodamos 
įvairiais neutraliais vardais pa- i leidimą kam nors iš Vakarų 
slėptų savo specialistų.. Skaitau- spaudos žmonių įvažiuoti į Sov. 
tieji- Vakarų laikraštininkų pra- i Sąjungą, pirma per savo patiki- 
nešimus iš Sov. Sąjungos viSuo-J mus asmenis ir agentus gerai iš- 
met turi atsiminti, kad jų skel- ; šniukštinėja, kas jie tokie yra ir 
biamos žinios yra praėjusios pro i ar iš viso jiems galima toks lei- 
sovietinę cenzūrą. Tačiau ir iš jų ė dimas duoti. Tie, kuriuos bolše- 
reikia mokėti išskaityti tarp ei-. vikai laiko gerais bolševizmo 
lučių slypinčią tiesą. Tikras So- ' problemų žinovais ir jų priešais,
vietų problemų specialistas kad J leidimo įvažiuoti į Sov. Sąjungą

ruomenė vra pats svarbiausias lir iš P^dos pasisakymų arba i ir ien rinkti žinias, kad ir laik-
tautinės sąmonės teikėjas ir nuo- Paprasčiausių pasikalbėjimų su ' rastines, tikriausiai negauna,
selėtojas. tačiau sava gimnazija ^ibniais zpionėmis Sov. Są.iungc-; , t a t?

vra vienas iš svarbiausiu tautos N* įskaitys daugiau, negtuduotų l - Vašingtonas. - JAV’ ruo- 
■ siasi pradėti gaminti lėktuvą.

varomą atomine energija. Atro
do, kad Sovietai tokiuos darbus 
jau yra pradėję.

karų žurnalistai iš to fakto, kad 
kai kuriems iš jų buvę lengviau

Sov. Sąjungos problemų spe- r 
cialistas amerikiečių žurnalistas 1______ „ ,
E. Salisbury amerikiečių spaudo- suteikti leidimai nuvykti į Sov; 
je svarsto klausi 
tikimos iš Sov. Sąjungos gauna
mosios žinios i 
pasiekia laisvuosius 
Maskvoje yra nuolatiniai 4 ame- 

i rikiečių laikraštininkai, teįkian- 
! tieji žinias JAV didžiosioms

Kai kurie kairesnieji BHE 
veikėjai nori dėtis Į bendrą 
su SPD “antiklerikalini fron 
tą” ir dar daugiau silpninti 
fed. vyriausybės poziciją.

Opozicija tariasi turinti dar vie
ną labai svarbų ginklą savo ran
kose, būtent —- kai reikės pra
vesti kariuomenėje tarnavimo ir 
kitus panašius su Vokietijos ap
ginklavimu susijusius įstatymus, 
kai. galimas dalykas, teks keisti 
atitinkamus konstitucinius nuos
tatus ir surinkti % balsų. Tačiau 
fed. parlamento vičepirm. prof.

išimą, kiek yra pa- Sąjungą, negu anksčiau, padare Karlo Schmid pareiškė jau iš 
. Sąjungos gauna- labai toli einančių išvadų, me-■ anksto kad' SPD šiuo reikalu 
ir kaip jos iš ten gindami reikšti nuomonę, esą. I bendradarbiaus su vyriausvbe. 
.uosius Vakarus, postaiininis režimas ‘-pasidaręs s sutartis VakJ Vokietijos

i nuolatos dirba 8-6 kiti Vakarų

' šiek tiek liberalįškesnis . rs.ai 
kurie iš jų. kaip amerikiečių 
žurnalistas Paul Distelbarth, ta 
proga išleido net knygą, skel
biančią visokių samprotavimų.

kad SPD šiuo reikalu

Iš “Tiesos” puslapių

frontą. Juk ne dėl ko kito ligos | . 
metu suliesėja visas kūnas. ,

Štai kodėl'nei šeima, nei mo-1 Vokieti^e ir sovietai tur 
kykla, nei kuri kita paskira švie
timo ar visuomeninė institucija 
nėra vieninteliai faktoriai kovo
je su nutautėjimo bacila ir štai 
kodėl tik sutelktinės jėgos gali 
kovą laimėti.

Šias mintys atėjo į galvą sąry
šy su KLB Šalpos Fondo vykdo
mu vajumi lietuvių gimnazijos 
Vokietijoje išlaikymo reikalu. 
Nors visa tauta ar tautinė bend

tautinės sąmonės teikėjas ir puo
selėtojas. tačiau sava gimnazija

organizmo sąnarių. Ji yra svar
besnė, kaip koja, kaip ranka... 
mūsų dienose ji yra. tarytum, 
protoplazma, iš kurios formuo
jasi kūno smegenys. Jeigu šitoks 
svarbus sąnarys negaluoja, tai 
visų kūno ląstelių, atseit, tautie
čių, švenčiausia pareiga eiti į ko- 

\ va su liga. Matyt, Šalpos Fondo
C. Komitetas gerai suprato, ką 
reiškia tautos kūnas be smegenų, 
be lietuviškos inteligentijos, kad 
net specialiu vajum ryžosi su
rinkti lėšų gimnaziją gelbėti iš 
skolų, o mokinius ir mokytojus 
— iš skurdo. Nes kasgi išauklės 
tremties lietuviško gyvenimo ka
pitonus, jei ne lietuviška gimna
zija, kas kurs Lietuvos laisvės 
planus ir kas vadovaus jos ko
voje, jei ne jaunoji Lietuvos in
teligentija, išauklėta savose mo
kyklose?

Taigi visi, visi lietuviai, ir 
vargšai ir pasiturintieji, teatsi- 
liepitf į Šalpos Fondo ryžtą ir 
vieni centais, kiti doleriai teoa- 
aukoja gimnazijos skolų išmokė- - 
jimo ir jos išlaikymo reikalams 
Jei dalis i šias pastangas neatsi
lieps, reikš, kad nevisi tautos or
ganizmo nareliai eina i front? 
prieš bacilą, pasikėsinusią sunai
kinti jų įgulčs kapitoną, reikš, 
kad visas organizmas yra pa
smerktas mirti, tik gal kiek vė
liau.

Kad skaitytojui neatrodytų, 
jog lengva pakalbėti, bet sunku 
ištesėti, šių eilučių autorius apy
tikriai anskaičiavo. kad, jeigu vi
so pasaulio tremtyje gyveną dar
bingieji ir pasiturintieji lietuviai 
(apie 100.000) paaukotų 10% nuo 
metinių fšlaidų, kurias jie pada

plačiausiomis statistikomis pa
iliustruotą vaizdą oficialūs sovie
tiniai šaltiniai.

Prieš kiek laiko kai kurie va- ‘
LATVIU GĖLIŲ KRAUTUVĖ .
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas KE. 3884 ■

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★

★ 
★

Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms —— 
europietiškume ir kanadiškame stiliuje.
Įvairiausiu rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
Mes turime gintaro irkitokiu išdirbiniu dovanoms.

Kalbame taip pat* vokiškai ir rusiškai.

kraštų taryboje (Bundesrate) 
buvo išgelbėta tik Rheino krašto 
- Pfalzo mm. pirmininko Alt- 
meierio. kuris nors pats kilęs iš 
Saaro krašto ir nekartą šiuo rei
kalu smarkiai kritikavęs Aden- 
auerį, betgi lemtingu momentu 
parodė reikalingą valstybinį su
brendimą ir balsavo už Saaro su
tarties ratifikavimą. Paąkiau 
SPD Veikėjai jį apšaukė, kad 
“neišlaikęs savo žodžio”, i “prieš
taraująs savo ankstesniems pa
reiškimams“ etc. Tačiau jis. kaip 
ir prancūzų užs. reik. min. A. 
Pinai, suprato viso reikalo svar
bumą:

neratifikavus Saaro sutar
ties, o tuo pačiu turint at
mesti ir visus kitus Pary
žiaus susitarimus, būtų bu
vusi Europa išduota bolše
vizmo pavojui.

Su laiku būtų reikėję laukti, kad 
tiek su Vak. Vokietija, tiek su ki
tais kraštais bus pasielgta taip, 
kaip bolševikai savo laiku pasi
elgė su kaikurjais kraštais Vid. 
Europbjė. kur jie išsyk neturėjo 
surinkę parlamente reikalingos 
balsų daugumos.

V. Vokietijoje gausėja ir tam 
tikrų “antiklerikalizmo reiški
nių". Tuo metu, kai pvz. Belgi
joje socialistinė Vyriausybė pa
siuntė prieš demonstruojančius 
katalikus policiją su vandens 
švirkštais, lazdomis ir šautuvais, 
kolkas tokių reiškinių Vokietijo
je dar nematyti. Tačiau Kultūr- 
kampfo žymių matyti Bavarijo
je, Ž. Saksonijoje, ir kitur. Fed. 
vokiečių vyriausybė kovo 18 d. 
įteikė Vokietijos konstituciniam 
teismui skundą prieš Ž. Sakso
nijos krašto vyriausybę. Norima 
konstatuoti, kad 1933 m. sudary
tasis su Vatikanu konkordatas 
veikia visuose Vokietijos kraš
tuose, todėl Ž. Saksonijos 1954. 
9. 14. išleistas įstatymas viešųjų 
mokyklų reikalu jam prieštarau
ja ir nėra suderintas su tarptau
tinės teisės nuostatais. Minimąja 
sutartimi su Šventuoju Sostų 
garantuojama tikintiesiems teisė 
turėti ir konfesines mokyklas. O 
4ą teise Ž. Saksonijos socialistas 
kultūros reikalų ministeris kaip 
tik paneigia. Konstitucinis teis
mas turės nuspręsti, kieno pažiū
ra yra tikra: ar fed. vak. Vokie
tijos vyriausybės, ar Ž. Saksoni
jos krašto vyriausybės, kur val
džią sudaro SPD ir BHE koali
cija. *

Pastaruoju metu bolševikai 
stengiasi visokiais būdais varyti 
kom. ągitaciją per rašytojus, mu
zikus ir kitus įvairių sričių kul
tūrininkus.

Jau iš anksto rūpinamasi, 
jog per galimus būsimuosius 
visos Vokietijos rinkimus

juose, šalia politinių partijų, 
galėtų taip pat dalyvauti ir 
“masinės organizacijos”.
Už tai pasisakė 1955 m. sausio 

15 d. ir DDR (Rytinės zonos) 
kom. vyriausybė. Pažįstantieji 
reikalą gerai žino, kad tokioms 
“masinėms organizacijoms” bu
vo skiriama didelė reikšmė pie
tų ir Vidurio Europoje įvedant 
komunistinę sistemą. Tada to
kioms or-joms paskirti komunis
tai vadovai gerai atliko savo 
vaidmenį vad. “liaudies demo
kratų” kraštuose. W. Ulbrichto 
pareiškimu, šios organizacijos, 
šalia jaunimo įvairių sąjungų ir 
profesnių sąjungų, yra lyg trans
misijų diržai, kurie kompartijos 
aktyvą suriša su plačiausiomis 
liaudies masėmis. Kur atvirai 
kaip komunistai nelaimi, ten jie 
stengiasi paprastai eiti masinių 
organizacijų vardu. Oficialiai 
skelbia siekią tų organizacijų 
tikslų, o faktiškai vykdo kp di
rektyvas.

Ir dabar ryt. Vokietijoje dar 
eina mitingai po mitingų ir ren
kami parašai pries Paryžiaus su
tartis. ^Skelbiama, kad per SĖD 
mitingus buvo surinkta 760000 
parašų, o per Tautinio Fronto — 
350.000. Vak. Vokietijos feder. 
parlamento nariams grasinama, 
kad jie vieną dieną “turės duoti 
savo apyskaitą”. Pabėgęs pas 
bolševikus buvęs Verfassungs- 
schutzamt šefas Otto John para
šė net laiškus Ollenhaueriui, 
SPD spaudos šefui Hainei ir fed. 
min. Kaiseriui

Ulbrichtas grasina, kad Ber
lynas “tapsiąs DDR miestu”.

Toji akcija nesustojusi nė dabar.
Paskutiniu metu evangelikų 

bažnyčios vadovybės buvo iš
leista politinio turinio raštų ir 
atsišaukimų, kuriais kreiptasi į 
fed. parlamento narius, skatinant 
juos pasisakyti prieš. Paryžiaus 
sutarčių ratifikavimą ir kt. Bu- 

| vo nurodoma, kad tuo būdu bū
siąs tik sustiprintas Vokietijos 
suskaldymas, įsigalėsią “milita- 
ristai”, ateityje vokiečiai “vyk
dysią revanšinę politiką” etc. To
kiems “koegzistencijos ir pušiau- 

i svyros ieškotojams” labai tiksliai 
L atsakė liberalų vadas Madariaga, 
atskleisdamas tikruosius bolše
vizmo kėslus. Ir Tarptautinio 
Komiteto Krikščioniškai Kultū
rai Giriti vokiečių sekcijos evan
gelikų darbo bendruomenė iš
siuntinėjo kovo mėn. laišką su 
reikalingais paaiškinimais. Juo
se pažymima, kad tik tada, kai 
Vakarai bus tvirti, vieningi ir 
kariškai pajėgūs, su jais skaity
sis ir bolševikai. Minimasis laiš
kas išsiuntinėtas taip pat visiems 
evangelikų dvasininkams. Prak
tika rodo, kad bolševiku grasini- 
mai neduoda reikalingų vaisių: 
ratifikavus Paryžiaus susitari
mus, jie, nors ir nenorėdami, pri
versti yra šnekėtis su Vakarais 
ir Bulganino lūpomis pasižadėjo 
dalyvauti busimojoje didžiųjų 
konferencijoje.

PARTIJA AUGINA BEKONUS4 i

Drg Kruščevas atsiminė 
lietuvišką bekoną
Išalkusiems komunistams, pa

sirodo, nevisada ir neviskas yra 
bloga, kas buvo pasiekta “kruvi
nojo buržuazinio imperializmo” 
laikais. Drg. Kruščevas sausio 
mėn. komunistų partijos centri
nio komiteto plenume išdėstė 
planus gyvulių ūkio padidinimui 
du su puse karto. Jis atsiminė, 
kad Lietuva savo laiku ekspor
tuodavo daug bekonų į Angliją, 
o dabar, palaimintoje kolchozų 
gadynėje, apie tuos garsiuosius 
bekonus nieko negirdėti. Drg. 
Kruščevo šūkį tuojau pagavo 
Lietuvos komunistų partija: 
“Auginant bekonus, Lietuvos 
valstiečiai turi sukaupę didelį 
patyrimą. Būtina šį gausų paty
rimą plačiai panaudoti ir jau ar
timiausiais metais kiekviename 
kolūkyje atkurti lietuviško be
kono auginimą”...

“Tiesa” garbina bekonus
Vasario 18 d. “Tiesos” nume

ris išimtinai .pašvęstas lietuviš
kam bekonui. Tik pasižiūrėkime 
į antraštes: “Bekono auginimas 
— svarbus gyvylininkystės dar
buotojų uždavinys”, “Daūgiau 
lietuviško bekono”, “Išnaudoki
me visus rezervus”, “Gerai šerti 
ir prižiūrėti kiaules”. Gaunasi 
toks juokingai įdomus Lietuvos 
komunistų patriotinis nubudi
mas kiaulinėse temose ... Ko ge
ro -— “Tiesa” šalia, šūkio — “Vi
sų šalių proletarai vienykitės” 
pridės antrą — “Tegyvuoja lie
tuviškas bekonas”...

Marijampolės rajono Černia
chovskio vardo kolūkių kiaulių 
fermos vedėjas K. Mykolaitis 
džiūgauja lyg būtų kažką nepa
prasto atradęs: “Iš tikrųjų, dar 
buržuazijos viešpatavimo metais 
Suvalkijoje, tur būt, nebuvo to
kios valstiečių sodybos, kur ne
būtų auginamas bekonas...” Pas
kui, tur būt, išsigandęs LKP (b) 
botago, pradeda bėdoti, kad lie
tuvis ūkininkas tada savo beko
nams auginti turėjo sukrypusius, 
ankštus ir tamsius tvartukus. 
Dabar reikalai jau visiškai 
kiteki: “Kolūkiuose sėkmingam 
bekonų auginimui yra visos 
sąlygos, o svarbiausia, kad beko
ną dabar mes penime ne kaž ko- 

, kiems lordams Anglijoje, bet 
. sau. savo Tėvynės darbo žmo- 
i nėms”.." •

Šėrikės vagia kiaulėms 
skirtą maistą
Pasiskaičius tokius “Tiesos” 

išvedžiojimus, niekaip negalima 
suprasti, kodėl nepriklausomoje 
Lietuvoje užtekdavo bekonų ne 
tiktai lietuviams, bet ir anglams 
(ne lordams), o dabar neužtenka 
net patiems kolūkiečiams. -Atsa
ko ta pati “Tiesa" kitame nume
ryje: “Pergalės kolūkyje dėl blo
gos priežiūros ir šėrimo šiemet 
jau krito 5 paršeliai. Kiaulės sto
vi purve. Kiaulių šėrike čia dir
ba kolūkio pirmininko žmona 
Liudvinavičienė. Fermoje už 
pertvaros sutalpintos 4 kolūkio 
pirmininko kiaulės. Jos gana 
puikiai atrodo”.... . '

O dabar pasižiūrėkime kas da
rosi “Gegužės pirmosios” kol
ūkyje: “Tvartuose nėra grindų, 
ir gyvuliai braido po purvą. Nė
ra ėdžių. Pašarai metami tiesiog 
į purvą. Kolūkyje nesilaikoma 
elementariausių gyvulių šėrimo 
taisyklių, nėra pašarų normų, 
šėrimo ir girdymo grafikų. Kar
vės melžiamos tik vieną kartą 
per parą. Tokia pat padėtis ir šio 
kolūkio kiaulių fermoje, kur dėl 
blogo šėrimo jau krito 15 parše
lių. Kiaulių fermos vedėjas ir 
kiaulių šėrike Labošauskienė 
grobsto kiaulėms skirtus miltus 
ir bulves”...

Atkreipkime dėmesį į paskuti
nį sakinį. Situacija tada pradeda 
aiškėti. Kiaulės nori ėsti, kiau
lių šėrėjos nori valgyti. Miltai ir 
Bulvės taipogi tinka ir kiaulių 
šėrėjoms — ne tiktai kiaulėms...

LKP (b) receptas 
bekonų auginimui 
Panevėžio rajono “Paežerio” 

kolūkio pirmininkas J. Zabiela- 
vičius, partijos įsakytas, moko 
kolchozininkus, kaip reikia au
ginti bekonus: “Šiuo metu mes 
kiekvienam pusbekoniui į dieną 
duodame po 7-8 kilogramus bul
vių, 1 klg. miltų, 12-15 litrų se- 
paruoto pieno, apie 20 gramų 
druskos ir 10 gramų kaulamil- 
čių. Pašarų davinys sudaromas 
kiekvienai grupei kiaulių atski
rai, atsižvelgiant į jų svorį ir iš
sivystymą”. ..

Iš tokio recepto matyti, kad 
komunistų partija nejuokais pa
grindinį dėmesį atkreipė į beko
nus, užmiršdama kolchozinin
kus. Kuris gi kolchozininkas gali 
tikėtis gauti 8 klg. bulvių, 1 klg. 
miltų, 15 litrų pieno, ir pan., į 
dieną? Ar nebūtų tiksliau pirma 
papenėti kiaulių šėrėjas ir tik 
paskui planuoti bekonų augini
mą, nes Suvalkijos' “sukrypu
siuose tvarteliuose” niekas iš be
konų bulvių ir miltų negrobstė. 
Žinoma, tada buvo buržuaziniai 
laikai, o dabar — komunistiniai. 
Tempera mutant mores (laikai 
keičia papročius)!...

Vyt. Kastytis.

Kviečia Maskvon
Soviet. Sąjungos vadinamųjų 

profsąjungų vicepirmininkas L. 
Solovjov kreipėsi telegrama į 
Kanados darbininkų Unijas 
kviesdamas jas atsiųsti Maskvon 
nuo kiekvienos unijos po 4 atsto
vus dalyvauti gegužės 1 d. šven-* 
tėję. Telegramoje siūloma, kad 
svečiai pasiliktų Sov. Sąjungo
je dvi savaites tikslu sustiprinti 
“tarpusavį susipratimą ir drau
giškus ryšius”. Telegramą gavo 
A. R. Mosher, Darbo Kongreso 
pirm., C. Jodoin, Darbo ir ama
tų kongr. pirm. ir G. Picard, ka
talikų darb. federacijos pirm. Jie, 
užuot siuntę atstovus, nesiteikė 
netgi atsakyti į sovietų kvietimą.

i

LENGVI
APATINIAI
BALTINIAI

1

GARSŪS
NUO 1868 METŲ

m

BALBRIGGAN

Vartokite baltinius, kurie palai
ko šilumą kūne ir kartu patogūs 
nešioti. Penmans lengvi medvil
nės marškiniai sugeria prakaitą 
— patogiai pasiūti, nėra suriši
mą, lengvai išskalbiami. Visų pa
geidaujamų rūšių, vyrams ir vai
kams.

B-FO-5

Uranijaus gamyba 
Kanadoje didėja

(CSc.) Šiuo metu Kanada yra 
antroji šalis pagal uranijaus ga
mybos didumą pasauly. Tik Bel
gijos Kongo šio brangaus metalo 
gamina didesnius kiekius. Ir gal
būt po kelių metų Kanada atsi
stos pirmon vieton.

Svarbiausioji vieta yra nese
niai atrasta Algomoj, tarp Sud
bury ir Sault Ste Marie šiaurės 
Ontario. Anksčiau didžioji pro
dukcijos dalis buvo gaunama 
prie Great Bear ežero Šiaurinėse 
Teritorijose. Algomos ištekliai 
guli daug arčiau prie susisiekimo 
kelių — Canadian Pacific gele
žinkelis rieda visai netoli kasyk
lų-

Tuo tarpu JAV Atom. Energi
jos Komisija praneša, kad dabar 
žinomi uranijaus ištekliai išsi
baigs 1962 m. Per paskutinius 
kelis metus metus tyrinėjimai/ 
daryti Colorado ir kitose vaka
rinėse valstijose davė nedidelius 
rezultatus ir palyginus su Kana-, 
dos naujais ištekliais, jie yra la
bai maži. Kanados oficialios 
įstaigos yra tikros, kad 1962 m. 
gamyba prašoks Belgijos Kongo 
dabar gaunamus kiekius.

Vokiečių “Ostdeutsche Akade- 
mie” Lueneberge leidžiamas 
“Ostbriefe” skelbia, kad dabar 
jau, ypač daugiau lietuvių, lat
vių ir estų atsiradus Vokietijoje, 
kinta ir baltų vardas. Beniau bal
tais buvo vadinami Pabaltijo, 
oirmoj eilėj — Livonijos, vokie
čiai. Gi dabar tuo terminu vis 
daugiau suprantami tikrieji pa- 
baltiečiai, būtent — iš tų kraštų 
kilę lietuviai, latviai ir estai, ar
ba Pabaltijo kraštuose palikę tų 
tautybių asmenys, bet ne tiek 
vokiečiai.

Miškų kraštas
Kanados miškai užima 37% 

krašto ploto. Tiktai 15% žemių 
srities yra laikoma tinkama že
mės ūkiui ir kiti 4% tinka ga- 
ganyklai. CSc.
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Pavergtoje tėvynėje Lietuviai pasaulyje

Hamiltono Vyr. At-kai.

iLINKSMAS ŠOKIŲ VAKARAS
Šokių metu veiks turtinga loterija bibliotekos naudai. Šokiams 

gros “AIDAS”. Veiks bufetas. Staliukai veltui.
Kviečiame visus hamiltoniečius ir apylinkių lietuvius kuo 

skaitlingiausiai dalyvautu

Pirmieji Pavasario šokiai!
Š. m. balandžio mėn. 23 d. 8 vaL vakaro, ROYAL CONNAUGHT 
HOTEL, NORMANDIE SALĖJE, 112 King Street East, įvyksta

šikovas iš konservų ir krakmolo 
bei sirupo tresto nieko blogo ne
matęs, nes direktorius prieš jį 
pastatęs “tamsaus stiklo butelį 
su skaidriu skystymėliu”.

Tauragės raj. laikraščio “Tary
binis žodis” redaktorius yra M. 
Zaicienė.

Vilniaus pedagoginio instituto 
personalo nariai apdovanoti A. 
Tarybos prezid. garbės raštais: 
Klavdijus Akulov — marksizmo
- leninizmo katedros vyr. dėsty
tojas; Juozas Budzinskis — lietu
vių kalbos katedros vedėjas, do
centas; Albertas Galinis —- par
tinės organizacijos biuro sekre
torius; Alfonsas Gučas — psicho
logijos katedros vedėjas, docen
tas; Ant. Janonis — direktoriaus 
pavaduotojas; Jonas Laužikas — 
pedagoginės katedros docentas; 
Lidija Motviejeva — gamtos - 
geografijos fakulteto dekanė, 
ekonominės geografijos katedros 
vedėja, docentė; Vincas Mockus
— matematinės analizės kated
ros vedėjas.

Institutą šiemet lanką 2.121 
“jaunuoliai ir merginos”, o prieš 
10 metų jis pradėjęs su 71 stu
dentu.

Vilniaus pilies pašonėje esąs 
sodas, nepriklausomos Lietuvos 
laikais vadintas Maironio sodu, 
dabar vėl pavadintas Puškino so-‘ 
du, kaip buvo vadinamas carų 
okupacijos laikais. *

Lenino raštų 27 tomas išėjo 
lietuvių kalba.

Vilniaus baldų kombinatas ga
vo užsakymą pagaminti specia
lius baldus Maskvos viešbučiui 
“Ukraina”.

LTSR Augšč. teismas paskelb
tas kovo 18 d. Teismo nariai: Jo
nas Dimitrejevas, Justas Glavec
kas, Jonas Kulvinskas; tarėjai 
Edv. Antinas, Uljanas Chudopki- 
nas, Petr. Jacius, Elena Jančaus- 
kaitė, Šolomijelius Jutkevičius, 
Nadiežda Kieva, Ant. Matuky- 
nas, Elena Nezlikaitė, Ek. Novi
kovas, Valent. Rostovcevas, Ana
tolijus Sadinas, Ant. Skeivys, 
Marijona Skopovaite, Aleksand
ra Stepanova, Kasparas Stungys, 
Zinoida Suchp vie j, Regina Vare- 
vičiūtė, Ivanas Zeznovas, Geor
gijus Zvavyj.

Sedos “Lenino keliu” kolūkio 
gyvenvietėje pastatytas esąs dvi- 
augštis mūrinis klubas, plytinė, 
elektrinė, “įpusėta didžiųjų kar- 
vydžių statyba”. Pastaruoju me
tu pradėtas trobesių perkėlimas 
į grupinę gyvenvietę. Jau per
keltos pirmosios 5 daržinės - san
dėliai. Perkėlimo darbams tal
kininkauja Židikų MTS mecha
nizatoriai.'

Alytuje antireliginei propa
gandai ruošiamas ateistinis va
karas tema “Nugalėtosios stichi
jos”. Ruošia mokytojai: Daraške- 
vičius, Mikulvičius, Repečka ir 
kt.

Ščfaviniu dabar Lietuvoje va
dinamas pramonės ar mokslo 
įstaigų bendravimas su kolūkiais 
—- jiems teikiant techniškų pata
rimų bei pramogų. “Tiesa” skun
džiasi. kad šefavimas pasireiš- 
kiąs tik “ūkinių kampanijų lai
kotarpiu” — sėjos, derliaus nu
ėmimo metu, bet ne kiaurų metų 
bendradarbiavimu.

Prof. P. Slavėnas Tiesos Nr. 49 
išspausdino propagandinį straips 
nelį ’'Taikos jėgos neįveikiamos”.

Dr. Zigmą Januškevičių, kan
didatą į Augšč. tarybą, “Tiesa” 
garbina šitaip: 1942 m. jis atvy
kęs į tarybų armijos lietuvišką 
dalinį ir ėjęs gydytojo pareigas. 
Už tą darbą buvęs apdovanotas 
Raud. Žvaigždės ordinu. Po ka
ro dirbęs Vilniaus apsaugos or
ganizavime. 1946 m. parašęs di
sertaciją medic, m. kandid. laips
niui ir buvęs paskirtas Kauno 
Hedicinos fak. prodekanas, vė
liau ilgametis dekanas. 1954 m. 
gavęs daktaro laipsnį.

1940 metais jis buvęs paskirtas 
Kauno univ. klinikų vidaus ligų

Kaip prekiaujama, 
kur visko yra 

Vilniaus pram, prekybos par
duotuvėje Nr. 19 Basanavičiaus 
gatvėje Aponavičienė, o Nr. 15 
Stalino prospekte Nr. 31 J. Put- 
rimaitė, kaip rašo vasario 10 d. 
Tiesa, 2 spekuliantams pardavę 
50 vyr. kostiumų už oficialią kai
ną ir dar gaudamos po 50 rublių. 
Bet tie buvę suimti. Toje opera
cijoje įmaišytas buvęs ir minė-

• tos parduotuvės Nr. 19 gatavų 
rūbų skyr. vedėjas Tominas. Vis
kam vadovavęs drabužių preky
bos bazės sandėlio vedėjas I. 
Murachas. Tekstilės prekybos 
vadovu esąs Tavlinskas, sandė- 
lo vedėjas M. Gotlibas, kartą už 
sukčiavimą jau buvęs atleistas.

