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)18 m. vasario 46 d. Lie- 
iryba pasirašė nepriklau- 
alstybės atstatymo aktą, 
ii nei Vilniuje, nei visoje 
je niekas nepasikeitė. Di
etas niekuo nebuvo atžy- 
vos teprasiveržė pro kie- 

jacinius varžtus į pasaulį, 
pasiekė pačios tautos

kitų laisvės niekas kariauti ne
nori. Bet mus guodžia ir viltis 
stiprina, kad laisvasis pasaulis ne 
tik balsą kelia, bet ir jėgą orga
nizuoja. Europos armija jau ku
riama, visi Vakarai yra jau suor
ganizuoti kariškai ir ūkiškai, ku
riamos Viduriniųjų Rytų ir Ra
miojo vandenyno kariškos orga
nizacijos, agresingoji Sovietų 
Rusija, mūsų krašto pavergėjas, 
apsupama kariškomis ir oro ba
zėmis, taikantis reikalui esant 
prieiti prie visų gyvybingųjų jos 
centrų bei šaltinių. Juk tai ne 
juokams daroma, ne juokams že
liami bilijonai.

Nesam naivūs. Šiais laikais nė
ra riterių, kurie prisiimtu karo 
_r kitokias naštas dėl idėjos a. 
ael kokios kenčiančios rautus. 
Bet mes matome, kad laisvasis ■ 
pasaulis ilgai šitokiam įtempime ; 
ir šitokioje grėsmėje negali gy- Į 
venti. Kiek dar truks, kol pasi- • 
rengimai bus pripažinti baigtais, i 
mes nežinome, bet žinome, kad j 
tada bus kalbama griežtai ir kad ! 
už žodžio stovės tokia jėga, ku
riai teks nusilenkti arba užsikir
tus žūti. Dėl jėgų santykio mes 
neabejojame ir niekas pasaulyje 
neabejoja. Kalami ginklai ir ten 
už geležinės uždangos. Ten yra 
skruzdėlynas žmonių, bet šian
dien jau ne minios — ypač dar 
vergų — lemia,'o techniškas pra-
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SAVAITĖS ĮVYKIŲ APŽVALG
Pereitos savaitės didžiausias keliu, nors pagrindinio reiki 

mo, kad britai pasitrauktų i

danas, neatsisako. Ramybė 
te veik atstatyta, o‘ sava 
kovotojų daliniai perimti vy 
sybės žinion ir, apmokyti, 
įjungti į kariuomenę. Dery 
su Britais savo siūlymus į 
Irakas ir Saudi Arabija. Jū

klausomybės Akto didy- 
i. ne jo išviršiniame pasi- 
?, bet jo dvasioje. Tai su- 
vimas ir deklaravimas 
tautos amžinojo troški- 

^enti savarankiškai, pa- 
ūti savo likimo sprendė- 
as pasiryžimas yra gyvas 
įja kiekvieno lietuvio są- 
ir šiandien. Šiandien dar 
kaip prieš 34 metus. Ne- 
;omoje valstybėje išau
goj i karta yra daug są- 
;snė, nepriklausomo gy- 
palaimos gaivinama, šito 
niekad neišsižadės.

2-ąją Vasario 16 Akto su
tinime nebelaisvi, tačiau 
lodami savo viltyse, kad 
saulė vėl nušvies tėvynės 
Lūs.
ėra mūsų tuščia svajonė, 
įtome nelaisvės pančiuo- 
en savąją tautą, bet dau- 
) milijonų Rytų Europos 
ijų, keliolika tautų. Gy- 
i epochoj, kada visur kė- 
iutų laisvės ir žmogaus j našumas — plienas, sprogmenys,
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tų kalėjimas negali* am- 
kytis. Kad ir didelė jėga, 
i vien ginklu, ilgai, nega- 
ikyti. Visas laisvasis pa
tu yra pavergtųjų pusėje 
ien daugiau ir daugiau 
pradėti svarstyti priemo- 
p tą žmonijos gėdą ir nuo- 
avojų pasaulio taikai pa- 
Mes žinome, kad tai nėra 
dalykas, žinome, kad be _ 

jkios neteisybės lengvai į bet dideli® pasiryžimo ir kovin- 
inamos. Žinome, kad dėl gos dvasios šventė.

sumas šituo atžvilgiu^ ir mes ži
nome.

Štai šita padėtis yra laidas^ 
kad ne tuščios svajonės yra mū
sų viltys, bet pagrįstos realiais 
daviniais. Pavergtos tautos nie
kad neprivalo pamesti vilties ir 
ryžto, o mes jau galime numatyti 
ir kelią į laisvę. Tad Vasario 16 
švenčiame stiprinami didelių vil
čių. Tai ne liūdnų apmąstymų,

VOKIETIJA SAVO VERT| ŽINO
skietijos parlamentas po-tokioje pačioje padėtyje, kaip yra 
debatų nustatė šešias są- kituose kraštuose. Respublikai 
okietijos apsiginklavimui. turi būti grąžintas visiškas suve- 

jrenumas, išskyrus suvienijimo 
ausia Vokietija skelbia bei Vak. Berlyno klausimus, 
įsianti ginkluotis ar įsi- Į Reikia suprasti, kad tai yra V.
Europos sąjūdį be sąly- Vokietijos kaina už tą 12 divizijų, 
esanti pasiryžusi dėl to • apie kurių greitą eventualų pa
su betkuria valstybe ar statymą bei tam įvykdyti baigtus 

ių junginiu. pasiruošimus sausio 19 d. per ra-
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Jurgis VI (1895—1952) Elzbieta II (gim. 1926 m.)

SĖKMĖS LAIDAS - MŪSŲ LAIKYSENA
konsolidacija VLKe' Spėjamas v^kdoimgų veiksnių grei
tas susitarimas arba? • Diplomatai svarsto žygius Bonnoje ir 
Meierio “paskyrimą” Brazilijoje • LRSantamvė “absurdas” 
• Prancūzų “Laisvosios Europos Komitetas” • Bus perre
formuota Vykdomoji Taryba • Viskas pareina nuo mūsų 
pačių. (Niujorko bendaradrbio ALMAUS)
Grįžęs iš Europos, PaLieG rū

pės pirmininkas V. Sidzikauskas 
šeštadienį gausingam liet, laik
raštininkų bifriui suteikė plačią 
ir turiningą konferenciją. Jis iš
kėlė lietuviškos visuomenės re
akcijos reikalą ne tik dėl nese
niai padarytos nuoskaudos nelei
džiant prabilti laisvųjų lietuvių 
radijui, kai tuo tarpu net Alba
nija naudojasi šia privilegija, 
bet taip_ pat, jog ji privalo pa
veikti savuosius veiksnius, jog 
susitarimas gyvybiniams lietu
vių reikalams spręsti būtų kuo- 
greičiausiai atsiektas.

