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Amžinasis mūsų tautos žodis

iff

bet paprasčiausias bandymas lo- Sven Grafstroem.

dar- j JAV sudarė sutarti su D. Bri-

dėmesys skiriamas aviacijos fab-

Vyt Kastytis. 
♦

Europon be kongreso žinios pasi- 
salyė ir sen. Taf.t. Bęt buvęs res
publikonų kandidatas į preziden
tus Dewey pareiškė, kad kiek
vienas, kas mano, kad JAV galį 
būti ginamos tik jūrų ir oro lai-

Kai 1918 m. vasario 16 d. Vals
tybės Taryba Vilniuje Dr. Basa
navičiaus bute pasirašė Nepri
klausomybės Aktą, ji ne ką nau
ja sukūrė, bet deklaravo pasau
liui amžinąją lietuvių tautos va- 
ią — vergovės meto jos amžinąjį

Sovietu revanšas nepavyko
Kada JTO, po ilgų svyravimų kalizuoti Korėjos karo veiksmus, 

vis dėlto Kinijos komunistus pa- neleidžiant jiems persimesti į ki- 
krikštijo agresoriais, Sov. Sąjun- tas teritorijas. JTO neturi jokių 
ga tą patį mėgino padaryti' su duomenų, kad amerikiečių bom- 
JAV. Jau prieš porą mėnesių so- bonešiai tyčia būtų perskridę Ki- 
vietai JTO apkaltino amerikie- nijos sieną. Jie bombardavo Man- 
čiuš Formozos invazija ir Kinijos 
teritorijos bombardavimais. Da
bar, kada -šitie kaltinimai buvo 
svarstomi JTO politiniame komi
tete, sovietų atstovas S. K. Ca- 
rapkin bandė pravesti dvi rezo
liucijas. Pirmoji turėjo pasmerk
ti dėl iš kažkur ištrauktos ame
rikiečių “invazijos” į Formozą, 
o antroji -reikalavo pasmerkti 
amerikiečius dėl nuolatinio ko-i JTO, nors ir pasmerkusi ko
munistinės Kinijos sienų pažeidi- ! mumstinę Kiniją, vis dar nepa- 
nėjimo — amerikiečių bombone- laidoja vilčių Korėjos gaisrą už- 
šiai 328 kartus buvę įskridę į Ki- gesyti taikos derybomis. Kinie- 
nijos teritoriją ir ten išmetę bom čiai jau iš anksto atsisakė turėti 
bų krovinį. bet kokių reikalų su JTO trijų

JTO politinis komitetas į šiuos LSmenU “ger0S Y?05” komitetu- 
, . ...... , ; . . . Kom tie tas vis dėlto yra orgam-

Tiesa, amerikiečiai paskelbė, Komltžb pfeniirinkas 'yra. Tat 
jų laivynas gins Formozą nuo bet Irano atstovas Entezem. Indijos 
kokios invazijos. Tačiau tie pa- delegatas Benegal Rau nusiplo- 
tys amerikiečiai juk ir Čiang- vė rankas. Kanados užsienių rei- 

‘nesiskaito su istorinėm j kaišekui uždraudė keltis į Kiniją, kalų ministeris Pearsoj^taip pat 
pamokom”. Esą Korėjoje mes ore j Vadinasi, toks amerikiečių žings- atsisakė. Tuo tarpu tėra sutikęs 

‘dominuojam, o tenka trauktis i nis toli gražu dar nėra invazija, dalyvauti vien Švedijos atstovas 
’’i Į Europą kariuomenę reikią 

* ; siųsti, jei Europa pati pastatys 
' dar daugiau, nereikią sugriauti 
pradėto Europoje darbo.

Šį ketvirtadienį užsienių ir ka
rinis komitetas pradės apklausi
nėjimą šiuo reikalu, pirmaisiais 
pakviesdami Acheson ir štabų 
viršininką Bradley.

“Amerikos Balsas” lietuviškai

Oficialiai dar nepaskelbta, bet 
mūsų žiniomis “Amerikos Bal
sas” lietuviškai turėtų prabilti 
vasario 16 d., t.y. penktadienį, po 
suomiškosios programos, 11 ar 
11.15 vai. rytą. Kalbės valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas E. Bar 
rett, ministeris P. Žadeikis, kong- 
resmanas Flood ir ALT atstovas.

širdis, ne tik į atmintį. Tebus mū
sų veiksmų vairuotojas, o ne vien 
deklamacija. Nesakykim, kad 
mes maži ir nepajėgūs. Ne visada 
lemia fizinė jėga bei skaičiai. Pa
saulį dažnai nugali didi dvasia, 
nugali tiesos žodis. Tad stovėkim 
mes už ji mūru. Skelbkim jį . .
pasauliui — skelbkim jį atkak-I Vasario 17 d., rodos, tuo pačiu 
liai, su-fanatišku užsispyrimu. ^a^ku bus antra transliacija, ku- 
Pasaulis vieną kartą nulenks gal- i metu bus perskaitytos anų 

; . įkalbų santraukos, o po to seks
va tiesiai, o lietuvių tauta suos 1 trumpos kalbos diplomatų šefo 
tėvų Amžinojo Rodžio laisvąjį j p. min. Lozoraičio ir VLIK žodis, 
kelią. Transliacijos vyks 250 banga.

Siųsti ar nesiųsti kariuomenę Europon, 
JAV pasidarė dienos klausimas

Pastaruoju metu JAV gyvai vynu. Tai nesąs izoliacijonizmas , . • . • » ■ • . i • . i • . Y . T •

_ Dėl šito idealo gyventi laisvai 
ietuvių tauta pusantro amžiaus

p lovėsi su germaniškojo pasaulio 
intplūdžiu, dėl jo ilgus amžius 
grūmėsi su nuolat augančiu Mas-

I kvos kolosu.
įi Valst. Taryba tik atitinkamai 
P aiko aplinkybėms suformulavo 
y . ėvų ir protėvių testamentą, pas- 
L kutiniais keliais dešimtmečiais 
= atkastą iš po laiko suneštų dul- 
- ’ diskutuojamas vyriausybės nusi- ; arba pasitraukimas, bet realiz-
= Laisvo gyvenimo idealas, gy-|statymas pasiųsti Europon dau-.mas.
I 73S tautos'pasąmonės gelmėse, :giau kariuomenės. Buvęs prezi-! kariuomenės siuntimą

B luotas tyrai.tr 
iada pirmą kartą buvo-suformu- dentas Hoover vasario 9 d. pa- 
luotas tyrai .i^paįiktas kaip ra^ kartgįp,?s££ė,v|' 
sytas'" testamentas^ ateinančibms^iyAūs jj^v^gir 
kartoms. Ano' meto tautos valios vynu, nusistatyti ginti tik vaka- 
reiškėjų mohikanų gyvųjų tarpe rinį pusrutulį tol, kol Europa pa
ves keletas bėra likę, bet už šitą! ti nepastatys tinkamų armijų 
šventą žodį stovi ir amžius sto-' Jis kartu pasiūlė 10 punktų ata-j 0 
vės visa tauta, kol bus gyvas tinkamą programą, kurioje Siūlo i 
nors vienas lietuvis. | nesiųsti kariuomenės Europon, i

Dėl šito idealo šiandien tėvv- ibet^int\F^^vFiliPinu^ Ja' L 
įėja vargsta tautos masė, dėl ' rankas Čiang i į
jo kovoja narsieji partizanai, jam ‘ kaisekai ^reikalaut!, kad ki- 
tarnauja išeiviia ir tremtiniai'.?i ^ Valstybes liautųsi rėmę ko- 
Kaip ir visada, lietuviu tarpe vra ’ n^mstmius karstus. Jei Europa 
nesutarimu ir ginču, bet laisvės j kristP-s.aY° ^gos linija pa- 
idealo atsižadėjusiu tėra tik ap- aa^U Viduržemio jurų sritį ir 
ia'^li’i sauielė ‘ ; Indijos vandenyną, o antrąja At-

v. lanta ir Ramųjį vandenvna. Vis-Amzinrji tautos žodi šiandien i„:. . , ■ v. , |ka reikia paremti oro ir juru laiminime suspausta širdimi, bet su ; ‘
X'linSasJugoslavija galimas naujojo karo židinys 
tuvis ištvers. O šioji diena mums , Tito propagandos šefas Mlovan ikaras dar negali kilti, nes ir S 
visiems tik primena mūsų didžią- j Djilas 10 dienų viešėjo Londone į Rusija nebus pasuruošus anks- 
ją pareigą, nuskaidrina paširyži- i jp daug tarėsi su britų pareigu- Įčiau kaip 1952 m. gale.
mą ir duoda progos apgalvoti, ką j nais ir net su Churchilliu. Jugo-į
kiekvienas dar turėtume padary-i Flavija esanti nusistačiusi išly- JAV oro bazės Art. Rytuose 
ti. Kova vyksta žūtbūtinė, dar- Į 
bo daug, uždaviniai milžiniški, o 
artėjame Į sprendžiamąją kovos 
fazę. Tad daugiau organizuoto 
tikslingumo, daugiau energijos ir 
pasišventimo bei pasiaukojimo. 
Kiekvienas individualiai ir ko
lektyviai tesupranta savo misi
ją, tesupranta, kokios aukos ir 
kokio darbo reikalauja iš kiek-j

ginti nesutarimus su vakarais
mananti, kad galinti būti užpul- tanija, kuria JAV perima užda- 
ta net šį pavasarį, tačiau jokios vinį modernizuoti eilę D. Britani- 
pagalbos negavusi ir neprašanti, jos oro bazių Viduržemio jūrų 
Neprašanti dėl to, kad nenorinti: srityje ir Artimuosiuose Rytuose, 
suvaržyti rankų savo “taikos” j Ten- nebūsią laikoma JAV‘oro 
propagandai, nenorinti tuo iš-' laivyno dalinių, bet aerodromus 
šaukti puolimą ir pagaliau ži- ■ paruošti taip, kad kiekvienu me
nanti, kad nei JAV, nei D. Bri-įmentu galėtų būti panaudojami 
tanija tuo tarpu jai nieko nega- Į dabartinių karo laivyno lėkiuvų

vieno tėvų paliktas Amžinasis Jį duoti, nes pačios ginkluojasi ir ir kad sandėliai būtų pripildyti 
Žodis. Tebus jis įaugęs į mūsų

džiūrijos pasienyje esančios Yalu 
upės tiltus, per kuriuos kiniečiai 
siunčia savo kariuomenę į Korė
ją. Jeigu kuri nors bomba nukri- ' 
to Mandžiūrijos pusėje, dėl to 
kalti patys kiniečiai — nereikė
jo jiems žygiuoti į Korėją. Abi 
rezoliucijos buvo atmestos visiš
ka balsų dauguma. Tik sovietinio 
bloko atstovai balsavo už jas.

38 paralelė peržengta
Korėjos frontuose vis dar sek- komunistų pdsitraukimo priežas- 

mingai tebevyksta “riboto po- tis niekam nežinoma. Nenoro- 
būdžio” JT kariuomenės puoli- mis peršasi mintis, kad jie, gal 
mas. Amerikiečiai jau pasiekė būt, turi kitokių planų. Jeigu šį 
Pietinės Korėjos sostinę Seoul, pavasarį turėtųprasidėtipasauli- 
kuris betgi dar ginamas. Kiti da-: nis karas, be abejo, kiniečiams 
liniai pirmadienį peržengė 38 pa- jau dabar būtų laikas savo ka- 
ralėlę ir užėmė Jangiang, 5 my
lios už jos. Kiniečiai lig šiol trau
kėsi, į kautynes didesnių kariuo
menės vienetų nemetė, bet vasa
rio 13 d. centriniame fronte vėl 
paspaudė ir įsibrovė 18 mylių į 
JT linijas Wonju kryptimi. Ar
tai naujo puolimo pradžia ar pa- ' tos. Amerikiečių žurnalistai įro- 
prastas dramblio pasipurtymas? dinėja, kad karo su sovietais šiais 

Amerikiečiai savo laimėjimų metais dar nebus. Naujorkas bu- 
;nuopelnus priskiria aviacijai — \vo užplanavęs pastatyti visą se- 
ypač napalm benzino bomboms, į riją priešlėktuvinių slėptuvių, 
kurios ugnies jūra paverčia d i-.Dabar gi nuo šio plano atsisaky- 
džiulį žemės plotą. Kiniečių nuo- 'ta, nes, girdi, Vašingtonas mano, 
stoliai žmonėmis yra pasiekę be- kad jo įgyvendinimui jau nebe- 
,venk 60.000 vyrų. Tačiau tikroji'bus laiko ... .

Ir Kanada sukruto ginkluotis

riuomenę išdėstyti naujuose stra
teginiuose taškuose, iš kur ji ga
lėtų žygiuoti į Burma, Indiją, 
Hong Kongą, Indokiniją. Korėja 
tokiu atveju nustotų didesnės 
reikšmės. Visa bėda — niekas ne
žino naujojo pasaulinio karo da- I , . A -1 • w • * 1 * X * *

-£----,-- r------,.... J-- — „ ....
sąjungininkus ginkluoja. ; benzino. Bazėse nuolat būsią

Manoma, kad sovietų satelitai į techniškų specialistų amerikie-i Visa ginklavimosi naštą lig šiol ma sukomplektuoti daugiau para 
dar nėra pasiruošę, nors Rumu- Kokios bazės čia turima gal- nešė JAV. Vėliau, palyginti, di- išiutininkų dalinių ir priešlėktu- 
nijoje, Bulgarijoje ir Vengrijoje V0Je’ neskelbiama. Spėjama, kad deles sumas ginklavimosi reika- vinės artilerijos vienetų. Avia- 
jėgos yra kaupiamos. Paties Tito ta* bus Siaurės Afrikos. Grai- Jams pažėrė Didž. Britanija. Da- cija gaus 3.000 naujų lėktuvų. Vi- 

; armija nemaža, 32 divizijos, bet ^1ios’ Turkijos, Irako ir Jorda- bar jau ir Kanada trijų sekančių sos Kanados pakrantės bus ap- 
! ginkluota senais ginklais. Sateli- no aerodromai, ypač Bengaši. Su- metų laikotarpyje yra pasiryžusi | saugotos tankiu radaro tinklu, 
tai dabar kelia didelį triukšmą eso z°noie, Kipras, Habbanija ginklavimuisi išleisti 5 bilijonus Viena aviacijos divizija, suside- 
prieš Tito, tačiau manoma, kad Ira^e ir Amman Jordane. [dolerių. Už šią gražią sumelę bus danti iš 11 naikintuvų eskadrilių,

— Otava. — Vyriausybė yra pastatyta 100 laivų, įrengta uos- bus sta : Europą .Ypatingas 
nusistačiusi netrukus paskelbti tų gynyba, praplėstos laivų sta- skiriamas aviacijos fab-

■ suvaržymus plieno teikimą vi- tykios, paruosti pareigūnų kad- , • • • tvj i v
soms toms statyboms, kurios ne- rai ir sandėliai visuotinai mobi- nk5 praplėtimui. Didelę Kana- 

i tarnauja krašto pajėgumo’ sustip-! lizacijai. Pačios Kanados gyni- doje pagamintų ginklų dalį gaus
1', ’Ik. rinimui. 'mui nuo tiesioginio puolimo no-'Atlanto pakto tautos.

Pasiruošimai keturių didžiųjų konferencijai vyksta
Trys “didieji” sovietams vėl 

buvo įteikę notą dėl keturių di
džiųjų konferencijos, kurioje tu
rėtų būti išrištos visos dabar pa
saulį varginančios problemos. 
Sovietai iš principo sutinka derė
tis, bet jie vis dar reikalauja, kad 
pasitarimų pagrindą konferenci
joje sudarytų Vokietijos demili- 
tarizavimas. Tuo tarpu Vakarų 
diplomatams dabar yra žymiai 
svarbesnių klausimų, nes pašau-1 sovietų pasiūlymu tartis visos į bus pradėta taikyti praktikoje, 
lio taiką ir ramybę drumsčia ne, Vokietijos reikalu ir kaip rea-

vokiečių militaristai, bet sovieti- guoti į Rytinės Vokietijos norą 
nis imperializmas. Vašingtonas, susijungti su Vakarine Vokieti- 
Londonas ir Paryžius dar tebere- ja. Trečioji problema liečia Va- 
daguoja atsakymą Maskvai. ,karų Europos apginklavimą. Ši-

Tuo tarpu į Frankfurtą Vaka- tie amerikiečių > ambasadorių 
rinės Vokietijos amerikiečių zo- pasitarimai turės didelės reikš- 
noje buvo suvažiavę 20 JAV pa- mės JAV politikai Europoje Jo- 
siuntinių iš savo postų įvairiuo- kių oficialių pranešimų apie pa
se Europos kraštuose. Jie turėjo1 si tarimų rezultatus neskelbiama, 
rasti atsakymus į du labai komp- bet jie paaiškės netolimoj ateity- 
likuotus klausimus. Ką daryti su je, kada naujoji politinė linija

tyrai.tr
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SS tarptautiniai įvykiai plėtojasi kryptimi, kuri yra vienintelė galima sąlyga atgauti visiem pavergtiem laisvę, o tik laisvė sykiu su teisingumu yra tikrasis pagrindas taikai.III.Kaip su antruoju veiksniu? Ar mūsų pastangos bus reikšmingos? Ar tie “mes” tai tremtiniai, ar tėvynėje likusieji? Mes negalim turėti pretenzijų priešingumų eigą nulemti. Esančių tremtyje, emigracijoje, rolė panaši, kaip tų, kurie pirmojo pasaulinio karo metu buvo už Lietuvos ribų. Petrapily, Stockhol- me, Ženevoj, Berne, Paryžiuj esantieji lietuviai kėlė ir populiarino Lietuvos nepriklausomy-

J. BRAZAITISKąrtojama tiesa: žmogų atskirsi nuo kitų gyvių iš to, kad jis vienas iš visų, akis laiko pakėlęs į dangaus erdves. Tačiau svetimoj žemelėj tos akys nuo kieto vargo, nuo kovos dėl dienos rūpesčių sunkiai bepajėgia domėtis daigaus mėlynėm. Bent trumpai valandai tad Vasario 16—toji įgalina nusikratyti kasdienybe. Viename šios dienos laisvo lietuvio žvilgsny susitelkia lietuvių tautos tolimoji ir artimoji praeitis, neaiški dabartis su ateities lūkesčiais. Susitelkia viename žvilgsnyje visas tas mūsų valstybinio gyvenimo bangavimas: galinga valstybė, paskui jos laisvės netekimas, paskui vėl didžiom pastangom z valstybės atkūrimas ir vėl nelauktas netekimas, šitas bangavimas rodo tuos pačius mūsų valstybinio likimo veiksnius. Tuos pačius tolimoj ir artimoj praeity. Gal tuos pačius, kurie lems ir mūsų valstybės prisikėlimą ateity. Būtent • Lietuvos> buvimą ar žlugimą lėmė a) ypa- ’ kyklą, taip mūsų negali būti tinga tarptautinė padėtis, “jie” ir “mes”. Iš kiekvieno mū-,M pačios Lietuvių tautos pas- sų tauta šiandien, reikalauja au- tangos ir pajėgumas.
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Nbrs mūsų, broliai, nedaugei yra, 
jei ris vienybė—būsime tvirti; .. 
stosim i darbą vyras į vyrą, 

ik» 
stiprybės.ineiV .aašytebVienybės sąvoka visiems yra suprantama ir aiški. Vienybė neša laimėjimą, o susiskaldymas— anarchiją ir žlugimą, šių dienų Prancūzijos ir Italijos silpnumas

sus mus turi rišti lietuviškumo saitai.Nesvarbu, kad jis yra kitos partijos lideriš arba buvęs komiteto pirmininkas, kuris tavęs grįžusio iš belaisvės nepriėmė į. stovyklą, nesvarbu ar jis yra daktaras ar baigęs tik pradžios mo-
yra; aštrus politinis susiskaldy-(kos. Ji nepripažįsta išimčių, kada mas. Šiandien, kada rikiuojamos vyksta kova už jos laisvę. Į šią pasaulio jėgos kovai, vieningu- kovą turi visi vieningai jungtis, mas yra pirmasis laimėjimo rei- < kalavimas. Todėl rusai patys ar- kais išsireiškimais ir darbais.___ba per savo pakalikus siūlymais (Darbas be vieningumo ir plano, neį kitos" pusės ji "neturėjo

ateity kitų planetų būtybės žemėje įsitaisys bepročių kalėjimuTačiau yra daugiau pagrindo manyti, kad taip nebus. Kokia pažanga padaryta, palyginti su 1945 metais! Atpirkdama savo buvusio prezidento klaidas, Amerika atsistojo priekyje ko; vos su bolševizmu. Ne tik materialinės kovos! Amerika meta šūkius, kurie atitaiso ir Europoj įsigalėjusią sužalotą įdeologiją. Iki šiol kertinis tos Europos ideologijos akmuo buvo taikos idealas. Taikos bet kuria kaina. Jį kartojo ne tik bolševikų pataikūnai, bet ir bažnyčių atstovai. Taikos šūkiu faktiškai buvo pridengiamas sovietų vykdomas smurtas okupuotuose kraštuose. Išlaikyti taiką reiškia ramiai žiūrėtą kaip bolševikai milijonus žmonių žudo. Tai buvo grabo taika, sovietinė taika, pax sovietica. Trumanas (1950) pirmasis išdrįso atitaisyti šį masinį psichozę ir garsiai ištarti: už taiką yra aukštesnis idealas, būtent teisingumą s ir 1 a i s v ė!
bei gąsdinimais dažnai įkiša kylį į Vakarų ir Amerikos kuriamą bloką. Prisimenam Vokietijos, Kinijos, Ispanijos klausimus, kur jiems gana vykusiai vyko ir vyksta paskaidyti, sukelti abejonių arba nors laiko laimėti.Mūsų maža saujelė, kuri turime džiaugtis turėdami laimės nejusti ant savo pečių naikinamo bizūno, kada mūsų likę broliai miršta kaudamiesi, turi ypatingai glaudžiai, šeimyniškai sugyventi. Kaip po maro išlikę gyvi priešas priešą bučiuoja ir laiko savo broliu, taip mes, išsigelbėję nuo raudonojo tvano, turime šį jausmą pajusti. Šiandien kiekvienas lietuvis yra brolis, be politinių— partinių, religinių skirtumų. Nesvarbu jo ideologija, bet svarbu, kad jis yra lietuvis, mano brolis,kuriuo galiu pasitikėti, vienas antram -pagelbėti, atverti Savos širdies žaizdas. Tik jis gali mane suprasti, nes mus riša mūsų praeitis, mūsų vargstanti tauta. Ne- ►. svarbu ar jis partilĮ^Sr*nėparti- nis, ar namų savininkas ar benamis, ar turi banko taupmenų knygelę ar sėdi kito kišenėje, ar jis buvęs kareivis ir mitęs belais-

virtusių agresoriais ir padariusių suokalbį pirmiausia dėl Lenkijos ir Baltijos valstybių.
Esam dabar gryna imperialisti

nės konspiracijos aukaAr toji auka nueis veltui, ar ji padės atsigauti Lietuvos valstybei, priklausys nuo tų pačių dviejų veiksnių ir jų pajėgų santykiavimo.Dabar tarptautinė padėtis mums yra nepalankesnė faktiškai (ne teisiškai!) kaip 1913 metais. Viena — ir 1795 ir 1918 ir net 1940 metais Lietuva tebebuvo riboje tarp dviejų kon- ktirentų ir pretendentų į Lietuvos teritoriją. Šiandien šitoji riba nusikėlė toli į Vakarus iki Elbės ir gal net toliau. Lietuva paliko už d v i e j ų geležinių uždangų. Žinios iš už pirmosios uždangos — iš Čekoslovakijos, Lenkijos ir kitų vadinamųjų satelitinių kraštų, kurie į Sovietų Sąjungą nėra įjungti, lengr viau pasiekia pasaulį. Bet žinios iš anapus antrosios uždangos, iš tų valstybių, kurios jau prievarta įjungtos į Sovietų Sąjungą, labai sunkiai prasilaužia į Vakarus. Ir Vakarai kitaip į jas žiūri, negu į pirmąsias. . .Ant ra — blogiau šiandien, nei Saivina j U viltis. 1918 metais ir < rinis kolosas sutrupintas, bet rytinis yra neproporcingai išaugęs. Išaugęs tiek, kad jis yra rimtas konkurentas jau ne tik buvusiam mūsų vakarų kaimynui, bet visam likusiam laisvam pasauliui. ' - ..Trečia — ir pačiam krašte pačių lietuvių jėgos niekada nebuvo taip naikinamos, kaip dabar. Kuo gi tada grįsti viltis? Jau 1945 metais Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas išlaisvinimą grindė Rytų ir Vakarų interesų priešingumu, kuris turės privesti prie konflikto, sudarydamas tuo būdu tarptautinę padėtį, kuri ir Lietuvą įgalintų atsikurti.Galim pažymėti, kad anų die- Sienių, iš svetimųjų tarpo. Tada'nų spėjimas pasiteisina. Esam tų dviejų jėgų liudininkai. Jų priešingumai veda į neišvengiamu konfliktą. Prieš porą metų buvo baiminamai, kad konfliktas gali neh’ykti. Šiandien jau baiminamasi dėl ko kito: kad laimėtojai nebūtinai gali būti Vakarai. Kai kas krenta į desperaciją: konfliktą nutęsus, gal raudonasis tvanas, ir visą pasaulį užlies! Tada ir Lietuvos prisikėlimas neturėtų būtiniausios prielaidos.
Desperacijai dėl dabarties yra 

pagrindo:Daugumas Europos valstybių

Senajai Lietuvos valstybei S!y° JSS" buvo palankios ano meto tarp- —- — —- -- — --- tautinės sąlygos: nei iš vienos.darbas individualus, neatneš gerų vaisių.Dėl mūsų šios ligos serga mūsų informacija, svetimtaučiams, tenkinai pajėį“- raidiniu nesukeham reikiamo supratimo atžvilgiu čentralizuoiama, ūki- kovos bare, neapjungiam visos mūsų tremties visuomenės vienu šūkiu dėl mūsų tautos laisvės.Ypač yra skaudu, kai kandžio- jamasi ir riejamasi per mūsų kultūros periskopą spaudą. Ta amžina partinė ar asmeninė “polemika” užima ne vieną puslapį, kurio spausdinimas brangiai atsieina, kai šiandien lėšų taip reikalinga gyvybiniams tautos reikalams. Rami kritika, be užgauliojimų ir koliojimosi, yra kartais naudinga. Bet nuolatinis norėjimas visur matyti savo priešus ir neradimas bendros kalbos, veda mus į prarają. Sunkiai nusidedam prieš kovojančią ir pasiaukojančią tautą nerasdami bendros kalbos, kada sprendžiami gyvybiniai klausimai.Vieningos kovos kelias yra mū-

kaimynų — galingų, agresijai pajėgių. Antra — savo viduje valstybės branduolį turėjo už-
nės bei kultūrinės pažangos lydimą. Valstybė irti pradėjo tada, kai pasikeitė tarptautinės sąlygos, Rytuose atsirado slavus jungianti ir imperialistiškai juos organizuojanti jėga: kai Vakaruose Europa sukūrė naują, agresingą germaniškąją - jėgą. Šito spaudimo iš abiejų pusių, “dviejų frontų” spaudimo, negalėjo atlaikyti Lietuva, kurioje ir iš vidaus prasidėjo irimas, kada valstybė norėta atremti tik vienu socialiniu luomu, o ne visa tauta, kada tas • vadovaujantis luomas norėjo valdyti, būdamas ne krašte tarp savųjų, o iš už-

mūsų tikslą — troškimų išsipildymą — laisvą Lietuvą. Pamirškim sąskaitas ir barnius, nes šau- _t _ kia mus tauta kietam darbui ir vėje, ar "laisvas pabėgėlis, bet vi-1 kovai.

