
' Pamirštame ateiti
Žvalgydamiesi po mūsąjį gyvenimą dažnai su pasitenkinimu 

nusprendžiame, kad judame, kad esame gyvi. Štai, žiūrėk, kiek 
organizacijų, kiek laikraščių!... Geriau įsižiūrėję betgi pastebi
me, kad visoje toje veikloje daug ir nelabai aktualių reiškinių. 
Visa eilė organizacijų ir net laikraščių tik senųjų prisiminimų 
vaisius. Atsirado organizacijų, kurioms išeivijos sąlygose, atrodo, 
net visai jokios dirvos nėra. Ir jų organizatoriai žino, kad jos tik

’’Juokės puodus: katilas juodas”

tos. Naujųjų ateivių organizacijų dauguma yra atsivežtinės iš 
Lietuvos. Visas jas tenka vertinti teigiamai, bet didžioji jų dalis 
turi vieną didelę ydą, būtent, kad jos neturi prieauglio, kad į jas 
nėįsijungia naujoji, priauganti karta. Tuo būdu didžioji dalis 
mūsų išeivijos organizacijų — išskyrus grynai jaunimo organiza-
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Didžiąją savaitę laisvieji įsi
tikino, jog “prisikėlimu” Sovie- 
tijoje džiaugtasi per anksti — ■ 
Stalino mokytiniai tebelaikė 
Eurazijos didžiumą stiprioj kon
trolėj, taip pat tarptautinės poli
tikos iniciatyvą. Šaukdami apie 
nusiginklavimą ir “taiką geros 
valios (nesipriešinantiems) žmo-

melo sistema yra keičiama kad 
ir Maskvoj tipo demokratija. 
Anaiptol! kj’askutinieji įsakai 
LietuvojeĮ&dijo kitką. Paverg
tieji turėjo atydžiai klausyti

yra tik suaugusiųjų priebėga. Tas pats ir su spauda. O 
kur mūsų jaunimas? Ką skaito jaunimas? Deja, jo didžioji dalis 
eina , kitais, nuo tėvų tolstančiais keliais. Ar mes ką nors darome, 
kad šito išsiskyrimo neįvyktų arba kad jis nebūtų nors toks spar
tus? Deja, — nedaug. O reikia. Jei mūsų priauganti karta nueis 
nelietuviškais keilais, veltui visas mūsų patetiškas patriotinis 
aląsas.

Šį kartą norisi sustoti ties mūsų pačiais mažaisiais. Ar mes 
daug darome, kad nuo pat vaikystės kiekvienas lietuviukas gau
tų lietuviško peno savo smalsiai vaizduotei? Deja, vaikų geros li
teratūros nedaug ir ji ne' visa gali net bandyti grumtis su komikų 

' vylionėm. Geriausiai vaikučiams tinka ir labiausiai jiems impo
nuoja, beabejo vaikų laikraštėlis. Veikia šviežumas ir reguliaru
mas. Jo gi tenka laukti, žinant, kad ateis-ir atneš kažką naują — 
naujų pasakaičių, naujų eilėraštukų, naujų paveiksliukų. Turime 
tokį gražutį laikraštuką, dabar redaguojamą žinomo vaikų litera
tūros rašytojo Stp. Zobarsko — “Eglutę”. Ji eina jau septintus 
metus, leidžiama L. Kult. Instituto, jo pirmininko prel. Juro rū
pesčiu. Bet ji vos tesilaiko. Ji jau turi apie $2.000 skolos ir dar ei- 

Zha tik dėka to, kad Putnamo seselės nereikalauja nieko už darbą.
Argi ne keista — negali išsilaikyti toks gražus ir patrauklus 

vaikų laikraštėlis. O vaikų juk visur matome pulkus. Net miela 
žiūrėti. Kągi jiems motinos ir tėvai parodo, iš kur lietuvišką ei
lėraštuką ar pasakaitę paskaito ?-
\ Gsd kieno vaikutis dar nemoka skaityti? Jis niekad nemokės 

7 skaityti lietuviškai, jei jam nebus rodoma lietuviška knygutė, ar 
T^Iaikraštis' jei iš jo nebus paskaitoma. Tik susidomėjęs tuo laik- 
~^ri|ščįu vaikutis papenės ir pats išnokti skaityti,

ii 
neindka. T^&susiddųfi^^wiksiiukus žiūrin^^c^bF^feiUsy- 
dami kaip 'tėvelis paskaito. Šitokie pasikalbėjimai apie laikraštu- 
ko paveiksliukus ir paskaitymas iš jo duos labai daug. O tėvams 
visa, tai tekainuoja vos $3 metams. Atrodo, niekam negali būti 
perdaug. Ir jei šiandien “Eglutė” skolose, tai tik nesusipratimas. 
Ją galėtų išgelbėti ir vieno Toronto tėvai, turį priešmokyklinio 
įr pradžios mokyklos amžiaus vaikučių. Ir tai nebūtų jų auka, 
bet tik labai mažas atsilyginimas už tą didžiulę paramą, kurią 
“Eglutė” suteiktų jų vaikučių bendrajam ir lietuviškajam auklė
jimui. Tėvai turėtų prisiminti, kad nuo to labai daug priklausys 
jų vaikučių dvasios formavimasis. Mes nesidžiaugsime vaikais, 
kurie išaugs ant mums svetimo pagrindo. Tiesa, nuo tų pašalinių 
įtakų ir nuo komikų mes jų visiškai neapsaugosime, bet tegul 
bent”visa tai ateina vėliau, kai savas lietuviškas pagrindas bus 

. sudarytas. Tegu vaikutis pajunta, kad yra spaudos, kuri nesiskiria 
nuo jo tėvų galvosenos, nuo jų jausmų.

“Eglutė” čia pirmoji pagalbininkė. Jos prenumerata metams 
tik $3. Adresas: Eglutė, Immaculate Conception Convent, RFD 2, 
Putnam, Conn., USA.

šią savaitębuvo itin įtikinantis 
savo mo^ “Juokiasi puodas, 
jog katilas juodas”. Valstybės 
Departamento noru visi radijai 
įtikinėjo sovietus, jog Chruščiov 
& Co., ne dėlto smerkia Staliną, 
kad jie nub dabar jau reimsis 
teisingumu,'teise ir morale. Vie
na ‘‘Tiesos” minėto vedamojo ci
tata mūsų gausiai jaunajai inte
ligentijai Lietuvoj turėjo at
skleisti, . kad Maskva tesiremia 
kaip ir anksčiau melu. Pasmer
kusi Staliną ji betgi tebemelavo, 
jog “daugumos valia įvyko revo- 
liucija; dėlto tai ji turi būti va
dinama liaudies revoliucija!”.

Niujorke taip pat girdėjome, 
kad kaikurios amerikiečių įstai-

no Vašingtoną įkalbėję islandie- 
čius parodyti pavyzdį kitiems 
reikalaujant jankius išsinešdin
ti iš aviacijos* bazės pakeliui į 
Maskvą. Nemažiau Vašingtone 
turėjo rūpėti ir žinios, jog pati
kimi sovietų armijos kariai ir 
veteranai musulmonai jau du 
mėnesiai verbuojami brigadon, 
kuri Kazachstane, Tadžikistane 
ir Uzbekistane skubiai apmoko
ma karybos dykumose — mūsų 
ankstyvesnis tvirtinimas, kad 
sovietai Artimuose -Rytuose ruo
šia ^aują Korėją, aiškiai tebega
lioja. Naivus mūsų pasaulis 
“Pravdos” ir visų respublikinių 
“Tiesų” oficialų vedamąjį apie!
Staliną, tironą ir galvažudį lai- gos netikėjo žiniomis, kaip uoliai 
kė sensacija, o jau 1936 m. Ame-* lietuviai šalinę Stalino paveiks-

• 1 1 ‘ ♦ i 1 T L z-, v-,-v, 4-' 4 z-, z, —.z-,rikos liberalai buvo įsteigę ko
misiją, kuri įrodė Maskvos teis
mų fikciją. Po visų šitų NKVD 
ex-generolų ir ex-pulktoinkų 
sensacingų rašinių, po “Litvino- 
vo dienyno”, staiga mūšų pasau
lis sukruto — tik pamanvkite, 
koks biaurybė! Čikagos' “Nau
jienos”, vienintelės iš Uetuviškos

vas ir po.) dabar Kelia diKtato- 
riaus šunybes; bet bloga, kad jie 
bando išsisukti nuo atsakomy
bės už jo (Stalino) piktus ir be
protiškus darbus. Juk Stalinas 
ne vienas žudė...” '

Praėjusio ketvirtadienio Vil- 
ricusf”Tiesos” vedamasis dauge
liui lietuvių tėvynėje buvo ne
įtikėtinai mielas. Po taip šaltos 
žiemos (Tallino radijo praneši
mu užšalęs net Klaipėdos uos
tas!), “Tiesos” vedamasis suta
po su velykinės savaitės nuotai
ka, atgaivindamas tikrojo prisi
kėlimo viltis. Tikėkim, kad inte
ligentija pavergtame krašte pa
jėgė suvokti, jog šis vedamasis 
dar jokiu būdu nereiškia, jog

VLIKo PIRMININKO PRANEŠIMAS
Lankantis Romoje, 1956 m. ko

vo 9-18 d. VLIKo Vykdomosios 
Tarybos Pirmininkei A. Deve- 
nienei ir man, VLIKo Pirminin
kui, teko susitikti, 1956 m. kovo 
10, 12, 14 ir 17 dienomis, su Lie
tuvos Diplomatijos Šefu Min. 
Stasiu Lozoraičiu ir kalbėtis 
VLIKą ir Lietuvos Diplomatus 
liečiančiais klausimais. Pasikal- 

• bėjimuoše be minėtųjų dalyva
vo: Lietuvos Pasiuntinys prie 
Šv. Sosto. Min. Stasys Girdvainis 
ir Pasiuntinybės Patarėjas dr. A. 
Gerutis.

Diplomatijos Šefas patiekė aš
tuonis punktus, kurie turį būti 
VLIKo sutvarkyti, norint bend- 

. radąrbiavimo siekti.
VLIKo atstovų buvo pasiūly

ta deklaruoti bendradarbiavimo 
principą ir sudaryti komisiją, 
kuri aiškintų konkretų, bendra
darbiavimą ir padarytų abiem 
pusėm priimtinų pasiūlymų.

Diplomatijos Šefui atmetus 
VLIKo atstovų pasiūlymą jo pa
tiekti aštuoni punktai bus VLI
Ko organų apsvarstyti ir priim
tas nusistatymas praneštas.

Jonas Matulionis 
VLIKo Pirmininkas.

L. Dipl. Šefas tuo reikalu sa
vo- komunikatą yra paskelbęs ir 
kaikuriai spaudai išsiuntinėjęs 
jau kovo 15 d. Ten sakoma, kad 
kovo 11-13 d. jis pats, min. Gird' 
vainis ir dr. Gerutis kalbėjęsi su 
VLIKo ir VT pirmi., kuriems jis 
pateikęs “konkrečius pasiūly
mus santykiams torp L. Dipl. 
Tarnybos ir VLIKo išlyginti”. 
Gi VLIKo ir VT pirm .“jokių 
pasiūlymų santykiams su LDT 
išlyginti nepadarė, iškėlę tiktai 
tų santykių aiškinimosi proce
dūros klausimą. Taip pat nebu
vo pateikta duomenų, kad lig
šiolinis VĮJKo nusistatymas 
LDTarnybos atžvilgiu būtų pa-

LDŠ įteiktieji, jo’ vadinamieji 
“konkretūs pasiūlymai” nėra 
paskelbti. Jie esą abiejų pusių 
sutarti laikyti tuo tarpu paslap
ty. Brooklyniškis “Darbininkas” 
betgi iš kažkur sužinojo, kad jų 
esama aštuonių ir kad jų mintyj, 
kaip Niujorke kalbama, esą to
kios:

1. VLIKas turi atsisakyti nuo 
savo pretenzijų Lietuvai atsto
vauti tarpvalstybiniuose santy
kiuose;

2. VLIKas panaikina savo už
sienių reikalų tarnybą;

3. VLIKas likviduoja Bonnoj 
atstovavimo “aferą”, paskelbda
mas. kad dr. Karvelis neina 
VLIKo delegato pareigų ir.kad 
Bonnoje Lietuvos interesams 
atstovauja dr. A. Gerutis;

4. VLIKas nesikiša į Lietuvos 
dinlomatinės tarnybos kompe
tenciją;

5. VLIKas panaikina juridinės 
komisijos nutarimą Lietuvos 
diplomatijos šefo reikalu (ta ko
misija buvo išaiškinusi, kad pa
gal Lietuvoje veikusius įstaty
mus negalėjo būti sudaryta io- 
kia diplomatijos šefo institucija 
ir kad ji sudaryta nebuvo);

6. VLIKas atsiriboja nuo dr. 
Karvelio siūlymo, pateikto Al
tui, kad būtų suorganizuotas 
Lozoraičiui visuomenės ar kokis 
kitas tėismas;

7. Dabartinis VLIKo pirminin
kas J. Matulionis atšaukia savo 
pareiškimus, paskelbtus “Tėviš
kės Žiburiuose”, apie diplomati
jos šefą;

8. VLIKas susitaria LNT (tau
tininkų grupių talka) dėl san
tykiu su diplomatijos šefu.
* Visi punktai įsidėmėtini vienu 
atžvilgiu, būtent, kad jie paro
do dėl ko kovojama. Nėra čia 
nei vieno punkto, kuris liestų 
Lietuvą bei lietuviškąją laisvės

raičio pozicijas bei prestižą. Gi 
įdomiausias pats paskutinis 
punktas, kuris parodo p. L. san
tykį su tautininkiškąja LNT. .

Dar plačiau tą paryškino kovo 
17 d. to paties LDŠ komunikatas 
apie jo pasitarimus su LNT ‘at
stovais, St. Žymantu ir K. Drun- 
ga, su kuriais pasitarimai vykę 
kovo 10-16 d. Šieji pareiškę re- 
mią LDŠ ir DT, o LDŠefas, tuo 
pasidžiaugęs, pažadėjęs ir toliau 
remti tokių organizacijų veiklą. 
Vadinasi, pasižadėta vieni ant
rus remti. Gerai, kad guodžia
mas! ir pasidrąsinama, bet kaži 
ar galima laikyti taikliu diplo
matišku žygiu pasižadėjimą 
remti vienos organizacijos veik
lą. O ką pagalvos pav. atitinka
mų kraštų lietuviškųjų bendruo
menių organai?

Ryšy su VLIKo ir jo VT pir- 
min. lankymusi dar pastebėtina, 
kaid, kaip praneša NL korespon
dentas iš Romos, šv. Tėvo jubi
liejinių iškilmių metų abu, 
VLIKo atstovai buvę pakviestti 
į valstybių atstovų ložes kaip 
Lietuvos atstovai, o vėliau jie 
dar buvo priimti šv. Tėvo priva
čioje audiencijoje, tuo tarpu 
p. Girdvainiui nepasisekę gauti 
iškilmingų kvietimų net p. Lo
zoraičiui, netik p. Žymantui bei, 
p. Drangai, kurie galėję gauti 
tik eilinei publikai skirtus įėji
mo bilietus. Gaila, bet Romoje 
šefo nepripažįsta nei Kvirinalas, 
nei Vatikanas. Ar nėra tai vai
sius paties šefo nediplomatiškų 
ėjimų?... ,

Liet atstov. Vašingtone praneša
Birželio mėnesio pradžioje at

vyksta iš Romos Lietuvos Diplo
matinės. Tarnybos Šefas, .min. S. 
Lozoraitis, dėl pasitarimų su 
Valstybės Departamento parei
gūnais. Drauge atvyksta ir p. 
Lozoraitienė.

lus ir statulas, net be partijos ra
ginimų! Kitur Rytų Europoje, 
tuoj po “Pravdos” vedamojo gal 
prasidėjo seniai sušaudytų ir 
pakartų komunistų iš numiru
siųjų “prikėlimas”. Britams tai 
tebuvo tik karikatūros vertas 
faktas. Neva tai Chruščiov par
tijos kongrese kvietęs: “... O da
bar, draugai, dviejų minučių ty-

Staliną!”
Europiečiai, ypač iš kairiosios 

pusės, betgi vis darsiau kritika
vo “dar gyvą” Ameriką. Ji esan
ti: “užsispyrusi, perdėtai pesi
mistiška, militariška, nenorinti 
vertinti permainų Rusijoje, ne
pajėgianti greitai suvokti visų 
atsiradusių galimybių susiprati
mui ir bendradarbiavimui įgy
vendinti”. Nehru triumfuote 
triumfavo rusų nuoširdumu, o 
Antanas Edenas iš Londono ža
dėjo darbiečiams “nuoširdžiai” 
bandysiąs ir pats įsitikinti, nors 
kiti lordai skundėsi jau užsiga- 
vę “chamo” gen. Serov atsikirti
mu britų spaudai, jog, girdi, pa- 
baltiečių deportacijos 1941 m. 
juk tik prilygstu britų komunis
tų uždarymui į koncentracijos 
stovyklas...

“Laisvoji Europa” — • 
“Kcaninformas”
Iš Bukarešto “Times” publicis

tas Sulzberger, dažnai cituoja
mas ir Vilniaus “Tiesos”, rašė, 
kad Kominformo būstinėje visur 
matęs tik rusus; jie kontroliuoją 
kiekvieną organizacijos veiks

Stalinizmas- 
didžiausia klaida
Puolimai prieš Staliną, pradė

ti per XX partijos kongresą, tę
siami toliau. Gruzinijoj ir Ar
mėnijoj buvo- surengta demon
stracijų prieš tokį Stalino nieki
nimą, bet jos greitai buvo nura
mintos ir jau skelbiama, kad 
Švedijos min. pirm. Erlanger, 
besilankąs Sov. Sąjungoj, jau 
galėsiąs aplankyti ir anas sri
tis, kur buvo uždrausta lankytis 
užsieniečiams. “Pravda” paskel
bė ilgiausia vedamąjį prieš Sta
lino politiką, kuri pakenkusi 
partijos reikalams' užsieniuose. 
Lenkijos kom. partija, atsiliep
dama tan balsan, pasmerkė sta- 
linistus už Gomulkos ir kt. su- 
niekinimą. Vengrijoj kom. par
tijos gen. sekr. M. Rakosi apkal
tino Staliną su Berija už Laszlo 
Raijk ir 4 jo draugų pakorimą 
1949 m. Esą jie buvę pasmerkti 
už titoizmą remiantis genęrolo 
P. Garbar sufabrikuotais kalti
nimais, kuris 1954 m. ir pats bu
vo nuteistas kalėti iki gyvos gal
vos. Čekoslovakijos kom. parti
ja irgi jau spėjo pasmerkti už 
buv. gen. sekr. Ilanskio su 10 
jo bendradarbių ir užs. r. minis- 
terio VI. Clementis sušaudymą 
Bulgarų komunistai išėjo su kal
tinimais prie štalinistus už Trai- 
cho Kostov pakorimą, albanų — 
už gen. Įeit Koci Xoxe nuteisi-

, stalinizmas dabar —mą. žodžiu,

mą ar žygį. Niujorke jau šnekė
ta, jog Maskvoje net norima Ko- 
minformą likviduoti su .sąlyga, 
kad vakariečiai “atsiribotų” nuo 
paramos tokioms- organizacijoms 
kaip “Laisvoji Europa” ar “Pa
vergtosios Tautos”. Gi Vilniaus 
“Tiesa”, kovo 4 d., su pasigar
džiavimu rašė, kad “Laisvąją 
Europą “... visiškai kontroliuo* 
ja amerikiečiai ir finansuoja ofi
cialios amerikinės organizaci
jos... Kiekvienas straipsnis 
prieš pradedant transliuoti iš
verčiamas į anglų kalbą ir per
duodamas kontroliuoti ir patai
soms padaryti redaktoriui ame
rikiečiui ...” Lietuviškoje vi
suomenėje buvo gerai žinoma 
nesėkmingos pastangos gauti pa
rama pabaltiečių transliacijoms 
minėtam radije, o ypač daugelį 
erzino plačiai žinoma “visai 
slapta” istorija apie informacijų 
biuletenį “Baltic Reports”. Ne
žiūrint visų “nuoširdžiausių” 
“Free Europe Press” pabaltiečių 
redaktorių pastangų, “biuletenio 
rankraščiai jau kuris laikas du- 

(Nukelta į 2 psl.)

Komunistu turtui 
uždėtas areštas

JAV policija netikėtai užklu
po komunistų partijos būstines 
Niujorke, Philadelphijoj, Čika
goj, San. Francisco, Los Angeles 
^rn^^j<r:<ąreštą partijos- ’̂.rrttii.. 
Komunistų laikraštis “Daily 
Worker” išeina ir toliau, nes 
įo spaustuvė priklausanti priva
tinei firmai. Jis eina niekieno 
nekliudomas jau 32 metai ir sa
kosi, kad jo išleidžnas atsieinąs 
kasmet vieną mil. «pl. ir kad tu
ris $200.000 nuostolio kasmet. 
Kas tuos “nuostolius” padengia, 
žinoma, nepasako, bet ir taip aiš
ku.

Policija buvo pasiųsta mokes
čių inspektoriaus, nes kom. par
tija nesumokėjusi valstybinių 
mokesčių nuo 1951 m. ir esanti 
skolinga iždui $389.265. Per 60 
dienų partija gali kreiptis į teis
mą. Jeigu teismas atmes skun
dą, kom. partijos turtas galės 
būti paruotas.

Dėl šio policijos žygia kom. 
partija pasiuntė protesto tele
gramą prez. Eisenhoweriui. Kal
bama, kad tai buvę padaryta be 
Vašingtono žinios, nes rajoninis 
mokesčių inspektorius D. R. 
Moysey buvo tuoj po įvykio iš
kviestas į Vašingtoną. Be to, tai 
iškelia ir kitų veikiančių partijų 
mokesčių klausimą. •

Savaitės įvykiai
Trijų amerikinių kraštų — JAV, Kanados ir Meksikos — kon

ferencija svarstė visą eilę problemų. White Sulphur Springs W. 
Va, vietovėje susitiko žymiausios tų kraštų figūros: Eisenhowe- 
ris, Dulles, Cortines, L. St Laurent, Pearson. Iniciatyva išėjo iš 
prez. Eisenhowerio, kuriam, matyt, parūpo pajieškoti kelių dar
nesniam kaimynų bendradarbiavimui. Pastaruoju laiku, ypač tarp 
JAV ir Kanados, atsirado šiokių tokių nelygumų. Kanadiečiai, bū
dami jautrūs dėl savo nepriklausomybės, turi priekaištų ameri
kiečiams, kurie savo dideliu ka
pitalu daro įtakos krašto ūkiui. 
JAV turi priekaištų dėl Kana
dos užsienių politikos, kuri dau
giau seka Londoną. Konferenci
joj šios rūšies klausimai ir buvo 
paliesti. Ilgėliau buvo sustota 
ties Tol. Rytų problemomis. 
Prez. Eisenhoweris su Dulles pa
reiškė, kad JAV negalinčios pri
pažinti raudonosios Kinijos val
džios, kuri susitepusi netiktai 
savo krašto žmonių, bet ir ame
rikiečių krauju (Korėjoj). Ka
nados atstovai gi, nors kol kas 
oficialiai ir nepripažįsta Peipin- 
go vyriausybės, pasisakė prieš 
tokią politiką ir mano, kad Ka
nadai naudingesnė būtų lanks
tesnė linija, vedanti į oficialų 
raudonosios valdžios pripažini
mą. Dėl teikiamos pagalbos Tol. 
Rytų kraštams prez. Eisenho
weris išreiškė pageidavimą, kad 
Kanada ir Meksika panaudotų 
savo autoritetą tarpininkauda- 
mos tarp JAV ir kraštų, kurie 
~nepasitiki JAV nuoširdumu. Vi
si sutarė teikti savo medžiaginę 
ir moralinę paramą kraštams, 
kurie iš kolonijų tapo nepriklau- 
somomjs^^įstybėmis. JĄV^ir,

PRIĖMĖ MALTĄ
Britanijos kolonijų min. Len

nox-Boyd pranešė parlamentui, 
kad vyriausybė, remdamasi bal
savimo duomeninųę^. nutarusi 
priimti Maltos irGonzo su 
316.000 gyv. salas savo valstybės 
sudėtim Tuo būdu buvusi domi
nija tapo Anglijos provincija ti
kėdamasi pagerinti savo ūkjųę 
būklę. Norėdamas išsklaidyti 
priekaištus, kolonijų min. pa
reiškė, kąd naujoj konstitucijoj, 
būsiančios garantuotos Maltos 
Kat. Bažnyčios teisės, kad jos 
būtų priimtinos ir Maltos val
džiai ir Bažnyčiai. Jis taip pat 
pažadėjo maltiečiams ūkinę pa
galbą.

SOVIETAI SUTINKA
Vakariečių -nuotaiką pakėlė 

sovietų delegato Gromyko pa? 
reiškimas JT nusiginklavimo 
pakomisei Lodone, kad jo vy
riausybė sutinkanti su prez Ei- 
senhowerio pasiūlymu įsileisti į 
savo teritorijas žvalgybinius 
lėktuvus, kurie sektų kariuome
nės ir karinės pramonės judėji
mą. Visdėlto sovietų sutikimas 
yra susietas su/eile sąlygų ir daę?

buvo tartasi atskirai ir tuo būdu 
padaryta pradžia tolimesniems 
pasitarimams.

PALIKS ISLANDIJĄ?
Vakariečius nustebino Islan

dijos parlamento priimta rezo
liucija, prašanti JAV atitraukti 
savo karinius dalinius, kurie pa
gal 1951 m. draugiškumo sutartį 
ten yra įsikūrę. Amerikiečiams 
tai sukėlė naują rūpestį, nes Is
landijai yra svarbi karinė bazė 
JAV aviacijai. Islandijos sala 
yra 160.000 gyv. turinti respub
lika. be jokios kariuomenės. Ji 
priklauso Š. Atlanto Sąjungai. 
Min. pirm. Thorns atsistatydino, 
nors eina pareigas iki susirinks 
naujai išrinktas parlamentas. 
Dėl šitokio islandiečių poelgio 
kaikurie JAV stebėtojai kaltina 
prekybinius santykius, esą ame
rikiečiai permažai perką islan
diečių gaminių. Kiti mano, kad 
tai sovietinės grėsmės sumažė
jimo ir Maskvos “taikingumo” 
įtaka. Tuo tarpu reikalas studi
juojamas Vašingtone.

sumažinti didž. kraštų kariuo
menes ir atitraukiu iš V. Vokie
tijos atominius ginklus. Dėl pas
tarojo pageidavimo >lAV jau pa
sisakė prieš. r*V

RAUD. VOKIEČIŲ ARMIJA
Pirmą kartą pasirodė viešu

moj ryt. Berlyne naujai suorga
nizuotos komunistinės vokiečių 
kariuomenės daliniai. Apie 300 
karių — pėstininkų, jūrininkų, 
lakūnų — atžygiavo į komunis
tų partijos suvažiavimą vedami 
vieno karininko. Pastarasis ra
portavo partijos gen. sekr. W. 
Ulbrichtui pareikšdamas, kad jo 
vyrai “yra pasiruošę žygiui į 
naujus laimėjimus įgyvendinant 
socializmą ir stiprinant darbi
ninkų ir ūkininkų jėgą”. Daly
viai smarkiai plojo matydami 
karius uniformose, kurios labai 
primena hitlerinę kariuomenę. 
Partijos suvažiavime buvo pra
nešta, kad R. Vokietija skirsian- 
ti sekantiems 5 metams 3.600 
milijonų markių safajai armijai 
— oficialiu kursu apie $1.600 mi- 
lionų.

Einama savižudybės 
keliu

Velykų proga popiežius Pijus 
XII pasakė kalbą 350.000 žmo
nių miniai. Joje priminė jis ato-J 
minio ginklavimosi pavojų, ku
ris esą veda į savižudybę. “Žmo
nija ima beveik nusiminti maty
dama, kad negali sustabdyti 
žmogžudiškos gei savižudiškos 
blogybės”. Popiežius išreiškė 
linkėjimą, kad Kristaus Prisikė
limas grąžintų į tikėjimą tuos, 
kurie ne dėl savo kaltės nepa
žįsta savo Gelbėtojo, tuos, kurie 
nori išbraukti Jo vardą iš gyve
nimo ir tuos, kurie gyvenimo 
'malonumų suvedžioti iškeitė ne
įkainojamas krikščioniškąsias 
gėrybes į apgaulingą pažangą. 
Jis kvietė visuomeninio gyveni
mo vadoyus, kurių rąnkos tvar
ko viešąjį gyventoją, sustabdyti 
pražūtingas atominio ginklavi
mosi lenktynes. Bažnyčia esą da
ro ką galędama, kad būtų atsta
tytas tautų sugyvenimas tiesoje, 
teisingume ir meilėje’, .7...

