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ARTĖJA VASARIO 16
Didžioji diena jau nebetoli. Iš vos fronte, turime išnaudoti tą 

daugelio lietuviškųjų kolonijų ' dieną mūsų bylai iškelti tarptau- 
girdime balsų apie pasirengimus tiniame forume ir gyvenamojo 
ją. tinkamai paminėti. ! krašto vyriausybės sferose, per-

Tačiau, kaip keista, jos laukia-1 teikiant tai ir į spaudą, kad būtų 
ma tik kaip šventės, kalbama: supažindintas visas kraštas. Va- 
apie koncertus, paskaitas, ieško- , sario 16 dabar vykstąs JT plenu
mą prelegentų, o niujorkiečiai mas greičiausia jau bus išsiskirs- 
ginčijasi šokti tą dieną ar rim- tęs. Prašyti, kad mūšų byla pa
tartie susikaupime ją praleisti, galiau būtų svarstoma JT kon- 
Nejaugi Vasario 16 mums pra- i greso, bus jau ppr vėlu. Bet męs 
mogų diena? Mes esame rėžis-j galime ją populiarinti ypač pa- 
tencinės kovos fronte, tad ne pra- ' reikšdami padėkos tiems JT šios 
mogomis bei iškilmėmis turime sesijos delegatams, kurie arčiau- 
užsiimti, bet tą dieną panaudoti i siais. stovėjo mūsų reikalo, kurie, 
laisvės kovos garsinimui, Lietu-! jei jo neiškėlė, tai nors pasmer-laisvės kovos garsinimui, Lietu
vai ir jos vardui iškelti. Mes tu- i kė rusiškojo bolševizmo impe- 

» rime tiek visokių centrų bei tvar- ! rializmą bei jo genocidinę politi- 
kančįųjįį organų, bet iki šiol dar j ką pavergtuosiuose kraštuose.
nei vienas nepaskelbė nei Vasa- Į Konkrečiau kalbant, mums
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A. Kandidatų į KLB Tarybą 

skaičiai apygardomis
Laik. KLB Org. Komitetas sa

vo posėdyje š.m. sausio 25 d., 
remdamasis KLB Tarybos rinki
mų taisyklių § 9 ir turimais liet, 
registracijos daviniais, nustatė 
Apygardose kandidatų skaičių:

1. Quebec Apyg. 7 kandidatai, 
suregistruota 900 asmenų,

2. Ontario Apyg. 28 kandida
tai, suregistruota 3504 asmenys,

Winnipeg-Manitoba Apyg. 2 
kandidatai, suregistr. 266 asm.,

4. Vakarų Apyg. 3 kandidatai, 
suregistruota 348 asmenys.

KLB Tarybos kiekvienam ast-11C1 VlCliao HUJjaOAUlUC liti V Cioa.- • VVIUU. XVU1WULLU, LLLU4LLU

rio 16 d. minėjimo programos, kanadiečiams pirmiausia tiktų; tovui — rasta — tenka 125 sure- 
nei šūkio. Tik vienas ALTas tėra . pasveikinti Kanados delegatą JT gistruoti asmenys.

« «« « -a v * a • . t T • > • • • T T 7^1paskelbęs bendrą šūkį: “Daugiau ' bei teisingumo min. Hon. Gar- 
pinigų laisvės kovos reikalui”, i son, kuris net kelis kartus labai 

,'Mūsų kanadiškis centras tyli — 
nei apylinkėms nieko nesiūlo, 
nei pats nieko nežada. O gal bus 
siurprizas? Gal ta proga sulauk
sime naujo žingsnio bendruome
nės organų kūrimo kelyje? Gal.

. Tačiau jau paskutinis metas in- 
sturktuoti periferijas, suderinti 
smūgius.

B. Kandidatų į KLB Tarybą 
griežtai pasireiškė, susilaukda- ■ , . statymas
mas pusbernišku Višinskio pasi-I Tame pačiame Laik. KLB Org. 
koliojimų. Už Hon. Garson veik-ĮK-to posėdyje buvo paskirta š.m. 
lą tiktų pareikšti padėkos ir vy-; ^ovo mėn. 1 diena kaip vėliausia 
riausybės galvai, kartu pareiš- data kandidatų Į KLB Tarybą są- 
kian apgailestavimą, kad Kana- rašams paduoti. , 
da šioje sesijoje nesiryžo iškelti . - -
nei sovietų vykdomo genocido tina išpildyti šiuos KLB Tarybos 
nei pavergtųjų tautų laisvės

Jei centras tyli, apsispręskime klausimo. Nepamirština taip pat

statant kandidatų sąrašus bū-

rinkimų taisyklių paragrafų rei
kalavimus:

29. Kiekviena 30 pilnateisių
lietuvių grupė gali'išstatyti sa
vo rinkiminėje apygardoje kan
didatų nedaugiau kaip tai apy
gardai yra numatyta Tarybos 
atstovų. Kandidatais gali būti 
išstatyti ir gyveną kitose apygar
dose. jį

30. Keliose apygardose Išsta
tytas kandidatu tas pats asmuo 
gali būti, jo paties pasirinkimu, 
renkamas atstovu tik vienoje 
apygardoje.

31. Tarybos atstovais kandida
tus išstačiusioji grupė privalo 
išanksto gauti iš jos statomų 
kandidatų raštišką jut sutikimą 
būti renkamais Tarybos atsto
vais.

32. Tarybon siūlomų kandida
tų sąraše turi būti pažymėta:

Kad jis adresuojamas Laik. 
Org. K-tui ir kad tame sąraše iš
vardintus kandidatus siūlo 30, že
miau pasirašiusieji; pilnateisiai 
lietuviai. Po to seka pats siūlomų 
kandidatų ' sąrašas, kuriame pa

nuo pereito sekmadienio dėl štai- reikalus pats tvarkyti. Kur. bus 
gaus iš nelaukto karaliaus Faru- pasukta, tuo tarpu dar neaišku, 
ko sprendimo pašalinti wafdistu nors anksčiau jo pasirinkti bri- 
— didžiosios Egipto partijos — tams bičiuliški patarėjai ir rody- 
vyriausybę. i tų norą susitarti. Po riaušių visos

Ir praeitą savaitę Sueso kana- atstovybės pareiškė protestą, 
į lo zonoje vyko britų karių bei jų :kad jų piliečiams negarantuoja-

žymima: 1) Eilės numeris, 2) 
Kandidato pavardė, 3 ) Vardas, 
4) Kandidato gimimo data, 5) 
Profęsija, 6) Gyvenamoji vieta.

Toliau seka 30-ties tuos kandi-1 _ __
datus pasiūliusiųjų pilnateisių transporto kolonų užpuldinėji- mas saugumas. Tarp kitu yra žu- 
lietuvių-sąrašas, kuriame pažy- maį L. .
mima._ 1) Eilės numeris, 2) Siū- griežtos britų reakcijos. Jie pa-; Britai, matytu svarsto griežtas 
lytojo pavardė, 3) Vardas (iš- reįkalavo padėti ginklus egiptie- i priemones, JAV ambasadorius 
skaitomai), 4) Gimimo data, 5) £įų pagalbinę policiją Izmailijo- i specialiai aplankė Edeną, per-

mai, kurie privedė prie labai: vęs ir vienas kanadietis pirklys.

Gyv. vieta, 6) Siūlytojo savaran
kiškas parašas.

33. Šių taisyklių 29 str. pami- kovas egiptiečių žuvo 46, o su-: naujų sustiprinimų į Šuesą ir 
nėtų kandidatų sąrašai, kartu su žeista 76, britų žuvo 4 ir sužeista ruošiasi evakuoti savo piliečius 
juose išstatytų kandidatų raštiš- 9. Tai sukėlė pasipiktinimo aud- iš Kairo ir net oro keliu, 
kais sutikimais būti renkamais rą prieš britus Kaire. Vyriausybė

je, o kai ta užsibarikadavo, gink-; spėdamas, kad jų paramos ne- 
lu privertė kapituliuoti. Per tas plauktų. Tuo tarpu britai pasiuntė 

iv i. *• • ___ _ - 4-1___

Irane visi 9 britų konsulatai
Tarybos atstovais turi būti įteik- dar nespėjo paskelbti savo spren- į panaikinti. Tuo tarpu nėra ir am- 
ti ar išsiųsti paštu Laik. KLB dimo, kai šeštadienį minios egip-. basadoriaus, nes senasis Shep- 
Org. K-tui ne vėliau kaip 24 vai. į tiečių pradėjo daužyti bei pade- j herd perkeliamas į Varšuvą, o į 
— 10 savaičių prieš balsavimo į ginėti britų ir kitų svetimšalių • jo vietą skiriamą R. Haųkey Mos- 
dieną. (datą žiūr. pradžioje pa- namus. Policija riaušių numal- i sadegh atsisakė priimti. Tačiau 
str. B. LKLBOK-tas). šinti nepajėgė, buvo iššaukta ka- ' ir čia blykstelėjo švieselė: iš-

34. Vienas ir tas pats pilnatei- riuomenė. Rezultate apie 20 už-; vykstančiam ambasad. Skep
sis lietuvis turi teisę pasirašyti I muštų ir per 200 žuvusių. Vien i herd užėjus atsisveikinti, Mossa- 
i • 1 ~ 1 _ 1 1 • T a ■ 4- w -i lx z’xv-* C? c* ' > 4 Ii 5

sinti nepajėgė, buvo iššaukta ka- i ir čia blykstelėjo švieselė: iš

patys. . , opozicija, į kurią iki šiol berods .
Pirmiausia atsiminkime, kad į dar niekas nėra kreipęsis. Nepa- • 

graudžios kalbos, sveikinimai ir i mirškim, kad opozicija yra bota- ■ ...
.1 meninės programos yra tik 

mums patiems ir šitokie minėji
mai išvirsta tuščiais savitarpi-

gas ir geras, pats geriausias gar
sintojas visokių bylų.

Atlahto Sąjungos Tarybos sesi
ja Lisabonoje. Tai nėra institu
cija, kuri mūsų bylą galėtų iškel-

. rnais«r.oiyxcicjimais, organizato
rių" pasisekimais ar nepasiseki
mais, neprašokaneiais kolonijos 
ratelio ribų. Pirmiausia statyki- 
mės tikslą, kad šitokie pasirody- ■ ti, tačiau ten susirinks Europos
mai būtų pastebėti vietos gyven- • gynimą organizuojančių vaisty
tojų, kad nors kiek sudomintų ir i bių užsienių reikalų ministerial, 
priverstų pasiinformuoti mūsų i o pradžioje pirmininkaus Kana- 
bylos reikalu. Pasistenkim, kad dos Pearson. Bent sveikinimo te
pastebėtų ne tik kviestieji sve- legrama galėtų priminti, kad pa
čiai, bet . ir visas miestas. Kaip? vergtosios tautos atstovai su di- 
Tai jau priklauso nuo kiekvie- dėlėmis viltimis seka Sąjungos 
nos vietos sąlygų. Bet pagrindi- darbus.

• nis dalykas — kuo daugiau vie- Kur kreiptis ir paklabenti, rei- 
šumo! ~ J kia iš anksto • apgalvoti ir pasi-

Toliau, stovėdami laisvės ko- • ruošti.

Or. ST. BAČKIO ŽOOIS I

Gen. Gubernatorius kanadietis
Pagaliau Kanados savarankė- 

jimo kelyje žengtas dar vienas 
žingsnis — sausio-24 d. ir oficia
liai paskelbta Londone ir^Otavo-

Alexander išvyks į 'savo naujas 
pareigas, o 18-tuoju Kanados 
gen. gub. paskirtas kanadietis, 
Toronto universiteto kancleris, 
Vincent Massey, šiuo metu esąs 
Anglijoje.

Dabartinis gen. gub. Alexan
der savo pareigas sausio 28 d. 
perdavė laikinam administrato
riui vyr. teismo pirm. Rinfret ir 
su visa šeima išplaukia į Angliją 
vasario 17 d. Tik jo duktė Rose 
dar liks Montrealio universitete 
baigti studijas.

Naujasis gen. gub. V. Massey

LIETUVA
Pranešimas buvo įkalbėtas į plokštelę 1952. I. 24. 12 vai. 15 min. iš pat konferencijos salės ; ■ a

Brangūs Broliai ir Sesers Tė-i tarimas, kurio svarbiausios min-
vynėje, i tys yra šitokios:

Šiandien iš Londono kreipiuo- 1. Sąjungininkų kariuomenė 
si i Jus su šiomis žiniomis. i išlaisvino Vakarų pavergtas tau-

Š.m. sausio 21 d. prasidėjus j tas, o Centro, ir Rytų Europoje 
Londone Centro ir Rytų Europos J tik pasikeitė okupantai. Sovietų 
kraštų konferencija baigia savo i armija ne išlaisvinti atėjo, bet 
darbus sausio 24 d. dideliu mi- pavergti.
tingu, kur kalba Anglijos, Pran- 2. Tiek individualinės, tiek 
cūzijos, Belgijos valstybių vyrai į tautinės laisvės nėra tuose kraš- 
bei pavergtųjų kraštų atstovai, tuose. Visos dvasinės, moralinės
Šioje konferencijoje dalyvavo; vertybės niekinamos, religija i — Bonna. — V. Vokietija la- 
visų laisvųjų Europos valstybių ' persekiojama, tūkstančių tūks- bai nepalankiai sutiko Prancūzi- 
politinių partijų lyderiai, parla-! tančiai vyrų ir moterų kalinami,; jos žygį savo augšč. komisarą 
mentarai. Pavergtuosius kraštus ■ tremiami, žudomi.
atstovavo įvairių politinių sro- 3. Visos Europos tautos siekia' sadoriu. 
vių atstovai. Lietuvą atstovavo i tikros taikos ir realios laisvės pa-!
Balutis, Sidzikauskas atvyko iš' vergtosioms Sovietų ---- ‘

pirmąkart po karo pavergtųjų ir 
laisvųjų Europos kraštų atstovai 
aptaria bendrai savo vargus, rū
pesčius ir nustato ateičiai gaires.

Baigiu ir visų Lietuvos atsto
vų dalyvavusių konferencijoje 
vardu siunčiu Jums mūsų broliš
ką pasveikinimą ir tvirtinu, kad 
Londono konferencija sustiprina 
mūsų išsilaisvinimo viltis.

yra vienas iš žymiausių Kanados 
asmenybių* gimęs 1$J87 m. ir eili
niam torontiečiųi,lipomoje šėi-

džiosios halės. 1921-1925 m. jis 
net buvo anos kompanijos pre
zidentas.

Savo karjerą V. Massey pradė
jo kaip istorijos profesorius To
ronto universitete. Politinę kar
jerą pradėjo 1918 m. kaip Kana
dos karo komiteto sekretorius, 
1925 m. buvo ministeriu be port
felio Mackenzie King kabinete. 
Liberalų partijai 1926 m. pralai
mėjus jo karjera betgi neužsibai
gė. Jis buvo paskirtas pirmuoju 
Kanados ambasadorių JAV, iki 
1930 m., o 1936 m. jau Kįng jį 
paskyrė Augšt. Komisijonieriu 
Londonan, kur išbuvo iki 1946 
m., t.y. ir per karą.

Grįžęs Kanadon, savo veiklą 
nukreipė į meną ir mokslą. Vado
vavo specialiai komisijai mokslo 
ir meno planui paruošti, nuo 
1947 m. Toronto univ. kancleris, 
o be to, Meno galerijos pirminin
kas, Kar. Konservatorijos ir On
tario muziejaus direktorius, Mu
zikų draugijos pirm., Toronto 
simfoninio orkestro fundatorius

britų nukentėjo 15. Sudaužytas: degh. įteikė Britų vyriausybei 
švedų konsulatas. Sekantį rytą 
neramumai buvo beprasidedą iš 
naujo, bet karalius paskelbė karo 
stovį, Mustafa Nahas Pasha vy
riausybę, kaip nepajėgiančią pa
laikyti ramybės ir tvarkos, atlei
do, o naują vyriausybę stidaryti 
pavedė Aly Maher, kuris pasiro
do, be premjero, pasiliko sau dar 
užsienių, karo ir laivyno minis
terijas. Jis buvo premjeru jau II 
pąsąulinio -kągg -^tdžioje^'^t.
nuvo pasannras'onfų-. babar jis 
sudarė jokių partijų nepriklau
somą vyriausybę ir greičiausiai 
be parlamento valdys tol, kol 
bus išspręstas santykių su D B.ri- 
taniią klausimas. Jis paskelbė 
sieksiąs ramybės krašte ir paten- 
kįnimo Egipto tautos aspiraci

jas. pažymėjęs balsavimo korte- i J1!- Riaušių kaltininku laikomas 
i Ahmet Hussein suimtas.

tik po vienu siūlomų kandidatų 
sąrašu.

C. KLB Tarybos rinkimų 
taisyklių papildymas

Laik. KLB Org. K-tas savo po
sėdyje š.m. sausio mėn. 11 d. nu
tarė papildyti KLB Tarybos rin
kimų taisyklių, balsavimo sky
rių, sekančiu straipsniu:

61a. Nutolusių vietovių nuo 
numatomų rinkiminių būstinių

joms, turinčioms ne daugiau 10 
balsuotojų, leidžiama balsuoti 
paštu. Tokių balsuotojų sąrašus 
sudaro Laik. KLB Org. K-tas ir 
ne vėliau kaip 10 dienų prieš bal
savimo dieną pasiunčia kiekvie
nam iš jų du neužlipintus vokus 
ir balsavimo kortelę. Balsuoto-

Įėję ne daugiau pasirinku kan
didatų, kaip renkama Tarybos 
narių toje Apygardoje, įdeda 
kortelę į mažesnį atsiųstą voką, 
jį užlipina ir įdeda į antrąjį bal
savimo voką, adresuotą Laik. 
KLB Org. K-tui, pažymėdamas 
antroje voko pusėje savo kaip biudžeto projektas. Metai a 
siuntėjo vardą, pavardę ir adre- J

Iš to daroma išvados, kad kara-

laišką, siūlantį sutvarkyti naftos 
klausimą. Gal būt, tai duos pro
gos pradėti naujiems pasikalbė
jimams.

Korėjoje nei derybų* nei kovų 
lauke nieko žymesnio. Komunis
tai kaltina JT vėl pažeidus ne
utralumą, bet padarė ir nuplai- 
dėlę — sutiko duoti žemėlapį su 
pažymėtom visom lĮįbėlaisyių 
stovy^i. i

rių priėmimo pagaliau buvo bal
suotas Sovietų siūlymas priimti 
visas 13 valstybių, kurias siūlo 
jie ir kurias siūlo vakariečiai. Su
silaikius 25, už balsavo 21, prieš 
12. Atseit, Sovietų siūlymas gaVo 
daugiau balsų, bet jis nepraėjo, 
nes negavo dviejų trečdalių. 
Klausimas, atrodo, šioje sesijoje 
nebus išspręstas.

51,2 bil. kariniams reikalams
Ką galvoja JAV vyriausybė g— 

rodo prezidento kongresui įteik-

rinkiminiai, o biudžetas 1952 m. 
liepos 1 d. prasidedantiems biu
džetiniams metams pasiūlytas' 
didžiausias visoje JAV istorijoje , 

t- $85.400.000.000.

nio, laikomo jo 400 akrų ūkyje 
Butterwood prie Port Hope.

Naujasis gen. gubernatorius 
pareigas perims greičiausiai tik 

! Saaro srityje pakeičiant amba- kovo mėn. Į Kanadą jis grįšiąs 
apie vasario 10 d., tačiau iki par-

— Paryžius. — Tunise prasi-. lamento sesijos pradžios vasario 
tautoms. | dėjus neramumams, pasiųsta 28 d. vargu ar prisieksiąs, pa- 

Niujorko, Dr. Karvelis, M. Bra- Laisvosios tautos pareiškia, kad , daugiau kariuomenės. J reiškė ir premjeras St. Laurent,
kas, prof. Baltrušaitis, pulk, tikra taika yra nesuderinama su 
Lanskoronskis, Bajorinas, Var-' dabartiniu Europos padalinimu,! 
kala, panelė Prapuolenytė ir čia kad Europa negali likti pusiau 
kalbąs Dr. Bačkns. • laisva, pusiau pavergta, kad ne-

Konferenciją sveikino Angli- galima kalbėti apie pastovią tai- • Kanados delegatas JT plenu- 
jos, Belgijos vyriausybės, per-. ką, kada daugiau 100 milijonų me Hon. Garson vienam Hamil- 
duodamos geriausius linkėjimus, europiečių neša vergijos jungą, tono lietuviui į laišką, prašantį

Konferencijos darbuose lygio- Tik tada taika bus įmanoma, ka- iškelti pavergtos Lietuvos klau- 
mis dalyvavo laisvųjų ir paverg- j da Centro ir Rytų Europos kraš- simą JT plenume, sausio 18 d. at- 
tųjų kraštų atstovai. Darbų eigą; 
sekė JAV stebėtojai, visų kraš
tų spaudos atstovai ir apie juos 
kalbėjo radijas. Konferencijoje 
buvo svarstoma esamoji paverg
tuose kraštuose padėtis politinė
je, ekonominėje, socialinėje, kul
tūrinėje srityse ir buvo priim
tos gairės, kaip po šių kraštų iš
silaisvinimo reikės tuose kraš
tuose tvarkyti komunistinio re
žimo suardytą gyvenimą visose 
srityse ir kaip santykiauti su vi
sa laisvąja Europa. Laisvųjų 
kraštų atstovai energingai daly
vavo mūsų darbuose ir konferen-

• cijns baigimo proga buvo priim
tas laisvųjų kraštų iniciatyva nu

Atvyko 1.112 lietuvių
Per 11 pirmųjų 1951 m. mėne

sių į Kanadą atvyko 174.715 imi
grantų. Daugiausia jų tarpe iš 
vad. šiaurės Europos kraštų — 
65.182, Britų — 22.929, Vokiečių 
— 27.844, Italų — 21.312 ir tt.

Iš Sovietų Rusijos pavergtų 
tautų daugiausia atvyko lenkų — 
11.262 (pernai tuo pat metu 
6.137), šekoslovakų 2.832 (pernai 
1268), latvių 2482 (pernai 1667),- 
lietuvių 1112 (pernai 859). Uk
rainiečių ir estų skaičiai nepą-

są ir ne vėliau kaip balsavimo 
dieną pasiunčia Laik. KLB Org. 
K-tui Montrėalyje.

Laik. KLB Org. K-tas gautus, taikos metu -r- $85.400.000.000. 
paštu balsuotojų laiškus, vienai j jis yra 14 5 bilijonų didesnis ne- 
savaitei praėjus po rinkimų die- Į gU dabartinių metų biudžetas ir 
nos, pagal siuntėjų adresus su- net 45.3 bil. didesnis kaip bu- 
skirsto juos Apygardomis ir at- Vusis prieš Korėjos karo pradžia, 
žymi balsuotojų paštu sąraše, iš- Naujojo 51,2 bil. yra skiriami 

_________ ______  __________ ima antruosius vokus ir neatplė- . kariniams reikalams, su jais ka- 
ir prezidentas, savininkas bene šus sumaišo ir suskaito; paskui i riUOmenės skaičius numatomas________
didžiausio meno kūrimų rinki- atidaro balsavimo vokus, suskai- pakelti iki 3.700.000 karių: avia-1 skelbti. Rusų 1960. Beabejo prie 

’ to už kiekvieną kandidatą pa- cįja iki 143 junginių, armija — jų priskaityti ir gudai.

Naujojo 51,2 bil. yra skiriami

duotus balsus ir surašo balsavi- 21 divizijos, laivynas iki 408 ko
mo protokolą.

Balsavimo paštu davinius pri
jungia prie Apygardų tiesioginio 
balsavimo davinių.

KANADA LAUKIA MOMENTO

tai, t.y. Lietuva, Latvija, Estija,1 sakė šitaip: 
Albanija, Bulgarija, Čekoslova-! “Malonus Pone, 
kija, Lenkija, Rumunija, Vengri- Noriu pranešti, kad tamstos 
ja, Jugoslavija laisvę ir nepri- sausio 15 d. laišką dėl dabartinės 
klausomybę atgaus, kada jie lais- Lietuvos padėties gavau ir kartu 
vę atgavę galės bendrauti su vi- užtikrinu, kad į Jūsų siūlymą 
sa Europa lygiomis. ; Kanados vyriausybė atkreips dė-

4. Tik visų Europos tautų vie- mesio. Pabaltijo tautų padėtis 
nybė laiduos jų saugumą; pa-! buvo iškelta eilės kalbėtojų da- 
vergtieji kraštai tik laisvę atga-' baltiniame plenume ir nėra abe- 
vę įsijungs į bendrą Europos < jonės, kad jų priespauda (plight) 
tvarkymąsi ir gyvenimą. ‘ laisvojo pasaulio nėra nepaste- 

Brangūs Broliai ir Sesers, no-' beta. Tačiau, nors aš giliai at- 
riu dar pridurti, kad šioji konfe- • jaučiu 
renclja, kurią rengė
jūdis, siekiąs Europos vieningu
mo laisvėje, bet ne vergijoje, yra 
istorinės reikšmės įvykis, nes

Teismas kietas
Caigary laikraščiai praneša, 

kad augšč. teismo teisėjas W’. G. 
Egbert atsisakė pripažinti miru
sia žmoną, nors vyras apie ją jau 

* daugiau kaip 7 m. nieko nežinąs.
Latvis tremtinys John Ergelis, 

gyvenąs Brownes, Alta., buvo 
įteikęs tokį prašymą, nurodyda- 

; mas, kad apie žmoną ir šeimą z 
i nieko nežinąs nuo 1944 m., kai 
buvęs vokiečių išvežtas į Vokie
tiją, kad jų ieškojęs dar būdamas 
Vokietijoje ir atvykęs 1948 m. 
Kanadon. Teismo sprendimas 

Generalisimus Franco pareiš- buvo: ieškoti!
kė, kad Ispaniją mielai priims* Teismo sprendimas beabejo 
amerikiečių karinę misiją, kuri 
pravestų apmokymą naujais

vos laivų ir 16 oro grupių bei 
trijų marinų divizijų. 10.844 mi
lijonai skiriami užsienio pagal-' 
bai. Atominei energijai skiria-

D. Einamieji reikalai . . ma L.77Lmi!lijonai’ civilnei ap’ si
saugai 338 mil.

Šitoks biudžetas, subalansuo
tas beveik 10 bilijonų deficitu, 
valstybės skolas pakelia iki 275 
bilijonų, t y. iki įstatymų leidžia-! 
mos ribos. Visa tai beabejo nega
li būti laikoma populiariu reika- 

' lu, tačiau išeities nerandama.,

Franco taikstosi

1. Iš kelių vietų jau yra gauti 
skundų ir protestų JTO dėl nai
kinamos lietuvių tautos nuora
šai. Laukiame, kad KLB Apylin
kių laik. Org. K-tai prie akcijos 
“Sukilkime prieš tylą ir klastą” 
bus tinkamai prisidėję.

2. Į pageidavimą ,kad spau- j*,
doje būtų paaiškinta, ką daryti! 
su išvažiavusio iš Apylinkės ribų j 
lietuvio registracijos kortele, nu
rodome į KL Reg. taisyklių 11 
str., kuriame sakoma: “Baigus 
pagrindinę Kanadoje gyv. lietu- bus irai^ abie.
vių registraciją, atžymi reg. kor- ■į,lrja 
telėse mirusius bei išsikėlusius 
kitur gyventi lietuvius ir šias ži-

_ nias kas trys mėnesiai siunčia
apie juodus Stalino darbus. Taip^LB centrinei kartotekai, 
pavadintas leidi 
išleisti 
nistų

asamblėjoje būtų galima pasiek
ti naudingų vaisių”.

Beabejo yra gavę ar dar gaus 
atsakymų ir daugelis kitų, ra
šiusių laiškus. Tokių laiškų ne
tiktų palikti s-vo malonumui, 
originalus ar nuorašus pasiųsti 
VLIKui, nes bent kaikurios jų 
vietos gali būti įdomios ir vertin-. 
gos, rodančios krašto ir atstovo 
nuotaikas.