atėjo valstybės sutemos ir laisvės netekimas.Valstybę atkurti 1918 m. įgalino tie patys veiksniai. Staiga supalankėjo tarptautinė padėtis; abudu pretendentai į Lietuvą iš pirmojo pasaulinio karo išėjo nualinti, abudu virtę chaosu.R. Medelis. Tašiau šitas chaosas grėsė savo i griuvėsiuose palaidoti Lietuvą., .. . . » ■ v Gelbėjo antrasis veiksnys — lie-Kanados visuotinis gyventojų surašymas tuvių tauta turėjo pakankamai Šių metu birželio 1 d. įvyks kie būtent klausimai per surašy- va|*°s iniciatyvos savovalstybei atkurti. Ji parode užtenkamai drąsos paskelbti Vasario 16 aktą be okupanto sutikimo ir prieš jo valią. Ji sugebėjo suorganizuoti realią pajėgą paskelbtai nepriklausomybei apginti. Jos vaikai nepagailėjo s'
9-tasis Kanados gyventojų surašymas. Gyventojų surašymų Kanadoje kas 10 metų reikalauja ir jos konstitucija, vad. Britų Šiaurės Amerikos Aktas. Ir vyriausybei reikalinga žinoti tikslus gyventojų pasiskirstymas krašte, nes centro vyriausybės parama provincijoms yra duodama proporcingai jų gyventojų skaičiui. Be to, žinoma, yra daugybė kitų • sumetimų gyventojų surašymui.Žinios reikalingos ūkinėms ir socialinėms institucijoms, švietimo, spaudos, mokslo ir kt. reikalams.Per šių metų surašymą bus užpildomi net 8 dokumentai su eile klausimų. Vien gyventojų surašymo lape yra 29 klausimai. Surašymui pravesti Kanada padalinta į 260 apygardų, kurios savo ruožtu bus dar padalintos į apylinkes, kaimuose po 600-800, o miestuose po 1000-1500 gyventojų. Tokių apvlinkiu bus apie 18.000.Surašymo daviniai bus-suvežti į 6 regionines įstaigas: St. John, Nfld., Halifax, Montreal, Toronto, Winnipeg ir Vancouver, čia specialiomis mašinomis padaryta davinių santrauka. Mašinos per 1 sekundę “apdirba” 7 korteles, tad pirmųjų bendrų davinių tikimasi dar šių metų lapkričio - gruodžio mėn., o galutini daviniai būsią 1953 m. kovo mėn.Taigi surašymas įvyks. Mus labiausiai domina kokius davinius sužinosime apie Kanadoje gyvenančius lietuvius. “TŽ” dar praeitų metų pradžioje priminė, kad surašymui ruošiamasi, nurodydami būtiną reikalą sužinoti, ko-

mą bus pateikiami ir kaip bus leidžiama juos atsakyti. Vaisių, deja, negirdėti, nes nėra organo, kuris galėtų tuo pasirūpinti.
Pašto ženklų projektų konkursasKanados paštų direkcija kvietė Kanados meininkus ruošti pašto ženklų piešinius, kuriuose būtų vaizduojamas kuris nors iš šių penkių dalykų arba jų būdingų bruožų:.1. Kanados antraeilė pramonė,2. Didesnieji Kanados gyvuliai3. Išorio (outdoor) gyvenimo vaizdai,4. Kanados indėnų afba eskimų portretai arba gyvenimo vaizdai,5. plačiai žinomos Kanados lau kinės gėlės.Pirmieji 3 piešiniai turi būti taikomi “intaglio lin-engraved”

Pa' pa kraujo ir gyvybės,tam savo laisvu noru paaukotos.Jeigu ne šitas antrasis veiksnys, nieko nebūtų davusios ir patogios tarptautinės sąlygos. Dėl to negalime abejingai moti ranka ir sutikti su kai kurių svetimųjų tvirtinimais: “Lietuvos nepriklausomybė tai buvo tik palankių aplinkybių padaras, istorijos žaismo epizodas”. Visas tos kovos periodas yra vertas didžio respekto, kaip aktas laisvos valios, -pasiaukojimo, ryžtumo. “Vaikai eina tėvynės gintų!” — ne simboliškai, bet visai tiesiogine prasme kalbėjo Vaižgantas. “Baisi tauta, kuritechnikai ir turėti horizontaliai 8 savo kūdikius aukoja ant tėvy-ir 9 šešioliktąsias, o vertikaliai 12 ir septynias aštuntąsias colio. Du pastarieji — taikomi fotograviu- rinei technikai, leidžiančiai kelių spalvų reprodukavimą. Šie piešiniai turi būti vertikaliai 8 ir 3 šešioliktosios, o horizontaliai 6 ir 7 aštuntosios col. dydžio.Už kiekvieną priimtą paveikslą departamentas sumokės $300. Sprendėjų komisiją sudaro: pirm Vincent Massey, nariai: prof. Charles Comfort, prof. Arthur Gladu ir pašto dept atstovas.Piešiniai komisijai turi būti prisiųsti iki š.m. balandžio 21 d. Kas norėtų smulkėsnių informacijų, kreiptis: Canadian Citizenship Branch, West Block, Otta wa, Ont

nės. aukuro”.
Pagarba anam didžiajam 

herojizmui!Pasinaudoti anom palankiom

Buk “ŽIBURIŲ” Spaustuvės savininku!
Pirk ‘“Žiburių” Spaudos Bendrovės šėrų (akcijų)

Vienas šėras (akcija) — $ 10.—

“Žiburių” Spaudos Bendrovė 941 Dundas St W.
Toronto, Ont Telef. EM 3-4265

Tai programa šiandien dar atrodanti utopiškai. Bet ji pradeda naują laikotarpį vakarų ideologijoj. Vakarai tebedrįso ligi šiol kartoti tik apsigynimo žodžius. Jie tenorėjo išlaikyti tik savo laisvę, kas bolševikų pagrobta, Vakarai buvo tylomis nurašę vi- uose savo samprotavimuose. Iš- idami i vp egoistinio intereso, ginti. Bet kas tik ginasi, jau tuo pačiu pasirenka pralaimėjimą. Šitai ideologijai, egoistinei- ideologijai, įliejama gyvybės ir idealizmo, reikalaujant ofenzyvos, reikalaujant visiems laisvės . bės idėją. Ir mūsų uždavinys da- ir teisingumo. Tik šitokia ideo- bar gyvinti Lietuvos problemą, logija iš esmės yra teisinga. Tik Kada Lietuvos klausimas Vak. są ji suderinama su tais gražiais, monėj pavirs vienu iš Europos principais, kurie buvo paskelbti (klausimų, kada mes patys galė- visokių vardų chartose. Tik. ji sim pasirodyti dalyvaują, akty- gali rasti palankaus atgarsio tarp pavergtųjų ir realios jų talkos kilus konfliktui. Ideologijos atgaivinimas naujais šūkiais yra didžios reikšmės ir pačiai Amerikai, nes šioje demokratijos šalyje viskas pirma turi būti paruošta visuomenės galvojime, o Teisingumas ir laisvė — anai paskui tik vyriausybė imasi negyvėlių ideologijai duoda re- vykdyti tai, kas visuomenės alios gyvybės. Jie įprasmina pa- mintyje jau subrandinta.J (Vergtųjų pastangas kovoti ir at-- loaivina in vilti-? Uėl ateities tad pasiliekame su;dėUo^kad vaka-1& Stassenas nuėjo dar toliau: pirmykščiu- optimistiniu. įriti- ’ • ■ - teisingumo ir laisvės idealą su- kinimu,konkretino savo naujoje progra- ' kad • konfliktas neišvengiamas, moję: išlaisvinti Lietuvą, Latvi- kad Amerikos pasiruošimas, M : duoti tikėjimo laisvę Rusijos ruošimas įeina į, teisingą vagą, 'niuose tarptautiniuose sąjū- pavergtam žmogui, grąžinti jam kad-Europos nuovargis kovą nu- ėdžiuose jau esam virtę, lygiatei- (Nukeltai i 4 psl.)i

viai Europos klausimų svarstyme, kada galėsim tartis padarę viską, ką. galima buvo padaryti!Palyginti su anais 1945 metais kiek jau pažangos padaryta! Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių vardas nenuskandintas tylos suokalby. Jis minimas tarptautiniame forume, kalbant apie genocidą; ar sovietinių, sutarčių reikšmę; Grėsmė Baltijos valstybes pripažinti sovietams šiandien atitolinta.. 1949 m. VLIK’O ir VT pirmininkų priėmimas Valstybės Departamente rodo, kad jau nesibaidomą santykių su kovojančiais dėl Lietuvos iš- Eštiją, Ukrainą, Lenkiją, materialinis ir ideologinis pasi- ■ laisvinimo organais. Visuomeni- " - - - ’ . tarptautiniuosežemės nuosavybę ir t. t. dels, bet negalės sukliudyti. Taigi |
Pasakoja Peter Kleist

Lietuvos pardavimasVokietijoje pasirodė knyga Dr. Peter Kleist, pavadinta lkuri°sereiškėsavo“susižavėji- ZWISCHEN HITLER UNO STALIN,, kurioje aprašoma karo mą herojišku žygiu” ir žadėjo pradžia su Lenkija, Ribbentropo-Mblotovo derybos 1939; Hit- 1 maldauti Aukščiausiąjį, ašies vals lerio štabo nusistatymas rytinių Jautų atžvilgiu, Ostministe- tybėms greitos pergalės num ir komisariatų veikla Baltijos kraštuose ir kitur Kriti- j «Jau pat pirmą Kievo paėmi- kajinksta pripažinti, kad tai viena is geriausių pokarinių.1 £ £ sasidarė tautinėpolitinio pasipasakojimo knygų-Vokietijoje. Knygos dalys ™.° diena ten suaaare tautine buvo persispausdintos kai kurių prancūzų laikraščių. Mes čia Ukrainos vyriausybe, kun susi- atpasakojam ar cituojam kai kurias jos vietas, kurios liečia laukė entuziastingo gyventojų Lietuvą. pritarimo. Lietuvoj susidarė an-' - '■-- . tisovietinė vyriausybė net dienąBuvo 1939 metų rugpiūčio mė- žino sovietam laisvę žygiuoti per nuo, kai į Maskvą susilėkę britų abidvi šias valstybes, ir Prancū- ir prancūzų atstovai stengėsi laimėti sutartį su Maskva. Kleistas cituoja Churchillio atsiminimus, kad kliūtis susitarti britams bei prancūzams su Maskva ilgai bu-
šakiniam daliniam, kuri norėjo toliau tęsti kovą vokiečių pusėje, kad išvaduotų ir apsaugotų ti karinę sutartį su sovietais ”ga- savo tėvynę. Lietuvos, Latvijos, limai geriausiom sąlygom” (50p.) Estijos kariuomenės, kurios dar Nors Stalinui buvo paaukotos nebuvo sovietų deportuotos,, siū-

zijos karo attache Maskvoje gen. Doumenc buvo pavesta pasirašy-
kalba Churchillis — apie Lenkijos ir Baltijos valstybių atsisakymą nuo Sovietų Sąjungos, kad ji gelbėtu jas nuo Vokietijos”, yra išsekusios. Jose nėra vaHos. ’ Pagaliau - pasakojajau Kleis- Net valios, reikalingos gyventi, I savo normaliam gyvenimui or- i ganizuoti! Praėjus penkeriems metams po karo, Europa tebegyvena išmaldom! Europos galybė tebesireiškia gražiom idėjom (išmintim!), kurios lieka, deja, tik žodžių tvane. Amerika turi užtenkamai valios, užtenkamai medžiaginių išteklių. Amerika yra tasai geraširdis ponas, kuris dosnia ranka dalina išmaldas.Bet Amerika neparodė išminties, kuri nuosekliu, sistemingu būdu būtų pasaulį sutvarkiusi. Jos dėka leista įsigalėti Rytams visuose frontuose. Jeigu viskas taip eitų, kaip buvo pradėta nuo šio karo pabaigos, tai teisingas 121 d. nepaisydamas Lenkijos nei būtų B. Shaw įvertinimas, kad . Rumunijos norų, Daladier pripa-

ve Lenkijos ir Baltijos valstybių svetimos teritorijos, bet sutartis lė savo jėgas vokiečių generolam reikalai. “Derybos vis sukosi — nebuvo pasirašyta, nes jos neno- ir prašė ginklų, kad atsiskaitytų

patikėtos Sovietų Sąjungos globai, t.y. Sovietų Sąjunga buvo pripažinta Baltijos valstybes saugojančia galybe visai be jų pačių valios ir žinios; Daladier savo kalboje 1946 m. liepos 13 d. pripažino, kad Prancūzija pritarė rusų reikalavimam. Tik po to sovietai sutikę kalbėtis kariniais reikalais, bet rugpiūčio 14 d. staiga pareikalavę laisvės žygiuoti per Lenkiją, paskui ir per Rumuniją. Lenkija griežtai atsisakiusi praleisti. Prancūzija grasinusi nutraukti Lenkijos — Prancūzijos sąjungos sutartį, kad priverstų Lenkiją nusileisti. Rugp.
Tremtiniai imigrantai didelių 

pretenzijų neturiAjac pereinamoje stovykloje Į Ajaco stovyklos vedėjas Ed- prie Toronto randasi 45 anglų ward Johnson praleido per savopiliečiai iš Maltos. Beveik visisąlygom tik ir galima buvo dėl yra iabaį nepatenkinti Kanada to, kad tauta buvo^ tam pasiren- Kanados valdžia, kuri vietoj - - ~ ' J v T tuojaus duoti jiems gerai apmo-Aušros — Apžvalgos Varpo kamus darbus, patalpino kartu atmosfera. Ji buvo atsistojusi su pp į stovyklą, kurioje ir valant paties teisingiausio pagrin-1 gis ir kambariai ir visa priežiūra do, atsirėmusi į visą gyvąją tau- j jų nuomone yra labai bloga. Dau-
gusi, pribrendusi. Ją subrandinoatmosfera. Ji buvo atsistojusi
tą, gyvenančią pačiame krašte, į dirbančią ir kuriančią tautą.Po 20 metų laisvo gyvenimo savo valstybės netekom. Ne dėl to, kad būtų nusilpęs antrasis veiksnys. Ne dėl to, kad būtume pasirodę nebepajėgūs laisvai gyventi, kad būtume nebemokėję valstybės apginti. Iš to laikotarpio galima sau daug ką prikaišioti. Bet dėl nepriklausomybės praradimo negalime sau jokio priekaišto daryti, nei kaltininkų tarp savęs ieškoti. Valstybės netekom dėl tarptautinės padėties, dėl abiejų kaimynų, pakilusių iš chaoso, sustiprėjusių,

tuoj aus duoti jiems gerai apmo-su DP į stovyklą, kurioje ir val-
guma iš jų norėtų kuo greičiau grįžti į Maltą pas savo šeimas.Maltos salos valdžia skatinamaltiečius emigruoti kitur, nes pas juos gręsia nedarbas. Ji net

rankas šimtus DP ir pagal jo žodžius spaudai, tokių kaip maltiečių jam nepasitaikydavę. Jamda Europos tremtiniai per jį dėkodavę, daugumoje su ašaromis, Kanados valdžiai už rūpestį jais. Tremtiniai išbūdavę stovykloje kartais net po kelis mėnesius, kol susirasdavę darbo ir vietą apsigyventi ir per tą laiką nepasitaikydavę nusiskundimų, kad jiems stovykloje bloga. Tuo tarpu maltiečiams nieku negalįs įtikti. Prastai apmokamo darbo jie neimą, o gerų darbų žiemos metu sumažėjo. Br,

apmoka tris ketvirtadalius ke
lionės išlaidų. Maltiečiai prisi
skaitę savo laikraščiuos apie 
aukso šalį Kanadą, paliko šeimas 
it atvažiavo pinigų užsidirbti. 
Žiemą darbai Toronte sumažėjo 
ir jiems, neturint jokios specia
lybės, darbo įstaiga nevisiems 
randa darbo. Tenka palaukti, o 000, o per praeitų^metų 9 mėn. 
tuo tarpu šeimos Maltoje laukia yra padariusi užsakymų už 700 -

— Otava. —• Kanada prieš II 
pasaulinį karą per metus ginkla
vimuisi išleido $34.432.000, pir
maisiais karo metais — $125.600.-

rėjo Stalinas. Kodėl? Atsakymą netiesioginiai duoda Churchi- llis. Jo pasakojimu, kai Stalinas paklausęs prancūzų atstovą, kiek jie duosią divizijų prieš Vokietiją, tas atsakęs — šimtą. Britų atsakymas: dvi, paskiau dar dvi. “O žinot, kiek mes turėsim pastatyti, jeigu karas kils?” — paklausė Stalinas ir nelaukdamas atsakymo pats tarė: “Daugiau kaip tris šimtus”. Partneriai Stalinui buvo per silpni, ir iš jų Stalinas Baltijos kraštų nepirko. Jis pasuko Vokietijos linkui.Jau rugpiūčio 19 d. Molotovas pasiūlė Berlynui šnekėtis dėl Lenkijos, Baltijos valstybių, Suomijos, Balkanų ateities. Hitleris sutiko, ir 1939 m. rugpiūčio 22 d. Ribbentropas išvyko į Maskvą. Toliau apie tuos pasitarimus Kleistas rašo:“Dėl Lenkijos buvo susitarta labai greitai. Sunkiau buvo pravesti ribas srityje Baltijos valstybių, kurias prancūzai- su anglais jau buvo visiškai sovietam pardavę. Vokietija laikėsi Dauguvos kaip savo interesų ribos. Stalinas, kuris atvyko tuojau pradėjus pasitarimą su Molotovu, norįs kitoj Dauguvos pusėje dar latviškus Kuršo uostus įtraukti į savo interesų sferą. Turįs tad fuehreris nuspręsti, ar tas nuolaidas galima padaryti“ (49 p.).Kaip žinia, per porą valandų Hitleris atsakė: “Ja”. Autorius duoda priede jau žinomus slaptuosius protokolus (1939: VIII. 23 ir IX. 28), kuriais Molotovas nuperka iš Ribbentropo Baltijos valstybes.
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ATŽVILGIU

Karo tarp Vokietijos ir Sovie
tų Sąjungos pradžioje sovietų 
okupuotu kraštų gyventojų nuo-

su sovietais už tai, ką šios nelaimingos tautos buvo iškentėjusios per vienerius okupacijos metus” (131 p.).Bet iš vokiečių pusės:“Ukrainiečių tautinė’vyriausybė nebuvo pripažinta, nebuvo aprūpinta priemonėm ir nebuvo pasiųsta “pirmyn”, priešingai ji buvo suimta ir internuota Sach- senhausene. Tik vargais negalais gen. von Rocques galėjo apsaugoti nuo tokio pat likimo Lietuvos vyriausybę, bet jis turėjo ją įspėti laikytis ramiai ir vengti bet kokio suvereninio pasireiškimo ženklo” (-137 p.).Apie bet kurias pastangas įtraukti rytų tautas į bendrą kovą, apie grąžinimą jom pilnos laisvės negalėjo būti ir kalbos, nes Hitleris buvęs apsėstas komp lekso niekinti- rytų žmogų- kaip “untermenschą” (žemesnį žmogų). Kleistas rituoja Halderio užrašus, kuriuose nužymėtas Hitlerio planas dar iš 1941 m. kovo 30 d. “Busimoji politinė linija Rusijoje: šiaurės Rusija atitenka Suomijai, protektoratais verčiamos Baltijos valstybės,. Ukraina, Gudija“ (138 p.)i Šitas planas mum paaiškina visą vokiečių politiką Lietuvoje. Nuo jo galima buvo daugiau mažiau nukrypti, bet iš esmės jo peržengti buvo nevalia.
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PLANAS
1941 m. liepoa 17 d. Alfred Ro

senberg, nacionalsocialistų ideo
loginio apmokymo vedėjas ir par 
tijos užsienių reikalų biuro še
fas, buvo paskirtas “ministeriu 
okupuotom rytų sritim?’. Rosen- 
bergo planas buvęs paskirstyti 
sovietinės Rusijos teritoriją.- į 
reichskomisariatus. Rrichskomi- 
sariatas Ostland, kuris apims 
Estiją, Latviją, Lietuvą bus pri-

pinigų. Kilo nepasitenkinimų. 060.000 dolerių.

“Mintaujos, Talino vyskupai, 
Kauno vyskupas metropolitas 
pasiuntė Hitleriui telegramas,

nos, Rusijos, Kaukazo komisaria
tai vėliau būsią paversti, savaran-

(Bus daugiau)



Didysis lietuviu tautos ryžtas
Kelias į Vasario šešioliktąją “

PIRMOSIOS LIETUVOS mė. O endekų partijos vadui 
VALSTYBINGUMO MINTYS j Rom. Dmowskiui’ buvo atrodę, Štai praėjo jau 33-ji metai nuo /“‘eliSęn-

r J J tų įsemus”, savaime dingtų ht-vomanijos” judėjimas. Pačiame Vilniuje lenkai buvo smarkiai išvystę savo veiklą, ir 1917 m. gegužės mėn. 23 su 44-riais jų inteligentų parašais įteikė savo plačią promemoriją Vokietijos kancleriui Tame rašte sutinkami tie patys argumentai, kurie vėliau išryškėjo mūsų byloje su lenkais.
SURADIMAS KELIO 

LIETUVOS KLAUSIMUI
SPRĘSTIŠitokioje nejaukioje padėtyje tai saujelei Vilniuje likusių lietuvių šviesuolių reikėjo veikti Bet kaip ką nors pradėti politinėje srityje, kada visas kraštas dejavo po kietu okupacijos jungu. Nė vienas lietuvis Lietuvoje nesutiko įeiti į 1917 m. gegužės mėn. Militaerverwaltung organizuojamą “Pasitikėjimo Tarybą”. Okupantai taip buvo įkyrėję žmonėms savo žiaurumais ir rekvizicijomis, kad jau tas, kuriuo būtų pasitikėję vokiečiai, lietuviams būtų tapęs nekenčiamas...Po ilgų derybų lietuviai išreika lavo rinkimus, ir tokiu būdu Vilniaus lietuvių konferencija (1917. IX. 18-23) išrinko anuos dvidešimt vyrų. Šitaip gimė Lietuvos Taryba. Suėjusi į sąlytį su kitur veikiančiais lietuviais (Amerikoje, Šveicarijoje) ir gavusi jų pritarimą savo darbui, ji kėlė pasauliui Lietuvos .klausimą. Pradėjusi su vokiečiais, Taryba greitai įsitikino, kad ją imperialistai nori išnaudoti tik savo reikalams. Šitaip ištisus metus ir vyko, net iki pat vokiečių karo pralaimėjimo 1918 m. lapkričio mėn., nelygi kova. Tarybai nebuvo užleista jokios valdžios. Ji turėjo tačiau lietuvių tautos pasitikėjimą.Dar pačioje pradžioje Tarybos santykiuose su okupantu buvo abejonių. Reikėjo skubėti išgauti Lietuvos nepriklausomybės pri

VASARIO 16-ojiŠią Vasario šešioliktąją šven- jo Lietuvos Išlaisvinimo Komite- čiame kitaip negu anąsias, lais-to vadovybėje. Apsijungę ir ap- vės'laikais. Ją kitaip švenčiame sivieniję politinėje srityje, tai jau vienuoliktąjį kart^. Švenčia- pat turime atlikti ir kitose sri- me be Lietuvos nepriklausomy- Į tyse. Turima galvoje Pasaulio bės ir tautos laisvės. Šią Vasario Lietuvių Bendruomenę.anos reikšmingos dienos. Tada dvidešimt susipratusių lietuvių šviesuolių, kurių didelė dauguma dar buvo gana jauni vyrai, Vilniuje! sielojosi Lietuvos reikalais ir jos tolimesniu likimu. Jie pasijuto įgalioti lietuvių tautos vardu pasauliui pareikšti, kad Lietuva skelbiama nepriklausoma valstybe.Iš tų žymių patrijotų keletas šiandien kenčia ištrėmime. Tiek pat yra likę gyvų laisvame pasaulyje (prel. K. šaulys, prof. M. Biržiška ir prof. St. Kairys). O visi kiti jau yra mirę. Dar koks dešimtmetis, ir gal jau prie visų to akto dalyvių parašų turėsime dėti kryžiukus... To dvidešim- . tuko darbas tačiau liks gyvas. Gyvas ir nepamirštamas jis bus tol, kol gyvens lietuvių tauta.Kodėl jis toks reikšmingas ir minėtinas? Ar Lietuva nebuvo’ turėjusi garsios ir galingos savo valstybės anksčiau? Taip! 1918 metais atstatomasis Lietuvos valstybingumas jau turėjo septynių amžių praeitį. Nors prie tos pirmosios Lietuvos buvo pritap- dyti dideli plotai rytuose, tačiau ji, jau nuo Mindaugo ir Gedimino laikų, o 57pač Vytauto Didžiojo epochoje, buvo išvysčiusi aukštą valstybinę sąmonę. Tas, Kęstutaičio genijaus ir jo atmintinų darbų gaivinamas, savos atskiros valstybės pajautimas išliko gyvas iki Liublino unijos (1569) ir dar ilgai po jos. Bet kai plėšrūs ir svetimų žemių godūs kaimynai išdraskė bendrąją respubliką (1795), tai senosios valstybės mintis, jau susilpus ir savos valstybės sąmonei, pamažu ėjo į grabą.Dar bandė ją bajorai per sukilimus (1831, 1863) gaivinti, dar kėlė jie tą patį senąjį bendros unijinės valstybės idealą. Šis tačiau jau buvo peskendęs praeityje nebeatgaivinamai. Tiesa, didelės dalies Lietuvos bajoru dvaruose, t.y., jų sąmonėje toji ne- iu t.ie!'uvus F“beiyvenimiška mihtiš^ar laike- Paznumą. Akivaizdoje. Lietuvai si pora kartu. Užsidarė savo ižo- Pavojingų lenkų žygių pas liacijoje tie bajorai nieko nauja ! vokiečius, reikėjo laimėti vokie- nphPsnaAhėin išnirti n ii-viii clu- pritarimą, kad Vilnius yra