Miunchenas. — “L Europos’* 
radijo žiniomis Lenkijos kardi
nolas Wyszynski esąs perkeltas 
iš Komancza miestelię Karpa
tuose į naują vietovę ties Stetti- 
nu prie Baltijos jūros, kur tebė
ra internuotas.

Lisabona. — Ispanijos sosto 
pretendento Don Juan jaun. Sū
nus. bevalydamas pistoletą nusi
šovė. -i
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GRIEBIASI NET TIKYBOS
_ yad. Michailovo komitetas 
bolševikų pavergtų kraštų pilie
čius stengiasi vylioti visokiomis 
gerybėmis, o labiausiai stengė
si kurstyti tėvų žemės pasiilgi
mą. Įtikinti betgi nesiseka. Kaip 
gali įtikinti žmones, kurie patys 
bolševikų “rojų” yra patyrę ant 
savo kailio.

4 Norėdamas įtikinti, kad Lie- 
^ •tevoje tikra laisvė, kad ten nie-

I

< žaruoju metu tas naivusis laik- 
į raštpalaikėlis pradėjo akcentuo- 
7 ti religinę laisvę. Labiausiai jis
- pradėjo pūti, kad štai labai gra
užia! katalikai atšventę Kalėdas: 
k “Bažnyčios šventiškai papuoš-.

tos — visur vainikai, žalumynai, 
f gyvos gėlės, ypač gražų vaizdą 

bažnyčioms teikė šviesų iliumi- 
veacijos. Neseniai įšventinti ka- 
<taifkų bažnyčios vyskupai Juli- 
>• jonas Steponavičius ir Petras 
' Maželis atlaikė pamaldas Vil- 

"niaus šv. Rapolo bažnyčioje ir 
t Teisių katedroje”... Vilniaus 
i. Aušros Vartų šv. Teresės bažny- 
J čioje, kur susirinkę per 2.000 ti- 
J kinčiųjų šv. Mišias laikęs Grąžo 
| univ. teologijos fakulteto deka- 
£nas prof. M. Reding, kuris į So v.

SlĮj. atvykęs pakviestas religinių 
.Jswltu tarybos pirm. Paliauskio. 
^“Apie 10.000 žmonių dalyvavo 
r pamaldose Kauno Sobore, kur 
/pamaldas laikė Kauno arkivys- 
įkupijos valdytojas Juozas Stan- 
skevičius. Kalėdinėse pamaldose 
^dalyvavo daug kunigų, grįžusių 

šiais metais iš emigracijos”.
i Šie pasarieji, beabejo, yra grį- 
Zžę-iš “migracijos” Sibire. Kaip

- “Kaimo sobore” galėjo tilpti 
110.000, jau druskelių paslaptis. Be 
Jto, ką reiškia “soboras”. Ar tai 
-'įgulos bažnyyčia? Kodėl tada 
įcentrinės pamaldos ne katedro- 
-je? Ar ji uždaryta, kaip ir Vil- 
j^niaus katedra? Ar gal katedra 
£ vadinama sobore* neš čia *jūk' 
^vertimas iš rusų kalbos ir vertė
jas'galėjo sumaišyti, jei jis Kau-

•no nepažįsta. Pagaliau, kodėl ne- 
■paminėtas vysk. Paltarokas ir 

•'Panevėžio pamaldos?

Kituose laikraštėlio “Už 
grįžimą į Tėvynę” numeriuose 
taip pat nepamirštama ką nors 
priminti apie religiją. Štai Nr. 18 
pasakojama kaip laimingai da
bar gyvenąs Pranas Jusius, ku
ris iš Pietų Amerikos grįžęs 1953 
m. Išspausdintos jo net dvi nuo
traukos. Po viena jų yra para
šas: “... Pranas Jusius . lariko 
Gražiąsias Vilniaus bažnyčias”. 
Jis ten nufotografuotas Antakal
nio gatvėje, už kurios matosi 
šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Ma
tai, bolševikams prireikė net 
bažnyčios...

ELTA pastarasis 'biuletenis' 
pateikia daugiau žinių apie TŽ 
jau seniau minėtą Vilniuje per 
Kalėdas viešėjusį pro. Redin- 
gą,

Pasirodo tai žymus mokslinin
kas, išleidęs 5 t. Moralinės teolo
gijos vadovą, buvęs Tūbingeno, 
nuo 1952 m. Grąžo, Austrijoje, 
profesorius. 1952 m. jis ilšeido 
veikalą “Politinis ateizmas ir 
marksizmas.” Polemizuodamas 
su kritikais šio veikalo, jis kartą 
išsitarė, kad gal vertėtų paban
dyti ar negalima būtų pasikalbė
jimais palengvinti persekioja
miems broliams, kad ir neišsiža
dant nei krislelio krikščioniško
jo mokslo. Matyt, dėlto 1955 m. 
pavasarį jam įteikta buvo sovie
tų viza. Pirma dar aplankęs šv. 
Tėvą, jis kvietimą priėmė ir nu
vyko į Maskvą, kur diskutavo 
religinės laisvės klausimus su 
oficialiais pareigūnais, o iš ten 
jam buvo leista ir Lietuvą pa
siekti. Maskvoje jis stengęsis 
įtikinti, kad religijos atstovams 
turi būti leista laisvai savo 
mokslą skelbti, kaip leidžiama 
ateistams, kad šie nebūtų favo- 
rizuojami, o lygiomis pastatomi 
su tikinčiaisiais, kad prieš tikin
čiuosius nebūtų naudojama jo
kių prievartos priemonių.

Kokie bus tikriėj?*5$'’inisijos 
vaisiai, žinoma, paaiškės tik la
bai negreit. Tuo tarpu aišku, • 
kad Maskva prieš pasaulį mielai 
vaidina naują liniją ir tikybos 
reikalu.

su-

Rytinėje Vokietijoje A. A. Alfonsas Barauskas

J A V ir Rusijai nuolat bekal
bant apie vokiškų žemių suvie
nijimą, Maskvos kita'ranka vis
ką daro, kad komunistinė san
tvarka ten vis labiau įsišaknytų.

Deutsche Demokratische Re- 
publik (DDR) tik iš vardo de
mokratinė. Ir nūdieną ten vy
rauja teroras, įvestas 1953 m., 
kai darbininkai tuščiomis ran
komis bandė priešintis komunis
tinei vergijai. Jo pagalba kuria
ma “Socialistinė gerovė” ir sie
kiama “Socializmo pergalės”. 
Visa tai vyksta sekant Maskvos 
nurodymus. Rusijos ambasado
riui įsikūrus Bonnoje, DDR pra
dėjo nepaprastą vakarinės Vo
kietijos puolimą. Tikslas aiškus 
— palaužti jos apsiginklavimą 
ir įgyvendinti suirutę, kuri pra
vertų dvris komunizmui įsigalė
ti Šaltasis karas vokiečių žemė
je vyksta be atvangos.

Užsienio politikos žaidimas
DDR tevykdo Maskvos nuro

dytą užsienio politikos žaidimą. 
Nuo praėjusio rudens Rusijos 
vykdomas politinis puolimas 
Azijoje ir Afrikoje suteikė pro
gos DDR komunistams sustip
rėti krašte ir spraustis pasauliui Į 
įrodyti, jog ištiesų esama dvie
jų Vokietijų.

1955.IV.5-30 Pankau delegaci
ja lankėsi Kinijoje, Šiaurinėje 
Korėjoje ir vadinamoje Mongo
lijos respublikoje. Jai vadova
vo Otto Grotewohl — “ministe- 
ris pirmininkas”. Delegacija sa
votiškai sudaryta, nes joje “at
stovaujamos” rytinės Vokietijos 
politinės grupės: užsienio reika
lų ministeris Bolz (NDP), teisin
gumo ministerijos patarėjas 
Toeplitz (CDU — kr. dem.), 
“paralmento” užsienio politikes 
komisijos pirmininkas Peter 
Florin (SĖD) ir eilė kitų komu
nistinių pareigūnų.

Pekine sudaryta tarpusavio 
karinės pagalbos sutartis. Daug 
kalbėta apie prekybinių santy
kių pagerinimą. Sutarta, jog vo
kiečiai Kinijon siųs mašinas, o iš 
ten gaus žaliavų. Po šio susitari
mo netrukus Pekinas užkalbino 
Bonną . siūlydamas pagyvinti 
prekybinius ’ mainus. Tuo pat 
metu Maskva tiesiog ir per sa
vuosius tarpininkus daro spau
dimą į eilę kraštų, o ypačs vaka
rinę Vokietiją, kad ji liautųsi 
ginkluotis.

DDR delegacija nepamiršo 
stabtelti šiaurinėje Korėjoje ir

ten užtikrinti “amžinąją drau
gystę”. Grįžtanti delegacija su
stojo Maskvoje ne vien apyskai
tai padaryti. Užtrukusiuose pa
sitarimuose su Bulganinu ir 
Chruščiovu buvę paliesti Euro
pos saugumo, DDR įsijungimo 
komunistinių kraštų karinėn 
santarvėn ir ypač jos apginkla
vimo klausimai. t

DDR ypatingą dėmesį kreipia 
į ūkinių santykių pagerinimą. 
1955.IV.19 sudaryta prekybinė 
sutartis su Austrija, 1956.1.25 su 
Suomija. Pankow propagandi
ninkai jau buvo besigirią, kad 
ir Egipto ūkinė delegacija at
vyksiantį, nors Kairo vyriausy
bė atsisakė šio sumanymo.

Tuo tarpu dar sunku numa
nyti, kuriame taške dvi Vokieti
jos susidurs. Labai nemalonių 
atoraugų sukėlė rytinėje Vokie
tijoje kanclerio pavaduotojo ke
lionė į Indiją. Komunistinėje 
spaudoje jis buvo aštriai pašie
piamas ir įžeidinėjamas.

“Volksarmee”
Komunistinė Vokietija apsi

ginklavimo srityje turi žymiai 
didesnį patyrimą už vakarinę 
Vokietiją. Milicijos ir komjau
nimo apginklavimas ' sparčiai 
vykdytas nuo 1952 m. Milicijos 
daliniai dabar jau įjungti į ka
riuomenę, kurios - uždavinys 
“saugoti DDR atsiektus laimėji
mus”. Ką tik sudarius ANDER- 
NNACHĖ pirmąjį karinį dalinį 
ir 1956.1.18 paskelbus “Nationale 
Volksmarmee” įkūrimą, komu
nistinė spauda tiesiog negirdėtai 
pradėjo šaukti apie milžinišką 
“liaudies laimėjimą”. Spauda, 
kaip ir “krašto apsaugos minis
teris” Willy Stoph, nei žodeliu , 
neprisiminė, jog kariuomenė bei 
atitinkama organizacija jau 
anksčiau buvo sudaryta. Buvę 
kariniai daliniai dabar tik įri-^

riuomenės kūrėjų” “pirminin
kas” prijungė prūsus Scharn- 
horst ir Gneisenau, nors jie tik
rai nebuvo proletarais, o tuo la
biau komunistais.

Rytinės Vokietijos komunistai 
pasirinko išorės būdus — unifor
mas privilioti' jaunimui. Visos 
uniformos pasisavintos iš Wehr- 
machto. Komunistai vokiečiai 
geresni psichologai- už Bonnoje 
sėdinčius, kurie aprėdo savo ka
rius suamerikonintomis unifor
momis ir įveda amerikinę vi
daus tvarką.

DDR komunistiniai ir polici
jos daliniai jau anksčiau turė
jo pačius moderniausius ginklus, 
kurie perleisti “naujajai” ka
riuomenei. Tik ką paskelbus ka
riuomenės įkūrimą, DDR jau 
esama mechanizuotų divizijų.

Tik 10 d. praslinkus nuo DDR 
kariuomenės įkurdinimo, Pan
kau atstovai 1956.1.27-28 jau da
lyvavo Prahoje komunistinių 
kraštų karinėje konferencijoje 
“pilnomis teisėmis” ir prisidėjo 
prie Varšuvos karinės santarvės. 
Pažymėtina, kad Stoph paskir
tas komunistinių kraštų kariuo
menių vado maršalo Konevo pa
vaduotoju.

Konferencijos metu Molotov 
ir Ulbrecht sutarė dėl karinio ir 
politinio bendravimo. Genevos 
konferencijos meto kalbos apie 
Vokietijos suvienijimą pasirodė 
esančios bergždžios, nes abi da
lys pradeda pavojingą apsigink
lavimo lenktyniavimą.

Po širdies priepuolio išgulėjęs 
ligoninėje keturias savaites be 
vienos dienos a.a. A Barauskas 
staiga mirė Didįjį Ketvirtadie
nį vidudienį, tik valandą prieš 
tai žmonai telefonu pasisakęs, 
kad jaučiasi karališkai. Ir gydy
tojų viltys jau buvo padidėję. 
Tą pačią dieną buvo jau atšauk
tas draudimas ligonį lankyti. Bet 
širdies pailsusios neatspėjo ir 
gydytojai.

Velionis buvo kilęs nuo Pan
dėlio. Gimęs 1899 m. Baigęs 
technikos mokyklą, dirbo kurį 
laiką Geležinkelių valdyboje, 
bet greit nusprendė toliau mo
kytis ir gavęs valdinę stipendiją 
išvyko studijuoti į Prahos Augš- 
tąją Technikos Mokyklą (vokiš
kąją), kurią baigė 1931 m. Grį
žęs jau kaip diplomuotas inži
nierius pradėjo dirbti Plentų 
valdyboje, kur pagaliau buvo 
Liet. Sauskeiių tarnybos direk
torius. Tremties metą praleido 
Vokietijoje. Lūbecke buvo vie
nos liet, stovyklos komendantu. 
Kanadon atvyko 1947 m., vienas 
iš pačių pirmųjų tremtinių, be
ne pirmas lietuvis inžinierius. 
Gana greit jis gavo inžinieriui 
tinkamo darbo, o vėliau ir pilnas 
inžinieriaus teises. Yra dirbęs

bent keliose stambiose Toronto 
firmose.

A.A. Alf. Barauskas buvo la
bai humaniškos ir taurios dva
sios žmogus. Visuomet gerai nu
siteikęs, visuomet optimistas ir 
visiems draugiškas. Su kuo jam 
kada teko gyvenime bendrauti, 
visiems jis liko nuoširdus ir ge
ras draugas, visada laikęs atvi
rą savo širdį ir atvirus namus. 
Kiek daug jis turėjo draugų vien 
Toronte, rodė Odette laidojimo 
namų koplyčia perpildyta atsi
sveikinimo gėlių krepšiais.

Velionio didžiausia svajonė 
buvo nors kiek prasigyventi, kad 
galėtų išleisti į mokslą nors vie
ną lietuvį studentą. Jis tik tuo 
būdu tegalįs atsilyginti lietuvių 
tautai už jo paties kadaise gautą 
stipendiją mokslui baigti. Deja, 
staigi mirtis nukirto visas gra
žias svajones.

Čia pat Toronte velionis pa
liko žmoną ir dvi seseris su šei
momis, tai pp. Mikšiai ir pp. 
Skirgailai. Palaidotas šį pirma
dienį, balandžio 2 d., naujosiose 
kapinėse Thornhill, palydėtas 
gausaus būrio giminių ir bičiu
lių — apie 30 auto mašinų.

Tebus jam nesunki ir šio toli
mo krašto žemelė, norsj is taip 
ilgėjosi savosios!... A. Š.

Brangiai STEFAI, jos vyrui
inž. ALF. BARAUSKUI mirus,
. . +. .... įširdingą užuojautą reiškia

A. ir J. Kubiliūnai.
Cleveland, Ohio.

“JUOKĖS PUODAS: KATILAS JUODAS
(Atkelta iš 1 pusi.)

• lėja “pataisoms padaryti” stal- 
’ čiuje. “Polish American Jour- 
- nal” tipišku lenkišku drąsumu 
‘ kevo 31 d. vedamajame rašė:

“Ar Valstybės Departamentas, 
ar -Centralinė Žvalgybos Agen
tūra slaptai vadovauja Laisvos 
Europos Radijui ir kitai Laisvos 
Europos Komiteto veiklai, jos 
turi suprasti, kad draugai tokiu 
būdu nėra laimimi...” Laikraš
tis .reikalavo aiškios užsienių po
litikos pavergtos Lenkijos at
žviegiu.

Argi “ten” nepasitikima pa
vergtųjų tautų politikų ir visuo
menininkų sugebėjimu suorga
nizuoti ir» vadovauti šitokiai 
veiklai? Ar gi tam tikroms įstai
goms Vašingtone neatrodo, kad 
pabaltiečiai, sugebėję 20 metų 
anEkaro lauko pastatyti tris žy 
dineias ir laimingas respublikas, 
nepajėgtų patys koreguoti, kon- 
tnįiuoti ir suorganizuoti savąją 
laisvinimo veiklą?

Kai toks Sulzberger ironizuo- 
ja, jog Kommformas tėra rusiš- 
kas. politikos veiksnys pasižval
gius po “Free Europe Komitetą” 
kartais atrodo, jog iš tikro ar 
verta juoktis puodui, jog kati
las juodas? Amerikos politika 
šiuo metu manykim yra teisin
ga ir tyra, jos nusistatymas Pa
baltijo reikalu visose čartose ir 
deklaracijose pakankamai aiš
kus, kad pabaltiečių veikla turė
tų "būti taip naiviai dangstoma. 
Apie tai verta pagalvoti dabar, 
ka>Vilniaus “Tiesa” atrodo yra 
pasišovusi “neslėpti nieko”.

Rusianizmas — 
komunizmas
Žinoma, jog Valstybės Depar

tamento ir “Laisvos Europos” 
_ Komiteto Niujorke nusistatymą 

Pabaltijo atžvilgiu dar stipriai 
tebeveikia baltosios Rusiios oa- 
bėgėliai, taip gabiai įsitvirtinę 
anose pozicijose. Teisingo reika
lo betgi nepaslėpsi. Ilgai slepia-

• me Lietuvos ir kitu Pabaltiio 
tautų byla turėjo išeiti viešu
mon. Mūsų veiksniai, nežiūrint 
savitarpio santykiu mizeriios.

. Vetuvos reikalu dažnai ir tin-

karnai atsišaukdavo. O šiomis 
dienomis skaitėme, kad ir jau
nieji visuomenininkai, dar vis 
neišdrįstą išeiti iš “akademinių 
organizacijų” prieglobsčio, žada 
veiksmingai pasireikšti — visi 
JAV liet, jaunimo sambūriai pa
sišovė 25.000 parašų peticija pra
šyti prezidento Eisenhowerio 
Lietuvai “nepriklausomybės” ir 
intervencijos, kad visi ištremtie
ji būtų sugražinti iš Sibiro tolių 
namo. Nediskutuojant ką “jau
nimas” supranta Lietuvos “ne
priklausomybe”, reikia manyti, 
kad peticija gali būti lemtinga’ 
dabartyje, kai amerikiečiai ieško 
bet kokio pasiteisinimo, siekiant 
atremti vis intensyvejančią so
vietų “pasitikėkite mumis“ kam
paniją. /

Bet toks mūsų literatūros ir 
politikos žurnalas, reprezentuo
jąs sovietinius pabėgėlius, “Ros-

KANADOS RAJONO 
SKAUTŲ-CIU 

Vadovių ir Vadovų Sąskrydis 
Kaip jau buvo skelbta anksty- 

vesniame šio laikraščio numery
je, balandžio 14-15 d. Toronte 
yra šaukiamas Kanados Rajo
no skautų-čių vadovų-vių są
skrydis.

Sąskrydžio tikslas — išdisku
tuoti ir aptarti skautų-čių veik
los klausimus, tvirčiau įsisąmo
ninti ir pagilinti skautiško dar
bo metodus ir ideologiją.

Sąskrydyje dalyvaus Vyr. 
Skautininkas • S. Kairys, Seseri
jos Vadovių lavinimo skyriaus 
vadovė wr. sktn. L. Čepienė, 
Kanados Rajono Vadas, Rajono 
Dvasios Vadas, Seserijos ir Bro
lijos Vadeivos, vienetų vadovai 
ir ju adjutantai.

Kitos informacijos ir smulki 
sąskrydžio programa yra išsiun- 
tinmama tiesioginiai vienetams.

Sąskrydis prasidės šeštadieni, 
balandžio 14 d., 9 vai. rvto ir 
baigsis sekmadienį, balandžio 15 
d., 3 vai. pp. Posėdžiai vyks To
ronto Lietuvių Namuose, kam
pas Ossineton ir Dundas.

Kanados Rajono Seserijos 
ir Brolijos Vadeivos.

siskaja Nezavisimost” (Rusų 
Nepriklausomybė) Niujorke, 
sausio, vasario numeryje, Ivano 
Michailov rašinyje piktinosi lie
tuvių ir kitų pabaltiečių, akty
vumu Amerikoje. Rašinyje “Is
torinės informacij os nuodyto j ai” 
Michailov kaltino pabaltiečius 
įtaigojus “Kersteno komitetui” 
rusų tautai priešingą nusistaty
mą, kaltinus ją “imperializmu”, 
“žiaurumu”. Tų pabaltiečių Ame 
rikoje, girdi, saujelė, bet jų ke
liamas triukšmas esąs “nepro
porcingai didelis”. Jie jau esą 
laimėję amerikiečiuose nemaža 
draugų. Pabaltiečiai niekad ne
praleidžia progos pašmeižti “ru
sų tautą” savo gausinguose me
morandumuose JT. Jie drįsę kon 
grėsė išsireikalauti komitetą, 
kuris tyrinėtų komunizmo agre
siją Pabaltijy. Kodėl tik Pabal
tijy? — nerimsta Michailov. Jis 
skundžiasi, kad Kersteno Komi
tetas- atmetęs “Friends of the 
Russian Freedom” ir kitų jos or
ganizacijų pasiūlytus liudinin
kus, kurie turėję pateikti Pabal
tijo užėrąimo istoriją rusiškomis 
akimis.

Vašingtonas. — Boris Kower- 
da' kuris nužudė Lenkijoj sovie
tų ambasadorių P. Wojkov 1927 
m., gavo leidimą imigruoti JAV. 
Iki šiol jis gyveno Vokietijoj, 
o jo žmona JAV.

| Lietuvių B-vė HEAT Co.
•** ' ■

. ' {rengia naujus gaze, alyvos ar vandens apšildvmus. Esamas 
—angUų krosnis pakeičia į alyvą ir gazą. Stato radijatorius, pra- 

veda vamzdžius ir atlieka panašius remontus.
| 17> CRAWFORD ST., Toronto. TEL. LE. 3-5740, klausti Various

kiūoti j naujus telkinius.
Volksarmee ■— Krašto aps. 

min. žinioje, uniforma panaši į 
Reichswehro — 117.000 vyrų.

Volkspoizei, Vidaus reikalų 
min. žinioje, uniforma žalia — 
75.000;

Grenzpolizei, Saugumo min. 
žinioie, uniforma šviesiai žalia 
— 35.000; - i. i .

TransportpoliZei,5*' šaug. min 
žinioje, unif. mėlyna — 7.500.

Vidaus tvarkai palaikyti ' ba- 
talijonai (Innere Truppen und 
MFS-WacHtbataillone) priklau
so saugumo ministerijai, ryškiai 
žalioje unif. — 21.000 vyrų.

Strausberge ir kitose vietovė
se buvo paruoštos ne tik karei
vinės. bet ir aikštės, plačios gat
vės ir pratimų laukai. Pažymė
tina, jog žymūs daliniai sutelkti 
prie Berlyno, nors pagal anks
tesni susitarimą nei viena galy
bė nėturinti teisės tai daryti.

“Parlamente” — Volkskam- 
mer iškilmingame posėdyje ne
paprastai iškilmingai atžymėtas 
kariuomenės įkurdinimas. Kiek
vienos partijos atstovai šnekėjo 
panašiai. Volkskammer pirmi
ninkas Johannes Dieckmann 
prisiminė, kaip imperialistinė 
Vokietija sukūrusi kariuomenę, 
‘Tautinės kariuomenės® kūrė
jais buvę Liebknecht, Luxem
burg ir Thaelmann. Tiesiog rei
kia nustebti, kad prie šių “ka-

PREMIJUOTA 
KNYGA' •

HENRIKO RADAUSKO 
x poezija

“ŽIEMOS DAINA” ....... . $3.00
“STRĖLĖ DANGUJE”... $1.50 

(reguliari kaina $2.00)
Gaunamos “Tėviškės Žiburių” 
knygyne, 941 Dundas St. W., 

Toronto, Ont.

Mūsų bendradarbiui
ALFONSUI BARAUSKUI, P.Eng., mirus,

Jo nuliūdusią žmoną ir gimines nuoširdžiai užjaučia

E. Meipoom,
. I. Stasiulis.

IŠ PRAEITO KARO UŽRAŠŲ ~p JI Vertė P- BKAKAS

NAUJAI ATIDARYTA 

vyru kirpykla 
1015 DUFFERIN ST.

/kampas Bloor St. W./ 
SAV. AJ MILERIS. 

Lietuviai maloniai kviečiami.

LIUTKUS 
PLUMBING CO.

Atlieka visų rūšių plumbingo 
darbus.

626 EUCLID AVE., Toronto 
Telef. LE. 1-1639

Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią 
prekę pirkti, —- sako anglų priežodis.

r v

MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos 
ir to tikrojo dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba men
kos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą.
Kiekvienam geriausiai pasitarnaus plačiausiai pasaulyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI tik 
žinomų firmų:

Saba - Koerting - Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
4-1633926 Dundas St. W., Toronto

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokė j imo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados 

miestuose.

EM

— Stiprios priešo pajėgų kon
centracijos* Dora-Dora rajone!-— 
rėkia garsiakalbis. Štai ir vėl! 
Mūsų papildyta ir pertvarkyta 
eskadrilė yra pasiruošusi kovai.

Trys bombonešių divizijos 
pradeda puolimą iš Great Yar- 
mout srities. Olandijoj mūsų da
liniai praneša apie stiprią nai
kintuvų apsaugą.

Gaunu įsakymą, susikauti su 
lydinčiais bombonešius naikin
tuvais, nukreipti juos į šalį ir 
užimti, kad kitos Focke-Wulfs 
eskadrilės galėtų be trukdymo 
pulti bombonešius.

10 vai. ’
— Visai eskadrilei pasiruošti 

išskristi!
Tiesioginis kabelis jungia ma

no lėktuvą su aerodromo vado- 
viete. Žinios apie priešą visą lai
ką man tiesioginiai perduoda
mos. Jie praskrenda Amsterda
mą ... Ijesel įlankos pietinį iš 
kyšulį... į šiaurę nuo Devne- 
ter... perskrenda reicho sieną 
į vakarus nuo Rheine miestelio. 
Vienuoliktą valandą formacijos 
priekis yra virš Rheine.

11 vai. 4 min.
— Visa eskadrilė kyla! Visa 

eskadrilė kyla! — Iš garsiakal- 
oių per lauką atgarsi įsakymas. 
Signalinės raketos ir šviesos pa
sirodo vadovietės postuose. Su
kaukia varikliai ir mes pajuda
me. Lėktuvai kyla nuo lauko, 
suka į kairę ir susiformuoja į 
vieną tvirtą eskadrilės vienetą.

Užsuku radio ir susijungiu su 
baze.

— Sunkiosios dėžės “Gustav- 
Quelle sektoriuje, skrisk į Han- 
ni — aštuoni nulis.

— Victor, Victor, — atsakau 
patvirtindamas, kad supratau 
pranešimą.

Plačiu lanku vis kylu į reika
laujamą operacijoms augštį — 
20.000... 22.000... 25.000 pėdų. 
Pietų ir šiaurės pusėje į dangų 
lipa kitos eskadrilės. Jos dau
giausia iš Focke - Wulf tipo lėk
tuvų.

— Sunkiosios dėžės dabar yra 
Gustav - Siegfried sektoriuje 
skrisk į Hanni aštuoni - nulis.

— Victor, vietor.
Pasiekėm 30.000 pėdų 

Naujieji kompresoriai 
stebuklus daro.