V. Sidzikauskas pareiškė,'- jog 
jo kelionės į Europą svarbiausias 
uždavinys buvo dalyvauti Euro
pos Sąjūdžio konferencijoj Lon
done. Pasidžiaugęs, jog pabaltie-

)ji sąlyga, kuri Vokieti- diją paskelbė Th. Blank, numato-^^a\ dalyvavo kaip pilnateisiai
ykius įtemps su Prancū- (masis V. Vokietijos karo minis- 

; teris.:elbia, kad parlamentas 
iešingas Prancūzijos pa- i 
is nulemti Saaro krašto I 
ateitį prieš taikos konfe- 
tad parlamentas laukiąs, 

eralinė vyriausybė paret
inti, kad Saaro laisvė bū- 
tyta.
>ji sąlyga liečia Atlanto 
si Vokietija ir nebūsian- 
ta nariu, tai turi būti pa-r 
usitarimo, kuris V. Vokie- 
otų tokių teisių Atlanto 
>je, kokios išplaukia iš 
> gynimosi bendruome- 
lų lygybės teorijos.

nusikaltėliai, atlieką 
s ar tik suimti, turi būti

Bormano atsiradi
mas - blefas

Spaudos atstovai iš Romos pra
neša, kad Berlyno nacio Stern7 jo — r-

paskelbta istorija apie Bormaną vergtųjų Europos tautų išlaisvi- 
vienuolį yra blefas. Vienuolis R. nimo reikalas”. Tai užakcentuo- 
Antonuzzi pareiškęs, kad jį kaž- ta visose rezoliucijose, kurias 
kas sausio pradžioje tikrai foto- priėmė kultūrinė, ekonominė, 
grafavęs, bet nežinąs kam. Bet socialinė ir jaunimo komisijos 
jis su Bormanu neturįs nieko (jaunimo komisijai vadovavo 
bendra. Jam esą 77 metai. Berly- baltų atstovas V. Sidzikauskas), 
no Telcgraf betgi sako, kad tai' Rezoliucijos buvę labai palankiai 
esąs ne tas asmuo. . |

įvykis
Didžiosios Britanijos karaliaus eso ir kad būtų prijungtas 

Jurgio VI mirtis Sandringham 
dvare trečiadienio rytą ir paskel
bimas naujosios karalienės Elz
bietos IL -.Karalius mirė nuo 
trombozo naktį ir buvo rastas ne
gyvas savo4ovoje rytą tarnui at
nešus arbatą. Sosto įpėdinė Elz
bieta tuo jaus nutraukė savo ke- . lo, kad britai pasitrauktų, 
lionę ir Sekančią dieną su vyru Sudano klausimą išspręstų 
lėktuvu Kenijos grįžo į Lon- biscitas ir kad būtų sukurt 
doną, kur tuojaus buvo formaliai i kariečių remiama — ne glc 
paskelbta karalienė. Tą patį pa-' ma — muzulmonų kraštų 
darė ir dejpinijos, o Kanada pa- • kuri, atseit, vadovautų Vid 
ti pirmoji,-aplenkusi net Metro- tuose. Britai jau pasiūlė pr 
peliją. Jospasiskubinimą gal ten- ; derybas. Jie taip pat siūlo p 
ka_aiškinti noru apeiti dominijos ’ eitą Sudane, bet Sueso ir 

j žodį. Kai ji taip paskelbė, ir! Rytų saugumo išlaikymą 
i Londone dominijos vardas prie \ perduoti ne arabų, bet vai
Kanados nebebuvo prikergtas. “ - ‘ -

Karaliaus palaikai iš Saudrin- ei j ai. Derybos prasidės po 
gham pirmadienį pervežti į Lon- ■ liaus laidotuvių.
doną, o laidotuvės įvyks šį penk- j Irane tik tiek nauja, kad, 
tadienį Windsore. Tą dieną visa-! sadegh reikalaujant, ir JA1 
me Commonwealthe vyks gedu- ■ darė tris savo “informacijos 
linges iškilmės su pamaldomis.1 trus”, o Pasaulinis Banka: 
Kanada net paskelbė tą dieną siuntė į Iraną naują misi j; 
gedulo švente. Laidotuvėse-Ka- kintis naftos gamybos atna: 
nadą atstovaus jos augšt. komi- mp galimybių. Rinkimai y 
sąrąs Lohdone Wilgress ir galbūt v^sur laimint Mossadegh j 
žemės ūkio min. Garson. : js£ nors kaikur įvyksta i 

Kaip paprastai visuose monar- riaušių.
chiniuose ‘kraštuose, net Egipte Korėjoje pasiekta der 
ir Irane paskelbtas nors savaitės šiek tiek pažangos ta prasme 
ar kelių savaičių gedulas, o mir- i net prasidėjo delegacijų pili 
ties dieną sostinėse vėliavos bu- ‘ posėdžiai, nors esminiais k

čių ir Turkų bei Egipto, orga

pranešimą; apie konferenciją p. 
Sidzikauskas akcentavo, jog vis
kas priklauso nuo mūsų pačių! 
Europa, kurioje taip stiprios de
fetizmo nuotaikos, neturi nei 
ūkinio, nei politinio pasitikėjimo. 
Dar nemaža europinių politikų 
sieja mus su rusais — būsima jų 
“demokratija”.

Vienu svarbesniųjų minėtos 
konferencijos atgarsių p, Sidz. 
laiko prancūzų pasiryžimą įsteig
ti ir Paryžiuje a la “Laisvosios 
Europos Komitetą” Jo pirminin
ku, sakoma, būsiąs ex-premjeras 
Paul Reynaud, o vicepirmininku na po gedulo laikotarpio ir nie- • lajų ir Filipinų partizanini: 
gaulistų sąjūdžio atstovas buvęs kad nebūna žiemą. Be to, per 200 
ambas. Varšuvoje Noel. metų dar nėra buvę atsitikimo,

StrasbUrge p. Sidz. matėsi su kad karūnacija įvyktų tais pa- 
Laisvosios Europos Universiteto čiais metais. Dabar D. Britanijos 
dekanu Malcomb Davis. Univer- sosto įpėdiniai išsirikiavo šia ei- 
sitete šiuo metu mokosi 96 stu- ‘ le: princas Karolis, princesė Ona, 
dentai, kurie, studijuodami pran-' karalienės sesuo princesė Marga-

imtos. Šioks toks sumišimas bu
vęs dėl politinės rezoliucijos, ku
ri rengėjų, kaip per daug pavo
jinga, nebuvus pramatyta. Ta
čiau susirinkusių tautų politiniai 
autoritetai “jautėsi negalį šio 
reikalo nutylėti”. Rezoliucijos 
pagrindinė mintis buvo, jog nėra 
prasmės galvoti apie taiką ir lais
vę pasaulyje, kol visa Europa ne
bus išlaisvinta. “Suprantama, — 
tęsė p. V. Sidzikauskas, — kad 
oficialūs politikai dar nedrįsta 
šitaip klausimą statyti, nes ne
sitiki, kad Maskva sutiktų šį 
klausimą išspręsti geruoju”..., 
todėl jie šią rezoliuciją kritiškai 
vertinę. “Bet buvo mūsų parei
ga, kol kas nekalbant apie prie
mones, pasauliui paskelbti savo 
sąjūdžio tikslą, kurio vakarietiš
kas teisingumas nei “didieji” po
litikai negali mums užginti”.

Edeno vardu sveikinimas, ku- tiečiai turį išsirinkti iš savo tarpo Į to S-gos Tarybos konferencijos, 
ris tuo metu ėjo Churchillio pa- vieną profesorių šios grupės iš kurios betgi daug ko nesitiki- 
reigas, pagaliau Randolf Chur- “auklėtoju”.

nariai, priminė, jog konferencijo
je matėsi ne tik pavergtųjų, bet 
ir laisvųjų — net didžiųjų — 
tautų, kaip prancūzų, vokiečių 
ir anglų atstovai. Konferencija ‘ chillio drąsus priminimas eilės jiizuojama bilioteka. 
palikus kur kas didesnį ąspūdį 
negu buvo tikėtasi. Konferenci
jos ryškiausioji gaida buvo “pa-

bas pasirašius būtų sušaukt 
ti konferencija visiems Tol 
tų klausimams išspręsti. Tų< 
pu JT delegacija sako, kac 
pirmoji konferencija turi išs

r. ministeris Višinskis užuojau
tos laišką pasiuntė Britų amba
sadoriui. Prez. Trumanas pri
siuntė užuojautą ir Kanadai — 
karaliaus vietininko pareigas ei
nančiam Augšč. Teismo pirm.