Šešioliktąją švenčiame ne savo žemelėje, ne savo pastogėse, vieniši, išblaškyti, išskirstyti, nesuprantami ir niekinami, prarymo- tomis rankomis ir pražiūrėtomis akimis, sugeltomis širdimis ir su nuolatiniu klausimu lūpose — I kada gi, Viešpatie, kada baigsis mūsų kančios ir kada vėl grįšime į savo laisvą Lietuvėlę, į savus apleistuosius namelius. Dar sunkiau ją švenčia mūsų broliai ir sesės, kurie pasiliko savo gimtoj šalelėj. Jie ją švenčia savo tautiečių ir savo pačių kraujo ir ašarų klanuose; vietoj linksmos dainos klausosi širdį veriančių skausmų, dejonių; juos slegia sunki priešo apgaulė, priespauda, tokia, kokios pasaulis nėra matęs. Jie švenčia žiūrėdami į kryžiuojamąją tautą, tuštinamą tėvynę ir lietuviškų galvų mažinimą. O tačiau ir šiose sąlygose mes švenčiame Vasario Šešioliktąją. Kodėl? Ugi todėl, kad ji yra mūsų tautinė velykinė, kad mes tą dieną perkratome savo tautinę sąžinę irpatikriname, ar mes dar einame Lietuvos keliu, ar jau išsukome į svetimuosius klystkelius; ar mes dar kvėpuojame savu lietuviškuoju oru ir gyvename lietuviškuoju gyvenimu, ar jau pasijutome be lietuviškosios galios ir siekimų. Ar mes visa atiduodame Lietuvai ir sau pasiliekame tik tai, kas nuo jos atlieka, ar atvirkščiai — jai duodame tik tai, kas atlieka nuo mūsų.Šiose sąlygose Vasario šešio- i liktoji — tai pasitikrinimo, ap- | gailėjimo, pasiryžimo, pasitaisy- Jmo ir susistiprinimo šventė. Ji [mums ir dabar kaip buvusį nepalaužiamoms jėgoms kovai už tėvynės laisvę įgyti, sunkioms kliūtims nugalėti, didiems vargams nepalūžus pakelti, bando-žadėjimus, įteiktus rastu . ,i Lietuvos laisvei labai nepalan- pokarinėje suirutėje vos atsira-'. . . , . .. . ^. .Ejp tos trys krizes savaites, kiose išorinėse sąlygose. Vokis- dęs naujas, tautinis valstybingu-.... ., .. . J,. , ... ,Vokiečiai ne kartą buvo baugi- 'kasis milifarizmas dar triumfavo ’mas galėjo nėtikėtaf žlugti, atėjo •1S a. T . 3111 ovmSu-nę Lietuvos klausima įjungti j visoje savo didybėje. Rusijos ko-i čia jaunas Lietuvos k 4 r v s, . w stiprmt., neisse-Lenkijos klausimo sprendimą, losas jau buvo parblokštas. Tad kuris įgalino savo muziejiniais.
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Vytautas Didysis Dail. Telesforas Valias
kamo iš vokiečių valdžios mūsų senojo valstybingumo. Tad nebe-!mis žemiškomis aukomis. Reikė- nepriklausomybės pripažinimo, Į siekta atkurti senos, istorinės jo ginklu atremti visokius vasa- tai Taryba anuliuoja visus savo ; Lietuvos! rio 16-sios akto drumstėjus irvokiečių valdžiai duotus pasi- I Vasario 16-tos aktas gimė dar kenkėjus. Ir, kada visuotinoje

nebesugebėjo išmokti. O lietuvių jjįg^uvos sostjnė Dėl tų dviejų ?erdidelis spyriojimasis galėjo divizija po divizijos riedėjo vo- bet gilaus patriotizmo valdomais, tautai jie buvo nusikaltę, atsiža- Taryba ir buvo sutikusi privesti prie palaidojimo galimy- kiečių daliniai iš rytų fronto i ginklais apginti tai, kas vasariodėdami jos kalbos ir idealų. į^. . komprornisą su vokiečiais, bės Lietuvos klausimą toliau kel- vakarus, ir čia nuo vasario galo 16-tąją buvo paskelbta. Tas ak-
NAUJOJI TAUTINĖ Ji sutiko su kietais reikalavimais H viešumon. Bet iš kitos pusės (1918) prasidėjo didžioji ofensy- tas įgijo savo tikrąją vertę, nes'Ji sutiko su kietais reikalavimais priimti keturias konvencijas:

T. , . . , . . v. . , muitu, karo, pinigų ir susisieki-Lietuvių tautoje tačiau jau bu- . ’f ,6x . .... .. ... . .o-,,-, mo. Tokiu atveju buvo turimavo pradėjęs reikštis apie 1870 me-. .,i. , , , .J >. .. - u-* x * *• • - i- vilties, kad vokiečiai greit pertus naujas, būtent, tautinis jude-; ■ ’ s rj imas. Iš pradžių jis buvo dar ga- ! na silpnas. Bet jame jau matėsi, nauji ženklai. Vietoje senosios!^ valstybinės sąmonės, vietoje! bendros respublikos idealo, už ! ■kurio, lyg už kokio tirpstančio ledo lyties, naujo judėjimo srovėje, vis dar laikėsi užsikabinę i bajorėliai, ėmė kilti šviežia lietuviškos sąmonės dvasia. Labai sunkus ir varganas buvo jos kelias, kai “maskoliaus” valdžia norėjo kraštą visomis priemonėmis surusinti. kai nebuvo galima net savų knygų įprastomis raidėmis spausdintis, kai tradicinė inteligentija prarado savo tikrąjį kelią...Visas 19-jo amž. galas yra tos naujos lietuviškos sąmonės budimas ir brendimas. Iš kaimo liaudies išėjusi ir aukštus mokslus baigusi šviesuomenė, pradėjusi ir visuomeniškai skirstytis, iškėlė^r naujos valstybinės minties idealą. Iš nelegalios spaudos, iš slaptų reikalavimų srities jis buvo pamažu perkeltas ir į viešą gyvenimą. Pirmą kartą Lietuvos klausimas rusų valdžiai buvo pastatytas dviejų tūkstančių lietuvių seimo (1905). Tas didysis Vilniaus seimas tačiau tegalėjo pareikalauti autonomijos.Už dešimties metų jau galėjo tas klausimas gauti žymiai tobulesnę formą. Tame pat Vilniuje susibūrę lietuviai šviesuoliai pradėjo derybas su naujais okupantais — vokiečiais. Šiems gi labai rūpėjo užmaskuotu būdu, neva laisvu lietuvių tautos apsisprendimu, įvykdyti Lietuvos “prišlie- jimą” prie Reicho. Nesimatė jokios kitos tada palankios progos į pasaulio viešumą iškelti Lietuvos klausimo. Apie Lietuvą buvo juk klaidingiausios informacijos. Entantės (prancūzų-ang lų-amerikiečių) kraštuose, pav., būdavo nevengiama skleisti kartais ir tokių žinių, kad lietuvių kalba esanti tik lenkų kalbos tar-
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duos krašto valdymą lietuviškiems organams.I Šitaip visi Tarybos nariai ir i pasirašė 1917. XII. 11 d. Lietuvos ! nepriklausomybės skelbimą, kuris susidėjo iš dviejų dalių. Jei pirmoje dalyje buvo skelbiama ^nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymas su sostine Vilniuje, tai kitoje tuoj buvo kalbama apie tos valstybės “amžiną, tvirtą sąjungos ryšį (Bundesver- haeltnis) su Vokietijos Reichu”.Lietuva jau buvo praeityje karčiai pažinusi vieną tokį “ryšį” unijos pavidale. O jis tautai buvo atnešęs didelius nuostolius. Greit Taryba praregėjo, kad vokiečiams iš anksto buvo svarbus toks raštas, nes per Taikos derybas, su karą pralaimėjusia bolševikine Rusija, Reichas galėjo teigti, kad Lietuva jau štai yra “apsisprendusi”. Anksčiau turėtosios baimės pasitvirtino: vokiečiai ne tik neskelbė Lietuvos pripažinimo nepriklausoma, bet ir jokiam Tarybos atstovui neleido vykti į taikos derybas Liet. Brastoje. Nebebuvo dviejų nuomonių dėl vokiečių kėslų. Skyrėsi tik kai kurie Tarybos nariai savo taktikoje ir argumentuose. Sausio 8 d. (1918) Taryba buvo bandžiusi priimti naują nutarimą, jau be antros dalies. Bet vokiečiams, žinoma, naudingesnis buvo XII. 11 dokumentas. Sausio 26 d. prasidėjo Taryboje tuo reikalu aštrūs ginčai. Keturi Tarybos nariai tą dieną išstojo, raštu motyvuodami, kad Tarybos dauguma esanti pasisavinusi Steigiamojo seimo kompetencijas ir sulaužiusi Vilniaus konferencijom suteiktus įgaliojimus.Bet jau ant rytojaus (sausio 27 d.) likusioji Tarybos dalis be kairiųjų (išstojo St Kairys, M. Biržiška, J. Vileišis, S. Narutavičius) priėmė tokį nutarimą: “Jei, po mūsų nepriklausomybės pareiškimo vokiečių valdžiai, per tris savaites nebus sulaukta tin

reikėjo žiūrėti, kad tokiu svarbiu va, kuri išsivystė į antrąją Mar- Lietuva tapo nepriklausoma, momentu Taryba nesuskiltų. Bu- na ... Ir nedaug tetrūko, kad ąli- į Skaudžiai liūdnoje dabartyje, vo aišku, kad anie keturi atstovai jantai susilauktų vakarų fronte kada vėl mūsų tautą ištiko laiki- buvo pasitraukę labiau protes- katastrofos. .. . [ nos sutemos, mūsų žvilgsnistuodami prieš vokiečių užmačias j Dvidešimties Lietuvos šviesuo- ' krypsta į anuos šviesius laikus, negu prieš daugumos Tarybos' ųų tartieji žodžiai Vilniuje ta-i Tas drąsus žodis pasauliui ir en-taktiką, nes visi gyveno tik viena viltimi išvysti tą vargšę, nukamuotą ir ekonomiškai nualintą Lietuvą kaip galima greičiau nepriklausomą.Tad ieškota bendros, visiems Tarybos nariams priimtinos formulės, kuri paskelbtų Lietuvos nepriklausomybę. Tokia susitaikymo formulė buvo surasta Lietuvos Tarybos posėdyje, kuris įvyko 1918. II. 16. Tas posėdis buvo labai trumpas, nes ten Dr. J. Basanavičius iškilmingai paskaitė gerai pažįstamą aktą, kurį visi Tarybos nariai pasirašė, prieš tai karštai paploję.Vasario 16-tos aktas pirmą kartą skelbė pasauliui naujos Lietuvos nepriklausomybę. Tas aktas pirmą kartą skelbė tokią nepriklausomybę, kurioje jau nebebuvo jokių pažadų kitiems, kur nebebuvo jokio “ryšio” ir tt. Vasario 16-tos aktas ryškiai apipavidalino ir davė aiškiausią mintį tai tautinei idėjai, kuri reiškėsi su “Aušros” pasirodymu (1883) vis stiprėjančiu mimu.Vasario 16-tos tautinei idėjai formą. Šitaip konkretizavosi toji nauja valstybinė sąmonė, kai unijinės valstybinės sąmonės atstovai pasiliko besižvalgą tik po dingusius horizontus... Senojoje valstybėje (Magnus Ducatus Lithuaniae) Lietuvos valstybingumo pagrindan labiausiai buvo padėtas teritorijalinis principas, ir valstybę sudarė didelis plotas, kur ne vieni lietuviai gyveno. Naujoje gi valstybėje, kaip rodo II. 16 aktas, tautinis valstybinės sąmonės turinys buvo pagrindinis elementas, kuris apsprendė ir teritorinį principą. Tik tautinis principas turėjo nulemti valstybės ribas. Išeinant iš tokio tautinio savo valstybinės sąmonės supratimo, atsisakyta ir nuo

tautiniu atgi-aktas davė tai valstybinę

čiau ėmė realizuotis. Jie pasiro- tuziasto - idealisto kovotojo gink- dė gajūs ir sutinką su visos lie- las buvo du svarbiausieji veiks- tuvių tautos nusistatymu. Žino- niai Lietuvos kelyje į nepriklau- ma, tą pareiškimą pasauliui apie somybę. Jiedu pasilieka ir atei- norą būti nepriklausomais reikė- čiai!jo paremti pačiomis brangiausio- [ Roma, 1951. I. 26.
VLIK dėl Vyčio formos ir vartojimoPastebėta, kad mūsų valstybės herbas — Vytis tremtyje žalojamas. Dėl to primenama tremti nių organizacijoms ir visuomenei, o ypač Vyčio leidėjams, kad Vytis yra nustatytas konstitucija ir įstatymais (Valstybės ženklas — baltas Vytis raudoname dugne). Taip pat įstatymais nustatyta jo vartojimo tvarka. Be kompetetingų organų patvarkymo niekam nedera tautos brangenybės — Vyčio keisti ar savotiškai jį stilizuoti.VLIKo Vykdomoji Taryba kartotinai primena tremtinių organizacijoms ir Vyčio leidėjams, kad pagal veikiančius įstatymus Lietuvoje Vytis galėjo būti vartojama:1. valstybinėje vėliavoje, metaliniuose ir popieriniuose piniguose, taip pat įvairiuose valstybės vertybiniuose popieriuose;2. valstybės įstaigų kertiniuose štampuose ir antspaudose;3. savivaldybių įstaigų kertiniuose štampuose ir antspaudose (savivaldybės, kurios turėjo savo herbus, Inertiniuose štampuose ir antspaudose paprastai vartojo savus);4. kitos organizacijos tegalėjo vartoti Vyti atskiru leidimu, taip pat kitokiems reikalams (ženkleliuose, atvaizduose ir kitur! Vytis galėjo būti panaudotas tik su kompetetingų įstaigų leidimu.Esant tremtyje dera Vyčio gaminimo ir jo vartojimo nuostatų laikytis. Atitinkamai pritaikant veikiančius nuostatus tremties sąlygoms nustatoma:

1. Vytis gaminamas atmušto monetose Vyčio pavyzdžiu2. Vytis gali būti vartojamas kertiniuose štampuose ir antspau dose valstybinio bei savivaldybi- nių pobūdžio įstaigų bei organizacijų ir3. Lietuvos tautinė vėliava yra įstatymu nustatytų spalvų: raudona, žalia, geltona (skaitant spalvas iš apačios — viršun).JAV nedarys nuolaidų Pabaltijo atžvilgiuLabai* plačiai JAV ir visame pasaulyje skaitomas iliustruotas savaitraštis “Newsweek” 1951 m. sausio 8 dienos numeryje, rašydamas apie JAV ateities politiką, 14 psl. pabrėžė, kad gerai informuotomis žiniomis Vašingtonas nesąs linkęs savo politikoje nuolaidų sovietams ypatingai šiais trimis punktais: 1. dėl Sovietų pasilikimo Pabaltijo kraštuose, 2. Triesto statuso reikalu ir 3. dėl Vakarų Vokietijos.— Radio siųstuvo “Laisvoji Europa” lietuviškųjų transliacijų reikalams sudaromas komite- j tas iš 4 pagr. grupių atstovų JAV ir aptariama jo veikimo programa.— Dedamos pastangos išrūpinti specialias Beromuensterio bei Stuttgarto radio transliacijas, Vasario 16 minėjimo proga.— Buvęs VLIKo narys ir Vykdomosios Tarybos pirmininkas V. Sidzikauskas nuo šių metų pradžios paskirtas VLIKo bendradarbiu JTO reikalams. Elta.

miamas šaltinis.Vasario Šešioliktoji mums yra dabar tautinio apsivalymo, sustiprinimo ir įsirikiavimo į geriausių Lietuvos vaikų plieno kieto rikes, kovojančias už savo tėvynės laisvę ir savo tautiečių garbę ir gerovę.Tad švęskime ją taip, kad iš to daugiausia laimėtų Lietuva. Švęs kime ir Dievo pagalbos paprašę ir savo visas jėgas ir išteklius be jokių rezervų ir be jokių gudragalviavimų tėvynei pavedę.Kova sunki ir žūtbūtinė. Kova ne tik Lietuvos su raudonuoju priešu, bet visos žmonijos. Jos visos likimas kartu bus sprendžiamas. Žmonija pasaulio raudonąjį priešą jau pažino ir .pradeda imtis reikiamų priemonių su juo kovoti.Dangus niaukiasi. Juodi debesys telkiasi ir ties mūsų galvo mis, bet po tais debesimis šviesi saulutė ir gerojo rytojaus viltys slepiasi. ■ ■Visas pasaulis tai didžiajai ir žūtbūtinei kovai rikiuoja visas savo jėgas ir joms visoms vieną vadą paskiria. Mes turėsime kovoti bendrajame fronte su visa žmonija, bet kovosim kaip Lietuva, todėl pirmiausia patys turime savo jėgas suburti ir išrikiuoti su viena vyriausiąja vadovybe priešaky. Ta vyriausioji vadovybė yra — Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. Jis stojo į Lietuvos laisvinimo darbą visos politiniai organizuotos visuomenės pavedamas ir laiminamas. Jį tokiu pripažino visa tremtiniškoji ir emigrantinė visuomenė, su juo kaipo tokiu, kad ir be oficialaus pripažinimo, skaitosi kitų valstybių vyriausybės, bet kas svarbiausia —
jį tokiu ir tai vienatiniu užsie
niuose, pripažino ir patvirtino 
Lietuvoje susikūręs vyriausias 
krašto rezistenciją apjungiąs 
organas. Tad telktis apie Vy
riausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą, pasiduot jo vadovy
bei ir autoritetui — kiekvieno 
lietuvio pareiga. Kova su VL 
IKu, jo darbų trukdymas — 
Lietuvos reikalams kenkimas.Visos lietuviškosios jėgos užsieniuose dainiai išrikiuotos kovai už Lietuvos laisvę, Vyriausio-

Ji turės suvaidinti tokį pagel- 
binį vaidmenį Lietuvos laisvi
nimo darbe, kokio jokia jėga 
neatliks.Ir pavojuj atsidūrusiai užsie- ’niuose lietuvybei tik PLB galės teikti reikiamos pagalbos ir apsaugos. Darbas eina į pabaigą. Reikia tikėti, kad po Vasario šešioliktosios tautinio atsinaujinimo ir susistiprinimo visos kliūtys ir abejonės PLB reikalu, kur jų yra atsiradusių, atkris ir netrukus galėsime džiaugtis Pasaulio Lietuvių Seimo sušiiaUkę-Kova brangus dalykas. Vieni žmonės, kad ir geriausia išrikiuoti nelaimės be pinigo. Mes šioj srity esame liūdnoj padėtyj, liūdnesnėj negu kiti mūsų likimo draugai ir kaimynai. Pinigais apsirūpinimo bare kovai už laisvę mums dar daug pasiliko padaryti. Mūsų broliai ir seserys pasilikę Lietuvoje savo tėvynės laisvei aukoja savo turtą, savo šeimos narius, savo sveikatą ir kraują bei gyvastis. Jiems nėra nieko brangesnio už Lietuvą ir jos laisvę.Ar galima tolygų aukingumą konstatuoti ir lietuvių gyvenančių laisvės kraštuose?Ne vieta ir ne laikas čia kelti tuos klausimus. Puvėsio grybelis pradeda apsėst daugelio mūsų sąžines. Ar daug yra tokių, kurie Lietuvos reikalams paaukotų bent savaitės uždarbį metams? Ar visi aukoja bent dienos uždarbį? Kokį nuošimtį aukoja Lietuvos reikalams tie, kurie pa- sineša į turtėjimą?Tautos Fondas badauja. Pajamos netikros.Be tikrų pajamų negalimas planingas ir Lietuvos laisvinimo darbas. Dėl pinigų trūkumo negalima padaryti ir to, kas galima būtų padaryti. Daugelis mūsų pačių ir norime matyti išlaisvintą Lietuvą ir kliudome tą darbą savo nusikalstamu “šykštumu” tie tu v3S' reikalams.Mes esame ne to ar kito kraš- , to naujakuriai, bet su keleivio lazda rankose keliauninkai į savo tėvynę Lietuvą. Jei kur, kad ir ilgesniam laikui apsistojome, tai tik pasiganyti ir pailsėti.Niekam nevalia nutrupėt nuo tos lietuviškos visumos, kuri turi grįžti į savo tėvų žemę. Mūsų šventa pareiga—parnešt savo tėvynei gausių jai reikalingiausių lauktuvių. Tarp jų turi užimti labai svarbią vietą gyvoji lietuviškoji jėga.Lietuvon turime grįžti ne tik tie ir tokie, kurie kokiais esame iš jos išvykę, bet žymiai vertingesni ir skaitlingesni.Istorijoj žinomi patriotai ragino savo tėvynei iš nelaimių vaduoti žmonas ir vaikus įkeisti, mes bent savo palinkimus į tai, be ko galima gyventi, atmeskim vardan tos Lietuvos.Mes bent Lietuvai pirmą vietą užleiskim ne tik širdyje ir liežuviuose, bet ir savo išlaidų sąmatose ir piniginėse.Šios didžiosios Vasario šešioliktosios šventės proga patys sau pasisakykime kiek ligi šiol esame paaukoję Tėvynės laisvei ginti ir pasiklausykime, ką į tai pasakys mūsų lietuviškosios sąžinės. į

Mūsų aukos bus ne tik mūsų 
pareigos tėvynės atžvilgiu atli
kimas, ir sąžinės reikalavimo 
patenkinimas, bet bus morali
nis pasas įžengti į laisvąją tė
vų žemelę bus įgaliojimas ir teisė mindžioti tą žemelę, kuri dar garuos tų mūsų brolių krauju, kurie jį praliejo už savo tėvynės laisvę.-Kokia teise ir kokia drąsa galėsi, lietuvi, ryžtis grįžti į tėvynę, jei jos laisvės reikalams aukojai tik tuos trupinius, kurie nubyrėjo nuo tavo stalo?Šių metų Vasario šešioliktosios šūkis — VISA LIETUVAI — ir pinigas ir gyvybė, jei ji jos pareikalaus.Tad į darbą į darbą, kaip Dievas įsakė irUždegę meile sau krūtinesĮ kovą stokim milžinais.

(Maironis).

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas.
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Sudbury, Ont Winnipeg, Man IŠ LIETUVIŠKOJO PASAULIO
Sudburio lietuvių kolonija Ne

priklausomybės šventę minės va
sario 18 d. Kristaus Karaliaus 
bažnyčios salėje, kur kiekvieną 
sekmadienį vyksta lietuvių pa
maldos. Iš ryto bus atlaikytos pa
maldos už Tėvynę, o vakare 
įvyks pats paminėjimas. Numa
toma įdomi minėjimo programa. 
Minėjimo pelnas bus paskirtas 
Tautos Fondui.

Reikia manyti, kad po Vasario 
16 d. minėjimo bus renkamos au
kos Tautos Fondui pagal aukų la
pus. Praeitais metais sudburie- 
čiai lietuviai buvo priėmę pagei
davimą, kad kiekvienas dirban
tis aukotų nemažiau 5 dol. Grei
čiausiai, kad pagal tą pageidavi
mą. bus renkamos aukos ir šiais 
metais.-
, Autobuso nelaimė

Vasario 9-d. INGO naktinės pa-

gotą geležinkelio pervažą Co- 
nistone ant jo užlėkė pavėlavęs 
greitasis traukinys. Sudaužė au
tobusą, užmušė 7 darbininkus, 32 
sužeidė, iŠ jų 24 sunkiai. Auto
busu į Sųdburį važiavo ir kelios 
moterys, kurių dalis sužeista sun
kiai. Lengviau sužeistos tos, ku
rios sėdėjo autobuso priekinėje 
dalyje. Sunkiai sužeistas lietuviu 
V. Žižys, grįžęs iš darbo. Sužeis
tieji dar labai nukentėjo nuo šal
čio —47 laipsnių F. iki jie buvo 
paimti į ligonines. Dalis sunkiai 
sužeistų mirė ligoninėje. Užmuš
tųjų skaičiuje Herb. Conlon pa
liko gausią šeimą: žmoną, keturis 
sūnus ir vienuolika dukterų.

Didžiausia kaltė dėl nelaimės 
tektų geležinkelių administraci
jai, kuri net svarbiose geležinke
lio pervažose neįrengia apsaugos 
karčių. Anot vieno juokdario —

Tai 
jau nebe pirmas atsitikimas vien 
tik Sudburio apylinkėje. J V.

rhainos.darhininkaidš fabriko au- [Kanadoje trūksta medžių, 
tobusu grįžo.namo į Sudburį. AuJ 
tobusui važiuojant per neapsau-

Šaunus Užgavėnių pobūvis 
ir choro “krikštynos”

Vasario 3 d., šeštadienio vaka
re, YMCA salėj, susirinko apie 80 
gražaus lietuviško jaunimo. Tai 
lietuvių kolonijos Winnipege pa
sididžiavimas ir turtas, tai skaid
rioji siela ir veikiantysis pulsas.

Pasilinksminimas pradėtas ka
vute ir pončkomis. Užkandžiams 
įpusėjus prabilo choro seniū
nas p. V. Armanavičius, nušvies
damas pobūvio tikslą, priminda
mas, kad šį vakarą įvyksta Win
nipeg© lietuvių choro “krikšty
nos”. Kūmais buvo pakviesta p. 
U. Jauniškienė, atstovaujanti se
nuosius lietuvius, ir p. J. Mali
nauskas, atstovaująs naujuosius. 
Tautinį kaspiną, kurį laikė kū
mai, perkirpo dvasios vadas kun. 
B. Mikalauskas, OFM, duodamas 
chorui Stasio Šimkaus vardą. 
Tuojau sekė nario knygelės įtei
kimas.

Į ’’Šimkaus” chorą, kuris taipgi

Vasario 16 susitelkime
(Atkelta iš 2 psl.) 

siais Europos kariais (Europinis 
Sąjūdis, Federalistai, NEI ir ki
ti). Savo pastangom susijungėm 
su atstovais visų pavergtųjų,ku
rie sudaro bendrą šauksmą pa
sauliui dėl laisvės ir teisingumo. 
Be mūsų atkaklaus ir aktyvaus 
veržimosi — jei ne pro duris, tai 
pro langus, niekas ten nebūtų 
mūsų pakvietęs.

Tačiau mūsų vaidmuo trem
tyje tik pagelbinis. Jo svoris ne 
pagal tai, kokius titulus kas tūri, 
bet pagal tai, kiek pajėgus ir 
kiek atspindi kraštą (o kraštas 
yra į čia perdavęs savo valią).
Realioji ir pagrindinė jėga lieka 

ten — tėvynėje
1918 m. Lietuvos nepriklauso

mybė buvo paskelbta pačioje Lie
tuvoje. 1941 birželio 23 sukilimas 
ir valstybės suverenumo atsta
tymas įvyko pačiame krašte. Ir 
šiuo atveju valstybės faktinis (tei 
siškai ji tebėra) atstatymas pri
klausys kraštui. Savo pasiryžimą 
tam kraštas yra įrodęs dešimti
mis tūkstančių gyvybių, kritusių 
aktyvioj kovoj. Pasaulis žino ne
daug tokių rezistencijų, tokių or- 
ganizuotų,^tkaklįų, kruvinų. Ne- 
sykį ten pakartojama Pilėnų gy
nėjų tragedija.

Ne sykį ir mes atsiduriam rolėj 
Kęstučio, ‘kuris bejėgiškai sto
vėjo kitoj Neries pusėj ir matė, 
kaip dega Kauno pilis. Jėga, ku
ri atstatė Lietuvą, kuri sukilo 
prieš okupantą, kuri miršta už 
laisvę, yra ten tėvynėje.

Šitai žino ir okupantas. Dėl to 
okupantas ir stengiasi sunaikinti 
vietinius gyventojus visuose 
okupuotuose kraštuose. Visos 
priemonės yra nukreiptos šia 
linkme. Viena — naikinamas 
inteligentą s, kuris davė 
nepriklausomos Lietuvos idėją, 
kibirkštį. Naikinamas jau ne tik 
patriotas lietuvis inteligentas. 
Paskutiniais metais sulikviduo- 
jami ir tie prokomunistai, kurie 
buvo išaugę Lietuvoj, Lietuvoj 
sėjo sovietiniam režimui palan
kumą, bet kuriuose visvien liko 
tam tikras apyšiltis jausmas 
gimtajam kraštui. Jie savo rolę 
bolševikiniam režimui atliko. 
Jie buvo sovietų tarnyboj, kol 
šie neturėjo prisiauginę jaunų 
kadrų, jau nemačiusių nepri
klausomos Lietuvos. Dabar jie 
apšaukiamu buržuaziniais nacio
nalistais ir likviduojami.

