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TAUTOS VALIOS VYKDYTOJAS
(STEIGIAMOJO SEIMO 35 METŲ SUKAKČIAI)

Lietuvių tautos troškimą pačiai pasidaryti savo'likimo lėmėja 
ir savo gyvenimo tvarkytoja išreiškė Lietuvos Taryba 1918 m. 
vasario 16 d. deklaruodama atstatanti nepriklausomą valstybę, 
atpalaiduotą nuo betkokių ryšių su kaimynais. Lietuvos Taryba 
išreiškė tikrąją tautos valią, tačiau dar nepatikrintą. Nors ją savo 
krauju netrukus patvirtino daugybė tauriųjų tautos sūnų, tačiau 
kai kas ją dar galėjo ir ginčyti. Šita tautos valia pačiai būti savojo 
liKimo sprendėja ir savojo gyvenimo tvarkytoja buvo galutinai 
užtvirtinta pirmajam Steigiamojo Seimo posėdy pirmuoju jo 
nutarimu. 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamasis Seimas — lietuvių 
tautos atstovybė, išrinkta visuotiniu, lygiu ir slaptu balsavimu — 
patvirtino formaliai tai, ką buvo deklaravusi Lietuvos Taryba. 
Jo valios sutapimo su tautos valia jau niekas negalėjo ginčyti, 
nes jis buvo tas šeimininkas, kurį tauta išskyrė iš savo tarpo 
vykdyti jos valią. Steigiamasis Seimas šitą valią ir vykdė.

Pirmasis ir pagrindinis Steigiamojo Seimo uždavinys buvo 
nustatyti atkurtosios valstybės gyvenimo pagrindus — paskelbti 
valstybės konstituciją. Ji buvo paruošta bendradarbiaujant vi
soms pagrindinėms St. Seimo partijoms ir radikaliai demokratiš
ka. Tiesa, kai reikėjo ją priimti, valstiečiai liaudininkai ir social
demokratai (pirmieji turėjo 28 atstovus, antrieji — 13) už ją 
nebalsavo. Jie nenorėjo savo balsai^patvirtinti kaikurių pasaulė
žiūrinių dalykų (ypač religijos ir mokyklų klausimu), nu6 kurių 
nesutiko atsisakyti krikščionių demokratų blokas, turėjęs abso
liučią daugumą, atstovų'— 59 iš 112. Tačiau nei valstiečiai liau
dininkai, nei socialdemokratai nebalsavo prieš konstituciją ir 
niekad nėra ginčiję jos teisėtumo. Priimta 59 balsais iš 94 daly
vavusių tame posėdy, konstitucija buvo tikroji tautos valios iš
raiška ir ištikrųjų ji niekad teisėtai dar nebuvo pakeista — buvo 
tik sulaužyta. ■

Vienas aktualiausių ir opiausių atsikūrusios Lietuvos klausi
mų buvo žemės ir su juo susijęs socialinis klausimas. Lietuvių 
tauta nuo amžių juto didelę neteisybę, kad arti 40% Lietuvos 
žemės priklausė saujelei dvarininkų. Steigiamasis Seimas, pripa
žindamas nuosavybės principą, kurį brangino kiekvienas lietuvis, 
visdėlto įvykdė kitą lietuvių tautos troškimą — panaikino dva
rus priimdamas* žemės reformos įstatymą (Prieš jį balsavo 6 
socialdemokratai ir 1 nepartinis, o susilaikė valstiečiai liaudinin
kai ir žydai). Žemės reformą pravesti buvo ir tautos valia, jos 
troškimas, ir politinė išmintis, nes išlyginti socialiniai santykiai 
laidavo visudmenės darnų sugyvenimą, o be to, tai buvo priemonė 
apsisaugoti nuo įsivyravimo tautiškai svetimo elemento. Ūkiškai 
tai nereiškė jokio sukrėtimo, nes dvarų ūkis, buvo jau sugriautas 
k’tro’ir daug^^fešiau^BtaaC^rtr jaatkurtismulkių ūkeliu forma 
lietuviškose rankose, negu remti atš&ūrimą nutautusių ir Lie
tuvos valstybei neištikimų dvarininkų rankose.

Jaunutė Lietuvos valstybė vienintelė išdrįso tada šitokią re
formą pravesti, nustebindama visą pasaulį. Steigiamasis Seimas 
išdrįso, nes toki.a buvo tautos valia. ”

Ir kiti Steigiamojo/Seimo darbai rodo tą patį tautos valios 
vykdymą. Tai tikrasis demokratijos kelias, kuris turėjo išugdyti 
didelę valstybingumo idėją plačiosiose masėse. Tauta pradėjo 
justi, kad ji pati veikia per savo atstovus, turėjo pajusti, kad 
valstybė yra jos pačios valstybė, jos įrankis gyvenimui tvarkyti.

KANADOS ATEIVIAI Į J A V-bes

Savaitės įvykiai

Konservatorių partijos atsto
vas J. Diefenbaker, kalbėdamas 
apie ateivius parlamente svars
tant imigracijos ministerijos biu
džetą, pareiškė, esą Kanada tar
naujanti ateiviams tiktai kaip 
sustojimo vieta, iš kurios jie ke
liaują į JAV. Nuo karo pabaigos 
į Kanadą atvykę virš milijono 
.ateivių; 515.000 kanadiečių bei 
ateivių persikėlę į JAV* Imigra
cijos ministeris Pickersgill šį 
tvirtininmą paneigė, nors kon
servatorių atstovas sakėsi remią- 
sis Kanados ir JAV duomenimis. 
Kanados imigracijos ministerijos 
duomenimis, persikėlusių iš Ka
nados į JAV kanadiečių, t.y. pi
liečių ateivių ir čia gimusių,

MAŽĖJA NEDARBAS KANADOJE
šiemet, kovo mėn. bedarbių 

skaičius Kanadoj buvo didžiau
sias nuo karo pabaigos. Darbo 
Dept. žiniomis, jis siekė 633.000. 
Pernai tuo pačiu metu buvo 57.- 
000 bedarbių. Su pavasariu ėmė 
didėti ir darbo jėgos paklausa. 
Šiemet bedarbių skaičius mažė
jąs sparčiau nei pernai pavasarį, 
nors bedarbių skaičius tebesąs 
didesnis.

Sparčiausiai mažėja nedarbas 
Br. Kolumbijoj, kur ima gyvėti 
miškų darbai, kaikurios įmonės 
ir statyba. Ontario prov. pagy
vėjo plieno ir automobilių ga

Nauji ateiviai į Kanadą
Šveicarijos Ženevoj posėdžiau

jąs tarpvyriausybinis emigraci
jos komitetas, kurin įeina 26 
valstybės, nutarė šiais metais 
perkelti į užjūrius virš 142 000 
europiečių: 50 000 italų. 37 000 
vokiečių ir įvairių tautybių pa
bėgėlių, gyv. Vokietijoj, 18 000 
austrų. 12 000 graikų, 11000 olan
du ir 13 000 iš kitu kraštų. 16 000 
italu nori vykti Argentinon, 
9650 — Australijon, 8000 Bra
zilijon ir Venezuelon, 3 520 — 
Urugvajun, 1 600 — JAV, 1 350 
— Kanadon ir mažesnės grupės 

skaičius nuo 1945 m. siekia 256.- 
000. Esą jų tarpe gali būti kana
diečių, kurie išvyko į JAV kaip 
lankytojai, o ne imigrantai. Skai
čius 240.000 galįs būti tiespana- 
šus, nors ir tai atrodo perdidelis 
lyginant su Kanados gyv. padau
gėjimu. Tikri duomenys būsią 
žinomi tiktai po 1956 m. gyven
tojų surašymo.

I klausimą. kodėl Kanada ne
turinti imigracijos pareigūnų Iz
raelio valstybėje, ministeris at
sakė, kad Izraelis pats yra atei
vių kraštas ir nenorįs siųsti sa
vo žmonių kitur. Tas pats esą su 
Australija. N. Zelandija ir kai- 
kuriomis P. Amerikos valstybė
mis.

myba. Šioj provincijoj yra ypač 
jaučiama importuotų gaminių 
konkurencija. Quebeco provinci
joj, kur buvo daugiausia bedar
bių kovo mėn., ima gyvėti teks
tilės gamyba. Daugiau gaminti 
pradeda ir kitos įmonės, suinten
syvėjo statybos darbai. Prasidė
jusi navigacija Šv. Lauryno upe 
taip pat teikia darbų.

Prerijų srityje — ūkiuose, ži
balo ir dujų gamyboje — nedar
bas mažėja; tiktai anglių pramo
nė dar nerodo didesnio judrumo 
— vietomis net užsidaro.

į kitus kraštus. Vokiečiai nori 
vykti daugiausia j JAV — 21 920; 
į Australiją — 7 000 ir į Kanadą 
— 6 000. Olandai beveik visi nu
matyti perkelti Australijon. Ka
nadai pagal tą planą š. m. teks 
11 000 ateivių.

Tarpvyriausybinio emigracijos 
komiteto 1955 m. programa yra 
gana plati. Jos biudžetas yra be
veik lygus Jungtinių Tautų biu
džetui.

— Buenos Aires. — Argenti
noje iš oficiali^ priesaikos for
mulės išbraukta Dievo vardas.

Aleksandras Stulginskis
Steigiamojo Seimo pirmininkas, paskiau ant

rasis valstybės prezidentas.

Dr. Kazys Grinius
Steigiamojo Seimo meto pirmojo ministerių 
kabineto pirmininkas, vėliau trečiasis Lietu

vos respublikos prezidentas.

Dešimt metu!
Buvo pats gamtos žydėjimas,' Niujorko bendradarbio 

kai 1945 nr. baigės karas, neat- a L M A U S
. nešdamas taikos ir ramybės lie-;  
tuvių tautai. Šalies miškuos įnir
tę gynė save ir teisę Tautai lais
vai dfdvyn^^rtizana^ 
riedėjo ešelonai į Sibiro taigas, 
o laisvąjį pasaulį pasiekę nežino
jome savo rytojaus... (Julius 
Epstein, lenkų žurnalistas, pra- 
ėpusią savaitę “NYHerald Tri-
bune" paskelbė, jog Edward Ste- į kingą egzistenciją".
tinius, buv. JAV užs. reik, mi
nisteris Jaltoj, tikrai buvo paža
dėjęs sovietams grąžinti visus jų 
“nationals”). Nurimo partizanai 
Lietuvoje, laikinai aptilo tauta 
kartu su kitais pavergtaisiais, 
kai ir vėl priminė laiške “NY 
Times’’ vengrų politikas Bela Fa
bian. Išlaukėm dešimt metų: 
anapus grasinami išvežti Sibi
ran, būti Įskųsti, sunaikinti, čia 
— patogiai įsitaisydami, tapdami 
garbingais garbingų kraštų pi
liečiais, dažnas net išsigindamas 
lietuvių kilmės! O Vakarai ten
kinos “palaikydami pavergtuo
siuose viltį”: kaip ALT žmonės 
anuo kartu atvirai sakės Vašing
tone patyrę, jog negalį būt nė 
kalbos apie Lietuvos išlaisvini
mą iki... Vokietija nebus įjung
ta į Š. Atlanto Sąjungą. (Kalbė
damas Amerikos redaktorių su
važiavime įtakingasis senatorius 
iš Georgijos Walter F. George, 
irgi užtikrino, kad Vokietijos ap
ginklavimas reikšiąs tikriausią 
sovietu grąžinimą į senąsias sie- 
nas(?)” Visi prašymai ir malda
vimai padėti kenčiančioms tau
toms vis būdavo visų ir visur at
stumiami: palaukit, Vokietiją 
apginkluosim! Ir laukėm, ir vy
lėmės, nes jei tikėti dr. Curtis 
Richter, psichobiologistui, žmo
nės net miršta patikėję savo ne
laimėmis ir praradę viltingumą!

Apginklavimas 
labai užsitęsė
Daugumas mūsų tais pačiais

PRIPAŽINS UKRAINA
Iki šiol Kanados pilietybės įs

taigos nepriimdavo ukrainiečių 
pareiškimų pilietybei gauti, jei 
pareiškimuose gimimo vieta bū
davo pažymėta “Ukraina”. To
kie pareiškimai būdavo grąžina
mi prašytojui su nurodymu įra
šyti valstybės vardą, bet ne “pro
vincijos ar srities”. Kanados uk
rainiečiai ėmėsi žygių šiai 
skriaudai pašalinti. Šie rūpesčiai 
nepasibaigė tuščiai. Laimėjimas 
buvo paskelbtas federal iniame 
parlamente. Kai parlamento at
stovas J. Decore, kilimo ukrai
nietis. paklausė dėl to pilietybės 
minister) Pickersgill, tas atsakė, 
jog taibuvusi klaida ir nuo šiol 
būsią* galima gimimo vietą nuro
dyti ir Ukrainą.

Pilietybės ministerija, beabe- 
jo, tarėsi dėl to su užsienių rei-

' Mes, mažieji, gi tikimės, kad 
Europos Vokietija bus kitokia — 
ne kryžiuočių “Drang Nach Os- 
ten”, bet naujai persiėmusi ame
rikiečiu paprasta išmintim: .“Gy- 

gyvuotPV 
Mes, mažieji, nors-ir sunkiai 

užmiršdami ponus von Rentel- 
nus, Locke, Cramerius Lietuvo
je ir Buchenwaldo bei Dachau 
vokiečiu “kultūrines” stovyklas 
kartu žinome, kad tik su aktyvia 

reikalas vėliau buvo tiek nepo-' vokiečiu talka Europa tegalės al
pu lia rus, kad net “Europos Lais-! Kauti vadovaujamą politinę, ka- 
vės Komitete” -kabojusiuose že-! rinę, ūkinę ir kultūrinę vietą pa- 
mėlapiuose (su Valst. Departa- šaulyje. Mums taip pat rūpi ar 
mento pareigūnų žinia) jo vieto- atsiras kitas vokiečių didvyris, 
jc buvo palikta tuščia dėmė. Jei' kuris sugebės tęsti 20 amžiaus 
prieš dešimt metų reikėjo tik i kanclerio Konrado, užsimojimą 
tradicinio amerikoniškojo prin
cipingumo ir įsakymo Amerikos 
tankams tęsti laisvinimo žygį, 
šiandien Atlanto Deklaracija 
vargiai duosis įgyvendinama- be 
kraujo praliejimo, nežiūrint kaip 
meiliai tarpusavyje “Žūk su 
Ikiu” besiburkuotų. (Stebėtis 
reikia kiek Amerikos politikų 
nuoširdžiai' tebetiki, kad prezi
dentas Eisenhoweris prikalbins 
maršalą Žukovą ... kapituliuo
ti!). 10 metų— ilgas laikas — 
kūdikiai tapo vaikais, pusam
žiai — seniais. Lietuviai ir kiti 
be skaičiaus krito Vorkutos ir 
Kolymos kasyklose!

Bolševikai provokavo karus 
Berlyne, vėliau Korėjoje — bet 
amerikiečiai vis rūpinosi kuo ki
lu. iki ūmai atsibudę šoko gink
luotis ir draugų ieškoti. Tais pa
čiais Korėjos metais elegantiška
sis Achesonas suplanavo Vokie
tijos apginklavimą ir Š. Atlanto 
S. kariuomenę — tikruosius Pa
baltijo išlaisvinimo veiksnius..

Pavyduoliai nenorėjo pripa
žinti vokiečiams energingai, ryž
tingai ir turtėjančiai tautai vie
tą Europos bendruomenėje. Šio
mis dienomis ji ją gavo, beveik 
pati atsisėdo.

1945 m. tikėjome, kad Amerika, 
gerbdama savo pažadus- Atlanto

reikalaus rusus atsitraukti iš pa
vergtųjų kraštų. Prezidentas 
Trumanas Potsdame ir vėliau is
toriniame prieš 10 metų kabine
to posėdyje apsisprendė už “tai- 

Pabaltijo

kalų ministerija ir naujo spren
dimo nurodo šitokį motyvą: “Jei 
kas tvirtina, jog Ukraina nereiš
kia valstybės vardo, tai toks 
tvirtinimas yra nesuderinamas 
su istorija ir tikrai nesuderina
mas su nūdieniais faktais". At
seit, Kanados vyriausybė savo 
naujuoju žygiu nenori erzinti so
vietų ir remia ji faktu, kad ir 
šiandien yra Ukrainos valstybė. 
Kanados ukrainiečiai, beabejo, 
norėjo kitokio motyvo, būtent 
pripažinimo Ukrainos tautinių 
teisiu, nors ji ir pavergta, atseit, 
neminint bolševikinės Maskvos 
žaisliuko, neva Ukrainos valsty
bės. Argi Ukrainos nebylų. jei 
Kremlius būtų nesugalvojęs vie
nos savo provincijos pavadinti 
Ukrainos respublika?

išugdyti “vieną ir laisvą Vokie
tiją, suvienytoj ir laisvoj Euro
poj-

Vakarų spaudimas
Maskvai auga
Sekmadienio Niujorko didžio

sios spaudos antraštės rodė au
gantį Vakarų spaudimą prieš so
vietus. Nors Maskva ir kaip ma
nevravo, siekdama Vokietiją ne- cija, kurios metu V. Vokietija 
utralizuoti — abejotina, kad Š. i buvo priimta pilnateisiu nariu. 
Atlanto S. ir JAV kariuomenės 
daliniai iš Vakarų Vokietijos pa
sitrauktų. Kancleris Adenaueris 
praėjusį sekmadienį Paryžiuje

(Nukelta į 2 psl.)

Išgabens Lenku brangenybes
Londoniškės Lenkų vyriausy

bės premjeras Mackiewicz pa
reiškė spaudos atstovams, kad 
Quebeco mieste saugojamos 
brangenybės numatomos perkel
ti i Vašingtono Mellen Art Gal
lery. kuri sutikusi apmokėti per
gabenimo išlaidas ir grąžinti tas 
brangenybes, kai Lenkija bū
sianti laisva. Esą Quebece jos 
blogai konservuojamos ir todėl 
gendančios. Į Kanados vyriausy
bę kreiptasi prašant sutikimo, 
bet atsakymas dar nesąs gautas.

Tos Lenkijos brangenybės, iš
gelbėtos 1939 m., pateko Kana- 
den ir yra Quebeco prov. vyriau
sybės saugojamos. Kai 1948 m. 
feder. Kanados vyriausybė buvo 
davusi įsakymą jas grąžinti ko
munistinei Lenkijai, Quebeco 
prov. min. pirm, kreipėsi į teis
mą, kuris sukliudė grąžinimą. 
1949 m. feder. Kanados vyriau
sybė pakeitė savo nutarimą, ir 
brangenybės liko saugios ikišiol. 
Tai padaryta po to, kai JAV vy
riausybė paskelbė nutarimą ne
grąžinti komunistinei Vengrijai 
šv. Stepono karūnos. Manoma, 
kad ir dabar Quebeco prov. vv- 
riausybė kreipsis į teismą dėl 
projektojamo brangenybių grą
žinimo.

Quebeco prov. vyriausybės at
stovas dėl tokio lenkų projekto 
ir ypač priekąišto pareiškė esąs 
nustebintas. Esą ikišiol lenkų at
stovai reiškę pasitenkinimą.

Vakarų Vokietija po 10 m okupacijos paskelbta nepriklausoma. 
Tai įvyko gegužės 5 d. 12 vai., kai augštieji sąjungininkų komisa
rai perdavė.V. Vokietijos vyriausybei suverenines teises. Kancle
ris Adenaueris ta istorine proga pasakė kalbą, kurioje pabrėžė: 
“Okupacijos galas mumyse nekelia džiaugsmo. Mes nebūsime su
verenūs, kohvisa Vokietija nebus sujungta laisvėje”. V. Vokietijos 
vieta esanti laisvųjų tautų tarpe: laisvoj Europoje laisva ir suvie
nyta Vokietija. Rytų Vckietijos gyventojams, kurie tebėra sovietų 
žinioje, jis tarė: “Jūs priklauso
te mums, odines jums. Atgauta 
laisvė tol nebus džiugi, kol ji ne
bus grąžintą ir jums”. Jis pa
žadėjo nenprimti, kol tai bus 
laimėta.

Nežiūrint įvairių trukdymų iš - Šitoks vakariečių sūsiorgani-: 
sovietų ir vidaus opozicijos pu-į žavimas iš naujo padilgino'Mas
ses, koncl. <Adenaueris atvaira- j kvą. Pastaroji grasino jau seniau
vo savo kraštą iki nepriklauso
mybės. Buvę augšt. sąjungininkų 
komisarai tapo savo kraštų am
basadoriais ir įteikė prezidentui 
Heuss skiriamuosius raštus. Są
jungininkų kariuomenė, kad ir 
pasilieka V.-Vokietijos žemėje, 
nebebus okupacinė pajėga, o Š. 
Atlanto S-gos gynybos dalis. V. 
Vokietijos vyriausybė paskyrė 
savo ambasadorius prie sąjung. 
vyriausybių. Be .to, ji galės skir
ti savo ambasadorius visiems 
kraštams,- neišskiriant nė ; Sov. 
Sąjungos su jos satelitais. Nuo 
šiol atšaukiami okupaciniai po
tvarkiai, kurių būta apie 130; 
leidžiama atsiginkluoti 12-kos 
divizijų ribose, turėti savo avia
ciją. Sąjungininkai pasiliko tik
tai teisę, kai ateis laikas, pasira
šyti taikos sutartį su visa Vo
kietija kaip nugalėtojai.

Konferencijos Paryžiuje
Prancūrijosjj^mėieprasMėiQ 

Vonferencija^ lK^dJ^8aiywį^F 
diplomatijos galvos: Dulles, Mc
Millan ir Pinay. Jų darbotvarkėj 
svarbios problemos: Indokinijos, 
Formozos, Austrijos ir kt. Pran
cūzijos ir JAV interesai susitiko 
P. Vietname: prancūzai tebesi
laiko koloninės sistemos ir tebe
tęsia seną savo politiką; JAV yra 
priešingos kolonizmui ir norėtų 
P. Vietnamą matyti visai nepri
klausomą. Jos užtai remia Diem 
politiką, o prancūzai — ne. Tuo 
klausimu,- matyt, bus ieškoma 
abiejų sutarimo. Austrijos klau
simu tarėsi visi trys. Jie svarstė 
ir keturių didžiųjų susitikimą, 
kurį siūlo britai ir prancūzai. 
Dulles pareiškė, tuo reikalu kal
bėsiąs su prez. Eisenhoweriu.

Tame pačiame Paryžiuje įvy
ko ir Š. Atlanto Sąjungos vals
tybių užs. r. ministerių konferen-

Dar prieš tai V. Vokietija buvo 
priimta Vakarų Europos Unijon, 
kurią sudaro: Britanija, Prancū
zija, Belgija, Olandija, Italija, 
Liuksemburgas. Tai pakaitas su-

i, o *
Brangenybės esančios gerai sau
gojamos ir prie jų prieiti galį 
tiktai egzilinės vyriausybės at
stovai. Jos dukart per metus pa
čių lenkų specialistų patikrina
mos bei konservuojamos. Patal
pų oras keičiamas kartą per mė
nesį.

Kaip pasielgs feder. Kandos 
vyriausybė, dar nežinia. Mackie
wicz sutinka kalbėtu su ja ir dėl 
kitokių pasiūlymų brangeny
bėms apsaugoti. Pažymėtina, 
Kanados vyriausybė nelaiko lon- 
doniškės lenkų vyriausybės tei
sėta. Ją pripažįsta tiktai: Vatika
nas, Ispanija, Airija. Libanas ir 
Kuba. Visos kitos valstybės pri
pažįsta kom. Varšuvos vyriausy- 

— Hong Kong. — Čia gauto
mis žiniomis, sovietai pradėjo 
atitraukti kariuomenę iš Port- 
artūro ir Dairen uostų. Birželio 
m. pradžioj evakuacija būsianti 
baigta.
»— Berlynas. — Nuo 1945 m 

sausio 1 d. iki balandžio 15 d. iš 
sovietinės zonos atbėgo 6.600 
jaunuolių vokiečių vengdami 
bausmių už atsisakymą priimti 

, komunistinę priesaiką.
— Berlynas. — Buvęs Hitlerio 

pavaduotojas Hess, laikomas 
Spandau kalėjime, bandė nusi
nuodyti nuodais, skirtais daržo
vių insektams naikinti. Nuodai 
buvo išpompuoti.

griuvusios V. Europos Gynybos 
Bendruomenės. Pažymėtina kad 
britai, VE Unijos rėmuose pirmą 
kartą įsipareigojo ginti V. Euro
pos žemyną.

i nutrauksianti draugiškumo su
tartis su Britanija ir Prancūzija, 
jeigu jos ratifikuos V. Vokieti
jos nepriklausomybę ir apgink
lavimą. Kai šitai įvyko, Moloto
vas oficialiai pranešė, kad- vyr. 
taryba nutarusi nutraukti drau
giškumo sutartis. Ryt. Vokietijos 
min. pirm. Grotewohl pareiškė, 
kad sovietų bluko kraštai susi
rinks Varšuvoj'Sudaryti tarpusa- 
vės pagalbos sąjungą, kuri at
svertų Vakariečių ’’imperializ
mą”. Vakariečiai betgi dėl to ne
sijaudina, nes mato, kad tai ne
turės įtakos jų politikai.

Derasi dėl Austrijos
Penkių valstybių atstovų kon

ferencija Vienoje, svarstanti bū
simą Austrijos nepriklausomybę, 
dirba gana sparčiai. Buvo ji už
kliuvusi už kaikurių sunkumų, 
bet sovietams nusileidus susitar
ta dėl jų. Sovietai; planavo leisti 
Au st rijąL^ąrųiė^tgL. J<ąriųomtenės_ 
skancik lėlių
licija ir pasienio apsauga, ir tuo 
išvengti visuotinio karinio pa
ruošimo. Vakariečiams pasiprie
šinus, sovietai nusileido. Taip 
pat jie turėjo nusileisti ir pabė
gėlių klausimu Jie buvo parei
kalavę, kad Austrija leistų so
vietinėms komisijoms lankyti 
pabėgėlių iš sovietų užimtų kraš
tų stovyklas. Ypač daug disku
tuota dėl žibalo versmių įrengi
mų, kuriuos kadaise padarė JAV 
ir D. Britanija, bet nuo karo pa
baigos valdė sovietai. Kadangi 
rusai skuba galimai greičiau 
duoti Austrijai nepriklausomy
bę, reikia manyti, bus netrukus 
susitarta visais klausimais ir apie 
gegužės mėn. vidurį susirinks 
užs. r. ministerial pasirašyti su
tarties.

Vietnamas dar nenurimo
Sektų pradėtas sukilimas prieš 

Diem vyriausybę dar nėra galu
tinai numalšintas, tačiau Diem 
laikosi valdžioje gana stipriai. 
Jis buvo sukvietęs P. Vietnamo 
kongresą, kuriame dalyvavo 
4000 atstovų. Visi jie pasisakė už 
imperatoriaus Bao Dai pašalini
mą ir valstybės galvos pareigų 
perdavimą min. pirm. Diem, ku
ris suorganizuotų visuotinius 
rinkimus ir pavestų išrinktam 
seimui teisėtai'pašalinti impera
torių bei paskelbti respubliką. 
Be to, Diem buvo sukvietęs savi
valdybių atstovus ir genčių va
dus, kurių susirinko apie 700. Ir 
šie pasisakė prieš Bao Dai. Pas
tarasis gyvena Prancūzijoj ir tri
jų didžiųjų konferencijos proga 
atvyko Paryžiun bandyti gelbėti 
savo braškančio sosto. 1949 m. 
Prancūzija paskyrė jį imperato
rium, palaiko jį’ ir dabar.