Šiuo metu D. Britanija turi iš ti vien Korėjos klausimą, im 
eilės septintą karalienę ir dvi ka- ■ iki abiejų jos dalių suvieni 
ralienes našles, nes tebėra gyva' o tik po to šauktina plati k 
ir velionies motinakaralienė Ma- rencija Tol. Rytų klausii 
rija, 84 metų. Elzbietos II karu- spręsti. JAV paskelbė, kad 
nacijos data dar nenustatyta. Ge- pastarojoje turėtų dalyvai 
dūląs paskelbtas iki gegužės 31 Japonija, o sprendžiami t 
d. Karūnacija pagal paprotį bū- i būti ir Indokinijos, Burmos

i zūzų universitete, atskiroje kole- i rita ir Glouchester princas, ve- 
gijoje gauna savo tautinės kul- lionies brolis. I laidotuves išvy
turęs pagrindus. Lietuvių studi- ko iš Niujorko ir velionies brolis 
juoja 5, daugiausia liet, diploma- Eduardas Windsoro princas.

I tų vaikai ir po vieną latvį bei es- i Europoje laukiama Lisabono- 
; tą. Artimiausioje ateityje pabal-• je tuojau prasidėsiančios Atlan-

vų likvidavimo klausimai, 
tai, beabejo, dar negreit te 
būti išspręsta.

Apsauga iš šiaur
Kanados šiaurės apsaugai 

mylių nuo North Bal, Ont, 
ta sprausminių lėktuvų bazė 
navusi 8 mil. dol. Į ten jau ] 
kėlė 100 lakūnų šeimų, kir 
gyventi pastatyta arti 100 i 
po 6 butus, miestelis, įkurti 
kykla. Čia bus apmokomi i 
lanto Sąjungos kitų vals

Prie kolegijos orga-' ma ypač dėl pakelto Vokietijos (Pasiunčiami lakūnai.
Į balso ir dėl visos eilės valstybių ! ■

valstybių, jų tarpe ir Lietuvos, Toliau p. Sidz. palietė savo vi-' rezervų dėl ginklavimosi naštų, i — Vašingtonas. — Niu 
kaip “aukų dar žiauresnės tiro- zitą VLIKe, kur dalyvavęs spe- JTO posėdžiai Paryžiuje pasibai- rabinas W. F. Rosenblum ki 
nijos nei hitlerinė”, leido paverg-1 cialiai sukviestam ekstra posėdy-; gė • pereitą antradienį nieko žy- si į prez. Trumaną, prašyd 
tųjų tautų diplomatams pajusti; je. Po visos eilės pranešimų, vy- mesnio neatnešę. — *—
“didelę pažangą ir paramą jų 
viltims”. Tačiau p. Sidz. apgailes
tavo, kad mūsų visų pabaltiečių 
padėtis Europiniame sąjūdyje, 
kaip ir apskritai Europos politi
nėse sferose, vis dar nevisai pa
tenkinama: mes vis dar esameI
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“didžiųjų pajėgų” sluogsnių pri- lyg jaunesniųjų ir neprasigyve- rė eiti prie grupių konsolidaci-1
* • * ....... w . . • trr rrr * • • i trr Trr _

Kanada Europai skiria pusę bilijono

sušaukti katalikų, protestai 
žydų vadų konferenciją aps 
tyti JAV ambasadoriaus V;

riausias liet. Vadovaujančių [
Veiksnių priėmė šią rezoliuciją: do aiškaus noro konfliktą su D.

“Išklausęs vakar dienos posė-! Britanija išspręsti taikių derybų nui paskyrimo Mausimą, 
dyje padarytų pranešimų ir tu-į 
rėdamas galvoje reikalą suinten-' 
syvinti bei suderinti Lietuvos' 
laisvinimo veiklą, VLIKas nuta- !

Egipto naujoji vyriausybė ro-

PAPILDYMAI prie Laik. KLB Org. 
Komiteto š.m. sausio mėn. biuleteni

1. Žodinė redakcija: “A. Kan-'suoti galės tik įtraukti į b<
nusiųjų brolių vietoje. Čia Ame- jos VLIKe, sustiprinant VLIKo didatii į KLB Tarybą skaičiai tojų sąrašus, sudarytus 
rikoje, tuo atžvilgiu padėtis jau veiksmingumą, reprezentatvvu- j Apygardose” nepilnai atitinka liet, registracijos žinias. U

1 mą ir darbingumą, pertvarkant, turinį, ir tūdėl pataisoma į: “KLB gistruoti ir patekti į balsugeresnė...; • --- 1 ---- ----- ----- JT --- -- i--------C’-- ---------V ---------- -- ---------O-----------  --- t --- * *

Kadangi Lisabonoje netrukus sioginė pagalba pasiunčiant gink-! ...“Kiekvienu atveju mūsų I Vykdomąją Tarybą ir siekiant, Tarybos atstovų skaičiai Apy- sąrašus galima visada iki l 
prasidėsiančioje Š Atlanto Są- i lų bei kitu kariškų reikmenų ir gausios delegacijos dalyvavimas: visų aktualiųjų klausimų iš-; gaidose”. vimo dienos ir pačią baisa
iuncos konferenciioie bus svars-’ aPmokant europiečius aviatorius kalbamoje konferencijoje, bus sprendimo”. Penki VLIKo nariai j Tokiu būdu tenka išrinkti Que- dieną. Rinkimai liet, registr 
' . . * Kanadoje. Toliau išlaidos įvai- jau šiek tiek prisidėjęs prie pa- protokolą popildę pastaba, jog bec A. — 7 atstovai, Ontairo A. ne tik netrukdo, bet ją skat
tomas Europos gynimo p.anąj ir rioms statyboms įrengimams geidaujamos pažangos šioje sri-į“reprezentatyvumo” sąvokoj jie.— 28. Winnipeg—Manitoba —I 4. Laik. Apylinkių Org. 1 

i kiekvienai valstybei teks pasisa- - .................................... - • — • • «... . ................. .itijos pajėgumas ginklą- J v r
išlaidoms padengti turįs ’ sav0 inaš°> lai Kanados 

iniiao vciio i/avimo
ip daroma su kitais kraš-!
be to, reikią būtinai atsi- 

kad Vokietijai yra dar 
a didelė pabėgėlių iš rytų

įgininkai turi bendradar- 
5u V. Vokietija jai sje- 
pdrausti lygybę ir pagel- 
skiant Vokietijos suvie-

rioms statyboms bei įrengimams geidaujamos pažangos šioje sri- į “reprezentatyvumo ’ sąvokoj jie (— 
numatomų gynimo bazių, atseit tyje”. Tuo pačiu metu_Londone suprantą ir Mažosios Lietuvos - _ . - _ _ . e > • — ! fT5   ~. *._*.  J —Z ___•   TT prašome skatinti ir talkinti2 ir Vakarų A. — 3 atstovai.

2. Kiekviena 30 pilnateisių lie- pasiųsti kandidatų sąrašus, 
tuvių grupė gali statyti kandida- sų pageidavimas būtų, kac 
tus tik vienoje apygardoje ir jai tant kandidatus būtų atsi: 
pageidaujamą skaičių, bet ne
daugiau kaip tai Apygardai pri
klauso išrinkti atstovų į KLB 
Tarybą.

3. Nebūti įtrauktu į liet regis
traciją nėra kliūtis nei kandida
tus statyti nei kandidatu būti. 
Lietuvių Bendruomenei priklau
some visi, taigi, ir KLB Taryba 
atstovaus visus, kurie save laiko
me lietuviais. Tuo tarpu, bal-

Tarybos atstovo dalyvavimą VL 
IKe.

šios rezoliucijos įvykdymo 
konkretų planą studijuojanti 
Vykdomoji Taryba. Buvę “pasi
ryžta, kad per mėnesį laiko ar 
net greičiau rezoliucijoje numa
tytoji reorganizacija būtų supla
nuota ir pravesta. Kaip tai sek
sis turėtų parodyti artimiausioji 
ateitis”.

V. Sidz. užbaigus buvo patiek
ta visa eilė klausimų. Paduoda- 

(Nukelta į 2 psl.)

keliams, radaro tinklui ir tt. Ir įvyko visos eilės grupių, sąjū- 
pagaliau išlaidos savai kariuo- d žiu, organizacijų priėmimų ir 
menei bei aviacijai Europoje iš
laikyti.

