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RENKAME KRAŠTO TARYBA
Kai pasaliau ką gera užgirsti, sakoma, kad keliose apygardose 

žmogus dovanoji visus anksty- kandidatu išstatytas asmuo gali 
vesnius nusivylimus, pamiršti Pasirinkti, kurioje apygardoje 

. . x , bus renkamas, bet negali būtisavo sielvartą ir net apmaudą. renkamas keliose Kam nar šis 
Taip ir paskutinis Centrinio LOK i formalumas? Juk be paties kan- 
biuletenis, pakartotinai prane-1 didato parašo, kad sutifaka, nei 
šąs galutiną rinkimų į B. Krašto vienas negali būti pastatytas 
Tarybą datą bei apygardų kan- kandidatu. Tai kodėl toks asmuo 
didatų skaičius ir jų pastatymo : negali pasirinkti apygardą tą su- 
datą, teneša į užmarštį visus nu- i tikimo parašą duodamas? Kam 
siskundimus ir nepasitenkinimą1 komplikuoti procedūrą?
dėl tokio ilgo užvilkinimo taip I Bet visa tai, palyginus, smulk- 
svarbaus reikalo. menos. C LOK beabejo tuojaus

Taigi iki kovo 1 d. turime pa- paskelbs dar tikslesnių nurody- 
statyti kandidatus, o gegužės 24 • mų bei raginimų, kaikuriuos for- 
d. rinksime Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Tarybą, 
augščiausį mūsų bendruomenės 
organą, kuris autoritetingai ga-. 
lės atstovauti visus Kanados lie
tuvius ir rikiuoti jėgas pagrindi
niams mūsų dabarties uždavi
niams tenkinti.

Tai didelis įvykis mūsų krašto

malinius netikslumus pataisys, 
papildys ar paaiškins, praneš 
taip pat, kada jis paskelbs galu
tinus kandidatų sąrašus ir ko
kias supažindinimo su kandida
tais priemones rekomenduos. 
Dabar tenka pasitempti Apylin
kių LOKams bei valdyboms ir 
pačiai visuomenei, kuri beabejo

lietuviškajame gyvenime. Ir ner turi savų pageidavimų dėl būsi- 
taip jau blogai pavykęs. Pasku
tinėmis žiniomis, centrinėje kar
totekoje yra 5018 kortelių. At
seit, apie V4 visų Kanadoje gyve
nančių lietuvių jau suregistruo
ta, patys pareiškė noro akty
viai dalyvauti bendruomenės 
gyvenime. Iki idealo, tiesa, dar 
toli, tačiau ar buvo kada iškeltas 
koks teikalas, kuris būtų sujudi
nęs tokį skaičių? O jis sekančiais 
mėnesiais beabejo dar padidės, 
paskutiniai veiksmai dar daug 
ką išjudins.

lietuvių skaičius Įvertintas 20.000 
(beabejo, tai. beveik tikslus spė
jimas) ir nuo kiekvienų 500, kaip 
numato statutas, bus renkamas 
vienas atstovas. Biuletenyje, tie- 
ra. kalbama apie kandidatus, ta
čiau tai greičiausia klaida, nes 
nejaugi kandidatų teglės būti tik 
tiek, kiek bus renkamų atstovų? 
O kad atstovų bus 40, aišku iš pa-

mos Krašto Tarybos sudėties. Tai 
jos teisė ir pareiga. Ir niekam 
nevalia tuo klausimu nesidomėti.

Nemanykim, kad reikalas taip 
paprastas ir per vieną mėnesį— 
beliko 3 sav. — lengvai sutvar
komas. Čia reikės irsusirašinėji- 
mo. Negi kiekviena apylinkė sta
tys po tiek kandidatų — ir dar 
keliais sąrašais, — kiek toje apy
gardoje leidžiama. Juk tada to
kioje Ontario apygardoje kandi
datų galėtų atsirasti bent keli 
šimtai, kurie rinkėjams apsuk
tų galvas. .p-

navimą. Jei kokios grupės norėtų 
susižinoti su kitomis apylinkė
mis, teduoda savo adresus. Mes 
juos paskelbsime, o kas bus su
interesuotas, galės suirišti. Lai
ko nedaug, o pastovių ryšių gal 
ne visi turi.

Per kiekvienus platesnio mas
to rinkimus yra pavojaus netek
ti lygsvaros. Tai žmoniška. Ta-

stabos, kad kiekvienam atstovui į čiau mes kviestame šiame atvejy 
tenka 125 suregistruoti asmenys, i išlaikyti visišką rimtį ir, saugok 
Pagaliau, kad kandidatų galės Dieve, vengti drabstymosi. Mes 
būti daug daugiau, aišku iš pa- renkame ne partijas, bet asme- 
kartoto taisyklių §29, kur sako
ma, kad kiekviena 30 asmenų 
grupė gali pastatyti tiek kandi
datų, kiek tai apygardai numaty- 
ta atstovų. C LOK, beabejo, savo 
šią klaidą atitaisys — paskelbs, 
kad jis yra paskelbęs, ne kiek 
kuri apygarda gali statyti kandi
datų, bet kiek iš kurios turės bū
ti atstovų ir kokį skaičių betkuri 
30 asmenų grupė iš atitinkamos 
apygardos gali statyti kandidatų. 
Bet tas apsirikimas ir taip aki
vaizdus, tad susirašinėjimus pra- darymo 3 metų sukakčiai gal tu- 
dėti nereikėtų. Kam gaišti laiką? rėsime Krašto Tarybos pirmąją

Ta proga pastebėtina, kad rei- sesiją. Tad pasistenkime ir įlin
kėtų dar pakeisti ir §30, kuriame įies.

nis. Kiekvienas jų turi savą pa
saulėžiūrą, savas politines pa
žiūras, tačiau mes renkame ne 
politinei kovai, bet bendrajam 
lietuviškajam reikalui, kurio ne
gali išduoti jokios pasaulėžiūros, 
jokių politinių pažiūrų lietuvis. 
Čia negali būti niekieno nei lai
mėjimo, nei pralaimėjimo, bet 
reikia tik parinkti pačius pajė
giausius dirbti bendram lietu
viškam reikalui.

Einame prie galo — LOKo su-

PAVERGTIEJI VIS NENURIMSTA
Valstybės departamentas ga

vęs žinių, kad tarp raud. Kinijos 
ir Sdv. Rusijos vykstąs skilimas. 
Valst. depart, oficialus biulete
nio metinėje apžvalgoje rašoma: 
“Dėl vykusios taip vad. “žemės 
reformos”, masinių egzekucijų ir 
dėl likvidavimo žemvaldžių, 
maisto produkcija Kinijoje kri
tusi, todėl Pekingas vis labiau 
atsąla nuo Maskvos”. Toliau pra
nešime sakoma, kad 1951 m. “už 
geležinės uždangos buvo vieni iš 
nesėkmingiausių”, kad kiekvie
name sov. bloko krašte augąs vis 
didesnis nepasitikėjimas, dėl vis 
vykstančių deportacijų, teismų 
maištininkams nutildyti, ir kitų 
komunizmo žiaurumų, panašių 
į sovietines, kai laisvajame pa
saulyje 1951 m. išugdę pasitikėji- 

' mą dėl sustiprėjimo statant py
limą prieš sov. agresiją ir ku
riant pamatus jėga užtikrinti 
taiką. Toliau rašoma: kraštas po 
krašto nukenčiąs dėl sov. siste
mos, ypatingai privati pramonė 
bei amatininkai. Vien rytų Vok. 
sov. zonoje virš 16.000 tokių įmo
nių 1951 m. buvę uždaryta.

Tarpt, teisininkų komisija Briu
selyje, išklausiusi daugybę buv. 
sovietų priverčiamojo darbo sto
vyklų kalinių, kurių pareiški
mais Sov. S-ga savo žiaurumu 
prieš žmoniškumą toli pralenkus 
net Hitlerį. Tos komisijos gynė
jas D. Rousset nustatęs, kad Ru
sijoje esą tarp 15 ir 25 mil. pri
verčiamojo darbo vergų. Tarpt, 
teisininkų komisijos gynėjo pa- 
iėjėjas E. De Beer pranešęs, kad 
17/* žmonių iš Latvijos ir Lietu
vos buvę suimti sov. pareigūnų,

KLS skyrię valdyboms ir nafiams
KL Bendruomenes C. LOKas,' prisiimant pareigas, LOKų joms 

po beveik trijų metų darbo, dis-į pavestas; b) paskirus narius ak- 
kusijų ir nuomonių derinimo, • tyviai dalyvauti kandidatų sta- 
jau yra paskelbęs ĮBendruome- tyme 
nės C. Organų rinkimus. Kiek- leri visuomeninės veiklos metai 
vienam lietuviui tai yra labai Kanadoje davė progos išryškėti 
svarbi ir džiugi žinia, nes galuti- tauriausiems ir veikliausiems 
nis Bendruomenės šusiorganiza- 
vimas yra mūsų visų jau seniai 
laukiamas.

Ryšium su tuo KLS C Valdy
ba prašo: a) Visų ^<yrių valdy
bas aktyviai dalyvauti rinkimus ___________
pravedant, tiek padedant mūsų meniniame gyvenime, 
atstovams vietos L0Kuose, tiek j KLS-gos C Valdyba. |

JT delegatai atsako
Lietuvių Kunigų Sąjunga Ro

moje sausio pradžioje pasiuntė 
protesto laiškus dėl Lietuvos pa
vergimo ir sovietų Vykdomo ge
nocido 59 JT atstovams. Iki sau
sio 26 d. buvo gauti atsakyiriai 
iš D. Britanijos, JAV, Kanados, 
Salvadoro ir Liberijos atstovų.

D. Britanijos delegacijos pir
mininko įgaliotas D. S. Laskey 
atsakė, kad laiškas gautas ir “kad 
į jį yra atkreiptas visas dėmesys”.

JAV deleg. informacijos, direk
torius Porter McKeever rašo “p. 
Roosevelt, ambas. Gross ir am- 
bas. Justin įgaliotas” veik lygiai 
taip, kaip mūsų bendradarbiui 
Almui (žiūr. jo- pranešimo šiame 
“TŽ’».Nr.).

Kanados deleg. pirm. S. Gar
son atsako ta pačia forma, kaip 
mūsų jau skelbtas pereit. Nr. at
sakymas hamiltoniečiui ir kaip 
minimieji šiame Nr. torontie- 
čiams.

Salvadoro del. pirm. C. A. 
Chavez, priminęs laiške primin- • 
tus faktus, rašo: “Mano delegaci
ja svarstė šiuos faktus su giliu 
apgailestavimu. Ji juos studijuos 
su visu dėmesiu, kuriuo jie nusi- i 60.000 automobilių 'if tiek pat ki- ! dolerių, 
nėlnn. n tain nsf ipškns nripmn- I ;

ir pačiuose rinkimuose. Ke-

D. BRITANIJA SUSISPAUDŽIA

SAVAITĖS ĮVYKIŲ APŽVALGA
Iš pastarosios savaitės tarptau

tinių įvykių įdomesnių formų pa
siekė

Egipto byla. Karalius Farukas 
ir naujoji Aly Maher Pasha vy
riausybė aiškiai užsimojusi ap-

■ raminti kraštą it rasti kelią susi
tarti su D. Britanija. Esminių 
nuolaidų tuo tarpu negirdėti. Ir

i naujoji vyriausybė reikalauja,

i

tauriausiems
lietuviams. Visų mūsų pareiga 
jos pastatyti kandidatais ir iš
rinkti.

Tegu šie Bendruomenės orga
nų rinkimai atverčia naują dar- ! kad Britai pasitrauktų, o taip pat 

“nų lapą Kanados lietuvių visuo- Sudano prijungimo, tačiau tram- 
įdo visokius neramumus krašte, 
i net uždraudė partizaninius 
Į veiksmus prieš britus Sueso zo- 
; noje ir paskelbė, kad su Britais 
. derėsis, nes‘tik derybomis tesą 
galima tikėtis klausimo išspren-

Infliacijos pavojaus akivaizdo- pareiškė, kad be paramos D. Bri- dimo. Vidurinių Rytų karinės ko-
je D. Britanijos iždo kancleris 
R. A. Butler paskelbę taupymo ir 
susispaudimo planą.; Pirmiausia 
būsią

tanija, kurios dolerių • atsargos 
metų pabaigoje nukrito iki $2.- 
355.000.000 būtų priversta savo

mandos sudarymu susirūpinusių, 
4 valstybių ambasadoriai kreipė
si į premjerą, ragindami pradėti

stengiamasi, sumažinti ginklavimosi programą susiau- derybas irbuvo sutikti palankiai.
-- - _4 - J* I 2 • J* • TZ" -1 _• •• ,1 t « t • •liuksusinių prekių iinportą ir di-‘ tinti pusiau. Kadangi ji dabar į Sakoma, kad ir anos vyriausy- 

dinti eksportą. Suspaudimas pa- gaminanti daugiau negu visos ki- ■ bės pašalinimas Buvo padarytas

įeita Irano-D. Britanijos susita- 
Irimo. * .

Yra dar gandų* kad norinti 
naftos pirkti net 580.000 tonų vie
na Italų firma ir kaikurios ame
rikiečių. Bet ir joms išvežimo 
klausimas bus sunkiai išspren
džiamas.

Korėjoje derybose dar nepa
žengta nei žingsnio pirmyn, bet 
šią savaitę jau nutarta pradėti 
delegacijų pilnaties posėdžius, 
nebuvusius nuo gruodžio 4 d.

JT kongrese Sovietų siūlymas 
spręsti Korėjos klausimą galuti
nai atmestas, nebalsavus už jį 
net arabų bei Azijos valstybėms. 
Tuo tarpu vakariečiai nedvipras
miškai perspėjo Kiniją, kad agre
sija Indokinijoje ar Burmoje be • 
reakcijos nepraeitų, JAV, Pran
cūzija ir D. Britanija taip pat 
perspėjo Kiniją, kad, jei ji su
laužytų pa s'įjvtjs Korėjoje, jos 
kreiptųsi į JT, siūlydamos gink
lu sudrausti kinus.

Nacionalistai kinai buvo, pra
džiuginti, kai jiems pasisekė ne 
tik politinėje koftiisijoje, bet ir 
plenume pravesti rezoliuciją 
prieš sovietus, kurioje pripažįsta
ma, kad paremdama Kinijoje ko
munistus, Sovietų Rusija sulau
žė 1945 m. sutartį.su Čiangkaiše- 
ko Kinija, kuria abi pusės buvo 
pasižadėję nesikišti į viena ant
ros reikalus.

Ši JT sesija jau baigiama. Po
litinė komisija, lygiai kaip ir 
ciali politinėkomisųa^ darbą jąj^

lies ir maistą,' kaip kenuotą ; tos Europos valstybės kartu, prie < su JAV ir D. Britanijos žinia, 
kumpį, mėsą, žuvis^gaisius, dar- : šito negalima prileisti. ■ Edenas jau pasiūlė derėtis dėl
žoves ir tt. Neleis įvežti daugiau i Prančūzija nori gauti 600 mil.; 1936 m. sutarties revizijos. Egip- 

! to vyriausybė pasisakė sutin- 
; kanti.
■ Bet kokie išsišokimai Kaire 
i tramdomi karinių patrulių. Bri-

pelno, o taip pat ieškos priemo- tų autovežimių, veik pusę perei-. 
nių jiems pašalinti”. Į tų metų normos; suvaržys radijo,

Liberijos del. vardu atsakė jos ’ televizijos ir pan. importą; neleis 
o e. ’ ilgų atostogų į užsienius; susiau-sekr. S. E. Peal. Praneša, kad de- 

legac. pirm, gavo laišką... “ir 
atkreipė reikiamą dėmesį į jo tu
rinį. Jis įgaliojo mane painfor
muoti jus, kad Liberijos delega
cija su užuojauta pritaria jūsų 
atsišaukimui. Sovietų Sąjungos

Britai jautrūs Tol. Rytams
Churchill parlamente turėjo ' 

užtikrinti, kad Vašingtone jis su I . . . , ...
-j,,!-;., I tai, kurie buvo pradėję vėl siųsti

rins kreditus medicinos tarny- ■ ktį linkJįe Tolf_ Į sustiprinimų į Sueso zoną, apie

prieš lietuvių tautųvykdomo ge- niams

Tautose”.
Apie L. Kun. Sąjungos laišką 

Vatikano radijas paskelbė pasau
liui 26 kalbomis, atpasakodamas 
ir jo turinį.

bai; 10.000 sumažins valdžios 
tarnautojų skaičių;'tabako leis 
importuoti nedaugiau kaip už 
$66.000.000 ir tt. Išviso tuo bū- 

užsie-

Kairo ir viso Egipto okupavimą 
nebegalvoja. Maher vyriausybė 
parlamente neturėjo jokios atra
mos, tačiau gavo pasitikėjimą, ją 
pasisakė remsią net wafdistai, 

ųsybė buvo

mųjų Rytų politiką. Ir kongre- į 
so kalboje jis akcentavęs tik tą,; 
kad ten abu kraštai bičiuliškai 
veikia. Nebuvę taip pat sutarta 
panaudoti Nac. ’kinus iš Formo- 

igrnųnjsffi
gatvė esą Sad JT laivynas 
dengia Formozą ir neleidžia ten 
įsiveržti komunistam ir visus iš
skersti. Dėl Japonų noro pripa
žinti nac. Kiniją, jo galva, reikią ' 
palikti pačiai Japonijai apsi- į ” 
spręsti, kuriuos kaimynus ji pri
pažins, kai taikos sutartis 
ratifikuota ir įsigalios..

Ginsis už Reino
Iš Vokietijos pranešama,

300 milijonų ■ \
JAV paskyrė D. Britanijai 300 

mil. dol. iš Mutual Security Act 
sumų. Jų tvarkytojas Harriman

MIRUSIAM NEBAISUS IR STALINASIr

remia

ji vyriausybė tęstų atsipalaida
vimo nuo D. Britanijos politiką. 
Remia vyriausybę ir kitos parti
jos. Karo stovis patvirtintas 2 

i mėnesiams. Ano šeštadienio 
: riaušių kėlėjų bei miesto padegi- 

bus ' nėtoj1! vadai suimami. Jau suim- 
i ta apie 800. Suimtas ir Ahmed 
Hussein, socialistų vadas, laiko
mas visko kaltininku.

Iranas tuo tarpu ieško būdų 
savo naftai parduoti. Jos kainą 
labai nupigino — parduoda po 
$16.24 toną, kai pasaulinė kaina 
-yra $25. Vengrai, čekai ir lenkai 
pasiryžę pirkti, bet neturi kaip 
išsivežti, nes britai paskelbė kon
fiskuosią, jei kas gabens iš Ira
no naftą anksčiau negu bus pri-

tos savaitės gale atlaikė darbie- 
čių puolimą dėl ūkinių priemo
nių infliacijai išvengti. Libera
lams parėmus, vyriausybė gavo 
pasitikėjimą 306 balsais prieš 275. 
Ta proga vėl iškilo į viešumą dar- 
biečių susiskaldymas į dvi gru
pes — Attlee grupė akcentavo 
pavojus krašto ūkiui, o Bevano 
— vyriausybės pastangas su
griauti socializaciją, prisiden
giant ūkiniais sunkumais.

Karalaitė Elzbieta su vyru iš
vyko kelionėn aplink pasaulį. 
Lėktuvu nuskrido į Nairobi, ryt. 
Afrikoje, o iš ten plaukia laivu 
į Ceiloną, Australiją, N. Zelan
diją. Kelionė užtruks 5 mėn.

Tik dabar paskelbta, kad ne
seniai miręs Sovietų Rusijos už
sienių viceministeris Litvinovas 
dar 1946 m. buvo perspėjęs pa
saulį* prieš Stalino užsimojimus.

Pasirodo vienu paskutiniųjų 
Litvinovo žygių buvo pasikalbė
jimas su Columbia Br. S. kores
pondentu R. C. Hottelet 1946 m. 
birželio mėn.

Korespondentas buvo labai 
nustebintas, kada, po ilgų anks
tyvesnių nesėkmingų bandymų, 
nelauktai lengvai gavo pasima
tymą ir buvo labai priblokštas, 
kai Litvinovas į žurnalisto klau
simus atsakė, kad jokios Vakarų 
nuolaidos nieko nepadės, kad vie
nus reikalavimus patenkinus, 
Maskva iškels kitus; kad abu pa
sauliai be kar6 negalės ilgai gy
venti, kad Rusija žino atomines 
paslaptis ir savo darbų nepaves 
jokiai kontrolei; kad Sovietų Ru
sijoje negalima jokia revoliuci
ja nei “dvaro” perversmas ir vi
sai be reikalo Vakariečiai žur
nalistai skleidžiu raminančias 
žineles apie ramybės aušros 
ženklus.

Pasikalbėjimą baigdamas, Lit
vinovas pastebėjęs, kad visa tai kaip pranciškonas vienuolis; 
reikią priimti, kaip privataus as- ! Martinas. Jo tapatybei įrodyti 
mens pasisakymus. Žinoma, tai pagrindinė žymė esanti karpa no- 
negalėjo būti skelbiama ir šis sies dešinėje pusėje. Žinią skel- 
Hottelet pranešimas iki šiol gu- biąs berlynietis Eįerh. Stern sa
lėjo JAV valstybės departamen- kosi turįs net to Martino fotogra
fo archyve. Tik dabar, Litvino- 
vui mirus, jis paskelbtas.

Kodėl Litvinovas tada

Austrija reikalauja laisvės
Kai Sovietai atsisakė svarsty

ti Austiriįos taikos sutartį, pasta- . 
rosios vyriausybė nutarė vaka- 
čiams pasiūlyti ir pati imtis ra
dikalesnių priemonių. Austrija 
žada pareikalauti, kad vakarie
čiai paskelbtų, jog Austrija jų 
akyse yra laisva ir suvereni vals
tybė; reikalauti, kad jos klausi
mas būtu iškeltas JT ir kad ten 
būtų priimta rezoliucija, ragi- 
nanti Sovietus pasitraukti iš 
Austrijos; tuo pat metu paprašy
ti, kad vakariečių kariuomenė 
Austrijoje pasiliktų tol, kol ne
išeis Sovietų kariuomenė, bet 
kad toji kariuomenė būtų išlai
koma ne Austrų, bet pačių Va
karų valstybių. Be to, austrai1 
nori, kad amerikiečiai jiems pa- . 
gelbėtų pastatyti ir apmokyti 10 ! 
divizijų ir kad neprekiautų su 
įmonėmis esančiomis sovietų ži-' 
nioje.

kad
įjau pereitais metais amerikiečiai 
; Vokietijoje pradėjo savo centri
nius sandėlius perkeldinėti į Va
karus nuo Reino. Karo atvejy 
apginti tarpą tarp Elbės ir Rei
no, matyti, nesitikima. Ten lik
sią tik 4 amerikiečių divizijos ir 

’dvi šarvuočių brigados.

J9

rado
vien iš Lietuvos esą deportuota reikalinga taip kalbėti?

Spėjama, kad jis tada jau bu
vo gavęs, žinių apie savo pašalini
mą ir norėjo įsigyti nuopelnų, 

apie esamus sovietuose vargus ir, Išėjus iš ministerijos to pasiekti 
augantį pasipriešinimą. |jau būtų buvę negalima.

ŠŪVIAI ANTARKTIKOJE
Britų ir argentiniečių ginčas < zė, kuri betgi nuo 1949 m. nebu- 

dėl bazių Antarktikoje priėjo iki vo naudojama.
gana griežtų formų. Vasario 1 d. I Buenos ’Aires buvo padarytas
M___ _ M — a * ______ M 1____t Y. » . « • ___ * M

60.000 lietuvių į Rusijos gilumą. 
Pabėgančių iš už geležinės už
dangos vis atnešama naujų žinių

PROF. BRAZAIČIO SPAUDOS KONFERENCIJA NIUJORKEi.

Dėkoja lietuviškai spaudai Amerikoje už talką • Padarė 1951 
m. žygių bei darbų apžvalgą • Tikisi Vadovaujančių Veiks
nių konferencijos šiais metais •

(Niujorko bendradarbio ALMAUS)

• Praėjusį šeštadienį Brook-; tų atkurtas tose valstybėse, kur 
lyno Ateitininkų Ramovėje įvy-' jis buvo suspenduotas iki paga- 
ko vietos lietuvių žurnalistų sky- į liaū bus sudaryta ir pripažinta 
riaus sekretoriaus sukviesta 7-j i. vyriausybė (egzilinė ar kitokiu 

I lietuvių spaudos konferencija, vardu); d) mėgsti santykius su
■ kuriai pranešimą padarė VLIKo, kitais europiečiais bendrai kovai, 
i narys J. Brazaitis. Daugiau kaip o ypatingai su kaimynais ateities

Bormanas gyvas? j I3 lietuviškų laikraščių bei radi- sugyvenimo ir bendradarbiavi- 
. . * __.i, . j x ’ jofonų atstovai buvo išsamiai pa1- mo galimybėms paruošti”.Apie Hitlerio pavaduotoją M. informuoti apie paskutiniuosius. Vadovauja veiksniai esą pasi- Bormaną vėl pasklido naujų į VLIKo darbus p BrazaitiS) pra-1 dalinę darbo sritis: Europą “pri- 
• J'- * — 1 * • 1. z— ' dėdamas konferenciją, pirmiau- žiūri” VLIKas, Ameriką — AL

šia padėkojo Amerikos hetu- Tas su PaLieGrupe. Esą, pasta- 
i viams žurnalistams už “vienin- rųjų darbuotė bene lengvesnė,
■ gą talką” VLIKo sunkiame dar- nes “Amerikinėje plotmėje Lie- 
be. Spaudai skirtame pranešime tuvos klausimas buvo ir yra tei-

j p. Br. pastebėjo, jog Lietuvos iš- singai suprastas”. Tuo tarpu Eu- 
. i_.—x-’- ropa reikalauja didesnių pastan

gų. Tam tikslui ten sudarytas 
liet diplomatų “smogiamasis 
būrys”: Turauskas. Lanskorons- 
kis, Baltrušaitis, Savickis, Bač- 
kis sudaro “labai veiklią ir kom- 
petetingą Lietvą reprezentuo
jančią ekipą”. Jų dėka Lietuva 
žinoma ir Europos sąjūdyje, pas 
federalists, įvairiuose komite
tuose, pas žurnalistus ir kitus 
viešus ir neviešus sambūrius. 
Brazaitis labai augštai įvertinęs

fijų ir
ipnev W ivxmunv iuivgia-,laisvinima VLIKas grindžia tik 
esąs visiškai Įsitikinęs ta-> Įimu R- vakarų ko'nfliktu.