Baltoji knyga

jų valstybių sutartis, kuria už 
JAV karines bazes norima gauti 

i ūkinių, gėrybių. Ispanija priim- 
sianti M. Security Act statomas 

-------- —_ {sąlygas bei Benton papildymą, 
kurį nutarė; 3. Gauta iš Hamiltono ir Ot- reikalaujantį, kad paramą gau- 
rusu komu- tawa Apylinkių piniginiai įnašai nančiam krašte galėtų veikti pro- 

KLB Tarybos rinkimų pravedi- fesinės sąjungos — darbo uni- 
mui. ins. Tsnaniios aenarafinė nadėtis

nistų aukų sąjunga. Jos uždavi- KLB Tarybos rinkimų pravedi- fesjnės sąjungos — darbo uni- 
nys surinkti ir paskelbti geno- mui. jos. Ispanijos geografinė padėtis
cidinę medžiagą, nustatyti kace-1 4. Mūsų adresas: Laik. KLB siejanti ją su Vakarų valstybė-

teisingas, nes nesėkmingi ieškc ji- 
mai gali būti tik įrodymas, jog 
ieškomo asmens nėra šiapus ge
ležinės uždangos, nes už jos jo
kie ieškojimai neįmanomi. Dėl 
to betgi negalima daryti išvadas, 
kad ieškomasis jau yra miręs. >

— Vašingtonas. — Kanada su
tiko savo vario eksportą į JAV 
padidinti 25% o cinko — 20%.

— Roma. — Maskvos radijo
pranešė, kad Sovietų Rusija pa
reiškusi Italijai, jog ji sutiktų pa
keisti taikos sutarties nuostatus, 
jei Italija išstotų iš “Agresyviojo 
Atlanto bloko”.
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- / GEDIMINAS GALVA

Lietuvos vakarinės sienos
valstybę. Nežiūrint į ilgą ir iš
tvermingą Lietuvos vyriausybės 
kovą, vokiečiai, nenorėdami Ryt
prūsiuose būti lenkų apsupti, rė
mė Lietuvos reikalavimus į Klai-

Šiųteilučių uždavinys aptarti

prie Lietuvos ūkišku ir politiniu
941 Dundas St. W., Toronto, Ont. Canada - Telef.s EM. 3 - 4265 Po^u. Tie veiksmai nūdien 
—------ -------------------------------------- <--------------------------------  gaubiami nežinios. v

Politiniu požiūriu mes atsidu
riame keistoje alternatyvoje. 
Potsdamo konferencijoje nutar
ta Karaliaučiaus sritį prijungti0 KALBOS, KALBELĖSi

Lietuvai glaudžiai bendradar- 
biaujant sa Ukraina būtų išeina
ma iš politinės izoliacijos, kuri 
mus slėgė netolimoje praeityje.

Kuriuo atveju mes galime pri
jungti Karaliaučiaus sritį prie 
Lietuvos?

sios Prūsijos. Lietuvių-le: 
santykiai skersai kelio stojo 
folinei Lietuvai įsigalėti pi 
ryje. Vytautas, priverstas iss 
dėti Karaliaučiaus, būsime 
kartoms paliko šį testamei 
“Pruszen is och miner older 
wesen, und ich will is ans]

Pastarąsias dvi slaviškas vals
tybes sukūrus, Vokietijos pajė
gumas būtų dar labiau iškelia
mas. Tą pajėgumą ji panaudotų 
atnaujinti nackmalsocializmo 
skundui “Deutsches Volk ist 
ohne Raum”. Toji politika gali 
sudaryti tam tikrą politinę rizi
ką, tačiau lietuvių tauta turi bū
ti įtikinta, kad Karaliaučius ver
tas rizikos.

’Klaipėdos pavyzdys
Šiandien niekas pasaulyje ne

abejoja, kad Klaipėdos sritis turi 
priklausyti Lietuvai. Gal tik tarp 
vokiečių esama tam tikro nenuo
seklumo. Bonn vyriausybei “Bal
tojoje knygoje”” pripažinus 1937 
m. sienas, Dr? K. Adenauer glo
boja propagandinę parodą “Vo
kiečių tėvynė Rytuose”, kuri 
vežiojama po Vokietiją. Toje pa
rodoje užtinkamas žemėlapis 
“Memelgebiet” su suvokietintais 
vietovardžiais. Tačiau iš pačių 
klaipėdiečių nedaugelis ginčija 
Klaipėdos srities priklausomy
bę Lietuvai, išskyrus Klaipėdon 
atvykėlį Dr. Schreiber, kuris bu
vo Prekybos Rūmų reikalų ve
dėju, atstovas L. Kather, “Me- 
meler Dampfboot” grupė ir pan.

Anuomet, kai buvo sudarinė
jama Versalio sutartis, Pabaltijy 
buvo įvairių spėliojimų, kurie 
dalimi buvo teisingi. Lenkij a dė
jo didelių pastangų ne vien at
kurti galingą valstybę, bet įti
kinti Prancūziją, kad tik ji vie
nintelė galinti tinkamai patar
nauti politinio saugumo srityje. 
Pradžioje lenkai siekė įtakos sri
ties, einančios Dauguvos vakari
niu krantu. R. Dmowski pakarto-

kai vertino Kauno pastangas. 
Lietuvai slaptai susitarus su So
vietais ir čičerinui 1922. XII. 22 
įteikus santarvininkams notą dėl 
Klaipėdos srities prijungimo prie 
Lietuvos, padėtis pakitėjo. Ber
lynui ir Maskvai pritarus, buvo 
padarytas galutinis sprendimas. 
Tačiau ir patys lietuviai vertino 
tą žygį dar vadindami politine 
“avantiūra”, todėl nerasta kari
ninko vadovauti “sukilėliams” — 
ta pareiga teko dirbusiam inten
dantūroje valdininkui.

Perspektyvos vertinimu anuo
met Klaipėdos srities prijungi
mas buvo nelengvesnis kaip Ka- 
rąliaučiaus srities, jei ir būtų pa-, 
našaus svyravimo, kaip ir anuo
met.

Klaipėdos srities prijungimas 
prie Lietuvos buvo padarytas be 
tautos atsiklausimo. Nors 1905 
m. surašymo duomenimis Klai
pėdos srityje lietuvių skaičius 
siekė 50,8%, tačiau NSDĄP be- 
įsigalint Vokietijoje, vokiečiai ir 
memellaendenai jau pradėjo at
virai kalbėti apie pritaikymą 
tautų apsisprendimo teisės. Šis 
reikalavimas buvo pagrįstas ke
turių seimelių rinkimo duome
nimis, kai lietuviai 1925. X. 19 
tesurinko 6% visų balsų, 1927. 
VIII. 30 — 13,4%, 1930. X. 10 — 
17,7% ir 1932. V. 4 — 18,2%. <

Lietuvos jūrinė politika
Lietuva turėjo nuoseklesnę jū

rinės vėržlos politiką tik Vytau
to Didžiojo laikais. Ilga kova dėl 
Žemaitijos ir Sūduvos buvo vai
nikuota Melno sutartimi. Tačiau 
antras tarpsnis — prūsų žemės

tamentas vėlybesnių kartų, 
ja, nebuvo tęsėtas. Tat lėmė 
veiksniai. Maskva, išsilaisvi 
si iš totorių vergijos, pradėjo 
kovoti Lietuvos valdytas sla 
kas žemes. Gi Lenkija, rinkdi 
karalius iš Lietuvos dinasti 
pačią Lietuvą įjungė į eilę š; 
tinių kovų, kurios lietuviams 
buvo svarbios. Tos šalutinės 
vos Lietuvos politikus vertė n 
lat blaškytis, nutolstant nuo 
sioginių uždavinių. Po Liūto 
unijos atėjus “šlėktos auksin 
laisvės tarpsniui” lietuvišl 
bajorija, palaipsniui įsijung 
lenkiškąją srovę ir tesiekė d 
gumoje savųjų siaurų inter. 
Tame laikotarpyje buvo kai 
rių prošvaisčių, bet daugi 
bajorų, įgijusių lenkiškos ku 
ros, kovojo ne tiek už Lietu 
bendruosius interesus, bet už 
vuosius reikalus, kuriuos v 
vesnės kartos jau dangstė v 
tybine skraiste. Lietuviškoji 
jorija daugumoje tepatarn 
tik lenkiškajai kultūrai plėsti, 
sai pamiršusi Vytauto Didz 
politinį testamentą. Jei Liet 
nušlijo nuo jūrinės politi 
prūsų likučius ir dalį Žema 
paaukojusi suvokietinti, o I 
siją kolonizuoti, pakaltintina: 
tiek Vytautas Didysis, bet v, 
besnės kartos lietuvių švies 
menė, bajorija, kurios likuč: 
sė dar aklieji ieškojo istori 
“tvirtybės” net nepriklauson 
Lietuvoje.

Nuo Melno taikos sutar 
praslinkus penkiems šimt 
čiams, Lietuvos valstybei z 
kūrus, pradėtas antras tarp

(Nukelta į 3 psl.)

Šiandieną sunku aptarti atei
ties Vokietijos sienas ir visus 
veiksnius, kurie; lems jų nutie
simą. Pirmiausia mūsų informa
cija apie esminių galybių nusi
teikimus, nekalbant apie planus, 
yra nepakankama. Ir tokią iūfor- 
maciją turėdami, negalėtume da
ryti toliau siekiančių išvadų, nes 
tarptautinėje plotmėje vyksta 
kitimai, kurię. ųegąlį .būti, nūnai 
tiksliai aptarti ir jų išdavos nu
matytos.

Grubiai svarstant yra trys ga
limybės, kurių dvi yra mums ne
palankios: Rytprūsių prijungi
mas prie Vokietijos, ar pagal se
ną teoriją, Vokietiją suskaldyti 
ir sukurti Rytų ir Vakarų Prūsi
ją autonominį -vienetą. Jei JAV 
ir kiti vakariečiai tuo klausimu 
yra' pasirinkę vieną alternatyvą, 
mūsų argumentai liks. neįtiki
nančiais, kaip tat nutiko su Lie
tuvos Delegacijos reikalavimu, 
1919. V. 2 įteiktu .Taikos Konfe
rencijai Paryžiuje, prašant pri
jungti prie Lietuvos Klaipėdos, 
Šilutės, Tilžės, Ragainės, Pilkal
nio, Vėluvos, Labguvos, Įsru
čio, Gumbinės, Stalupėnų, Dar
kiemio, Galdapės apskričius. 
Keistu sutapimu, toji sritis maž
daug atitinka prijungtai prie so
vietų, išskyrus Karaliaučiaus 
apylinkes.

Tik trečiuoju atveju: Rytprū
sius padalinant, galime gauti mi
nėtąją jų dalį.

Rytprūsių padalinimu galėtų 
būti siekiami šie tikslai: vokie
čiams užkirsti kelią į Rytus, Len
kijai duoti laisvą išėjimą į jūras 
ir pagaliau sustiprinti užtyarinę 
(buffer state) Lietuvą.

< Užtvarinės valstybės
Pirmuoju atveju,būtų siekia

ma lygsvaros tarp Vokietijos ir

rungtyniavimas tarp Rusijos ir 
Vokietijos. 'Ilgą laiką tarp jų bu
vo palaikoma politinė lygsvara 
Prancūzijai, vėliau D. Britani
jai vedant vadinamą balanso po
litiką (Balance of power). Jei

Geriau būti pirmaeiliu dailide, kaip antraeiliu ?rie S?™1*. Mes, žtoo™..ltad 

niai prijungta prie Sovietų pa
vergtos Lietuvos, nors iš pradžių 
taip ruoštasi padaryti, o ^tiesiog 
valdoma iš Maskvos. Tiesa,’ užtin
kame JAV leidžiamame politi
niame organe “Foreign Affairs” 
1951 m. rugsėjo mėn. numeryje, 
tvirtinimą, kad Karaliaučiaus 
sritis esanti prijungta prie Lie
tuvos, o Lietuva įjungta Sovie- 
tuosena. Šis tvirtinimas mums 
yra neabejotinai naudingas, bet, 
deja, tuo argumentu vargu ar 
galėsime naudotis.

Lietuvių įvairių studijų Ap
imtį turėtų sudaryti toji Rytprū
sių dalis, kuri 1945 m. rugpiūčio 
mėn. buvo Potsdamo konferen
cijoje perleista Sovietams. Tam 
nutarimui pritarė JAV preziden
tas ir D. Britanijos ministeris 
pirmininkas. Kaip žinome, Vaka
ruose, toji sritis siekia Brauns- 
berg-Goldap, ligi Lietuvos siė- 
nos. Šitoje srityje yra mūsų es
minis taikinys — Karaliaučius. 
Lietuviai, svarstydami tą klausi
mą, pirmiausia turi įvertinti Ka
raliaučiaus uosto svorį, kuris 
daug gali padėti Lietuvai ne vien 
ūkiškai sutvirtėti, bet ir didelį 
poltinį svorį įgyti. Tačiau mes 
neturime vien palankiomis są
lygomis pasikliauti. Šiuo klausi
mu būtina patiekti įvairius argu
mentus, kurie paveiktų klausi
mo sprendėjus: JAV, D. Britani
ją ir Prancūziją.

Pasaulio politiniu ir kariniu 
organizatoriumi nūdien yra JA 
V-bės. To klausimo esminiu 
sprendėju gali būti Vašingtonas, 
susitaręs su Europos galybėmis. 
Numanu, kad tas klausimas tuo-

oratorium. O. Svett-Marden.
Papratimas — antra prigimtis, byloja išmintinga patarlė. Taigi, 

ir pripratom, ypač išeivijoje gyvendami — pripratom ilgas kalbas 
sakyti.

Įvairių susirinkimų bei minėjimų metu kalba daug kas ir kal- 
• ba ilgai. Kalba tie, kurie gali kalbėti, Dievo apdovanoti, tačiau 

kalba ir tie, kuriems geriau tiktų patylėti. Deja, dažnais atve
jais šie kalba ilgiau, negu geri kalbėtojai ir nesusipranta, kad jų 
tos kalbos daugiau vargina klausytojus, negu darbas fabrike.

Rengiamas koks nors minėjimas. Salė dažniausia neperdidelė. 
Žmonės susilpmšę, vargsta dėl trūkumo oro ir karščio, sėdi ar 
stovi salės kampe, tikėdamiesi, kad tas jų vargas bus kompen
suotas kuo nors geru: patraukiančiu kieno nors žodžiu, menine pro

grama ar pan.
Programoj, prileiskim, yra numatyta paskaita ir meninė dalis. 

Be abejonės, .paskaitininkas, pagal iš anksto numatytą temą, bus 
pasiruošęs, menininkas taip pat. Deja, neskaitant numatytų pro
gramos dalykų, nuolat atsiranda pakankamai brangaus laiko gai- 
šintojų iš šalies. Žiūrėk, koks žymus asmuo pasišauna kalbėti ir 
sveikinti susirinkusiuosius (kurie tuo metu dar ir taip sveiki), pa
baigia tas — atsiranda kitas, pranešėjo teigimu — gal dar žymes
nis už pirmąjį. Na, ir tas kalba—sveikina. Sveikina dešimt, dvi
dešimt minučių, o kartais ir gerą pusvalandį. Žmonėms, žinoma, 
norisi paprašyti, kad liautųsi, tačiau nesinori bendros nuotaikos 
drumsti. Todėl ir klausosi visi kalbėtojo, “vaikščiojančio apie sa
ve” ir “beriančio iš tuščio į dyką”...

O brangus laikas — taip ir slenka Į priekį...
Dar kai geras kalbėtojas kalba, žmonės nejunta to nuovargio, 

iškalba, mintys ir graži forma patraukia, užimponuoja, tačiau kai 
blogas kalbėtojas kalba, anot kažkada girdėto vieno klausytojo, 
“Apsaugok mus, Viešpatie, nuo maro, bado, ugnies, karo ir blo
gų kalbėtojų...”

Iš tikrųjų, žmogus, būdamas be prigimties iškalbingumo dova
nos, dargi nepasiruošęs, ką, jis gali pasakyti? Verčiasi nuvalkio
tom frazėm, maudosi tapatžodybėje ir bereikalingai lieja “išmintį”, 
kuri dažnai kitų jau žinota ir seniai užmiršta.

Visiškai galima sutikti, kad ne kiekvienas, nors ir labai žymus 
arba didžiai išmokslintas žmogus, kartu gali būti ir geras kalbėto
jas. Oratoriniai gabumai yra prigimti. Tačiau toks žmogus visuo
met gali ir pats suprasti, kad jis savo ilgesne kalba nieko nesudo- 

is kalbėti kuo trumpiau ir kuo paprąs-mins, todėl turėtų steni
— * ______ . V - 9-- J

i zpra:

tinais memorandumais įrodinėjo išlaisvinimas tebuvo užsimotas, 
padėties viešpačiams prancū-lbet niekuomet netesėtas. Vokie- 
zams, kad Lietuva esanti per!čiai kolonistai, net juos sunau- 
silpna sukurti nepriklausomą!šus, nebuvo išguiti iš lietuviško-

Eik fabrikan dirbti .
(Linksmas pasakojimas iš Čikagos lietuvių gyvenimo)

Kažkur esu skaitęs, jog kažkurioje puslaukinėje valstybėlėje 
susirinkusiems žmonėms teleidžiama kalbėti ir reikšti savo mintis 
tik tiek, kiek kuris gali išstovėti ant vienos kojos. Ir mums rei
kėtų pasimokinti iš tų puslaukinių..'

Ypač išeivijoje, kada visi turime pelnytis sau duoną fiziniu 
darbu, laikas ypatingai, brangus. Vasarą norisi išeiti į gamtą, į 
saulę, o žiemą — šiaip pailsėti *

Šie mano žodžiai tebūna apeliacija į užkietėjusių kalbėtojų 
širdis, nuo kurių taip kenčia vargšai klausytojai. Pr. Alšėnas.

Tartos Fondo Atstovybė Kanadoje

* 'v
nomis, kai jai lietuviškas z< 
ar Vytis brangiausias už v 
turtus. Tikrai, nors pasikalt.tekėjo visos ir raupsuotos ir 

-kreivos, šlubos. Tai sakiau vel
niškas mergaitėms pasisekimas. 
Bet ir tas mane nelabai bedomi- 
na. Buvau visoks — redaktorius, 
organizacijų pirmininkas, spau
dos atstovas, tik dar nebuvau ne
malonioj moterų meilėj. O žinot, 
Amerikoje čia meilė susikryžiuo
ja ir baigta.

Kaip gi lietuviška knyga ar 
laikraštis čia lietuvių mėgiamas? 
Ot, ties šiuo klausimu galiu su
stoti. Tuoj pasiteiravau kur kny
gų nėra ir čia ant dviejų stalų 
sekmadieniais išdėstau. Visokių 
žurnalų, laikraščių. Prieina taip 
gi ir visokių pasižiūrėti. Vienas 
“senas” dipukas rėžia:

— Eik fabrikan dirbti, o ne čia 
prie bažnyčios turgų vesti.

— Dirbu, pilieti, dieną ir nak
tį fabrikuose. Netingiu ir čia pa
stovėti tarp pusnių. Pirk šitą 
knygą, švieskis ir nepavydėk, — 
atsakęs karčiai .vėl kalbuos gra
žiai su kitais.

Arba kitas, kitą dieną sako:
— Iš to duonos neužsipelnysi, 

drožk fabrikan...
— Tik kodėl čia angelskai neT 

rašo, mano vaikai nesupranta lie
tuviškai.

Ir taip ištisai. Jei į visa tai 
kreipčiau dėmesio, tikrai iš gal
vos išsikraustyčiau. Dar ko gero

Amerika, Amerika! Tremty 
įmes '(ircmvoĮ^ ąp|e§ Ameriką, 
galvofrukciaiš veržėmės, net gal 
viens kitam pavydėdami. Et, vis
ko buvo ir tarp kviečiančiųjų ir 
tarp važiuojančiųjų. Laiškai 
skrido oro paštu, dokumentai dy
go, ir visa Amerikos žemė pri
gūžėjo jaunų širdžių ir širdelių. 
Kur tik pasisuksi, pasak tos či
gonės dainos, visur dipukai, sė
di, mašinas keravoja, po sales 
tancavoja.

Ir man pavyko išsprukti iš tos 
nelabosios D. Britanijos stelos. 
Žinot, nei linksma, nei griaudu 
buvo palikti. Atlantą perskro- 
džiau be ožio per penkias dienas 
ir nepasijutau kaip atsiradau 
Amerikos rytuose nedideliame 
W. miestelyje. Ne, gal mieste. 
Europos mastu matuojant, tai 
jau būtų miestas, nes keli šimtai 
tūkstančių gyventojų. Čia už ke
lių valandų gąVau darbo ir jau 
doleris, tas milžinas, ateina į ki
šenių. Darbas, brolyti, nepapras
tas: dirbti spaustuvėj ir redaguo
ti laikraštį. Bosas norėjo iškart 
nušauti du kiškius. Galvoju, kaip 
aš galiu redaguoti laikraštį, kad 
vos pradžios mokyklą baigęs, 
gimnazijos vos slenkstį matęs, o 
universitetą Kaune tik ekskur
sijoj aplankęs. O gi čia yra ma
jorų ir profesorių, teisininkų ir 
žurnalistų, kodėl gi jie neina prie į bepročių namus nusidangyčiau. 
redaktoriaus kėdės? Paaiškėjo,! Jų čia, sako, nemaža ir ten lietu
kai įvyko susirinkimas. Ir ten viai gydytojai pirmą praktiką at- 
valdžion augštos buvusios galvos lieka. Vistiek platinsiu knygas, 
nenori įeiti. Kodėl? Nesąmonėm nors galą gausiu. Nesvarbu, kad 
ir šmeižtais apiberiami veikėjai' tokios padėkos girdžiu. Čia Ame- 
ir su panieka į juos žiūrima. Ma
nau, tokia dalia bus skirta ir 
man. Taip ir įvyko. Pajudinau 
vieną širšių lizdą — nebesuta
rtam su jau nebe bosu, o bosaite 
žilaplauke. Sprogo atominė pasi
maišiusi laikraščio puslapiuose ir 
pasipustęs padus išskridau į Či
kagą.

O brolyti, Čikaga, tai jau ne 
miestelis. Čia, juk žinai, antra 
Lietuvos sostinė. Čia ir dipukų 
jau ne keli šimtai, o viršija dvi
dešimt tūkstančių... O kur dar 
senųjų išeivių apie šimtas tūks
tančių. Jau ne iš namų skaičiaus 
ir aukštumo gali spręsti miesto 
dydį, o iš vien tik savųjų, čia 
kaip namie. Teatrai — žinoma tik 
vaikų — laikraščiai, pilna orga
nizacijų, tik sukis. Čia ir jauni
mo, šokių salių, saliūnų (šie man 
ne prie širdies), ir lietuvaičių 
nebestoka. Ak, kai prisimeni 
Angliją. Ten vyrai šimtus laiškų 
rašo tai pačiai mergaitei, o ji ne
žino, nei kurį pasirinkti. Ten iš-

' išėjau, stebėjausi nejuokais, 1 
toks pastatymas kainavo jt 

: laiko ir darbo? Bravo meninin 
artistai, vedėjai! Tik kodėl n< 
gebėjot atvesti ir tuos nebe 
kančius lietuviškai našlaic 
kurių gyslose teka grynas 
tuviškas kraujas? Tai ne j 
kaltė, o tokių, kurie man “p 
rų” duoda. Statykit dar kelis 
kius vaidinimus.

O čia ir radijo vis gieda: “ 
šalis graži šalis”. Taip yra, 
man vis neišeina iš akių kla 
mas: ar daug begrįž į tą m 
šalį? Kai Lietuvos operos i 
minimuos užtraukė linksmai 
sas, net visa Čikaga sudrel 
ir soprano balselis užgavo ne 
no muzikalinio individo jausn 
Kišenė Margučio pasipild< 
Et, sakau, tegu būna dar k. 
Lietuvos operos prisiminii 
Vistiek šiokia tokia nauda.

Kartą prieinu prie Sokol 
lės. Didžiausia spūstis. Kas 
čia? Pasirodo, “Draugo” pr< 
jos įteikimo šventė. Kas pa: 
gražų romaną, tam lept tūks 
tis dolerių į sterblę — kaip 1 
tas karvelis. Kad aš taip ai 
čiau būčiau žinojęs, gal mec< 
tas būtų surastas ir mano 
manul Bet kągi, po pietų šai 
tai. Visur pasirodo, nere 
snausti. Vien spūstis rodo, 
tautiečiai'tuo domisi. Kitais 
tais paruošiu romaną, ir tą p 
dieną, kai jury komisija įveri 
gatavą knygą pakišiu kiek 
nam. Tai bus biznis! Ne di 
keturi tūkstančiai įlėks į kiš 
Dar žada ir novelės premija 
dygti, tik jos gamintojai .n 
tinka padaryti per metus, 
galvoju, kaip gerą romaną 
kurti per kelis mėnesius? 
nepadarysiu! O gal? Dirbsiu, 
širdis alps, vistiek padarysit

Taigi, Čikagoje bręsta pr< 
jų krituliai ir žada kasmet 
kelias iškristi Tik dirbki 
Bręsta čia ir visokie teatrai, 
vienur griaudžia, žaibuoja, i 
lės priesaikos slysta iš šird 
griūna lietuviškos tradic: 
braška valdžių sostai. Gal 
ną kartą visiems amžiams 
švis akys visiems, kai saulė 
tekės, ir tada, dievaži, kitoks 
saulis kelsis naujam gyveni] 
Nebereikės nei sostų, nei tel 
zijų, karų, puošnių namų, r 
ir man su knyga pasikasti ] 
ny, ledus nešant nuplaukti į 
lį mieliausią...

B. Svirplį

eretiškai vokiečiai jau yra apsi
sprendę reikalauti 1937 m. bu
vusių sienų. Sunku įspėti ar šis 
“apsisprendimas” bus įgyvendin
tas, nes Vokietijos padalinimas 
ir kaikurių kitų klausimų spren-, ^us” gerokai" apkarpyta^
dimas gali įnešti naujas patai--: įgyvendinant tautų apsisprendi- 
sas. Palankiausių sąlygų lau- • mo politika, nenoromis turi būti 
kiant^Karahauciaus sričiai prie sukuriamos* galingesnės Lietu- 

pLietuvos prijungti turime neis- vos> Lenkijos> Rumunijos valsty- 
leisti is akių dviejų veiksnių: bės> kai Vokietija kiek susilpni- 
Vokietijos stūmimo is Vakarų į nama Lenkijos nūdien valdomą 
Rytus ir nepaprastai tankaus ap- Poznanę ar Sileziją gražinus Vo 
gyvendinimo Vakarų Vokietijos. kietijai ir rytines sienas prave-

Prancūzija, siekdama įsiteisin- dant Curzono linija Lenkijai ga- 
ti Saaro krašte ir gauti kaikurių b duotas teritorinis išlygini- 
ūkiskų privilegijų Ruhr srityje mas yakarų Prūsijoje ir dalyje 

Pa<iėti vokiečiams atgauti Rytų Prūsijos. Atkuriant Rytų 
Europą, neabejoju, bus nepa

miršta Vokietijos ir Rusijos po-

Tautos Fondo Atstovybės skyriams, Visiems lietuviams, Orga
nizacijoms ir jų skyriams Kanadoje.

II. -
Lietuvio Pasų yra gautas ne

didelis kiekis, kurie tuojau su 
ženklais proporcingai kolonijų 
dydžiui bus išsiuhtinėti TFA sky
riams, Apylinkių LOKams ir or
ganizacijoms platinimui Kartu 
siunčiamos platinimui ir atsi
skaitymui taisyklės.

III.
Naudojamės malonia proga 

pareikšti nuoširdžią padėką vi
siems aukojusiems Tautos Fon
dui ir lėšas telkusiems. Visų pa
stangų dėka 1951 m. surinkta 
$6.751,71.