Tiesioginės paramos Kanada 
pasiųsianti už ąpie 300 milijonų, 
įskaitant į tą 100 milijonų jau 
šiais metais skirtų, bet dar neiš
naudotų. Tačiau Kanada nesu
tinka siųsti žaliavas ir kviečius, 
bet siųsianti savo pačios paga- 

Detalizuojant šį nutarimą, to- mintus karinius reikmenis.
liau sakoma, kad išlaidos būsią Aišku, tam, kad krašte nesuma- . , . .

.. .......................... *’ ', 11940 m. “savanoriško įsijungi-

‘įtintas tais pačiais meto- ’ vyriausybė savo atstovus — už
sienių r. ir krašto gynimo minis- 
terius — įgaliojo pranešti, kad se
kančiais finaisiniais metais, ku
rie prasidės balandžio 1 d., Ka
nada, numato tam reikalui pa
skirti apįe pusę bilijono dolerių. 
Išviso Kanada kariniams reika
lams numatanti išleisti apie 2,2 
bilijonus dol.

jc, ilgiausioje, rezoliuci- 
iymėtos sąlygos, kuriomis 
antas sutiktų sutartimi 
loti įsipareigojimus vaka- 
Okupacijos padėtis turi 
igta, o vakariečių kariuo- <
r. Vokietijoje turinti likti 1 trejopos. Pirmučiausia tai tie-; žėtų darbas.

konferencijų. Privačiai buvę su
sitikta su lenkais, kurie priekaiš
tavę, kodėl lietuviai žurnalistai 
nebendradarbiaują jų spaudoje. 
Visur politikai sutikę, jog negalį 
būti jokios kalbos apie naują 
bandymą susitarti su sovietais, 
nes tuo tik stiprinama totalita
rizmo sovietuose pozicija.

Pabaltiečiams vis/labai kliu-

ta ne vien tik į Apylinkės 
vavimą, bet ir bendrą rcika 
rinkti darbščią ir reprezei 
vią KLB Tarybą.

5. Kandidatų sąrašus pn 
siųsti iki š.m. kovo mėn. 1 d

6. Mūsų adresas: Laik.
Org. Komitetas, c/o P. Ju 
Čienė, 3994 Rosemount ! 
Montreal, P.Q.
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Karaliaučiaus srities ūkis
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1719 m. Tetzner etninė Betų
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3. Karaliaučiaus Uosto 
užnugarys

Lietuvos uždavinys dėti pa
stangų prijungti Karaliaučiaus 
sritį remtinas dviem samprota
vimais: politiniu ir ūkišku. Poli
tiniu samprotavimu mes siekia
me saugumo iš vokiečių pusės, 
kad jų veržia būtų palaidota, o 
ūkišku — Lietuvą padaryti tran
zito kraštu, išnaudojant ne vien 
Klaipėdos, be,t ir Karaliaučiaus 

po alkanus ir sočius , kraštus, bet dar nė valandėlę nepajutau na- i užnugarius. Šiuo keliu eidami

GIMTOJI ŽEMĖ ŠAUKIAJ

5 Aštunti metai, kai palikau Tave išblankusiam rudens fone, ma
no numylėta gimtoji žeme! Aštunti metai likimo esu vedžiojama 

• * • 1 1 i 1 1

mų šilimos ir Tavo dirvonų išaugintos duonos skonio. Aštunti me
tai bandau priprasti ir prisitaikinti, bet Tavo ilgesys giliai įsisiur
bęs į mano širdį, daro beprasmes mano dienas ir neramaus mie
go naktis. Ir po eilės metų Tu esi mano širdyje gyva ir visa iki ma
žiausios smulkmenos. Tu suaugai su mano dienos darbais, Tu mano 
minčių centre poilsyje, Tu verki dainoj, Tavimi persunktas mano 
juokas,’Tu kalbi į mane mirtį primenančioje tyloje.

O tylusis mano namų kampeli! Mano prisiminimuose leisk man 
sustoti tavo pastogėje bent trumputę valandėlę ir pajusti tavo ži
dinio malonią šilimą. Tenai nieko gyvo nepalikau, bet mano šir
dy’likot gyvi jūs savo apdarą bekeičią medžiai, sugebėdavę savo 
baltų rankų mojavimu parvilioti mane iš miesto dulkių, kad pasi- 
gerčiau jūsų baltu žydėjimu. Jūs mažytės kalvos, ant kurių daž
nai vakarais sėdėdama mėgdavau stebėti niekad iš savo kelio ne- 
iškrypstančias dangaus žvaigždes. Ir tu Dievo rankos laiminama 
rugio varpa! Tavo melsvas žydėjimas saulėje sukeldavo mano šir
dy neapsakomo grožio jausmą, kad ir žiedelio nedrįsdavau paliesti 
savo nuodėminga ranka. Net arklo išversta vaga, žiemos šalty 
užkliudyta kojos, sočios duonos kąsniu pakutendavo gomurį, nes 
žinojau, kad, kaistant žemei, iš tėvo rankos nukris į ją Dievo pa
laimintas grūdas. Ir vyturėlio daina, kuri Tave, žeme, pažadindavo 
iš balto žiemos patalo, ir šiandien tebeskamba mano ausyse.

Seneli Vilniau, mažytės mano žemės širdie, su savo siaurutėm 
vingiuotom gatvelėm ir mažu mėlynu dangaus ruoželiu virš gal
vos, kuriose aš niekuomet nesijaučiau kalinė. Savo akimis per- 
verdavau susuodusių namų sienas, ir tu išsitiesdavai prieš mane 
visam savo grožy ir paslaptingam didingume su melsvame rūke 
skęstančiais kalnais ir daugybe dangun šąujančių bažnyčių bokš
tų. Jūs mano antrieji dvasiniai namai, neišreiškiamu širdies jausmu 
pririšę mane prie savęs, kuriems jau buvau pažadėjusi visą savo 
ateitį... Ir tie tiek daug ramios paguodos teikią Aušros-Vartai, ir 
senelis Gedimino kalnas, ir “Trys Kryžiai ir visi tie labirintais ap
supti kiemai paliko neišdylamai giliai mano sieloje. O kiek, gražių 
prisiminimų, susijusių su tavimi senas Gedimino mieste, kad jų 
visų neįmanoma išskaičiuoti.

Taip, mano mažyte žeme! Tavo plačiose rankose pirjųą kartą 
mano veidu nubėgo šypsena ir nusirito pirmoji ašara. Tavo kalba 
aš išmokau pirmą kryžiaus ženklą, išmokau mylėti ir nekęsti, gro
žėtis ir biaurėtis, džiaugtis ir kentėtų pulti ir prašyti atleidimo, bet

i mes turime siekti lietuvių tautos 
visų galių išryškinimo, išplėtoji
mo, kad jos kūrybinė apraiška 
amžiais nebūtų išdildoma.

Ilgais šimtmečiais lietuvių tau
tos atitrūkimas nuo jūros ją pa
darė lyriška. Praeityje preky- 
binis tarpininkavimas buvo at
liekamas svetimųjų. Lietuviai 
nesugebėjo išnaudoti ūkiškai sa-

priespaudos metu skurdus gyve
nimas energiškesr.ius vertė sve
tur duonos užsidirbti. Šalia to 
lietuviai vėlokai tinkamai įverti
no kultūrinės srities veržlą, kuri 
buvo užgniaužta ūkiško skurdo. 
Todėl apsčiai lietuviškų talentų 
pritapo svetimosioms kultūroms 
tarnauti. Istorijos jie jau nušlie- 
dinti nuo lietuvių tautos ir pri- 
tapdinti prie svetimųjų.