Trikotažo pardavėja Sidorova 
pradėjusi pardavinėti be kasos 
sandėlio vedėjo Matviejenko . ir 
Korenfeldo nusuktus 5000 sruo
gų siuvinėjimo siūlų. Parduotu
vės Nr. 13 vedėja priimanti ir 
pardavinėjanti savo parduotuvė
je gamyklose pavagiamus gami
nius ir t.t. ’

Vilniaus universitete prie ru
sų kalbos katedros rusų litera
tūros, literatūrinės rusų kalbos 
istorijos ir senosios slavų kalbos 
kursus skaitė Dimitrijus Ivano- 
vičius Abramovičius. Kovo 4 d. 
jis mirė Vilniuje. Gimė 1873 m. 
Voluinėje.

Utenos MTS vyr. agronomas 
Jonas Vainauskas, teturėdamas 
19 m. dalyvavęs kovose net pa
imant Varšuvą. Po karo baigęs 
vidurinę mokyklą ir stojęs į že
mės ūkio akademiją.

“Kolūkiečių savišalpos kasos” 
turėtų būti visuose kolūkiuose 
ir turėtų šelpti invalidus, kare 
žuvusių karių šeimoms ir našlai
čiams. LTSR Augšč. Tarybos 

u prezidiumas konstatuoja, kad to
kių kasų daugely kolūkių nėra 
arba ir įsteigtos jos nedirbą. Įsa
koma visur jas įsteigti ir darbą 
suaktyvinti.

Kalvarijos raj. M. Melnikaitės 
vardo kolūkio kp sekretorius J. 
Galdauskas. Kolūky dar yra ko
munistai: A. Baikauskas — pir
mininkas, A. Vilčinskaitė ir E. 
Tnačienė. MTS kp sekr. Kaz
lauskas, kiaulių fermos ved. J. 
Kajokas, gyvulių fermos ved. K. 
Miklaševičiits. Kolūkis, prie ku
rio prijungtas ir atskirai veikęs

> “Žygio į gyvenimą” kolūk.. turi 
3000 ha, gerai laikąsis ir galėjęs 
išmokėti “didelį” atlyginimą: už 
darbo dieną po 2 klg. grūdų ir 2 
rubliu, atseit, kanadiškai tariant, 
po arti $1už dieną.

Kuršėnų raj. 4 kolūkiai pasi
statę Sukončių hidroelektrinę, 
kuri 1954 m. pažadėjusi energi
ją ir “Naujo gyvenimo’’ kolūkiui. 
Tas užšakes visa tinklą, transfor
matorius ir kt. reikmenis Kauno 
“Kaimo elektros” statybos-mon- 
tavimp kontoroje. Toji darbus 
pradėjusi, bet nuo rugsėjo nu
traukusi ir viskas taip tebestovį 
“laukuose, be jokios apsaugos 
prie stulpų išmėtyti izoliatoriai. 
Daugurha stulpų baigia išvirsti
— vienu žodžiu, darbų galo ne
matyti, nors sutartyje numatyti

. darbų baigimo terminai seniai 
praėjo”. Skundžiasi tuo: kolūkio 
pirm. J. Raguckas, kp sekr. P. 
Vargalys, Raudėnų apylinkės ta- 

■fyboš pirm. S. Balčiūnas ir am
bulatorijos vedėjas V. Lenkaitis.

Zarasų krakmolo fabriko di
rektorių Dovydėną “Tiesoje” 
užsipuolė P. Braščenko, kad iš
vykdamas fabriką valdyti pave
dąs žmonai, o ir šiai išvykstant
— tarnaitei Linkęlytei. Žmona 
perdaug važinėjanti automobi
liu — “važiavo turgun į Lenin
gradą, pas geriausias šio miesto 
siuvėjas, pas batsiuvius, mokan
čius pasiūti modelinius batukus 
ir t.t.” Dovydėnai dažnai lanką 
gimines Rokišky, palikdami val
džią tarnaitei. Fabriko brigadi
ninkas Rutulis girtaująs ten pat, 
o Burokas naktinėje pamainoje
miegąs.JKai fabriką lankęs Gro- i skyr. gydytoju.
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Pirmą kartą Kanadoje !

Pasaulyje garsūs 
vokiečių “54” mo
delio High-Fidel
ity AM ir FM ra
dijai

SA'BA, 
KOERTING, 

BLAUPUNKT 
GRUNDIG.

Garantuojamas 
viso pasaulio 

trumpųjų bangų 
priėmimas.

Specialiai * paga
minti Kanadai 

Atvykite, pademonstruosime veltui. Garantuoti pataisymai, 
atliekami specialistų radijo mechanikų.

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
926 Dundas St. W., Toronto - EM. 4-1633 

(priešais šv. Jono Krikštytojo lietuvių bažnyčią)
Taip pat pas mus yra didžiausias pasirinkimas gintaro išdirbinių 
ir kitų dalykų bei dovanų iš Vokietijos, Šveicarijos, Švedijos, 
Japonijos ir kitų kraštų. ’
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HAMILTON, Ont
Gražios rekolekcijos

Lietuvių Vilniaus Aušros Var
tų parapija Hamiltone gavėnios 
metu nuo kovo 20 d. iki kovo 27 
dienos — Kančios Sekmadienio 
— turėjo labai sėkmingas šv. re
kolekcijas, kurias įdomiai pra
vedė žymus pamokslininkas tė
vas Jėzuitas J. Borevičius, S J, iš 
Čikagos, jau iš Lietuvos žinomas 
kaip geras ir įdomus rekolekcijų 
vadovas. Jis rekolekcijas vedė 
kunigų seminarijose, įvairiose 
gimnazijose. * Telšių vyskupas, 
amžinos atminties J. Staugaitis, 
yra pasakęs po rekolekcijų Tel
šių kunigų seminarijoje, kad 
“jaunas misijonierius Tėvas Bo
revičius yra modernus šių laikų 
dvasios vadovas, turįs aiškią 
kryptį, aiškų kelią, kuriuo jau
nus dvasiškius veda”. Įvairių 
gimnazijų mokiniai ir šiandien 
maloniai prisimena tas gražias 
susikaupimo valandas, kurioms 
vadovavo Tėvas J. Borevičius. 
Todėl nenuostabų, kad parapijo
se, kaip ir Hamiltono parapijo
je, turėjo didžiausį pasisekimą. 
Hamiltono lietuviai katalikai ge
rai jį pažįsta, nes jau ne pirmą 
kartą jis vedė rekolekcijas. To
dėl nuo pirmos dienos bažnyčia 
buvo pilna, o ypač vakarais. Lie
tuviai buvo sužavėti šių metų re
kolekcijomis, nes pamokslų te
mos buvo'įdomios, dūšiai mielos 
ir realios. Jo graži lietuvių kal
ba, aiški tarsena, praktiški pa
vyzdžiai nepaprastai lietuvius 
imponavo. Kaikurie pamokslai 
buvo labai gilūs, tačiau buvo 
taip suprantamai perduoti klau
sytojams, kad nesančiam dėl 
darbo tą dieną rekolekcijose ga
lėdavo atpasakoti net paprastas 
žmogus. Ypač gražus buvo reko
lekcijų užbdigimas, kad net iš 
akių ištraukė ašaras. Išpažinčių 
ir šv. komunijų skaičius šiemet 
peršoko kitų metų. Komunijų 
buvo išdalinta per septynias die
nas 1400, tuo tarpu lietuvių ka
talikų Hamiltone yra apie 1000. 
Hamiltone rekolekcijoms užsi
baigus, Tėvas J. Borevičius 'dar 
pravedė trumpas rekolekcijas 
Oakville lietuvių kolonijoje — 
pasakė gražų pamokslą ir išklau
sė išpažinčių. Tėvui J. Borevi- 
čiui visi hamiltoniečiai yra labai 
dėkingi, Dievas teatlygina jam.

Parapijos banketas. Balandžio 
30 d. 7 v. v., parapijos naujai iš
dažytoje salėje, parapijos komi
tetas ruošia įdomų linksmą ban
ketą, kuriame, kaip.teko nugirs
ti, žada dalyvauti ir seni lietu
viai kanadiečiai. Tai pirmas toks 
banketas, kuriame galės arčiau 
susipažinti vieni su kitais, ypač 
senieji galės arčiau pažinti nau
jus ateivius.

Vakarienės metu pasakys kal
bą prof. dr. Šapoka, be to, kitų 
svečių ir vietos organizacijų kal
bos. Scenoje pasirodys ’’Auku
ras” su programa, skautai, ateiti
ninkai ir kiti.

Pasirodys su programa ir se
nų lietuvių kanadiečių vaikai, 
kaip Guene Kanevaitė ir kt. Po 
to šokiai; Įėjimas tik $1.50. Ne
norima ypatingo pelno, bet tik 
kad lietuviai galėtų praleisti 
kultūringai ir bendrai šeštadie
nio, vakarą. Bilietus galima gau
ti sekmadieniais po. pamaldų 
parapijos salėje ir pas valdybos 
narius: J. Martinkų, 215 Robin
son St., tel. JA. 8-2305, pas K. 
Mikšį, 18 Barton St. W., tel. JA. 
9-8593 ir klebonijoje. Paskubė
kite įsigyti bilietą, nes jau daug 
išparduota. Nepraleiskite šios 
gražios progos.

Vysk. M. Valančiaus vardo šeš
tadieninė mokykla Motinos die
nos minėjimo proga atliks prog
ramą. Programą ruošia šios mo
kyklos vedėjas mokyt. J. Mik
šys. Reikia pastebėti, kad Hamil
tono lietuvių kolonijoje J. Mik
šys yra didelė pajėga. Jis yra la
bai gerbiamas ir mylimas hamil- 
toniečių, už jo didelį pasiaukoji
mą artimui, tėvynės labui. Jis 
prenumeruoja beveik visus lietu
viškus patrijotinius laikraščius, 
daugiausia yra nusipirkęs lietu
viškų knygų, gausiai aukoja įvai
rioms organizacijoms ir bažny
čiai. Dirbdamas sunkų darbą 
Ford Co., Oakvillėj, suranda lai
ko su mokiniais paruošti prog
ramą Motinos dienos minėjimui. 
Taip pat prie programos paruo
šimo labai daug prisideda mokyt. 
A. Grajauskaitė, kuri tiesiai iš 
darbo ateina į parapijos salę ir

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

su vaikais praleidžia keletą va
landų. Pašilės J.

Dr. J. Baltrušaitis iš Hamilto
no išsikelia į Branford, kur dirbs 
General Hospital ligoninėje.

Šv. Velykų proga ateitininkai 
lankė sanatorijoje esančius lie
tuvius, nuveždami visiems šven
tinių dovanėlių. Šiuo metu sana- 
natorijoj gydosi 5 tautiečiai: 3 
moterys, 1 vyras ir 1 mergaitė. 
Dvi lietuvaitės jau pasveikusios 
ir 2-3 mėnesių bėgyje tikisi sa
natoriją palikti.

Ponia Damijonaitienė, apie 
kurios vaikus “TŽ” buvo rašy
ta, labai džiaugiasi, kad jos abu 
mokyklinio amžiaus sūnūs yra 
priimti lietuvių šeimos, kuri gy
vena savame ūkyje.

Pirmuosius pavasario šokius 
gražioje Royal Connaught Nor
mandie salėje rengia ateitinin
kai. Jie įvyks balandžio 23 d. 7 v. 
30 min. vak.

Kiek teko patirti, šį pavasarį 
prieš pradedant gegužinių sezo
ną Hamiltone numatomi 3 paren
gimai salėse. Suteikime rengė
jams didžiausią paramą skaitlin
gu atsilankymu.

Jau sveikstančiam kun. Šarkai 
Vokietijoje Hamilton iniciatorių 
grupė organizuoja komitetą, ku
ris kreipsis į visas Kanados pa
rapijas, organizacijas ir visus 
lietuvius, prašydamas aukų. Po 
pasitarimo balandžio 12 d. K. 
Baronui buvo pavesta kreiptis 
šiuo klausimu į Krašto Valdybą 
ir Šalpos Fondo centrą gauti 
šiam reikalui, oficialius įgalioji
mus. .

ŠIUO PRANEŠAMA VISIEMS. TAUTIEČIAMS, kad šių metų 
BALANDŽIO 30-ta diena, 7-tą vai. vakaro, ST. PATRICK’S salė
je NIAGARA FALLS, ONT., LIETUVIŲ KLUBAS rengia didelį

KONCERTĄ - ŠOKIŲ VAKARĄ
Scenoj pasirodys ROCHESTERTO LIETUVIŲ MIŠRUS CHORAS, 
ved. muziko P. Armono ir TAUTINIAI ŠOKIAI, ved. St. Ilgūno. 
Tai pirmas šio žymaus’ choro pasirodymas šiame mieste ir todėl 
jau iš anksto visus iš toli ir arti kviečiame BALANDŽIO 30-TĄ 
DIENĄ rezervuoti važiavimui į Niagarą.
Kaip ir visados, taip ir šį kartą, stengsimės visus svečius patenkin
ti. Mėgstančius šokti linksmins geras MARTIN’S orkestras. BU
FETE— pasirinkimas įvairių valgių ir gėrimų.

VISŲ LAUKIAME!
Niagara Falls, Ont., Lietuvių Klubas.

TFA Kanadoje Hamiltono skyriaus suruošto Čiurlionio Koncerto 
1953 m. kovo 19 d. Hamiltone

APYSKAITA
P A J A M OS:

1. Už įėjimo bilietus 85 po $3.00 ..................... ............
2. Už įėjimo bilietus 579 po $2.00 ..............................
3. Už įėjimo bilietus 327 po $1.50 .........

.....  .. .. $ 255.00

............ 1 158.00
.......  490.50

Viso 991 bilietai $1903.50
4. Už programos surinkto .... . . ..................... ............. 117.79
5. Už skelbimus į prograrpę ... . . ............ 50.00
6. Rūbinės pelnos ....... ..... . ....... 14.95

■Viso
1ŠUA1 DOS:

pajamų $2086.24

1. Čiurlionio ansambliui .... ........ . $ 800.00
2. Salės nuoma ... . .:................... ........... ..... ........  72.00
3. Salėj PA sistema /garso/ . ....................... 10.00
4. Chorui estrados nuoma ir plakatų atspausdinimas .... 33.00
5. Salės sorgui už Šviesas ir pdtdrnavimę ............ ....... 15.00
6. Progrdmų dtspdusdinimds ....... 74.80
7. Bilietų dtspdusdinimds .......A . . :...... -.. . 16.50
8. Gėlės ........ 26.00
9. CHML ir Mrs E. Hyder .. ...£>........ ..... .......... 35.00

10. Skelbimai spaudoje /NL ir TŽ/ po $20.00 ................. 40.00
11. Vakarienė 32 asmenims ...... 86.01
12. Praleistos darbo dienos /po $12.00/ .... 48.00
13. Susisiekimo išlaidos, važinėjant koncerto reikalais ..... 45.1Ž

25.23
15. Bilietų platinimo išlaidos ............................................. ............ 94.00
16. Reprezentozijoi ......................................... ...................... 22.00 .

Viso $1442.66

Pelnas $ 643.58
1. 28 bilietai po $3.00 panaikinti, išsiuntinėjant tiek pot pakvietimų garbės 

svečiams.
2. 16 bilietų po $2.00 išdilinti v-bos nariams bei jų Šeimoms.
3. 2 bilietai po $1.50 duoti čiurlioniečių šoferiams.
4. 79 bilietai po $1.50 liko neparduoti.
5. Pilna salės talpa — 1116 vietų.

St. Bakšys, vedėjas; V. Urboitis, iždininkas.

kreipkitės į mūsų atstovą

Zig Didzbali
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

Priima ligonius ir gimdyves

Darbo valandos: 
1-3, 6-8 vai. po pietų ir pagal 

susitarimą.

C. TESLIA Real Estate 57 Burris SU Hamilton, Ont 
Telef. JA. 8-8275.

Perkant ar parduodant namus

Dr. Ona Valaitienė

Didžioji dalis mūsų Kanados 
naujųjų ateivių su giliausiu dė
kingumu prisimename kun. Šar
kos nuoširdžius idalistiškus dar
bus, išleidžiant mus į šiąr naująją 
šalį. Jo pasiaukojimas artimui 
yra reto pavyzdžio, todėl ši mie
lojo kun. Šarkos skaudi nelaimė 
mums yra geriausia proga, nors 
simboliškai, atsidėkoti už jo ge
rumą ir paskirti vieną kitą dolerį 
jo materialiai padėčiai sušvelnin
ti. Būkime tikri, kad susidariusį 
perteklių gerojo kunigo širdis 
nukreips tiems, kurie daugiau
sia jos reikalingi.

Pavasaris ir skautai — du ne
atskiriami draugai. Hamiltono 
skautai vyčiai ir skautės, minė
dami 4 ir 3 metų sukaktis, balan
džio 24 d., sekmadienį, rengia di
džiulę šventę.

11 vai. iškilmingos pamaldos 
parapijos bažnyčioj, 58 Dun- 
durn St. N. 1 vai. pp. bendros 
vaišės su svečiais parapijos salė
je. 4.30 vai. p.p. meninė dalis, ku
rioje matysime gražų istorinį 
vaidinimą “Žemaičių krikštas”, 
pritaikytą scenai pagal Abelkio 
romaną. Šiam pastatymui daro
mos puikios dekoracijos. Puikūs 
kostiumai, įdomi intriga, žavin
gos dekoracijos ir graži mūsų jau 
nimo vaidyba yra verti mūsų vi
sų dėmesio. Prie įėjimo aukos.

Ateiančio sekmadienio popie
tę visi paskirkime skautiškajam 
jaunimui pagerbti? Jų įdėtas pa
siruošimui didelis darbas tesu
silaukia mūsų didžiausio įverti
nimo. •• ;■?/?; ■

Po vaidinimo smagūs šokiai, 
grojant mėgiamam Benni Ferri 
orkestrui. Sk. St. .

¥

1955. IV. 21. — Nr. 16 (276)

D. BRITANIJA
DBLS atstovų .. suvažiavimas 

įvyko kovo 19-20 d. naujuosiuose 
lietuvių namuose Londone. Da
lyvavo 33 atstovai iš. 25 skyrių, 
kurie atstovavo 1.113 narių.

Sąj. pirmininku perrinktas 
vienbalsiai M. Bajorinas. C. Val- 
dybon išrinkti: kun. A. Kazlaus
kas, S. Žymantas, J. Vilčinskas 
ir P. Neveravičius. Sąj. Tarybon 
išrinkti: K. Valteris, J. Pužaus
kas, J. Kazlauskas, S. Nenortas 
ir P. Varkala; Garbės teisman — 
Mockus, P. Bulaitis, L. Trilupai- 
tis, R. Giedraitis ir J. Petrušaitis; 
Rev. kom. — Bendorius, Kviet- 
kauskas ir Stakėnas.

Tuo pat metu vyko L. Namų 
akcininkų susirinkimas, kuris 
rotacijos tvarka išėjusio iš direk
torių tarybos A. Žukauską vėl 
perrinko. - ,

Sąj. nariams nustatytas mo
kestis: vyrams 20 šilingų me
tams, moterims pusė to, o jau
nuoliams ir bedarbiams 4 šilin
gai metams.
VOKIETIJA '

Bonnos apylinkėje yra apie 
130 narių, išsklydusių po visą 
Rheino kraštą. Branduolį sudaro 
Bonnoje gyveną studentai. Su 
apylinkės nariais susisiekiama 
paprastai tik paštu, nes aplanky
ti pavieniai gyvenančius trūks
ta- lėšų. Daugumas narių dirba, 
bet jų tarpe yra ir labai skur
džiai gyvenančių šeimų.

Emigracijos į Angliją “2000 
schemoje” susidomėta našlėmis 
su vaikais. Našlės 30 iki 45 m. 
amžiaus, su vienu ar dviem vai
kais, kurios dėl to negalėjo emi
gruoti, galėtų emigruoti čia pa
minėta schema į Angliją.

Ieškomas meškerių gamybos 
specialistas. Gali būti nusimanąs 
šiaip sportinių Įrankių gamybo
je. kuris būtų pamokytas gamin
ti meškeres. Savaitinis atlygini
mas L10.14.0.

Emigracijai Į Pakistaną ieško
mi specialistai: upių irigacijai, 
šulinių statybai, siurblių, dizelįo 
motorų. Ieškomi technikiniai 
asistentai, mechanikai, braižyto
jai, hidroelektros specialistai, ra-

LONDON, Ont.
Šaunus linksmavakaris

Š.m. balandžio 30 d., šeštadie
nį, Londone, puikiojoj Odd Fel
lows Tmple salėje, 555 Dundas 
St. (kampas William), įvyks la
bai smagus pasilinksminimas. 
Geras orkestras. Visų rūšių gė
rimai. Loterija. Linksma prog
rama. Bus svečių ir iš Amerikos.* 
Pradęia 7 vai. vak.

Tikimasi, kad ir šį kartą pas 
mus atsilankys daug ūkininkų. 
Gera proga pasišokti, išgerti alu
čio ir pasišnekučiuoti, kol dar
bymetis dar neužklupo. Praeitą 
kartą gražų lietuviško reikalo 
supratimą ir gero kaimyno pa
vyzdį parodė p. Kojelis, suorga
nizavęs Rodnfey ūkininkų eks
kursiją į “Aušros sūnų” vaidini
mą Londone.

Platesnis pasilinksminimo ap
rašymas tilps ateinančios savai
tės numery. D. E. F.

Lietuvaitė laimėjo premiją
Western Ontario un-to studen

tė Elena Bernotaitė laimėjo pre
miją už labai gerą mokymąsi ir 
būdą. Ji studijuoja vokiečių k. 
ir literatūrą ir šias studijas pre
mijos dėka toliau galės tęsti Pen
silvanijos un-te JAV. Londono 
un-tą ji baigia šį pavasarį. Be to, 
ji moka ispanų, prancūzų ir rusų 
kalbas. Panašią premiją laimėjo 
ir vietinis studentas Wonnacott. 
Jiedu buvo išrinkti iš 1522 stu
dentų. E. Bernotaitė gyvena 
London, Ont., 340 Ridout Št. S.

dijo inžinieriai, oro susisiekimo 
kontrolieriai, administracijos in
žinieriai, matininkai. Taip pat 
administracijos personalas: pa
tyrę buhalteriai, sekretorės, ga
linčios koresponduoti technikos 
reikalais, sandėlininkas ir pan. 
Anglų kalbos mokėjimas būti
nas.

Pakistanui reikalingi gydyto
jai, akušerės ir gail. seselės Mo- / 
tinos - Vaiko Globos Centrui ir 
šiaip gailestingosios seselės su 
dideliu stažu.
ŠVEICARIJA

Šveicarų - lietuvių šalpos ko
mitetas išspausdino a'tsišaukiino 
lapelius, kurių vienoje pusėje 
Pabaltijo žemėlapis su jį gro
biančia bolševikine ranka, o ant
roj pusėje tekstas — trumpas 
apibūdinimas Lietuvos dabarti
nės padėties ir tremtinių vargų. 
Atsišaukimo pabaigoje prašoma 
aukos. Jį pasirašo B. Thoma ir L. 
Kemeklytė.

Dalyvaus ir lietuvės skautės. 
Šiais metais per Sekmines Švei
carijoje įvyksta tarptaut. skau
čių stovykla. Šioje stovykloje 
dalyvaus ir laisvajame pasaulyje 
gyvenančių lietuvių skaučių at
stovės.
AUSTRALIJA

Australijos lietuvių mokyklas 
lanko per 400 vaikų, be to, veikia 
dar įvairūs lituanistikos kursai 
jaunimui. Visas švietimo darbas 
vykdomas Liet. Kultūros Fondo 
priežiūroje. Lietuvių kultūrinė 
veikla apima beveik visas sritis. 
Ypač gražiai riškiasi Australijoj 
gyveną mūsų dailininkai, muzi
kai, solistai, Nasvytytės išraiškos 
šokio studija ir kt. Per lietuvių 
meno dienas su lietuviais meni
ninkais drauge pasirodė ir aust
ralietė pianistė Dorothy Oldham, 
paskambinusi Čiurlionio “Nok
tiurną” ir Jakubėno “Pasaką”.

Socialinės Globos Moterų D-ja 
Melbourne įsisteigė 1952 m. D. 
Simankevičienės iniciatyva. Da
bar jos vadovybę sudaro: Šeme- 
tienė (pirmin.), Žukauskienė, 
Pumputienė, Šmienė, Liutkūtė, 
Prašmutienė ir Valaitienė. Na
rės lanko ligonius, juos sušelpia, 
padeda nepajėgiantiems kovoti 
su gyvenimo sunkumais, suren
ka aukų tremtiniams Europoje 
likusiems. Australijos L. Bendr. 
Krašto Tarybos suvažiavimas” 
paragino įsteigti tokias organi
zacijas ir kitose kolonijose. Mel
bourne yra 36 narės.
Kryžiaus žygis prieš komunizmą

Melburne vyko dviejų savaičių 
kryžiaus žygio misijos prieš ko
munizmą, kurias vykdė katali
kai. Susidomėjimas misijomis 
buvo labai gyvas, nes Australi
joje, kur priskaičiuojama iki 200 
atskirų religijų ir sektų, kaip 
spauda pabrėžia, pirmas atsiti
kimas, kad katalikų kunigai ir 
vienuoliai viešai išėjo į miesto 
gatves ir aikšteles kalbėti žmo
nėms apie komunizmo grėsmę 
Australijai ir visai žmonijai. 
“Dievas mūsų pusėje” ir pana
šiomis antraštėmis vietinė spau
da aprašė šį katalikų kryžiaus 
žygį pireš komunistus. Ta proga 
taip pat prisimintos tautos ana
pus geležinės uždangos. “The 
Herald” paskelbė apie bolševikų 
pastangas tariamai “sušvelninti 
gelež. uždangą” ir naujus oku
pantų žygius Pabaltijy.
VENECUELA

Iš Venezuelos lietuvių apie 700 
gyvena Caracaso, apie 250 Valen- 
cijoje ir Barquissimeto miestuo
se, apie 60 Maracaybo mieste. 
Lietuviai savo gražiu elgesiu įga
vo Venezuelos gyventojų pasiti
kėjimą. Tiek vyriausybė, tiek ir 
krašto gyventojai į mūsų tautie
čius žiūri kaip į tvarkingus ir 
pasitikėjimo vertus žmones.
KOLUMBIJA

Bogotos miesto ribose, netoli 
nuo miesto centro, numatoma 
įsigyti apie 7.000m-’ žemės lietu
vių bažnyčiai statyti ir ten kurti 
kultūriniams centrams. Reikalas 
svarstomas Bogotos miesto val
dyboje.
BRAZILIJA

Prašo Lietuvos medžio
Rio de Janeiro Rotary klubas 

kreipėsi į Lietuvos atstovą Bra
zilijoje dr. F. Meierį, prdSyda- 
mas padovanoti vieną Lietuvos 
medi Tautų Draugystės Mieste
liui. Medis bus pasodintas Tiju- 
cos kalne Rotary klubo 50 metų 
sukakčiai atžymėti. Lietuvos at
stovas išsamiu laišku paaiškino 
Rotary klubo vadovybei, kad, 
Lietuvai dabar ^saht atkirstai 
Maskvos geležine uždanga, lai
kinai jų prašymo negali paten
kinti, tačiau kai tik Lietuva bus 
išlasvinta, į Braziliją bus atga
bentas Lietuvos ąžuolėlis. Ta pat 
proga klubo vadovybei buvo pa
siųsta knyga “Lituania Ilustra- 
da” su atžymėtu 38-ju puslapiu, 
kuriame įdėta seniausio (per 
2000 metų) Lietuvos ąžuolo nuo- * 
trauka. ’ 1
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Gyvenimas nėra tiktai mokslas, tik* 
tai dorovė, tiktai menas, bet jis 
yra i r mokslas, i r dorovė, i r me
nas. Jame gludi viskas, todėl šis 
viskas ir turi būti apimamas pilnu
tiniu žvilgsniu, taikančiu kiekvie
nai sričiai j o s kriterijų. Kiekvie
no gyvenimo sritis yra kuriama pa
gal jos pačios dėsnius: svetimų kri
terijų taikymas kūrybai yra jos už
mušimas.

Antenos Josmontas, Asketų 
sukilimas; Literatūros Lankai, 
Numeris penktos, 19 psl.

• • •

Augščiau užrašyta citata iš 
naujo “Literatūros Lankų” nu
merio, atrodo, tokia logiška ir 
aiški, kad ir diskusijų dėl jos 
kilti negalėtų. O visdėlto, taip

Kaip gimsta liaudies dainos
“Čiurlionio” repertuare Ha- 

' miltone girdėjome “Partizanų 
dainą”, kuriai muziką parašė L. 
Šimutis. Ją atliko vyrų choras, 
ir ji buvo viena labiausiai pati
kusių klausytojams. Jos žodžiai 
yra atėję iš pavergtos Lietuvos.

Tikroji šios dainos žodžių au
torė yra Vanda Panavaitė, gyve
nanti šiuo metu Hamiltone, 19 
Wentforth N. Šį gražų eilėraštį, 
kurio tekstas dedamas atskirai,

ji parašė 1943 m., būdama moky
tojų seminarijos II kurse. Pir
miausia jį išspausdino žurnalas 
“Karys”, o-iš jo jis paplito jau
nimo tarpe. Šiuo keliu jis, tik
riausiai, buvo išpopuliarintas ir 
miško brolių tarpe.

Palyginę originalų tekstą su 
“Čiurlionio” dainuojamu, rasime 
mažų pakeitimų. Tikrieji Šios 
dainos žodžiai turėtų būti tokie, 
kokius čia duoda pati autorė.