Didžiuojamės Hamiltono apy
linkės lietuvių pavyzdingu susi- 
orgapizavimu: pirmaujantiems 
su surinkta $1.829,07 suma. To
liau seka: Torontas — $1.494,84, 
Welandas —$500.00, Winnipegas 
— $490,70, Montrealis — $454,22, 
Sudbury — $416,50.

Įžengusiems į naujus — 1952 
metus visiems, o ypatingai nuo-; litiškai nepaprastai svarbus, jo 
širdžiai rėmusiems Tautos Fon-. geografinė padėtis yra nepapras- 
dą, TFAtštovybė Kanadoje lių- tai svarbi, artimas užnugaris sie

kiąs vakarinę ir pietinę Lietu
vą, tolimas užnugaris apima Uk
rainą, Gudiją. To užnugario lin
kimas į Vakarus padėtų ne vien 
Lietuvai ūkiškai sustiprėti, bet

Liečia: 1.1952 m. vajus Tautos 
Fondui.

2. Lietuvio Pasas.

Pastovios Tautos Fondui paja
mos vienu būdu tegali būti pa
rūpintos — savanorišku, bet 
ki :kvienam privalomu apsidėji- 
mu Lietuvos laisvinimo reikalui.

Tautos Fondo Valdyba, tvar
kydama savo -finansinį planą, ti
kisi iš Kanados lietuvių $6.000 į 
metus, kas neviršija $1 į metus 
kiekvienam dirbančiam asme
niui.

Koncentruotam lėšų telkimui 
Lietuvos Nepriklausom. Šven
tės Vasario 16-tos proga Tautos 
Fondo Atstovybė Kanadoje skel
bia vajų Tautos Fondui.

Šiuo aplinkraščiu yra trumpai 
kreipiamasi į visus Kanados lie
tuvius primenant didžiąją atsa
komybę prieš Lietuvą ir joje li
kusius mūsų brolius ir seseris. 
Kiekvieno atiduotas centas bus 
liudininkas, kad Tautos sunkiau
sioje valandoje buvai kartu su 
ja ne tik širdimi, bet ir veiksmu.

Kalbant apie Tautos Fondą, 
norime patikslinti, kad tai yra 
mūsų resistencijos sukurtas iž
das kovai Lietuvos laisvinimui 
vesti. Tai yra viena iš pagrindi
nių priemonių, be kurios mūsų 
didžiausio pasišventimo žadina
mos pastangos dažnai liktų be 
realių pasėkų. \ 
. TFA skyriai ir organizacijos 

prašomos vietos lietuvių koloni
jose pravesti vajų.

Vasario 16-tos minėjimo me
tu renkamos aukos T. Fondui.

Organizacijos prašomos su
rengti parengimus, kurių pelną 
skirti Tautos Fondui

Kartu su šiuo aplinkraščiu yra

lapai.

1937 m. sienas. #
Vokiečių išstūmimas iš Čeko-

slovakijos, Lenkijos,^Balkanų ii jjįįng lygsvara ir tarp jų suda- 
apstybė pabėgėlių iš buvusios ry|a tinkama užtvara. Nežiūrint 
rytinės Vokietijos yra didelis ar- prancūzijOs noro Vokietijai nu- 
gumentas atgauti sienas, ture- tildyti dėl kaikurių etnografiškai 
tas 1937 m. Šis ^argumentas pa- vokiškų žemių įjungimo, tačiau 
remiamas vokiečių psichologinio esminiai interesai sutaps su Lie- 
nusiteikimo, kuris grindžiamas tuvos polėkiu būti saugia nuo 

vokiečių. Lordas Curzon, buvęs 
britų vice-karalius Indijoje ir 
užsienio reikalų ministeris, di
deliu atsidėjimu studijavęs sie
nų klausimą, priėjo išvados, kad 

i užtvarinės 
valstybės tarp Rusijos ir Vokieti
jos. Tai jo nuomonei, po Pirmo
jo Pasaulinio karo, pritarė ne 
vien D. Britanijos valstybės vy
rai: ministeris pirmininkas D. L.

nusiteikimo, kuris grindžiamas 
teritorine veržia į rytus. Apie tai 
anksčiau esu rašęs “TŽ”.

Vak. Vokietijos valdinė apa
ratūra, organizacija ir idėjinis 
nuteikimas siekia vieno tikslo:

Prancūzijos noro Vokietijai nu-

atgauti prarastas sritis Rytuose Pitinos
ir dalį gyventojų ten perkelti 
vėl konsoliduoti vokiečių tautą.

Trys galimybės
Lietuviškomis akimis žiūrint, 

Klaipėda yra gyvybinis reikalas.JA d gJVJUUUO itmcuao, ------- -------------------------A

nes be jos Lietuva negali ūkiškai George, A. Balfour, lordas Ce-
išsiversti. Karaliaučius Lietuvai 
nėra gyvybinis, bet ūkiškai ir po-

ki geros sėkmės ir tvirto ryžto 
Lietuvos laisvinimo darbe!

T. Fondo Atstovybė Kanadoje.
Marija Arlauskaitė

TF Pirmininkė.

Lietuviai Kazachstano darbo stovyklose
Neseniai iš Rusijos pabėgęs P. 

B., pats buvęs Kazachstane, pa
sakoja, kad daug lietuvių buvo 
nuvežta į priverčiamojo darbo 
stovyklas Kazachstane. Jų cent
re yra milžiniška Karaganda 
stovykla, iš kurios pabėgti labai 
sunku, nes aplink esančios dy
kumos budriai saugomos karių 
ir aviacijos. Kiekvienas asmuo, 
užtiktas dykumoje, nušaunamas.

rike, Kiezetane ir Koscukabari. 
Apie kiekvieną tokį skyrių yra 
išmėtytos darbo brigados maž
daug po 200 kalinių. Barakai yra 
mediniai, be jokių baldų. Kiek
vienas kalinys per dieną gauna 
1 svarą duonos ir 3 litrus skystos 
sriubos, pagamintos iš vandens 
kopūstlapių ar kaikurių šaknia
vaisių, bet be bulvių ir be mėsos. 
Kalinių mirtingumas nepapras-

rika, viskas galima. Free country 
— pasako nevienas. Čia ir raudo
nieji savo lizdą Halstede turi su
sisukę ir verda dervą, kuria pa
tys užsidrėbs savo akis, kad ne
matytų šios “kontrės”.

Ką gi, Čikagą reikia ir pagirti. 
Aną dieną pasisukau šokių audi
torijoj su žurnalų pundu —taip 
ir neliko rankose nei vieno. Pa
matęs, kad toks gražus lietuvių 
nuoširdumas spaudai, kultūrinin
kas Domas V. išdrožia kalbą ir 
jam pasiseka net pusšimtį iš be
silinksminančių išpešti Vaikų te
atrui. Susidomėjau vaikų teatru. 
Nuvykau skelbtą dieną į Inter
nacionalinius namus ir, žinot, iš 
jų jau negrįžau toks, koks įėjau. 
Kroupštusis Dundulis tik suka
si, prakaitas varva, Blekaitis, dar 
miklina jaunimą — ir “Našlai
tė” išsirita gražiausioj ącenoj. 
Žinot, net ir man išsiveržė aša
ros, ak, kai pamačiau gyvą Lie
tuvą, sužeistą partizaną, kai naš
laitė guodžiasi svetimai , dova-

cil, bet užgyrė ir Prancūzija. 
Tarp Lenkijos ir Sovietų praves
toji Curzono linija britų buvo 
laikoma teisėta siena, jos įsiver
žimo į Gudiją ir Ukrainą t.y. 
praktiškosios lenkų sienos su So
vietais britai nepripažino iki 
Lenkijos žuvimo. Šitoji prielai
da ypač gali būti tikroviška, jei 
Ukrainai pavyktų išsikovoti sau 
nepriklausomybę. Tuo atveju ir 
Gudija gautų nepriklausomybę 
visai pripuolamai, nes ji vargu 
yra pasiruošusi pilnutiniam ne
priklausomam gyvenimui. Tas 
valstybės sukūrus, būtų paant
rinta užtvara tarp minėtų vals
tybių, bet nusilpninta Rusija. 
Gal šis samprotavimas Vašingto
ną verčia būti atsargiu Ukrainai 
ir Gudijai patikrinti nepriklau
somybę. Neabejotina čia esant 
ir kitų priežasčių: tų tautų susi
maišymas su didžiarusiais, poli
tinis nihilizmas ir susiskaldy-Stovyklos centras yra Dalmka 'tai didelis, bet į mirusių vietas i » mmmm

I mas, o gudų nepribrendimas.nuolat atvežama naujų.

įįt.
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“Kapitalistinis pasaulis žus” 
skelbė P. Pospelov, Marksizmo- 
Leninizmo Instituto direktorius, 
buvęs Pravdos redaktorius, JLe- 
nino mirties 28 metinių minė
jime Maskvoje, dalyvaujant pa
čiam Stalinui. Esą, po II Pasau
linio karo prasidėjusi krizė jau 
įėjusi į naują fazę ir neabejoti
nai jį pribaigsianti. Prieštaravi
mai kapitalistų pasaulyje augą, 
o Azijos šimtamilijoninių tau
tų pakilimas reiškiąs marksisti
nės mintįes triumfą ir teisingu
mą Lenino-Stalino teorijos apie 
socialistinę revoliuciją. Socialis
tinė gi revoliucija reiškianti ne 
rien proletariato sukilimą prieš 
išnaudojančią buržuaziją, bet 
taip pat visų. imperializmo pri
spaustųjų tautų kovą dėl 
Laisvinimo.

Pasmerkė karo meto 
rezistentus

Vokiečių okupacijos metu re
zistencinis aparatas gal geriausia 
zeikė Lenkijoje. Pogrindy veikė 
jalima sakyti visas valdinis apa
ratas su sava policija ir. tardo- 
nuoju skyriumi.

Dabar komunistai skelbia, kad 
pogrindis veikęs kontakte su na
rtais ir persekiojęs komunistus, 
gruodžio 21 d. trys ano meto 
jogrindžio veikėjai nuteisti mir- 
i, o vienas 15 m. kalėti.

Beabejo, tai yra nesąmonė, bet 
jolševikams reikia sunaikinti vi
sus, kas krašte turi gerą vardą ir 
pasitikėjimą.
Dovanos už sulaikymą bėglių
Vengrų pasienio sargyboms už 

kiekvieną sugautą bėgantį per 
deną asmenį-, paskirta 800 flore- 
iu, oficialiu kursu $80, dovana. 
Fei bėglys pasirodo politinis, do
vana padidina'ma atitinkamai jo 
svarbai. Jei bėglys sužeidžiamas 
ir nušaunamas, sargybiniui dar 
luodama 8 dienos atostogų. Ypa- 
ingai vertinamas sulaikymas bė
gančių karių. Be visų kitų dova- 
iu sargybinis už kiekvieną su- 
aikytą bėglį dar gauna rankinį 
aikrodėlį.

Bolševikiniai SS
Visuose satelitiniuose kraštuo

se -komunistų partijai ..yra didelė 
jroblema, kaip išlaikyti savo 
ankose kariuomenę, kai partija 
crašte yra labai nepopuliari, 
-.enkijos kom. partija nutarė ka- 
•iuomenėje kurti atskirus komu- 

Kuria antrą Ruhrą
Rytų Vokietijos spauda pradė

jo smarkiai pulti “antrojo Ruh- 
ro” plano vykdytoją. Tokį pra
moninį centrą buvę numatyta 
sukurti Vokietijoje Lenkijos pa
sienyje, bet viskas žuvę biuro
kratijos rankose. Tokiame Fuers- 
tenberge prie Oderio jau spalio 
5 d. buvusi pastatyta plieno lie
jykla, o spalio 28 antra, tačiau iki 
šiol nesą pagaminta nei vienos 
tonos plieno.

Tvarkys Vokietijos skolas
Vasario 28 d. Londone prasidės 

konferencija Vokietijos prieška
rinių skolų išlyginimo planui pa
ruošti. Į konferenciją pakviesta 
30 valstybių, bet nei vienos iš už 
geležinės uždangos. Kanada to
kių sąskaitų turi $4.000.000.

— Vašingtonas. — 17 respub
likonų senatorių pasiuntė siūly
mą užsienio komitetui, kad bū
tų ištirta ir per 1 mėn. praneš
ta, ką ištiktųjų prez. Trumanas 
sutarė su Chiurehilliu, ar yra pa
daryta kokių JAV finansinių ar 
kitokių įsipareigojimų.

— Vašingtonas. — Atstovų 
Rūmų ginkluotų pajėgų komisi
jos pirmininkas paprašė kongre
są leisti užsakyti antrą atomine 
energija varomą povandeninį 
laivą ir antrą lėktuvnešį milžiną, 
galintį vežti atomines bombas 
vežiojančius lėktuvus.

— Hong-Kong., — Gaunama 
žinių, kad Ming-Sung 7 laivai, 
plaukioją su Kanados vėliava, 
kom. Kinijos yra ruošiamasi, pa
naudoti Indokinijos, Formozos 
ar kt. puolimui. Tie laivai už ge
ležinės uždangos pasislėpė spalio 
mėn., kai firma nesumokėjo sko
los ratas.

— Londonas. —Oficialiai pra
nešta, kad kovo 10 d. karalius su 
karaliene karo laivu išvyks vi
zituoti Pietų Afrikos, kurią nu
mato pasiekti kovo 26 d.

— Londonas. — Sosto įpėdinė 
Elzbieta su vyru vasario 14 d. iš
plauks į Australiją. Aplankys 
Ceiloną irkt. i

— Maskva. Lenino mirties 
minėjime Maskvos Didž. Teatre 
dalyvavo ir Stalinas.. Pravdos for 
tografijoje jo dešinėje matome 
Malenkova, kairėje Molotovą,.© 
Berija gerokai toliau. Iš polit- 
biuro narių nuotraukoje nema
tyti kažkodėl vieno, būtent A. 
N. Kosygin, kuris laikomas pra
monės specialistu.

— Paryžius. — Korėjos ūkiui 
atstatyti agentūros — UNRRA — 
penkių kraštų komisijos galva 
išrinktas Kanados nuolatinės de
legacijos JT pirmininkas David 
Johnson.

— Vašingtonas. — Vietoje Ja
mes E. Webb Valstybės sekreto
riaus pavaduotoju paskirtas ad
vokatas David K. E. Bruce, bu
vęs ambasadorius Paryžiuje.

— Bonna. — Augšt. komisaras 
McCloy savo kalboje Freiburgo 
universitete pareiškė, kad iš ap
klaustų vokiečių tik 20% pareiš
kė priešintųsi naujo nacizmo įsi
galėjimui. Už jį pasisakę tik 13%, 
tačiau iš anų 80% niekas nenorį 
priešintis — jiems arba vistiek 
arba jie tik apgailestautų.____

ų pasitikėti ir panaudoti betku- 
•iais atvejais. Tai būtų tarytum 
litleriniai SS daliniai. Politru- 
tams įsakyta varyti propagandą, 
tad komunistas yra geriausias 
:arys — kariškis stachanovietiš? 
Šitie naujieji daliniai vadinami 
‘priešakine kariuomene”.

Visos Lenkijos kariuomenės 
luklėjimo pagrindan padėta te- 
ie, kad kariuomenė visada bu
vusi komunistiška, tik prispaus- 
a dvarininkų. Taip nušviečiama 
ūsą Lenkijos kariuomenės isto- 
ija. Karus su Sovietų Rusija 
tengiamasi apeiti, apie juos ne- 
:albėti.
— Elizabeth, N.J. — Nukritus 

ėktuvui žuvo 30asmenų, jų tarpe 
•uvęs JAV karo ministeris Ro
bert P. Patterson.

Lietuvos vakarinės sienos
(Atkelta iš 2 psl.) 

unaikinti vokiškumą Nemuno 
iotyse. Toji kova buvo lydima 
idelio nepatyrimo, apstybės 
laidų, tačiau Klaipėdos srityje 
au padėtas tvirtas pamatas da- 
yti tolimesnį žygį: ją įjungti pil- 
utiniame Lietuvos suverenume.
Nepripuolamas reiškinys, kai 

etuviškoji šviesuomenė deda 
ideles pastangas ir viltis Ryt- 
rūsių dalį su Karaliaučiumi pri- 
ingti prie Lietuvos. Tos pastan- 
os yra siejamos su Vytauto tes- 
amentu^ kurio daliniam įgyven- 
inimui yra geriausia proga. Nū- 
ienis politinis tarpsnis ^argu ar 
uomęt galės pasikartoti. Ryt- 
rūsiuose yra įvykęs veik visuo- 
inis vokiečių iškeldinimas. So- 
ietams, be*t kuriuo atveju, pa- 
itraukus, turės išsidanginti ir 
ąujieji kolonistai. Gyventojų 
ožiūriu toji sritis gali likti res 
ulius. Čekoslovakija ne todėl 
isiuntė iš savo krašto sudėtus, 
ad juos vėliau įsileidus. Pasta- 
isis dešimtmetis sukūrė eilę 
aujų precedentų gyventojus 
erkraustyti. Tais precedentais 
tęs turime pasinaudoti kovojant 
ž Karaliaučiaus sritį.
Nūdien mes turime palikti 

uošaly visus techniškus klausi
nis: ūkišką pajėgumą, lietuvių

specialistų reikalą Karaliaučiaus 
uostui valdyti ir net kaikuriuos 
politinius polėkius: kitų ‘tautų 
pretenzijas į Karaliaučiaus uos
tą. Mūsų uždavinys padaryti vi
sa, kas yra mūsų galioje, kad ir 
pralaimėjus bylą turėtume gry
ną sąžinę prieš ateinančias 
kartas.

Šio darbo bare mes turime 
vengti improvizacijų ir skubo
tumo. Įvairios studijos turi būti 
atliktos išsamiai, o suradus nau
jų duomenų jais papildytos. 
Kiekvienos srities studijų ruo
šėjas susidurs su eile kliuvinių, 
o ypač tinkamos dokumentacijos 
trūkumu. Tie ir eilė kitų grynai 
studijinių kliuvinių tegali būti 
pašalinti gera organizacija, kuria 
iki šio meto čia nepasižymėjome.

šioje pasaulinės politikos mil
žiniškoje dinamikoje mes nega
lime atidėlioti darbo studijuoti 
Karaliaučiaus srities prijungimo 
prie Lietuvos klausimą. Jei nū
dien daugelį klausimų miglos 
dangsto. Jei mes nežinome ri
kiuojančių galybių nusistatymo, 
tuo atveju, mes privalome turė
ti bent savo aiškų kelią ir tikslą, 
kurį įgyvendintume suderinto
mis jėgomis, šiuo atveju mes tu
rime būti kareiviais, kurie neži
no ar karą laimės, tačiau ryžtin
gai kovoja jį laimėti.

• Tik dabar pasisekė gauti

• psl.) kongreso atstovo Michael 
Mansfield kalbos JT tekstą.

JAV delegacijos vardu M. ap
tardamas JAV liniją pavergtų R. 
Europos tautų atžvilgiu, griež
tai paneigė, kad JAV kišąsi į SS 
SR vidaus reikalus. Priminė, 
kad tiek jis, tiek Mr. Voris esą 
Atstovų Rūmų Užsienių Reikalų 
Komiteto nariai ir gerai žiną rei
kalą. Dėl Geležinės Uždangos pa
bėgėlių rėmimo priedėlis buvęs 
prie M.S. Act pridėtas tik vėliau. 
Keista, pastebėjo Mansfield, kad 
sovietų vyriausybė, protestuoda
ma dėl šio priedelio, tiek savo 
notoje JAV, tiek JTautoms (tiek 
draugas Andriejus JT kalboje), 
minėdama taip vadinamas Liau
dies Respublikas, praleido “kad 
priedėlis ypačiai pabrėžia įjungi
mą asmenų iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos ir — pagal aktą — “ko
munistų dominuojamo ar komu
nistų okupuotos teritorijos Vo
kietijoje ir Austrijoje bei iš kiek
vienos kitos šalies, Sovietų Są
jungos absorbuotos”. Mes tega
lime tik spėlioti, kodėl sovietai 
praleido tris Pabaltijo valstybes, 
kurias jie užgrobė 1940 metais, 
pažeisdami savo pačių pasirašy
tus iškilminguosius nepuolimo ir 
nesikišimo paktus. Kodėl jie už
simiršo paminėti Austrijos so
vietų zoną ar Rytų Vokietiją, iš 
kurios kiekvieną mėnesį pabėga 
nemažiau kaip 15.000 žmonių?”

Pagal Mansfield “residing in” 
tereiškia asmenis, kurie akto pri
ėmimo metu gyveno minėtuose 
kraštuose ir pabėgę ateityje būtų 
apimti pagalbos, bet “JAV ne
mano remti asmenų ar grupių, 
veikiančių anapus sienos”. Mans- 
fieldas manąs, kad Sovietai dėl
to iškėlę šią notą, kad turėtų pro
gos vėl užsipulti Š. Atlanto Pak
tą, kurį tik jie vieni visame pa- ^Mansfield, paminėjęs tautybes, 
šaulyje telaiką agresyviu planu. 
Bet jis norįs priminti, “jog nie
kur pasaulyje, jokia komunistų 
valdžia nebuvo išrinkta pačių 
žmonių be panaudojimo smurto, 
laisvais ir teisingais rinkimais”. 
Višinskis sako, jog mes sulau-

i

VLIKas, poHt. partijos ir mes-D. Britanijos lietuviat
(Atsakymas “Br. Lietuviui” dėl jo propagandos prieš VLIKą)

Gerb. Redaktoriau,
Atsisakius “Br. Liet.” spaus

dinti mano straipsnį “VLIKas, 
politinės partijos ir mes”, ma
loniai prašau Ger. Redaktorių 

' patalpinti jį Jūsų redaguoja
mame laikraštyje, kaip atsa
kymą minėtam laikraščiui dėl 
jo spausdinamų straipsnių 
prieš VLIKą. A. Š.
“Brit. Liet.” Nr. 49/227 straips

nyje “VLIKui susitarimą su Lie
tuvos diplomatijos šefu atmetus” 
S. Žymantas apkaltino krikščio
niškąsias politines grupes VLIKe 
dėl 1951. IX. 13 susitarimo su 
min. Lozoraičio nepatvirtinimo. 
Šis straipsnis yra neobjektyvus, 
nes neišryškina ir antrosios pu
sės, t.y. Lietuvių Fronto, iškel
tų motyvų (Žiūr. Liet. Fronto 
pareiškimą “T. Žib.” Nr. 48/101).

“Tėv. Žib.” Nr. 48/101 šiuo rei
kalu yra taip rašoma:

“Visa dešimts VLIKo narių 
buvo už tai, kad susitarimas 
būtų patvirtintas, tik vieni bu
vo už tai, kad būtų patvirtin
ta taip, kaip yra, o kiti, kad bū
tų kartu priimtas pareiškimas, 
kuriuo paaiškinama, kad VLI 
Kas “diplomatijos šefą” su
pranta tik kaip diplomatų at
stovą, bet ne kažkokį suvere- 
nės Lietuvos valstybės atsto
vą, stovintį virš visos rezisten
cinės veiklos. Anoji VLIKo re
zoliucija ankstyVesniame po
sėdyje buvo priimta 7 balsais 
prieš 2, vienam nedalyvaujant 
Tačiau šiame posėdyje balsai 
pasidalino pusiau — 5 už vie
ną ir 5 už kitą siūlymą. Pagal 
VLIKo statutą tokiam atvejy 
laidomas nepraėjęs nei vienas 
siūlymas. Tokiu būdu susitari
mas šitokioje formoje yra pa
laidotas””.
Pagrindinis ginčas tarp VLI 

Ko ir min. Lozoraičio vyksta dėl 
kompetencijos. Lietuvių Frontas 
pasitariančiųjų pusių kompeten
cijas laiko priimtinas tokias:

a. VLIKas kalba kaip tautos 
politinės valios atstovas,

b. p. Lozoraitis kaip Lietuvių 
diplomatų pareigūnų atstovas 
(suponuojant, kad jie p. L. tokiu 
laiko).

Bet ne apie tai čia noriu kal
bėti ir įrodinėti, kieno argumen-

Čia tik noriu atkreipti ypatingą 

žę 1933 m. Roosevelto-Litvinovo 
sutartį, bet leiskite Jums pri
minti, kad Komunistų Interna
cionalo istorija, išleista Maskvo
je 1934 metais, sako, jog “Drau
gas Stalinas vadovavo Tarptau
tinio Internacionalo programos 
parengime”... Ar užmiršome, 
kaip 1939-1941 metais Maskvos 
įsakymu viso pasaulio komunis
tai sabotavo mūsų kovą prieš na
cius?” Ir dar 1947 metais Ždano- 
vas organizavo Kominformą 
Marshallio planui sugniuždyti 

“Amerikiečių tauta, kaip ir 
daugelis kitų tautų, griežtai pa
sisakė prieš Sovietų dominaciją 
Rytų Europoje. Iki šios Rytų Eu
ropos tautos bus išlaisvintos, ne
priklausomos, pačios nespręs sa
vo reikalų ir likimo, amerikie
čiai ir toliau protestuos prieš 
toms tautoms primestą tiraniją. 
Nėra joks agresijos aktas, vil
tis, kad tautos kada nors išsiva
duos. Ši viltis glūdi giliai ameri
kiečių tautinėje filosofijoje. Mū
sų Nepriklausomybės Aktas skel; 
bia: vyriausybės yra sukurtos, 
kad saugotų tam tikras pagrindi
nes žmogaus laisves; Vyriausy
bėms galią suteikia jos valdo
mieji; ir jei vyriausybė peržen
gia savo kompetenciją, tauta tu
ri pilną teisę ją nuversti ir pa
keisti. Amerikiečių tauta, užtik
rino Mansfield, nė negalvoja sa
vo Nepriklausomybės Akto keis
ti. Mes trokštame sulaukti die
nos, kad visi laisvajame pasauly
je prisiglaudę asmenys galėtų 
taikingai grįžti į savo tėviškes ir 
iš naujo pradėti gyvenimą gim
tajame krašte...” Tik nuo Sovie
tų vyriausybės priklausąs “šis 
taikingas ir “happy end”, kad 
“šiandieniniai benamiai pabėgė
liai virstų keleiviais rytoj”.

iš kurių susideda Amerika, jų 
tarpe ir “baltus”, užbaigia: “Mes 
amerikiečiai — imigrantai ir imi
grantų vaikai iš viso pasaulio 
kampų — neturime jokių agre
syvių planų. Kiekvienas mūsų
žygis, kaip matote, yra diskutuo-Į reikalais. .

dėmesį į S. Žymanto minėto 
straipsnio labai įtartiną išvadą, 
būtent: “Vargiai ar būtų kita iš
eitis, negu toji, kurią mums siū-j x 
lo Mažosios Lietuvos lietuviai — Į Nuostabi šio žmogaus logika 
reorganizuoti iš pagrindų mūsų ir dar nuostabesnė jo taktika. Mi- 
laisvinimo veiksnių struktūrą”.

Ši išvada yra įtartina todėl, 
kad mes sąjungos nariai jau pra
tinami apsiprasti su mintimi, kad 
mūsų bendruomenė ateityje gali 
būti panaudota kaip priemonė 

•tokiai reorganizacijai, arba aiš
kiau sakant, VLIKo likvidavi
mui ir naujų laisvinimo veiks
nių organizavimui. Organizavi
mas naujų politinių organizacijų 
kaip tik ir patvirtina mano šios 
prielaidos teisingumą.

Visiems jau yra žinoma, kad D. 
Britanijoje paskutiniu laiku sku
biai yra organizuojami Lietuvos 
Rezistencinės Santarvės skyriai. 
LRS neigiamas nusistatymas VL 
IKo atžvilgiu jau yra pakanka
mai išryškėjęs. Nuostabu, kad 
šios organizacijos skyrių veikla 
net jau skelbiama mūsų sąjun
gos organe (žiūr. “BL” Nr. 48). 
Štai pagaliau prie ko priėjome! 
Gi prieš trejetą metų, J. Balčiū
no paskatinti, jaudinomės dėl 
kažin kokios parapinės katalikų 
bendruomenės organizavimo Š. 
Anglijoje, kad nepakištų kojos 
mūsų sąjungai. O tempora, o 
mores!