11 vai. 30 min.
Vakaruose, daug žemiau negu 

mes, pastebiu pirmuosius lėktu
vų dujų pėdsakus. Tai Light
nings. Po kelių minučių jie atsi
randa apačioje. Išsitiesę į begali
nę virtinę, kiek tik akys užma
to, juos seka sunkieji bombone
šiai. Thunderbolts ir Mustangs 
tipo naikintuvai suka ratus if 
elipsius 'viršuje ir apačioje.

j visą tą judančią masę me
tasi mūsiškiai Focke-Wulfs. Tuo 
pačiu momentu ir aš su savo es-

kadrile puolu žemyn. Smingu

augštį. 
tiesiog

stebi ir suka aplinkui pasitikti. 
Thunderbolts būrys, maždaug- 
apie trisdešimt, suko link mus: 
iš pietų pusės. To aš kaip tik ir- 
norėjau. ■

Kelias dabar buvo laisvas 
Focke-Wulfs lėktuvams. Mūsų 
darbas beveik atliktas. Visa to
liau, beliko kiekvieno asmeniš
kas dalykas. Jau matėsi liepsno
jančios tvirtovės.

Ten darbavosi majoras Mo
ritz su Rammjaeger lėktuvų es
kadrile.

Aplinkui muš nutrūktgalviš
kos kautynės^ Kelias minutes 
laikausi vieno Lightning uode
gos. Jis skrenda lyg pats kipšas. 
Sukasi, sminga ir kyla lyg rake
ta. Vos po kelis šūvius protar
piais teįstengiu jam pasiųsti. Pro 
šalį praneria grupė Mustang lėk 
tuvų. Sviedinių pėdsakai pra
švilpia netoliausiai nuo galvos. 
Abiem rankom patraukiu į save 
vairolazdę. Lėktuvas šauna-stai
giai į viršų. Mano sparno kai
mynas viršila Druehe laikosi 
prie manęs.

Vėl turiu progą šauti į Light
ning. Mano šūvių serijos paga
liau parodo pasekmes. Dešiny
sis variklis rūksta. Tačiau aš tu
riu jį palikęs sprukti į šalį. 
Žvilgterėjęs atgal pamačiau, 
kad , šeši Thunderbolts virsta 
ant mano uodegos. Priešo kulip- 
kų pėdsakai vėl švilpia pasibai
sėtinai arti galvos.

Mano priešai, matyt, yra senį 
vilkai šiame žaidime. Sukuosi ir 
smingu, kylu ir verčiuosi. Paga
liau panaudoju metano pavojaus 
užtaisą ir bandau pasprukti sa
vo mėgstamu suktuku. Bet tie 
pasiutėliai, vos po kelių minučių, 
vėl atsiranda prie mano uode
gos. Jie visą laiką šaudo. Neži
nau kaip, bet jie pakol kas ne
pataiko. Mano spaminis laikosi 
kaip prilipęs ar užpakalyje ar 
prie šono. Aš šaukiu jam:

— Kas beatsitiktų, būk savo 
vietoje!

— Victor, victor — gana ra
miu balsu atsako jis.

Kada aš galvoju, kad esu lai
mingai pabėgęs, pasitaiko su
čiupti vieną jankį ant taikiklio. 
Paleidžiu ūgių .iš visų sayo gink
lų. Dėžė staigiu kampu šauna 
augštyn. Tuo tarpu jo draugai 
vėl atsiranda prie mano uode
gos.

Nežiūrint ledinio šalčio pra
kaitas teka per akis. Šios rūšies 
kautynės yra tiesiog pragariš
kos. Vieną momentą aš esu pri
spaustas prie sėdynės aštriame 
apsisukime, o kitą esu jau gal
va žemyn kabodamas ant dir-

blnos dangtį. Kiekviena se
kundė atrodo labai ilga.

kur
Hil-

Tuo tarpu Focke-Wulfs atliko 
neblogą darbą^/Pastebėjaii ne
mažiau trisdešimt žemyn lieps
nojančių tvirtovių. Nežiūrint to : 
keli šimtai sunkiųjų bombone- < 
šių vingiavo į rytus nepaliesti. 
Berlynui artinosi nauja karšta 
diena. I

Mano kuro rodiklė sustoja 
ant nuliaus. Pradeda mirkčioti 
perspėjamoji raudona lemputė. 
Beliko tik dešimt minučių iki 
nebeliks nė lašo. Aštria spirale 
smingu žemyn. Thunderbolts 
nusuka į šalį.

Maždaug 3000 pėdų augštyje, 
ros virš debesų, išsilyginu.

Apskaičiuoju, kad esu 
nors netoli Brunswick ar
desheim. Patikrinu laiką. Gal 
būt galėsiu už 45 min. vėl atsi
rasti bombonešių alėjpje. Gal ta
da riebus bombonešis pasirodys 
mano patrankėlių priekyje...

Viršuj dangus dar vis raižo
mas varyklių išmetamų dujų 
pėdsakų, kurie danguje išrašo 
tas pragariškas kautynes. Staiga 
mano kaimynas meta savo lėk
tuvą į šalį ir pranyksta debesų " 
sluogsnyje.

— Kas per velniava ... ?
Atsigręžiu atgal ir instinkty

viai įtraukiu galvą. Thunder
bolt užgriūva ant uodegos, jį se
ka dar septyni. Visi aštuoni ati
daro ugnį. Jų salvės susmenga į ' 
mano lėktuvą. Dešinysis sparnas 
apsipila liepsnomis. Spirale su
ku į debesis. Priekyje pasirodo 
kažkoks šešėlis. Tai Thunder
bolt! Paleidžiu šūvius. Jo uodega 
greit apsipila liepsnomis. ,

Pamatau žemę. Numetu dang
tį ir pasiruošiu iššokti. Pasigirsta 
vėl rat-tat-taf šaudančių patran
kėlių garsas ir vėl plaktuko kir
čiai pasipila į mano liepsnojan
čią dėžę. Nedaugiau kaip šimtas 
pėdų užpakalyje spiaudo ugnį 
kitas Thunderbolt.

Prakeikimas! Jei iššokčiau tai 
jo propeleris iš manęs padarytų 
maltą mėsą. Susitraukiu į savo 
sėdynę, norėdamas pasidaryti 
kaip galint mažesnis. Užpakalinė 
plieno plokštė saugoja mane nuo 
mirtinų šūvių. Iš sparnų ir uo
degos vienos skylės teliko.-Di
delė skylė švytuoja prie deši
nės kojos. Ugnies liežuviai arti
nasi. Darosi karšta.

Pokšt! Prieš? pat mano akis

liūs. Kažkas suduoda per galva. 
Variklis sustoja. Kutas pasibai-

Velniava! Nebeliko Jokios vil
ties. Lėktuvo skridimo greitis 
geritai sumažėjo. Mano priešas 
buvo priverstas mane aplenkti.; 
Tik kelioms sekundėms jis paai-; 
rodo mano taikikliuose, bet yrai 
gera proga pasiimti jį kartu.

(Nukelta j 7 psl.)
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šeimos ir lituanistinės mokyklos bendradarbiavimas
(PASKAITA, SKAITYTA MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIME TORONTE KOVO 24 D.)

“Kas, kaip manai, bus šitas 
. vaikas?” (Lk. I, 66X Taip kalbė

jo Jono Krikštytojo kaimynai, 
nes matė, kad jo gyvenimo pra
džią lydėjo ženklai ir stebuklai. 
“Kas bus su mūsų jaunąja kar
ta, kas bus su mūsų vaikais”, — 
susirūpinę klausia tie, kuriems 
dar rūpi jų ateitis. Ar jie bekal
bės lietuviškai? Ar jie besijaus 
lietuviškos bendruomenės na
riai? Ar jie benorės imti į ran
kas lietuvišką knygą ir laikraš
tį? Ar neužges jų širdyse per 
tūkstančius gentkarčių degusi 
tautinės sąmonės ugnis? Ar per
ims ir toliau puoselės savo tėvų 
šventąjį palikimą? Štai likimi- 
nės svarbos klausimai, kurie 

• lems mūsų lietuviškąją išeivijos 
atęitį.

Mūsų vaikams lankant nelie
tuviškas mokyklas, nuolat susi
duriant su svetima kalba, sveti
mais papročiais, tik didvyriškos 
tėvų mokytojų ir visos lietuviš
kosios bendruomenės pastangos 
gali įskiepyti jaunime lietuviš
kąjį nusiteikimą, sulaikyti besi
veržiantį nutautėjimo potvynį, 
nors visados liksime, kol nebū
sime tėvynėje, šekspyrinės 
Hamleto dihemos būti ar nebūti 
grėsmėje, t.y. laimėti ar pralai
mėti kovą už lietuvio vaiko 
sielą.

Lietuviškoji šeima ir mokyk
la, kurioje vykdomas lituanisti
nis švietimo bei auklėjimo dar
bas, yra svarbiausi veiksniai pa- 

' laiką ir įžiebią mūsų vaikuose 
lietuviškumo dvasią. Nuo šitų 
veiksnių tinkamo bendradarbia
vimo, tarpusavės talkos ir para
mos priklauso auklėjamojo dar
bo sėkmė.

2. Žvelgiant plačiau ir giliau
Šeimos ir mokyklos bendra

darbiavimas yra gilesnis ir pla
tesnis klausimas, negu iš karto 
atrodo. Dar nebus tinkamo šei
mos su lituanistine mokykla 
bendradarbiavimo, jeigu tėvai 
tik pasiųs į tokią mokyklą savo 
vaikus, jei prisidės prie mokyk
los išlaikymo, jei nupirks vai
kams vadovėlius, jei atsilankys 
į mokyklos ruošiamus parengi
mus ar šaukiamus susirinkimus, 
jei neatsisakys renkami į mo
kyklos tėvų komitetą. Visa tai 
gera ir būtina, bet to neųžten- 

-ka, kad šeštadieninė mokykla ir 
lituanistiniai kursai galėtų sėk
mingai dirbti. Kaikur ir auščiau 
minėtos pagalbos mokykla iš tė
vų nesulaukia, todėl jos darbas 
labai sunkus ir be didesnės sėk
mės.
3.Mokyklos darbo pradininkė 

ir palaikytoja
Lietuviškoji šeima yra tauti

nio auklėjimo, lituanistinės mo
kyklos darbo pradininkė ir. pa
laikytoja. Lituanistinė gi mo
kykla yra šeimoje puoselėjamo
jo tautinio auklėjimo stiprinto
ja, lituanistinio švietimo teikėja 
ir gilintoja. Gali šeštadieninė 
mokykla išmokyti vaikus lietu
viškai skaityti ir rašyti, duoti 
šiokių tokių žinių iš mūsų lite
ratūros, istorijos ir geografijos, 
bet įskiepyti vaikų širdyse meilę 
visam tam kas lietuviška be šei
mos pagalbos negalės, jei pačioje 
šeimoje nėra meilės lietuvybei, 
nėra gyvos lietuviškos aplinkos. 
Ne tiek išmoktas, kiek pamiltas 
dalykas keičia vaiko vidaus pa
saulį.

Ir religiniai, ir tautiniai vai
kas auklėjamas tuo pačiu keliu. 
Vaikas augdamas darosi toks, 
kokia yra jį supanti aplinka. Re
liginė aplinka vaiką auklėja re
ligiškai, gi tautinė — tautiškai, 
lietuviškai. Vaikas pradeda žygį 
į didįjį pasaulį nuo šeimos! Šei
ma yra mažiausioji bendruome
nė ir šiauriausioji aplinka, ku-

KUN. DR. J. GUTAUSKAS

rioje vaikas susidaro savo dvasi
nį pasaulį. Dauguma lietuviškų
jų šeimų rūpinasi lietuviškumą 
išlaikyti ir perduoti jaunajai 
kartai, savo vaikams. Deja, yra 
tokių tėvų ir motinų, kurie, nu
sigandę mus supančio svetimy
bių tvano arba norėdami prisi
taikyti prie svetimos aplinkos, 
be kovos atiduoda savo vaikus 
svetimiesiems ir su poetu J. Mi- 
kuckiu sako: “Baisi banga, at
plauk greičiau, kova ilga, irk
lus mečiau...”

Irklų nėra pagrindo mesti ir 
į svetimus vandenis nugrimsti. 
Galėjo izraelitai per tūkstančius 
metų savo tautybę išlaikyti, nors 
ir gyvendami tarp įvairių tautų, 
nenutausta airiai per kartų kar
tas JV-se, kodėlgi mes ir mūsų 
vaikai turėtume nustoti būti kuo 
esame, kuo mus Dievas leido į šį 
pasaulį? Jei tik mūsų šeimos 
auklės savo vaikus lietuviškoje 
dvasioje, jei jų pastangas pa
rems lituanistinės mokyklos, dar 
ilgai lietuviškoji širdis išliks gy
va, kad. ir plakdama svetimoje 
žemėje.

Neužmirština t pedagoginė tie
sa: iš visų auklėjamųjų veiksnių 
šeimos auklėjamoji įtaka yra 
pati stipriausia ir ilgiausia tve-

Manufacturers Life 
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rianti. Vokiečių pedagogas Jere
mijas Gotthelfas neranda žodžių 
norėdamas iškelti šeimos auk
lėjimo svarbą vaiko ateities gy
venimui ir jo nusistatymui. Ne 
valstybė ir net ne mokykla, sa
ko jis, bet tėvų namai kuria vai
ko asmens pagrindus. Ne valdom 
vai valdo kraštus, ne mokytojai 
formuoja gyvenimą, bet tai da
ro tėvai ir motinos. Ne viešasis 
krašto gyvenimas, bet namų 
dvasia yra šaknys, iš kurių iš
auga vaiko dvasios pasaulis. Gi
liu psichologiniu įžvalgumu pa
sižymįs prancūzų rašytojas, ir 
pedagogas Jean Paul sako: pir
mieji įspūdžiai vaike pasilieka 
amžinai. Ir modernioji vaiko 
psichologija tą patį tvirtina: iki 
mokyklon ėjimo. laiko susifor
muoja pagrindiniai vaiko asme
nybės bruožai.

Jei šeimoje bus tikra lietuviš
ka aplinka kaip fizine taip ir 
dvasine prasme, jei vaikas bus 
auklėjamas be konpromisų lie
tuviu, jis ir pasiliks lietuvis. La
bai svarbu, kad šeima būtų tas 
mažasis lietuviškas pasaulėlis, į 
kurį vaikas dar priešmokykli
niame amžiuje pilnai įsijungtų. 
Deja, daugelis lietuvių šeimų 
nėra pilna prasme savo vaikams 
lietuviška aplinka, nors tėvai ir 
kalba lietuviškai.

(Bus daugiau)

LITUANISTINES NUOTAIKAS
Tauta, kuri pažįsta skausmą. 

Mirtys Lietuvoje, mirtys Sibire, 
tai vis temos, kurias gauna pa
justi beveik kiekviename laiš
ke jų gavėjai. laisvuose Vaka
ruose. Stebėtinai daug mirčių. 
Kuklios ir dažniausiai labai mig
lotos žinutės tetaria, kad ta ar 
tas jau nebegyvena, mirė, netu
rim savo tarpe ir tt. Bet už tų 
žodžių, juk slepiasi tiek daug 
tragizmo, o neretai ir siaubo. 
Sunku ir patikėti, kad jaunimo, 
visados buvusio sveiko ir pui
kios fizinės išvaizdos jaunuolio, 
šiandien jau nebesą gyvųjų tar
pe. Arba, kaip tragiškai liūdna 
sūnui, patirti, kad jos vos vidu
tinio amžiaus tėvas, mirė kanki
nio mirtimi "vienoje vergų darbo 
stovyklų Sibire. Ir taip, ne at
skiri atvejai, ne dešimtys, bet 
šimtai, jei dar ne tūkstančiai 
lietuvių, moterų* ir vyrų, įvai
raus amžiaus ir įvairių profesi
jų, stebėtinu grečiu atsiskiria iš 
gyvųjų tarpo.-Be.abejo, tam tik
ra dalis tenka ir visiškai natū
raliomis priežastimis, bet kas su
skaitys tuos atvejus, kada visos 
kitos aplinkybės tiesiogiai su
sijusios su okupanto siautėjimu 
yra kaltos dėl mūsų tautos nai
kinimo. Esame tauta, esame 
bendruomenė, kuri pažįsta 
skausmą. Bet kas mus supras ar 
užjaus, o kita vertus, ką gali pa
dėti kad ir labai nuoširdžios 
užuojautos žodžiai? Juk mes iš
mokome kentėti...

Kas naujo angliškos informa- 
vijos srityje? Besisielojantiems 
ir spaudoje vis dar tebešaukian
tiems apie skubios ir efektyvios 
lietuviškosios informacijos sve
timiesiems svarbą, Vliko prezi
diumo pirmininkas J. Matulio
nis, yra atsakęs į vieną paklau
simą šiais žodžiais: “...taip, jį 
(biuletenį — Al. G.) norime 
leisti ir leisti pastoviai. Paren
giamieji darbai baigiami, dai
romės lėšų. Tokio biuletenio lei
dimas jų pareikalaus nemažai. 
Kai jomis būsime tikri, pradė
sime ieškoti žmonių ... Dabar to 
nedarome, nenorėdami jų suve
džioti. Darbas iš viso nėra leng
vas, nes lėšų klausimas šiuo me
tu darosi vis kas kart sunkesnis. 
Norime turėti vilties, kad vis
kas pasiseks ir kalbos virs dar-

bais”.
Su džiaugsmu tenka priimti 

šiuos autoritetingus žodžius ir 
viltis, jog jau netolimoje ateity
je kalbos galės virsti darbais. 
Pridėsimą: našiais ir būtinais 
darbais!

Dar vienas laiškas. Kai vasa
rio 27 d. britų ministeris pirmi
ninkas A. Eden padarė pareiš
kimą, kuriame rusų imperializ
mą pademonstravo Pabaltijo pa
vyzdžiu ir garsiai paklausė ar 
sovietai sutiktų tas tautas iš- 
elisti iš savo retežių, vienas pa
žįstamas tautietis susižavėjęs to 
anglų valstybininko tikrai šau
niais žodžiais, dar tą pačią die
ną nusiun tė , j am padėkos laišką. 
Šiomis dienomis iš ministerio 
pirmininko kanceliarijos atėjo 
net ir nesitikėtas atsakymas, ku
riame Sir Anthony Eden vardu 
nuoširdžiai padėkota už malo
nius laiško žodžius. Ir jei tai bū
ta tik vienui vienintelio mūsų 
tautiečio laiško, dalykas būtų tik 
šiaip jau sau, bet jei tokių laiš
kų būtų buvę pasiųsta tūkstan
tis, o gal ir visas dešimt tūkstan
čių, tik pagalvoti reikėtų, kokį 
didelį ir nepaprastą efektą tai 
sudarytų ir, rasi, ateity gal ir 
vėl'būtų galima. tikėtis dar at
viresnių ir dar drąsesnių pasi
sakymų Lietuvos ir kitų Pabal
tijo valstybių likimo reikalu. 
Propagandiniame kovos sekto
riuje juk mes to ir siekiame.

Teatras be žiūrovų. Neseniai 
teko spaudoje pasisakyti dėl 
gana skurdžių mūsų mėgėjų te
atro pastatymų, jų dekoracijų, 
rūbų ir visos scenos butaforijos, 
teigiant, kad kas buvo leistina 
nenormaliose sąlygose pokario 
Europos stovyklose, netoleruoti
na tautiečiams pastoviau ir ga
na pasiturinčiai įsiskūrus. Sun
ku žinoti ar to balso paklausęs 
ar pats priėjęs panašių išvadų, 
vienas stambios JAV vidurio va
karų vietovės mėgėjų ansamb
lis neseniai pastatė P. Vaičiūno 
“Naujuosius žmones”. Atsidariu*
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tėviškės žiburiai

BELSKIME, NETYLĖKIME!
Amžių bėgyje daugelis tironų 

mindė žemelės veidą. Jie švietė 
savo pergalių kelius žmonių pa
stogių gaisrais, plovė savo ran
kas nekaltų žmonių krauju, 
maudėsi jų ašarose...
" Jie ėjo ir nuėjo, nuplukdė sa
vo laivelius ^mžinastin, o žmo
nėms, išalkusiems po jų teroro, 
reikia ir toliau gyventi, reikia 
bendradarbiauti, gydyti padary
tas žaizdas. Tai logiška gyveni
mo išvada. Štai Vak. Vokietija 
moka skriaudos reparacijas Iz
raeliui už padarytą didelę jo 
tautai žalą Hitleriui siautė
jant; Italija atlygina pagal iš
gales Musolinio padarytas Eti
opijai skriaudas ir tt.

Nūdien Sov. Sąjungos oficia
liųjų asmenų lūpomis iškeliami 
į viešumą ir Stalino baisūs nu
sikaltimai. , Komunistų partijos 
šiandieninis viešpats Chruščio
vas ir kiti Kremliaus dignitoriai 
iškėlė aikštėn Stalino nedorybes, 
jo tironišką veik 30 metų valdy
mą, žmonių, netgi moterų su 
vaikais, žudymą ir kitas baiseny
bes. Taigi dabar pats laikas vi
siems ir iš visų pasaulio kampų, 
neišskiriant nė mūsų — lietuvių, 
gyvenančių laisvajame pasauly
je, balsiai ir nedviprasmiškai 
užklausti dabartinę Maskvos vy
riausybę, kaip jie mano atitai
syti Lietuvai Stalino padarytas 
milžiniškas skriaudas — to kraš
to laisvės ir nepriklausomybės

SEKANT
si scena žiūrovus nustebino: pui
kūs rūbai, puikus grimas, turtin
gas ir nomralus scenos apstaty
mas, efektyvus Paryžiaus vaiz
das per kambario langą. Išdirb
ta iki smulkmenų, iki šviečian
čių ir užgęstančių reklamų, ap
šviestų viešbučių iškabų ir tt. 
Beveik nuostabu. Gi išvadoje, 
nežiūrint geros veikalo rekla
mos, tesusirinko tiek nedaug 
tautiečių, jog vargšai teatralai 
netik nesurinko užsimokėti už 
brangias dekoracijas (kaštavo 
virš $300), bet dar iš savų kiše
nių turės pridėti šimtinę sko
loms užsimokėti. Kągi, jau teks 
nutilti ir daugiau nebekalbėti 
teatrinėmis temomis: pažadi žiū
rovų dėmesį ir pritarimą ge
riems spektakliams, deja, iš to 
teišeina 
pliumt.

didelis, atsiprašant,
AL Gimantas.

atėmimą, sutarčių sulaužymą 
(konkrečiai nurodant kokių), 
žmonių išžudymą, begaliniai di
delio skaičiaus jų ištrėmimą į 
priv. darbo stovyklas ir pan.

Šio tikslo siekiant, mūsų lais
vės kovos veiksniams negana tik 
laikas nuo laiko apsilankyti JAV 
valstybės Departamente ir nau
jai priminti JAV-bių vadovau
jantiems asmenims mūsų Tėvy
nei Lietuvai padarytą be galo 
didelę skriaudą iš Sovietų S-gos 
pusės. Tiesa, tai yra labai svar
bu, bet reikia išnaudoti ir šią 
progą. Reikia Vilkui arba Altui 
kreiptis oficialiai raštu į Krem
liaus nūdienius valdovus, klau
siant, ką jie mano daryti, kad 
Lietuvai ir bendrai Pabaltijo 
valstybėms Stalino padarytos 
skriaudos būtų atitaisytos. Ga
limas daiktas, būtų tikslu veikti 
visų trijų Pabaltijo valstybių 
laisvinimo veiksniams.

Gal kas pasakytų, jog tai 
bergždžias darbas, kad Krem
lius į tokį kreipimąsi neatsakys? 
Neatsakymas parodytų pasau
liui dabartinių Kremliaus vieš
pačių nenorą atitaisyti tas Sta
lino padarytas skiraudas, už ku
rias jis dabar smerkiamas. O 
tai jau būtų mūsų laimėjimas 
pasaulio akyse.

O gal Maskva kuriuo nors ke
liu ir atsakytų. Juk visdėlto at
sakė Stalino nužudytojo Trockio 
našlei, kuri kręipėsi į Kremliaus 
šiandienius valdovus, prašyda
ma rehabilituoti komunistų par
tijos akyse jos vyro atminimą. 
Niekas netikėjo, kad bus atsaky
ta. O visgi buvo. Žurnalas “Bol- 
ševik” įsidėjo straipsnį, kuriame 
buvo pabrėžta, jog Trockis, kaip 
bolševikas nebuvęs blogas, tik 
jo veiklos metodai buvę siūlo
mi kitokį.... Dabar gi Maskvoj 
ruošiamasi surengti netgi didin
gą Trockini minėjimą. Vadinasi, 
Trockienei klabenimas -apsimo- 
kėjo... 7

Ir. mūsų laisvinimo veiks
niams reikia išnaudoti progą. 
Ypač šiuo metu, kai ruošiamasi 
balzemuotą Stalino kūną išimti 
iš mauzoliejaus ir pakasti kokio
se nežymiose kapinaitėse, kada 
jo paveikslai nukabinėjami, 
biustus ir paminklus ruošiamasi 
griauti ir kada tūkstančiai agita
torių Sovietų Sąjungos gyvento
jams aiškina Stalino padarytas 
nedorybes.

Pranys Alšėnas.
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J. G. SKAISTYS.
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Kompanija
turi garbės pranešti, kad J. G. 
SKAISTYS yra paskirtas at
stovauti kompaniją. Jau 8 me
tai kaip p. Skaistys gyvena 
Kanadoje, Wellande ir Port 
Colborne. Vietos lietuviams 
yra gerai pažįstamas. J. G. 
Skaistys yra baigęs kompani
jos nustatytus kursus ir turi 
visas reikalingas žinias savo 
darbo srityje.

LIETUVIŠKI APMĄSTYMAI
Ne-amerikoniškas 
patvarkymas
Pasaulio laisvųjų svajonėje, 

Amerikoj, paskutiniu laiku de
dasi keisti dalykai. Štai Alaba- 
moj mergina dėl odos spalvos 
neįsileidžiama į universitetą ir 
net grąsinama užmušti, jei grįž
tų. “Polish American Journal” 
gi dabar skundžiasi, kad Leon 
Wyszatycky, WWOL radijo sto
ties Buffalo mieste savininkas, 
negavo leidimo įsteigti televizi
jos stotį, nes jis perdaug propo- 
guojąs svetimomis kalbomis 
programas. Federalinės valdžios 
Komunikacijų biuro (FCC) val
dininkas H. Gifford Irion argu
mentavo, kad televizijos progra
mos svetimomis kalbomis “truk
dys, vietoj kad sustiprins, sve
tur gimusių amerikiečių įsilieji
mą į amerikoniškas tradicijas, 
kultūrą bei amerikonišką gyve
nimo būdą”. ”PAJ” sako, kad tai 
didžiausia neteisybė. Amerika 
juk yra padarinys to, ką atsive
žė visi imgrantai, įskaitant len
kus. “Lenkų televizijos progra
mos, talentingai pravestos tik 
praturtintų amerikoniškąjį gy
venimo būdą”, rašo laikraštis. 
Toliau jis kaltina, kad šitoks Mr. 
Irion patvarkymas yra diskrimi
nacija ir paneigimas konstituci
jos garantuotos kalbos laisvės. 
Kas teisybė tai teisybė ir reikia 
manyti, kad ir lietuviški veiks
niai Amerikoje parems lenkus, 
kurie skatina p. Wyszatycky 
apeliuoti į JAV Tribunolą.