Antra—naikinamas ūkinin
kas, tas kamienas, kuris įvyk
dė idėją, davė nepriklausomą 
Lietuvą. Jau 95% lietuviškos 
žemės kolchozuose. Jau ūkinin
kų luomas baigiamas naikinti. 
Jau ir kolchozai sujuhgiami į 
didžiuosius sovchozuš — dvarus. 
Darbo jėga iš jų išimama ir ga
benama į kitas darbo sritis, į 
“broliškas” respublikas. Buvęs 
ūkininkas tokiu būdu visai iš
raunamas iš gimtosios žemės ir 
iš savo krašto.

Trečia — naikinamas dvasi
ninkas, kuris su* visom baž
nytinio gyvenimo priemonėm 
palaikė religinę ir tautinę dvasią, 
kuri nėra suderinama su bolše
vikiniu marksizmu. (Nors ligi 
1949 m. buvo Vakaruose naivių 
filosofų, kurie vis kalbėjo apie 
katalikybės ir bolševizmo suderi
nimą, ir net santykių tarp Vati
kano ir Sovietų Sąjungos išlygi
nimą).

Sunaikinta jau tiek, kad šian
dien trijų milijonų tauta jau yra 
netekus arti vieno milijono gy
ventojų, daugiau kaip 30%. Jų 
vietoj gabenami į Lietuvą rusai 
ir jiems duodamos lietuviškos

i

pavardės. Turi likti Lietuva, bet 
jau be lietuvių.

Skaudi išvada:
Tėvynėje tautos valia tebėra 
nepalaužiama, bet kovotojų ei

lės retėja.
Kaip Termopylų gynėjų! Kai 

jie kris, kas tada besipriešins. 
Negi pelenai? Negi karžygių 
kaulai, sumesti į atmatų duobes? 
Taip, kaulai prabyla, bet jie pra
byla tik gyviesiems. Kam bylos 
karžygių kapai, jei tėvynėje te
bus tik svetimi veidai ir svetimi 
kumščiai?...

Šitai gresia, jei tarptautinės 
galybės per ilgai užtęstų susidū
rimą. Šitokia galimybė sumaišy
tų logišką įvykių eigą. Jeigu lo
giškai mes esam tik pagalbinė 
jėgd tėvynei vaduoti, o didžiąją 
naštą neša tėvynėje esantieji, tai 
pastarųjų jėgą sunaikinus, abid
vi naštos turi gulti mums, esan
tiems laisvėje. Štai kodėl taip 
kategoriškai keliamas balsas ■— 
išsaugoti visais būdais tautos 
potencialą tremtyje. Nė vieno 
lietuvio į šalį iš mūsų laivelio!
Ar tai pajėgsim?

‘ Tarp mūsų ir mumyse grumia
si dvejopos jėgos. Iš. vienos pu
sės aplinkybės, mus dusina. Mes 
dėl to nustojame normalaus 
žmogaus savijautos... Kaip šune
lis, virve tampomas, daužomės 
ir net kandžiojame vienas kitą. 
Arba vėl: atitrūkę nuo ilgų ne
priteklių. puolamės kalti skati- -
ką, kad nereiktų drebėti vėl dėl) Prie, kamieno, kuris saknis turi 
duonos kąsnio ir skarmalo, net 
užmiršdami indėli bendram rėi-

toji Jankaus Velnio bala! Ak, 
kokia karti laimė, kad nebėra 
Vaižganto. Kokiais perkūnais jis 
griaudėtų. Iš kitos pusės — juk 
čia, tremtyje, mūsų kultūrinis 
gyvenimas pražydo tokiais gra
žiais žiedais, kokių ir Lietuvoj 
nedaug esame turėję. Muzikiniai 
ansambliai, mokyklos, spauda, li
teratūra tiesės visom* jėgom. Juk 
čia lietuviai su kitais pabaltie- 
čiais moraliai taip prezentavosi, 
kad jiems buvo suteiktos net 
emigracijos pirmenybės. Juk čia 
kadrai akademikų veržiasi į pa
saulinio masto žmones. Šimtai 
intelektualų revoliucionieriškai 
skaldo nutautimo kevalą, kad iš
vaduotų ir atgaivintų emigran
tuose lietuvišką dvasią. Ateina 
gandai, kad ne prieš vieną jų net 
ranka buvo pakelta. Bet tuo nei 
jiems, nei kitiems lūpų neuž
čiaups. Tik paliks gėdos dėmę, 
kuri degins tuos, kurie ranką 
prieš lietuvybės gaivintojus pa
kėlė, ir tuos, kurie žodžiu, ar 
pataikaujančiu tylėjimu juos pa
kurstė.

Tie reiškiniai rodo, kad yra 
antroji jėga, kuri išlaikė iš tėvy- 

[nės atneštus diegus gyvus, svei
kus, dinamiškus. Jie čia nesugle
bo, jiems tremtis kaip karštas 
vanduo, ant nuskintų žiedų: nuo 
jo ilgiau žiedų grožį išlaiko. Ta
čiau atplėšta šaka ar žiedas taip 
klesti neilgai,* jei ji neprigydoma

įleidęs į savo žemę. Emigracija 
ir yra pajėgi tada, kai ji turi sa- 

iš kurios se-kalui. Vasario 16 proga šventai vo. Metropoliją 
jaudinamės dėl tėvynės kančių mias naujų jėgų. Ateis laikas, kai 
1. apie jos vadavimą^ i Sėtuvių emigracija vėl atgaus

» Z _ __________ ______2L r""* * . —J — a.

pagrindo daugiau nei bet kada 
tikėti, kad tas laikas artėja. Dėl 
to tvirtėja ir viltis, kad
tremtiniai ir senieji emigran
tai ištesės iki to laiko jiems 

skirtą misiją.

ir kalbame apie jos vadavimą, j ^luvių emigracija vęi atgaus 
Bet, nusivilkę šventadieninę i savo užnugarį. Šiandien turim 

. .1 ■ . . . v . 1nuotaiką, neretai pro pirštus pa
žiūrime, kad vaikai pradeda lie
tuviškai nebekalbėti, kad bažny
čioje nutilo lietuviškas žodis. Tai 
padaras tos jėgos, kuri kaip liū
nas traukia mus ir sAiaugia. Kaip

apima tautinių šokių ir vaidybos 
sekcijas, įsirašė 36 asmenys. Lai
kinąją choro valdybą sudaro p. 
V. Armanavičius, seniūnas, p-lė 
Br. Bunkutė, sekretorė, p. V. Ja
nuška, iždininkas. Chorui vado
vauja p. Br. šopaga.

Nuoširdus ačiū p-lei Aldonai 
Mikalauskaitei už skaniai pa
ruoštus užkandžius, po kurių 
jaunimas linksminosi iki vėlu
mos. Rūta.

— Pirmosios šiais metais krikš 
tynos buvo pp. P. A. Dilkų, kurių 
pirmgimis kūdikis — dukrelė pa
krikštyta vardu Erika Brigida. 
Kūmais buvo p. Jur. Januška ir 
Stasė Virkutienė.

A. Dilka yra žinomas kaip ge
ras lietuviškos duonos kepėjas, 
kuria maitina šios kolonijos lie
tuvius.

— Pereitą mėnesį į mūsų kolo
niją atvyko p. Uršulė Rutkaus
kienė ir jos dvi dukterys: Stasė 
ir Nijolė. Vyresnioji duktė Stasė 
tuojau prisidėjo prie lietuviško 
veikimo duodama gražų pavyzdį.

— Sausio 13 d. ištekėjo p-lė A. 
Plečkaitytė. To paties mėn. 20 d. 
susituokė Petras Kumpauskas 
su Ona Woychuk. Šaunus vestu
vių bankietas įvyko jo nuosa- 
vuose namuose.

— Šalčiams užėjus ir ligoms 
pradėjus pasireikšti lietuvių šeš
tadieninėje mokykloje mokslas 
pertraukiamas vienam mėnesiui. 
Atskiru raštu bus pranešta moki
niams apie tolimesnį pamokų tę
simą.

— Dr. E. Gedgaudas, kuris 
lanko Manitobos universitetą ir 
dirba Dr. J. Tonne klinikoje, at
liekamu laiku visu nuoširdumu 
ir pasišventimu padeda lietu
viams ligoniams.
Iš L. Kat. Moter Dr-jos veiklos

Paskutiniame valdybos posė
dyje buvo priimta bankieto apys
kaita iš kurios paaiškėjo, kiad 
bankietas davė 75 dol. pelno. Bu
vo nutarta iš pelno paskirti: B A 
LFui $20, “T. Žiburiams” — $15 
ir pasiųsta Centro Valdybai 10% 
nuo pelno. Dabar skyriaus valdy
bą sudaro: pirm. Br. Bujokienė, 
vicepirm. Ramanauskienė, sekr. 
J. Dūdienė, kas. EI. Januškienė ir 
valdybos narė Mikalauskienė.

— WpgTM^^nj 'Taryba sausio 
26 d. Marlboraugh viešbutyje su
kvietė visų moterų organizacijų 
ir tautų atstovių arbatėlę-pasita- 
rimui, kuriame buvo padaryti 
pranešimai apie Tarybos veiklą 
ir darbų koordinavimą atskiro
se organizacijose. KLKat. Mot. 
Dr-jos Wpg. sk. pasitarime ats
tovavo ponia Nijolė Žalienė. Pa
sitarime dalyvavo 11 tautų ats
tovės ir visa eilė žymiųjų Wpg. 
anglių, visuomenininkių — bur- 
mistrienė, konsulienių ir kt.

PATS LAIKAS atsinaujinti “Tė
viškės Žiburių” prenumeratą. 
Kreipkitės pas platintojus A. Mi

kalauskaitę ir Ve. Janušką.

D. BRITANIJA
D. Britanijos lietuvių namai
DB Lietuvių namų vajus eina 

prie galo. Betrūksta vos 978 sva
rų. Po to akcijų pardavimas bus 
baigtas. Kaip matyti iš DBLS ir 
Namų Akc. Bendrovės direkcijos 
metinio pranešimo, namai yra 
jau pakankamai įrengti, apstaty
ti, ten persikėlė lietuviškos įstai
gos ir naudojami visuomenės rei
kalams. Tam yra nustatytas tvar
karaštis. Namų atidarymas įvyko 
sausio 27 d., dalyvaujant ir min. 
B. K. Balučiui

Patalpos išnuomojamos ir kitų 
tautybių parengimams. Pirmieji 
jais pasinaudojo estai. Lietuviai 
ten šventė Kūčias, Kalėdas ir 
Naujus Metus sutiko.
JA VALSTYBĖS

— Lietuviškas sąjūdis Naujor- 
ke, kaip girdėti, perėjo į didelį 
įkarštį ir žada gerų rezultatų. Ne
trukus, rodos, sulauksime naujų 
propagandinių įstaigų.

— Algimantas Motiekaitis, mu 
zikaliosios Motiekaičių šeimos 
jauniausias narys, neseniai pa
kviestas į Buffalo Simfoninį or
kestrą koncertmeisteriu — vio
lončelistu.

— Daug jaunųjų lietuvių pa
bėgėlių yra pašaukta ir iš Brook
lyn© į JAV kariuomenę. Jų tar
pe Edmundas Vam butas, gabus 
technikos studentas, Antanas Zė- 
linkevičius, Saulius Zaunius, V. 
Januškaitės sūnus, ir kiti.

Cleveland© yra jau 4 lietuviai 
gydytojai tremtiniai, kurie iš
laikė egzaminus ir gavo prakti
kos teisę. Jau anksčiau egzame- 
nus išlaikė gyd. K. Pautienius ir 
D. Degesys, o pastaruoju metu 
dar išlaikė Edm. Juodėnas ir M. 
Vaitėnas. Egzaminams ruošiasi 
dar 11 čia gyvenančių liet, gy
dytojų.

Lituanistikos dalykai Cleve
land© Šv. Jurgio parapijos mo
kykloje pradėti dėstyti vasario 
1 d. Pamokos vyksta antradie
niais ir ketvirtadieniais. Dėsto 
mok. Graužinienė, Augustinavi- 
čienė ir kun. Širvaitis. Jas lan
ko apie 100 mokinių, iš kurių 84 
tremtinių vaikai.

Liaudies meno festivalyje Cle- 
velande ir šiemet tarpe 25 tautų 
pasirodė ir lietuviai — “Čiurlio
nis” ir Vyčių kuopa. Ir kitos tau
tos šiemet pasirodė žymiai gė
riau, ypač ukrainiečiai. Iš pelno 
gaminama garsinė kultūrinė fil-

Žodžiai moko, pavyzdys patraukia
bet ir prisiminti peržvelgiant sa
vo tremtinio bei išeivio pareigas 
kraštui ir tautai. Mes jį persi
spausdiname pačiam p. St. 
mulaičiui sutinkant:

Vasario 3 d. laidoje Čikagos 
“Naujienose” pasirodė ne per se
nai į JAV atvykusio tremtinio 
viešas pasižadėjimas, vertas 
kiekvienam ne tik perskaityti,

VIEŠAS PASIŽADĖJIMAS
Atsimindamas , nepaprastai 

sunkią — kaip niekad savo isto
rijoje — mano gimtojo krašto 
Lietuvos padėtį po žiauria amži
nojo jos priešo Maskvos budelio 
letena; atsimindamas, kad pats 
esu viena mažutė tos Lietuvos 
dalelė, kuri laimingu būdu at
sidūrė pačioje turtingiausioje 
pasaulio šalyje Amerikoje ir gali 
laisvai gyventi, dirbti bei gal
voti; atsimindamas VLIK’O, pa
liktųjų prieš 7 mėnesius Vokie
tijoje tremtinių ir Amerikos 
Liet. Rašytojų Draugijos šauks
mą spaudoje gelbėti Lietuvą ir 
lietuvišką kultūrą, — nutariau 
kas metą skirti iš savo darbo pa
jamų 60 dolerių Lietuvos reika
lams. Šiuos pinigus paskirstau 
taip:

1. 10 dolerių kasmet moku VL 
IKui (arba tėvynės vadavimui 
iš despotų ir negirdėtų žudikų 
rankų); .

2. 25 dol. kasmet moku Liet. 
Rašytojų Draugijai Amerikoje 
(remti lietuvišką knygą bei lite
ratūros meną, kaip vienintelį ir 
kultūringą ginklą prieš lietuvių 
nutautėjimą. Lietuvos vardo pa
kėlimą ir tautinės sąmonės ugdy
mą).

3. 12 dol. — taigi po 1 dol. per 
mėnesį, kaip spaudoje buvo pra
šyta — kasmet moku Vakarų Vo
kietijoje esančiai vienintelei pa
saulyje lietuvių gimnazijai (kad 
augintų naujus sąmoningus tau-

Ta*

ma, kuri bus rodoma mokyklose 
ir įvairioms kultūrinėms organi
zacijoms. “Čiurlionį” filmavo jau 
pernai, o šiemet dar papildomai 
bus filmuojamas. *
VOKIETIJA

— VLIKo bei VT pirmininkas
M. Krupavičius ir URT Valdy
tojas J. Brazaitis pradžioje sau
sio mėn. lankėsi Paryžiuje, kur 
turėjo svarbius pasitarimus Lie
tuvos vadavimo reikalais su ten 
esančiais Lietuvos diplomatais.

Grafikas Alfonsas Krivickas su 
rengė savo kūrinių parodą Hei
delbergo “Amerika Haus”. Iš ten 
ji bus perkelta į tokius pačius 
namus Manheime, o vėliau Frank 
furte. Paroda vokiečių spaudos 
vertinama labai palankiai.

‘ Klaipėdiečiai į Kanadą
Pasaulinė Liuteronų Federaci

ja apsiėmė apmokėti kelionės iš
laidas į Kanadą 600 klaipėdiečių 
lietuvių, kurie vėliau turės tas 
sumas grąžinti lengvomis sąly
gomis. Norinčius emigruoti re
gistruoja kun. Ą. Trakis, gyve
nąs Schwaebisch Gmuend Bis
marck Kaserne. ■

Tremtinių b. politinių kalinių 
kompensacijoms išgauti IRO va
dovybė ruošiasi įteikti vokiečių 
valdžiai memorandumą, nes vo
kiškos įstaigos nenori, kad įsta
tymo numatytom kompensaci
jom pasinaudotų ir svetimšaliai.

Numatytos likviduoti stovyk
los: Dilingeno — iki vasario 1 d.,
N. Ulm. — iki šių metų kovo 15 
d.; Amberg Leopold kareivinių 
stovykla turėjo būti likviduota

JUOZAS KRALIKAUSKAS

KRIOKLYS
(Tęsinys iš praeito nr.)

Tą pačią sekundę Karolė suspigo. Nebeatpažįstamai pasikeitu
siam jos veide, išsprogo pablūdusios akys Velnio Gerklės link. Už- 

! springsta pritrukdama kvapo.
Dabar Šalvėjus metasi į vandenį, ištaisydamas rankas ir kojas. 

Upėje jis puikiai veikia, tuoj pat nutverdamas ir iškeldamas Gugą. 
Vaikas aštriai kosčioja, atspringdamas vandenį ir gaudydamas orą. 
O Šalvėjus pasivaro prie kranto ir kairiąja nusigriebia*už šiurkš
čios žolės. Delnu stumdamas užpakaliuką, jis dar pastumia Gugą, 
kurs griebiasi už žolės ir skubiai ropoja tolyn nuo kranto.

Karolė tik'dabar atsigauna, sugrįždama į save iš sustingimo ir 
persimainymo. Ji puolasi prie vaiko, griebia jį ant rankų ir skuba 
su juo tolyn nuo šitos Velnio Gerklės..

Priėjusi tą mažą smėlio aikštelę tarp krūmų, ji pastato Gugą 
ant žemės, pritupia ir nuvilkdinėja jo šlapius drabužėlius, palik 
dama jį tik su kelnytėm.

— Kas tau pasidarė, kad tu įkritai? Ar galvytė apsisuko? — 
kalba ji nervams atslūgstant, su dar girdimomis balse ašaromis. 
— Daugiau niekad ten, vaikeli, neisim.

Guga buvo tiek nustebintas, išgązdintas ir priblokštas, kad net 
neverkė. Tylėdamas ir nusiminęs, lyg būtų muštas ar šiaip nu
skriaustas, jis žiūrėjo į mamytės akis.

Karolė pastebėjo, kad ant nuogo jos vaikučio nutūpė juoda 
musė. Vos tą nubaidė, nutūpė antra, o gal vėl ta pati.

— Mano nuogutį vargšelį dar ir musės užpuolė. Visokios bėdos.
Šalvėjus buvo jau atsekęs iš paskos. Karolė atsistojo ir iš širdies 

jam pasakė:
— Būsiu tau, Baly, dėkinga iki mirties. Kas būtų buvę, jei ne 

tu? Gyvybę mano sūnui išgelbėjai, dabar tu jam lyg antrasis tėvas. 
To aš niekad neužmiršiu, — ji žengė arčiau, paėmė jo veidą tarp 
savo delnų* ir pabučiavo į kaktą, žandą ir lūpų kertę.

Šalvėjus stovėjo nė rankos nepajudindamas. Rytų fronte, paskui 
Kuršo prietiltyj, anglų nelaisvėj ir pagaliau tremtinių stovyklose 
jis yra viskb matęs ir išgyvenęs, vėtytas ir mėtytas. Manė, kad jau

nėra nieko, kas jį galėtų nustebinti ar sulaikyti. Dabar gi buvo 
atsitikę kažkas nepaprasta, dėl ko jam buvo gėda pačiam prieš 
save. Tai buvo kažkas nepaprastai jaudinančio ir suniekinančio, kad 
ji dabar dėkojo. Ji turėjo kirsti jam į veidą, iškolioti ir spiauti į jį. 
Jam pasidarė dar nejaukiau, kai ji gręžia vaiko drabužėlius.

Karolė paėmė ant rankų savo vaiką.
— Mes namo. Išsimaudė, persigando: paguldysiu, tegu gerai

išsimiegos. '
Šalvėjus tylėjo. Šie jos žodžiai skambėjo kaip kaltinimas. Ji 

žiūrėjo rimtai, pirmąkart taip rimtai. Paskui pasakė, nes, tur būt, 
norėjo dar ką pasakyti prieš nueidama, o nežinojo ką:

— Gugai, tur būt, galvytė buvo apsisukus.
Staiga jam palengvėjo nuo šitų jos žodžių, lyg kokia sluogtis 

būtų nusiritus. Jis nusišypsojo, lyg dabar vėl viskas būtų tvarkoj:
— Tur būt. Gal nuo saulės. Tokia kaitra.
— Nuo saulės smūgio, sako, ir visai numiršta.
— Būna. Visokių dalykų būna margame pasaulyje.

* Šalvėjus buvo jau besugrįžtąs į save, kai užkliuvo už Gugos 
akučių. Pasidarė vėl nejauku. Du mėnuliukai žiūrėjo į jį be galo 
liūdni. Savo gėdą ir negarbę pajuto Šalvėjus. “Už ką?” — klausė 
jį mėnuliukai be žodžių. “Ar aš tau ką padariau?” — klausė mė
nuliukai laukiančiai, lyg tiriamai. “Kodėl tu toks man negeras 
buvai?” — tebeklausė mėnuliukai.

Save iš vidaus padrąsinęs, Šalvėjus maloniai, lyg atsiprašyda
mas, ištiesė Gugai ranką:

— Lik sveikas, Guga!
Jis buvo tikėjęsis, kad vaikas tebežiūrės į jį vis taip pat, gal 

išties jam rankutę,, o gal ir. ne. Bet Guga prasijuokė staiga paten
kintas, kaip gali tik vaikai. Jis kirto delniuku į jo delną, kaip su
kerta turguje čigonai, pamainę arklius. Vyrui toptelėjo, kad jis 
lieka daug skolingas šitam vaikui. —-

Tada jis pažiūrėjo į Karolės veidą. Ji šypsojos, o akys buvo 
pilnos gerumo, to paties, kurį matė, kai ji jam dėkojo, triskart 
pabučiuodama...

— Iki pasimatymo, Baly!

Jis žiūri į nueinančios kojas, paplatėjimą ties klubais ir išlenki
mus nuo juosmens. Staigi vyrą užkrinta geismas šitos moters, 
Ūgpasiekiamos anapus paslapties...

Jis vos susilaiko jos nesivijęs. Bent paeiti dar kiek šalia jos.

tos vadus - inteligentus). 
4. 13 dol. kasmet moku ___ ..
Teatrui Čikagoje (kad šisai iš
saugotų nuo ištautėjimo ir išug
dytų sveiką, dorą jaunąją lietu
višką kartą).

Be to, atsižvelgdamas į rašyto
jo B. Babrausko sveiką spaudoje 
iškeltą patarimą, jog pirma Lie
tuva ir Lietuvos kultūros reika
lai, o paskui naujas kostiumas ir 
šaldytuvas, — pasižadu kasmet 
prenumeruoti ne mažiau kaip 5-6 
lietuviškus laikraščius bei žurna
lus (šiems 1951 metams užsipre
numeravau 9) ir pirkti kasmet* 
po 8-10 ar daugiau lietuviškų 
knygų.

Šis mano pasižadėjimas galio
ja tol, kol gyvensiu Amerikoje ir 
kol Lietuva bus okupuota. (Sun
kios ilgos ligos atveju, trūkstant 
pinigų, pasižadėjimas irgi laiki
nai netesimas). Pasižadėjimą 
skelbiu viešai, kad atrasčiau šios 
rūšies 
tarpe.

v sausio gale; Wildflecken pereina- 
Vaikų

draugų, ypačiai dypukų

St. Tamulaitis,
4141 So. Artesian Ave., 

Chicago 32, Ill.
• Po šiuo pasižadėjimu iš 
buvau pasirašęs: “Lietu-karto buvau pasirašęs: “Lietu- 

vis-dypukas. laimingai atplaukęs 
Amerikon”, bet “Naujienų” re
dakcijai laišku man įrodžius, jog 
šitokio keisto parašo nuoširdu
mu ir tikrumu retas skaitytojas 
tepatikęs, priverstas pasirašyti 
tikrą pavardę. S. T.

moji stovykla būsianti likviduo
ta iki kovo mėn.; Muencheno. 
Funk kareivinių stovykla dar 
praplečiama ir statomos naujos 
patalpos. \
OLANDIJA

Ir kanadiškoje ir JAV spaudo
je ne taip senai buvo pasirodę 
100 metų švenčiančio lietuvio 
tremtinio A. Mikulskio paveiks
lai. Tai buvęs Hanau stovyklos 
gyventojas, vėliau gyverięs Augs
burgo ir Ingolstadto senelių na
muose, o pagaliau priimtas glo
boti olandų. Ten jis ir 100 metų 
sukaktį atšventė. Atšventė taip 
iškilmingai, kad ir savo tėviškėje 
taip nebūtų šventęs. Tai buvo at
žymėta spaudoj, po miestą vaikš
čiojo jo garbei griežiąs orkestras, 
jį sveikino pats Asterio burmist
ras, specialiai pramokęs keletą, 
žodžių lietuviškai, sveikino daug 
kitų aukštų personų. Jis buvo ap
krautas dovanomis. Vien tabako . 
gavęs per 100 klg., o įspūdingiau
sia dovana buvusi 3 mt. burmist
ro sūnaus, kuris dovanojęs savo 
žaidimų traukinuką, palinkėda
mas “Tėvui Mikulskiui juo su
grįžti į savo tėvynę Lietuvą, kai 
ji bus laisva”. . Tr.
ITALIJA

Prof. Tulaba Šv. Kazimiero ko
legijos Romoje rektorius, vasario 
1 d. pakeltas popiežiaus rūmų 
prelatu.

Bent paganyti ausis jos žodeliais, akis jos dailiu užaugimu. Ir su
šunka jis jai nematomai, kaip šaukiasi indėnai:

— Ūhū-ū-ūūū!...
— Ūhūū!... —atsišaukia Karolė nuo tiltelio pusės.
—Uhu!... — netrukus pasigirsta dar ir Gugos balselis. Gal vai

kas pats pamėgdžiojo, o gal Karolė jį paragino taip padaryti.
VII.

Septintą valandą ryto kasyklų sirena žviegė, kaip didžiulė sker
džiama kiaulė. Taip kasdien rytą, pusiaudienį-ir septintą vakaro 
naktinei pamainai pasiruošti. Toks balsas galėtų ir iš numirusių 
prikėlti. Juo labiau perstiprus jis šiandie, birželinį šeštadienio 
rytą, ramybei esant be mažiausio vėjelio. Tačiau tokia sirena čia, 
žinomą, reikalinga. Ji pažadina auksakasius, ar kuris būtų iki iš
nakčių gėręs, ar kurio laikrodis vėluotų, būtų pamiršęs iš vakaro 
prisukti ir sustojęs, ar būtų likęs nepakeltas žadintuvo mygtukas. 
Pagaliau, šis kaukimas prablaivo po nakties monų, išgainioja mie
guistumą, dvasią tarytum šaltu vandeniu perlieja.

Pangonis prieina prie Algučio lovytės. Vos neprigėrė nabagėlis 
vakar. Dabar miega sau ramiausiai, lyg nieko nebuvę. Žmogus li- 
mingiausias yra tokio amžiaus. Gyvena sau be rūpesčių ir be sun
kaus darbo. Nekankina jo nei abejonės, nei gyvenimo pabaigos 
klausimas. Neištampyti dar nervai, jei net toks kauksmas nepaža-' 
dina. Tėvas atsargiai uždeda delną ant sūnelio galvutės.