Lietuvių 
vė, kurios 
Kuzmickis, 
ja, kuri šiandien skverbiasi į są
jungos narių tarpą ir viso to re
zultatas yra padidėję kolonijoje 
nesusipratimai ir net antagoniz
mas. šiandien net mažesnėse ko
lonijose yra rengiami minėjimai 
atskirai s-gos skyrių ir atskirai 
santarvininkų, kurie Tautos Fon
dui neranda pagrindo aukoti ir 
varo stiprią agitaciją prieš aukų 
rinkimą šiam tikslui. Ir Dr. Val
teris straipsnyje (“Br. Liet” Nr. 
48/226) "Ar steigti politines par
tijas”, tur būt tokią agitaciją, 
kaip vieną iš konkrečių faktų, 
yra paminėjęs. Tačiau St Kuz
minskas str. “Dėl politinių parti
jų” (“Br. Liet” Nr. 49/227) mi
nimo fakto jau neprisimena. Tai 
gal LRS pirmininkas prisimins 
Šį faktą: neseniai JKV lietuvių 
dienraštyje “Naujienose” keli

Rezistencinė Santar- 
pirmininkas yra St. 
yra toji organizaci- 

jamas viešai. Mes neturime jo
kių užkulisių, nei bet kokių piktų 
užmačių prieš bet kokią tautą 
kur nors. Pagaliau tai ir nėra 
įmanoma tautai, kurios visas vie
šasis gyvenimas “vyksta lyg auk
sinių žuvelių akvariume”.

• NYT praneša, jog visų me
tų amerikiečių bandymas sutai
kinti rusų vadus beveik visai žlu
go, kai paskutiniosiomis savaitė
mis Kerenskis susikivirčijo su 
amerikiečiais rusais ir pareika
lavo visus “dorus rusus” boiko
tuoti Isaac Lon Levine vadovau
jamą grupę, kuri “perėjus” į ne 
rusų pabėgėlių “frontą”, kurie 
reikalauja savo tautoms nepri
klausomybės nuo rusų šimtame
tės vergijos.

• USSR Bulletin, leidžiamas 
ambasados Vašingtone, sausio 14 
d. numeryje talpina Vacio Rei- 
merio straipsnį “Sovietinio nau
jo gyvenimo triumfas Sovietų 
Lietuvoje”. Deja, ■ “Tiesa”, lei
džiama pačioje Sovietinėje Lie
tuvoje, tikriausiai nuraustų dėl 
Reimerio neturėjimo nei kiek 
komunistinės kritikos ir savikri- 
tikos.

“Amerikos Balsas” paskelbė į 
Lietuvą lietuviškojo skyriaus 
vedėjo K. Jurgėlos pasikalbėjimą 
su tik ką atvykusiu į JAV VLIKo 
vicepirm. ir VT Užsienių Tarny- 
nybos valdytoju prof. Brazaičiu. 
Po anksčiau pertransliuotos D. 
Bačkio kalbos, painformaviusios 
apie laisvės kovą, tai bus antra 
tiksli informacija Lietuvai apie 
rezistencinės kovos organizaciją.

Tarp kitko prof. B. pasakė, 
kad VLIKo būstinę numatoma 
perkelti iš Vokieitjos į Vakarus. 
Priminė taip pat, kad daroma 
žygių sudaryti diplomatinę ats-? 
tovybę V. Vokietijoje, kuri Lie
tuvą laiko tik okupuotu kraštu.

Estijos ‘diplomatinį atstovą V. 
Vokietijos vyriausybė priėmė.

— Vašingtonas. — Čia lankėsi 
Olandijos premjeras W. Drees ir 
tarėsi su prezidentu Trumanu 
bei Achesonu Europos armijos 

kad Bradforde St. Kuzminskas, 
darydamas santarvininkams pra
nešimą, taip pat agitavęs prieš 
Tautos Fonda ir VLIKą.

nėtame straipsnelyje St. Kuz
minskas bara “viepybės skaldy
tojus”, patriarchališku tonu mo
ko “išsiryškinto ją-” panelę S. 
Prapuolenytę, gi pats lanko lie
tuvių kolonijas ir organizuoja 
naujos politinės partijos LRS 
skyrius.

Savaime suprantama, jei mū
sų mažutėj bendruomenėj LRS 
suranda šalininkų, tai reikia 
laukti, kad Lietuvių Frontas ir 
panašūs sąjūdžiai irgi pajudės ir, 
tur būt, šie pastarieji susiras dau
giau šalininkų, negu santarvi
ninkai. Tokiu atveju D.B. Lietu
vių S-gai pasekmės bus ypač 
liūdnos, nes atsiradus politinės 
praktikos varžytynėms ne tik 
skyriai, kaip Coventry j e arba 
Bradforde Gr. Horton, bus prak
tiškai numarinti, bet ir S-gos 
Centrui vargu reikės ieškoti ke
lio iš Lietuvių Namų į arklides, 
nes jis praktiškai irgi bus nerei
kalingas.

Toki ryškūs faktai, kurie ža
loja mūsų s-gos organizmą, 
mums nariams, dirbusiems akty
viai nuo pirmųjų jos susiorgani- 
zavimo dienų, kelia didelį rūpes
tį ir skaudu būtų, jei mūsų dar
bas dėl įkaitusių politinių aist
rų nueitų niekais.

Mano supratimu, mūsų bend
ruomenė yra permaža politinių 
partijų veiklai. VLIKo reorgani
zaciją ar likvidaciją tegu spren
džia mūsų stambiosios bendruo
menės JAV ir Kanadoje, o ne 
mūsų santarvininkai. Mūsų ben
druomenei bus sveikiau, jei lik
sime viso to stebėtojais ir savo 
pageidavimus pareikšime per sa
vo centrinius organus, kaip ir 
anksčiau darėme. Santarvininkai 
savo veiklą turi nedelsdami su
stabdyti. Priešingu atveju, mūsų 
s-gos centras šiuo reikalu turi 
nedelsdamas padaryti radikalų 
sprendimą, nevengiant net ir 
santarvininkų organizatorių pa
šalinimo iš L. S-gos. Ir juos tas 
įvyks greičiau, tuo L. S-gai bus 
sveikiau. A. Šukys.
D. Britanija,
1951 m. gruodžio mėn. 20 d. '

Pavarčius pastarųjų poros mė
nesių įvairių srovių spaudą ga
vosi įspūdis, kad mūsų rezisten
cinėje vadovybėje nusikaltimai 
vyksta. Ir’vis tai dėl tos nelai
mingos Lozoraičio bylos. Visa li
beralinė spauda šaukė, kad VLI 
Ko katalikiškosios grupės dikta
tūros siekią, nenorį įsileisti Ma
žosios Lietuvos atstovo, panei
giu diplomatų vaidmenį, norį 
juos pajungti savo vadovaujamo 
VLIKo valdžiai, tad'VLIKas jau 
esąs sukompromituotas ir reika
lingas pertvarkymo. Mes jau šio 
triukšmo pačiame įkaršty pabrė
žėme, kad tai tik partinių varžy
bų vaisius, kad savo garsinamųjų 
šūkių ištikrųjų neremia ir kitos 
partijos, bet tik drumsčia vande
nį, kad žuvelėms akis užmerkus, 
sėkmingiau žvejotų. O tas 
drumstimas buvo vykdomas ir 
nešvariais metodais, rodančiais, 
kad partinėje kovoje nesivar
žoma.

Štai buvo paskelbtas net iš Lie
tuvos pabėgusių trijų žvejų laiš
kas, kuriame piktinamasi dėl 
partiškumo reiškinių vadovauja
muose veiksniuose. Tik jo auto
riai, davę jį pasirašyti atbėgė- 
liams, nepastebėjo, kad laiškas 
kalba kaip tik prieš jų metodus, 
prieš žaidimą tautos reikalais 
partinių varžybų naudai. Ir nuo
stabu, kad tą laišką pirmoji iš
spausdino tautininkų “Dirva”, 
skelbianti stovinti bendrųjų tau
tos reikalų sargyboje. O spaudai 
jis, beabejo, buvo pateiktas ku
rio nors VLIKo nario, žingsniuo
jančio tuo pačiu keliu.

Tuo pačiu keliu, beabejo, spau
dą pasiekė, taip pat “Dirvos” pir
mosios išspausdintas, o torontiš
kės “LL” pakartotas montrealie- 
čių grupės, susiskaldžiusios “or
ganizacijų atstovais” protestas 
bei reikalavimai VLIKui, kurį 
paminėdama “Tremtis” sako, kad 
9 organizacijų prieky stovinti 
“Liet. Kūrėjų Savanorių Sąjun
ga”. Ištikrųjų gi tai darbas vie
nos grupelės, kuri net pasirašy
dama taip nulaviravo, kad, pav., 
Liaudininkų Centro komiteto na
rys pasirašė už SLA, savo parti
jos vardu leisdamas kitam pasi
rašyti. Mums-atrodo, kad “orga- 
nizacijų” galima buvo dar ir dau
giau priskaldyti. Tik jau sava
norių vardo panaudojimas par
tiniame reikale tikrai apgailėti
nas. Juoba^ kad jokios Kanados 
LKK Savanorių Sąjungos nėra, 
o' tik Montręaly susibūrusi jų 
grupė, turinti savo valdybą. LK 
KSS visada buvo garbinga nepo
litinė organizacija, tad nenuosta
bu, kad daugelis savanorių, iš
mėtytų po plačią Kanadą, kaip 
girdėti, jau reiškia protestą.

O kaip vertinti naujosios par
tijos — L. Rezistencijos Santar
vės— akciją net prieš Tautos 
Fondo rinkliavas Anglijoje, ku
rios atgarsis yra Liubeko tremti- 

1 nių stovyklos komiteto nutari
mas nepersiųsti Tautos Fondui 
solidarumo mokesčio. Komitetas, 
matyt, pamiršo, kad tai net ne jo 
kompetencijoje, pamiršo, kad jis 
yra išrinktas vykdyti toms funk
cijoms, kurias numato PLB kraš
to statutas. Ne jo kompetencijoje 
yra statuto nuostatus pakeisti. 
Jei jis nenori vykdyti savo parei
gų, gali tik atsistatydinti, o gy
ventojų susirinkimas jau ras iš
eitį. Gaila, kad komitetas visą 
savo koloniją pasaulio lietuviš
kajai visuomenei pristatydino 
kaip maištaujančią, įsivėlusią į 
partines rietenas, nepagalvojo, 
kad gali iššaukti reakcijos kitų 
kraštų lietuviškose kolonijose, 
reakcijos, dėl kurios gali nuken
tėti visi pora šimtų Liubeko Ar- 
tilerie Kaserne gyventojų.

Po visų audrų betgi pradėjo 
reikštis ir atoslūgis.

Kaip jau buvo “TŽ” užregist
ruota, rajoninis v. liaudininkų 
suvažiavimas Čikagoje pasisakė 
ūž VLIKo vadovavimą, atseit, p. 
Lozoraitį “apleido”. Ghila, tik 
kad nebuvo paskelbta smulkme
nų, o mūsiškis liaudininkų orga
nas “NL” net nepaskelbė nutari
mų — pasitenkino išspausdinęs 
pora laiškų iš suvažiavimo.

Prisidėję prie manevro per Lo
zoraičio bylą sukelti erzelį ir nu
teikti visuomenę prieš katalikiš
kąsias sroves, blogiausiai, beabe- 
jo, jautėsi socialdemokratai. Dėl 
to ir “Naujienos” kurį laiką tylė
jo. Bet pagaliau neiškentė, ma
tyt, principo žmonėms atakuo
jant, “N” sausio 8 d. reagavo į 
geltonosios “Vienybės” tūlo Ga- 
sio svaičiojimus, . VLIKą skel
biančius Lietuvos nepriklauso- 

juos “piktais plepalais”. Ta pačia 
proga “N” pasisakė prieš tezę, 
kad diplomatai nepaliestini, kaip 
nepriklausomos Lietuvos bei jos 
buvusios konstitucinės santvar
kos atstovai, nurodydamos, kad 
diplomatai atstovauja tautai ir 
yra pripažįstami, kati tos ■valsty
bės nepripažįsta lietuvių tautos 
suverenumo panaikinimo, bet ne 
dėl to, kad jos “laiko “teisėta” 
Smetonos konstituciją”. O dėl 
diplomatijos šefo “N” pasisakė 
dar numeriu anksčiau, atsaky
damos “Dirvai”. dėl tariamo jo 
paskyrimo prezidento aktu. Se
nuoju savo stilių “N” rašo: ”To 
subankrutavusio režimo gynėjai 
dabar bando, jo nepateisinamą 
apsileidimą pateisinti, prasima
nydami, kad “vyriausybės nuta
rimu buvęs paskirtas “diplomati
jos šefas” su plačiais įgalioji
mais”. Antra netiesa yra ta, kad 
p. Lozoraičiui suteikė “tokius 
įgaliojimus” Resp. Preziden
tas” ... Jis ištikrųjų buvęs pa
skirtas užs. reik. min. Urbšio te
legrama, kuri niekad nebuvusi 
patvirtinta nei vyriausybės nei 
prezidento, o parinkimas buvęs 
nevykęs, nes nenumatyta, kad fa
šistai uždarys pasiuntinybę. Dėl 
to šefas likęs be vietos, kurios ir 
dabar neturi. Esą, būtų buvę 
daug geriau, ir išvengta daug ne
susipratimų, jei, Romos pasiunti
nybę uždarius, veikiantieji dip
lomatai būtų išsirinkę pirminin
ką, seniūną ar “šefą” — iš savo 
tarpo. Ten pat dar buvo pasisa
kyta, kad konsulo paskyrimo 
Kanadai nuopelnų priskyrimas 
Lozoraičiui esanti fantazija, nes 
tą reikalą sutvarkęs min. Ža- 
deikis.

Socialdemokratų apsisprendi
mą grįžti į tiesų savą kelią paga
liau rodo TF Valdytojo pareiški
mas sausio 12 d. Philadelphijo- 
je. Dėl Lozoraičio bylos prof. Ka
minskas, kaip skaitome “Naujie
nų” sausio 19 d. Nr. 16, šitaip pa
sisakė: J

“Pasitarimuose su VLIKo at
stovais St. Lozoraitis vaidino 
sfinksą. Savo aštuoniuose' punk
tuose, įteiktuose Vykdomosios 
Tarybos delegatams Nicoj, Lozo
raitis pretendavo į tai, kad poli- 
tinė-dipk>matinė- vęikle» Lietuvai 
laisvinti’būtų, beveik išimtinai, 
pavesta mūsų diplomatams, o jų 
priešakin Lozoraitis stato save 
kaipo diplomatijos šefą. Iš visos 
Lozoraičio laikysenos prieš dery
bas buvo pagrindo manyti, kad 
jis į šefo prerogatyvas yra linkęs 
dėti daug daugiau pretenzijų, 
kaip jam priklausytų už jo lig
šiolinius nuopelnus mūsų kraš
tui ir kaip jam pripažintų patys 
mūsų pasiuntiniai. Susiprasti ne
pavyko, bet susiprasti reikia, ir 
tam būtina, kad paaiškėtų, kas 
yra šefas.

Nesutarimo pasekmėje lietu
vių visuomenėje įvyko susiskal
dymas: vieni už Lozoraitį, kiti 
prieš. Pasigirsta balsų, kad VLI 
Kas jau esąs pasenęs; pas kaiku
riuos avantiūrinius elementus 
reiškiamas noras, kad mūsų ko
vos vadovaujantį organą sudary
tų nauji žmonės, ir kad St. Lozo
raičio vaidmuo būtų sustiprintas. 
Šitos tendencijos, kaip ir kiti se- 
paratiniai sąjūdžiai, yra mūsų 
kovai žalingos, smerktinos ir nu- 
galėtinos, — pareiškė prof. J. Ka
minskas.

Didžiausias aukas kelia tauta. 
Įmanomu būdu VLIKas atstova
vo ir kovojo- už demokratinę Lie
tuvą. Joks kitas organas, vienu 
ar kitu būdu atkurtas, neturės 
pagrindo. Mūsų jėgų skaldymas 
— vieningos veiklos skaldymas 
žiauriausiai pakenktų Lietuvos 
laisvinimui. Sėkmingai kovai rei
kia suburti visas jėgas. Nežiū
rint visko, nesklandumai bus iš
lyginti”. SL Gr.

Nedarbingųjų 
globa

Kanados vyriausybė yra suda
riusi specialią 35 narių komisi- . 
ją, kurios uždavinys bus globoti 
asmenis, dėl fizinių trūkumų ne
galinčius sukurti sau gyvenimo 
— juos apmokyti atitinkamų 
amatų ar verslų ir padėti įsikur
ti. Atseit, vyriausybės socialinės 
veiklos sritis palengva plečiama.

— Otava. — Kanada vėl perka
N. Zelandijoje 2.500.000 svarų 
sviesto. Šiemet Kanada bus pir
kusi 17.000.000 svarų sviesto iš N. 
Zelandijos, Australijos, Švedijos 
ir Danijos.

— Toronto. — Ontario provin
cijos gubernatorių paskirtas 
Kitchener pramonininkas, bu
vęs parlamento atstovas, Louis
O. Breithaupt

i



VIŠINSKIS “REFERUOJA7 AMERIKIEČIŲ PLANUS
bėgėliams, taį jie mums padės 
$AS armijoje..Toliau Višins
kis citavęs liepos 25 d. State De- 
partamėnto protokolą, iš atstovų 
Rūmų užs. politinės komisijos. 
Ten atstovas C J. Kersten, žino
mas Rytų Europos pabėgėlių 
prietelius, pareiškęs: “Svarbes
nis būtų tas faktas, kad lenkai, 
vengrai ir kiti (Višinskis rūpes
tingai praleidžia ukrainiečių, lie
tuvių, latvių ir kit. tautybes) 
kautųsi savų pačių junginiuose, 
kas turėtų žaibo smūgį tokiai 
Lenkijai ir kitoms Sovietų pa
grobtoms vakarų tautoms. Vi
šinskis toliau analizuoja Kerste
no projektą, kurio “tiesioginis 
tikslas — nuversti dabartines 
esančias vyriausybes”. Kerste- 
nas dar pridėjęs, pasak Višins
kio, “Mes turime pradėti for
muoti iš karinei tarnybai tinka
mų Rytų Europos šalių piliečių, 
kurie pabėgo iš anapus geležinės 
uždangos arba, kurie pabėgs iš 
ten ateityje, nacionalinius kari
nius junginius tam, kad juos

Gruodžio 22 dieną, šeštadienį, 
LTSR spauda paskelbė garsųjį 
Višinskio pareiškimą, kuriuo jis 
kaltino JĄV-bes 100 milijonų su
ma remiant pabėgėlius, tad ki
šantis į Sovietų Sąjungos nami
nius reikalus. LTSR oficiozo pra
nešimas beabejonės sukėlė sen
saciją mūsų tėvynėje- Višinskis 
bandė išjuokti JAV-bių atstovo 
Mansfieldo kalbą, o pavergti lie
tuviai skaitydami savaip galvojo 
apie JAV akciją. “Mansfield pa
kartojo galybę visokių prasima
nymų if absurdiškų kvailysčių, 
— apie geležinę uždangą, apie 
beteisiškumą,. apie priespaudą, 
kuri, esą, viešpataujanti Rytų 
šalyse”, sakė Višinskis. Jo pasi
sakymas dėl Vengrijoje nusilei
dusią JAV lėktuvo “Tiesoje”, ir 
kituose laikraščiuose vaizduoja
mas ypač dramatiškai Pav., pa
minėjęs, jog lėktuve rastas Uk
rainos žemėlapis, jis pakeltu bal
su užklausęs Ukrainos “atstovą”: 
“Ar jums tai žinoma, kolega Ba- 
ranpvski?”. Labai įdomi Višinš-į 
kio kalbos vieta LTSR spaudo- (įtrauktume į Europos armiją”, 
je apie “perkeltuosius asmenis”, 
apie kuriuos oficiali LTSR spau
da. išvis vengė rašyti ir prisimin
ti Mansfieldas, pasak Višinskio, 
“tiesiog šaukė apie 100.000, kjirie 
atsisakė grįžti į Sovietų Sąjun
gą”. Višinskis mano, jog taip at
sitikę todėl, kad “... mūsų kari
ninkų jūs neleidote lankytis taip 
vadinamų “perkeltųjų asmenų 
stovyklose”, siekdami juos pasi
laikyti, kaip karinius samdinius 
1951 metų spalio 10. d. įstaty
mui”. įdomi Višinskio kalbos vie
ta, kad Vilsonas paskelbęs min
tį, “patrankos geriau negu svies
tas”, nes, girdi, amerikiečių tau
ta tada “turės margarino, kai TS 
RS jaučiamas sviesto perteklius 
ir jei jūs būtumėte protingesni, 
mes galėtume jums jo pasiųsti”.

Reik pasakyti, jog Višinskis su 
savo štabu labai gudriai kibo 
prįe._Mansfieldo menkai paruoš
tos kalbos, tačiau iš jo kaltinimų 
lietuviai skaitytojai turėjo pa
justi, kad tikrai kažkas bręsta. 
Iš Dūles kalbos Detroite, kurio
je šis pareiškęs, jog vakarų kraš
tai neturį vergų. ir negalį savo 
Ūkius pąjųngti vien tik karo ga- 

o mybai ir siūlęs organizuojant 
apsigynimą “atomine artilerija”, 
atominiais bombonešiais užša- 
chuoti rusų mases, Višinskis iš
vedė, kad Dūles nepasitikįs vaka
riečių kąriais, “kurie gali tapti 
mūsiškiais”. Višinskis sakosi ga
vęs iš JAV slapto — liepos 19 d. 
—r posėdžio protokolus, kur Sta
te Departamento valdininkas 
Adolf Beri, jr, kalbėjęs apie rei
kalą už geležinės uždangos orga
nizuoti sukilimus sudarius ati
tinkamų vyrų grupes, Mansfield 
kalbėjęs apie savitarpio pagalbą, 
girdi “mes padėsime tų tautų pa-

Tikrai neblogas skelbimas Lie
tuvos jaunimui! Ir Višinskis ant 
to apsistoja, pabrėždamas, tik 
pamanykite “padėti pabėgti iš 
mūsų šalių įvairaus plauko įtarti
niems žmonėms”. Kęrstenas esą 
patikslinęs, jog jis turįs galvoje 
ir lenkų Anderso legiono atgai
vinimą. Pasak Višinskio, tada at
stovas Vorisas(!) pareiškęs: “Vi
siškai sutinku su jumis. Aš žinau, 
kad, jeigu būtų surastas būdas 
tai padaryti, tai reikėtų išsaugoti 
jų nacionalinius išskiriamuosius 
ženklus pulko vėliavom, ranko
vių antsiuvais ir tt, kaip kad Eu
ropos junginiai ir turėtų daryti, 
nors jie visi galėtų turėti vieną 
uniformą. Tas reikštų mums di
delę ekonomiją, nes tuo atveju, 
jei jie būtų įtraukti į JAV armi
ją, jų išlaikymas ir atlyginimas 
kainuotų žymiai daugiau negu 
Europos kariuomenėje”. Višins
kis tada su degančia pagieža puo
la “tuos driskius, valkatas”, ta
čiau tuoj “užjausdamas”, kad 
amerikiečiai norį juos išnaudo
ti (bet savo kareivių atlyginimo 
su europietiškuoju jis visdėlto 
nepalygina). State Departamen- 
'to slaptam protokole, Višinskis 
randa visą eilę smulkmenų, įdo
mių būsimiems “driskiams bei 
valkatoms”. Komisijos pirminin
kas Mr. Karnachanas norėjęs ži
noti, iš kokio šaltinio tie nacio
naliniai junginiai gautų aprūpi
nimą. Vorisas atsakęs, jog tai 
esą išnagrinėta Eisenhowerio 
štabo, kuris formuojąs Europos 
armiją. Tada Višinskis pereina 
prie “Kongrešnl Rekords (Con
gressional Records) rugpiūčio 
18 d., kuriame Kersten dar smul
kiau išdėstęs savąjį planą. Jis ten 
kalbėjęs apie “Europos šalių ga-

lutino išvadavimo planą”. Vi
šinskis suprantąs, ką reiškia šis 
“išvadavimas”. Žinoma, ir pa
vergtiems lietuviams, skaitan
tiems šį straipsnį dešimtą kartą, 
nereikia aiškinti, kas juoda ant 
balto “Tiesoje” parašyta: “Tai 
reiškia mėginimą nuversti Rytų 
Europoje esančias vyriausybes, 
kurios valdo šias šalis ir kurias 
šių šalių tautos išrinko ir kurio
mis jos pasitiki!” Kersten neva 
šitaip minėtose lyg “Vyriausy
bės Žiniose” citavęs savo pasi
kalbėjimą su aukštu lenkų kariš
kiu: “Mes neturime laukti. M.es 
turime pradėti formuoti tokias 
organizacijas. Mums reikia tu
rėti galvoje sukūrimą atatinka
mo svetimšalių legiono, kuris 
turės dalyvauti ginant Vakarų 
Europą ir išvaduojant Vengriją, 
Rumuniją bei Lenkiją”. Višins
kis pabrėžė, kad jis kalbėjęs tik 
apie tris šias šalis. Višinskis ne
tveria pykčiu cituodamas atsto
vą Armstrong, pąreiškusį: “Aš 
tikrai tikiu, kad, jeigu mes mo
kėsime įkvėpti juos, mes pama
tysime, jog tūkstančiai dezerty
ruos ir prisidės prie laisvės pa-, 
jėgų”. Toliau Višinskis ilgiausiai 
atpasakoja Kersteno protestą JA, 
V-bių delegacijai ir Austino at
sakymą, apie kurį rašėme “TŽ” 
Nr. 98 — ”100 mil. pavergtie
siems išlaisvinti”. -

Ši Višinskio kalba, reikia ma
nyti, buvo naudinga tiek lietu
viams tėvynėje, tiek. ir “laisvai 
besiinformuojančiame” pasau
lyje. Almus.

• Gruodžio 23 d. LTSR spau
da persispausdina neva ameri
kiečio pulk. L. Nelson pareiški
mą Niuwarko, N J, laikraštyje 
“Star Ledžer”(?), jog “Amerika 
labai smarkiai šnipinėjanti So
vietų Sąjungą. Mastas esąs toks 
didelis, kad nenuostabu, kodėl 
už geležinės uždangčs tiek šni
pinėjimo bylų(!)”. Prieš kurį lai
ką mes netekome lėktuvo, kuris 
fotografavo iš oro Baltijos jūros 
rajone”. Bet kągi jūroje jis fo
tografavo?

Pla&ąif$&ašoma “Voice of 
merica" lietuvių skyriaus veik-

virš. K. Jurgėląs pasikalbėjimo 
su prof. M. Biržiška transliaci
jai į Lietavą. Tekste dar 4 nuo
traukos if“VA” veiklos, iš viso 
35 naujausios iliustracijos iš 
Amerikoj "Anglijos, Kanados ir 
Brazilijos lietuvių gyvenimo. 
Turiny pasikalbėjimas su K. Jur
gita, K. Moskaus — “Mecenatų 
problema”, prof. J. Balio — “Vo
kiečių mokslininkas gėrisi lietu
vių dainomis”^ J.-Lingio — “Die
vų paunksny”, P. Gaučio vers
ta ispanų novelė “Geras pavyz
dys”. Angliškoje dalyje: prof. R. 
McCoy “The War we are Wag
ing”, o iš beletristikos M. Stark 
versta A Barono novelė “The 
Tramp”.