■ Nors netikslinga spėlioti kada šis 
konfliktas įvyks, VLIKas randa, 
jog visi pasaulio įvykiai eina 
mums palankia kryptimi. “Toje 
pasaulinio masto įvykių raidoje 
mūsų uždaviniai bent ketveriopi: 
a) Lietuvos klausimą tarptauti
niame gyvenime palaikyti gyvą 
ir panaudoti visas progas jam ak
tualinti; b) prezentuoti* Lietuvą 
visose tarptautinėse institucijo
se, organizacijose, spaudoje, kaip' S. Garbačiausko veiklą Šveicari- 
lygiateisę europinės bendruome- ’ joje, žurnalistų V. Mincevičiaus 
nės narį, nors pavergtą, bet ko- J Italijoje, o K. Čibiro Pietų Ame- 
vojantį.ir pasiryžusį įsijungti į rikoje. Estų raižytojas E. Scha-

ciškonų kolegijos Romoje vienas 
vienuolis vokietis paneigęs, kad 
ten Bormanas būtų prisiglaudęs. 
Gi pats tėvas Martini prisipaži
nęs esąs Bormanas. Iš Berlyno 
pasprukęs į Italiją, iš ten peisikė- 
lęs į Ispaniją ir prieš 114 metų 
vėl grįžęs į Italiją.

Kaip žinia, Bormanas Nium- 
i bergo teismo yra nuteistas mirti 
Už akių.

Argentinos laivai neleido bri-,tuo reikalu demaršas. Gautas at- kad gen. Eisenhoweris savo pos- r—„—, —o„ r ,------- ------- —----------------
^ms išlipti Hope Bay krantan, sakymas, kad šaudydami ir ne- te liks bent iki birželio mėn., jeiv Europos bendruomenę, kai tik1 per buvo atskirai prisimintais, 
įleisdami perspėjamus šūvius, leisdami išsikelti į krantą esą respublikonai jį ir statytų kan- ’ okupacija bus pašalinta; c) siek- kurio paskaitos per Šveicarijos ir 
Hope Bay yra buvusi Britų ba-. “instrukcijas peržengę”. < uiaatu į prezidentus., ti, kad Lietuvos atstovavimas bū- ’ Vokietijos radiofonus apie Lie-

tuvą sukėlusios tiek susidomėji
mo. Atskirai Brazaitis užsiminė 
“netikėtas problemas”, kaip tai 
ateities Rusijos klausimas. Yra 
ir ne rusų, norinčių mažųjų pri
klausomybės Rusų imperialis
tams. Kerenskis esąs viešai de
klaravęs Pabaltijo suverinetą, 
bet štai prof. E. Lemberg, Stutt- 
garte išleistoje knygoje “Ge- 
schichte dės Nationalismus”, 
įsakmiai pasisako prieš mažas 
tautas (vertas nacio Haushoferio 
mokinys! A.), nelaikydamas jų 
net tautomis, bet kiltimis ir jų 
norą vesti savo nepriklausomą 
gyvenimą vadindamas absurdu. 
Sakoma, jog jis radęs pritarimo 
ir pas kaikuriuos amerikiečių po
litikus, tad VLIKas “laiko šias 
jo idėjas pavojingomis”. Rūpes
tingai sekama vokiečių spauda, 
kad būtų galima laiku užbėgti 
už akių tokiems pasiūlymams, 
kaip tūlo Stuttgarto .laikraščio 
“atiduoti” lenkams Vilnių ir 
Lvovą, o iš anų atgauti Oderį ir 
Neisses sritis.

Po pertraukos sekė klausimai, 
patiekti daugiausiai “Vienybės” 
ir “T2“ bendradarbių, į kuriuos 
Brazaitis mielai atsakė. Patie
kiu jų sumą sumarum: Su “me- 
melaenderiais“ santykiai tikrai 
užmegsti ir juos veda M. Brakas. 
Po 1947 m. konferencijos nutari
mo, kad pasiuntiniai atsisakė 
tartis su lenkais, VLIKas nieko 
šia kryptimi nedarė, nes laiko, 
jog tai turi būti nuspręsta bend
ru lietuviškųjų vadovaujančių 

(Nukelta į 2 psl.)
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KAI ŠIRDIS NELEIDŽIA

GEDIMINAS GAL£A

Karaliaučiaus srities ūkis
rikiuotis prie lietuviškojo lyg
mens, bet Karaliaučiaus uostas

geografinė aptartis
Reicho valdžioje Rytprūsiai 

buvo padalinti į 4 apygardas: 
Gumbinės, Karaliaučiaus, Allen- 
stein ir Verder, kuris apėmė va
karinę Prūsiją. Tų apygardų 
bendras plotas 1937. I. 1 sienose 
siekė 36.991 kv. km., 1933 m. su
rašymo duomenimis turėjo 

j 2.333.301 gyventoją, taigi 1 kv. 
km. išpuolė 63,1 gyv.

Potsdamo konferencijoje So
vietams priskirtoji Karaliau
čiaus sritis ąpima Karaliaučiaus 
ir Gumbinės apkarpytas apygar
das, nes nuo jų atskelta eilė ap
skričių. Karaliaučiaus apygardos 
plotas siekė 13.146 kv. km., turė
jo 957.363 gyventojus, kurių dau
giau trečdalio buvo susitelkę Ka
raliaučiuje. Nuo šio ploto atskel
ta ir priskirta Lenkijai Barten- 
stein, Schipenbeil ir žymi dalis 
Brausberg apskrities. Gumbinės 
apygarda dar labiau apkarpytą/ 
nes Lenkijai priskirta Loetzen, 
Lyck, Angerbufg ir dalis Gal
dapės apskrities. Gumbinės apy
gardos plotas siekė 9.399 kv. km£ 
o gyventojų buvo 546.260. Nuo 
abiejų apygardų, kurių plotas 
siekė 22.545 kv. km., Lenkijai pri
skirta 6.945 kv. km. Karaliau
čiaus srities plotas, kurį šian
dieną valdo Sovietai, o ateityje 
turėtų būti prijungtas prie Lie
tuvos, siekia 15.500 kv. km. Ka
raliaučius gyventojų turėjo 339.- 
495. Lenkijai tekusios dalies 
miestų gyventojų skaičius ir Ka
raliaučiaus srities miestų gyven
tojų skaičius yra maždaug toly-

Visi, turbūt, atsimename Krilovo pasakėčią apie žmogų, kuris' 
nuėjo kartą zoologijos sodą aplankyti. Draugo paklaustas, ką jis 
mątęs, atsakė stebėjęs skruzdėles, mažas žolytes ir kitas smulk
menas. Patikslintas, ar pastebėjęs dramblį, atsakė:

— Ne, dramblio tai nepastebėjau ...
Kad šitokių pasakėčioje minimų žmonių yra apie mus, kiekvie

nas žinome. Apie juos rašo rašytojai su jais mes patys susitinkame.

1 Jautri širdis ir alkani vaikai
Jurgis Jankus “Pabėgėlių” apysakėlėje (“Pirmojo rūpesčio” 

knygoje) aprašo Jovarą, kuris pakeliui į tremtį paprašė dviejų 
pavargusių dukrelių tėvą Ragnį papjauti jo karvę. Jo širdis to ne
leidžianti padalyti, nes tiek laiko kartu išvargta. Už papjovimą 
duosiąs taukų.

Tačiau pas karvę taukų nerasta, ir Ragnys nieko negavo. Dar 
daugiau: kai rytą reikėjo skubiai dangintis iš po šūvių, kai Ragnio 
dukterys nebegalėjo paeiti ir jis prašė pavėžyti, šis tiktai “sukirto 
arkliams po botagą; vežimas sugirgždėjo ir pašoko iš vietos”...

Panašų vaizdą piešia ir Al. Baronas “Gero žmogaus” kūrinėlyje 
(“Žvaigždžių ir vėjų” knygoje): Vėberis giriasi karo metu šaudęs 
į bėgančius sodžiaus žmones, o vėliau prašo bičiulį jo triušį pa
pjauti, nes jam esą jo gaila ... ”

Kaip toje pasakėčioje: ir Jovaras, ir Vėberis jaučiasi negalį 
maistui gyvulio papjauti, o žmonių atžvilgiu neturi širdies.

♦ ‘ . Širdis ir veiksmas
Tokios disproporcijos pilnas kasdienis mūsų gyvenimas.
Kiekvienas, kas tik gali, kalba gražiausius žodžius apie Tėvynės 

medę ir ilgesį, apie viešąją dorovę ir žmoniškumą, o savo veiks
mais visai ką kita parodo.

Tėvai nuoširdžiai kalba apie Lietuvą. Prisimena savo namus, 
paliktus darbus, užsimena apie gražią tėviškės aplinką. Su nerimu - . ..
:. . .. . . .. . , , ,. .... * t Igus. Karahauciaus Sntyje mme-sirdvie ir ilgesiu akyse klausia, kada galės namo sugrįžti.. . Šaka miestaž Karaliaučius,

Tilžė, Įsrutis, Ragainė, Brauns- 
bergas, Piluva. . >

Čia minimi gyventojų duome
nys pateikiami tik bendrai orien
tacijai, nes ateityje lems nauji 
veiksniai. Pasiekiančios žinios, 
kurių tikslumas yrą svarstyti
nas, verčia daryti išvadą, jog da
bartinis gyventojų pasiskaidy- 
mas ir jų sudėtis Karaliaučiaus 
srityje yra visai skirtingas nuo 
prieškarinio. Tą išdavą lėmė ne

širdyje ir ilgesiu akyse klausia, kada galės namo sugrįžti.. .. Šalia 
gi veikia liehivių mokykla, kur lietuviukai mokomi mylėti savo 
Tėvynę, pažinti jos praeitį, išmokti skaitymo, rašymo. Kai tokie 
romantiškai nusiteikę tėvai, paraginti leisti savo vaikus į lietu
višką mokyklą, atsako: “O kur nueisi su ta lietuvių kalba?” — ne- 
noroms prisimena' “jautrusis” Jovaras.

Arba vėl: lietuvis svetimtaučiui pasididžiuodamas pasakoja 
apie Tėvynėje kovojančius partizanus, pabrėždamas lietuvių tautos 
atkaklumą ir ryžtą. Tuo tarpu kai jam pasiūloma lietuviška knyga, 
jis, lyg tas Vėberis, ątsiniekina: “Et, gaila pinigo . ..”

Kitas vėl pabrėžia krikščioniškus lietuvių papročius, stebėda
masis, kodėl kiti Kūčių vakarienės su plotkele nepažįsta, o į savo

tini šie miestan Karaliaučius,

ir apstybę jų planų Lietuvai su
vokietinti, kaip bebūtų Europa 
tvarkoma, turį dėti visas pastan
gas, kad t8rp Lietuvos ir Vokie
tijos būtų sudaryta užtvara, ku
ri istorijos ilgais tarpsniais buvo 
vo laistyta lietuvišku krauju. 
Šis samprotavimai mus verčia 
užsispirti dėl Rytprūsių padali
nimo. Jei tat nebus dabar pada
ryta, ateityje Lietuva turės per
gyventi didelius pavojus, kurie 
gali vėl pakartoti istorinius pa
dalinimus, o greičiausia, lietuvių 
išnaikinimą ir krašto kolonizavi
mą vokiečiais.

2. Karaliaučiaus srities 
ūkis

Žemės ūkis. Karaliaučiaus sri
ties žemuma, išraižyta apstybės 
nedidelių upių' nėra iš derlin
giausių ir tinkamiausių kvie
čiams, cukriniams runkeliams ar 
kitoms kultūroms plėsti. Vokie
tijagavusi iš Prancūzijos 5 mili
jardus aukso frankų, Rytprūsių 
žemę nusausino ir daug kur pa
vertė ganyklomis. Ten pastatyti 
įgąrj trobesiai, keliai, kad iš pir
mo žingsnio būtų galima išskir
ti vokiečio ir ruso valdomą žemę.

Karaliaučiaus srityje, išskyrus 
miestus, gyventojai daugumoje 
vertėsi žemės ūkiu. Rytprūsiuo
se vertėsi žemės ūkiu 55,7% visų 
gyventojų. Iš'‘grūdų kultūrų, 
kaip ir Lietuvoje, pirmavo ru
giai ir avižos, p toliau sekė bul
vės, ankštiniai; Prieš karą ten 
pradėta plėsti cukrinių runkelių 
^ĮUginūųas. Tačiau tos visos kul
tūros pamažu 'buvo hf^rhėl'gtos 
gyvulių ūkįo^^eno ūkis' sudarė 
Žymią dalį tintos ūkio pa j amų.

Karaliaučiaus;srityje buvo pla-

-vien vokiečių... pa’T* V' - . T* •- -*t5.‘ -<
-_____________ --. ...

6še viešoji nuomonė nėra labai aiški, bet ne kartą ji 
yra ir^vėfka, ir visai vietoje. Kiekvienas jaučia reikalą paplakti 
tuos, kurie svetur neatlieka “ambasadorių” vaidmens.

Tačiau tada, kai paliečiamas savasis AŠ, atrodo, viešos nuomo
nės visai nepaisoma. Tartum ji liestų tik kitus, visuomet tik kitus.

Prieš porą metų viena jauna šeima kartu su kitais piktinosi, kad, 
rodos, taip gražiai sugyvenusi šeima persiskyrė. Nesigailėjo žodžių, 
nei pamokymų. Šiandien ana kritikuota šeima vėl kartu gyvena, 
o šiuodu pastarieji persiskyrė.

Kitas garsiai barėsi, kam įvairūs nusikaltėliai gadiną lietuvių 
vardą. Pats gi taip “pataisė” tą vardą, kad pateko į kalėjimą ir į 
pirmus laikraščio puslapius.

Tr tokių pavyzdžių, kurie vaizduoja tarp mūsų gyvenančius 
Jovarus ir Vėberius, yra netaip jau maža. Viešoji nuomonė nu
teisia, o klaidos kartojasi.

Klaidos paprastai moko žmones. Ne kartą jos brangiai ir kai
nuoja.

Klaidų padaro visi. Vėliau stengiasi jų nebekartoti.
Tačiau klaidų negalima ginti, negalima jų ir savo “gerašir

diškumu” teisinti. Širdis negali leisti dvilypumo: jeigu ji jautri 
mažuose savo AŠ reikaluose, turėtų būti jautri ir visuomeniniuose, 
viešuose dalykuose. J. Kuzmickis.

y

tant ilgiems mušiams, 'likusių vo
kiečių iškeldinimas Sovietams 
sritį valdant, bet ir eilė strategi
nių ir politinių Maskvos sampro
tavimų, kurie jau yra virtę tik
rove. Todėl gyventojų pasiskirs
tymo Reicho valdytuose Rytprū
siuose ar nūdienėje sovietinėje 
Karaliaučiaus srityje negalime 
laikyti pagrindu ateitį saistan
čiomis išvadomis. Vienas dalykas 
turi būti mums visai aiškus, kad 
Vokietijai atgavus Karaliau
čiaus sritį, ten gyvenę lietuviai 
vargu ras progos prisiglausti. 
Trečiojo Reicho metu darytas 
ten lietuviškų vietovardžių su- 
vokietinimas bus pratęstas ligi 
galutino logiško samprotavimo: 
iššluoti paskutinį lietuvį, kad 
amžiams sukūrus vokišką tvirto
vę, iš kurios būtų veržiamasi į 
Rytus. Lietuviai, žinodami vo
kiškąją užmačią veržtis į Rytus

PROF. BRAZAIČIO SPAUDOS KONFERENCIJA NIUJORKE
(Atkelta iš 1 psl.) 

veiksnių susitarimu. Užmegsti 
ryšiai su Ispanija ir Portugali
ja, tikimasi konkrečių rezulta
tų. Bonnos vyriausybė nepriimi- 
nėja jokių atstovų ar pasiuntinių, 
kol ten valdo trys komisarai. Dr. 
Meierio Brazilijoje priėmimą, 
kaip Lietuvos atstovo, Brazaitis 
priimąs su pasitenkinimu. Latvi
jos charge d’affaires Feldmanio 
vizitą pas Trumaną tėnka laikyti 
sumanumo, energijos ir pasiryži
mo rezultatu (Pikti gandai Niu
jorke sako, jog mūsų kaimynai 
norėję užbėgti už akių lietuvių 
delegacijai, kuri norinti Truma
ną aplankyti vasario 16 proga). 
VLIKas išlaiko tik 2 asmenis, ki
ti apmokami pagal nuveiktus 
darbus. Mažosios Lietuvos Tary
ba nelaiko Maž. Lietuvos atsto
vo į VLIKą įsileidimo klausimo 
aktualiu. LRS-vei tebegalioja VL 
IKo nuosprendis, jog tai yra

naši. Dėkojame, jog teikėtės 
mums pareikšti savo nuomonę 
dėl problemos, kuri JAV-bių de
legacijai Jungtinėse Tautose yra 
“of such serious concern”. Taigi 
ambasadorius Gross ir jo parei
gūnai kur kas tiksliau interpre- 

cfją, kurioje dalyvautų ALT, VL tuoj a demokratų amerikiečių 
IK, PLG, MLT ir tt. LRS nebū- ' .............
tų kviečiama. VLIKas labai ska
tintų ir džiaugtųsi lietuvių žur
nalistų įsijungimu į organizuotą 
kovą. Tikisi, jog senieji LŽS-gos 
bosai “prisikels iš numirusių“.

Aštuntoji konfęrencija tikima
si įvyks dar ateinančią savaitę 
V. Sidzikauskui trečiadienį iš ry
to parskridus iš Europos.

• Nors lietuvių žurnalistas 
“Vienybėje” labai užsigavo, kad 
nė Amerikos piliečiai lietuviai 
pabėgėliai išdrįso šaukti savo žu
domai tėvų žemei “SOS”, protes
to laiškais JT delegacijoms, Jū
sų bendradarbis, sausio 2 d. iš 

“skaldomasis veiksnys“. J. Bra- Paryžiaus, Hotel Astoria gavo 
zaitis apgailestaująs, jog lietu-,šio turinio, JAV delegacijos in- 
viškoje spaudoje per daug vietos formacijos direktoriaus Porter 
skiriama negatyviajai VLIKo j McKeever pasirašytą, sausio 19 

išsiųstą atsakymą: “Dear Mr. Al- 
mus: Ambasadoriaus Gross pave
damas turiu garbę Jums praneš
ti, jog Jūsų laišką, liečiantį žmo
gaus teisių pažeidimą sovietų pa
vergtoje Lietuvoje, mes gavome. 
Jis buvo perduotas mūsų užsie
nių reikalų ministerijos pareigū
nams, kurie šia problema rūpi-

būti nuspręsta visų grupių vien
balsiu sutarimu. Iš Leituvos pa
bėgę žvejai turėjo atvykti į Ame
riką prieš Kalėdas, dabar tikima
si betrukus. Tikimasi, jog šiais 
mėtai tikrai pasiseks sušaukti va
dovaujančių veiksnių konferen-

organizacinei veiklai, užmirš
tant degamuosius lietuvybės rei
kalus, tas pats atsispindi ir VLI 
Ke. VLIKas tebelaiko save tik
ruoju kovojančio krašto atstovu 
ir organu, apjungiančiu dižiumą 
lietuviškosios pabėgėlių ir išei
vių bendruomenės. LRS įsilei
dimo į VLIKą problema turėtų.

posakį: “this is the government 
of the people, by the people, for 
the people!”.

• “Naujienos”, o tada ir “Vie
nybė” aną savaitę užsipuolė, kad 
“VLIKas įsakinėja Vašingtonui”. 
Esą, paskutinė Eltos telegrama, 
reikalaujanti protestuoti prieš 
JAV deleg. pirm. Rooseveltienės 
pareiškimą Vašingtone, buvęs 
“išsišokimas” ir net “akiplėšiš
kumas”. Gerai informuoti mūsų 
šaltiniai Niujorke sutinka, jog 
Eltos pareiškimas nebuvęs “tiks
lus”. Tačiau VLIKo akcija išju
dinti “tylos sąmokslą”, atrodo, 
davė tikrai gerų rezultatų. Ame
rikiečių demokratų sluogsniuose 
mūsų informacijos žmonėms bu
vo prasitarta, jog Mrs. Eli Roo
sevelt likimas jau esąs nuspręs
tas. Ji po kurio laiko “pati” ty
liai iš savo užimamo posto pasi
trauksianti. Esą, galimas daly
kas, kad įspūdžiui užtušuoti p. 
Rooseveltienė dar prieš JT se
sijos pabaigą išvyksiafiti aplan
kyti Izraelio ir kitų Artimųjų 
Rytų valstybių.

nes?tesiekia 15%; $ors Lietuvoj e 
17% bendro plpto^Nenašaus miš- 
kp juostą*ažtiigtame KuršiųUžu- 
tekio ir Baltijos pakrantėm.

Bendrai tarus, tos srities že
mės ūkis neseniai, t.y. šiame am
žiuje, suintensyvintas. Čia daug 
prisidėjo “Ostdeutsches Sied- 
iungswerk” organizacija, kurios 

kraštą ūkiškai 
išugdytv*t^.^k<3OTiizuoti, kita
taučius sistematingai suvokietin
ti ir vokiškąją kultūrą puoselėti. 
Tam tikslui jau O. von Bismark 
laikais buvo sudaryti slapti fon
dai, kuriems finansinių priemo
nių tęsėta iki Rytprūsių nete
kimo. ’ ■

Kita organizacija, vadinama 
“Osthilfe”, kuri 1928 m. tapo vie
šu reikalu, nes buvo išleistas ati
tinkamas įstatymas, kuriame jos 
tikslas štai kaip aptariamas: 
“Remti žemės ūkį tos srities, ku
ri yra į rytus nuo Elbės, ir pagel
bėti jam atsikratyti nuo skolų”. 
Šis įstatymas pagelbėjo ne tiek 
Rytprūsiams, bet vokiečiams at- 
sidūrusiemš Dancigo koridoriu
je ir Klaipėdos krašte.

Trečioji organizacija . buvo 
“Ostpreussenhilfe” remti Ryt
prūsiams, kad jie teritoriniai bu
vo atidalinti nuo Reicho. Jų 
ūkiška padėtis buvo sunki. Jei ne 
toji parama, kaikuriais metais 
siekusi iki 200 mil. RM, Rytprū
sių ūkis būtų atsidūręs visiškoje 
suirutėje. Trečiajam Reichui 
rūpėjo ne vien Rytprūsiuose ska
tinti žemės ūkį, tenkinti Vokieti
jos autarkinio ūkio reikalavimus, 
bet ir pramonę ugdyti.

Karaliaučiaus srities ūkiai yra 
vidutiniško dydžio: 5-20 ha ūkiai 
apima 50% žemės ūkio ploto.

Žuvų ūkis palyginti menkas, 
nes Karaliaučiaus srities pajū
ryje kasmet pagaudavo nedau
giau 10.000 to žuvies, kurios ver
tė siekė 2,2 mil. RM.

Pramonė. Karaliaučiaus sritis 
yra nepramoninga, nes neturi 
jai būtinų žaliavų, pramoninių 
tradicijų ir amatininkų? Pasta
rieji galėjo būti įvežti iš Vokie
tijos, jei būtų ką apdirbti ar per
dirbti. Pramonės įmonės gana 
smulkios. Daugumoje tų įmonių- 
tedirbo šeimos nariai, tesamdant 
vieną kitą - darbininką iš šalies. 
Pramonės, amatų ir prekybos 
įmonių skaičius Rytprūsiuose 
siekė 80.000, tačiau tebuvo tik 
2000 įmonių, kuriose dirbo 5 as
menys ar daugiau.

Rytprūsių pramonė, daugumo
je, tebuvo skirta vietos reikalavi
mams tenkinti: žemės ūkio ga
minių apdirbamoji pramonė: 
cukraus, alaus, spirito, skerdyk
los, pieninės, lentpiūvės, žuvų 
konservavimas; žemės turtų: 
durpių kasyklos, plytinės, ginta
ro kasyklos ir-perdirbimas; me-|

džio perdirbimas: didelio masto 
celulozės fabrikai Karaliaučiuje 
ir Tilžėje, tenkinę Reicho rinką; 
tekstilės: verpyklos, audyklos; 
geležies: liejyklos, mašinų gamy
ba, o ypač laivų statyklos Kara
liaučiuje.

Rytprūsiai nesukūrė stambio
sios geležies pramonės, nors Šve
dijos rūda visai arti ir galėjo bū
ti atvežta pigiu vandens keliu. 
Anglies trūkumas ir gana bran
gus jos tiekimas iš Silezijos ar 
Ruhr sričių užkirto kelią Ryt
prūsiuose įkurdinti geležies ga
mybos įmones. Tuo atveju ten te
liko proga apdirbti geležį ar iš 
jos ką gaminti.

Rytprūsiai turėjo daugiau miš? 
ko už Lietuvą, tačiau jį tausojo. 
Iš Lietuvos buvo įvežtas apdirb
tas medis. Sovietai medžio išve
žimu siekė ne tiek ūkiškų, kiek 
politinių tikslų, nes staigiu nu
traukimu medžio tiekimo Esti
joje, vėliau Latvijoje -stengėsi 
sukurti nepasitenkinimą darbi-' 
ninkijoje.

Karaliaučiaus srityje paminė
tinos gintaro kasyklos Palminin
kuose, kuriose, kaikuriais me
tais, dirbo 1000 darbininkų. Ten 
kasmet iškasta apie 400 to ginta
ro žaliavos. Tačiau ši pramonė 
kasmet mažėjo. Ateityje šiai pra
monei vargu skirtinas didesnis 
vaidmuo.

Jei tos srities žemės ūkį reikės 
atkurti iš pagrindų, ir jis vargu 
galės lygintis savo gamyba su 
derlingomis Lietuvos sritimis, 
apdirbamoji ir perdirbamoji 
pramonė susilauks naujo palan
kaus tarpsnio/ kai Karaliaučiaus 
uostas galės patarnauti visam jo 
užnugariui. Rytprūsiams išpuolė 
išsiversti savais ištekliais, todėl 
buvusiam pragyvenimo lygme
niui palaikyti turėjo gauti para
mą iš šalies. Karaliaučiaus sritį 
prijungus prie Lietuvos, padėtis 
pakitėtų, nes žemės ūkis tebūtų 
tik papildiniu, kuris jau turės

nugarių tebuvo siaura ūkiška 
juosta. Jo Užnugariui padidėjus, 
susidarytų palankios sąlygos 
įvairių sričių pramonei plėsti. 
Čia prisimintina Klaipėda, kai 
per trumpą laiką buvo išugdytos 
stambios pramonės įmonės, o se
niau įkurdintos buvo įdarbintos. 
Tuo atveju, Karaliaučiaus srities 
pramonėje dirbančių skaičius ne 
tik neatsiliktų buvusio lygmens 
—19,2%, bet lengvai galėtų padi
dėti.

Prekyba. Karaliaučius jau 
anuomet buvo įjungtas į Hanzos 
sferą. Ne vien jame, bet ir Tilžė
je buvo įkurdintos Hanzos konto
ros. Prieš I Pasaulinį karą Kara
liaučius buvo stambus didmenų 
prekybos centras. Karaliaučiuje 
vyko didelė prekių apykaita tarp 
Vokietijos ir Rusijos. Sovietams 
vedant autarkinę ūkio politiką 
ir siekiant paskubomis kraštą 
supramoninti, Karaliaučiaus 
vaidmuo sumažėjo tarptautinėje 
prekyboje. Jam išpuolė tenkintis 
sovietinės prekybos nuotrupo
mis ir kaikurių Lietuvos, Lenki
jos sričių aptarnavimu. Pav., 
1925 m., kai dar ’ neturėjome 
Šiaulių - Kretingos . geležinkelio, 
Rytprūsiuose tesivertė prekyba 
ir dirbo susisiekime 12,2% visų 
gyventojų, nors tuo metu nemaža 
dalis Lietuvos prekių ėjo tranzi
tu per Karaliaučių.