“VARPAS” ir ST. BARANAUSKASi Dainy šventės belaukiant

nėra! Mū§ų išeivijos kultūrinia
me gyvenime nuolat pasigirs
ta balsų ir pasikelia rankų, pasi
ryžusių negailestingai cenzūruo
ti literatūros kūrinius todėl, kad 

. tenai vaizduojami personažai ne
atstovauja idėjų, priimtinų cen
zoriams. Tarytum žodžio laisvės 
principas tegaliotų asmeniškų 
bei politinių sąskaitų suvedinė- 
tojams, o rašytojas būtų, iš anks
to, sukaustytas tematine ir idėji
ne grandine.

Šioje srityje mūsuose paženg
ta (deja!) net dar toliau. Esa
ma asmenų ir institucijų, nesi
drovinčių atmesti literatūrinius 
kūrinius vien todėl, kad rašytojo 
asmeninis (sic!) - gyvenimas 
jiems nepriimtinas. Čia jau pa
simetama gėdingoj žmogaus pa
žeminimo girioj, nes nebeatski
riamą, kur baigiasi asmenų ar 
institucijų intervencijos ribos ir 
prasideda — kiekvienam žmogui 
šiapus geležinės uždangos atvi
ra — žmogiškojo pasireiškimo 
ir kūrybinio kriterijaus. plotmė. 
Jeigu ' mūsų kultūrinin gyveni- 
man įžengia tokia baisia prasme 
ribotos ir neišvengiamai fanatiš
kos institucijos ar pavieniai as
menys, jie turi v i eš a i tokius 
savo apribojimus paskelbti spau
doje. Tada kiekvienas literatū
ros žmogus žinos su kuo turi rei
kalą, o kiekvienas pašalietis ne
bus klaidinamas 'literatūrinių 
sprendimų tariamu objektyvu
mu. 

■ • • • •
Šių metų LRD-još premijos 

laureatas, rašytojas Jurgis Jan
kus, atsakydamas "’Drauge” (ko
vo 19 d. liter, priede) Į jam pa
tiektus klausimus, iškėlė daug 
įsidėmėtinų dalykų. Jų-tarpe pa-, 

“geidavimą kokiu nors būdu ko
ordinuoti mūsų leidyklų darbą. 
Iš tiesų, tai problema, būtina 
greito ir išmintingo sprendimo. 
Lietuvis rašytojas vertas viso- 
kiariopos paramos iš visų veiks
nių, jis vertas bent minimalaus 
honoraro už savo, naktimis ir 
sekmadieniais, rašomus kūrinius. 
Skurdas, gali būti, pagimdo ge
nialius kūrinius, bet skurdas 
taip pat lengvai nužudo didelius 
rašytojus. Prie kapo pervėlu da
linti aukas ir dėlioti laurų lapus.

Aš verkiau parimus tarpvarty darželio, 
Kai paspaudęs ranką tyliai išėjai. 
Ašarom sidabro verkė rūtos žalios, 
Verkė ūkanose skęsdami laukai.
Kas paklaus, kodėl tau ašaros taip rieda?
Kas man ravint rūtas padėk Diev’ sakys?
Kas akis manąsias atras lino žiede?
Kas, o kas, o kasgi? Neramu širdy...
Lengvai mėto šeivas staklės ąžuolinės,
Tiesias plonos gijos taip margai, margai... *
Rankšluostin įausiu “Lietuva Tėvynė, 
Tu didvyrių žemė”, mes tavi vaikai.
Kada mūs žemelė bus nuo kraujo soti 
Ir kada sugrįši tu su žirgeliu, 
Atnešiu vandens tau moliniam ąsoty, 
Duosiu nusišluostyt rankšluosčiu dailiu.

(Iš 1943 m. “Kario”)
Sk. St.

Iš kultūros ir knygij pasaulio
Kun. dr. J. Prunskis be jau

skelbtų premijų šių metų geriau
siam romanui ($1000) ir jaunimo 
.literatūrai ($500), dar paskyrė 
po $500 už religinio meno kūri
nį ir sekančių metų Liet. Rašyto
jų D-jos premijai.

J. Gliaudą parašė naują roma
ną “Raidžių pasėliai”. Jis būsiąs 
spausdinamas ‘"Draugo” atkar
poje. .; -

N. Mazalaitės naują romaną 
“Negestis” išleidžia Liet. Knygos 
Klubas Čikagoje.

Dail. V. Ratas iš Pertho persi
kėlė į Sydnejų, kur dirba kaip 
dailininkas projektuotojas vieno
je keramikes įmonėje. Balandžio 
gale dailininkas ruošia savo gra
fikos kūrinių parodą.

A. Škėmos “Živilę” pastatė 
Adelaidės L. Teatro Mylėtojų 
Grupė kovo 25 d. Režisavo Pau
lius Rūtenis.

LKF Melburne buvo suruošta 
dail. Rakštelės kūrinių paroda. 
Susidomėjimas buvo gana dide
lis. Ją aplankė ir nemažas būrys 
Melburno lietuvių. Buvo išsta
tyta per 50 paveikslų. Dail. A. 
Rūkštelė gyvena Adelaidėje.

Melburne “Moomba” proga su
ruoštoje meno parodoje, kurioje 
dalyvauja australų menininkų, 
gerai užsirekomendavo ir skulpt. 
Teisutis Zikaras,' kurio nuotrau-

ga pateikiama sąsiuviniais. Tre
čiame korespondencinių litua
nistikos kursų sąsiuvinyje kuris 
yra 42 psl., gausiai pateikiama 
medžiagos apie liet, liaudies dai
nas. Atskirame straipsnyje rašo
ma apie lietuvių "kovas, siekiant 
spaudos laisvės. Korespondenci
nių lituanistikos kursų daly
viams pateikta tema parašyti ra
šiniui “Kova su Maskva Lietuvos 
istorijoje”. Koresp. lituanistikos 
kursų redakcinę komisiją sudaro 
Zubras, Karazijienė, kun. Kun- 
gis ir Janulaitis.

Sans Souci moterų agronomių 
mokykla yra pirmoji Pietų Ame
rikoje. Joje mokslus eina 80 ag- 
renomių. Jo direktoriaus padė
jėjas yra lietuvis V. Senulis. V. 
senulis per 7 metus išaugino 
135.000 medelių. Prezidento ir 
gubernatorius ūkiai taip pat ap
rūpinami lietuvio išaugintais 
medeliais.

Vokiečių spaudoj plačiau apra
šomas gyvenimas iš Klaipėdos 
krašto kilusios filmų artistės 
Kornelijos Borchers, kuri 1954 
m. gavo D. Britanijos britų filmų 
akademijos premiją kaip geriau
sia užsienietė artistė. Ypač vy
kusiu laikomas jos. pasirodymas

kos prie savo kūrinių kelis kar
tus pasirodė didžiausiuose Mel
burno dienraščiuose.

Korespondentinius lituanisti
kos kursus įsteigė Lietuvių Kul
tūros Fondo Australijoj valdyba. 
Kursantams lituanistinė medžia-

britų filme “Padalinta širdis”. Ji 
yra kilusi iš Šilutės, mokėsi me
dicinos, dirbo kaip vertėja Ber
lyne prie Santarvininkų ir, “at
rasta” režisieriaus Raaben.alto. 
vaidino visoj eilėj filmų. Garmi- 
sche turi savo namuką, kur 
mėgsta gyventi su šeima laisva
laikiu.

Praėjusį šeštadienį, t.y. balan- 
džin Į6 d., Toronto lietuvių cho
ras * “Varpas”, vadovaujamas 
rmiziko Stasio Gailevičiaus, Ea- 
tena-^uditerijoje suruošė kon- 
čĮffeŠj skirtą savo muzikinės 
veiklos antrosioms metinėms pa-

^.įpnojoje • koncerto dalyje 
girdėjome keletą lietuvių kom- 
poritOtių dainų — A. Vanagaičio, 
J. Strolios, J. Štarkos, K. V. Ba
naičio, J. Žilevičiaus ir paties 
dirigento kompozicijų. Šią pir
mąją dalį vykusiai taipogi lietu
vių kompozitorių dainomis pa
pildė iš Čikagos atvažiavęs so
listas Stasys Baranauskas.

Po dešimties minučių pertrau
kos buvome perkelti į senąją 
Kauno operą — antroji progra
mos dalis buvo pavadinta — “Va
landėlė Kauno operoje”. Čia 
“Varpo” choras, padainavo kele
tą ištraukų iš Ch. Gounod “Ro- 
meb-ir Julijos”, Offenbacho 
“Hoffmano pasakų”, Mascagni 
“CaValleria Rusticana”, Verdi 
“Trubadūro”, Flotow “Martos” 
ir noktiurną iš Mendelssohno 
“Vasaros nakties sapno”. Stasys 
Baranauskas, sudainavęs porą 
Brahmso dainų, primindamas 
Kauno operą, išpildė' Verdi “Ai
dos”, Čaikovskio “Eugenijaus 
Oniegino”, Halevy “Žydės“ ir 
Puccini “Toscosv arijas. Solis
tui ir chorui akomponavo popu
liarus Toronte pianistas Lėo 
Barken.

Pilna salė lietuvių rodė, kad 
šis koncertas susilaukė platesnio 
pritarimo. Entuziastingai nusi
teikusi publika ir chorą ir solistą 
privertė bisuoti.

Koncerto pabaigoje sveikini
mo žodį tarė viešnia iš Hamilto
no ponia Hyder, "‘Varpo” krikšte 
tėvas Yaremko (Aš didžiuojuos 
savo vaikeliu — lietuviškai), 
KLB pirmininkas Matulionis, 
Kultūros Fondo atstovė Matu
sevičiūtė ir p. Strazdas, Įteikęs 
“Varpo” dirigentui keletą bonkų 
šampano.

Kaip ir galima buvo tikėtis, 
“Varpas"’ yra padaręs didelę pa
žangą, kas, žinoma, pareikalavo 
nepaprastai daug darbo ir ener
gijos iš jo narių ir dirigento pu
sės. Grožėjomės lietuviškomis 
dainomis ir dar labiau buvome 
sužavėti “Valandėle Kauno Ope
roje” —- operų ištraukos rodė ne
abejotiną ir aiškią “Varpo” pa
žanga. Efektingumą padidino 
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ARTISTIC BEAUTY SHOP 
Tel. KE. 4731.

219 Roncesvalles Ave,. Toronto

tautiniai drabužiai (pirmoje da
lyje), moterų balinės suknios 
(antrojoje dalyje) ir taipogi nuo
latos keičiamas scenos apšvieti
mas. Tenka konstatuoti, kad tai 
buvo pats gražiausias ir iškil
mingiausias “Varpo“ koncertas 
iš tų, kuriuos lig šiol esame turė
ję. Krikšto tėvo Yaremko lietu
viškai pasakyti žodžiai — “As 
didžiuojuos savo vaikeliu” rado 
atgarsį kiekvieno Toronto lietu
vio širdyje.

Kauno operos prisiminimus 
gerokai sustiprino solistas Stasys 
Baranauskas, kuris Toronte pas
kutinį kartą koncertavo prieš 
keletą metų. Garsiausias Toron
to Konservatorijos dainavimo 
mokytojas Vinci prasitarė, kad 
tokios geros medžiagos kaip Ba
ranausko Kanada neturi. Žino
ma, jis negalėjo to paties pasa
kyti apie dainavimo techniką. 
Tačiau Stasys Baranauskas taip 
pat parodė nežmoniškai didelę 
pažangą. Anksčiau savo dainavi
mo meną jis demonstruodavo 
vien tiktai balso jėga. Dabar Ba
ranauskas jau yra gerokai ap- 
valdęs savo balsą, pasiekia pui
kaus piano, švelnų pianissimo ir 
galingą fortissimo. Jo pasirink
toji lietuviškų dainų grupė pasi
žymėjo gražiu išpildymu, nors 
kai kurios dainos nebuvo tenorui 
labai dėkingos. Tas tik dar kartą 
liudija Baranausko tobulėjimą 
gerąja kryptimi. “Žydė”, “Euge
nijus Onieginas” ir “Tosca” su 
“Aida” buvo taip pat puikus jo 
pažangos liudijimas. Tenka tik 
apgailestauti, kad šis reto didu
mo talentas, deja, negali dėl gy
venimo aplinkybių pasišvęsti 
rimtoms dainavimo studijoms. 
Būtų tikrai gražu, kad mūsų or
ganizacijos ar privatūs asmenys 
sudarytų jam aplinkybes bent 
porą ar trejetą metų atsidėti dai
navimo menui. Aišku, mums jis 
yra geras, mielas jau ir dabar, 
bet. norint prasimušti į pasauli
niu dainininkų tarpą, Baranaus
kui vis dar reikia rimtų studijų, 
didesnio balso apvaldymo, leng
vesniu viršūnių. Vyt. Kastytis.

Redakcijai prisiųsta
East and West, A Quarterly 

Review of Soviet and Baltic 
Problems, Nr. 4, 1955 London.

Šiame Nr. raėo: M. Čaksle, 
Peaceful Co-Existence; A. A. 
Rock, Trotskyism and the Fourth 
international; “Horatius” Iron 
Curtain Strategy; A. Rei, The 
Baltic Question at the Moscow 
Negotiations in 1939; N. Thedin, 
A Western in Moscow; G. Rank, 
The Small Nations under Soviet 
Rule; K. Ziverts, The Popula
tion of Latvia under Soviet Oc
cupation; Z. Ivinskis, King Min
daugas of Lithuania; J. Rudzitis, 
Life and Death of a European. 
Book Reviews.

Laiškai Lietuviams, 1955 m. 
balandis, Vol. VI. No 4, 97-128 p.

JAV Vargonininkų Sąjungos 
rūpesčiu 1956 m. pavasarį numa
toma suruošti Šiaurės Amerikos 
lietuvių dainų šventę. Tai svei
kintinas sumanymas, nes kol bus 
gyva lietuvių lūpose ir širdyse 
lietuviška daina, tol nebus žuvu
si šiapus Atlanto prisiglaudusių 
lietuvių lietuvybė.

Lietuvis ir daina arba daina ir 
lietuvis iš senų senovės buvo ne
atskiriami. Lietuvis nesiskyrė su 
daina niekur ir niekad. Jo lūpose 
lietuviška daina buvo ir ankstų 
rytelį, ir vėlų vakarėlį; ir džiu
gesy ir liūdesy ... Dainos posmai 
nuolat skambėdavo Lietuvos pa
dangėj. Dainuodavo, raliuodavo 
piemenėliai tėviškės laukuose, 
traukdavo sutarįins, valiodavo 
vyrai šienpiovėliai sodria žole 
pradalgėlius traukę, taip lygiai 
skardendavo lankas geltonkasės 
grėbėjėlės...

O subatvakariais jaunimas — 
tiesiog pripildydavo dainom Lie
tuvos laukų erdves. Dainų aidai 
tik vilnydavo tėvynės kalneliais 
ir kloniais, tarytum niekad ne
sibaigianti grandinė.

Lietuviška daina yra įaugusi į 
lietuvio charakterį, ji yra užka
riavusi lietuvio būdą, jo dvasi
nius savitumus. Tad Neužmirš
kime dainos, neišraukime leng
vapėdiškai dainingumo iš savų 
širdžių, nes kartu būtų išrauta 
didelė dalis lietuvio dvasinių pri
valumų.

Dainos posmai lydėdavo ir 
darnias mūsų karių gretas.. Ar 
pėstininkų kuopa žygiuodavo, ar 
gusarų eskadronas jodavo į pra
timus — juos lydėdavj/sutarti- 
nės aidai. Neabejotinai lietuviš
ką dainelę niūniuoja ir dabarti
niai partizanai miškų glūdumoj, - 
nors mirčiai į akis žvelgdami...

Tad įsidėmėkim artėjančios 
Šiaurės Amerikos lietuvių dainų 
šventės reikšmę. Nuoširdžiai 
ruoškimės ir laukime to didelio 
įvykio, nes dainų šventė padės 
mums sutvirtinti lietuviškuosius 
jausmus. Ji sucementuos, su
jungs mus tarpusavy. Dainų 
šventė gal ištirpys mūsų širdy
se ledo sluogsnį, kuris dažnai 
skiria lietuvį nuo lietuvio ko
kiais nors pasaulėžiūriniais mo
tyvais ar kokiomis kitomis prie
žastimis. Dainų šventei privalė
tų intensyviai ir nuoširdžiai 
ruoštis ne tik JAV ir Kanados 
chorai, ansambliai ir paskiri dai
nininkai, bet ir visuomenė, ku
rios dalyvavimas toje šventėj tik 
padidins jos reikšmę ir suteiks 
didesnį svorį...
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Pirmosios Kanadoje, Vinco 

Krėvės vardo literatūrinės pre
mijos organizatoriai, .Lietuvių 
Akademinio Sambūrio nariai (jų 
tėra apie 30) kreipėsi į vi sus 
Kanados lietuvius prašydami pa
remti jų darbą.-Jury komisija 
jau sudaryta ir premijos įteiki
mo data paskelbta: š. m. gegu
žės 28 diena, Montrealyje. As
menys. pasiryžę padėti, prašomi 
rašyti K. Veselkai, 5561 Esplana
de Ave., Montreal, Que. 
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Yra sakoma, kad norįs žmogų 

mušti, lazdą lengvai atranda. 
Taip nutiko ir šios kolumnos raš
tininkui, kurį “Drauge” bara 
piktu žodžiu p. J. Br. už neorigi- 
nalumą bei nereikalingą pasiūly
mą rašytojui- Antanui Vaičiulai
čiui. Nemanėme, kad tokie pa
vadinimai kaip mūsasis, ginami 
copy right, nes “tarp kita ko” 
juk nedaug kuo skiriasi nuo to
kių pavadinimų, kaip “margu
mynai”, “krisleliai”, “įvaireny
bės” etc. Sutinkame — jie ne
originalūs, bet nieko šaunaus 
savo smulkiom pastabom nė ne- 
ieškojom. Ir pasiūlydami Anta
nui Vaičiulaičiui išleisti O Mila
šiaus vertimus (kurie, kaip sako 
p. J. Br., jau esą pas leidėją) 
nesijaučiame nusikaltę, nes gerą 
darbą daryti,' tikriausia, galima 
ir keliolika kartų paakinti. Pik
tųjų kurstymo tik reiktų pri
vengti. .

LIETUVIŠKA

motery kirpykla
JANETS 

BEAUTY SALON
407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave. 
Toronto.

Tel. OL. 6415.
Sav. I. VILICNIENĖ

Praeitą vasarą aš buvau Airijoje, žaliame, mylimame krašte. 
Buvau pasiruošęs mažai kelionei, kuri visada mane jaudina, dali
nai verčiamas pareigos, dalinai to, reikalavo mano širdis.

Prieš daugelį metų, būdamas jaunas gydytojas, buvau atvykęs 
į Dubliną atlikti praktikos kursą. Mano pacientai visi gyveno var- 
gingiausiame miesto kvartale ir čia belankydamas ligonis, toje 
skurdžioje kaimynystėje, pirmą kartą sutikau Rožę Donegan.

Aš sutikdavau ją dažnai Lougran gatvėje, kai ji su kūdikiu ant 
rankų nešdavo vandenį iš viešojo šulinio. Kūdikis buvo devynių 
mėnesių, mažas, bet sunkus sutvėrimėlis, kurį ji prisirišdavo su
plėšyta skara prie savo liekno kūnelio. Rožei buvo apie keturiolika 
metų. Jos tamsiai mėlynos akys atrodė rimtame veidelyje nepa
prastai didelės. Kiti trys vaikai, tarp penkių ir devynių metų am
žiaus, sekdavo įsikabinę į jos sijonėlį ir metus pirmą žvilgsnį, ga
lima buvo spręsti iš jų veido bruožų panašumo ir rudų plaukų, 
kad jie visi buvo Donegan giminės.

Priešingybė vargingos-purvinos aplinkos ir jos nenugąsdina
mai skaidraus žvilgsnio, sukėlė manyje susidomėjimą ta ypatinga 
maža būtybe. Mūsų pažintis prasidėjo, kai aš ją • pasveikinau 
“labu rytu” ir po poros dienų ji man atsakė nedrąsia šypsena. 
Palengva — nes jos santūrumas buvo sunkiai nugalimas — man 
pasisekė įsigyti jos pasitikėjimą.

Tada aš. sužinojau, kad Rožė, jos trys jaunesni broliukai ir 
naujagimis Michaelis prieš aštuonius mėnesius .neteko motinos. 
Jis gyveno su savo tėvu Danny Donegan vieno namo pusrūsyje 
Loughran gatvėje, perpildytoje gyventojų tarsi triušių narvas. 
Danny, dirbo laivų dirbtuvėse. Tai buvo silpnas, bet geros širdies 
žmogus. Savo laiko ir pinigų didesnę dalį, jis — pilnas geriausių 
norų — praleisdavo gretimame bare. Todėl Rožei teko perimti ant 
savo pečių visą naštą. Ji šeimininkavo, užlaikė švariai ir tvarkingai 
patalpas, susitvarkydavo su nenuorama tėvu, gelbėjo likučius jo 
uždarbio, virė ir prižiūrėjo vaikus. Ji mylėjo juos visus visa šir
dimi, bet prie mažojo Michaelio ji buvo aistringai prisirišusi, la
biau kaip prie visų kitų.

Kai saulėtais popiečiais išeidavo su juo į parką, ji sverdėjo nuo 
sunkios naštos, bet tai jos neįveikdavo. Niekas jes neįveikdavo. 
Kiekvieną kartą, kai aš matydavau ją einančią purvinu grindiniu 
tarp besistumdančių žmonių, ar tai pas mėsininką kumpio gabaliu
ko išsiderėti, ar tai pas kepėją dar vieno duonos kepalo skolon iš
prašyti, aš vis naujai stebėdavausi jos ramiu paprastumu. Ji vi
siškai nebuvo akla tam vargui, kurį matė aplink save. Ji turėjo 
didmiesčio varguomenės vaiko elementarinį pažinimą gyvenimo 
tamsios pusės, jungiamą su švelniu nekaltumu, šitose didelėse 
mąstančiose akyse nešvariame veidelyje, atsispindėjo paveldėtas 
patyrimas, ir dar daugiau, kaip tai — jose buvo meilės neišsemia
mas šaltinis.

Mano pirmykštis smalsumas, tuo kūdikiu, palengva perėjo į 
užuojautą. Aš jaučiau, kad turiu Rožei kuo nors padėti ir kada at
sitiktinai sužinojau—jes- gimtadienia-datą,“ liepiau -vienai-rūbų-

krautuvei pasiūti jai drabužių pakietą. Malonu buvo įsivaizduoti 
ją šilta vilnone suknele, stipriais batukais ir kojinėmis, visa gra
žiai suderinta. ’

Porą dienų aš nepasirodžiau, bet juokiausi, pats sau patenkin
tas, įsivaizduodamas ją einančią išdidžiai sekmadienį į mišias pa

sipuošusią ir žengiančią per bažnyčią puikiai girgždančiais batu
kais. Bet kada sekantį pirmadienį ją pamačiau, mano nusivylimui, 
ji tebebuvo apsirengusi savo skudurų suknyte ir skarmalu, ku- 

xriuo buvo pririštas mažasis Michaelis.
— Kur gi yra nauji daiktai? — sušukau jai.
Ji paraudo iki plaukų šaknų.

—O. tai buvote jūs, — pasakė ji ir po valandėlės, nepažvelgda
ma Į mane kukliai tęsė: — Aš juos užstačiau. Namuose nebebuvo 
nieko, o Michaelis turėjo gauti savo pieno davinį.

Žiūrėjau į ją tylėdamas ir supratau, kad ji visada pasiaukos ir 
viską, ką beturėtų, atiduos savo mylimam broliukui. Ji atrodė tokia 
gležna, kad man ir vėl jos pagailo. Sekančią dieną aš nuėjau pas 
kunigą Walsh, kurio parapijai priklausė Longhran gatvė.

Jo veidas nušvito, kai aš pradėjau kalbėti apie Rožę ir išdėsčiau 
mano prašymą, jis valandėlei susimąstė ir palingavo pritariamai 
galva. .

— Jūs turėsite daug vargo, kol ją perkalbėsite. — Jis nusišyp
sojo-abejojančiai lydėdamas mąne prie durų. — Ji yra ideali maža 
motina. Tas instinktas užpildo jos visą gyvenimą.

Pasikeitęs laiškais, po savaitės nuėjau pilnas pasiryžimo į 
Loughran gatvę. Vaikai sėdėjo aplink stalą, tuo tarpu Rožė rū
pesčio suraukta kakta riekė likučius duonos. <

— Rožyte, — pradėjau, — tu turėsi dabar išvažiuoti.
Ji pažvelgė nesuprasdama ir nubraukė plaukų pluoštus nuo 

susirūpinusios kaktos.
— Pas mano draugus į Galway, — ryžtingai tęsiau toliau, — 

vienam mėnesiui į kaimą, kur tu nieko neveiksi tik lesinsi viš
tas. bėgiosi laukais ir gersi pieno, kiek tik panorėsi.

Jos veidas-nušvito džiaugsmu, bet greitai vėl aptemo. Ji pa
kratė galvą.

— Ne, aš turiu rūpintis vaikais... ir tėvu.
— Viskas yra sutarta. Jais pasirūpins seselės. Tu privalai tai 

padaryti. Rožyte, kitaip tu palūši.
— Aš negaliu, — pertraukė ji. — Aš negaliu mažiuko apleisti.

« j— Po šimts pypkių, tai tu gali jį draug pasiimti.
J jos akys suspindėjo stebuklinga šviesa. Jos spindėjo dar švie

siau, kai mes po to patalpinome ją ir jos auklėtinį į traukinį. Kol 
ėmė riedėti vagono ratai; jį supo savo broliuką ant liesų kelių ir 
šnabždėjo jam į ausį:
« — Karvės, Michaelį...
1 Iš mūsų draugų Carrels atėjo geros naujienos. Rožė gerai pri

augo svorio ir padėjo ūkyje. Atvirlaiškiai pilni klaidų jos pačios 
rašyti, alsavo laime, kurios ji niekada gyvenime nebuvo pažinu
si jr baigėsi visada pilnu susižavėjimo pranešimu, kokią naudą 
Mfcfiaeliui davė kaimo gyvenimas.

Prabėgo mėnuo. Jo pabaigoje įvyko tarsi, bombos sprogimas. 
Carrols panorėjo įsūnyti Michaelį. Jie buvo jau pagyvenę ir liko 
pasiturintys bevaikiai. Jie labai pamilo mažiuką ir žadėjo duoti 
daug daugiau galimybių, kaip kad jis namie turėtų.

Danny-tas pasiūlymas atrodė “pasakiškas”. Bet Rožytė irgi 
turėjo tarti savo nuomonę ir jai buvo paliktas galutinis sprendimas.

Niekas iš1 niftsų nežinojo, kaip tas sprendimas buvo pareikštas ir 

kokia buvo jo kaina. Rožė pagaliau grįžo namo viena, i
Ji džiaugėsi pamačiusi vėl kitus broliukus ir tėvą, bet visą 

kelią nuo stoties ji sėdėjo tyli, susimąsčiusi, kaip skausmingoje 
svajonėje paskendusi. Namuose ji save nugalėjo ir vėl paėmė va
džias į savo rankas. Ji buvo dar sąžiningesnė, kaip anksčiau. Jos 
įkalbėtas Danny irgi vieną dieną susitvarkė. Žinoma, pasitikėti tuo 
ilgam nebuvo galima, bet tuo laiku, kai jis buvo blaivus ir išsilaikė 
savo tarnyboje, Rožė galėjo išpirkti visus užstatytus namų daik
tus ir jų rūsys vėl įgavo gyvenamą vaizdą. Kaikuriais šeštadie
niais jai pavykdavo įmesti net porą šilingų dėžutėn nuo arbatos 
stovinčion ant židinio krašto.

Nežiūrint to viso, užėjęs vieną popietį jos aplankyti, radau 
Rožytę sėdinčią prie virtuvės stalo ir gailiai, gailiai verkiančią. 
Aš neklausiau jos skausmo priežasties. Tylėdamas paėmiau jos 
ranką ir ilgai laikiau savoje.

— Aš žinau, tai yra jo labui. — atsiduso ji pagaliau ir drąsiai 
nusišluostė akis. — Aš nenoriu jam pastoti kelio.

Laikas nuo laiko ateidavo žinia apie mažiuko vystymąsi: Jo 
naujieji tėvai negailėjo jokių pastangų padaryti jį laimingą; jie 
kalbėjo apie jį, kaip apie nuosavą vaiką.

Bet vieną rytą atėjo baisus laiškas. Michaelis susirgo plaučių 
uždegimu.

Išblyškusiais skruostais ir suspaustomis lūpomis, Rožė sėdėjo 
ir žvelgė į laišką. Po to suakmenėjusiai išsitiesusi ji priėjo prie 
židinio ir atskaitė pinigus iš arbatos dėžutės. Tai buvo traukinio 
bilietui.

— Aš važiuoju pas jį. •
Visokius patarimus ji skubiai atmetė į šalį. Argi jie nežinojo, 

kad ji viską gali su mažiuku padaryti, kad ji gali jį priversti šį tą 
suvalgyti, o jei jis karščiuoja ir spiriasi — įkalbėti vaistų išgerti. 
Taip, ji galėti jį net užmigdyti, turi tik jam kaktą paglostyti.