— Sėsk valgyti! — paragino Karolė gražiu palaidiniu, persi
juosus! virvute su kuto^ėliais. Su tuo ilgu palaidiniu ji atrodo 
aukštesnė ir laibesnė. Šįryt ji nelinksma.

Ji guvi, mano Karolė, mąsto Pangonis, sėsdamasis pusryčiauti. 
Nei kada pramiegos, nei šiaip kokio jos tingumo ar apsunkimo 
nepastebėsi. Visada viskas laiku ir savo vietoj. Sukri ir energinga 
ji, kurios kiek atsikišusį užpakaliuką ir krūtinę taip gražiai pabrė
žia tas blizgąs palaidinis, švaručiai kambarėliai, švari Algučio lo
vytė, viskas gražiai apžiūrėta. Taip ji dreba dėl savo vaiko, tad ir 
nuostabu, kaip jis galėjo vakar taip palikti užmirštas, kad net į upę 
įkrito. Pasakot ji papasakojo, nenuslėpė, bet kažin, ar ten iš tikrųjų 
nebuvo kiek ir kitaip. Ką ji veikė, kuo užimta buvo jos galva, kuo 
susidomėjusios akys, jei Algis į upę įkrito?

Dėl to Pangonio nuotaika palaipsniui ir gedo. O ir kągi reiškia 
šis Karolės atvėsimas? Tokia jau švelni visada būdavo. “Sėsk val-

Meškiuk!” Dabar Meškiuk jau nereikia, nors gi tai įprastinis jos
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Kar. Juozapaviciaus mirtis
Pirmoji Vasario 16 d. metinė j buvo visokių, bet visi pagaliau [draugą. Karys iškelia ranką ir 

sukaktis Lietuvai buvo labai' sutiko, kad tai būsią pratimai, bando moti savo žirgui, o gal ka- 
liūdna, o Alytui dar ir skaudi manevrai... riams? Žirgas grįžta prie kario
pergyvenimais. • _ . . -.....................

Jau keliais atvejais teko skai
tyti aprašymus, kaip Alytuje ant 
tilto žuvo 1 pulko vadas, karinin
kas A. Juozapavičius, bet kiek vie

• name iš tų aprašymų trūksta tik
resnių žinių ar vaizdo, kaip tas 
įvyko. Lietuvis tą įvykį papras
tai vaizduojasi pagal plačiai ži
nomą dailininko paveikslą, buvu
sį Karo Muziejuje. Nebuvusiam 
tuo metu Alytuje gali atrodyti 
viskas tvarkoj, bet žinančiam 
tuometinę padėtį, pirmas netiks
lumas į akis metasi — tai per- 

’ krovimas paveikslo sniegu, tuo 
tarpu, kai tuo metu, Alytuje snie
go ir už pinigus nebūtum gavęs.
. Netikėtai greitas bolševikų pri

siartinimas prie Alytaus, suklai
dina pozicijų atpasakojimuose 
net aukštus karininkus. Jie už
klupo netikėtai ne tik lietuvius 
karius, bet ir vokiečius, o civi
liams gyventojams tai buvo vi-, 
siškai nelaukta staigmeną, išski
riant bolševikų agentus, kurie, 
kaip vėliau paaiškėjo, buvo labai 
gerai informuoti ir bolševikų lau
kė ankstyvą vasario 13 d. rytą.

Čia nesiimsiu ginčytis dėl ano 
meto įvykių atpasakojimų tikslu
mo — noriu tik pasidalinti prisi
minimais, kuriuos patyriau kaip 
Alytaus gyventoja ir gal vienin
telė, kuri turėjo progos stebėti 
paskutinį karininko A. Juozapa
vičiaus drąsaus ir karžygiško gy
venimo momentą.

Šiltas ir niūrus, daugiau prime
nąs ankstyvąjį rudenį negu žie
mą, vasario 13-tos rytas. Išėjusi 
kieman tuojaus išgirdau kokį tai 
neramumą ir braškėjimą pane
munės ir tilto link. Galėjo būti 
apie 8 vai. ir ypatingai rami ap
linkuma dar labiau didino to 
braškėjimo atgarsį. Pribėgusi 
gatvę (iš kurios labai gerai ma
tėsi panemunė, tiltas ir visas už- 
nemunis) pamačiau daug vyrų 
užtaisančių savo šautuvus ir su- 

. gulančių ant malkų, sieksniais 
Sukrautų tilto ir Nemuno kam
pe; kiti užėmė pozicijas už tų 
krovinių ir kaip atrodė, buvo pa
siruošę ko tai laukti...

Tai buvo Lietuvos savanoriai 
— 1 pėst pulko kariai,-nors retai 
kuris turėjo uniformą ir tai dar 
nelietuvišką, bet lietuviška ko
manda, kad ir dusliu aidu, pasie
kė mano ausis ir įtikino mane, 
kad tai Lietuvos kareivėliai, ku
riuos taip neatlaidžiai kun. Gar
mus šaukė ir šaukė burtis į Lie
tuvos 1-jį pulką.

Nejučiomis mano žvilgsnis nu
krypo Vilniaus pusės Alytaus 
užmiestin, horizontan, kur aukš
tais beržais nuaugęs vieškelis 
jungėsi su dangumi. Ten jodinėjo 
raitelis; turėjo bųti karys, nes 
žirgas įtemptai sukosi į visas pu
ses; gal žvalgas — pagalvojau. 
Bet kieno?

Grįžusi butan papasakojau na
miškiams ką mačiau. Spėjimų

, | riams? Žirgas grįžta prie kario
Į Galėjo prabėgti pusvalandis, o' ir lenkia savo galvą prie jo, lyg 
gal daugiau, kai išgirdom šau
tuvų šūvius. Visi metėmės bėg
ti tan namo galan, iš kurio gali
ma buvo matyti visa užnemunė 
(Vilniaus pusės Alytus) ir tiltas. 
Bet neilgai teko pro langus žiū
rėti, nes šūviai vis dažnėjo ir daž
nėjo. Sugulėm visi ant grindų, 
gulėjome ir klausėmės tos žiau
rios kulkų harmonijos; tik stai
ga užviešpatauja tyla... Klau
som kvapą sulaikydami, o po va
landėlės išgirstam: Ura-a-a! Ura!

Be žodžių, ašaros sublizga tėvų 
ir mano akyse... Juk dar taip 
seniai pasprukom iš jų “rojaus”, 
o jie jau čia... Vos septyni mė
nesiai, kaip pasiliuosavom nuo 
bado ir skurdo, o štai jie jį at- j 
neša Lietuvai... Pakylam nuo 
grindų ir puolam prie langų. Mi
nia bolševikų, vis šaukdama 
ura-a-a! — bėga nuo kalno Vil
niaus pusės Alytuje tilto link, po 
minutės jie užgrūda tilto angą, 
lyg ugniakalnio masė užkliuvusi 
už kalvos. Viduryje tilto joja ka
rys, iškėlęs kardą ir nedidelis 
būrelis savanorių tilto angoje, 
Suvalkų Alytaus pusėje. Ar ka
rys traukėsi nuo priešo, ar jis 
puolė iš Suvalkų pusės, to neži
nau, tik šiuo momentu atrodė, 
jog jis atvirai puolė priešą ir tai 
ant tilto! Vėl prasideda šaudy
mas ir akimirkoj karys—vadas 
pasvyra ir krinta nuo žirgo. Vie
na jo koja pasilieka balno kil
poje ir žirgas jį tempia geras 
varsnas, bet galop pasiliuosuo- 
ja. Žirgas vis žengia pirmyn, tik

paskųtinį sudieu sakydamas* bet 
tuo pačiu momentu atūžia pės- i 
čiųjų bolševikų orda. Vieni grie-1 
bia žirgą, kiti pradeda tampyti 
gulintį karo vadą ir jo kišenes 
kraustyti, o po to su kažkuo smo
gia jam krūtinėn...

Lietuviai kariai, matomai įsiti
kinę, kad jų vadui žuvus ir jiems 
esant tik saujelei, palyginus su 
bolševikais, pradėjo trauktis* 
Jiems ypatingai pasitarnavo mo
mentas, kurį bolševikai praleido 
besidomėdami žuvusiuoju. Tad 

Į tuojaus kalnan per daržus ir kie
mus, vargšai savanoriai, kas ba
tais, o kas ir klumpėm, apsiavę, 
skubėjo apleisti Alytų. Jiems 

įbėgant vėl prasidėjo šaudymas.
Nežinia ar buvo taikoma ka
riams, kurie bėgo ir pro ir per 
mūsų kiemą, ar aš buvau paste
bėta lange, nes kulka pataikė 
tiesiai virš lango ir atmuštas tin
kas pabiro man ant gaivos; išsi
gandusi, vėl kritau ant grindų ir 
kas atsitiko su žuvusiuoju kar- 

; žygiu, nemačiau.
Apie 10 vai. ryto kova jau bu

vo nutilusi. Išėję pasižvalgyti 
laukan, susilaukėm dar vieno ne
tikėtumo. Mūsų kaimynai iš vie
nos ir kitos pusės, užsirišę rau
donus kaspinus ant rankovių, jau 
ėjo raudonosios milicijos parei
gas ... Nusivylimas ir dalinai 
baimė apėmė mus. Nei tylėti, nei 
ką sakyti. Stovėjau lyg bejausmė 
gonkose, o tėvelis prisiartino prie 
gatvės ir atsirėmė ant vartelių.

per kilnus jų padėčiai — jie, ge
riau pasakius, vos vilko kulnus. 
Pusiau apiplyšę, purvini, bet sa
vijautoj jie nešėsi kažką didin
go, matomai tas “vadavimo“ 
įkvėpimas juos ant kojų laikė. 
Vienas jų, praeidamas pro tėvelį, 
sušuko: “Ožidal nas, atiec?!” — 
“Ožidal”... — dusliu balsu at
sakė tėvelis. (Laukei mūsų, tė
ve? — Laukiau...) Negi sakysi 
ne?!

Tai buvo turgaus diena. Nors 
vokiečiai dar vis prisilaikė karo 
metu nustatytos tvarkos — “ap
sieiti” be turgų, Lietuvos kariuo
menei organizuojantis, ūkininkai 
savaime pradėjo įsidrąsinti — 
grįžtant prie senosios tvarkos — 
rinktis į turgų. Keletas tokių 
ankstyvųjų, mūsų pažįstamų, 
šaudymui aprimus, atvyko pas 
mus, esą patikrinti ar nieko 
mums neatsitikę. Jie pasakojo, 
kaip vienas savanoris traukda
masis atgal tilto gatve nuolat 
šaudęs į puolančius bolševikus, 
pagaliau pasislėpęs už pirmojo 
mūro ties vaistine, bet pirmu gal-* 
vos iškišimu žuvęs nuo sprogsta
mos ruso kulkos. Jo veidas buvęs 
sužalotas iki nepažinimo. Vienok, 
kas nors turėjo jį atpažinti, nes 
kai bolševikai atvilko jo kūną 
prie šventoriaus, netoli vikaria
to, kuriame tuomet gyveno kun. 
Garmus, vakarop išgirdom gar
sią raudą... Prie jo suklupusi 
moteris, užmiršdama visus prie
šus ir pavojus, garsiai jo klausė 
kur dingo jo skaistus veidelis, kas 
išplėšė jo žydrias akis? Jos ai
mana aidėjo toli, toli...

Su bolševikais atėjo ir netvar
ka, plėšikavimas ir svetimo turto 
naikinimas. Apipiečiais grįžę 
darbininkai iš lentpiūvės, kuri 

..buvo už geležinkelio stoties, pa- 
pajutęs, kad jau neturi savo vai- Toliese, nuo geležinkelio tilto, keliui Į kareivines, pasakojo, kad 
dovo ir draugo su savim — jis mūsų kryptimi žygiavo didelis iš geležinkeliečių girdėję, jog vo- 
sustoja ir žiūri į gulintį kovos būrys bolševikų. Žodis “žygiavo”'kiečiai apie 3 vai. rytą sužinoję,

Karininko Juozapavičiaus mirtis Dail. Jenerio paveikslas

kad bolševikai visai supa Alytų, 
viską metę, kiti net nesuskubę 
apsirengti, vien su baltiniais, su
šokę į traukinį ir pabėgę Simno 
kryptimi. Dabar esą, žmonės vel
ka iš kareivinių kas ką pagrieb
damas.

Rytojaus dieną, sklido gandai 
apie įvykusius apiplėšimus ir 
kiekvienas doras ir ramus pilie
tis statė sau klausimą: Kas bus 
toliau ir kaip ilgai tokia padėtis 
tęsis?

Lygiai už trijų parų, tai turėjo 
būti vasario 16 d., 10 valandą ry
tą, tylą nutraukė kanuolės svie
dinio trenksmas. Visi šokom ant 
kojų ir po momento tylos kaž kas 
pasiūlė, kad šį kartą turime kraus 
tytis rūsin, kuris buvo kieme. 
Mums besirengiant ir antras, o 
kol sudardėjom rūsin, ir trečias 
sviedinys — kaip jau suskubom 
nustatyti kryptį — nuo Likiškė- 
lio kalno Suvalkų pusėje iššautas 
ir sprogo už Vilniaus pusės Aly
taus. Kanuolių ugnis tęsėsi iki po 
trečios valandos po piet, o po to 
prasidėjo puolimas su smulkes
niais pabūklais. Prasidėjo kulko
svaidžių tratėjimas. Tėvelis, pa
lipęs laiptais ir pravėręs duris, su
šuko: “Jau lietuviai mūsų kie
me!”. Nors buvo smarkiai šau
doma, bet kėlėmės butan, nes 
virš penkių valandų rūsyje iš
buvę, ypač vaikai, buvo sustin
gę. Mūsų savanoriai, darželyje už 
tvoros užsiglaudę net iš dviejų 
kulkosvaidžių pylė, tratėjo be 
paliovos į bėgančius per tiltą bol
ševikus.

Apie ketvirtą valandą, ugnis 
nutilo, tik abiejose Nemuno pu
sėse degė sviedinių padegti tro
besiai. Ypač Suvalkų Alytuje di
delis gaisras išsivystė dvaro 
tvartuose, kur sudegė daug vo
kiečių arklių ir grūdų sandelis.

Vėliau paaiškėjo, kad pabėgę 
vokiečiai ir pasitraukę lietuvių 
daliniai, greit suorganizavo prieš- 
puolį ir su vokiečių šarvuočiu at
vykę iki Likiškėlio pradėjo ap
šaudyti Alytuje esančius bolše-

✓
Malda už Tėvynės laisvę

Jau 10 metų, kai mūsų tautai išplėšta nepriklausomy
bė. Lygiai 10 metų sueina Tėvynės laisvės maldai, kuri 
čia spausdinama. Ją parašė vienas lietuvis kunigas 
tremtinys Berlyne 1941 m. Tų metų vasario 16-tos mi
nėjime Humbolto salėj ši malda pirmą kartą buvo iš
kilmingai perskaityta. Po to ji pateko j maldaknyges ir 
paplito ne tik Lietuvoje, bet in kituos kraštuos, kur tiK 
buvo lietuvių. Per 10 pavergimo metų jos žodžiai skam
ba per lietuviškas pamaldas. Kaip tvirtina pasiekę gyvi 
liudininkai, ji dažnai kalbama ir Lietuvos partizanų.

DIEVE, kuris leidai tautas ir įdiegei joms laisvės troškimą, 
grąžink, prašome Tave, ir mūsų Tėvynei laisvės dienas. Te
gu tie bandymai, kuriuos Tu skyrei mūsų šaliai, nebūna jos 
pražūčiai, bet greitesniam jos prisikėlimui ir didesnei jos 
dvasinei gerovei.

LAIMINK, Viešpatie, mus, kurie priversti buvome palikti 
savo gimtąją žemę. Duok mums jėgų ryžtingai pakelti sun
kią tremtinio dalią. Padaryk, kad visi mes liktume ištikimi 
savo Tėvynei ir grįžtume į ją, nešdami naują atgimimo ugnį.

SIŲSK, Viešpatie, išminties ir stiprybės dvasios tiems, 
kurie dirba mūsų tautai ir aukojasi jos labui. Padėk savo 7 
tėviška meile ir globa pasitikusiems Tėvynėje mūsų bro-:i>^ 
liams ir sesėms. Stiprink dėl Tavo vardo ir tautos laisvės ‘ 
kenčiančius, guosk liūdinčius ir nuskriaustuosius. Amžiną 

* šviesą suteik, Viešpatie, tiems, kurie jau yra mirę kovos 
lauke.

ŠVENČIAUSIOJI Mergele Marija, Aušros Vartų Gailes
tingumo Motina, pavesk savo dieviškajam Sūnui Jėzui Kris
tui mūsų Lietuvą, kuri taip nuoširdžiai Tave myli ir garbi
na. Neleisk, kad Tavo Sūnaus vardas būtų išrautas iš lie
tuvių širdies.

ŠVENTASIS Kazimierai, mūsų tautos Globėjau, vado- 
vauk mūsų kovai dėl laisvės, kaip kitados stebuklingu būdu 
kad vadovavai mūsų tėvams.

PER KRISTŲ, mūsų Viešpatį, kurį tiki, išpažįsta ir myli 
kiekvienas taurus lietuvis. Amen. , »

dų, idealių, ryžtingų ir jautrių 
kalbų — jo karstas nuleidžiamas 
amžinan poilsin, prieš pačias di
džiąsias bažnyčios duris, dešinė
je pusėje. .

Iš toli atkeliavusios Garbingo
jo Didvyrio motulės raudą ir sa
vanorių sargybos paskutinę pa
garbą savo vadui — lydėjo vie-

Ovikus, juos taip prigriebdami, i na po kitos kanuolių salvės 
kad su dideliais nuostoliais, jie Į 
buvo išvyti ir nustumti taip toli, 
kad daugiau Alytun nebegrįžo.

Sekantį sekmadienį kun. Gar
mus laikė pamaldas prisiminda- ' 
m as daug, daug ką ... Karo va-
do Ant. Juozapavičiaus žuvimą, “Ateitis”, kuri subūrusi savo 
bolševikų nugalėjimą, mūsų sa- prjeglobstin lietuvių katalikų 
vanorių pasiryžimą ir metinę idealistų būrį davė jiems vardą 
Lietuvos Nepriklausomybės su-Į— ateitininkai. Per 40 metų 
kaktį, nors ji dar ir nebuvo nuo i “Ateitis” žengė su mumis per gy- 
vokiečių globos^ pasiliuosavu-jVenįmo aujras. Jos puslapiuose, 
si. . . .Čia ir sužinojau kas tas įjyg veidrodyje atsispindi Lietu- 
karzygis ant tilto žuvęs buvo. :vos katalikiškojo jaunimo vei-

Nebeatmenu datos,. bet maz- , jas pro|jįemįniais klausimais iš- 
dayg po trijų savaičių, *ada -mo [margįntį pirmieji “Ateities” pus- 
pulko daliniai nustūmę bolsęvi- I lapiai, kūryba žydintį Nepriklau. 
kųs, grjzo j un. uvo susiru , somo gyVenįmo metais, tremti- 
P1”3.. ar\ff ? • uozapavimaus n-o I^desiti nuspalvinta Vokieti- 
laidojimu. Mat, bolševikai patys . ... . r . . . ., J,. . . , T7., . r joje, šiuo metu emigraciniu ru-buvo ji palaidoje Vilniaus puses J J t>v.. : ,
Alytaus kapuose, įmesdami į duo PesciU nepą au , ryz ingai e 

i be be karsto ir be jokios pagar
bos. Dabar, jo kariai savanoriai, 
atkasę jo kūną, pagarbiai ir su

gėlių vainikai glaudėsi prie jo 
kapo... '

Kas atsitiko su antruoju žu
vusiu didvyriu kariu — tikrai ne
teko sužinoti, nors versijų viso
kių būta. Bet daleiskim, kad juo 
pasirūpino savoji šeima, o tautos 
pagarba jam yra bendra — prie 
Nežinomojo Kareivio Kapo.

M. F. Y.

Iš kultūros ir knygy pasaulio
MIELAS ATEITININKE Į b. pilną apsimokėjimą prenume-

1911 metais vasario mėnesį gi- t ratos mokesčio.
Tenelieka nė vieno ateitininko, 

kuris nedalyvautų šiame vajuje.
Tad į darbą!

Ateitininkų Federacijos
Vyriausioji Valdyba

nio liūdesiu nuspalvinta Vokieti
joje, šiuo metu emigracinių rū
pesčių nepalaužta, ryžtingai be
rengianti jaunimą aidiesiėihs 
tautos uždaviniams.

Pagerbiant šią garbingąją ju- 
visom tuo metu galimom apei-1 biliatę Ateitininkų Federacijos 
gom ir fonnalumais, atlydėjo Vyriausioji Valdyba vasario mė- 
Suvalkų pusės Alytaus bažny- nesi skelbia:

“Ateities” prenumeratos vajų,čion ir čia po iškilmingų pamąl-

Sausio mėn. AIDAI

Jau išėjo šių metų pirmas Ai
dų numeris, išspausdintas gera
me popieriuje. Jų turinyje ran
dame šiuos straipsnius: Juozo 
Girniaus — Ieškojimas šviesos 
gyvenimui (žvilgsnis į mūsų šimt 
mečio pirmąją pusę), J. Aisčio — 
Api£ laiką ir žmones (atsimini
mai apie poetą Antaną Miškinį), 
T. Bernardino Grauslio — As- 
sumpta ėst in caelum (dangun 
Paimtosios dogmos proga).

Dailiojoje literatūroje sutinka
me: Jurgio Savickio novelę, ir 
eilėraščius: Bernardo Brazdžio
nio, Antano Miškinio, J. Švabai-

kreipinys. Kokia atvėsimo priežastis? Turi .būti priežastis: be 
priežasties net ir lapelis nenukrinta nuo savo šakos.

Jis mato, kaip ši šaukšteliu prakalinėja trečią kiaušinį. Jauna, 
pilna sveikatos, vieną po kito tris kiaušinius — tas viskas gerai. 
Bet dykinėjant per dieną, tokiai ir šis ir tas gali ateiti į galvą. O 
ypač, jei dar iš šalies tas bernas prie jos lenda, visokiais žodžiais 
galvą jai suka. Labai aišku, koks begali būti jo tikslas. Matyt, ir jis 
jai daugiau ar mažiau įdomus, jeigu su juo užmiršo net savo vai
ką prižiūrėti. Ką ji atsimins ten prie upės savo vyrą, jei net vaikas 
vos neprigėrė.

Pangonio nuotaika gedo vis labiau. Jam pasidarė graudu, kad 
ji su tuo bernu šiaip ar taip — ką žinai, ji visko nepasakys — kai 
jis tuo metu požemyj taip sunkiai uždirbinėja pragyvenimą. Kaip 
tik dar tokiu metu! Ar ji žino, kokios ilgos ten požemyj tos aštuo- 
nios prakaito valandos? O jos dar ilgesnės, kai galvosi, kad gal kaip 
tik šią minutę ją apkabina tas, o ji juokiasi nepasipriešindama. 
Kiek tūkstančių judesių ten požemyj paliks! Kiek ten tūkstančių 
kartų tenka raumenims įsitempti ir vėl atsileisti! Grįžęs nepasiskų
si, kad nuvargęs: Karolė—ne motina—jauna žmona. Taip, ji — per- 
jauna. Jeigu taip galėtų nusiimti nuo savęs dešimtį ir dar keletą 
metų. Negrįš! Ne ji kalta, kad ją degina jaunystės ugnis, kad tokia 
energijos pilna viskam. Ji puiki moteris, labai puiki jo Karolė. 
įkristų kartą velniui į rankas, baigta būtų su jo Karolė. Tai būtų 
jos nukritimas į krioklį — kaip jo žmonos, kaip Algučio mamytės 
ir iš viso kaip moters. Kartą pradėjusi kristi, kristų nesusilaiky
dama toliau: nei galėtų atsispirti, nei iš tikrųjų norėtų atsispirti. 
Išeitis vienų viena — saugoti ją, kol nevėlu, kad neapsisuktų jos 
galva prie krioklio. Saugoti, kad ji apsvaigus neįkristų į kito rankas, 
šūkčiodama tuo pačiu laimės ūksmu. kuriuo ji jam pritarė jų pačių 
povestuvinėm naktim. Moteris vistiek yra moteris. Gera ar geriau
sia moteris — vyras vistiek turi ją prisaugoti.

Bet kaip ją išsaugosi, dirbdamas giliai požemyj, kai ji su tuo 
bernu toli nuo žmonių, krūmuose prie upės...

Ji, štai, dabar valgydama žiūri, o ką žinai, ką ji mąsto? Ką žinai, 
kas" už tų akių? Gal mato šalia jo veido antrą veidą — šalvėjaus. 
Vyro veidas jau gerokai raukšlėtas, nusibodęs, gal ji lygina mintyj 
se. Šalvėjaus veido šviežumas ir lygumas tik pabrėžia jos vyro 
susenėjimą. Gal ją suspaudžia maudulys, gal gailestis ar gėda, kad 
jinai yra šito nudėvėto veido žmona. Kokia ji buvusi kvaila tekėti 
už tiek daug vyresnio, gal pamano ji, gal dėl to...

— - Ar vėl musė praskrido? — paklausė Karolė.
— Nieko. — Pangonis a tsitokė iš nesmagių minčių.
— Išeisi. Paliksi visai dienai. O tyli, surūgęs toks.

— Nežinau, kas čia su tavimi pradėjo darytis. Buvai kitoks.
— Gal ne aš vienas kitoks? Gal jau abu?
— Ar tu nesveikuoji, ar požemyj pervargsti? Kraustytumės 

kaip nors iš tų kasyklų kur lengvesnės duonos paieškoti.
Nuo paskutinių žodžių Pangoniui pasidarė lengviau.
— Ačiū, — atsistoja baigęs pusryčiauti, ir pabučiuoja Karolę į 

kaklą kairiajam paausyj.
Atsikelia nuo stalo ir Karolė, kad palydėtų išeinantį vyrą.
Pangonis užsilenkia ant Algučio lovutės ir pabučiuoja mie

gančio sūnaus kaktytę. Išėjęs į požemį, gali jau ir nebesugrįžti. 
Kasyklose nelaimė gali greit atsitikti. Išėjęs gali jau daugiau ir ne
bematyti šitų šviesių plaukučių.

— Šiandien jis gal jau neįkris į upę? . '
— -Vėl man priąjcaištai, Meškiuk. Išbarei vakar, atsiėmiau 

savo, na, ir užtektų. O Šalvėjui padėkok pats kur sutikęs. Kad ne 
jis, šiandie iš proto eitumėm.

— Padėkoti padėkosiu. Bet jei jo nebūtų, manau, gal priešin
gai būtų.

— Kas priešingai?
— Nei tu pne upės kasdien eitum, nei vaiką gelbėti kam būtų 

reikėję.
— Tai gal tu pradedi mane jau įtarinėti, Meškiuk?
— Man jau laikas. Atia.
— Galiu visai ten neiti, jei tu nenori.
— Daryk, Karolė, visada taip, kaip tau atrodo geriausia. Juk 

dėl Algučio ir dėl mūsų abiejų ateities kovojame abu: aš — po žeme, 
o tu — ant žemės. Kai sukluptumėm ar žūtumėm katras, tektų 
kentėti ir antram. Nevisada galim būti drauge ir viens antram pa
tarti ar padėti. Ką aš būdamas požemyj, jei tu, sakysim, vakar iš 
dėkingume per toli žengtum, ką perdaug pasakytum ar net pabu
čiuotum ...