Keliai. Rytprūsių kelių tinklas 
nėra taip gerai suorganizuotas 
kaip vidurinėje ar vakarinėje 
Vokietijoje, tačiau jis-žymiai to
bulesnis negu kraštuose į rytus 
nuo Vokietijoe. Bendrai tarus, 
Rytprūsiuose geležinkelių tinklo 
ilgis siekė 2000 km. (Nepriklau
somos Lietuvos —1640 km.).

Rytprūsių platieji geležinke
liai priklausė valstybei, kai siau
rieji buvo privatūs. Svarbiausia 
geležinkelio linija — Karaliau- 
čius-Įsrutis-Kaunas 225 km. ilgio.

Plentų tinklas yra ganėtinas, 
nes jais sujungti svarbiausi cen
trai. Kelių tinklas ypač tankus 
Karaliaučiaus apylinkėse. Ne- i

blogas' kelių tinklas Panemu- 
niais, bet labai retas Kuršių Užu- 
tekos žemumose.

Karaliaučiaus jjritis yra ūpin
ga, tačiau tos upės, išskyrus 
Prieglių 133 km. ilgio, yra trum
pos, mažai vandeningos ir tran
sportui mažai tetinka. Todėl Ka
raliaučius, neturėdamas van
dens kelių, kurie jį surištų su 
užnugariu, buvo aptarnautas 
brangesnio transporto — geležin
kelių.

Lietuviškoji svarbiausia upė 
Nemunas, deltoje labai išsišako
jusi, sujungta su Karaliaučiumi 
Gilija, iš Nemuno ištekanti Til
žės žemumoje, 37 ' km. ilgio, 
Friedricho kanalu jungiama su- 
Deimena ties Labguva, o ta upė 
ties Teplava pasiekia Prieglių, 
kertantį Karaliaučių ir įtekantį 
į Aismarių užutekį. Deimena, 
Priegliaus ištaka, 42 km. ilgio, 
1,5 m. gylio. Ja ir Friedricho ka
nalu, 19 km. ilgio, to paties gy
lio kaip ir Deimena, gali plaukti 
134 to laivai.
. Karaliaučiaus srities didžiau
sia upė yra Prieglius, kurios gy
lis vos teprašoka 1 m. Jo intakas 
Įsra, 75 km. ilgio, tik kelis km. 
tetinka laivininkystei. Kitos jo 
intakos: vandeningas Angerapis, 
144 km. ilgio, Alna 180 km. ilgio, 
važmos laivams tetinka 54 km.

Į Aismares įtekančių upių pa
minėtinos Fryza 60 km. ir Pa- 
sargė 120 km. ilgio, kurios įteka 
aukščiau Braunsgerb, eitų siena 
tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Nežiūrint į . Rytprūsių upių 
gausumą, jos mažai naudingos 
prekių važmai, nes pastaruoju 
metu, nedideliuose nuotoliuose 
jas konkuruoja sunkvežimiai, o 
jų trumpumas ir seklumas dide
liuose nuostoliuose užleidžia pir
menybę geležinkeliams.

Karaliaučiaus srities ūkį karas 
gerokai sunaikino, paliesdamas 
ne vien srities miestus, pramonę, 
amatus, žemės ūkį, prekybą, ku
ri pasiekė pirmykštį laipsnį, bet 
ir miškus. Todėl srities ūkio ap- 
tartis tegali patarnauti praeičiai 
pažinti. Tais samprotavimais ir 
čia vengta statistikos lentelių.

“GLOS POLSKI” MOKĖ IR NUNOKĖ
fihanšiškm pajėgi, lenkų grupė, 
vad. ZwiązekNarodowy Polakow 
w Kanadzie, Toronte nuo 1950 
m. pabaigos leidžia Glos Polski. 
Savaitraštis neblogai tvarkomas. 
Nors ir aiškios nacionalinės ten
dencijos, tačiau rūpinasi dau
giausia dabartiniais savo tautos 
vargais ir lietuvių neužkabinda- i 
vo. Tik š.m. sausio 24 d. numery 
pats redaktorius p. St. Zybala, 
matyt, pristigęs temų, panoro pa
mokyti ir sugėdinti lietuvius, 
augštu globojančio dėdės tonu 
prikibdamas prie “Tėviškės Ži
burių” dviem klausimais: kam 
mes tebesvajoją apie Vilniaus 
kraštą, kaip Lietuvos Respubli
kos dalį ir kam propaguoją at
lietuvinti suslavintas pavardes.

Girdi “Mažų bylų dideli žmo
nės” norį iškilti savųjų grupe
lių tarpe, griebdamiesi patrij eti
nės demagogijos, tai esą“ tam tik
ra lietuviška srovė”, kuri “prieš 
viską, kas lenkiška, užimanti 
“didvalstybės” pozą”, kai “lietu
viškieji ir lenkiškieji veiksniai, 
kad ir turėdami vieni antriems 
ką pasakyti, sutaria,*kdd ginčija
mas problemas bus galima iš
spręsti — bet pirmiausia reikia 
sukurti atmosferą nuoširdaus 
broliško sutarimo ir kaimyniško 
bendradarbiavimo”.

Teisingos išvados, bet tik ne iš 
p. Zybalos straipsnio.

Labiausiai p. Zybalą suerzino 
“TŽ” paskelbta žinutė, kad ruo
šiamą Lietuvos žemėlapį, kuria
me sienas nutarta išvesti pagal 
su kaimynais sudarytas sutartis, 
o su Lenkija — pagal Curzono li
niją, nes Lietuva ir Lenkija nie
kad sienų sutarties nebuvo su
dariusios. Čia p. Z. šoko ironi
zuoti. Esą, Curzono linija Len
kijai rytine siena buvusi paskir
ta Jaltoje Roosevelto, Churchil- 
lio ir Stalino, tad prie “Didžiųjų 
Trejukės“ prisidedąs ir prof. 
Pakštas, nes Trumanas, jei būtų 
prieita prie naujos Jaltos, grei
čiausia nebesidėtų. Toliau p. Z. 
vysto mintį, kad šitoks pasirėmi- 
mas Jaltos sprendimu reiškiąs, 
kad lietuviai (pasak p. Z., prof. 
Pakštas) pripažįsta ir sovietinę 
Lietuvos aneksiją, kuri taip pat 
patvirtinta Jaltoje.

Gal p. Zybalai ši dialektika ir 
atrodo stipri, bet mums ji silp
noka, nes Lietuva Curzono lini
ją ne šiandien ir ne 1945 m. pri
pažino, bet ją priėmė pagrindu 
Lietuvos Lenkijos sienai išvesti

jau 1919 m., *t.y. tada, kai ji lor- j jei - “mocarstwowosci” pretenzi-^ 
do Curzono buvo pasiūlytai Ir Į jos- mirė? Č) gal jos gyvos, p. ŽY-

“Ar ne šovinizmas priešinima
sis karalienės Jadvygos beatifi
kacijai ir neigimas fakto, kad 
krikščionybė į Lietuvą atėjo iš 
Lenkijos?” — šaukia p. Z. Bet 
kam taip garsiai? Kad pastovi 
Bažnyčios organizacija Lietuvo- • 
je buvo sukurta lenkų, juk nie
kas neginčiją. Mes darome tik 
korektūrą p. Z. ir visų lenkų tei
gime, kad krikščionybė, krikščio
niškoji tiesa, buvusi atnešta len
kų. Tai Įvyko daug anksčiau. 
1387 m. Lietuva buvo paskelb
ta krikščioniška valstybe, buvo 
sukurta Bažnyčios organizacija, 
kuri' jau neišnyko, tačiau tauta 
juk dar netapo krikščioniška. 
Tam reikėjo laiko. Lenkai visą 
svorį deda į formalinį momentą, 
o lietuviai į esmę. Ir 700 metų 
Kristaus tiesos atėjimo į Lietu
vą jubiliejų atšventė pernai. Tai 
yra dvi skirtingos pažiūros, dėl 
kurių nėra reikalo bartis, — vėl, 
jei “mocarstwos” pretenzijos 
mirė...

Dėl Jadvygos beatifikacijos 
lietuviai, rodos, dar niekur nesi
priešino, nes ir visa byla tebėra 
užuomazgoje. Lietuviai ir Lietu
vos hierarchija pasakys savo žo
dį tada, kai ateis laikas. Jei šian
dien dėl to pasigirsta kur balsų, 
tai tik pavienės nuomonės. Jos, 
tiesa, nėra palankios. Bet lenkai 
turėtų jas suprasti. Jadvygos be
atifikacijos klausimą lietuviai 
traktuoja grynai kaip lenkų poli
tinės propagandos reikalą, kurio
je, be to, Lietuvai skiriamas la
bai nedėkingas vaidmuo. Juk pa
grindinė tezė yra ta, kad kara
lienė Jadvyga beatifikacijos nu
sipelniusi dėl savo aukos pago- 
niškajai Lietuvai sukrikščionin
ti O toje propagandoje, beke
liant Jadvygos nuopelpus, Lietu
va taip išmurzinama, kad koktu. 
Jos didieji žmonės, pav. Vytautas 
stačiai niekšu atvaizduojamas. 
Jei p. Z. netikit, pasiskaitykit 
prieš pusmetį Romoje išleistą 
tuo reikalu itališką knygutę. Ar
gi galima reikalauti, kad ir lietu
viai prisidėtų prie šitokios propa- 

■ gfcndos, savęs murainimo? Lie
tuviai katalikai nuvokia, kas ver
tas altoriaus garbės. Lietuviai 
vertina ir Jadvygos asmenybę, 
nors ir nėra įsitikinę, kad ji tik
rai į altorius keltina. Bet gal būt. 
Gal lenkai pajėgs iškelti ir paro
dyti tiek dorybių, kad mes lenk- 

(Nukelta į 3 psl.)

niekad Lietuva šito savo nusista
tymo nebuvo atšaukusi. Laikraš
tine lakoniška pastaba, kad Cur
zono liniją rytine siena pripaži
no ir Lenkijos vyriausybė, pik
tintis nėra pagrindo, nes ją tokia 
tikrai pripažino dar ne komunis- 

; tinė, bet koalicinė Lenkijos vy- j 
riausybė 1945 m. Kad ją būtų 
pripažinusi londoniškė egzilinė 
vyriausybė, niekas ir nesako. 
Pagaliau tai ir nesvarbu, nes Lie
tuva Curzono linija remiasi nuo 
1919 metų.

O kai dėl Jaltos nutarimų, tuo 
pačiu ir dabartinės padėties pri
pažinimo, tai p. Zybala galėtų 
anos lazdos galą pakreipti kaip 
tik savo pusėn. Kiek mums teko 
pastebėti, p. Zybalos redaguoja
mas laikraštis, kaip ir jo pripa
žįstama londoniškė Lenkijos vy
riausybė, visiškai palaiko dabar
tines vakarines Lenkijos sienas, 
Oderio-Neisės liniją. O juk tai 
ne kokia 1919 m. linija, bet kū
rinys Jaltos konferencijos, tos 
pačios, kurios sprendimai pavedė 
Sovietų Rusijai visą Rytų Euro
pą, kartu su Lenkija. Paprasta 
mūsų logika ir norėtų paklausti 
p. Zybalos ar iš to seka, kad ir 
jis, ir londoniškė vyriausybė vie
nodai vertina Jaltos nutarimus 
su draugu Bierutu?

Toliau t p. Zybala piktinasi “T 
Ž” iškeltu suslavintų pavardžių 
atlietuvinimo klausimu. Mums 
nesuprantama,-kaip tai gali liesti 
lenkus ir patį p. Z., jei jis kratosi 
savo straipsnio pradžioje pa
smerktų Lenkijoje taip puoselėtų 
“mocarswos”, pretenzijų dėl ku
rių teisingai pastebi, kad 1939 m. 
jos subyrėjo. Jei lenkai rūpinsis, 
ką lietuviai ^aro savo namie, sa
voje šeimoje ir nurodinės, ko 
mes negalim daryti, mes negalė
sim padaryti išvados, kad jie sa
vo “globos” pretenzijų į mus at
sisakė, netikėsim, kad svajas apie 
“mocarstwą” metė. Jei p. Zybalai 
patinka, kad gen. Januszajtis sa
vo pavardės dar nesulenkino, tai 
jų abiejų reikalas, bet nereikėtų 
jaudintis, jei lietuviai suslavin
tom pavardėm bodisi. Tai jau' 
pačių lietuvių reikalas, kuris len
kų neliečia. Neabejojam, kad p. 
Z. žino, kaip lietuviškos pavar
dės buvo suslavintos, žino, kad 
nuo kultūrinės lenkų supremaci- 
jos lietuvių tauta jau yra išsiva
davusi, tad kam jai drausti ir ap
sivalyti? Kas verčia tai daryti,

I



SAVANORIO ŽODIS
£L LKK SAVANORIŲ SĄJUNGOS KANADOJE VARDU 

PASIRAŠYTO PAREIŠKIMO V LIKui

“Laisvoji Lietuva” sausio mėn. 
d. Nr. 1 (137) išspausdintame 
ontrealiečių pareiškime VLI 
ui radau ir Liet. Kar. Kūrėjų 
ivanorių Sąjungos vardu pasi- 
šiusius kap. J. Navikėną ir 
ilk. A. Lapiną. Man labai pa
darė nuostabu ir labai gaila, 
id savanorių vardas per tiek 
etų buvęs pagarboje išlindo ne- 
etoje.
Jei man eiliniam yra žinoma, 
id L. Kar. Kūr. Sav. S-ga yra 
jpolitinė organizacija, tai tuo 
biau turėjo būti žinoma pasira- 
įsiems protestą karininkams. 
Kaip aš, taip pat ir ponai ka- 
ainkai prisimename gerai kūri- 
osi laikus. 1918-1920 m. Lietu- 
>s kūrimosi laikais męs ėjome 
nti ne partijų reikalų, bet Lie- 
vos nepriklausomybės. Neno- 
čiau sutikti ir šiandien su ta 
intimi, kad Sav. S-gai rūpėtų 
►kia tai partija ir ginti jos rei
dus.
Aš su tuo asmeniškai nesutin- 
i ir tikiu, kad ir kiti savano
ri sutiks su mano mintimi. 
Dabartiniu metu mūsų sava- 
irių Kanadoje mažai tėra — tik 
enas kitas pavieniui išsiblaškę 
> visą kraštą, tad savanorių 
irdu šiandien niekam netinka

kalbėti, nes 2 ar 3 savanoriai dar 
nesudaro Kanados L. Savanorių 
Sąjungos.

Mes šiandien turime gerbti ir 
VLIKą, ir diplomatus ir visus, 
kurie dirba ir kovoja mūsų tėvy
nės labui ir jos ateičiai.

Baigdamas kreipiuosi į visus 
savanorius, kur jie bebūtų, pra
šydamas nedaryti ne vietoj išsi
šokimų ir išlaikyti savanorių 
vardą tokioj pagarboj, kaip jisai 
buvo išlaikytas per mūsų ne
priklausomybės gyvenimo laiko
tarpį. Mes savanoriai, tuo labiau 
paskutiniojo meto Lietuvos ka
riuomenės kariai, turėtume tylė
ti, nes tėvų žemę apleidome pa
čiame tragiškiausiame momente. 
Tikiu, kad šiandien likusioji da
lis savanorių ir karių tėvynėje, 
prisidėję prie brolių partizanų, 
šimteriopai sunkesnėmis sąlygo
mis, negu anais laikais, skina 
Lietuvos Nepriklausomybei ir 
Laisvei kelią ašaromis, krauju ir 
lavonais.

Žiūrėkime — jei galėsime ir jei 
jie duos teisę mums grįžti į savo 
pažadėtąją žemę, kad neturėtu
me skaudžių užmetimų dėl rie
tenų ir nesugyvenimo.

Savanoris L. Vaštokas.

Vysk. Borisevičiaus mirtis
“North C. News”, “Cath. North 

west Progress” ir kiti laikraščiai 
smulkiai aprašė, kaip buvo “tei
siamas” ir vėliau sušaudytas 
vyskupas V. Borisėvičius. Nors 
paskutinis Popiežiaus metraštis 
tebežymi ligi šiol jį kaip vysku
pą “kalinamą už tikėjimą”, ta
čiau minimieji spaudos organai, 
remdamiesi naujesniais pabėgė
lių parodymais, rašo, kad vysk. 
Borisėvičius buvo spec, bolševi
kų egzekucinės komandos sušau
dytas 1946 m. vasario 22 d. Vys
kupą Sovietų saugumas paėmė 
tų pačių metų vasario 6 d. vidur
naktį iš Telšių. Paskum jis bu
vo įkištas į Vilniaus kalėjimą, 
kur jį bė perstojo dvi savaites 
tardė soviet, tardytojai, galiau
siai apkaltintas, kad “ruošęs są
mokslą prieš liaudies vyriausy
bę ir yra liaudies priešas”. Vi
sas “teismas” buvo tikra sovie
tų paprastai mokama gerai insce
nizuoti komedija. Nieko nepadė
jo Aei kelių išgelbėtų žydų liu
dijimai, kad vyskupas nėra jų 
priešas,, priešingai, rizikuodamas 
savo gyvybe, .jis nacių okupaci
jos metu juos paslėpęs ir tuo bū
du išsaugojęs nuo sunaikinimo. 
Tačiau “teismas” tą jų liudijimą 
atmetė, o teisėjas pastebėjo: “Tai 
nieko negali kaltinajam padėti. 
Vidaus reikalų komisaras tvirti
na, kad jis yra liaudies priešas

OTAVA
ir šio krašto išdavikas”. Kai bu
vo paskelbtas mirties sprendi
mas, teisėjas paklausė ganytoją
— rasi, prisipažins kaltas dabar.
— Aš nesu kaltas, — atsakė vys
kupas. — Pilieti, Borisevičiau, — 
atkirto teisėjas, — kaip matote 
esate mūsų rankose. Jūsų geri 
laikai jau pasibaigė. Jūs buvote 
gerbiamas ir galvojote, kad turi
te didelę įtaką. Bet kur dingo 
tie visi jūsų globėjai dabar? Mes, 
komunistai, esame nugalėtojai 
ir mes čia visados liksime. Jūs tu
rėsite mirti. — Į tai vyskupas at
sakė: — Tiesa, šiandien jūs esate 
nugalėtojai. Tačiau ateitis yra 
Dievo rankose. Kristus neaplei
džia savo tarnų net mirties va
landą. Toliau pranešime skel
biama, kad vyskupas buvo nu
vestas atgal į savo celę ir dar tą I tik laikinam naudojimui bet vis 
pačią naktį sušaudytas. ELTA. I tebestovį. Visuomet atsirado ko-

Augant Kanados tarptauti
niam vaidmeniui, kyla ir jos sos
tinė, kuri pasidarė “vyriausy
bės” sinonimu, autoriteto sim
boliu.
" Visuomenė susidaro sau vaiz
dą apie Otavą iš filmų naujienų, 
arba iš laikraščių paveikslų, ku
rie daugiausiai atvaizduoja Cha
teau Laurier hotelį, parliaments 
rūmus ir Unijos stotį, tai Con
naught Place rajonas, imponuo
jantis, darąs įspūdžio net ir išle
pintam keliautojui. Bet išėję iš 
čia rasime netvarkingą mišinį, 
sudarytą iš elegantiškų ir nevy
kusių pastatų. Daugiausia gadi
na vaizdą tie “laikinieji” vyriau
sybės pastatai, pirmojo ir ant
rojo karo metu buvę pastatyti

Grupiniuose skersvėjuose
3. Sukrėtimas liaudininkuos 
Socialdemokratai nevykusio 
anevro lozoraitinėje byloje kri- 
! lengviau išgyvena. Tuo tar- 
i v. liaudininkų partijoje jis 
‘ivedė prie viešo skandalo, nes 
a buvo žmonių šio manevro 
etų įsivėlusių į antrąjį tos by- 
s momentą — į vad. L. Rezis- 
ncijos Sąjūdį. Nepaslaptis, kad 
tos linkmės vadais buvo p. Bie- 
ikas ir p. Kardelis. Kai atvy- 
> į JAV buvęs VLIKo narys p. 
akauskas, Niujorke įvyko pir
as v. liaudinkikų'platesnis pa
tarimas, kuriame dalyvavo ir 
ardelis. Iš jo platesnių atgarsių 
ibuvo, net “Nepr. Lietuva” apie 
i nieko nerašė, bet, matyt, daug 
is liko neišspręsta, kad XII. 15- 
i buvo sušauktas vad. rajoninis 
iudininkų' suvažiavimas Čika- 
>je, kur prieita prie viešo kon- 
ikto. Tiesa, ir apie jį viešai ma- 
i kas teskelbta, tik tiek, kad 
įtarta remti VLIKą, nors ir rei- 
įlaujant jį papildyti Mažosios 
ietuvos atstovu ir pasisakyta 
rieš bendravimą su LRS. Ir “N 
” iš to suvažiavimo tebuvo pa- 
celbta pora “laiškų”, aiškaus 
lizdo neduodančių, o kaikurių 
n pasakytų kalbų priminimu 
įdarančių įspūdį, kad ten buvę 
įsisakyta panašiai, kaip kad lai- 
įsi pati “N. Liet.”. Bet pastaruo- 
i metu daug ką išvilko į viešu- 
ą nauji įvykiai.
Kadangi ten buvo labai smar- 
ai pultas Centro Komiteto na- 
rs p. Bieliukas, iš kurio net re- 
rilitacijos reikalauta, tai daug 
į išplepėjo jis pats “Vienybei” 
lotame pasikalbėjime (I. 11) ir 
ginti stojęs LRS faktinis va- 

is prof. Žymantas (“V.” I. 18), 
pagaliau ir pats V. Liaudinin- 
į Centro Komitetas.
Kaip aiški iš prof. Ž. straips-

mo, Bieliuką ir LRS labiausiai 
puolę prof. Žalkauskas ir prof. 
Mackevičius, kuris LRS adresu, 
esą, net pavartojęs žodį “lachud- 
ros”. Pasikalbėjime “Vienybei” 
p. Bieliukas bandė aiškinti, kad 
LRS nesanti nauja partija, bet 
tik tautinės kovos sąjūdis, kuria
me tinką ir liaudininkams daly
vauti, o savo pozicijas gindamas 
puolė tą patį prof. Žalkauskį, 
prijungdamas dar p.* Sidzikaus
ką, kaip iš šalies į liaudininkus 
atėjusį žmogų, siūlantį naują li
niją. Beje, iškelta dar, kad pp. 
Žalkauskis ir Škirpa kėlę mintį, 
kad p. Lozoraitis visai negalįs 
būti laikomas diplomatu, nes ne
beturi jokio posto. /

Visų tų pastabų iš ilgų p. B. ir 
prof. Ž. išvedžiojimų nesuran
kiosi. Tai pagaliau ir nesvarbu. 
Įdomu tik, kad už savaitės po p. 
B. pareiškimo “Vienybė” iš
spausdino V. Liaudininkų S. C. 
Kom. pareiškimą, pasirašytą H. 
Blazo, kad p. B. pareiškimas iš
reiškia vien jo asmenišką pozi
ciją ir “nieko bendro neturi su 
LVLS-gos ir jos C. Kom. nusi
statymais. Be to, VLS C. Kom. 
buvo ir bus visuomet priešingas 
asmeniškų-sąskaitų spaudos pus
lapiuose suvedimui, organizacijų 
tarp savęs piudymui ir diskretiš
kų žinių nediskretiškam spaudei 
je skelbimui”.

Rezultate “Vienybė” paskel
bė, kad p. Bieliukas, buvęs C. 
Kom. narys, iš partijos pasitrau
kė, o “Naujienos” — kad C. Kom. 
sprendimu suspenduotas trims 
metams.

4. “Keleivis” dėl “Nepr. 
Lietuvos”

“Keleivio” Nr. 4, sausio 23 d. 
straipsn. “Nepaprastas savaitraš
tis” skaitome:

Glos Polski” mokė irnumokė
(Atkelta iš 2 psl.)

n galvas. Tačiau nereikėtų to 
skti politine propaganda. Ji 
ūsų neįtikins. Mes Jadvygą ži
linę tik kaip padorią mergaitę, 
irios jaunystės svajos buvo 
•iežtai sulaužytos šaltai skal
noj ančių politikų, ir kaip mote- 
pąaukotą tai pačiai “mocars- 

zowisci” idėjai, kurią p. Z. sa- 
>si smerkiąs šiandien, o mes 
merkiame ir aniems laikams.
Jadvygos beatifikacijos byla 
nkai kelia ne tiek ją pačią — 
irios gyslose, be to, ir lenkiško 
aujo ne tiek daug bebuvo — 
>s per bobutę, — bet Jagellonų 
mkiją. Tai ir vėl susiduriam 
r “mocarstwa”... Tai kam 
rkti, jei mes rezervuoti?
Smulkesnių p. Z. pamokymų 
‘benagrinėsime. Bet sunku ne- 
isiminti tuose “dėdiškuose” pa- 
okymuose taip disonantiškai 
įsireiškiančią tą pačią “mocar- 
višką” žymę — profesoriaus 
ikšto titulo rašymą kabutėse, 
focarstviškiems” lenkams ir 
ietuvos universitetas gal turi 
iti kabutėse rašomas, tačiau p. 
ybalai gal nebuvo nežinoma,

tuose. Nejaugi ir šitokie metodai 
tarnauja jo keliamam šūkiui 
“sukurti nuoširdų brolišką suta
rimą ir kaimynišką bendradar
biavimą?”

Nevietoje ir p. Z. pasišaipy
mas, kad esą masė lietuvių to
kiais vadais nepasitikį, nes iš 
30.000 Kanados lietuvių “komi
tete, kuriame veikia “profesor” 
Paksztas, užsiregistravo vos ke
li šimteliai”. Girdi, turbūt, biją, 
kad toks vadas galįs Kanadoje 
neatskirti Progressive-Conserva
tive ir Labor-Progressive parti
jų, t y. konservatorių nuo komu
nistų. Patartina būti “mand- 
ram”, bet ne iki kompromitaci
jos. Rašant taip išdidžiai, p. Z. 
tiko žinoti, kad prof. Pakšto Ka
nadoje visiškai nėra, kad aną 
skirtumą jis tikrai daug anks
čiau už p. Z. žinojo, o minimam 
“komitete” yra užsiregistravę 
jau ne “keli šimteliai”, bet per 
penkis tūkstančius.

Pabaigai norėtume pastebėti 
kad ir mes norėtume blaivios at
mosferos ir nuoširdaus priėjimo 
prie labai opių abiejų tautų san
tykių sprendimo. Deja, p. Zyba- « __ 1 x .... x _ •

“... Laikraštį redaguoja buvęs 
“Lietuvos Žinių” redaktorius 
žurnalistas J. Kardelis, bendra
darbiaujant redakcinei kolegijai. 
Iš nekaltos reklamos, kuria afi

šuojąs! “NL” leidėjai, galima pa
tikėti, kad laikrašty telpa visi 
partiniai ir nepartiniai Kanados 
lietuviai. Deja, to nėra. Objekty
viai pavarčius šio laikraščio pus
lapius galima aiškiai nustatyti jo 
tendenciją”...