Prieš ir už lenkų 
kalbą Amerikoje 
Neseniai dėl “gimtosios 

bos” susikirto Amerikos lenkai. 
Toks žymus jų veikėjas, teisėjas 
Gunther pasiūlė, kad PNA (Po
lish National Alliance), kas at
stotų liet. SLA, organas “Zgoda” 
įsivestų skyrių anglų kalba ir 
taptų dėlto plačiau skaitomas. 
PNA pirmininkas Rozmarek su 
visais savo pareigūnais užpro
testavo, argumenauodamas, kad 
1) PNA statutas reikalauja lai
kytis lenkų kalbos, 2) 90% PNA 
narių tebevartoja gimtąją kalbą, 
3) net ketvirtosios generacijos 
JAV lenkai dar mielai, kur galė
dami, kalba lenkiškai, 4) anglų 
kalbos įsivedimas į organizaciją 
ir jos spaudą numuštų organiza
cijos autoritetą ir susivienijimo 
reikalą. Į šiuos argumentus at
sikirto “PAJ” kolumnistas H. 
Rafalko. Jis klausė kaip supras
ti PNA reikalavimą, kad nariai 
puoselėtų gimtąją kalbą? Tiesa, 
sako jis, mūsų beraščiai ūkinin
kai daugumoje buvo gimę Len-

kijoje, bet mes jų vaikai, esame 
gimę Amerikoje ir mūsų kalba 
neišvengiamai yra amerikoniš
koji. Girdi, paklausinėkit patys 
čiagimių, tai jie jums pasakys. 
Gal teisybė, kad 90% imigrantų 
namuose tebekalba lenkiškai, 
bet 10% iš šių “tamsybių” tepri
klauso bet kokioms lenkiškoms 
organizacijoms ar supranta jų 
reikšmę. Rafalko taipgi netiki, 
kad jaunosios generacijos domi
si savo tėvų kalba daugiau nei iš 
smalsumo. Faktas, kad Alliance 
lenkų kolegija kiekvienais me
tais mažėja studentų skaičius, 
įrodo tai ypač akivaizdžiai. Ra
falko mano, kad “Zgoda” laik
raščio dalies pavertimas angliš
ku, ne tik, kad nesumažins PNA 
įtakos, bet kaip tik ją sustiprins. 
Jis sako, kad visi imigrantai da
ro didžiausią klaidą dejuodami 
apie Rytų Europą ištikusias ne
laimes savo tarpe savuose laik
raščiuose. Amerikos lenkų jau
nimas betgi tebesąs sąmoningas 
savo tautiniam palikimui. Jis 
mielai skaitytų laikraščius, ku
rie rašytų apie jiems rūpimus 
tautinius dalykus, jiems supran
tama kalba. Rafalko nurodo, kad 
bizniu, ne ideologija ar parapi
jomis paremtas didžiausias len
kų dienraštis Amerikoje “Dzie- 
nik dla Wszystkich” (Buffalo) 
neseniai šalia lenkų kalba laik
raščio patiekia tokį pat leidimą 
anglų kalba. Jau seniau pradėję 
informaciją anglų kalba “The 
Polish Daily News of Detroit”, 
“The Polish Daily Courier of 
Boston” ir kiti “pažangūs bei re
alūs Amerikos lenkų laikraš
čiai” savo puslapių skaičių ir ti
ražą plečia. Tas pats “Polish 
American Journal” apturėjo žy
miai daugiau skaitytojų, kai 
pradėta naudoti anglų kalba 
vietoj lenkų kalba ėjusio “Re
publika - Gornik”. Nežiūrint ar 
jausmingiems lenkų bendruo
menės veikėjams tai patiks ar 
ne, Amerikos lenkai tik dar dau
giau natūralizuosis ir asimiliuo- 
sis ir vienintelis būdas juos iš
laikyti savoj bendruomenėj yra 
normalus poreikių patenkini
mas. šitoji anglų kalba spauda 
betgi savuoju pirmuoju uždavi
niu turėtų pasistatyti lenkiško 
sios kultūros, pradedant lenkų 
kalbos išeivijoje išsaugojimu — 
ginčijasi Mr. Rafalko.

kal-

Londonas. — Premjeras Ede
nas žada netrukus pradėti valy- 
užsienių, krašto apsaugos minis
terijose ir atominės energijos 
įstaigoje. Būsią atleisti tarnauto
jai komunistei ir girtuokliai.

3PUSL.

A. t A. inž. ALF. BARAUSKO! mirus, 

gilią užuojautą reiškia jo žmonai ir giminėms

Liet. Medžiotojų ir Žuklautojų
> Klubas.

A. A. inž. A. BARAUSKUI mirus,

jo žmonai ir visiems giminėms liūdesio valandoje reiškiame 
gilią užuojautą

Dr. Stasys ir Dr. Antanas Pacevičiai 
su šeimomis.

Mirus A.A. A. BARAUSKUI, .11

Poniai S. Barauskienei ir seserų šeimoms — pp. Mikšiams 

ir Skirgailams — širdingą užuojautą reiškia

Dragašių šeima.-

A. A. inž. ALFONSUI BARAUSKUI mirus, 

žmonai Stefanijai Barauskienei, seserims Paulei Skirgailiė- 

nei ir Adelei Mikšienei bei jų šeimoms nuoširdžias užuo
jautas reiškia

A. A. ir A. Šapo<kai.

A. A. inž. ALFONSUI BARAUSKUI mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą p. S. Barauskienei ir pp. 
Skięgaįlams

V. ir K. Kalendrai."

Poniai BARAUSKIENEI, jos brangiam vyrui

a. a. A. BARAUSKUI mirus,

gilią užuojautą reiškia

I. ir R. Paškauskai.

--SPECIALUS

"TIP TOP" RŪBAI
pasiūti pagal išmatavimą

I PIRKITE PASITIKĖDAMI IŠ KRAUTUVĖS, I 
I KURIOJE DIDŽIAUSIAS BRITIŠKŲ MEDŽIAGŲ I 
I PASIRINKIMAS KANADOJE. RENKITĖS I
I TVARKINGAI IR PAGAL PASKUTINĘ MADĄ I 

TIK UŽ I

Jūs golite pasitikėti Tip Top 
Tailors, Kanados didžiausio 
pagal išmatavimą rūbų siu
vimo firma. Tinkamą* me
džiagą pasirinkite iš britiš
kų medžiagų. Leiskite su
kirpti ir pasiūti pagal jūsų 
individualius išmatavimus, 
vad. "TRIM LOOK" — po
puliariausio stiliaus Kana
doje. Garantuojame, kad 
būsite patenkinti arba su
grąžinsime pinigus.

TIP TOP ĮSTAIGOS YRA KIEKVIENAME MIESTE.
"CLUB" RŪBAI $49.95 • 

"FLEET STREET" RŪBAI $72.50
TF-55-6Duodame kreditan.

MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS 
I VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS 

Muitas ir visi primokėjimai atliekami Čia. 
Garantuotas pristatymas.

JANIQUE TRADING CO.
CENTRINE ĮSTAIGA: ’ ' '

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

HAMILTON, ONT., 652A Barton St. Telefonas LI. 5-026*. 
ST. CATHARINES, Ont., 198 King St., Tel. MU. 2-679^, 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839. . 
FORT WILLIAM, Ont. — 627 Simpson Rood, Tel. 3-9613, 
BUFFALO, N.Y.,USA, 1162 Broodway, Tel. Fl. 1272, —; 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. CL 6-3866. 
CLEVELAND, Ohio, 1029 Foirfield Ave., Tel. CH. 1-5547.
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Pavergtoje tėvynėje
Sovietų Sąj. Kom. partijos XX 

suvažiavime dalyvavo Lietuvos 
kom. partijos suvažiavimo “iš
rinkti delegatai”: V. Adomavi
čius, K. Kraininkovas, J. Palec
kis, A. Sniečkus, B, Šarkovas, 
M. šumauskas, T, Jančaitytė ir 
M. Rickevičienė. (Pastaroji yra 
“Kauno audinių” audėja, beto, 
Respublikos taikos gynimo ko
miteto narė, LTSR Augšč. Tary
bos deputatė).

Tytuvėnų pramkombinato di
rektorius Vaitkus “Tiesoje” 
smarkiai puolamas kor. Miniote 
už sukčiavimus ir kišininkystę. 
Rajono liaudies teismo tarėjas 
Žalūda jo draugas, kuris gerai 
vaišinamas viską pridengiąs.

Toks pat sukčius esąs Grigula 
buvęs Šiluvos lentpiūvės ir 'ma
lūno vedėjas. Kai tos įmonės 
1952 m. sudegė, jis buvęs paskir
tas Rūtelių lentpiūvės vedėju.

Tytuvėnų kooperatyvo pirm.. 
Vasiliauskas. Vaitkų kaltina Mo
tuzienė, kad jai už darbą neat- 
ygina, šoferis Ralys, kišininkys- 
te, Rūtelių lentpiūvės darbinin
kas Nyparas, kad duodavęs jam 
pasirašyti kaip paėmus pinigus, 
kurių jis ir nematęs ir tt.

'Tarp Klaipėdos ir Girulių pa
statyta nauja “Bangos” kolenozo 
žvejų gyvenvietė. Tarp kitų čia 
apsigyvenusi nuo Varėnos atsi
kėlusi žvejo Juozo Strankausko 
šeima. Minimas senelis žvejys 
Tidikas. Jis ir kiti 7 seneliai gau
ną pensiją, bet sudarę savą se
nelių brigadą ir žvejoją. Pernai 
uždirbę po 18.000 rublių.

“Alksnėnų” kolūkio, Vilkaviš
kio rajone, pirm. Antanas Gečys, 
zootechnikas Zig. Dumbliauskas, 
melžėja Anelė Ramaškienė ir 
grupė kitų aplankę Mariampolės 
raj. Piliakalnio kolūkį. Čia pirm. 
Bruožis, agronomas Vyt. Sas
nauskas, kiaulių fermos vedėja 
Šalnienė.

Tvarką ten radę labai nepa- 
vyzdingą, ypač galvijų ir kiau
lių fermose.

“Žmonėms leidi atgal dairy
tis” — priekaištavo Vilkaviškio 
raj. Alksnėnų kolūkio pirm. Ant. 
Gečys Marijampolės raj. Pilia
kalnio kolūkio pirmininkui pa
matęs, kad arklydėše prie kiek
vieno arklio yra ne tik numeris, 
bet ir kam anksčiau priklausė. 
Girdi, ir pas mus taip buvo anks
čiau, bet jau taip nebesą. Mat, 
vargšai ūkininkai, “savanoriš
kai” suginti į kolchozus dar te
beturi vilčių vieną kartą vėl ūki
ninkauti laisvai.

Panevėžio miesto senoji rinka 
esanti paversta parku.

V. Adomavičius buvęs Sov. 
Sąj. kompartijos suvažiavimo 
delegatu yra Marijampolės raj. 
Černiachovskio vardo kolchozo 
pirm.

Pernai “Tiesa” išbarė Utenos 
abiturientus, kurie užklausti, ka 
maną toliau daryti, pasisakę 
sieksią įvairių profesijų, bet nie
kas nenorėjęs grįžti į kolūkį. 
Šiemet tam klausimui “aptarti”

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas Bloor J 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS ...
* Puokštės nuotekoms bei įvairioms kitoms progoms—‘ 

europietiška me ir kanadiškame stiliuje.
* {vairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

Margis Vaistinė 
408 RONCESVALLES AVE.

(kampas Howard Park Ave.) 
Nuomojam vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui. 
Metamorfoza kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas. 
Trejos devynerios — $1.50 dėžutė. RICHTER ARBATA.

PERSIUNČIAM VAISTUS Į LIETUVĄ IR Į VISUS 
S.S.R.S. KRAŠTUS.

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

Telefonas LE. 5-1944
Jonas V. Margis, Phm. B.

PARDUODAMA ODA 
urmo kaina.

Jei siunčiate siuntinius, ar važiuojate patys į savąjį 
kraštą, galite pirkti auliniams batams visą odą tik už 
$10.00. Užsakydami paštu, siųskite pinigine perlaidą.

AUGŠČIAUSIA RŪŠIS ŽEMIAUSIA KAINA.
Pirkite odą urmo prekyboje, kur galite išsirinkti bet- 
kokią, kokia tik patiks. Taip pat aptarnaujame pirkė
jus kitur gyvenančius paštu

ENCHIN LEATHER SUPPLIES
466 Bathurst St., Toronto, Ont.

(į pietus nuo College St)
ATIDARYTA IR ŠEŠTADIENĮ..

buvo sušauktas I vidr. mokyklos 
abiturientų susirinikimaš, ku
riame jau daugelis pasisakę už 
grįžimą į kolchozus, kur dirbti 
esą įpratę vasaros atostogų me
tu. Susirinkimo pasisakymai esą 
spausdinami rajono laikrašty 
“Lenino keliu”. Minimos už tai 
pasisakiusių abiturientų, pavar
dės: V. Biksas, J. Grigaliūnaitė, 
A. Ancuta.

Partijos reikalavimas tuo bū
du išpildytas, bet ar iš tikrųjų 
jie eis, dar . didelis klausimas. 
Greičiausiai tai vadai, kurių bal
sas kitiems taikomas.

Tarp grįžusiųjų iš S. Sąjungas 
į Vakarus minimi L. Lavickis, 
kurio tėvai yra JAV-se. Eduar
das. Jurkšaitis ir anksčiau Kau
ne gyvenęs Lietuvos vokietis 
Arnold Doering. Sibire mirė pik. 
Skorubskis ir pik. Plentas su sū
numi.

Tauragėjė ir toliau tėbeveikia 
seno ji. katalikų bažnyčia, kurioje 
klebonauja Beinoris. 1954 m. jis 
bažnyčią išdažė, papuošė meniš
kais paveikslais, įrengė naujus 
ąžuolinius suolus, sutvarkė gip
sines ir medines stotis. Tebevei
kia, kaip veikusi, ir evangelikų 
bažnyčia. Pastatas, kurį karo 
metu buvo kliudžiusi granata, 
dabar jau visiškai atremontuo
tas ir atrodo tvarkingai. Klebo
nauja evang. kun. Kalvanas. 
Pravoslavų veikia didelė koply
čia prie kapinių, toji pati, kuri 
yra buvusi ir seniau. Jos dvasi
ninkas — Semionovas, kilęs nuo 
Kauno, kunigavęs jau nepri
klausomos Lietuvos laikais. Žy
dų sinagogos nėra. Sugriauta 
karo metu, ji taip ir liko. Paga
liau, ią ir lankyti nebūtų kam, 
nes. Tauragėje tegyvena žydų 
vos vienas ar du. Visų trijų kon
fesijų dvasininkai savo tarpe la
bai gerai sutaria, vienas kitą kuo 
galėdamas paremia ir prireikus 
padeda. Visos bažnyčios.— pil
nos tikinčiųjų. Vyksta jose taip 
Bet procesijos, teleidžiamos tik 
pat sutuoktuvės ir krikštynos, 
šventoriuje.’Tik per laidotuves 
einama ir į kapines su jomis.

Netoli Šilutės, Macikuose, vei
kė darbo stovykla, kuri 1955 m. 
panaikinta. Viskas išparduota, o 
dabar ten palikta tik seneliams 
prieglauda. . ■ .

J. Paleckis,, kurio žvaigždė 
pastaruoju metu yra pradėjusi 
kiek gesti, pereitų metų lapkri
čio pabaigoje buvo su kitais So
vietų “parlamentarais” pasiųstas 
į Indiją — atstovauti Sovietų 
“parlamentui”. J. Paleckis “Švy
turio” Nr. 3/1956 aprašo tuos, 
savo įspūdžius.

Paleckis daly vavo taip pat so
vietinėje 7 asmenų delegacijo
je Varšuvoje Bieruto laidotuvė
se. Delegacijai vadovavo Chruš
čiovas. Paleckis ten buvo vienin
telis iš pabaltiečių.

Karagandoje vienoje “sustip
rinto režimo” stovykloje laiko
mas jėzuitas tėvas J. Danyla, 
buv. jėzuitų gimnazijos Kaune 
direktorius.
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PIRMASIS PO VELYKŲ HAMILTONE

ŠOKIŲ VAKARAS
* * t

įvyks penktadienį, balandžio 6 dieną, “Germania”
Club salėje, 863 King Street E. Pradžia 7 vai. vak. 
Visus kviečiame kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

Hamiltono B-nės V-ba.

HAMILTON, Ont.
Liet Namų Fondo V-bos po

sėdis kviečiamas šį sekmadienį, 
balandžio 8 d., 5 v.v., parapijos 
salės bibliotekos kamabryje. Vi
si nariai maloniai prašomi būti
nai dalyvauti. Vienas svarbesnių 
dienotvarkės punktų — taisyk
lių projekto svarstymas.

V-bos Pirmininkas.
Pirmieji po Velykų šokiai, ku

riuos rengia Hamiltono B-nės 
V-ba įvyks šį penktadienį, ba
landžio 6 d. 7 v.v. “Germania” 
Club salėje — 863 King Street 
E .

Tai puiki nauja salė, įrengta 
pagal paskutinius reikalavimus.

Nebuvo galimybės jokią salę 
gauti šeštadieniui, todėl teks pa
sitenkinti bent penktadieniu,
juk geriau turėti šokius penkta
dienį negu jų neturėti iš viso.

Visus hamiltoniečius kviečia
me kuo skaitlingiausiai dalyvau
ti, taip pat laukiami ir . svečiai
iš apylinkių. P. Ls.

Tik savaitė beliko iki didelio 
koncerto. Ruoškimės jam, nes 
jis dar nematytas Hamiltono ko
lonijoje. Ęaladžio 14 d. paskuti
nį kartą girdėsime Kanadoje 
mūsų geriausiąjį tremtyje teno
rą St. Baranauską, kuris išvyks
ta studijų į Italiją, Čikagos Vyr. 
Chcrą ved. Vlado Baltrušaičio ir 
rašytoją' B. Pūkelevičiūtę. Bilie
tais prašoma apsiprūpinti šį sek
madienį po pamaldų parapijos 
salėje, arba pas K. Barona, telef. 
LI 5-0979, K. Stanaitį JA 9-8460, 
A. Šukaitį JA 9-1554. Muz. St. 
Gailevičiui išvykstant su choru 
į Detroitą, solistams akomp. iš 
Čikagos muz. Kučiūnas.

Pas kiekvieną iš mūsų randa
si atliekamų rūbų, kaip ir suau
gusių, taip ir vaikų, kurie daž
nai spintose ar rūsyje užima vie
tą. Vieni jų kaip sakome išėję 
yra iš mados, kiti vėl išaugti. Ta
čiau visa tai reikalinga mūsų 
užjūrio broliams, kurie pasku
tine vykdyta Hamiltone rūbų 
rinkliava, nusiųsta jiems prieš 2 
metus, buvo labai patenkinti ir 
dėkingi hamiltoniečiams.

Ir šiemet, hamiltono Šalpos 
Fondo sk. nusprendė pravesti 
rūbų rinkliavą ir ji jau pradė
ta. Mieli hamiltoniečiai, turį at
liekamų rūbų, prašomi sekma
dieniais važiuojant į bažnyčią 
(juk taip patogu įmesti pundą į 
mašiną!) atiduoti spaudos kios
ke arba užvesti pas:

I. J. V. Kazlauskus, 2 Five St. 
JA 9-3796, 2. K. Mikšį, 18 Barton 
St. JA 9-8593, 3. J. Giedraitį, 117 
Eastbourne Av. LLI 4-4956.

Paskambinus, augščiau minė
tiems asmenims, rūbai bus atsi
imti tiesiog iš geradario namų. 
Tad, tenelieka nei vieno hamil- 
toniečio, kuris nepaaukotų šia
me Hamiltono Šalpos Fondo rū
bų vajuje. K. B.

Pilkieji didvyriai. Hamiltono 
lietuviškame veikime iškyla ir 
žavinčių švyturių. Igno Varno 
vadovaujamas 7 narių Vasar. 16 
g-jai remti būrelis suaukojus kas 
mėnesį g-jos išlaikymui $21,-. 
Kiekvienas narys mėnesiui au
koja po $3, o per metus $36. Įsi
steigęs 1953 m. liepos 1 d., būre
lis neužilgo švęs trijų metų su
kaktį. Man tenka didelė garbė 
supažindinti tautiečius su šiais 
idealistais, sakyčiau pilkaisiais 
didvyriais, kurie visi yra eiliniai 
fabrikų darbininkai. Be rekla
mos, be saldžių patrijotinių šū
kių, bet gyvu veiksmu jie rodo 
pavyzdį, kaip išlaikyti jaunojo
je kartoje lietuvybę.

Penki iš šių septynių yra bū
relio nariais nuo įsisteigimo ir 
jau yra paaukoję iki šiol po $108. 
Tai Varnas Ignas, Mikuckas 
Viktoras, Tiškevičius Česlovas, 
Kunkulis Vladas ir Stonkus Juo
zas (224 Sherman St.).

Sakalas Pranas į būrelį įsijun
gė pr. m. gegužės 1 d., pakeisda
mas pasitraukusį šešelgį Stasį, 
kuris nuo būrelio pradžios pa
aukojo $66, o septintasis būrelio 
narys — Kesiūnas Antanas įsto
jo į būrelį pr. metų rugpiūčio 1 
d., pakeisdamas Boguslauską

VEDYBOS
Jei norite verti, rąžykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefenuakite ar atvykite 
asmeniškai j

VEDYBŲ BIURĄ "WAUM"> 
191 Augusta Avė, Toronto, Ont. 

Tai. EM. 8-9281
Informacijos kasdien nuč 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. ami., tarpininkavimas 

veltui.

TtVISKtS EIBORIAT
========

Emilį, paaukojusį Vasario 16 g- 
jai $78.

Štai dėlko TF skyriaus v-ba, 
norėdama šiuos mūsų gerų ge
ruosius hamiltoniečius nors sim
boliškai pagerbti, pakvietė juos 
i “Dainavos” ansamblio pager
bimo vakarienę.

Ilgai gyvuokite pilkieji mūsų 
tautos didvyriai — Igno Varno 
būrelio nariai — ir patraukite 
savo pėdomis daug daug kitų 
mūsų tautiečių!

Šiuo metų Hamiltone vykdo
mas lietuviškoms g-joms parem
ti aukų vajus. Visi lietuviai, pa
skatinti šio būrelio narių gra
žaus pavyzdžio, paskirkime 
vienkartinę stambesnę auką!

Sudarytas skautų rėmėjų k<>-
mitetas. Kovo 18 d. susirinkimą, 
suaktyvinimui skautų veikimo 
ir parūpinimui jaunimo veiklai jiė ir p. Milašienė, 
išvystyti lėšų sudarytas rėmėjų 
komitetas: St. Bakšys, G. Breieh

St. Catharines Skautę Rėmėjų
PASILINKSMINIMO VAKARAS
ĮVYKS BALANDŽIO 7 D. SLOVAKŲ SALĖJE — 

WELLAND IR PAGE G-VIŲ KAMPAS.
Šokiams gros vienas iš geresnių europietiškų orkestrų.

Gausus, sotus ir. nuotaikingas bufetas! Viliojanti loterija.
Širdingai kviečiame Įš visų kolonijų!

Taip pat visi vietos tautiečiai į pirmą vakarą po Velykų!
Pradžia 7 vai. vak. 

LONDON, Ont.
Pasiliriksminimas. Puikus kvin 

teto linksmavakaris įvyks ba
landžio 14 d. (šeštadienį) gra
žiojoj OFT salėj, 555T)undas St. 
Visi kviečiami dalvauti. Pakvie
timai nebus siuntinėjami. Pra
džia 7.30 v.v. Plačiau bus kitos 
savaitės numery. D. E. F.
Priima darbininkų

Po ilgai užsitęsusio General 
Motor darbininkų streiko mūsų 
General Motor Diesel Ltd. dirb
tuvės, kurios gamina diselinius 
garvežius, dabar dirba pilnu 
tempu, nes turi didelius užsaky
mus Kanados geležinkeliams, 
Pakistanui, Naujajai Zelandijai 
ir kitiems kraštams. Paskutiniu 
laiku priimami darbininkai šių 
speciąlybių: tekintojai, milling 
mašinų operatoriai, Drill press 
operatoriai ir šveicuotojai.

Specialistai turi turėti ge
rą patyrimą ir keletą metų 
praktikos Kanados fabrikuose. 
Kiek teko patirti iš pasikalbėji
mų su kitų fabrikų darbininkais, 
darbo sąlygos čia yra bene vie
nos iš geriausių. Uždarbis nuo 
1,65 iki 2,15 dol. į valandą. Fab
riko darbo įstaigos vedėjo bu
vau paprašytas rekomenduoti iš 
savo tautiečių minėtų specialis
tų, kurie’ galėtų čia gauti darbo.

i

LAIKO ILGIAU NEGU KITOS

NEPLYŠTANČIOS

darbo kojinės

Kokių tik rūšių jūs no
rėtumėt, P E N M A N S 
DARBO KOJINIŲ yra 
vitokių. Ir virtiak ka- 

*yr-»-a—rias B»sinnK»«Tcf jin jzi* 
tikinsite, kad tai vertin
gas pirkinys aš šių 
kainų.

Taip pat apatiniai - viršutiniai rūbai
ŽINOMI NUO 1868 METŲ. Nr. WS-10-4

manienė, P. Breichmanash Z. 
Laugalys, J. Mikšys, Ad. Tumai- 
tis ir L. Valevičienė.

Pakartotinai kviečiame visus 
tėvus įrašyti savo vaikus nuo 7 
iki 18 m. amžiaus į skautų eiles. 
Skambinti J. Trečiokui kasdien 
nuo 6 y.v. JA 8-2682.

Nauji Vas. 16 g-jos rėmėjai.. 
Nuo kovo 1 d. į Z. Orvido būrelį 
įstojo p. Gaižauškieęė Regina, o 
nuo balandžio 1 d. į St. Pilipavi
čiaus būrelį Simansonas Eduar
das. Abu pasižadėjo aukoti kas 
mėnesį po $1.

Nuostabiai geri Hamiltono lie
tuviai! Gyvendamas Hamiltone 
taip ir junti tą stiprią tautos 
dvasios jėgą, kuri riša tautie
čius į vieną gražią ir nuostabiai 
patrauklią lietuvišką šeimą.

Sužeistas. Kovo, bęrods, 23 d. 
Stelco fabrike sužeistas Saulis 
Vladas. Jam sulaužytas kairės 
kojos kulnelis. Išbuvęs savaitę 
ligoninėje, ligonis gydosi na
muose.

Mirė. Kovo 17 ir 18 d.d. iške
liavo amžinybėn Vincas Šukaitis 
apie 38 m. ir Elena Grovienė 56 
m. Rašančiajam arčiau teko pa
žinti a.a. E. Grovienę, kaip la
bai pareigingą ir paslaugią tau
tietę. Ji buvo dažna TF parengi
mų talkininkė, visada miela, 
energinga. Paliko -.vedusį sūnų 
ir ištekėjusią dukterį p. Dirsie-
nę. Dvi velionės seserys irgi gy
vena Hamiltone — p. Motuzie-

Ilsėkitės ramybėje svečioj oje 
šalyje! Sk. Sk.

i

Rengėjai.

Dėlto lietuviai minėtų specialy
bių, kurie norėtų gauti mūsų 
fabrike darbo ir apsigyventi šva
riame ir gražiame pietų Onta
rio mieste, kreipkitės asmeniš
kai į Fabriko darbo įstaigos ve
dėją Mr. Carr, Oxford Str. E. 
fabriko patalpose. Būtų geriau 
jei prieš vykdami į fabriką galė
tumėt susisiekti kiekvieną dar
bo dieną prieš pietus su K. Ku- 
dukiu — 60 Adelaide Str. E. 
London, telef. 7-5099.

Šiame GMD fabrike lietuvių 
dirba nedaug, nėra nė 10, bet tu
ri gerą vardą ir beveik visi yra 
gavę pinigines premijas už įvai
rius darbo metodų patobulini
mus ir išradimus.

Londono lietuvių kolonija nė
ra didelė, apie 200 žmonių, tar
pusavyje gražiai sugyvena, turi
me savo kunigą J. Danielių, dr. 
A. Kavecką, kuris ypatingai 
nuoširdžiai globoja tautiečius li
gos atveju. Iš organizacijų vei
kia: skautai vyčiai ir mažieji 
skautai, Skautų Bičiulių Būrelis, 
Maž. Liet. Bičiulių D-jos skyr. 
Tvirtas Vasario 16 Gimn. rėmė
jų būrelis ir Kanados Liet, fi
nes apylinkė. Ruošiame minėji
mus ir pasilinksminimus. Žo
džiu pagal išgales veikiame kiek 
sąlygos leidžia. K. K.
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Lietuviai
JA VALSTYBĖS

V. Sidzikauskas balandžio 4 d. 
išvyksta Europon dalyvauti Pa
vergtųjų Tautų Seimo sesijoje 
Strasburge.

TT Saleziečių kuriamoje jau
nimo stovykloje ištiko nelaimė. 
Sudegė gyvenamasis namas. 
Nuostolių padaryta apie $50.000.

.Dr. Motiejui Colney-Augškai- 
niui, žinomam JAV tautininkų 
veikėjui, buvusiam pirmininkui, 
kovo 25 d. suėjo 70 metų Kilimo 
jis prieniškis, iš Rutkiškių kai
mo, Amerikon atvykęs 16 metų 
ir čia 1922 m. baigęs gydytojo 
mokslą.

Saulius Zaunius solistės Jo- 
nuškaitės ir buv. ministerio Zau
niaus sūnus, Niujorko universi
tete įsigijo istorijos magistro 
laipsnį. Jo disertacijos tema: 
“Lietuva 1926 m.”