Ryžtingu veidu ji susiruošė kelionėn, susitarė su kaimyne, kad 
ši pasirūpins vaikais ir išvažiavo tramvajumi į stotį.

Tą patį vakarą, nežiūrint visų prieštaravimų, ji perėmė Mi
chaelio globą.

Jis sirgo labai sunkiai. Dažnai, kai Rožytė stebėjo jo sunkų 
alsavimą, jos veide pasirodydavo neišsakomas išgąstis. Blogiausia 
— kosulys. Apkabinusi jo pečius, nebijodama užsikrėsti, ji parem- • 
davo broliuką, kol konvulsijos atsileisdavo. Ji atidavė jam dieną 
ir nakti iki visiško išsekimo.

Pagaliau krizė praėjo, jai pasakė, kad Michaelis pasveiks. Ro
žytė atsikėlė nuo lovos svaigdama ir suspaudė kaktą rankomis.

Dabar aš galiu pailsėti. — Ji nusišypsojo blankiai. — Man 
taip baisiai skauda galvą.,.

Ji užsikrėtė nuo Michaelio. Bet liga apėmė ne plaučius. Įvyko 
daug blogiau. Bacilos pateko į smegenis iššaukdamos uždegimą 
ir Rožytė nebeatgavo sąmonės... Jai sukako kaip tik keturiojika 
metų. , ~

Paskutinę vasarą kaimo kapinėse pūtė malonus vakarų vėjas 
atnešdamas pankos durpių dūmų kvapą, kuris yra tarsi atodūsis 
ir siela Airijos. Jokie vainikai nepuošė žalio pailgo kupsto, bet 
aš pastebėjau pusiau paslėptą žolėje mažą erškėčio ataugą, ku
rios spygliuotos šakelės viršūnėje buvo išsiskleidęs vienintelis 
baltas laukinės rožės žiedas. Ir staiga iš už pilkų debesų pasirodė 
saulė ir apšvietė visu savo spindėjimu baltą gėlę ir mažą baltą 
lentelę, kurioje buvo jos vardas.

Vertė Halina Didžiulytė - Mošinskicnč. *
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NORĖDAMI PIRKTI AR PARDUOTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ KREIPKITĖS Į 
DIDŽIAUSIĄ LIETUVIŠKĄ FIRMA Mann & Martel

JOINT REALTY LTD
899 BLOOR ST. W., TEL. OL. 6381 arba 1699 DUNDAS ST. W., TEL. OL. 7996, OL. 7997

1199 BLOOR ST. W., ^ORONTO. TELEF. OL. 8181

J. Siūlome plaėiausi^ nainų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

Kanados Sporto Apygarda I Šventės programa: 
skelbia

Indian Rd. --Bloor; 12 komb., mū
rinis. atskiros nomos, vondeniu olyvo 
šildomas, garažas, gerai užlaikytas, 
įmokėti tik $5.000. Likusi skola 10 
metų. Skambinti Žulys, OL. 6381.

$13.500, Bluor - Rusholme; 8 k., 
mūrinis namas, didelis kiemas, vieta 
garažui, dvi modernios virtuvės, vie
nos atviras morgičius balansui. Skam
binti B. Se r gauti s, OL. 6381.

$14.900, High Park; 8 kamb. ant 
dviejų augštų, vandeniu olyvo Šildo
mos, garažas. Skambinti: Paleckis, 
OL. 6381.

$5.000 įmokėti, netoli statomos 
bažnyčios, 8 kamb., gerų plytų na
mas, vieta garažui. Skambinti: B. Ma
ri jošius, OL. 6381.

• f

Bloor - Pauline, 8 kam5. mūrinis, 
gerom stovy, 2 garažai, pilno koino 
$14.000. Skambinti: Krilavičius, tel. 
OL. 6381.

Prie naujai statomos bažnyčios, 6 
komb' atskiras, mūrinis nomos, aly
va šildomas, tik $4.000 įmokėti. 
Skambinti: Kaškelis, OL. 6381.

Rusholme - College, 8 kamb., mū
rinis, 2 virtuvės, 2 vonios, garažui 
vieta, pilna kaina $15.000. Skambin
ti: Jucevičius, OL. 6381.

College - Concord, $7.000 įmokė 
ti, lobai gero muro, 1 1 kamb. ir 2 
sufvūmioi, atskiras namas, vandeniu 
alyva šildymas, 2 garažai, $325 nuo
mos į mėnesį. Labai geros pinigų in
vestavimas. Tinka daktarui, įstai
goms ir bizniui. Skambinti: V. Pliop- 
lys, OL. 7996.

High Pdrke, 6 komb., atskiros, mū
rinis, geram stovy namas, pilna kai
na $17.500. Skambinti: J. Bahokys, 
OL. 7996.

Dundas - Dupont, 10 kamb., atski
lęs mūrinis dupleksas, per du augš
tus, garažas, pilna kaina tik $15.000. 
Skambinti: Budniko, OL. 7997.

Parkdale, 8 komb. atskiros mū»i- 
nis nomos, garažui vieta, vandens 
olyva Šildymas, .pilna kaina $15.000. 
Skambinti: Rimkevičius, OL. 6996.

Roncesvolles - Howard Park Rd., 
8 komb., geros mūrinis namas, tikrai 
geros pirkimas, tik už $16.500. 
Skambinti; BarceviČius, OL. 6977.

Glenlake - Kęele, 11 komb., at
skiras, mūrinis namas, garažas, geros 
narnos ir pajamos už $20.000. Skam
binti: V. Lunys, OL. 6996.

Dundas - Queen, 10 komb., mūri- 
t nis, garažui vieta, 3 virtuves, tikras 

pajamų namas už $15.500. Skambia-' 
ti: Pošius, OL. 6997.

High Parke, 7 kamb., atskiras, mū
rinis namas, privatus įvažiavimas, go 
ražas, alyvos šildymas, pilna kaina 
$17.900. Skambinti: Maciunskas, tel. 
OL.7997.

High Parke, 10 kamb., atskiras, 
mūrinis namas, trys virtuves, geram 
stovy, pilno kaina $18.000. Skam 
binti: KriouČcliūnos, OL. 7996.

High Parke, 10 kamb., atskiras^ 
mūrinis dupleksas, tuojau galima už
imti, patogus nuomavimui ir pačiam 
gyventi, tik už $20.000. Skambinti 
Beržanskis, OL. 7996.

$35.000, biznio nomos; Dundės - 
Dufferin rajone; "Snock-Bor" ir visi 

■jręng., mošinos ledoms - Ice Creom 
go’minti. Nuomos $400 per menesį; 
sukont biznį počiom sovininkui pdjo- 
mos būtų dar didesnės; įmokėti apie 
$ 10.000; vienas morgičius balansui 
10-tiės metu. Skambinti: Senkus, tel. 
OL. 7996.

KASDIEN NAUJŲ NAMŲ, PASKAMBINKITE IR PASITIKRINKITE, NES NEV1SADA 
GERUS NAMUS SPĖJAME PASKELBTI.

Joint Realty Limited
TESLIA

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

West, Toronto

West, Toronto

i*

$2.000 įmokėti, Bloor - Brock*/8 di
delių kambarių, mūrinis narnas arti 
susisiekimo, vieta garažui, geri morgi
čioi. Skambinti J. Tomulioniui.

$4.000 įmokėti. Bloor - Montrose, 
7 nepereinamų komb., 2 augŠtų, at
skiros, mūrinis narnos, 2 modernios 
virtuvės ir 2 vonios, dideli kambariai, 
kietos grindys, šoninis įvažiavimas, 
nomos be skolų. Skambinti J. Tomu- 
lionis.

$4.900 įmokėti, Roncesvolles - Mo
rion, 8 komb., mūrinis dupleksas, 2 
virtuves ir 2 vonios, puikūs kamba
riai, alyvos Šildymas, geros morgičius, 
vieta garažui. Skambinti J. Tomu- 
Lonis.

$12.500 pilno koino. Bloor - Run
nymede, 6 nepereinamų kambarių, 
labai gero mūro,' puikiai atrodęs vi
dus, > šoninis įvažiavimas if garažas. 
Skambinti J. Toiyiulioniui.

$2.500 įmokėti, 11 kambarių na
mas. Randasi geram nuomavimo rajo
ne — Parkdale. Tikrai geras pirkinys. 
Skambinti A. Mičiūnas.

$14.500 pilna kaina, *9 kambarių 
atskiros, plytų namas. 3 virtuves, oly
va apšildomos, įvažiavimas iš linijos.

DĖMESIO NAMŲ
Skubiai reikalingi Roncesvalles - High Park ir Bloor ra
jonuose 6-8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų 

s sutinka duoti gerą kainą su augštu įmokėjimu. Prašome 
skambinti dar šiandien!

Geros morgičius. Parkdole rajone. 
Skambinti A. Mičiūnas.

$4.000 įmokėti, 6 kambarių plytų 
namas, moderni virtuvė, įvažiavimas, 
dideli kambariai, alyva apšildomos. 
Randbsi Roncesvolles - Geoffrey roj, 
Skambinti A. Mičiūnas.

$5.000 įmokėti, 9 kambarių atski
ras plytų namas, alyva apšildomas, 2 
virtuves. Randasi College - Gladstone. 
Skambinti A. Mičiūnas.

$9.000 įmokėti, krautuvė ir 7 k., 
judriausioje Toronto gatvėj — Blooi 
prie Dufferin. Dėl tolimesnių informa
cijų prašau paskambinti A, Mičiūnui.

$12.500, Bloor - Runnymede, mū
rinis, 6 k., gero plono, moderni virtu
ve, kietos grindys, garažas. Skambin
ti S. Kuzmas.

$1.900 įmokėti. Indian Rd. - Bloor, 
6 kamb. per du augštus, aliejumi šil
damas, greitas užėmimas. Skambinti 
S. Kuzmas.

$6.000 įmokėti. Roncesvolles * 
Westminster, atskiras, mūrinis, 1 1 k., 
vandeniu ir alyva šildomas, 4 virtuvės, 
dvi vonios, du erdvūs garažai, šoninis 
įvažiavimas. Visi kambariai dažyti. 
Skambinti S. Kuzmas.

SAVININKAMS!

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision

1. Gegužės 1 d. High Park ra
jone bus pratęstas miško bėgi
mas vyrams ir jauniams. Bėgimo 
pradinė ir baigmė prie futbolo 
aikštės. Pradžia 9 vai. rytą. Kvie
čiame visus dalyvauti — ypatin
gai krepšininkus, futbolininkus 
ir lengvatletus. Laimėtojams ski
riamos dovanos.

2. Gegužės 27-28 d. Toronte C. 
YMCA patalpose įvyks Pabaltie- 
čių Sporto Federacijos kasmet 
ruošiama Pabaltiečių Olimpiada. 
Programoje krepšinio rungtynės 
vyrams, moterims ir jauniams ir 
tinklinio rungtynės Vyrams ir 
moterims (stalo teniso ir šach
matų rungt. jau pravestos). Kas 
atstovaus šioje Olimpiadoje lie
tuvius, paaiškės vėliau, nes apie 
tą patį laiką įvyksta ir V-sios 
Žiemos rungtynės Niujorke.

3. Kanados SA Sporto komite
tas, norėdamas paskatinti jau
nuosius sportininkus daugiau la
vintis savo pasirįnktoj sporto ša
koj, yra nutaręs kiekvienais me
tais skirti dovaną jauniui už ge
riausią tais metais atsiektą pa
sekmę bet kurioj sporto šakoj. 
Tokiu būdu už geriausią pasek
mę,, atsiektą 1954 m., dovana ta
no paskirta Hamiltono LS klu
bo Kovas nariui Juozui Giedrai
čiui. Geriausia jo pasekmė yra 
400 yd estafetiniame plaukime 
pasiekiant naują Kanados rekor
dą. Kanados SA.

Stalo tenisas, nuo 9 iki 3 vai. 
Toronto Table Tennis Centre;

Jaunių krepšinis, nuo 2 iki 3.15 
vai. latviai - Vytis; Moterų ori
nis nuo 3.15 iki 4.30 Rochesteris 
- Vytis; Vyrų krepšinis, nuo 4.30 
iki 6.00 All Stars - Vytis — Park- 
dale Collegiate.

8 vai. vakaro šokių vakaras St. 
Regis Hotel.

MIELI HAMILTONIEČIAP
Pcrkat, parduodat namą"? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

E. IKONAS
REAL ESTATE AND INSURANCE

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

DĖMESIO! _
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus EE—EEE dydžio.

1414 Dundas St. West Toronto
Tel. KE. 3881

DAŽAI IR SIENOMS 
1‘OPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

J. J.ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 
užbaigimas. VELTUI

Mūsų’spccialybė —- auto korpuso (body and fender) darbai
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos Sureguliuojami ratai

561 - 567 KEELE ST.
VYi Block South of-St. Clair

TORONTO, ONT.

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

Sav. G. KERAIT1S

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant. Garantuojama, 
l’asiimame ir pristatome.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Toisou, patikrinu, prijungiu ar 
persta ta u:

europietiŠkus ir..vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesiogines sroves 

. motorus.
fe to, opimu namus ’‘pilnom instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

teenniskus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

/Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
_ _ netinkamai laikomi sugenda. Mu- 

/f.tn'AaJ sų sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
*v______________________baj bus rūpestingai saugomi. Kai

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

rūšių užuolaidų. firmai:
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557

39 metų valymo patyrimas

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
Į LIETUVIŠKĄ BIURĄKREIPKITĖS

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

579* College St. (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325
Musų šios savaitės pasiūlymai

1072 Bloor St W. Tel. ME. 2471
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičioi bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namą, biznių, formą, sklypą ir tt. visuose Toronto rajonuose.

SHAW ST.,
$3.000 įmokėti, 11 kambarių, 
mūrinis nomas, kietmedžio grin
dys, koridorinė sistema, dvigu
bas garažas, 3 virtuves, viena 
skola balansui 10-čiai metų.

PACIFIC AVE. - HIGH PARK, 
$4.000 įmokėti, 6 kbmborių 
mūrinis namas, kietmedžio grin- 
<lys, koridorinė sistema, alyva 
Šildomas, 2 mod. virtuvės, gra
žus kiemas.

WESTMINSTER - RONCESVALLES, 
$4.000 įmokėti, 8 kambariu, at
skiras mūrinis namas, koridorinė 
sistema, alyva šildomos, kietme
džio grindys, garažas, didelis kie
mas.

SUNNYSIDE AVĖ.,
$4.500 įmokėti, 13 komtxjriu, 
puikus atskiras mūiims namas, 
kretmedžio grindys, kvadratinis 
plonas, karštu vandeniu Šildo 
mos, 3 virtuvės, 2 vonios, labai 
geros pirkinys, skabus pardavi
mas.

CRAWFORD - BLOOR,
$5 000 įmokėti, 9 kambarių 
purkus atskiros mūrinis rximas, 
vondenru olyvo šildomas, kvod 
ratinis plonos, kietmedžio grin
dys, dvigubos garažas. Savinin
kai išvyksta.

DURIE - HIGH PARK,
$7.000 įmokėti, 7 kambarių, at
skiras, šiurkščių plytų narnos, 
kvadratinis planas. Vondeniu ir 
alyva šildomos, garažas su pri
vačiu įvažiavimu, vieno skola 
10-čiai metų.

P.KERBERIS
Bus.: ME 2471 - - Res.: LU 1584

CHRISTIE - BLOOR, 
$ 1.500 ■ įmokėti, 
namas, moderni 
šildymo sistema, 
galimybė garažui.

PARKDALE,
$3.000 įmokėti, mūrinis, 8 k. 
nomos, koridorinė sistema, 2 
modernios virtuves plius 3 sin- 
kos kambariuose. Visi baldai įei
na į pirkimo kainą, nomos pri
taikytas išnuomavimui, dabarti
nės pajamos op^ $3.000 j met.

OSSINGTON - BLOOR,
$3.500 įmokėti, pusiou atskiros 
7 komb. per 2 augštus namas, 
koridorinė sistema, 2 gražios vir
tuves, kietmedžio grindys, ga
limybe garažui.

Cl IRISTIE BLOOR, 
$4.000 įmokėti, atskiros šiurkš
čių plytų, 6 kambarių namas, 
kvėdratints plonos, vondenru - 
olyva šildomos, moderni virtuvė, 
dtddts kiemas, rivigub. gorožos.

OAKMOUNT - BLOOR, X.
$4.000 įmokėti, atskiro”., gero 
mūro, 6 kambarių ir saules kam
bario nomos, koridorinė siste 
ma, vandeniu alyva šildomos, 
moderni virtuvė, didelis kiemas.

GARDEN - SUNNYSIDE,
$8.000 įmokėti, atskiras, gero 
mūro, 9 kambarių nomos, kvad
ratinio plono, vandeniu šildomos, 
2 virtuvės, garažas, vieno skola 
atviro likučiui.

k.atskiras 6 
virtuve, nauja 
didelis kiemas,

$3.000 įmokėti, 7 k. mūrinis, 2 vir
tuvės, alyva šildomas, 2 garažai, na
rnos visai /gerame stovyje. Prašoma 
kaina $15.500. Crawford - College.

$4.000 įmokėti, 6 k. mūrinis, at
skiras, kvadratinio plano narnos, 2 
virtuves, alyva šildomas, turi priva
žiavimų. Pūlna kaina $15.500. St. 
Clair - Bathurst.

$4.000 įmokėti, 8 nepereinami k., 
gerų plytų name; 2 virtuves, alyvos 
šildymas, privažiavimas. Prašoma kai
na $15.500, Havelock - Bloor.

$5.000 įmokėti, 8 k. mūrinis, alyva 
Šildomos, 3 virtuves, 2 gorožoi. Prašo
mo kaina $16.000r Concord - Bloor.

$5.000 įmokėti, 8 k. mūrinis, pu 
siou atskiras, vandeniu - alyva apšil
domos namas, dvi virtuvės. Prašomo 
kaino $16.500. Glenlakc - Indian Rd.

$2.500 įmokėti, 8 k. dviejuose 
ougštuose, 2 virtuves, vondeniu Šil
domas, garažas. Pilna kaina $12.500, 
Bathurst - College. ' '

$6.000 įmokėti, 8 k. atskiros, mū
rinis namas, alyva - oru apšildomas, 
pilnas, geros rūsys, privažiavimas 
Oakwood • St. Clair rajonas.

$2.000 - įmokėti, 8 k. dviejuose 
eugštuo^e, dvi* virtuve*, labai erdvus 
kombonci, naujai dekoruotas, boldn- 
$os, vienai gtviroi skolai, 10-Čiai me
tų. Pilno kaino $11.700.

$8.000 įmokėti, 9 k. mūrinis, oU 
skiros, kvodratinio plano nomos, van
deniu - alyva apšildomas, didelis, kie
mas su privažiavimu, vieno atvira 
skola balansui 8-iems metams. Prašo
ma kaina $20.9000. Rusholmc Rd. • 
Bloor.

$5.500 įmokėti, 9 k. atskiros, ašt
rių plytų namas, alyva apšildomos, 2 
virtuvės, garažas. Privažiavimas. Pilna 
kaina $18.000. Vieno atvira skola ba
lansui, 7-iems metams. Rusholmc Rd
- Bloor.

$7.000 įmokėti, 9 k. mūrinis, ai 
•skaras, vandeniu - alyva šildomas, 3 
virtuvės, privažiavimai. Prašomo kai 
na $19.500. Roncesvolles - High P. k.

$3.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis, 
kvadratinio plono namas, dvi modern, 
virtuves, galimybe garažui. ParkdoL' 
rajonas. Prašoma koino $13.500.

$4.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis, 
pusiou atskiros, alyva šildomos, mocl. 
virtuvė, 4 dalių vonia, garažas. Bleor
- Indian Rd. rajonas. Prašoma koma 
$15.5000.

$4.000 įmokėti, 6 komb. gerų ply
tų namas, vandeniu alwa šildomas, 
garažas. $15.300 pilno kaina. Oak
wood - St. Clair.*

DĖMESIO STATYBININKAI!

Turim? jprq petirinkimę įvairaus <fr- 
d*io iklvrif, miesto ir užmiesčio rajo
nuose. Skambinti VLADUI IVANAUS
KUI, tel. OL. 8443.

$6.000 įmokėti, 10 kamb. mūri
nis, atskiros, kvadratinio plono na 
mos, vondeniu alyva apšildomas, 2 
virtuvės, garažas, 10 metų atviro skp 
la. GcPffrey - Roncesvalles. Prašomo 
kaina $20.900.

$3.\>00 įmokėti, 8 nepereinami 
kambariai, mūrinis, olyva šildomos, 
su garažu. $13.900 prašoma kaina. 
Dovercourt Rd. - Queen.

$2.000 įmokėti. 10 nepereinamų 
komb. mūrinis nomos, 2 virtuvės, 2 
vonios, alyvos šildymas, reikia vidaus 
remonto. Pilno kaina $14.000. Dun 
dos - Dovercourt Rd.

$5-6.000 įmokėti. 7 k. puikus, mū 
rinis namas, apšildomas vondeniu - 
alvvo, moderni virtuvė, garažas Vie
no skola balansui. Rusholmc Rd. 
Dundas.

$10.000 įmokėti ir daugiau, nauji 
14 kambarių tripleksoi. Bloor ir St. 
Cloir rajone. Modemiškai jrengti, ge- 
ruosce išnuomavimui rajonuose, ne 
sunkios išmokėjimo sąlygos. Tikrai 
verti dėmesio objektai.
$5.000 įmokėti, 6 nepereinamų kam

barių, mūrinis, atskiras, vond. - 
olyvo Šildomas, moderni virtu
ve, geros mokėjimo sęlvaos 
Rusholme Rd. - College. Pilno 
koino $17.000.

$5.000 įmokėti, vieno skola balan
sui, 9 erdvūs kambariai, 2 vir
tuvės, olyvo šildvmos, privažiavi
mas ir garažas. Nomas tikrai ge
rame stovyje. Pilno kaina $18.- 
700. Beatrice - College.

Turime daugelį kitų lobai gerų ir |voiiromis kainomis bei įmokėjimais nofhų, klrtių dėl vietos stokos nejmot omo paskelbti

D. KAROSAS
OL 8444

V. JUČAS
OL 2324

V. PALIULIS
OL 232S

/ s

R. Kuprevičienė
OU 2325

“Vyties” futbolo atidarymas. 
Praėjusį sekmadienį High Park 
aikštėje įvyko futbolo sezono 
atidarymas draugiškomis rung
tynėmis prieš estų Kalev koman
da. Rungtynės pradedamos dide
liu tempu ir beveik visą puslaikį 
mūsiškiams tenka kovoti prieš 
saulę ir didelį vėją. Nežiūrint to 
mūsiškiams pavyksta puslaikį 
baigti 1:0 “Vyties“ naudai.

Antrame pusaikyje vaizdas , 
visai pasikeičia ir mūsiškiai vi
siškai prispaudžia estus prie jų 
vartų. Nors vyksta didelė kova 
mūsiškiai dar kertą du įvarčius 
ir rungtynės baigiamos 3:0 Vy
ties naudai.

Įvarčius įmušė: Rušaitis 2 ir 
Baliūnas Vincas. Praėjusiais me
tais estai laimėjo Senior Leagos 
B klasės pirmąją vietą, ir praėju
sių metų pabaltiečių šventėje 
sumušė Vytį 2:0.

Pirmosios Vyties Leagos rung
tynės įvyks š.m. gegužės 4 d. su 
Scarboro komanda 6.30 vai. p.p. 
Greenwood Parke.. .

Sustiprinimui komandos, jeigu 
kas norėtų užsiregistruoti, pra
šome skambinti P. Berneckui 
tel. OL. 9630. p. b.

Sporto klubas “Vytis” ruošia
si pavasario sezono atidarymo 
šventei, kuri įvyks Toronte, ge
gužės 7 d. Į šią šventę atvyksta 
Mažosios Lygos All Stars rinkti
nė, kuri yra sudaryta iš geriau
sių lygos žaidėjų, kaip Rocheste- 
rio — Grybauskas. Detroito — 
Račka, Niagara Falls — Bieliū
nas, Clevelando — Barzdukas, 
Hamiltono AnsOnas ir kt.

All Stars rinktinė žais prieš 
IV-jų Šiaur. A: LS Ž. nugalėtoją 
Toronto “Vytis'’. Taip pat at
vyksta ir Rochcsterio motetų 
orinio komanda, kuri žais prieš 
Toronto “Vytis” moterų orinio 
komandą. Kiek teko sužinoti Ro
chcsterio moterys yra gerai pa
ruoštos klubo trenerės Gertrūdos 
Gailiūtės.

Šventėje pasirodys ir mūsų 
jaunių krepšinio komanda žais
dama rungtynes prieš latvių jau- 
mus. Be to. tą pačią dieną įvyks į 
ir stalo teniso Kanados lietuvių Į 
atviras turnyras. |

Po rungtvniu 8 v.v. puošnioje' ... , ... ..ziai joje susitvarkė ir beliko is-

RODNEY, Ont
Šios .apylinkės tabako augin

toji! džiaugsmingą šv. Velykų 
nuotaiką sudrumstė, nelaimingas 
Įvykis dėl neatsargaus vairavi
me. Balandžio 10 d. 9 vai..v. su 
traukinių susidūrė bevažiuoda
mas trokcliu vietos tabako au
gintojas Jonas Savielis. Jis tapo 
vietoje užmuštas.

A.a. Jonas buvo vilnietis, gi
męs 1920 m. Stavidonių km. Ei-

j šiškių vals.. Paliko dideliam nu- 
i liūdime žmona ir 8 m. dukrelę, 
j I Kanadą atvyko 1948 m. iš Vch 
’ kietijes ir čia bu su žmona po 
! poros metu energingo darbo far- 
■ mose Įsigijo tabako fermą, gra-

del is sportininkų šokių vakaras. 
Bilietus i ši vakarą jau galima 
gauti pas John Žukauską, telef. 
RO. 9-5433 ir pas kitus spprtinin- 
'kus asmeniškai.

Apie šią švente sekite tolimes
nius "Tėviškės Žiburių*7 nr. nr.

mokėti vo.s apie $5000, bet neti
kėtoji įnirtis nebeleido toliau pa
sidžiaugti sunkaus ir energingo 
darbo vaisiais. Palaidotas West 
Lome. Ont. R. Kat. kapinėse.

Tebūnie jam lengva Kanados * 
žemelė. a.

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

V’andens ir oru apšildymo, 
Paprastas ar “Air Condi- 
tionning”,
Pcrštato apšildymą iš anglių 
i alyvą.
Taip pat atlieka įvairiausius 
elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbūs atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsiniokėjinio sąlygos — 24 liičn.

Techniški patarimai veltui.

Smitas Electric and Heating Co.
71 BEATY AVE-, TORONTO - Tel. OL. 8719.

SAVI PAS SAVUS ! !
Sąžiningas ir greitas patarnavimas: taisome auto ‘mašinas, kei
čiame alyvą, aprūpiname degalais ir kt. auto reikmenimis, taip 
pat plauname ir dedame mašinoms stiklus. Darbas garantuotas.

BROLIŲ DUNDŽIŲ GARAŽE
(WHITE ROSE GAS STATION)

35 SCARLETT RD.
(Dundas St. W - .St. Clair Ave. W. susikirtime)

REMONTO DARBUOSE LIETUVIAMS 10% NUOLAIDOS.
Įsitikinkite — ncapsivilsite.

JONAS ir VYTAUTAS DUNDĖJAI.

TELEFONAS KO. 2-6591

A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8150.
Pirmasis ir vicnintellk lietuvis Toronte REALTOR, priklausan
tis Toronto Real Estate Board & National Association of Real 
Estate Boards.

TODĖL:’
1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių, nes mes gauname 

iš Real Estate Board’o koeperatyviniai listingųotus viso To 
ronto namus, biznius, įvairiais įmokėjimais ir įvairiomis kai
nomis.

2. Geriausios sąlygos paskoloms gauti ir morgičiams užtraukti.
3. ĮSITIKINIMUI, — prieš perkant ar parduodant namą ar biz

nį, malonėkite paskambinti.

£

P. GRYBAS VI. Ivanauskas
OL 8443

J. BUCANTAS
OL 8443
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Hamiltono “Talka” jau veikia
Hamiltono kredito kooperaty

vas “Talka” š.m. balandžio 7 d. 
gavo iš Ontario Provincijos Sek
retoriaus įsteigimo pažymėjimą 
(Certifikate of Incorporation) ir 
tokiu būdu peržengė paskutinį 
organizavimosi slenkstį. Tikru
moje, tačiau, valdybos nutarimu 
pilnas veikimas skaitosi pradėtas 
balandžio 4 d., tuojau po to, kai 
iš Ont. Prov. Sekretoriaus gau
tas patvirtintas kooperatyvo sta
tutas ir jo raštas, kad “Talka” 
teisėtai ir pilnai gali daryti visas 
operacijas statuto ribose. Iki ba
landžio 4 d. kooperatyvas tetu
rėjo teisę priiminėti narius ir de
ponuoti šėrus bei indėlius, o pra
dedant šia data bus imtasi išda
vinėti ir paskolas.

Šiuo metu “Talka” turi 57 na
rius, kurie įnešė virš 1000 dole
rių šėrų. Yra tikra, kad “Talką” 
legalizavus valdžios organams, 
stojimas į narius ir indėlių dėji
mas staiga pašoks, nes dauguma 
hamiltoniečių susilaikė nuo di
desnių sumų įnešimo, ar ir visai 
nuo stojimo, laukdami kol ko- 

. operatyvo organizaciniai reikalai 
bus sutvarkyti.