Tų istorinių klaidų mes turi
me vengti visomis išgalėmis. Lie
tuvai atsikuriant, gal susikurs 
naujos valstybės — Ukraina ir 
Gudija. Tuodu kraštu savo gėry
bėmis links į Ęaltijos jūrą. Tuo 
atveju Lietuva pataps tranzito 
kraštu, o Kaunas, Klaipėda, Ka
raliaučius sudarys vieną ūkinę 
sistemą, kurios uždavinys patar
nauti Nemuno ir dalimi Dniepro 
upyno erdvei. Tie trys ūkiški 
centrai vienas kitą gali papildy
ti, patarnaudami jų turtingam 
užnugariui.

Karaliaučiaus uostas, teturė
damas labai mažą tiesioginį — 
prūsišką užnugarį, visuomet lin
ko patarnauti platesniam užnu-

Todėl Karaliaučių greitai pralen
kė Gdynė, Dancigo konkurentas.

1944 m. rudenį savo akimis ma
čiau Karaliaučiaus griuvėsius, 
kuriuose vėliau ėjo ilgos kovos. 
Gėri uosto įrengimai, kurie liko 
nepaliesti karo, greičiausia yra 
išvežti Sovietuosna, nes šiandie
ną tas uostas yra miręs ir pavers
tas karine tvirtove.

Prieš pastarąjį karą Karaliau
čiaus uostas buvo gerai įrengtas 
ir pritaikytas- didžiajam tranzi
tui. Grūdų elevatoriai, 60.000 to, 
vieni didžiausių Europoje, me
džio uostas, techniški įrengimai, 
geležinkelio stotys paversta griu
vėsiais. Teliko apgriautos kranti
nės, sveiki baseinai ir užgrioztas 
kanalas. Tai milžiniškai įmonei 
atstatyti bus reikalingas nema- 
žas kapitalas ir apsčiai darbo. Tą 
darbą lietuviams kartą atlikus, 
svetimųjų pretenzijoms bus už
kirstas kelias?? '

Jūros laivai pasiekia Karaliau
čiaus . uostą 'Aįsmarėmis, vaga, 
kuria gali pljįukti 6 m. grimzlės 
laivai. Toji vaga nuo Piluvos li- 
go Karaliaučiaus uosto yra 40 
km. ilgia. -Visai patikėtina, kad 
toji vaga taip pat bus apleista,

liaučiUs ir Klaipėda vargu daug 
kur varžysis, nes Klaipėdos uos
to artimiausioji sritis apima Že
maitiją ir gal kaikurias Tilžės, 
Ragainės sunkiąsias prekes.

Vidurinioji sritis sutampa su 
Klaipėdos ta pat sritimi. Jon pa
tenka Kauno ir Vilniaus ūkiška
sis rėžis. Šios srities prekės gele
žinkeliais bus vežamos į Kara
liaučių, vandens keliais pigiau 
pasieks Klaipėdą. Šiame rėžyje 
užtinkame ir trečią rungtyniau- 
toją — Rygos uostą, nes jo dalis 
yra ūkiškai palinkusi į šį uostą 
iki nebus Nevėžio vaga sutvarky
ta bent nuo Kėdainių prekėms 
vandeniu plukdyti.

Trečioji -r- tolimiausioji sritis 
— dalis Gudijos ir Ukrainos Ka
raliaučiui palankesnė, kaip Klai
pėdai, nes geležinkeliais toliau 
siekiama, kaip vandens keliu, ku
ris iki šio meto tinkamai nesu
tvarkytas. Ši . sritis, Sovietams 
viešpataujant, Karaliaučiui bu
vo mirusi. Sovietus sunaiki
nus, o ypač susikūrus Ukrainai ir 
Gudijai, jos, visu svoriu, linkda
mos į Vakarus, naudosis Kara
liaučiaus patarnavimu. Klaipė- 

todėl pradžioje tektų didesniems da galės Karaliaučių konkuruoti 
laivams naudotis Piluvos pagel- • tik sunkiosiomis prekėmis, pav., 
biniu uostu, kuris turės neabe- į medžio transportu, o ypač, jei jis
jotinos reikšrfiės keleivių tran
sportui.

Ateities tranzitui per Kara
liaučių turės didelės reikšmės su
darymas Dniepro ir Nemuno sis
temos. Tos dvi upės jungiamos 
Oginskio kanalo ir Ščąros upės 
sudarytų vandens kelią, kuriuo 
būtų pasiekiamas ir Karaliau
čius. Tačiau yandens keliai tu
rės būti papildomi geležinkelių 
važma, kuri šiam uostui yra es
minė. Iš geležinkelių linijų yphč 
paminėtinos dvi: Bachmač-Mins- 
kas-Kaunas-Karaliaučius, antro
ji Kasatin-Lietuvos Brasta-Ka- 
raliaučius. Tomis geležinkelio li
nijomis, priešai Pasaulinį karą, 
buvo vežami Ukrainos kviečiai ir 
kitos gėrybės.,Ukraina visas, ge

bus suorganizuotas vandeniu. 
Karaliaučius vargu daug gaus 
medžio, todėl šis istoriniais lai
kais buvęs didelės svarbos pre
kybos objektas turės išnykti iš 
jo apyvartos.

Pradžioje minėjau, kad Klai
pėdos uostas Lietuvai yra gyvy
binis, nes .jo netekus, Lietuvai 
patarnaujantieji kraštai ir uos
tai tarifų politika greitai palauž-

ūkiui. Lietuvai tik tuodu .uostu dabartinę Potsdamo liniją. A 
valdant turėsime galimybės juos žiams slenkant toji lietuvybės

• v . • ' • —. s • n • , . • (Trt _ _  * • •   ? »nija vis artėjo prie Nemuno. I 
tuvių suvokietinimas vyko 
per du šimtmečiu, bet buvo 
liktas per 60 metų XIX amži; 
antroje pusėje iki 1910 m. T 
met darytas gyventojų sura 
mas rodo Rytprūsiuose buvus 
4,3% lietuvių. Ryžtinga suvok 
tinimo politika ir kolonizac

pilnutinai ūkiškai plėtoti. Tuodu 
uostu Lietuvą įgalintų praturtėti 
ne vien iš tranzito,. prekybos,) 
augšto laipsnio kelių išnaudoji
mo, bet ypač iš perdirbimo kai- 
kurių prekių ir savos pramonės 
sukūrimo. Be tų svarbių ūkiškų 
arterijų Lietuvos ūkiškas atku
timas turės eiti nepaprastai lė
tai, kaip tat yra buvę atsikūrus per 60 metų lietuvybei atė 
nepriklausomai Lietuvai. Lietu
va su Karaliaučiumi gali patap
ti šio meto Belgija, nors neturė
dama pigių žaliavų ir kolonijų.

Savaime aišku, kad lietuviai 
negali remtis ūkišku argumentu, 
įtikinėti, jog Karaliaučius turi 
priklausyti Lietuvai. Man rodosi, 
jog svarbiausias argumentas yra 
politiškai - istorinis, etninis, o

85% turėto svorio. Jei šitoji 
gumentacija sutaps su nuotai! 
mis tarptautinėje politikoje, n 
sų laimėjimas yra tikras. Tači 
to visuotino tikrumo prieš a 
neturėdami, šiuo žygiu, bent 
retume pasauliui įrodyti, 1 
riuos nuostolius lietuvių tai 
yra pakėlusi nuo vokiškos 
bangos ir vokiečių veržlos į ryt

Uranijas Saskatchewan
Uraniumas reikalingas atomi

nės energijos gamybai. Jis pa
keis Saskatchewan šiaurės iš
vaizdą. Arti $10.000.000 buvo iš
leista uraniumo klodų išvysty
mui šitame uolotame krašte, kur 
anksčiau tik indėnai medžiotojai 
tesilankė, dar daug milijonų bus 
išleista.

Saskatchewan šiaurėje rasti 
trys uraniumo laukai, svarbiau
sias iš jų yra “Goldfields-Beaver- 
lodge Lake-Black Bay”, priklau
sąs ‘‘Eldorado Mining Co”. Jis 
yra provincijos šiaurės vakaruo
se, 450 mylių oro linija nuo 
Prince Albert. Yra nustatyta, 
kad Charlebois Spreckley Lake 
srityje randasi “nepaprasta ura
niumo koncentracija”.