Tikrai verta “Lietuvių Dienas” 
skaityti ir prenumeruotis. Meti
nė prenumerąta nepakelta — $3. 
Kreiptis į platintojus ąrba tie
siog į leidyklą — 9204 S. Broad
way, Los Angeles 3, Calif.

Didžiausias Los Angeles dien
raštis apie LD parašė: “Tai yra 
beabejo geriausiai iliustruotas 
iš visų leidinių svetimomis kalbo
mis šičia ir yra tikras paveikslų 
magazinas”. .

lietuviškojo pasaulio
buvęs net pirmininku Vokietijp- 
je, išstojo iš partijos. Priežastis— 
konfliktas su narių dauguma Lo
zoraičio bei LRS byloje. Bieliu- 
kas, mat, buvo “rezistentas”, o 
čikagiškis suvažiavimas tokius 
pasmerkė. Griežčiausiai pasisakę 
Mackevičius ir Zaikauskas. Taip

B ALF paskelbė pranešimą, 
kad jis gali patarnauti persiun
čiant tremtiniams Europon bet- 
kokias gėrybes ar pinigus ne tik 
visiems tremtiniams padalyti* 
bet ir įteikti nurodytiems adre
satams. Per BALF siųsti apsimo
ka, nes, kaip valdžios pripažinta rašo “Vienybė”, o pasak “Naujie-
šalpos organizacija, jis gauna vi
są eilę lengvatų bei valstybės pa
ramos ir paliuosavimą nuo mui
tų tame krašte, į kurį_siunčiama.

“Draugas” paskelbė antrą ro
mano konkursą, premiją skirda
mas taip pat $1000, kuriam su
rinkti balandžio 27 d. įvyks me- 
cenatuojančio . Čiurlionio an
samblio konedrtas. Romano įtei
kimo data 1952 m. lapkričio 1 d.

Inž. A J. Rudis L. Prekybos 
Rūmų direktorių tarybos vien
balsiai perinktas pirmininku.

Kun. A Sušinskas dėsto tiky
bą šv. Kazimiero parapijos aukš
tesniojoj mokykloj Pittsburge.

“Vienybė”, Brooklyno savait
raštis, paskelbė pakeliąs prenu
meratos mokestį JAV iki $5, o 
Kanadoje ir kitur $6.

Br. Bieliukas, valstiečių liau
dininkų centro komiteto narys,

HAMILTON, Ont
Katalikių moterų veikla

KMD-jos Hamiltono skyrius 
visuotiname susirinkime sausio 
20 d., išrinko naują valdybą: 
Kazlauskienė Danutė — pirmi
ninkė, gyv. 285 West 2nd Str., 
telef. 8-1926; Breichmanienė Ge
nė — vicepirm., Grajauskaitė 
Albina -r- kasininkė, Šeštokienė 
Irena sekretorė ir Stanaitie
nė Vera —, šalpos reikalams.

\ Iš paskutiniųjų senosios valdy
bos darbų pažymėtini: nervinio 
pobūdžio nebylumui pagydyti 
mažajai Irenai Vokietijoje pa
šalpa $20 ir pasiuntimas 12 JTO 
delegacijų protestų dėl vykdo
mo Lietuvoje genocido.

Naujoji .valdyba priėmė $189,
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KLB Delhi Apylinkės LOKas
šju. vasario 9 d., 7 vai. 30 min., lenkų salėje ruošia

Vasario 16 dienos minėjimą
Minėjimo programą sudarys:

1. Paskaita,
2. Meninė dalis.

Meninę dalį atliks solistai: p-lė Radzevičiūtė ir p. Rimkus ir 
Tillsonbųrgo apylinkės lietuvių scenos mėgėjų būrelis, • 
pastatydamas vaizdelį iš partizanų gyvenimo.
Vasario mėn. 10 d., 12.45 vai. Vasario l&-osios minėjimas— 
pamaldos Delhi R.K. bažnyčioje.
Visi artimų ir tolimų vietovių lietuviai gausiai atvykime į 
šitos, mums taip brangios sukakties minėjimą ir tai sukak
čiai skiriamas lietuviškas pamaldas. Moteris prašome atvyk
ti tautiniais rūbais.

Delhi Apylinkės LB LOKas.

plačiausiai Amerikoje skaitomą laikraštį

’’DARBININKĄ”
Išeina du kartus savaitėje

“DARBININKAS”
buria aplink save daug bendradarbių. Viso pa
saulio ^raštuose turi savo korespondentus.

yra geriausiai informuotas pasaulio lietuvių laikraštis.
Prenumeratos kaina metams:

\ JAV — $5.00 
Brooklyne — $5.50 
Užsienyje — $5.50 
Kanadoje —$5.50 
Pusmečiui — $3.00

“DARBININKAS” siunčiamas susipažinimui 
2 SAVAITES VELTUI.

Pavykęs mokyklos vakaras
Sausio 19 d.- Tumą Vaižganto 

šeštadieninės mokyklos vakaras 
praėjo tikrai jaukioje šeimyniš
koje nuotaikoje. Nors daug kas 
iš mūsų kolonijos tautiečių ir slo
gavo,, tačiau abi salės buvo per
pildytos. Ir senųjų ir naujųjų 
ateivių vaikučiai dalyvavo prog
ramos išpildyme, o taip pat ir jų 
tėveliai, ypač tokiomis progomis, 
greičiau suranda bendrą kalbą ir 
artimiau susidraugauja, gyviau 
pajusdami, kad visi esame to pa
ties kamieno atžalos.

Mokyklos vedėja p. G. Lum- 
bienė daugiau kaip savaitę sirgo, 
tačiau mokyklos vakarui, nors 
dar ir pilnai nepasveikusi, su
kaupė savo energiją — dirbo, re
petavo, kad tik mūsų mažieji ne
apviltų visuomenės. Jai sergant 
repeticijoms maloniai talkinin
kavo p. V. Jasiūnienė.

Vakarą atidarė uolusis tėvų 
komiteto pirmininkas A. Jasiū- 
nas, kuris, kaip paprastai, nešė 
pačią didžiąją parengimo naštą.

Svečius pasveikino visos mo
kyklos vardu R. Jakubonytė gra
žiu eilėraščiu.

Suvaidintas komiškas scenos 
vaizdelis “Nepavyko”, kuris vi
sus labai linksmai nuteikė. Vai
dino: K. Jakubonis, V. Jasiūnai- 
tė, E. Strakauskaitė ir G. Kas- 
periūnaitė. .

E. Paulauskas gražiai pagrojo 
akordeonu “Auksinį valsą” ir 
“Ant bangų”.

Tikrai puikiai pašoko baletą 
E. Gudaitytė ir P. Marozaitė, or
kestrui grojant “Dunojus” ir 
“Linksmosios Našlės” valsus.

B. Žalionytė vykusiai paskam
bino pianinu. Eilėraščius pasakė: 
V. Jasiūnaitė, L. Poderytė ir D. 
Laureckaitė.

Kalėdų seneliu pabuvo Kaspa- 
riūnas, išdalinęs ir tėvų komite
to parūpintas dovanas. Šokiams 
grojo šaunus vokiečių orkestras.

Labdara
LTB Sudbury aukų lapais su

rinko virš $200 ir įteikė Jurgu- 
liui, kuris jau ilgas laikas kaip 
serga vėžiu ir guli ligoninėje.

A. Lukošienės pasišventimo 
dėka buvo surinkta $83,30 ir pa
siųsta dvylika pakietėlių į Vokie-

SUDBURY, Ont.
Prapuolenio ir Jurgulio šei

moms Kaičių progą buvo įteikti' 
maisto pakietėliai ir parapijos 
vardu. *’■

— Sausio 19 d., paslydęs gat
vėje, nusilaužė ranką A. Stra- 
kąuskas. Dąbar guli Copper 
Cliffo INCO ligoninėje.

Toje pat ligoninėje guli dar A. 
Dūda, ir A. Jasiulaitis.

— Paskutiniu laiku Sudbury 
pradėjo organizuotis ir sporti
ninkai. Sudburiškis.

kurių $100 susirinkimas paskyrė 
lietuvių šeimoms Vokietijoje su
šelpti. Pinigus nutarta .siųsti Sie
lovados Tarnybos Vokietijoje 
Tvarkytojui tėv. Berną toniui, 
prašant sušelpti 10 šeimų po $10 
kiekvieną.

Naujoji valdyba yra numačiu
si gavėnios metu suruošti paskai
tų ir rankdarbių kursus mote
rims. Kasai papildyti rengiamas 
balandžio 19 d. šokių vakaras.

Tai yra viena tų Hamiltono 
organizacijų, kurios veikimas 
grindžiamas artimo meile ir pa
statytas grynai idealistinėje 
plotmėje.

Linkime naujajai valdybai iš
tisus metus su neišsenkama ener
gija tęsti pasiimtą sunkų darbą.

— Nepriklausomybės šventės 
minėjimas įvyks vasario-17 d., 5 
vai. p.p,,Wesdale College salėje. 
Važiuoti reikia West Hamilton 
autobusu iki Westdale School.
. — JTO delegacijų pirminin
kams protesto laiškus savo var
du pasiuntė šios organizacijos:

KLB Hamiltono Apyl. valdy
ba 57; KMD-jos Hamiltono sk. 12; 
TFAtstovybės Hamiltono sk. 14; 
Hamiltono Ateitininkų kuopa 
10 laiškų.

— JAV valstybės sekretoriui

nų”, Bieliukas esąs CK suspen
duotas 3 metams.

Liet, universiteto įkūrimo mi
nėjimą Čikagoje antroje vasario 
pusėje ruošia L. Profesorių D-ja 
Amerikoje. Ta proga įvyks Li
tuanistikos Instituto atidarymas.

Dr. Balys ruošia rinkinį liau
dies dainų — per 350 tekstų ir 
245 melodijas. Indianos universi
tetas paskyrė lėšų pasamdyti 
studentui melodijas perrašyti tu- 
šy ir paruošti spaudai.

Los Angeles. Sausio 12 d. iš
rinkta nauja ALTo valdyba: 
pirm. adv. Juozas Petraitis, vice
pirm. J. Uždavinys, sekr. buv. 
adv. A. Dabšys, ižd. V. Pažiūra, 
nariais K. Barauskas, B. Gedimi
nas, K. Lukšis ir kand. Adelė 
Deringienė, J. Mitkus. Naujoji 
valdyba jau pradėjo ruoštis Va
sario 16-tosios minėjimui

Lietuvos Vyčių nauja valdyba: 
pirm. Alex Yakutis, vicepirm. 
Joe Guest, sekr. Lou Jocius, ižd. 
Ann Lauraitis.
D. BRITANIJA

D,B, Lietuvių Sąjungos C.V. 
yra išsiuntinėjusi anketas lietu
vių surašymui pravesti Dabar 
niekas nežino, kiek lietuvių yra 
D. Britanijoje.

Liet, namų akcininkų susirin
kimas įvyko gruodžio 29 d. Da
lyvavo 33 asmenys, atstovavę 894 
akcijas. Iš valdybos pirm, prane
šimo paaiškėjo, kad b-vės akci
nio kapitalo yra 5.694 sv., turto

Achesonui Bendruomenės valdy
ba ir TFAtst. Kanadoje Hamilto
no sk. pasiuntė protestus dėl p. 
Roosevelt, Amerikos delegacijos 
prie JTO vicepirm., neteisėto pa
reiškimo apie Sov. Sąjungos oku
puotų kraštų padėtį.

— P. K. Barono iniciatyva 
Stėlco^b-vės Cold. Mill ir Finish
ing skyrių lietuviai Vasario 16 
proga žada įteikti keliems šio 
skyriaus augštiems pareigūnams 
V. Augustino Lietuvos vaizdų 
knygą “My country Lithuania”. 
Sektinas pavyzdys!

— Vasario 23 d. kaukių balius 
rengiamas TF vietinio skyriaus 
rumunų salėje, 20 Murray St. W., 
žada būti tikrai linksmas ir nuo
taikingas. Sk. St.

DARBININKAS
• SM Busewkk Avė.

Brooklyn K Y. USA
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CONRAD RICHTER

Antru kartu

tiją, ligoniams Kalėdų švenčių 
proga. Ji taip pat parinko aukų 
pinigais ir maistu

Seimai, „ ■_____ _ ______
rinko $18 ir maisto. Ui f 15 buvo 
nupirktą maisto,.$3 įduoti gry-

(Tęsinys iš praeito numerio)
A f

Mokslininkas dažniau kvėpavo, kai suko pro kampą. Jis matė 
pro atvirą varpinę vėlyvo vakaro dangaus skliautą ir baltą nesu- 
ląužytą tvorą aplink savo tėvo namą. Švelni auksinė lempos švie
sa sklido pro vieną langą. Jis žinojo — buvo tai virtuvės langas. 
Staiga jis pradėjo bijoti paliesti jį, nes to, ką jis labiausiai norėjo 
pamatyti, galėjo čia nebūti.

Berniukas bėgo pirma vyro pro vartus ir tiesiai laiptais aukš
tyn. Jis įsiveržė pro duris. Vyras, likęs užpakaly jo, matė virtuvę, 
kaip jis ją visuomet prisimindavo: su vandens kibirais ant' suole
lio, su paprasta malkomis kūrenama krosnimi ir garuojančiais 
ant jos puodais bei keptuvėmis. Jo motina skubėjo iš kito kamba
rio, kurįs buvo už verandos. Ji buvo daug gyvesnė, negu jis ją 
vaizdavosi, o jos suknelė ir prijuostė buvo lyg vaikystės neatski
riama dalis. Jis norėjo staiga bėgti prie jos, bet jos šypsena ir ypa
tingas dėmesys buvo nukreiptas į berniuką.

— Jis buvo ant Peno kalno, — pasakė berniukas. — Jis nori 
matyti tėvelį.

Jo motinos šypsantis veidas pasikeitė šalta išraiška, kaip ji ro-: 
dydavosi kiekvienam atvykusiam.

— Užeisite? — savotiškai ji paklausė keistuolį.
Sunkiai jis galėjo valdyti savo jausmus, kai žengė į tą, jam 

taip gerai žinomą, kambarį. Stalas buvo pastatytas kaip ir visuo
met, kai jis pareidavo iš miesto. Ant stalo bifVo išdėstytos lėkštės 
su spalvotais gvazdikais, kuriuos jis seniai buvo pamiršęs, mėlyno 
stiklo sviestinė ir, truputį nusinešioję, su juosvais pakraščiais si
dabriniai šaukštai, peiliai bei šakutės. Jis suuodė kepamų pupe
lių kvapą, kuris sklido iš krosnies.

Jis pastebėjo, kad jo motina labai įtemptai stebėjo jį. Vienu 
momentu net jo širdis sustojo, kad gali jį pažinti. Tačiau jį ramiai 
kalbėjo kaip į svečią: ,

— Gal norite užeiti į raštinę? O gal jūs palauksite laukiama
jame? Petras jums užžiebs lempą. Daktaras sakė tuoj sugrįšiąs. 
Jis yra jau pakeliui į namus kalno kelyje.

Hanray nedrįso kalbėti. Jis klusniai nuėjo į laukiamąjį. Kai 
jis vienas čia buvo paliktas, susivaldė ir kalbėjo pats sau. Kodėl 
jis daug geriau pažinojo visus šituos apnešiotus baldus už bet kurį 
liuksusinį daiktą savo namuose Midwesto mieste? Prie staltiesės 
kabojo ties patys seni žali kutai. Veidrodinė spintelė stovėjo prie 
durų. Stambios mėlynos gėlės žydėjo sienų popieriuose. Tos pačios 
dėmės buvo matomos nusinešiojusiame vilnoniame kilime. Jo se
nutė ir senelis Ainshai kabojo ant sienos. Keletas fotografijų 
stovėjo ant pianino ir stalo, bet nė vienos nebuvo jo tėvo, motinos

Būtu buvusi tuštybė bei išdidumas, jei būtų tiesio* 
laukiamajame. Jis išgirdo tą patį 

kalno centrinės. Visa dabar din- 
juodai rudą, su žvaigžde, ilgais

bildesys sklido gat-

vertė siekia 9.509 sv., o mais 
gėrimų atsargos, smulkus invf 
torius ir banke esą pinigai sue 
ro dar 1055 sv. Namus įsigyja 
užtraukta trumpalaikė pask< 
jau grąžinta, iš ilgalaikės iš 3S 
sv. beliko 320 svarų. Per met 
iš 4000 svarų apyvartos pel 
gauta 433 sv., nors dar nesurr 
keti mokesčiai, revizorių atlyj 
nimai ir pan., kas galį siekti n 
iki 713 svarų.

Vietoje pasitraukusių direk! 
rių kun. Kazlausko ir F. Se 
kaus buvęs pakviestas p. 
Baublys, kuris dabar ir išrinkt; 
trečiuoju išrenkant A. Žukai 
ką, namų administratorių. I 
rektorių atlyginimui paskii 
200 sv. metams, kai pernai bu 
300 svarų.

VOKIETIJA
A. Giedrius-Giedraitis buv 

Jurbarko gimn. direktorius, i 
šytojas, paskirtas Vasario 
gimnazijos direktorių. Buv. Šia 
lių gimn. mokytoja, Bistramie 
paskirta anglų kalbos mokyto;

Diepholzo stovykloje tebė 
apie 400 tremtinių, iš kurių < 
trečdaliai lietuvių, o vietos įž 
mybė — gimnazija. Dabar si 
vykiose jau niekur nebeužtil 
tiek gražaus jaunimo, kaip Die 
holze. ,

Liet. Bibliotekos Važelio si 
vykioje vedėjas St. Motuzas p 
skelbė atsišaukimą tuojau prad 
ti lietuviškų knygų vajų trei 
ties stovyklų bibliotekoms s 
šelpti. Jis siūlo taip pat, kad 
leidyklos pasiųstų savo leidinį 
stovyklų bibliotekoms, nes t 
neturi iš ko pirkti.

Dėmesio!!
London, Ont.

Londono Lietuvių Klubas 
“Vytis” š.m. vasario mėn. 2 d 
355 Clarence St. klubo salėj;
rengia pirmą kartą didžiulį

su pritaikinta programa.

... . A- ' --r-.-
Groja puiki kapela.

Veikia bufetas su australiškai: 
gėralais. Todėl nepraleiskit; 

šios pirmos progos.

Pradžia 8 vai. vakaro.

Londono klubas “Vytis”.

rūbais, o rankose laikė gydytojo portfelį. Jis, atrodė, buvę pava 
gęs, lyg praleidęs visą pereitą naktį su tais pačiais nepamain 
mais kalnų ligoniais. Jo vaizdas priminė vaikystės jausmą, kac 
jam buvo gėda, kad tėvas nebuvo taip turtingas ir laimingas ka: 
mieste Dr. Grovė ir Herevardas. Jis tik retai kada išreikalaudai 
ir gaudąvo pilnai, kas jam priklausydavo. Jis niekuomet nebui 
augštoje profesinėje garbėje, kaip miesto gydytojai. Jie bu\ 
mokslo vyrai ir stovėjo augščiau tokių žeminančių dalykų ka: 
nuolaidumas ir religija. Iš kitos pusės jo tėvas lankė bažnyčią ka: 
ir kiekvienas paprastas krašto žmogelis. Jis net, kai galėjo, pr; 
dėjo pravesti sekmadienio tikybos pamokas, sveikinosi su kiekvi 
nu paprastu sodiečiu, broliškai ir net perdraugiškai bendravo ma 
dose. Jis — berniukas užsigaudavo labiausiai, kad jo tėvas roc 
tą patį malonų jausmą tiems keistuoliams, kaip ir savo šeimos n; 
riarns. Tačiau šiandien, dabar, jis pats buvo tik svetimasis tėvu 
Neapsakomas dėkingumas sujudo jame, kai tėvas maloniai jį p; 
sveikino, o jo malonių akių žvilgsnis nukrypo ant jo veido.

— Kaip gyvenate? — jis pasakė, paėmęs ranką sveikinimui 
ir ją laikydamas tokioje padėtyje, kaip laikydavo mėgindami 
prisiminti pavardę.

— Aš jaučiu, kad turėčiau jus pažinoti. Aš pažįstu jūsų ve 
dą, bet negaliu pasakyti jūsų pavardės. Ar jūs gyvenate kur no: 
netoliese?

— Taip, aš čia buvęs, — pasakė svečias.

jis mi

— O tai ilgas laikos.
— Turbūt, iš toli atvykote?
— Iš toliau, negu aš jums galiu pasakyti.
— Aš čia buvau prieš tai, — pradėjo atsiprašydamas tėvą 

— bet dabar buvau pas Berysą prie kalųo kelio. Galbūt, jūs jut 
atsimenate? Senasis ponas Betysąs yra labai silpnas. Ten gydj 
toj as labai mąžai ką gali padaryti, išskiriant maldas.

Mokslininko mintyse prabėgo tėvo maldų prisiminimas. O t; 
taip netikėtiną: mokslo ir medicinos vyras. Toks jo viltingas ba 
sąs, balsas, kuris, jam dabar atrodė, buvo arti Dievo.

— O, tėve, — jis pagalvojo, — jei tų pasimelstum dabar u 
mane! •

Tačiau jis nieko neištarė apie tai, o tik^sekė tėvą į jo darbo kanr 
barį, kvepiantį karboliaus rūgštimi ir jodoformą.

Tėvas uždarė duris.
— Dabar prašau sėstis ir papasąkbti savo vargus, 

loniai paprašė.
, Mokslininkui atrodė, jog jis atiduotų kažką, jei galėtų jaus' 
savo tėvo prityrusią ranką ant savęs. Tačiau, ką jis norėjo pasž 
kyti, tai buvo dar daugiau, ,

— Aš atvykau pas jus dėl jūsų sūnaus.
— Dėl Petro? — tėvas buvo nustebintas.
— Dėl jo ir jo ateities. Aš suprantu, jis yra dar tik keturiol; 

koą» Jis lanko gimnaziją ir jis galvoja studijuoti fiziką ir chem 
ją universitete. Aš atėjau pas jus paprašyti pakeisti tą jo nusi 
statymą. Jis turi pasiruošti gyvenimui, kuris panašus į jūsų.

Jis matė, kad jo tėvas buvo nustulbęs.
•— Aš nežinau, kaip visa tai jūs žinote? Ar jums kas pasakė 

Aš galiu su juo dar pakalbėtų bet bijausi, kad nieko iš to nebu: 
Nemanau, kad jam būčiau tikras pavyzdys. Jis sako, kad jis pe 
daug to gydymo mato. Jis nenorįs badauti ir jis sako, Yad neužs: 
imsiąs kuo nors artimu su mirtimi ir mirimais.

Mokslininkas susiraukė. Jo tėvas tęsė:
— Petras domisi daugiau mokslu. Visos jo kalbos nukroip



Motina tremties šeimojeNormaliais laikais motinos pareigos šeimoje nėra tiek atsakingos, kaip tautos suiručių metu, kuomet pareikalaujama didesnės iš žmogaus rezistencijos už brangiuosius -krašto idealus. Tą puikiai parodo ir lietuvės motinos kelias.Idealiausios motinos simboliu šiandien mums yra dailininkę Rimšos sukurtoji “Vargo Mokykla”, kur motina, sukdama ratelį, moko savąjį vaiką lietuviškai skaityti. Tai būdavo lietuviškas elementorius ar dažniausiai lietuviška maldaknygė. Žinant kokie tuomet buvo laikai ir kas tykojo motinos darbo vertės. Ji savo tylumu padarė daugiau, negu mokyklos, universitetai ar gražios daug žadančios kalbos.Normaliais nepriklausomo gyvenimo metais motinos pareigos žymiai palengvėjo. Lietuviškos mokyklos jai atėmė dalį rūpes- - čių. Jos pavyzdys ir praktiški paprasti patarimai papildė vaiko charakterio ugdymą. Lietuva jau galėjo gėrėtis nauja ir sveika savo kūnu ir siela lietuvių jaunimo karta.Atėjo, tačiau, Lietuvai negirdėtai žiaurūs laikai. Jos vaikai tapo išblaškyti po visus pasaulio kampelius. Ir šiuo metu Lietuvoje motinos neturi tų sąlygų savo vaikų atžvilgiu, kurias turėjo carinio režimo laikais. Neūžia ten vakarais ratelis, nedūzgia staklės ir motina gal neranda trumpiausios valandėlės laiko savo vaikui. Pagaliau laikas bėga, o ten žiaurumai tebesitęsia. Kas žino, ar daug iš ten pasilikusių ir kovojančių su mirtimi išliks gyvųjų tarpe. O laisvojo pasaulio lietoviai, nežiūrint kur bebūtų, tila mūsų tautos prisikėlimu, už jį kovoja ir, lemiamai valandai, išmušus, daug iš jų grįš į ten, iš kur buvo neteisybės ir smurto išguiti.Bet visa tai priklausys nuo to 
-r- ar mokėsime išlaikyti laiko mums skiriamus egzaminus, ar mokėsime atsilaikyti prieš svetimo krašto pagundas. Svarbiausia, mums reikia išlaikyti savo kalbą su visais būdingiausiais krašto papročiais ir religiją.
tos būti mokslininku dėl didelės galimybės pagelbėti žmonėms dideliuose darbuose. Jis sako norįs daryti tik tai, kas yra gera pasaulio žmonėms.Mokslininkas traukėsi iš gėdos. Jis desperatiškai palinko priekin.— Dėl to jūs privalote pakeisti jo nuomonę, — jis -maldavo.— Parodykite jam, kad didžiausia galimybė medicinoje: gelbėti — padėti visiems, darant jiems gera — kaip ir jūs.— Kaip aš! — nustebintai pasakė tėvas. Jis apsižvalgė.Jo žmona stovėjo tarpduryje.— Vakarienė paruošta, Jonai. Geriau pavalgykite, kol dar neatėjo daugiau pacientų. Aš neturiu daug ką paruošus, bet jei tas ponas sutiktų prisėsti prie mūsų stalo, būtų labai malonu. Ar pastebėjai, Jonai? Jis atrodo labai pažįstamas.Jis atsisuko...— Ar jūs kaip nors giminiuojatės su ponais Ainsliais?— Taip, aš esu... — jis pasakė netvirtai, — bet prašau daugiau apie tai neklausinėti.— Aš tai žinojau, — ji pasakė.— Jūs primenate man mano dėdę Harrį.Kai jie ėjo vakarienės, tėvas pasisuko prie jo.— Gal jūs norėtumėte kalbėti tik su juo? — paklausė tėvas.— Čia mes esame tik jo tėvai, bet gal jis jūsų paklausytų?!Mokslininkui buvo keista ir nelengva vėl susitikti berniuką akis į akį. Jaunas Petrukas stovėjo prie savo kėdės ir nekantriai laukė atsisėsti. Pakviestą svečią vakarienei jis sutiko labai šaltai, žiūrėdamas į šalį. Jie susėdo prie stalo. Tėvas nuleido galvą į savo rankas, parengtas alkūnėmis į stalą. Kaip paprastai, jis davė ženklą ir pradėjo maldą. Kaip dažnai jis girdėjo, galvojo mokslininkas, tuos jam artimus žodžius: “Vasara praėjo, derliaus dąr- bymetė pasibaigė, o mes dar nesame pašaukti”... Šie žodžiai niekada jam neturėjo tokios naujos ir baisios reikšmės kaip šiandien.Per visą vakarienę jis vos galėjo susilaikyti nuo nuolatinio žvilgčiojimo skersai stalą į žvalų berniuką. Ar tai galėjo būti, kad jis kada tai buvo lieknesnis, linksmas ir blondinas, kaip kad tas pilnakraujis, toks gyvas ir lankstus berniukas, kurio akys buvo skaidrios, kaip šaltinio vanduo? Kodėl to berniuko veidas buvo toks skaistus, kaip mergaitės? Kai motina paprašė švarios nosinės, berniukas pakilo gana nendriai, bet iš karto su savo ilgomis kojomis pašoko laiptais aukštyn be jokio įsitempimo. Svečią? staiga pajuto baimę, atmieštą nusivylimu, kad berniukas dingo nuo stalo.Jis norėjo prišnekinti jį, bet viskas buvo veltui. Kada jis kalbėjo, berniukas klausėsi nenoriai, o jei buvo tiesioginiai kalbina? mas, jautė nedraugiškumą. Jis atsakė tik keletą klausimų ir žvelgė į šalį. Tai buvp aišku — galvojo vyras — kad berniukas juo ne-' pasitiki. Jis buvo garsiausias pasaulyje, bet šis berniukas jį atstūmė. Kas nors buvo su juo, kad berniukas jo nemėgo. Jis žinojo puikiai, kad svarbiausias dalykas buvo susidraugauti su juo. Tai buvo tikra. Per visą vakarienę jis kalbėjo, aiškinosi, įrodinėjo u* prašė, pakol pajuto berniuko malonią veido išraišką. Jo tėvas ir motina pradėjo žiūrėti į jį abejingai. Berniukas laikėsi labai tvirtai ir atkakliai, kaip ir visuomet, pakol vyras suprato, kad yra nugalėtas ir bejėgis atkalbinti * 
viltys baigė išsekti, pasigirdo , ___________kas atidarė duris, ir rudai juodmargis aviganis šuo įsiveržė vidun. Tai buvo Doxia; vikrus ir gauruotas senas Doxis. Pasinr’
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iš širdies, yra tiri: pat vertingas. Vaikas įgaus socialinės lygybės jausmą.11. Susirinkus visai šeimai kartu, dažnai prisiminkit didžiuosius Lietuvos įvykius, krašto grožį ir dabartinę Lietuvos tragediją, kad vaikas pamiltų tai nematydamas. Vien vaiko labui lankykit Visus tautinius minėjimus.12. Tėvai savo tarpe turi būti gražus lietuviškoj ir katalikiškoj dvasioj sugyvenimo pavyzdys, kiek galima išlaikyti lietuviškus papročius šeimoje.Tokiu rūpestingumu ir auka atsiduodant savo šeimai, bus išgelbėta mažuosiuose lietuvybė įr lietuvė moteris vėl bus atlikusi garbingai tremties motinos pareigas. Tik reikia priminti, kad čia gal kiek daugiau turėtų bendradarbiauti ir tėvas, pagelbėdamas namų ruošos darbe bei vaikų auklėjime, kad nepalūžtų per- krąutos darbu motinos sveikata. Šitoks ’ tėvų bendradarbiavimas tremties lietuviško jaunimo auklėjime bus garbė visai lietuvių;