Mobilizacija 
Afganistane

Tarp Afganistano ir Pakistano 
yra Paktunistanas su 7 mil. gy
ventojų. 4.500.000 gyvena Pakis
tano pusėj, 2.500.000 — Afganis
tane. Abu kraštai norėtų .būti 
Paktunistano valdytojais. Dėl to 
jau kuris laikas eina gana ašt
rūs ginčai. Pastaruoju metu jie 
tiek paaštrėjo, kad Afganistanas 
paskelbė mobilizaciją vyrų 25-32 
m. amžiaus. Esą, jie prisibijo 
nuolimo iš Pakistano pusės. Pa
kistanas gi reikalauja, kad Af
ganistanas atsiprašytų už jo dip
lomatinių atstovybių puolimą ir 
atlygintų nuostolius. Jeigu iki 
gegužės 15 d. tokio atsiprašymo 
nesulauks. Pakistanas grasina 

i imtis ekonominių represijų.
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Europos ūkis atsigavo
Šiemet sukanka 7 metai nuo 

Maršalio plano įkūrimo. Marša- 
lio planas buvo kryžius ant ne
apykantos ir keršto viešpatavu
sio karo metu. Juo atleista prie
šui ir sujungta naujais ekbnomi- 

< niais ryšiais laisvasis pasaulis. 
' Šis ryšys prasidėjo abišaliu 

bendradarbiavimu: - JAy teikė 
pagalbą karo huteriotoms Euro
pos valstybėms, kurios pamaži 
pradėjo atkusti. Bendradarbia
vimas be to, teigiamai veikė ir 
pačius rėmėjus. Karo metų JAV 
pramonė dirbo visu, pajėgumu. 
Pati gamyba buvo nukreipta 
vien karo reikalams, o prekių 
buvo pilni sandėliai. Visa tai rei
kėjo likviduoti, arba sustabdyti 
gamybą. Atidavus visa veltui, 
gamyba nesustojo, sandėliai iš
tuštėjo ir visa pamažu išsirutu
liojo, be jokio ūkinio sukrėtimo. 
Pramonė persitvarkė civilinei 
gamybai. Taip buvo išvengta 
krizės, o Europos valstybės per 
labai trumpą laikotarpį pasiekė 
gražių rezultatų. Statistikos ro
do, kad 17 Vak. Europos valsty
bių tarpusavė prekyba pakilo 
128% palyginus su 1948 ir 69% 
palyginus su 1938 m. Tai rodo, 
kad jų ūkinis pajėgumas prašo
ko prieškarinį pajėgumą. Tačiau 
JAV eksporte ir importe yra di
delės spragos: importas padidėjo 
24%, o eksportas 130%. Taigi 
skirtumas apie 106%. Atrodytų

kažkas nenormalaus, tačiau taip 
nėra, nes JAV paima dalį prekių 
iš Europos valstybių skolos są
skaitom Todėl importas ir eks
portas nepavaizduoja visos pre
kybos balanso, o tik tarpusavio. 
Jis yra labai nenaudingas JAV, 
nes jų eksportas į Europos vals
tybes tame laiko tarpe sumažėjo 
net 7%. Tačiau galutiniame re
zultate JAV dar turėjo nurašyti 
1,8 milijardus skolos Europos 
valstybėms kariuomenės išlai
kymo sąskaitom nes buvo atsi
radęs dolerio alkis. Tą operaciją 
Įvykdžius, Europos valstybės 
pradėjo prekybą su Afrika, Azi
ja ir SSSR. Taip šiandien visi 
trukumai pašalinti, nebent kon
kurencijos, nes JAV gamyba 
žengia sparčiau pirmyn. Tame 
laikotarpyje JAV gamyba pašo
ko 40%, o Europos valstybių tik

Bendrai paėmus Vakarų Euro
pos valstybių gyvenimą, reikia 
pasakyti, kad jis nėjo drauge su 
prekybos balansu. Pvz. gyveni
mo standartas pasiekė prieška
rinį tik 1950 ir tik 1954 m. prašo
ko apie 12% 1938 m. gyveninio 
standartą. Tuo tarpu pramonė, 
prašoko apie 50%, žemės ūkic 
gamyba apie 30%. Paskutiniuo
ju laiku Europos pigioji gamy
ba pradėjo užkariauti JAV rin
ką. Prieš ją Įvesta nauji tarifai.

Praėjus kelioms savaitėms po 
to, kai didžiojoje Amerikos spau
doje tilpo siaubingi Vorkutos 
kalinio John Noble įspūdžiai iš 
tironų mirties kasyklų,-kuriuos 
netrukus patvirtino išlikę japo
nai karo belaisviai, prez. Eisen
howeris paskutiniojoje spaudos 
konferencijoje pasisakė tebetikįs 
į išlaisvinimą taikingomis prie
monėmis”. “The New York He
rald Tribune”, žymiajam komen
tatoriui Drummond užklausus 
orezidentą - “išlaisvintoją” kaip 
suprasti jo susirašinėjimą su ti
ronų maršalu Žukovu tuo metu, 
kada- jo viceprezidentas Nixon 
paskaitoje per tarptautinius ra
dijus šiapus geležinės uždangos 
pareiškė, kad taikos didžiausia 
kliūtim yra tai, jog “sovjetų 
žmones tironijoje laiko, jų vy
riausybė”. Prezidentas, kuris su 
savo artimiausiais patarėjais sa
kosi tikįs diplomatiniu ir savo 
karo galios spaudimu priversti 
rusus pasitraukti iš ^pagrobtų 
kraštų ir net savo žmonėms su
teikti daugiau laisvių ir į ŠĮ 
klausimą atsakė diplomatiškai: 
jis manąs, jog dėl sovietų api
būdinimo tironais galima būtų 
paspėlioti Girdi, žmonės, jei ką 
įsikala į galvą, nors tai būtų ir 
netiesa, jie laikysis savo: “Dabar 
— mes nežinome, kiek toli sovie
tų vadai pažengė, kad įtikintų 
savuosius, jog komunizmas yra 
visų ideališkiausia buitis. Ir aš 
Jus norėčiau užtikrinti, kad jei 
kas nors būtų 1917 metais pa
bandęs primesti mūsų šaliai ko
munizmą. joje būtų pasireiškę 
tokie pašėlę neramumai, toks 
užsispyrimas, kad komunizmas 
seniai būtų buvęs pašalintas”. 
Prezidentas nežinąs, kiek rusų 
tauta yra toli pažengusi šituo

Dešimt metu !
(Atkelta iš 1 psl.) 

nesivaržė dėstyti savųjų politi
nių spėliojimų: laikas esą dirbąs 
Vakarų naudai. So v. Sąjunga 
esanti Azijos galybė ir turės rū
pintis Kinijos ’’laisvėjimu” ir 
stiprėjimu. Rusai nedrįsią judėti j 
Europoj! Vakariečiai betgi turi 
rusus dar labiau spausti ir vis 
reikalauti Vokietijos suvieniji
mo, Vokietijos, kuri vaduotus!

JAV lietuviškoji visuomenė 
laukė oficialių 
rinkimų duomenų
Praėjus savaitei nuo bendruo

menės rinkimų ne tik lietuviško
ji visuomenė, bet latviai ir es- 

■ tai. net amerikiečiai, nekantriai 
laukė ALB rinkimų komisijas 
oficialaus pranešimo. Niujorke 
buvo kalbama, kad daugiausiai 
balsų gavę patriof^ijietuviai ku-

prel. Balkūnas, Albavičius, Yla; 
kultūrininkai — Barzdukas, Jo
nynas ir kt. Montrealio “NL”— 
“h”, atrodo, teisingai nuspėjo, 
kad carinės Rusijos laikų lietu
vių politinės grupės prakišo. Iš 
dešiniųjų ryškiai prasikišę Lie
tuvių Frontui priklausą ar arti
mi kultūrininkai ir tautiškosios 
buvusios valdininkijos atstovai.

Naujausi pabėgėliai 
iš Pabaltijo
Iš Suomijos praneša Mr. Do-

gių ir nacionalistų “fanatikų” idė
jomis. Nenuostabu, kad su šito
kia Vokietija “Rosijos Motinė- 

Sis” tironai nesitiki išlaikyti ge
rų santykių.

Vokietijos sienų 
klausimas aktualėja

• Džiugu, kad lietuviškieji veiks
niai budriai seka tarptautinės 
politikos greitėjančią plėtotę ir 
kviečia, metus tarpusavio gin
čus, visus esamus ir tariamus 
veiksnius politinėn konferenci- 
jon sutarti lietuviškąją liniją ke
turių didžiųjų konferencijos me
tui. Net ir NYTimes spėja, kad 
didžiųjų būsimose konferencijo- m. kovo 25 d. raštu prašė 
se iškils Potsdame komunistams Fondą paskatinti Jęaikuriuos 
pavestų buvusių vokiškų sričių gimnazijos rėmėjų būrelius grei- 
likimas. Maskva tai galimybeiur-j čiau prisiųsti savo įnašus gimna- 
gi ruošiasi ir pažadėjo saviesiems į zijos išlaikymui. Tame rašte bu- 
pakalikams “garantijas”, jog nie- j vo išvardinti visi daugiau ar ma

žiau atsilikę būreliai ir nurodyta 
už kokį paskutinį mėnesį kiek
vieno užsimokėta. Hamiltono ke
turi būreliai Nr.Nr. 82, 178, 184 
ir 187, buvo nurodyti kaip užsi
mokėję už 1954. XI. Aš, kaip Šal
pos Fondo tam įgaliotas, pasirė
męs minėtu raštu parašiau bū
reliams bendrą paraginimą per 
spaudą, o kaikuriems toli izoliuo
tiems būreliams atskirais raštais. 
Jei mano prietelius p. Mikšys 
aiškina, kad Hamiltono būūrelių 
pinigai $240 pasiųsti ir gauti 
gimnazijoje š.m. kovo 24 d., o 
Kr. Valdyba rašo kovo 25 d. raš
te, kad pinigai negauti, tai maty
ti. nėra susiderinimo tarp gimna
zijos vadovybės ir Vokietijos Kr. 
Valdybos Mes čia nieko dėti.

Kad išvengti panašių nesusi
pratimų, visi būreliai prašomi

kąs nepasikeis, nors bėdos atve
ju ji gali priskirti Karaliaučių 
net pavergtai Lietuvai, užbėg
dama vakariečių reikalavimams 
laikytis pasirašytų sutarčių.

NYTimes betgi mano, kad Vo
kietijos sienų klausimas vargiai 
būsiąs sprendžiamas prieš vasa
rą, Dienraštis taipgi patyręs, kad 
pats John Foster-Dulles vertinąs 
susidariusią Vokietijos situaciją 
labai palankiai “kaip niekad 
prieš tai”. O kas žino ką Vašing
tonas galvoja dėl Karaliaučiaus? 
Ar amerikiečiai drįs liesti šią 
temą? Ar kompromisui nepasiū
lys perleisti sritį lenkams, kad 
šie atsisakytų pretenzijų į Pome
raniją? Būtų iš tikro gera, jei 
lietuviai mobilizuotų šiam rei
kalui tinkamiausias intelektuali
nes pajėgas ir nesigailėtų lėšų.

nald Day, laisvės laikais Rygoje 
atstovavęs “Chicago Tribune”, o 
šiuo metu Helsinky “Oakland 
Tribune”, jog pasinaudodami il
gai užsitęsusiais šalčiais Pabalti
jo srityje balandžio mėn. per už
šalusią Suomių įlanką Suomi j on 
pasprukę du estai studentai, už
rašyti “savanoriškai” išvykti į 
Kazachstaną. Niujorke estai bai
minasi dėl toįimęšnio. jų likimo, 
nes Sovietai f galį 'priversJi suč- 
mius“ savanorius” išduotf MVD.

Amerikiečių spauda ir kiti šal
tiniai patvirtino, kad vėl paspru
ko ir kitas lietuvis — Skandina
vijoje, kuris iššoko iš praplau
kiančio sovietinio laivo,, apsivy
niojęs laikraščiais, idant nesu
šaltų ir buvo be sąmonės ištrauk
tas bene danų žvejų.' Paskutinė
mis žiniomis, jo būklė vienoje 
Danijos ligoninių buvusi kritiš
ka.

Dar dėl Vasari# 16 gimnazijos šalpos
Vokietijos Krašto ValdĮreC š.

: Saroos
siųsti savo pinigus gimnazijai 
per Šalpos Fondą, 235 Ossington 
Avė., Toronto, arba, jei nusiun
čia betarpiai, bent pranešti Šal
pos Fondui, kada ir kiek pasiųs
ta. .

Su pagarba inž. P. Lelis.

Delhi, Ont. i
Pagerbsime motinas. Gegužės 

15 d. Delhi apylinkės gyventojai 
pagerbs lietuves motinas. Pa
gerbimas įvyks tuojau po pamal
dų salėj po bažnyčia. Paskaitą 
skaitys p. Mikelėnas. Po to jau
nųjų pasirodymas.

Kviečiame skaitlingai daly
vauti. < Rengėjai.

Lietuvių Namai Tillsonburge
Lietuvių Ūkininkų Klubas Till- 

sonburgo miestely nupirko iš sa
vivaldybės sklypą Forest Hill 
rajone. Sklypas prie kelio Nr. 19 
turi 105 pėdas ir tęsiasi paliai ry
tinį kraštą Lincoln St. 249 pė
das. Už jį'sumokama $2.000, o 
visi namai su sale, numatoma, 
kainuos $60.000.

7-GUBU PADU 
^KOJINĖS

Reikalaukite NAUJŲ 
patogių kojinių 
savo kojoms

STILIUS 
SPALVA 
DARBAS 

PRITAIKYMAS 
IR PATOGUMAS

116 milijonų pabėgėliams
Austrijos ministerių kabinetas 

paskyrė 84 mil. pabėgėlių prob
lemos išsprendimui vykdyti per 
tris metus. Iš jų 23 mil. skirta 
pabėgėlių “Sesshaftmachung in 
der Landwirtschaft”; 21 mil. pa
bėgėlių banko steigimui; 31 mil. 
butų statybai naikinant lagerius 
ir barakus. Dauguma tų lėšų 
skiriama pabėgėliams priėmu- 
siemš austrų pilietybę. Svetim
šaliams tremtiniams remti bus 
gauta 45 mil. iš UNO pabėgėlių 

i komisaro. Kaįa tačiau pabėgėlių 
gyvenimo sąlygos pagerės — ne
aišku.

15-S-5

— Briuselis. — Belgijos socia
listų - liberalų vyriausybė ne
leido vysk. Martin statydinti li
goninės Belgų Konge, Ngozi vys
kupijoj. Ten yra 822.000 gyv., 
kurių 450.000 katalikai. Yra tik 
ddvi valstyb. ligoninės. Uždraus
ta taip pat steigti misijoms am
bulatorijas.

riuos remia Laisvos Europos Ko
mitetas, Ine., balandžio 28 Jung
tinių Tautų Žmogaus Teisių Ko
misijos pirmininkui Rene Cas- 
sen pasiuntė telegramą, kurioje 
dėl sovietų begėdiško melo iš
reiškė “begalinį pasipiktinimą”. 
Jie kvietė “Jungtinius tautinin
kus” pasiskaityti Kersteno ra
portus, pasiklausyti paskutiniųjų 
žinių iš pavergtų kraštų, kad su
sidaryti vaizdą, ką “reiškia” tas 
linksmumas, laisvumas ir suve- 
reniškumas, apie kurį taip begė
diškai drįsta tvirtinti rusiškųjų 
tironų samdinys Morozov. Ame
rikietei poniai Lord PT energin
gieji egzilai, padrąsinti savo pas
tarųjų savaičių pasisekimų, pa
siuntė papildomą telegramą. Be 
to atitinkami memorandumai 
PT Seimo Generalinio komiteto 
buvo pasiųsti Austrijos reikalais 
susirenkantiems Skaitlingųjų 
valstybių diplomatams. Gęgužės 
8 susirinks jau ir ministęriąi ku
rie, jei norės, žinos, kad paverg
tieji tuo reikalu mano tą ir tą.

JAV kariškiai 
kritikuoja prezidentą
Jei pavergtųjų žurnalistai ir 

diplomatai vertina Prezidento 
flirtą su tironais, kąip jo ir Co 
bandymą “taikingomis priemo
nėmis” privesti prie permainų 
Rusijoje, Amerikos generolai, 
neseniai pasitraukę pensijon, bet 
gerai pažįstą sovietus, atvirai 
reiškė nepasitenkinimą. Žinant, 
kad aktyvioje tarnyboje esą ka
riškiai negali kritikuoti Atvirai 
prezidento, -šitokie, pasireiškimai 
laikytini jų noru, kad Amerikos 
visuomenė žinotų, ką jįę galvoja. 
Bu v. Berlyno komendantas Brig, 
generolas Frank L. Howley, liu
dydamas Senato Vidaus. Saugu
mo komisijai rado progą išreikš
ti savo pasipiktinimą, kaip Ame
rikos prezidentas drįsta galvoti 
apie susėdimą su žmogžudžiais 
už vieno stalo ir derėtis. Genero
las Howley, kuris šiuo metu yra 

.Niujorko un-to vicekancleris, 
trumpai drūtai reikalavo prieš 
sovietus prėyėntyvinio .karo. 
Esą, komunistai atvirai skelbia 
savo norus sunaikinti, ir laukti 
nesą ko. Laikas dirba tik komu
nistų naudai. Jis reikalavo, kad 
amerikiečiai palaikytų ir imtųsi 
visų aktyvių priemonių nuversti 
esamoms komunistinėms vyriau
sybėms, lygiai kaip komunistai 
.siekia .pųvers^į. visas.. laisva^ vy- 

x "nausybes. (jenėrdlaš jfdwley se- GaĮ kitaip bĄtų reągavę^yiętiį^atoriarns garantavo> kad išiais_

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

(Šis pranešimas pašto buvo pa
vėluotas pristatyti pereitam Nr.)

keliu ir jo nuomone būtų bepras
miška spėlioti.

Balti jo tautos irgi 
priešinasi, o kas?
Prezidentas Eisenhoweris ne

rado reikalo, o gal ir. neprisimi
nė, su šituo paskatinimu rusų 
tautai nusimesti nepakenčiamus 
tironus, pateikti pavyzdžiu jų 
mažąsias kaimynines tautas, ku
rios net ištremtos, net žudomos 
(Vorkutoje) reikalauja laisvės, 
laisvės ir tik laisvės. Bet Ameri
kos spauda, kartais ir labai pa
viršutiniškai, turi pranešti, kad 
net ir šiandieną Baltijos tautos 
nerimsta. Praėjusios savaitės 
“Newsweek” — “Preciscoping 
the World” iš- Helsinkia "buvo 
pranešama, ka<J^‘.kaip ir kiti re
zistencijos būriai Sovietijoje, 
užsispyrę estai (?), save vadiną 
“Miško broliais” (!) iki šiol per
sekioja sovietus Pabaltijo? rijiškų 
masyvuose”. Iki šiol laisvajame 
pasaulyje žinojome, kad Žetu- 
viai partizanai save vedin<j$‘miš- 
ko broliais” ir stipriausiarpasi- 
reiškė Pabaltijy. Deja, kaikurių 
JAV žurnalistų inteligencijos ly
gis neleidžia jiems astkirti kur 
estai, kur latviai, o kur lietuviai.

Amerika nedrąsiai priminė 
bolševikams apsisprendimo 
teisę
Balandžio 14 d. Niujorke po

sėdžiavęs Pavergtųjų Tautų Sek 
mas, referuojant ir pasiūlius 
mūsų delegacijos, pirmininkui 
Vaclovui Sidzikauskui, užbėgo 
už akių Ženevoj prasidėsiančiai 
J T Žmogaus Teisių komisijaį 
primindamas, kad svarstant tau
tų apsisprendimo teisę būtų at
sižvelgta, jog šitokia teisė kaip 
tik yra paneigta Europos paverg
tosioms tautoms.

Nebūtų suklysta tvirtinant, 
jog iš visų kampų aidint “taikin
go sugyvenimo” serenadoms, ne
sitikėta, J?ad šiomis telegramo
mis kas nors susidomėtų. O vis- 
dėlto, nors ir labai nedrąsiai, Jyg 
gėdindamasi, JAV (ne Kanados, 
Britanijos ar Prancūzijos) dele
gatė ponia Oswald B. Lord už
klausė ar tautinio apsisprendimp 
teise taipgi^ g^ioja Pabaltų o' 
valstybėse lt* I?ytų Vokietijoje.

(Pabaiga)
Priartėjus prie rytinio Flori

dos krašto, vėl pasirodė moteliai, 
vasarnamiai ir mažesni miestu
kai, kol pasiekėm priemiesčius 
ir patį Miamį. Nežinau tiksliai 
Miami kurorto istorijos, bet 
sprendžiu, kad ji nėra sena. 
Miestas daro didmiesčio įspūdį, 
smarkiai statosi, turi apie pusę 
milijono gyventojų, gatvės pla
čios, gana švarios, viešbučių ir 
vilų labai daug ir Velykų proga 
visi kambariai buvo užimti. Ypa
tingai daug didelių viešbučių 
Miami Beach rajone, kur buvo 
ir mano Traymor hotelis.

Tai yra siauras pusiasalis, iš 
vienos pusės Atlanto paplūdy- 
mys, kuris yra padalintas į pri
vačius viešbučių paplūdymius — 
tiek pločio, kiek viešbučio skly
pas. Iš kitos pusės yra Indian 
Creek įlanka. Man atvykus į 
Miami Beach penktadienį vaka
re, okeanas visą laiką buvo ne
ramus, maudytis privačiuose pa- 
plūdymiuose buvo uždrausta, 
reikėjo pasitenkinti hotelio mau
dymosi baseinu. Saulės irgi ne 
perdaugiausia buvo per tas 6 
dienas, užtat vėjai labai stiprūs, 
bet oro ir vandens temperatūra 
visą laiką buvo šilta. Sekmadie
niui nupirkau bilietą į Key West 
iškylą,, nes pranešė tai dienai 
lietingą orą. tai pliaže nebūtų 
ka veikti. Tikrai, smarkus tro- 
pikinis lietus lijo prieš saulės 
tekėjimą, prikėlęs miegančius ir 

-sukliudęs Rezurekcijas, kurios 
čia laikomos saulei tekant.

Key West tai yra toliausia į 
pietus išsikišęs JAV taškas, su
sidedantis iš nedidelės salos, kaž 
kada buvusios piratų mėgiama 
buveine. Į ją važiuojama plentu, 
pravestu per keletą mažesnių ir 
didesnių salų, kurios sujungtos 
ilgais tiltais; ilgiausias yra 7 my
lių, taip kad, turbūt, daugiau 
tenka važiuoti tiltais, nei per sa
las. Jie ir pritraukia turistus’. Be 
jų nieko ypatingo ten pamatyti 
neteko. Salos apaugę tankiais 
krūmokšniais, didesni medžiai 
apkarę ispanų samanomis. Išky-

raudonus žiedus ir kabančius, 
dešros pavydalo, juodus vaisius; 
turtuolių viešbutį, kur pigiau
sias kambarys parai kainuoja 
$300. Apžiūrėjome Miami uni
versitetą, gydytojų nuosavą, jų 
pastatytą, didelę ligoninę,

Trečiadienį ilsėjaus prieš ke
lionę atgal į Torontą. Ketvirta
dienį rytą išvykau į Dayton 
Beach. Kelionė truko 10 vai. ir 
buvo viena iš įdomiausių, nes 
ėjo visą laiką Floridos rytine pa
krante, geru plentu ir daugiau 
apgyventam vietovėm. Teko pra
važiuoti, daug gražių kurortų su 
patogiais paplūdymiais, viešbu
čiais ir vasarnamiais. Oras buvo 
visą dieną saulėtas ir šiltas, bet 
visą laiką autobuse veikė oro 
vėsintuvas, kas darė kelionę ne
varginančią. Daytona Beach pa
siekėm pavakary, ten rezerva
vau vietą rytojaus 8.45 v.v. sce- 
nicrouisery kelionei į Detroitą ir 
Torontą. Visą dieną penktadienį 
apžiūrinėjau šį gražų kurortą, 
turintį labai ilgą ir platų plia
žą, sua toli į Atlantą išsikišusiu 
tiltu ant polių, panašų kaip buvo 
Palangoje, tik ilgesnį ir platesnį. 
Pusiau tilto, jo šone, didelis pa
statas su sale šokiams ir resto
ranui. Vakare ątėjęs mano auto
busas pasirodė pilnas ir mhn iki 
Cincinati reikėjo važiuoti pa
prastu autobusu, nes nenorėjau 
laukti kelias valandas sekančio, 
kuris irgi galėjo būti pilnas, nes 
po švenčių daug žmonių grįžo 
namo.

Bendrai per tas 14 dienų teko 
daug ką pamatyti nauja, suly-- 
ginti Floridos kurortus su Euro-. 
pos Rivieros kurortais, kur man 
teko taip pat balandžio mėnesi 
atostogauti, kur ir klimatas yra 
panašus, ir palmės tos pačios. 
Tačiau skirtumas yra didelis. 
Toks, koks tarp Europos ir Ame
rikos bendrai paėmus. Rivieroje 
niekur džunglių ar negyvenamų 
vietų nesimatė, visur žmonės gy
vena, išnaudodami kiekvieną že
mės pėdą. Floridoje gi pavažia
vęs toliau nuo miesto, sutinki

atstovas, jei ponia Lord būtų pa
reiškusi, kad štai Kersteno Kon
gresinio Komiteto’ tyrinėjimas 
parodė, jog Pabaltijo tautos yra 
pavergtos, terorizuojamos, naiki? 
narnos, kad JT privalo remda- 
mosios Kersteno Komiteto ra
portu kuo skubiausiai pradėti 
Pabaltijo tautų baisios tragedi
jos tyrinėjimą ir gelbėtų ką dar 
galima; išgelbėti. Žinoma tironų 
pasamdytas melagis toks drau
gas P. D. Morozov, kaip prane
ša Associate Press atsišaukęs, 
kad kam, kam, bet Pabaltijo tau
toms tautinio-apsisprendimo tei
sė tik jau nerūpinti.... Jos — 
“Lietuva, Latvija ir Estija pa
čios laisvu noru įsijungė į Ta
rybų Sąjungą”. Pabaltijo valsty
bės, lygiai kaip ir Rytų Vokieti
ja esančios “laisvos, suverenės 
ir patenkintos”.

Niujorko Pavergtųjų 
veiksniai tuoj pat reagavo 
Iki praėjusio sekmadienio ne

buvo patirta, kaip reagavo į ši
tokį begėdišką, net be pavyzdžio 
melą VLIKas. tačiau Niujorko 
laisvinimo veiksniai reagavo ne
delsdami. Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos Laisvės komitetai, .ku

vinimas truktų trumpiau nei 
daugelis mano, nes pavergtosios 
tautos tik laukia progos sukilti.

Niujorke apie VLIKo 
pastangas susitarti su 
diplomatais
VLIKo pirmininkui pasiūlius 

‘•“Diplomatijos Šefui”, susitikti ir 
išlyginti nuomonių skirtumus, 
kad suvienyti visas jėgas Lietu
vos laisvinimui, p. Lozoraitis 
kreipęsis į savuosius kolegas ir 
daugiausiai priklausysią, ką at
sakysiąs Lietuvos Ministeris Va
šingtone, nuo kurio priklauso 
DŠ materialinė egzistencija.

Atidėta Pavergtųjų Tautų
Seimas Strassburge
Niujorke taip pat pranešama, 

jog Pavergtųjų Tautų Seimo pla
nuotoji sesija Srassburge dėl 
rinkimų Didžiojoje Britanijoje 
nukelta į liepos 5 d. Todėl ir Lie
tuvių delegacijos pirmininkas V. 
Sidzikauskas Europon išvyks vė
liau nei buvo planuota.

les bilietas kainavo $10 su nemo- į neužmatomus plotus žemės pir- 
kamais priešpiečiais. Kelio ilgis mykščiame stovy* žmogaus ran- 
i viena gala apie 165 mylias uz- kos nepaliestos, su nuskurusia 
ėmė visą dieną. Dar važiuojant: augmenija ir liūdna išvaizdą. To- 
cakelėj matėme didelę, juoda' ' ‘ ■ . ..
žuvį augštai šokančią iš vandens* 
kad pagautų jai. nuo tilto duoda
ma maistą.