Trečia iš tų svarbiausių sričių 
yra į šiaurę nuo Lac LaRonge, 
sujungta 175 mylių plentu su

Prince Albert. Šita sritis re 
daug žadančių ženklų, bet 1 
kas dar nežinoma, ar užtekti] 
rasime rūdos, kad būtų galii 
ją parduoti. Transporto išlak 
yra augštos, kadangi kraštas 
bai tankiai apaugęs miškais.

Saskatchewan© provincijos > 
riausybė yra nusistačiusi p 
versti tvarkingą ieškojimą 
steigs du miestelius, būtent, U: 
nium City ir Bushell. Tikime 
kad 1952 metais liepos mėn. gi 
dimasis į šitas vietas prasid 
kai kasyklų kompanijos atidai 
savo laukus ieškotojams. Ui 
nium City bus maždaug 10 ir 
lių nuo Goldfields, šiauriniai 
ežero Athabaska krante.. E 
shell bus prie ežero Athabas 
įlankos ir tarnaus kaipo pask 
tinioji sustojimo vieta vyrai 
ir mašinoms. SCc.

■kia dfdelėTkanč*a lydėtų tą, kuris Tavęs neteko. Tiek daug reika
lauji kraujo ir aukos iš tenai pasilikusių mano brolių, tiek daug 
Tu išduodi jų į tolimuosius rytus žiauriai mirčiai, tiek daug sveti
miems nesuprantamo ilgesio įliejai į tuos, kuriuos Apvaizda pa
skirstė gyventi laisvuose kraštuose. Kodėl? Juk motina net blo
giausio savo kūdikio taip skaudžiai nebaudžia. Ar mes ne Tavo 
vaikai? Ar mes nebuvome šildomi virš Tavęs šviečiančios saulės, 
Tavo dengiami ir maitinami Tavo kūno syvais? Tu buvai mažytė, 
bet mums mažiems Tavęs užteko. Kodėl daugybė užmerkia akis 
nusinešdami anapus neišmatuojamą Tavo ilgesį ir neatlygintą 
svetimųjų skriaudą? Kodėl jie negali grįžti į Tave bent tų pačių 
laukų dulke, kuriai vieną dieną Dievas tarė: “Tebūnie gyvybė”? 
Ach, kodėl, kodėl...

Mano mažyte numylėta žeme! Aš Tave jaučiu svetimo grindinio 
kietame šaltume šiltai garuojančią mano brolių krauju, sapnuose 
aš išvaikštau Tavo laukais, mano žvilgsny, mintyse ir širdy Tu tel- 
pi visa ir aš nešiosiuos Tave kaip brangiausią talismaną ir vilsiuos, 
kad dar kartą nudeginsi mano kojų padus, o aš pabučiavimu Tavo 
grumsto užbaigsiu savo neramų ilgesį. P. A.

nių sąlygų. Carinė Rusija sten
gėsi tranzitą nukreipti į jos val
dytus uostus, o iš jų ypač į Ry
gą ir Liepoją. 1886 m. vokiškieji 
Baltijos uostai pervežė 20,1 mŪ. 
to, kai Karaliaučiui teišpuolė 
0,46 mil. to, t.y. 2,2% bendro to
nažo. Pirmajam Pasauliniam ka
rui pasibaigus, Lietuvai atgavus 
Klaipėdą, Lenkijai sukūrus Gdy
nę JAV kredituojant, o Sovie
tams politiškai ir ūkiškai visai 
užsiskleidus, per Karaliaučiaus 
uostą buvo vežamos prekės Ryt
prūsiams, pietinei Lietuvai, šiau
rinei Lenkijai ir kaikurios nuo
trupos Sovietams. Tačiau ir tose 
sąlygose 1925 m. per 'tą uostą 
pervežta prekių 1,1 mil. n.r. to., 
kai 1934 m. — 1,8 mil. n.r. to.

Yra žmonių, kuriems atrodo, 
jog vadinamuose satelitiniuose 
kraštuose yra gyvenimas skirtin- 
geshis gal ir geresnis, kaip tuose, 
kuriuos Sovietai turi visiškai 
okupavę. Deja, to skirtumo ma
žai tesama.

Nežmoniškas pabėgusiųjų 
apetitas

Kaikuriems laimingiesiems pa
vyksta iš raudonųjų mindomos 
Lenkijos pasprukti ir atsidurti 

___  __ laisvoj Švedijoj. Štai, kaip apra- 
bi. Kitos geležinkelio linijos taip šo savo įspūdžius vienas lenkų

ros uostui , -
krauti, o svarbiausia tas kelias 
brangesnis”norint pasiekti 'Vaka
rų Europą.

Kaikurios geležinkelio linijos, 
turinčios nemažos vietinės svar
bos, siekia Suvalkų trikampį. 
Lydos - Gardino - Suvalkų - Gaida - 
pės - Karaliaučiaus geležinkelio 
linija Lietuvai būtų labai svar-

pat nemažos reikšmės: Vilnius- žurnalistas, kifriam teko pabū-į 
V arena - Alytus - Suvalkai - Gaida-

SĖKMĖS LAIDAS - MUSU LAIKYSENA
(Atkelta iš 1 psl.) 

me atsakymų laisvą santrauką: 
r • Lietuvių pabėgėlių kaiku- 
rių Vad. veiksnių ciniškas tauti
nio reikalo nebojimas yra žino
mas svetimiesiems ir paraližuo- 
ja gyvybinių lietuvių tautai rei
kalų išsprendimą.

o VLIKe buvo jaučiamas no
ras daryti viską vieningumui 
atstatyti.

o Laisvosios Europos radijo 
pabaltiečių transliacijų atmeti
mas de facto yra Baltijos tautų 
diskriminacija. “Voice of Ameri
ca” iniciatyva^ radusi State De
partamente atgarsio, turėtų susi
laukti pabaltiečių viešosios opi
nijos reakcijos. Priešingi pabal- 
tiečiams sluogsniai sumaniai 
naudoją padėtį, skelbd? ni pabal
tiečių veiksnių nevieningumą, 
siekdami savųjų tikslų. Ameri
kiečių įstaigos'laukiančios reak
cijos pabaltiečių sluogsniuose vi
same pasaulyje, kad galėtų pa
daryti galutines išvadas.

• Londono konferencijoje iš
kilo lenkų egzilinės vyriausybės 
tendencijos, kai jie atsisakė bū
simoje išlaisvintoje Europoje vi
sus tarptautinius ginčus atiduoti 
tarptautiniam arbitražui. Politi-Į 
kų sluogsniuose jiems tai sukėlė Vykdomojoje Taryboje, VLIKą 
antipatijos.

• Su lenkais buvę kalbėta^ne

lygiai kaip anie pripažįstą VLI 
Ko reikšmę. Abiejų pusių žygiai 
Bonnoje buvę svetimųjų priimti 
keiktai, lygiai kaip, pasiuntiniai, 
kurių daugumas laiko Lozoraitį 
“primus inter Pares” stebėjęsi ir 
savaip komentavę Dr. Meierio 
“paskyrimą” Brazilijon (galimą 
tik Lietuvos Respublikos Prezi
dento aktu. A.) Nesusitarimo at
veju lietuvių laukiąs visiškas nu
vertinimas, kas pakenktų laisvi
nimo darbui. Tai galėjo pakenk
ti ir Laisvosios Europos radijo 
lietuviškoms transliacijoms.

• LRSantarvę reikią laikyti 
“ersatz” kreatūra, “išdava veiks
nių laikino pobūdžio nesutari
mo”. Niekur pasaulyje negirdėta, 
kad rezistencija, kaip tokia, va
dovautų visai akcijai. “Lietuvių 
rezistencijos” reikalas yra “ne
sąmonė ir absurdas”, kiek prisi
viliojęs patriotinio jaunimo.