“VLIKo ir S. Lozoraičio nesu
tikime visur atrandama kad pas
tarasis “teisus” ir tuom mulkina
ma lietuvių visuomenė” :..

“Demokratinio auklėjimo, ku
ris turėtų mums būti kelrodžiu į 
būsimą laisvą, nepriklausomą ir 
demokratinę Lietuvą nėra. At
virkščiai naiviai perduodamos 
įvairios politinės žinios ir savotiš
kai bukinama lietuvių visuome
nė “lengvos pergalės” laimėji
mais prieš bolševizmą, nekrei
piant rimtesnio dėmesio ateičiai.

Teatro, meno, poezijos bei pi
gių sensacijų atžvilgiu laikraštis 
prilygsta iki pirmos bolševikų 
okupacijos Lietuvoje leidžiamo 
“10 centų” turinio (kurio redak
torius buvo bolševikams parsida
vęs žurnalistas, dabartinis LTSR 
prezidentas Justas Paleckis). De
mokratiniai elementai, veikian
tieji KLCT rėmuose turėtų ne
atidėliodami imtis žygių, kad pa
šalinti “tautos vado” idėjomis 
dirvonuojantį spaudos lauką ir 
atskleisti lietuvių visuomenei 
platesnius demokratinio lavini
mosi horizontus.

“Neprikl. Lietuva” gimė sun
kiais laikais (1940 m.) kuomet 
gimtąjį mūsų kraštą mindžiojo 
žiauraus okupanto batai, todėl 
ji turi ir būti ištikima tai sun
kiai ir lemiamai kovai, kuri mū
sų laukia, bei jos pelnytą vaisių 
atsistatydinimui, o ne tuščių bu
vusių činauninkų šūkavimams.

Liaudies sūnus”.
Red. pastaba: Mes esame gavę 

vieno socialdemokrato laišką dėl 
“TŽ” Nr. 4 išspausdinto str. “NL” 
red. apie savo laikraštį”, kuriame 
nusiskundžiama, kad mūsų ben
dradarbis V. Gbr. nesupratęs so
cialdemokratų pozicijos. Ten 
tarp kitko sakoma: “Aišku, mes 
socialist, demokratai iš nieko sau 
neelgetaujame komplimentų, bet 
mes negalime pakęsti, kad kai- 
kas nori uždengtai prekiauti, — 
tamsų biznį bandydamas uždeng
ti mūsų garbingos organizacijos 
vardu, net ten, kur užkulisių 
čempionai sabotuoja demokrati
jos (ar “bendruomenės”) reika
lus, tvirtindami: “juk, žiūrėkite, 
ir soc. demokratai eina su mu- 
mis . •.

— Lethbridge. — Sausio 18 d. 
čia teismas paskyrė sąlyginai 2 
m. kalėjimo ūkininkui James 
Asplund, kuris grasinęs ginklu 
savo darbininkui prie cukrinių 
runkelių tremtiniui Norbert Ig- 
linski. Darbininkas teigė, kad 
ūkininkas grasinęs jį nušauti 
kai gruodžio 19 d. jis buvęs atėjęs 
pasiimti sau priklausomo atlygi
nimo. Tas teigė, kad ginklu ne-

Vincent Massey — naujasis Kanados generalguber
natorius — karaliaus vieti ninkas

kia nors vyriausybės įstaiga, ku
riai nebuvo kur dėtis.

Miestas dėlto atrodo lyg neuž
baigtas, lyg kad darbininkai nu
ėjo pusryčiauti arba išvyko į 
unijos pikniką ir kad jie greit 
sugrįš ir tęs savo pradėtą darbą.

Buvo sudaryti daug miesto 
planų, bet jų neišpildė ir dabar 
yra sudarytas naujas, kuris kada 
nors, atrodo, bus įvykdytas, nors 
ir tada, kai daugelis iš mūsų jau 
bus apleidę šitą pasaulį.

Otava, stovinti tarp kalnelių 
didingos upės krante, turi daug 
gamtinio grožio. Šitos puikios sa
vybės yra panaudotos planuoto
jų ir atskirų piliečių. Kaipo pa
vyzdį, būtų galima paminėti pui
kų Federal District kelią ir eilę 
gyvenamų kvartalų. Bet bend
ras miesto vaizdas yra negražus 
ir kiekvienas norėtų, kad kas 
nors bent pradėtų jį tvarkyti.

Tam jau yra paruoštas sostinės 
planas, pareikalavęs keletą me
tų darbo žinomo prancūzo pla
nuotojo M. Jacques,Greber. Jis 
apima visą sritį — Otavą, Hull 
miestą upės antroje pusėje Que- 
beko provincijoje ir 28 mieste
lius, kaimus bei parapijas. Iš viso 
maždaug 900 kv. mylių, su 300 
tūkstančių gyv. Šitoje srityje nu
matyta įrengti viskas, kas miesto 
gyventojui reikalinga darbui, 
bizniui, pramogoms ir poilsiui.

Geležinkelis, kuris dabar eina 
per miestą, bus perkeltas, o jo 
vieta bus paversta bulvarais. Ir 
pramonė bus perkelta į tam tikrą 
zoną.

1857 metais Otava pasidarė 
sostine be pretenzijų. Dėl šitos 
garbės labai varžėsi Torontas, 
Montrealis, Quebec ir Kingsto- 
nas. Karalienė Viktorija tada 
reikalą išsprendė labai paprastai 
— dėdama pirštą ant žemėlapio 
ir nuspręsdama, kad Otava bus 
toji sostinė. Vieta tikrai idea
liška. Nuo jos ir tie keturi cent
rai buvo maždaug vienodo nuo
tolio. Be to, Otava yra truputį 
toliau nuo JAV sienos ir vyriau
sybei priklausė nemažai nuosa
vybių mieste.

n kablio ?otumiu sūkuriu
Stalinas ruošiasi

Neseniai pasaulį aplėkė žinia, 
kad maždaug prieš mėnesį savo 
žiemos rezidencijoje - Soči Stali
nas buvo sušaukęs labai svarbią 
konferenciją, kurioje dalyvavo 5 
svarbiausios Sovietų, Rusijos fi
gūros: Molotovas, Malenkovas, 
Berija — faktiškai valdąs trium
viratas, — Bulganinas ir krašto 
apsaugos min. maršalas Vasilevs
kis. Kas buvo aptariama, žino
ma, niekas nežino, tačiau galima 
spėti, kad tai ne vidaus proble
mos, nes tam nebūtų reikėję bent 
jau Vasilevskio, kuris politbiu- 
rui nepriklauso. Spėjama, kad 
tai buvo paruošiamasis posėdis 
pilnai karo tąrybai.

Ta proga prisimenama, kad pa
staruoju metu į viešumą iškelti 
praeito karo herojai: admirolas 
Kuznecovas grąžintas į admirali
tetą Maskvon, o maršalas Žuko
vas net Lenkijoje parodytas ir 
pagarsintas pasauliui. Dabar jis 
organizuojąs stiprų armijų bran
duolį netoli Maskvos su centru 
Riazanėje.

Nauji karo pramonės centrai 
sukurta Kijeve ir Minske, kuris 
net esąs paskelbtas uždaru mies
tu. Bet visų prieky stovįs Kuibi- 
ševas ant Volgos. Dar reikšmin
gu dalyku laikoma, kad iš visų 
projektuotų didžiųjų statybų be
są vykdomos tik tos, kurios turi 
karinės reikšmės. Tai Volgos-Do- 
no kanalas ir Kuibiševo elektros 
jėgainei Volgos tvenkinys, nes to 
rajono karo pramonei labai rei
kalinga elektros energija.

O iš anos konferencijos, be to, 
dar daroma išvada, kad Stalino 
sveikata tikrai nėra labai gera, 
jei jis negali nuvykti į Maskvą ir 
visus pas save šaukiasi

Tebėra nežinomas 4,5 mil. 
vokiečių likimas

Vokietijos Raud. Kryžius nu
statė, kad tebėra neišaiškintas 
4,5 milijonų vokiečių likimas. 
Dingusių tarpe yra 1.480.000 ka
reivių ir 3 milijonai civilių. Iš šių 
pastarųjų f,5 milijono gyveno už 
geležinės uždangos. Žinoma, kad 
apie 700.000 civilių buvo išvežta 
į Rusiją. Didelė jų dalis dar prieš 
kapituliaciją. Raud. Kryžiui yra 
žinomi 4.200 sovietiniai lageriai, 
kuriuose yra buvę ir vokiečių ka
linių. 1949 m. tokių lagerių buvo 
dar 800, kuriuose buvo 190.000

riuose mirė apie 400.000 kalinių.
Deportuotųjų tarpe daugiau 

pusės buvo moterų. Vien iki 7 
metų vaikų buvo 28.000. Iš de
portuotųjų paleistų žinoma tik 
apie 35.000, beveik visi rytų Vo
kietijoje.

Raud. Kryžiaus daviniais-prie
vartos darbų lageriuose tebesą 
apie 20.000 vokiečių. Apie 100.000 
civilių likimas visiškai nežino
mas, lygiai kaip ir kareivių.

— Bonna. — Pasaulio spaudo
je paskelbtas žinias, kad V. Vo
kietija ruošianti planus 1.250.000 
vyrų pašaukimo prie ginklo, vy
riausybė oficialiai dementavo. 
Tai esą tautos reikalas ir kol par
lamentas nėra nutaręs nieko, jo
kia vyriausybės įstaiga to reikalo 
nenagrinėjanti. Tokie planai bū
sią galimi tik tada, kai būsianti 
ratifikuota Europos 
bendruomenė.

— Vašingtonas. — 
Carty apkaltino kaip 
munistą Dr. Pk. Nash, prezidento 
patarėją rasinių ir tikybinių ma
žumų klausimu, 1937-1941 m. To
ronto univ. antropologijos pro
fesorių. Kaltinimas esąs parem
tas FBI pranešimais, bet pats 
Nash pavadino tai melu. Toron-

gynimosi

Sen. Mc- 
buv. ko-

deportuotųjų.

Nuo konfederacijos iki pirmo ( 
pasaulinio karo Otava augo iš lė
to, be jokių ypatingų planų. Po
I pasaulinio karo ji vėl sugrįžo 
prie savo ramaus gyvenimo. Bet
II pas. karas atnešė nepaprastą 
pasikeitimą.

Vyriausybės įstaigos dygo 
kaip grybai po lietaus. Dešimt 
tūkstančių asmenų, daugiausiai 
moterų, atvyko iš viso krašto tar
nauti valtybinėse įstaigose. Mies
tas būva perpildytas tarnauto
jų, atstovų, prekybininkų, eko
nomistų, žurnalistų, propagan
distų ir visokių rūšių ekspertų. 
Miestas iš karto išsiplėtė į visas 
puses ir nuo šito sukrėtimo dar 
neatsigavo.

Otava vis dar auga (ji yra 
penktas miestas Kanadoje) ir 
planuotojai galvoja, kad ji pa
sieks 400.000 gyventojų skaičių 
dar šitame šimtmetyje.

Žinoma, Otavai trūksta vals
tybinių paminklų arba istorinių 
vietų. Jos kaimyninę sostinė Va
šingtonas nepaprastai daug jų 
turi, tuo tarpu Otava tik vos ke
letą. Otava turi mažiau pamink
lų už Torontą arba Montrealį ir 
daug mažiau už Quebec ir dėl to, 
žinoma, mažiau ir už Kingston, 
kuris labai norėjo tapti sostine. 
Be Valst. Karo paminklo, kuris 
yra vienas iš gražiausių skulptū
ros darbų pasaulyje, ir" parla
mento rūmų skulptūrų, Otava 
turi tik keletą paminklų.

Bet vis dėlto, yra daug vieto
vių, kurias turėtų pamatyti lan
kytojas, kiekvienas kanadietis. 
Tai būtų parlamento rūmai aukš
tai ant Otavos upės krantų, Tai
kos Bokštas, žvelgiąs virš tų rū
mų, valstybinis archyvas su pui
kiu muziejumi, monetų kalykla, 
Karo muziejus, Vyriausiojo Teis
mo rūmai, Valstybinis muziejus 
ir Valstybinė Galerija, pašto fi
latelistų skyrius ir Centralinis 
Bandymų ūkis.

Otavoje yra nemažai mokyklų 
ir koledžų, o universitetas yra 
vienintelis šitame kontienete, 
kuriame turime dvi oficialias 
kalbas. Otava turi filharmonijos 
orkestrą ir keletą muzikinių gru
pių, dvi baleto kompanijas, mies-

tiečiai jo kolegos sako, kad bu
vęs kairus, bet ne komunistas.

— Berlynas. — Rytų Berlyno 
laikraštis OBT iškėlė, kad berly
niečiai darbininkai dėl daugybės 
mitingų per metus netekę 15 mil. 
darbo valandų. Dėl to laikraštis 
siūlo darbininkų mitingus šaukti 
ne darbo metu.

— Vašingtonas. — Italija for
maliai paprašė išduoti du JAV 
piliečius, kurie kaltinami nužudę 
savo vadą, kai karo metu veikė 
slaptoje misijoje Italijoje su 
partizanais.

— Vašingtonas. — Sovietų Są
junga vis nesutinka grąžinti JAV 
670 laivų paskolintų karo metu, 
nes buvę sutarta, kad laikys, kol 
JAV jų nereikės. Jie taip pat ne
sutinka sumokėti 800 mil. dol. už 
tiekimus, kurių išviso yra gavę 
už 11 bilijonų. JAV žada reikalą 
perduoti Tarptautiniam Tribu
nolui. .

— Berlynas. — Rusai savo sek
toriuje paleido veikti naująją ra
dijo stotį, bent dvigubai galinges
nę už amerikiečių stotį Berlyne.

— Vašingtonas. — Prezidentas 
Trumanas kongrese vėl iškėlė 
JAV dalyvavimo St. Lawrence 
kanalo darbuose. Numatoma, 
kad tuo reikalu įvyks pasitari

nę teatro kompaniją.
Kaip pramonės centras, Otava, 

turi 250 fabrikų su 26.000 dar
bininkų, $50.000.000 metinio at
lyginimo.

Tai yra miestas, kuris yra nei 
apsileidęs, nei perplanuotas kaip 
Canberra, Australijos sostinė, 
nei jis blizga, nei toks solidus, 
kaip Vašingtonas, nei toks rafi
nuotas ir pasaulietiškas, kaip 
Londonas arba kitos Europos sos
tinės. Otava yra savotiška sosti
nė, kuri žengia pirmyn į pilną 
subrendimą. CSc.

mas tarp JAV ir Kanados ats
tovų.

— Vašingtonas. — JAV admi
rolas McCormik paskirtas Atlan
to laivyno vadu. Jo pavaduotoju 
paskirtas britų viceadmirolas W. 
P. Andrews. Churchill pareiškė, 
kad su amerikiečio paskyrimu 
sutikęs vieningumui pabrėžti

— Otava. — Kanada iki šiol 
savo ginklais parėmė Italiją, 
Luksemburgą, Olandiją ir Belgi
ją. Dabar ji dar pasiųs ginklų 
Norvegijai, Danijai ir Prancū
zijai. -v r i

— Otava. — Pirmosios senat
vės pensijos išmokamos 630-640 
tūkstančių senelių.

Egiptietės ruošiasi kovai su britais



IŠ PAVERGTOS TĖVYNĖS
Veda ALMUS

• “Komunistinis auklėjimas 
Ariogaloje” tarybinėje spaudo
je mums pateikia iliustraciją, 
kaip moraliai persekiojami mūsų 
tautiečiai. Akcija buvusi pradėta 
paskaitomis mokytojams kaip tie 
“buržuaziniai nacionalistai — 
pikčiausi lietuvių tautos priešai” 
ir pan. Buvo pradėtos inspektuo
ti mokyklos. Rasta, kad jose 
menka komjaunimo akcija, men
kos pionierių grupelės. Mokyto
jų savikritika buvus užgniaužta, 
nes, direktoriui reikalaujant, 
mokytojai pasižadėję vienas kito 
mokinių akivaizdoje nekritikuo
ti. LKP (b) rezoliucija pirmoje ei
lėje demaskavus mokyklos di
rektorių, buržuazinių nacionalis
tų pakaliką Gailiūną. Tas pats 
buvo padaryta su Betygalos vi
durinės mokyklos direktorium 
Pauliūnu; ir ten padėtis pasitai
siusi.-Jeigu 1950 metų pradžioje 
Ariogalos rajone tebuvę 9 mo
kytojai komjaunuoliai, tai dabar 
jau esą 50! Jų tarpe geriausi pe
dagogai: Žilinskaitė, Balčiūnaitė, 
Šimulytė ir kit.

J. Adomaitis, LKP (b) sek
retorius, per tarybinę spaudą pa
skelbęs šį pranešimą, skundžia 
Kauno srities švietimo vadovą 
Šalkauską, kam Pauliūną pasky
ręs Garliavos vidurinės mokyk
los direktorių.

• Ir jie gudrūs! LTSR Mėsos 
tresto Vilniaus mėsos kombina
tas skelbiasi priimąs iš kolūkie
čių, įmonių, privačių , savininkų 
neribotai ir be eilės galvijus, 
kiaules ir avis skerdimui. Sakosi 
esąs labai paslaugus.

• Kauno Politechnikumo Me
no Mėgėjų ratelis visasąjungi
niam Meno mėgėjų festivalyje 
laimėjo pirmą vietą. Atrodo, jog 
jis seka “Čiurlionio” ansamblio 
pavyzdžiu. Ir dūdos panašios, ir 
kanklininkės ir net sustatymas. 
Būreliui vadovauja Aloizas Či
žas, apsivilkęs skerdžiaus ser
mėga su šiaudine kepure, o šo
kiams Vytautas Nutautas.

• Lietuvis maskolbernis Nr. 2 
Mečislovas Gedvilas “iš nieko 
pasidaręs viskuo”, sulaukęs 50 
m., gruodžio 1 d. specialiu Krem

liaus įsaku, pasirašytu Šverniko
ir Gorkino, už “nuopelnus Tary
bų valstybei” apdovanotas “Dar
bo Raudonosios vėliavos” ordi
nu. Kažin kokiu ordinu jį apdo- 
nos išsivadavusi lietuvių tauta?

ir pagrobtų 
sovietai per 
savo didžio-

I Dėmesio!
Vestuvių apeigos ir pokyliai 

įgrojami į plokšteles.
Į Pigiai ir sąžiningai taisomi te

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.

• Pasprukus iš Lietuvos trims 
lietuviams žvejams, “didžiosios”; 
Žvejybos Trestas, matyt, turėjo 
nuoseklų valymą, nes tarybinė
je spaudoje matėsi daug įvairių 
profesijų žmonių šiam trestui 
paieškojimų.

• Marių kraujo 
kraštų turtų dėka 
visą pasaulį giriasi
siomis statybomis. Stalinas, už
grobęs milijonus žmonių, vokie
čių techniką ir dar iš karo laikų 
susitaupęs bilijonus amerikiečių 
dolerių, pasiryžo bet kokia kai
na įgyvendinti Petro Didžiojo 
svajonę sujungiant Kaspijos ir 
Juodąsias jūras su Baltąja ir Bal
tijos jūromis. Nors didelė šių 
darbų dalis, kaip informuoja bri
tų šaltiniai, dėl rengimosi karui 
atidėta tolimesniam.laikui, kana
lais mažesnio tipo laivai pradės 
plaukioti dar šį pavasarį, bet vi
sas planas būsiąs įgyvendintas 
tik 1956 m. NYT statybas verti
na kariniu atžvilgiu, manyda
mas, jog tai rusams lyg amerikie
čiams Panama. Tačiau kanalas 
būtų momentaliai pažeistas di
džiųjų bombų ir atominių ginklų. 
Šiame skyrelyje jau buvo rašyta 
apie mūsų profesorius, išsiųstus 
darbams prie kanalo, siunčiamą 
lietuvišką medžiagą, telieka spė
ti, kiek mūsų tautiečių rado ja
me sau galą.

• Ir Julija Žemaitė buvo 
įjungta antiamerikoninėn propa- 
gandon, kai Vilniuje minint jos 
mirties 30-tąsias metines S. Zal- 
dokas padarė pranešimą “J. Že
maitė apie Ameriką”.

• M. Jankauskas, Miškų ūkio 
fakulteto dekanas, siūlo Lietu
voje veisti maumedį, kuris ypač 
gerai prisitaikąs Lietuvos sąly
goms. Gal bolševikai -tai priskirs 
“didžiajam mičiūrininiam pla
nui, kai kaikurie senieji Lietuvos 
dvarininkai tokių miškų buvo 
užvedę jau prieš 50 metų.

• Ar tik neperanksti bolševi
kai giriasi pasaulį nugalėję. Štai 
“Tiesa” gruodžiO ‘5 d. rašo “Liau
dis šlovina pasaulį: nugalėjusio 
socializmo konstitucijos kūrėją 
didįjį Staliną”!?

• Drg. Žiburkus, matyt, bus 
“bosas” Tarybų Lietuvoje, nes 
rašo tokius milžiniškus straips
nius, kaip gruodžio 23 d. “Už ko
munizmo pergalę”, Iš jo patiria
me, jog JAV visais laikais siekė 
pavergti liaudies respublikas ir 
1919 metais išlaipino Pabaltijy

kariuomenę', norėdama užpulti S. 
Sąjungą. Gėdingai sutriuškinti, 
amerikiniai agresoriai nesilio
vę puoselėti senųjų vilčių. Ži- 
burkus štai mums patiekia net 
tokią naujieną: “Trumanas at
mintiną birželio 23 pasakė: “Jei
gu mes matysime, kad laimi Vo
kietija, tai mes turime padėti 
Rusijai, arba priešingai, kol juod- 
vi galutinai išsipiaus”... To
liau įsivažiavęs Žiburkus paverg
tiems mūsų tautiečiams aiškina: 
“Lietuvių tauta, amžiams nusi
kračiusi amerikinę kolonizatorių 
priespaudą... vysto kultūrą. Drg. 
Stalino vadovaujama, lietuvių 
tauta kartu su kitomis liaudimis 
nugalės karo stovyklą. Ameriki
niai fašistai susilauks tokio pat 
gėdingo galo kaip hitlerjninkai”. 
Tik pamislikit, kaip negražiai 
prisimena savo buvusius priete- 
lius, su kuriais ’’liaudies Lietu
vą” pasidalino anksčiau, negu ji" 
spėjo “prisijungti savanoriškai”. 
Ir labai jau dviprasmiškai užbai
gia, ko nebuvo galima pastebėti 
anksčiau tarybinėje spaudoje: 
“Stalino vadovaujama Tarybų 
Sąjunga laimės taiką ir pastatys 
komunizmą”. Ir įdomu, jog jau 
kuris laikas neakcentuojama, 
kad bus kariaujama tik ginantis. 
’’Jei bus reikalas Stalinas mus 
pašauks”... Atkreipiame Bim
bos ir Ylos dėmesį!

• Kalėdos buvo be sniego Lie
tuvoje. Per Kūčias buvo 4 laips
niai šilumos.

Prof. J. Brazaitis pasikalbėji
me su “Darbininko” atstovu pa
reiškė, kad pirmasis jo uždavi
nys, pavestas VT, JAV yra ap
tarti ir išsiaiškinti su čionykš
čiais veiksniais dėl Lietuvos lais
vinimo veiksnių konferencijos — 
VLIKo, diplomatų, ALT ir L.Pa- 
tariamosios grupės. Be to, prof. 
B. dar priminė, kad VLIKas yra 
pritaręs vokiečių iškeltai Balti
jos Instituto minčiai ir iš lietu
vių pusės yra paskyręs prof. A. 
Maceiną ir prof. Z. Ivinskį. VLI 
Kas esąs tikrai njitaręš keltis į 
Paryžių, nes Vokietijoje jau sun
ku begauti bendradarbių ir sun
ku susisiekti su kitų tautų trem
ties veiksniais.

Prof. Brazaitis pakviestas pir
muoju kalbėtoju’Vasario 16 mi
nėjime Čikagoje. z

Iš lietuviškojo pasaulio
Prof. Gediminas Galva pava

sario semestre pradeda dėstyti 
Bishop SheiL International Uni
versity Čikagoje, 318 S. Michi
gan Ave. Pagrindinis jo kursas: 
Europos ūkis.

Springfield lietuviai ruošiasi 
paminėti Nepriklausomybės 
šventę. Kalbėtoju pakviestas G. 
Galva.

M. Kavolis,, buvęs Vyr. Tri
bunolo prokuroro padėjėjas, už
vedęs bylą dėl tremtinių įsileidi
mo dirbti karinius užsakymus 
vykdančiose įmonėse. Iš augštų 
vietų esąs gavęs palankių atsa
kymų. ♦

L. Pruseikos bylą dėl prieš
valstybinės veiklos sausio 29 d.

WINNIPEG, Man.
Lietuviškas radijo pusvalandis

Vasario 16 d. apie 7.30 vai. p.p. 
bus lietuviška pusės valandos 
programa per CKSB St. Bonifa
ce, 1250, radijo stotį. Tikslaus 
laiko dar negalima nurodyti, nes 
radiofone dar nenustatyta pro
grama — apytikriai apie pusę 
aštuonių vakare.

Vasario 16 minėjimas įvyks 
vasario 17, tai yra sekmadienį. 
11 vai. pamaldos St. Paul Colegi- 
jos bažnyčioje. 4 vai. p.p. Lietu
vių klubo salėje minėjimas ir 
meninė dalis.

A. A. Uršulė Rutkauskienė
Sausių 26 dieną nuo staigaus 

širdies priepuolio mirė Uršulė 
Rutkauskienė. Palaidota sausio 
30 d. Už velionę pamaldos laido-

HAMILTON, Ont
Iš L. Kat. Mot. D-jos sk. veiklos

Pereitame “TŽ” numeryje jau 
išspausdinus koresp. apie Ha
miltono LKMD-jos sausio 20 d. 
susirinkimą, redakcija yra ga
vusi žymiai platesnę korespon
denciją, iš kurios spausdiname 
tik ten neminėtus dalykus.

vui Bernatoniui Vokietijoje $100, 
kad sušelptų 10 šeimų, labiau
siai reikalingų pagalbos, skiriant 
šeimai po $10. J.

Hamiltono ateitininkams
Š.m. vasario 10 d., 5 vai. p.p., 

parapijos salėje, po bažnyčia,

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.

KEPAME
juodą ir baltą ruginę duoną.

Taip pat priimame užsakymus 
sviesto tortams ir kt. 

pyragaičiams.

ESTO BAKERY
1917 Pape Avė., Toronto, Ont.

Telef. GL. 2607 
vakarais LL. 6173. 

Savininkas S. Krabi.

Veido kremo 
specialistė!

Paruošiame formules specia
liai kiekvienam asmeniui.

35 metų patyrimas
LYDIA LAWTON

636 COLLEGE ST.
Toronto. Tel. ME. 3060. 
(prie Health Bread Bakery),

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).

READERS 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).

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

das: 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 $7.25, Ensign $3.00 ir visi kiti angliški 

žurnalai,
Visų laikraščių ir žurnalų prenumeratas priima ir pratęsia

ĮGALIOTAS SPAUDOS ATSTOVAS ’ z
VYTAUTAS AUŠROTAS '

. 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.