— Dar ką išsigalvosi! — sušuko raustelėdama Karolė. — Aš
turiu ką bučiuoti! — ji prišoko ir. apkabinus vyro kaklą,- pabu
čiavo. — Eik! r

— Atia, Kaiole. * , .
Ėjo liūdnas akmenėtu taku tarp žemų pušaičių. Ryto tyloje gir-

*

dėjosi po kojom žvyro ir akmenėlių girgždėjimas. Ak, jeigu jis 
taip galėtų nusiimti bent dešimtį metų! Negrįš, kaip daina, nu
skambėjusi kadaise. Karolė gera. Labai gera. Gal jis jos net nėra ir 
vertas. Su kitu, su jaunesniu ji būtų gal laimingesnė buvus. Bet 
tik jau ne su tokiu Šalvėjum. Žmogus, nors jaunas, jau papuvusiu 
vidumi. Tuščias kūnas be dvasios, kaip žaibo sugadintas riešuto 
kevalas be branduolio. Gali moteris susivilioti gražiu kevalu, bet 
kartą ji vistiek turės praregėti ir karčiai nusivilti. Vidaus tuštumą 
ūžpildyti siekia. Neužpildo gėralais, — lenda prie moterų. Pirmiau 
su Pasiutusia Tigre, o dabar gal jau nužiūrėjęs Karolę... Vis 
šniukštinėja svetimom panamėm, uostinėdamas, ieškodamas, kaip 
miestelio šuo...

Geriausia būtų išvažiuoti iš čia kur nors į miestą. Ten, kur mote
rų maždaug tiek, kiek ir vyrų, yra kitaip. Nei to vyrų liguistumo, 
nei tų vilkiškų į moterį žvilgsnių. Pati atmosfera čia jau pavojinga. 
Bet išvažiuok! Jei nuo kasyklų kanceliarijos kaip nors ir atsikabin
tum, tai namelio nuoma sumokėta už visus metus. Kuras, šiokie 
tokie baldeliai, šis ir tas. Kur čia beišsiparduosi. O jei ką ir beiškiš- 
tum, tai tik pusvelčiui. Kitur nuvažiavęs vėl pirk. Kiek nuostolių! 
Pagaliau nieko dar čia rimto ir nėra. Nereikia taip jau pasiduoti 
pavydui. Tai irgi yra jau aptemusiom akim kritimas į krioklį...

Ant tako tarp pušelių Pangonis atsigręžė pažiūrėti į paliekamus 
namelius. Pangonis pajaučia nykumą net iki fizinio skausmo. Pože
myj laukia sunkus ir gyvybei pavojingas darbas. Rankas alsins 
sunkūs įrankiai: laužtuvas, kastuvas ir kūjis. Bet dar sunkesnis 
ten požemyj — šis atsiskyrimas nuo namelių aštuonioms valan
doms, tarytum aštuoniems šimtmečiams... Už viską labiau alins 
nepasitikėjimo kančia ir kartumas...

Tuokart Pangonis pamato, kad iš namelių išbėga Karolė ir ve
jasi jį taku. Kas tai? Bet pamala jos rankoje juodą dėžutę, kurioje 
kasdien nešasi pietums sumuštinius ir kavos. Taip, šiandie jis pa
miršo paimti.

— Pamiršai gi!
— Ačiū! — apkabinęs pabučiavo ją, uždususią ir rausvą.
— Taip myli mane? *

— A? ’
— Labai, Karolė, — ir ištaręs, pajuto greitą lengvėjimą iki vi

siškos ramybės.
(Bus daugiau)

tės ir Fr. Hoelderlino (H. Nagio 
vertime).

Apžvalgų skyriuje: Florenci
joje pas Papinį, Ben. Babrausko 
recenziją apie B. Rukšos eilė
raščių knygą, J. Lingio — apie 
latvių prūsų rugiapiūtės papro
čius, J. Aisčio — “Literaturnaja 
gazieta” dergia mūsų meną, A.M. 
— Edith Stein — filosofė ir kan
kinė, A. Ružancovo — Kauno 
miesto archyvas, A.Z. — Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės klau
simu, J. Pabedinsko — Ispanija, 
B.S. — Lenkija be laisvės.

Numeris iliustruotas T. Zikaro, 
Ad. Varno, V. K. Jonyno, E. Koks 
(esto), Boticelli, Tiepolo kūri
niais, Milano katedros detale ir 
liaudies menu.

REDAKCIJAI PRISIŲSTA
Eglutė, 1951 m. sausis, Nr. 1.
Pirmasis naujojo redaktoriaus 

redaguotas numeris nesiskiria 
nuo ankstyvesniųjų nei išvaizda, 
nei turiniu. Ryšys tarp prabėgu
sių metu ir einančių yra organiš
kas. Reikia tikėtis, kad leidėjas 
— Liet. Kultūros Institutas — ir 
toliau sugebės E. taip gražiai leis
ti mūsų vaikučių džiaugsmui. O 
tėvai šį didelį darbą parems Eg
lutę užprenumeruodami savo 
mažiesiems.

Atsiminkim, kad mūsų šven
čiausia pareiga savo vaikučius 
kuo dažniau vedžioti tėviškės 
kloniais ir kalvom, palaikyti juos 
lietuviškoje aplinkoje. O juk nie
kas geriau to neatliks, kaip vai
kų laikraštėlis.
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IS PLATAUS PASAULIO SPORTAS
Vasario 3 d. Toronte viešėjo

Nauja nota dėl 4 konferencijos
Prieš 3 mėn. Sovietų Rusija

Alfredas Kruppas laisvas
Vykdant vokiečių reikalavimą, 

pasiūlė sušaukti 4 didžiųjų kop- kad sudarant vokiečių armiją ji

Rytų Vokietijos policija 
paleidžiama.

Pasklido gandai, kad Sovietų
ferenciją Vokietijos ^problemai nebūtų žeminama, aukštieji ko- zonos Vokiečių liaudies policijos 
apsvarstyti. Tuo pat metu ji ir 
satelitai paskelbė protestuoją
prieš V. Vokietijos apginklavi- iriai dar neįvykdyti". Keletai pa- kad apmokytus policininkus no- 
mą. Į anas lapkričio 3 d. notas 
vakariečiai atsakė gruodžio 22 d.,! tiems bausmė pakeista kalėjimu, 
kad sutiktų kalbėtis Vųkietijos o A. Krupp ir 8 jo padėjėjai vi- 
reikalu, bet su sąlyga, kad kartu sai paleisti. Kruppui, be to, grą- 
būtų kalbamasi dėl visų pašau- žinta 1943 m. Hitlerio konfiskuo- 
linių problemų. Į tai gruodžio 30 ta nuosavybė verta $500.000.000.
d. Maskva atsakė, kad su siūloma Dėl to Kruppo bylos prokuroras 
preliminarine konferencija su- pasakęs, kad atrodą, jog Krup- 
tinka, bet su sąlyga, kad Vokieti- pas, kuriam yra 42 m., nesąs nu
jos ginklavimo klausimas būtų sikaltėlis, bet karo didvyris, 
svarstomas pirmiausia. Sausio 
23 d. sąjungininkai pareiškė, kad 
Sovietų nota esanti neaiški ir 
. aprašė' įsakmiai pareikšti ar ji 

kalbėtis kitais klausimais 
r.e. Vasario 5 d. Maskva pri- 

na-’jas notas, kurios dar 
a '':elb cs, bet spėjama, kad 

’’onferencija siūloma, sakoma, 
kad Vokietijos ginklavimo klau
simas esąs aštriausias, tad turįs 
būti pirmiausia svarstomas, at- 

’ seit vėliau gali būti ir kiti svars
tomi.

Vokietijoje manoma, kad Mas
kva nori pasiūlyti visos Vokie
tijos bendrus rinkimus ir visų 
okupacinių kariuomenių pasi
traukimą. Esą, ji tikisi, kad per 
rinkimus komunistai, kad ir ne- 
ląjmės, bet pasirodys stipri ma
žuma, kuri vėliau, paremta visai 
netoli Berlyno esančios sovietų 
kariuomenės, vakariečiamri čia 
visai nesant, galės įvykdyti per
versmą, kaip tai buvo padaryta 
Čekoslovakijoje. Vakariečiai ruo
šią atsakymą ir sąrašą klausimų, 
kurie turėtų būti apsvarstyti.

Švedija pakeitė Indiją
Indijai atsisakius toliau daly

vauti JTO taikomojoje trijų ko
misijoje, sutiko tą vietą perimti 
Švedijos atstovas. Kanados užs. 
r. min. Pearson pareiškė, kad at
sisakąs, bet buvęs paprašy tas per j globos ir tremtinių reikalų mi- 
svarstyti ii; dar tebesvarstąs. j n istėris Hans Adolf Asbach, bu- 
Dar po poros dienų jis paskelbė,J ves partijos narys nuo 1933 m.. 
kad komisijoje nedalyvausiąs. Į S A narys nuo 1934. Maisto, že- 
Kas bus trečiuoju nariu, tuo tar-imės ūkio ir teisingumo ministe- 
pu neaišku. Matyt, visi nieko ge-' ris Otto Wittenburg partijos na- 
ra iš tos komisijos nesitiki, tad 'rys nuo 1937 m.

- ir nenorį.^ų’btj.
— Vašingtonas. — 14 senato

rių kreipėsi į prezidentą kaip ga
lima greičiau pasiųsti Indijai nu
matytus kviečius už $200.000.000. 
Nors vyriausybė ir nesutinka su 
Indijos vyriausybės politika kai 
kuriais klausimais, bet žmonėms 
negalima esą leisti badauti.

—■ Tel Aviv. — Izraelio’Jorda- 
no pasieny tarp arabų ir žydų 
prasidėjo ginkluoti susidūrimai, 
kurie gresia sukelti didelį kon-' 

■ f noma.

misarai baigia spręsti likimą yo- j daliniai išformuoti, o jų vadų 
kiečių nacių, kuriems sprendi- laipsniai esą sumažinti. Spėjama,

tvirtintas mirties sprendimas, ki- rima pasiųsti dirbti į fabrikus, 
nes trūksta darbininkų, o vieto
je jų būsią naujų pašaukta. Pa
gal kitus davinius liaudies mili
cijos kariškieji daliniai esą per
kelti į Lenkiją ir Čekoslovakiją, 
kad sovietai galėtų sakyti, jog jų 
visai nesą.

Bormannas esąs gyvas
Paryžiuje skelbiama, jog gau

ta tikrų žinių, kad buvęs nacių 
partijos kanceliarijos viršininkas,

lonės aktu paleidus iš kalėjimo damas iš Berlyno, esąs Pietų!

JTO neranda vietos
Buvo norėta sekančią JTO ple

numo sesiją sušaukti kur nors 
Europoje, bet nerandama vietos, hamiltoniškiai liet, sportininkai. 
Atsisakė Prancūzai, atsisakė pa- Čia su Vyties klubu išbandė sa- 
galiau ir anglai. Tad greičiausia Jvo jėgas stalo teniso ir krepšinio 
plenumas vėl susirinks Naujorke.'—•"-

Gyventojai laukia karo
Komunistinė Lenkijos spauda 

pastaruoju metu pradėjo smar
kiai pulti “reakcionierius”, ku
rie laukią karo, pasitikį atomi
nėm bombom ir JAV aviacija. 
Ištikrųjų niekas pasauly negalįs 
pasipriešinti sovietų armijoms. 
Veltui esą laukti, kad tie reak
cionieriai grįš į savo fabrikus, 
ūkius, krautuves ir verslus. Ko
munizmui apginti turį būti su
jungtos visos liaudies jėgos.

KANADOS ŽINIOS
Darbo jėgos paskirstymo 

taryba
Darbo ministeris paskelbė, kad 

sudaromas naujas valstybinis or
ganas darbo jėgos taryba, kurios 
uždavinys tinkamai paskirstyti 
darbo jėgą tarp kariuomenės, ka
ro pramonės ir civilinės pramo-

Kanada įsileis dar tremtinių
Generalinis IRO direktorius J. 

Donald Kingsley paskelbė, kad 
1951 m. Kanada įsiteisianti 50.000 
tremtinių, o N. Zelandija 2-3.000. 
N. Zelandija sutinkanti priimti ir 
nedarbingus: moteris su vaikais, 
vyresnio amžiaus vyrus, net 60 
m. Pirmasis transportas į N. Ze
landiją išvyksiąs kovo mėn.

Kanada norinti pasirinkti sau 
reikalingų darbininkų žemė? 
ūkiui ir kalnų pramonei. Jau esq 
pradėtas rinkimas 15.000 darbb 
ninku, kurių šeimų būsią dar 
15.000. 15.000 vizų būsią išduota 
tokiems, kuriuos kviečiasi gimi
nės ar artimieji. Pagaliau 500C 
vizų būsią išduota įvairiems spe
cialistams, kurių specialybės 
šią pripažintos vertingos Kandos 
ūkiui.

varžybose. St. tenise laimėjo Vy
ti^ 8-1 pasekme. Toronto pusėje 
žaidė Pr. Gvildys, Ranonis, Paš- 
kauskas; Hamiltoną atstovavo: 

, Kudaba, Petrušaitis, Tėvelis, Pal 
tarokas, Grajauskas (laimėjo 1 nės. Į tarybą skiriama: po 4 dar- 
t. prieš Ranonį). įbininkų ir darbdavių atstovus,

Prieš krepšinio varžybas dau-' po 2 žemės ūkio, moterų ir vete- 
guma žiūrovų pranašavo toron- ranų, o be to, bus atstovai visų 
tiškiams pralaimėjimą, nes Vy- valdžios įstaigų, kurios turi rei- 
ties penketuke nesimatė nei. St. kalo su vyrų jėga. Tai žemės 
Mackevičiaus, nei Duliūno. Per ūkio, finansų, pilietybės ir irni- 
visą žaidimą buvo išvystyta di- gracijos, teisingumo, darbo, kraš- 
delė sparta. Nors vytiečiai ir ve- to apsaugos, valstybės turtų, pre- 
dė žaidimą, bet kova buvo apy- kybos bei pramonės ir veteranų 
lygi. Žaidimo pasekmė: 54-34 Į departamentai. Išviso narių bus 
(26-17) Vyties naudai. Vyties 27. Dabar veikiančios nedarbo 
spalvas gynė ir taškų laimėjo: draudimo įstaigos bus paliktos ir

Šaukia Aukščiausios Tarybos 
sesijąą

Sovietų Sąjungos Aukščiausios jgnatavį-£US Naras 13, Kali- toliau veikti, o taryba spręs tik 
iones amu paieiaus is Kaipjuuu «<***«« « tari tada nsck^ib i batas H, Žukas 8, Preikšaitis 5,: bendrus darbo jėgos paskirsty-
Kruppą, D. Britanijoje kilo dide- Amerikoje, laikąs save Hitlerio į Gvildys Pr. 4. Įmo principus, koreguos, kur kiek'

XX oi-HKxl Mxgaxx^uvjuS tas naujo penkmečio planas. Spe- Hamiltono LSK Kovas: Mie-; nukreiptina. Tačiau nebūsią ima- 
nacius. Jis esąs už tai, kad kon- Jama taiP Pat? ;,bus P^kelbtas v is Mickūnas 10, Bulionis • masi jokios prievartos priemo-

■ .. .................. įstatymas pries karo kurstyto- Kudaba 2, Panavas, Paltaro-1 nių, darbininkų nukreipimas į
j jus ^kokiusjau^yra paskelbę kas ir Petrušaitis 0. [reikalingom pripažintas sritis

bus atliktas laisva valia.

Britai nuteistų nacių 
napaleisiąnupaiClSla vajuj aauvvAžcu ajuo v

JAV aukštajam komisarui ma- kuris buvo laikomas žuvęs bėg

lis susijaudinimas. Parlamente įpėdiniu ir slaptai organizuojąs 
buvo paklausta ar ir britai numa- i
tą paleisti karo nusikaltėlius. Vy- flikto atveju Vokietija eitų su ( 
riausybės vardu buvo atsakyta 
neigiamai. Esą, britai galėsią 
jiems bausmės laiką kiek sutrum 
pinti tik už gerą elgesį. Ameri
kiečių komisaras to reikalo jiems 
net nepranešęs, nepasitaręs.

— London. — Britų spauda — 
nuo konservatorių iki komunis
tų — labai griežtai puola, kam 
paleistas iš kalėjimo Kruppas. 
kurio rankos esą suteptos britų, 
amerikeičių ir kt. sąjungininkų 
krauju.

Naciai grįžta į valdžią
Pirmasis V. Vokietijos kraštas, 

kuriame valdžia yra buvusių na
cių rankose, yra Schleswig-Hol
stein. Premjeras Walter Bartam 
buvo partijos narys nuo 1937 m., 
o nacių fronto narys jau nuo 1933 
m.
Kraft ne tik nacis, bet jau 1939 
m. buvo SS karininkas. Taip pat i 
SS karininkas yra buvęs atsta-! Gen. pulk. Heinz Guderian, 
tymo ir ūkio ministeris Hermann Hitlerio tankų vadas ir štabo vir- 
Anderson.. Darbo, visuomenės šininkas tik ką paskelbė knygą, 

kurioje vakariečiams siūlo šitokį 
planą: pasitraukti iš Azijos, Eu
ropos arsenalu padaryti Afriką, 
pertvarkyti ginklus, pramonę ir 
Vokietijai suteikti lygias teises, 
kad galėtų Europos unijoje daly
vauti lygiomis su Prancūzija.

, ,. . , . ' i :— Vašingtonas. — Kadangiberods, nėra buvęs nacis. . .... . , ~o , - . v,. .. . . f satelitiniuose kraštuose diploma-Sajungimnku aukštieji komi- , ..... . , % . .r . & . . J. _ . tu judėjimas suvaržytas, tai irsarai tuo reiškiniu susirupmo. T\ Z , J , J V, , , . - . j ■ r JAV dar pr. metu gegužes men.i bet tuo tarpu nieko daugiau ne-! v. ..... v,. „I j » i • x i j- suvaržė judėjimo laisve Rumu-: padare, kaip tik pavede save ju- ... , J • J . , - x ristams išaiškinti ar konstitucija n‘i,d‘Ploma«’ ° dadar, ta Pat! paliko jiems galimybe Įsikišti ar Padare suu VenSrl* v ~ .kuriems bei ne. . • ij — Tokio. — Kinų Kariuomenei j Korėjoje vadovaująs žymiausias
i jų raudonasis generolas Lin Piao, y kjrto ambasadoriaus 
pasižymėjęs kovose su Ciangkai- 
šeku. Kur yra jo štabas, neži-

-■ • ■ 1 lai OLA

Vicepremjeras Waldemar būrius

Tik vidaus ir 
švietimo ministeris Paul Pagel,

•BC TAXI
Budime

24 
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EM 3-2131

Lietuvis radio mechanikas

tas naujo penkmečio planas. Spė-

Sovietų Rusija, nes, jo nuomone, x ..x. . , x , .
ji laimėsianti. Jo agentai Eur0.! satehtmes valstybes, 
po j e esą buvęs Bavarijos gaulei
teris Lautenbacher, gyvenąs Ro
moje, Vienoje buvęs Tyrolio gau
leiteris Hofer ir kažin kur klajo- 
jąs Mussolini iš vogė j as Skorze
ny. Šie nepritarią Bormano nu
sistatymui Sovietų atžvilgiu.

Skyla komunistai
Italijos komunistų tarpe pra

dėjo reikštis skilimas, pasiprieši
nimas Maskvos komandai. Du 
komunistų atstovai net išstojo iš 
frakcijos parlamente, o trečias 
vieną kartą balsavo kartu su 
krikščionimis demokratais. Lau
kiama, kad maskviniai agentai 
bandys vartoti smurtą prieš “ti- 
tininkus”, dėlto tai opozicionie
riai suorganizavo jų apsaugos

Taikos sutartis su Japonija 
ruošiama

Ambasadorius Dulles, datiar 
esąs Japonijoje, rūpinasi taikos 
sutarties projektu. JAV mano, 
kad sutartis turi būti kuo grei
čiau pasirašyta, Japonijai grą
žintas suverenumas, bet jai pri
pažintos tik 4 didžiosios salos su 
eile smulkių salelių, kurias są
jungininkai nutars.

Guderiano planas

Sovietai apkaltino JAV
Sovietų Sąjungos atstovas JTO 

politiniame komitetui įteikė 
skundą prieš JAV, kurios tarp 
rugpjūčio 28 d. ir gruodžio 31 d. 
238 kartus pažeidusios Kinijos 
sieną. Per bombardavimus buvę 
16 kinų užmušta ir 115 sužeista.

JAV atstovas paaiškino, kad 
buvę bombarduojami Jalu upės 
pakraščiai, raudonųjų paramai 
naudojamos linijos. JAV neturė
ję jokio noro bombarduoti kinų 
teritoriją.

Kartu Sovietų Sąjunga kaltina 
JAV agresija Formozoje.
• Vasario 7 d. : 
svarstomas JTO politiniame ko
mitete ir atmestas. Už-jį balsavo 
vos 5 — 
satelitai.

Nacis prašo malonės
1945 m. gruodžio mėn. vokie

čių SS general majoras Kurį 
Meyer buvo nuteistas sušaudyti 
kaip atsakingas už sušaudymą If 

Ę1S, kanadiečių lakūnų jo divizijos 
štabe sąjungininkų invazijos me: 

_ , , v. . .tu. Sprendimas buvo sušvelnin-
Paskolos namams sumažintos pakeistas kalėjimu iki gy- 
Krašto išteklių ministeris pa-; vos galvos. Meyer dabar yra New 

skelbė, kad,, dabartinėmis sąly- .Brunswick Dorchester kalėjime

! mo principus, koreguos, kur kiek' 
Hamiltono LSK Kovas: Mie-' nukreiptina. Tačiau nebūsią ima-

, Po krepšinio varžybų Vyties 
kl. sportininkės pavaišino žaidė
jus skaniais sumuštiniais ir .vai
siais. Vakare YMCA salėje įvy-
ko sportininkų šokiai.

— Ukr. bažn. krepšinio pir
menybės eina prie pabaigos, pali
ko žaisti finalą (playoff). Dar 
neaišku ar liet, pateks į pirmųjų 
ketvertuką, kol kas užima penk
tą vietą. Pirmauja West Toron
to, antroje vietoje paliks Mus
tangs, toliau seka St. Vlads ir St. 
Stan. Jzg.

— Paryžius. — Paskutinėmis 
žiniomis buvęs Čekoslovakų už
sienių r. ministeris su 4 kitais as
menimis lėktuvu pabėgęs į V. 
Vokietiją.

— Viena. —- Čia sklinda gan
dų, kad Čekoslovakijos preziden
tas Klement Gottwald esąs jau 
saugomas sargybos.

— Roma. — Italijos premjeras 
de Gasperi dar šį mėnesį taip pat 

.atvyksiąs pasitarti su prezidentu 
Trumanu i Vašingtoną. i kadskundas buvo ■. _ Bonn; _ Prancįzai ir Bri.
tai Vak. Vokietijos kanclerį pra-

A _ .... dėjo spausti pradėti siūlomąsias ■ Sovietų Rusija ir jos derybas su Rytų Vokietija dėl

buvo 5 sprogimai, kurių paskuti
nis buvo pats smarkiausias vasa- 

- - .... ’ rio 6 d. Visas bandymu persona-specialaus leidimo 
.' neleidžiama išvykti iš miesto to- , 

1G1 liau kaip 18 mylių. 1

949 Dundas St. W. netoli lietuvių bažnyčios. Tel. WA 1691 
priima pataisymui visų rūšių .radio aparatus. Darbas atliekamas 

. gerai ir sąžiningai. Kreiptis nuo 9 iki 2 vai. popiet.
Pataisymus palikti galima bet kuriuo metu

Namų pardavimas (Real Estate) ir 
draudimas visiems dalykams

reprezentuoja KENNETH J. COOPE Real Estate and Insurance
707 BARTON ST. E., HAMILTON, Ont 

Tel. 45446 arba 36594
Parduodamos farmos, namai, gazolino stotys ir Įvairiausi bizniai 

Kreiptis minėtu adresu Į A. DAGĖLJ.

Nauja priemonė
Prieš galvos odos ydas, pleiskanas ir prieš plaukų kritimą.

i Tinka vyrams ir moterims. Buteliukas kainuoja $1.25 
Užtikriname geras pasekmes arba grąžiname pinigus.

Pabandykite, įsitikinsite patys.
Veltui duodame įvairius patarimus. Jeigu turit rūpesčių su 

plaukais, kreipkitės į mus

GOLDENBERG’S HAIRDRESSING
1138 DUNDAS ST. W. (netoli Ossington Ave.) 

Telef. ME 8177, Toronto

Plaukų ii* galvos odos specialistas

susijungimo. Ka'ncleris Adenau-
Atominiai bandymai I er tuo reikalu paprašė visų aukšt.

Las Vegas, Nebr., vykdyti komisarų nuomonės.
sprogdinimai pasibaigė. Per 11 d. I — Frankfurt. —V. Vokietijo

je gresia skilimas koalicinės vy
riausybės nes kaikurios partijos 
nepalaiko Adenauerio ūkinės ir 
socialinės politikos priemonių. 
Manoma, kad krikščionis demo
kratus paremš socialistai.

- Komunistinis

las — 500 žmonių — grįžo į Los 
Alamos, N.M., kur yra tyrimų 

J 10 nijiių. 1 centras. Jokio pranešimo apie
- London. — D. Britanija s- sprogdinimus nebuvo. Niekas ne- i — Dresdenas.

pasakė oficialiai, kad tai būtų bu- teismas jaunuolį Flade, kuris pa
ve atominės bombos. Tačiau spe- sakė, kad laisvė jam brangesnė 
cialistai iš turimų davinių spėja, už gyvybę, nuteisė mirti, bet val- 
kad tai buvo bandymai atominę džia sprendimą pakeitė kalėjimu 
energiją sprogdinti mažesniais 15 metų.
kiekiais ir pritaikyti artilerijai. Į — Vašingtonas. — JAV kari- 
Manoma, kad sprogdinta ir van- nė vadovybė nusprendė kariuo- 
denilis, tačiau iki vandenilinės menėn priėmimo reikalavimus 
bobas esą toli, sako NYT moks- suprastinti ir priimti 150.000 nau- 
linis korespondentas W. L. Lau- jų karių. Būsią dar kartą patik- 
rence. rinti ir 799.000 atmestųjų.

Fernando Castiella nepriėmė, 
nes jis buvęs perartimas na
ciams.

— Londonas. — Vasario 12-13 
d. Viduržemio jūroje įvyks JAV 
ir D. Britanijos karo laivyno 
manevrai. Britų aviacija iš Mal
tos puls artėjančius laivus, o lai
vynas ginsis. _______

MANNING CARTAGE
& MOVERS

184 Manning Ave.
Tel. W A—0791 

Perkraustome" ir pervežame 
įvairius daiktus vakarais ir 
dienos metu.’ Kalbame vokiš

kai, rusiškai, ir lenkiškai.

BATES & DODDS 
Funeral Services Limited 

Laidotuvių direktoriai 
931 Queen St. W. 

Toronto 3, Ont. 
Tel. EM 3-0681

A. E. Raper—adm. direktorius

Apmokame ligonines, operaci
jų ir daktarų sąskaitas bei 

prarastą darbo laiką.
Draudimą išmokame namuo

se arba ligoninėje
* amžius • 

nenustatytas
Skambinkite: G.A. Mc GUIRE 

Charles E. RE A Ltd.
2047 Yonge St.

Tel. MA 0377 arba LL 9624
Draudžiame nuo ugnies, auto

mobilius ir tt.