Velykų pirmadieni paskyriau 
tik: poilsiui, diena pasitaikė sau
lėta. tai pasikepinau saulėje ir 
pasimaudžiau okeano sūriam, 
mėlynai skaidriam vąndeny, bet 
tik baseine. Antradienį vėl va
žiavau apžiūrėti Miami įžymy
bių. Iš jų gal Įdomiausias, tai 
vieno turtuolio pastatytas ir 
Įrengtas indėnu kaimas, kur gy
vena kelios indėnų šeimos savo 

. senais papročiais. Tam kaime 
yra laikomos beždžionės, įvairia
spalvės papūgos ir daugybė kro
kodilų, kurių galima buvo ma- 
tvti atskirose užtvarose nuo ma
žiausio, tik gimusio, iki pačių 
didžiausių. Apžiūrėjus visą kai
mu ir padarius indėnų vaikų ir 
jų motinų nuotraukas, per gar
siakalbi pranešė, kad bus rodo
ma indėno kova su krokodilu. 
Indėnas be jokių priemonių; tik 
vikriai su rankomis ir kojomis 
veikdamas, didžiulį krokodilą 
paguldė augštiefiiibką -if kovą 
laimėjo. Šoferis, "mūšų vadovas, 
dar parodė mums ispanu medį. 
Medis neturi lapų, tik didelius

kių vaizdų teko matyti ir kitur 
Amerikoje. Gal už šimto metų, 
kuomet gyventojų Amerikoje 
padvigubės, savaime sumažės 
džunglės, ir kultūra bei civiliza
cija lygiau pasiskleis po visą tur
tingą ir didelį kraštą.

Parkai Miami negausūs ir tie 
kaip ir apleisti, tušti, žmonių 
pamiršti. Visi sėda į automobi
lius ir važiuoja. Kur? Nesvarbu, 
bile tik mašinoje.

Baigdamas turiu pažymėti, 
kad tai buvo greičiau ’ informa
cinė, o ne poilsio kelionė. Kelia
vau pirmą kartą pamatyti pačią 
Ameriką, jos gamtą, žmones, 
kultūrą ir civilizaciją aplenkiant 
jos didmiesčius. ,

VASARVIETĖ
MERCURY LODGE

Laiveliai, kabinos, kambariai.
Autobusai privažiuoji prie 
vietos. Randasi rytinėje Lake 
Simco pusėje, 1 mylia i šiaure 
nuo KESWICK, Ont ‘

Sav. L. P. Krilavičiai

ALDERMANAS 
JOSEPH M. GOULD 

Ontario liberalų konvencijos 
vienbalsiai išrinktas atstovau
ti Belwoods rinkiminę apylin
kę birželio mėn. įvykstančiuo
se provincijos rinkimuose.

Ponas Gould atstovauja 5 
ward’ą kaip aldermanas jau 
penktus metus, taip pat 2 me
tus jis išbuvo metropolinėje 
tarnyboje. Jis yra Liberalų 
partijos darbo politikos komi
teto pirmininkas. Jei Ontario 
prov. rinkimus laimėtų libera
lai, ponas Gculd greičiausia 
gautų darbo ministerio port
felį. I

ĮSIGYKIME 
Steigiamojo Seimo 

prisiminimą
Gegužės 15 d. visi laisvojo pa

saulio lietuviai minės Steigiamo
jo Seimo sukakti. Tai svarbi su-; 
kaktis nes Steigiamasis Seimas- 
padėjo Lietuvos valstybės pa
grindus, ypač išleisdamas pir
mąją konstituciją.

Ta proga Sp. B-vė “Žiburiai” 
platina STEIGIAMOJO SEIMO 
PRISIMINIMĄ — Steig. Seimo 
išleistosios ir kitų konstitucijų 
rinkinį.

Patogaus formato knygelė 
gaunama pas visus spaudos pla
tintojus ir B-vės centre — 941 
Dundas St. W. Toronto, Ontario 
Canada. Kaina $0.70.

Atėmė 21.000 leidimų
(Ontario kelių ministeris Allan 

pareiškė, kad atėmimas leidimo 
vairuoti automobilį esanti di
džiausia bausmė nedrausmin
giems automobilistams. Praėju
siais metais buvę atimta 21.056 
asmenims leidimai. Šios bausmės 
vairuotojai labiausiai biją. “Mes 
nuolat stengiamės pašalinti nuo 
kelių vairuotojus, kurie nesilai
ko aiškių sveiko proto taisyklių” 
— pareiškė mirysteris. Pagal sta
tistiką, 1954 m. benzino suvar
tojimas pakilo 6.7%, o nelaimių 
skaičius sumažėjo 3.4%. Dau
giausia nelaimių atsitinka ne 
jaunuoliams vairuotojams. Pa
gal praėjusių metų statistiką, 
daugiausia nelaifnių~atsitiko vai
ruotojams 25-54 m. amžiaus.

ŽUKLAVIMO
IR ĮVAIRIUS KITUS SPORTO 
REIKMENIS SU ATITINKAMO
MIS NUOLAIDOMIS GAUSITE
TIK ....%,. . ?. .-:ą-

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

Čia pat galima užsisakyti laivams motoras bei įvairius medžioklinius šautuvus.

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
Jrengio naujos, visu apŠ.ldymo rūsių 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
nus oil burnerius, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšildymo šakas. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti. Įrengta vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

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

fe."

VL ANDRIJAUSKAS (W. Anlrews) 
Active Mortgages Sales Brokeris

1

1147 DUNDAS ST. W. TER LU 1346 
TORONTO, ONT.

MORGIČIAI PERKAMI, PARDUODAMI, 
a ATNAUJINAMI.

TAIP PAT* MORGIČIAI STATYBININKAMS 6%.
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Steigiamasis Seimas |į
Nepriklausomos Lietuvos gy

venime 1926 m. gale paneigus 
parlamentarinę demokratinę sis
temą, jos vietoje pastačius auto
ritetinį režimą, net Steigiamasis 
Seimas buvo išuitas iš tautos at
minimo. Jo susirinkimo metinės 
anksčiau švęstos kaip valstybinė 
šventė, buvo pakeistos dirbtina. 
Tautos švente rugsėjo 8 d. Ta
čiau ištikrųjų Steigiamasis Sei
mas ir jo nuveiktieji darbai bu
vo pagrindas viso nepriklauso
mo Lietuvos gyvenimo. Tad ne
nuostabu, kad šiandieną mes su
stojame ties juo nors trisdešimt- 
penktose metinėse..

Kiekvienos valstybės gyveni
mo pagrindą sudaro jo konstitu
cija. Ji nustato valstybės san
tvarką, pagrindinius valstybinio 
gyvenimo principus. Ir atsikū
rusios Lietuvos pagrindus nu
statė Seigiamasis Seimas priim
damas valstybės konstituciją — 
deklaravo, kad atstatomoje vals
tybėje norima “sudaryti sąlygas 
teisingumui ir teisėtumui tarpti 
ir patikrinti visų piliečių lygy
bę, laisvę ir gerovę, o žmonių 
darbui ir dorai tinkamą valsty
bės globą” (preambulė), o vals
tybę paskelbė demokratine res
publika, kurioje “suvereninė 
valdžia priklauso Tautai”. Iš ši
tų principų išplaukė ir sekantie
ji konstitucijos paragrafai ir visi 
įstatymai. ‘

Kaip žinia, Steig. Seime dau
gumą atstovų turėjo krikščionių 
demokratų blokas — 59 atstovus 
iš 112. Be to, dar buvo 28 valst. 
liaudininkų, 13 socialdemokratų, 
6 žydų, 3 lenkų, 1 vokiečių ir 2 
nepartiniai atstovai. Krikščionys 
demokratai turėjo absoliutinę 
daugumą, tačiau nei jie veržėsi 
vieni valdyti, nei kitos partijos 
kratėsi nuo valstybės kuriamo
jo darbo. Taip ir konstitucijos 
ruošimo komisijoje be trijų 
krikščionių demokratų — pirm, 
prof. A. Tumėnas. Z. Starkus ir 
prel. K. Šaulys, — dirbo taip pat 
liaudininkų lyderis M. Šleževi
čius ir socialdemokratų lyderis 
K. Venslauskas — abu advoka
tai. Pagrindiniais valstybės san
tvarkos klausimais partijų pa
žiūrose didėlių skirtumų nebu
vo, išskyrus pasaulėžiūrinius 
klausimus, t.y. ten, kur buvo su
siduriama su religijos bei auklė
jimo klausimais. Buvo dar šiokių 
tokių skirtumų pažiūrose į pre
zidento instituciją, kurios valst. 
liaudininkai, o ypač socialdemo
kratai visiškai nenorėjo — lai
kėsi nusistatymo, kad galėtų tas 
funkcijas atlikti ir seimo pirmi
ninkas. Tačiau nuo balsavimo 
susilaikė tos abi partijos dau
giausia dėl pasaulėžiūrinių da
lykų, ypač dėl Bažnyčios padė
ties'ir tikybos mokymo mokyk
lose. Tuo būdu konstitucija bu
vo priimta 10 balsais iš 94 daly
vavusiu tame posėdy. Už’balsa

vo* visi dalyvavę krikšč. demo
kratai, žydai, išskyrus vieną, ir 
vienas -nepartinis. Prieš balsavo 
tik yienas nepartinis Zubauskas, 
o valstiečiai liaudininkai, social
demokratai ir kt. susilaikė. So
cialdemokratai giedant himną iš 
salės išėjo, atseit, protestavo 
prieš džiūgavimą konstituciją 
priėmus, tačiau prieš ją nebal
savo.

Šiandien aną Steigiamojo Sei
mo konstituciją pripažįsta vie
nintele demokratiška ir teisėta 
konstitucija ir valstiečiai liaudi
ninkai ir sociademokratai. Tada 
jiems juk ištikrųjų buvo nepa
togu balsuoti už konstituciją, ku
ri pradedama žodžiais “Vardan 
Dievo Visagalio”. Juk socialistai 
tikybą buvo apskelbę prietarais 
nesusipratusios minios. Aišku, 
jie negalėjo balsuoti už Bažny
čios teisių apdraudimą bei už ti
kybos mokymą mokyklose. Juk 
tai buvo pačioje Steig. Seimo pa
baigoje — 1922 m. rugpjūčio 1 d., 
t.y. prieš netrukus būsiančius 
eilinio - pirmojo seimo rinkimus. 
Ką gi būtų tekę sakyti savo rin
kėjams, kaip bekoneveikti kuni
gus, jei būtų balsuota už pali
kimą jų turimos vietos lietuvių 
tautos gyvenime.

Antras didelis ir epochalinis 
Steigiamojo Seimo darbas buvo 
žemės reforma. Pagal įstatymą 
žemės savininkams tegalėjo būti 
palikta 80 ha žemės, o visa kita 
priskirta į žemės reformos fon
dą, kuris išskirstomas pirmiau
sia kariams savanoriams aprū
pinti ir apskritai mažažemims 
bei bežemims. Ir šis įstatymas 
buvo priimtas 1922 m. kovo 29 
d. už jį tebalsuojant vien krikšč. 
demokratų blokui ir nepartiniam 
Žitinevičiuį, tam pačiam, kuris 
balsavo ir už konstituciją. Vals
tiečiai liaudininkai ir žydai su
silaikė (iš viso 29), o socialdemo
kratai (7) balsavo prieš. Liaudi
ninkai anais laikais, mat, dar 
svyravo netoli socialistų ir kal
bėjo apie žemės nacionalizavi
mą, nors nesispyrė tą įgyvendin
ti tuč tuoj aus. Be to, jie siūlė 
kiek mažesnes neliečiamas nor
mas. nors šiaip nebuvo toli nuo 
krikščionių demokratų (Ypač 
kaikurie iš jų, pvz. A. Rimka). 
Socialdemokratai anais laikais 
buvo radikalesni už šiandieni
nius ir aiškiai stovėjo už visos 
žemės nacionalizavimą bei vals
tybinę ūkio kontrolę. Kaikurių 
jų ano meto kalbos radikalios, 
net primenančios komunistų kal
bas. Jie nepripažino privačios 
nuosavybės, todėl žemės skirsty
mą bežemiams po gabalėlį laikė 
netiksliu dalyku, nors patį nu
savinimą, atėmimą iš dvarinin
kų rėmė.

Steigiamojo Seimo pravesta 
žemės reforma turėjo milžiniš
kos reikšmės. Politiškai b.ei tau
tiškai tai reiškė pašalinimą iš

Busite patenkinti

SALAD A TEA
DĖŽUTĖSE arba MAIŠELIUOSE — tai yra

PUIKIAUSIA KANADOS ARBATA

Lietuvos gyvenimo sulenkėjusių 
dvarininkų įtakos ir sustiprini
mą lietuviškosios liaudies. Pasi
dariusio žemes savininku, ūki
ninku, buvusio bežemio pasikei
tė visa psichologija. Tas beabejo 
juntama ir nūdieniame Lietuvos 
gyvenime, nes kochozinėje siste
moje beabejo daug svetimiau 
jaučiasi buvęs ūkininkas, negu 
buvęs kumetis. Reforma buvo 
reikšminga taip pat ūkiškai, nes 
smulkus ūkis daug lengviau ga
lėjo išvystyti pelningus pieno 
bei gyvulių ūkį, negu tai būtų 
galėjęs padaryti stambus ūkis ir 
dar atsilikusio galvojimo dvari
ninko rankose.

Kitas ūkiškai labai svarbus 
Steigiamojo Seimo darbas buvo 
išleidimas savo valiutos, kuri 
nuo pat pradžių buvo pastatyta 
ant stiprių pagrindų ir pasirodė 
pastoviausia Europos valiuta. Ji 
laidavo normalų Lietuvos ūkio 
vysymąsi, kai kaimyniniai kraš
tai dar pergyveno eilę sukrėti
mų.

Kokią tik Lietuvos gyvenimo 
sritį imsime, visur rasime pa
grindus padėtus Steigiaimojo 
Seimo. Jis įkūrė visą eilę bankų, 
universitetą, meno ir muzikos 
mokyklas, Čiurlionio vardo me
no galeriją, ir t.t. ir t.t. Jo iš
leistų apie 300 įstatymų aptvar
kė visas Lietuvos gyvenimo sri
tis. *

Sutvarkė Steigiamasis Seimas’ 
ir užsienio reikalus. Jo vadovy
bėje buvo nustatytos valstybės 
sienos — specialiomis sutartimis 
su Latvija ir Sovietų Rusija, taip 
pat nustatyta ilgametė laikyse
na su Lenkija, okupavusią Vil
niaus kraštą. Kai ginklo ir dip
lomatinių kovų priemonėmis ne
pasisekė atgauti sostinės, kai 
Lenkija Steigiamajam Seimui 
tebedirbant paskelbė Vilniaus 
krašto inkorporavimą į Lenkiją, 
Lietuva atsisakė su ja palaikyti 
betkokiuos santykius.

Taip pat Steigiamojo Seimo 
metu Lietuva buvo priimta į 
Tautų Sąjungą, ir užmezgė dip
lomatinius ryšius su visomis 
valstybėmis. Buvo išgautas dide
lės dalies valstybių pripažinimas 
Lietuvos de jure, o netrukus ir 
paskutiniosios pripažino (Angli
ja, Prancūzija, Italija ir Japoni
ja— 1922 m. gruodžio 20 d.).

Parlamentarinės demokratijos 
priešų autoritetiniam režimui 
paremti dažnai nurodoma į ne
valyvas formas išvirstanti par
tinė agitacija. Beabejo tai.neigia
mybė, kuri priklauso nuo visuo
menės kultūrinio lygio, tačiau 
tenka priminti, kad Steigiama
jam Seime mūsų partijos parodė 
augštą valstybingumo lygį ir ne
simėtė į beatodairines varžybas, 
bet stojo į rimtą valstybinį dar
bą. Dirbo visos didžiosios frak
cijos seimo komisijose ir vyriau
sybė buvo sudaryta koalicinė — 
krikščionių demokratų ir valst. 
liaudininkų.

Steig. Seimo prezidiumas bu
vo sudarytas koalicinis — pirmi
ninkas krikšč. d. A. Stulginskis, 
I vicepirm. valst. 1. dr. J. Stan- 
gaitis, II vicepirm. — k.d. kun.. 
J. Staugaitis (vėliau Žemaičių 
vyskupas), I sekr. valst. 1. — L- 
Natkevičius, II sekr. — k.d. P. 
Radzevičius ir dar du sekreto
riai — soc. d. B. Girtautas ir žy
dų atstovas N. Fridmanas.

Kai 1920 m. rudenį Seigiama- 
jam Seimui bei vyriausybei iš
kilo neatidėtinų dienos reikalų, 
kai reikėjo gelbėti pačią valsty
bę nuo grėsusio lenkų okupaci
jos pavojaus, kai reikėjo vesti 
sunkią ginklų ir diplomatinę ko
vą, valstybės pagrindų tvarky
mo darbus teko laikinai atidėti. 
Kad sprendimų būtų greičiau 
pasiekiama, buvo sudarytas vad. 
Mažasis Seimas — atseit Steigia
mojo Seimo delegacija, o visas 
Steigiam. Seimas buvo paleistas 
atostogų. Mažasis seimas veikė 
nuo 1920 m. spalio 22 d. iki 1921 
m. sausio 17 d. Jis vėl buvo su
darytas ne iš vienos vadovau
jančios partijos, bet iš visų. Į jį 
įėjo: iš krikšč. dem. — St. Seimo 
pirmininkas A. Stulginskis, M. 
Krupavičius ir A. Tumėnas;, iš 
valst. liaud. — M. Sleževičius ir 
V. Lašas; socialdem. — K. Vens-

LAISVĖS KOVOS
Kai bent kiek giliau peržvelgi 

Tėvynės laisvinimo pastangas, 
kai persvarstai mūsų užimtų po
zicijų ir akcijos vedimo tinka
mumą, neretai prisiverti pagal
voti, kad nevisada tinkamai ir 
vietoje pabrėžiame svarbiausią
jį momentą, visoje laisvinimo 
kovoje — užmirštame pačią ko
vojančią tautą, vis dar atkakliai 
ir veiksmingai besipriešinančią 
svetimai priespaudai.

Stambi sauja pasitraukusiųjų 
iš Tėvynės, gražiai talkininkau
jama senesnės kartos išeivių ir 
būrio čiagimių lietuviškos dva
sios amerikiečių bei kanadiečių, 
gana narsiai kelia viešumon Lie
tuvą ištikusią nelaimę, bando 
laimėti daugiau draugų, daugiau 
pritarėjų įtakingose Vakarų pa
saulio vietose ir bando tinkama 
linkme pakreipti ir šių kraštų 
viešąją opiniją. Neretai mes šau
kiame, apeliuojame į laisvųjų 
sąžines, siunčiame rezoliucijas, 
priminimus ir padėkas, prašome

ĮPAREIGOJIMAI
Sukomunistintas “Inkaras

STEIGIAMOJO SEIMO 
NARIAI ŠIUO METU GYVENĄ 

TORONTE

Vaclovas Vaidotas

Kazys Kupčiūnas

pareiškimų, meldžiame patiki
nimų, rašome raštus, renkame 
parašus, bet ir vėl užmirštame 
vieną ir svarbiausiąjį: per retai 
prakalbame kovojančios tautos 
vardu. Ne mes, čia išeivijoje pa
skendę ir vis giliau grimstą į tar
pusaviu rietenų makalynę, gali
me dar užimponuoti didžiųjų 
akims, bet tik tie, ir šiandien 
gyveną Tėvynėje ir šiandien, 
jau vientiolikti metai tempią 
sunkiąją okupanto naštą. Turi
me kalbėti ne savo, bet jų vardu, 
turime ne prašyti, ne maldauti, 
bet reikalauti Lietuvos išlaisvi
nimo. Reikalauti todėl, kad pati 
Lietuva yra karo padėtyje su 
Sovietų Sąjunga, ir priešo, gau
sesnio ir stipresnio priešo, įvyk
dytas užėmimas, juk dar nereiš
kia lietuvių tautos pasidavimo 
ar susitaikymo su savo nelem
tuoju likimu. Ir tuo metu, kai 
psteaulis galvoja, kad jau dešimt
metis praslinko nuo II karo pa
baigos, kaip tik tuo pačiu metu 
kruvina kova vyksta ir toliau 
mūsų tėvų žemėje. Patikrintos 
žinios tvirtina, kad nelygioje ko
voje prieš raudonąjį engėją, jau 
yra žuvę 35.000 mūsų brolių ir 
sesių! Štai, kur neginčijama ir 
šventa kraujo auka ant Tėvynės 
laisvės aukuro, kurios nuginčyti 
neįstengia nei pats okupantas. 
Tai rodo, kad lietuvių tauta duo
da tvirtą ir nepajudinamą atsa
ką drįsusioms pasikėsinti prieš 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. O mes, save neretai laiką 
“geriausiais tautos sūnumis” ar 
įstengiame išnaudoti tą taip svar 
bų ir svarų faktą — kovojančios 
tautos, mūsų partizanų nuopel
nus? Ar paduodame pasauliui 
tas žinias, atėjusias tiesiai iš ko
vos lauko Lietuvoje? Ar pertei
kiame mūsų tautos pasiryžimą 
ir ne maldavimą, bet neatšaukia- j j____________
mą reikalavimą — laisvės Lietu- gaminama balta guma, kur jau 
vai' Vargu ar padės protesto re- pagal visas taisykles juodi suo- 
zoliucijos ir kiti popieriniai de- džiai nereikalingi.

■ maršai, jei neišnaudosime lietu- Paruoštos gumos mišinys to- 
' vių tautos kraujo liudijimo, ku-iĮjau keliauja į valcų mašinas.
ris tik vienas tegali būti nepaju- Duokime žodį drg. Bašlamino- 
dinamu ir konkrečiausių įnašu vuį; Ceche stovi sugedę treji vai- j 
visose laisvinimo pastangose. cai. Valcai Nr. 2 stovi jau trečias 
Kai mūsų visas ryžtas ir pastan- mėnuo, valcai Nr. 7 — pusmetis, 

(nukelta į 7 psl.) o valcai Nr. 1 — beveik

“Inkaras” apdovanotas 
tarybine technika 
Lietuvos nepriklausomo gyve

nimo dienomis Vilijampolėje bu
vo pastatytas gumos ir guminės 
avalynės fabrikas ‘Inkaras”, ku
rio augštos kokybės gaminius 
prisimena kiekvienas lietuvis. 
Tenka stebėtis, kad komunistai 
nepakeitė “Inkaro” pavadinimo 
į kokią “Raudonąją pašvaistę”, 
“Raudonąjį Spalį” ar panašiai. 
Pavadinimas “Inkarui paliktas 
tas pats, bet jame įvesta komu
nistinė tvarka: “Inkaro” gumos - 
avalynės kombinato kolektyvas, 
nuolat įvaldydamas naują tary
binę techniką, pateikia vartoto
jui vis daugiau tekstilinės, gu
minės avalynės”. Taip skelbia 
“Tiesos” korespondentas drg. 
Varkulevičius. Savo straipsnyje 
jis gana smulkiai aprašo, kaip gi 
iš tikrųjų atrodo ta “naujoji ta
rybinė technika”, kurios dėka 
fabrikas dėl prastos kokybės ga
minių vien tiktai praėjusiais me
tais turėjo šimtus tūkstančių 
rublių nuostolio. y

Geležgaliai sodžiuose
Paruošimo ceche grupė darbi

ninkų ruošia gumai gaminti mi
šinį. į skardinius katilus pilami 
chemikalai, kaučiukas ir suo
džiai. “Tiesa” nusiskundžia, kad 
suodžiai nėra sijojami, nes fabri- • 
kas, aprūpintas priešakine tary-! 
bine technika vis dar neturi Emeljanova sugaivojo dar man- 
suodziams sijoti masinos Todėl dresnį tHuka; «Tepdama -klijais 
suodžiuose pilna virvagalių, ge-1 padus sava5)ališkai atskiedžia- 
lezgahų ir akmenų. Aišku, gu- kjįjus tįk todėl, kad su skystes-

tai. Vieni iš jų neveikia dėl 
elektros motorėlio, antrieji — 
dėl dantračio. Ir kada juos paga
liau sutvarkys, niekas nežino”... 
Čia meistras Bašlaminovas nusi
skundžia, kad visą žalią gumą 
tenka sudoroti dviem valcais, 
kas praktiškai yra neįmanoma. 
Todėl fabriko kampe jau kelin
tas mėnuo guli krūva neapdirb
tos gumos.

Apie atšokančius padus
Toliau guma leidžiama į kitas 

mašinas, vadinamas kalendro
mis, iš kur jau išeina pagamintos 
gumos plačios juostos. Kalendro
se guma veliasi prie volų. Dar
bininkai tepa volus vazelinu. 
Problema atrodo puikiai išspręs
ta, bet išriebaluota guma vėliau 
nelimpa prie botų ar kaliošų pa
dų. Gumai padėti nėra stalų. Ji . 
mėtoma ant dėžių ir statinių. Re
zultate apsivelia visokiais nešva
rumais. Kirpėjai stengiasi pada
ryti normą virš plano. Jie nesi- 
smulkina ir nesigraužia, jeigu 
botams auliukai kreivai sukerpa
mi, nors dėl to vėliau išeina 
kreivi botai. Didžiausia bėda 
prasideda su kulnimis ir padais. 
Ir kulnis ir padus tenka du kar
tus tepti klijais, kad jie tvirtai 
laikytųsi. Tačiau daugumas dar
bininkų priešakinės technikos 
vardan kulnis klijais tepa tik 
vieną kartą, o darbininkė drg.

ma, kurioje įsimaišo tokių prie
dų, niekam netinkama ir ją ten
ka nurašyti į nuostolius kaip 
broką. Per išgverusias duris ir 
išmuštus langus .traukia skers
vėjis ir po visus kampus nešioja 
juodus suodžius, net ir tada, kai

Paruoštos gumos mišinys to
liau keliauja į valcų mašinas.

Ruonių medžioklė Kanadoje
, federaliinės biologinės 
; prie St. Andrew, New

du me-

lauskas ir žydų atst. N. Fridma
nas. Kandidatais buvo: St. Seimo 
vicepirm. dr. J. Staugaitis, L. 
.Natkevičius, J. Krikščiūnas, Juo
zas Vailokaitis, E. Draugelis, S. 
Kairys ir M. Soloveičikas. Tai
gi įėjo į jį ir socialdemokratai, 
nors svarstant Maž. Seimo suda
rymą buvo pasisakę griežtai 
prieš.

Pirmoji parlamentarinio lai
kotarpio vyriausybė taip pat bu
vo koalicinė. Min. pirm. dr. K. 
Grinius, vidaus r. min. R, Ski
pitis, krašto apsaugos — K. Žu
kas, užsienių r. — J. Purickis, 
teisingumo — V. Karoblis, švie
timo — K. Bizauskas, finansų, ir 
prekybos - pramonės — E. Gal
vanauskas, žem. ūkio — J. Alek
sa, žydų r. *— M. Soloveičikas ir 
gudų r. — D. Siemaška.

Valstiečiai liaudininkai oficia
liai koalicijoje su krikšč. dem. 
lieka iki 1922 metų sausio 13 d. 
Naujas kabinetas oficialiai nebe- 
siskaitė . koalicinis, jokia kita 
partija atsakomybės dėl jos veik
los nesiėmė, tačiau jo sudėty bu
vo visa eilė žmonių daug arti
mesnių valst. liaud. ir net soc. 
dem. negu krikšč. demokratams: 
min. pirm. E. Galvanauskas, užs. 
reik. min. — V. Jurgutis, krašto 
aps. — B. Sližys, vidaus r. — K. 
Oleka, švietimo — P. Juodakis, 
finansų, prek. ir pramonės — J. 
Dobkevičius, žemės ūkio — J. 
Aleksa, teisingumo — V. Karob
lis, susisiekimo — P. Vileišis, žy
dų ir gudų r. — tie patys.

Šios sudėties kabinetas yra pa
sirašęs ir konstituciją, tik vietoj 
Vileišio susisiekimo min. pasira
šė l.e.p. B. Tomašauskas.

Taigi galime pasigėrėti Stei
giamojo Seimo ne tik,darbų vai
siais, bet ir metodais bei dvasia, 
kuria buvo dirbama. Valstybinis 
darbas buvo dirbamas neprity
rusių žmonių, neturinčių nei pa
siruošimo nei praktikos, bet ge
ra valia ir pasiryžimu ir atnešė 
gražių vaisių. A. St,

(CSc.) Balandžio ir gegužės 
mėnesiais medžiotojai hulupa 
260 000 ruonių kailių. Juos su- 
medžioja prie Labradoro krantų 
ir St. Lawrence įlankoj. Kailiai 
yra lupami nuo ruonių mažyčių, 
nesenesnių kaip 10 dienų; bend
ra kailiukų vertė siekia vieną 
milijoną dol.

Įstatymas dar nenustatė, kiek 
ruonių gali būti užmušta kas
met. Tuo tarpu Prifiloff salose, 
kur Aliaskos medžiotojai ieško 
ruonių kailių, yra įvesta griežta 
kontrolė ir nustatytas leidžiamų 
užmušti ruonių skaičius.