paskirk bent valandėlę, kad jis kartu su tėvais kalbėdamas ir žaisdamas galėtų lygiagrečiai lavintis ir savo gimtoje kalboje. Kad vaiko mintys būtų užimtos lietuviškai galvojant, paguldžiusi į lovą, papasakok ne daugiau kaip vieną lietuvišką pasaką.4. Vaikui pradėjus lankyti mokyklą, atydžiai sek jo gaunamus ir skaitomus komikus niekuomet neleisk jam pačiam be tėvų priežiūros jų pirktis. Neleisk kįnan be mokyklos priežiūros tik su būriu vaikų, nesužinojusi jo turinio. Tėvas gali būti vaiko palydovu.5. Leisk vaikui turėti draugų iš savųjų tarpo ir leisk juos parsivesti į namus. Tau bus lengviau sekti jų bendravimo būdą ir daryti įtakos. Neleisk kalbėti namuose svetima kalba. Būk tikra, kad tuo jie nepažeis svetimos kalbos mokėjimo;6. Sekmadieniais vesk savo vaiką tik į lietuvišką bažnyčią ir į lietuvišką vaiko amžiui prieinamą programą. Žinok, kad tremtyje kiekvienas išgirstas lietuviškos žodis yra Rimšos “Vargo Mokykla”.7. Nepraleisk nei vieno šeštadienio nepasiuntusi vaiko į lietuvišką mokyklą. Jei jis ten vyksta pats vienas, nepamiršk retkarčiais pasiteirauti mokytojo apie jo pastangas ir uolumą. Įtikink vaiką, kad tai yra ne kam nors daroma malonė ar sunki našta, bet garbės reikalas.8. Aprūpink vaiką lietuviška literatūra. Negailėk 3 dolerių vieninteliam vaikų laikraščiui “Eglutei” ir vienai kitai lietuviškai knygai metuose. Kontroliuok, kad jo gaunama spauda būtų perskaitoma.9. Protingai tvarkyk vaiko nuo mokyklos likusį laisvą laiką taip,go, jei reikia sukti gerokai iš ke- |kad rienukentėtų jo laisvė ir kad užtenkamai pagal jo amžių-būtų užimtas ir protas. Nepagailėk

Tremtyje nėra tai labai lengva.Čia vėl tremtinė motina iškyla visam savo lietuviškam taurume pasiimti z ant savo pečių, laj- ko skirtos jai naštos. Norėdama, tačiau, kad jos darbas būtų sėkmingas, tepradeda ji nuo kūdikio lopšio, nuo truputį jau paūgėjusios būtybės, nuo mokyklinio' amžiaus, nes palikta spraga gali žiauriai keršyti. Tiesa, motinos dalia čia nėra lengva, nes būdama eiline darbininke, dažniausia ji eina greta savo vyro į fabrikus, kad uždirbus kąsnį duonos ir sutaupius kiek vaikų ateičiai jr savo senatvei. Bet tai nepateisins laisvųjų lietuvių tautinio bei religinio išsigimimo laisvę atga- vusio krašto akyse. Tautos prakeikimas kris ant kiekvienos motinos ir tėvo, kurių vaikai išsigins jų kalbos bei jų paliktojo krašto. Neturėdamas tautinės sąmonės žmogus nežino kam priklausąs, ir tas neigiamai veikia jo paties charakterį. Todėl, net negalvojant grįžti atgal, išsilaikyti tautiniu atžvilgiu tvirtam, yra. didelė moralinė nauda.Kad motinai būtų lengviau orientuotis tremties mokykloje, čia pateikiamos kelios mintys vertos dėmesio:1. Nepradėk kalbinti savo dar tik pirmuosius žodžius bebandan- tį kūdikį kuria kita kalba, kaip tik lietuvių.2. Išmokink jį gražiai lietuviškai persižegnoti ir trumpučių maldų dar priešmokykliniame amžiuje, nes pirma išmokus svetimąja kalba, bus sunku pripratinti prie savos.3. Jei pati dirbi, vesk savo vaiką tik į lietuvišką vaikų darželį, jei toks yra. Nugalėk save pakeldama truputį daugiau yar~

t

lio. Išleisti keli centai tavęs vargše nepadarys, o geras auklėjimas _ ___ _________ _______________tavo vaiko sieloje sukraus didės- j minutėlę panaudoti jį namų ruonius turtus, kuriais tu vėliau: šos pagalbiniam darbui, tas ug- daug labiau džiaugsies, negu. dys vaiką socialiai.skambančiais variokais kišenėje 10. Ugdyk savo vaike pagar- ir vėjais tavo vaiko sieloje.. Par- bą svetimam žmogui, nežiūrint sivedusi vaiką į namus, rami j jo turto bei mokslo. Paaiškink, nueisi poilsio, būdama tikra, kad; kad visi žmonės amžinybės akyta vo vaiko globa buvo verta tos se yra lygūs ir kad net jaudžiau- dienos. Jei tokio darželio nėra, įsias darbas, atliktas sąžiningai ir

•1 vyras suprato, kad yra nuo jo svajonių. Kada jo 

bus gėdos dėmė tremtiniams. Taigi, lietuvės šūkis tremtyje — Motina lietuviškų ir katalikiškų idealų sargyboje.
Vynas kaip kvapnus prieskonisVyno vartojimas kaip prieskonio nereikalauja net receptų. Prieš valgį, įpilti vieną ar du šaukštu vyno^geram kvapui. Tik nepilti perdaug.Raudonasis stalo vynas geriausiai tinka' jautienos mėsoms. Truputis gerai špinatams ir sūrio, valgiams.

tosioms mėsoms.Saldieji vynai geriausia tinka visokiems pudingams, padažams, konservuotų ar šviežių vaisių vagiams.Tačiau nevartoti vyno su kiaušinių valgiais, rūgščiais dalykais, valgiais pagamintais su actu. Be to, raudonasis vynas visiškai netinka su žuvim. Niekad nepilti vyno į verdančius valgius, bet
pribėgo prie svečio, pašoko, sulojo ir jį palaižė. Čia pat kelis kartus šokinėjo tarp berniuko ir svečio, įtemptai pauostydamas vieną ir kitą, lyg aiškindamasis kokią painiavą:— Tai nepaprasta, — pasakė tėvas.— Doxis ne prie bet ko eina, bet dabar jis jaučiasi, kad jus pažįsta*,— Ir jis jus mėgsta, — pridėjo motina. Ji visuomet jį padrąsindavo.Pirmą kartą dabar mokslininkas pastebėjo berniuką pagarbiai atsikreipiant į jį. Pamatė, kad berniuko nedraugiškumas buvo dingęs ir atsirado jame kažkas daugiau, ko jis nematė ligi to laiko. Vyras sėdėjo labai ramiai. Jis buvo garbinamas ir sveikinamas visų, įskaitant net Amerikos Jungtinių Valstybių prezidentą, bet jis niekuomet nejuto tokio dėkingumo. Kažkoks paslaptingumas jame atslūgo ir pradėjo lengvėti. Taip su juo buvo atsitikę. kai dar vaikas buvo nuvykęs į Fourth-Gapę ir po to jis namuose juto palaimintą ramybę ir šilimą. v— Jei nesudaryčiau jums nemalonumo, ar aš galėčiau pasilikti valandėlei šį vakarą? —jis paklausė savo motinos.Jo buvo padaryta klaida, tai jis žinojo. Sunkiai tai buvo pasakoma ir, kol buvo ištartas sutikimas, šuo pradėjo urgzti. Jo plaukai pasišiaušė. Kažkas staigiai pasibeldė į duris. Berniukas išėjo pasiteirauti.. — Kažkas teiraujasi jūsų, — mikčiojo berniukas.— Ar tai sargybinis? — paklausė svečias. Berniukas linktelėjo.Mokslininkas sėdėjo ramiai. Truputį tai jį supurtė. Visa tai atėjo greičiau, negu jis laukė. Tačiau jis turėjo žinoti, kad jis negali pasilikti amžinai šitoje palaimintoje vietoje.— Aš turėsiu dabar išeiti, -« jis ištarė įr atsistojo. Jis matė.ar savo tėvo barzdotą veidą, kaip kad mažas darydavo, rasxiau^ šiai jis paspaudė šaltą berniuko ranką.

Dar vienas smūgis jį stipriai užgavo. Vėl- žuo pradėjo gailai 
unkšti. -

— Ąš ateinu! — sušuko mokslininkas. Kitiems ištarė:
— Sudiev! .
— Sudiev! atsakė tėvas.
— Aš pasimelsiu už jus, pridėjo dar jis.
— Atsiminkite, j^s esate Ainslis. Mudu abudu melsimės už jus,

— pasakė jam motina.
— Tegul Dievas jus laimina, — jis pasakė ir atidarė duris.
Išeidamas iš namo, siekė jis kojomis laiptų, bet tik dabar atsi-

tamsos, ir jis pamatė, kad statinių medinė tvor< ir saldusis kle
vas buvo sunaikinti. Jis skaudžiai susikrimto. Namas buvo tam
sus. Durys buvo senai užkaltos lentomis. Tas pat buvę padaryta ir 
su langais. Toks ai&us ir stiprus buvo jame aayo tėvo ir motinosprie lango užkaltų lentų.__ Tėve! — sušuko jis.

Tik apgriauto namo aidas jam atsakė. Žemiau jis galėjo ma
tyti šaltą švytėjimą elektros lempų prie skysčių tankų ir XYT

— Gerai, 
ir motina pa

reikalai turėtų pagerėti, nes tėvas

H Toronto LKMD-jos 
veiktos

ronto Liet. Kat Moterų iniciatyva buvo suruošta moterų — mergaičių susikaupimo valandėlė $u iškilmingomis šv. Mišiomis ir bendra šv. Komunija už lietuvišką jaunimą pasilikusį tėvynėje ir svetur.• Prieš Kalėdų šventes Toronto katalikės moterys aplankė eilę ligonių įteikdamos jiems kuklių dovanėlių.• Jau kelintas mėnuo kaip seselės kotrynietės naujose lietuvių parapijos klebonijos patalpose veda lietuvišką vaikų darželį. Gruodžio 28 d. seselės suruošė darželio mažiesiems eglutę, į kurią atsilankė gražus būrelis mažųjų tėvų bei svečių. Vaikučiai seselės Gabrijelės paruošti, išpildė jiems prieinamą eglutės programėlę. Kalėdų senelis (torontiečiams geras pažįstamas p. Jagėla) pralinksmino vaikučiams išdalindamas tėvų ir KLMD-jos paruoštas dovanėles.Vaikučius, tėvelius ir svečius seselės nuoširdžiai pavaišino. Seselės dėkoja p. Jagėlai, lietuviškumo reikalą supratusįems tėvams ir visiems darželio rėmėjams.• Trimestriniame Pasaulio Katalikių Moterų Organizacijų Unijos leidinyje “Cahiers” neseniai tilpo daugiau negu 1% puslapio pranešimas apie šią vasarą Kanadoje ir JAV įvykusius Katalikių Lietuvių Moterų suvažiavimus ir juose priimtas rezoliucijas.
nuopaskutinę minutę nuėmus ugnies.Kaip virti daržoves?Virk kaip galima dažniau neluptas daržoves. Vitaminų gausiausia prie pat odos. Lupyna šviežių bulvių ar morkų gali būti labai plonai nuimama.Niekada nevartok sodos su daržovėms, nes naikina dalį vitaminų.Švelnaus skonio daržoves virk ir uždengtas. Jei prireikia, vandens truputį dapilk. Kol jos išverda, vanduo turi beveik išgaruoti- Sviestas turi būti įdėtas jau visiškai bebaigiant virti, tuomet daržovės palieka kvapesnės. Prie švelnių daržovių priklauso: ankštinės pupelės, žirniai, morkos, salierai, jauni kopūstai, kukurūzai, špinatai (ant šių užtenka drėgmės, likusios nuo plovimo, jei uždengiama).Bulvės turi būti užpiltos vandeniu tik apsemiamai ir verdamos uždengus ligi suminkštės. Bulvių salotom, sekančiai dienai pakepinant ant keptuvės, bulves virk visuomet tik su lupyna.Daržovių kvapas geresnis, jei įdėsi druskos tik padedant virti. Pabaigoj skonį gali patikrinti ir dadėti.Stiprios daržovės, kaip: kala- fijorai, svogūnai, sėtiniai, seni kopūstai turi būti apdengtos verdančiu vandeniu ir verdamos neuždengus kaip galima trumpesnį laiką, kol suminkštės. Kopūstų šeimos daržovės turi švelnų kvapą, kol žalios, bet sudaro nemalonų kvapą kuomet neteisingai verdamos arba pervirinamos.įdėjus truputį cukraus į daržovių vandenį — pusę šaukščiuko vienam puodeliui daržovių — duoda gerą skonį žirniams, morkoms ir kukurūzams.Šviežias daržoves visuomet laikyk šaltoje vietoje, nes kambario temperatūra naikina vitaminus.

Meilė juokiasi iš visų taisyklių

Čiau receptų ieškoma ir šioje sri- 
tyje. Vienas anglų laikraštis bu
vę. paskelbęs konkursą laimingo 
vedybinio gyvenimo receptui su
rasti. Atsakymų buvo gauta 9000. 
Kaikurie jų gana taiklūs.

Premijos buvo skiriamos gru
pėmis pagal tai, kiek metų, kas 
priskirti visi turi nemažiau 25

Vedybos yra paties pasirinktas 
antrajam aukojamas bendravi
mas — arba jos netikros ir net 
neteikiančios patogumų.

Nors tyla tinkavau laiku yra 
auksas, bet taip pat svarbu po 
ranka turėti nę vien aukso, bet ir 
tikro sidabro, kuris tiek pat sve-

Tarptautiniai kongresai
Tarptautinis Katalikių Mote

rų Kongresas įvyks 1952 m. balandžio 21-28 dd., Romoje, bendra tema “Taika pasaulyje ir katalikės įnašas”. Pasaulinės Katalikių Moterų Organizacijų Unijos Valdyba prašo visų narių ypatingo dėmesio atkreipti į sekančius klausimus:1. Taikos būtinumas ir moters misija šiuo atžvilgiu — kiek galint geriau susipažinti su šių dienų tautinėmis ir pasaulinėmis problemomis.2. Moters ypatingas uždavinys šioje srityje — stengtis suprasti, ko reikia, kad paskatinus pasaulinės šeimos, broliškai apjungiančios visą žmoniją — sukūrimą. Ypač katalikė moteris turi čia bendradarbiauti.3. Taikos kaipo “teisingumo ir meilės darbo” klausimas. Karas ne vienintelis pavojus šiai taikai; kaip gi su socialiniais klausimais?4. Šiandieninių vargų, kliu- dandančių taikai klausimas: proletarų gyvenimo sąlygos, neda- maitinimas, perdaug apgyventos lūšnos, nederlingos žemės, užkrečiamos ligos, kultūrinis atsilikimas ir tt.5. Pagrindinių pastangų, padėtų dėl techninė? pažangos ir pagalbos žmonijai klausimas: tų priemonių auklėjimo ir moralinė vertė, jų sutapimas su krikščioniškąja dogma?'6. Ypatinga pasauliečių, o ypač moterų misija šių pastangų atžvilgiu.Argi 36 milijonai apsišvietusių ir kovojančių moterų nepajėgtų su Dievo pagalba, pakeisti pasaulį? 'Tarptautinis FMJFC (Pasaulinės Katalikių Mergaičių Federacijos) kongresas įvyks 1952 m. Velykų metu Romoje balandžio T5-19 d., tema “Gyvasis tikėjimas
Iš MOTERŲ VEIKLOSMoterų literatūros, dainos ir muzikos pirmąjį vakarą suruošė Čikagoje P. Liet. Skaučių seserijos Vyr. Vadija gruodžio 30 d. Savo kūrybas skaitė J. Augus- taitytė-Vaičiūnienė, Sofija Pipi- raitė, Nijolė Jankevičiūtė, Danutė Lipčiūtė, Gražina Tulauskai- tė, o aktorė Janina Monkūtė paskaitė Mazalaitės ir Pažėraitės noveles bei Prosčiūnaitės elegiją. Vakaro solistė buvo Stasė Kli- maitė. Vakarą globojo p. J. Daudžvardienė.Ta pačia proga buvo suruošta arbatėlė pasitraukiančiai vyr. skautininkei J. Vaičiūnienei pagerbti.J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, Lietuvoje lietuvių kalbos ir kūno kultūros mokytoja, Marijampolės skaučių tuntininkė, įvairių stovyklų vadovė, tremtyje 1946 m. išrinkta vyriausia skautininke, vėliau dar du kartus perrinkta ir ėjusi tas pareigas iki šiol, 1950 m. atvykus į Čikagą, čia suorganizavo Pasaulio L. Skaučių Seserijos Vadiją. Neseniai J. Vaičiūnienė pasitraukė iš pareigų ir atsisakė kandidatuoti į ketvirtuosius vyr skautininkės rinkimus. Pasitraukė dėl to, kad šeimos reikalai ir darbas fabrike atima visą laiką, nebelieka kada dirbti organizacijoje.Čikagos skautės, atsisveikinimo proga, išleidžia naujausią sa- VO,J?UV-. V37\ skautininkės eilė’ dalyvavo Immigrants Protectorraščių rinkinį “žvaigždėtos naktys”. .Nasvytytė-Smetonienė, pianistė, Cleveland© Augšt. Muz. Mokyklos lektorė, sausio 20 d. dalyvavo ALTS Čikagos skyr. ruoštame muzikos-literatūros vakare.

ria.Bendras juokas yra gyvenimo mielės, o nepasidalintas džiugs- mas — dviašmenis peilis.Be tiesumo neįmanomas vedybinis gyvenimas, bet tiesumas yra daugiau negu nemelavimas.Niekas nieko nemylėjo perdaug, dažnai per mažai arba kvailai.Meilė juokiasi iš visų taisyklių — taip pat ir iš auksinių.Iš 15-25 m. vedybinio gyvenimo praktikos turinčių premijuoti šie atsakymai:Kai nuomonės nesutampa, pasistenk atsistoti savo partnerio vietoje.Niekad nesibijok tarti: “Man labai gaila”.Savo vaikams sukurk tokią aplinką, kad jie noriai namuose 

šių dienų pasaulyje”.Jis skirtas oficialioms atstovėms, vedėjoms, kovotojoms ir aktyvioms katalikių mergaičių organizacijų narėms, kurios dirbs studijų rateliuose. Kviečiamos visos katalikės mergaitės, ypač į atidarymo ir uždarymo iškilmes, Švento Tėvo audienciją, religines manisfestacijas, draugiškus vakarus, ekskursijas ir Romos miesto apžiūrėjimus.Svarbiausi kongreso momentai: audiencija pas Šventą Tėvą atidarymo ir uždarymo ceremonijos puikioje Pijaus XII auloje kardinolui Pizzardo, Federacijos globėjui, pirmininkaujant; kon- gresisčių maldos: kasdieninės mišios vienoje iš didžiųjų bazilikų; penktadienį, balandžio lt d. mišios katakombose; meditacijos prieš mišias, bendrai giedamas Credo, įvairiomis kalbomis šimtų balsų iš visų 5 kontinenti kalbamas rožančius, liudys api< tą broliškumą, kurį galimą rast tik bendro tikėjimo gyvume.Kongreso darbai:1. Paskaitos:Gyvasis tikėjimas, mano prob lema; Gyvasis tikėjimas ir šian dieninės srovės; Gyvasis tikėji mas ir jo spinduliavimas.2. Kiekvieną popietį studiji rateliai, o juose nedalyvaujan čioms, ekskursijos bei miesto ap žiūrinėj imai.Draugiški susitikimai:Italijos katalikės mergaitė: kviečia visas į draugišką vakarą su įvairių kraštų pasirodymai tautiniais šokiaiš bei dainomis.Kuriame nors Romos stadijom bus rengiamas sportinis pasjro dymas, jam vadovaus įvairii kraštų sporto organizacijoms pri klausančios dalyvės.Visais klausimais kreiptis Dr. N. Bražėnaitę, 81, Avęnue d( la Bourdonnais, Paris 6e.
Elena Kuprevičiūtė, smuiki nįnkė, po sėkmingo koncerto Bu enos Aires teatre “Odeon” ir p< eilės koncertų per Argentina radijo, su Europos koncertų or ganižacija “Dandelat” pasiraš sutartį ir lapkričio 24 d. išvyko Europą koncertuoti Londone paskum Paryžiuje, Miunchene Amsterdame ir Šveicarijųje. P< koncertų jaunoji smuikininki grįš vėl į Buenos Aires, kur gy vena jos tėvai ir brolis pianistą Andrius.Irena Eidrigevičiūtė-Sprindie nė, Liet, baleto šokėja, kartu si Velbasio studijos mokiniais šo ko “Valpurgijos nakties” balet sausio 19 d. Lietuvių AuditorijojE. Mikužiūtoyra Čikagos LA' pirmininkė.. xOp. soL Juzė Augaitytė daina vo Philadelphijos “Pen Athleti Club” pobūvy, skirtam laivyn garbei. Solistė padainavo lietu viškų, itališkų ir amerikoniški dainų. Lietuvių dainos buvo su tiktos labai šiltai, kai buvo pra nešta, kad dainininkė yra Lie tuvos operos solistė, kartu su ki tais tautiečiais pasitraukusį iš tė vynės nuo bolševikų okupacijosSolistė Iz. Motiekaitienė sausi 6 d. dalyvavo “Draugo” literatu ros vakare. Įdomu, kad ir jo trylikmetis sūnus tame pat kor certe pasirodė kaip gabus akom panijatorius ir pianistas.Sol. Alė Kalvaitytė sausio 13 cLeague koncerte Čikagoje, Ir tern. House patalpose.
Solistė A. Dambrauskaitė i muzikos mokytoja A. Navickai tė Kalėdų laikotarpy dalyvąv Miami tarptautiniame koncert
Polyna Stoškiūtė, Metropol tain operos solistė, ištekėjo u šveicaro Felix Ehren ir šiuo m< tu yra išvykusi į Šveicariją.Barbara Darlys, dirbanti “A of America”, išsinarino ranką.

■■ 1........... ... ■—būtų. ■
Negyvenk ne pagal įplauka
O jauniausieji, teturį iki 15 s 

vedybinio gyvenimo skelbia:
Nesutardami būkit garbingi i 

siėkit mielų kompromisų. ■ x
Asmenį liečiančią kritiką drift 

giškai pareikšk ir išklausyk. Tų 
lę sustiprinti.

Gerbk savo partnerio dėmei 
jo tėvams ir giminėms, bet rin 
tesniuos reikaluos pasek bendj 
sprendimo.

Vyro niekad nereikia gint 
bet tik vesti.

Šis pastarasis patarimai kai 
vienai pusei taikomas, neprem

■■mkubSm
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SPORTO ŽINIOS

BREWERIES LIMITED

praneša savo

Naują Telefono Numerį

Dėmesio!
Vestuvių apeigos ir pokyliai 

{grojami į plokšteles.

=C3C=W==X =□

levizijos ir radijo aparatai 
Taip pat mes pravedame auto 
radijo ir televizijos instaliaci
jas. Darbas atliekamas prity
rusių radijo-televizijos techni
kų. Jūsų patogumui aparatus 
mes paimame iš namų ir pri
statome.
Skambinti telefonu OL. 5039 
67 LAKEVIEW Ave., Toronto 
B. Kalibatas, A. Virkutis ir Co.

Lietuvis 
pigiai pergabena:

baldus, malkas ir kit. dalykus 
Toronte ir už Toronto ribų (iki 

300 mylių nuotolyje).
A. GARBAŠAUSKAS

27 Bellwoods Ave. 
Toronto, Ont.

Tel. EM. 3-9982.

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI
. $2.500 įmokėti — 50 akrų, 17 akrų teisių, 3 kilns, visas inven

torius ir mašinos...........   Kaina $25.’000
$3.500 įmokėti — 50 akrų, 15^-teisių, dvi naujos kilns su alyva, 

naujas šiltadaržis, su visom mašinom ir arkliais
4 Kaina $24.000

$3.500 įmokėti —100 akrų, 20—teisių, dvi kilns, pilnai
įrengta ......        Kaina $25.000

$4.000 įmokėti — 76 akrai, 21—teisių, trys kinis, naujas trak
torius ir du arkliai, atskiros mašinos traktoriui ir ark
liams ..     Kaina $38.000

$5.000 įmokėti — 63 akrai, 21—teisių, 3kilns su alyva, visi 
puikūs trobesiai, traktorius ir taip pat mašinos dviejų 
rūšių. ......................... Kaina $30.000

$6.000 įmokėti — 75 akrai, 23—teisių, 3 kilns, pilnai įrengta 
Kaina $29.000 

$6.000 įmokėti —100 akrų, 35—teisių, 5 kilns, su viskuo
Kaina $35.000 

$7.000 įmokėti — 200 akrų, 37—-teisių, su inventorium ir ma
šinom Kaina $39.000

$9.000 įmokėti —100 akrų, 36—teisių, 5 kiln, traktorius
‘ - Kaina$42.000

$10.000 įmokėti —105 akrai, 33—teisių, 5 kilns, traktorius
> / . . : ” Kaina $40.000

$10.000 įmokėti —160 akrų, 29—teisių, 5 kilns, dvi naujos bar- 
nės, puikus namas, trys arkliai ir visos geros mašinos, 

Langton distrikte ...................   Kaina $44.000
$20.000 įmokėti —145 ikrai, 45—teisių, 7 kilns su alyva, du gy

venami namai, du šiltadaržiai, traktorius, arkliai, 
. . steamer, lygi pirmos rūšies tabako žemė. Langton dis- 

trikte......... ...............................  Kaina $90.0t)0
Turiu daug kitų ūkių su įvairiais įnešimais. Sąrašas keičiasi 

kas savaitę. Prieš perkant ūkį nesigailėsit kreipdomiesi į:

Real Estate Broker
TILLSONBURG, ONT. TEL. 829 J.