• George Kennan, vedęs rusę, 
kalbąs laisvai rusiškai nesąs sim
patingas mūsų bylai, projektuo
jąs “didžiosios” Rusijos “demo
kratizaciją”.

o Sovietai būsią tikrai pavo
jingi pradėjus Vakarų Vokieti
jos ginklavimą.

® Norima visą svorį sutelkti

paliekant kontroliniu organu.

oficialiai vieno priėmimo metu. Telieka tik sveikinti pradėtą 
Tarp kitko jie pasisakę, jog PU- iniciatyvą lietuvių tautai surasti 
sudskis norėjęs Vilnių palikti kelią per ignoracijos ir keisčiau- 
Lietuvai. p , " _ ............ .

• Sidzikauskas manąs, jog V būna deklaruotos visiems priva- 
LIKo ir pasiuntinių susitarimas lomos tiesos, kurias mūsų tauta 
galimas, nes VUKas jokiu būdu juo labiau pabėgėliai, turi priim-

Lietuvai. šio priešišngumo labirintus; lai

U

ir reikalaujame vadovybės, kuri 
vestų ir šiuo metu vairuotų, bet 
ne slapstytus! už kokių popier
galių arba būtų iš užpakalio stu
miama kieno nors agentų, ir gal 
net pinigėlių. Niujorke, papras
tai gerai informuoti sluogsniai 
spėlioja ar tik ne kaikurie pasau
liniai slapti sąjūdžiai pasinau
dodami lietuviškomis pavardė
mis čia siekia savųjų tikslų.

• Kaikurie JAV net visai rim
ti laikraščiai vos ne į padanges 
iškėlė Maksimo Maksą Litvino
va, koks jis, mat, doras diplo
matas buvęs ir, kas svarbiausia, 
dėl jo dorumo net Stalinas leido 
jam ramiai numirti, kas taip re
ta “taikos” trokštančioje valsty
bėje. Litvinovas, esą, buvęs tik
ras Baltijos valstybių prietelius, 
paširašęs šu jomis nepuolimo su
tartis ir jas “išsaugojęs”. Tačiau 
tebūnie leista priminti iš “The 
Times” archyvų Litvinovo gar
bingumo povyzdį.

Pabaitiečiams užmezgus su 
britais artimesnius prekybinius 
ryšius, Litvinov pasigavo, jog 
tai daroma prieš sovietų intere
sus. Jis pravedė šantažą tarp Es
tijos vyriausybės ir tuometinio 
jos pasiuntinio Maskvoje Aadu 
Birk. Estijos vyriausybė pareika
lavo Birk sūgrįžti ir pasiaiškinti. 
Tada pats Litvinovas pataręs 
Birk neklausyti savo vyriausy
bės. Birk bandė bėgti į Suomiją, 
bet GPU apsižiūrėjo ir įkišo į ka
lėjimą 6 mėnesiams. 1927 metais 
Litvinovas ir Rykovas gerašir
diškai pasisiūlė jį išlaisvinti, jei 
bus jų šnipas Pabaltijy. Birk 
griežtai atsisakė ir galiausiai jam

- - - - - . votį vįename Švedijos fabrike, 
pė-Karaliaučius; Vilnius-Varėna- Į kuriame dirba keletas lenkų pa- 
Gardinas-Suvalkai ir tt. Šias ge- bėgėlių. x
ležinkelio linijas minint, iškyla Bendra fabriko darbininkų 
Suvalkų trikampio įjungimas valgykla. Stalai apkrauti val- 
Lietuvos teritorijon. Nežiūrint į giais: duona, sviestu, sūriu ir kit. 
mūsų etnografiškai istorinius ar-1 patiekalais. Laikraštininko akį 
gumentus, vargu pavyks lenkus patraukia didžiulis indas kotle- 
įtikinti, kad tą nedidelę sritį Lie- tų. Taip, kad paskaičiavus, išei- 
tuvai perleistų. Šis klausimas, 
kuris Lietuvai ūkiškai labai svar
bus, turėtų būfF išstudijuotas, 
kad nors mes patys žinotumėme 
savo argumentų svorį.

Karaliaučiaus uosto užnuga
ris paskirstytinas į tris sritis: ar
timoji, vidurinioji ir tolimiausia. 

Artimoji sritis: Rytprūsių di
džioji dalis, Suvalkija, Suvalkąi- 
Augustavas-Gardinas. Šioje sri
tyje geležinkeliai konkuruoja su 
vandens keliu Nemunu, nes pre
kių perkrovimas į laivus ir ilgiau 
užtrunkantis jais pervežimas į 
Klaipėdą gali būti brangesnis, 
kaip sausumos keliu į Karaliau
čių. Šiaip jau šioje srityje Kara-

buvo leista grįžti į Estiją, bet taip 
patvarkius, jog jis estų buvo su
imtas kaip bolševikų šnipas. Tik 
po 8 mėnesių kalėjimo, Aadu 
Birk pasisekė įrodyti savo nekal
tumą. Toks tad buvo garbinga
sis sovietų diplomatas Finkel- 
štein-Litvinov.

• Pasaulinės organizacijos 
“Common Cause”, kuriai pri
klauso ir mūsų politikai, žymi 
vadovė Britanijoje kunigaikštie
nė of Listowel spaudai pareiškė, 
jog britų turimomis iš pogrin
džių žiniomis “sovietai vis labiau 
skubina pasirengimą karui”. Jie 
paskutiniosiomis savaitėmis su
stabdę savo “didžiąsias statybas” 
Kuibyševe, Stalingrade ir Ka- 
chovkoje, susikoncentruodami 
ginklavimuisi. Iš savo pusės te
galime pastebėti, kad jau kuris 
laikas “LTSR” spaudoje nutrū
ko agitacija viską siųsti “didžio
sioms statyboms”. Kunigaikštie
nė beveik sKvo lėšomis leidžia 
Anglijoje biuletenį “Rytų Euro
pa ir Sovietų

Dabartinėje Lenkijoje
(Pagal lenkų spaudos pranešimus)

laivus ir išvežama į Sovietų Ru
siją... .

Miesteliuose Chojnica, Dębici 
ir kitur veikia konservų fabrikai, 
kurie kas mėnesį pagamina po 
36.000 dėžučių konservų. Deja, 
savame krašte tų konservų nie
kas nemato. Gdynėj taipogi vei
kianti bene didžiausia visoj Len
kijoj skerdykla, kurioje skerdžia
ma šimtai tūkstančių kiaulių, ta
čiau visa skerdiena tuč tuojau iš
vežama į Rusiją arba į rytinę Vo
kietiją. Tenai pąt esąs ir žąsų pio- 

! vimo bei jų mėsos perdirbimo di
džiulis fabrikas, vadinamas 
“Zaspa”. Iš jo Sovietai išsiveža į 
porą mėnesių po milijoną žąsų.

Vietos gyventojams tepalieka- 
mi tik kaulai, o geriausiu atve
ju — sergančių arba kritusių gy
vulių mėsa. Tokios mėsos klg. 
krautuvėse parduodamas po 5.50 
zlotų. Šitokios rūšies, gyvuliams 
esančios ir specialios skerdyklos. 
Pav., viena iš jų randasi Štetine, 
Mazurskoj gatvėj.

* Žuvys, kurių sugaunama kas
dien iki 100 tonų, taipogi negau
namos pirkti laisvoj rinkoj.
z Tai ką gi žmonės valgo?

Du atbėgėliai, kilę iš ūkių, pa
duoda tokį lenko ūkininko veik 
kasdieninį ’’meniu”: pagrindinis 
jų maistas rauginti kopūstai, tru
putį aplaistyti namie dirbtu alie
jumi. Aliejų žmonės spaudžia na
mie jš sėmenų, primityviai pasi
gamintais presais* Tai daroma 
slaptai, nes vyriausybė draudžia. 
Prie to truputis bulvių, jdruskos 
ir duona, kurios taip pat niekad 
nėra užtektinai, nes grūdus rei
kia atiduoti valdžiai. Jeigu ku
riam ūkininkui pavyksta dalį ru
gių paslėpti kur miške — tai ir 
duonos trtiputį daugiau gali val
gyti...