Valdybos pirmininkė p. Vaito- 
nienė pranešė, kad trims valdy
bos narėms ^atsisakius toliau 
dirbti dėl šeimos padidėjimo, 
tenka rinkti naują valdybą. Iš 
pranešimo apie praėjusių metų, 
darbus paaiškėjo:

Išsiųsta Vokietijon, Huntlo- 
sen sanatorijon 17 svarų ’kavos; 
Kempteno vaikų sanatorijai 20 
sv. siuntinys; trys siuntiniai po 
20 sv. gausioms šeimoms Vokie
tijoje.

Rugpiūčio mėn. paminėta Ma
rijos Dangun Ėmimo šventė su 
bendra šv. Komunija ir šv. ’Mi- 
šiomis. Arbatėlės metu toron- 
tietės p. Juozapavičienės paskai
ta. Rugsėjo mėn. prisidėta ruo
šiant vakarienę p. Vaitonio pa
gerbimui.- Rugsėjo 22 d. suruoš
tas šokių; vakaras su menine pro
grama. Išsiųsta į Vokietiją nega
linčiai kalbėti Renatai $20.

Lapkričio mėnesį išsiųsta Vo
kietijon tėvui Bernatoniui $30, 
kad sušelptų tris šeimas Kalė
doms. Gruodžio 1 suruoštas šokių 
vakaras. P. Galdikienei, ilgame
tei LKM S-gos pirmininkei Lie
tuvoje, dabar esančiai Prancūzi
joje sunkioje padėtyje, pasiųsta 
$10 ir kun. Tadarauskas pridėjo' 
dar $10 asmeniškai.

Šv. Kotrynos vienuolėms To
ronte per seserį Gabrielę — bu
vusią mūsų narę — pasiųsta ka
lėdinė dovana $10. Kalėdų šven
čių proga apdovanota 10 ligonių 
Hamiltono sanatorijoje, viso $35.

Reguliariai kas mėnesį siunčia
ma po $5 p. M. Radzevičiui, gu
linčiam Huntlosen sanatorijoje 
prie Oldenburgo, Vokietijoj, ku
ris nuo 1951 m. kovo mėn. kun. 
Mažučio pavestas skyriui šelpti. 
Viso išsiųsta $50.

Gruodžio mėn. pradžioje su
šelpta $50 pinigais viena lietu
vių šeima iš 5 asmenų, atvykusi 
iš Belgijos ir neturinti darbo.

Š.m. sausio mėnesį išsiųsta tė-

SUDBURY, Ont.
LTB susirinkimas

Sausio 27 d., sekmadienį, tuoj 
po pamadų, įvyko Sudburio ir 
apylinkės LTB susirinkimas. Be 
kitų einamųjų reikalų, buvo iš
rinkta ir nauja valdyba, kuri pa
siskirstė pareigomis šitaip: A. 
Siemaška, pirmininkas, V. žižys, 
vicepimr., J. Poška, iždininkas, 
J. Dženkaitis, sekretorius, St 
Gudaitienė kultūrinių reikalų 
vedėja.

Revizijos komisijon išrinkti: J.

vyresniųjų ateitininkų kuopos 
narių visuotinas susirinkimas. 
Visiems nariąjns dalyvavimas 
būtinas/ '^tšilankyii ir
prijaučiančius.

Hamiltono vyr. at-kų kuopos 
nauja valdyba pasiskirstė parei
gomis sekančiai: pirmininkas — 
Bronius Liškauskas, vicepirm. — 
Vacys Laniauskas, sekretorius— 
Ant. Grajauskaitė, iždininkas — 
Konstancija, Lelešiūtė, valdybos 
narys — Kazimieras Bungarda.

Klaipėdos atvadavimo minėj i-, 
mą surengė Apyl. V-ba “Daina
vos” salėje sausio 27 d.

Išsamią paskaitą apie Klaipė
dos kraštą ir visą Mažąją Lietu
vą skaitė p. L. Tamašauskas, ML 
BD-jos Toronto sk. pirmininkas.

St. Verbickaitė ir Sutkaitytė 
padeklamavo keletą eilėraščių. 
Minėjimą baigė V-bos pirminin
kas p. J. Matulioniš, padėkoda
mas prelegentui už išsamią pa
skaitą, o pane’ėms už deklama
cijas. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu. Jame dalyvavo apie 100 
lietuvių. Surinkta aukų, kurios 
perduotos MLB D-jos Toronto, 
skyriui.

— Nepriklausomybės šventės 
minėjime, kuris įvyks Westdale 
College salėje, vasario 17 d., pa
matysime puikią choro, tautinių i 
šokių ir vaidybos pynę, kurią 
ruošia . visos Hamiltono meno 
jėgos. “Dalyvautam visi — apsi
avę ir basi!”.

— Tautos Fondo ruošiamame 
kaukių baliuje, kiek tekio nugirs
ti, žada būti įdomių kostiumų. 
Trims geriausioms skiriamos 
piniginės premijos. Taip pat sve
čius nustebins kitokios staigme
nėlės — gražios ir nuotaikingos.

Vakaras įvyks rumunų salėje 
20 Murray Str. W., vasario 23 d. 
7 vai. 30 min. vakaro. Sk. St

tuvių dieną buvo 10 vai. Imma
culate Conception bažnyčioje. 
Bažnyčia buvo puspilnė žmonių. 
Visi metė darbus kaip naujieji 
taip ir senieji net ir dirbantieji 
miškuose atvyko pasimelsti už 
velionės sielą. Atsisveikinimo 
žodį pasakė kolonijos klebonas. 
Kapą papuošė šeimos, sesers iš 
Čikagos, Lietuvių Bendruome
nės ir LK Moterų Draugijos gra
žūs vainikai. Vietoje gėlių: K. S. 
Karaškos, LKMD-ja, B. S. Bujo- 
kąi ir Ateitininkai sendraug. ve
lionės giminėms įteikė užprašy
tų šv. Mišių adresėlius.

Grįžtant iš kapinių atsitiko, 
laimingai pasibaigusi, auto kata- 
strofe — į laidojimo biuro šei
mos nariams vežti automobilį 
įvažiavo moters vairuojamas 
sunkvežimis. Velionės duktė Al
dona truputį'užgautą, o kiti liko 
sveiki. '

Velionė a.a. Uršulė Rutkaus
kienė gimė 1903 m. Didžiųjų 
Budežerių kaime, Vilkaviškio v., 
ūkininkų šeimoje. Ištekėjus už 
ūkininko Bužučių km., Pajevo
nio valse., Vilkaviškio ap., susi
laukė 3 sūnų ir 4 dukterų. Karo 
audra išdraskė jaukų šeimos ži
dinį. Ji su 1 sūnumi ir 3 dukteri
mis atsidūrė Vokietijoje. Vyras 
su trimis vaikais liko nežinioje. 
Perėjusi. laimingai emigracinius 
kryžiaus kelius apsigyveno pre
rijų mieste — Winnipege. Ro
dos, jau turėjo pailsėti po per
gyventų vargų. Visi vaikai susi
rado darbą, išskyrus jauniausią 
dukrelę Nijolę, kuri lanko mo
kyklą, bet staigia mirtimi Vieš
pats pašaukė ją pas save.

Sūnus Valentinas ir trys duk
terys — Aldona, Stasė ir Nijolė 
— aktyvūs katalikiškame ir lie
tuviškame darbe, geri choristai, 
malonūs ’’’ draugiški gyvenime, 
Jodėl nenuostabu, kad kolonijos 
gyventojai, metę savo darbus, 
taip skaitlingai atėjo pagerbti 
mirusios ir išreikšti užuojautos 
likusiems.

— Winnipeg© lietuvių parapi
ja atsisveikindama su Tėvu B. 
Mikalausku, kuris čia išbuvo kle
bonu 15 mėnesių, įteikė simboli
nę dovaną: kieliką, skrybėlę ir 
batus. Ta proga buvo surengtas 
šaunus balius. Dalyvavo: Tėvų 
pranciškonų viršininkas, Imma
culate Conception klebonas, slo
vakų kapelionas ir didelė dalis 
parapijiečių.

— Sausio 22 d. mirė Augustas 
Pakniūnąs. Jis buvo išvykęs į 
miškus darbams.

— Bažnytinis choras užbaigė 
gražių kalėdinių giesmių laiko
tarpį. Užbaigimui pagiedojo p. 
Šopagos kompoziciją — duetą p. 
Elena Jęnuškienė ir Valentinas 
Simanavičius.

— Lietuvių mokykla jau susi
tvarkė ir pradėjo savo darbą. 
Mokinių skaičius vis didėja.

— Švenčių meto sunkus laiko
tarpis dėl darbų pasibaigė, visi 
grįžo atgal į darbovietes, šiuo 
metu nebėra nei vieno lietuvio 
be darbo.

vėl pradėjo svarstyti Čikagos 
immigracijos įstaigos. Sovietų 
rojaus garbintojas nuo deporta
cijos ginasi net pasisamdęs ad
vokatą.
VOKIETIJA

Vasario 16 Miuncheno Free 
Europe siųstuvas pertransliuos 
specialią programą čekų, slova
kų, vengrų kalbomis ir duos lie
tuviškų dainų bei muzikos.

Vokietijos LB Krašto Valdyba 
iš Bad Salzuflen greičiausia išsi
kels į Stadlohn prie Olandijos 
sienos.

IRO pareigas perima vad. Laik. 
Tarpvalst. Kom. Europos Emigr. 
judėjimui, ’ kurios laikinuoju 
pirm, yra belgas Leeman. Ji pra
dės veikti vasario 1 d. ir perims 
net IRO laivus. Per 1952 m. ji 
numato išvežti 115.000 europie
čių, iš dalies ir DP, kurių Vokie
tijoje dar yra apie 150.000, jų 
tarpe 40.000 ligonių. Komitetas 
savo dispozicijoje turi 36 mil. 
dol. Su juo per JAV Valst. De
part. jau užmezgė ryšius B ALF;

Sausio 1 d. Vokietijoje, Krašto 
Valdybos žiniomis, dar buvo 
8.968 lietuviai: Britų zonoje 5378, 
amerikiečių — 3181, prancūzų — 
409. Išviso vyrų buvo 3259, mo
terų 2912, vaikų 2797. Lietuviai 
yra išblaškyti net 187 vietovėse.

Britų zonoje daugiausia lietu
vių yra susibūrę šiose stovyklo
se: Wehnen b. Oldenburg — 407, 
Luebeck — 317, Diepholz — 220, 
Neustadt — 189, Wentorf — 169, 
Spakenberg — 164, Hamburg —r- 
128; amerikiečių zon.: Memmin
gen — 368, Muenchen — 342, Ha
nau — 196, Bamberg — 151, 
Frankfurt a. Main ~- 149, 
Schweinfurt —-140, Heidenheim 
— 93.

Minėtų 8968 tarpe per 3000 jra 
Mažosios Lietuvos lietuvių, ku
rių dauguma susitelkę Britų zo
noje — apie-Luebeck, Kiel, Ren- 
deburg ir Flensburg.

Daugumas Vokietijoj^ teb
esančių lietuvių emigruoti vilčių 
nebeturi.

L. Schweitzer, žinomas ameri
kiečių žurnalistas, spaudos kon
cerno News Service, kuriam pri
klauso 93 laikraščiai, atstovas 
Bonnoje, aplankė VLIKą ir turė
jo plačių pasikalbėjimų su jo na
riais apie Lietuvą ir rezistencinę 
veiklą.

Prof. G. Ipsen, vokiečių vy
riausybės atstovas Baltų Institu
to reikalams, tarėsi su lietuviškų 
veiksnių žmonėmis. Kur Institu
to bus būstinė, dar nenustatyta. 
Estai dar nepaskyrė net savo at
stovų, nes Vokietijoje nebeturi 
mokslininkų.

BRAZILIJA N
Mokosi: do Carmo gimnaz 

baigs — Juozas Vaišnoras, j 

bertaš Šiaužionis ir Ferd. Tį 
nelis. Visi stoja į Colegio. Danį 
Bartkevičiūtė ir Vyt. Navicl 
yra pirmi mokiniai Bragar 
gimnazijoje; Alg. Bortkevič: 
mokosi Sao Paulo kunigų ser 
narijoje, o J. Bajarėnas Mir 
Gerais vienuolyno seminarijo

— Sausio 6 d. Sao Paulo lįei 
viai per savo organizacijas 
siuntė JTO susirinkimo nariai 
Paryžiuje sveikinimą ir prote: 
rezoliucijją prieš bolševikų i 
romą propagandą už “taiką” 
genocidą, vykdomą Pabalt 
kraštuose, prašant uždrausti n 
kinti Pabaltijo tautas ir atstat 
tų kraštų nepriklausomybę. R: 
tas gražiai atspaustas spaustus 
je, padabintas lietuviškais orr 
mentais ir grafiška vinjete.
BELGIJA

Į Kanadą išvyko M. Korsak 
nė, J. Lenktaitis, J. Korsak; 
Karaliūnas ir Lazdinio šeima.

Belgijoje pastaruoju metu 1 
tuvių tarpe padažnėjo džiov 
susirgimų. Dėl to kaikurie atle 
ti iš kasyklų, o kiti jau sanato 
jose: VI. Sivonis — Lustin sang 
M. Kuosa — Havre, J. Leščinsk 
išvykęs į Šveicariją.

Į Luveno kat. universitetą < 
vyko studijuoti iš JAV stud. 
Navickas, pasirinkęs filosofį 
Tuo būdu Luvene bus jau 4 Ii 
tuviai studentai.

“Gimtoji Šalis”, Belgijos Ii 
tuvių rotatorinis dvisavaitrašt 
įkurtas kun. Gaidos, redaguot 
kun. Aranausko, o dabar kun. 
Dėdino, Kalėdoms išleido sa- 
100 numeri.
ARGENTINA

Arg. LB Taryba išrinkta gru 
džio 23 d. apylinkių atstovų s 
važiavime, kandidatus pastači 
apylinkių susirinkimams: pin 
prof. D. Gruodis, vicepirm. Ane 
Kuprevičius ir Myk. Tamolii 
nas, sekr. agr. A. Šantaras ir . 
Mišelis, nariai: kun. Kaz. Ven 
ras, St. Povilonis, inž. B. Bar 
nauškas, P. Sakalauskas, J. Lai 
cius, A. Rinkevičius, K. Geibi 
da, V. Stundžia, J. Mazuika, j 

Garbužys. Į vyr. valdybą išrin] 
ti: pirm. Ig. Padvalskis, kun. ‘ 
Garšva, L. Sruoga, inž. L. Staša 
tis, St. Mikelionis ir J. Stasiui 
vičius. Rinkimų ir Nesusipra 
Spręsti Kom.: pirm. A. Paršeli 
kun. P. Brazys, P. Mačernis, i 
Sruoga ir VI. Veselauskas. Kon 
rolės kom.: K. Norkus, P. Vaitk< 
vičius ir S. Kaibutas.

Montvilas.
. Susirinkimas užtruko pustre
čios valandos. Sudburiškis.

Valentinui ir Aldonai Rutkauskams ir Aldonai, Stasei ir 
Nijolei Rutkauskaitėms, jų mylimai mamytei

URŠULEI RUTKAUSKIENEI
, mirus, reiškiame gilią užuojautą

Mykolas ir Vipcas Januškai.

Gilaus liūdesio valandoje
Valentinui su šeima, Aldonai, Stasei ir Nijolei

jų brangiajai MAMYTEI mirus, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą

Camp P. 206 lietuviai.

Mano patyrimai streiko metu
Nors jau tramvajų streikas senokai pasibaigė, ir tie raudei 

vežimai vėl guviai skraido visomis Toronto gatvėmis, tarsi moi 
činės svajos katino galvoje, tačiau mano streikinio laikotarpio pe 
tirtis gali būti naudinga ateičiai. Va, dėl to ir noriu ta patirtiir 
su Tamstomis pasidalinti.

Atvirai tariant, man niekada neteko išgyventi jokios veislė 
streiko. Tiesa, brangioje tėvynėje, kartais šventinių vizitų meti 
streikas įsimesdavo pakaušiu, atseit, svarbiausia kūniška dalis - 
smegenys — atsisakydavo eiti savo pareigas. Vieno tokio streik 
metu nuovados viršininkui net auksinį antpetį išroviau, bet pate 
kus nuovadon streikas keliais akimirksniais tapo likviduota: 
Trinktelėjo man tūlas valdžios atstovas per mamonėlį tokia gumi 
ne lazdute ir smegenys bematant pradėjo eiti savo pareigas. ( 
štai dabar, kada beveik grabo lenta kabo ant mano plikės, iškarti 
didžiausias streikas — tramvajai nebeveža nei pas mylimąsias 
nei į darbą, net ir į pirtį. Atseit, visus reikalus — dūšios ir kūno — 
tvarkykis kojų pagalba. Tos baisios streiko žinios permuštas, bai 
mės prakaitu aplieta širdimi, vidurnaktį įsilaužiau pas prietelii 
Severiną Kūkalį, klausti patarimo. Jisai žmogus mokytas, narni 
savininkas, turi biurą, kuris bent kokius vargus ir bent koki, 
kalba pasakytus, tuojau ant engelsko liežuvio perdirba, atstovauji 
penkias draudimo įstaigas, rytais nešioja laikraščius, vakarais bap 
tistų susivienijimo sąjungoje gieda himnus ir gauna už tai 1.3* 
dol valandai. Bet svarbiausia, jau senokai gyvena Kanadoje.

— Nevargink smegenų tokiais niekais! — sako jis man. — Jo 
kios bėdos čia nėra...

— Tamstai tai taip, ponas Severinai, kada turite savo karą.
— A, — numoja ranka Severinas, — kas neturi karo, tiems dai 

mažesnė bėda. Išeisi į strytą, užriesi nykštį ir, galima sakyti, jai 
esi darbovietėje. Už plikutėlį ačiū. Aš va, pora metų atgal užsi
geidžiau nuvažiuoti į Vancouverį. Važiuoti traukiniu ar autobusu 
sumelę nemažą reikia išmesti. Taigi, manau, nykštį paleisiu į dar
bą. Užriečiu nykštį ir, brolyti, žiūriu jau esu prie Ramiųjų marių 
O grįžau, nepatikėsi, greituoju traukiniu. Parodžiau nykštį, eks
presas stabt ant vietos. 70 mylių į valandą nėrė ir taip, sakau, ant 
vietos sustojo. Tik ugnis iš po ratų pasipylė... Tvarka Kanadoje 
yra, nebijok. Čia vargšą žmogų ant rankų nešioja. Lietuvoje, tai 
ne betkas ir su valsčiaus sargu galėjo susikalbėti, bet čia — de
mokratija. Ilgiau pagyvensi — pamatysi...

Taip šiltai Severino suramintas, ramus grįžau namo. Net ir tini
mas kairėje blauzdoje, iššauktas streiko baimės, atsileido.

Rytą, paspaudęs po pažastimi kietai virtą kiaušinį ir pora cibu
lių, atseit, priešpiečius, išėjau į gatvę ir užriečiau nykštį. Karai viso
kių spalvų ir išvaizdų tik neria, tik neria net akys mirga. Bet, kad 
juos šiltos išrūgos, nė vienas nė nemano sustoti. Nykštis nuo šal
čio pamėlo, ranką ėmė gelti. Reikia, manau, paprašyti, gal gal
voja, kad aš čia puikybės apimtas nykštį raitau. Pataikęs kai rau
donos šviesos užtvėrė gatvę, prieinu prie vieno karo. Už storų, 
blizgančių stiklų, ant raudono aksomo sėdynės, pūpso toksai pra
kaituotu veidu ponas.

— Mister, — sakau badydamas nykščiu į stiklą, — atidaryk! 
Vargšas esu, Šluoti einu už penkių mylių. Tris vaikus turiu, vy- 

.. Žmona astma serga ir šįryt dar reumatas| riausiajam 5 metai.. 
I prisimetė...
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Atviras laiškas Aloyzui Baronui
(Naujos knygos pa sirodymo proga)

Mielas Aloyzai,
Su “Debesimis plaukiančiais 

pažemiu” Tu ir vėl išeini į vie
šumą. Tai ne pirmiena. Tavo kū
rybingas žodis lietuviškai visuo
menei nėra svetimas. Pasaky
čiau, jis nėra ir senas, nudėvė
tas — visuomet lakus, naujas, 
patrauklus.

Gavęs Tavo knygą, tuojau 
stengiausi ją perskaityti. O da
bartiniam gyvenime nėra tai 
taip lengva. Skaičiau ją ne iš 
karto, bet nuvogdamas laiko nuo 
kasdieninio darbo, net keletą 
dienų. Stebiuosi, Aloyzai, kūry
bine energija ir gaįia. Juk ir Tu 
šiandien esi 
kasdien “ 
klausaisi monotoniško

r galia. Juk ir Tu fabriko numeris, punčiuoji” kortelę ir dažnai pragariškai grasaus, mašinų ūžesio. Kada pajėgi ir kurti?Neseniai tik skaitytojai džiaugėsi Tavo Žvaigždėmis ir vėjais, o dabar, štai, jau turi rankose ir kitą knygą — Debesis plaukiančius pažemiu.Nenoriu rašyti jokios recenzi* jos.' Tenoriu pasidalinti keliais žodžiais apie knygos padarytą įs- ' pūdį su Tavim ir- su lietuvišką ■ knygą mylinčia visuomene. Juk ’ ir knygą gavau su Tavo mielu laišku. Recenzijas ir kritikas terašo kiti.Debesims plaukiantiems pažemiu nedavei netgi jokio žanrinio apibūdinimo. Sakoma, jog tai yra novelių romanas. Gal ir taip. Nors tai yra visai atskirų gabalų pynė.Reikia pasakyti, kad Tavo naujojoj knygoj, kaip ir pirmesnio- joje bei atskiruose kūrybos gabaluose periodinėje spaudoje, reiškiasi itin puiki lyrinė nuotaika, nors ji sudaroma savotiškai, sakyčiau, “baroniškai”. Vienur, gamtos vaizdai piešiami ir aplinkuma nusakoma ilgiausiais, puikiai budavotais, periodiniais sakiniais, o kitur — “sakiniai” tik iš vieno žodžio. • Skaitytojas, nors ir nenoromis, turi pats tuos žodžius jungti ir susidarinėti sakinius, naudodamas autoriaus .taškus kablelių vietoj. Ir, .pasakysiu, tai neblogai išeina. Tik’ truputį vargo daugiau...Knygos vaizdai — intrigos neramios, audringos. Gal kaip pats šių dienų gyvenimas. Jau pat knygos pradžioj, važiuodamas traukiny svetimais laukais, skundžiasi draugas draugui:— Žinai, Kazy, namai yra viskas. Nors ir ne tavo, bet pasiutusiai gera žinoti, kad juose yra tau priklausanti lova.

Ir visoj knygoj panašių skun
do motyvų užtinkama. Gal būtų 
galima, kartais, pagalvoti, kad 
autorius žiauraus gyvenimo yra 
išmuštas iš vėžių ir todėl justi 
tarytum palūžimo gaida. Tačiau, 
iš tikrųjų,4aip nėra. Tu, mielas 
Aloyzai, tebegyveni mielais Tė
viškės laukų prisiminimais ir al
suoji viltinga dvasia. Gražioji 
Tėvynės praeitis dvelkia ir Tavo 
man rašytame dedikaciniam ke
tureilyje:“Nuplauks savaitės, debesys ir dienos,Išblės ir laimės kuklūs z spinduliai.Tiktai vaikystė, tik gimtosios ražienos,

Liks širdyje nežmoniškai 
giliai”.Dar ir toliau norisi minutėlę stabtelti ties Tavo knygos kūrybiniu stiliumi. Joje apstu filosofinių išsireiškimų. Tačiau sinte- zinis pasaulio esmės suvokimas— taip pat savotiškas. Didžia dalimi į šią žemę, atrodo, nusileidęs pats pragaras. Toks nūdienės pasaulio padėties sugretinimas su gėrio ir blogio mišraine, be abejonės, šių dienų žmogų intriguoja. Daug kas sako, kad visiškai teisingai rašoma. Todėl, beskaitydamas Baroną, daug kas žavisi jo savotiška filosofija. Ir tai, aišku, išeina autoriui į naudą. Knyga ir visa Tavo kūryba dėl to ir turi pasisekimą. Ne bereikalo žvaigždės ir vėjai pas knygų platintojus išgaravo, tarytum kamparas.Tu, Aloyzai, susidarei savotišką stilių ir parodei savitą veidą. Tavo personažai vykdo sprendimus drąsiai, dažnai neapgalvotai, pasakytume, net vaikiškai: kaip bus, taip bus — darysiu. Daugelio, jų mirtis arba kitokios nelaimės netgi nespėja skaitytojo paruošti psichologiškai tokiems eventualumams.Savo knygoje, norėtųsi pasakyti, Baronas eina ir nueina per gyvenimą, jo griuvėsius, nelaimes ir net pačius žmonių lavonus. Tu, Aloyzai, nesigaili to yisko. Intrigos “atomazgai” Tau. visos priemonės yra geros: ir girtavimas, ir peštynės, ir klasta, netgi plėšimai. Dar ir dabar man nesinori atleisti Pabėgimo novelės Petruliui, kodėl jis, taip drąsiai ir ryžtingai pabėgęs į laisvę iš bolševikinės areštinės, sutikęs jauną dviratininką, kirto jam į pasmakrę, atėmė dviratį ir, kiek pavažiavęs, vėl jį numetė į pakelę. Vadinasi, įvykdė apiplėšimą. O be to — buvo lengva ap-

sieti ir turinys nebūtų nukentė
jęs. Priešingai.Taigi, Tavo, Ąloyząi, intriginės staigmenos, galima sakyti, vykdomos be didesnių “pastangų”, tarytum tokie gyvenimo sprendimai iš anksto būtų kažkieno itin žiauriai padiktuoti...Gal tai dėl to, kad Tu, kaip ir daugelis jaunų šios kartos žmonių, pačiam jaunystės žydėjime matei ir juoda ir balta. Deja, daugiau juoda. Tavo kelionę į tremtį lydėjo daugelis baisių dalykų. Kasei vokiečiams apkasus, žvelgei į žmonių mirtį, kurie taip dažnai krito, kentei pusbadį gyvenimą tremties stovyklose, kur ir formavosi Tavo, jauno ir guvaus rašytojo, kūrybinis charakteris.Šiaip Tavo kūrinių kalba ir stilius gražiai išdailinti, patrauklūs. O aforizmų — daugybė! Nors palyginimai ir sugretinimai dažnai grubūs, savotiški, “baroniški”, bet kartu įdomūs. Gal niekas nesistebėtų, kad Tu, Aloyzai, nūdienį pasaulį ir gyvenimą sulygintum su šunim. Ne su šunišku gyvenimu, bet su pačiu šunim... Taip jau pripratom ir tai atrodytų gal Baronui prie veido.Šioje knygoje, kūrybiniu atveju, atrandama geresnių ir blogesnių dalykų. Ypač paskutinysis — gal prasčiausias. Tačiau visumoj — knyga įdomi. Gal perdaug joje “moralų”, Šv. Rašto citatų, kurių buvo galima daug mažiau panaudoti.Baigdamas linkiu Tau, Aloyzai, ir toliau būti stipriam kūrybine dvasia. Tikrai gražu, kuomet žmogus pajėgia dirbti ir raumenimis ir protu. Bravo! Dirbk ir nepalūžk.Su visišku nuoširdumu TavoPranys Alšėnas.
Niujorkiečiai statysis 

namusNiujorko lietuviai suskato savo kolonijai įrengti kultūros namus, kuriuose -tilptų lituanistikos mokyklos, biblioteka, įvairios organizacijos, jei galima, salė ir svetainė žmonėms susitikti. Iniciatorių paruošiamoji komisija, kurion įeina Ks. Strumskis, V. K. Jonynas, A. Benderius ir kiti, vasario 27 d. kviečia visuotiną susirinkimą išrinkti namų planavimo ir finansavimo komisiją. Niujorko ukrainiečiai, žydai, lenkai, estai tokius namus jąu seniai turi.