Statuto II skyrius §1 nurodo, 
kad “Talkos” nariais gali būti tik 
Hamiltono apylinkės lietuvių 
bendruomenės nariai; jų vyrai, 
žmonos ir šeimų nariai; ir — de- 

; ponavimui tiktai— bet kokios 
neinkorporuotos šių asmenų or
ganizacijos ar draugijos. Šis nuo
statas svarbus tuo, kad jis leidžia 
lietuvių kilmės asmenims ir už 
Hamiltono miesto ribų įstoti na
riais į kooperatyvą.

Vykdydama statuto reikalavi
mus, kurie griežtai prižiūrimi, 
“Talka” apdraudė savo indėlius 
ir kitus galimus piniginius nuos
tolius, kaip pinigų pametimą, ap
siskaitymą ir pan. Išduodamos 
paskolos, taip pat yra apdraustos 
ir todėl bet kokie įnašai į “Tal
ką” yra lygiai taip pat saugūs, 
kaip ir bet kokiame Kanados 
banke.

Šėrininko atsakomybė yra ap
rėžta ir jis tėra atsakomingas sa
vo ineštu šėru suma. Indėlinin
kai jokios atsakomybės neneša. 
“Talkos” veikimas yra apribotas 
tik pinigų priėmimu ir jų skoli
nimu. Ji neturi teisės užsiimti 
jokiomis kitomis biznio operaci
jomis, prekybinio ar ekonominio 
pobūdžio, kurių sėkmingumas 
yra daugiau svyruojantis. “Tal- 

' ka”, tačiau, turi teisės įsigyti ir 
valdyti kilnojamą ar nekilnoja
mą nuosavybę savo veikimo rei
kalams. /■ L

“Talkos” valdomųjų ir kont
rolės organų nariai dirba be at- 

- lyginimo ir klebono kun. dr. J. 
Tadarausko ir parapijos komite
to dėka naudojasi parapijos pa
talpomis veltui. Tai yra mūsų 
kooperatyvo labai didelis pliusas 
prieš bankus ir paskolų kompa
nijas, kurie tarnautojų algoms ir 
patalpoms išleidžia dideles su
mas.

Jei indėlininkas ar skolininkas 
mirtų prieš 70 metų amžiaus, 
draudimas numato, kad indėlis 
didinamas dvigubai, bet nedau
giau kaip $1000, o skola iš skoli
ninko turto neieškoma.

Kiekvienas šėrininkas, nežiū
rint turimų šėrų skaičiaus, tetų 
ri vieną balsą. Tai yra labai svar-

bus kooperatinio veikimo princi
pas, neleidžiąs vienam ar ke
liems asmenims su daugeliu šėrų 
užvaldyti kooperatyvą.

Daugelis hamiltoniečių jau da
bar priklauso kokiam nors kre
dito kooperatyvui savo darbovie
tėje ar mieste. Tokių kooperaty
vų vien tik Hamiltone ir artimo
je apylinkėje yra netoli 50 ir jie 
visi puikiai verčiasi. Tenka čia 
pastebėti, kad nėra draudžiama 
būti nariu dviejų ir net daugiau 
kooperatyvų ir reik tikėtis, kad 
tie lietuviai, kurie yra nariai tų 
kitų kooperatyvų, įstos nariais 
ir į “Talkos” lietuviškąjį koope
ratyvą.

Šėrininkų ir indėlininkų nau
da priklausyti kooperatyvui yra 
aiški: už savo įnašus jie gaus žy
miai didesnius nuošimčius negu 
bankuose. Skolininkai mokės 17< 
per mėnesį nuo faktinosios sko
los, t.y. žymiai mažiau negu yra 
imama paskolų kompanijų arba 
krautuvių kredito biurų. Čia ne
reikia pamiršti, kad kuomet pa
imama paskola iš paskolų kom
panijos, sakysime, su 10H meti
nių palūkanų ir jos atmokėjimo 
sąlygos yra lygūs mėnesiniai mo
kėjimai vienerių metų laikotar
pyje, faktinasis procentas, sumo
kėtas už pasinaudotus pinigus 
per tam tikrą laiką yra ne 10 ?<, 
bet apie 2O'«. Paskaičiuokite ir 
patys įsitikinsite!

Hamiltoniečiai! “Talka” yra 
įsteigta Jūsų pačių pastangomis 
ir jos tikslas yra siekti mūsų 
bendruomenės ekonominės pa
žangos ir gerbūvio. Šitam tikslui 
Jūs griausiai pasitarnausite įsto
dami jos nariais ir laikydami sa
vo santaupas savame banke. Vi
si yra kviečiami nedelsiant pa
duoti Įstojimo pareiškimus “Tal
kos” iždininkui Ernestui Lengni- 
kui kiekvieną sekmadieni nuo 12 
iki 2 vai. p.p. parapijos knygyno 
kambaryje, 58 Dundurn St. N., 
arba pagal susitarimą 15 Home
wood Ave., tel. JA. 9-2114.

“Talkos” Valdyba.

Maldos ir atgailos diena
Gegužės 13 d. visose liet, kolo-® —----——------- ------ —

nijose rengiama maldos - atgai
los diena už Lietuvos laisvę. Tam 
yra sudarytas JAV specialus ko
mitetas, į kurį įeina prelatai: Ig. 
Albavičius, J. Balkūnas, K. Bič
kauskas, Pr. Juras, Įg. Kelmelis, 
P. Strakauskas, Ig. Valančiūnas,
K. Vasys; liet, vienuolijų atsto
vai, keli kunigai, prof. J. Grau- 
rogkas, prof. B. Vitkus, prof. S. 
Sužiedėlis, dr. J. Leimonas, red.
L. Šimutis, A. Vasiliauskas ir dr. 
P. Kaladė. Komitetas kviečia vi
sus tikinčiuosius tą dieną daly
vauti iškilmėse. J.E. arkivysku
pas Skvireckas išsiuntinėjo tai 
progai ganyt, laišką.

Tar plautinis Eucha
ristinis kongresas

šiemet Įvyks liepos 17-24 d. Bra
zilijos sostinėje Rio de Janeiro. 
Viso pasaulio katalikų manifes
tacijoje dalyvaus taip pat ir lie
tuvių grupė. Tam jau yra suda
rytas specialus lietuvių komite
tas — pirm. kun. J. Janilionis, 
vicepirm. Ig. Dubauskas, gen.
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MALONŪS PRISIMINIMAI
BUDAPEŠTO PARLAMENTO RŪMAI

Kai 1872 metais buvo sujungti du šalia vienas kito stovį mieštai Buda 
ir Pešt, Budapeštas tapo politiniu, ekonominiu ir kultūriniu Vengrijos cent
ru. Po vienuolikos metų buvo pradėta paminklinių Parlamento Rūmų sta
tyba pagal vėlyvąjį Gotikos stilių. Baigus statyti 1902 metais, šis pastatas 
pasidarė Atstovų Rūmų ir Magnatų Rūmų buveine.

Nors šiandien visoje Vengrijoje slankioja svetimos vergijos šešėliai, 
bet Budapešto Parlamento Rūmai stovi kaip vieningas tautinio susipratimo 
ženklas... kaip puikių prieškarinės Vengrijos laikų prisiminimas... sim
bolis kitokių laikų... laikų, kurie grąžina malonius prisiminimus.

Tariama BREDINGS

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Daugiatautės Jungtinių Vals
tybių federacijos užsienių reik, 
ministeris John Foster Dulles 
paskutinėje kalboje prikišo dau
geliui iš mūsų protavimo silpny
bę — “localitis”. Mr. Dulles ba
landžio 11 d. kalboje sutikęs su 
mumis, jog “taiką negalima pirk
ti betkokia kaina”, prikišo, kad 
per daug žmonių tarptautinę po
litiką matą tik “iš savo kiemo”. 
Europiečiai sako, kad Azija ne- 
varbu, tik Europoj genijų mes 
privalą saugoti, azijatai gi šau
kia, jog didžiausias dėmesys skir
tinas jiems, nes jų daugiausia. 
Dulles lygino hydroatominio 
amžiaus politiką su svarstyklė
mis, kurias būtina stebėti iš per
spektyvos. Pagal Dulles žmonės 
stebį pasaulio likimo svarstyk
les tik iš vieno kurio krašto — 
sėrgą “localitis”! -Esą, kas kas, 
bet respublikoniškos JAV ad
ministracijos ši liga nekamuoja. 
Žvelgdama “svarstykles” iš per
spektyvos, Amerika “sudariusi 
tarpusavio pagalbos sutartis su 
daugiau kaip 40 tautų, siekia su
karti laisvei ir teisingumui sau
gų pasaulį. Buvome suklydę, tas 
tiesa, bet bendrai paėmus istorija 
laikys mūsų valstybės vaidmenį 
garbinga”. Dulles prašė nesiste
bėti, dėl esamų nesutarimų tarp 
sąjungininkų. “Tai yra neišven
giama, nes nuomonių skirtingu
mai yra laisvės savybė. Tik des
potai reikalauja paklusnumo. 
Laisvųjų bendradarbiavimas yra 
išdava noro dirbti vienam bend7 
ram tikslui, glaudžiai tarpusa
vyje talkininkaujant”. Toliau 
Mr. Dulles skundėsi, kad pasau
lyje laisvųjų tarpe, esą perdaug 
“lokališkai” galvojančių, kurie 
norėtų jog Amerika sulaužytų 
dešimtmečiais puoselėtą kursą ir 
aukotųsi dėl jų labo. Dulles bet
gi sakė, jog nežiūrint tų nepa
tenkintųjų, Amerika pasaulyje 
yra didžiai respektuojama, kaip 
nepajudinama uola didžiųjų 

sekr. kun. F. Jokubauskas, ižd.
J. Adomavičius, "kuris jau yra 
sudaręs net 7 specialias komisi
jas ir komitetus didesnėse kolo
nijose. Komiteto uždavinys — 
priimti bei globoti lietuvius mal
dininkus bei pasirūpinti - Lietu
vės pagarsinimu. J.E. kardinolas 
Dom Jaime de Bazzos Camara 
lietuvių reikalams jau pavedė 
Šv. Genovaitės bažnytėlę, kuri 
yra tvarkoma ir puošiama. Kon
greso metu lietuviai yra numatę 
pravesti keletą studijų, suruošti 
meno parodą ir meninius pasiro
dymus, yra ruošiamas vadovas 
“vade-mecum”.

Lauk ia m a nemažai svečiui iš 
Šiaurės Amerikos. Jau yra pra
nešęs, jog atvyks į kongresą J.E. 
vysk. V. Brižgys, lydimas prela
to Al bavičiaus ir kt. Įvairios vys
kupystės jau ruošia maldininkų 
ekskursijas, kuriose žada daly
vauti ir lietuvių.

Komitetas beabejo turės daug 
išlaidų, tad renka aukas ten pat 
Brazilijoje ir visame pasaulyje, 
yra paskelbęs ir specialų atsišau
kimą i viso pasaulio lietuvius.

:v:*:S

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

tokia stipri! Toliau kalbėdamas 
tačiau nebuvo taip tikras, kad af 
mušiąs pradinį sov. “puolimą”, 
nors teigė, kad amerikiečių tech
niškas pranašumas laiduoja grei
tą sovietų sutriuškinimą. Atomi
niai vairuojami sviediniai, arti
lerija, rakietos, Vokietijoje visai 
pakeitusios JAV karybos takti
ką ir strategiją. Reikalui esant 
Septintoji armija žaibiškai pa
sitrauksianti, bet taip pat ir pul
sianti. Tam tikslui paruošti skait
lingi parašiutininkų ir šarvuo
čių batalijonai.

Gi Prancūzijos generolai užsi
gavo, kai NATO vyr. vado pa
vaduotojas maršalas Montgome
ry spaudai pareiškė netikįs pran
cūzų kariuomenės pasiruošimu 
kautynėms.

Pabėgėliai protestuoja 
dėl “savanoriško genocido” 
Iš JT “The New York Times” 

pranešė praėjusią savaitę, jog 
Pavergtųjų Tautų Seimo politi
kai pasiuntė telegramą JT, pro
testuodami prieš sovietų vykdo
mą ištisų tautų “planingą per
kėlimą”. Telegramoje pabėgėlių 
politikai skundėsi cituodami 
“Tarybų Moldaviją”, jog 2.760.- 
000 moldavų ruošiamasi iškelti 
Kazachstano gilumon. JT džen
telmenai — prezidentas olandas 
van Kleffens ir sekretorius šve
das Hammarskjold buvo prašomi 
imtis skubių kontrapriemonių 
sulaikyti “taikingų ūkininkų 
tautos sunaikinimą” ir priversti 
JT narius gerbti genocido kon
venciją. (Pasiteiravus patirta, 
kad telegramoje buvo pažymė
ta, taipgi, jog sovietai lygiai taip 
pat elgiasi ir Pabaltijo vlstybė- 
se. NYTimes tai praleido).

Informacinės spaudos 
vis neturime
Ukrainiečiai vėl išleido pasi

gėrėtiną žurnalą “The Ukrainian 
Quarterly”., Lietuviškosios in
formacijos reikalu nieko, ničnie
ko taip ir nėra daroma! Visas dė
mesys esąs sukauptas Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
akcijai. (Dviejjų mėnesių tyri
nėjimo raportas “Vilkinės komi
sijos” būsiąs paskelbtas šeštadie
nį). Be studentų, kurie leidžia 
savo “Lituanus” ir kuriems dau
giau ar mažiau talkininkauja pa
skiri asmenys ir veiksniai — lie
tuviškosios informacijos reika
lu jau rūpinasi net Londono lie
tuviais Ten - įsisteigė “Lietuvos 
Laisvinimo Talkos Organizacinis 
Komitetas“ uždaviniais numatęs 
— leisti anglų kalba biuletenį, 
bendradarbiauti anglų spaudo
je (!) ir rinkti žinias iš Lietu- 
vos(!). O visdėlto kaip būtų ge
ra, kad demokratiška lietuvių 
bendruomenė sutartų vieną ko
ordinacinį Informacijos ir Pro
pagandos centrą pasaulyje!

principų. Mr. Dulles šaukės visų, 
taip pat ir lietuvių, prašančių ir 
reikalaujančių pagalbos ir lais
vės pavergtai tėvynei ir milijo
nams nužmogintųjų Sibire, kant
rybės ir tolerancijos! Sakė, kad 
jiems, matantiems visą proble
mą, esą taip sunku apsispręsti ir 
nuspręsti. Istorija parodė, kiek 
nelaimių atnešė žmonijai vyriau
sybės tikros savo teisumu! Pa
sak Dulles, fanatizmui šių dienų 
pasaulyje nėra vietos.

Amerikiečiai siekią Korėjos ir 
Kinijos išlaisvinimo, bet tik tai
kingu ir kantriu metodu.

Kas tie “lokaliečiai”?
Molotovui diplomatiškai spau

džiant Europoje, .Mr. Dulles rado 
būtina raminti Korėjos preziden
tą Rhee, Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo politikus ir savuo
sius diplomatus perspėjančius, 
kad nesą galima tartis ar žadėti 
tartis su “Maskva, kuri yra pasi
ryžusi žūt būt sunaikinti Jung
tines Valstybes”. Vienas jų, bu
vęs ambasadoriumi Varšuvoje 
Arthur Bliss Lane, priminęs JA 
V-bių didžiajai spaudai, kvietė 
Amerikos vyriausybę būti realis
tiška ir netikėti, kad betkoks su
sitarimas su sovietais yra įma
nomas. “Sovietai iki šiol yra su
laužę 45 tarptautinius paktus. 
Latvija, Lietuvą ir Estija juk tu
rėjo nepuolimo sutartis su Ta
rybų Sąjunga, o buvo užgrobtos”. 
Siekdamas užtikrinti Amerikai 
nebūtą gerbūvį (jį šiais metais 
pranašavo prekybos ministeris 
Sinklair Weeks) respublikonas 
Dulles tebetikėjo savo ir prezi
dento Eisenhowerio “taikos per 
taikingą jėgą” politikos pasiseki
mu. ' V

Kaip vertinti
įvykius Austrijoje?
Kaikurie optimistai Austrijos- 

TSRS “susitarimą” vadino lai
mėjimu ir net skaičiavo punktus 
Amerikai, kuri juk buvo pasta
čiusi sąlygą leistis į kalbas su so
vietais, jei šie darbais Įrodytų 
“gerą valią”!!! Austrijos “išlais
vinimas” buvo pasiūlytas pavyz
džiu. Optimistai net didžiavosi, 
kad “Išlaisvinimo taikingomis 
priemonėmis” Vašingtono politi
ka nebuvo vien tik tuščiažodžia
vimas, kaip daugeliui atrodė. Lai 
geriau Vakarai verčiau .vėl su
mokės sovietams pagal 1955 TS 
RS - Austrijos sutartį papildo
mus $150 milijonų dolerių, nei 
pradėti atominį karą! (250 mili
jonų dolerių Vakarai šelpdami 
Maršalo planu Austriją jau iki. 
šiol sukišo Maskvai “reparacijų 
formoje”). Pesimistiškiau nusi
teikę betgi manė, kad šis “išlais
vinimas”, nėsiimant radikalesnių 
priemonių išlaisvinti visus pa
vergtuosius, ir tebus laikinas ir 
tik liežuviu, kad tai tik Moloto
vo — diplomato genijaus kitas 
būdas užliūliuoti vokiečius “ne
utralumo” gražiais pažadais. 
(“Kodėl ir jums nepagalvoti apie 
tai kaip sutiko Austrija — dary
tume bizniuką, gal ir Karaliau
čių, ne tik Stetiną grąžintume!).

Kariškiai betgi niekaip negali 
sutikti su politikų kalbomis dėl 
Austrijos “neutralizavimo”. Jie 
negalį įsivaizduoti, kaip Mask
vos arba Vašingtono genęroliniai 
štabai sutiktų perleisti kitam ši
tą strategiškai taip svarbią šalį. 
Vakarų kontroliuojama Austri
ja būtų pavojingiausias kylys 
Įvarytas į šiaip solidų Geležinės 
Uždangos frontą nuo Baltijos iki 
Jūrų Juodųjų. Čekoslovakijai ir 
Vengrijai reikštų “Pavasarį ei
nantį Karpatų kalnais”. Šiuo me
tu. be to. Austrija, yra Raudono
sios armijos trečiasis savo didu
mu naftos tiekėjas, o Viena ypač 
svarbus bolševikų špionažo cen
tras.? .

Vokietija — •
kariuomenės stovykla
Politikams žaidžiant, kariški 

planai betgi vykdomi nustatyta 
tvarka. Stuttgarte UP agentūra 
džiaugėsi patyrusi, kad tik ką at
vyko iš JAV kita “Honest John” 
atominių rakietų baterija, o Sep
tintosios JAV armijos Europoje 
vadas gen. Anthony C. McAulif
fe gyrėsi, kad ji niekad nebuvusi nija, sena oda pasirodo taip su-

— Londonas. — Anglų filoso
fas Bertrand Russel pasiūlė par
lamentui kreiptis į Indijos min. 
pirm. Nėhru, kad šis paskirtų 
indų žinovų komisiją, kuri išstu
dijuotų hidrogeninės bombos 
veikimą žmonijai ir rezultatus 
išsiuntinėtų visų kraštų vyriau
sybėms.

Ką LENKAI DARYS SU IŽDO BRANGENYBĖMIS?
Kaip mūšų spaudoje jau buvo 

ne kartą minėta, iš Krokuvos iš
vežtos istorinės brangenybės yra 
dabar saugomos Quebeco provin
cijos muziejuje, bet ne ekspo
nuotos, o sudėtos į 24 dėžes. Jas 
vieną kartą per metus patikrina 
buvęs Wawelio “kustošas” J. 
Krzywda - Polkowski. Brangeny
bėm ten gana saugu. Quebeco 
vyriausybė dėl jų atidavimo su 
Varšuva nei nekalba. Dėl to į 
minėtą muziejų sugabentos visos 
brangenybės, kurių dalis anks
čiau buvo kitur saugomos. Buvo 
pabijota, kad komunistinės Len
kijos agentai jų nepagrobtų.

Bet Quebece toms brangeny
bėms iškilo kitas baisus pavojus. 
Didžiąją dalį brangenybių suda
ro audiniai - gobelenai, ir gink
lų bei apsaugos dalykai. Netin
kamai laikomi tokie dalykai gen
da. Ir Polkowskis per kasmeti
nius patikrinimus pastebėjo, jog 
audiniai sulenkimų vietose tru-

VILNIAUS GYVENIMAS NIŪRUS
Bolševikinės Lenkijos profsą- f 

jungų delegacija lankėsi Sovietų 
Sąjungoje. Grįždama iš Maskvos 
ji buvo sustojus Vilniuje, Lydo
je, Baranovičiuos ir Brastoje. 
Varšuvos spaudoje pasirodę de
legacijos narių įspūdžiai nešvie
siomis spalvomis piešia Vilniaus 
gyvenimą. Gatvėse esą dar niū
riau, negu Lenkijos miestuose. 
Visur vyraują tamsios rūbų spal
vos — tiek vyrų tiek moterų. 
“Mūsiškiai batai yra neabejoti
nai elegantiškėsni, nors mes dėl 
jų tiek skundžiamės” — pasako
ja vienas iš buv. delegatų. Lietu
voje duonos kilogr. kaštuojąs 1 
rublį, klg. mėsos — 15 rb., klg. 
sviesto — 27 rubliai.

(Paskaičiuokim, kiek reikia 
šeimai vien už sviestą per mėne
si? Jei šeima suvalgytų tik pusę 
svaro sviesto per dieną, jis per 
fnėnesį kainuotų apie 150 rublių, 
t.y. maždaug pusę eilinio darbi
ninko mėnesinio uždarbio. Va
dinasi sviesto darbininkas nega
li pirkti, o mėsos gal tik didelėm 
šventėm).

Tado Kosciuškos 
giminės tebegyvena JAV. Tai jo 
brolio palikuonys. Viena tokia 
šeima gyvena Riply, N.Y., antra 
Dunkirk, N.Y. Pirmosios šeimos 
vaikai mokosi Buffalo — viena 
mergaitė mokytojų seminarijoje, 
o jos sesuo su broliu meno mo
kykloje.

Kaip ginkluoja Ryty Vokietiją
Vokiečių telegramų agentūros 

DPA žiniomis, neseniai Potsda
me buvo sušaukta Rytų bloko 
konferencija, kurioje buvo svars
tyti planai, kaip oficialiai pa
skelbti Vokietijos rytinėje zono
je komunistinę kariuomenę. Jos 
numatoma sudaryti 350.000 vyrų 
armiją su ketverių metų tarny
bos laiku ir atsarginę armiją su 
12-18 mėnesių tarnybos laiku. Į 
ją bus imami visi vyrai tarp 18 
ir 40 metų. Su laiku rytinėje Vo
kietijoje norima paskelbti naują 
“liaudies demokratijos konstitu
ciją” pagal Lenkijos ir Čekoslo
vakijos konstitucijas.

Šiuo metu Rytinėj zonoje yra 
110.000 vad. “Kasernierte Volks- 
polizei” ir 25.000 pasienio apsau
gos. Iš jų 13.000 budi prie zonos 
sienų, 3.500 Berlyne ir 6.000 — 
prie Lenkijos bei Čekoslovaki
jos ir kontroliuoja Baltijos pajū
rį. Be abejo, gausesnė nei šiaip

čių kom. policija. Šiandien komu 
nistai yra tiek prisiauklėję komu 
nistinio jaunimo, kad kiekvieną 
pabėgėlį į vakarus jau gali pa
keisti patikimu komjaunuoliu. 
Paprastas kareivis gauna mėne
siui 300 markių, o majoras — 600, 
bet karininkai ir visokie pareigū
nai gauna dar specialius tarnybi
nius priedus, pvz. batalijono va
das — apie 700 markių mėnesiui. 
Svarbų vaidmenį vaidina ir va
dinamieji polit. karininkai, į ku-

Įleidžia varžtus mokslininkamsA

Netikslu būtų dar kartą pri
minti sovietinio mokslo, meno ir 
literatūros padėtį raudonojoje 
santvarkoje, — tas perdaug ge
rai kiekvienam žinoma, — bet 
prie panašaus reikalo progą su
grįžti duoda nesenas straipsnis 
“Literaturnaja Gazeta” pusla
piuose, kur du gana žymūs rusų 
mokslininkai, Ivaans L. Knun- 
janta ir L. Zubkovas šaukia, kad 
sovietiniai mokslininkai bei pats 
mokslas reikalingi daugiau lais
vės bei savarankiškumo. Ir tai 
j au yra kažkas nau j o, net nesiti
kėto sovietinėje sistemoje. Ki
taip tariant, tiedu mokslininkai 
jau atvirai prieštarauja dar 1948 
m. partijos centrinio komiteto 
nutarimui, kuriuo buvo suoficia- 
linta Lysenkos genetikos siste
ma. “Lit. Gazetoje” dabar skel
biama, jog “naujieji mokslo pa
siekimai, įrodymai, vertinimas, 
galimi atsiekti tik laisvų idėjų 
ar įsitikinimų pasikeitimu, tar- 
pusave kritika, klaidų nurody
mu. Ir tik toks kelias gali atnešti 
kufkas našesnius rezultatus bei 
tikslesni mokslinį apibrėžimą”.

Tuo būdu jau galima bent kiek 
tiksliau suprasti gan naują Krem 
ilaus posūkį mokslininkų atžvil
giu, kurie beveik masiniai pra
dėti siųsti į įvairius tarptauti
nius mokslo suvažiavimus, kon
ferencijas, pasitarimus. Metų 
metais f ūsų "mokslininkai ' laikyti 
izoliacijoje vien tik namuose, da
bar jau nevengia pasirodyti tarp 
panašių savo kolegų, nors veng
dami artimesnės bičiulystės.

Kiek panaši linija, regis,

džiuvus, jog lūžta, o metalinės 
dalys rūdija. Tuo būdu iškyla 
pavojus, kad šitos brangenybės, 
kurios įvertintos 20 milijonų sv. 
sterlingų, gali sunykti vien dėl 
to, kad netinkamai laikomos. 
Buvo bandyta sukelti specialų 
tam reikalui fondą, bet reikėtų 
labai daug — kelių šimtų tūks
tančių dolerių kasmet — tad iš 
to nieko ir neišėjo. Londoniškė 

•gi vyriausybė tepajėgia tam rei
kalui kasmet paskirti po 25Q sva
rų sterlingų.

Jausdama milžinišką atsako
mybę, londoniškė vyriausybė, 
nušvietusi padėtį per spaudą, pa
prašė lenkiškąją visuomenę. pa- 

. siūlymų, ką su tom brangeny
bėm padaryti. Atsirado visokių 
balsų. Vieni siūlė rasti, kas tuos 
gbbeleriūs ir'Et. dalykus paimtų 
globoti iškeltus iš dėžių, o kiti 
siūlė atiduoti viską komunistinei 
Lenkijos vyriausybei, kad nuga
bentų į Lenkiją, nes tik ten tos 
brangenybės galį išvengti pra
žūties.

Po* savo ‘kelionės JAV dabarti
nis egzilinis premjeras Mackevi
čius paskelbė, kad visas brange
nybes pažadėjusi priglausti Va-

mielai kviečiame
v *

atvykti ir susipažinti su naujomis

FORD ir MONARCH 
1955 metų modelio 

auto molinomis.

Vhe» infonMacijot suteiks ir mielai 
patarnaus

V. PESECKAS
Tel. OL 2371, namą RI. 0067.

CHURCH MOTORS
163« BLOOR ST. W., TORONTO

7 PUSL,

rių funkcijas įeina taip pat ki
tų karių šnipinėjimas. Numaty
tos aviacijos branduolį sudaro 
8.000 vyrų aviacijos karininkų. Iš 
jų paruošiami kadrai trims avia
cijos divizijoms ir trims lakūnų 
pulkams. Aviatoriams vadovauja 
atsargos aviacijos pulkininkas 
W. Lewes - Litzmann, karo me
tu vadovavęs “Luetzow eskadri
lei”. 1954 m. pavasarį kp per
ėmė savo žinion karo akademi
jos Drezdene generalinio štabo 
karininkų ruošimą. Šiai akade
mijai vadovauja pulk. V. Adams, 
anksčiau ėjęs feldmaršalo Pau
liaus adjutanto pareigas. Šiuo 
metu atsidėjus ruošiami nauji 
kadrai 21 karo mokykloj — nu
matoma paruošti 10.000 naujų 
karininkų. Komunistų kadrų pa
ruošimą prižiūri ir jam vadovau
ja gen. H. Hofmannas, senas ko
munistas, Ispanijos kovotojas, 
gyvenąs puikiausiose“ buržuazi
nėse” sąlygose. Karinės pajėgos 
Rytinėje zonoje paruošiamos 
pagal Maskvos pavyzdį. Reika
lingi šaudmenys ir visa kita ka
rinėms pajėgoms teikiama per 
eksteritorialinę Sovietų tiekimo 
liniją, einančią iš Brastos į Ste- 
tiną. Rytinės zonos karinės pajė
gos turi daugiau kaip 1.000 iš So
vietų gautų šarvuočių. Maskva 
ateityje nori iš Vokietijos Ryti
nės zonos, Lenkijos ir Čekoslo
vakijos karinių pajėgų sudaryti 
naują taktinį vienetą. .