Paskutiniais metais ir Kana
dos vyriausybė tuo reikalu susi
rūpino, nes ir ruoniai gali būti 
išnaikinti, kaip tai atsitiko su 
vietos stumbrais (buffalo). Dve
jiems žymiems biologams yra 
pavesta studijuoti ruonių reika
lą ir pamėginti nustatyti jų skai
čių. Tai yra dr. Dean Fischer iš

niais klijais jai lengviau būtų 
tepti. O kad nuo tokio klijavi
mo greit atšoksta padai, — jai 
nesvarbu”.. . Iš pagamintų 639 
porų guminių batų 451 pora pa
skiriama į trečią rūšį. Kągi — 
linksma tarybų Lietuvoje: šoka 
žmonės, šoka padai nuo batų ... 
Nuostabi, tikrai nuostabi ta prie
šakinė tarybinė technika.

“Tiesa” bara “Inkaro” 
vadovus
Drg. A. Varkulevičius kimba, 
kudlas “Inkaro“ vadovams. 

Fabriko direktoriumi yrą drg. 
Mickevičius, o partinės organiza
cijos sekretoriumi — drg. Kal- 
manavičius. Jie puikiai žino, ko
kia bloga tvarka “Inkaro” fabri
ke, bet nieko nedaro. Šių metu 
sausio mėnesį fabrike liko 2.769 
poros vyriškų kaliošų, kurių net 
prie geriausių norų negalima iš
leisti į rinką, nes, lenką manyti, 
padai atšoko dar nesuspėjus dar
bo užbaigti. ,

Vadovai savo ruožtu skundžia-

1

stoties 
Bruns

wick, ir dr. David Seargent iš 
New Foundlani Fischeries Re
search Station prie St. John.

Ruoniai negyvena poromis: 
Šiaurės ruoniai patinai įsitaiso 
haremus ir juos gindami kovoja si žaliavos stoka. Odos - avaly- 
ligi paskutiniųjų.

Mokslininkai pripažįsta, kad 
medžiotojų vartojamas būdas 
užmušti ruoniukus sudaužant jų 
galvos kiaušą yra žmoniškas, nes 
jis yra greitas, be ilgo kankini
mosi. Dabartinės medžioklės pa
lyginus su vykusiomis seniau, 
kada 300 laivų su 10 000 medžio
tojų ir jūreivių išplaukdavo se
zono laiku, yra daug mažesnės. 
Kanados vyriausybė susirūpinu
si, kad nebūtų išnaikinti ruonių 
paskutinieji likučiai, kol bus 
įvesta medžiojimo kontrolė. Jai 
nustatyti tik trūksta reikalingų 
žinių.

nės pramonės trestas neatveža 
laiku žaliavos arba ją pristato 
labai blogos rūšies, o kartais “In
karui” skirtą žaliavą už kyšius 
parduoda kitiems fabrikams.

“Tiesos" korespondentas drg. 
A. Varkulevičius straipsnį už
baigia enkavedisto tonu: “Inka
ro“ kombinato kolektyvas priva
lo iš pagrindų šalinti trūkumus, 
ryžtingai kelti produkcijos ko
kybę”.. .- ' .

Taip šiandien atrodo “Inkaro” 
fabrikas, kurį komunistai apdo
vanojo “p r i e š a k i n e tarybine 
technika”. Vargšas senasis “In
karas”. . Vyt. Kastytis.
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MALONŪS PRISIMINIMAI

Tariama BRED1NGS

BRABIJHGB
BRADING BREWERIES LIMITED

ŠEVČENKOS OPEROS RŪMAI KIIVE.
Taip kaip Kiivas, stovėdamas augštai ant dešiniojo Dniepro kranto, 

dominuoja Ukrainos centrinę dalį, taip Ševčenkos Operos Rūmai domi
nuoja Ukrainos kultūrinį gyvenimą. Tarp jos puikių sienų aidėdavo dau
gelio Ukrainos tautinių operų garsai . . . muziką ir laisvę mylinčių 
ukrainiečių simbolis. _

Nors šiandien Ševčenkos Operos Rūmų garbė po vergijos šešėliais, 
nebe ta, tačiau jie stovi, kaip buvusios laisvos Ukrainos prisiminimas, kad 
ji vėl bus laisva . . . tai malonus prisiminimas.

•JŪSŲ MALONUMUI SPAUSDINA . . .



TtVISKtS ŽIBURIAI 1955. V. 12. — Nr. 19 (279)
aBsasasaaB—assg"1 l .t l .’ 1i asssasaass—b

Pavergtoje tėvynėje
*

Jonavos ra j. Vorošilovo vardo 
kolūky blogai esą su pavasari
nėm sėklom — “pagal planą vei
kią turėti 1000 centnerių, o kol
ūkyje yra vos 7 centneriai. Ne 
kiek geresni reiklai ir kituose 
kolūkiuose”. Kukuruzų augini
mas kolūkių pirmininkų tarpe 
nepopuliarus. “Komunarų” kol 
ūky esą “nesupilta nei pusės sėk
los”. Cvirkos vardo kolūky’ inst 
ruktorius Šarkovas. Rajone tur 
būti pasėta 1400 centn. kukurū
zų, bet niekas nesirūpiną tuo.

Jonavos rajono partijos komi 
teto sekretorius MTS zonai Ly
sovas. Partijos rajono komitete 
instruktoriai Ivanovas, Trofimo

vas, Jankauskas, Keteas. Rajone 
komiteto sekretoriai yra Mariu
kas ir Dujevas.

Anykščių vidurinė mokyki? 
pavadinta Jono Biliūno vardu 
Mokytojas J. Stundžia rašo “Tie
soje” beveik 30 metų dirbęs mo
kykloje, mokydamas Anykščiu 
apylinkėse. Išeitų, kad nebe jau
nuolis, nes esąs pergyvenęs dv 
karus. Nebenori leisti imperialis
tams sukurstyti naują karą.

Vilkaviškio rajono prokuroras 
Krasauskas. •

Bolševizmo šulų — Markso, 
Engelso. Lenino ir Stalino raš
tu Lietuvoje išviso esą išleista 
5.471.000 e^zemolioriu. Išleista 
Markso ir Engelso raštų du to
mai, Lenino r. 30 tomu, o Stali
no raštu 13 tomų. Tik kažin kas 
juos skaito.

Rusu vad. klasiku raštai esą 
veik visi išversti i lietuvių kal
ba. Pradėtas leisti Gorkio raštų 
rinkinys — 20 tomų, Gogolio — 
5 tomai.

Šiaulių rajono “RaUd. vėlia
vos” kolūkis turi 4.970 ha žemės, 
tame tarpe 3082 ha ariamos. Die
vu ir ganyklų — 956 ha. Už dar
badieni pernai sumokėję 3 klg. 
grūdų ir 3 rublius, be to. dar 
davė našanii cukraus “ir kitų 
gėrvbiu”. Kolūkio pirmininkas 
A. Giedraitis. Brigadininkai: A. 
Mikšvs. E. Pauliukas ir Pranas 
Braš’škis.

Lukšių miestely. 8 klm nuo 
Šakiu, yra Lenino vardo kolūkio 
centras. Jo pirm, Kostas Glikis: 
Gvvulininkvstės “darbuotojos”: 
Mockaitienė, Mauzaitė Snrin- 
džiūnienė ir “eilė kitu” buvę 
Maskvos ž. ūkio parodote. '

Kolūk’o uirm. pavaduotojas 
yra Būbilaitis, esą, per 40 m. vy-

ras. Kitas pavaduotojas Jakšys, 
galvijų fermos vedėjas Ulinskas, 
Apylinkės tarybos vykdomojo 
komiteto pirm. Juodulaitis. MTS 
agronome Totilaitė, agronomas 

■Išganaitis, zootechnikas Kaz
lauskas, brigadininkas Zizas, so- 
iininkystės brigadininkas Puši- 
laitis. “Tiesos” korespondentas 
T. Požėra.

LTSR knygų rūmai, tai 1945 
■n. balandžio 6 d. įsteigta bibiio- 
»rafijos įstaiga su biblioteka. Ji 
'eidžia kas metų ketvirtį “Kny- 
»ų metraštį, kas mėnesį “Žurna- 
'ų ir laikraščių straipsnių met- 
“aštį”, o be to, metraštį ’’Tarybų 
Lietuva TSRS spaudoje”. Rūmų 
bibliotekos vedėja yra M. Ruz- 
Tytė, bibliotekininkės B. Grybai
tė ir J. Micienė.

V. Kapsuko - Mickevičiaus gi
mimo 75 m. sukakčiai paminėti 
valst. istorijos - revoliucijos mu
ziejuje atidaryta jo paroda. Iš
statyta fotogr af i j os, dokumentai, 
spauda.

Vilniuje prie namų, kuriuose 
Kapsukas gyvenęs “savo pogrin
dinės veiklos laikotarpiu” 1904- 
1907, prikalta lenta — Gailestin
gu seserų g-vė Nr 9 ir Krautuvės 
gv. Nr 6/4, kur jis gyvenęs 1906.

Balandžio 7 d. Vilniau? filhar
monijos salėie ivyko Kapsukui 
pagerbti iškilmingas posėdis. Ji 
atidarė miesto partijos sekr. M. 
Kenevič'us, kalbėjo anie Kapsu
ką Sniečkus. Po to sekė koncer
tas.

Ruošiama Kapsuko atsimini
mu knyga “Caro kalėiimuose”.

Vilniaus literatūriniame mu- 
z’eiūiė eksponuoti Kapsuko raš
tai ir literatūra apie ji.

“Tiesos” redaktoriaus pava- 
Huotniu nasirašo J. Karosas arba 
P. Griškevičius.

Šiose traktorininku mokyklose 
dėstomą l'etuviškai ir rusiškai: 
Bukiškiu. Panevėžio. Ukmergės, 
Vepriu. Kauno. I-ietuviškai dės
toma: Viekšnių. Vilš^’lės, Rasei
nių. Šlapaberžės ir Šilutės mo- 
kvklose.

S’oias i Kauno Politechnikos 
instituto aspirantūra dokumentų 
tarne turi pristatyti ir “kadrų 
’Skaitos asmens lapą su foto nuo
traukomis”. Fczamenus laiko “iš 
specialvbės disciplinos, iš mark
sizmo - len’nizmo pagrindų ir iš 
yi^oc svef’mos kalbos”.

H. Korsakienės knvga “Klasės 
garbė” .išversta i kiniečių kalbą.

HAMILTON Ont.
Pirmoji gegužinė šiemet įvyks 

gegužės 23 d., pirmadienį, vie
noje gražiausių Hamiltono ir 
apylinkės salių — Burlington 
Brand Inn. Esant šiltam ir gra
žiam orui, šokiai bus ant paties 
ežero kranto įrengtoje aikštėje, 
Nepalankiam orui esant gegu
žinė vyks erdvioje ir puikioje 
salėje, į kurią telpa per 800 sve
čių. i...

Šia pirmą tokią puošnia ir ori
ginalia gegužine rengia TF sky
rius. Minėtą pirmadienį, gegu
žės 23 d. yra nedarbo diena (Vic
toria Day), tad visi maloniai 
kviečiami atvykti 7 y .v. į pačia 
puikiausią vietą. Hamiltono liet, 
or-jų istorijoj tai pirmas vaka
ras. ivykstąs tokioj gražioj ap
linkoj ir puikioje augštos kla
bės salėje. I šia salę eiliniams 
šokiams Įėjimas'$2, gi TF viet. 
sk. v-ba, norėdama kuo daugiau 
pritraukti torontiškių ir hamil- 
toWiskiu bei kitu apylinkių lie
tuviu, Įėjimo kainą nustatė tik 
$1.25.

Salė vra tuojau už Burlington 
miestelio ant visiems žinomo 
Lake- Shore kelio į Torontą. 
Daug dietos mašinbms- pastatyti 
veltui!

Visi ruoškimės — tūkstančiu 
suvažiuokime į šią pirmąja ge
gužine, kurios neinąs eina mūsų 
tain svarbiems lietuviškiems rei
kalams!

Dėmesio radiio kĮausyfO’fertns! 
Gegužės 17'ir 24 d.d. nuo 9 iki 
9.30 v v. per CHML radijo stoti 
girdėsime lietuviams skirtus 
pusvalandžius. Mielieji tautie
čiai prašomi po šni programų 
pasiųsti padėkos laišku šiuo ad
resu: Mrs. E. Hyder, CHML, Ha- 
m’Tfp'h. Orit.

Ponia E Hvder prašo prisiųs
ti jai medžiagos apie žymesnes 
Lietuvos vietas.

“Didžio*! virėia” turi nemažą 
susidomėjimą. Pirmasis užsaky
mas 15 e°z. jau išsiųstas. Užsi
sakiusios ja gaus paštu i namus. 
Gėrb. ponios, norinčios dar ja 
iižsisakvti. prašomos skambinti 
St. Bakšiui. JA. 9-4662 kasdien 
nuo 4.30 iki 5.30 vai. vakaro.

Liet. gHrinazrių rėmėjų būre
liu vadovai nariu aukas už š.m. 
kovo, balandžio ir gegužės mė
nesius prašomi pristatyti Vas. 16 
•rijrm’. remti komisijos iždin? St. 
Bakšiui iki birželio 5 d.

■ .'-.z-'- r >5

Hamiltoniečio Andriaus Pet- 
•kpvičiaus vestuvės gegužės 14 d. 
Worcester, Mass. Sk. St.

Motinos Diena paminėta gegu-

Dabar galite lengviau, 
negu Jūs manote, 

įsigyti naują

Oldsmobile,
Chevrolet

sakė šventei pritaikytą gražų 
pamokslą. Po pietų vengru salė
je įvyko oficialioji dalis. I. Ma
tusevičiūtė iš Toronto turėjo pa
skaitą, kurioje labai jausmingai 
ir taip įtikinančiai atkreipė mū
sų dėmesį į lietuvių kalbos gry
numo išlaikymą ir perdavimą 
jaunajai kartai Prelegentė pa
brėžė, kad jau dabar esame dau
geliu atveju liudininkai liūdnų 
ivvkių. kai šeimose miršta lietu
viai Lietuvai dar nespėję nė už
augti.

Meninėje dalyje gražiai pasi
rodė vysk. M. Valančiaus šešta
dieninės mokyklos mokiniai, va
dovaujami mokytojos Ant. Gra- 
jauskaitės. 8 metų mažytės mer
gaitės atliko “Drugelius” ir “Gė
lių šoki”. Daug simpatijų susit 
laukė Silvija Martinkūfė savo 
deklamacija ir vaidyba “Našlai
tės” gyvajame paveiksle. Gražiai 
buvo paruoštas montažas “Kaip 
atsirado Motinos diena”. Puikia 
vaidyba išsiskyrė Milda Pusdėš- 
rytė ir Gediminas Breichmanas.

Skaitlingų šeimų motinos, su
dariusios šios dienos minėjimo 
garbės prezidiumą, buvo orga
nizacijų apdovanotos vertingo
mis dovanėlėmis, o už vis gra
žiausia įspūdi sudarė mažųjų, 
mergaičių įteikimas ioms gėlių.

Minėjimas baigtas Tautos him
nu. Nors buvo labai graži ir šil
ta sekmadienio popietė, visdėlto 
i šia švente susirinko netoli 300 
bamiltoniečių. Prie įėjimo su
rinkta $82.40 aukų. Buvo $30 iš
laidu. o likusieji $52.40 bus iš
siųsti i Vokietija neturtingoms 
motinoms sušelpti.

Senųjų ir naujųjų ateiviu su
siartinimo šventė - bankietas. 
kuri balandžio 30 d. oaraniins 
salėie surengė klebonas ir baž
nyčios komitetas, praėjo su di
deliu pasisekimu. Vakarienė bu
vo gražiai ir skoningai paruošta, 
o nuo valgių stalai lūžo!

Svečiams sėdint prie stalu, 
’scenoie pasirodė mūsų skautės 
Tone Eidukaitytė ir Irena Gai
žauskaitė. suvaidindamos trum
pa jumoristini vaizdeli, kuri, pa
gal J. Gliaudns novele “Ligonė”, 
scenai paruošė Z. Šukienė. Irena 
vaidino daktarę, o Jonė kaimo’ 
moterėle — paciente. .Taunncios 
scenos mėaė’os pasirodė visiško
je augštumoje.

Dramos teatro “Aukuras” ar
tistai davė pora trumpu satyri-, 
nių scenų, kuriose vaidino A. 
Šturmaitis. Rocevičienė, Pana
vas ir E. Kudabienė.

Vakarienėje ’ dalvvavo svečių 
iš Toronto ir visa eilė Hamiltono 
ir apylinkės lietuvių — senųjų 
ate’viu.

Tikime, kad parapiios pradė
tas šia kryptimi lietuvių suartė
jimas ateity plėsis ir atneš gra
žių vaisių. Šios vakarienės me
tu taip pat pasirodė ir senųjų 
imigrantu jaunosios kartos atsto
vė jaunoji Kanevaitė, kuri pui
kiai pagroio akordeonu. Ji buvo 
svečių iššaukta pakartoti net 
tris kartus. Būtu begalo džiugus S S reiškinys, kad ir senųjų mūsų 

. tautiečių jaunimas lankvtu lie
tuvišką mokvklą, ko iki šiol dar 
neteko girdėti.

WELLAND* OrtL
Su pavasariu Wellandan grižo 

ne tik šiltas oras ir saulėtos die
nos, bet labai sumažėjo ir ne
darbas. Atlas Steel ir Page Her
sey fabrikai ne tik pašaukė visus 
senuosius darbininkus, bet kiek 
girdėti, ima ir naujus. Elektro - 
Metai įmonėje irgi dirba daug 
daugiau,, negu žiemos mėnesiais. 
Atrodo, kad lietuvių tarpe be
darbių kaip ir nebėra.

Kelių atsarg. karių iniciatyva 
pradėta organizuoti atsargos ka
riai. Balandžio 24 d. p. Ubeikio 
ūkyje prie AHenburg buvo stei
giamasis “Karių Ramovės” su- 
.sirinkimas. Naujai organizacijai 
linkėtina sėkmės.

Niagara Falls Lietuvių klubo 
ruoštas balandžio 30 d. vakaras - 
šokiai praėjo su dideliu pasise
kimu. j vakarą suvažiavo daug 
svečių iš JAV ir Kanados. Gau
ta gražaus pelno.

Gegužinių sezono atidarymas 
Niagaros pusiasalio lietuviams 
įvyksta prie St. Catherines, Ont., 
Port Weller Garden - City Beach 
aegužės 28 d., šeštadienį. Gegu
žinė prasideda 3 vai. p.p. gražia
me parke prie Ontario ežero. 
Paprastai gegužinės toje vietoje 
susilaukia daug svečių. Tikimasi 
ir ši pirmoji siu metų gegužinė 
sutrauks daug lietuvių iš plačio
sios Peninsulos ir kitų tolimes
niu vietovių. Laukiama svečių 
iš JAV. Ir blogam orui eąant ge
gužinė ivvks, nes bus šbkama 
salėje. Veiks bufetas su minkš
tais ir alkoholiniais gėrimais ir 
užkandžiais. Ž.

Motinos Dienos minėjimas bu 
■ vo oradėtas iškilmingomis pa
maldomis, kurias laikė tėv. B. 
Mikalauskas. OFM, ir pasakė 
šventei pritaikintą pamokslą. 
Duetu giedojo J. Zubrickienė ir 
V. Paulionienė. pastaroji pagie
dojo solo Avė Maria. Vargonavo 

;A. Paulidnis.
Oficialiąja minėjimo dali ati

darė P. Naiduškevičius. kuris, 
pasveikinės motinas, pakvietė B. 
Simonaitienę skaityti paskaitą. 
Gražia kalba ir jautriomis min
timis sujaudino motinas iki aša
rų, Po paskaitos kiekvienai mo
tinai buvo įteikta gėlė ir sveiki
nimas. Tuojau sekė progai pri
taikintas vaidinimėlis. kuri su
vaidino vaikučiai, vadovaujami 
P. Tamulėno. Visi gražiai vaidi
no, bet labiausiai visiems patiko 
R. Ramanauskaitė, dainuoianti 
savo gražiu balseliu daineles. V.

Lietuviai pasaulyje

BALFo Centras balandžio mė
nesį iš Kanados aukų yra gavęs 
$4 — Simanavičiaus iš LaCombe, 
Altą. Išviso balandžio mėn. au
kų yra gavęs $4.915.

Vasario 16 gimnazijai per BA 
LFą balandžio mėnesį pasiųsta 
$2913. Tame tarpe $60 iš Kana
dos — Toronto būrelis Nr. 63 — 
$20 ir Vancouverio būrelis 88 —

ar vartotu auto mašiną Dr. Ona Valaitienė
Weston Motors

LTD

Priima ligonius ir gimdyves

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

susitarimą.

When 
the

North 
Wind 
doth

you shall 
have

Kreiptis J. VAINAUSKAS 
Telefonas RO. 2-3008

57 Burris St., Hamilton, Ont. 
tėtei JA. 8-8275.

Comfort!
WITH

Hamittoniečiai!
4uaterburi|

Šimtai mašinų pasirinkimui

su

Š.m. gegužė* t dieną n'auftft 

atidaromas

LftTUVfV RESTORANAS 

mafoįritr lietuvišku patarnavimu

MAPLĖ LĖAF
187 JAMES ST. W. 

HAMILTON, ONT.

AND AIR CONDITIONERS

Gazas ar alyva 
Mūsų užsiėmimas — 

automatinio šildymo įrengimas.

KREIPTIS:

GARNEY & CO.
15 BARTON AVENUE 
Telefonas ME. 2554

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės į mūsų atstovą

NAUJI IR VARTOTI DAIKTAI į
VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS
Muitas ir persiuntimo išlaidos užmokamos čia.
CENTRINE /STAIGA:

835 Queen Street W., TORONTO, Telefonas EM. 4-4025.
SKYRIAI: WINNIPEG, Man., 677 Main St. Telefonas 927695.

HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Telefonas LI. 5-0264. 
ST. CATHARINES, Ont., 78 Geneva St. Telefonas 5-7480. 
EDMONTON, Alta., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839. 
BUFFALO, N.Y., U.S.A., 1162 Broadway, Tel. Fl. 1272 

ir kitose vietose. • ...

Zigma^ Didzbali
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

K. TĖSLIA Leal Estate

kiai padainavo šulo V. Paulio- 
hienė. Publika buvo labai paten
kinta. Minėnmas baigtas giesme 
Marija, Marija.

Parapijos komiteto nutarimas. 
Susirinkęs A. Žinaičio pamušoj 
idalvvaujant klebonui tėv. B. Mi
kalauskui. OFM, parapijos komi
tetas priėjo išvados, kad reikia 
atsisakvti numatvtos -tfemržinės' 
birželio 5 d., Bieliūnų ūkvie, tau
pant laika ir iėgąs metinei nara- 
niios šventei liepos 2 ir 3 d.d. Ta 
Dievo Motinos Marijos garbei 
iškilmė pavadinta Niagaros pu
siasalio Vetuviu švente.

L’enos 2 d. kaip tik ir vra Švč. 
Motinos Mariios Aplankvmo 
Šventė ku<i nukeliama i liepos 
3 d . sekmadieni. Visos Niagaros 
pusiasalio lietuviu kolonijos -vra 
nevestos Švč. Marijos globai. 
Tai mūsų dangiškosios Globėjos 
metinė šventė. Choras iš Niujor
ko. vadovauiamas muz. P. Sako, 
•riedąs šv. Mišių metu ir po pa
maldų duos koncertą.

LONDON. Ont.
Gegužės 21 d., šeštadieni. Lon

done koncertuos šiemet baigęs 
Toronto Karališkaja Konserva
torija solistas Vaclovas Verikai- 
tis. Koncertas ivvks miesto bib
liotekos auditorijoje. 305 Queens 
Ave. Londono skautai bilietus 
jau platina iš anksto.

Ateinančia savaite anie šia 
nuik’a kultūrine pramoga lon- 
doniškiams ir aovlinkiu lietu
viams bus pranešta plačiau.

M;e«to šimtmetis. Tam birže
lio 30 ir lienos 9 d. Londonas la
bai iškilmingai švęs savo šimto 
motu sukakti.

Ypatingi didelės iškilmės i»»»- 
matvtos i iubiJięiaus nab»i<»a. Iš- 
kilmėsna pakviestos duoti nasi- 
rndvmu vicoc Londone gyve
nančios tautinės grupė* fri fflTbė 
ir lietuviai. L. E-tas.

Moris B. Sachs, naujai išrink
tas Čikagos miesto iždininkas, 
vra gimęs Švėkšnoje ir dar ma
žas su tėvais atvyko į JAV. Pa
sidaręs milijonininku, nuspren
dė eintr i politiką ir galiausiai 
pateko į šią vieną iš augštesnių 
vietų krašto administracijoje 
Kalbėdamas per vieną lietuviu 
sueigą, Moris B. Sachs pareiškė, 
kad neužmiršo Lietuvos, kurio
je yra gimęs. Jis dabar norėtu 
tapti JAV atstovu į Nepriklau
somą Lietuvą.
VOKIETIJA

Vasario 16 gimnaziją šiemef 
baigusieji 4 abiturientai — A. 
Brinkis, V. Kiaupa, V. Raišvs ir 
L. Zandovaitė — priimti studi
juoti i Bonnos un-tą. Du pasirin
ko ekonomiką, kiti du — kalbas

Vasario 16 gimnazijos mokv- 
toia ir bendrabučio vedėja A. 
Grinienė, vietos vokiečių mo
kyklos vadovvbės pakviesta, ša
lia savo tiesioginio darbo, vo
kiečiu mokiniams dėstys kūno 
kultūra ir pamokvs juos lietu
višku liaudies šokių.

Iš Vasario 16 gimnazijos mo
kytoji) personalo išstojo mokyt. 
Tonas Jurkaitis, dėstęs evangeli
ku tikyba, Vaclovas Snarskis, 
dirbės, paruošiamosiose klasėse; 
Mersinger, dėstės vokiečių kalbą 
ir kataliku kapelionas bei vicedi
rektorius kun. dr. L. Gronis. Ka
pelionu paskirtas kun. dr. Paš
kevičius. Žadas pasitraukti ir 
mok. Petkevičius, dėstąs gamtos 
mokslus.
AUSTRIJA -

Austriios jaunimas susirinkęs 
narsiausioje' Mariios šventovėje 
Mariazell nasižadėio šiais metais 
^nelstųs už nprsek’oiama Bažnv- 
čia už geležinės uždangos. Atski
ra Austrijos vyskupijų jaunimas 
pasirinko sau navienhiš pavem- 

kraštus;'^Už Lietuvošf'L’afvi- 
ios ir Fstiios nersekioiamus ti
kinčiuosius pasiryžo melstis Lin- 
zo vvskuniios jaunimas. Savo 
nažada wkdo rengdami specia
lias pamaldas ir eidami kryžiaus 
kelius mūsų intencija. Tam tiks
lui išleista knygutė "Via: Crucis 
— Peršakiojamulu krvžiąus ke
liai”. DC tu Kryžiavę kerių sto
ris ^’sa paskirta mūsų Tėvvnės 
kaP^ioms apmogtvti. i grąžtai na- 
minėius visas Lietuvos kančias 
kreipiamasi i Aušros Vartų Gai- 
les+’nnaia Motina prašant pasi- 
nailėiitno ir malonės. Tikrai gra
žus ir broliškas Austrijos Jauni
mo gestas.
Pabėgėliai Ausfrrinie susirūnine

Vokiečiu pabėgėl’n savaitraš
tis “Voksbote” Nr.-17 / 1955 skel
bia pranešima iš Austrijos, kad 
Austriinie tam vokiečiu kilimo 
pabėgėliu ir užsieniečiu kai kur 
vvrauianri tiesiog "pariika.' Mat. 
biiomasį. kad Danai dabartini 
sutarties proiekta tiek buvusieji 
DP. tiek vokiečiai pabėgėliai ir 
tremtiniai gali būti ateitvie lan
komi Sovietu renafriaciniu misi
jų arba net ir pačių austru istai- 
(hj nara<rin+i repatrriuoti “sava
noriškai”: Be to. turinti būti s”- 
stabdvfa visokia ioi nropaganda 
nrieš tnkia renatriaoiia. o visos 
tos rūšies organizacijas — tuč- 
tuoijui uždarvtng. “Vnlksbote” 

tokiu nuotaiku nnsfebi. kad 
ioi praktiškai dabartinis sutar
ties projektas būtu faikotnas vi
su griežtumu. +ai visos pabėgė
liu ornanizaeiins ir vokięjm 
T.apdcmannsohaftai turi būti nž- 
darvti. Repatriacinės komisijos 
tuo būdu nautu teise nekliudo
mai važinėti no visa Austria, r. 
tiems austru istoinos turėtu r>ot 
nadėti. Austru istaians negalėtu 
arsaunoti net tokiu asmenų, l-n- 
rie tap vra wave au«t-ni ni]iefvb<»

ė'Tba'nv# net ariie' dideles 
šus. kuriuos žmones bolševikai
—n r.a i.a .m .. ,iti,

pareikalausią išduoti. Toks Aust
rijoj esančių pabėgėlių susirū
pinimas suprantamas, kad kiti 
nepirktų savo laisvės pabėgėlių 
laisvės kaina.