Vyt Gedgaudas neseniai grįžo 
iš Paryžiaus ir vėF pradėjo dirb
ti “Vienybės” redakcijoje.
D. BRITANIJA

D. Britanijos liet, katalikų I 
kongresas šaukiamas per Sek
mines gegužės 20 d. Lietuvių So
dyboje. Iškilmingas mišias atlai
kys iš Rorpcs atvykęs JE vysk. 
V. Padolskis, pagrindinis kalbė- 
tojas-paskaitininkas bus prof. Z. 
Ivinskis. Pakviestas koncertuoti 
Škotijos liet. šv. Cecilijos choras.
VOKIETIJA

Vok. Bendruomenės Rev, Ko
misija pasiskirstė pareigomis: • 
pirm. F. Šlenteris, nariai — A. 
Žukauskas ir V. Šukys.

Vokiečių teismas įregistravo 
Krašto’ Tarybos suvažiavimo nu
tarimą, kad Krašto Valdybos 
būstinė perkeliama iš Hanoverio 
į Weinheimą a.d. Bergstr.

Vokietijos ateitininkų sen
draugių suvažiavimas šaukiamas 
birželio 1-3 d. Konigsteine (prie 
Frankfurto). Į jį kviečiami visi 
Europoje gyvenantieji ateitinin
kai: moksleiviai, studentai ir 
sendraugiai. Apie savo atvyki
mą prašoma pranešti vėliausiai 
iki gegužės 5 d. valdybai: P. Na
rutis, (14a) Boblingen, Reussen- 
^teinstr. 35. Pranešę gaus smul
kesnių informacijų. (Kas gali 
skirti suvažiavimui lėšų, prašo
mi siųsti jas tuo pačiu adresu).

Vasario 16 Gimnazijos valsty
binio pripažinimo ir finansinės 
paramos reikalas buvo įtrauktas 
į kovo mėn. švietimo ministerių 
konferencijos dienotvarkę. Nors 
negalima buvo tikėtis, kad šį 
kartą klausimas bus galutinai iš
spręstas, visdėlto tai daro įta
kos į vyr. mokyklų įstaigos 
Karlsruheje laikyseną gimnazi
jos atžvilgiu. Jos atstovai spren
džiamuoju balsu abitūros egza
minų komisijoje dar nedalyvau
ja ir palieka mokinių darbų 
įvertinimą gimnazijos egzaminų 
komisijos kompetencijai, bet įs
taiga jau įpareigojo gimnaziją 
Įteikti jai rašomuosius abitu
rientų darbus ir, galimas daly
kas., jos atstovai dalyvaus stebė
tojais atliekamuose žodžiu' eg
zaminuose.

Vasario 16 gimnazijos ateiti' 
ninku kuopa Vasario 16 šventę 
paminėjo savo atskiram susirin
kime dalyvaujant ir keletui .vy
resniųjų ateitininkų. Švento Ka
zimiero—kovo 4 d. ir Popiežiaus 
80 m. amžiaus ir 17 m. išrinkimo 
minėjimus kuopa suruošė viešus 
gimnazijos salėje. Apie šv. Ka
zimierą paskaitą skaitė kun. D. 
Kenstavičius, o apie popiežių 
Pijų XII kun. dr. J. Aviža. 
Abiem atvejais buvo dar meni
nė programa.

WINDSOR, Ont.
• Mirė. Windsoro mieste kovo 
26 dieną mirė Marcelis Grigaliū- 
nas-Grigg, senosios imigracijos 
ateivis, kilęs nuo Biržų. Trumpai 
sirgo Hotel Dieu ligoninėj. Li
gos priežastis apopleksija. Neat
gavęs žado mirė. Aprūpintas šv. 
Sakramentais. Palaidotas iš Šv. 
Pranciškaus lietuvių bažnyčios. 
Gedulingas pamaldas atlaikė 
kun. V. Rudzinskas ir žodį tarė 
prie karsto į jo likusius draugus. 
Velionis gimęs 1903 m. Viengun
gis. Neturėjo jokių giminių. Pa
laidotas draugų pastangomis. 
Nepaliko jokio turto. Mielas ir 
Brangus Marceli, amžinai ilsėkis 
Kristuje. Liūdi tavo buvę vien
taučiai.

Labai rimta sBrga Nelė Pet
rauskaitė jau antri metai. Gydo
si namuose 1415 Marantete Avė. 
Jos koja žiauriai sulaužyta į ke^ 
liūs gabalus auto nelaimėjo 1954 
m. Ji iš profesijos yra gailestin
ga sesuo.

Naujuoju vargoninku p. Juozu 
Sodaičiu rūpinosi vietos kunigas 
— tatkvietė iš Winnipeg©, surado 
butą ir darbą Canadian Bridge 
Co. Taip gi rimtai pavėžino Pet
ras Januška, Jonas Giedriūnas, 
Mindaugas Banionis ir Jonas 
Žemaitis. Jiems vieša padėka. 
Gyvena 1687 St Luke’s gatvėje 
prie lietuvių bažnyčios.
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pasaulyje
Gautingo sanatorijoje dabar 

yra 28 lietuviai — 25 vyrai ir 3 
moterys. Iki šiol sanatorijoje yra 
mirę 25 lietuviai. Iš viso sanato
rijoje yra per 1.000 ligonių, net 
27 tautybių.

Gautingo mieste gyvena kun. 
A. Micas, kuris atvyksta į sana
toriją aplankyti tautiečių.

Sanatorijoje yra įrengtos 
amatų mokyklos, kuriose pajė
gesnieji ligonys mokosi įvairiau
sių amatų.

Neustadt-Geestacht. Nemaža 
lietuviško protestantiško jauni
mo yra šiais metais konfirmuo
jamas. Liturginės apeigos baž
nyčioje atliekamos vokiškai, o 
kitos iškilmės vyksta savo šei
mos ir artimųjų rateliuose lietu- * 
viškai.

Angustdorfo stovykloje lietu
viai yra žymioje mažumoje. 
Daugiausia čia lenkų, latvių, uk
rainiečių, estų. Lietuviams čia 
vadovauja A. Jonutis. Malonu, 
kad čia lietuviai pasižymi dide
liu darbštumu ir tvarkingumu. 
Turi nuosavą seklyčią, kur vyks
ta vargo mokyklos darbas, savi
švieta ir įvairios pramogos. Pas
taruoju laiku yra čia nuomoja
mas televizijos aparatas, kuriuo 
naudojasi liet, seklyčioje visi 
stovyklos gyventojai. Už įėjimą 
— stebėjimą televizijos progra
mos įmamas 10 pfenigių mokes
tis. ’ ;

Diepholzo tremtinius aplankė 
žymus belgų domininkonas Tė
vas Piere, kuris rūpinasi Vokie
tijoje pagerinti visų Rytų Tautų 
pabėgėlių buitį. Jis yra suorga
nizavęs pastovią šalpą labiausiai 
vargstantiems. Jo dėka visi tvar
kingi, bet neturtingi asmenys 
pastoviai yra šelpiami savo glo
bėjų Belgijoje. Kas mėnesį atei
na maišto siuntiniai arba pora 
dešimtų vokiškų markių. Pasta
ruoju laiku šis kilnusis vienuolis 
netoli Aacheno Vokietijoje už
pirko nemažą žemės plotą, kur 
nori aukomis pastatyti tremti
niams atskirą kaimą. Ten numa
toma apgyvendinti tremtinius iš 
Diepholzo, Oldenburgo, Hanno- 
verio ir Augustdorfo stovyklų.

Augsburge veikia vargo mo
kykla, kurią lanko 6.mokinai.

Hahn plaučių ligų sanatorijo 
je yra keturi lietuviai, kurie tarp 
savęs r gražiai sugyvena ir visur- 
duoda gerų, tvarkingų žmonių - 
pavyzdį. Sveikiausias iš jų visų 
dabar yra Kazys Sakalauskas. 
Tai senas Lietuvos kariuomenės 
muzikantas. Groja bemaž visais 
instrumentais. Jis daug įneša 
džiaugsmo į vidinį gyvenimą. Su 
savo muzika kelia visų ligonių 
gerą nuotaiką ir padeda greičiau 
jiems pasveikti. Jį myli visas 
ligoninės personalas ir didžiuo
jasi visi pacientai, ypač gi lietu
viai.

Uibecke yra trys lietuviškos 
apylinkės su atskiromis savo 
valdžiomis. Pastaruoju laiku 
vietos lietuviai pasigenda vienos 
valdžios, kuri pasirūpintų išvys
tyti tautiečių tarpe platesnę kul
tūrinę veiklą, nes iki šiol Lūbe- 
cko lietuviai nepasižymėjo savo 
visuomeniniu darbu. Tiesa, bu
vo surengti keli minėjimai, po
ra pasišokimų, bet kitose srityse 
dar snaudžiama. Negalima pasi
girti ir vargo mokyklos mokinių 
skaičiumi. Lietuvių čia yra daug 
ir jie visi galėtų savo vaikus 
siųsti į šią vargo mokyklą. Mo
kyklai sėkmingai vadovauja P. 
Labanauskas ir p. Kalvaitytė. 
Apgailestautina, kad mūsų tėvai 
permažai rūpinasi savo vaikų 
ateitimi.

Veik visi lietuviai Windsore 
kol kas dirba. Kelios moterys 
neturi darbų. Labai daug į Wind 
sorą yra privažiavusių jugosla
vų iš visų Kanados kampų ir už
kampių. Jų vis plaukia naujos 
trejukės į čia. _

Daug kas gauna laiškų iš Tė
vynės ir Sibiro — Krasnojarsko. 
Ten gyvenimas nuožmus ir biau- 
resnis už bet kokią buvusią isto
rijoj tiraniją. Mūsų tautiečiai 
siunčia laiškus ir siuntinius savo 
broliams į Tėvynę ir į Sovietų 
vergų stovyklas.

Gegužės 1 d. minės lietuviai ir 
kitos tautybės. Paradas bus ant
radienio vakare apie 7 vai. Jis 
prasidės nuo, savivaldybės namų 
ir eis centrine miesto gatve. 
Jackson parko stadijone parado 
užbaiga kalbomis ir maldomis. 
Parade dalyvaus apie 50.000 
žmonių.

Rudenį turime, grandijozinę 
Amerikos-Kanados Liet ketvir
tąją Dieną. Bčš daug įžyfhybių. 
Labai 'rimtai šiam kongresui 
ruošiamasi. Yra pasižadėję da
lyvauti vietos ordinaras vysk. 
John Chr. Cody iš Londono, Ont 
ir JE vysk. V. Brizgys iš Chica- 
gos. Galimas dalykas, kad bus iš 
Romos ir vyskupas V. Padolskis. 
Laukiame svečių iš Vfto Ameri
kos kontinento. • Z. T.
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BALYS SRUOOA

Jei Balys Sruoga tebebūtų gyvas, vasario 2 d. būtų pradėjęs šešias
dešimts pirmuosius savo amžiaus metus.

Po karo grįžęs į Lietuva B .Sruoga toliau kūrė. Užbaigė pjesę "Apy
aušrio dalia", rašė sovo užrašų knyga "Dievų miškas", kurioje vaizduoja
mas gyvenimas 'utleriniame kocete. To pačia tema jis pradėjo rašyti pjesę 
"Pajūrio kurortas", kurios betgi nebaigė. Jis mirė 1947 m. spalio 16 d.

Didetio poeto ir dramaturgo 60 metų gimimo sukakčiai paminėti čia 
vienų skyrių iš jo užrašų knygos "Dievų miške" persispausdinome iš "Lite
ratūra ir menas" savaitraščio, Lietuvos dabartinių rašytojų organo, Nr. 6 
/4B4/. jdomu, kad neproleistg pastraipa pasmerkianti koncentracijos

Iš ryto katorgininkai, po patikrinimo, rikiuojasi būriais ir trau
kia į darbą. Išėjimą prižiūri pats lagerio viršininkas su savo pa- 

, dėjėjais. Pro juos praeinant reikia nusiimti kepurę, rankas prie 
šlaunių priglausti, kad nesimataruotų, ir išsitempti, lyg tau už nu
gares būtų stačia lenta pririšta.

Pirmieji eina įvairių amatninkų būreliai. Jie dirba pastogėje 
savo specialybės ejarbą, jie moka gauti geresnį maistą, jie turi 
šiokių tokių pašalinių pajamų. Jie, nors ir nuskurę, nors ir purvini, 
bet vis dėlto žmonės kaip žmonės.

Paskutinė išsijudina vadinama Waldkolonne — miško , darbų 
komanda — medžiam kirsti, rąstam tampyti, kelmam rauti, že
mėm nešioti, taip ir toliau. Darbas sunkus, šaltyje ir lietuje. .Mais
tas pats prasčiausias. Jokių pašalinių pajamų,

Didžiulė Waldkplonne suskirstyta Šimtinėmis. Kiekvienos šim
tinės pryšakyje eina kapas ar puskapis (capo ar Hilfscapo — darbų 
prižiūrėtojas ar jo pagalbininkas).

Kapai — žvalūs, apsukrūs, mitrūs vyrukai su raudonais raikš
čiais ant rankovių — nerias iš kailio savo vergus bestramužydami, 
kad jie iškilmingiau pro valdžią pražygiuotų. Vienus — aplos, ap
ries, kitus — kojomis paspragins, trečius — antausiais apdalys, 
kitus — vėl pagaliu patvatys...

Visa tai dedasi valdžios akyse, visa tai rodo kapų rūpestingumą 
ir gerus norus, bet visa tai duoda nelabai kokių vaisių.

Sunku* eilės išlyginti. Sunku žingsniai suvienodinai. Labai įvai
ri publika. Yra čia ir tvirtų vyrų, matyti, dar neseniai į lagerį 
pakliuvusių, kurie eina tvirtu žingsniu, išdidžiai galvas aukštyn 
iškėlę. Bet didžioji dauguma — vargani elgetos. Nuo bado ištysę 
ar jau jupurtę veidai, sutinusios kojos. Kitas dar su klumpėm, ki
tas — ir visai be nieko, — kovo pabaigoj. Susikūprinę, susilen
kę... Ne vienas iš jų iš darbo aiškiai nebegrįš... Tikrai, vakare, 
kai ši kolona grįžta iš darbo, parsineša ji po keletą numirėlių — 
tris, penkis, aštuonis, dešimtį...

Rytmetį, visom kolonom išėjus į darbą, lagerio kieme “iš kaž
kur” išlenda šmėklų minia z Keista ji tokia!

Neina, bet slenka. Pamažu, pamažėli, be jokio garso, nelyginant 
praskriejančio debesio šešėliai.

Slenka... kadaise, gal ne taip seniai, buvę žmonės. Turėję pa- 
. stogę, namus, tėvus, seseris, brolius, gal žmoną, gal vaikus... Tu

rėjęs Tėvynę, turėję gyvenimą — valią, laisvę, troškimus!
Slenka jie susikibę kits į k'itą, vienas antrą palaikydami, vienas 

antru atsiremdami. Niekas jų neberagina, niekas jų nebemuša. 
Jiems viskas pasauly jau: vis tiek pat.

Jų klumpės jau nebešlepsi. Jie jau nebeturi jėgos kojai nuo 
žemės pakelti. Jie kojas velka ęeme taip lėtai, kad net čiuožimas 
mažai tesigirdi. Vieni ant krūtinės nuknarinę galvą, kartais dar 

■ žvilgčiodami į žemę, kartais — visai,niekur nežiūrėdami. Kiti — 
apibslaususiomis ūkanotomis akimis dairosi aplinkui, nieko ne
matydami, nieko nesuprasdami, nieko nebenorėdami. Kiti vėl at
silošė ant savo draugų, užmerkė akis lyg grabe — ir vos vos velka 
savo tokias sunkias kojas. Veidai — o veidai! Vienas už kitą bai
sesnis,jyienas už kitą skaudesnis!

Į, tūos veidus nebūtų taip skaudu žiūrėti, jeigu kojos ^nejudėtų, 
jeigu jie būtų numirėliai!

Numirėlis' — ko gi iš jo benorėti? Jam visa vistiek pat. Bet kai 
toks veidas dar e i na į d a r bą !

Kokį moralinį, kokį istorinį pateisinimą būtų galima sugalv8ti 
tiesiem, kurie kitus tokia lengva širdimi siunčia į koncentracijos 
lagerius? Jokios politinės, jokios religinės, jokios pasaulėžiūrinės 
idėjos jų niekuomet nepateisins! Jie savo žmogiškąją menkystą 

■- galėtų atpirkti tiktai tuomet, jei patys savo dienas baigtų tose pa
čiose sąlygose, į kurias kitus tremia besivadovaudami pamišėliš
komis idėjinėmis fikcijomis! Kitaip — amžių prakeikimas slėgs 
ne tik jų atmintį, slėgs ir jų palikuonių palikuonis!

Slenka, slenka... Visokių tautų, visokių profesijų žmonės. 
Į lagerį prieš mėnesį, prieš du ar tris atvyko gi jie visi sveiki!

Naujokui arčiau prie jų ir prieiti sunku, — pūvančių lavonų 
tvaikas. Rankos — žaizdotos, kojos — žaizdotos. Po žaizdas pai
niojasi įvairūs parazitai, į kuriuos tie buvę žmonės nebekreipia 
jokio dėmesio. .

Slenka, slenka... Taip pamažu!
Kartais vienas, kartais kitas išsiskiria iš minios. Pasvirduliuo

ja, lyg galvodamas ir negalėdamas nuspręsti, kas jam dabar da
ryti. Žengia žingsnį į šalį. Kitą. Palinksta ant kelių. Atsiremia 
rankomis į žemę. Paropoja keletą žingsnių. Apsidairo pamišėlio 
akimis. Priglusta krūtine, veidu prie žemės. Lyg sustingsta valan
dėlei. Šiurpulys jį nukrečia. Pakelia galvą. Baisiai — baisiai išsi
ilgusios akys. Nė žodžio nepratars. Nesudejuos. Lūpos net nesu
judės. Šliaužia tylėdamas kur nuošaliau. Į patvorį. Į barako pa
sienį. Prišliaužia. Atsigula. Užmerkia akis. Dabar jam: absoliučiai 
visa vis tiek pat.

Kitas gi ir iš minios nė nesiskiria. Krinta žemėn ir guli. Jo 
kaimynai neturi jėgų, neįstengia jį pakelti. Slenkantieji iš paskos 
užkliūva už jo. Knapsi. Vieni dar sugeba šiaip taip perkelti per jį 
koją, kiti — ir to nepajėgia. Knapsi ir griūva viršum.

Slenka, slenka... Kokia daugybė jų! Šimtas, kitas, trečias...
Tai — lagerio klipatų komanda. Ji — taip pat darbo komanda! 

“Eina” “darbo dirbti”, “darbo” — atitinkamo jos pajėgumą.
Tai — labai pastovi komanda. Nemažėjanti, nenykstanti.
Tai kas, kad daugelis iš tos komandos narių perdien išmiršta 

— barakuose, pakelėj, “darbo” metu...! Vakare grįš iš darbo 
Miško komanda. Ji duos rytdienai klipatų nemažesni skaičių, negu 
perdien jų išmirė, — klipatų komanda skaičiaus atžvilgiu ne
nukentės ...

Slenka, slenka klipatų komanda, slenka...
Kiekvienam katorgininkui tai įtikinamas memento mori. 

Visi vienodai nori gyventi. Ir visi vienodai žino: už mėnesio, už 
kito — vistiek atsidursi klipatų komandoj.

Naujokas, pirmą kartą savo gyvenime išvydęs klipatų koman
dą, lyg proto nustoja. Ne mirties jam baisu, — baisu šito išniekinto 
žmogaus vaizdo. Ir ne tik žmogaus, 
bjauroto, sudergto mirties vaizdo!

. Lietuviai pranciškonai, norė
dami labiau išplėsti savo veiklą 
už tėvynės ribų ir paruošti ku
nigų išlaisvintai Lietuvai, pasi
ryžo šiais metais atidaryti savo 
gimnaziją (High School) —šv. 
Antano Kolegiją. Mokyklai vie
tą parinko Kennebunkporią, 
Maine, kur jau yra centrinis 
vienuolynas ir vasarvietė prie 
pat Atlanto vandenyno.

Šį rudenį atidaroma pirmoji 
klasė, į kurią priimami berniu
kai, baigę pradžios mokyklą ir 
nprį būti kunigais pranciškonais. 
Ateinančiais metais bus atida
ryta antroji klasė, ir taip po tri
jų metų veiks pilna mokykla.

Pranciškonai ir toliau į savo 
provinciją kandidatais priims 
tik lietuvius arba tokius, kurių 
bent vienas iš tėvų yra lietuviš
kos kilmės. Ta taisyklė bus tai
koma ir stojantiems į šv. Anta
no Kolegiją.

Gimnazijoje bus išeinama val
diškoms augštesniosioms mo
kykloms nustatyta programa, 
sustiprintas lietuvių kalbos kur
sas, Lietuvos istorija, geografija, 
ir kiti auklėjimo dalykai. Moki
niai gyvens pranciškonų veda
mame bendrabutyje, o vasaros 
atostogas galės praleisti savo na
muose. Taip pat ir visi mokyto
jai bus lietuviai pranciškonai..

Už mokslą ir .bendrabutį atly
ginimas — 300 dol. metams. Bai
gę' 4 metų kursą, kandidatai ga
lės stoti į lietuvių pranciškonų* 
šv. Kazimiero provinciją ir vi
sas tolimesnis išlaikymas bus 
teikiamas vienuolyno lėšomis. 
Čia reikia priminti, kad netur
tingi, bet gabūs mokiniai šv. An
tano Kolegijoje., nuo mokesčio 
dalinai ar net visiškai galės būti 
atleidžiami. Neturtas nė vienam 
jaunuoliui nebus' kliūtimi tapti 
kunigu-pranciškonu.

Lietuvos pranciškonai, žino
dami savo geradarių. nuoširdų 
duosnumą, parodytą steigiant 
šv. Antano Kolegiją Kretingoje 
ir vienuolynus. Amerikoje bei 
Kanadoje, drąsiai pradeda ir šį 
naują žygį. Jie pilnai pasitiki 
Viešpaties palaima ir savo diles
niųjų rėmėjų pagalba. Šios mo
kyklos išlaikymas tremtyje ne
bus lengvas, tačiau, Dievui pa
dedant, tikimasi visas kliūtis 
įveikti.

Pranciškonai, kurie šiuo metu

PRANCIŠKONAI ATIDARO KOLEGIJĄ LAIŠKAS REDAKCIJAI
JAV ir Kanadoje turi 6 vienuo
lynus; didelę spaustuvę ir leidžia 
3 laikraščius, labai daug vilčių 
deda j šią savo naują įstaigą. Jie 
nesi.nesigailę^ nei darbo, nei vargo, 
kad ši mokykla būtų panaši į 
Lietuvoje veikusią šv. Antano 
Kolegiją, kurioje rastų vietos 
visi. ,

Belieka tiktai melsti Viešpatį, 
kad Jis siųstų darbininkų į savo 
vynuogyną. Reikia jaunų ide
alistų, kurie pripildytų šią lie
tuvišką gimnaziją. Tad pranciš
konai labai prašo parapijų kle-

bonus ir lietuviškose parapinėse 
mokyklose dirbančias seseris 
nuoširdžios talkos, ypač kai lan
komasi pašaukimų reikalais. 
Reikia daug ir maldų, kad Die
vas jaunuolių širdyse sužadintų 
norą stoti į dvasinį luomą.

Visais pranciškonų gimnazijos 
— šv. Antano Kolegijos — reika
lais prašoma kreiptis šiuo adre
su: Very Rev. Provincial Supe
rior, Franciscan Monastery, 
Kennebunkport, Maine.

Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, 
Pranciškonų provincijolas.

20 METŲ KUNIGYSTĖS
Švęsti gimtadienį gal ir ne

blogas paprotys. Tačiau pats gi
mimas dar nėra pilnutinio žmo
gaus apsireiškimo galutinis mo
tyvas. Pilnutiniu žmogumi žmo
gus tampa tik prisiimdamas sa
vo pasaukimo pareigas ir jas to
bulai atlikdamas. Dėlto tam tik- 
tikrais laikotarpiais švęsti savo 
darbuotės sukaktį yra labai 
prasminga.

Atrodo šios nuomonės yra ir 
kun. B. Pacevięius. Savo gimta
dienių jis nemini, tačiau savo 
kunigišką veiklą apmąsto bene 
kas penketą metų. Tokios sąži
nės sąskaitos yra labai svarbus 
reiškinys žmogaus gyvenime. 
Tai yra žmogaus kelias į tobulė
jimą.

Balandžio 5 dieną kun. B. Pa- 
cevičiaus pastoracinės veiklos 
balansas jau pasiekė 20 metų. 
Tai yra ilgas galas nueito gyve
nimo kelio, į kurį malonu atsi
grįžti, pasižiūrėti ir pasidžiaug
ti. O gerbiamas jubiliatas jame 
išvys daugybę savo paliktų pėd-

baisu šito išniekinto, su-

GRINDŲ ŠVAROS 
PALAIKYMUI 

išsinuomokite mūšų Floor 
Sanders, Edgers ir Polish
ers. Lengva operuoti. 
CANADIAN FLOOR 
SERVICE, 661 Gerrard St. 
E., Toronto, tek RI. 5200.

STANLEY SHOE STORE.
Augičiousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

E£—£EE
1438 Dundas St. W. Toronto Į
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DĖMESIO! DĖMESIO!

MODERN DELICATESSEN
746 DOVERCOURT RD. - TEL. LE. 2-4805

Mes siūlome geriausios rūšies įvairių delikatesų, paga
mintų Kanadoje ir Europoje, šviežus rūkyti unguriai ir 
lašišos, rusiškas kaviaras, geriausi Europos sūriai, duona, 
puošnūs pyragaičiai ir tortai

Dėkojame už jūsų atsilankymą.
Antroji krautuvė atidaryta jums 281 DANFORTH AVE., 
Toronto. Telefonas GE. 3331.

Redakcijai prisiųsta
Stasys Yla, Laisvės problema, 

Immaculata Press, Putnam, 
Ccn. 1956, 246 psl.
. Vladas Ramojus. Lenktynės 
su šėtonu, karo nuotykiai; išlei
do Liet, knygos Klubas 1956 m.y 
spaudė “Draugo” spaustuvė, Či
kagoj Aplankas dąil. O. Virkaus; 
290 psl. Kaina $3.

Žibintas, 1956 m. kovas. Nr. 2 
(8), 33-64 psL

Pelėda, Nr. 1 (22), 1956 mt. 
Pavasaris, VI metai, Welland, 20 
psl.

sakų, kurių svarbiausi bus pilni 
dieviško žodžio, kiti paskendę 
giesmėj ir dainoj, treti apgaubti 
meile jaunimui ir ištikimumu 
lietuviškai tautinei dvasiai. 
Taip, jis buvo kilnus kunigas, 
gabus mokytojas ir scenos meno 
puoselėtojas ir prieteliškas žmo
gus.

Visur, kur jis gyveno, buvo 
pamiltas lietuviškos visuomenės. 
Šiuo metu gyvena Toronte dirb
damas Šv. Jono Kr. parapijoj 
pastoracinį darbą ir uoliai daly
vaudamas kultūrinėj veikloj. 
Šios parapijos klebonas ir visuo
menė, įvertindami jo veiklą, 
rengia jam pagerbimą.

Kun. B. Pacevičius gimė 1912 
m. sausio 29 d., vidurinį mokslą 
baigė Kaune, 1932 m., Kunigų 
Seminariją Telšiuose. Kunigu 
įšventintas 1936 m. balandžio 
5 d. A.K.

Gerbiamas Redaktoriau,
Neseniai gavau “Tėv. Žibu

rių” Nr. 2 (314) 1956 m. kame 
straipsnyje “Kanados Ateitinin
kų Konferencija” duodami Atei
tininkų Federacijos vyr. vado 
prof. S. Sužiedėlio paskaitos 
metmenys. Kadangi paskaitos 
teksto neturime, tačiau iš atpa
sakojimo ryškėja keletas min
čių, kurios sukelia kai kurių 
neaiškumų. Sakoma — politika 
negali susidurti su pasaulėžiūra; 
valstybinėmis priemonėmis ne
leistina siekti kuries nors pasau
lėžiūros įtvirtinimo ir, žemiau 
skliausteliuose pridedama, kad 
prelegentas vietoje nepasaulė- 
žiūrinės politikos siūlo naują ne
prievartinės politikos terminą. 
Panašių minčių ir įvairiausių re
ceptų šiandien girdime pakanka
mai. Tačiau kada keletas iš jų 
buvo pasiūlyta At-kų Fed. vyr. 
vado, kyla visa eilė klausimų bei 
neaiškumų, kuriuos vieną kartą 
turėtų išaiškinti atitinkami au
toritetai, kad katalikiškame, o 
ypatingai ateitininkijos gyveni- 

i me, būtų baigta savotiška trin- 
I tis ir net aštrokai iškylantieji 
nuomonių skirtumai. Organiza
cinio gyvenimo kryptis ir tikslas 
tegali būti vienas. Atsiradusios 

i kelios kryptys yra pavojingi ky- 
' liai, skaldantieji net ir kietą ke
valą į nereikšmingus gabalus. 
Šito laiško apimtyje neįmanoma 
leistis į detales, bet tenka apsi
riboti tiktai bendrais bruožais.