UKRAINIEČIAI SAVININKAI

G. LUKE’S
& Electrical Appliance Co.

797-799 Dundas St. W. 
Toronto,

Tel. WA 9228 Tek WA 9228
Parduodame

SKALBIAMAS MASINAS
DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI ,

Kas pirks šias mašinas, gaus 2-jų metų 
... garantija.

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

Parduodame piano akordeonus

Norėdami elektros reikmenų ar sofų (chesterfields) paskam
binkite mums ir mes pristatysime Jums į namus.

LUNA retu studija
575 WELLINGTON ST. W. TORONTO, TEL. PL 5717

gomis, numatytas statybos pla
nas kraštui yra nepakeliamas, 
tad kreditai statybai sumažina
mi 20%. Kas norės statyti namus, 
turės turėti daugiau savų pinigų 
ir mažiau tegaus paskolos. Pa
skolas duodant bus skaičiuoja
ma tik 80% statomo namo ver
tės. Praktiškai tai reiškia, kad 
statant 5 kambarių namus pra
dinis įmokėjimas bus didesnis 
$1000, o 6 kambarių namams — 
$1500. Šitie nuostatai nelies tų 
paskolų, kurios jau paskirtos, 
bet tik tas, kurios dar bus ski
riamos.

Naujų namų Kanadoje pasta- 
tvta: 1947 m. — 79.359, 1948 m. 
— 81.243, 1950 m. — 87.000 ir 66 
tūkstančiai liko dar nebaigtų.

knygininkas. Jis yra įteikęs vy
riausybei malonės prašymą. Pra
šymas yra studijuojamas. Šiuc 
metu perduotas teisingumo mi- 
nisteriui.

Jaunas generolas, kuriam da
bar tėra 38 m., buvo laikomas 
nacional socializmo įsikūnijimu

Ukrainiečių radio transliacijos
Kanadoje ukrainiečiai turi tris 

radio transliacijas. Hamiltono ii 
St. Catharines stočių transliaci
jos betgi yra paremtos biznic 
principu — pagrindą sudaro 
skelbimai, kurie maišomi su mu
zika ir dainomis. Sąskatoone tė
vai bazilijonai turi savą siųstuvą, 
kuris transliuoja ir politinio gy
venimo žinių bei komentarų. To
ronto ir gretimos kolonijos klau
so taip pat transliacijų iš Niaga
ra Falls kiekvieną dieną 1 vai. 
15 min. ukrainiškai, o sekmai 
dieniais 12.30 — 1-vai. angliškai. 
Kasdieninės transliacijos taip paf 
ir čia paremtos skelbimai?; o-sek- 

aparatas sukonstruotas be sveti- madieninė yra grynai politinei 
mos pagalbos ir todėl skaitomas Tran^įųojama- baųga 127&- -Šios 
pirmuoju Kanados indėliu apsi- transliacijos vedėjas yra Vosyj 
ginklavimo srityje. Šiuo metu Šarvan, o politinis komentato- 
aparatas yra išbandomas, o jo rius Roman Rachmanny, “Gmin 
konstrukcija laikoma paslaptyje. Ukrainy” redaktorius. ' •

Naujas radio aparatas 
kariams

A. Press agentūra praneša, 
Kanadoje sukonstruotas 

naujas, labai mažas radio apara
tas kariniams reikalams. Radio

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS 
eikite i

LIETUVIŠKĄ KIRPYKLĄ
867 DUNDAS ST. W. (prie Manning Ave.) TORONTO

Kerpame skubiai. Nesugaišite brangaus laiko.
• Sav. Br. Pakėnas

■ ,i

Atsiųskite savo adresą ir persiuntimo išlaidoms 59 et. 
(galima pašto ženklais) ir mes jums vieną mėnesį 

dienrašti siuntinėsime susipažinimui.

GERIAUSIAI INFORMUOTAS 
DIENRAŠTIS

Plačiausiai skaitomas ir didžiausias lietuviu 
dienraštis šiuo metu yra ‘

Korespondentus
“Draugas” turi Aliaskoje, Argentinoje, Austrijoje, Australi
joje, Belgijoje. Brazilijoje, Čilėje, Italijoje, Ispanijoje, Kana
doje, Kolumbijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, 
Uragvajuje, Venecūeloje. Jie plačiai informuoja apie viso 

pasaulio lietuvius.
Didesniuose užsienio politikos centruose:

Paryžiuje, Strasburge, Londone, Berlyne, Romoje “Draugas” 
turi specialius korespondentus — patyrusius laikraštininkus.

Žinios iš Lietuvos
per radiją, iš Kaune ir Vilniuje leidžiamų laikraščių bei iš at
bėgančių žmonių renka 3 “Draugo” korespondentai Vokietijoj

Mokslo, meno, literatūros, architektūros 
klausimias “Draugas” yra sutelkęs specialistus profesorius, 
dailininkus, inžinierius, rašytojus, kurie užpildo specialų kul
tūros priedą, leidžiamą kas šeštadienį. “Draugas yra vieninte
lis lietuvių laikraštis, kuris reguliariai kas šeštadienį leidžia 

tokį 8 puslapių priedą.
Jau daugiau kaip 800 

bendradarbių, korespondentų ir informatorių rašo “Draugui”. ’ 
“Draugas” turi specialius jaunimo ir dar šiuos skyrius:

1. Lietuvių kalbos—vedamas iš Lietuvos atvykusių kalbininkų 
Sveikatos — vedamas patyrusio gydytojo, 
Teisės patarėjas — vedamas advokato,
Statybos patarėjas — vedamas inžinieriaus architekto.

Pigiausias lietuvių dienraštis *
yra “Draugas”. Adresas: “Draugas”, 2334 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, Ill. USA. Metams Kanadoje 7 dol.

2.
3.



CLOTHES

TEL. EL 6597

Moterų ir vyrų rūbai siuvami 
nagai užsakymą ir importuo

tą anglišką medžiagą.

551 BLOOR ST. W. 
Tel. LL 0041

JAUNUOLI, JAUNUOLE, 
jei nori sukurti sau laimingą

gui-ei, skaityk ir platink 
“LAIŠKUS LIETUVIAMS” 
Kaina tik 1 doleris metams. 

Adresas: “Laiškai Lietuviams”
5541 So. Paulina St 

Chicago 36, 111.

AKIU SPECIALISTAS

L LŪNSKY, R.0.849 DUNDAS ST. W. TQRONTO

Canada Chrome Furniture
. Pilnas.pasirinkimas elektrinių reikmenų. Chromo stalai ir kėdės

Lengvos išsimokėjimo sąlygos

Duona, pyragaičiai, tortai
pristatomi į namus, skambinkite: LL 74^5 

BEAVER BREAD LIMITED
. 103 Lightbourne Ave. Toronto

V f -

- -iu t ___ ___ _ _ ___ _____________ ______ __

JONAS V. MARGIS Phm B.
19 Št. John’s Road (prieš 3131 Dundas St. W.)

-w *Parduodama Penicilin, Streptomicin ir kiti moderniški vaistai 
Paruošiami vaistai pagal receptus

Kosmetika: Yardley”s, Richard Hudnut — Max Factor ect.
... LAIKOMOS PALANGOS
- Telefonas Telefonas

11W4543 TREJOS DEVYNERIOS m U-9543

UKRAINIEČIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
įsikūrę prieš 27 metus

' CARDINAL & SON

366 Bathurst St. Toronto Telefonas WA 9954

LONDON FURNITURE CO
Pilnas baldų pasirinkimas. Minkšti baldai—parduodami nauji 
ir atnaujinami seni. Kalbame europ. kalbomis

875 Queen St. W. Toronto. Tel. 2010

Kas nori namus
arba bizni pirkti

arba parduoti, kreipkitės į mus. 
Rasite teisingą ir nuoširdų patarnavimą 
Kalbame lietuviškai — klauskite Peter

ROBERT P. RICE REAL ESTATE
656 BLOOR ST. W., TORONTO. TEL. LA 1277

Prit yręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias-brangenybes 
Garantuotas darbas ir prieinamos kainos

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vai. vakaro.

Lietuviška Baldy - Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO” 

Sav. J. Kamishaitis
£ 899 BLOOR St. W. TORONTO Tel. LO 1438

“Reiškite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

THE VICTORY FLORIST
SPestuvių puokštės, vainikai, dekoratyvinės gėlės bei vazonai
ŠBav. A. MERKER 576 QUEEN ST. W. TORONTO

Užsisakykite anglis

Savininkas lietuvis Augustinas Undraitis (A. Underhill)
Telefonas RA 4414 304 Sackville St. Toronto

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

LAIKRODININKĄ
turinti 30 metų profesinę praktiką ’ 

Kalbu lenkiškai
M. MAUNA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

n u- ... ■ *..-. . , ----------- ------—--- -----------
^LIETUVIŠKAI KALBįS KAILININKAS I
X Sausio mėnesio IŠPARDAVIMAS papigintos kainos
S. Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai.

Kailinių taisymas ir persiųvimas.
X Duodama lengvam išsimokėjimui
į BERGMAN FUR 00 TORONTO

197 Spadina Avė. Prieš ateidami skambinkite: EL 6509

Pritaiko akinius visiems akių 
defektams. Ištiria akių ner
vus, kurie dažnai sukelia gal
vos skaudėjimą ir nervingumą 

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto

Tel. RA 3924

SHIFFS
VALYMAS —

PROSĄ VIMAS — 
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St. West. Toronto

Telefonas ELgin 0649

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS -

838 Dundas St. W. Toronto 
(kampas Euclid Ave.)

Priima vakarais pagal susita
rimą. TeL WA 9822

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas .

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto
Telef : WA 3754

BR. BUKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

Tikrinu akis ir pritaikau aki
nius suaugusiems ir vaikams. 
Priėmimo valandos: kasdien 
nuo 10 vai. rvto iki 9 vai. vak. 
Sekmadien. pagal susitarimą.

55 St. John's Rd. W. Toronto 
kampas 94 Laws St.

Tel. LYndhurst.0052

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

312 Bathurst St.
Bathurst Medical Building
■ Telef. AD 6373 Toronto

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
B.A., M.D., L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir
7-9 po pietų

386 Bathurst St. Toronto
TeL WA 1344

Kai norisi nusišypsoti
Pasiruošęs

Turtingo pirklio sūnus, neiš
laikęs gimnazijos baigiamųjų eg- pa ant nosies?
zaminų, telegrafuoja motinai
“Neišlaikiau — paruošk tėvą”.

Sekančią dieną jis gauna moti- ima, kai kiekvienas kvailys dėl Į Tačiau ne visi gali būti paten- ’ne tik vien Toronte, — būtų ge
nas atsakymą: “Tėvas pasiruo- inc ___ j—j—

šęs. Dabar tu pasiruošk”.
Nereikia nusiminti

5 metus Kanadoje išgyvenęs 
imigrantas teškia žemėn žodyną.

— Oi, ta anglų kalba. Aš jos 
niekad neišmoksiu!

— Tamsta nenusimink, — sako 
jam anglas, mokąs vokiškai. Aš 
•jau 30 metų savo namuose turiu 
papūgą, kuri vis plepa arabiškai, 
ir tik užvakar pirmą kartą prabi-

t lo angliškai:’“Thank you”.
Išdavė

— Na, vaikučiai, sudieu. Bi
jau pavėluoti į traukinį.

— O, teta, nebijok. Tėvelis 
šiandien laikrodį tyčia pavarė 
visu pusvalandžiu pirmyn.

Nori pirkti
— Žinai, Jonas nori pirkti au

tomobilį.
— Ką tu sakai! Nejaugi jis tu

ri tiek pinigų?
— Bet jis neperka, tik nori 

pirkti. -

Lankytojų pageidavimas
Vienos valgyklos savininkas iš- 

. kabino specialią dėžutę lankyto
jų pageidavimams įmesti. Se
kančią dieną jis rado jų trejetą 
ir visus vienodus: “Prašom pa
samdyti gražesnių padavėjų”.

Tikras asilas
— Koks tu asilas, — šaukia 

žmona vyrui. — Tik ragų te
trūksta.

; — Bet asilas ragų, neturi, — 
atsikerta vyras.

: — Matai, tai tau jau nieko ne
trūksta.

> Karpa nėerzina
— Ar neerzina tamstos ši kar

.Lietuviškosios radio valandėlės reikalu
i

Kaip džiugu girdėti šiame kra| Šiam reikalui galėtų kiekviena 
te 4ietuviškai kalbantį per radię. organizacija suruošti po vieną ki

tą šokių vakarą ar koncertą, ar 
bent netrukdyti — nekonkuruoti 
tokio vakaro kitoje salėje. Tiek

Seniai jap buvo keliami klausi
mai gauti radio valandėles, ta
čiau tik šiais metais susilaukėme— Ne. Karpa neerzina. Tik ži- _______________________ ___________________ ________

nai, Tamsta, kartais apmaudas ir net visos valandos savaitėje. ! daug mūsų čia esama — juk tai

da, jei nepajėgtume tinkamai 
pravesti radio valandėlės savai
tėje ir ją apmokėti — išlaikyti. 
Manau, kad tik daugiau organi
zacinio veiklumo, o visa tai turė
sime. Mt.

v
Red. pastaba: Po dviejų lietu

viškų transliacijų red. yra gavu
si net kelis panašių pageidavimų 

“L7et/Be*ndruomen  ̂ekspozitū- bei patarimų rašinius. Spausdi- 
ra” ir pan. v

Programoje ilgas politinis pra
nešimas visiškai nereikalinįfis, 
nes vieną kartą savaitėje kiek
vienas lietuvis randa “Tėviškės 
Žiburiuose”, “Nepr. Lietuvoje” 
ar kituose lietuviškuose bei ang
liškuose laikraščiuose. Jei ir bū- jYra faktaSj kad nei viena Torop. 

to organizacija nepanoro šios naš

jos teiraujasi.
Receptas

— Žinai, gydytojas uždraudė 
mano žmonai virti.

— Kas yra? Ar serga
— Ji — ne, bet aš.

Škotiškas praktiškumas
Vienos škotų firmos agentas 

prekybos reikalais išvyko į sa
las. Po poros dienų firma Glas- 
gove gauna telegramą: “Sniego 
pūgos. įklimpau pakrantės kai
mely. Ką daryti?”. Centras tuo- 
jaus telegrafuoja: “Ilsėtis. Tą lai
ką įskaitysim į tamstos atosto
gas”

Nedrąsios
— Ko nevedi, Juozai?

kinti, nes žymiai daugiau tikėjo
mės iš tos valandos. Pirmiausia, 
blogai techniškai išpildoma: pra
nešėjas kartoja žodžius, taisosi, 
balso aukštumas žymiai kaitalio
jamas, skuba; skaitoma medžiaga 
(jei tai skaitoma) paruošta pai
niais sakiniais, kuriuos kurtais 
sunku suprasti. Naudojami sun
kiai suprantami žodžiai, pav..

tname tą, kuris buvo gautas pir- 
•mas. Tačiau norėtume pastebėti, 
kad lietuviškųjų transliacijų at
siradimas klausytojų ne visai tei
singai suprastas. Pirmiausia čia 
yra jų išlaikymo piniginis klausi
mas, o tik antroj vietųj yrą prog
ramos suorganizavimo reikalas.

— n.o neveai, uuoz<u: ** iyra faktas, kad nei viena Toron-
— Norėčiau, bet merginos kaž- j tų politinis pranešimas, tai tik organizacija nepanoro šios naš 

labai trumpas 2-3 minučių, bet įos jmtis. Pasiėmė ją vienas as-kokios nedrąsios. Kuriai tik pa
siūlau vedybas, parausta, užsi
kerta ir negali ištarti “taip”.

Nekaltas
— Žinai, tas konduktorius pa

žiūrėjo į mane, atrodo, įtarda
mas, kad nesumokėjau už bilie
tuką.

■ — Na, o tu?
— Aš nudaviau, kbd turiu la

pelį persėsti ir užkišau ranką Į 
užpakalį. ,

geriau, kad jo nebūtų.
Muzikos dalykėlių tarpe gir- tuoja. apie $50 kas savaitę. Da. 

dėjome “lietuvišką polką”, ku
rioje buvo žodžiai, tiesa, lietu
viški: “ateik ir pabučiuok mane, 
būk vyras, nežiopsok”... Ta
čiau joje nebuvo nei lietuviškos 
muzikos, nei lietuviškos mora
lės. Malonu, kad šito nebūtų ga
lima pasakyti apie kitus muzikos 
dalykėlius programoje.

Mano manymu, lietuviškos ra
dio valandėlės yra ne vieno as
mens, bet visų lietuvių reikalas. 
Todėl turi būti sudarytas iš or
ganizacijų, o gal dar geriau iš pa
vienių veiklių ir tam reikalui tin
kamų intelektualų, radio valan
dėlės redakcinis kolektyvas. Jis 
turėtų pareigą suorganizuoti visą 
programą, o taip pat surasti tin-

muo savo rizika, nors tai jam kaš

Aušrinė daug ką išgąsdino
Vasario 6 d. vakare daug kas 

nustebo ir išsigando pamatę gre
ta mėnulio, prie jo stačiai priseg
tą, didžiulę žvaigždę. Pasirodo 
tai būta Aušrinės, kuri 5,59 vai. 
p.p. buvo dingusi, nes tarp žemės 
ir jos užlindo mėnulis, uždengęs 
Aušrinę net 42 minutes. Prieš,- - 
Aušrinė atrodė labai didelė ir karną pranešėją. Programos tu- 
uždengiama ir tuojau atidengus ™į bei išpildymą pagelbeti tu- 

i - savotiškai snindinti jrėtu visos lietuviškos organiza-i Vienas pietų Afrikos gyvento-iSaX,°.1SKai P . J - Liios (vnač iaunimo) bei lietu-ioo a-7 t- V Tai gana retas dangaus reis- gijos typac jaunimo; oei lietu
jas Fereira, 97 m. senelis, suga.l-l.___ viškos mokyklos mokiniai. Būtų

| voj o vesti penktą kartą. Žmona ' gražu, kad iš anksto organizaci-
, - v . Žmonių ūgis auga jos pasiskirstytų, kuri ir kuriam
Į naųs žmonos) seserį, tekančią Antropologinis institutas Čika- paruoštų radio valandėlpi 
jau tretį kartą. Tuo būdu jis pa- goję paskelbė apskaičiavęs, kad į montažą iš įvairių Lietuvos gy- 
sidarė savo anūkų dėde, o mar- žmonių ūgis laipsniškai didėja, venimo laikų bei kitų sričių. Bū
čiai svainiu. Jo giminystės ryšius Per 100 pastarųjų metų žmonių : įų gražu, kad būtų bent kelioli- 
supainiojo dar tai, kad jo ketvir- ūgio vidurkis padidėjęs net 4 ^os mįn’učių vaikams progra- 
toji žmona buvo turėjusi dukterį cm. Instituto nuomone žmonių mėlė. • • v v* • 5 • • rn • . i j

Paini giminystė

j jis pasirinkę savo marčios (su-

šu savo pirmuoju vyru, kuri iš- ūgis ir toliau didėsiąs. Tai vykstą 
tekėjo už šios naujosios žmonos 1 dėka geresnio maitįpinjosi ir 
antrojo vyro sūnaus. lengvejančio darbo.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda naujausius įvairių rūšių laikrodžius. Galima 
įsigyti žiedų, Toronto suvenirų; Parduodamos įvairios auksinės 
ir sidabrinės prekės. Už darbą garantuoja. Kainos prieinamos.

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro
272% QUEEN ST. W. TORONTO

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas
496 Queen St. W. 

(prie Denison Ave.)
Tel. WA 5232 Toronto

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St. W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6 
Pirmadieniais ir ketvirtadie
niais priima taip pat 7-9 popiet

386 Bathurst St. Toronto 
TeL EL 6515

ATSILANKYKITE! NESIGAILĖSITE!
“PARK RĘSTA URAMT” „

1002 Dundas St. W. (pora minučių kelio nuo lietuvių bažnyčios) 
Čia tikrai erdviausioje Toronte lietuviškoje valgykloje

Jūs gausite pigiai, sočiai ir skaniai pavalgyti dideliu pasirinkimu 
lietuviškų ir kanadiškų valgių ir nusipirkti išsineštinai krautu
vių kainomis Įvairių maisto gaminių naujai atidarytame delika
tesų skyriuje. čia gausite ir nakvynę.
Atidaryta nuo 6 vai. ryto iki 11 vai. vakaro. TeL ME 0023 
\ Su pagarba sav. A. Šmigelskis

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTOQUEEN WEST FURNITURE 00
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų: 

Dirbame pagal užsakymus baldų — chesterfield ir studio — 
komplektus ir parduodame kilimus. *

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos, >

• krosnys ir tt
Kalbame rusų kalba

W. A. LENCKI, B. A. 
Advokatas — Notaras

73 Adelaide St. W.
Room 322

Telefonas EL 3161
Toronto

WILLIAM’S SHOE STORE
Moterų, vyrų ir vaikų geriausi 

batai. Pigiausia kaina.
Visų rūšių avalynė įvairaus 

dydžio kojoms.
750 QUEEN ST. W.

Telef. TR 1701

,bar, atrodo, reikėtų susirūpinti, 
kad gautas laikas nebūtų praras
tas. Klausytojai, žinoma, nežino 
to'asmens galimybių nei kiek jis 
gali tam skirti laiko, tad prie
kaištavimas, atrodo, neturėtų bū
ti perskubus. Tikėkim, kad ateis 
jam Į pagalbą mūsų meninės pa
jėgos — solistai, literatai, teat
ralai ir palengva reikalas susi
tvarkys. Bet jei norime turėti lie
tu višas transliacijas, pirmiausia 
turime pasirūpinti finansine pu
se. Atsiminkim, kad ši translia
cija1 yra komercinių transliacijų 
kategorijoje, tik ji pradėta ne 
žaisminio įvado, bet tautinių pre
tenzijų stiliumi. Visų mūsų rei
kalas paversti ją vertinga tauti
ne programa. Deja, iki šiol dar 
niekas neparodė tuo reikalu su
sidomėjimo.

Pat pradžioje turėtų būti bent 
kelių minučių angliškas žodis su
pažindinąs kanadiečius su dabar
tine lietuvių tautos būkle už ge
ležinės uždangos ir laisvame pa
saulyje. Vėliau didžiausią prog
ramos dalį turėtų sudaryti mon
tažai, dainos, muzika ne tik žo
džiais, bet ir charakteriu tikrai 
lietuviška.

Baigiant dar ndriu paminėti ir 
ekonominį klausimą. Visi su
prantam, kad be pinigo negalima 
nieko padaryti svetimame krašte.

Paieškojimai
Marytės Voveriūtės, iš trem

ties Kanadon atvykusios maž
daug prieš 2 mt., ieško*’ Franė 
Zbarauskienė — Pickle Crow G. 
M., Ont.

Vincui Kadzilauskui ir Alg. 
Štremikiui turi svarbių žinių 
Petras Pilka, 45 High St., Cabra- 
matta, NSW, Australia.

Indai ir* geležies reikmenys 
Skubiai pristatome Į namus 

848 Dundas St. W.
PL 1849

Kalbame rusiškai

Pirmos eilės lenkiška rankinė Telefonas EM 3-0360
SKALBYKLA — WOODBINE HAND LAUNDRY 

Rūbų valymas
Mes paimame iš namų ir pristatome. Kainos neaukštos 

205 Euclid Ave. (prie Dundas St.), Toronto, Ont.

YUHl* CLINIC
314 BATHURST ST., TORONTO

. '■ ‘ • ■ ■ > .

G y d y toj ai:
Dr. W.J. YARMEY, gimdymas; genekologija ir bendroji praktika
,D.r. C. ROTENBERG, radiologistas
Dr. J. I. LES1K, dantų gydytojas

Technikinis ne r sona las:
Dr. W. DEBARA, Rentgeno kabinetas
[Dr. Maria NOWOSAD, Klinikos laboratorija

Pranešame, kad- mūsų telefono numeris pasikeitė Į 
f EMpire 4—7146

Spausdiname
laikraščius, žurnalus, knygas ir Įvairius smulkius spaudinius: pa
kvietimus, atvirutes, blankus, pažymėjimus, vizitines korteles, 
vokus ir kit. r
Darbą atliekame lietuviškomis raidėmis ir švariu linotipo rinkimu.

ZILLKIIJ” Spaudos Eendrove
941 DUNDAS ST. W., TORONTO. Telefonas AD 4265

LIETUVIŠKA MOTERŲ 
PLAUKŲ KIRPYKLA

JANET’S BEAUTY SALON
Skambinkite: GE 6620 

346 Broadview Ave. Toronto 
Sav. J. Viliūnienė 

Atidaryta kasdien 9-9 vai.

RUTH FROCKS
Moteriškos suknelės, kostiumai, paltai, apatiniai, kojinės ir kt

Duodame lengvam išsimokėjimui

1637 Queen St W. (prie Roncesvalles) Toronto. Tel. LO 7882



TORONTO, Ont.
Vasario 16 susikaupimas 'daugiau įtraukti berniukus. Tė- 

Lietuvos Nepriklausomybės vai labai dėkingi p. Br. Mackevi- 
šventės minėjimo proga, vasario čiui ir p. mokytojams už tokį 
16 d., penktadienį, 7.30 vai. vak. gražų pasišventimą auklėjant jų 
Toronto lietuvių bažnyčioje* vaikučius. Vaikų Vasario 16-sios 
įvyksta susikaupimo valanda minėjimas tai jau antras šiais 
prie išstatyto Švč. Sakramento:- 
bus pasakytas pamokslas, .sukal
bėtas rožančius ir atgiedota 
“Šventas, Dieve” su invokacija 
“Mus į brangią Tėvynę grąžinti 
teikis”. Klebonas.

' Vasario 16 šventė
Toronto' šventės koncertinę 

programą išpildys neseniai Či
kagoj atgimęs meno ansamblis 
“Dainava”, kuris atvyksta jau 
šeštadienio rytą su visu 70 žmo
nių kolektyvu. Muziko Stp. So
deikos vadovybėj ansamblis at
siveža didelį dainų repertuarą ir 
St. Šimkauą iškilmingą kantatą. 
Prie ansamblio prisijungia mu
zikas prof. V. Jakubėnas ir pa
garsėjęs Amerikos lietuvių dai
nininkas Algirdas Brazys, kuris, 
prieš savo didįjį koncertą ame
rikiečių visuomenei Naujorke su

Skautai minėjo Vasario 16
Toronto sk. tuntas, norėdamas 

prisiderinti prie visuomenės ren
giamo Nepriklausomybės šven
tės minėjimo vasario 17 d., Ne
priklausomybės šventę paminėjo 
vieną savaitę anksčiau — vasa-

Jau iš pat ryto skautai išklau
sė pamaldas liet, parapijos baž
nyčioje. Po pietų, parapijos sa
lėje įvyko iškilminga tunto suei
ga. Oficialioje sueigos dalyje, ša
lia dienos reikšmės apipavidali- 

šeštadienį, vasario 10 d., 19 vai. mmo, tuntininko įsakymu jūr. 
Toronto lietuvių parapijos salė- s^- S. Kairys pakeltas į valtinin- 
je įvyko “Žiburių” spaudos b-vės ko laipsnį. Kelios jaun. skautės 
susirinkimas. Susirinkimą ati- davė įžodį. Rajono vadas sktn. 
darė b-vės pirmininkas A. Rin- VI. Šarūnas, sveikindamas nau- 
kūnas, paskaitydamas dienotvar- jus skautus, palinkėjo švelnų, 
kę. Į susirinkimo prezidijumą bu- mielą moteriškumą parsivežti tė
vo išrinkti:-S. Treigys, P. Vilu- 
tis ir Pikelis. Pirmininkavo S.
Treigys. z.