Austrijos vyriausybė ratifika
vo JT pabėgėlių konvenciją ir 
nutarė pabėgėliams išduoti nau
jus pasus tinkančius keliauti į 
užsienį.

Vorarlberge mirė šių mėtų 
pradžioje Austrijos lietuvis Hen
rikas Masalskis.

Valdybos posėdy nutarta pri
imti Austrijos lietuvių bendruo- ‘ 
menėn Himmelio Ervin šeima, 
Kristaičio šeimą, Pescheck ir 
Stencelienę. Naujus narius svei
kiname!
VENECUELA

Venezuelos Lietuvių Savišal
pos Bendruomenės atstovų su
važiavimo naujon centro valdy- 
bon išrinkti: pirm. J. Bieliūnas, 
vicepirm. VI. Kuzavinis, sekret. 
A. Diržys, ižd. J. Zavadskas ir 
narys L. Jablonskis.
BRAZILIJA

Viena iš seniausių lietuvių or
ganizacijų Brazilijoje yra Lietu
vių Sąjunga. Anksčiau ji yra tu
rėjusi nejudomą turtą, susidėju
si iš trijų rūmų, pritaikytų švie
timo reikalams, bet karo metais 
du pastatai buvo parduoti, no
rint išgelbėti likusį turtą. Dabar 
Sąjunga išsirinko naują vadovy
bę ir rūpinasi sustiprinti savo 
veiklą. Jai ypač daug padeda 
Lietuvos konsulas Sao Paulo 
mieste A. Polišaitis.
AUSTRALIJA

Tragiškai žuvo P. Stankus, Pa
laidotas Rockwood kapinėse. 
Prie kapo atsisveikinimo žodi 
tarė kun. P. Butkus, su kuriuo 
velionis yra drauge sėdėjęs vo
kiečiu kacete, politinių kalinių 
komiteto vardu Sakalauskas ir 
kiti. Velionis yra kilimo iš Pa- 
langos^ gimnazija baigė Klaipė
doje; už pogrindžio veikla buvo 
išsiųstas vokiečių darbo stovyk- 
lon.

Ragina “Grįžti”
Kiek anksčiau Sovietai viso

kiais būdais ragino “grįžti namo” 
gyvenančius Skandinavų kraš
tuose baltus ir “kitus savo pilie
čius”, paskiau tokia akcija sten
gėsi pravesti D. Britanijoje, o 
šiuo metu daug kas net ir iš oa- 
baltiečių, gyvenančių Vak. Vo- 
kietijoie, Prancūzijoje ir kituose 
Vak. Europos kraštuose, gauna 
rusu laikrašti, leidžiamą rytinėje 
Vokietijos zonoje. “Za vozraš- 
čenie na rodinu”. kuriuo ragina
ma “susiprasti ir grįžti namo”. 
Tam tikslui esąs sudarytas to 
paties vardo komitetas, kurio 
pirmininkas yra sovietu gen. 

i Michailo vas, o iš lietuvių Į ji 
įeinanti N. Vosiliūtė - Dauguvie- 
tienė. po karo taip pat “^rižusi 
namo”. Michailovas no II Pasau
linio k'aro pasižvmėjo Italijoje 
kaip Sovietu repatriacinės komi- 
siios pirmininkas. Laiškai priva
čiai gyvenantiems adresatams, 
matvt. stropiai surinkus per pa
tikimus bolševiku agentus arba 
vietinius komunistu pareigūnus 
in adresus, dažniausiai siunčiami 
iš rvtinio Berlvno. Leipcigo (tar
tum in bolševikinės mugės pro
gai, Drezdeno ir kitur.

ausęt 
treatment 
stomach 
REMEDY

Kodėl vilkinti skiMo, kepeni?, skilvio rūgščių, inkstų ir kitokius 
negalavimus? Laiku neatkreipus dėmesio, galbūt ir medicinos 
mokslas įou nebegalės pagelbėti. Jeigu kenčiate nuo skilvio, 
skilvio rūgščių, kepenų, vrtfarių crfkietėjimo, nevirškinimo, ne
reguliarių ėjimų letikon, skilvi© dtjų skausmų, skdusn^ų skil- 
vio dešinėje ar kairėje pusėje, skausmų po šonkauliais, degi
nimo gerklėje, apetito pfaradimo, nervuotumo, galvos skausmų 
bei nualpimų, reumatinių ar artritinių skausmų, 

NELAUKITE IKI RYTOJAUS
RUSCI TREATMENT ŠtOMACH REMEDY.

Imti prieš kiekvieną valgi- Tūkstančiai kasdien vartoja Šiuos vaistus su 
pilnu pasitikėjimu. Nėra kito peMošous vaisto. Rezultatai nuo pirmD buteliuko. 
Kaino tik $4 buteliukas. Gaunama vaistinėse, arba rašant sekančiu adresu:

Luseoe wMMwers ltil lw.
559 BATHURST ST., TORONTO ♦, ONT. • — ...........

CrissXCross
(Potentubfo 1945 m.) 

Prancūziškos kelnaitės
r ->-W------- 1 -*< 1-**—kyimn — puTOfus eiosrinis liemenį

iiet iukuoto* medvilnė*. Lengva? H-

W18-54



1955. V. 12. — Nr. 19 (279) TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 9 PUSI*
=s = S=3C SX3KSSS

VĖL ŠAUKIA MUS
Šaukia mus lietuviško jauni- 

mo balsas. Šaukia mus pakelti 
juos iš vargo, vargo dvasinio ir 
materialinio. Balsas to jaunimo, 
iš kurio mes turime teisės tikė
tis, kad jis bus mūsų ateitis. Mus 
nuvargusius pakeis ir neš lais
vės troškimą, kovos už laisvės 
šūkį toliau ir toliau. Jaunimas, 
kuris išsisklaidęs po platųjį pa
saulį, po visus žemės rutulio plo
tus kels neteisybės, klastos ir 
smurto pasibiaurėjimą, kuris 
primins savo gyvenamosios vie
tovės žmonėms tas neteisybes, 
kurias kentėjo ir kenčia viena 
maža, bet narsi ir daug vargų 
patyrusi tauta prie Baltijos jū
ros krantų, tauta, kurios sūnumi 
- dukra jis yra, tauta, kurios var
das yra LIETUVA.

Bet tas jaunuolis-lė, kuris bus 
prikelsimos Lietuves šauklys, 
jos kovotojas plunksna, žodžiu, 
o galutinoje grumtynių eigoje ir 
vadovu, šiandien yra prisiglau
dęs šiurpioje pastogėje, nedatek- 
liuos gyvendamas, ryžtingai ski
na savo protui kelią į visą pasau
lį. Skina kelią prie knygos - są
siuvinio. Jis ten mokosi garbin
gos mūsų tautos istorijos, gražios 
ir senos jos kalbos. Jis ten mo-

daroma, lys norint visą darbą 
paraližuoti. Taip atsitinka tik iš 
per didelio stropumo arba nepil-

šiuos reiškinius galima lengviau 
nugalėti, tai pirmieji — nelaiky
mas duotdjo žodžio, jau yra sun
kesnis ir būrelio vadovui tenka 
dėti labai ir labai didelės pastan
gos, kad jis galėtų būrelį pilnu
moje išlaikyti. Ir tai daro, veik 
išimtinai, žmonės su augštesniu 
išsilavinimu. Lyg nesuprastų, 
kad būrelio vadovas savo darbą 
atlieka tik liuoslaikiu, nutrau
kiamu nuo poilsio ir šeimos rei
kalų. Daugiau iš vadovo reika
lauti, mano nuomone, yra per
daug. Taip pat yra žmonių, kurie 
partys lietuviškam tikslui neduo
da nei cento, net esantieji bend
ruomenės valdomuose organuos 
se. o būrelių vadovus, aukų rin
kėjus, netik užgauna, bet net 
viešai įžeidžia, primesdami ne
būtus nesąžiningumus. Tokių 
reiškinių dar dirbant centrinėje 
gimnazijai remti komisijoje teko 
patirti veik iš kiekvienos dides
nės kolonijos būrelių vadovų nu
siskundimų, o Montrealyje ir 
pačiam asmeniškai/ Su šmeiži
kais kovoti neapsimoka, bet kon- 

kosi viso’ to, ko reikalinga ge-ltrolės komisijos turėtų kartas 
ram tautos reikalų gynėjui ži-1 nuo kartę spaudoje paskelbti re- 
noti. Bet jis yra ne turtuolis, o 
vargšas, išmestas iš savo gimti
nės, neretas ir nežinąs motinos- 
tėvo meilės, nes žiaurusis karas 
juos iš jo atėmė. Tas vargšas yra 
neretas sūnus - dukra to, kurį 
didieji mūsų kaimynai iš gyve
nimo kelio išmetė, jo kūną su
trempė, neretas yra iš tų, kurie 
už meilę savajam kraštui, už 
meilę teisybei, savo sveikatą pa
liko garsiuosiuose 20-jo amžiaus 
“kultūros paminkluose” — ka- 
cetuose. Tai tie jaunuoliai, būsi
mi mūsų • kovos ginklanešiai, 
šiandien yra susispietę į Vasario 
16 d. gimnaziją.

Šiandien jie reikalingi skubios 
paramos. Jeigu seniaus ta para
ma buvo reikalinga ir dar labai, 
tai šiandien ji reikalinga aliar
muojančiai greitai.

Ar jau mes negalime pajėgti 
jiems padėti? O ne. Mes galime 
ir tai nesunkiai galime jiems pa
dėti. Mūsų sustojimas pradėta
me darbe yra ne nuovargis, ku
ris būtų reikalingas poilsio, bet 
sustingimas, surambėjimas ir sa
vų reikalų kad ir antraeilių, o 
ne retai ir trečiaeilių, pirmiau 
statomų ūž darbą, už kurį pasau
lio Kūrėjas, nenurodė gražesnio 
- kilnesnio — padėti silpnesnia- 
jam.

Tad reikia tik pasispausti, ir 
tai nedaug, tik truputį ir pridė
jus gero noro, visas reikalas be
matant susitvarkys ir mūsų pa
žiba, mūsų ateitis, tie mūsų pri- 
sikelsimos tėvynės šaukliai ga
lės savo tikslo siekti ir jį pasiek
ti. f.’’- J

Turėtume rimtai pasvarstyti 
mūsų gimnazijos rėmimo klausi
mą. Jame yra daug spragų. Tos 
spragos atsiranda, dažniausiai ir 

*ne iš blogos valios. Bet jos at
siranda ir pro jas skersvėjai pa
sišvaisto. To neturėtų būti.

Kaip šioje srityje dirbančiam 
jau nuo 1951 m. teko patirti, kad 
nesklandumai, dažniausiai, atsi
randa iš to, kad nė vienas nelai
ko duotojo žodžio. Dalis rėmėjų 
kreipia per didelį dėmesį ne i 
tikslą, kuriam pinigai renkami, 
bet į patį rinkėją, lyg tartum 
nuo jo pareina viskas. Ir dar 
viena priežastis, tai per mažą dė
mesį kreipia gimnazijos reikalui 
vietos bendruomenių valdybos ir 
atskirų organizacijų vadovybės. 
Kartais, atrodo, kad tai tyčiomis

vizijos rezultatus. Tai būtų ir 
moralinis atspirties taškas būre
lių vadovams ar kitiems aukų 
lietuviškiesiems reikalams rin
kėjams.

Tenka apeliuoti ir į mūsų švie
suomenę. Ji tikrai per mažai 
dalyvauja gimnazijos rėmime. 
Per mažai jų esama rėmėjų eilė
se, per mažai ir perdaug mažai 
tuo reikalu rašo spaudoje. O jie 
iš tėvynės gavo labai daug. Jie 
gavo vertybių, kurių nepajėgė 
sunaikinti nei karo audra. Tų 
vertybių dėka, nevienas iš jų ir 
šioje šalyje įsikūrė tvirčiau. Iš 
jų vienas doleris mėnesiui būtų 
per mažas procentas, bet reikia 
pasakyti dar liūdnesni faktą — 
ir to vieno dolerio didelė, oi di
delė dalis visai neduoda. O ką 
jau bekalbėti, kad -jie prisidėtų

darbu, kaip plunksna, ar būrelių 
vadovavimu...

Tai tokios spragos, kurias tu
rėtume tučtuojaus užtaisyti ir 
gimnazijos rėmimo darbą pastū
mėti stipriai pirmyn. O tai pa
daryti nėra sunku.

Gal šioje vietoje ir nereikėjo 
kelti negerovių, kurios pasitaiko 
mūsų gyvenime, bet manau, kad 
išsiaiškinti yra geriau, nei nu
tylėti.

Prašau visus nuoširdžiai per
svarstyti savo laikyseną gimna
zijos reikalu. Visi įsisąmoninki
me, kad senoji karta diena po 
dienos retėja. Kitus nuo visuo
meninės veiklos šalina pervar
gimas ne savo profesijoje. Bet 
kas pakeis? Ir tuo atveju, jeigu 
tėvynė greitai būtų laisva, savų 
išlavintų pajėgų turėsime labai 
ir labai mažai.

Šiuo metu tivynėje, kiek ži
nios pasiekia, mokyklų tinklas 
yra gana platus. Bet jose viskas 
dėstoma taip, kaip okupantas 
nori. Net matematika ir ta nau
dojama jo propagandai, ką be
kalbėti apie socialinius, gamtos 
ir visuomenės mokslus. O Lietu
vos istorija... taip darkoma, kad 
net baisu pagalvoti, kas bus, jei- 
ku okupacija užsitęs dar 5 ar 
daugiau metų.

Kaip bebūtų, kokioj padėty 
esame, rodos, visiems yra aišku. 
Sava, ir tai vienintelė laisvaja
me pasaulyje, pilna lietuviška 
gimnazija yra. Tik maža mūsų 
parama jai gali užtikrinti egzis
tenciją ir sudaryti sąlygas jau
nimui auklėtis tautinėje dvasio
je.

Tad, broli - sesuo, stokim į rė
mėjų eiles, padėkim organizuoti 
naujus būrelius, stiprinkim esa
mus, suglauskime gretas ir už
tikrinkime gimnazijos ateitį.

Šiuo laiku gimnazijos reikalais 
rūpinasi Centrinis Šalpos Komi
tetas, esantis 235 Ossington Avė., 
Toronte, išskyrus Montrealį, kur 
gimnazijos reikalais rūpintis yra 
įgaliotas Pr. Šimelaitis, gyv. 1271 
Allard Ave., Verdun, telefonas 
TR. 2859. Pr. Šimelaitis.

' ■ Toronto, Ont., piešė J. S. Hallam, R.C.A., 
OCS.A. Vienos iš 65 Seogromo kolekcijos 
poveiksių .. ■<

SĖAGRAMO PAVEIKSLŲ 
PARODA....

GEROS VALIOS AMBASADORIAI

Vaikę literatiros klausimu
Dirbantiems liet, spaudos pla

tinimo darbą neretai tenka iš- 
girsti nusiskundimų dėl stokos 
leidinių, skirtų vaikams iki 10-12 
metų amžiaus. Gal būtų ir ne
tikslu teigti, kad tokių veikalų 
iš vis nėra. Anaiptol, jų yra ne
mažai bet... jie guli apdulkėję 
knygynų lentynose. Knygelės, 
kaip B. Voveraitės “Viltrakių 
vaikai”, St. Zobarsko “Doleris iš 
Pittsburgo”, “Jankaus “Po raga
nos kirviu”, Giedriaus “Lekučio 
atsiminimai” ir kitos įdomios sa
vo turiniu knygelės nepatraukia 
ne tik vaikų, bet ir tėvų dėmesio. 
Ir tai tik todėl, kad jos išleistos 
nepatraukliai, smulkiu . spaud- 
meniu ir vargingom iliustraci
jom at net ir visai neiliustruotos. 
Vienintelę puošnią knygelę — V. 
Nemunėlio “Meškiukas Rudno- 
siukas” — pasistengė išleisti J. 
Kapočius JAV-se. Tai buvo vie
na populiariausių vaikų knyge
lių, nes ji buvo papuošta spal
votomis, vaikui suprantamomis 
iliustracijomis.

Tokių spalvotų knygelių trū
kumo priežastis yra nesunkiai 
atspėjama. .Išleidimas beveik 
dvigubai brangesnis, o turtingų 
leidyklų neturime. Čia ir turėtų

ateiti patys tėvai į pagalbą. Ne- 
atidedant nei vienai dienai, mū
sų naujai įsistęigęs Kultūros 
Fondas turėtų paskelbti premiją 
($500 autoriui, ir $500 dailinin
kui) už šiais metais išleistą gra
žiausią bei tinkamiausią vaikams 
knygą.- O plačioji Kanados lie
tuvių visuomenė turi pagaliau 
išgirsti K. Fondo prašymą auko
ti, kiekvienas pagal savo išgales, 
lietuvybės išlaikymui., Jei mes 
šiemet neturėsime tinkamų vai
kams knygų, galime drąsiai pa
tarti mūsų dabartiniams leidė
jams ieškoti kito verslo, nes už 
metų-kitų lietuviškos knygos pa
reikalavimo nebebus — jauni
mas nebus įpratęs skaityti gim
tąja kalba.

Čia norėtųsi padaryti priekaiš
tų ir Montrealio Akademikams. 
Gražu buvo iš jų pusės paskelbti 
literatūrinę premiją už 1954 m. 
dar nepremijuotą veikalą, bet 
neturėtume pasiduoti jausmams. 
Gyvename nenormalų išeivijos 
gyvenimą ir todėl darant kokį 
didesnį žygį (ypač kreipiantis į 
visuomenę lėšų reikalu) reikėtų 
pagalvoti gerai ar tai reikalinga 
gal yra būtinesnių reikalų.

V. A-tis.

NAUJOS KNYGOS
Kun. J' Kuzmickis, MARIJA MUMS 
KALBA. Atspoude Nido Press 1954 
m. Londone.

H koRūros ir

PILNI VYRŲ 
IR MOTERŲ 
IŠEIGINIAI 
RŪBAI 
VESTUVĖMS

|Įj|QB«\V IR kitoms 
. PROGOMS
IŠNUOMOJAMI PAS

Oihowia —* Johhston's Men's Wear, 
f 8 Simeoe St. N. , - 
{Hamilton — Mel Alton Limited, 

127 King St. E.
Kitchener — Souder's Men's Wear, 

38 King St..W.
Guelph — Lord'S /J^n's Wear, 

MO Wyrfahom St.
Niagara Falls — Gold's Men's Wear, 

334 Queen St.
St. Catharines — Jock Nash 

298 St. Paul St.
London — Jack E. Thomson 

421 Richmond St.
i Windsor — Richman Clothes 

1235 Ottawa St.
Welland — Jack Rogers, 

133 East Main St.
■ Chatham — Gord Wright

Kad parodžius kitų kraštų žmonėms, kaip 

atrodo mūsų šalis, The House of Seagrams 

paprašė žinomus Kanados dailininkus nu

piešti mūsų kanadiškų miestų paveikslus. Šie 

paveikslai apskrido aplink pasaulį ir buvo 

parodyti daugiau negu ketvirčiui milijono 

gyventojų.

Kur tik jie nuvyko, šie Geros Valios 

Ambasadoriai, jie laimėjo naujų draugų ir 

geresnio supratimo apie Kanadą, nes jie pa

rodė paskutinius mūsų krašto atsiektus lai

mėjimus.

Šiandien, dar tūkstančiuose šeimų toli

muose kraštuose tebekalbama apie momentą, 

kuomet šie geros valios kaimynai iš Kanados 

buvo atsilankę.

The JHouse of Seagram

Praėjusių metų gale Londone, 
Anglijoj .pasirodė naujas leidi
nys apie Mariją. Jos autorius — 
lietuvių visuomenei gerai pažįs
tamas iš gausių ir įvairių raštų. 
Gal ryškiausiai jo vardas — J. 
Gailius — yra iškilęs vaikų lite
ratūroj, kurioje jis nuo pat jau
nystės dalyvauja ir vienu metu 
buvo “Žvaigždutės” g redakto
rium. Dabar štai iš jo literatū
rinės plunksnos gimsta religinio 
turinio knyga apie Mariją. Kaip 
pats autorius sako pratartyje, 
tai daryti paskatinęs dabarties 
apmąstymas. Jis cituoja G. Pa- 
pini žodžius kunigams: “šiais lai
kais visas pasaulis, atrodo, skęs
ta blogyje; jums pridera sukelti 
gelbėjimo revoliuciją. Savo juo
du rūbu nešiojate gedulą. Gedu
lą ne mirusio Kristaus, Kuris at
sikėlė iš.kapo ir triumfuoja dan
guje, bet gedulą visų nužudytų, 
visų mirusių be vilties, visų ne
laimių, kurias sukėlė nepaklu
simas Kristui”. Dėlto autorius 
panoro būti “dangiškosios Moti
nos menkas šauklys”, kalbąs lie
tuviams apie jos apsireiškimus 
įvairiose pasaulio vietose. Pir
moj eilėj autorius iškelia Lietu
vos šventoves — A. Vartus, Pa
žaislį, Ž. Kalvariją, Šiluvą, Gir
kalnį, o paskui La Salette, Liur- 
dą, Fatimą, Banneux, Sirakūzų. 
Išvadoje jis primena, kad atpasa
koti Marijos apsireiškimai nesu
daro mūsų tikėjimo esmės ir ci
tuoja kardinolą A. Ottaviani: 
“...tikra religija glūdi tikrame 
Tikėjime, Apreiškime, kuris už
sibaigė su paskutinio apaštalo 
mirtimi ir liko patikėtas Bažny
čiai, jo aiškintojai ir saugei. Dau
giau nieko, reikalingo mūsų iš
ganymui, negali būti mums ap
reikšta ... Netgi Turtingiausi re
gėjimai negali mūsų praturtinti 
naujais gyvenimo ar doktrinos 
elementais, bet tik naujais uolu
mo motyvais” — p.p. 158-159. 
Autoriaus tikslas, matyt, ir buvo 
iškelti tuos faktus, kurie dabar
ties religiniame gyveniame reiš
kiasi nauju gyvumu.

Knyga parašyta lengvu, išpru
sintu stiliumi, atrodo patrauk
liai. Atspausta ant gero popie
riaus, su visa eile iliustracijų. 
Visa medžiaga paskirstyta trum
pais skyreliais, taip kad ir ma

žiau išprususiam skaitytojui 
lengva bus ją skaityti.

Pažymėtina, kad autorius kun. 
J. Kuzmickis yra pradėjęs leisti 
religinio turinio žurnalą “Žibin
tas”. Tai irgi rodo autoriaus pa
sukimą iš beletristikos į tikybinę 
raštiją, kuri tebestokoja talen
tingų plunksnų. G.

Br. Daubaras, UŽDANGAI NUSILEI- 
DUSZ apsakymas, Nidos Knygų Klubo 
leidinys Nr. 6, Rinko ir spaudė Nida 
Press, London, 1955, 120 pšl.
Br. Daubaras pasirinko beabe- 

jo gerą kelią pavergtos Lietuvos 
gyvenimui populiarinti išeivių 
tarpe. Dali to gyvenimo jis pa
rodė knygutėje “Duonos beieš
kant”, taip pat Nidos K. Kl. iš
leistoje. Ten jis pavaizdavo gy
venimą, kaip jį matė bado į Lie
tuvą atginta jaunutė vokietaitė, 
čia vaizduoja gyvenimą pradžio
je okupacijos 1944 m., kai siautė
jo raudonarmiečiai ir jiems tar
naują išgamos, o padorūs lietu
viai išėjo į girias ir pelkynus su 
ginklu savo laisvės ginti.

Knygoje pavaizduojama, kaip 
neįvardintame Augštaičių mies
telyje grupė vyrų išgelbėjo ne
kaltai suimtą ir ryšiais su parti
zanais apkaltintą pašto agentū
ros vedėją, kaip jų surištą ir prie 
užvestos bombos paguldytą iš
gama vietos vykdomojo komite
to viršininką išgelbi jų bendra
darbė sveikatos punkto vedėja, 
kuri tuo būdu įgija visišką jo 
pasitikėjimą ir dar daugiau gali 
pasitarnauti saviesiems. Toliau, 
palikęs aną grupę partizanų, au
torius pavaizduoja, kaip trys iš 
tų pačių partizanų nuvyksta ir 
įsimaišo į minią suimtųjų lietu
vių Kauno aerodrome, kad juos 
painstruktuotų, kaip laikytis 
partizanams juos gelbint, kaip 
pagaliau išvežamų ešalonas iš- 
gelbimas ir suplūsta į girias par
tizanauti, o viso pasakojimo pa
grindinis herojus Tadas su drau
gu stoja į raudonąją armiją sa
vanoriu, nes neranda kito kelio 
kaip patekti Į frontą, iš kur ga
lėtų pereiti į Vokiečių pusę, kad 
ten susirastų savo mylimąją 
Laimą, kuriai buvo pasisekę pa
bėgti iš krašto.

Pasakojimas gana sklandus ir 
intriguojantis. Knygutė ypač 
teiktina skaityti jaunimui. Jau
nimas nuotykius mėgsta, o čia 
tie nuotykiai dar ugdys patrioti
nį jausmą.

Aidų premija už mokslinį vei
kalą šiemet paskirta prof. dr. Z. 
Ivinskiui už dar nespausdintą 
veikalą “Merkelis Giedraitis ir 
jo laikų Lietuva”. Spausdinto 
veikalo būsią apie 800 psl. Jis 
paremtas nauja medžiaga iš Ro
mos archyvų ir pateikia daug 
naujų žinių iš to amžiaus kultū
rinio Lietuvos gyvenimo.

Vertinimo komisiją sudarė dr. 
A. Kučas, pirm., Tėvas L. And- 
riekus, A. Bendorius, V. Čižiū- 
nas ir A. Vaičiulaitis. Apie pre
mijos paskyrimą buvo paskelbta 
spaudos koncerte Bostone gegu
žės 1 d.

L. Stud. Sąj. naujosios valdy
bos rinkimuose iš 619 turinčių 
teisę balsuoti studentų balsavo 
456, t.y. 72%. Tinkamais pripa
žinta 389 balsai. Į valdybą iš
rinkti: Ant. Sužiedėlis (200 bat- 
sų), Arv. Barzdukas (187), Pr. 
Joga • (178), Dalilė Valančiūtė 
(170), R. Mieželis (160), Br. Juo
delis (124) ir A. Dundzila (111).

Į fev. kom. išrinkti R. Kontri
mas, A. Vedeckas, J. Banaitytė. 
Į garbės teismą — Pr. Zaranka, 
K. Keblinskas ir Ed. Vitkus.

Egzilų studentų sambūrių Vo
kietijoje darbo bendruomenės 
vadovybė (AdE, Bonn, Germa- 
nenstrasse 39) išsiuntinėjo spau
dai pranešimą, kad Vak. Vokie
tijos fed. vidaus reikalų ministe- 
rio patvarkymu (Erlass AZ 3163 
- 624 IX 54 I) dabar jau ir egzi- 
lai studentai, lygiai kaip vokie
čiai studentai pabėgėliai iš so
vietinės zonos, pirmą kartą Vak. 
Vokietijos teritorijoje įsimatri- 
kuliuodami, gali gauti kas' mė
nuo po 150 DM per du semestrus. 
Čia visai nesvarbu, ar jie studi
jas pradės iš viso tik pirmą kar
tą, ar jas norės tęsti augštesnia- 
me semestre. Svarbu, kad jiems 
būtų suteikta kaip pabėgėliams 
politinės prieglaudos teisė fede- 
ralinėje Vak. Vokietijoje ir jie 
tai gilėtų įrodyti dokumentais. 
Toji parama teikiama be tauty
bės, lyties, religinių įsitikinimų 
skirtumų. Egzilų studentų Vo
kietijoje vadovybė rūpinasi iš
gauti tokiems studentams ir to
liau reikalingą pašalpą.