Pirmiausia, kas yra tas nau
jasis neprievartinės politikos 
terminas? Kiek supratau iš at
pasakojimo, prelegentas jį siūlo 
pasaulėžiūros atžvilgiu. Reiškia 
pasaulėžiūros reikalas stovi ša
lia bet kokios prievartos. Nesu
prantu, kuriam tikslui šitas ter
minas siūlomas? Argi dar ir 
šiandien yra pasaulyje valstybių 
(išskyrus So v. Sąjungą), kur bū
tų prievarta skiepijama pasaulė
žiūra? Jeigu kas ir kaip, tačiau 
Katalikų Bažnyčia ypatingai pa
brėžia laisvo ir neprievartinio 
apsisprendimo momentą ir todėl 
katalikams, kurie vadovaujasi 
tais principais, siūlyti neprievar
tinės politikos terminą yra savo
tiškas ir labai pavėluotas ban
dymas. Imkime reikalą iš kitos 
pusės. Valstybė įveda privalo
mąjį pradinį mokymąsi. Tai 
prievarta, bet mes sakome, kad

• .........
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3 AUTOMOBILIUS
SKIRTUS LAIMĖJUSIEMS

/ *

DIENRAŠČIO TELEGRAM
VARŽYBAS

’SURASKITE DVYNUKUS
Pradekite dar šiandien

1956 m. DODGE CUSTOM ROYAL 
4-rių durų SEDAN, PHAETON

1956 m. MERCURY CUSTOM 4-rių 
.durų HARDTOP

1956 m. BUICK'os 4-riu durų RIVIE
RA HARDTOP

PILNAS PRIZŲ SĄRAŠAS, 
skirtų “Suraskite dvynukus” varžybų laimėtojams

1956 m. Buickas 4-rių durų 
Riviera Hardtop.

1956 m. Mercury Custom 4-rių 
durų Hardotop.

1956 m. Dodge Custom Royal 
4-rių durų Sedan, Phae
ton.

R.C.A. 21” spalvotas TV apa
ratas.

Trys Frigadaire skalbimo ma
šinos - sausintuvai.

Penki televizijos aparatai.
Piniginės premijos.

Malonu dalyvauti šiose varžybose. 
Dar maloniau ką nors laimėti

ŠTAI KO REIKIA: atrinkite atitinkamų dvynukų nuotraukas iš 
80 porų. Tai malonumas, tai lengva.'., iškirpkite nuotraukas... 
sulyginkite jas... ir įdėkite jas į kasdien spausdinamus The Te
legram dienraštyje atitinkamus rėmus. Nebūtina surasti teisingai 
visas poras, norint laimėti dovanų... laimės tie, kurie daugiausia 
dvynukų įspės. Dovanos bus duodamos pagal šių varžybų taisyk-

S TELEGRAM DIENRAŠTI GALITE IŠ ANKSTO SAU REZERVUOTI PAS JUMS ARTIMIAUSIĄ LAIKRAŠČIŲ PAR- 
« DAVĖJĄ, NORĖDAMI LAIKRAŠTĮ GAUTI Į NAMUS, RAŠYKITE AR SKAMBINKITE: THE TELEGRAM, BAY AND 

MELINDA STS., TORONTO 1, ARBA UŽSISAKYKITE PER LAIKRAŠČIŲ IŠNEŠIOTOJĄ SAVO GATVĖJE.
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ta prievarta teisinga; teisinga, 
jog įsakoma mokytis ir lavintis - 
žemiškųjų — laikinųjų — daly
kų tarnyboje. O kaip dabar su 
amžinaisiais dalykais? Jeigu bus , 
įrašyta į mokyklos programą ti
kėjimo dalykų mokymas — am
žinųjų tiesų pažinimas, pažini
mas amžinojo ir galutinio žmo
gaus gyvenimo tikslo — tada " 
aišku bus prievarta ir šito ne
prievartinė politika negalės pa
kęsti. Gauname, kad laikinieji 
dalykai privalomi mokyti prie
vartos būdu, o tuo tarpu amži
nieji dalykai valstybei nerūpi. 
Laikinieji dalykai pastatomi bū
tinumo ženkle, o amžinieji — 
nuotaikos, o geriausiu atveju. ' * 
balsų daugumos sprendimui 
Reiškia vertybių sąranga apver
čiama augštyn kojomis, nes lai
kinumo momentas pastatomas 
amžinojo tikslo priešakyje. Tuo - 
tarpu Lietuvos R. Katalikų Epis
kopato Direktyvose Katalikams 
sakoma: “Valstybei juk turi rū
pėti tiesa ir piliečių teisingos pa
žiūros ... Jeigu Dievas yra, bū
tų nedora ir nenuoseklu nekreip
ti į tai dėmesio. O Dievas tikrai 
yra. Todėl Valstybė turi būti 
aiškiai palanki religijai” (p. 9). 
Leonas XIII, enciklikoje “Im- 
mortale Dei” nurodo: “Valsty
bės negali nenusikalsdamos, taip 
elgtis, lyg Dievo iš viso nebūtų. 
Jos taip pat neprivalo atmesti T 
religijos rūpinimąsi, tarytum ji •* 
būtų svetima ir nenaudinga...... 
Joms nevalia, be to, iš daugelio 1 
religijų laisvai pasirinkti vieną ...
arba kitą... Kokia bebūtų vals
tybės forma, josios valdovai vi- 
ssada turi kreipti akis į Dievą,,. .. 
vyriausią pasaulio Valdytoją”. 
Gi Lietuvos Vyskupai nurodo: .... 
“Lietuvos katalikai sieks,, kad 
Lietuvoje tebūtų leidžiamas tik - 
mokslinis katalikų tikėjimo tie-_,,„ 
sų ir doros dėsnių vertinimas.” 
(L. Episk. Direkt. p. 10). "•••

Toliau, kaip dabar išsiaiškinti - •>- 
ateitininkų tos vad. nepasaulė- 
žiūrinės politikos klausimą? . 
Ateitininkų šūkis sako, jog visa ., 
privalome atnaujinti Kristuje. ; _ 
Pats Kristus tikintiesiems nuro- - 
do, jog visa, ką darote, darykite 
mano vardu. Žodis “visa” reiš- -.. 
kia visą gyvenimą su visomis jo “ ’ 
kryptimis ir sritimis. Vieną gy
venimo sritį vykdydami pašau- 
lėžiūros šviesoje, kitą iš jos iš-- 
jungdami, jau neturime “visą”, ’ ~ 
bet_tiktai.dalinį apibrėžimą, Iš-i iš
eitų, kad ir ateitininkas, eida
mas dirbti į nepasaulėžiūrinės “** 
politikos sritį, turėtų palikti šū
kį “Visa atnaujinti Kristuje”, o';.’ 
jo vietoje prašyti šv. Povilą nau
jo šūkio: “Kai ką atnaujinti 
Kristuje”. Tą patį galime paša-“ ' 
kyti ir apie Išganytojo paliepi
mą, nes tada vienus darbus ar"’ 
pareigas atliekame Kristaus var
du, o kitus, šiuo atžvilgiu nepa- / 
saulėžiūrinėje politikoje, turėtu- - 
me atlikti šėtono labui. (Mūsų ... 
nelaimei šitą paskutinį momentą ' 
matome visoje pasaulinės politi- — 
kos scenoje). Kard. Aug. Hlond 
savo ganytojiškam rašte “Krikš
čioniškieji Valstybinio Gyveni-, 
mo dėsniai” nurodo: “Katalikas 
pilietis, darbininkas, pareigūnas,.. 
karininkas, kareivis, seimo at 
stovas, vyriausybės narys negali ; 
turėti dviejų sąžinių: katalikiš
ką pirvačiam gyvenimui ir ne
katalikišką (beideologinę —-
Vert.) viešajam valstybiniam, 
politikos gyvenimui” (p. 40). Po
piežius Leonas XIII skelbia: 
“Noras valstybę padaryti sveti
mą religijai ir viešuosius reika
lus tvarkyti nepaisant Dievo, lyg 
jo nebūtų, tai beprotiška, net pa
gonių tarpe nematyta drąsa”. Gi 
dabartinis Popiežius Pijus XII, 
1944 m. kalėdinėje kalboje pa- ■■ 
brėžė: “Tikrosios demokratijos 
pagrindas yra Dievo autorite
tas”, o 1955 m. Kalėdinėje kal
boje nurodo: “Pamaldžiam krikš 
čioniškam vyrui daugelio prime
tama, kad jis esąs taikos kliūtis 
ir kad jis kliudo taikų žmonių, 
tautų ir įvairių sistemų sugyve
nimą, nes jis savo religinių įsi
tikinimų neslepia savo sąžinės 
gelmėse (m. p.), bet nori būti 
veiksmingasa tradicinėse ir ga
lingose organizacijose visose pri
vataus ir viešojo gyvenimo sri- f 
tyse (m. p.).”

Viso šito akyvaizdoje, ir kyla 
neaiškumai: vienaip kalba At- 
kų Fed. vyr. vadas, o kitaip nu
rodo Katalikų Bažnyčios auto-"— 
ritėtai. Kodėl šiuo atžvilgiu yra 
skirtingos nuomonės, turbūt, 
šiandien klausia ne vienas kata
likas, o tuo labiau ateitininkas.

Su augšta pagarba,
Bronius Zumeris 

(Australija) .
Red. manytų, kad laikrašti

niais straipsniais šitokiuos esmi
nius klausimus vargu ar galė
tume išsiaiškinti. Mums taip pat 
neatrodo, kad Fed. Vado mintis 
būtų priešinga Kat Bažnyčios 
nusitatymui bei laiško autoriaus 
cituotiems atuoritetams. Argi jie
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SPCRTAS
S JOINT REALTY LTD. J

899 BLOOR ST. W. TEL LE. 4-6381

2 Geriausiai pirksite ar parduosite nekilnojamąjį turtą kreip- 
: 2 damiesi į didžiausią visoje Kanadoje lietuvišką įstaigą.

S KAMPINE CIGAR STORE 

Skubiai ir pigiai parduodama dėl sa- 
% vininko ligos, apyvartos daugiau kaip 

S $600 į savaitę, puiki proga pradedan
tiems šios rūšies biznį. Skambinti ir 
klausti A. Paleckio LE. 4-6381.S S Northcliff Blvd. - St. Clair,

$8.000 įmokėti, dupleksas, atski
ras, rauplėtų plytų, 2 butų, 2 augš
tų namas, 12 kamb., 2 vonios, 2 

ąh virtuvės, vandeniu - alyva Šildomas, 
dvigubas garažas, arti susisiekimo, 

W rami ir groži gatvė. Klausti Pliop- 
lk>.

SS Runny mede - Bloor,
$4.000 įmokėti, atskiras 2-jų augš
tų, 7 kambarių namas, gražus gel
tonų plytų mūras, apie 20 metų še

fe numo, vandens - alyvos šildymas, 
. kvadratinis planas, dvigubos garo- 

fe žas, balansui vienas morgičius 10 
Senėtų, lengvi įmokėjimai, gražiame 

rajone, prie gero susisiekimo.
fe Klausti A. Bliūdžiaus.

Dundas - Gladstone,
$1.500 įmokėti. $9.500 pilna kai
na. 6 komf>. per 2 augštus, naujas 
gazo šildymas. Švarus ir patogus 
namas prie gero susisiekimo. 
Klausti V. Lunio.

High Pork, 
$10.000 įmokėti, fourpleksas, at
skiras, 2 augštų, apynauįiš, rauplė
tų plytų namas, keturi atskiri bu
tai, 14 kambarių, 4 virtuvės, 4 ke
turių vienetų vonios, labai gerame 
stovyje, nes viskas naujai įrengta, 
vandens - alyvos šildymas, garažai. 
Nuomos $415 per mėnesį, labai 
patogioje 4r geroje vietoje, prie ge=. 
ro susisiekimo. Klausti V. Lunio.

$6.000 įmokėti, vienas morgičius, 9 
kambarių per du augštus, atskiras, 
mūrinis namas, privatus įvažiavi
mas, garažas, vandeniu alyva Šil
dymas. High Parke prie pat Bloor. 
Klauskite P. Budreika.

$5.000 {mokėti, vienas morgičius, 9 
kambarių, atskiras, mūrinis na
mas, vandeniu alyva šildydmas, 
garažas. Klauskite A. Bliudžius.

$19.500 pilna kaina, 8 kambarių per 
du augštus, puikus mūrinis atski
ras namas, gražioje vietoje, turi 
garažą. Klausti F. Senkus.

$14.900 pilna kaina, 9 kambariai 
per du augštus ir 3 kambariai rū
syje, trys virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas, atskiras mūrinis namas, 
privatus įvažiavimas, garažas. 
Klausti V. Plioplys.

$4.000 įmokėti, vienas morgičius, 8 
kambarių mūrinis, labai gerai už
laikytas-namas, garažas, patogio
je vietoj gyventi ir nuomoti. Klaus
kite A. Paleckis.

$8.000 įmokėti, vienas morgičius, 8 
didelių kambarių mūrinis namas, 
vandeniu alyva šildymas, gražiau
siai High Parke vietoje, privatus 
įvažiavimas, garažas. Klauskite S. 
Jucevičius.

Turime dar daug pasirinkimui namų įvairiose vietose ir įvairių kainų bei stilių, tik kreipkitės ir gausite pilnas in
formacijas bei patarnavimus. Klauskite: J. Baltakys, B. Kriaučeliūnas, J. Kaškelis, P. Krilavičius, J. Kamišaitis 
ir J. Karpis.

Visais morgičių sutvarkymo, įmokėjimo padidinimo, draudimo ar kitais nekilnojamo turto reikalais kreipkitės ir 
lengvai išspręsite. Skambindami klauskite: J. Karpis.

PRIKLAUSOME TORONTO, ONTARIO, KANADOS IR TARPTAUTINEI 
REAL ESTATE SĄJUNGOMS.

Reikalingi nuosavybių pardavimo agentai

A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450
Pirmasis lietuvis Toronte REALTOR, priklausantis Toronto Real Estate Board & 

National Association of Real Estate Boards.

1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais 
įmokėjimais ir įvairiomis kainomis.

2. Parūpinamos paskolos su 6%.
3. Geriausios sąlygos morgičius sutvarkyti.
4. įsitikinimui, — prieš perkant ar parduodant bet kokią nuosavybę malonėkite 

paškambinti agentams:

F. JONYNAS, tel. LE. 4-8459, V. MORKIS, tel. LE. 4-8459,
V. IVANAUSKAS, tel. LE. 4-8450, J. IVANAUSKAS ,tel. LE. 4-8450.

DĖMESIO!.
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau: 

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

motorus.
Be to, apimū namus pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duoda 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

Kahados sporto apyg. skelbia:
Kanados lietuvių vyrų ir mo

terų- krepšinio turnyras įvyks 
gegužės 5-6 d. Toronte. Turnyro 
rengėjas — PPSK Aušra.

Kanados jaunių krepšinio tur
nyro rungtynės perkeltos į Mont 
realį. Jos įvyks balandžio 14-15 
d. ir žais Tauras-Aušra.

PSF ruošiamos pabaltiečių 
stalo teniso varžybos įvyks To
ronte balandžio 15 d. TTC pa
talpose. , KSA.

“Vyčio” suėjimas
Šį penktadienį baladžio 6 d. 7 

v.v. klubo valdyba kviečia visus 
narius su svečiais kaikuriems 
svarbiems reikalams aptarti su
ėjimą, šv. Jono Kr. • parapijos 
salėje. Čia norima padaryti fut
bolo komandos pasitarimą. 
Vykstantiems į Čikagą išsiaiš
kinti vykimo laiką, priemones 
ir tt. Po pasitarimo alutis ir mu
zika. Futbolininkams ir vykstan
tiems Čikagon dalyvavimas bū
tinas. Valdyba^
Vyčio sportas

Krepšinis. TREC pirmenybių 
paskutinėse rugtynėse Vytis nu
galėjo Fairlawn UC net 101:32. 
Žaidė: Preikšaitis 33, Balsys 20, 
Duliūnas 19, Kasperavičius 17, 
Laurinavičius 12. Šį penktadie
nį jau žaidžiamos “play off” 
rungtynės prieš St. James ko
mandą.

Pirmosiose moterų krepšinio 
rungtynėse^Vyčio komanda lai
mėjo prieš' Aušros mergaites 
20:16. Žaidė: Vytis — Kaspera- 
vičiūtė, Vėlyvytė 6, Žėkaitė O., 
Žėkaitė E., Rutkauskaitė, Bai- 
tytė 14. Aušra — Rukšytė, Urbo
naitė 2, Gataveckaitė, Juknevi
čiūtė 3, Zimanaitė 2, Pundziūtė 
5, Šapokaitė 4, Jurkšaitytė.

Stalo tenisas. Praėjusį penkta
dienį Hamiltone Ontario stalo 
teniso pirmenybėse kartu su vy- 
tiečiu Gvildžiu dalyvavo gražus 
būrys . lietuvių iš Hamiltono ir 
Londono. Geriausius laimėjimus 
pasiekė Gvildys, vyrų dvejete su 
Grossman pusfinalyje pralaimė
jęs meisterių porai Marenko ir 
Jell. Kiti nors ypatingų laimėji-

mų nepasiekė, bet buvo visų pir-

tik 5 setų kovoj pasidavė meis
teriui Marenko. Marenko, rezul
tatui esant 2:1 Paltaroko naudai, 
keičia rakietę ir ima 5 min. per
trauką pasitreniravimui ir tik po 
to išplėšia 3:2 laimėjimą. Ha- 
miltonietis Stanaitis prieš Gvil
dį vedė 2:0, bet turėjo pralaimė
ti daugiau prityrusiam Gvildžiui 
3:2. Londonietis Navickas turėjo 
progos laimėti prieš 8rtąjį Onta
rio žaidėją Eichvalds, kyartfi- 
naly pralaimėjęs 3:2. A. S.
“Aušros” žinios

Ačiū visiems atsilankiusiems 
į “Velykinę jaunimo popietę”. 
Ypatingas ačiū mūsų šaunio
sioms mergaitėms, vytietėms ir 
aušrietėms, kurios savo linksmu 
žaidimu atidarė šią popietę. 
(Žaidimą laimėjo vytietės 20:16) 
Tikimės, kad jos, kruopščiai pa
sitreniravusios, vėl mus neuž
ilgo palinksmins.

Bal. 14-15 mūsų jaunieji spor
tininkai viešės pas montrealie- 
čius, kur jie sužais draugiškas 
krepšinio rungtynes (vyrų ir 
moterų), draugiškas stalo teni
so rungtynes ir Kanados pirme
nybių jaunių krepšinio rungty
nes. Bal. 5 d. numatyta išvyka į 
.Čikagą dėl susidariusių techniš
kų kliūčių neįvyks.

Šią savaitę parapijos salėje 
Įvyks sekančios rungtynės: Ant
radienį 7.30 v.v. draugiškos 
krepšinio rungtynės “Aušra” — 
Estai. Ketvirtadienį 8 v.v. drau
giškos krepš. rungtynės: Latvių 
D. V. — “Aušra”. Sekmadienį 
tuoj po 11.30 vai. pamaldų nu
matomos krepš. rungtynės: “Vy
tis” — “Aušra”.

Masltva. — Sovietų Sąj. dar
bininkų diena sumažinta nuo 48 
vai. į 46 vai. savaitėje. Bet atly
ginimas paliktas valandinis ar 
akordinis. Dabar varoma agita 
cija, kad darbininkai padirbtų 
per 46 vai. tiek pat, kiek padirb
davo per 48, kad tuo būdu gau
tų tą patį atlyginimą. Dabar bus 
dirbama 5 dienos po 8 vai. ir šeš
tadienį 6 vai.

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

General Insurance

Mann & Martel
I I A L T O E S

1199 Bloor St W., Toronto. Tel. LE. 4-8481
L Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

$6.000 įmokėti, 10 kambarių, atski
ras, mūrinis narnas^ vandeniu alyva 
apšildomas, dvigubas garažas, vie
na skala balansui 10-čiai metų. 
Randasi College - Delaware rajone.

$14.900 pilno koino, 6 kambarių mū
rinis namas, kvadratinis planas, 
vandeniu alyva šildomas, vieno 
skola balansui. Bloor ir Dovercoui 
rajone.

$4.000 įmokėti, 9 kambarių, mūrinis 
namas, 3 virtuvės, dvi vonios, dvi
gubas garažas, $50 į savaitę paja
mų ir du kambariai šeimininkui. 
Randasi Dundas ir Sorouren rajone.

$2.800 įmokėti, mūrinis, 8 kambarių 
namas, alyva apšildomas, dideli 
kambariai, vieta garažui. Randasi 
College ir Crawford rajone.

$18.900 pilno koino, 6 kambarių mū
rinis, atskiras namas; kvadratinio 
jMano, šoninis įvažiavimas, gara
žas. Randasi Bloor ir Runnymede 
rajone.

Skambinti 
Ant MIČItJNAS 

Telef. LE. 4-8481

$1.500 įmokėti, Ossington - Dundas, 
mūrinis, 8 k., 3 virtuvės, modernus 
šildymas su alyva. Tikras pajamų 
namas.

$4.000 įmokėti. High Park rajone, 
mūrinis, atskiras, 7 k. per du augš
tus, dvi modernios virtuvės, visi 
kambariai labai didelis, alyva šil
domas, garažas.

$4.000 įmokėti. High Park rajone, 
prie Roncesvalles, mūrinis, atski
ras, 10 k., 3 virtuvės, vandeniu 
šildomas, du garažai, augštos pa
jamos.

$10.500 pilna kaina, Bloor - Duffe
rin, mūrinis, 6 k., 2 mod. virtuvės, 
alyva šildomas, garažas.

$2.500 įmokėti. Parkdole rajone, tik
ros pajamų šaltinis, mūrinis, atski
ras, 1 1 k., vand. alyva šildomas.

$950 įmokėti, Bloor - Dovercourt Rd., 
4 švarių kambarių namukas. Sta-* 
tybininkai galėtų pirkti taip pat, 
nes frontas yra 32 pėdų ir įvažia
vimas į kiemą iš užpakalio.

Skambinti 
KUZMAS.

Telef. LE. 4-8481

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

* Vandens ir oru apšildymo,
* Paprastas ar “Air Condi- 

tionning”,
* Persta to apšildymą iš anglių 

j alyvą.
* 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. LE. 4-8719.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St W Telefonas LE. 1-2471
Perkant or parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami mergišiai be« 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namą, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

kaino už 
ir atskirą 
sudėti; i

WESTMINSTER AVE. - INDIAN RD., 
$7.500 įmokėti, 14 gražių kamb., 
visai atskiros, gero mūro, lobai pel
ningos namas, vandens alyvos šil
dymas, 5 gražios virtuvės, 3 tuale
tai, geros kietmedžio grindys, gra
žus kiemas, mūrinis garažas su pla- * 
č»u įvažiavimu iš gatvės, savininkas 
išvyksta iš Toronto?

HOLLAND MARSH,
10 akru, $5.500 pilna 
formų, 4 komb. baroką 
daržinę ūkio įrankiams
kainą įeina įrankiai ir traktorius,, 
lobai pigus pardavimas, geros pa
jamos.

HUMBERCREST BLVD.-BABY POINT 
$5.000 įmokėti, 6 didelių kamb., 
square plano, visai atskiros, rupuo- 
tų plytų namas; vandenio - alyvos 
šildymas, moderni -virtuvė*, geros 
grindys, gražūs kiemas, garažas.

GRENADIER RD. - RONCESVALLES, 
$3.500 įmokėti, 8 neperein. kam
bariai, visai atskiros, gerti muro 
narnos; olyvof šildymas, 3 geros 
virtuvės, Švarus, didelis kiemas ir 
dvigubos garažas.

PARKVIEW GDNS. - BLOOR, 
$6.000 įmokėti, 7 didelių komb., 
square plano, lobai gražus namas 
prie parko, vandeniu - alyva šildy
mas, moderni virtuvė, gražus rūsys, 
garažas su įvažiavimu iš gatvės. 
Balansui vieno atviro skola.

P. MALIŠAUSKAS
Bitnm telef.: U. 1-2471, 

Buto HM.: LE- 3-7425.

HAVELOCK - BLOOR,
$2.900 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas, dvi- modernios virtuvės, 
švarus viduj, naujas alyvos šildym.

EMERSON - BLOOR,
$13.800 pilno kaina, 6 kamb. mū
rinis narnos, moderni virtuvė, kret- 
medžio grindys, moderniai įrengtas 
bei dekoruotas, nauja apšildymo 
krosnis, skubus pardavimas.

DURIE - HIGH PARK, 
$3.000 įmokėti, 6 kamb., atsk. 
mūr. namas, kvadratinis planas, 
moderni virtuvė, kietmedžio grin
dys, šoninis įvažiavimas, pilna 
kaina tik $14.500. Skubus parda
vimas.

ARMADALE AVE. - HIGH PARK, 
$17.900 pilna kaina, 7 kambarių 
per du augštus, atskiras mūrinis 
namas, kvadratinis planas, moder
ni virt., vandeniu alyva Šildomas, 
šoninis įvažiavimas.

RUSHOLME RD. - BLOOR,
$10,000 įmokėti, 11 kambarių, 
atskiras mūrinis namas, dvi mo
dernios virtuvės, dvi vonios, puikiai 
įrengtas viduje, vandeniu alyva šil
domas, gorož., puikus did. kiemas.

INDIAN RD. - BLOOR,
$25.000 pilna kaina, 16 kamba
rių atskiras mūrinis narnos, ketu
rios virtuvės, trys vonios, vandeniu 
alyva Šildom., puikus nuomavimui. 

SKLYPAI ETQBICO,
27 sklypai, tuoj galimo pradėti 
statybą.

P. KERBERIS
Biznio fvlof.: LE. 1-2471, 

Buto teL: LE. 5-1584.

AL. DŪDA
Visų rūšių draudimas.

WA. 4-8539
Savi pas savus

"VIENYBĖJE — GALYBĖ"!

TAUPYK 
SAVO KREDITO KOOPERATYVE 

"PARAMA”
Indėliai apdrausti. 

Augštos palūkanos.
Darbo valandos: antradieniais ir penk
tadieniais nuo 7 vai. vak. iki 9 vai. v. 

Šeštadieniais 2-4 vai. pp.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossing- 
ton Avė., Toronto. Ont. Telefono- 

LE. 3-3027.

Užsisakykite anglių
per

Vytautą (r Sigitą AUŠROTUS arba 

O. JONAITIENĘ

Tel. LE. 5-0527
Skubus pristatymas.

TAIP LENGVA PAGAMINTI 
PYRAGAIČIUS IR 

PUDINGĄ
SU

DR.OETKER

Vasario 16 gimnazijos rėmėjų būrelis Nr. 4
Toronte jis atsirado pirmuti

nis. Vasario mėn. suėjo 5 m., 
kaip prie MLBD Toronto Sky
riaus .susidaęė^šio būrelio bran 
duolys: (Tamašauskas, Dvaga- 
šius, Lelis, Preikšaitis, Skirgai
la Anysienė, Bersėnas, Kuolas). 
Po 2 mėn. įstojo dar 15 rėmėjų, 
o toliau narių skaičius vis didėjo, 
kol pasiekė 50. 195 2m. gimnazi- 
j apaskyrė globoti vieną mokinį 
ir suteikė būreliui Nr. 4.

Šis būrelis neturi vieno vado
vo, kaip kiti būreliaič nes dėl 
gausumo narių vienas nepajėg
tų surinkti mokesčio iš visų. Iki 
šiol būrelis turėjo 3 rinkėjus 
(Dragašius, Kuolas, Lelis), Šie
met rinkėjais yra L.. Tamošaus
kas ir A. Kuolas. Visi nariai mo 
ka po $1 į mėn., ti kJ. Bakšys ku
rį-laiką mokėjo po‘$2 į mėn. Bū
relio daugelis narių mielai už
moka pirmyn už metus ar pusę 
metų. Tai labai palengvina mo
kesčio surinkimą.