Pereito susirinkimo protokolą 1

metais žygis sujungti lietuvius 
vaikus į vieną jaukią lietuvišką 
vaikų šeimą. ''

“Žiburių” Spaudos B-vės 
susirinkimas

Neprikl. šventės proga tuntą 
sveikino latvių sk. atstovas.

Po oficialiosios dalies psktn. 
skaitė L. Šalna. Labai kruopščiai H. Stepaitis, apibūdindamas Va-
surašytas protokolas buvo priim- sarto 16 reikšmę, padarė trumpą 
tas be pataisų. Po to Valdybos ; įvykių apžvalgą, kurių metu mū- 
vardu pranešimą darė pirminin- (sū tauta iškilo į nepriklausomų 
kas A. Rinkūnas. Pranešėjas pa- ■ valstybių tarpą ir, pagaliau, rytų 
j . • * • 11   _ _  i • ImvwkWMti t r Al nevarei') o

stos'momentui* ToronteZBra- ?° valdybos ‘veikla plėtojosi 
zys dainuos solo ir taip pat paly- dvIe mkrypt™. spaustuves orga- 
dint chorui ' jmzavimas ir dokumentų sutvar-

šventės programa vasario „ |kymas. Organizuojant spaustuvę.
d. nustatyta ši: I tek° suP>rktI rmkykla: reikalin-
10.30 vai. iškilmingos pamaldos «?s masinos priemonės ir me-

brėžė, kad nuo pereito susirinki-' kaimynų vėl buvo pavergta.
Pabaigoje šalia kuklių skautiš

kų pasirodymų, buvo atliktas sk. 
v. J. Kuprevičiaus dienai pritai
kintas įspūdingas montažas. -

Palaidota lietuvė
Vasario 12 d. iš lietuvių par.

Toronto Katedroj (Bond St., vyk
ti geriausia Queen arba Dundas- 
Harbord iki Church St.).
7.30 vai. vakaro Eatono audito
rijoje (College-Yong g-vių kam
pas) minėjimas — koncertas.

Oficialioji minėjimo dalis tę
sis apie 30 min., kur po atidary-;

’d vie mkryptim: spaustuvės orga
nizavimas ir dokumentų sutvar- 

dreronirnonf cnoiictii’jra ' 
teko supirkti rinkyklai reikalin-

■ me
džiaga.'Visa tai buvo sutvarkyta 
gruodžio mėnesį ir spaustuvė pa
leista į darbą išleidžiant “Tė
viškės Žiburių” 50 Nr. Šiuo metu 
pirmasis spaustuvės organizavi- Į

MONTREAL,. Oue.
t Svečias iš Čikagos

______ __________ ____________________ __ Į Pereitą sekmadienį, Aušrc
“Tėviški žiburių” kišeninis kalendorius, kaip buvo skelbta, bus Aušros Vartų parapijos bažny-Į Vartų fijurapijos bažnyčioje, pj 

išsiuntinėtas visiems prenumeratoriams^ kurie užsiprenumeruos cioje iškilmingomis pamaldomis, Tu.
arba prenumeratas pratęs iki vajaus laikotarpio pabaigos.

kadangi dėl nenumatytų sutrukdymų administracija negalėjo giedos Piešinos vedamas choras.
Organizacijos bažnyčioje daly
vaus su vėliavomis.

Iškilmingos pamaldos laiko
mos ir Šv. Kazimiero parapijos I • ■ v • •

Po pietų 4 vai. Plateau salėje,

r Jau siuntinėjamas “T2" kalendorius
Mūsų prenumeratoriams pažadėtas priedas — “Tėviškės Žibu

rių” kišeninis kalendorius 1951 m. jau išspausdintas ir pradedamas 
siuntinėti prenumeratoriams.

Vasario 16 d. minėjimas 
pradedamas vasario 18 d.: 10 vai. Į

_________ _ _________ __________ _ „____'kurių metu giedos op. sol. E. Kar- pritaikintą pamokslą pasakė k< 
“TŽ” vajaus metas buvo numatytas iki vasario 16 d., tačiau, delienė, smuikuos Juzintavičius, nigas svečias iš Čikagos tėvi

Ridikas SJ.
Uždraudė Mngo bažnyčių 

patalpose
Montrealio arkivyskupas vi 

sario 8 d. laiškų 'Uždraudė ba 
nyčių bei parapijų patalpo: 
praktikuotus bingo ir panaši! 
pasipinigavimo lošimus. Bažn;

- - -■ ~ čios, sako arkivyskupas, yra m
. Be kalendariumo ir užrašų dalies, jame rasite daugybę suglaus- realio radio stotis CKAC banga Įtomoji išraiška Kristaus šventi 

tų žinių apie Lietuvą, apie Kanadą, Kanados pašto tarifą, angliš-■ 730 transliuos lietuvišką valan-‘mo įr yra tįe« dangaus prieai 
kuosius matus ir jų santykį su dešimtainės sistemos matais, taip dėlę, kuri bus pertransliuota 3 v. giai» kuriuose krikščionvs tu 
pat daugybę lietuviams reikalingų adresų: mūsų diplomatinių ir 45 mįn. saiėje Todėl atėję į salę dnrvhės o vnač meilė

* * y. . 1 ” 1 't - ■ - * - 1*1'* 1 * ' * 1 • 15 min. prieš 4 vai. galėsite išgirs- ' Lošimu susirinkimaPsu tuo n
žymesniųjų pasaulio lietuvių organizacijų ir visų lietuviškųjų laik- ♦; ta trar»«HaHia , įjosimų susirimumai su įuo
raščių bei žurnalų. Turint mūsų kalendorių vargu ar pasitaikys , , ,. ..' „ siderina, sako arkivyskupas, n<
kam kur nors kitur ieškoti kokio lietuviško adreso. Meninę dali išpildys op. sotoE. įen pįnjgai sudedami ne ka

“Tėviškės Žiburių” kišeninį kalendorių galima bus ir pirkti pas Kardeliene, sol. B. Zaganaviciū- ; meilės aukos, bet iš gobšum 
visus spaudos platintojus — Toronte visur, kur platinami ir “TŽ”. į^ėja B. Vaitkūnaitė, norjnt daugiau laimėti.

Platintojai prašome skubiai pranešti, kiek egzempliorių pasiųsti PĮanJstas . mj gevicius. lėtu- | Draudimas galioja nuo pelei 
platinimui. “TŽ kišeninio kalendoriaus kaina 35 centai. Platin- ... — — . ------ . — . dienos.
tojams skiriama 15%.

“Tėviškės Žiburių” Administracija.

skelbti pakartotinų nurodymų dėl priedo — kalendoriaus, tai 

vajaus laikotarpis prailginamas iki 
vasario mėnesio pabaigos.

Atseit, kalendorius bus išsiuntinėtas visiems, kas užsiprenume- bažnyčioje.
ruoš “Tž” iki vasario mėn. galo. P° pietų 4 vai. Plateau salėje,

“TŽ” kalendoriuje yra daug tikrai reikalingos ir naudingos me- .3710 Coluxa-Lavalee, Lafontain
džiagos, jo apimtis — 88 psl. i parke, iškilmingas aktas. Mont-

toriai: B. Pūkelevičiūtė, A. Diki- 
nis, L. Barauskas, Akad. Samb. 
tautinių šokių grupė vedama J.

Knygynėlis
Greitu laiku Montrealyje bi 

moksleiv
Nepriklausomybės šventė DELHI, Ont.

Vasario 10 d. apie 1 vai. p.p. bužiai, kuriais choro daly viai bu 
suburzgė Toronte dviejų didžiu- vp apsirėdę, ką kalbėtojai lietu-p"

Akstino, mišrus choras vedamas atidarytas mažas, 
muz. Piešinos. Scenos apipavi- ateitininkų, suorganizuotas, kn 
•dalinimas J. Akstino ir K. Ve- gynelis. Tautiečiai turės prog 
selkos. laisvalaikiais pasiskaityti liet

• ■ • • • i ■ M Z"**

nes Toronte buvo pervežti ir pa- i 
laidoti lietuvės Marcelės Olsei-! 
kienės palaikai. Velionė yra gi- 

, . - i muši Lietuvoje, Židikuose, bet
mo etapas yra baigtas. Spaustu- J visa laika praleido Latvijoje, 
vė yra sutvarkyta tiek, kad gah . Tenka jabai pasidžiaugti, kad 

ayie uv imu., n.ux pu y- ‘ ^Pausdinti TŽ ir Įvairius kito- ; a a M oiseikienės vaikai, nors 
mo konsulas V. Gylyš tars pri- i*ius ietuviskus spaudinius. To- vi lai^ n0 yra
taikintą šventei žodį. jllau tektų zengtl ant^ zings’ išauklėti lietuviškoje dvasioje,

Toronto apyl. LOKas kreipiasi y’t'^* P®reitl pne angliškos spau puįkįaj kalba lietuviškai ir, da- 
. . .v. dos darbu. Surinkus davimus - - — - -i lietuvišką visuomenę su prasy- .. * , . , .
mu paremti sunkiame koncerto PaaJs ejo, a yra a ai 1 e 1S 
pravedimo darbe. įsigyjant iš Pareikalavimas atlikti angliškus .......................
anksto Įėjimui bilietus (jie pla- ^udos darbus Imotipu, tik tam | Inzuuenams ir architektams 
tinami lietuviškose valgyklose ir ire,k£ far kiek papiešti spaustu- 
krautuvėse Dundas Str W.) ir (vę. Balsavimu sIS reikalas buvo 
taip pat priglaudžiant ansamblio imo pa vir in as.

r- Dokumentu tvarkymo reikaluaalvvius apnakvydmimui. Šiuo i . ■» . , ,., . J xx- r z-.tr • yra jau viskas atlikta, isskvrusreikalu prašoma pranešti LOKui J 4 . . , ,’ \T. .... i.x j- - i x i t ! galutinę statuto redakcija. Visi iki penktadienio vakaro telefonu 5 ., . .EM 4-0315 ; reikalingi dokumentai yra gauti,;
Į ir susirinkimo metu dalyvavu
siems šęrininkams įteikti .oficia- 
. lūs šėrų dokumentai. 
' Baigiant pirmininko praneš 
! ma, dar buvo nutarta, atsižvel- , . ,, .- .- - .
! giant į labai pagausėjusį darba, ^a^ai valdomųjų organų rinki- 

^■mai irtkt Visi nariai ir svečiai 
vės administratorių. ’^viečiami atsilankyti.

Po pirmniinko pranešimo,, bu-j Povelykinis pobūvis , 
į vo dar išklausytas valdybos iž-į Atvelykio šeštadienį, kovo 31 
! dininko pranešimas apie bendro-1 dj, 7.30 vai. vak. žinomose uk- 
I vės finansine padėti. B-vė nuo J rainiečių salėse, 404 Bathurst St. 
įsisteigimo apyvartos yra pada- rengiamas linksmas su trumpa 
riusi už $8.172,68. Turto įsigijusi menine programėle pobūvis-šo- 
už $4.500. • ~ .kiai. Šokiams prieš gera kapela.

Įdomus buvo montažėlis: mergaii I S-‘atUt° svarsltymas; Veiks gausus bufetas.
lė (Aid. Sapokaitė) ir berniukas atldetas sekan«am susinnkimm. I Jaunimui ir vyresniesiems bus 
m j t \ • x • Pavesta valdybai galutinai statu-(Burduhs) įeina i tamsia see- J ‘

sn žvakutėmis dpklamVnda- . j/aoįremiaiu į Pa-
. . ., . . .. . x i x :galba teis. p. Užupi. Bendrovesmi puikų patriotini tekstą, Mo-j/.v -j__ 2.._x.x..x______

kyklos choras už scenos tyliai - , ,j. . „ . v derinti su biudžetiniais metais, idainuoja. Panašaus žanro buvo • - - - . . ’I
ir melodeklamacija “Viltis” — 
Alės Nakaitės. Deklamavo Jūra
tė Dailvdaitytė, solo — Tama
šauskaitė, pritarė mokyklos cho
ras. Savo literatūrines galias iš
mėgino Neuronytė ir Treigis, pa
skaitydami rašinėlius. Pora nuo
taikingų dalykėlių paskambino 
senesniųjų Kanados lietuvių ats-

viškų knygų. • AGP
“TŽ” platintojai Montrealyj*. _ lių autobusų motorai, ir mes, viškai kalbėjo, klausė kokį lietu-

bažnyčios į Vilties Kalno kapi-j kartu su A. Narbuto vedamo cho- viską laikraštį atstovauju ir tt. , -
m_ ! ro choristais pajudėjome lietuvių Viską nuoširdžiai ir kruopščiai Montrealyje, kaip ir daugely 1. Pr. Rudinskas, 350 7th Av

farmerių, tabako augintojų, ko- žymėjosi i bloknotą. Sakė, turįs kitų Kanados vietų, siaučia keis- Ville Lasalle, Telef. HE 29«.
U piauų lcpui apxe p- ta grij° epidemija. Jau ir lietu- 2. K. Toliušis, 664 2nd Avė., Ve

pudingą Lietuvos Nepriklauso- ^ra sergančių. Viena laimė, i dun, Tel. YO 1659.

Ligos

j bar gyvendami Toronte, bend- 
: rauja su lietuviškąją visuomene.

lonijos Delhi link. Delhi ir apy- parašyti platų reportažą apie iš
linkės — Simcoe, Tillsonburg ir į.___ o„ _____ — . ..... ....... v. .
kt. vietovių — ūkininkai tą diena i mybės 33 metinės sukakties mi- ^ ^i epidemija Kanadoj pasi-(3.

• .z. . ..... . ‘i ... reiškė daug silpnesnėj formoje j
Atsiskleidus scenos uždangai, į; neSu- kad Anglijoje, tad ir ligo- 4. ------ -—_—, „„

minėjimo dalyvius pirmuoju pra- |nys, atrodo, greičiau pasveiks. Ave., T el. DO 8507. 
bilo vietos lietuvis ūkininkas Ju- ! 
liūs Stradomskis. Jis pasidžiaugė i 
gausiu dalyvių skaičiumi, pade-; 
kojo atsilankiusiems, pabrėžė, 
šventės minėjimo reikšmę ir pa-j 
kvietė kalbėti Generalinį konsu- , 
lą p. Vytautą Gylį. Tą patį pa-

L. Balzaras, 6427 Briand St 
Ville Emard, Tel. TR 3134.
A. Pusarauskas, 5559 Esplaruošė Vasario 16 d. iškilmingą nėjimą į savąjį laikraštį, 

minėjimą.
Važiavome linksmai, su daina. 

Pravažiavus Hamiltoną, priartė
jo ir 2 vai. Čia linksmiesiems ke
leiviams ir dar viena staigmena: 
autobusų radio aparatai buvo su
jungti su St. Catharines radio 
stoties bangomis. Užgirdom mie
lą lietuviškosios radio valandos 
vedėjo J. Simonavičiaus balsą kartojo angliškai p. St. Augusti- 
sveikinantį malonius radijo kl.au-, navičius, j r. .
sytojus “besėdinčius šiltuose bu-j Gen. Konsulas V. Gylys pra- 
tuose” ir besiklausančius lietu- , džioje trumpą žodį tarė angliškai 
viškos programos. r /Joi-tnrinc

Rašytoję MARIJĄ AUKSTAITĘ 
ir šeimą, Į amžinatvę savo brangiausiąjį palydėjus, 
nuoširdžiai užjaučia

Vasario 21 d. 7 vai. 30 min. vak. 
restorane “Europa” patalpose. 
756 Queen St. W., įvyksta PLIAS 
narių susirinkimas. Bus prane
šimas tema “ Šiliminės ir garsi
nės izoliacijos problemas namų 
'statyboje”. Prašoma dalyvauti.

“Verslo” metinis susirinkimas 
įvyksta vasario 25 d. 3 vai. p.p. 
ukrainiečių salėje 404 Bathurst 
St. Dienotvarkėje: metinė apys-

Vanda Ramūnienė

ir pakvietė dalyvius atsistojus Baigus programą koncerto ii- WELLAND, Ont.
Tokioj jaukioj nuotaikoj pa- tylos minute pagerbti žuvusius P1 lmo 3 y viai ir ei e lųste-

nekėrn lietuviu tabako auginto- už Tėvyne. Po to choras sugiedo- Forą jaukiu valandų prari
ju karalija - Delbi, apie 90 my- jo God Save the King ir Vaičių- a0 Prxe tu!l“"Sa! ,lr Puošniai pa- .
lių nuo. Toronto. Miestukas jau- no “Kritusioms kariams”. Tuo- ruost,l valsl« stal1- karIe iuzte ra!ne^
kus, bet mažas, apie 2.500 gwen- - met sekė Konsulo kalba lietuvis-; . - -■ -... i.-; tienos. tusintu kopūstu, naMinėjimo programa j kai. Kalbėtojas pasidz«uge gra- "

S vai vakare iau sėdėiomp na-i žia Delhi lietuviu kolonijos šėi- j „ ",č vai. vaKare jau seaejome pa į _ I Buvo gražu, jauku ir didinga,
togiose Delhi lenkų sales kedese, ima. o po to padare nuaiene.> pa- r»plm lipt”viamc už tnki
kur vyko rninėjimas. Nedidžiau- ' sauho politikos apžvalgą bei api- j šventės minėjimo suruo
štoj, bet itin jaukioj salėj buvo budino pavergtas Lietuvos pade-:? - ■ ‘ 1 . ‘
apie 350 žiūrovų. Tai vis mieli i U šio meto politiniuos verpetuos, ik ‘ '
lietuviški veidai, mūsų tėvynės Į Baigdamas kalbą gen. konsu-Į 
žaliojo kaimo sūnus ir dukros, ;las kvietė tenykščius lietuvius ir-jr ; ' ‘ \........................... _ _____
Kanados žemę pasiekę prieš dvi- j toliau taip gražiai jungtis į bend- • asmeniui. II aukšte. Teirautis Te- čiai maloniai prašomi atsilanko 
dešimt ar daugiau metų. Naujųjų rą darbą Tėvynei vaduoti ir pą-J ’ ' — . .... . ....

Į ateivių kiek mažiau, bet ir jų bu- i linkėjo, kad tame darbe jungia-j 
Ivo, Buvo ir vietinės kanadiško- muoju veiksniu būtų Tėvyfiės 

. . gera proga po gavėnios smagiai «<» visuomenės žymesnių ats-|meilė, tarpusavio susiklausymas
‘ , tą suredaguoti, pasitelkiant į pa- pasilinksminti. tovM. kalP Pav- miesto ma- ir gilus troškimas laisves.

~ ’ -3 . joras Mr. Carter, Rev. Jųnn iri Po konsulo kalbos ryžtingą žo-
valdybos kadencija nustatyto su- ■ Filmą i kiti. Prie manęs prisėdo vietinio -dį dar tarė vietos lietuvis p. Mi-

Sekmadienį, vasario 18 d. va-

Vaikų Vasario 16-ji
Apie 100 lietuvių vaikų ir bū- j 

relis jų tėvų dalyvavo. Vasario , 
16-sios minėjime. Po trumpų pa- ■ 
maldų buvo posėdis, kuriam va- - , . - ,. , ; - . , - . - . , -, , . A >. . ;pakviesti bendroves bei spaustudovavo mokmys Augustinavi-! 
čius. Drąsus, sumanus vaikas, 
pravedė visas iškilmes labai gra- 
žiai.?

Po trumpos Tėvų komiteto pir- ' 
mininko p. Pusvaškio kalbos, me
ninėje dalyje labai gražiai pasi
rodė mokyklos choras, vedamas 
mokytojo p. Br. Mackevičiaus

Vasario 16 minėjimas
Wellando ALOK vasario 16 

____; _____ ____ ’ ‘ _ rengia vasario 18 
lūžo nuo lietuviškų dešrų, paukš- sekmadienį. St. Mary’s bažn 

įr čios salėje, kur vyksta lietuvi 
kos pamaldos Pradedama 10 v: 
pamaldomis už žuvusius dėl Li 
tu vos laisvės. Po pamaldų p. 
Paužuolio paskaita ir tyumj 
meninė dalis. Laike minėj ir 
bus renkamos aukos Tout 
Fondui.

Išnuomojamas kambarys vienam Wellando ir apylinkės tauti

lefonu PR 1089. i pamaldas ir minėjimą.

joras Mr. Carter, Rev. jųnn iri Po konsulo kalbos ryžtingą žo-
-------- -

ucxiiiu au uxuuz.cianxai:> mcuaia, j .v. “Delhi News—Record” redakei-.kelėnas, pažymėjęs, jog lietuvių
t.y. valdybos kadencija pratęsta į kare, parapijos salėje bus rodo- nio štabo narys Mr. Ted Cran- tarpe dažnais atvejais pasireiš- 
iki 1951 m. gruodžio 31 d. ima muzikali filmą "The seventh don, kuris itin domėjosi visais kia partinės rietenos — tikras

— Septintasis šydas, su Ja- minėjimo' programos punktais 'vėžys, ėdantis mūsų vieningumą.
- -- A-— i taip pat klausinėjo kas per dra- 'apgailestavo komunistuojančiu

Vienintelis katalikų Kino Teatras Toronte LA SALLE 
— 526 Dundas St. W., netoli Spadina —

o I .
Einamuosiuose reikaluose pa-j Veil”- _

sitarus apie šėrų platinimo tvar- į mes Mason ir Ann Todd, 
ką ir apie šėrininkų pobūvį, labai' 
darbingas susirinkimas baigtas • 
apie 11 vai. !
Toronto susisiekimo bendrovė : 

nuo šeštadienio vidurnakčio tar-i 
tovė Pundziūtė (vaikai mat pir- nautojams atlyginimą pakėlė 8 
mieji skina kelią į lietuvių vie- cnt. valandai. Dabar pav. tram- 
nybę). Dalia Daugvainytė ir Ra- vajų aptarnautojai, kurie važi- 
mutė Jurkšaitytė pasirodė ne-(neja po vieną gaus $1,32 valan- 
blogos deklamatorės. Reikėtų : dai, o po 2 — gaus $1.27 vai.

KINO “CENTRE” ”2D^tw-
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras :

šeštadienį, vasario 15-17 d.
1. Good Humor Man. 2. Young Daniel Boone. 3. Motor Mania

» Pirmadienį
1. Give Us This Day. 2. Holiday in Havana 

Savininkai: A. ir Wl. Mislowski ir K. Dublanski

Ketvirtadieni -

- trečadieni, vasario 19-21 d

KLKM Dr-ios Mergaičių Sekcijos Valdybos narę

sukūrusius lietuvišką šeimą, nuoširdžiai sveikina

KLKM Dr-jos Mergaičių Sekcija.

Ketvirtadienį — šeštadienį, vasario 15-17 d.
1. BOMBA ON PANTHER ISLAND — su Johnv Sheffield
2. CALAMITY JANE & SAM BASS—spalv. su Yvonne DeCarlo

Pirmadienį —trečiadienį, vasario 19-21 d.
L HUMORESQUE — su Joan Crawford, John Garfield
2. GAY AMIGO — su Crisco Kid. *

Mielai idėjos sesei

ARIJAI KLEVINAITEI ir p. S. ŠKĖMAI, 

sukūrusiems lietuvišką šeimą, daug laimės linki

Toronto At-kų Kuopos Valdyba.

Toronto At-kų kuopos narei

LINKSMI TR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga” vedybų proga daug laimės linki

80% mokesčių mokėtojų, kurie tiksliai, pagal įstatymą, buvo 
užpildę pajamų mokesčių blankus, gavo

$100.00 .
♦

* ir daugiau grąžinta 1950 metais
Žinoma, šiais metais ir Jūs galite būti laimingųjų tarpe. Pajamų 
mokesčių blankas užpildo ir kitus su mokesčiais susijusius rei

kalus sutvarko prityrę specialistai.
Užeikite arba parašykite

Jonas J. J UŠ KAITI S
V 1

Teisinės - Kalbinės Pagalbos Įstaiga
907 Dundas St. W.. Toronto, OnU Canada. Telefonas PL 4880

Toronto At-kų Kuopos Valdyba.

Latvių Savitarpinė Draugija “Dauguvos Vanagai” š.m. kovo mėn. J
2 d. Toronte, 22 College Str. (Canadian Legion’o salėje) rengia < 

1-mos Latvių Armijos vado pik. Oskaro Kalpako ;

Dalyvaus smuikinikas Andrejus Lindbergas (iš Bostono) ir pia
nistė Edita Timerman. Minėjimo akte dainuos “Dainos” choras, 

diriguojant E. Freimanei.

Visi broliai lietuviai maloniai kviečiami dalyvauti.

: lietuvių gėdingą atkritimą nū:- 
; kovojančios dėl Lietuvos laisvės 
mūsų visuomenės. Tuo oficialiu 

■ji dalis baigta.

Meninė programos dalis
Ją išpildė Toronto lietuvių vy

rų ir mišrus chorai, ved. A. Nar
buto ir Lietuvos operos solistė 
Pr. Radzevičiūtė, kuriai akompa
navo p. Danutė Rautens.

Vyrų choras patiekė klausyto
jams lietuvių kompozitorių: Na
vicko, Gailęvičiaus, Petrausko, 
Račiūno, Naujalio, o mišrusis 
Naujalio, Švedo, Navicko, Vana
gaičio, Šimkaus ir Sasnausko 
kompozicijas. Paskutinioji — 
Sasnausko “Karvelėli mėlynasis” 
buvo atlikta su soliste Pr. Ra
dzevičiūte.

Radzevičiūtė solo padainavo 
Šopagos “Yra šalis, kur upės te
ka”, Massenet (Manon) “Conne- 
cu le pey” (Ar žinai šąli tą?) ir 
Tallat-Kelpšos “Mano sieloj šian
dien šventė”.

Užbaigai sugiedota “Lietuviais 
esame mes gimę” ir Lietuvos 
Himnas.

Po to priimta rezoliucija, kuri 
Į bus pasiųsta Kanados min. yr- 
[ mininkui ir parlamento atsto- 
Į vams. Joje, pareiškus lojalumą, 

dėkojama Kanados vyriausybei 
už nepripažinimą Lietuvos anck- 

r sijos, prašoma ištirti bolševikų 
' vykdomą Lietuvoje gen<«idą, 
daryti žygių, kad iš Lietuvos bū
tų pašalinta bolševikų okupacinė 
kariuomenė ir politinė policija ir 
kad lietuviams būtų leista grįžti 
,į gimtąjį kraštą iš Sibiro ištremi

amo bei kitų koncentracijos sto
vyklų Rusijoje, a pagaliau dėko
jama už lietuvių tremitnių įsi
leidimą.

AR JŪS PAGEIDAUJATE } 
PIRKTI namus;

Norėdami pirkti 
ar 
parduoti namus 
kreipkitės į

A. Garbenis
Mes turime Toronto mieste pasirinkimui daug senų ir 

naujų namų. Kalbame: lietuviškai, latviškai ir slavų kalbomis
Kreiptis: A. GARBENIS

H. M. DAVY & CO.
REALTORS

105 RONCESVALLES AVE.
Tcl. L A — 2763, LA — 6101, vakarais — KE — 5364

sra

Vertimai -Pamokos - Konversaci jos
Surašomi ir verčiami Įvairaus turinio raštai į anglu kalbą. 

Duodamos anglų kalbos pamokos ir konversacijos paže igusiem

A. BAJORINAS

53 Oakwood Avė. Toronto, OnL Tcl. MElrosc ’
Mis vokalais 5.30 iki 6.30 vai., išskyrus sekmad ir šven