Australų dailininkų parodoj 
David Jones meno galerijoj sa
vo darbus išstatė ir lietuviai dai
lininkai: Šimkūnas, Šalkauskas 
ir Mikševičius.

N. Savickaitės - Mockienės kū
rinių paroda Kolumbijos sosti
nėj sukėlė gyvą susidomėjimą 
Parodą globojo šviet. ministeris 
ir kultūros reikalų direktorius. 
Buvo išstatyta apie 40 kūrinių, 
kurių daugumą išpirko vietos 
lietuviai.

G. Orento ir K. Lepšio foto pa
roda, kurioj buvo išstatytos 226 
didžiulės nuotraukos, praėjo su 
pasisekimu. G. Orento nuotrau
kų galima rasti ir didžiuliuose 
venezualiečių leidiniuose bei al
bumuose — ir visur pažymėta, 
kad tai lietuvio darbas.

“Tėvų kelias” literatūros kon
kurse jaunimui paskyrė 3 pre
mijas pr. mokyklos mokiniams 
ir kitas 3 augštesniujų mokyklų 
auklėtiniams. I

knygę pasaulio
Šiemet sueina 75 metai, kai 

Amerikoj pasirodė pirmosios lie
tuviškos knygos. 1879 m. rugpjū
čio 16 d. Niujorke išėjo pirma
sis lietuvių laikraštis “Lietuviš
ka gazieta”. Pirmuosius lietu
vius išeivius JAV-se manoma at
siradus apie 1618 metus.

Šv. Kazimiero Kolegijos glo
bėju Popiežius paskyrė kardino
lą Pizzaro, Universitetų ir Semi
narijų Kongregacijos prefektą. 
Iškilminga Kolegijos kardinolo 
globai perdavimo ceremonija 
įvyko balandžio 16 d. Atvykus 
kardinolui, puikiai išpuoštoje sa
lėje prel. Tulaba perskaitė šv. 
Tėvo skiriamąjį raštą, o visa Ko
legijos vadovybė ir auklėtiniai 
pareiškė kardinolui klusnumą ir 
ištikimybę. Vysk. Padolskis savo 
kalboje pareiškė nuoširdžią pa
dėką Popiežiui už paskyrimą 
globėjo, padėkojo kardinolui, 
kad teikėsi prisiimti šią pareigą 
oficialiai, nors jau nuo pat kole
gijos įsikūrimo pirmosios dienos 
ją globoja ir ja atsidėjęs rūpi
nasi. Toliau vysk. Padolskis ap
žvelgė kolegijos įsikūrimo isto
riją ir nueitą kelią. Kolegija per 
pirmąjį dešimtmetį yra turėjusi 
77 auklėtinius, kurių 38 buvo ku
nigai ir 39 klierikai. Buvo įšven
tinti 27 kunigai; 25 auklėtiniai 
gavo daktaro laipsnį ir 12 teolo
gijos ar filosofijos licencijatą; 49 
kunigai išvyko į įvairias valsty
bes pastoracinio darbo dirbti. 
Šiandien Kolegija turi' 21* stu
dentą, iš kurių 16 . kunigai ir 5 
klierikai. Negalint atvykti nau
jiems auklėtiniams iš pavergtos 
Lietuvos, daroma visa, kas gali
ma, kad būtų paruošta naujų ku
nigų iš lietuvių emigrantų tarpo.

Vokiečių spaudoje minimi šie 
leidiniai, kuriuose vienu ar kitu 
klausimu taip pat paliečiami lie
tuviai ar jų kaimynai pabaltie- 
ičai: Stockholme M. Goppers 
leidyklos išleistas anglų kalba J. 
Andrūps ir V. Kalve leidinys 
“Latvian Literature”, Francio 
Ludwig Carsten Oxforde išleis
tas veikalas “The origins of 
Prussia”, Herderio instituto Mar 
burge išleistas Juergeno von 
Hehn '“Die Baltische Frage zur 
Zeit Alexanders des III in Aus- 
serungen der deutschen Offent- 
lichkeit”, Walterio Hubatscho 
Goettingene išleistas “Die Me- 
mel Konvention und ihre Aus- 
wirkungen”, Walterio Kirchne- 
rio Newarke University of the 
Delaware Press “The Rise of the 
Baltic Question” ir kt.

* VISUS 
mielai kviečiame

atvykti ir susipažinti su naujomis

FORD ir MONARCH 
1955 metu modelio 

automašinomis.

Visas informacijas suteiks ir mielai 
patarnaus

V. PESECKAS
Tel. OL. 2371, namų RE. 0067.

CHURCH MOTORS
1638 BLOOR ST. W., TORONTO

GEGUŽĖS MĖNESIUI KNYGA 

J. KUZMICKU)

Marija mums kalba 
Kaina $2.00 Platintojams 25% nuolaidos 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” knygynas, 
941 Dundas Str. W., Toronto, Ontario.

500 metę Beato Angelico
Jei kada įeisi į Minervos aikš

tės domininkonų bažnyčią Ro
moje ir jei palengva, maldininko 
žingsniu, apeisi ją, čia sustoda
mas prie vieno, čia prie kito pa
minklo, žemai nusilenkdamas 
prie paprastai puošnios Šven
čiausio Sakramento koplyčios, 
atrasi viename šone ir Beato An
gelico antkapį. Baltas, tačiau jau 
iškerėjęs, amžių nuzulintas, mar
muras, su iškaltu palaiminto vie
nuolio atvaizdu. Ant šito kapo 
š. m. vasario 19 d. buvo padėtas 
laurų vainikas 500 metų meni
ninko mirties sukakčiai pami
nėti.

Ta proga Italijoje buvo suruoš
ti gausūs Beato Angelico minėj i- 
rfiai. Vasario 18 d., Šv. Morkaus 
vienuolyne Florencijoje, buvo 
atlaikytos iškilmingos Mišios, o 
po pietų, Palazzo Veccio salėje 
suorganizuota akademija. Tą pa
čią dieną įvyko paminėjimai ir 
kituose Italijos miestuose, ku
riuose šis domininkonas darba
vosi. Romos kapitolijume kalbė 
io kardinolas Constantini, nu
šviesdamas Beato Angelico gy
venimą ir darbus. Jo tapyti an
gelai, žydrių spalvų jupomis, ra
miai plazda auksiniame amžiny
bės peizaže. Šventieji, tokie ar
tum ffittflb, tseiAtt

Dievo regėjimo pakeisti, mums 
pasakoja savo istorijas. Mergelė 
Marija stebinančiu nuolankumu 
klauso angelo žodžių: “Sveika, 
malonės pilnoji...” O perverian- 
čiame vienuolyno sienų baltume 
Nukryžiuotasis, dar kančios su
rakintu kūnu, bet jau, vos paste
bimai besišypsąs Prisikėlimu, 
lenkia galvą švento Domininko 
maldavimams...

Maldoje gimė šie Beato Angeli
co paveikslai. Jie ir po penkių 
šimtų metų yra nenutrūkstama 
malda. Kun. Stasys Žilys.

Redakcijai prisiųsta
Aloyzas Baronas, Sodas už ho

rizonto, romanas, 254 psl., išlei
do Liet. Knygos klubas, Chicago.

Teisininkų žinios, 1955 m. ba
landžio mėn., Nr. 11. -

"VIENYBĖJE — GALYBE" !

TAUPYK
mvo kreditą kooperatyve "PARA
MA". Indėliai opdrinistt Augito* pa
lūkanos.
Darbo valandos: oiitrodreniei*. ir penk* 
tedienieh nao 7 vai. vok. Iki 9 vert. v. 
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossing
ton Avė., Toronto, Ont. Telefonas 

. KE. 3027.

THE BANK OF NOVA SCOTIA
JŪSŲ PARTNERIS, PADEDĄS AUGTI KANADAI.

Visuose jūsų biznio reikaluose The Bonk of Novo Sčotio yro 
jūsų partneris, podedęs augti Kanadai — kortu ir jums. 
Jūs laimėsite veikdami artintoje bendrystėje su jūsų koimy- 
nvstėje esančiu The Bank of Nova Scotia skyriumi, tai doro 
daugybė kanadiečių <

Ar tai būtų biznio operacijos, asmeninė taupomoji sgskaito 
ar naujas verstos — jūs įsitikinsite, kad jūsų BNS skyrius 
yro gera vieta, kurioje teikiami sveiki patarimai ir tikslus 
patarnavimas.

Susipažinkite su savo BNS skyriaus vedėju — jo patyrimas 
biznyje gali reikšti dolerius ir centus jūsų kišenėje.

PELNINGA DRAUGYSTĖ 
VISIEMS . . . .

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. SIMANAVIČIUS
77 Salem Ave,, Toronto. Telefoms Oi* 1274.



NORĖDAMI PIRKTI AR PARDUOTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ KREIPKITĖS Į
DIDŽIAUSIĄ LIETUVIŠKĄ FIRMĄ

JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W., TEL. OU 6381 arba 1669 DUNDAS ST. W., TEL. OL. 7996, OL. 7997.

kamb. namas, vandens - aiyvos šildy
mas, 4 garažai, labai patogus išnuo
mavimui, prie gero susisiekimo, pilna 
kaina $2L000. Skambinti R. Žulys, 
OL. 6381.

$13.500, Bloor - Rusholme; 8 k., 
mūrinis narnos, didelis kiemas, vieta 
garažui, dvi modernios virtuvės, vie
nas atviras morgičius balansui. Skam
binti B. Sergoutis, OL^ 6381.

$14.900, High Park; 8 kamb. ant 
dviejų augštų, vandeniu alyva Šildo
mas, garažas. Skambinti: 
OL. 6381.

$5.000 įmokėti, netoli 
bažnyčios, 8 kamb., gerų 
mos, vieta garažui. Skambinti: B. Ma
ri josius, OL. 6381.

100 akrų ūkis su trobesiais, gyvu
liais, vištų ūkis, 20 akrų apsėta kvic-. 
čiais, 40 akrų įvairių grūdu - linų, 40 
,akrų miško, ūkio gale upė ir geležin
kelio stotis, geros išsimokėjimo sąly
gos, 41 mylia nuo Toronto, 6 mylios 
nuo Simcoe ežero, kaina $7.300, įmo
kėti apie $3.000. Skambinti J. KaŠ- 
kelis, OL. 6381, namų KE. 7536.

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

College - Concord, $7.000 įmokė
ti, lobai gero muro, II kamb. ir 2 
sunrūmici, 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 Parke, 6 kamb., atskiras, mū
rinis, geram stovy namas, pilna kai
na $17.500. Skambinti: J. Baltakys, 
OL. 7996.

Poleckis,

statomo^ 
plytų na-

TĖVTSKtS ŽIBURIAI 1985. V. 12.— Nr. 19 (279)

Dundas - Dupont, 10 kamb., atski
ros mūrinis dupleksas, per du ougš- 
tus, garažas, pilna kaino tik $ 15.000. 
Skambinti: Budreika, OL. 7997.

Parkdolc, 8 kamb. atskiras mūri
nis namas, garažui vieta, vandens 
alyva šildymas, pilna kaina $15.000. 
Skambinti: Rimkevičius, OL. 6996.

Roncesvalles - Howard Park Rd., 
8 kamb., geras mūrinis namas, ftkrai 
geras pirkimas, tik už $16.500. 
Skambinti: Barcevičius, OL. 6977.

Glenloke - Keele, 11 kamb., at
skiras, mūrinis namas, garažas, geras 
narnos ąr pajamos už $20.000. Skam
binti: V. Lunys, OL. 6996.

Dundas - Queen, 10 kamb., mūri
nis, garažui vieta, 3 virtuvės, tikras 
pajamų namas už $15.500. Skambin
ti: Pošius, OL. 6997.

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

High Parke, 10 kamb., atskiras, 
mūrinis namas, trys virtuvės, gerarp 
stovy, pHna kaina $18.000. Skam
binti: Kriaučebųnas, OL. 7996.

High Parke, 10 kam A, atskiras, 
mūrinis dupleksas, tuojau galima už
imti, patogus nuomavimui ir pačiam

Beržanskis, OL. 7996.
t
$35.000, biznio namas; Dundas - 

Dufferin rajone; "Snack-Bar" ir visi 
įreng./ mašinos ledams - Ice Cream 
gaminti. Nuomos $400 per mėnesį; 
sukant biznį pačiam savininkui paja
mos būtų dar didesnės; įmokėti apie 
$10.000; vienas morgičius balansui 
10-ties metų. Skambinti: Senkus, tel. 
OL. 7996.

KASDIEN NAUJŲ NAMŲ, PASKAMBINKITE IR PASITIKRINKITE, NES NEV1SADA 

GERUS NAMUS SPĖJAME PASKELBTI.

Joint Realty Limited
TESLIA

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

namus, paskolas, biznius ir tt

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

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

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide SL W.

Room 107

Telefonas EM. 6-4182

Toronto

MIELi HAMILTOMIEČIAI’
Perkat, parduodat namą?-Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

E. CfcCNAS
REAL ESTATE AND INSURANCE

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

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
_ perstatau:

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

motorus.
•a to, apimu namus^pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti tefef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

Mann & Martel SPEKULIACIJA IDEALAISi

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

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

Tel. KE. 3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

TeL EM. 4-2715

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471
Perkant or parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šio lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičioi bei 
sudaromos paskolos lobai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namu, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

šildymo sistema, didelis kiemas, 
galimybė garažui.

PARKDALE, 
,$3.000 įmokėti, mūrinis, 8 k. 
namas, koridorine sistema, 2 
modernios virtuvės plius 3 sin- 
kos kambariuose. Visi baldai įei
na į pirkimo kainą, namas pri
taikytos išnuomavimui, dabarti
nės pajamos apie $3.000 į met.

OSSINGTON - BLOOR, 
$3.500 įmokėti, pusiau atskiras 
7 kamb. per 2 ougštus namas, 
koridorine sistema, 2 gražios vir
tuvės, kietmedžio grindys, ga
limybė garažui.

CHRISTIE - BLOOR, 
$4.000 įmokėti, atskiras Šiurkš
čių plytų, 6 kambarių namas, 
kvadratinis planas, vandeniu - 
olyvo šildomas, moderni virtuvė, 
didelis kiemas, dvigub. garažas.

OAKMOUNT - BLOOR,
$4.000 įmokėti, atskiros, gero 
mūro, 6 kambarių ir saulės kam
bario nomos, koridorinė siste
ma, vandeniu alyva šildomas, 
moderni virtuvė, didelis kiemas.

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

1199 BLOOR ST. W., TORONTO. TELEF. OL. 8481
1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš hankų-

$2.000 įmokėti, Bloor - Brock, 8 di- 
dėlių kambarių, mūrinis namas arti 
susisiekimo, vieta garažui, geri morgi- 
Čioi. Skambinti J. Tarnui ion i ui. *

$4.000 įmokėti. Bloor - Montrose, 
7 nepereinamų kamb., 2 augštų, at
skiros, mūrinis namas, 2 modernios 
virtuvės ir 2 vonios, dideli kambariai, 
kietos grindys, šoninis įvažiavimas, 
namas be skolų. Skambinti J. Tarnu- 
lionis.

• $4.900 įmokėti, Roncesvalles -.Ma
rion, 8 kamb., mūrinis dupleksas, 2 
virtuvės ’ ir 2 vonios, puikūs kamba
riai, alyvos šildymas, geras morgičius, 
vieta garažui. Skambinti J. Tamu- 
I ion is.

$12.500 pilna kaino. Bloor - Run- 
nymede, 6 nepereinamų kambarių, 
labai gero mūro, puikiai atrodąs vi
dus, šoninis įvažiavimas ir garažas. 
Skambinti J. Tamulioniui.

$2.500 įmokėti, 1 ] kambarių na
mas. Randasi gerom nuomavimo rajo
ne — Parkdale. Tikrai geras pirkinys. 
Skambinti A. Mičiūnas.

$14.500 pilna kaino, 9 kambarių 
atskiras, plytų namas. 3 virtuvės, aly
va apšildomas, įvažiavimas iš linijos.

Geras morgičius. Parkdale rajone. 
Skambinti A. Mičiūnas.

$4.000 įmokėti, 6 kambarių plytų 
namas, moderni virtuvė, įvažiavimas, 
dideli kambariai, alyva apšildomas. 
Randasi Roncesvalles - Geoffrey ra j. 
Skambinti A. Mičiūnas.

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

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

$2.900 įmokėti, Bloor - Indian Rd., 
8 k. mūrinis, alyva šildomas, didelis 
kiemas, įvažiavimas. Skambinti S. 
Kuzmas.

$5.000 įmokėti, vakaruose prie 
Jane St., 5 metų senumo, rauplėtų 
plytų, 6 k. ir butas rūsyje, vandeniu 
šildomos, viskas moderniai įrengta, 
garažas. Skambinti S. Kuzmas.

$4.000 įmokėti, Parkdale rajone, 
12 k. mūrinis, vand. ir alyva šildo
mos, arti susisiekimo ir apsipirkimo, 
geros pajamos. Skambinti S. Kuzmas.

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS!
Skubiai reikalingi Roncesvalles - High Park ir Bloor ra
jonuose 6-8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų 
sutinka duoti gerą kainą su aūgštu įmokėjimu. Prašome 
skambinti dar šiandien!

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. VELTUI
• ' *

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

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

, TORONTO, ONT.

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

Sav. G. KERAITIS

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

Garantuotas saugojimas/ Mokama 

atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai
AJF a JEef netinkamai laikomi sugenda. Mū-

sų sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
bai bus rūpestingai saugomi. Kai 

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

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

30 metų valymo patyrimas

Jau ir taip žmonija būtų de
šimtmečius, o gal ir šimtmečius 
prisiminusi žmoniškųjų idealų 
išpardavimo rinką Jaltoje, ta
čiau tą prisiminimą dar daugiau 
sutvirtino JAV, paskelbdamos 
dalį Jaltos konferencijos doku
mentų.

Jaltoje įvykusio turgaus spe
kuliacinis objektas, kaip mato
me, buvo gana didelis. Tai buvo 
žemės plotai, kuriuose gyvena 
apie 800 000 000 žmonių. Tie žmo
nės, kaip juodosios rinkos pre
kės, “dviejų didžiųjų” klastingai 
buvo atiduotos trečio “didžiojo” 
vergijai ir visiškai jo sauvalei...

Ir taip — vos tik per penkias 
dienas — “trys didieji” pertvar
kė pasaulį, jog to “pertvarkymo” 
pasekmėj Europos kontinente 
krito į vergų pirklio - Stalino 
sterblę Lenkija, Čekoslovakija, 
Bulgarija, Rumunija, Vengrija, 
ketvirtadalis Vokietijos, ketvir
tadalis Suomijos, Albanija, tuo 
pačiu metu, nors nebuvę nieko 
tartasi, tik prabėgomis užsimin
ta, tačiau Jaltoje buvo nuleista 
mirtina tyla bėi nesidomėjimo 
skraistė ir ant Pabaltijo valsty
bių. Azijoj raudonųjų globai pa
teko milžiniškas kolosas — su 
apie 600 000 000 gyventojų — Ki
nija, pusė Indokinijos ir t.t.

Kas dabar vyksta Formozos 
erdvėj

Ligi šiol toje srityje JAV-bių 
laikytasi ryžtingai. Deja, paska- 
tiniuoju laiku — pradėta svy
ruoti. Jeigu pirmiau buvo žadė
ta Kinijos žemyno pakrančių 
salos — Quemoy ir Matsu — gin
ti, kad jos nebūtų tramplynu 
raudoniesiems Formozai bei Pes- 
cadorų salynui pulti, tai šiandien 
reikalai jau atrodo kitokioj plot
mėj. JAV-bėms jau prisireikė 
siųsti į Formozą specialius pa
siuntinius, kad pastarieji iš 
Čiangkaišeko išsiderėtų pakraš
čių salas, kaip britai rekomen
duoja atiduoti “kaip dovaną” 
Čiuenlajui... Gal gi pastarasis 
tuomet būtų kiek sukalbamesnis 
ir nebepultų Formozos?...

Taigi, tos ypatingai svarbios 
strateginės srities gynybos rei
kaluose pradėjo virti demorali- 
zacinė košė — Įvairūs svyravi
mai, neryžtingumas...

Jeigu raudonieji apsitvarkys 
su svarbiausiąja Vakarų galybe 
— JAV-bėmis Formozos srityje, 
tuomet jau bus jiems atviras ke
lias viso Vietnamo sukomunisti- 
nimuų taip lygiai vartai atsida
rys į Laos su Kambodi j a, o dar

kiek vėliau — kliūtys bus paša
lintos raudonųjų žygiui į Thai- 
landą, Malajus, Indoneziją, Bur- 
mą ir t.t. Gi pietų Azija — yra 
raktas raudonųjų veržimuisi net
gi į pačią Japoniją. Tos srities 
likimas vėliau labai kritiškai at
silieptų į Vid. Rytų, taipogi Af
rikos ir net Europos likimą. Tai
gi, raudonųjų planai gana ryš
kūs netgi kiekvienam iš “mirtin
gųjų”, deja, jų niekaip dar vis 
negali suprasti didieji Vakarų 
pasaulio politikai...

“Taikos” deryboms 
besiruošiant

Be anksčiau paminėtųjų keis
tų reiškinių JAV santykiuose su 
raud. Kinija Formozos srityje, 
šiuo metu vyksta ypatingai di
deli pasiruošimai “keturių di
džiųjų” konferencijai i.r pasauli
nės taikos deryboms.

Duok Dieve, kad taip nebūtų, 
tačiau norisi prisibijoti, kad tie 
“didieji” vėl nėsuruoštų naujos 
“Jaltos”, kur galėtų raudonie
siems viską išparduoti, kas anoj 
Jaltoj liko dar neišparduota: ir 
žemės plotus, ir pačius žmones, 
ir brangiuosius žmonijos idea
lus ...

Šiuo metu tokios “taikos” ypač 
rėksmingai siekia raudonieji: 
Maskva, o paskutiniuoju metu ir 
Čuenlajus Bandunge prabilo no
rįs taikos su Amerika. Deja, ne- 
vien tik raudonieji šitokios — 
spekuliacija paremtos — taikos 
siekia. Jos siekia ir Vakarai.- 
Edenas net savo priešrinkiminę 
platformą remia pažadu “derė
tis taikos reikalu” su Maskva, o 
JAV-bėse — taipogi pradedama 
susigyventi su “derybų” minti
mi. O laikraščiai jau paskelbė, 
kad ir prez. Eisenhoweris susi- 
rašinėjas su Žukovu “taikos rei
kalu”:..

Ir ką būtų į tai galima pasa
kyti? Juk tai nei daugiau, nei 
mažiau, kaip vakariečių jėga 
veržimasis pro atviras duris ir 
teigimas, jog tos durys užrakin
tos. Kokiam gi reikalui ieškoti 
su raudonaisiais taikos, kuomet 
raudonieji ir patys jokio karo 
nenori? Juk be karo, tik suktos 
politikos dėka, jie.gavo milžiniš
kus žemių plotus su šimtais tūks
tančių milijonų žmonių, o jeigu 
Vakarai ir toliau jiems darys to
kias nuolaidas bei įteisins padėti 
jų pavergtuose kraštuose — rau
donieji niekad karo nenorės. Jų 
ir tikslas — pavergti visą pasau
li, kartu ir pačius derybininkus 
— “didžiuosius” Ve jokio šūvio...

Pranys Alšėnas

. WINDSOR, Ont

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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

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

namų, biznių, formų, sklypų ir tt.
SHAW ST., •

$3.000 įmokėti, 1 1 kambarių, 
mūrinis namas, kietmedžio grin
dys, koridorine sistema, dvigu
bas garažas, 3 virtuves, viena 
skola balansui 10-čioi metų.

PACIFIC AVE. - HIGH PARK, 
$4.000 įmokėti, 6 kambarių 
mūrinis namas, kietmedžio grin
dys, koridorine sistema, alyva 
šildomos, 2 mod. virtuvės, gra
žus kiemas. >

WESTMINSTER - RONCESVALLES, 
$4.000 įmokėti, 8 kambarių, at
skiros mūrinis narnos, koridorine 
sistema, alyva šildomas, kietme
džio grindys, garažas, didelis kie
mas.

SUNNYSIDE AVE.,
$4.500 įmokėti, 13 kambarių, 
puikus atskiras mūrinis namas, 
kietmedžio grindys, "kvadratinis 
planas, karštu vandeniu Šildo
mas, 3 virtuvės, 2 vonios, labai 
geras pirkinys, skubus pardavi
mas.

CRAWFORD - BLOOR,
$5.000 įmokėti, 9 kambarių 
puikus atskiras mūrinis namas, 
vandeniu alyva šildomos, kvad
ratinis plortas, kietmedžio grin
dys, dvigubos garažas. Savinin
kas išvyksta.

DURIE - HIGH PARK,
$7.000 įmokėti, 7 kambarių, at
skiras, šiurkščių plytų namas, 
kvadratinis planas. Vandeniu ir 
olyvo šildomos, garažas su pri
vačiu įvažiavimu, viena 
10-čiai metų.

CHRISTIE - BLOOR,
$1.500 įmokėti, atskiros 
namas, moderni virtuvė,

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

$4.000 įmokėti, 6 k. mūrinis, at
skiras, kvadratinio plono namas, 2 
virtuves, alyva šildomas, turi priva
žiavimą. Pilno kaina $15.500. St 
Clair - Bothurst.

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

$5.000 įmokėti, 8 k. mūrinis, alyva 
šildomas, 3 virtuves, 2 garažai. Prašo
ma kaina $16.DOO, Concord - Bloor.

$5.000 įmokėti, 8 k. mūrinis, pu
siau atskiras, vandeniu - alyva apšil
domas namas, dvi virtuvės. Prašoma 
kaino $16.500. Glenlake - Indian Rd.

$2.500 įmokėti, 8 k. dviejuose 
ougštuose, 2 virtuvės, vandeniu šil
domos, garažas. Pilna kaina $12.500, 
Bathurst - College.

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

$2.000 įmokėti, 8 k. dviejuose 
ougštuose' dvi virtuvės, labai erdvūs 
kambariai, naujai dekoruotas, balan
sas, vienai atvirai skolai, 10-Čiai me
tų. Pilna kaina $11.700.

$8.000 įmokėti, 9 k. mūrinis, ot- 
skiras, kvadratinio plono namas, van
deniu - alyva apšildomas, didelis kie
mas su privažiavimu, viena atvira 
skola balansui 8-iems metams. Prašo
ma kaina $20.9000. Rusholme Rd. - 
Bloor.

$5.500 įmokėti, 9 k. atskiras, ašt
rių plytų namas, alyva apšildomas, 2 
virtuvės, garažas. Privažiavimas. Pilno 
kaina $18.000. Viena atvira skola ba
lansui, 7-iems metams. Rusholme Rd.
- Bloor.

$7.000 įmokėti, 9 k. mūrinis, at- 
-skiras, vandeniu - alyva šildomas, 3 

virtuvės, privažiavimas. Prašoma kai
na $19.500. Roncesvalles - High Prk.

$3.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis, 
kvadratinio plono namas, dvi modern, 
virtuvės, galimybė garažui. Parkdale 
rajonas. Prašoma kaino $13.500.

$4.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis, 
pusiau atskiras, alyva šildomas, mod. 
virtuvė, 4 dalių vonia, garažas. Bloor
- Indian Rd. rajonas. Prašoma kaino
$15.5000. j

$4.000 įmokėti, 6 kamb. gerų ply
tų namas, vandeniu alyva šildomas, 
garažas. $15.300 pilna kaino. Oak
wood - St. Clair.

DtMESIO STATYBININKAI!