Būreliui globoti 1952 m. gim
nazija paskyrė III kl. mokinį 
Martyną Sprogį, kuris šiais me
tais baigia VI klasę. Pirmiau bu
vo mokama po $20, o nuo 1955 m. 
birželio mėn. būrelis siunčia, po 
$30 kas mėn. Iš viso, iki šiol, bū 
relis pasiuntė gimnazijai $1411.- 
Tuos pinigus sudėjo šie gimnazi
jos rėmėjai:

J. Dragašius $71, V. Juodišius
— 66, A. Jucys — 62, A. Kuolas
— 58, P. Lelis — 56, A. Alondt- 
ris — 55, J. Simonavičius — 52, 
J. Bakšys — 51, L. Tamošauskas 
ir K. Grigentas po $49, A. Masio
nis — 46, A. Ribskis — 45, A. 
Bumbulis — 44, V. Anysienė — 
35, H. Stepaitis ir J. Bersenas

Savi pas savus!
Auto mašinų mechaniniai darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotų mechanikų greitai ir sąži
ningai .

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., KE. 6149.

(įvažiavimas iš Geary Ave.).
Sov. V. DUNDYS

I

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės i musų atstovą I
* ’ >

Zigmely DidžbaliT
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas U. 9-3558

R. TESLIA Real Estate

po 33; A. Kuolienė — 31, K. Mo- 
tušis ir L. Adomavičius po $28, 
J. Juškaitis — 27, V. Balsys — 
25, M. Meiliūnas — 24, P. Masiu
lis — 22, K. Kalendra ir V. Bloc- 
kis po $21, J. Šulcas — 20, J. Mi 
liušis — 19, A. Barauskas — 18,
J. Strazdas — 16, P. Šadunskai- 
tė, P. Budreika, A. Aperavičie- 
nė ir V. Šaltmieras po $15, P. 
Gulbinskas ir J. Gaižutis po $14, 
A. Pundzevičius — 13, V. Naru
ševičius ir S Treigys po $12, V. 
Abromaitis ir J. Kaškelis po $10, 
S. Juozapavičius, E. Liaudins- 
kienė ir K. Liutkus po $9, G. Ka- 
čanauskas — 8, E. Jankutė ir
K. Gaputis po $6, B. Šadeikis, V. 
Skirgaila ir M. Abromaitis po 
$4, P. Žutautas, J? Tunaitis ir V. 
Germanavičius po $3, V. Bade
nas,, V. Butrimas, K. Barauskas, 
J. Preikšaitis, M. Valaitis ir N. 
Šalkauskienė po $2, V. Krali- 
kauskienė, Pr. Kvedaras, K. Jan 
kus ir J. Sinkevičius po $1.

Mažiau įmokėjo tie, kurie vė
liau įstojo, persikėlė į kitus bū
relius, išvyko arba bendrai pa
vargo ir sustojo. Būrelis gavo ir 
vienkartinių aukų. Aukojo: J. 
Jankaitis $25, A. Masionis $10, 
Bronius-Bruno $7, K. činčius 
$6, E. Gaputytė ir V. Auškis po 
$5, Sporto klubas Vytis $4, M. 
Krušas, A. Lajukas, V. Kudirka 
ir P. Traškevičius po $2, H. Šat- 
kus $1 ir Kanados Liet Sąjunga 
$5.80.

Dabar, praėjus penkiems gim
nazijos rėmimo metams, truputį 
apsidairę, vėl junkimės į bendrą 
darbą, vieni kitus paragindami, 
bet niekam nedėkodami, kad 
Vasario 16 gimnazijos išlaiky
mas pasiliktų kaip gražiausias 
bendrų lietuvių, pastangų ir su
siklausymo pavyzdys.

VASARIO 16 GIM. BŪRELIAI
Kiek gauta žinių, pavyzdingai 

veikia Hamiltono, Sudburio, 
Montrealio, Londono, Winipego 
būreliai.

Kiek silpniau veikia kaikurie 
Toronto būreliai. Būr. Nr. 13 ir 
Nr. 9 buv. vadovams J. Balsiui 
ir J. Tumosui pasitraukus dar 
nesurasti nauji vadovai. Patys 
būrelių nariai turėtų išrinkti va
dovus. Būr. Nr. 4 (MLBD), Nr. 
63 (Ateitim), Nr. 177 (Evangel.) 
veikia patenkinamai. Kiti būre
liai dar nėatsiliepė. Dėl Hamilt. 
koresp. pastabos Šalpos Fondui 
(Tėv. Žib. Nr. 12)-pranešu, kad 
paskut. Hamiltono Vasario 16 g. 
remti komisijos raštas buvo 1955 
m. gruodžio 15 d., bet jo neužte
ko. Tačiau po tos pastabos. T.Ž. 
rasta plati informacija apie Ha
miltono būrelius, ir tų žinių pa
kako. Bendrai, Hamiltono būre
liai yra .stipirose rankose. Jie 
stovi pirmoje vietoje, ir komisi
jai galima tik padėkoti.

Sault Ste. Marle, Ont.
Soult Ste. Marie apyl. 1955 m. 

Tautos Fondo Apyskaita 
Pajamos:

1. Rinki, lankantis po namus ...$ 104,25
2. Parengimų pelnas ................. $ 46.26

Viso pajamų .......$150,51 
Išlaidos:

1. Pasiųsta TF Atst. KandSoje..$ 150,51

Balansas....... $150,51
Rinkliavos metu aukojo: $6į N. Aukš

tikalnis; po $5: A. Bajoras, R. Galinis, 
Z. Girdvainis, S. Grigeioitis, kun. L. Ke
mėšis, J. Skardis, H. Matijošaitis, A. 
Motiejūnas, V. Mockus; po $3: B. Da
bulskis, J. Okmanaš, V. Žiūrauskas; po 
$2: S. Druskos, P. Gasperas, A. Gustai
nis, J. Kvačciauskas, P. Motuzas, J. 
Meškys, J. Melskis, P. Puteikis, Vyt. 
Skaržinskas, V. Vainutis, J. Volovickas, 
A. Vanagas, J. Žebraitis, A. Žemaitis; 
$1,25: V. Bukauskas; po $1: L. Arma
lis, J. Duoba, I. Girdzevičius, J. Gulbi
nas, W. Jakumaitis, B. Kaminskas, V. 
Krumilius, A. Motuzas, P. Umbrasas, V. 
Poškus, M. Pareigis, J. Puteikis, B. Švil
pa, T. Svarlys; po 50 cnt.: A. Kantau
tas ir V. StaŠkūnas.

Visiems aukotojams, o taip pat ir 
V. Karnėnui, kuris naudodamas savo 
mašiną visą rinkliavos laikotarpį man 
talkininkavo, nuoširdus ačiū.

V. Mockus.
Tautos Fondo įgaliotinis

* Šault Ste. Marie'je.

Roma. — Grupė buvusių ka- 
cetininkų, švęsdami 10 metų iš
laisvinimo sukaktį, aplankė po
piežių Pijų XII padėkoti už jo 
pagalbą kalinimo metu.

Įvairių rūšių 
. apmušalų 
specialistas

Taip pat augštos rūšies 
AUTO SĖDYNIŲ 

APVALKALAI. '
2060 DUNDAS ST. W.

Telefonai: 
Biznio LE. 2-1425, 
Namų LE. 6-6783.

TANGO
SHOES

624 BLOOR ST. W.
Telefonas LE. 5-4207 /

Vyriškų p moteriškų batų 
europietiška krautuvė.

Atidaryto nuo 9 vai. ryto iki 6 v. v. 
Penktadieniais nuo 9 v. ryto iki 9 v.v.

GERIAUSIOS RŪŠIES BATAI.

Savaitgaliais' galimo susikalbėti 
LIETUVIŠKAI.

KVIEČIAME ATSILANKYTI

MAZAR TRADING CO.
TORONTO, 852 DUNDAS ST. W., TEL EM. 3-5520

PRIIMA IŠSIUNTIMUI VARTOTŲ IR NAUJŲ 
DALYKŲ, VAISTŲ IR MAISTO

SIUNTINIUS
į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir į visus Sov. Rusijos kraštus. 
Muitas apmokamas mūsų įstaigoje, gavėjas NIEKO nemoka. 
Nauji siuntimo būdai! Siunčiame taip pat siuntinius iš Anglijos.,

Siuntiniai pasiekia adresatą greitai, 
yra apdraudžiami ir pigiai persiunčiami.

Katalogus ir pavyzdžius galima apžiūrėti vietoj Ly. Mazar Co.
SMULKESNIŲ ŽINIŲ SUTEIKIA

MAZAR TRADING CO.

Cleaners

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

Garantuotas saugojimas.
Mokama atsiimant.

Garantuojame.
Pasiimame ir pristatome.

Specialybė: cheminis valymas įvairių užuolaidų.
Atsiminkite, kad vasariniai rūbai netinkamai laikomi sugenda. 
Mūsų sandėliuose jūsų vasariniai rūbai bus rūpestingai saugomi; 
Kai darysite rudeninį apsitvarkymą, valyti viską duokite žino
mai firmai:

CITY CLEANERS
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557 

Somėtų valymo patyrimas

, ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų. *

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St Toronto. Tel. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS.
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VA SI S’
872 BLOQR ST. W. /prie Owngton/ TORONTO - Tekt LE 1-4605

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

BLOOR - DUFFERIN, $1.500 įmokė
ti, 5 kambariai, atskiros, šoninis 
įvažiavimas, 2 garažai.

BLOOR - LANSDOWNE, $2.000 įmo
kėti, 8 dideli kambariai, mūrinis, 
didelis kiemas ir 2 garažai.

PARKDALE, 7 labai dideli kamba
riai, atskiros, vandeniu alyvo šil
domos, sklypas 69 iš 150, geras 
pirkinys, įmokėti $7.000.

BLOOR - OSS1NGTON, naujas 2-jų 
butų po 5 kambarius namas, di
delis kiemas ir garažai, įmokėti 
$5.900.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
5 i

Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu LE. 1-4605

V. VASILIAUSKAS

PRIEŠAI
(Atkelta iš 2 psl.)

• kaip visas drebu nuo įsitempi-!
• mo. Kad tik galėčiau jį pasiimti
• kartu!
- Mano šūvių salvė pataiko tie- 
! šiai į jo liemens vidurį. Lėktu

vas metasi į viršų. Už akimirkos
,'~?į apgaubia liepsnos. Kabinos 
Z dangtis atsidaro ir sumirga pi- 
; loto kūnas.
‘ Žemė artėja šuoliais. Iššokti
• jau pervėlu. Randuosi virš dido- 
» ko lauko. Žemyn sveria nosis ir 
Z lėktuvas sėda. Liepsnos beveik 
i jau siekia veidą. Žemės gaba- 
Z lai kyla į orą. Duslus sunkus
• garsas. Dėžė šliaužia sukeldama 
į debesis dulkių ir minkštoje že-
- mėje išrausia sau duobę. Užsi-
• dengiu rankomis veidą ir stip- 
Z riai įsiremiu kojomis. Per se- 
“Ikundės dalelę viskas pasibaigia.

Kaž kas sloginančiai suduoda
• per galvą.
• —-Tai mano gyvenimo pabai- 

. » ga — švysteli mintis prieš pra-
• randant sąmonę ...

Nebeprisimenu, kaip man pa- 
’ vyko iš to degančio laužo išsi-
• -krapštyti. Tačiau, matyt, kaip 
Z nors tai padariau. Slegiančios
• mintys prabėgo, beliko tik aš- 

trus skausmas galvoję.: Prisime-
i nu sproginėjančios amunicijos 
’ zvimbiančias kulkas. Keliuosi ir 
t klumpu ir vėl keliuosi norėda-
• mas atsitolinti nuo lėktuvo prieš 

galimą7 sprogimą. Laimė, kad 
kuro bakas tuščias.

Ryjančios mano lėtuvą balz- 
Z ganos liepsnos sudarė aštrų 

. ' priešingumą juodų dūmų ka
muoliams, kurie dideliu stulpu 
kilo į dangų. Už kelių šimtų jar
dų degė kitas lėktuvas. Lyg per 
miglas ateina mintis, kad tai tu- 
retų būti mano jankis.

Kad tik skausmas sustotų! 
Mano galva! Mano galva! Su- 

> spaudžiu ją abiem delnais ir at
siklaupiu ant kelių. Žemė varto
si prieš mano akis. Taip pasidaro 

• 4 bloga, taip tąso, taip kankina, 
kad burnoj lieka tik žalių syvų

• skonis. Ir čia Thunderbolts ne
palieka manęs ramybėje. Jie 
sminga į mane ir šaudo ...

Calvert pastabos

Jtanahiečiai sako
(tariama An the KIU-TY) .

Kartais sakoma, kad asmuo dirbo "on the Q-*T". Tai reiškia, kad 
kas nors daroma kitiems nematant, tyliai -"on the quiet". "Q*T" 
yra pirmoji ir paskutinė žodžio "quiet" raidė. Žodžio vidurys išme
tamas,* norint humoro dėliai pabrėžti slaptumą

Calvert DEGTINĖS VARYKLOS,

Amherstburg, Ontario*

GERIAUSIA PAGALBA 
jūsų nosiai

Foce-etle yra ekstra stiprių, sausų 
AR DRĖGNŲ? Ekstra minkštų taip pat.. 
tai pilnai kanadiškas gaminys, kuris vi
siems patiks.

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
(rengia naujas, visų rūšių krosids: vandens, oro .or kombinuotos, kūre
namas anglimis, Olyva at gezu. Daro pagrindimus krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys Sudegina daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina se
nus od burvieriut, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšildymo Šakas. Atlieka vi
sus skardos darbut, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti, J rengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDEUS PASIRINKIMAS. HSIMOKtHMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

844 Broadview. Ave. Tel. HA. 1623
SAV. L J. ZALECKIAI.

Reikalaukite

M Šiuo ženklu

Kodėl vilkinti kankinančius skilvio gožų ar nevifškinimo dėl rūgš
čių skausmus? Paimkite geriausių vaistų Kanadoje nuo skilvio, 
kepenų, geltonfigės, inkstų, pustės ir šlapumo kanalų sutrikimų.

Kaino $6.00 ir $4.00 už buteliuką.

LUSCOE PRODUCTS LTD„ LT-
NOSINATTtS 

VEIDUI

r ■iru fpi

VYRAMS, MOTERIMS IR VAIKAMS

H

HIGH PARK, 7 kambariai, gero mu
ro, alyva šildomos, įmokėti $3.000.

COLLEGE - RUSHOLME RD., nau
jas 6-Šių atskirų butų pastotas, di
delis kiemas ir garažai, geras pir
kinys.

RUSHOLME RD., 9 labai dideli kam
bariai, 2-jų augšty. atskiras, ekstra 
butas rūsyje, vandeniu alyva šil
domas, labai didelis kiemas ir 2 
garažai, įmokėti $7.500.

HIGH PARK, 18 butų apartamentas 
ir garažai, geros pajamos, žemas 
įmokėjimas.

llgas man buvo kelias iki lau
ko pakraščio ir saugumo. Paga
liau įsiverčiu į negilų griovį ii 
vėl pasaulis išnyko iš mano są
monės. Jėgos išseko...

nu

Atgavęs sąmonę pdjuntu, kad 
kažkoks vyras nejudėdamas sto
vi ant griovio kranto ir žiūri į 
mane. Jis augštas kaip jaunas 
medis — tai amerikonas!

Šiaip netaip atsisėdu. Didelis 
žmogus atsisėda šalimais. Iš pra
džių nekalbame nei vienas. Aš 
tik atreihiu alkūnes į kelius ir 
su rankomis laikau skaudančią 
galvą. Jankis pasiūlė cigaretę. 
Padėkoju ir atsisakau, tuo pačiu 
momentu siūlydamas savo. Jis 
taip pat atsisako, tad mes užsi
rūkome kiekvienas savo.

-—Ar jūs skrido te tuo Messer
schmitt? — klausia jis.

— Taip. į
— Sužeistas?
— Jaučiu kažką panašaus.
— Jūsų pakaušis krau juo j a.
Jutau kaip kraujas ritosi per 

sprandą. Jankis tęsė toliau:
— Ar iš tikrųjų jūs mane 

mušėt? .
— Taip.
— Bet aš nesuprantu kaip jūs 

galėjot! Jūsų dėžė buvo tik 
liepsnų masė. •

— To nemačiau.
Augštasis amerikonas paaiški

na, kaip jis pastebėjo mane vos 
virš debesų ir su draugais metė
si paskui.

— Atrodė, kad tai turėjo būti 
geras laimikis! — pridėjo jis.

Pradedu ir aš kalbėti: .
— Kaip jums atėjo į galvą už- 

skristi į mano prieki, kai mane 
variklis sustojo?

— Per didelis greitis, beto, kas 
galėjo manyti, kad jūs dar ga
lėtumėt šauti...

— Čia ir buvo jūsų klaida.
— Tikins esu ne pirmasis kur j 

nūmušėt. Ne tiesa? — juokėsi 
jis.

— O, ne. Jūs esat dvidešiml 
šeštas.

Nelabai malonias pasiūlymas
Chemikas profesorius labora

torijoje aiškina daromą bandy
mą:

— Panelės ir Ponai, tamstos 
matėte, kaip štai čia pasigamino 
pikrino rūgštis. Tai labai dide
lės sprogstamosios galios me
džiaga. Jei mūsų bandyme būtų 
padaryta klaida, mes visi išlėk
tume į orą... Bet, ponai, prašau 
ateiti arčiau, kad galėtumėte 
mane sekti...

Mat, kaip atsitiko
Jonas aplanko savo bičiulį li

goninėje. Pamatęs jį visą subin
tuotą, Jonas klausia:

— Kaip gi čia taip atsitiko?
— Nusibodo taip stumtis po 

pėdą kamšaty, tad panorau su 
savo automobiliu pasukti, į šoni
nę gatvę...

— Taip, bet kaip gi ištiko ne
laimė?

— Matai, "ten gatvės visiškai 
nebūta.

Optimistas
— Namo šeimininkas rhane iš

metė tiesiog į gatvę, — skundė
si nelaimingas benamis.

— Laimingas esi, kad negyve
nai Venecijoj, — ramina jį drau
gas. — Būtum atsidūręs tiesiai 
vandeny.

Amerikonas pasisako numušęs 
septyniolika vokiečių. Po kelių 
dienų turėjo vykti namo. Paste
bėjęs žiedą ant mano piršto pa
klausia ar aš vedęs.

— O taip. Turiu ir du mažus 
vaikus. — Parodau jam nuotrau
ką savo žmonos ir Ingrid.

— Labai gražios, — pastebi 
pritariančiai linkteldamas. — Iš 
tikrųjų labai, labai gražios.

Man malonu, kad jis pagiria.
Jis taip pat vedęs. Jo žmona 

dabar ten anapus turės veltui 
laukti. Visai susirūpinęs didysis 
žmogus klausia, ką dabar su juo 
darys. s

Paaiškinu, kad jis bus nuga
bentas į specialią amerikiečių 

■lakūnų belaisvių stovyklą.
— Ar esat karininkas? .
— Taip, kapitonas.
— Šiuo atveju pakliūsit į ka1. 

jįaiukų. stovyklą,,.Su .jumis, byęs 
gerai elgiamasi.. Mes su belais
viais lygiai taip pat gerai elgia
mės kaip ir jūs.

Dar maždaug pusvalandį gan 
draugiškai praplepam. Jis atro
do neblogas žmogus. Tarp mūsų 
nebėra nė mažiausio šešėlio ne
apykantos. Nei jokios priežas
ties, kad ji galėtų iškilti. Per 
daug mes turime bendra. Abu 
buvome lakūnai ir abu vos per 
plauką išsigelbėję nuo mirties.

Iš netoli esančios prožektorių 
baterijos prisistatė ghipė karei
vių su pakeltais šautuvais.

— Atsiimkit tą savo prakeiktą 
artileriją, jūs avinai — šaukiu 
jiems. Ant kelio randame be
laukiantį sunkvežimį, šeši jan
kiai iš vienos tvirtovės tupi su
sitraukę kampe. Jie atrodo la
bai apglušę. Aš ir mano kapito
nas atsisėdam greta. Nors pats 
jaučiausi pusiau miręs, stengiau
si keliais anekdotais šiek tiek 
partiją prablaivyti.

Pakeliui jankių skaičius dar 
padidėjo. Vienas iš jų buvo gan 
sunkiai sužeistas į koją. Prižiū
riu, kad mūsų vytai jį rūpestin
gai įkeltų į vidų. Buvome nu
vežti į Brunswick aerodromą 
prie Broitzum. Čia atsisveikinu 
su savo bendrakeleiviais. Pa
spaudžiame viens kitam rankas 
palinkėdami geriausios sėkmės.

— Viso geriausio!
— Daug laimės! «
— Auf Wiedersehen!
Po valandos mūsų eskadrilės 

tarnybinis lėktuvas parveža ma
ne į eskadrilę. Visi vyrai išsky
rus mane vieną buvo laimingai 
grįžę. Aerodromo vadovietės 
kambary aš vėl apalpstu. Mane 
nugabeno į mano kambarį. Pa
kilus karščiui, naktį buvau nu
vežtas į ligoninę.

”. 'T / Vis ne vienas _
Į batą užėjęs žmogelis iš kar- 

to paprašė pripilti 4 stikliukus 
degtinės.

—Lauki dar trijų draugų? — 
paklausė padavėjas.

-r«Ne! Bet aš nepratęs vienas 
gerti, — atsakė tas.

Gyvenimiškas palyginimas
4 Mažai mergaitei aiškina, kas 

yra vagis. Kad geriau suprastų, 
paima pavyzdį.

— Sakysim, aš, tavo tėtei ne
matant, įkišu ranką į jo kišenę 
ir paimu pinigų. Kas aš būsiu?

Mergaitė kiek pagalvojus, sa- 
?ko: -

— Būsi mano mama...
Paaiškina

‘ Maima,' kodėl policininkas 
čia stovėdamas turi grandinėle 
prisirišęs švilpuką?

— Kad netyčia nurijęs galėtų 
greifistraukti.

Vagies nelaimė
— Kad tave šimts!—skundžia

si vagis vagiui. — Pamečiau laik
rodį. •

— Ar auksinis buvo?
— Ne, bet brangus šeimos pri

siminimas. Jį buvo pavogęs ma
no dėdukas. /

Augina grūdus paukščiams
(CSc) Vienas Ontario Elgin 

County ūkininkas nuima dide
lius derlius, bet tik paukščiams.

William Sapelak, vienas iš 
nedaugelio, rytinėj Kanadoj 
pradėjo kultivuoti grūdus skir
tus paukščiams lesinti. Jo di
džiausias rūpestis, kad suspėti 
derlių nuimti prieš tai,’kol jo 
paukščiai patys nesudorojo.

• Sapelak sako: “Būdavo taip, 
kad aš keliu 4 ar 5 vai. rytą, einu 
su šautuvu į laukus ir juos sau
gau ligi sutemstant nuo paukš
čių. Baidau juos šūviais”.

Šiemet Šumanus ūkininkas iš
sprendė problemą. Jis išrado 
triukšmą keliančią mašiną, kuri 
jo 50 akrų lauke kas septynios 
minutės sudaro lyg ir sprogimą, 
panašų fšūyį.

■“Dabar aš galiu ilgiau pamie
goti”, — sako ūkininkas.

Paieškojimai ’
Vytautas ir Algirdas Šakaliai 

prašomi atsiliepti šiuo adresu: 
Mr. Bačkys, 85-64 98 Street, 
Woodhaven 21, LI, NY.

Pętraitienė Aldona, ieško Ma- 
žiulienės Genovaitės, atrodo,’ 
paskutiniu laiku gyvenusios 
Rockforde, III., USA. Rašyti: 
Aid. Petraitienė, Kaunas, II-Ju- 
lijanava, Lietuvos TSR. ;

Paieškomas agr. Jul. Špokevi
čius, kilęs iš Burgėnų km. Salo
čių v., Biržų apskrt. Ieško gimi
nės iš Lietuvos. Pranešti: Sen
kus A., 211 Drinkwater St., Sud
bury, Ont., Canada.

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji tr 
vartoti dalykoi: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. do- 
lykoi.

Atvykite asmeniškai j mūsų san
dėlį ar prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Busite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

.TdefoMs EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
B Kanados. Didžiausias prekių past-

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
B ritu Kol u m bi įos 

Apylinkės Valdybos 
Raštinė

ir Voldybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras

Jonas J.lustisA.L.B.
Suite 22, Tunstall Building, 

709 Dunsmuir Street, 
Vancouver 1, B.C., Canada z 

Telefonas: Pacific 4511.

Dr. J. URBAIT1S
Gydytojas ir Chirurgas 
1398 DUNDAS ST. W.

Telef. LE. 6-9622
Priima taip pat ausų, nosies ir 

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

vai. pp. ir 6-9 vaL vak.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/
TELEFONAI:

Įstaigos: Namų:
EM. 2*2585. ST. 8-5088.

W. A. LENCKL B. A, EEB. 
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107 

»
Telefonas EM. 6-4182

Valau fotelius
IR ĮVAIRIAUSIUS KILIMUS, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 
iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI Lt. 1-4973 /

P. KARALIŪNAS.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W.

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904
Sav. D. KAUNAITĖ

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

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

Telefonas LE. 3-3881
■
Į. --— ■) Į. Į. I ĮĮ, l» !■ *1

DAŽAI IR SIENOMS
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas

I
 Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

TeL EM. 4-2715

LUBYS 
UPHOLSTERING

2 DELAWARE AVE., 
Toronto,

Telef. LE. 4-9830, po 6 vai. v.
Dirbame sofas 50% pigiau nei krau
tuvėse. Pvx. už $60 įsigysite $120 
vertės sofg. Taip pat ir kiti minkžti 
baldai. Taisome ir atnaujiname senus.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE 5-7714 

Toronto

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis importuotų medžiagų vyrų ir 
moterų kostiomoms pasirinkimas. Už
sakymus atlieku žemiausiomis kaino

mis. Duodame iSsimokeįimui.
12M Dundas St W., Toronto 
(tarp Dovercourt Ir Lisgar) *

Dr. M. Arštikaitytė
345 BLOOR ST. W. /prie Huron/ 

Suite 12.
Telefono i: kobineto WA. 1-3584, 

romų WA. 3-5555.
Toronto, Ont.

Dr. Aleksas Valadka
1081 ĖLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933 

i 

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 1 vai. pp.—3 yal. pp.' 
Rentgenas pagal susitarimą.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Ava.
TELEFONAS LE. 4-4778

Priėmimo valandos: 11-1 vai. p.p.; 
vakarais nuo 6-8 vai. vak.; trečiadie
niais tr šeštadieniais 11 -3 vai. p.p. 
' Kitu laiku pagal susitarimą.

• — f

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LE 6-1794 
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vak. (pagal susitarimų).

- į

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir žeitadieniais 
pagal susitarimų

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St., Toronto
Tel. EM. 4-6515

Seymour Her mani
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

Suite 410

394 Bay St., Toronto, Ont
Telef.: EM.4-9912

arba EM. 4-8532.

JEFFERY, JEFFERY
& FROST

Advokatai, Notarai
371 BAY ST., Toronto 

Telef. EM.6-5255
Prašoma kreiptis j

N. ČEPULKAUSKIENĘ

GEORGE BEN, BA. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St W., Toronto 
Telefonai: LE. 4-8431 ir LE. 4-8432

Medžio darbai
Virtuvių (cinkų) ir lentynų 
įrengimai. Pritaikoma prie 
sienų ir tt

K. TUBA
77 Fuller Ave^ Toronto 

Telef. LE 1-6244

A. STANČIKAS, boiges Notional Ra
dio Institute radio ir televizijos skyrių,

TELEVIZIJOS

HADIO APARATUS
‘ . -- F

—O—— nil ................. .............■■■—■

Dr. WILLIAM J. Z1NCHES1N 
B.A., M.D., L.AA.C.C.

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo volondos: 10- 12 vol, 2 • 

4.30 vol. ir 7-9 vol. vok. 
606 BATHURST STREET

Toronto
Telefonas LE, 3-4323

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistes. 

Naujas adresas nuo balandžio 1 d.
288 ST. CLAIR AVE. W., 

/prie Spadina Rd./
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-3 ir 
nuo 6-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
4 1-2 vai. p.p., kitu laiku pagal susi
tarimą.

Telefonas LE. 4-6851

Dr.John REKAI
Chirurgas Ir akušeris

Dr. Pairi REKAI
Vidaus ligų specialirtas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Tarauto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir v 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St W. Toronto 

kampas Euclid Ave.
Priima vakarais Dagai susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga .

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

(at Dundas)

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
WRr litfrio akių nervus, kurie daŽ 
nai sukelta ga’vos skaudėjimų ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.

(prie Geoffrey St.)
Telef. LE. 2-5493

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v.