Kremliaus įvedama ir meno bei 
literatūros gyvenime. Kaip visi 
prisimename, Stalinui mirus, 
Malenkovas jau iškart buvo kiek 
atleidęs varžtus, įvestus Ždarid- 
vo, griežtai reikalavusio iš so
vietinio meno atstovų vien tik 
propagandos ir iškėlimo raudo
nojo rėžimo. Gi kiek laisvesni 
rėmai muzikams ir literatams 
buvo taipogi pastebėti visiškai 
nesenai. Žinoma, ir to mosto ne
galima jokiu būdu suprasti, kad 
rusų menas turėtų tokias pačias 
laisves, kaip Vakaruose supran
tama, bet, vis dėlto, jau įžiūri
mas tam tikras palengvėjimas. 
Blogiausia yra tai; kad staigūs 
ir netikėti sovietinės vidaus po
litikos pakeitimai, be abejo, la
bai varžo ir rusiškuosius kūrė
jus, kurie nuolat turi gyventi 
baimėje, kad jų šios dienos dar
bas'gali būti jau rytoj išpeiktas 
iratstumtas.

Kaip tik dėl to, Kremliaus va
dovai visada turės ištikimiausių 
pataikūnų. Toks pvz., yra rašy
tojas ir žurnalistas Uja Ehren
burg. Kiti, kaip kompozitorius 
Dimitrijus Šostakovičius, kurį 
laiką bandė būti garbingu savojo 
pašaukimo atstovu, bet jis greit 
buvo pastebėtas, sudraustas ir 
turėjo vėl grįžti į griežtai nusta
tytoj? partijos liniją. Dar kiti, 
atrodo, nesutikdami su dvasiniu 
išprievartavimu, bando tyliai 
visiškai pasitraukti iš meno pa
saulio. Bet tokie atsitikimai re
tesni, gi dauguma dėl duonos 
kąsnio garsiai prisipažįsta klydę 
ir pradeda “atgailos” bei pasitai
symo kelią. Al. Gimantas.

šingtono tautinė galerija, kuri 
jas eksponuotų kaip deponuotas 
iki to laiko, kol atsikurs laisva 
Lenkija. Taip esą susitarta, bet 
dar esą daug kliūčių nugalėti. 
Beabejo, tai diplomatinės kliū
tys — JAV vyriausybė pripažįs
ta Lenkijos komunistinį režimą, 
tad jai neįmanoma paimti globo
ti Lenkijos turtą, šiuo metu val
domą ir jos nepripažįstamos vy
riausybės. Ar bus rastas koks 
kelias, tuo tarpu sunku pasakyti.

Šis brangenybių klausimas ne
gali nedominti ir lietuvių, nes jų 
tarpe yra ir senosios Lietuvos 
paminklų, ypač gobelenų tarpe 
yra dalis Vilniaus kilmės. Tarp 
kitko yra ir kažkurio Radvilos 
kardas bei kitų dalykų.

Neturi kur dėti 
komunistų

JAV turi klapato, kur dėti 228 
svetimšalius komunistus, pripa
žintus deportuotinais, kurių bet
gi nepriima joks kraštas. Pagal 
įstatymus jie visdėlto negali bū
ti kalinami. Dabar jie yra polici
jos priežiūroje ir perijodiškai tu
ri registruotis.

Šitokių deportuotinų asmenį 
tarpe yra 134 rusai, 27 lenkai, 15 
lietuvių, 8 austrai, 7 vengrai, -6 
rumunai, 6 jugoslavai, 6 graikai 
ir 5 kaandiečiai. Likusieji 15 yra 
iš kitų kraštų.

— Niujorkas. — Carnegie ins
titutas Niujorke paskyrė $200.- 
000 trims Kanados universite
tams. Didžiausia pašalpa tenka 
Lavalio un-tui Quebece — $130- 
000. Ši suma būsianti panaudota 
socialinio pobūdžio tyrinėji
mams Quebeco provincijoj. ■-



Kanados bulvių augintojai 
netenka rinkos

(CSc.) Kanados bulvės skaito
mos vienos iš geriausių pasauly, 
bet vienas JAV ūkininkas per
spėja Kanados ūkininkus, kad jie 
pražiopsojo vieną vertingą paja
mų šaltinį — auginimą bulvių 
specialiai “čipsams” (anglų val
gis — bulvės supiaustytos rieke
lėmis ir taukuose išvirtos).

Nors kanadiečiai paskutiniais 
metais suvalgė tokių “čipsų” 
daugiau kaip už $3.000.000, bet 
80% bulvių sunaudotų šiam rei-

kalui buvo importuota iš JAV. 
Kanados ūkininkai neaugina 
bulvių tinkamų “čipsams”. Ši 
bulvių rūšis turi mažiau vandens 
ir cukraus kaip bendrai vartoja
ma bulvė.

Pasak W. R. Evanson, Potato 
Chip Instituto prezidento, JAV 
15% visų auginamų bulvių kaip 
tik eina šiai greitai e augančiai 
“čipsų” pramonei. Tuo tarpu Ka
nadoj šitiems tikslams užaugina
ma tik nepilni 2%. Atseit, Kana
dos ūkininkai nustoja tikrų pa
jamų.

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve 

"PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augitos palūka
nos. Būstinė Lietuviu Namuose. 
23S Ossington Ava., Toronto. TeL 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vok. 
šežtadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p.

SAVAITGALIS WINNIPEGEi

Garantuotos anglys yra geriausios I

PLASTERIA VIMAS 
senas ir naujas.

Pigus ir geras darbas.
Tel. RO. 7-1948.

48 Boustead Avė., Toronto.

iTisų rūšių anglis ir malkas užsa
kykite per mūsų atstovus

VYT. ir SIGITĄ AUŠROTUS

DOMINION 
COAL & WOOD

SKAMBINTI TELEFONU LL. 0527
(Nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro)

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Parduodu ir įstatau naujas krosnis ir oilburnerius.

Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.
•Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. Tel. OL. 6123
ANT. JUOZAPAITIS.

VICTOR
ELECTRIC

CO.
LIETUVIŠKA ELEKTROS CO.

Visi elektros darbai atliekami greitai 
ir prieinamomis kainomis.

SKAMBINTI 
telefonu LL. 7714 
V. JUŠKEVIČIUS.

251 LAUDER AVE., TORONTO.

STATYBININKAMS IR 
NAMŲ SAVININKAMS!

Naujai atvykęs lietuvis plytelių, mar
muro ir vitrilaito specialistas jums iš
klos plytelėmis bei marmuru virtuvės 
sienas ir grindis už prieinamu kaing.

2500 BATHURST ST., TORONTO
Telefonas OR. 4562

B. AMBAKAS

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
įrengia naujas, visų apšildymo rūšių krosnis: vandens, oro ar kombinuotas, kūre
namas anglimis, alyva ar gazu. Daro pagrindinius krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda Šilumos. Atnaujina' se« 
nūs oil burnerius, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšildymo šakas. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti, jrengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKEJIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

543 Sherbourne St, Toronto. WA. 1-9758
SAV. E. J. ZALECKIAI.

INTER - CITY 
Heating 

Installation
Atlieka visus namų apšildy
mo, gazo, vandentiekių, dre
nažo įrengimus bei pataisy
mus.

JONAS PUTERIS
67 ESSEX ST. Tel. OL. 8010.

VL ANDRIJAUSKAS (W. Andrews) 
Active Mortgages Sales Brokeris

1147 DUNDAS ST. W. TEL. LL. 1346 
TORONTO, ONT.

MORGIČIAI PERKAMI, PARDUODAMI, 
' ATNAUJINAMI. .

TAIP PAT MORGIČIAI STATYBININKAMS 6%

NAUJAI ATIDARYTA

batu taisymo 
dirbtuvė

984 DUNDAS ST. W., TORONTO
Pigiai ir greitai pataisomi vyriški, mo
teriški bei vaikų botai. Taip pat dir
bam nauji.

Sav. PETRAS MASALSKIS.

TORONTU!, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

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

Irengipmi alyvos apšildymai (Oil Burneriai) j senas krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

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

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

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

GERB. PONIOS IR 
PANELĖS!

Betkurioje grožio šakoje esu 
pasiruošusi Jums patarnauti 
žemiausiomis kainomis;

pusmetiniai, trum
palaikiai sušukavi

mai ir kt.
IRENA NACEVIČIENĖ 
17 Carling Avė., Toronto 

Telefonas LO. 7155 
(Bloor ir Ossington rajone).

Nedaug kam tenka progos už
klysti į Winnipegą. Juk tokios 
tolybės! Įsėdi 11 vai. v. Toronto 
traukinin ir išlipi Winnipego 
stoty keliavęs dvi naktis ir vieną 
dieną. Traukinys, tiesa, patogus: 
pasiėmei vad. “roomet” ir gali 
čia sau vienas viešpatauti. Visus 
patogumus turi vietoje: ir lovą, 
ir vėsintuvą, ir praustuvę, ir ra
diją ... Paspaudei mygtuką, ir 
prisistato patarnautojas negras. 
Jis tau ir batus nuvalo, ir lovą 
sutvarko ir, kai reikia, painfor
muoja. Žodžiu, savo riedančiame 
kambarėlyje gali visą laiką tū
noti ir tik pasirodyti restorane, 
kai pasistiprinti reikia.

Išlipęs Winnipego stotyje ir 
įžengęs miestan pamatai imigra
cijos namus. Jie panašūs į karei
vines. Ten laikomi nauji ateiviai, 
kdrie neturi kur dingti. Kiekvie
nai šeimai duodamas kambarys, 
mąistas, kol jie susiranda darbo. 
Aplankyti juos nėra lengva. Pa
šaliniai asmenys yra įleidžiami 
gana sunkiai; matyt, norima ap
sisaugoti nuo nepageidaujamo 
elemento. Teko girdėti, kad tenai 
yra buvę ir lietuvių, bet šiuo 
metu nėra?

Lietuvių kolonija *
Jau nuo seno Winnipege būta 

lietuvių. Jie čia kūrėsi kaip mo
kėjo. Kad ir nebūdami gausūs, 
jie suorganizavo savo klubą, pa
sistatydino namus su sale. Deja, 
klube įgijo įtakos grupė parau
dusių jų. Kurį laiką net Stalino 
paveikslas kybojo salėje. Klube 
dabar spiečiasi nedidelė saujelė 
tautiečių. Kiti yra apjungti KLB 
apylinkės organizacijos, kuri or
ganizuoja didžiųjų Lietuvos įvy
kių bei švenčių minėjimus ir 
šiaipjau palaiko jungtį tarp visų 
1 ietuvių. Veikia Tautos Fondo at
stovybė.

Winnipege yra įsikūrusių įvai
rių profesijų žmonių: gydytojų, 
vęter. gydytojų, agronomų, ran
govų, siuvėjų, prekybininkų, 
tarnautojų, darbininkų. Gydyt. 
Gedgaudas yra išlaikęs egzami
nus ir dirba prancūzų vedamoj 
sanatorijoj. Buvo girdėti, kad jis 
rengiąsis naujiems egzaminams 
gauti teisei praktikuoti visoj Br. 
imperijoj. Iš senųjų ateivių gy
dytoju yra tapęs Yauniskis. Pa
stoviai yra įsikūręs veter. gyd. 
Kurauskas. Šavo krautuves turi 
atidarę Demereckas ir Raman- 
čiauskas. Kaip rangovas gana 
plačiu mastu dirba p. Smaižys, 
kurio vaikai eina augšt. mokslus. 
Malinauskas dirba zoologijos so
de kaip tarnautojas. M. Januška 
yra GPR tarnautojas, o V. Ja
nuška yra bosas nuosavos įstai
gos, užsiimančios perkraustymu. 
Yra ir daugiau pastoviai įsikūru
sių tautiečių ypač ūkiuose, bet 
neteko per trumpą laiką tiksliau 
apie juos sužinoti. Susidarė betgi 
įspūdis, kad Winnipege yra ga
limybių kurtis, ir kad apsukres
nieji jomis pasinaudoja. Dalis 
tautiečių dirba, miškuose ir tik 
atostogų grįžta į miestą.

Parapija
Daug gyvumo į lietuvių gyve

nimą įneša kun. J. Bertašiaus ve
dama parapija. Nors oficialiai ji 
turi misijos teises, bet tai nekliu
do tvarkytis visai savarankiškai.

Didžiausia Lietuvių Prekyba Toronte

MOHAWK FURNITURE LTD.
2446-8 Danforth Ave. Tel. OX. 9-4444, OX. 9-0977

PARDUODAME geriausius ir gražiausius McCLARY 
šaldytuvus ir virimui krosnis — gazo ir elektros.

<?

McCLary šaldytuvai šiais metais pripažinti ge
riausiais ir už tai apdovanoti N.I.D.C. medaliu 
— augščiausiu atžymėjimo ženklu.

Pradžioj lietuviai rinkdavosi pa
maldoms pas T. Jėzuitus koply
čioje, bet vėliau apsisprendė už 
savų patalpų statymą. Kai kun. 
Bertašius buvo paskirtas vikaru 
airių parapijoj, kuriai turėjo pri
klausyti ir lietuviai, buvo patir
ta, kad nieko lietuviško jie nega
li turėti. Tai ir buvo vienas tų 
akstinų, kurie pastūmėjo tautie
čius imtis savos bažnyčios sta
tybos. Architektas Kulpavičius 
padarė planus, kurie buvo pa
vesti vykdyti rangovui Šmaižiui. 
Ir šiandien, po trejų kun. Berta- 
šiaus darbo metų, lietuviai mel
džiasi jau savoj patalpoj. Tiesa, 
tėra įrengtas tiktai rūsys, bet vi
duje viskas atrodo iabai jaukiai 
ir skoningai. Už metų kitų, kaip 
teko girdėti, pradės kilti ir vir
šus. Tada bus didelis džiaugsmas 
ne* tiktai winnipegieciams, bet ir 
visiems lietuviams ateiviams. Jei 
lėšos leistų, ryžtingieji winnipe- 
giečiai tuoj pat baigtų savo baž
nyčią.. Deja, kun. J. Bertašiui 
teks dar gerokai pažvejoti, kol 
susidarys reikalingos sumos. Jis, 
matyt, pasitiki savo tautiečių 
duosnumu ne tik savo parapijoj, 
bet ir kitur. Juk tai ne tiktai ti
kybinis, bet ir visų lietuvių gar
bės reikalas. .

Parapija labai plati— nusitie
sia bene 300 mylių, nors parapi
jiečių tėra apie 500. Jų tarpe yra 
ateivių veteranų, kurie mielai 
remia naują parapiją. Vieną to
kių teko aplankyti. Tai Povilas 
Yauniskis. Jau 60 metų kaip iš 
Lietuvos, bet jos likimu labai 
sielojasi ir visus lietuviškus rei
kalus nuoširdžiai remia. Girdė
jau, kad yra ir daugiau tokių, 
bet neturėjau laimės aplankyti.

Pas ukrainiečių vyskupą
Winnipegas yra trijų kultūrų 

centras: anglosaksų, prancūzų ir 
slavų. Prancūzai gyvena anapus 
upės ir turi savo vyskupiją — 
St. Boniface mieste. Slavai su 
anglosaksais pasidalinę kvarta
lais pačiame Winnipege. Ypač 
gausūs ukrainiečiai. Manitobos 
prov. jų yra bene apie 100.000. 
Tai pati gausiasia grupė, jei skai
tyti anglosaksus paskirom gru
pėm. Ukrainiečių graikų - katali
kų yra 60.000. Jų arkivyskupas 
yra J.E. Ladyka. Praktiškai bet
gi vyskupiją tvarko jo padėjėjas 
J.E. vysk. Hermaniuk, kurį teko 
pažinti Europoj. Tai didelių ga
bumų vienuolis redemptoristas, 
gana gerai pažįstąs ir lietuvių 
problemas. Iš jo teko patirti, kad 
ukrainiečiai katalikai Kanadoje 
turi keturias vyskupijas, kurios 
tiesiogiai priklauso nuo Romos. 
Savo tikybinei veiklai jie turi 
pilną laisvę. Winnipege ukrai
nietės vienuolės turi dešimtmetę 
pr. mokyklą ir planuoja išplėsti 
ją iki High School lygio. Naujai 
yra susiorganizavę jų katalikai 
intelektualai; pradėjo leisti savo 
žurnalą ukrainiečių ir anglų k., 
rengia antrą savo kongresą.

Būdinga buvo patirti, kad 
Winnipego žmonės, nepriklausą 
anglosaksų grupei, netgi pabrė
žia, kad būti kanadiečiu anaip
tol nereiškia būti’ anglosaksu. 
Tautinės grupės tenai gyvena 
savo kultūra sąmoningiau nei 
kituose centruose, kur anglosak
sai visus kitus nustelbia. Jie ne
mato reikalo asimiliuotis, nes 
kanadiečio sąvokoj telpa ne vien 
anglosaksai. Lengviausiai ten 
asimiliuojasi olandai ir vokiečiai. 
Pastarieji, apsigyvenę miestuo
se, nesudaro savo tautinės bend
ruomenės ar stipresnio kultūrin. 
gyvenimo. Jie pripratę laukti, 
kad viską darytų valdžia — kaip 
Vokietijoj.

Žvilgtelėjus į Winnipego mies
tą, tokį įvairų savo kultūromis, 
tautybėmis ir tikybomis, teko 
atsisveikinti su vaišingaisiais 
tautiečiais, kurie įdavė glėbį lin
kėjimu Toronto lietuviams

Pr. G.

LIETUVIŠKA RADIO PROGRAMA 
"Tėvynės Prisiminimai” 

kiekvieną šeštadienį nuo 3 vai. iki 4.15 po pietų iš 

iš galingos TORONTO stoties CHUM 
BANGA 1050.
Programos vedėjas

J. R. SIMANAVIČIŲ#
77 Salem Avė.,'Toronto. Telefonas OL. 1274.

Pas Norandos - Ruyan lietuvius
ŽIUPSNELIS ĮSPŪDŽIŲ — REKOLEKCIJOS
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(g) ° ® ® “Pax Romana” kongresas 
įvyks rugpjūčio 17-25 d. Nottin
gham un-fe, Anglijoje. Jame da
lyvaus apie 500 katalikų intelek
tualų iš 40 kraštų. Numatyta yra 
ir lietuvių delegacija, kuri bus 
sudaryta iš Anglijoj gyv. tautie
čių. Kardinolas Griffin savo laiš
ke tikintiesiems pareiškė, kad 
“tai bus didelis įvykis katalikų 
gyvenime, turįs tautinės ir tarp
tautinės reikšmės”. Kongrese 
bus nagrinėjamos temos, liečian
čios universitetą ir modernųjį 
gyvenimą.

Jau gavėnioj uolusis Norandos 
klebonas kreipėsi į manąjį pra
šydamas mane išleisti lietuvių 
rekolekcijoms.

— Ar sutinki? — Kurgi nesu
tiksi! Pas lietuvius, tai kad ir į 
pasaulio kraštą. Tam į Kanadą 
ir atvažiavom, kad pirmoj vietoj 
savuosius aptarnautume. Netu
riu ten visai pažįstamų, tačiau 
tai nesvarbu — susipažinsiu.

Kadangi gavėnioj ir čia yra la
bai daug darbo, netik su lietu
viais, bet ir su naujai atvyku
siais italais ir vokiečiais, tai 
anksčiau jokiu būdu nebuvo ga
lima ištrūkti. Tik Velykų antro
sios dienos vakare7 sėdau į trau
kinį ir išvažiavau į daugiau kaip 
trijų šimtų mylių kelionę. Grei
tas* traukinys iki North Bay, 
82 mylių tarpą, atliko greičiau 
negu per dvi valandas, sustoda
mas trumpam tik Sturgeon Falls. 
Čia vietos man jau gerai žino
mos: kalnai ir slėniai, drebulių, 
beržų, eglių ir kedrų miškeliai, 
o tarp Warren ir Sturgeon Falls 
kiek platesnės lygumos su gra
žiais pieno ir paukščių ūkiais. 
North Bay teko pakeisti traukinį 
ir važiuoti dar daugiau kaip 200 
mylių i šiaurę. Gaila, kad dau
giausia teko važiuoti naktį. Pra
švitus pro traukinio langus buvo 
matyti šiaurės Ontario ir vakarų 
Quebecko gamtovaizdžiai, kurie 
mažai kuo skiriasi nuo kitų šiau
rės Kanados (Canadian Shield) 
vietų: ’ neaugšti uolėti kalnai, 
dažnai pliki, kitur šykščiai pa
dengti skurdžiomis eglaitėmis, 
pušaitėmis, berželiais ir kitais 
krūmokšniais su gausybe ežerų 
ežerėlių ir šniokščiančių upokš
nių. Tik juo toliau į šiaurę, juo 
augmenija skurdesnė. Slėniuose 
ir šiaip labiau pavėsingose vie
tose dar baltavo neištirpę pusny
nai. Jau už keleto mylių buvo 
galima matyti augštai pasistie
busius kaminus su nusidriekusia 
ilga, kiek tik akys užmato, tam
sių dūmų, tarytum perkūninių 
debesų, vis platėjančia juosta, — 
tai Norandos vario, aukso ir kitų 
tauriųjų metalų tirpyklos ir va
lyklos.- Labai panašu į Sudbury, 
tik čia viskas mažesnio masto. 
Noranda Ruyan — tai dvynučiai 
miestai: pirmasis daugiau angliš
kas, o antrasis grynai prancū
ziškas. Abudu kartu sudėjus yra 
daugiau kaip 24 tūkstančiai gy
ventojų. Yra neseniai pastatyta 
arena — kūno kultūros naujoviš
ki rūmai, kur kultūringai pralei
džia laiką mūsų jaunimas.

Taip pro langą vaizdus begau- 
dant nė nepasijutau, kaip trauki
nys sustojo Norandos stotyje. 
Pasiėmęs lagaminą išlipu iš trau
kinio ir dairaus, kurį taksiuką 
paimti, bet, štai, netikėtai pasto
ja man kelią graži šviesiaplaukė 
ir paklausia angliškai, ar aš ne
būsiąs kartais lietuvis kunigas.

— Taip, tas pats — atsakiau.
— Mes iš klebono sužinojom, 

kad šįryt atvykstat, tai ir atva
žiavom jūsų pasitikti — maloniai 
tarė Vida.

Tuoj supažindino su bestovin
čiu prie automobilio savo broliu
ku Romu ir tiesiai nuvežė į baž
nyčią mišioms. Po mišių vėl abu
du parsivežė į namus pusryčių. 
Mamytė dar mieste dirbo, bet 
šešiolikamete dukrelė pasirodė 
esanti neblogesnė šeimininkė. 
Greit prisistačiau ir pas klebo
ną. Sudarėm rekolekcijų darbo
tvarkę. Klebonas pasirodo esąs 
uolus ir rūpestingas ganytojas, 
kuris gerai pažįsta visas savo 
aveles, be tautybės skirtumo. 
Tuoj man padavė lietuvių tikin
čiųjų kartoteką, kur yra sužymė
ta visa, kas reikalinga dirbant 
pastoracijos darbą. Mačiau kor
teles ir tų, kurie jau prieš keletą 
metų išvažiavo į Torontą, Ha
miltoną, St. Catherines, Sudbu
ry, Vancouver}. Klebonas labai 
gražiai atsiliepė apie lietuvius.

Dabartiniu metu lietuvių ko
lonijoj yra likę tik 54: 10 šeimų, 
13 viengungių, 17 vaikų ir vienas 
kitas senelis. Čia likusieji neblo
gai įsikūrę. Stankai, Baronaičiai 
ir Rusliai turi nuosavus namus, 
kaikurie ir nuosavas mašinas. 
Jaunimas lanko mokyklas. Vida 
Stankutė lanko gimnaziją, Ro
mas ruošiasi šį rudenį stoti į 
Kingstono universitetą; abudu 
studijuoja ir muziką, ypač Ro
mas jau gana toli pažengęs-. ...

Rekolekcijos tęsėsi dvi dienas, 
12-13 balandžio. Kiekvieną die
ną buvo po du pamokslu ir pa- 
laimirfimas su Švenčiausiuoju, o 
paskutinį vakarą buvo ir mišios 
su velykine komunija. Norandie- 
čiai - ruyaniečiai labai gražiai 
lankė rekolekcijas. Galima saky
ti, kad beveik visi atliko savo pa
reigą. Seniau juos aplankydavo 
porą kartų per metus skrajojan
tis Kanados lietuvių kapelionas 
kun. St. Kulbis, SJ, bet, kai iš- - 
vyko į Čikagą, tai ir jam neįma
noma čia atvažiuoti. Visi čia jį 
dar maloniai prisimena, bet jau 
dveji metai, kaip nėra matę lie
tuvio kunigo. ‘

Paskutinį vakarą visa kolonija 
bendrai suruošė pas Stankus 
šaunias ir jaukias išleistuves, 
kur skambėjo lietuviškos dainos, 
atmieštos sąmoju. Dalyvavo vi
sos šeimos ir trys viengungių at
stovai. Ta proga, palyginti, gana 
daug išplatinta lietuviškos reli
ginės spaudos. Ypač daug spau
dos įsigijo Stankai. Malonu bu
vo aplankyti visus lietuvius, ta
čiau kelių nebuvo namie.

Teko pastebėti, kad visi dar 
skaito lietuviškus laikraščius, 
daugiausiai “Draugą”. Tai labai 
gražu. Bet būtų dar gražiau, kad 
šalia gero “Draugo” kiekvienoj 
lietuviškoj gričioj šviestų ir “Tė
viškės Žiburiai”, netik mūsų Ka
nados, bet ir viso pasaulio lietu
vių vienas iš geriausių savaitraš
čių. Lietuvišku vaišingumu itin . 
pasižymėjo Stankai, Rusliai Ja- 
siulioniai ir Baronaičiai. Tačiau 
nuoširdžiausią dėkui tenka tarti 
vaišingiesiems Stankams, kurie 
ir pasitiko ir išleido ir visą lai- 
ką maloniai globojo. Gero vai
ruotojo Romo dėka visi drauge 
aplankėm visas dvynučių mieštų 
įžymybes ir apylinkes. 7"

Nors Noranda yra viena iš ; 
šiauriausių lietuvių kolonijų, ta
čiau gražios lietuviško būdo sa- : 
vybės dar neužšalusios jų širdy- ; 
se, dar tebegyvena lietuviška - 
dvasia. Tos kelios dienos jūsų . 
malonioj draugystėj prabėgo 
greitai, kaip žaibas, bet patirti 
malonūs įspūdžiai niekada ne
išdils Kun. A. Sabas.

Paieškojimai
Paieškau savo giminių: Onos, 

Juliaus NEIMONŲ vaikų, kilu
sių iš Joniškėlio miestelio; ir Ka
zio Mikuckio vaikų — Viktorijos, 
Jadvygos ir Jono MIKUCKĮŲ, 
kilusių iš Tautkūnų km. Pane
vėžio' valsčiaus. Prašau atsiliepti 
šiuo adresu: Ona Štendelytė, 177 
Lisgar Str. Toronto, Ont. —

McCLARY turi 13 modelių gazo ir 
elektros virimo krosnių. TIK 
McCLARY turi “Broadway oven” 
— 20” pločio keptuvę. •
Šiais metais McCLARY Jums už
tikrina kokybę ir didžiausią vertę 
už Jūsų pinigus.

PIRKITE geriausia ir gražiausia, 
pirkite Kanados gamybos 
McCLARY pas lietuvius.
Visus modelius turime krautuvė
je, atvažiuokite pažiūrėti. Krau
tuvė atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro.

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
“DISTRICT ESTATE BROKERS”

Namai pardavimui — įvairiose Montreal to dalyse;
Paskolos — 5 Vi % užbogtiems namams ir iš 6% statybos eigoje; Patarnavimas 

paskoloms iš 6% be atskiro atlyginimo,
Žemė pardavimui — pavieniai lotai ir dideli plotai;
Ūkiai perdavimui — Montrealio apylinkėje;
Draudimas — pastotoms ir kitiems objektams nuo nelaimingų atsitikimų.

Pirmosios Montreal? lietuvių Real Estate tikslas — Jums padėti!
Agentai: A. Markevičius - OR. 1-9816

D. N. Baltrukonis, VI. 7634
Įstaiga: 177 SH1 BROOKE ST. W., Telef. PL. 8501 

Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vat vakaro.
Res.: P. ADAMONIS PO. 6-6495. A. BUDRIŪNAS RA. 7-2690.

*
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V. VA SIS - Vasiliauskas
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872 Bloor Street West (pne ossington Ave.) Telef. ME. 4605 * 4608

1. Bloor • Christie, $1.500 įmokėti, 
6 grožių kambarių atskiras, didelis 
kiemas, garažui vieta.

2. Bloor • Concord, $2.000 įmokėti, 7 
didelių kambarių, gražiai dekoruo
tų, didelis kiemas ir garažas.

3. Bloor - Ossington Avė., $2.500 
įmokėti, 6 lobai dideli kambariai, 
atskiras, alyva šildomos, didelis 
kiemas, garažas.

4. Rusholme Rd. - Dewson, 15 dide
lių kambarių — 3-jų atskirų butų 
— 3 vonios, 3 modernios virtuvės, 
Vandeniu alyva šildomas, atskiras, 
gero mūro, privatus įvažiavimas ir

“2 garažai, geras pirkinys.
5. Roncesvalles - Wright, $3.500 įmo

kėti, 6 didelių kambarių moderni
^Virtuvė, alyva šildomas, labai gero 
mūro, didelis kiemas.

Priklauso Toronto, Ontario, Canadian ir International Real Estate Board.

-Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. Sudarome paskolas, įkai
nuojame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui.