Įvairiomis progomis tinkamas dovanas
rasite tik

J. BERŽINSKO 
parduotuvėje

Dundas St. W. Tel. LA. 9547

EM 3-2131
IkV — Budime

TEL.

B-C TAXI ,

Specialybė:
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
138*46 Claremont Str.

30 metų valymo patyrimas

CARLING

TRinity 4646
pristatymui į namus ir 

“tuščių” atsiėmimui atgal

CARLING’S
THE CARLING BREWERIES LIMITED

Pašaliname 
pleiskanas 
ir sulaikome krentančius 

plaukus.
Pasisekimas garantuotas. 

Atidaryta vakarais

LYDIA LAWTON
636 COLLEGE ST.

Toronto. Tel. ME. 3060. 
(prie Health Bread Bakery)

OREST HERASYMIUK, 
Phm, B, Ph. C.
VAISTINĖ

Išpildau receptus ir siunčiu 
vaistus Europsn.

204 BATHURST ST.
(prie Queen)

Tel. EM. 3-1979 Toronto, Ont

KEPAME
juodą ir baltą ruginę duoną.

Taip pat priimame užsakymus 
sviesto tortams ir kt. 

pyragaičiams.

ESTO BAKERY
1017 Pape Avė., Toronto, Ont.

Telef. GL. 2607

Savininkas S.Krabi,

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.
Suite 410,

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

LIETUVIS ELEKTROS — 
RADIO TECHNIKAS

Taisau įvairių firmų radio 
aparatus ir kitus šios srities 
darbus atlieku. Pareikalavus 

atvyksiu į Jūsų namus.
Skambinti po 4 vai. vak. Tel. 

MU. 1364.
ANT ČEPONIS

564 Indian Grove, Toronto

293 Niagara St, Toronto 

(prie Queen St. W.) '

Pasitaiko, kad redakcijai pri
siunčia paskelbti raštų organi
zacijos, kurių veikla šiaip su mū
sų darbu nėra susieta. Kaip ir vi- 
^i laikraščiai, turėdami uždavinį 
informuoti mūsų visuomenę apie 

i viską, kas jos tarpe vyksta, mes 
tokius oficialius betkurių viene
tų pasisakymus bei pareiškimus 
spausdinsime dabar pradedama
me.skyrelyje “Svečių žodis”. At
rodo, tai bus' tiksliausias būdas 
informacijos objektyvumui išlai
kyti. Kas kokiuose vienetuose 
vyksta ir kuria lainkme kas ei
na, skaitytojai supras iš oficia
lių pasisakymų, mums nebus pa
vojų suklysti’ įvykius patiems 
apibūdinant. Šiame skyriuje bet
gi nebus talpinama jokie polemi
niai straipsniai ir raštai tų orga
nizacijų, kurios turi savus spau-' 
dos organus. Red.

LAS Kanados Vietininkijos 
Valdybos viešas pareiškimas

. Buvusiame LAS organe “Lais- 
j.voji Lietuva’-Į. kurią vėliau pasi- 
! savino neskaitlinga ir neatsakin- 
; ga už savo veiksmus, lietuvišką 
i darbą griaunanti grupelė, skel- 
į bia, kad korespondenciniu bū
du yra išrinkta LAS vyriausia

DĖMESIO!

• Sekmadienį įvykusiose tur
nyrinėse krepšinio rungtinėse 
“Vytis” nugalėjo jugoslavus, re
zultatu 77:49.

• Sekantį sekmadienį 2 vai. p. 
p. 402 Bathurst St. lietuviai žai
džia su Mustangs (japonai).

• Torontiškė Suzanne Mor
row, Garmisch Partenkirchene, 
žiemos karnavale laimėjo pirmą 
vietą, surinkdama 5162.54 taš
kus. Vokietijos Erika Kraft liko 
antroji. Netrukus Oslo, Norvegi
joje, S. Morrow rungsis dėl pa
saulinio moterų dailiojo čiuoži
mo titulo. 3

• Kanados olimpinė ledo rutu
lio komanda Edmontono Mercu
rys pralošė vokiečių olimpinę! 
rinktinei 4:1. Dieną prieš tai, 
Garmisch Partenkirchene kana
diečiai buvo sudoroję vokiečius 
net 10:3. Tai buvo, manau, dide
lis netikėtumas kanadiečiams.

Lukas.
• Sausio 14 d. Londone, Angį., 

gyvenančių sportihinkų H. Pet
kaus ir V. Bušmano iniciatyva 
Liet. Namuose pradėtas stalo te
niso turnyras, turįs išaiškinti pa
jėgiausius vietos stalo tenisinin
kus, iš kurių būtų sudaryta ko
manda, galinti atstovauti lietu-! 
vius Londono pirmenybių žai
dynėse.

Prieš pora metų Londono sta
lo tenisininkai gyvai reiškėsi, 
1950 m. rytinio Londono pirme
nybių varžybose net laimėjo 
pirmą vietą. Deja, dabar daug 
sportininkų jau yra emigravę.

• Sausio 20 d. Tarptautinė Le
do Rutulio Federacija atmetė S. 
Sąjungos prašymą dalyvauti

Oslo tarpt, ledo rutulio varžybo
se. Rusijai pranešta, kad jos pra
šymas įteiktas, per vėlai, tačiau ji 
bus priimta į federaciją ir galės 
dalyvauti vėlesnėse tarpt, ledo 
rutulio pirmenybėse.

• Vasario 15 d., žiemos sporto 
olimpiados Oslo atidaryme, susi
tiks Kanados ledo rutulio Ed
monton Mercurys komanda su 
vokiečiais. Be to, ji žais su Suo
miais, lenkais, čekoslovakais, 
šveicarais, švedais ir norvegais. 
Paskutinis kanadiečių susitiki
mas numatomas vasario 24 — 
olimpiados uždarymo dieną — su 
JAV.

• JAV ir Kanados dailiojo 
čiuožimo Oslo olimpiados daly
viai, prieš išvykdami į Norvegiją, 
treniruojasi Garmisch Partenkir- 
chene ir dalyvauja varžybose su 
vokiečiais.

• Neseniai Maskvos radijo 
pranešė, kad Sibire Alma Ata 
mieste greičio čiuožėjas Valentin 
Čaikin pasiekė naują rekordą 
1500 metrų nučiuoždamas per 
2.12,9 ir tuo sumušdamas pasau
linį rekordą, kurį 1939 m. pasie
kė norvegas H. Engestagen per 
2.13.8. Tačiau Sov. Rusijojs skel
biami rekordai nėra laikomi pa- 

I sauliniais, nes ji nepriklauso jo-
i kiai tarpt, sporto organizacijai.'

Nubaudė save
Kalifornijos miesto Lemoore 

teisėjas W. W. Shėahan vieną va
karą po linksmos vakarienės no
rėjo važiuoti namo. Prisiminęs, 
kad jis kiekvieną neblaivų, ban
dantį vairuoti automobilį, bau
džia $200, pats pasirašė sau kalti
nimą ir sekančią dieną nubaudė 
save $200 bauda.

valdyba ir kiti organai, už ku
riuos balsavo 80% pilnateisių LA 
Sąjūdžio narių.

LAS Kanados Vietininkijos 
Valdyba į tokį nesąžiningą skel
bimą viešai pareiškia Kanados 
lietuvių visuomenei, kad jokių 
LAS vyr. valdybos organų rin
kimų nebuvo. Paskelbtą skelbi
mą apie įvykusius rinkimus ir 
išrinktą vyr. valdybą, mes laiko
me grynu pamfletu ir klaidini
mu visuomenės.

Tos grupelės sudarytoji taria
moji “LAS Vyr. Valdyba” netu
ri jokios teisės Lietuvos Atgimi
mo Sąjūdžio ir dargi jo augš- 
čiausiųjų valdomųjų organų var
du kalbėti ir nurodinėti bet ko
kias organizacinės veiklos gaires.

LAS. Kanados Vietininkija su 
visu 100% narių viešai pasmer
kia tariamosios LAS Vyr. Val
dybos inscenizatorių veiksmą, 
kaipo pasisavinimą ne jiems pri
klausomo vardo ir organizaci
jos teisių.

Dr. A. Barkauskas
LAS Kanados Vietininkijos 

Pirmininkas.
O. Snapelytė

Viet V-bos Sekretorius.

DĖMESIO!

870 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont 
perėmė naujas savininkas. - - Valgiai gaminami pagal lietuvių 

skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos
Sav. Feliksas Jonynas

JŪS LAUKĖTE ŠIO PAPIGINIMO!
TIME, vienas iš geriausių žurnalų pasaulyje, kas savaitė infor

muoja apie viso pasaulio įvykius. Iliustruotas. Jį turėtų 
skaityti kiekvienas inteligentas, kad galėtų orientuotis 
šių dienų įvykiuose;
Naujiems prenumeratoriams dabar 78 savaitėms už $6.87.
(Reguliariai $6.50 už 52 savaites).
D E R S DIGEST gerai žinomas mėnesinis kišeninio 
formato žurnalas, išrenkąs tik patį geriausį iš viso pasau
lio spaudos. Naujiems prenumeratoriams 'da- 
BAR PUSĖ KAINOS, t.y., 16 mėn. už $2.00.
(Reguliariai $3.00 metams). : i .

Taip pat nedelsdami užsisakykite šiuos laikraščius:
Tėviškės Žiburiai, metams $4.00 (vajaus metu nemokamas prie

dai: kišeninis informacinis kalendorius).
Draugas, metams $8.00, 6 mėn. $4.50 (met. pren. sieninis kalend.)
Aidai $5.50, Karys $4.00. Ateitis $4.00, Eglutė $3.50, Liet. Dienos 

$3.00, Maž Liet. Keleivis $1.75, Laiškai Lietuviams $1.00.
Life, sav.’iliustr. žurnalas S7.25, Ensign $3.00 ir visi kiti angliški
< žurnalai, ‘ :

Visų laikraščių ir žurnalų prenumeratas priima ir pratęsia 
ĮGALIOTAS SPAUDOS ATSTOVAS

REA

263 Havelock St., Toronto 4, Ont. Tel. LO. 3647 
Užsakyti galima laišku, telefonu arba asmeniškai (kiekvieną 

sekmadienį parapijos salėje)
Užsisakydami per spaudos atstovą sutaupysite sau laiko ir pini

gų — nekainuos persiuntimo išlaidos.

I

24 
valandas

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

darysite rudeninį apsitvarkymą, 
valyti viską duokite žinomai 

firmai:
Tel. WA. 4557

LUNA 
foto studija 

984 DUNDAS ST. W. 
TORONTO

Telef. ME. 8967

1212
Be to, išskyrus tabako gaminius, už 

sį/M visus įpirkimus duodami BONAI.

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

19 St John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St. W.) 
RECEPTAMS NAUJIEMS AR SENIEMS tik paskambink 

ar parašyk — mes pristatysime kuo greičiausiai.
TAIP PAT TURIME:: Trejos devynerios, foto reikmenų, 

mažų vaikų valgių, kosmetikos, vitaminų ir tt 
TELEFONAS - ' VALANDOS
MU. 9543 9 a.m. — 9 p.m.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
iTJIw netinkamai laikomi sugenda. Mū-

sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
▼▼ rūpestingai saugomi. Kai

Jei norite pirkti ar parduoti, 
namus, apartmentus,- hotelius ir kt. biznius, mes mielai 

suteiksime sąžiningą patarnavimą. 
Pardavimui turime didelį pasirinkimą.

Prašome kreiptis:

Atstovauju:
MIDDLETON Real Estate
343 SPADINA AVE. TEL EM. 4 - 6868 , 

Namų adresas: 213 Keele St., Toronto, Ont Tel. LY. 8707 '

***

SAUSIO MĖN.
■■namMnMMmui

IŠPARDAVIMAS
Duodame net iki
25% nuolaidos!

Žiem. paltams, kostiumams, kai
lių apykaklėms, žiem. švarkams, 
kaklaraišciams, pižamoms, kai- 
kuriems marškiniams, šalikams, 
vilnonėms liemenėms, įvairiems 
megztukams, sporto švarkams ir 
kostiumams pagal užsakymą.

| Vilnoniai kostiumai — pilna kaina $62.50 — už $46.50 |

| Kailių apykaklės švarkams — $27.50 — už

Kaklaraiščiais — $2 ir $1.50 — už $1.25

4
Marškiniai — $5.95 — už $4.95

Sporto švarkai — $35.00 — už $29.50

| Kostiumai pagal užsakymą — $72.50 — už $58.00 | '

DERBY MEN’S SHOP
* 2S76 Yonge St., Toronto, Tel. HY. 9624

Savininkas L. SALMONAITIS

"iirtT



DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

MANN-MARTEL
BLOOR-INDIAN RD. . 

$11.500 atskiras mūrinis duplex.
10 kambarių, 2 virtuvės, 2

Dr. Chas. OKON
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimų. . Tel. WA 9822

' DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

BA, D.D.S.
312 Bathurst St

Bathurst Medical Building 
Telef. EM 3-6373 Toronto

šildymas. Garažas. Priei
namas įmokėjimas. Geras 
pirkimas 2 šeimoms susi
dėjus.

BLOOR — DUFFERIN 
$3.500 įmokėti. Balansas $8.000.

6 kambarių mūrin. namas, 
2 virtuvės, alyvos apšildy
mas. Garažas.

DUNDAS—CRAWFORD 
$13.500. Krautuvė ir 5 kambarių 

butas. Lietuviškas distrik- 
tas, gera prekybinė vieta, 
prieš parką. Tinka bet ko- 
kokios rūšies bizniui. Savv 
ninkas apleidžia Torontą 
ir išparduoda savo turtą 
žemiau rinkos kainos.

ST. CLAIR—McROBERTS

Žymiai stipresnė
— Žinai, aš per keletą pasta

rųjų metų žymiai sustiprėjau.
— Iš ko sprendi?
— Nagi dar karo metu būda

vo nueinu į mėsinę, nusiperku 
mėsos už $3 ir negaliu panešti. 
O dabar ir už $5 pirkusi lengvai 
parsinešu.

Kur laidos Staliną?
Kartą Paleckis pijokavo su 

dviem sovietiniais karininkais ir 
susiginčijo, kur tektų laidoti Sta
liną, jei jis mirtų.
. — Geriausia vieta būtų prie 
Šventosios upės, netoli Ukmer
gės, arba Zarasuose tarp ežerų,— 
išdidžiai pareiškė Paleckis.

— Niet, — atsakė karininkas
Igruzinas. — Stalino gimtinė yra

$13.500. 7 kamb., atskiras, mūrin.' dotas Tiflise.
Gruzija, ir jis privalo būti palai-

geram stovy namas, gra- • — Ką jūs kalbate? — sako ant

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

3-77-7--- . - -
AKIŲ SPECIALISTAS 

M.STEFANUK 
(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko 
akinius, jei reikalinga

Bathurst Medical Building 
312 Bathurst. Telef. EM 3-6373

žioje ramioje gatvėje, aly
va apšildomas. 2 virtuvės, 
dvigubas garažas, su pri
vačiu įvažiavimu. Didelis 
sklypas, vaismedžiai.

INDIAN RD.
$16.500. 8 gražiai dekoruoti kam

bariai, atskiras mūrinis na
mas. Karšto vandens su 
alyva apšildymas. Didelis 
gražus sklypas su šoniniu 
įvažiavimu. 2 modemiškos 
virtuvės. Geras pirkimas.

Visais namų pirkimo ar pardavi
mo reikalais kreipkitės į

V. MEILUS
1663 Bloor St. W. TeL OL 2354

MANN & MARTEL
REALTORS

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

BR. BUKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

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

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

Tel. LYndhurst 0052

“EUROPA” FOTO ŠTUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

rasis karininkas rusas. — Stali
ną laidosime Kremliuje. Juk vi
sos Stalino direktyvos kaip tik ir 
ėjo iš Kremliaus. Kremlius liko 
pasaulinio proletarijato simboliu,

Taip jie ginčijosi pora valan
dų, bet jokiu būdu negalėjo pri
eiti išvados. Pagaliau jie pastebi 
praeinant čigonę. Paleckis ją pa
šaukia. Išaiškinęs visą reikalą, 
klausia čigonės, kur reikėtų lai
doti Staliną. Čigonė pagalvoju
si atsako:

— Geriausia, vieta Stalinui 
palaidoti Palestinoje, Jeruzalėj. •:

— Labai geniali mintis, — su
šuko Paleckis ir patenkintas iš^ 
tiesė čigonei 25 rublius.

Čigonė, grįžus į namus, paten
kinta atiduoda vyrui uždarbį.

— Bet kur tu gavai šiuos pi
nigus? Juk dabar sunku ką nors 
apgauti.

— O ne! — atsako čigonė. —■ 
Aš šiuos pinigus uždirbau visai 
gražiai, ir paaiškino visą įvykį.

— Imk juos atgal ir greičiau 
grąžink Paleckiui, — supykęs 
pradėjo rėkti čigonas.

— Bet kodėl? — klausia ji.
— Jeruzolime buvo palaidotas 

Jėzus Kristus. Jis ten prisikėlė. 
Nejaugi tu nori, kad Stalinas pri
sikeltų? V. V.

’ MAILING CARTAGE
& MOVERS

184 Manning Ave.
TeL WA—0791

Perkraustome ir pervežame 
įvairius daiktus vakarais ir 
dienos metu. Kalbame vokiš- 

kai, rusiškai ir lenkiškai.

Asilui geriausia
Vakarų Vakiėtijoje susitiko 

trys gyvuliai — šuo, karvė ir asi
las — ir pradėjo skųstis, kad da: 
bar labai bloga gyventi, ėsti la
bai mažai. Taip bekalbėdami nu
tarė visi trys žygiuoti į Lietuvą.

Praėjus kuriam laikui šuo grį
žo atgal. Pasitiko jo drtiugai ir 
pradėjo klausinėti, kaip gi su val
giu Lietuvoje? Juk sakoma, kad 
Lietuvoje visuomet valgyti už
tekdavo visiems.

" — Taip, taip, — atsako šuo. — 
Lietuvoje ėsti gavau kiek tik no
rėjau. Lietuviai geri žmonės ir 
man kaulų negailėjo, bet valdžia 
loti man nepavelijo visiškai. Juk 
žinote, koks gali būti šunio gy
venimas, jei loti he|eidžia.

Greitai po to grįžta ir karvė.
— Na, ką gero matei Lietuvo

je? Papasakok mums! — prašo 
karvės draugės. — Ar užtektinai 
gavai paėsti?

— Pakliuvau į .kolchozą. Ėsti 
gavau. Negaliu skųstis, bet visi 
mane melžė. Kiekvienas norė
jo perviršyti 147% daugiau negu 
buvo numatyta plane. Kas ten 
juos gali atlaikyti. Pabėgau.

Asilo draugai, išgirdę šunies ir 
karvės pasakojimų, labai susirū
pino draugo likimų. O jis vis dar 
negrįžta iš Lietuvos.

— Gal vargšelis jau nebegy
vas! Gal kur nors Sibire ar Ka- 
zaįcstane priverčiamųjų darbų 
stovykloje sunkiai dirba!

Ir taip asilams beaimanuojant, 
pasirodo ir jų draugas iš Lietu
vos. Draugai be jokio kantrumo 
pradėjo jį klausinėti:

— Tik papasakok mums! Kaip 
tau ten sekėsi Lietuvoje? Ar tau 
užteko ėsti, ar nebuvai į bėdą 
pakliuvęs?

— Lietuvoje labai gerai, — at
sakė patenkintas asilas, aš grįžau 
susirinkti mano čia likusių daik
tų ir vėl einu į Lietuvą. Lietuvoje 
mane išrinko liaudies seimo na
riu. V. V.

Barzdotas žmogelis pasibeldė į | 
sovietinio dangaus vartus (tolus ( 
taip pat esąs), kad ir jį ten įsi
leistų. Bet vartų sargas Dzeržins- į 
kis tuojau pradėjo jį čekistinio! 
metodu tardyti.

— Ar esi proletarinės kilmės?; 
Kas buvo tavo tėvas?

— Pramonininkas, — atsakė 
kandidatas į sovietinį dangų.

— O motina?
— Pirklio duktė.

' — Ir ką tu esi nuveikęs? — ta
rė toliau Dzeržinskis.

— Paruošęs kelias knygas, tie
są sakant, daugiau nieko naudin
go neatlikau, — prisipažino tar
domasis.

— O ką buvai vedęs?
— Barono dukterį.
— Kokį turtą palikai?
— Keturis milijonus markių.
Sovietinio dangaus komisaras 

subiuro.
— Eik į buržuazinį pragarą 

dervos maišyti! Kokia teise, tu, 
šunsnuki, veržiesi į^proletarų ta
rybinį dangų??

— Atleiskite, — tarė barama
sis, — gal jums mano vardas tu
rės reikšmės. Aš esu Karolis 
Marksas. “D”.:.

Išradingai
Andoroje viena 70 metų senutė 

ištekėjo už 24 metų savo tarne. 
Ji norėjo palikti jam savo turtus j 
bet nenorėjo, kad po jos mirties 
valstybė paimtų paveldėjimo 
mokesčius.

Paieškojimai
Alfonsą Dyglį prašo atsiliepti 

Romas, 138 Lappin Avė., Toron
to, Ont

Edmundas Cicėnas, kilęs iš 
Vilniaus krašto, Vokieijoje gy
venęs Kemptene, į Kanadą atvy
kęs 1949 m., prašomas atsiliepti 
ar apie jį žinantieji pranešti: 
Juozas Milius, 213 So. 4th St., 
Brooklyn 11, N.Y., USA.

. Gautas laiškas
Kaziui Barauskui Atsiimti pra
šome ■<TŽ” administracijoje.

APSIRŪPINKITE ANGLIMIS
per mūsų atstovą V. AUŠROTĄ, 263 Havelock St., Toronto 

o Skambinti telefonu LO. 3647
NORRIS FUEL CO.

30 Polson St, Toronto, tel. GL. 2491.

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0.

YORK PACKING CO. LTD.
104-106 Trowell Ave., TeL: JU. 2794. JU. 5197. Toronto 9, Ont

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras.
Rinkos kainomis.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

L II HI W■ M L. I ' HI I ■ ' 1111.111.-1

Lietuvių Baldų Krautuvė 
"MOHAWK FURNITURE”

. - v .-^-skelbia ..

ItPARDAUMį 
20* nuolaidos visoms prekėms!

2448 Danforth AveM - .Telef. OX. 4444
, . Krautuvė atidaryta nuo 9 iki 9 vai vak.

■............. ................................. S. H> .........■»l.l.lll I. - 1 N ......Mlll.l I I '

MES GELBIME ATSIKVIESTI JCSŲ 
GIMINES IR DRAUGUS J KANADĄ.

Mūsų notaras S. Heifetz virš 30 metų yra emigracijos ekspertas 
ir tvarko visokius dokumentus: laivų, lėktuvų bilietus, pakietų 
ir pinigų persiuntimą, pasų ir vizų išdavimą į JAV ir kitus kraš
tus, o taipogi pilietybės dokumentus, testamentus, įgaliavimus, 
sutartis ir kit.

DOMINION TRAVEL OFFICE
S. HEIFETZ, VIEŠOJO NOTARIJATO VEDĖJAS

143 QUEEN ST. W., Toronto 1, Ont. - - - Telefonas PL 6451
Mes susirašinėjame vokiečių kalba

———į—— I.

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

AntanašOt’ny MORUS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

ROY BURBANK REAL ESTATE
1385 QUEEN ST. W. Toronto (prie Lansdowne)

KE. 79<M Vakarais LL. 5143

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai
M. MAI JNA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO,

AR APDRAUDEI VISKĄ KĄ TURI?
Visais apdraudimo reikalais kreipkitės į:

INSURANCE & REAL ESTATE 
Susikalbu įvairiomis kalbomis. 

Perku ir parduodu, keičiu įvairias nuosavybes 
1165 Dundas St. W. Toronto. Norint skambinkit: KE 5944.

LONDON FURNITURE CO
.; Z'../. .. , ....... -

Pilnas, baldų pasirinkimas. - Mihkšti baidai—parduodami nauji 
ir atnaujinami seni. Kalbame europ. kalbomis.

875 Queen St. W. Toronto. TeL PL 2010

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto

TeL RA 3924

Lietuviška Baldy Krautuve
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO” 

Sav. J. Kamishaitis
899 BLOOR St. W. TORONTO TeL LO 1438

Patarnauja lietuviams jau 16-ka metų!!

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

73 Adelaide St. W.
Room 322

Telefonas EL 3161 
Toronto

Turime pilnus baldų komplektus 
Įvairiems kambariams. Skambin
kit mums, mes savo auto paimsime 
i.r atvešime krautuvėn VELTUI.

šis kuponas vertas $10.00
jei pirksite prekių už $100.00.

BEAVER BEDDING & U PH. CO.
2605 Dundas St. W., Toronto. Tel. JU. 3811

SKIFF’S
VALYMAS —

PROSĄ VIMAS — 
PATAISYMAS —

; Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St West Toronto 

Telefonas EM 4-6649

LIETUVIŠKAI KALBįS KAILIKINKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai. 

Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokėjimui

BERGUM FUR C0 TORONTO
197 Spadina Avė. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

DANIEL D. STOKAL 
B.A.

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis.

Room 204, 221 Victoria St 
office telef. PL 1753, 

Res. tel. LY 5797

587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE 00
TEL. WA 6812

Didelis
Dirbame pagal u

sirinkimas naujų ir vartotų baldti- 
akymus baldų — chesterfield ir studio 

komplektus ir parduodame kilimus.

siuvamos maMnos,

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda naujausius įvairių rūšių laikrodžius. Galima 

įsigyti žiedų. Parduodamos įvairios auksinės ir sidabrinės 
prekės. Už darbą garantuoja. Kainos prieinamos.

Atidaryta iki 7 vai. vakaro.
272V3 QUEĘN ST. W. TORONTO

Ar Jūs pageidaujate
pirkti namus, farmas, hotelius ir kitokius biznius Hamiltono, 

St. Catherines ir Toronto rajonuose?
Kalbame visokiomis kalbomis.

Kreiptis A. DAGELIS, Telef. 9-4684 arba 5-1509 
reprezentuoja Kenneth J. Coope, Real Estate Broker 

and General Insurance. 1
707 Barton St E. Hamilton, Ont Telef. 9-4684 arba 5-1509. |

HIGH PARK CHIMNEY SERVICE
Valome, statome naujus ir tSisome senus kaminus ir tvarkome 

gazo ir alyvos krosinių^ linijas (transitliningk

54 Indian Trail, Toronto. Telef. LL 2252

PIGIAI PARDUODAMAS TABAKO ŪKIS
132 akrai, 28 sodinimo kontingentas, su gerais trobesiais ir inven
toriumi už $38.000 ir $4.000 įmokėti grynais.
Turime pardavimui suvirs 40 tabake ūkių su įmokėjimu grynais 
nuo $2500 iki $30.060.

R.R. 6 Simcoe, Ont. Telefonas 1542 W. 14 Simcoe
\ Reprez.

FREEMAN & NEWTON
Real Estate Brokers, Simcoe, Ont.

. Prityrusi siuvėja
siuva vestuvines ir šiaip įvairias 
sukneles, naujausiomis madomis.