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 3-9978

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalles Ave^ Toronto 

Įstaigos direktorius 
A. LIŪDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos • Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — 

WALTER C DEAKON, 
B.ASc., R.P.E.

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius.

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 

teisinius ir kitus reikalus.
— Telef. LE6-^

.................................- ■ ■

L t
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ir premijos įteikimas
* * *z *1

Programoj
Juzė Augaitytė,

Kauno ir Vilniaus operų solistė

Julija Rajauskaitė,
Žymi pianistė

St. Gailevičius
Akompanuoja solistei

kultūros žurnalo, Koncertas ~ Literatūros vakaras
: literatūros veikalą šiemet įvyks balandžio 15 4-.4-val. p.p. TORONTE PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE, 

dalyvauja:
Rašytojai:

Antanas Vaičiulaitis, 
Jonas Aistis, 

Paulius Jurkus 
ir premijos busimasis laureatas

F
ii.

MII
RENGIA “AIDŲ” LEIDĖJAI — PRANCIŠKONAI.

AUKA: $2.00, $1.50, $1.00. Studentams ir moksleiviams pusė kainos.

Į šį koncertą - literatūros vakarą visi yra maloniai kviečiami atsilankyti.

TCKCNTC, Out.
Šv. Jono Kr. par. žinios

— Šį penktadienį, bal. 6 d> 
7.30 vai. vakare iškilmingas va
karines Mišias laiko kųn. kap. 
B. Pacevičius savo dvidešimt 
metų kunigystės sukakties die
ną, o šeštadienio vakare — po
būvis sukaktuvininkui pagerbti.

— Ateinantį sekmadienį 11 v. 
Mišios > aukojamos už lietuves 
moteris, kovojančias už Dievo ir 
tautos idealus tėvynėje ir už jos 
ribų. Pamaldos užprašytos 
KLKM Draugijos šv. Jono Kr. 
par. skyriaus. Pamokslai — kun.. 
Ažubalio: “Jie pažino Viešpatį 
duonos laužyme”.

— Nuoširdžiame susikaupime 
ir dvasiniame pakilime praėjo 
Did. Savaitės ir Velykų iškilmės 
pagal naujus liturginius potvar
kius. Did. šeštadienio popietę, 
lankydamas kitas bažnyčias, ap
lankė ir šv. Jono Kr. bažnyčią 
vysk. Francis Allen, Ekscelenci
ja pasigėrėjo skoningu Kristaus 
Karsto papuošimu, o Velykų 
švenčių proga palinkėjo parapi
jai likti pavyzdine šios vyskupi
jos tautinių parapijų tarpe.

— Iš vyskupijos kurijos patir
ta, kad parapijai nurašyta $2.750 
skolos nuo bendrosios sumos, o 
už likusią skolą kurija neims 
nuošimčių.

— Šią savaitę parapijos kuni
gai lankys parapijiečius sekan
čiose gatvėse: Wright, Garden. 
Fern, Galley, Pearson, Marion, 
Roncesvalles ir Sorrauren.

— Gili padėka geradariams už 
gausias gėles bažnyčios papuo
šimui ir duosnias aukas Velykų 
švenčių proga.

■— Ateinantį šeštadienį 8.30 v. 
šv. Mišios už ė.a. Algirdą Jog- 
miną, mirusį vienoje berniukų 
prieglaudoje Vokietijoje.

— Sutuokta: Jonas Linkūnai- 
tis ir Edith Probst.

— Pakrikštyta: Vincas Star
kevičius, 
kauskas, 
Vinskas 
tinš.

Antanas Algis Rut-
Kristoforas Bruce 

ir Rauda Maria Rau-

Stef. ir Mykolas Derviniai jau 
laimingi seneliai. Velykų pirmą
ją dieną jų sūnaus Brunono šei
ma padidėjo vienu nariu — susi
laukė dukrelės Zuzanos. Jaunie
ji Derviniai gyvena Otavoje, kur 
jis tarnauja karališkojoje raito
joje policijoje. Ponia Stp. Dervi- 
nienė šį trečiadienį išvyksta Į 
Otavą aplankyti sūnaus šeimos.

“Dainos” susirinkime 
kovo 25 d. Liet. Namuose patir
ta, kad Velykų dovanų išsiųsta 
130 senelių po 2 dol.; kelioms 
šeimoms ir pavieniams ligo
niams sanatorijose — po 10 dol. 
Buvo ir daugiau prašymų, bet 
dėl ištuštėjusio iždo reikėjo dau
geliui dovanėles atidėti.

Gauta dovana — 10 dol. sene
liams iš p. U. Jauniškiėnės, Wi- 
nipege. Ji siunčia savo mirusiojo 
vyro Povilo vardu. Tas parodo, 
kad gera Povilo Jauniškio širdis 
yra gyva, tik ją atstovauja jo 
geroji žmona, Dainietės nuošir
džiai dėkoja p. Jauniškienei.

Šį susirinkimą priėmė Ela 
Kuzmickienė ir Stasė Jokuby- 
nienė. Ačiū joms už tikrai šiltą 
ir malonų priėmimą.

Sekantis susirinikimas įvyks 
bal. 29 d. Jį priims Marytė Ta
rn u laitienė ir Vanda Jasinevi- 
čienė. Pas kurią įvyks — bus 
pranešta vėliau. M. F. Y.

Vad. Promenade parado kara
liene šiemet buvo išrinkta lie
tuvaitė Eleonora Liaudinskaitė- 
Mašalienė. Renkama buvo iš 18 
kandidačių, kurių kiekviena iš 
kitos tautybės. Parade visos da
lyvavo savo tautiniais drabu
žiais. Rengėjai visoms padova
nojo po trumpus minkos ap- 
siaustukus.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Norime pasidžiaugti gausiu 

parapijiečių dalyvavimu Didžio
sios Savaitės apeigose. Padėka 
visiems, kurie aukojo gėles. 
Karstas ir visa bažnyčia sken
dėjo gėlėse. Nusistebėjimo ver
tas buvo organizacijų drausmin
gas .dalyvavimas Švenčiausio 
pagarbinime. Garbės sargyboje 
prie Švenčiausio dalyvavo: Pa
rapijos Komitetas, Ne. Pras., Se
selės. M. altoriaus tarnaičiai, pa
rapijai priklausą skautai, ateiti
ninkai jaunučiai, moksleiviai ir 
sendraugiai, par. orkestro studi
jos mokiniai, parapijos choras, 
tretininkai, PBRM būrelis, para
pijai priklausančios Kat. Mot. 
Dr-jos narės, sporto klubas 
“Aušra” ir šauliai.

Didi padėka tenka parapijos 
chorui, kuris labai praturtino 
Didžiosios Savaitės ir Velykų 
dienos apeigas. Energingu sol. V. 
Verikaičio vadovavimu choras 
paaugo iki 50 choristų ir pato
bulėjo.

— Kovo 30 d. įvyko centrinio 
parapijos komiteto susirinkimas, 
kuris nusprendė bal. 15 d. tuoj 
po pamaldų šaukti parapijos su
sirinkimą. Susirinkime bus pa
tiekta parapijos finansinė trijų 
mėnesių apyskaita ir ateities 
veikimo planai. Tame pačiame 
susirinkime buvo apsvarstyta 
pra. par. statybos pašventinimo 
programa. Pašventinimo iškil
mės įvyks geg. 20 d., per Sekmi
nes. Po pašventinimo parapijos 
auditorijoje įvyks iškilmingas 
banketas. Kadangi pati salė ne
pajėgi sutalpinti visų parapijie
čių, buvo nuspręsta apriboti da
lyvių skaičių. Bilietai bus par
davinėjami iš anksto. Bilieto 
kaina $2 banketo . išlaidom pa
dengti. Nedirbantieji galės įeiti 
nemokamai. Banketo metu bus 
renkamos statybos vajaus aukos. 
Programą banketo metu išpildys 
parapijos meninės pajėgos. Be 
to, ruošiamas parapijos istorijos 
leidinys su pašventinimo prog
rama ir skelbimais.
— Tėvai prašomi klebonijoje 

registruoti vaikučius pirmai ko
munijai parengti: Šis penktadie
nis yra pirmas mėn. penktadie
nis. Mišios 7 v.v. Prieš Mišias ir 
Mišių metu bus klausoma išpa
žinčių.

— Parapi j iečiai gali namuos- 
na pasiimti velykinio švęsto 
vandens, kuris padėtas vestibiu
lyje prie pamaldų salės.

— Pradedant šiuo sekmadie
niu po 9 vai. šv. Mišių giedamos 
tradicinės Marijos Valandos.

— Pirmas povelykinis parapi
jos parengimas įvyks šį šeštadie
nį 8 v.v. Prisikėlimo salėje. 
Veiks turtingas bufetas, pasi
linksminimui gros “Orchestra 
Cubana”. Parapijiečiai kviečia
mi linksmai praleisti vakarą ir 
paremti parapijos statybą. Įėji
mas — $1.

— Kovo 29 d., aprūpintas pas
kutiniais sakramentais mirė inž 
A. Barauskas. Palaidotas bal. 2 
d. šv. Kryžiaus kapinėse iš Pri
sikėlimo bažnyčios. Užuojauta 
velionies žmonai ir artimie
siems.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Dufferin St., 
Ave., Rusholme Pk. 
lock Ave., Rusholme 
vercourt Rd.

— Pakrikštyti:
Pranas Dovidaitis, Birutė Jani
na Kiaupaitė, Rūta Aldona Ma
rija Sprenaitytė, Kristina Anne 
Peteraitytė, Loreta Stefanija 
Smolskytė, Nijolė Teresė Pau
lauskaitė, Dana Liucija Tamo- 
šauskaitė, Viktoras Kęstutis 
Korsakas, Danutė Liucija Abra- 
mavičiūtė, Ričardas Antanas 
Balnis.

Gladstone 
Cr., Have- 
Rd. ir Do-

Romualdas

Pirmas povelykinis Prisikėlimo parapijos parengimas 
šį šeštadienį 8 v. v. savoj salėj.

TURTINGAS BUFETAS, ŠOKIAI. ' PELNAS ■ — PARAPIJOS STATYBAI.
GROS “ORCHESTRA CUBANA”. . . ĮĖJIMAS — 1 DOL.

Rengėjai: , ... .
t Parapijos Komitetas ir

PPRMB

MONTREAL, Oue.

Ijaimėjo iškalbos varžybas
Metropolitan Toronto atskirų 

mokyklų viešo kalbėjimo varžy
bose mergaičių grupėje I-mą 

’ vieą laimėjo Teresė Kudirkaitė. 
o antrą vietą Inge Vaitkutė 
Margaret Marois užėmė trečią 
vietą. Berniukų sekcijoje I-mą 
vietą laimėjo John Disney. 
Abiejų lietuvaičiu nuotraukas 

.su taurėmis įdėjo The Telegram 
dienraštis ir katalikų savaitraš
tis “The Canadian Register”.

Inge Vaitkus tėvas lietuvis, o

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldy pervežimas Toronte ir tolimomis 
•intencijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visos vežamas turtas ap
draustas. Važinėjam kės sevaifo | Meat.

T. - - TIL. Lt. 4-1403 
TORONTO

VLIKo pirm. J. Matulionis > 
Didįjį šeštadienį atvyko pas šei
mą į Torontą. Čia p. Pirmininkas 
išbus iki šio ketvirtadienio. To
liau vėl grįžta į savo nuolatinę 
būstinę Niujorke.
DIENORAŠČIO IR TĖVYNĖS 

VAIZDŲ KONKURSAS
KF Švietimo skyrius pereitais 

mokslo metais yra skelbęs šeš
tadieninių lituanistinių mokyklų 
ir Augšt. Lituanistinių kursų 
moksleiviams dienoraščio ir tė
vynės vaizdų rinkimo konkursą.

Mokyklų vedėjai ar atskirų 
šeimų tėvai prašomi medžiagą' 
siųsti iki balandžio 15 d. šiuo ad
resu: KF Švietimo skyrius, 235 
Ossington Avė, Toronto, Ont.

Jei dėl tam tikrų priežasčių 
kurios mokyklos nesuspėtų at
siųsti konkurso medžiagos, kon
kurso komisija dar priims dar
bus iki gegužės 1 d. Konkurso 
komisijos nariai bus pranešti 
ateinančią savaitę.

KF Švietimo skyrius.
Paaukojo Kultūros Fondui
Vis labiau mūsų visuomenė 

įvertina Kultūros Fondo veiklą 
ir ji finansiniai remia.

Liet. Akc. B-vė “Talka”, vado
vaujama Toronto visuomenės 
žymaus veikėjo p. Strazdo, KF- 
dui paaukojo $100, akių gydyto
ja dr. Marija Arštikaitytė auko
jo $20. Jauna gydytoja dirba su 
dideliu pasisekimu savo profe
sinį darbą, nepamiršdama ir pa
reigos lietuvių bendrūomenei.

Toks realus parėmimas KF-dą 
įgalina dirbti kultūrinį ir švie
timo darbą. Aukojusiems nuo
širdi padėka. Kultūros Fondas.

Liet. Kultūros Draugijos 
visuotinis susirinkimas šaukia
mas balandžio 14 d., šeštadienį, 
3 -vai. pp. “TŽ” patalpose.

Į kun. B. Pacevičiaus pagerbi* 
. «ną, įvykstantį šeštadienį bal. 7 
d. 7 v.v. šv. Jono Kr. par. salėje, 
užsirašyti dar galima šv. Jono 
Kr. klebonijoje, Margio Vaisti
nėje, “Tulpės” svetainėje, bei 
pas rengimo, komiteto narius.

Moksleivių ateitininkų 
jaunučių grupės susirinkimas 
įvyks bal. 5 d. 2 v. pp. -muzikos 
studijoje. Kviečiamas jaunimas 
lankantis pradžios mokyklą.
Šv. Jono Kr. pašalpinės Dr-jos 

mėnesinis susirinkimas 
ivyksta šį sekmadienį, balandžio 
8 d. 3 vai. pp. šv. Jono Kr. par. 
salėje.
M. Liet. Bič. dr-jos susirinkimas 
Balandžio 8 d. 4 vai. pp. Liet. 
Namuose šaukiamas M. Liet. Bi
čiulių dr-jos Toronto skyriaus 
narių susirinkimas. Susirinkime 
bus L. Tamošausko paskaita 
“Karaliaučiaus Kraštas ir Lie
tuva” ir kiti draugijos reikalai 
svarstomi.

Kadangi paskaita yra aktuali 
šių dienų lietuvių pastangose ir 
diskusinė, prašome visus lietu
vius: tiek narius, tiek nenarius 
į susirinkimą atvykti. Ypač tiki
mės, kad visi nariai atsilankys, 
nes seniai besimatėm.

Skyriaus V-ba.
SLA 236 kuopos 

susirinkimas įvyks šį sekmadie
nį bal. 8 d. 2 v. pp. Liet. Namuo
se. Visiems nariams dalyvavi
mas privalomas, nes bus valdy
bos rinkimai. Kviečiami ir sve
čiai. Koresp.

“Dainos” Kartūno balius
Bal. 14 d. Liet. Moterų Šalpos 

grupė “Daina” rengia tradicinį 
Kartūno balių Top Hat salėje.

Visos ponios ir panelės kvie
čiamos ruošti suknias — kartū
no. Trims gražiausioms ir origi
naliausioms suknioms skiriamos 
gražios dovanos. Pelnas — trem
tinių šalpai.

TLCh Varpas kitą šeštadienį, 
balandžio 14 d., koncertuos De
troite, Western High School sa
lėje, 1500 Scotten. Chorą pakvie
tė JAV Liet. B. Deroito apylin
kės valdyba.

Dėmesio, dėmesio!
6. m. balandžio,mėn. 7 d. 7.30 v. v.

Skautams Remti Draugija rengia
DIDŽIULĮ PAVASARIO ŠOKIŲ 

VAKARĄ - BALIŲ
naujai atremontuotuose Lietuvių Namuose.

Visus maloniai prašome atsilankyti ir smagiai praleisti laiką. 
Veiks bufetas su visokiais gėrimais. Norintiems užkąsti bus 

lietuviškos dešros su kopūstais.

Šokiams gros Trimitas.
Įėjimo mokestis $1. Gautas pelnas skiriamas skautų tautinių 
šokių grupei rūbams įsigyti.

Skautams Remti D-ja.

CANADEURO KLUBAS 
33 Bundas Street West

VIENINTELIS EUROPIEČIŲ KLUBAS TORONTE.
• • “ • • .e ....

MINKŠTI IR KIETI GĖRIMAI, EUROPIETIŠKI VALGIAI.

Kas trečiadienis mėgėjų - artistų programos.

PENKTAD1ĘJJIAIS - ŠEŠTADIENIAIS ŠOKIAI, grojant euro
piečių orkestrui. Protarpiais programa, dalyvaujant kartais net 

RADIO - TELEVIZIJOS ARTISTAMS.
Pradžia (trečiadieniais, penktadieniais, šeštadieniais) 8 vai. vak.
KLUBAS VEIKIA KASDIEN, IŠSKYRUS PIRMADIENIUS.

ATVYKSTA 
VELYKŲ BOBUTĖ

Balandžio 8 d., Atvelykio sek
madienį 3 vaE pp. Prisikėlimo 
par. salėje, Toronto vaikučiai 
Velykų Bobutės sutikimo proga 
rengia Balių -L Maskaradą 
Velykų Bobutė atvyksta tiesiog 
iš Lietuvos, lydima zuikelių ir 
su vežimu margučių, kuriais ap
dovanos vaikučius.

Vaikučiai pasipuošia maskara
diniais kostiumais, už kuriuos 
tris geriausius Velykų Bobutė 
duos dovanų.

Programoje:
Iškilmingas Velykų Bobutės 

sutikimas, dainos, žaidimai, ra
teliai ir tt. Velykų Bobutės mar
gučiai ir kostiumų premijavi
mas. a-

Įeinant aukojama nuo asmens 
nemažiau 25f L. Vaikų Darže
liui. L. Vaikų Darželio Rėmėjai.

Muz. St. Gailevičiaus mokinių 
pasirodymas, numatytas,: balan
džio 8 d., dėl techniškų kliūčių 
nukeltas į balandžio meni 22 d.

Op. sol. Pr. Radzevičiūtė ir 
sol. V. Verilkaitiš 

balandžio 14 <j. koncertuos Cle- 
velande. Konęęrtą rengia Mote
rų Sąjungos 36 kuopa.

KONCERTAS HAM1TONE
Čikagos vyrų choras balan

džio 14 d. koncertuoja įĮąnailto- 
ne. Su juo kartu atvyksta sol. 
St. Baranauskas ir Draugo lau
reatė B. Pūkėlėvičiūtė. Bilietus 
Toronte bus galima įsigyti šį 
sekmadienį po pamaldų abiejų 
parapijų spaudos kioskuose. Bi
lietų taip pat galima įsigyti 
“Tulpės” valgykloje ir pas p. O. 
Indrelienę — 202 St. Clarens, 
tel. LE 1-8522.

Aldcna Zarambaitė šv. Juoza
po ligoninėje baigė gailestingų 
seserų trijų metų mokyklą ir 
pradėjo darbuotis toje pačioje 
ligoninėje.

Ar vanduo fluoriduotinas, To
ronto miesto taryba žada pateik
ti klausimą per sekančius bal- 
saimus miesto gyventojams, o 
vėliau specialų įstatymą parla
mentui žada pateikti Ontario 
provincinė vyriausybė.
BALTIC valgyklai reikalinga pardavėja. 
Tek EM 6-7060.

Trijų dirbančiųjų šeimai reikia dviejų 
kambarių ir virtuvės be baldų. Skambin
ti po 6 v.v. LE 2-9586.

Išnuomojamas II augšte frontinis kam
barys vienam asmeniui. LE 6-8268.

Išnuomoja mosi švarus saulėtas kamb., 
netoli Lietuvių Namų, galima virti, yra 
garažas. Tel. LE, 4-2972.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė II 
augšte /su baldais/. Tel. LE 3-7215.

Išnuomojamas butas: du kambariai, vir
tuvė, praustuvė III o. Telef. LE. 4-7286. 
Kreiptis iki 4 vai. p.p.

Išnuomojami 5 did. gražūs kambariai, 
gražiai dekoruoti, patogūs. Tel. WA 2- 
8522e

Išnuomojamas 1 frontinis didelis kam
barys ll-me augšte 1 arba 2 asmenims, 
galima naudotis virtuve, netoli Prisikė
limo p-jos. Tel. LE 3-1029.

Išnuomojamos 1 augšte frontinis kam
barys ir garažas. TeL EM 8-0948.

Ieškau moters vedybų tikslu 
tarp 35-45 metų amžiaus. Esu 41 
m., turiu pastovų darbą ir trijų 
kambarių namą. Rašyti: St. Pap
lauskas, Chisholm, Alberta.

CHEVROLET
NAUJI AUTOMOBILIAI: 
lengvos motinos ir sunkvežimiai.

Taip P«t didžiausias vartotų mažinu 
pasirinkimas. Keižiame senus auto
mobilius j naujus. Prieinamos kainos. 

Geros ifcimokėjimo sąlygos.
WEST YORK MOTORS 

(Canada) LTD.
1785 ST. CLAIR AVE. W.. Toronto, 

Telefonas RO. 2-8171.

Lietuvis agentas 
VLADAS SLĖNYS 

(namų tel. LE. 2-5641)

1212 DŪNDAS ST. W. - TORONTO

ŽUKLA^fMO
• ir įvairius kitus 

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik

J. BERŽINSKAS %
TELEF. LE. 2-J547

1

tiar-

rin

M. Liet. Seimelio Visuotinis 
Susirinkimas. Sekmadienį, ba
landžio 22 d., 5 vai. pp. Aušros 
Vartų parapijos salėje, 1465- de 
Seve, yra šaukiamas Montrealio 
Lietuvių. Seimelio Visuotinis 
Narių Susirinkimas, kurio 
betvarkė yra sekanti:

Susirinkimo atidarymas,
Susirinikmo prezidiumo 

kimas,
Seimelio Prezidiumo pirmi

ninko pranešimas,
Revizijos Komisijos praneši

mas,
Mandatų Komisijos rinkimas, 
Seimelio- —

mas,
Revizijos Komisijos rinkimas, 
Einamieji reikalai,
Klausimai ir sumanymai, 
Susirinkimo uždarymas.
Kvorumui nesusirinkus už 1 

vai. bus šaukiamas antras susi
rinkimas, kuris bus skaitomas 
teisėtu bet kuriam narių skai
čiui dalyvaujant.

Susirinkime dalyvauja visi 
rinkti Seimelio nariai bei kiek
vienos organizacijos įgalioti at
stovai.

Prezidiumo Pirmininkas.
MLB D-jos skyriaus visuotinis 

susirinkimas šaukiamas balan
džio 8 d., sekmadienį, 12 vai., 
tuoj po pamaldų Aušros Vartų 
parapijos salėje. Darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Naujų narių įsirašymas,
4. Valdybos pranešimas,
5. Kontr. komisijos pranešim.,
6. Valdybos rinkimai,
7. Kontr. kom". rinkimai,
8. Einamieji reikalai.
Visi draugijos nariai prašomi 

kuo skaitlingiausiai dalyvauti, 
o taip pat kviečiami ir nenariai, 
nori įstoti į draugiją.

Nurodytu laiku reikiamam 
narių skaičiui nesusirinkus, po 
pusvalandžio ten pat. ir ta pat 
darbotvarke kviečiamas sekan
tis susirinkimas, kuris skaitysis 
teisėtu, nežiūrint dalyvaujančių 
narių skaičiaus. Skyr. vba.

Šie metai atmintini šv. Kazi
miero parapijonims. Did Ketvir
tadienio vakarą atnašauta pir
mosios šv. Mišios po “savo nau
juoju stogu”, kaip klebonas kun. 
J. Bobinas džiugiai pareiškė. 
Tiesa, tai tebuvo dar nepilnai 
Įrengta rūsyje salė, bet faktas, 
kad jau galima Dievą garbinti 
savo kampe, pradžiugino ir se
nąjį ir naująjį Montrealį. Did. 
Šeštadienį, prieš 11 v. v., salė jau 
kimšte prikimšta 600 maldinin

Prezidiumo rinki-

priėmė,.kų, kurių veik visi vėliau 
šv. Komuniją. Ypač buvo 
gu matyti kelioliką, kurie 
kaip per eilę metų buvo 
vo Stalo atšalę, bet dabar, 
torine ptogė^ grįžo prie savo 
pelių ir tėvų katąlikiškų 
f»ų. Per pamokslą klebonas 
J. Bobinas visiems padėkojo 
Ikšiol teiktąją statybai 
ir pareiškė, kad 
klebonijos statyba 
viskas, kas jau matoma, 
sios bažnyčios ($130.000). Be to,; 
suteikta $2.000 paramos Aušros 
Vartų parapijai (viso bus duota; 
$10.000). Parapijos iždas jau tuš-* 
tėja, tad klebonas prašė atsiliep-; 
ti šimtui gerų lietuvių vyrų ar^ 
moterų ir paskolinti parapijai po i 
$1.000. Tada, sako, pradėtasis^ 
darbas bus visų Montrealio lie-: 
tuvių pasididžiavimui gražiai: 
užbaigtas. Visa kolekta šio va-; 
karo esanti skiriama apmokėti; 
krėslams; kurių nupirko 300 po; 
$5. Didelė padėka priklauso ir; 
varg. K. žižiūno vedamam cho
rui, kuris puikiai sugiedojo ypa
tingai šioms pamaldoms išmok-; 
tas mišias. V. ’ «

Uždaros rekolekcijos : ;
Nedidelis būrelis mergaičių: 

susirinko uždaroms rekolekci-; 
joms Nekaltai Pradėtosios M.- 
Marijos Seserų namuose, kovo* 
25 d.

Rekolekcijų vedėjas Tėvas J. 
Raibužis, S J, kalbėjo ramiai ,ir 
įtikinančiai apie džiaugsmo 
svarbą religiniame gyvenime.

Šv. Jono, liuterionių .bažnyčio
je, Jeanne Mance & Princd Ar
thur gt. kampe, Atvelykio.- sėk- 
madienįj balandžio 8 12.36 v.
pp.. lietuvių pamaldos. Po jų pa
rapijos susirinkimas. :

Kun. dr. M. Kavolis;-:
Reikalingi namai pardavimui: 

dviejų, trijų šeimų; ar apart- 
mentai. Reikalinga. žemė parda
vimui: pavieniai lotai ir dides
ni plotai. Turime eilę rimtų pir
kėjų ir negalime pa tenkintis jų 
pareikalavimų. Ūž ‘ pranešimą 
mokame iki 10% nuo mūsų už
darbio. Paskutinių metų, bėgyje 
esame išmokėję arti $200 6 Mont 
realio tautiečiams už pranešimą 
apie parduodamą namą ar as
menį norintį pirkti Šiuo metu 
operuojame $50.000 kapitalu. Di
desniam reikalui esant labai 
greitai galime sukelti ir daugiau. 
Skubiam pardavimui ištikus —- • 
prašome pranešti. . *

Adamonis & Budrumas 1 
PL 8501.

kun.

a paramą 
apmokėta

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos'bet kokiam geram tikslui.

“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų
parapijos salėje. Banko kambaryje. 5'^

Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, HE. 4280

B. SERGA U T I S - Realtor •'
REAL ESTATE, GENERAL INSURANCE, MORTGAGES

Telefonas LE. 4-2426
> < . , . -x , X *«, * t ? ••'J

Didelis žemės sklypu posirinkimos Toronte ir užmiestyje. Paskolos statybinin
kams geriausiomis išlygomis. Esame Toronto ir Kanados Real -Estate Bord'o Hė- 
riais. Gauname visus Žios organizacijos namus pardavimui, todėl perkant ar 
parduodant, kreipkitės pas mus efektyviam patomovimui* *

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
High Pork • Bloor, $20.000, 9 komb. otskiros nomos su .visois bo Ida is, 

alyvos šildymas, garažas su šoniniu įvažiavimu, arti Bloor g-vės, 
$10.000 I

Indian Rd. - Bloor, $28.000, 10 kamb., atskiras namas, 2 mod. virtuvės 
.<fc»ns - alyvos šildymas, didelis žaislų kambarys rūsy, 2 garažo^ 
arti Bloor, įmokėti $7.000.

Dufferin - St. Cloir, $11.800, 7 komb., pusiau atskiros, tvarus nomas, 
dymos, leninis jvožiavimds, įmokėti $2.000.

fit GARDENS
• REAL ESTATE . - .

1611 BLOOR STREET WEST. TORONTO. ONTARIO 
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-8772. Vakarais

, REIKALINGI NAMAj