P. MALIŠAUSKAS V. BUTRIMAS

Sovietų pagalba
Azijos kraštams

Kai vakariečiai suskato teikti 
pagalbą atsilikusiems kraštams, 
susirūpino ir sovietai. Jie per J. 
Tautas pasiūlė 2 mil. dolerių. Il
gokai buvo laukta, kol pagaliau 
atsirado 6 valstybės, kurios pa
noro, ta pagalba pasinaudoti. In
dija, Burma, Indonezija, 2 vals
tybės iš Vid. Rytų ir viena iš P. 
Amerikos. Šios valstybės gaus iš 
Sov. Rusijos technikų ir mašinų, 
be to, galės siųsti jon savo žmo
nes-studijuoti technikos. Visa tai 
bus . apmokėta sovietų lėšomis. 
Prie to plano priklauso ir įmonių 
steigimas. Pvz. Indijoj numatyta 
įsteigti elektroninių mašinų įmo-

..nė.'':---"'
Anksčiau Sov. Rusija statė ne

skelbiamas “sąlygas” tiems, ku
rie norėjo pasiūlyta pagalba pa
sinaudoti, bet kai niekas nepri
ėmė, sovietai tas sąlygas nubrau
kė. Visdėlto liko dar pakankamai 
spragų, per kurias sovietai galės 
su mašinomis įvežti ir komuniz
mą.  .... ■

SINGER Į
PILNA KAINA $19.50.

išsimokėjimas dalimis.
Imperial Sewing firmos pri
tyrusių specialistų perdirbta 

IŠPARDAVIMAS 
Nauja mašina

TIK DABAR! apvali špulė su 
apdangalu $29.50.

5 metams garantija!
* Nauja šviesa A Naujas dangtis
★ Naujas motoras ★ Nauja kojinė

kontrolė

Paskambinkite, pademonst
ruosime Jūsų namuose veltui.

WA. 1-5161
Nemokamai skylių dirbėjas

- pirmiems 25 pirkėjams.
IMPERIAL

. Sewing Machines Co. Ltd. 
289 College St. 

TORONTO, ONT.

NAUJI IR VARTOTI DAIKTAI Į 
VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS
Muitas ir persiuntimo išlaidos užmokamos čia.
CENTRINE IŠTAIGA:

835 Queen Street W., TORONTO, Telefonas EM. 4-4025. 
SKYRIAI:

WINNIPEG, Mon., 677 Main St. Telefonas 927695.
HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Telefonas LI. 5-0264.
ST. CATHARINES, tint., 78 Geneva St. Telefonas 5-7480. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. 
Ir kitos* vietose.

lę savo gyvenime. Pagaliau jis 
tarė — Aš paleisiu tave, jei tu 
iškilmingai apspiaudysi kryžių.

— O jei aš to nepadarysiu? — 
Ryan paklausė.

Abdul Khali tylėjo. Jis pats 
švabždėdamas murmėjo. Atrodė, 
kad jo paties siela sustingo, o 
klausimas išaugo‘virš palapinės. 
Po valandėlės šeikas mirktelėjo 
vienam beduinui, kuris pasilenkė 
prie jo. Šis kažką slaptai pasakė. 
Po to beduinas greitai išnyko iš 
palapinės. Po valandėlės jis grįžo 
nešinas prasta sukaltą medinį 
kryžių, kurį numetė po O’Kelly 
kojomis.

Ryan pažvelgė į kryžių. Iš tik
rųjų jis nebuvo krikščionis. Jis 
buvo šmugelninkų belaisvis, ku
rie galėjo su juo elgtis, kaip 
jiems patiko. Jis buvo beginklis. 
Tačiau jis buvo kovoje. Juk ko
voj už gyvybę nėra leistini visi 
ginklai! Abdul Khali jautė O’

6. High Pork - Roncesvalles, $4.000 
įmokėti, 6 dideli kambariai ir 2 ap
šildomos verandos, 2-jų ougštų, at
skiras opynaujis namas, vandeniu 
alyva šildomas, 4-rių gabalų vonia, 
didelis kiemas ir 2 garažai.

7. Geoffrey - Indian Rd., 11 didelių 
komborių, gero mūro, atskiras, 4 
modernios virtuvės, dvi vonios po 4 
gabalus, vandeniu alyva šildomos, 
gražus kiemas, Šoninis įvažiavimas 
ir garažas, vertas dėmesio pirkinys.

8. High Park - Bloor, $4.900 įmokė
ti, 9 dideli kambariai, 2-jų augštų, 
atskiros, mūrinis, dvi virtuvės, van
deniu alyva šildomas, didelis kie
mas ir garažas.

9. Bloor prie Dovercourt Rd., krautu
vė ir 7 kambariai, atskiros, gero 
mūro, vandeniu alyva šildomas, di

Kreiptis telefonu: ME. 4605.

V. VASILIAUSKAS

KLB Montrealio apylinkėje solidarumo

už 1953 m. po $3.60: J. Navikėnas, 
Adelė Rudytė, Veronika Efertienė, Petras 
Efertas, Irena Vazalinskas, Petras Čip- 
kus, Teodoro Cipkiene;

už 1954 m. po $2.00: Adomonis Jo
nas, Jurėnas Julius, Urbonas Lirias, Va
zalinskas A., Mališka J., Dervinskienė 
A., Veselka Kazys, Povilaitis Br., Povi- 
laitienė M., kun. Aranauskas J., kun. 
Kubilius J., kun. Kidikas, Rudinskas Pr., 
Rudinskienė G., Paėevičienė O., Balsys 
Julius, Januškevičius C., Lapinas A., La
pinas K.> Lapinas R., Beleckas P.7 Staš
kevičius B., Lesiūnaitis Vr, Abromonis B., 
Brikis Petras, Jurgutis Jonas, Jurgutis V., 
Keblys Antanas, Balsys L., Juodgudis Jo
nas, Navikėnas J., Gudas Leonas, Pie- 
čaitis J., Rimša Zigmas, Stankūnaitė O., 
Kudžma August., BaĮzarienė K., Rudytė 
Adelė, Bal žaras L., Alęksėjūnaitė E., 
Adomaitis Jonas, Adomaitienė M., Vaiš
vila Vladas, Vaišviliene St.z Stankūnaitė 
T., Otto Kazys, Otto Veronika, Deiman
tas Jonas, Kubilius Petras, Matulis An
tanas, Gaurys Antanas, Gorys Jonas Jur- 
gutavičius F., Knystautas Jurgis, Knys- 
tautienė Agota, Astravas Jonas, Žilinskas 
Matas, Kačergius Vincas, Dapkus Juozas, 
Ciplijauskaite B., Remeikaitė S., Janu
šauskas Vladas, Janušauskienė Elena, 
Bareikas Jonas, Paulauskas Stepas, Lau
raitis Tomas, Latvaitis Audrius, Išganai- 
tis Juozas, Ktminjs Stasys /$]./, Miku
tis V., Šitkauskas Kazys, Gergardas P., 
Peleckas P., Kalpokas P., Vilčinskas K., 
Deimantas J., Norkeliūnas Alb., Sipelis 
Antanas, Mickus Kostas, Žukas Antanas,

Prisikėlimo bažnyčiai statyti aukojo
$15.“ A. Dauginaitė, St. Catherine, 

Ont.; $13.— A. Žilėnas, Coniston, Ont.; 
$10. — M. Zilvitienė, Tillsonburg, Ont.; 
$7. — V. Pinauskas, Oshawa, ^Ont.; po ■ 
$6. —J. Burba, A. Stankus, Montreal, 
P.Q.; po $5. — L. Marcys, London, Ont., 
Kaizeris A. P., OrtsvJle, Ont.; $4.50 —~ 
A. Barkauskas, Hamilton, Ont.; po $4*

P. Venskevičius, Sudbury, Ont.; po 
$3. — K. Plackis, Žižytė S., Winnipeg/ 
Man., P. Placas, Kirkland Lake, Ont., 
V. Baltrūnas; $2.50 “ B. Cesiūnas, 
Sioux Lookout, Ont.; po $2. .— Hamil
ton/ Ont.: V. Miškinis, P. Kareckas, W. 
Chopp, V. Rudzianskas, M. Kizinaitytė, 
A. Sukaitis, V. Perkauskas, V. Zauka, 
S. Masilionytė, Asmenavičius; London, 
Ont.: P. Kuzma, V. Petrauskas, J. Nara- 
kiėhė, J. Tonkūnas, A. Janušauskaitė, 
A. Miškinis, K. Barauskas, S. Porčupiene, 
E. Augis, Edmonton, Alta; J. Giedraitis, 
Malartic Que., M. Barstys, Kitchener, 
Ont., S. Rudžitis, Guelph, Ont., L. Bart- 
ninkas, Winnipeg, Man., J. Kručas, Sud
bury, Ont., J. Kiškūnas, Red Loke, Ont., 
K. Giedraitis, Montreal, P.Q., J. Petkus, 
Windsor, Ont., S. Piliponytė, St. Cathe
rines, Ont., B. Smatavičius, Kithener, 
Ont., J. Paškevičius, Noranda Que*., V. 
Žemaitis, Longlac, Ont., Daubaris, Dun- 
ville, Ont., B. Kozulis, Windsor, Ont., 
S. Wilde, Copper Cliff, Ont., P. Galeckas, 
Eden, Ont., J. Didik, Guelph, Ont., Mit- 
rikas, Wowa, Ont. P. Bertmans Qu'Apel- 
le, Sask., M. Guobis, St. Hyacinthe, Que., 
S. Saldžiūnas, Kitchener, Ont., J. Mi-

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto 
Telef.: OL. 8431 ir OL. 8432.

delis kiemas ir 2 garažai, dabar 
tuščias, geras pirkinys, geroj biz
nio vietoj.

10. Bloor - Polmerstone Blvd., 9 at
skirų butų, 9 vonios, 9 virtuvės, at
skiros gero mūro, vandeniu Šildo
mas, apie $8.000 pajamų į metus, 
$7.000 įmokėti.

11. College - Gladstone, 9-nių butų 
po 5 kambarius. Viso 45 kamba
riai. Gero mūro, atskiras pastatas, 
vandeniu alyva šildomas, augštos 
metinės pajamos, įmokėti $10.000.

12. Bloor - Crowford, 20 kambarių — 
4-rių atskirų butų, labai gero mūro 
opynoujis, modernios virtuvės ir po 
4 gabalus vonios, vandeniu alyva 
šildomas, geros pajamos $8.000 
įmokėti.

mokestį sumokėjo
Guokas V., Jurgutis J., Jurgutis V., La
pinas Zigmas, Lapinienė, Lukoševičius 
J., Efertiene Veronika, Efertas Petras, 
Tamulevičius Vacį., Puniška Jonas, Va
liulis Jonas, Gražys Antanas, Urbonas 
Albinas, Urbonienė, Juknevičius VL, Kar
delis Jonas, Gorys Izidorius, Ališauskas 
Aug., dr. Mališka Jonas, Mališkienė Da
na, Lukoševičius Jonas, Strelienė Julija, 
Valiulis Henrikas, Lukošiūtė Karolina, 
Kęsgailo Steponas, Jurkienė, inž. Nagi- 
nionis, Kudžmaitė Elena, KibirkŠtytė Ire
na, Kibirkštytė Irena, Laimikis Juozas, 
Anieliūnas, Anieliūnienė, Andriejauskai- 
te E., Gasiūnienė V.; Pakulis Juozas, 
Pakulienė M., Povilaitis Pov., Lukošienė 
Eug., Ražanas Petras, Reutas Stasys, My- 
len Aug., Čipkus Petras, čipkienė Teo
dora, Jurkus Domas Toliušis Kostas And
riuškevičius K.

už 1955 m. po $2: Mylė Augustinas, 
Tamulevičius Va le., Kardelis Jonas, Lu
koševičius Juozas, Toliušis Kostas, Ju
rėnas Julius, Bolzoras Leonas, BaĮzarienė 
Konstancija, Kibirkštytė Irena, Povilaitis 
Povilas.

Surinkta solidarumo mokesčio per 
1954 m. nuo 139 asmenų $288.20. So 
lidarumo mokestį rinko: Adomonis Jo
nas nuo 4 asrp. $8., Rimša Zigmas — 
I asm. $2., Remeikaitė SkoL — 3 asm. 
$6., Andriuškevičius K. — 1 asm. $2, 
Beleckas Petras — 7 asm. $14, Peleckas 
Petras —- 15 asm. $29., Toliušis Kostas 
-— 7 asm. 17.20, Stankūnaitė Ona — 
25 asm. 51.60, Balzaras Leonas -— 30 
asm. 61.60, Lukoševičius J. — 46 asm. 
96.80.

lašius, Conistoh, • Ont., A- Vaičekonis, 
Rauyn, Que., M. Šaltonis, Lachine, Ont., 
E. Kripaitytė, Picton, Ont., K. Rimas, 
Sudbury, Ont., B. Ignatavičius, Montreal 
P.Q., S. Deveikis, Vancouver B.C, E. 
Monkus, Winnipeg, Man.; $1. — V. 
Ivanauskas, fort Credit, Ont.

Visiems aukojusiems nuoširdžią padė
ką reiškia Tėvai Pranciškonai.

KRYŽIUS DYKUMOSE
(Atkelta iš 2 psl.)

beduinų mergaitėms. O’Kelly ty
lėjo. Jis stebėjo ant sienų iška
bintas retas brangenybes Kažkas 
mpstelėjo skepetaite, kurios stip
rus kvapas nustebino jį. Šeikas 
sėdėdamas ant žemės, saldžiai 
juokdamasis, pastebėjo:

— Kodėl tu laikai žydų pusę? 
Qjnklai, kuriuos mes slaptai per 
sieną gabename nėra nukreipti 
prieš jus. Jie yra skirti mūsų 
broliams Palestinoje. Ar tu esi 
krikščionis? — staiga nelauktu 
klausimu baigė šeikas, kuris it 
žaibas pervėrė O’Kelly. Jis pra
bilo:.-

— Pone šeike, aš noriu jums 
pasakyti, kas aš esu. Aš esu poli
cijos viršininkas. Dėl manęs visi 
prostitučių, opijaus ir ginklų 
šmugelninkai yra dykumų šaka
lai. Ar jie būtų krikščionys, ar 
tai žydai, ar arabai; aš areštuoju 
kiekvieną, kuris sulaužo įstaty
mą.

j šį įžeidimą reaguodamas šei
kas tarė:

— Šakalai yra taip pat. Alacho 
sutverti. Ar ne? Aš noriu p. O’ 
Kelly paleisti į laisvę, kai tu... 
— jis tuo momentu užmerkė akis

Atsimena, bet negalvoja
Jaunas gydytojas sako daug 

vyresniam kolegai:
— Daktare, prieš porą metų 

dėl vieno paciento aš pasiteira
vau jūsų patarimo ir taip gydant 
jis pasveiko. Bet vėliau aš turė
jau kitą pacientą su tokiais pat 
simptomais, jį taip gydžiau ir jis 
numirė. Kaip tai išaiškinti, Dak
tare?

— Na, tamsta primeni mano 
Bėriuką! — atsakė senasis gydy
tojas.

— Kaip tai?
— Paprastai. Kartą pavasarį 

naktį aš jojau pas ligonį į kaimą. 
Pakeliui pasitaikė nuneštas til
tas. Bėriukas sustojo. Aš šūkte
lėjau: “Pirmyn, Bėriuki” Jis pa
sitempė ir strikt peršoko per 
upelį. Po keleto mėnesių man te
ko ten joti kitą kartą. Tiltas bu
vo jau sutaisytas, bet Bėriukas 
sustojo, įsitempė ir vėl peršoko 
į kitą pusę.

— Bet ką tai turi bendra su 
mano klausimu?

— O kaip. gi. Bėriukas taip pat 
turėjo puikią atmintį, bet jis ne
galvojo ...

Dar trūksta
Mikaitis niekaip negali berasti 

vietos traukiny. Jis atrodo per
pildytas. Eina Mikaitis pagal va
gonus ir keikiasi:

— Argi Nojaus arka jau taip 
visiškai pilna?...

— O, ne — atsiliepia vienas 
per langą — dar trūksta vienos 
beždžionės...

Vaikai neatsargūs
— Na, vaikučiai, ką jūs čia 

žaidžiate? — paklausė bobutė 
savo vaikaičių.

— Žaidžiame tėvelį su mamy
te, — atsiliepė Jonukas.

— O, kaip gražu. Na, o ką reiš
kia Kudlius tarpe jūsų?

— Tai mūsų uošvė, bobut...

Puikiai parinko
— Ar dar turite vištų? — klau

pia pirkėjas krautuvėlėje.
— Taip, bet tik 4 beliko.
— Tai gerai. Prašyčiau išrink

ti tris, kurios yra seniausios.
Pardavėjas nustemba, bet at

renka ir parodo tas seniausias.
— Puiku. Tai aš paimsiu tą 

ketvirtąją...

Atviri vaikai
Į šeimą Kūčių vakarą ateina 

Kalėdų Senelis. Visiems susirin
kus prie eglutės, senelis kreipiasi 
į vaikus:

— Na, pasakykit dabar man 
atvirai, katras iš jūsų padaryda
vo viską, ko mamytė pageidau
davo? ...

— Tėvelis, — choru atsako 
’taikai.

Kelly vidaus kovą ir. džiaugda
masis savo triumfu, tarė:

— Jei tu to nepadarysi, mirsi 
p. O’Kelly!

Po šių žodžių Ryan suprato, 
. kad šeikas nori pažeminti visus 

krikščionis per jį. Ar tai nebūtų 
išdavimas savo draugų, jei tai 
atlikęs galėtų laisvas grįžti at< 
gal. Bet žinia, it kibirkštis per
šoks visą jOfientą. Ir kur tik be
duinų laužai bus deginami, ten 
kalbės apie laukinį Ryan O’Kel
ly, kaip jis sau gyvybę išsipirko 
apspiaudydamas kryžių. Ar gi 
jis neneša sargybos šioje žemėje, 
kad apsaugotų kryžiaus garbę? 

*Apie tai jis niekuomet nepagal
vojo. Ne, jis būtų išdavikas ne 
tik Anglijos, bet visų tų, kurie 
tiki kryžiumi. Ir ^pati siena, ku
rią saugoja Ryan, yra kryžiaus.

Jis ramiai papurtė galvą ir pa
žiūrėjo į kryžių, kuris po jo ko
jomis gulėjo. Taip jis neriiatė, 
kai šeikas slaptai davė ženklą 
tiems, kurie laikė savo 'šautuvų 
vamzdžius nukreipę į jį...

Von. P. Roc.
Vertė V. Petruškevičius.

BALČIAUSIAI ir ŠVARIAUSIAI 
baltiniai išskalbiami Metropolitan 

Toronto rajone

Canada Laundry 
KE. 1146

Mes paimame iš namų ir pristatome 
BE ATSKIRO MOKESČIO.

Jūsų patogumui turime CASH & 
CARRY krautuvę 1125 Dundas St. W.

Kalbame ukroinietiškoi, lenkiškai, vo
kiškai ir lietuviškai.

A. STANČIKAS 
Baigęs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

TAISAU

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami j 

namus veltui. 
Darbas garantuotas.

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

ENCf ..
Ne vietoje prisipažinimai

Biznierių suvažiavimo metu 
tame pačiame viešbučio kamba
ry apsistojo vieno miesto ūkinio 
gyvenimo vadovaujantieji 4 tū
zai. Bičiuliškai besikalbėdami 
jie priėjo prie savo silpnybių ir 
visi sutiko, jog yra dalykų, ku
riuos jie patys smerkia, bet ne
pajėgia atsispirti. Pagaliau vie
nas, kuris garsėjo kaip abstinen
tas, sako:

— Prisipažinsiu, kad mano silp 
nybė alkoholis. Užeina laikotar
piai, kad negaliu atsilaikyti. Ta
da aš nuvykstu*! kitą miestą, pa
siimu hotely kambarį ir paūžęs 
gerai vėl grįžtu namo prie darbo. 
Žinoma, niekam ir į galvą neat
eina, kur buvau.

— O mano silpnybė — mote
ris. Žinot, vieniša našlutė — la
bai diskretiška ir protinga...

— Aš tai negaliu atsispirti ne- 
prikišęs rankų prie arklių lenk
tynių. Kaip tik pasitaiko proga,e 
aš vis prisidedu.

Tuo tarpu ketvirtasis bičiulis 
vis tyli. Kai tie pradeda spirti, 
kad ir jis prisipažintų, jis išsisu
kinėja, sako nenorįs pasisakyti 
ir tiek... Pagaliau, nebegalėda-
mas išsisukti jis sako:

— Manoji silpnybė, tai pliot- 
kavojimas. Ir dabar štai aš nega
liu net nusėdėti kambaryje . . .

- Mokykloj,
Mokytojas moko vaikus asme

nuoti:
— Aš neišeinu, tu neišeini, jis 

neišeina; mes neišeiname, jūs 
neišeinate, jie neišeina... Cip- 
kaiti, pakartok.

— Pone mokytojau, kam tiek 
daug kalbėti. Niekas neišeina ir 
baigta.

Žmona kalta
— Juozai, ar tau negėda? Tu 

pirmas visoj kompanijoj pasi
gėrei...

— Tai tu kalta, mano bran
gioji. Kam tu sakei, kad mes 
pirmieji turėsime išeiti...

Kirpykloj
Klijentas: — Kodėl jūs man 

visados pasakojate, tokias baisias 
istorijas?

Kirpėjas: — Man lengviau yra 
kirpti, kai Tamstos plaukai atsi
stoja ant galvos.

Teatre ’
— Ponia, pirma jūs sviedėte į 

artistą supuvusiais kiaušiniais, o 
dabar jam plojate. Kaip čia yra?

— Aš gi kišenėj turiu dar porą 
tokių kiaušinių ir noriu, kad jis 
vėl pasirodytų.

Automobilį tai pažįsta
Vilniuje Rotušės aikštėje stovi 

naujas Chevrolet. Stovi šaligat
vy žmogus ir stebi jį. Priėjęs su
stoja ir kitas.

— Gražus amerikoniškas auto
mobilis — pastebi antrasis.

— Tikrai labai gražus, bet ga
mintas Maskvoje...

— Nešnekėkit niekų, juk tai 
amerikoniškas.

— Ne, tai Maskvos gamybos.
— Ką ar pablūdai, argi nepa

žįsti Chevroleto?
— Chevroletą tai aš gerai pa

žįstu, bet nepažįstų tamstos...

OKULISTĖ
B. BEJNAIČ - BUKOWSKA 

dirba nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

(prieš 3146 Dundas St. W.) 
Telefonas RO. 7-0052

Priėmimo vai.: 10 ryto iki 9 vok., sek- 
mad. ir šventad. nuo 2-4 vai. popiet.

James B. Trotter,
Teisininkas, advokatas, 

notaras.
Įstaiga: 220 Roncesvalles Avė.

Tel. LA. 0846.
Buto tel. RO. 6-2944 

Toronto.
Priimama susitarus iš anksto.

Diplomuotos teisininkas 
V. SLEŽEVIČIUS

VERTIMAI IR TARPININKAVIMAS: 
SUTARTYS, NUOSAVYBES DOKU
MENTAI, MORGIČ1AI, PASKOLOS, 

EMIGRACIJA IR KT.

Kreiptis fežtedieniois iki 1 vai. p.p.: 
414 Bay St., Toronte, komb. 107 

tel. EM. 4-0425 arba vakarais: 
tel. KE. 4938.

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS

Suite 410
' 394 Bay SL, Toronto, Ont

Telef.: EM. 4-9912 
arini EM. 4-8S32.

DR. W. K. WLODKOWSKI 
buv** Varžuvos ir Gdynės ligoniniu 
ordinatorium ir Vienos bei Paryžiaus 

universitetą kliniką asistentu.
DARBO VALANDOS: 

10-12 vai. ryto ir 3-8 vai. vok.
223 SHAW ST., TORONTO 

(tarp Queen ir Dundas) 
Telefonas KE. 5885.

Bendra praktika, genekologija ir gim
dymo pagalba.

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

Priima ii anksto susitarus
Telef.: offiso WA. 1-3584 

namą WA. 3-5555

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 2-4 vai.

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Avė.

Telefonas OL. 4778.

Priėmimo valandos: 11-1 vai. p.p.; 
vakarais nuo 6-8 vai. vak.; trečiadie
niais ir šeštadieniais 11-3 vai. p.p.

Kitu laiku pagal susifbrimą.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
2-4. Kabinetas uždarytas tre- 
čiadeniais. Kitu laiku pagal 
susitarimą.

Telefonas LO- 1794 
Toronto

Dr. V.P. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1554A BLOOR ST. W., TORONTO 
(kampas Dundas - Bloor) 

Bendroji praktika, moterų ligos su 
gimdymo pagalba specialiai.

Kabineto tel. LL. 9184 
Namų WA. 1-0537

Priėmime vai.: 1.30-3.30 po pietų, 
5.30-8 vai. vak. Kitu/laiku pagal 

susitarimą.

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS 

PERSIKĖLĖ J
1 BEAVERBROOK - KIPLING AVE. 

KAMPAS. 
ISLINGTON, TORONTO, ONT. 

Telefonas BE. 1-1310.

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietij’oje 
ir Kanadoj’e

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 susitarimų

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

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai 

Bendroje įstaigoje dirba 
Ant. Liudžius 

bu v. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

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

ir šeštad. 10-1 va. p.p.
Office EM. 6-5679. Res. ME. 0636.

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

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto 

prie Gladstone

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
B.A., AID., LAAC.G 

GYDYTOJAS ir

PriMne vaL: 2-4.30 ir 7-9 vol. pp. 
386 Bathurst St Toronto

Telef. EM. 8-1344

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistas. 

3 Spadina Rd., Toronto 
(Bloor - Spadina kampas) 

Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 
pagal susitarimą.

Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8015

Dr. A. Ratinow
LM.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse.
Vidaus ligų specialistas: Širdies ast

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

Tel. WA. 1-6708

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
KAMPAS BLOOR IR BROCIC AVĖ., 

TORONTO
(lėiimas iš 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-4 ir 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11 -3 vai. p.p./ kitulaiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

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 SPECIALISTAS 

Gimdymo pagalba
202 St. Clair Ave. W., Toronto 

(prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F, Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas ’

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS CHIRURGAS 

838 Dundas St W. Toronto 
kampos Euclid Ave.

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

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St Toronto 
Tel EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. HHfta akių nervus, kurie daž 
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠDAIGA 

NEIMAN, BISŠETT
SEG&UIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių) 

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
EM. 3-7461 BE. 3-0978

DANIEL D. STOKAL, B.A. 
advokatas, notaras ir tt.

PERKĖLĖ 
savo biurą į 

21 DUNDAS SQUARE 
Suite 501 —* Herman Building 

Toronto 
Telefonas EM. 6-1681-2 

Ketvirtadienio vakarais: 
575 Queen St. ,W. - 6-8 vai. v 

Telef. EM. 8-2646
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TORONTO, Out
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Sekmadieniais 7.30 v.v. pa

rapijos bažnyčioje įvyksta kon
ferencija su palaiminimu.

— Jo Em. Toronto kardinolo 
James C. McGuigan 25 metų 
vyskupavimo sukakčiai pagerb
ti, Toronto arkivys^ppija visoje 
dieceziojoje kelia trijų milijonų 
dolerių fondą naujų parapijų 
įkūrimui ir pradiniam finansavi
mui. Parapijoms, turinčioms sko
lų, rinkliavos metu daromas pa
lengvinimas: nuo surinktų pini
gų 75'< bus* įskaitomi į skolą ir 
tik 25’,i bus naudojami išlaiky
mui kun. seminarijos ir rėmimui 
naujų parapijų. Ši plačiu mastu 
vykdoma rinkliava įvyks Emi
nencijos jubiliejaus dieną — ge
gužės 15 d., kuri kartu bus ir 
šv.*. Jono Kr. parapijoje mėnesinė 
gegužės mėnesio rinkliava/Kaip 
minėta, 75% šios rinkliavos vis 
vien eis bažnyčios remonto są
skaitų padengimui kurijoje.

-^Balandžio mėnesio rinklia
va remontui — ateinantį sekma
dienį pamaldų metu.

— Gautas geradarys, kuris su
tiko finansuoti Vilniaus Aušros 
vartų Dievo Motinos altorių.

— Parapijos vaikų parengimas I 
pirmajai išpažinčiai prasidės ge
gužės mėnesio viduryje, o pirma 
Komunija įvyks birželio mėn. 
gale, pasibaigus mokslo metams 
mokyklose.

— Pakrikštyta: Gina Marija 
Petravičiūtė, Romualdas Petras 
Kilius ir Hedy Irena Kirkby.

..Prisikėlimo parap. žinios
— Prasidėjo pamokos vaiku

čiams pirmai išpažinčiai ir ko
munijai‘parengti. Jos vyksta 
kiekvieną pirmadieni ir trečia
dienį, 6 v. pp., klebonijos patal
pose. Tėvai raginami laiku pa
siūs!! vaikučius į pamokas.

-==-Bal. 24 d., 3 vai. p.p., klebo
nijos patalpose vaikučiams bus 
rodomas filmas. Vaikučiai 6-13 
m.-amž. kviečiami dalyvauti.

Albina Grigaitė, 10 m. mer
gaitė, pakelta Prisikėlimo baž
nyčios ir vienuolyno garbės iun- 
datore, nes beplatindama žiemos 
bazaro bilietus, bažnyčios staty- 
baiZšurinko $500.

-=• Parapijos bazaras įvyks ge
gužės 6 ir 7 dienomis. Be loteri
jos? dar atskirai bus galima pirk
ti ir laimėti įvairių daiktų ir tai 
už žemas kainas.