Turime gerą pasirinkimą įvairaus dy
džio sklypų, miesto ir užmiesčio rdįo- 
nuose. Skambinti. VLADUI IVANAUS
KUI, tel. OL 8443.

skola, P. KERBERIS

$6.000 įmokėti, 10 kamb.$6.000 jmoketi, 10 kamb. mari
nis, atskiros, kvadratinio plono no
mas, vandeniu alyva apšildomos, 2 
virtuvės, garažas, 10 metų atvira sko
la. Geoffrey - Roncesvalles. Prašoma 
kaina $20.900.

$3.000 įmokėti, 
kambariai, mūrinis, 
su garažu. $13.900 
Dovercourt Rd. - Queen.

$2.000 įmokėti. 10 nepereinamų 
kamb. mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 
vonios, alyvos šildymas, reikia vidaus 
remonto. Pilna kaino $14.000. Dun
das - Dovercourt Rd.

$5-6.000 įmokėti. 7 k. puikus, mū
rinis namas, apšildomas vandeniu - 
alyva, moderni virtuvė, garažas. Vie
na skola balansui. Rusholme Rd. - 
Dundas.

$10.000 įmokėti ir daugiau, nauji 
14 kambarių tripleksai. Bloor ir St. 
Clair rajone. Modemiškai įrengti, ge- 
ruosęe išnuomavimui rajonuose, ne
sunkios išmokėjimo sąlygos. Tikrai 
verti dėmesio objektai.
$5.000 įmokėti, 6 nepereinamų kam

barių, mūrinis, atskiros, vond. - 
alyva šildomas, moderni virtu
vė, geros mokėjimo sąlygos. 
Rusholme Rd. - College. Pilna 
kaina $17.000.

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

8 nepereinami 
alyva šildomas, 
prašoma kaino.

Antikomunistiniai - religiniai 
paradai Jau septinti metai gegu
žės pirmą dieną, dalyvaujant di- 
desniai daliai Londono diecezi- 

-įoš parapijų, katalikų mokyk
loms, tautinėms grupėms, Det
roito katalikų organizacijoms ii 
kariniams Kanados bei JAV da
liniams, iškilmingai švenčiama 
Marijos diena. Šis paradas šie
met pažymėtinai triumfališkai 
praėjo. Gražus pavasario oras ir 
išpuolęs sekmadienis leido skait- 
lingonr katalikų miniom daly
vauti parade ir sutraukti tūks
tančius žiūrovų. Eisenoje šiemet 
dalyvavo apie trisdešimt tūks
tančių katalikų ir kita tiek sekė 
iš šalies. Eisenoje visų bendrai 
kalbėta rožančius, giedota gies
mės ir vėliau po Londono vysk. 
Cody pamokslo ir palaiminimo 
Jackson'parke išsiskirstyta. Ne
tenka abejoti, šios rūšies para
dai, Windsore tapę tradiciniais, 
retai kur rengiami, o jei kur ir 
yra, neprilygsta šiam. Paradas 
buvo priimtas iš specialiai tam 
padarytos tribūnos augštų kata
likų dignitorių ir Kanados val
džios žmonių. Iš lietuvių pusės 
gražus mostas, kad eitynėse da
lyvauta, reprezentuota lietuvių 
tauta, ir prisijungta prie įvairių 
rasių ir tautybių bendroje kata
likų demonstracijoje, kurios 
svarbiausias tikslas išreikšti pa
garbą Marijai, už Rusijos atsi
vertimą ir taiką. Nors mūsų gru
pė neskaitlinga, bet, nesigiriant, 
buvo viena iš gražiausių ir savo 
tvarkingu išsidėstymu darė gerą 
įspūdį žiūrovams, dėl to kelis 
kartus eisenoje buvo filmuota. 
Lietuviai dalyvavo su Kanados, 
tautine ir Detroito ateitininkų 
vėliavomis. Visos moterys pasi
puošę tautiniais drabužiais. To
kį gražų lietuvių pasirodymą

Įgalino, beabejo, Detroito ir 
Windsoro at-kų dalyvavimas.

Motinos dienos minėjimas pra
sidėjo pamaldomis, kun. Ru- 
dzinskui atlaikant šv. Mišias už 
motinas, ir pritaikintu pamokslu. 
Vakare 6 vai. ukrainiečių salėje 
motinų garbei paskaita ir meni
nė programa. Labai gražiai pa
rinktą paskaitą skaitė svetys, 
Detroito Lietuvių Fronto pirm a 
dr. Majauskas. Meninėje dalyje 
mūsų šeštadieninės mokyklos 
mokiniai ir Detroito jaunesnieji 
skautai parodė motinoms savo 
sugebėjimus.

Steigiamooj Seimo minėjimas 
buvo sujungtas su motinos mi
nėjimu. Vaizdžiai apie Stiegia
mojo Seimo darbus savo paskai
toje papasakojo p. Misiulis iš De- v 
troito. Paskaitininkas objekty
viai apžvelgė Steigiamojo Seimo 
darbus.

Ta pačia proga negalima pra
bėgti nepastebėjus, kad mūsų 
darbščioji apylinkės valdyba tu
rėjo įdėti daug triūso suorgani
zuojant dalyvavimą parade, mi
nėjimus, taip pat ir tautybių pa
sirodyme, kur dėka Detroito tau
tinių šokių grupės ir jaunos so
listės Jina Varis - Variakojytės, 
apie lietuvius vietinė spauda - 
dažnai ir gražiai atsiliepia. Iš ki
tos pusės būtų gražu, kad visi 
bendrai prisidėtų prie jų darbų 
ir palengvintų dalį naštos. Rei
kėtų padėti jr šalį asmeniškas 
ambicijas, nes vienybėje galybė.

Valdybos surengtas vakaras - ‘ 
balius balandžio 23 d. praėjo, kuo 
puikiausiai, kas paskatinajr vėl 
toje pačioje “Teutonia Club vo
kiečių salėje, surengti kitą, ku
ris Įvyks gegužės mėn. 28 d.\ šeš
tadienį. Savo gausiu atsilanky
mu įrodykime, kad jų pastangos ; 
nėra veltui. J. S.

A. MORKIS
Turime daugeli kitų lobai gerų Ir Įvairiomis kainomis bei imokėjimois nomų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 
1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450.

Pirmasis ir vienintelis lietuvis Toronte REALTOR; priklausan
tis Toronto Real Estate Board & National Association of Real 
Estate Boards.

6 k. 
nauja

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

V. JUČAS
OL 2324

V. PALIULIS
, OL 232S

R. Kuprevičienė
OL 2325

VI. Ivanauskas
D. KAROSAS

OL 8444

J. BUCAMTAS
OL 8443

.. ~ .. „c*f
OL 8443

1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių, nes mes gauname 
iš Real Estate Board’o kooperatyviniai listinguotus 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.
ii !■ ■hili.Wi
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Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN 
8.A., M.D., LM.C.C.

GYDYTOJAS irV. VA SIS - Vasiliauskas 
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872 Bloor Street West (prfe ossington Ave.) Telef. ME. 4605 - 4606

t. Bloor - Christie, $1.500 įmokėti, 
6 grožių kambarių atskiros, didelis 
kiemas, garažui vieta

2. Garnett-Bloor, $3.500 Įmokėti, 7 
did. komb., visai otsk., gero mūre 
namas, alyvos šild., d»d. kiemas, 
dvig. garož., labai geras pirkinys. 
High Park, atskiras, mūrinis, 10

3. Bfoor - Ossington Avė., $2.500 
įmokėti, 6 labai dideli kambariai, 
atskiras, alyva Šildomas, didelis 
kiemas, garažas.

4. Rusholme Rd. - Dew son, 15 dide
lių kambarių — 3-jų atskirų butų 
— 3 vonios, 3 modernios virtuvės, 
vandeniu alyva šildomas, atskiras, 
gero, mūro, privatus Įvažiavimas ir 
2 garažai, geros pirkinys.

5. Roncąsvalles - Wright, $3.500 įmo
kėti, 6 didelių kambarių moderni 
virtuvė, alyva šildomos, labai gero

Priklauso Toronto, Ontario, Canadian ir International Real
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. Sudarome paskolas, įkai
nuojame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu: ME. 4605.'

P. MALIŠAUSKAS V. BUTRIMAS V. VASILIAUSKAS

t

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuosenos pritaikomos kiekvienai
individualiai. -

ARTISTIC .BEAUTY SHOP
? • ■ Tel. KE. 4731.

219 Roncesvalles Ave',. Toronto

LIETUVIŠKA .

moterų kirpykla
JANETS 

407 Roncesvalles Avė. 
prie Howard Park Ave. 

Toronto.: 
Tel. OL. 6415. 

Sav. I. VILIŪNIENĖ

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

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

Tel. LL. 3222.

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija 
DEDA ^NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

Vandens ir oru apšildymo, 
Paprastas ar "Air Condi- 
tionning”,
Perstato apšildymą iš -anglių 
i alyva.
Taip pat atlieka Įvairiausius 
elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.Darbas atliekamas gerai ir sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

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)

3$ SCARLETT RD. TELEFONAS RO. 2-6591 
(Dundas St. W - .St. Clair Ave. W. susikirtime)

REMONTO DARBUOSE LIETUVIAMS 10% NUOLAIDOS, f i ; < ’ f >
! Įsitikinkite — neapsivilsite.
JONAS ir VYTAUTAS DUNDŽIAI.

i?
•r
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Pirma kartą Kanadoje 1
Pasaulyje garsūs 
vokiečių “54” mo
delio High-Fidel
ity AM ir FM ra
dijai

SABA, 
KOERTING, 

BLAUPUNKT 
GRUNDIG.

Garantuojamas 
viso pasaulio 

trumpųjų bangų 
priėmimas.

Specialiai paga* 
minti Kanadai

Atvykite, pademonstruosime veltui. Garantuoti pataisymai, 
atliekami specialistu 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,

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 SL, Toronto. Tel. OL. 6123
ANT. JUOZAPAITIS.

TORONTU!, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
«^enos krosnys į naujas, moderniškos alyva apšildomos ir pilnai automatiškos.

Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burnerioi) į sėnas krosnis ir taisomi
# seni apšildymai.

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Bumeriū. Kadangi prekės 
ąounomos tiesiog iš urmo Sandėlių, be jokių tarpiuKikų, todėl ireegttnoi daromi 

žymiai papigintomis kainomis ir tisimokėjimui dviems metams.
• • • ■ ' , ■ *.

Visi patarimai veltui.

mūro, didelis kiemas.
6. High Park - Roncesvolles, $4.00C 

įmokėti, 6 dideli kambariai ir 2 ap
šildomos verandos, 2-jų augštų, at
skiras opynaujis namas, vandeniu 
alyva Šildomas, 4-rių gabalų vonia,

. didelis kiemas ir 2 garažai.
7. Geoffrey - Indian Rd., 11 didelių 

kambarių, gero mūro, atskiras, 4 
modernios virtuvės, dvi vonios po 4 
gabalus, vandeniu alyva šildomas, 
gražus kiemas, šoninis įvažiavimas 
ir garažas, vertas dėmesio pirkinys.

8. High Park - Bloor, $4.900 įmokė
ti, 9 dideli kambariai, 2-jų augštų, 
atskiras, mūrinis, dvi virtuvės, van
deniu alyva šildomas, didelis kie* 
mos ir <garažos.

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

LAISVĖS KOVOS ĮPAREIGOJIMAI(Atkelta iš 3 psi.) 1 gos turėtų eiti kaip tik ana prasme ir linkme, mes nusigręžėme nuo kovojančio krašto ir kibome vieni kitiems krūtinėsna, tradicinio visų emigrantų vėžio apimti ir ėmėme peštis. Skaldomės kuo smulkesniais šmotais, bandome griauti tai, kas per ilgą laiką ir tik labai sunkiomis pastangomis buvo pavykę sukurti, sujungti. Be abejo, juokiasi’ ir trina rankas šalimais bestovįs Mefistofelis — juk tik per trumpą dešimtmętį jam pavyko lietuviškąją gana pajėgią emigraciją sukurstyti, sukiršinti, suskaldyti ir ... padaryti mažiau veiksminga. “Tautiečiai, sesės ir broliai, juk tai yra niekingiausias Tautos ir jos reikalų išdavimas!”— norisi galimai garsiau sušukti, bet kas klausys, kas paisys tų paprastai aiškių ir pranašingų žodžių? Kalbėkime atvirai. suklupome ir nebeišlaikėme svarbiausiojo egzamino. Palūžo- me, kada labiausiai esame reikalingi darnos ir vienybės. Ir tai nėra kokie isteriški ir neapgalvoti teigimai,.. bet ^.paprasčiausi mer~ ^Lithuanian”- .Federalinio išds dienos lietuviškojo gyvenimo reiškiniai. Tereikėtų tik džiaugtis, jei kuris optimistas

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

10. Bloor - Palmęrstone 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, atskiros pastotos, 
vandeniu alyva šildomos, augŠtos 
metines pajamos, įmokėti $10.000.

12. Bloor - Crowford, 20 kambarių — 
4-rių atskiru butų, lobai gero mūro 
opynaujis, modernios virtuvės ir po 
4 gabalus vonios, vandeniu alyva 
šildomos, geros pajamos $8.000 
įmokėti.

Estate Board.

ipajėgtų visą padėtį nušviesti priešingai, bet ar rasis toks?...Neperseniausiai, vieno didelio politinio mitingo metu, Detroito lenkai nešė didžiulius plakatus, kuriuose ryškiai bylojo užrašas: “Mes neprašome ir nemaldaujame laisvės; mes kovojame dėl jos!” Ar tai nėra teisingi žodžiai? Išeivijoje, tiesa, ir lenkus ė<Ją devyni emigrantiniai vėžiai, bet tai menka paguodą mums, kuriuos tokia pati epidemija jau pradėjo raityti ir plėšyti iš visų keturių pusių. Buvęs lietuviškasis milžinas jau pradedą svyruo- j Tėveli,1 mamyte, aš parda-ti, praaeda dairytis atramų P°"ivįau savo šuni už $10.000.— Už $10.000? — atsiliepė nustebės tėvas. — O kur pinigai?
—- OI Pinigų aš neėmiau. Aš paėmiau $5.000 vertės- katę ir 5- ■kąčiųkus' po $1000 .:.

Dievas nesnaudžiaVieną kunigą paklausė, kodėl jis bažnyčioj poterius kalba taip tyliai, ^ pamokslą sako net šauk- damas, ■> ■ < ' ■— Matai’, mano parapijiečių tarpe yra neprigirdinčių, o kiti pradeda ir snausti, o Dievas ge- .rai girdi ir nesnaudžia... — at- sakė kunigas. r5..
——— į-,,, jiį-yr ■■■vį.'.'r.R*

Diplomuotas teisininkas
V. SLEŽEVIČIUS

VERTIMAI IR TARPININKAVIMAS: 
SUTARTYS,. NUOSAVYBĖS DOKU
MENTAI, MORGIČIAl, PASKOLOS, 

' EMIGRACIJA IR KT.
Kreiptis šeštadieniais iki 1 vai. p.p.: 
414 Bay St., Toronto, kamb. 107 

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

giją išeikvojome, pradedame išsisemti...' O, gal tai tereiškia tik visiškai vykusį dr. Henriko Nagio sakinį, kad iš politinių pabėgėlių jau spėjome išvirsti i paprastus ir .eilinius emigrantus. Ir dar ne tame tragedija, kai gaudami JAV pilietybę, dokumente pamatome eilutę — Former Nationality- Lithuanian - bet tame, kad su tuo trumpu parągrafėliu jau kai kas ir bandome gyventi, deja, kaip “for-teismo teisėjas, priimdamas naujų piliečių priesaiką, pabrėžia, kad tuo tenka atsisakyti visų svetimo krašto piliečių pareigų ir prisiimti tik naujus, jau JAV piliečio įsipareigojimus, bet tas «pats teisėjas.savo žodyje dar pa-: brėžia, jog naujoji pilietybė jo-Į kiti, būdų nereiškia, kad jau da-j bar tenka nutraukti visus rv-T v į ■ ■ ■ * • - -'-r Įsius su savo kilmės kraštu, su; sayoįtauta.'.Dabar ne laikas kai- j tiiiti ar rikiuoti tuos kurie grįši išlaisvinta n kraštan, ar pasiliks: I dabartinėje vietoje, tą' lems visa i eilė kitų aplinkybių, bet visų mūsų, visų iki vieno neatidedama pareiga kovoti už Lietuvos laisvę. Kai kuriais atvejais toji kova gali būti dabar ir kiek lengvesnė. nes turėdami galingųjų Vakarų kraštų piliečių privilegi- ‘ jas, jomis galime naudotis veikdami ir spausdami atitinkamas vyriausybes visiems pavergtiesiems priimtina ir laukiama prasme.Į Svarbiausia, mokėkime tinkamai išnaudoti ir priekin iškišti lietuvių tautos kovas ir pastangas prieš krašto okupantą. Tūkstančiai žuvusiųjų tautiečių mus įpareigoja, jog jų kraujo auka būtų tinkamai išnaudota. Šis kraujas kartu šaukia vienybėn ir santaikon ir visą lietuviškąją emigraciją. Pagaliau, supraskime tai... Al. Gimantas. •

— Halifaksas. — Čia miesto burmistru išrinktas žydas L. Kitz.

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951 
HAMILTONE: 18 SpADINA AVE. Tglęl.JLĮ. 92035^

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

/ Jis jau buvo
Mažajam Petriukui kartą už-i 

ėjol'^slvą didelė mįslė: iš kurį 
jis čia atsirado. Jis ėmė klausi
nėti mamą. Ta pagaliau trumpai 
atsakė:

— Iš dangaus...
Kitą dieną mokykloje moky

tojas aiškino, kacį reikia būti ge
riems ir kad gerieji mirę nueis 
į dangų.

— O, aš jau ten buvau — pa
stebėjo Petriukas.

Greit paveikėPriešpriešai sėdi du vyrai. Vienas iš jų atsidaręs sardinių dėžutę ir gražiai nupjauna jų gal-' vas. Antrasis klausia, kodėl jis jas numesiąs.— Žmogau, nenumesiu, bet parduosiu — sako anas. Ar tamsta nežinai, kad sardinių galvos yra geriausias smegenų maistas?— O po kiek parduodi? — paklausė susidomėjęs anas.
—- Šitas šešias galėtumėt nupirkti po 6 centus kiekvieną.Tas užmokėjo 36 centus. Tik po kokios minutės jis susigriebė— 3etgi aš galiu gauti visą sardinių dėžutę už 20 centų.— Matai, kaip greit paveikė! į —pastebėjo nusijuokdamas anas.• • -r.. - *- ’ .

Paslaugumas ne laikuPraeivis mato, kad mažas berniukas nori paspausti durų skam būtį, bet negali pasiekti. Jis ir pasišokėjęs nepasiekia. Praeivis prieina ir paspaudęs skambutį sako:— Na, o dabar ką, vyruti? .>— Dabar tai bėkim abu — atsakė vaikas ir nubėgo už kampo.
Geras biznisĮ kambarį įbėga susijaudinęs berniukas ir šaukia:

James B. Trotter į
Teisininkas, advokatas, 

'č notaras.'
įstaiga: 22(1Roncešvalles Ave.

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

Toronto. " Priimama susitarus iš anksto.
GERB. PONIOS IR 

PANELĖS!
Bėtkurioje grožio šakoje esu 
pasiruošusi Jums patarnauti 
žemiausiomis kainomis;

pusmetiniai, trum
palaikiai sušukavi

mai ir kt.
IRENA NACEVIČIENĖ 
17 Carling Ave.. Toronto 

Telefonas LO. 7155 
(Bloor ir Ossington rajone).

re-

sa-

Nebe.paskutiųiam suole
— Tėveli, aš jau nesėdžiu pas- 

I kutiniam suole!...' — Tai puiku, sūnau. Už &i štai tau kvoteris. Bet sakyk, kaip gi taip tau pasisekė?— Paskutinį suolą vakar nudažė ..;
Kitos aplinkybės— Mes su vyru susibarame guliariai kartą per mėnesį, jūs taip pat?— Ne. Mano vyras gauna vaitinį atlyginimą.

Irgi nauda— Kokią naudą turime iš kiaulės?— Pirmiausia tai mėsa.— O kas dar?— Gi kartais galima tuo vardu pavadinti kaikuriuos žmones.
Aiški išeitisVienas gydytojas visada su pacientais kalbėdavo taip bičiuliškai, lyg su saviškiais. Kartą apžiūrėdamas ligonį jis kalba:— Hm, gerklė paraudus... kai ryjam skauda ... Beto, turime temperatūros ir negalime miegoti. Negerai... Na, tai ką čia darysim?...-— Turbūt eisim pas kitą dytoją, — atsakė pacientas.

Suprato kodėl— Vaikų auklėjimui ypatingai svarbu, kad tėvai prie vaikų niekad nesibartų. Dėl to kaip tik mes su vyru pradedame bartis, aš tuoj aus išsiunčiu vaikus laukan pažaisti.— Ach, tai dėl to jūsų vaikai dienų dienas slankioja gatvėje.’

gy-

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

RADIO APARATUS
' Aparatai paimami ir grąžinami į 

'' namus veltui. 
Darbas garantuotas.

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

INTER-CITY
.. Heating
Installation

Atlieka namų apšildymo, gazo, van
dentiekių, drenažo įrengimus bei pa
taisymus, pavasario sezonui išvalo 
krosnis su vacuum cleaner.

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

VICTOR 
ELECTRIC 

CO.
LIETUVIŠKA ELEKTROS CO.

Visi elektros darbai atliekami greitai 
ir prieinamomis kainomis.

SKAMBINTI 
telefonu LL. 7714 
V. JUŠKEVIČIUS.

251 LAUDER AVE., TORONTO.

OKULISTĖ
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirba nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

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

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

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST 

Advokatai, Notarai 
91 Yonge St., Toronto

Telef. EM.6 5255 
Prašoma kreiptis į 

N. ČEPULKAUSKIENĘ

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay SL, Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912 
arba EM. 4-8532.

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

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

DR, W. K WLODKOWSKI 
buvęs Varšuvos ir Gdynės ligoninių 
ordinatorium ir Vienos bei Paryžiaus 

universitetų klinikų asistentu.
DARBO VALANDOS: 

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

(tarp Queen ir Dundas) 
Telefonas KE. 5885.

Bendra praktika, genekologiįa ir gim
dymo pagalba.

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

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

namų 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 Roncesvolles 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 susitarimą.

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. Kabinėtas 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. vok. Kitu laiku pagal 

susitarimą.

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS 

PERSIKĖLĖ J
I BEAVERBROOK - KIPLING AVE. 

KAMPAS. 
ISLINGTON, TORONTO, ONT. 

Telefonas BE. 1-1310.

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

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

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimų

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

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 LU 5228.

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai

Bendroje įstaigoje dirba
Ant. Liudžius

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas. . .
73 Adelaide St. W., Toronto 

Suite 436
Lietuviškoi kolbončius prašomo kreip
tis: pirm, ir treČ. 6-8 v.v.; ontr., ketv. 

ir šeštod. 10-1 vo. p.p.
Office EM. 6-5679. Res. ME. 0636.

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

1438 Dundas St W. Toronto

386 Bathurst St Toronto 
Telef. EM. 8-1344

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistai.

3 Spadina Rd., Toronto
(Bloor . Spadir'o kampas) 

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

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

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

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

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479^4 Euclid Ave., Toronto

Tel. WA. 1-6708

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

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 
1 1 -3 vai. p.p., kituloiku 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 Ave. Toronto 
Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAS 

838 Dundas St. W. Toronto 
kampos Euclid Ave.

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

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Potikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

BATHURST MEDIc6- 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

AK1Ų SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O.

Pritoiko akinius visiems akių defek
tam*. Htiria akių nervus, kurie daž 
na i sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 College St. W. Toronto 
Telef. WA. 1-3924

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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 it 

PERKĖLĖ 
savo biurų į

21 DUNDAS SQUARE
Suite 501 — Herman Building 

Toronto
Telefonas EM. 6-1681-2 
Ketvirtadienio vakarais:

575 Queen St W. - 6-8 val. v. 
Telef. EM. 8-2646
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IWONTC, Cnt
Sv. Jono Kr. parap. žinios

Lietuvos Steigiamojo Šei
nio 35 metų sukakties prisimini
mui ir i>agerbimui, už mirusius 
jo narius šį sekmadienį 11 vai. 
i u apijus bažnyčioje laikomos 
iškilmingos pamaldos, kurios 
baigiamus Tautos Himnu.

Parapijos vaikų parengi- 
įtu.s pii majai išpažinčiai ir ko
munijai pradedamas gegužės 15 
d. Maloniai yra prašomi tėvai 
užiašyti vaikus šios savaitės bė- 
;,\ ie arba ateinantį sekmadięnį 
parapijos klebonijoje asmeniškai 
arba telefonu EM. 4-7646.

Gegužinės pamaldos Dievo 
Motinos garbei vyksta kiekvieną 
dieną 7.30 vai. vakare. f>

Per balandžio mėnesį buvo 
sukelta $2 410 bažnyčios remon
to skoloms išmokėti.

— Wasagoje pradedama sto
vyklos įrengimo paruošiamieji 
darbai: nuo medžių valoma vie
ta ir organizuojama medžiaga 
užprojektuotiems pastatams. Sto 
vykiai projektą ir darbų priežiū
rą atlieka inž. dr. A. Kulpavi- 
čius. Iš vietovės savivaldvbės 
gautas leidimas prie pat sklypo 
esamą 5 akerių kurorto parką 
p.-inąudoti Įvairioms jaunimo 
aikštelėms (lauko tenisui, krep
šiniui, oras viedžiui ir kroketui). 
Parko išplanavimui projektą pa
ruošia tas pats inžinierius. Viši 
darbai yra vykdomi’ ūkiniu bū
du, ypatingai įjungiant lietuviš
ko jaunimo organizacijas, kurios 
jau yra sutikusios uoliai talki
ninkauti visuose darbuose.

Prisikėlimo parapijos žinios
Šį sekmadienį po H vai. šv. 

mišių įvyks parapijos Nekalčiau
siai Marijos Širdžiai pasiaukoji
mo atnaujinimas. Tą dieną Lie
tuvos vyskupai skelbią maldos ir 
atgailos diena už Lietuvos lais
ve Dėl to parapijiečiai raginami 
eiti šv. komunijos. Po pamaldų 
bus daroma rinkliava šeštadie 

■ ninei Maironio vardo mokyklai 
išlaikyti.

- Gegužės 15 d. 3 vai. pp , kle
bonijos patalpose įvyks berniu
kų ir mergaičių nuo 6 iki 14 am
žiaus susirinkimas. Vaikučiai bus 
filmuojami ir tarp kitų progra
mos įvairumų bus rodomas fil
mas.

— Gegužės mėnesį pamokos 
pirmai komunijai parengti bus 
pirmadieniais ir trečiadieniais 
6.30 vai. vak.

. — Uždaros rekolekcijos mote
rims ir mergaitėms įvyks birže
lio 17, 18 ir 19 dienomis. Cenacle 
Retreat house. Užsiregistruoti 
galima klebonijoje.

- Parapijos baząras naujose 
patalpose praėjo su dideliu pasi
sekimu. Padėką reiškiame tiems, 
kurie su didžiu pasiaukojimu 
rinke fantus, darė gražius rank
darbius ir platino bilietus. Padė
ka tenka Būreliui, kurio narės 
pravedė bazaią ir parapijos ko- įr 
mitetu.i. globojusiam pati bava
rą. Bazaro ir loterijos pelnas bus 
paskelbtas vėliau.

Didžiosios loterijos traukime 
pirmoji premija teko P. Sieravi- 
čiui. iš Ilamiltų^o, Nr. 2466; ant
roji — A. Kaspersky iš Toronto. 
N r. 70588; trečioji — Bertha Si- 
mahy. Diverson, 111., JAV, Nr. 
75583; ketvirtoji — Kairiui iš To
ronto, Nr. 16095 ir penktoji — 
S. Juozapavičiui iš Toronto, Nr. 
35151.

Ta pačia proga dėkojame vi
siems Kanados lietuviams, kurie 
platino loterijos bilietus ir parė
mė bažnyčios statybą. Ypatinga 
padėka tenka hamiltoriiškiams ir 
jų klebonui kun. dr. J. Tadaraus- 
kui. kurie nežiūrint savų sūnku- 

‘ nių. taip nuoširdžiai* rūpinasi 
Prisikėlimo bažnyčios statyba.