Jono Mikšio 25 metų pedagoginio 
darbo sukaktis

’Trokšdamas laimės kitiems, 
aš buvau pats laimingas”.

Vaižgantas.

Mok. Jonas Mikšys gimė 1904 m. kaimely tarp ošiančio miškelio ir čiurlenančio Alkupio netoli Panevėžio. Būdamas 7 m. įstojo į lietuvių pradinę mokyklą, kurią po dviejų metų baigė. Tėvai buvo nutarę Joną rudenį vežti į Panevėžio gimnaziją, bet karas sutrukdė. Karo audrai praėjus, Jonas pats.pasiruošė ir išlaikė egzaminus į antrą klasę. Panevėžio_ gimnazijoje Jonas pasižymėjo dideliais gabumais, visuomeniška veikla, todėl gimnazijos vadovybė dažnai jam pavesdavo tam tikras pareigas, O ypač, kur reikėjo reprezentuoti gimnaziją.Staiga Jonas persikelia į mokytojų seminariją. Jis, kaip vyriausias brolis, matė, kad tėvams bus sunku yišus sūnus ir dukras išleisti į ’mokslą, todėl pasiryžo pasiaukoti, pasirinkdamas tokią profesiją, kuri įgalintų teikti greitesnę paramą kitiems, nors jo noras buvo nuo pat mažens tapti gydytoju.Jonas mokytojų seminariją baigė 1926 m. ir tų pačių metų rudenį buvo paskirtas vedėju, pradžios mokyklos, kur tose pareigose išbuvo iki rusų okupacijos 1944 m.Liaudžiai jis buvo, ne vien mokytoj as, bet Įtartų 'ir artimiausias bičiulis, patarėjas įvairiuose reikaluose. Jeigu reikėjo kokį prašymą . parašyti, kreipdavosi pas mokyt. Joną, šeimoms susikivirčijus, eidavo prašyti sutaikyti Žodžiu, jis buvo vienas visiems. Matė jaunas mokyt. Jonas Mikšys, kad vaikučiams reikia geresnių patalpų, dėjo visas pastangas, net keletą kartų vyko į Švietimo ministeriją, kad gautų leidimą mokyklai statyti. Po

kiek laiko vaikučiai mokėsi mo
dernioje mokykloje.

Karo audros išvarytas iš Tė
vynės, mokyt. J. Mikšys rūpi
nosi lietuviška mokykla Vokieti
joje, kur mokyklos vedėjo parei
gas ėjo nuo 1945 m. birželio 2 d. 
iki 1949 metų, kada išvyko į Ka
nadą. '

Atvykęs į Hamiltoną pas bro
lį ir sesutę, po dviejų savaičių 
buvo pakviestas eiti Vyskupo M. 
Valančiaus šeštadienio mokyklos 
vedėjo pareigas. Ir šiandien mo
kytojauja toje mokykloje su di
džiausiu nuoširdumu. Jam vado
vaujant mokykla išaugo, moki
nių skaičius pagausėjo, darbas 
išsiplėtė.

Jubiliato įnašas Hamiltonui 
yra labai didelis ir vertingas. Ne 
tiktai dirba mokykloje, bet taip 
pat visuomeninėje veikloje: ben
druomenės valdyboje, parapijos 
komitete, skautams padeda, tau
tiškiems šokiams. Visuomet jis 
nepavargęs, visuomet gera nuo
taika. Taigi tinka jam Vaižgan
to ankščiau išrašyti žodžiai.

O mes 25 metų jubiliejaus 
proga linkime laimės ir sėkmin
go dar ilgų metų darbo mūsa- 
jam jaunimui ir tėvynei.

Pašilės Juozas.

KALBA PROF. A. ZUBRYSKeletą kartų mano žvilgsni užkliudė spaudoje pasirodžiusių keletas trumepsnių žinučių apie chemijos daktarą prof.*Alfonsą Zubrį, šiuo metu besidarbuojantį Toronto Universiteto Connaught Med. Res. Laboratories skyriuje.Mes lietuviai įdomaujamės ir džiaugiamės mūsų mokslo žmonių pasisekimais^ tad ryžausi Gerb. Profesorių “užgriebti” su keletą visuomeninių ‘ klausimų. Profesorįus sutiko atsakyti į keletą klausimų, kuriuos patiekiu “TŽ” skaitytojams.— Kokį įspūdį Tamstai daro Kanados lietuvių visuomeninis ir organizacinis gyvenimas?— Kanados lietuvių visuomeninis gyvenimas yra labai gyvas. Spėjama, kad čia esama apie 20 tūkstančių lietuvių, o jau įšeina trys lietuviški laikraščiai, veikia daugybė organizacijų, kuriasi naujos, kurios, vos spėjusios gimti, jau dauginasi skildamos pusiau. Q parengimų — daugybė. Parengimas seka parengimą.— Kaip atrodo lėtas kanadiečių lietuvių organizavimosi darbas į PLB?— Kanados lietuviai, būdami tokie gabūs visuomeniniai — or-

ganizaciniame gyvenime turėtų 
labai lengvai ir greitai įsijungti 
į PLB. Deja, faktai kalba ką kita. 
PLB gema sunkokai, tačiau ti
kimasi, kad šis klausimas jau 
šiais metais teigiamai išsispręs.

— Ar ne perdaug mūsų tarpe 
grupinio susiskaldymo?

— Tiesa, lietuviai išeivijoje iš 
tikrųjų suskilę įvairių įvairiau
siomis grupėmis, tačiau pas mus 
netrūksta ir solidarumo, o gražus 
ir darnus sugyvenimas savo tar
pe viską nulemia.

— Kaip katalikiško laikraščio 
atstovui/norėtųsi patirti Gerb. 
Profesoriaus nuomonę apie baž
nyčios reikšmę išeivijoje.

— Bažnyčia visais laikais ir 
visur buvo ir bus svarbus tautų 
gyvenimo faktorius. Išeivijoje ji 
įgauna dar ir tautiškos reikšmės.

— Kaip Tamsta žiūrite į kai- 
kurių asmenų išeivijoje beprasi- 
kišančias nihilistines tendenci-

Naujas I. romano konkursasVėl skiriama 1000 dolerių premija, o mecenatas — Čiurlionio ansamblis.1. Dienraštis ’’Draugas”* skelbia naują lietuviško romano konkursą. Paskutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 1952 m. lapkričio 1 d.2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dolerių. Premijos mecenatas — Čirlionio Ansamblis. 1952 m. balandžio 27 d. Čikagos Operos Namuose įvyks Čiurlionio ansamblio koncertas, iš kurio gauto pelno skiriama 1000 dolerių premija lietuviškam romanui. Premijos organizatorius — “Draugo” Bendradarbių Klubas.3. Teisėjus premijuotam romanui nustatyti parinks: du Rašytojų.-Draugija, du “Draugas” ir vieną Čiurlionio Ansamblis.4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi bū-

parašytas mašinėle, nemažesnis, kaip apie du šimtus romano formato spausdintų puslapių.5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, “Draugas”, 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, Ill.6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasirašyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir pasirinktą slapyvardę.7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo honoraro romano pirmosios laidos teises perleidžia “Draugo” Bendradarbių Klubui,^Įskaitant ir teisę spausdinti “Drauge” ir išleisti atskiru- leidiniu. Premijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.
Iš kultūros ir knygų pasaulio

O jis, balvonas, pro lango plyšelį burba:— Nėra vietos . .. Laiko neturiu ... Sėdynes man dar sutepsi.Tuo tarpu tvikstelėjo žalia šviesa ir tasai ponas, su špyžiaus širdimi, nuvažiavo. Vos keletą metrų pariedėjusi mašina užšoko ant sniego krūvos ir stabt. Kaip įkasta. Pradėjo piktai urgzti ir baltais garais spiaudyti, ratai zvimbia, bet nei colio pirmyn!Acha, pamaniau, brolyti, va ką reiškia kiaulės širdį turėti. Dabar papūsk, nei piršto nepridėsiu, o galėčiau stumtelėti ir būtum ant kieto kelio.Bet gerai sakydavo mano amžinatilsį dėdė Jeronimas — blusų ir durnių šiame sviete niekada netrūksta: staiga pamačiau, kad jau trys vyrukai raito kojas skubėdami į pagalbą.— Broliai, — šaukiu vydamasis juos, — tegu prasmenga tasai bamba tierius, nesivarginkite!...Bet kur jie tau manęs klausys! Mašiną stačiai ant rankų iŠ pušnio išnešė, o vienas tų geradarių, su stikline akimi ir spuoguota nosimi, prilipo prie mano apsiausto atlapų:— Ko tu čia dabar agituoji, sušvinkęs DP! Prieš tikrus krašto piliečius nosį rieti! Velnio giminė jūs esate: visur ir visada prieš valdžią. Būtų jums.visiems Vokietijoje badas gerkles užgniaužęs. Pasigailėjome. Įsileidome. O dabar, žiūrėk, vėl greitai be plytos nebus galima rodos rasti!...— Datz rait! — kažin kas atsiliepė iš gausaus žiūrovų būrio.Kulnis man pradėjo kaisti.— Tu, — sakau, — man atlapų neklibink. žodžiai tai žodžiai, bet prašau be veiksmų. Ba, kaip skelsiu į prožektorių, tai nė gumos nespėsi išspiauti. Publikos nebijau. Tris metus teatre dirbau.
O jis:— Pabandytum, tai Kingstone varnos tau šonkaulius apnuogintų! — ir taip timptelėjo už atlapo, kad paskutinis mano kantrybės lašas garais pavirto.Na, ir bakstelėjau jam nykščiu į pasmakrę. Gal dar keliu į paširdžius pridėjau. Nepamenu. Vyrelis taip sniege ir paskendo. Ala- sas kilo.DP žmogų užmušė!— Britanijos piliečius žudo!— Pagalbos! — ėmė kunkuliuoti minia.
— Žinoma, tuojau policija, gaisrininkai, greitoji pagalba.
Pakol policijoje viską išsiaiškinau, atėjo pietūs. O į darbą pen

kios mylios. Be to, per alasą pamečiau ir kietai virtą kiaušinį ir 
cibulius... Taip ir grįžau namo.

Kitą dieną, anksčiausią rytą, visam miestui dar kietai bemie
gant, išėjau į darbą. Abi rankas giliai į kišenes susigrūdau. Jokių 
nykščių raitymų. Nei aukštyn nei žemyn.

Na, taip ir einu ūkanotomis gatvėmis. Visokios mintys spie
čiais galvon spraudžiasi. Bandau galvoti apie ‘Gabrusę. Įlipu į 
balą. Kairės kojos nykštį sušlampu. Vadinasi, šluok iš pakaušftr 
ružavas svajones, kitaip dar reumatą ant smegenų užsitrauksi- Imu 
skaičiuoti, kiek turėsiu pinigų po 37,5 metų, jeigu per savaitę su
taupyčiau po 7,23 dolerius. Iš to- matematinio miražo mane pri
kelia švelnus balsas: .

— Į kur Tamsta?
Krūptelėjau. Pašonėje stovi žibąs “Buickas”. Durys plačiai at

vertos. O jo viduje, stebuklų pasauly, gražuolė besėdinti. Didelės 
akys iš po ilgų blakstienų šelmiškai šypsosi. Lūpos raudonos, kaip 
vyšnios po lietaus. Mano dūšia kaip į šiltą medų pradėjo grimsti. 
Bet, sakau, reikia laikytis kietai.

— Įstaigon einur kur daugiau....
O jinai, kad ją kur plynios, neatleidžia:

— Taip, tai taip, Įstaigon, atleiskite už smalsumą, o kokiu keliu?...— Liepų gatvėje...— Ak šitaip, tai pakeliui... Prašom... Pavėžėsiu... Tasai streikas, tikrai Dievo nelaimė... Tiek žmonėms vargo dabar... Aš štai važiuoju draugės paimti.... Taigi, prašom...— Ačiū... — spiriuosi. — Noriu kojas pramankštinti. Pusė gyvenimo ir taip jau “Cadillace” pratupėjau. Šiandien mano šoferis galvos nepajudina. Prisilakė vakar... Žinai, tamsta, šoferiai. Taigi ir sumaniau pasivaikščioti. Patsai nemėgstu mašinos valdyti.O jinai vis savo:— Per ilga promenada. Prašom... — parodė ranka šalia savęs.Aš taip ir neišlaikiau. Tuptelėjau šalia gražuolės.Jinai užtrenkė duris ir mudu pasileidome per sapnuojančias gatves. Žinote, mano dūšią tuojau tokia mužikiška pagunda apsėmė: kažin jei taip imti ir gnybtelėti tam paukščiukui į sparnelį. O sąžinė klykia, — valdykis Pilypai, padarysi skandalą. Ženo- tas esi. -Rimtas pareigas su šluota didžioje kompanijoje eini. Gali darbo netekti.Aš, žinoma, tą pagundą pasmaugiau. Tada mano dūšion įsirioglino kita. Ir dar saldesnė. Ėmė piauti miegas, kad nors mirk! Acha, Tamstos, nėra lengvas amatas sėdėti šalia gražuolės prieš pat saulės tekėjimą. Ir taip aš valandėlei snūstelėjau. Ir sapnuoju. Rodosi, gyvenu pas kokį tai arabų karalių. Rūmai augščiausi. Už debesų kliūva. Visuose pakampiuose mėtosi rūkyti kumpiai ir kilmingiausių gėrimų bonkos. Guliu aš trijų sieksnių ilgio lovoje. Šilkiniais pagalviais suramstytas. Tarnai nuo nosies muses baido. Skaistaveidės merginos stebuklingą dainą vedžioja. O man gerklėje taip sausa, taip sausa. Širdis rūgšties geidžia.— Raugintų agurkų! — sušukau.Bematant įbėga tarnas nešdamas sidabrinę lėkštę pilną agurkų. Paimu patį didžiausią ir kandu, bet paspringstu ir kad jau imsiu kosyti. Rūmai pradeda griūti, tarnai išbėgioja, baimė apima mane ir pabundu.
Žvalgausi ir savo akimis netikiu. Tebetupiu tame pačiame 

“Buicke” prie šaunios vilos. Saulė dangaus mėlynėje juokiasi. Ap
linkui sniegas žaižaruoja. Gražuolės nė kvapo. Kaip pačion sie
lon yla durtas šoku iš mašinos lauk.

— Kur dabar Tamsta! Prašom vidun 
dama iš vilos. ■

Stabtelėjau.
— Kaip Tamsta Išmiegojai? Turbūt nesušalote. Šildymą įjung

tą palikau... — juokiasi jinai, o balti dantys žiba, kaip rasos karo
liai. — Ale Tamsta ir miegi kietai. O kaip knarki! Oi, oi! Kaip kur
sus baigęs. Holywoode karjerą padarytum!... Vos pradėjus va
žiuoti Tamsta užmigai. Aš draugę tarnybon nuvežiau, o Tamsta 
vis taip saldžiai miegi. Kaip katinas saulės atokaitoje, Gaila bu
dinti buvo. Taip ir parsivežiau kartu... Na, bet prašom vidun, 
kavos stiklą išgersime. Paskui Tamstą pavėžinsiu.

— Ne, ačiū... Tarnybon turiu skubėti. Raktai’ nuo visų seifų

šaukia gražuolė beg-

—Bet į miestą apie 7 mylias!... - i
— Pakeliui paskambinsiu šoferiui. Atlėkę pasitikti. Taip, taip, 

pasitiks. Tuo tarpu truputį prasiblaivysiu... Ačiū... ačiū... už 
paslaugą. Iki pasimataht... — ir nu , <

Kol miestą pasiekiau saulė iš pietų i Negi eisi tokiu lai
ku į darbovietę. Svieto juokinti. Namo patraukiau...

— Kiekvienoje tautoje esama dvasiniai nesveikų asmenų. Lietuvių visumai nihilistinės .tendencijos yra svetimos.— Ar nenusibodo Jums, Profesoriau, kaikurios mūsiškės spaudos įvairūs užsipuldinėjimai mūsų laisvės kovu institucijos — VLIKo?— Be kritikos ir priekaištų niekur neapsieinama. VLIKo darbo sąlygos yra labai sunkios, o uždaviniai — labai platūs. Todėl kritikuoti yra labai lengva.— Gal ką nors apie Baltų Federacijos veiklą čia, Toronte, nes kiek žinau, Tamsta esą te, jos vicepirmininkas?— Baltų Federacijai Kanadoje pirmininkauja p. Generalinis Konsulas V. Gylys. Jai priklauso lietuvių, latvių ir estų bendruomenės. Josios tikslas: priminti Kanados visuomenei rusų vykdomą baltų tautų genocidą ir plėsti Baltų tautų išeivijos tarpe bendradarbiavimą. Ji kasmet ruošia bendrą Baltų birželio mėn. deportacijų minėjimą visoje Kanadoje,-kurie esti tikrai įspūdingi. Federacija savo veiklą iš lėto, bet nuolat plečia: įsteigė Baltų stu- dentų klubą Toronto Universitete, steigia Baltų moterų sekciją ir tt.— Gal kokių sugestijų į Lietuvos laisvės perspektyvas?— Žmonijos idealas yra laisvė, bet ne vergija. Rusų bolševizmas savo forma yra labai giminingas hitlerizmui. Kaip žuvo vienas, taip žus ir kitas.— Ką, Profesoriau, galėtumėte pasakyti apie “Tėviškės Žiburius”?— Tai katalikiškos srovės laikraštis. Jis vengia plačių poleminių straipsnių, asmeniškų už- . gauliojimų, todėl visuomenės yra mėgiamas. Vienu žodžiu, laikraštis yra jungiančio, bet ne ardančio pobūdžio, todėl įdomus paskaityti ir kitų srovių lietuviams. Pr. A.

Stipendija politinių mokslų 
studijomsStambaus masto prekybininkai, ekonomijos daktarai, K. Valiūnas ir J. Kazickas, įsteigę savų agentūrą “Neris” Ine. pačiame šių dienų pasaulio prekybos centre Wall St., varo sėkmingą biznį su Europa. Pastarosiomis dienomis, prieš išvykdami į Europą, jie paskelbė, matyt, protestuodami prieš Laisvosios Europos Komiteto politiką stipendijas skirti tik specialiųjų mokslų studentams, skirią $1000 stipendiją politinių mokslų studentui, pasižadėjusiam darbuotis savo valstybės ir tautos labui. Sakoma, jog kandidato įsitikinimai neturės reikšmės, o taisyklės bus paskelbtos spaudoje. Panašią stipendiją Clevelande paskyrė žymus tautininkų veikėjas J. Ba- chūnas, pasiryžęs dvejis metus remti dainavimo studentą ar studentę. Sąlygas pavedė parengti L. Radijo valandai ir Dirvai.

“Gabija” muša rekordus
■ Vieno asmens knygų leidyklai 
Brooklyne be didelių kapitalų, 
be tuščiažodžiavimų atlieka lie
tuvybei didelį darbą. Juozo So- 
daičio “Gabija” praėjusiais me
tais lietuviškosios knygos mė
gėjams pateikė 9 leidinius: Juo
zo Krūmino “Naktis Viršum Šir
dies”, Jurgio Savickio ‘Raudoni 
Batukai”, “Proza”, Mazalaitės 
“Mėnuo vadinamas Medaus”, 
Vinco Pietario “Lapės Pasaka”, 
Lazdynų Pelėdos “Motulė pavil
iojo”, Juozo Kėkšto “Ramybė 
Man” ir savo neperiodinį žurnalą 
“Gabija”. Šiais metais pasirodys 
Gabijos išleisti Jurgio Jankaus 
“Paklydę Paukščiai”, Stepo Zo- 
barsko “Doleris iš Pittsburgo”, 
Motiejaus Valančiaus “Vaikų 
Knygelė” ir kt

Estai š. Amerikos kontinente 
išleidžia keturis laikraščius — 2 
Kanadoje, Toronte ir 2 JAV, Niu
jorke, kurių vienas — komunistų 
leidžiamas — turįs nedaugiau 300 
skaitytojų. \

Eglutės administratoriui A. 
Peldžiui dėl ligos pasitraukus, 
administravimą perėmė Nek.

Prof. Paplauksas - Ramūnas Otavos universiteto salėje skaitė paskaitą “Naujosios pedagogikos krizė”. Jos santrauka buvo paskelbta angliškųjų Otavos universiteto studentu organe The Fulcrum, paruošta Edward L. Muth, pavadinta “The four Plagues of Modern Education”* Iš ten ją persispausdino The. Ensign, sausio 26 d. Apie patį profesorių atsiliepiama labai pagarbiai, bet, kad jis lietuvis, neprisimenama.
Vaičiulaičio rinktinius raštus bajgia spausdinti “Venta”.
Tyruolio sonetų rinkinį spausdina “Venta”.
Prof. Maceina pradėjo rašyti stambų veikalą apie šv. Pranciškų.
St. Būdavas, gyv. Rocklande, spausdina apysaką “Varpai s k a m b a”. Leidžia “Liet. Dienos”. Knyga pasirodys dar prieš Velykas.
Dail. A. Staneika Filadelfijoje buvo suruošęs savo kūrinių parodą.
Kun. Dr. K. Gečys sausio 18 d. Fordham universiteto politinių mokslų skyr. gavo daktaro laipsnį už disertaciją “Sovietų- piliečių konstitucinės teisės”, 355 psl.
Kopenhagos muzikos akadem. labai gerais pažymiais baigė R. Kaufmanas. Tai vienintelis lietuvis baigęs mokslus Danijoje.
M. Zamžickaitė, anksčiau studijavusi Hamburge Pabaltijo universitete, atvykusi Anglijon dirbo fizinį darbą, bet kartu baigė Paryžiaus madų akademiją Londone.
Prof. Viktoras Biržiška dirba 

viename Čikagos turtuolių klu
be. Nuo naktinių valymo darbų 
prof, labai pavargęs:

Ligoniai ir seneliai prašo 
knygų

Pernai Bostone buvo išleista 
prof. G. Fonseca Marija kalba 
pasauliui, kurią išvertė ir išleido 
kun. M. Vembrė. Knyga didelio 
formato, 264 psl., su 18 fotogra
fijų, kaina $2. 10 egzempliorių 
leidėjai padovanojo Vokietijoje 
likusiems ligoniams bei sene
liams. Dėkodamas už šias ddva-

Redakcijai prisiųsta
Aidai, 1952 m. sausio mėn., Nr. 

1 (45), 48 psl. Turiny: Z. Ivins
kis, Vysk. P. Bučys, J. Karys- 
Kareckas, Lietuvos valiuta am
žių bėgyje, Henriko Nagio, Paer 
Lagerhorst (vert. J. Lingis) po
ezija, V. Ramono “Raudona ska
relę”, platus skyrius Kūrybos 
pasaulyje, 18 iliustracijų.

Lithuanian Bulletin, Publish
ed by Lith. Am. Council, vol. IX, 
July-December, No. 1-7, 32 psl.

Turiny: buv. D. Britanijos vi-; 
cekonsulo Lietuvoje E. J. Harri
son — Plain Speaking — plato
kai supažindinta su savo verčia
ma Daumanto “Partizanai už ge-‘ 
ležinės uždangos” knyga; toliau 
po poros aktualijų platus skyrius 
“Lithuania 1951”, iš pasaulinės 
spaudos, nekrologai, ir genocidi
nės sovietų politikos dokumen
tai su orig. fotokopijom.

Laiškai lietuviams, 1952 m. 
sausio mėn. Vol. 3, Nr. 1, 24 psl. 
ir viršelis, kurio lig šiol nebū
davo.

Pr. Zunde atsiuntė BALFo cent-, 
rui laišką, prašydamas prisiųsti 
tos knygos dar bent 100 egz., nes 
daug tremtinių nori ją turėti ir 
skaitytu

norėtų sudaryti džiaugsmą mūsų 
ligoniams Vokietijoje, prišiun- 
čiant minėtą .knygą, užsakymus 
prašome siųsti knygos leidėjui 
šiuo adresu: Fatimos Knyga, 422 
Canton St, Stoughton, Mass. 
Knyga bus pasiųsta BALF cent
rai arba tiesiog nurodytam ad
resatui.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

Galiu sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas 
apie parduodamus namus, paskolas, biznius ir tt

Jūsų patarnavimui

skambinkite teL KE. 9459, KE. 9450, LA. 2612

1. $3000 įmokėti Bloor-Duffe-
rin. 6 did. kambarių mūr, 
alyva apšild. namas. Gražus 
kiemas ir garažas. Kaina 
$11.500. A

2. $3500 įmokėti. Bloor-Ossing- 
ton. 7 kamb. Dviejų aukštų 
mūrinis su garažu namas. 
Kaina $10.500.

3. $4000 įmokėti. Bloor-Dover- 
court Rd. 6 kambarių mūri
nis, atskiras, 8 m. senumo su 
visais modern. įrengimais. 
Didelis kiemas ir garažas. 
Kaina $12.800.

4. $18.000 High Park rajone. 17 
didelių kambarių. 4 virt., 3 
vonios, mūrinis su garažu. 
$420 pajamų į mėnesį ir 3 
kamb. savininkui.

5. $5500 įmokėti Bloor-Indian 
Rd. 10 didelių kambarių at
skiras mūrinis su garažais 
namas. Dvi virtuvės ir dvi 
vonios. Kaina $17.800.

6. $28.500 High Park Blvd. 13 
didėlių kambarių su baldais. 
$565 pajamų į mėnesį ir 4 
kambariai savininkui. Ge
ros pirkimo sąlygos.

pwfi

Real Estate
863 BLOOR STREET WEST
____ (prie Ossington Ave.)_______

PIRMOJI
parodomoji šokių pamoka

VĖL TUI

Neužmirškite, kad šokiai yra 
kelias į gyvenimę!

naudokitės proga modernių šokių mokytis 
TIK MŪSŲ STUDIJOJE

Pigiai ir greitai

Jau po kelių pamokų 
galėsite šokti.

Tad

Todėl mokinkitės modernių ir elegantiškų šokių 
tik mūsų studijoje. Jus mokins kvalifikuoti in
struktoriai. Programoje modernūs šokiai, kaip 
tango, fokstrotas, rumba, slow-foksas, samba ir 
kt., o pirmiausia ypatingai visų mėgiamas valsas

Kursai vyksta kasdien 
nuo 5 iki 11 vai. vak.