—- Gegužės 14 d., UNF audito
rijoje Įvyks parapijos parengi
mas.

— Tėvai pranciškonai Toronte 
gegužės mėnesį kasdien laikys 
šv. mišias už motinas, kurios bus 
pavestos jų aukai. Tam tikslui 
greitu laiku bus išsiuntinėtos 
reikiamos informacijos.

— Bažnyčios stat. fondui šią 
savaitę aukojo: $100 — Žebraus- 
kašTKazys; $60 — Palys Jurgis; 
po $50 — Jasiūnytė M.. Lember- 
tas K. Z . Juška j., Kozeris J.. 
Dailidė V.. Ignatavičius M.

— Pakrikštyti: Aldona Vilma 
Mackevičiūtė ir Kristina Puido- 
kaitė.

— Sekančią savaitę parapijos 
kunigai lankys šiose gatvėse gy
venančius parapijiečius: Jane St. 
Humber Trail. Rivercrest Rd., 
Old Mill Rd 
Thornhill Ave., Brumell Ave., 
Baby Point Rd.. Queen St. W. ir 
E. ir King St. W. ir E.

Kun. dr. J. Gutauskas
Kanados Kunigų Vienybės val
dybos paskirtas Kanados Liet. 
Katalikų Federacijos Dvasios 
Vadu. Federacija apjungia visas 
Kanados liet, katalikiškas orga
nizacijas.

Praleista
“TŽ” praeitos savaitės laidoje, 

“Dainos" padėkoje metiniame 
vakare programos pildytojams 
praleistas vienas malonus jau
nuolis — R. Karka, kuris pianinu 
išpildė du gražius kūrinius, įneš- 
danvas klausytojams malonaus 
pasitenkinimo ir džiaugsmo, kad 
lietuviukai stengiasi pasireikšti 
muzikoje. Dėkojame ir atsipra
šome už jo pavardės praleidimą.

“Daihos" korespondentė.

Harshaw Ave

LIETUVIS 
LAIKRODININKAS 

PERSIKĖLĖ 
NAUJON VIETON 

1600 Bloor St W. (netoli Dun
das). Namų tek RO. 2-2206. 

J. JUKNYS.

Motinos dienos minėjimas
Praėjusį ketvirtadienį Toron

to apylinkės Kultūros Fondo val
dybos sušauktame posėdyje ap
tarta Motinos dieųos minėjimas, 
kuris įvyks gegužės 1 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. šv. Kazimiero 
salėje. Paskaitininku pakviestas 
kun. dr. Pr. Gaidamavičius. Me
ninę dalį išpildo Toronto jauni- 

,mas: lituanistinės mokyklos mo
kiniai ir liet, organizacijų jau
nimas. Motinos dienos minėjimo 
ruošimui talkininkauja liet., mo
terų organizacijos, kurių atsto
vės taip pat dalyvavo bendrame 
pasitarime.

Augšt. lituanistiniai kursai 
po Velykų atostogų darbą prade
da balandžio 23 d. 9.30 vai. rytą 
Lietuvių Namuose.

Labai prašome tėvų ir pačių 
kursantų užbaigti šiuos mokslo 
metus ir atsilakyti į šeštadienio 
pamokas. Mokoma bus dar 8 šeš
tadienius iki š.m. birželio 11 d.

Kursų vadovybė.

Šeštadieninė mokykla
Praėjusį sekmadienį šv. Jono 

Kr. salėje nuotaikingai praėjo li
tuanistinės mokyklos mokinių 

I pobūvis, surengtas mokyklos mo
kytojų. Pradžioje įvyko kultū
ringa programa, kurią išpildė pa
tys mokiniai. Po to vyko žaidi
mai, tautiški rateliai ir kuklios 
vaišės. Parengime dalyvavo per 
šimtas vaikų ir apie tiek pat su
augusių, daugumoje vaikų tėvai. 
Po Velykų atostogų lituanistinė 
mokykla pamokas pradeda šį 
šeštadienį 9 vai. ryto.

Toronto Šaulių klubo 
visuotinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, balandžio 24 d., 4 
vai. p.p. T. Liet. Namuose. Klu
bo nariai ir buvę šauliai prašomi 
dalyvauti. Klubo valdyba.

ŠĮ ŠEŠTADIENI, BALANDŽIO 23 D., 740 VA L. VAK., JAUKIOJE ŠV. JONO KR1KŠTY 
TOJO PARAFUOS SALĖJE, REMONTO NAUDAI ĮVYKSTA PUIKUS

Jurginių^ pobūvis
VAKARIENĖ — KAVUTĖ — PUIKI MUZIKA — LOTERIJA.

Įėjimas $1.25. * Parapijos komitetas.

MONTREAL, Cue

Š. m. balandžio įnėn. 23 d. 8 vai. vak. 
UNF Auditorijoje, 297 College St., 

įvyks linksmas

JURGINIŲ VAKARAS
Šokiams gros žinomas TLO “TRIMITAS”.

Veiks gausus bufetas — minkšti ir kieti gėrimai atsigaivinimui.
Įėjimas 1 doleris ,

LAS Toronto skyriaus valdyba.

DĖMESIO!
ŠAUNUS ŠOKIŲ VAKARAS 

MONTREALYJE
• VIETA: POLICIJOS SALĖ, 1474 ST. CATHERINE ST. EAST.
• DATA: BALANDŽIO 23 D.
• LAIKAS: 8 VAL. VAKARO.

ĮDOMIĄ PROGRAMĄ IŠPILDYS:

Dramos aktoriai: E. Goilevriiūle, J. Akstinas ir L. Barauskas (pantomimas, paro
dijas ir .monologus); J. Rimkevičiūtė pašoks "SitdiorKj" (akomponuojant coli; 
Lapinui); Bus išleistos specialus humoristinis laikraštis "Kočėlas". Be to, bus 
turtinga lutei i|O (fantų torpe — Lietuvių Dailininkų paveikslai) tr Spaudos stalas.

Turtingas bufetas ir puikus Brolių Lapinų orkestras.
Įėjimas 1,25 dol. s ,

Visas pelnas skiriamas Vinco Krėvės vardo Literatūrinės Premijos Fondui.

Liet. Akad. Sambūris Montrealyje.

Šv. Andriejaus liuterionių baž
nyčioje, Carlton ir Jarvis gątvių 
kampe, balandžio 24 d., 9 vai. ry
to, lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
Seserų Kotryniečių pareiškimas 

Pastaruoju metu daug kalba
ma ir rašoma apie mūsų išvyki
mą iš Toronto. Kaikurioj spau
doj pasirodė visiškai klaidingų 
informacijų. Kad nebūtų klaidi
nama visuomenė, jaučiame rei
kalo paaiškinti.

1. Mūsų vienuolynas Toronte 
dėl vidinių sunkumų ir dėl ne
turėjimo palankių plėtiriiosi ga
limybių vyriausios vienuolijos 
vadovybės Romoje uždaromas ir 
seserys, motinos generolės pa
tvarkymu, išvyksta į Romą.

2. Mūsų įsteigtas^ vaikų darže
lis ir nupirktas namas, dar su 
didele skola — virš $12.000 — 
pereina į Lietuvių Nekalto Pra
sidėjimo seserų rankas. Vaikų 
darželis pasilieka ir toliau lįėtu- 
viškas. ■■ '■ . •

3. “Nepr. Lietuvoje“ korespon
dentas rašo gavęs žinias iš seserų 
kotryniečių ir įžeidinėja vyriau
sią vienuolijos vadovybę. Pareiš
kiame, kad tų korespondencijų 
autorius nėra prašęs iš mūsų jo
kių žinių ir nebuvo pavestas kal
bėti seserų vardu bei šauktis vi
suomenės pagalbos. Be vienuo
lyno vyresniosios niekas neturi 
teisės kalbėti seserų vardu.

Tiesa, mums nėra lengva pa-
“Dainos” susirinkimas ’ likti pradėtą gražų darbą, bet ta 

įvyksta balandžio 24 d., sekma- i auka palengvėja žinant, kad prą- 
dienį, 3 vai. p.p., pas narę M. Ta- į dėtas darbas pereina į hetuvis- 
inulaitiene, 102 Quebec Avc. J kas ral}ki,sv kurios ir toliau auk-

Visos narės ir viešnios prašo- les mažuosius lietuviškoje ir ka
inos atsilankyti; nes bus daug pa- lalikiškoje dvasioje. Būdamos 
sitarimu prieš ruošiama Kartūno Venuolės einame ten, kur siun- 
baliu gegužės 21 d. Top Hat sa- Į čia vadovybe ir dirbame tai, kas 
lėle. < Jos pavedama.

Šia proga nuoširdžiai dėkoja
me Toronto abiejų parapijų kle
bonams ir mūsų kapelionams už 
globą, moralinę ir medžiaginę 
paramą. Taip pat nuoširdi mūsų 
padėka Toronto Liet. Kat. Mote
rų D-jos skyriui, Moterų Rėmėjų 
Būreliui ir visai lietuvių visuo

menę, skautus ir jų bičiulius at-Į menei, daug padėjusiai niums 
silankyti ir paremti Toronto jūrų ; besikuriant. Tegu gerasis Dievas 
skautu veiklą. į viešiems gausiai atlygina. .

Jūrų skautų rėmėjų būrelis, i šv. Kotrynęs M. ir K. seserų

“Varpo” sukaktuvinį koncertą 
“The Telegram” bal. 18 d. hr. 
įvertino labai palankiai. Chorą 
vadina dideliu, gerai išlygintu. 
Recenzentui G. Kidd ypač pati
kusi A. Vanagaičio “Laisvės var
pas” ir “Valiok, dalgeli“ J. Stro- 
jios. Operų ištraukos buvusios iš
pildytos “with splendid interpre
tation and complete understan
ding“. Esą. trūkę tik solistų ir. 
Torontas būtų galėjęs matyti 
tikrą operinį pasirodymą. Ypač 
gerai įvertina laikraštis solistą 
St. Baranauską kaip turintį bal
są “of great beauty”. “an exep- 
tional eveness of tone“. Geriau
siai buvusi sudainuota ištrauka 
iš “Aida” operos itališkai. Paga
liau laikraštis pareiškia viltį iš
girsti artimoj ateity St. Bara
nausko “a full recital”.

“The Globe and Mail” muziki
nis kritikas J. Kraglund apgai
lestauja, turėjęs apleisti koncer
to pabaigą, kad aplankytų estų 
moterų choro koncertą. Jis ap- 
gailestuja, kad choras neįtraukęs 
j repertuarą angliškų dainų, bet 
vertina jį teigiamai, iškelia St. 
Baranausko lyriškumą lietuviš
kose dainose ir kitur, bet atrodą, 
kad jis geriausiai pasireiškęs 
operiniame repertuare, ypač “Ai
dos” arijoje.

Pavasario balius
Gegužės 7 d., šeštadienį, 8.30 v. 

v., puošniame Palace Pier ant 
ežero krante, įvyks didelis pava
sario balius. Staliukus galima už
sakyti tel. WA. 2-8980.

Kviečiame visą Toronto visuo-

Vaisiu ir uogų 
mėgėjai!

PATSAI LAIKAS SODINTI SKIEPUS: 
krioutių, obelų, vyšnių, slyvų ir pyėių. 
Taip pat ir vaiskrūmių: serbentų, ag
rastų ir aviečių.

Jų visokių rūšių gausite pas
MAČJ, NILESTOWNE, prie London, 

Ontario.

talikiškoje dvasioje. Būdamos

vardu
S. M. Patricija,vyresnio ji.

Miesto pagalba bedarbiams 
dar mažai tejuntama. Jau yra 
grupė darbininkų, dirbančių 
smulkius miesto darbus už $20 
savaitei, bet ryšy su tuo yra ir 
nesusipratimų. Mat, j tuos dar
bus tegali būti priimti tik tie. 
kurie nuo 1954 m. sausio 1 d. 
gyvena Toronte ir tikrai negau
na pašalpos iš nedarbo įstaigos 
nei patys, nei jų šeimos nariai. 
Patikrinimas užima nemažai lai
ko. tad ieškoma būdų procedūrai 
suprastinti. Be to, keliamas klau
simas ar nereikėtų atlyginimą 
pakelti iki $30 į savaitę.

BE RADIO TAISYMO, popigintomis kai
nomis parduodami nauji Philips, Blou- 
punkt, Holicraft radijo aparatai, pate- 

' fonai, elektriniai gręžtai. 921 Dundas 
W. Radiomech. Riekus.

Vilniečių Sąj. skyr. pranešimas
Balandžio 17 d. įvykusiame 

VKLS Toronto skyriaus valdy
bos posėdyje, kuriame.dalyvavo 
svečiai iš Hamiltono K. Baronas 
ir iš St. Catharines skyriaus val
dybos atstovai: J. Dilys, K. Skre
butėnas ir p. Šajauka — aptarė 
eilę reikalų ir padarė kaikurių 
nutarimų, subendrindami ir stip
rindami skyrių veiklą.

Pirmiausia buvo svarstomi 
“Vilnius L. Gyvenime“ angliškos 
laidos reikalai. Kadangi nesiti
kime, kad mūsų visuomenė pati 
išpirktų 2000 egzempliorių, pri
eita išvados, jog knygos išleidi
mas didžiąja dalimi pareis nuo 
aukotojų, bei sumų sukeltų per 
kulturinius parengimus, nes lei
dinys turės būti veik veltui iš
dalinamas užsienio diplomatams, 
universitetams, valstybinėms bi
bliotekoms ir Lietuvos reikalais 
besidomintiems užsieniečiams. 
Todėl leidinys turėtų būti išleis
tas puikiai ir galimai pigus (Ne 
brangiau $1.00 ar $1.20).

Kad palengvinus išleidimo 
darbą ir prenumeratorių bei au
kotojų dedamas pastangas'mums 
padėti, VKLS-os Toronto sky
rius sudarė šiam reikalui iš ke
turių asmenų specialų Vajaus 
komitetą. Jis dirbs grynai VKLS 
Toronto skyriaus veikimo rė
muose ir rūpinsis šios knygos iš
leidimo visais finansiniais reika
lais, teikdamas visuomenei tiks
lias informacijas, bei apyskaitas,. jone, 144 Harrison st. 
kad ji žinotų apie visą darbo ei- ~~—------------- -
gą ir kiekvieną Vajaus komiteto 
surinktą centą.

I vajaus komitetą įeina: Jero- i -----—— ———---- -—
hiihaš Cicėnas ir Bronius Saplvs '?nuo™'ami,2 s.u b’,d’!s ?

.■ ™ Grace St. tel. OL. 8697, skambinti uk-IS letento. Kazys baronas is Ha- roinicži(Į ar Qng!l/ kdbo.
miltono ir p. Sajauka iš St. Ca- —------ , ------ -------- ----------
tharine.s. Prenumeratą bei aukas 
prašome siųsti šiuo adresu: Mr. 
Jeronimas Cicėnas, 138 Shaw 
St.. Toronto. Ont.. Canada.

Siunčiant pinigus reikalinga 
pažymėti ar jie yra auka, ar pre
numerata ir tikslų siuntėjo ad
resą. / ;

Bcabcjo, tikime, kad šį darbą 
parems visos lietuviškos orga
nizacijos ir mūsų plačioji išeivi
ja- ..

Toliau buvo iškeltas po katast
rofos sunkion materialmen pa- 
dėtin patekusio kun. V. Šarkos 
šalpos klausimas. Kad šiuo rei
kalu neužbėgus už akių tiesiogi
niams tų funkcijų vykdytojams, 
nutarta kreiptis į Toronto Šalpos

Fondą dėl vienkartinės paramos.
Paskutiniuoju dienotvarkės 

punktu buvo svarstytas VKLS 
Kanadoje visuotinio narių suva
žiavimo klausimas. Jis įvyks šių 
metų spalio 9 ir 10 d.d. Toronte. 
Visi vilniečiai, gyveną Kanado
je, turėtų jau dabar atsiliepti į 
jiems žinomus artimesnius VK 
LS skyrius — jų valdybas.

VKLS Toronto skyriaus v-ba.
VKLS Toronto skyriaus Vajaus komi

tetas skelbia pirmąjį ZV. L. G-me' prenu
meratorių ir aukotojų sąrašą:

$1 -— Almus Šalčius, JAV; $5 — 
Balys Petkauskas, JAV; po $10 —V. 
Matulaitis, Kazys Baronas, Jeronimas 
Cicėnas, Juozas Dilys, Antanas Grigas, 
Kęstutis Skrebutėnas, Bronius Saplys, p 
Šajauka, Antanas Petkauskas, visi iš 
Kanados. Viso $96.00.

Visiems prenumeratoriams ir aukoto
joms nuoširdžią padėka reiškia

- Vajaus komitetas.

JAUNA MOTERIS gali pasaugoti vaikus, 
Skambinti LL. 2572.

Išnuomojamas kambarys viengungiui* 
KE. 0743, skambinti vakarais po 5 vai.

Išnuomojamas didelis frontinis kamba
rys ir virtuvė II augšte prie gero susisie
kimo High Park rajone. Tel. LO. 3647.

Išnuomojami 2 dideli kambariai ir 2 vir
tuves su baldais. Argyle St. ME. 7146.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė be 
baldu. Telcf. LA. 5572.

Išnuctnojotna komborys ir virtuvė su bol- 
dois ar be baldu. Dundas - Ossington ra-

Išnuomojami 1 arba 2 kambariai ir vir
tuvė, telef. OL. 7370 po 6 vai. p.p. 2

• Fcrn Avc.

Išnuomojami 2 kambariai su baldais 36

rainiečių ar anglį; kalba.

meniui su baldais; yra garažas. Kreiptis 
62 Kenneth Avė.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė or- 
ba 1 komb. su virtuve, vienos iš jų di
delis front, kambarys; šiltos vanduo vi
sada; prieinama kaina. Sk. po 6 v.v. 
telcf. ME. 7017. '

Išnuomojami 2 dideli kambariai ir virtu
vė Ii augšte be baldų arba 1 komb. su 
virtuve; yra garažas. Tel. LO. 1357.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė be 
baldų. 271 Crowford St. Skambinti tel. 
KE. 9334 bet kuriuo laiku.

Išnuomojami 2 kambariai su baldais. 1 
l-mc augšte ir 1 — ll-mc augšte, gali
mo naudotis virtuve. Tel. KE. 9308.

Išnuomojamo 2 kambariai ir virtuvė ar
ba vienas kambarys ir virtuvė, galima 
su vaikais, l-mc augšte. Tel. EM. 6-1349 
skambinti po 6.30 vai. vak.

KELETAS GERŲ PASIŪLYMŲ:

i AUTOMOBILIAI.
■ UGNIES DRAUDIMAS, 
ū BALDAI. J 
L! ANTVANDENINIAI
• PASTATAI.

GYVYBĖS
’! DRAUDIMAS.
j PENSIJŲ PLANAI.

| NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ — SVEIKATOS 
DRAUDIMAS,

VISŲ RŪSIU

Draudimai
Ronald A. Cowan

856 COLLEGE ST. !
STIKLO DRAUDIMAS.
LAIVELIA1-MOTORAI, TELEFONAI:
ATSAKOMYBĖ, ME. 2748.
MORGIČIŲ LO. 3493.
DRAUDIMAS. KE. 3216.

8 kambarių, mūrinis, presuotų plytų namas su vieto garažui. Ossington - 
Marchmound Rd. rajone. $4.000 jmokėti. Vieno skola 10-čioi metų. Tuojau 
galimo užimti.

8 didelių kambarių mūrinis namas su 2 garažais, alyva apšildomos. Apie 
$5.000 jmoketi. Lieko tik viena skola. College - Shaw rajone.

1 kambarių dupleksas, Aigh Pork rajone. Dvigubas gorožos, olyvo apšil
domo*. Tuojou galimo užimti. Pilno koino $19,800.

Maisto produktų kroutuve loboi prieinama kaino. Galimo prosiplėsti.

B. Sakalauskas
Telefonai: KE. 3216, namų LO. 1410

Čia Jūs rasite daugybę visame Toronto mieste parduo
damų nekilnojamo turto nuosavybių didžiausį pasirin
kimą. Nuo mažiausio iki didžiausio.

856 COLLEGE ST. (netoli Ossington)
I. BRKOVICH REALTOR

Išnuomojamas didelis kambarys viengun
giui; yra goroxas. Tel. RO. 9-7269.

Išnuomojami kambariai viengungiams, 
arti lietuviu bažnyčių, yra garažas ma
šinai, skamb. po 6 v.v. tel. OL. 8375.

High Park rajone II augsto išnuomoja
mos frontinis didelis kambarys ir virtuvė. 
Skambinti LA. 4793.

Didžiulis vartotų 
daiktų 

išpardavimas
VARSITY ARENA 

BLOOR STREET

Antradieni, aegužės 3d. 
nuo 7 iki 9 vol. vok.

BENDRAS PARDAVIMAS 
Jčjimas 50c.

Trečiadieni, gegužės 4 d., 12 vol. d., 
įėjimos veltui.

Vinco Krėvės vardo literatū
rinę premiją steigdamas Liet. 
Akademinis Sambūris pasiėmė 
iniciatyvą ir populiarinti litera
tūrinės premijos mintį bei pa
skirtį ir tada atiduoti jos tolimes
nį likimą į Kanados lietuvių ran
kas. L. Akad. Sambūris pasiim
damas iniciatoriaus vardą savai
me prisiėmė ir pareigą pravesti 
pirmaisiais, tai yra šiais 1955 m. 
literatūrinės premijos paskyrimą 
ir finansavimą.

Kaip žinoma, $500 premija bus 
paskirta už geriausi, dar nepre
mijuotą 1954 metų grožinės li
teratūros kūrinį išleistą bet ku
riame laisvojo pasaulio krašte.

Į tuščią premijos maišą pir
mąjį šimtą deda pats L. Akad. 
Sambūris, tikėdamas, kad lietu
vių visuomenė, ypač Montrealio, 
parems jo iniciatyvą ir. premijos 
maišą dapildys. Tuo tikslu, šį šeš
tadienį ir yra ruošiamas šokių 
vakaras. Kruopščiai ruošiamasi 
vakaro svečius ir priimti ir užim
ti, tarp kitko, suruošiant vertin
gą loteriją, kuriai fantus pasky
rė: A. Tamošaitienė — audinių, 
A. Tamošaitis, T. Valius ir J. 
Akstinas paveikslų.

Miela priminti, kad visi lau
kiami ar savo dalyvavimu ar sa-

vo paramos būti skyrejais pirmos 
literatūrinės premijos Kanado
je. Iz. M.

Lituanistikos Augšt. kursai, at
einantį šeštadienį bus 10 vai. ry
to. Paskaitos — dr. H. Nagio — 
liet, kalba ir literatūra, Z. Lapi
no — muzika.

Pirmas Montrealio lietuvių 
seimelio posėdis įvyko praeitą 
sekmadienį, naujoje AV bažny
čios salėje. Aprašymas pavėla
vo, bus sekančiame numeryje.

AV parapijos naujosios bažny
čios atidarymas įvyks gegužės 1 
d. Iškilmių programa bus pa
skelbta kitą savaitę.

AV bažnyčios kertinio akmens 
pašventinimo proga suruošta va
karienė davė gryno pelno $351,- 
18. Prie kertinio akmens surink
ta aukų $118,52.

Seselė Augusta - Sereikytė 
daug dirbusi Lietuvoje su kat. 
moterimis ir mergaitėmis ir pa
sižymėjusi dideliais organizaci
niais sugebėjimais', dalyvaus K. 
Let. Kat. Mot. D-jos atstovių su
važiavime Montrealyje balan- 

; džio 30 d. ir gegužės 1 d. C. V.
Montrealio skautės ir skautai 

šį sekmadieni, balandžio 24 d. 
mini savo patrono šv. Jurgio 
šventę. 10 vai. ryto Aušros Var
tų bažnyčioje įvyks pamaldos, 
kuriose skautės ir skautai daly- 

rėmėjų būreliams yauja uniformuoti. Iškilminga
Montrealyje veikusi, gimnazi-j abiejų tuntų sueiga įvyks AV 

jai remti komisija Kr. TafyboSiparapijossalėje4val.pp.Posu- 
nutarimu likviduota ir jos darbą] eigos seks Stovyklinis laužas, 
perėmė Šalpos Fondas Toronte.; Visuomenė širdingai yra kvie- 
Komisijai daug pasidarbavo P. Į čiama dalyvauti šioje skautiško- 
Šimelaitis ir jam priklauso gili j je-šventėje. Tuntininkai. 
padėka. ! Skautų Stovykl. laužas įvyks

Visi būreliai, kurie anksčiau ; šį sekmadienį 5 v. pp. su plačia ir 
siuntė rėmėjų sudėtus pinigus į j įdomia programa. Laužo pabai- 
Montrėalį p. Šimelaičiui dabar ' goję bus rodomas filmas iš pas- 
piašomi siųsti adresu: Šalpos Į kutiniųjų keturių metų Mont- 
Fondas, 235 Ossington Ave. Tor. realio liet, skautų vasaros sto- 
ronlo. Pagal gautus iš Vok. Kr.: vykių. Gautas pelnas padės inū- 
Valdybos paskutinius davinius į gų skautams stovyklauti pasau- 
sų mokesčio išrinkimu. yra atsili- Į linėje skautų Jamboree Niaga- 
ke. šie būreliai: 13 -— J. Bal.svs, | ra Falls, Kanadoje, Įėjimas 25c. 
Toronte (7 men.). 63 — V. Ko- 
lyčius. Toronte (5 mėn), 64 ir 91 
— Šimelaitis, Verdune (4 mėn,). 
82, 178, 184. 187 — J. Mikšys, 
Hamiltone (4 mėn), 92 — I. Var
nas, Hamiltone (4 mėn). 127 — 
T. Lukoševičius, Wininpege (10 
mėn). 174 — K. Stankevičius. 
Wellande (12 mėn).

Prašoma šių būrelių vadovus 
pasistengti sustiprinti įnašų su
rinkimą ir kuogreičiau pinigus 
atsiųsti, nes gimnazija tik būre
lių įnašais išlaikoma, o gimna
zijos išlaikymas Vokietijoj yra 
visų lietuvių pasididžiavimas.

Kanadoj išviso yra 22 būreliai, 
bet tik pusė jų reguliariai veikia. 
Iš viso yra 195 būreliai iš kurių 
100 veikia be priekaištų. - 

P. Lclis, 
Š. Fondo igal. gimn. reikalams. ( 
lankai gydytojai Toronte susi

būrė į savą organ Raciją. Jų tiks
lu nurodoma parama savo pro
fesijos kolegoms tremtyje bei 
atvykstantiems į naują kraštą, 
rūpinimasis įkurti lenkišką am
bulatoriją, kuri teiktų pagalbą ■ 
nemokamai, o pagaliau draugi-į 
jinis vienos profesijos žmonių' 

I bendravimas.
i Tokia organizacija jau esanti i 
Montrealy. kur gydytojai renka- i

I si kartą per mėnesį.

Vasario 16 gimnazijos 
rėmėjų būreliams

Vieta: Aušros Vartų parapijos 
salė. 377 Wiliibrord Št.. Verduit ' 
Po laužo šaukiamas skautų^čių 
tėvų ir rėmėjų būrelio susirin
kimas. Tuntininkas.

AV luutjojoje bažnyčioje pa
krikštytas pirmas Vaikas — pp. 
Intų sūnus.

Ponia op. sol. E. Kardelienė, 
kuri griūdama buvo susižeidusi 
koją, jau sveiksta. Ji gydosi na
muose.

Y patingi žurnalų 
papigšnimai

(Tik naujiems prenumeratoriams)

LIFE 70 savaičių $7.87 
39 savaitėms $3.99 
(Reęfuliorioi metams— 52 sa 
vaitėms — $7.25, l cgz. 20c).

TIME 78 savaitėms $6 87 
42 savaitėms $2.97 
(Reguliariai metams —- 52 sa
vaitėms— $6.50).

READER'S 8 menesioms $1.00 
DIGEST (Mėtoms rcgulionot $3)

Šiuos ir kitus žurnalus papigintai gali
te užsakyti dabar per spaudos platin
toja V. AUŠROTĄ, 180 Glcnholme 
Avc., Toronto 10, Ont. Tel. LL. 0527. 
Taip pat asmeniškai sekmadieniais 
prie "Tėv. Žiburių" knygyno, pamal
dų metu.

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Boldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijom is. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistei. Visas vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę į Mont
real?, Londong, Windsorq, Hamilton^, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL OL 1403 
TORONTO

HIGH PARK - BLOOR, $23.000, otskiros Mūrinis nofnos, 10 komb., prie 
pof Bloor qotv<S, vondcns - olyvos šildymos, 2 gorožoi, dideli, erdvus ir ncper- 
cinomi komborioi, įmokėti opic $8.000, vienos otviros morgiiius 10 metų bo- 
lonsc

RONCESV ALLES - GRENADIER, $14.500, geros plytų pomos, 6 komb., 2 
goroioi, oro - olyvos Jildymos, 2 modernios virtuvas, nepcr^nomi komborioi, 
greitos įėĮimos, įmokėti opie $5.000. <

1411 BLOOR STRICT WEST. TORONTO, ONTARIO 
LO. 2738, LA. 8772. Vakari HU. 9-1S43.

Vitais torto pirkimo ar pardavimo reikalais kreipkitės viri nurodytu ni*f»ra 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanu, 
suvenirų ir tvairią reikmenų krautuvėn

AL GARDENS
REAL ESTATE

//
1212 DUNDAS ST.W. TaL LA-9547 

J. Beržinskas.
Užsakymai priimami ir pažt u.
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