— Parapijos parengimas įvyks 
šį šeštadienį, gegužės 14 d., UNF 
auditorijoje. Parengime gros TL 
Ork. Trimitas. Visas pelnas ski
riamas parapijos statybai. Ren
gia parapijos komitetas ir PBR 
Mot. Būrelis, tarpininkaujant 
IJ\Sui gauta salė.

— Toronte lankėsi T. Jurgis 
Gailiušis, pranciškonų provinci
jolas ir turėjo eilę pasitarimų ei
namaisiais parapijos reikalais.

Futbolo žinios. Gegužės 12 d., 
6.30 vai. vak., Withrow Parke 
įvyks futbolo rungtynės Dan
forth — Vytis.

Steigianiojo Seimo minėjimas
Lietuvos valstybės Steigiamo

jo Seimo 35 metų sukakties mi
nėjimas įvyks gegužės 15 d., sek
madienį, 4 vai. pp. College - Do- 
vęrcourt gatvių sankryžoje, kino 
teatro patalpose.

Minėjime paskaitą skaitys ad
vokatas R. Skipitis iš Čikagos. 
Kalbės ir Steigiamojo Seimo bu
vusieji atstovai. Po oficialiosios 
dalies trumpa meninė programa.

7 vai. vak. Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Avė., arbatėlė. 
Kviečiami lietuvių organizacijų 
atstovai, kultūrinių ir meninių 
sambūrių vadovaujantys asme
nys.

Pagerbdami netolimos praei
ties mūsų valstybės didesnius 
įvykius, o ypatingai Steigiamo
jo Seimo, kuo skaitlingiausiai at
silankykime minėjime.

St. Seimui minėti komitetas.

Augštesnieji Lituanistiniai 
kursai šį šeštadieni, gegužės 14 
d., baigia savo mokslo metus.

10 vai. ryto pamaldos šv. Jono 
Kr. parapijos bažnyčioje. Po pa
maldų ten pat parapijos salėje 
trumpas mokslo metų baigimo 
aktas. Kursantus • ir lektorius 
prašome pamaldose ir mokslo 
metų baigimo akte dalyvauti.

Kursų vadovybė
Skautams remti draugija 

ši penktadieni, gegužės 13 d., 7.30 
vai. v. kviečia savo narių susi
rinkimą - pasitarimą Lietuvių ■ 
Namuose (įėjimas iš Dundas g.), j 
Kviečiami taip pat dalyvauti vi-'j 
si skautams prijaučiantieji ir 
ypač tėvai, kurių vaikai yra ’ 
skautai-ės

Tarp kilų klausimų bus kal
bama ir skautų šių metų vasaros į 
stovyklos reikalais. Tėvams bus! 
oroga pareikšti savo pageidavi- ■ 
mus tuo reikalu. .

Skautams remti d-jos v-ba.j 
.: , ■ v ■

Vilniečių susirinkimas 
VKL S-gcs Toronto Skyrius 

orą neša, kad gegužės 22 d., 3 vai. 
p.p. Lietuvių Namuose, priesta
to viršutinėje salėje, šaukiamas 
v i 1 n ieči ų visuot i n is susi rinkimas.

Prisikėlimo Parapijos 
Parengimas 

» -

HCMI tAL, Cue.

Parengime gros 
TLO “TRIMITAS

Veiks turtingas bufetas ir 
kitos įvairios staignienos.

ĮVYKSTA ŠEŠTADIENĮ. 
GEGUŽĖS 14 DIENĄ, 
UNF AUDITORIJOJE, 

297 College St.

. Visus maloniai kviečia 
Parapijos Komitetas 

ir PBR Moterų Būrelis.

Visas pelnas skiriamas 
Prisikėlimo parapijos 

statybai

Įžanga $1.

GEGUŽĖS 15 DIENĄ, 8 VAL. VAK., 
ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJOS SALĖJE ĮVYKS

ĮDOMUS šokiu vakaras
Vakaro metu gros graži muzika, veiks bufetas su šaltu alučiu ir 

i kitais gėrimais bei užkandžiais.
Pelnas skiriamas futbblo aprangos įsigijimui.

Maloniai kviečiame visus atsilankyti. Įėjimas tik 75f
Sporto klubo Vytis parengimų komisija.

GEGUŽINIŲ SEZONO ATIDARYMAS!

Pirmoji gegužinė
ĮVYKS Š. M. GEGUŽĖS MĖN. 22 D. VYT. NARUŠIO ŪKYJE PRIE EŽERO MEDAD, JAU 
GERAI PAŽĮSTAMOJE VIETOJE. GROS PUIKUS ORKESTRAS. PUIKI ŠOKIŲ PLAT
FORMA, VISKAS ATNAUJINTA. . ’
Blogam orui esant gegužinė nukeliama i sekanti sekmadienį —• gegužės 29 d.
PRADŽIA 2 VAL.. POPIET. Rengėjai.

Šv. Andriejaus liut. bažnyčioje, 
Carlton ir Jarvis gt. kampe, ge
gužės 15 d.. 9 vai. ryto, lietuvių 
pamaldos. Pamokslas tema “Mū
sų laisvės krikščioniškuoju po- 

Dicnotyarkėjc: valdybos rinki- i žiūriu skiriamas gegužės 15 
mai ir kiti svarbūs einamieji rei- i lietuvių tautos šventei, 
kalai.

Vilniečius, narius ir prijau
čiančius prašome skaitlingai da
lyvauti. Skyriaus valdyba.

Kredito kooperatyvas duoda 
paskolas (morgičius) laiduo
tas įkaitais nekilnojamojo 

. .'L turto.
Paskutiniame “Paramos” na

riu visuotiniame susirinkime i . 
buvo, priimtas nutarimas, kad 
jau laikas pradėti duoti pasko
las ir ilgesniam laikui ir be ži-J 
rantu. Leidimas toks jau gau-į. 
tas. Ir paskolas ligi $3.000 už-i 
statant turtą jau galima gauti. I 
Duodama neilgiau kaip 5 me-į 
tams, po lo galima ir prailginti.! . . ... . , .. . ,

Norintieji gauti tokia paskola |luv,ai ^angelikai atsilankyti, 
paduoda pareiškimus, o Para-; 
mos’’ speciali komisija namą ar : 
kitą -kurį nekilnojamąjį turtą ap- < 
žiūrės ir įkainuos.

“Parama” vasaros laikui pa
keičia darbo valandas ir dienas: 
nuo gegužės mėn. 17 d. atidaro
ma kasa ir antradieniais nuo 7 v. 
vak. ligi 9 v. vak. Kaip ligi šiol 
bus dirbama ir penktadieniais to
mis pat valandomis. Šektadie- 
niais operacijų nebus

Lankėsi LE leidėjas ir 
redaktoriai

Pereitą savaitgalį Toronte lan
kėsi Liet. Enciklopedijos leidėjas 
p. Kapočius ir du redaktoriai — 
dr. J. Girnius ir dr. J. Puzinas. 
Šeštadienį jie padarė platesni 
pranešimą apie enciklopedijos 
reikalus Lietuvių Namuose, kur 
susirinkti besidomi enciklopedi
jos reikalais buvo iš anksto pa
kviesti viešais pranešimais. Sek
madienį tuojau po Prisikėlimo 
parapijos pamaldų vėl visi trys 
tarė trumpą žodį į pamaldų daly
vius toje pačioje pamaldų salėje.

Būdami Toronte leidėjas ir re
daktoriai aplankė daugelį savo 
bičiulių ir sutvarkė eilę enciklo
pediją liečiančių reikalų.

Mūsų bendradarbis Alinus ba
landžio 25 d., pirmadienį, sulau
kė antrojo sūnelio Andriaus. 
Laimingus tėvelius sveikiname 
ir džiaugiamės.

d

Kun. dr. M. Kavolis.
Lietuviams evangelikams

Maloniai pranešama, kad ge
gužės 15 d., sekmadienį, 2 vai; p. 
p. 235 Ossington Avė., Lietuvių 
Namų didžiojoje salėje šaukia- 

i mas Lietuvių Evangelikų Susi- 
■ vienijimo visuotinis suširinki- 
i mas šią darbotvarke:
' Susirinkimo atidarymas, pre- 
f t • ...... .. *> į

ų ; zidiumo rinkimai, valdybos ir 
i rev. koni. pranešimai, svarsty- 

Z1.!,nas tolesnės LES veiklos, val
iu. ! dybos rinkimai, revizijos kom 

frinkimai, jaunimo veiklos pra- 
i nešimas, sumanymai ir kit.. susi - 
j rinkimo uždarymas. ,

Nuoširdžiai kviečiami visi lie-

Romano premijos komisija 
Toronte

Šių metų ’’Draugo” romano 
premijai skirti komisija sudaro
ma Toronte. Į ją jau sutiko įeiti 
Vyt. Tamulaitis, Pranas Kozulis, 
kun. dr. J. Gutauskas ir Iz. Ma
tusevičiūtė. Penktas narys netru
kus būsiąs paskelbtas.

Shell Oil Co. pasisiūlė Toron
to parodos aikštėje už $125.000 
pastatyti 120 pėdų augščio gele
žies ir stiklo konstrukcijos bokš
tą. 90 pėdų augštyje būtų aikš
tė, iš kurios būtų galima stebėti 
miesto vaizdą ir ežerą. Virš tos 
platformos būtų 30 pėdų laikro

džio skritulys, kuris naktį būtų 
apšviestas. Shell Oil Co siūlosi 
10 metų tą bokštą ir prižiūrėti.

KELETAS GERŲ PASIŪLYMŲ:

$3.500 įmokėti, 8 komb., mūrinis narnos, vieta jvužiavimui, 2 virtuves, 
nep€’€H>orni komtxiriai, Ossington - Davenport.

$2.500 įmokėti, 6 komb. mūrinis imamos su vieta garažui, Bloor Duff erm

$1.700 inx>kcti, 6 komb. narnos, 2 viituves, oi Ii susisiekimo, Icixjvqs »šsi- 
mekepmas.

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

Adomas Kybrancas 
LES valdybos visep. 

Rev. koni. narys K. Kregždė.
Jonas Maurukas 

šį penktadienį prie uždarų durų 
Toronto universiteto patalpose 
žodžiu gina chemijos daktarato 
tezę. Visi baigiamieji egzaminai 
raštu sėkmingai jau. yra .baigti. 
Naujam chemijos daktarui vie
na Clevclando ligoninė yra pa
siūliusi gerą vietą, kurią, atrodo, 
jis ir paims.
Tautininkų Sąj. pirm. Rastenio 
pranešimas TLN pereitą sekma
dieni, kaip ir iš anksto buvo nu
manu, buvo užsimojimas sunie
kinti VLIKą, iškelti savo vado
vaujamus koordinatorius ir par
tijos fondą, pavadintą Nepri
klausomybės fondu, kuriam pas
kiau buvo renkamos ir aukos. 
Kiek teko pastebėti, koks 10 
žmonių aukojo, kai kurie net po 
dešimkę. Reikia manyti, p. Ras
tenio kelionei beveik užteks. Jis 
savo pranešimą skaitė iš rašto.

Keista tik, kad po tokio agi
tacinio pranešimo klausytojams 
tebuvo leista vien klausti ir tik 
raštu. O klausimų pasirodė gana 
karčių. D.

Orkestras “Trimitas’’ 
atžymėjo savo dviejų metų dar
bą balandžio 30 d. Masaryk Me
morial Hall koncertu, kuris pa
vyko gana sėkmingai. Programo
je, be “Trimito” pilnaties, kele
tą dalykų išpildė ir paskyrė 
“Trimito“ kolektyvo nariai - in
strumentalistai. Klarnetistas A. 
Dudonis išpildė Paganini Capri
ce Nr. 24 ir S. Romberg Serena
dą iš “Studentų princas”. Tram- 
petistas J. Ramoška išpildė Ler- 
rov Anderson Lopšinę. Sol. Br. 
Marijošius padainavo St. Šim
kaus Vai kur nužėgliuos. Daina 
apie Putsztą ir Bizett Tereodoro 
ariją iš Carmen.

Koncertui pranešinėjo J. R. Si-, 
monayicius. Po meninės dalies 
sekė nuotaikingi šokiai grojant 
pačiam “Trimitui”.

—dalyvavęs.
Šv. Mykolo ligoninės piniginis 

vajus pasibaigė net su pertekliu
mi. Buvo užsibrėžta surinkti 5 
mil., o surinkta 0.5 mil. daugiau.

Skautų vadovybė Toronte
Naujosios skautų vadovybes 

rinkimai, vykę koręspondenČi- 
niu būdu, baigti. Rezultatai ro
do, kad vadovybė vėl lieka To
ronte.

Vyr. Skautininku vėl išrinktas 
v.s. Stp. Kairys, pavaduotoju 
taip pat torontietis sktn. Pr. Če
ponis, garbės gynėju trečias to- 
ronlietis v.s. Kęstutis Grigaitis.

Brolijos Tarybos nariais iš
rinkti Faustas Kirša iš Bostono, 
Br. Kliorė iš Cicero, V. Šcnber- 
gas iš Clevelandb ir evangelikų 
kun. Ansas Trakiš iš Čikagos. 
. Pastebėtina, kad vyr. skauti
ninko pavaduotoju išrinktas Pr. ■ J 
Čeponis nesenai buvo pakeltas]^ 
skautininkų. i

Tori nf iečiams, beabejo, nialo- .. .. ,
nu, kad čia buriasi ne vien kana- " to Jls Parodos -
diški. bet ir tarptaųtiški lietuvių |<NE eo-nuosavybęn.
centrai.

Evangelikų Jaunimo Ratelis Teicf. LO. 4566. 
rengia arbatėlę paminėti moti- " '
uos dieną šio mėnesio 15 d., sek
madienį, 7.3 vai. v. Liet. Namų 
viršutinėje salėje. Prašome visus į 4-"i/ ., , , . turės. Yra garažas. 419 Brock Are. Tel.atsilankyti j šią arbatėlę, kurią t ...

i paįvairins trumpa programėlė ougšte viengungiui.
i išpildoma jaunimo ratelio. -- - —r ' . . ,,Į lšnuomo|omi 2 kombonai ir virtuvo ll-mc 

“Čiurlionio” ansambliui ! augšte ir frdntinis_ kambarys Il-mc augs* 
pagerbti 15 m. sukakties proga 
specialus komitetas kviečia au
koti jų namų statybai, monogra
fijai ir naujoms plokštelėms. 
Aukų lapai Toronto liet, namų 
raštinėj. I

SLA 236 kuopos susirinkime 
praeitą sekmadienį A. Frenze- 
1 is padarė pranešimą apie šios 
savišalpos organizacijos atsiradi
mo istoriją. Organizatorius J. 
Yokubynas pristatė naujai ap
sidraudusius — F—.ir M, Norei
kas ir A. Pulki.

Serga narė Dranseikienė.
Nutartą vasarą liepos ir rug-1 

piūčio mėnesinių susirinkimų; 
nešaukti, paliekant per tą laiką 
pačiai valdybai spręsti reikajus.

Sol (dorumo mokesti J * | 
už 1955 m. sumokėjo: L. TombŠaiAkos, 
J. Yokubynos, K. Liubortas, A. Matu
lioniene, K. ArdovičiuS, St. Daugėla, Pr. 
Kudreikis, J. Dudėlo, S- Čepas, Pr. šu- 
kevičius, V. Matulevičius, P. štuopis, A. 
Lukas, St. Banclis, A. Banclis T. Va- 
dauskos, Br. Mikšys, B. Jonynas, V. Vir- 
ginovičius, V. Krikščiūnas, J. Kozirius, 
B. Astrauskas, P. Jurėnas, Pr. Ramonas, 
VI. Razevičius, J. Baltakis, E. Abromai
tis, M. Endzinos, J. Purtuhs, J. Kakne
vičius, A. Basalykas, A. Liudžius.

Viso 32 asmenys — $64.
Išviso nuo pradžios 1955 m. — 

asmenys $308.
Solidarumo 

dybos nariai, 
asmenys. Tas 
bendruomenes 
lėšos nou<k>jamos pogal somėto Šiuo 
metu apylinkes kasoje yra $1209.59. 

M. P. Ul«, 
Apylinkės iždininkas.

lengvatikių pavyzdžiu gali 
būti torontietis M. Cramer, ku
ris nepažįstamiems asmenims 
paskolino $9.500 gavęs užstato 
105 “auksinius pinigėlius”, kurie 
pasirodė paprastais vario gaba
lėliais. Policijai pradėjus ieškoti 
apgavikų, paaiškėjo^ kad St. Cla- 
Clarens gatvėje krautuvininkas, 
Bordiukas taip už vario gabaliu
kus š.m.- sausio mėn. “paskolino” 
$1.500. '

| CNE co-nudsavybėn.
' Išnuomojamos komborvs 1 ušmeniui III 
: ougšte,. ooHmo virti. 339 Ossington Avė.

l<r»«»orY»oįami 2 komborici su baldais, 
115 Sheridan, telef. LA. 0650.

Išnuomojamas butas iš 3 kambarių ir vir- 
“ “ L

LL. 1597. Taip pat 1 kambarys l-mc

te viengungiui. 106 Beatrice St. Tel. 
ME. 0779.

Išnuomojami 2 arba 3 kambariai su vir
tuve ll-me augšte. Ossington Avė. rajo
ne. OL. 2636.

Išnuomojami 4 kambariai ir 2 virtuvės, 
galima šeimoms ar pavieniams asme
nims. 190 Cottingham St., WA. 1-2279.

OAKVILEJE, Ont. parduodamas 1 skly
pas,' patogus įsikūrimui. Kreiptis telef. 
RO. 9-7391.

WASAGA BEACH — Springhurst vasar
vietės lietuviškame rajone išnuomoju va
sarnamį cnt ežero kranto. Du ar trys 
miegami, virtuvė ir valgomasis. Su bal
dais ir kitais įrengimais. Skambinti va- 

i karais LL. 9397.

PARKDALE VAIRAVIMO 
MOKYKLA

419 RONCESVALLES AVĖ. 
Ekspertai teikia instrukcijos įvairiomis 
kolbomis. Dvigubo kontrolė. Daug lie
tuvių per mus įsigijo Šoferio leidimų. 
Tel. įstaigos KE. 8573, namų RO.

Telefonas įstaigos KE. 8573, 
namų RO. 7-5663.

HENRY URBANSKI.

154

vol-mokcslj priima opyl.
seniūnai ir kiti įgalioti 
mokestis yra pagrindinis 
pajamų šaltinis. B-ncs

Radio-Tclevizijos Technikas 
J. STANIONIS

Taisau radijo, tdevixijos aparatus, pa
tefonus. Darbas garantuotas. 
Skambinti vakarais po 6 vai.

ME. 5142.
115 Montrose Ave., Toronto.

BALTIC MOVERS & CARTAGt
Beldy pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai Visos vežamos tartos Ap
draustas. Važiuojam kas savaitę | Mont-

30 DEWSON ST. TEL. OL 1403 
TORONTO

Montrealio seimelio prezidiu
mas praneša, kad šį sekmadienį, 
gegužės 15 d., 1 vai. pp., AV pa
rapijos salėje, 1465 de Seve St, 
šaukiamas 111 Lietuvių Dienai 
Kanadoje paruošti komisijų po
sėdis, kuriame kviečiami daly
vauti komisijų pirmininkai, sei
melio prezidiumas ir visų Montr. 
esančių organizacijų atstovai. 
Lietuvių Dienai paruošti komisi
jų pirmininkai yra prašomi pa-, 
rengti pranešimą apie nuveiktus 
darbus bei numatytą tolimesnę 
veiklą. • St. Naginionis,

Seimelio prezidiumo pirm.
Moksleivių ateitininkų iškil

mingas pasižadėjimas bus atein. 
sekmadienį 10.45 vai. (15 min. 
prieš sumą). Po sumos — agapė 
salėje su programėle į kurią 
šviečiami visi parapijiečiai.

Pasižadėjimą duodantieji su
sirenka 10.30 vai. parapijos sa-

Vyr. ateitininkų metinis susi- 
inkimas įvyks ateinantį sekma- 
iienį 10 vai. (punktualiai) AV 
salėje. Dienotvarkėje: naujos 
valdybos ir rev. k-jos rinkimai ir 
atskaitomybė.

Po susirinkimo 10.45 vai. visi 
dalyvauja moksleivių at-kų iš
kilmingame pasižadėjime, bend
roj šv. Komunijoj ir agapėje po 
pamaldų.

Motinos dieną Montrealio lie
tuviai minėjo praeitą sekmadie
nį drauge su visa Kanada. Iškil
mingos pamaldos parapijų baž
nyčiose 11 vai., o iškilmingas ak
tas 3.30 vai. Darcy McGee salė
je. Paskaitą skaitė dr. A. Šidlaus
kaitė, po to pasirodė liet, šešta
dieninės mokyklos.

Liet. , Akademinis Sambūris 
praneša, kad dr. J. Mališka ba
landžio 23 d. grąžino paskutinį 
$100 stipendijos ir kad šiomis 
dienomis gavo KLB Kultūros 
Fondo simbolinę $50 auką Vin
co Krėvės vardo literatūrinei
pemijai.

Tiek dr. J. Mališkai, tiek KLB 
Kultūros Fondui Sambūris nuo
širdžiai dėkoja.

Taip pat primena lietuviškai 
visuomenei, kad prieš keletą die
nų “Naujienose” laisvam repor
taže iš. Montrealio minima dr. 
Tu mason i o S100 auka literatūri
nei premijai neatitinka tikreny
bės.

L. Akad. Sambūrio šokių va
karo apyskaita: pajamos už įėji
mo bil, — $188,75, loterija — 
$203,25, bufetas — $211,31, aukos 
vakaro metu — $18, aukos SLA 
vakarienėje — $28,50, viso paja
mų — $649,81. Išlaidos: $343,84, 
pelnas — $305,97. Pelnas paskir
tas Vinco Krėvės vardo literatū
rinei premijai.

L. Akad. Sambūris dėkoja: a) 
Kanados liet, dailininkams: A. 
Tamošaitienei, J Akstinui, A. 
Tamošaičiui,~ T. Valiui praturti
nusiems mūsų loteriją savo kūri
niais; P. Paškevičiui padariu
siam paveikslams rėmus;

b) Isteriją parengusiems savo 
fantais; pp. Čipkams, Kęsgai
lams, Juodvirsiams,Povilaičiams, 
O. Stankūnaitei, A. Puzarauskai- 
tei, Lukošienei, Gedvilienei, Ju
rėnui, P. Jurkui, J. Lukoševičiui 
ir kitiems;

c) Loteriją parėmusiems pini
gais: $5 dr. J. Mališka, $3 K. To
liušis, $2: T. J. Kubilius SJ, T. 
Raibužis SJ, J. Adomaitis, L. 
Balzaras, $1.25 J. Kardelis, $1: 
A. Lapinas. P. Rudinskas, J. Lu
koševičius, Bagdžiūnas, Kudžma.

d) Aukojusiems vakaro metu: 
$3 dr. J. Mališkai, $2: V. Jurienei, 
S. Pasarauskienei, P. Paškevi
čiui, J. Simanavičiui, $1: B. Mo
zūrui, A, Ratavičiui;

e) SLA vakarienės dalyviams, 
atsiuntusiems per J. Kardelį 
$28.50: $6.50 pp. Balzarai, $5 Jo
nas Lukoševičius, $2: J. Kardelis,
J. Lukošiūnas, J. Šeikys, J. Pa
rojus, P. Kvietkauskas, B. Abra- ' 
monis, $1: V. Erzlovas, M. Juod
viršis, J. Gražys, P. Kalpokas ir
K. Leknickas;

f) Dėkojame “Nepriklausomai 
Lietuvai” ir “Tėv. Žiburiams” už 
nuolaidas garsinant patį vakarą, 
0 D. Jurkui už 20' < nuo parduotų 
knygų vakaro metu.

Mūsų nuoširdžiausia padėka 
priklauso visai Montrealio visuo
menei už skaitlingą dalyvavimą 
vakare. L. Akad. Sambūris.

Šį šeštadienį, gegužės 14 d. 
Montrealio skautės - skautai reū- 
gia nuotaikingą LINKSMA VA
KARĮ, kurio programą išpildo 
abiejų tuntų meninės puošme
nos. Vakaras bus paįvairintas se
niai begirdėtais žaidimais bei pa
pildytas turtinga loterija.

Pradžia 7 vai. v. Vieta: 4225 
Bcrri St. — ties Rachel St. kam
pu. Tuntų Vadovybės.

/■

Lietuvos Steigiamojo Seimo 35 
metų sukakties minėjimas įvyks 
gegužės 22 d., sekmadieni, tuo
jau po pamaldų AV parapijos sa
lėje, paskaitą skaitys buv. Stėig. 
Seimo atstovas. Smulkesnė prog
rama bus paskelbta sek. numery.

Montrealio skautės ir skautai 
birželio 5 d. rengia iškylą į Gran
by zoologijos sodą. Norintieji 
vykti registruojasii pas S. Re- 
meikaitę, tel. PO. 6-3837.

AV bažnyčioje užsakai: Philis 
Silickaitė ir Michael Kowal, Vy
tautas Barauskas ir* Ona Bėn- 
džiūnaitė, Albertas Rusinas ir 
Ruth Oliver.
Vasario 16 gimnazijos-šelpimo 

reikalu
Seimelio prezidiumui įgaliojus 

pranešu, kad Montrealyje vėl 
bus renkami pinigai gimnazijos 
išlaikymui. Būrelių narius, kurie 
pasižadėjo man mokėti, prašau 
tai vykdyti. Rinksiu namuose ir 
prie Aušros Vartų bažnyčios.

Nuoširdžiai dirba gimnazijos 
rėmime gana ilgą laiką p.p. Jo
nas Jurgutis, Vanagas ir Belec
kas. Naują būrelį pradėjo orga
nizuoti p. Peleckas. Linkime jam 
sėkmės. Kviečiame į talką visus 
geros valios lietuvius prie gim
nazijos rėmimo talkos..

Lietuvius, gyvenančius Mont
realio apylinkėse. Qucbeco pro
vincijoje. kur nėra bendruome
nės apylinkių valdybų, prašau 
atjausti gimnazijos padėtį ir įsi
jungti į rėmėjų eiles. Prašome 
išgalinčius neatsisakyti paaukoti 
vieną kitą dolerį bendriesiems 
gimnazijos reikalams arba vargo 
mokykloms paremti.

Nuoširdžiai prašau susirišti su 
manimi asmeniškai. Visiems pa
rašyti atskirus laiškus neturiu 
galimybės.

Kartu pranešama Montrealie- 
čių žiniai, kad šių metų gale 
kiekvienas gaus atitinkamą pa
žymėjimą, apie paaukotą sumą, 
ne mažesnę už vieną dolerį, dėl 
sumažinimo mokesčių. Pažymė
jimai bus išduodami visiems, ku
rie palaikys ryšį su mumis.

Pr. Šimelaitis.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanu^ 
suvenlrą ir (vairią reikmenų krautuvėn

1212 DUNDAS StW. T«L LA-9547
J. Beržinskas.

Užsakymai priimami ir paštu.

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
RONOĖSVALLES - SORAUREN, $2.500 įmokėti, viso $14.500, pusiėu o»- 

skiras nemos, 6 komb., oro-onglių šildymas, garažas. Namas be skolų.
GARDEN - RONCESVALLES, $4.000 įmokėti, viso $13.800, 7 nepereinami 

komb., vandens-olyvos šildymas, be gorožo.
PACIFIC - BLOOR, $4.000 įmokėti, viso SI6.500, pusiau atskiros plytų 

iximas, 8 did. komb., apšildymas oru-outomatinis, narnos geroj tvarkoj, nėra 
skolų.

BLOOR - HIGH PARK, $6.500 įmokėti , viso $24.000, atskiros, 11 komb. 
gražus nomes, vondens-olyvos šildymas, 2 garažai, atviras morgičius balanse.

KING - SUNNYSIDE, $4.000 įmokėti, viso $25.000, 33 "kamb. su baldais, 
pajamų narnos, vandens-olyvos Šildymas, 3 garažai, išmokėjimas ilgom laikui, 
atviros morgičius.

AL GARDENS
REAL ESTATE 

1411 BLOOR $TR!FT WEST. TORONTO, ONTARIO 
TeMmrah LO. 2738, LA. 8772. Vakaras HU. 9-1543.

Vhah tafta pirkimą «r pardavimo reikalai* kreipkitės vH nerodyta edreta. 
/ REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI