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje 
1951 m. VEIKLOS APYSKAITA 

Balansas 1952 m. Sausio mėn. 1 d.
Aktyvas Pasyvas
Saldo 1952 m.

sausio 1 dienai...... $10.558,46
Išlaidos 1951 m......... 552,20

Balansas $11.110,66

I Aukotojai iki 1951.1.1 d. $4.274,04 
Aukotojai 1951 m..... 6.751,71
Procentai The Montreal

City and Distr. Sav
ings Bank................. 84,91

Pajamos 
Lietuvių kolonijos Kanadoje:

1. Hamilton, Ont......... $1829,07
1494,84 
500,00 
490,70 
454,22 
416,50 
200,00 
187,00 
140,26 
125,00 
120,00 
115,50 
92,00 
84,00 
77,00 
57,30

2. Toronto, Ont. ........
3. Welland, Ont...........
4. Winnipeg, Man.......
5. Montreal, Que.........
6. Sudbury, Ont..........
7. Edmonton, Alta. ....
8. St. Catharines, Ont.
9. Delhi, Ont................

10. Vancouver, B.C......
11. Windsor, Ont. ......
12. London, Ont............
13. Vittoria, Ont...........
14. S. Ste. Marie, Ont.
15. Noranda, Que.........
16. Timmins, Ont.........
17. Port Arthur

Port William, Ont..
18. Lethbridge, Alta ...

Kitos kolonijos su
rinkę mažiau $50 .... 
Procentai banke....

55,27
54,45

258,60
84,91

Balansas $11.110,66

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
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. .. .................. ...............į.........^... 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 .............;.l................ ..... Kaina$44.000

$20.000 įmokėti —145 akrai, 45-—teisių, 7 kilns su alyva, du gy
venami namai, .du šiltadaržiai,- traktorius, arkliai, 
steamer, lygi pirmos rūšies tabako žemė. Langton dis
trikte ... ........'.         Kaina $90.000

Turiu daug kitų ūkių su įvairiais įnešimais. Sąrašas keičiasi 
kas savaitę. Prieš perkant ūkį nesigailėsit kreipdomiesi į:

L
Real Estate Broker

TILLSONBURG, ONT. TEL. 829 J.

Įvairiomis progomis tinkamas dovanas
rasite tik .

J. BERŽINSKO 
parduotuvėje

1212 Dundas St. W. Tel. LA. 9547 - » * ■
Be to, išskyrus tabako gaminius, už . • 
visus įpirkimus duodami BONAI.

A B C TAXI

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 TUrtČME:: Trejos devynerios, foto reikmenų, 

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

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū
sų sandėliuose jūsų vasariniai rū
bai bus rūpestingai saugomi. Kai

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

rūšių užuolaidų. firmai:
138-46 Claremont Str. - TeL WA.4557

30 metų valymo patyrimas •

Mokyklų jaunimui mokestis sumažintas.

Queen Dancing Studio į|
618 A QUEEN STREET WEST, TORONTO 

Telef. WA. 8723 (I aukštas)
Raštinė atidaryta /nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Viso pajamų $6836,62 
Išlaidos

Išmokėjimai VLIKui ....  $485,05
Paštas, raš medž. ..

Viso išlaidų $552,20 
Ataskaita

Viso pajamų 1951 m. $.6.836,62
Saldo 1951. I. 1 d.... 4.274,04

67,15

Viso $11.110,66
Viso išlaidų 1951 m..... 552,20

GERIAUSIUS ir žemomis kai
nomis apsidraudimo planus, o 
ypatingai šeimoms, jums išaiš
kins 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.

Seymour Herma nt 
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

.... LIJNA 
foto studija

984 DUNDAS ST. W. 
TORONTO •

Telef. ME. 8967

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

Skambinti telefonu LO. 3647
NORRIS FUEL CO.

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

plačiausiai Amerikoje skaitomą laikraštį

’’DARBININKĄ”
Išeina du kartus savaitėje

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

“DARBININKAS”
yra geriausiai informuotas pasaulio lietuvių laikraštis.

Prenumeratos kaina metams:
S- JAV —$5.00

• Brooklyne — $5.50
Užsienyje —$5.50
Kanadoje —$5.50
Pusmečiui — $3.00

“DARBININKAS” siunčiamas susipažinimui 
2 SAVAITES VELTUI.

680 Buscwick Ave.
Brooklyn 21, N.Y., USA

Lietuvių Baldų Krautuvė
AI1AWK F II D N I T II D F”R

skelbia;

IŠPARDAVIMĄ 
20% nuolaidos visoms prekėms!

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

AUTO VAICAVIMC HCrYl LA
I savo 1952 metų sezoną jau pradėjo vasario mėn. 1 dieną. Pereitame 
I sezone mūsų vairavimo mokykla išmokino 104 kursantus, kurie 

gavo šoferio liudymus važinėti savo mašinomis, o 18 kursantų 
gavo pilnas šoferio teises.
Gerai patyrę ir sugebą prisitaikinti prie kursantų instruktoriai 
tęsia savo darbą mūsų klijentų labui.

p Geri mokymo metodai, išdirbti mokyklos kartu su instruktoriais, 
| bus pritaikinti šiame mokymo sezone.

Mokinkis vairuoti greit ir pigiai

Aute Vairavimo Mokykloje
618 A QUEEN ST. WEST, TO NTO Telefonas WA. 8723 

nuo-10 a.m. iki 10 p.m

Saldo 1952 I. 1 d. ....... $10.558,46 
Veiklos apžvalga

L Lėšų telkimas. 1951-ji metai 
buvo patys geriausi, nuo TF Ats
tovybės - Kanadojej įsikūrimo. 
Palyginus su praėjusiais — 1950 
m. surinkta 2.920,02 suma — gau
name $3.916,60 daugiau. 1951 m. 
sąmata sumoje $6.000,00 išpildy
ta su kaupu.

Metai nebuvo lengvi. Kilusios 
skirtingos pažiūros atskirose or
ganizacijose ir partijose atsilie
pė į Tautos Fondo lėšų telkimą, 
jį pasunkindamos, paskirose ko
lonijose įnešdamos pasyvumą. 
Nežiūrint visko — rezultatai gra
žūs. TF Atstovybė dėkoja nuo
širdžiai visiems aukojusiems, 
aukas rinkusiems, aukų rinkimą 
organizavusioms organizacijoms 
ir partijoms. Čia visų buvo paro
dyta daug nuoširdumo, įdėta 
daug darbo ir duotas pasitikėji
mas.

Aukos plaukė pastoviai ištisus 
metus. Jų didesnė dalis suplaukė 
Vasario 16-tos vajų paskelbus. 
Vajus Tautos Fondui Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
šventės proga įėjo į tremties lie
tuvišką tradiciją.

Apyskaitoje matome pirmoje 
vietoje Hamiltono lietuvius. Jų 
rūpestingumą ir nuoširdumą, 
kaip pavyzdį, norėtume prista
tyti visoms kitoms lietuvių ko
lonijoms. Rūpestingai vajų pra- ' 
vedė Torontas. Duosnūs buvo: ; 
Wellandas, Winnipegas, Sudbu
ry, Edmontonas, St. Catharines, ■ 
Windsor ir kitos kolonijos.

Malonu yrą konstatuoti mūsų . 
naujųjų 
nominį pajėgumą. Be abejo, bū
sim pastebėję, kad 1951 m. dole
rio kraštuose parodė infliacijos 
žymių. , '■

2. Mūsų pareiga. Tai yra dar
bas Lietuvos išlaisvinimui. Kaip 
dažnai mūšų mintys su. ilgesio 
malda lekia i tėviškę — taip liku- į 
šių ten kančios šaukia į mus pa
galbos. Jų šauksmas primena 
mums nuolatinę atsakomybę. 
Yra tiesa, kad ne vienas atidavė 
gyvybę tėviškės laisvei, antras 
tam dirba dabar, o iš trečio atei- . 
ty gal bus daug pareikalauta, 
tačiau tai nereiškia, kad atsako- • 
mybė už tėviškės išlaisvinimą ‘ 
būtų kam nors išimtis, ar mes 
nebūtume atsakingi už šią dieną!

Tautos Fondas yra tylus, bet 
ištikimas mūsų kovos palydovas, 
be kurio pati kova būtų neįma
noma. Auka Tautos Fondui yra 
kiekvieno lietuvio neatsisakoma 
pareiga.

3. Ateities perspektyvos. Gy
venime yra taisyklė sakanti, kad 
visados laimėsi, jei sieksi teisin
gai, nuoširdžiai su tvirtu pasiry
žimu ir tikėjimu. Mūsų noras ma
tyti Lietuvą laisvą — yra šven
tas! Mūsų širdys, skaudintos, ne 
kartą — myli! Mums ryžto ir ti
kėjimo nepritrūko sunkiausiais 
gyvenimo momentais!

Mūsų darbe dažnai pastebimas 
nesutarimas, kurį Atstovybė no
rėtų laikytį tik laikinu ir geres
nės organizacijos formos darbui 
ieškojimo reiškiniu. Ji nuošir
džiai sveikina kiekvieną pastan
gą, vedančią į geresnį visų veiks- .' 
nių koordinavimą Lietuvos lais
vinimo darbe ir norėtų užtikrinti-* 
Kanados lietuviams greitą to at- 
siekimą. Atstovybė džiaugiasi 
realiomis pastangomis Kanados 
Lietuvių Bendruomenei suorga- ‘ 
nizuoti.

Tautos Fondo Atstovybė Ka
nadoje, versdama į praeitį 1951 
metus, iš širdies linki visiems 
tvirto tikėjimo, sėkmės ir ištver
mės!

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje.

Marija Arlauskaitė 
Pirmininkė.

yrą 
ateivių tvirtesnį eko-

■--------------------------------------- - ----------------------------------------------------------------------

SPORTO ŽINIOS
Futbolininkų žiniai ■

Artėjant futbolo sezonui visi 
klubo futbolininkai ateinantį 
sekmadienį, vasario 2 d., po pas
kutinių pamaldų kviečiami susi
rinkti į bažnyčios salę svarbiam 
pasitarimui. Sp. Kl. “Vytis”.

• Vasario 10 d., sekmadienį, 2 
vai. p.p. UNF salėj “Vytis” krep
šininkai susitinka su stipria West 
York komanda. Vytiečių kovin
gumui pastiprinti kviečiame vi
sus atvykti.

Krepšinis sužibo!
Kas nematė paskutinio mūsų 

vyrų žaidimo, praleido tikrai 
puikią progą ir pasigėrėjimo 
vertą kovą. Tokios kovos ir ryž
to bei puikaus sužaidimo seniai 
bematėme, nebent Lietuvoje su 
latviais dėl Europos pirmeny
bių. Džiugu, kad daug lietuvių 
matė šią puikaus kovingumo pa
demonstravimą ir, manau, neap
sivylė. Labai įtemptoje ir per
mainingoje kovoje "Vytis” suge
bėjo išplėšti laimėjimą iš stiprios 
ir geriau techniškai pasiruošu
sios japonų komandos. Jei jie 
buvo techniškai geresni, tai 
“Vytis” lenkė juos taktiškai. Vis- 
tik seni "vilkai”, kaip St. Mac
kevičius ir M. Duliūnas nėra 
taip lengvai sudorojami, o prie 
jų dar Ignatavičius — tai mūsų 
puikusis puolimas, šiuo kartu ne
galima užmiršti ir “mūro sie
nos” gynime J. Žulęo ir I. Naro. 
Tokia sudėtis rungtynes 50:45 
taškų skirtumu išnešė mūsų nau
dai: Su šiuo laimėjimu mūsų vy
rai atsistojo trečioje vietoje.

Lukas.
Buriuotojų dėmesiui

Prie Toronto lietuvių sporto 
klubo "Vytis” steigiama buriuo- 

(tojų grupė. Visus buriuotojus ir 
susidomėjusius šia sporto šaka 

: kviečiame sekantį sekmadienį, 
I vasario 10 <L, 12.45 vaL į

jos salę steigiamajam būrelio 
susirinkimui. Iniciatoriai.

Toronto meisto tarpklubinės 
šachmatų pirmenybės baigtos 
Paskutiniąsias rungtynes lie

tuvių “Vyties” š. kl. žaidė prieš 
“Gambit” CC ir pralaimėjo re
zultatu 1^:4%. Iš lietuvių lai
mėjo Paškauskas ir lygiom suti
ko Vaitonis, nes jo laimėjimas 
vistiek neatneštų laimėjimo ko
mandai. Atidėtą partiją su uk- 
rainiečais Vaitonis laimėjo ir 
rungtynės baigtos lygiom 3:3.

Toliau seka klubų susitikimo 
pasekmės:

1 rungt.
Estai-Lietuviai 4:2 
Ukr.-“Gambit” CC 3:3 
“G” CC-Liet. 4^:1% 
Estai-Ukrainiečiai 4:2 
Lietuviai-Ukr. 3%:2% 
“G” CC-Estai 4^:1%

2 rungt. 
4%:1% 
3%:2VŽ 
4%:1%

1.
2.
3.

3:3 
4:2 

Galutina pirmenybių lentelė:
Klub. tšk. Ind. tšk. 

23:13 
20:16 
16:20 
13:23

4%:1&

1%:4^

1% t. iš6rungt. 
11, iš 4 rungt 
11 iŠ 3 rungt 
91 iš 3 rungt

“Gambit” CC
Estai
Ukrainiečiai
Lietuviai

Už lietuvių “Vyties” š. kl. žai
dė ir taškų pelnė

Vaitonis 41, iš 6 rungt 
(plius 3 lygu 2 minus 1)

Fabricijus ' 21, iš 3 rungt. 
Stepaitis . ' 21 iš 5 rungt 
Matusevičius 1% t iš 6 rungt. 
Paškauskas 
Rimas
Mačiulaitis
Sirutis
Šis pirmenybių ratas lietu

viams nebuvo sėkmingas ne vien 
dėl organizacinių trūkumų, bet 
ir dėl sąlygų. Be to, individuali
nį tarpusavio turnyrą buvo ga
lima pradėti vos tarpklubinėms 
rungtynėms baigiantis. Sekan
čiais metais tikimės

i



DR. F. TICKET!
Gydytojas 

ir 
chirurgas

.. Priėmimo valandos 2-3 ir „
7-9 po pietų «

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef j WA 3754

.... ui I «»»»»—»

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

DANTISTAS
J. A* GORCHYNSKI 

B.A., D.D.S.
312 Bathurst St

Bathurst Medical Building 
Telef. EM 3-6373 Toronto

Dr. WILLIAM jTžlNCHESIN 
B.A., M.D., L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir **. 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų 

386 Bathurst St. Toronto 
Tek WA 1344

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathūrst St Toronto 
TeL EL 6515

MANNMARTEL
DUNDAS-RUNNEMEDE 

$10.506. 8 kambarių, stiprus mū
rinis namas. Erdvūs kam
bariai, pramonės distrik- 
tas — lengva išnuomoti. 
Žemas įmokėjimas.

INDIAN GROVE
$3.300 įmokėti. Balansas $7.300. 

6 kambarių mūr. namas. 
Prie Bloor ir High Park. 
Patogios išmok, sąlygos.

HARBORD-BRUNSWICK 
$3.000 įmokėti, balansas $7.900, 8 

kambarių, atskiras dviejų 
aukštų namas, alyvos ap
šildymas, garažas.

SUNNYSIDE
$5.000 įmokėti. 9 kambariai ir žai

dimo kambarys rūsyje. 
Gražus atskiras, mūrinis 
namas. Karšto vandens 
alyva apšildomas. 3 'kam
barių moderniškas butas 
pirkėjui — plius $50 pa
jamų į savaitę.
DUNDAS-BLOOR 

(triplex)
$17.900. Trys 4-rių kambarių bu

tai su atskirais. įėjimais, 
voniomis, virtuvėmis. Aly
vos apšildymas, 2 garažai. 
Stiprus, atskiras mūrinis 
namas, nešąs augštas pa
jamas. Žmoniškas įmokė
jimas.

Visais namų pirkimo ar pardavi
mo reikalais kreipkitės į

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

MANN & MARTEL 
REALTORS

Ii i u. n m»ii -

Jos draugės •
— Na, pone šeimininke, į 

tamstos yęšbutį aš savo gyveni
me nebedrįsiu užsukti.
, — O kas atsitiko?

— Visą naktį išgulėjau ant ne- 
gyvos blakės.

— Tikiuosi, negyva negalėjo 
jums nemalonumų daryti.
— Ji, tikrai ne. Bet šimtai tų 

kitų, kurios susirinko į jos lai
dotuves. z

■■aaHiMwnir-ri»riBiN

Amerikiečiai nustatė naują Šū-

gai miegoti! Apklausus tūkstan-

AKIŲ SPECIALISTAS ' 
M. STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko- 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst. Telef. EM 3-6373

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundaš St. W. Toronto

(prie Gladstone)

“TŽ” knygyne gauta naujų kny
gų. Knygynas atidarytas sekma

dieniais po pamaldų.
BR. BUKOWSKA, R.O. 

AKIU 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 STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

Pasinaudojo patarimu
Į mėsos ir konservų fabriko sa

vininko Cow kabinetą užeina 
jaunas .vyras, jo biuro tarnauto
jas. Direktorius pasiteirauja:

— Kas tamsta būsit ir ko no
rėtumėt?

—* Aš vadinuosi Bacon ir esu 
vienas smulkiųjų jūsų tarnauto
jų. Aš perrašinėju mašinėle laiš
kus. Norėčiau ko nors geresnio.

— Kreipkitės Į personalinio 
skyriaus vedėją. z
— Deja, jo kaip tik šiandien" 

nėra. Be to, man atrodė tiksliau 
kreiptis į karvę negu į veršiuką.

Šefui, kuris tą dieną buvo ge
roje nuotaikoje, argumentas pa
tiko.

— Kiek uždirbi?
— Keturias dešimtis dolerių.
— Juk tai nemažai. Ar esi ve

dęs, turi šeimą?
— Ne. Bet turiu dvi kates, — 

atsakė atviras interesantas.
— Na, tai pagaudyk joms pe

lių! Arba paieškok antrojo užsi
ėmimo, jei atlyginimo neuž
tenka. Dabartinis jaunimas per 
mažai dirba. Kai aš buvau tams
tos metų, aš pardavinėjau laik
raščius, vakarais sėdėjau kino 
kasoje, o ijąktį ploviau viename 
restordne indus. -

— Tai kada tamsta miegojai?
— Nuo pietų iki pusės penk

tos — vienos fotelių firmos lango 
vitrinoje, gaudamas už tai atly
ginimą. Taigi, jaunuoli, kas turi 
galvą, atranda kaip dar iš šalies 
uždirbti.

— Ačiū, aš pabandysiu tams
tos patarimu pasinaudoti.

— Puiku, o po kiek laiko pa
informuok mane, kaip sekasi. 
Man bus įdomu.

nai, kur uždirbai? J- f
— Iš" pašalinio uždarbio. Bū

damas dėdingas, galėčiau tamstai 
pasakyti, kaip. Bet turit man pa
žadėti, lead visa tai liks tarp mū
sų. Niekam nei žodžio...

— Na, gerai. Prižadu. Tai kaip 
uždarbiavai?

— Labai paprastai. Jūsų biu
re perrašydamas laiškus ėmiau 
daryti vieną nuorašą viršaus.

— Bet juk tai joks pašalinis 
uždarbis.

— O taip. Mat, aš tuos nuora
šus paskum parduodavau po $1 
konkurentams.

Nereikia bijotis
• —Nesibijokit, ponia, aš vis- 
dėlto surasiu jums vietą kurioje 
nors ligoninėje. Aš tik šiandien 
suradau vienoje ligoninėje vietą 
ir dėl savęs, — ramina taksi šo
feris keleivę, kuri negavo vie
tos artimiausioje ligoninėje.

— O kas tamstai? Ar gulsit į 
chirurginį skyrių?

— Ne, į -psichiatrinį skyrių.
Draugai, nesijuokit

“NL” Nr. 1 vedamajame
Kardelis rašo ... apie daug ką ra
šo. Bet būdingiausi žodžiai bene 
šie: “Nebūdama kurios nors vie
nos partijos laikraštis, kokis yra 
“Tėviškės Žiburiai”, “Nepri
klausoma Lietuva” ir ateityje 
nespekuliuos tūlos dalies tautie
čių mėgiamu opozicingumu ...”

Jis ir nenori
— Na, jau nesučiupsi, — šau

kia pažįstamas bėgančiam pas
kum tramvajų.

— Man jo ir nereikia. Aš no
riu tik važiuoti.

Paieškd|įh?ai \
Regina Šlapkauskaitė, kuri'yra 

labai blogoje padėty, ieško savo 
brolio Antano Šlapkausko. Pra
šau, kaip galima greičiau, atsi
liepti šiuo adresu: Ant. Grajaus- 
kaitė, 113 Cannon St. E., Hamil
ton, Ont. Canada.

E. Nausėdaitė, gyv. Toronte, 
maloniai prašoma atsiliepti šiuo 
adresu:' J. Vitkauskienė, 435 
Main St, Woodstock, Ont. .•

Joana Radzevičiūtė — Rosic,

90 metų amžiaus, prieita išvados, 
kad jų “receptai” labai skiriasi 
visais atžvilgiais, bet sutampa 
vienu atžvilgiu tvarkingai ir 
pakankamai miegoti! Daugumas 
ilgo amžiaus žmonių nuo pat vai
kystės yra tvarkingai miegoję po 
8 vai. į parą.

Miego vertė senai pastebėta, 
nors, kas jis ištikrųjų yra, moks
las nežino. Žino tik, kad be mie
go žmogus ir kelių savaičių ne
pakeltų, bet kas vyksta organiz
me žmogui miegant, tebėra neiš
aiškinta.

Yra pastebėta, kad moterims 
reikia daugiau miegoti, kaip vy
rams. Ir nemigas jas labiau kan
kina, nors jo priežastys taip pat 
nežinomos gerai. Gintis nuo ne
migo 1950 m. JAV buvo pagamin
ta 300 tonų tablečių. Bekovojant 
su nemigu vaistų pagalba per me
tus buvo 1000 mirčių nuo perdo
zavimo.

P-

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

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

matizmo ir kt.).
479% Euclid Ave., Toronto 

Tel. RA. 6708.

DR. JOHN J. LESIK 
~ Dantistas

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

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

Telef. EM. 4-7146

MANNING CARTAGE 
& MOVERS 

184 Manning Ave. 
Tel. WA—0791 

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

kai, rusiškai ir lenkiškai..

AKIU SPECIALISTAS

L LŪNSKY. R.O.

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto

TeLRA3924

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

73 Adelaide St. W. 
Room 322

Telefonas EL 3161 
Toronto

SKIFF’S
VALYMAS —

PROSĄ VIMAS — 
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St. West Toronto 

Telefonas EM 4-6649

DANIEL D. STOKAL 
B.A;

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalba slavų kalbomis.

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

Kės. tek LY 5797’ V ■

sui buvęs tarnautojas paskambi
no telefonu:

— Dėkoju už patarimą. Aš jau 
turiu savo biznį. Ar negalėtumėt 
man suteikti garbės aplankyda
mas?

— Tai po šimts pypkių! Taip

I
 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. I dzevičiaus duktė, kjl. iš Vilka

viškio apskr., ieško jVinco Radze
vičiaus, vedusio Oną Šl/vinskai- 
tę, Kanadon išvykusio 1927-1928 
m .ir įsikūrusio Toronte; Juozo 
Radzevičiaus, atvykusio Kana
don apie 1911-1912 m. ir jo brolio 
Jono Radzevičiaus, įsikūrusio 
Montrealio apylinkėje.

Rašyti Joanna Rosic, 5190 Not
re Dame St. West, Montreal, Que.

'Parduodame: ; t
231 naujų ir vartotų vyr. ga
bardino paltų ■— įvairių rūšių 
kaina nuo $I0 iki $40 
452 naujus ir vart. kostiumus 
Tropinius kostiumus už $10.

Pinigai įmokami iš karto
Hollywood Clothing 

Ž70 QUEEN ST. WEST 
(kampas Beverley)

DĖMESIO! DĖMESIO!
Valgyklą “BALTIC ”

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

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

Lietuviška Baldy Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO” 

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

I — — . ‘ - - ' ' ' "

Patarnauja lietuviams jau 16-ka riietq!! ’
x atšaak>- Turime pilnus baldų komplektus

r— <5~<5i Įvairiems kambariams. Skambin-
, 8 8 , 8 ° ■;---- kit muriis, mes savo auto paimsime

.—Tr-jg> įr atvešime krautuvėn VELTUI.

Dėmesio!!
Sis kuponas vertas $10.00

jei pirksite prekių už $100.00.

BEAVER BEDDING & UPH. CO.’
2605 Dundas St. W., Toronto. Tel. JU. 3811

LIETUVIŠKAI KALBAS KAILININK AS
Parduodami gatavi ir siuvami paghl Jūsų užsakymą kailiai. 

Kailinių taisymas ir persiuvimas. s 
Duodama lengvam issimokėjimui 

BERGMAN FUR CO TORONTO
197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

,i,n,w ■■ ■■ •1.— ■■ aiw —a— A *•>! I—..............- -**

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

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

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos, a

• krosny* ir tt

■ ■■■■■■II ■■I..Į | ..... ......... ■—.................

Jei norite pirkti ar parduoti 
namus, apartmentūs, hotelius ir kt j biznius, mes mielai 

suteiksime sąžiningą patarnavimą. 
Pardavimui turime didelį pasirinkimą.

. Prašome kreiptis:
j”OHN BARCAS

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

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

DIDELIS IRPIGUSTABAKOūKiŠ
200 akrų, 38 sodinimo kontingentas, geri trobesiai, trak

torius ir inventorius, $40.000 ir $5.500 įmokėtu
Tillsonburgo, Delhi ir Simcoe apylinkėse turime didelį 

pSriririkimą tabako ūkių su (mokėjimu nuo $3.000.
Juozas Žemaitis

R.R. 6 SIMCOE, Ont Telefonas 1542 W 14
Reprez.

FREEMAN & NEWTON
Real Estate Brokers, Simcoe, Ont.

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

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

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STIMSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORO^O

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brangenybes 
Garantuotas darbas ir prieinamos Rainos

Krautuvė*tidaryta kasdien iki 8 vaL vakaro.

. -į    -------- tu**—

CARLING
6REW6RIES LIMITED

'./..i.'? f_4. ‘ * . _ _

” - * ♦ /

.į s ' j. praneša savo

Nauji Telefono Numeri
TRinity4646 

■a,* * -nri ith

pristatymui į namus ir
“tuščių” atsiėmimui atgal

CARLING'S
THE CARLING BREWERIES LIMITED

293 Niagara St., Taranto
(prie Queen St. W.)

11 1 ........ ' m—.Tr.

HIGH PARK CHIMNEY SERVICE
■ .. . . \ /./ ' ’ • ' ■ ' ■

Valome, statome naujus ir taisome senus kaminus ir tvarkome 
gazo ir alyvos krosinių linijas (tranšitliningl. .

K. D A R G i S
54 Indian Trail, Toronto. Telef. LL 2252

n
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MES GELBIME ATSIKVIESTI JŪSŲ
GIMINES IR DRAUGUS Į KANADĄ.

Mūsų notaras S. Heifetz virš 30 metų yra emigracijos ekspertas t 
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, VIEŠOJaNOTARiJATO VEDĖJAS į

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

| Parduodant ar perkant namą ar biznius ;
| JŪSŲ PATARNAVIMUI i '

Arilanas-Tc ny MOČIAIS
-- - .' t

Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką 

Kalbu lenkiškai ’ '
M. MALINA —1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

Y. oWYSCHUK
INSURANCE & REAL ESTATE v ’ 

Susikalbu įvairiomis kalbomis.
Perku ir parduodu, keičiu įvairias nuosavybes

1165 Dundas St. W. Toronto. Norint skambinkit: KE 5944.
.......... ■■■— ..................................... .

* Maistingiaustas, ■ \'
Lengviausiai virškinamas, 
Pigiausias maistas,

Turįs visų vitaminų yra x .
FlENAS IR PIENO GAMINIAI

Naudokite visų rūšių gaminius vienintelės 
ukrainiečių pieninės Toronte

ROGERS DAIRY
459 ROGERS RD. — — telefonas JU. 7193

■ I II W.J I ..U I. I . .......... .............................. I .............. ... —»

“Renkite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

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

Užsisakykite aarlis
HAMILTON' FUEL CO.

Savininkas W. WILSON
Telefonas RI 4411 143 Hamilton St, Toronto



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

TORONTO. Ont
Parapijos susirinkimas

• Dėl tramvajų streiko atidėtas, 
parapijos susirinkimas šaukia-

praėjusių -1D5J metų parapijos 
veikla ir numatomos gairės atei
čiai. -

Ateitininkų žiniai
Ateinantį sekmadienį, vasario 

mėn. 10 d. 6 vai. p.p. parapijos 
žalėje jaunieji at-kai ruošia ar
batėlę su trumpa menine prog
rama. Visi vyresnieji ir jaunieji 
at-kai kviečiami dalyvauti.

Toronto “St. Šalkauskio”

Hon. Garson,
Kanados delegacijos JT pienu 
me vadas, kurio atsakymą į laiš-

vergimo klausimą JT posėdžiuo
se vienam hamiltpnieciui paskel
bėme pereitame “TŽ” numeryje,' 
yra ir daugiau kam atsakęs. To-

yra gavęs lygiai tokį pat atsaky- 
w * x. j mą, rašytą sausio 17 d., kai joJaun. At-kų Kuopos V-ba. •

Adv. Yaremko paskaita
Liet. Teisininkų Draugijos Už

sieny Toronto skyriaus valdyba 
vasario 10 d. 1 vai. p.p. liet, para
pijos salėje ruošia aktualią pa
skaitą iš Kanados civilinės teisės 
tema: Nekiln. turto nuosavybės 
teisė, sutartys ir testamentai. Pa
skaitą skaitys ukrainiečių kilmės

paties laiškas buvo išsiųstas sau
sio 14 d.

Iš tprontiečių iš min. Garson 
tokius atsakymus dar yra gavę: 
J. Palekas, B. Kasponas, E. Got- 
ceitienė, VI. Benderius ir Pr. Šu- 
kevičius. Berods, visų buvo iš
siųsti ne individualūs, bet spaus
dinti laiškai.

“Tėviškės^. Žiburių” knygyno 
vardu jau veikia 3 nauji knygų 
platinimo skyriai: Sudbury, St.

H Toronto ALOko veiklos
‘Artinantis didžiajai šventei, 

pasirošimaa vyksta pilnu tem
pu. Į Nepriklausomybės minė
jimą kviečiama daug Kanados 
valdžios ir mums draugingų tau
tybių atstovų, šia proga bus pri
imta Lietuvos laisvinimo reikalu 
rezoliucija. Meninėje dalyje be 
mūsų mielų dainininkų, parapi- progresyvių konservatorių parti
jos choro, jausmingų deklamaci- jos Ontario provincijos parla- 
jų, kaip staigmena pirmą kartą mento atstovas advokatas John Į c^harines ir Port Colborne. To- 
pasirodys ir nauja, tautinių šokių Yaremko. 
grupė, kuri savo kruopštų pasi
ruošimą visą laiką laikė paslap
tyje-

Sausio 31 d. posėdyje buvo ap
tarta visą eilė svarbių klausimų. 
Rinkimai į Kanados lietuvių or
ganus, Tautos Fondas,- lietuvy
bės Išlaikymas ir ALOKo finan
siniai reikalai. Finansinė ALO 
Ko padėtis yra sunki, nes per-mi
nėjimus surinktos pajamos pa
gal bendrus potvarkius perduo
damos Tautos Fondui arba ki
toms gyvybinėms lietuvybės iš
laikymo organizacijoms, tuo tar
pu ALOKaS nuolat turi išlaidų 
su parengimais ir kitais laisvini
mo reikalais. Daug į vargą pate
kusių tautiečių iš ALOKo pra
šo paramos. 16 Vasario proga 
apeliuojama į visą Toronto lie
tuvišką visuomenę visomis išga
lėmis paremti Tautos Fondą ir 
lietuvybės išlaikymą, šiam tiks
lui ir nutarta visą 16 Vasario 
rinkliavą paskirti.

Justino Bakučio deportacijai 
sulaikyti ALOKas davė imigra
cijos departamentui garantiją, 
kad Bakutis nebus Kanadai naš
ta, be to, grarantavo, kad Baku
čio gydymo skolą $375,25 Toron
to miesto valdybai bus sumokė
ta, tikimasi kad deportaciją val
džia atšauks.

Visai eilei esant organizacinių 
reikalų, šių metų vasario mėn. 20 
d. bus šaukiamas ALOKo seime
lio posėdis. J-tis.

Gavo stipendijas
Toronto universitetas lietuviui 

stud. Cuplinskui, esančiam pas
kutiniame technikos fakulteto 
kurse paskyrė $500 vienkartinę 
stipendiją, o stud Jazbučiui $200.

— Torontas. — General Hos
pital vykdomam 14 milijonų va
jui aukojo: Eaton Co. $250.000, 
Massey Harris $150.000, Algoma 
St. Co. — $50.000 ir tt

— Torontas. — Plieno kontro
lė neleido šiemet statyti YMCA 
net penkių užplanuotų namų.

se apylinkėse gyveną lietuviai
Visus kviečiame gausiai daly- įvaįrįų seniau ir naujai išleistų 

vauti. Įėjimas laisvas. Po- paskai- knygų gali gauti pas piatintojus:
tos ten pat įvyks teisininkų su
sirinkimas;

LTDU Toronto sk. V-ba.
.. Bažnyčios projektai

Praėjusį šeštadienį naujai To-

1. V. Montvilas, 275 Bloor Str., 
Sudbury, Ont.

2. A. Dauginaitė, 56- Concord 
Aye., St. Catharines, Ont

3. J. G. Skaistys, račomosios
A V**W*^AXV

ronto lietuvių bažnyčiai eskizi- . medžiagos ir maisto parduotuvė, 
nių projekto įvertinimo komisija H4 Kellaly St. E., Port Colbor- 
susipažino su lietuvių architek- ‘ ne> Ont- ’ -
tų prisiųstaisiais eskiziniais pro
jektais, kurių yra gauta dešimts.
Su pasitenkinimu komisija kon- LAS skilimo byla’ jau atsidūrė 
statavo, kad gauti projektai au- valstybiniame teisme. Sausio 28 
torių yra rūpestingai paruošti. d teismo organai praneš'ė, kad 
Kiekvienas jų pasižymi savo; organjZaCijOs veikla ir “Laisvo- 
originalumu. Daugelyje projek- : sjos Lietuvos” leidimas sulaiko- 
tų yra ryškūs lietuvių bažnytinio mas šia savaitę bus apkiau-šinė- 
meno pradai. jamasis teismo posėdis, po kurio

Projektų Įvertinimo Komisjja, j bus padarytas galutinas spren- 
tiksliai išstudijavusi kiekvieną, ■ dimas dėl veiklos suspendavimo 
artimoje ateityje vieną iš jų pre- bei turto arešto. Jei bus neaiš- 
mijuos $300. Premijuotasis pla- kurnu 
nas, kaip tinkamiausias, bus pa- galutino teismo sprendimo, 
naudotas. _ į Nueita visdėlto per toli.

Visi gauti projektai bažnyčios į
statymo'fond® valdybos susirin-J Pad ėka
kime,.vasario 17 d., parapijos sa- ! Širdingai dėkojame visiems 
Įėję bus viešai išstatyti visuome- i aukotojams, kurie vasario 3 d. 
nės dėmesiui. i bažnyčioje suaukojo viso $184,37

Laiškas iš Lietuvos
Neseniai viena torontietė lie

tuvaitė gavo laišką iš Lietuvos. 
Jis papuoštas džiovintomis lau
kų gėlėlėmis ir lapeliais. Tarp 
kitko jos mamytė rašo: “Ačiū už 
plotkelę: Dvasioje aš Tave lan
kiau Kūčių vakarą taip pat ir 
visus kitus mano pažįstamus 
brangius asmenis... Prie mano 
stalo daug tuščių vietų — aš vie
na pati. . . mano mintys skrajoja 
ieškodama to ašmens, kurio liki
mo nežinau. Mano motiniška

LAS byla
Kaip jau buvo žinių, Kanados

jamasis teismo posėdis, po kurio

LL” galės likti sulaiky

Bažnyčios Statymo Fondui.
BSF Valdyba.

širdis neapsieina be ašarų, bet 
reikia viską priimti už gera”.

Laiškas rašytas sausio 3 d., o < 
Toronte gautas vasario 2 d. Adre- j 
sas ant voko rašytas dviems kai- ! 
boms — rusų ir anglų, o siuntėjo : 
— tik rusų. Antspaudos: rusų;

Š.m.
Dėmesio

vasario 9 d., šeštadienį, 
8 vai. vak.

404 Bathurst Str.
oro skautės ruošia

Vakarę
Groja studentų orkestras 

Taip pat bus įdomių 
paįvairinimų.
Įėjimas 75ę

TOS Vaivorykštės sk.

ROYAL ALEXANDRA THEATRE
TORONTO OPEROS FESTIVAUO DRAUGIJA

kuris prasidės vasario 21 d. ir tęsis 9 dienas su popiečio
spektakliais trečiadienį ir šeštadienį.

ROYAL CONSERVATORY OPERA CO
trijose garsiose operose:

“Užburtoji Fleita” - “Manon” 
“Parduotoji Nuotaka”

PROGRAMA

Vos. 21 (vakare) Parduot. Nuotaka 
Vos. 22 (vakare) Užburtoji Fleita 
Vas. 23 (popiet) Parduot. Nuotaka

Vas. 27 (popiet) Užburtoji Fleita 
Vos. 27 (vakare) Manon 

,Vos. 28 (vakare) Manon
Vos. 23 (vakare) Užburtoji Fleita
Vas. 25 (vakare) Monon
Vas. 26.(vakare) Parduot. Nuotaka

Vas. 29 (vakarei Parduot. Nuotaka 
Kovo 1 (popiet) Manon 
Kbvo 1 (vakare) Užburtoji Fleita,

Kainos: vakarin. spektakliui: $1.50—2.50—3.00—3.50 (be taksų) 
trečiad. popietiniam spektakliui: $1.00—1.50—2.00—2.50 
šeštad. popietinam spektakliui: $1.50—2.00—2.50—3.00.

Bilietų pardavimas kasoje prasideda 
vasario 14 dieną

Gausūs parengimai
Praeitą šeštadienį parengimai 

įvyko net trijose vietose.
MLBD-jos pobūvis mėgiamo

je UNF ukrainiečių salėje su
traukė pilną salę. Netrūko gerai 
nuotaikai palaikyti ir išsigėrimo. 
Grojo puiki kapela.

SLA 236 kuopa 404 Bathurst 
gt. irgi ukrainiečių salėje suren
gė savo septyniolikos metų gyva
vimo pamihėjimą, pastatant vie
no veiksmo komediją “Vienas iš 
mūsų turi apsivesti”. Vaidintojai 
padarė didelę staigmeną, nes 
anksčiau ne visiems buvo progų 
pamatyti scenoje p. Jokubynie- 
nę, vaidinusią tetulę, p. Jokuby- 
ną — Kristupą, p. Miliauską—

MONTREAL, Oue
Bobinas bažnyčioje — Nežinomi plėšikai nakties 

i paskelbė, kad Šv. metu išnešė veik viską iš Reino- 
<azimiero parapija minės Vasa- to grosemės East St. Catherine 
io 16 dieną radijo programa sek- St. Nuostoliai dar nesuskaityti, 
nadienį vasario 17 d. 8 vai. vak
Atatinkamas kalbas lietuviškai Jėje įvyko Juozo Džiaugio ir 
.r prancūziškai pasakys klebonas, žmonos 20 metų vedybų sukak- 
r šv. Kazimiero parapijos cho- ties vakarėlis, į kurį atėjo apie 
ras, vedamas p. Žižiūno, sūdai- 200 svečių. Vasario 2 d. toje pač
iuos keletą naujų ir tinkamų se- 
ių lietuviškų dainų.

* — Laukiama atvykstant prof.
J. Kaminsko, iš kurio tikimasi 
vertingų pranešimų apie kovą už 
Lietuvos laisvę.

—. Kun. J. Kubilius buvo išvy
kęs savaitei į Ameriką.

— Prie Montreal Chess klubo 
priklauso lietuviai: I. Žalys, J. 
Stonkus, Lukša ir V. Sirvydas. 
Be to, dažnai atsilanko pasižiū
rėti M.- Capkau, Morkūnas ir kt.

čioje salėje buvo suruošta M- 
Mockevičiaus 15 metų vedybų su
kakties minėjimas, kur buvo per 
50 viso gero linkėjusių. Vasario 
9 d. Mt. St. Louis Auditorium 

j salėje įvyksta metinis spaudos 
balius, kurio pelnas skiriamas iš- 

i imtinai “NL” laikraščiui. Kovo 2 
d. skelbiama pakartojimas A. 
Rūko veikalo “Bubulis ir Dundu
lis”, kurį vaidina Montręalio L. 
Dramos Teatras, Gesu salėje.

— Klebonas J. Bobinas prane- 
AVI.’ VzCtpiYaU, IVlUiKUUClb XI XYU- v. , _ „ . . .

Tokiu būdu, yra pagrindo vilčiai, '
kad Montreale esama pakanka
mai lietuvių šachmatų mėgėjų,' 
kurie galėtų sudaryti atskirą lie-

metinė apyskaita bus paskelbta 
; per pamokslą vasario 17 d.

_____ ____ ____  • — Jonas Bajoras, turėjęs krau
tuvių šachmatininkų klubą ir ei- tuvėlę ties vieta, kur apsisuka, 
ti lietuvių vardu į visas vietines . Verduno busai, pardavė biznį, 
ir Quebeco provincijos rungty- •

■ nes, o, galbūt, ir į kitų provinei- ' 
| jų ar net visos Kanados, su laiku 
j pasiekiant ir Ameriką. Tais ke-
■ liais lietuviai šachmatininkai ga- 
. lėtų savo krisleliu prisidėti prie 
.Lietuvos laisvinimo darbo, kaip
prisideda visi, kurie lietuvių var- 

i da ir lietuvių pasižymėjimus lai- 
, ko prieš kitataučių akis bei ausis. Longueuil už t8 mil. Otavos C.

DELHI, Ont. Westinghouse Co gavo užsaky-
’ ’ 4mų už 1 mil dol., Vancouverio

rankos, iš septyniolikmetės p. A. Com. Construction Ltd. už 1.8 
Sausio 20 d. Delhi RK bažny- Liaudinskaitės, buvo padaryta mil. dol. ir tt. 

čios salėje įvyko apylinkės susi- sena, raganiškos išvaizdos moti- 
rinkimas. Paskelbta ataskaita iš na, kuri savo rolėje pasirodė be 
vasaros ir rudens darbų, bei ap- priekaišto, 
tarta galimai įspūdingiau pami-i Aš manau, kad ne vienas, dar 
nėti Vasario 16-tą. Nubarta mi-! atsimenam vasaros gegužinėje 
nėti vasario 9 d., šeštadienį, Apyl. ‘ Tillsonburge Toronto skautų pa- 
LOKo vardu buvo pasiųsta JT sirodyme “Raganą”, puikiai šo- 
visuotino susirinkimo pirminin- į kusią “Laumių šokį . Tai buvo 
kui Dr. Padilla Nervo ir Trygve ta pati p. A. Liaudinskaitė.
Lie protesto raštai. i Mes linkime jaunai, gabiai sce-

nos mėgėjai tapti-lieuviškos scc- 
Siupryzas Delhi apylinkei J nos pažiba. J. Žemaitis. 

Lietuvos ir JAV Detroito uni- i 4 . i
versįteto profesorius Dr. Padols- ' Atitaisymas
kis atvyksta į Delhi Vasario 16 _ 7^3

ma: Aktualijos iš Lietuvos lais- Ūkininkų Klubas ir Deihi 
vinimo darbų ir pasaulinės poli- * Apylinkės LOKas kartu. Skelbi-1 
tikos apžvalga. Meninę dali iš-ime ^,r* 3' pažymėtas: 

i tik Delhi Apylinkes LOKas. Uz 
per neapsižiūrėjimą įsivėlusią 
nemalonią klaidą Tiilsonburgo! 
Ūkininku Klubą nuoširdžiai at-i 
siprasau. i

Su pagarba -
S. Jučas, •

KLB Delhi Apyl. ALOK sękret. ‘

Nauji užsakymai
Per * dvi pastarąsias savaites 

Kanados vyriausybė davė kariš
kų užsakymų už 16 milijonų dol. 
Daugumas jų teko Montręalio 
sričiai: The Dominion Textile Co 
Montreal, už 1.5 mil., J. Elkin Co 
už 1.4 mil., Scott Clothing Co

Graži veikla

, '. P4\P , . . 4., minėiime skaitvti naskaita Te-' nėJimą Delhi ruošia Tillsonbur-Ferdmandą ir p. Indrelytę, vaid. minėjime skaityti paskaitą. Te ūkinink„ K1]lhfiq ir np]bj
Onutę.

Po vaidinimo vyko šokiai su 
i priedu ir loterija benediktino 
i bonka, vyno bėnka ir saldainiais.
' x iiuianiao, uvi xc

j vienas ir tas pats asmuo.
Vakaras buvo linksmas, o šve

nčių buvo pilna salė. Veikė gau- 
; sus bufetas su kietais ir minkš
tais gėrimais.

f LAS Lansdowne-Bloor salėje 
eilinis parengimas. Kadangi vy- 

i ko parengimai daugiau mėgia- 
i mose vietose, tai atsilankiusių 
i buvo neperdaugiausia.

! Pirmąsias, dvi premijas laimėjo Rimkus.,
pildys p. P. Radzevičiūtė ir p

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

PERKĖLĖ KABINETĄ | 
314 BATHURST ST. 

Toronto
Tel. EM. 4 7146

Namu 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.

OREST IIERASYMIUK, < 
Phm., B., Ph. C.

Laukiame gausių svečių šiam 
turiningam minėjimui išklausy
ti iš plačių apylinkių, kaip To
ronto, Hamiltono, Londono, 
Woodstoko, Rodney ir kt.

Slidus pusmilijonis
Tiilsonburgo L. Ū. Klubo pa

kviesta, Toronto Meno Mėgėjų 
Grupė, sausio 26 d. Delhi mies
te suvaidino A. Rūko 5 veiksmų 
komediją “Slidus Pusmilijonis”. 
Malonu pastebėti, kad tiek nau-* 
jų tiek ir senų ateivių kiekvienas 
meninis pasirodymas yra labai 
vertinamas. Šį kartą taipogi salė 
buvo pilna apylinkės ir iš toliau 
suvažiavusių lietuvių. Vaidini
mas publikai labai patiko.

Kutrų augintinis Aleksa (p. 
V. Štuikys) savo dėkingoje rolė
je per visus veiksmus, gudriomis ’ 
išdaigomis, ne tik neleido pub
likai nuobodžiauti, bet ją vis J 
skaniai prajuokindavo.

Dėką p. J. Jagėlos įgudusios

Išpildau receptus ir siunčiu 
vaistus Europon.

264 BATHURST ST.
(prie Queen)

EM. 3-1979 Toronto, Ont.Tel

Padėka J Potvynis
P. Urbonas, gyv. Sedgewick,: smarkaus sekmadienio nak-

Alta.. prisiuntė $10 vienkartinę ties lietaus daug kur prasidėjo 
auką Vasario 16 gimnazijai rem- potvyniai. Ir Toronto kaikuriose 
ti. Komiteto, prie CLOK, Vasario . vietose pirmadienio rytą gyven- 
16 gimnazijai remti vardu, p. M. ’ tojai apie savo lovas pamatė 
Urbonui nuoširdžiai dėkoju. vandeni.

LB Delhi ALOKas per p. Au-L_——-—   ____ _ _ L_
gaitį prisiuntė 177 dol. 59 c. Va-1 Susipažinimo ir susirašinėjimo 
sario 16 gimnazijai remti. Už to-! biuras atlieka visus patarnavi- 
kią didelę auką Delhi apylinkės; mus. Atstovauja du vokiečių 
lietuviams ir ALOKui nuoširdi \ biurus. Griežčiausia paslaptis, 
padėka. i Rašyti “Viktoria”, 355 Clarence

P. Šimelaitis, iždininkas. ' Str., London, Ont.

ir lietuviu kalboje, o registr. laiš-; Vedybos, krikštynos r-' " ~
i Toronto lietuvių parapijoje Išnuomojami du kambariai ne
praėjusią savaitę susituokė: juo- šeimai. Gali būti vienas vai- 
zas Ališauskas su Katryna Vaši- ^as k°ki° amžiaus. Virtuvė 
liauskaite; Kazys Gečas su Adele rūsyje. 708 Windermere Ave. 
Dvarioniene. ’I'e^ *1^. 8846.

Pakrikštyta: Irena Liucija ~ " ~
Skrupskaitė, Romualdas Anta- [ ^nuomojamas butas iš 4 kamba- 
nas Kardotas ir Teresė Aldona I rni Ir virtuvės. Atskiras įėjimas. 
Aušrotaitė. » !1)31,5 ba,d^ir šaldytuvas. Kreip-
_____ ;_______________ ______ i tis po 6 vai. vak. Tel. LA. 9798. 
Parduodamos dvi lovos viengu- Išnuomojamas vienas kambarys 

lės su pusnaujais matracais.
Kreiptis OL. 4166.

ko.antspauda — lietuviška.'

KINO “CENTRE
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St. W.
Toronto

Jaukiai apšildyta — grynas oras Tel. JU. 8846.

Ketvirtadienį —J šeštadienį, vasario 7, 8, 9 d.
2 WEEKS WITH LOVE — spalvota — Jane Powell 
TARZAN ,& THE AMAZONS — Johny Weissmucller

Pirmadienį —- trečiadienį, vasario 11, 12, 13 d.
SERGEANT YORK — Gary Cooper, Joan Leslie

2. LOVE HAPPY — Marx Bros., Vera Ellen

1.
•>

(dviems), galima' naudotis vir
tuve. Tel. LA. 9798.

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

> Neapsidraudimas
1 veda prie
* deportacijos.

Išnuomojamas kambarys su bal
dais 2 viengungiams arba vedu
siai porai su teise naudotis vir- • 
tuve. Kreiptis 157 Lappin Avė.!

Nauja Lietuvio Vyriškų ir Moteriškų

Siūvu_rūbus pagal naujausias madas iš savos ir klijentų medžia
gos. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. 

Visada esu pasiruošęs Jūsų patarnavimui.
E D. K O N D R A T A S

1113A Dundas SL W. (netoli Ossmgton), Toronto. Tel. LL. 9626

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ. , 
Kreiptis:

235 Pacific Avė., Toronto, Ont.
- Telefonas M U. 1214

Lengviausias būdas apsirūpin
ti ateitimi yra apsidraudimas. 
Vyriausybės paliudyta, kad už 
atitinkamą kainą geriausią 
patarnavimą suteikia mano at
stovaujamos draudimo bend
rovės.
Ryžtantiems apsidrausti mielu 
noru painformuosiu ir atlik
siu visų rūšių (gydymosi, ope
racijų, ligoninių, gyvybės, in- 
validiškumo, savait.- pajamų 
gavimo ir tt. ir tt.) draudimą.

Dr. Jonas Kaškelis

Išnuomojamas kambarys ir vir-1 
tuvė be baldų ir du kambariai 
(viengungiams) su baldais, ant
rame augšte. 289 High Park Ave.,1 
tarp Annette ir Dundas gatvių. J

Kreiptis betkuriuo laiku. j<
_ . iEstų gražiame name išnuomoja- ■ 

. mas 1 kambarys ir virtuvė su 
baldais ir 1 katnbarys be baldų.I 

, Pageidaujama šeima be vaikų ar 
du viengungiai. Telef. PR. 1838 
po 6 vai. vak. 61 Oriole Gardens, j

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

fonu LO. 6576.
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PRITYRĘS RADIJO 

MECHANIKAS i 
pigiai taiso radijo aparatus, 
prosus, plytas, virdulius, ven
tiliatorius ir skalbimo mašinas 
(pageidaujant namuose). Įren
gia auto ir trumpų bangų an-, 
tenas, stiprintuvus, skambu
čius, telefonus butuose ir krau
tuvėse. Lietuviai užsakydami, 
pirkdami sau ar tarpininkau
dami gaurfa 20% nuolaidos ra
dijo aparatams, prosams, ply
toms,' šaldytuvams, ventiliato
riams, skalbimo mašinoms ir 
elektr. medžiagai. .

PRANAS RICKUS 
1228 Dundas Str. W. Toronto 

Laik. telef. MU. 1214

Batų Taisymo Dirbtuvė
Priimami užsakymai ir naujų vyriškų batų. Odiniai ir zamšiniai 

batai perdažomi Įvairiom spalvom.
S IM AN A S AND RIEKUS
812 Dundas St. W., Toronto, Ont.

Taip pat valomos vyriškos ir moteriškos skrybėlės.

AR JUS PAGEIDAUJATE
PIRKTI NAMUS i

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

i

$12.Q00. Sunnyside gatvėj. 7 kambariai, atskiras' namas. 2 ga
ražai. Įmokėjimas $4.500.

Lietuvių visuomenės patogumui atidarytas namų pardavimo ir pirkimobiurašt.

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

Kreiptis: A. GARBENIS — vakarais — HY. 1543 
arba V. ANDREJAUSKAS-Andrews

/

Rr TESLIA Real Estate & Insurance Broker
‘ 575 QUEEN STR. WEST (prie Bathurst Str.) ILas aukštas »'

Visais namų pirkimo — pardavimo, paskolų sudarymo, n i n n 7 A C IZ A č C I' I I ę ’
apsidraudimo reįkalais mielai Tamstoms patarnaus v Dr. J U U 4 A □ K A 5 K r. L.l O

7 * \ Telef.: WA. 2647 ir WA. 2648 • t Z

Mūsų centrinis biuras yra: 863 Bloor Str. 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
9 Delaware Ave., Toronto, Ont

24 valandų tarnyba.

. M. DAVY & Co
REAL ESTATE BROKERS

105 RONCESVALLES AVE.
TELEF. LA. 2763 arba LA. 6101