T ... o /

Papigintomis kainomis. - - - - Kreiptis po 5 vai. vak.
340 SHAW STREET, TORONTO, ONT. TEL.: LA. 2588

' Pintyrps kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ip parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brangenybes 
Garantuotas darbas ir prieinamos kairios

Maistingiausias,
Lengviausiai virškinamas,
Pigiausias maistas,

Turįs visų vitaminų yra

Naudokite visų rūšių gaminius vienintelės 
ukrainiečių pieninės Toronte

459 ROGERS RD. Telefonas JU. 7193

UKRAINIEČIAI SAVININKAI

G. LUKE’S
& Electrical Appliance Co.

797-799 Dundas St. W.
Toronto,

TeL WA 9228 Tel. WA 9228
Parduodame

SKALBIAMAS MASINAS
• " 15 DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

Kas pirtis šias mašinas, gaus 2-jų metų 
garantiją.

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabrike

Parduodame piano akordeonus

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

“ReisEite jausmus gėlomis” — skambinkite AD 1618

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

Užsisakykite anglis
Savininkas W. WILSON 

Telefonas R! 4411 143 Hamilton St, Toronto
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T©RON’rC,€nt.
Nepriklausomybės atkūrimo 

minėjimas
Šiais metais Vasario 16 bus iš- pe nedarbo ženklams ir vis daž- 

kilmingai paminėta Massey Hall niau mūsų tautiečius ištinkant 
didžiausioje Toronto salėje. Į pa
minėjimą kviečiami Kanados 
valdžios atstovai, parlamentarai, 
profesoriai, laikraščių redakto
riai, draugingų valstybių’konsu
lai ir organizacijų atstovai. Per 
minėjimą norima kuo plačiausiai 
iškelti kenčiančios Lietuvos 
skriaudas ir parodyti visos lietu
viškos išeivijos besąlyginį norą 
atstatyti laisvą Lietuvos valsty
bę. Meninėje dalyje dalyvaus žy
mios meno jėgos.

Toronto ALOKo Prezidiumas.

Atnaujinamas “Caritas” 
Gyvai reiškiantis lietuvių tar-

t Mokinių išpažintis
j* Ateinantį šeštadienį, vasario 2 
dieną, po lietuviškosios šeštadie-

MONTREAL, Gue. .
Vykdomi KLB rinkimai sų Montrealio lietuviškai visuo 

KLB LOKo posėdyje sausio menei ta proga suaukavusiai 
25 d. nutarta.vykdyti KLB rin- $179 Mažosios Lietuvos lietu- 
ximus pagal gruodžio mėnesyje viams Vokietijoje šelpti, 
paskelbtą tvarkaraštį. Taigi, bal- MLBD-jos Montrealio sk. v-ba 
gavimai (urėtų įvykti gegužės 
mėn. 24 d. ‘

LOKas, pagal kartotekos davi
nius, paskirstė renkamų į KLB 
Tarybą atstovų skaičių tarp apy
gardų. Sausio mėn. 25 d. viso bu
vo suregistruota 5018 lietuvių. 

‘ Rinkimai nestabdo tolimesnės 
lietuvių registracijos ir jų telki
mo į aktingąją bendruomenę.

Aušros Vartų parapijos 
pajamos 1951 m.

Kolekta: 3132,97 dol., biliardas 
1852 dol., salė *314 dol., įvairios 
iovanos 1346,63 dol., kitos paja
mos: parengimai, mišios, Šliū
pai 1331,84 dol., žvakės 269,35 dl., 
badmentonas, parapijos mokes
čiai 1091,73 dol. Viso 9338,76 dol. ,

Išlaidos: nuoma 1200 dol., ai- ' _______________________
gos 1560 dol., kunigų išlaikymas žmona išsikėlė iš Montrealio į 
744,33 dol., namo išlaikymui 395 St. Anne de Belevue, Macdonald 
dol. 16 cc., namo pataisymui ir College, prie savo darbo įstaigos, 
įrengimui 838,42 dol, turto nekil- i x ..
nojamo įsigijimui 1381,86 dol., I, ~ Ka«“ ZKmOS S“OnU
kitos išlaidos ir apdrauda 1466,98 Montrealyje vėl aivai rengia- 
dol. Viso 7.586,42 dol. '

Aukos Mažajai Lietuvai 
Visas aukas surinktas Mažo

sios Lietuvos lietuviams sausio 
i 15 ir kitomis progomis, kur nė- 
į ra MLBD-jos, prašome siųsti p. 

T Mdžeika ‘ A' Lymantui, 7116 Cartiėr Str.,
artimas “Tž” bičiulis , ir buvęs ^Montreal, Que. 
nuolatinis skelbimų rinkėjas, 
daugiau metų praleidęs sanatori
joje, jau pasveiko ir pereitą

Visi i UNF sale!
je mokinių išpažintis, o sekma
dienio rytą — šv. Komunija. }

i
Susirinkimas

Vasario 3 d., sekmadienį, pa
rapijos salėje 3 vaL p.p. įvyks 
TLRK Šv. Jono Kr. Pašalpinės 
Draugijos susirinkimas. Prašo
me visus narius dalyvauti. Kvie
čiami ir prijaučiantieji.

Valdyba.
“Dainos’5-grupės nepaprastas 

susirinkimas i
įvyks vasario 8 d., 8 vai. vak., pas ' 
M. F. Jokubynienę — 17 March-' 
mount Rd. Visų narių atsilanky- j 
mas būtinas. Valdyba. .

Dail. T. Valiaus paskaita 
tema “Grafikos meno apžvalga i 
iki XX a.” įvyko pereitą sekma
dienį parapijos salėje, ruošiant 
“Šviesai”. . j

I

Jūros skautų šokiai
Vasario 10 d., sekmadienį, 8 

vai. 402 Bathurst ukrainiečių sa
lėje įvyks jūros skautų ruošiami 
šokiai. Prie geros muzikos, erd- • 
vioje, įvairiaspalviai apšviestoje'

įvairioms nelaimėms, radosi ne
atidėliotinas reikalas kuo sku
biausiai suorganizuoti šalpos ko
mitetą, kurio pagrindinis tiks
las būtų šelpti kiekvieną į me
džiaginį vargą patekusį lietuvį.

“Caritas” komitetą organizuo
ti .ėmėsi Toronto liet, parapija. 
Jau paruoštas laikinas “Caritas” 
statutas, kuris komiteto narių 
bus apsvarstytas pirmame posė
dyje, įvykstančiame sekantį sek
madienį parapijos klebonijos pa
talpose.

“Caritas” šalpos komitetas To
ronte veikė kiek anksčiau, bet 
kalėtai narių išvykus, jo veikla 
buvo susilpnėjusi. Dabar į komi
tetą yra pakviesta naujų jėgų ir, 
tikimasi, kad šis taip svarbus To
ronte gyvenančių lietuvių šalpos 
organas, tinkamai išvystys savo 
veiklą. * x

Rinkliava naujakuriams
Jo Em.Toronto kardinolas 

siuntinėjo savo vyskupijos „x-...~t--------
soms parapijoms laišką, įsaky- j salėje smagiai ir jaukiai prabėgs į 
damas vasario mėnesį pravesti 
bažnyčiose vieną rinkliavą, kuri 
bus skiriama į Kanadą atvykusių 
katalikų naudai. “Man netenka 
daug skatinti, — rašo kardino- 
las- — jus kiekvienas gerai zmo- j J , v. , .. .x 1 r . . v. , x t - i savo veikla, seru platinimas-te naujai i si krasta atvykusiu į , . i i m , i i x ti - x j • .‘■’vyksta pilnu tempu. Tačiau dari Rnvukataliku imigrantų dvasine ir: - m x T -i i Buvę ateitininkai

j- j-x- nr- • ne visos Toronto LOK priklaus. nriVknwti Tamedžiaginę padėti. Musu visu .. ... f . irprijaucią,norįpnkiausytilo-
yra šventa pareiga, siuos del po- L. . , ° , . , . - . mT It i

Vasario 16 d. minėjiman bus Į^mų ir tikėjimo persekiojimo (Fondo ‘valdybą4rašoma’kaip ga. ‘ 
pakviesta apie 100 kitataučių su *s savo gimtųjų kraštų išguitus lįnt greičiau tai atiiktį 
specialiais kvietimais. Paskaiti- žmones priimti brolišku nuosir-, 
ninku A. Rinkūnas. Meninę dalį ! durnu, suteikiant jiems visas ga ■ 
išpildys Toronto menininkai ir 
choras.

Š. m. vasario mėn. 2 d. 8 vaL p.p. UNF viršutinėje salėje, 
College g-vė Nr. 297, ruošiamas linksmas

Veiks bufetas su stipriais ir silpnais gėrimais.
Pelnas skiriamas Mažosios Lietuvos lietuviams tremtyje
Šelpti. . . - Bilieti bus parduodami prie įėjimo. ,

MLB D-jos Toronto Sk.

Apylinkės LOK posėdis .
Sausio 22 d. Toronto LOK po

sėdyje buvo pranešta, kad po 
bendra peticija Jungtinių Tautų 
sesijos pirmininkui surinkta apie 
800 parašų. Išplatinta 1250 indivi
dualių laiškų su adresais JT at
stovams, prašant žygių prieš Lie- 
vos pavergėją. Parašyti protesto 
raštai Mr. Dean Acheson, Free 
Europe ir pačiai p. Rooseveltie- 
nei dėl jos pareiškimo spaudai.

J. Bakučio reikalu daromi žy
giai duoti užtikrinimą, kad jis 
nebus valstybei našta. Jeigu jis 
asmeniškai neįstengs grąžinti 
dalimis padarytų gydymosi iš
laidų $376,75, numato kreiptis į 
visuomenę paremti žmogų atsi
dūrusį nelaimėje. Kartu kreipia
masi į The Welfare Council of 
Toronto, kad sušelpus reikalin
gus paramos lietuvius.

Įdomus parengimas Toronte
Vasario 2 dieną, 404.Bathurst St. salėje Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 236 kuopa stato linkmą vieno veiksmo kolnedija 

“VIENAS IŠ MŪSŲ TURI APSIVESTI”
Grojant gerai kapelai bus linksmi ŠOKIAI

Veiks bufetas su užkandžiais — silpnais ir stipriais gėrimais. 
Pradžia 7.30 vaL vak. Įėjimas: vyrams $1, moterims 75 centai. 
Visi tautiečiai kviečiami skaitlingai atsilankyti, o nariams pri
valomas, nes yra metinis parengimas.

SLA 236 Kuopos Valdyba.

— Aušros Vartų parapijos sa
lėje klebono kun. J. Kubiliaus 
iniciatyva pradėtas kinas. Pir
mas spektaklis įvyko šeštadienį, 
sausio 26 d. Buvo rodoma spal
vota filmą “Holiday in Mexico”. 
Dalyvių skaičius tesiekė apie 
šimtą, gal dėl per silpnos rekla
mos. Filmą buvo nebloga, tačiau 
kalbos ir muzikos perdavimas 
reikalingas patobulinimų.

— Aušros Vartų parapijos ko
miteto iniciatyva kas pirmą 
mėn. sekmadienį renkamos baž
nyčioje aukos neturtingiems ir 
sergantiems tautiečiams šelpti. 
Rinkliava duoda gerus rezulta
tus.

— Prof. Bronius Povilaitis su

iš- 
vi-

vakaras. Kviečimi visi kuo skait- ‘ 
lingiausiai dalyvauti.

I TLNFodon valdyba
i praėjus Kalėdų šventėms ir
. tramvajų streikui, aktyviai tęsia 

veiklą, šėrų platinimas-^

Reta proga, nepraleiskite!

Polyna Stoska
TORONTE

Eaton Auditorium
balandžio 26 d. 8 vai. vak.

ronto ateitininkų kuopai, gali re
gistruotis pas Toronto at-kų kuo
pos pirm. K. Ašoklį, sekmadie
niais po pamaldų parap. salėje,AAACVAO jk/WAl*vlX\A VJ U7vLlk^JV

TLNFondo valdyba sudaryta j knygyne arba telef. LL. 2975 va .X *-» XzwX - A z^. -I- r~t r, •» t -» i •» ■» <•■» v» 1 v-v I «■' ‘ *'limybes katalikų tikėjimą išpa. a atstovų 9 organizacijų,.išrink- 
.. r. x x- - x j- •• - tu visuotiniame organizacijų at-zmti savo tautinėse tradicijose ir,. / . . , . ?aėA . ‘.... X X1- /stovu susirinkime 19o0 m. gruo- 

Tautos namams statyti ieško- ,reikalui esant, materialiai PaSel-' džio ^ėn.
j Į TLNNF valdybą organizaci-

. . ' ’ . ... ' . . ’ " i . . . ...

' akademinį išsilavinimą? bei orga- i rius vykdo Maž. Lietuvos laik- 
nizacinį patyrimą visuomeninė- i raščio “Keleivio” platinimą. Ren- 
je veikloje. Taip valdyboje yra' karnos aukos ir nauji “Keleivio” 
3 inžinieriai, 2 ekonomistai, 1 ag- ‘ prenumeratoriai. Kiekvieno 
ronomas, 1 prekybininkas, 2 sta- “Keleivio” numerio išplatinama 
tybos rangovai Kanadoje ir kt. po 100 egz.' Galima gauti visus 

TLNFondo vienintelis tikslas : 1951 m. “Keleivio” nr.nr. už pusę 
suverbuoti kapitalą, kurio pagal- kainos — visas komplektas už 
ba realizuotųsi Toronto Lietuvių 75c. Kas nori tokį komplektą įsi- 
Namų įsigijimas — lietuvybės gyti, užsirašo sekmądieniais 
išlaikymo tvirtovės įkūrimas. į Spaudos kioske, po bažnyčia, pas 

TLNamai bus visų lietuvių'p. Aušrotą.
namai, jie tarnaus visiems lietu-i . .... , ,. ’.J . ,. x ■ Verta eiti i prekybaviams ir visoms lietuviu organi-! _ , ,. . ~ .. ...,.. . x ° j Sekmadieni parapijos, saleje zacijoms, nežiūrint religiniu ir . Tr , „ , / , .& i "Verslas buvo suruosęs paskai- 
P TpirkTLN “Maisto Prek>’ba”
„ , ’ .. • įSkaite prekyb. K.. Kazlauskas,Fondo serus per savo organiza-l, . 5 , . ... .mT _TTr ° i kuris konkrečiais pavyzdžiaiscnas ar TLNFondo kapitalo ver-■. , . , . r .J -įrodė, kaip prasminga ir pelnin-

/

’ mos įvairios vedybinės “surprise 
parties” ir kiti minėjimai.

į
Apie Kanados lietuvius 

ilgoką straipsnį išspausdino sau
sio 26 d. The Ensign. linformaci- 
jos apie religinį ir tautinį lietu
vių gyvenimą imtos iš pasakoji
mų lietuviškas kolonijas lankan- 

MLBD-jos LC Valdyba. čio kun. St. Kulbio, SJ. Ta proga 
p r. ' spausdinama nuotrauka kun. St. 

... . . Kulbis su Lethbridge lietuvių jū-Visiems. prisidejusiems prie , . „„„r ros skautų grupe.

' Korupcija
Montrealio nusikaltėlių vaikų 

mokyklos vedėja M. Prioetti, 60 
m. moteris, sausio 24 d. nuteista 
12 metų kalėti, kaip globojusi va
gystes ir priiminėjusi vaikų pa
vogtus daiktus. Išaiškinta, kad ji 
buvo priėmusi įvairių daiktų už 

" i 3.500 dolerių.

penktadienį iš sanatorijos išėjo. Mažosios Lietuvos Šventės pasi- 
Ta proga redakcijai rašytame sekimo Montfealyje, širdingai ; 
laiške mūsų bičiulis prašo per- ’ dėkojame, o. ypatingai Didž. ] . 
duoti linkėjimus laikraščio ir iGerb. Liet. Gen. Konsului New 
spaustuvės darbuotojams bei vi-I Yorke pulk. J. Budriui už atvy- 
siems bičiuliams, kurie visi šia;kimą ir paskaitą, Aušros Vartų 
malonia žinia-apsidžiaugs. parapijos klebonui kun. T. Ku-

Pastebėtina, kad J. M. tuo' tar- biliui pasakiusiam šventei pri- 
pu negrįžta į Torontą, bet lieka taikytą pamokslą, menininkams: 
gyventi Londone, kur gyvena ir dramos artistei p. B. Pūkelevi 
dirba jo žmonelė. Jis kurį iaiką j čiūtei, dainininkėms p.p. Ivaške- , 
dar negalės ir dirbti. j vičiūtėms, pijanistui p. K. Smil-' — Montrealis. — Pereitą šeš-

{ gėvičiui, muzikui p. Gailevičiui tadienį iš vienų vestuvių Rose- 
Ukrainiečiai nepriklausomybės ] ir D p Lapinams. į mounte 22 svečiai nuvežti į ligo-
šventę Toronte atšventė labai iš- j Taip pat didi padėka gerb. mū- • ninę apsinuodiję maistu, 
kilmingai Massey Hall specialiu' ' ‘ '
minėjimu ir dideliu koncertu.

Iš kitų tautybių sveikino Gu-J 
dai ir lietuviai (LOK pirm. Si- ■ 
mOnavičius). ' •

Susirinkimas priėmė rezoliuci- • 
ją, prašančią Kanados vyriausy
bę savo užsienių politikoje, vado
vaujantis Atlanto Charta ir Žmo
gaus teisių deklaracija, paremti! 
ir Ukrainos laisvės reikalą. Mi- i 
nėjimas 
minėta

karais. -
Toronto at-kų kuopa.

“Keleivio” platinimas
Š. m. sausio ir vasario mėn. 

jos delegavo asmenis turinčius MLBD Toronto sk. per savo na-
. bėti”.

Šimais naujos bažnyčios statybai x Senieji pasireiškia 
šv. Jono Patalpinė Draugija sa- j Praeitais raetais turėjome pui- 
vo atstovą is LNFV-bos atšaukė. , kj a seniau
Sutiko užimti sporto klubas nančių K-anadoje lietuvių .>Auš_ 

m . ros” chorą. Šiais metai sžada pa-Toronte Įvyks atidoje vasaros sirod ti senuju lietuvi scenos 
metu parodoje lietuvių skyriui lėtojai> kuriį suvaidins Hnks. 
organizuoti siūloma imtis inicia-,a komedija ..Vienas iš mūsu 
tyvos Toronte esančioms moterų turi ivesti.'. ši komedija anks.' 
nms organizacijoms, dalhnin- -įau buvQ dažnaį vaidinama ir

kams, PLIAS Toronto skyriui ir - -- - -- - - -
meno mėgėjams. Verta pamatyti ypač naujai at-

Pagal Centnmo LOK paskelta- kusiems ir tinkamai įvertinti 
tus davinius rinkimai i Bendruo-1 senųjų Hetuvių pastangas išug.

dytas mene. Vaidinimas įvyks 
vasario 2 d. Ruošia SLA 236 kp.

Liet, batų dirbtuvė
nuojamų kandidatų. Dėliai ne- Simanas Andriekus atidarė ba- 
pakankomos informacijos iš C. j tų taisymo dirbtuvę 812 Dundas
LOK, Toronto ALOKas laiko bū-iStr. W. Priimami užsakymai ir j davimo punktuose, kurie yra pas i .... , ,
tinu reikalu aktyviai ruoštis' naujų vyriškų batų, perdažomi lietuviu prekybininkus Dundas Pasirinkti prekybą, ir su ne- 
prie taip mums rupimų bendruo- ’ įvairiom spalvom odiniai ir zam- įr Queen ^atvėsę. TLNF.

• _ ** A- !*• • • i____ 4.^2 I &

mas sklypas. Ryšium su pasiruo-

Sutiko 
“Vytis”.

kY.

praeidavo su dideliu pasisekimu

menės vykdomuosius organus! 
numatyti š.m. gegužės mėn. 241 
d. Laiko neperdaugiausia, o dar 
nėra paskirstymo kiek bus nomi-

ir rezoliucija buvo pa- : 
ir Toronto didžiosios i

Netekus Brangios Mamytės

apylinkės valdybos, nariams Aid. Rutkauskaitei, Vai. 
Rutkauskui ir parengimo komisijos narei Stasei Rutkaus
kaitei bei jų artimiesiems reiškiame širdingiausios užuo- 

. jautos

menės organų sudarymo. Šiam ; šiniai batai.
tikslui numato išleisti specialų I
biuletenį. ŠI. į moteriškos skrybėlės.

Ten pat valomos vyriškos ir

KINO “CENTRE” 772
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį—šeštadienį, sausio 31, vasario 1-2 d.
1. SUN COMES UP—spalvota—su Jeanette McDonald, L. Nolan
2. ANGELS ALLEY — Bowery Boys

Pirmadienį — trečiadienį, vasario 4, 5, 6 d.
1. CASABLANCA — Humphrey Bogart, Ingrid Bergman
2. CURTAIN CALL AT CACTUS CREEK — spalvota —

- Donald O'Connor

DR. JOHN J. LESIK
Dantistas

Priėmimo valandos:
Pirmad. ir ketvirtad. 9-9val. v.
Kitomis dienomis 9-6 vai. vak.
Šeštad sianeii —
Šeštadieniais 9-12 vai. piet.

Yarmey Clinic (apačioje)
314 Bathurst St. Toronto, Ont.

Telef. EM. 4-7146

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

m ... ................................... ...............................................................................

Nauja Lietuvio Vyriškų ir Moteriškų

S’ūvu rūbus pagal naujausias madas iš savos ir klijentų medžia
gos. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. 

Visada esu pasiruošęs Jūsų patarnavimui.
ED. KONDRATAS

1113A Dundas St. W. (netoli Ossington), Toronto. Tel. LL. 9626

GERIAUSIUS ir žemomis kai
nomis apsidraudimo planus, o 
ypatingai šeimoms, jums išaiš- 
kips ir atliks visus draudos 

formalumus
J. BERŽINSKAS, 
General Insurance

1212 Dundas St. W> Toronto 
Telef. LA. 9547.

Be to, dradžiu įvairų turtą, 
namus, operacijų ir gydytojų 
vizitų sąskaitų apmokėjimą. 
Ir čia pat visiems savo klien
tams užpildomos 1951 metų 

INCOME TAX RETURN 
blankos, be ypatingo apmokė

jimo.

dideliu pradiniu kapitalu, bet tu- j sPau<^os 
rint norą ir palinkimą, kliūtys: Pakrikštyta
nugalimos. Esą lietuviams trūks- Toronto liet, bažnyčioje perei
tą tik veržlumo, o sugebėjimų tą šeštadienį pakrikštyta: Irena 
neabejotinai yra. Liucija Skrupskaitė, Vitalia Ona

Prekybininkai Jankauskas ir j Ramanauskaitė ir Teresė Ramū- 
. Demikis, savo įgytais patyrimais 
! šioje srityje, papasakojo jau 
i stambesnės prekybos finansinius 
bei prekėmis apsirūpinimo rei
kalus.

Diskusijos praėjo gyvoje nuo
taikoje. “Verslo” S-gos pirmi
ninkas p. Žaliadonis pareiškė, 
kad ši sąjunga pasiryžusi ir to
liau ruošti panašaus turinio pa
skaitas, duodant progos manan
tiems verstis prekyba įgyti teore
tinių žinių iš jau patyrusių vers
lininku.

KLB Winnipeg© Apyl. Valdyba.

Atsiskyrus į Amžinybę Mielai Mamytei
URŠULEI RUTKAUSKIENEI,

idėjos draugus p.p. V. A. Rutkauskus, p-les A. S. Ęut- 
kauskaites ir artimuosius solidariai užjaučiame

Winnipeg© ateitininkai.

nė Bražukaitė

A. J. Čingai.

Brangiajai Mamytei
URŠULEI RUTKAUSKIENEI

mirus, mieliems prieteliams p.p. A. V. Rutkauskams ir 
p-lėms Rutkauskaitėms liūdesio dienose reiškiame nuo
širdžią užuojautą z

— Ryga. — Sovietiniai latvių | — Vašingtonas. — Buvęs pre-

Išnuomojami 2 kambariai ir vir
tuvė. Labai patogu dirbantiems 
Swift, Canada Packers, Acme' 
Screw ir kitose tos miesto dalies 
įmonėse. Tinka vedusių porai ar 
dviem viengungiams. Skambin-, 
ti po 6 vai. vak. tel. MU. 0605.

Arklienos krautuvei
Toronte pirmąją licenciją gavo i 
Peter Trambley, kuris turi tokią j 
krautuvę ir Kitchener. Krautuvė 
bus 748 St. Clair Ave. Joje nega-! 
lės būti parduodama jokia kita 
mėsa, o arkliena negalės būti Į 
pardavinėjama su jokia kita mė-' 
sa kitose krautuvėse.

Trys plėšikai sausio 25 d. King- laikraščiai rašo, kaip pranešama ■ zidentas Hoover kalboje per ra- 
ston Rd. ir Warden gatvių kam- j§ Stockholm©, kad Latvijoje pri- diją pasiūlė, kad JAV iš Europos 
oe apiplėšė Bank of Toronto sky-. ,vįsę daug vilkų, kurie išpiauną atšauktų savo visą kariuomenę, 
rių ir pabėgo su $15.000. jr naminius gyvulius, nes gyven- j išskyrus tą, kuri skirta oro bazių

■— ... ...................... n ... i ! i . tojai neturi jokių ginklų. 1 apsaugai ne Atlanto kraštuose.

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit. 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ. 
Kreiptis:

235 Pacific Avė., Toronto, Ont. 
Telefonas MU.1214

DR. A. RATINOW 
L.M.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados li
goninėse. Vidaus ligų specia
listas (širdies, asthmoc, reu

matizmo ir kt.)*.
479’/i Euclid Avc„ Toronto 

Tel. RA. 6708.

PARDUODAMAS 
geras atskiras mūrinis namas. 
9 kambariai. Vandeniu ir alyva 
apšildomas. Dvi vonios. Rūsyje 
keturi kambariai1 Teirautis tele

fonu LO. 6576.’
Susipažinimo ir susirašinėjimo
biuras atlieka visus patarnavi- į 
mus. Atstovauja du vokiečių i 
biurus. Griežčiausia paslaptis. 
Rašyti “Viktoria”, 355 Clarence 

Str., London, Ont.

Dr. A. Pacęvičius
Gydytojas ir Chirurgas

PERKĖLĖ KABINETĄ Į 
314 BATHURST ST.

Toronto
Tel. EM. 4-7146

Namų adr.: 6 Marshall St.
Tel. LL. 5769 

Kalbamos valandos: 
Kasdien nuo 11-12 vai., 2-4 vai. 
po pietų ir 7-9 vai. vak. šešta
dieniais nuo 12 iki 3 vai. p.p. 
Sekmadien., pagal susitarimą.

AR JŪS PAGEIDAUJATE 
PIRKTI namus;

$16.000. Crawford gatvėj (prie parko). 9 dideli kambariai, nau
jas karštu vandeniu apšildymas (su alyva). 3 virtuvės, modei.- 
niška vonia. Geras garažas.

$12.900. Sunnyside gatvėj. 7 kambariai, atskiras namas. 2 ga
ražai. Įmokėjirr.as $4.500.

WIIJ

lietuvių visuomenės patogumui atidarytas namų pardavimo ir pirkimo biuras:

H. M. DAVY & Co

$18.000. Roncesvalles krautuvė su 10 kambarių. Vandeniu apšil
domas namas. Krautuvė dabar tuščia

REAL ESTATE BROKERS
105 RONCESVALLES AVE. 

TELEF. LA. 2763 arba^LA. 6101

Kreiptis: A. GARBENIS — vakarais — 1IY. 1543 
arba V. ANDREJAUSKAS-Andrcws

R. TESLIA Real Estate & Insura nee . Broker
575 QUEEN STR. WEST (prie Bathurst Str.) ILas aukštas

Visais namų pirkimo — pardavimo, paskolų sudarymo, p. ' ■ ■ j zv x c
apsidraudimo reikalais mielai Tamstoms patarnaus Dl*. J U O t Ai

Telef.: WA. 2647 ir WA. 2648
Mūsų centrinis biuras yra: 863 Bloor Str. Wn Telef. KE. 9459 ir Hamiltone 1292 King Str., telef. 93558. •

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.

Informacijų kreiptis OL. 1403 
j 9 Delaware Ave., Toronto, Ont 

24 valandų tarnyba.aa<