Taip, kaip matome, bolševikai 
penkių metų laikotarpyje suge
bėjo nualinti ūkiškomis gėrybė
mis pertekusį kraštą, kuris dar 
1946 m. pradžioje, po plėšikiško 
nacių šeimininkavimo, maisto 
d4r gurėjo pakankamai.

- Lenkijos vaikų vergija
Šešiolikos metų jaunuolis, ku

riam taipogi pavyko pabėgti nuo 
lenkiško laivo į Švediją, pasako
ja apie vadinamą to krašto jau
nuolių “Tarnybą Lenkijai”. Tai 
esanti tokia organizacija, kur 
jaunuoliai turi” gyventi tikroj 
vergijoj. « •

Toji organizacija įsteigta šių 
metų pradžioje. Paimtieji į “Tar
nybą Lenkijai” jaunuoliai siun
čiami į Gdanską (Dancigą), kur, 
teoretiškai tariant, jie turi išeiti 
“technišką apmokymą”. Deja,

Bendra fabriko darbininku

tų kiekvienam valgančia j am ma
žiausia po kokį 15.

Valgyklos vedėjas, laikrašti
ninko mintį supratęs, šypsoda
masis paaiškinęs: “Visų jie nesu- 
valgo, bet yra rekordistų, kurie 
po 12 kotletų sukerta”...

— Tai ar nesubankrutuojat 
nuo tokių valgytojų “rekordų!’? 
— buvo paklaustas vedėjas.

— O, ne! Toks valgymo tem
pas tęsiasi nelabai ilgai. Mes jau 
turime .patirtį. Atbėgusieji len
kai šitaip valgo, tik 2-3 savaites. 
Vėliau jie suvalgo normaliai — 
taip, kaip ir visi kiti... — ramiai 
atsakęs vedėjas.

Nestebėtina, kad jie* tiek 
valgo

Žmonės išbadėję nuo chroniš
ko nedavalgymo, tai ir “kerta” 
pasitaikius progai. Lenkijoj šiuo 
metu, pabėgėlių teigimu, trūks
ta visokio maisto, o ’apie mėsą — 
lenkai tik. svajoti gali...

Atbėgusieji į Švediją lenkai 
paprastai yra buvę žvejai, kurie 
už savo darbą, palyginus, buvo 
gana gerai apmokami. (Žinoma, 
sovietiškomis akimis žiūrint). 
Kiekvienas žvejys tenai uždirbąs 
nuo 390 iki 650 žiotų per mėnesį. 
Tad kaip gali prasimaitinti nū
dienėj Lenkijoj paprastieji dar
bininkai, kurie per inėnesį už
dirba'daugiausiai iki 350 zlotų?

Vienas iš atvykusių papasako
jo apie padėtį veikiančiuose fab
rikuose Štetine. Darbininkai, at
eidami į darbą, tepajėgia atsineš
ti porą gabalėlių duonos ir bon- 
kutę juodos nesaldintos kavos. 
Niekad, esą, nepamatysi atsine- 
šant mėsos. Tuo tarpu, pačiame 
štetine veikiančiose skerdyklose 
dirba apie 1000 darbininkų. Deja, 
jų pagamintoji mėsa kraunama į

jaunuoliai tenai nėra lavina 
jokioj techniškoj srity, o tl 
dirbti itin sunkius paprastus d; 
bus, gaudami juokingai mažą i 
lyginimą ir labai menką maist:

Minėtam jaunuoliui būna 
tuose “kursuose”, ten dirbo aj 
200 “Tarnybos Lenkijai” nar 
14-18 metų amžiaus. Jie bu 
apgyvendinti higienos atžvilg 
baisiose sąlygose, buv. vokieč 
barakuose, kurie turėjo “Nj 
wik” vardą. Jų patalinės niek 
nebuvo keičiamos. Utėlių ir b’ 
kių — daugybė. Taip, kad m: 
goti nebuvę galima.

“Kursai” tęsėsi penkis mėr 
sius. Juos baigusieji daugume 
jau sirgo anemija arba džio\ 
35 jaunuoliai sirgę taip sunki 
kad administracija turėjusi j u 
pasiųsti į džiovininkų sanatorį

Jaunuolių darbas “kursuose’
Darbas sunkus. Jis praded 

mas 7 vai. rytą ir tęsiasi iki 
vai. 15 min. pp. Darbo laike 1 
duodama tik 15 min. pertraul 
Kursantams buvo skiriamos 1 
kios pat darbo normos, kaip 
suaugusiems darbininkams. I 
čiau jų atlyginimas tik 150 zlo 
į mėnesį ir skurdus išlaikym; 
Vykdami į darbą, jaunuoliai n 
už tramvajų turėdavę mokėti s 
vais pinigais. O važiavimas ank 
ti rytą į darbą buvusi tikra “a 
robatika”, nes tramvajai būda 
taip perpildyti, kad dažnai r< 
kėdavę kartis ant tram va j a 
stogo...
. Baigus darbą, barakuose neb 
vo jokių sąlygų nusimaudyti, n 
visuose barakuose tebuvo viei 
prausykla su keletą kranų. Va 
duo — šaltas, šiltą vandenį du 
davę tik šeštadieniais.

O maistas štai koks: pūsryči
— miežinė juoda kava, tik tr 
pūtį saldinta. Prie to pora ploi 
riekučių duonos, užteptos lab 
plonu margarino sluogsniu> ar!
— labai retai — sviestu. Tok 
pat porciją jaunuoliai gauna įi 
dėti ir į darbą. Apie 5.30 vai. p] 
jau grįžus iš darbo, duodami pi 
tūs: sriuba su labai mažu kiek 
riebalų ir gabalėlis žuvies. Pr 
to dar 3-4 bulvės. Sekmadienia
— mažas šmotelis mėsos.

Kartą jaunuoliai paskell 
streiką, tačiau stovyklos adnn 
nistracija pagrasinus, kad i 
streikavimą būsią išvežti ten, 
kur niekad negrįšiu, streikas b 
vo baigtas. Tačiau keturis 
streiko organizatorių areštavo 
išvėžė.

Pabėgusių iš stovyklos vaik 
šeimoms taikomos represijos, t 
dėl ir bėgti norinčių, atsiranda 1; 
bai mažai. Pranys Alšėnas.
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Kraujo aukos prasme Minint Vasario 16 Akta
A

Brangūs Tautiečiai,
Didvyriškas kapitono Carlson 

__________žygis, gelbint savąjį laivą, suža- 
n i m ų | neapsieina be sunkaus darbo, bežino jam viso pasaulio širdingą

“KAIP viskas visuomenės gy-. Bet iįinoma, šitokis laimėjimas 
venime, taip ir atmii * v------ ’-----
šventės yra susiju
sios su istorijos plė
tote, iš kurios jos 
negali būti savava
liškai išskirtos”, 
sako žymus minty- 
tojas, istoriosofas 
Franz Mehring. Ap
mąstydami Vasario 
16-ją mes prisime
namame garbingos 
atminties filosofą 
St. Šalkauskį, kuris, 
kalbėdamas apie

. spaudos draudimo laikotarpį, 
nuostabia; gražiai išryškino lie
tuvių tautos pasirinktą kraujo 
aukos kelią kovoje už savo tei
ses. Tos didžios mintys ir šian
dien yra brangios ir reikalingos 
prisiminti.

Kalbėdamas apie graždanką, 
St. Šalkauskis sako: “Opurtuniš- 
kas kompromisas su rusų val
džia ne tik būtų buvęs nesėkmin
gas, bet jis dargi būtų buvęs tau
tos nusižengimu prieš savigar
bos pareigą ir prieš savo nepri
klausomą ateitį”.

Taigi “lietuvių tauta garbingai 
pasirinko pirmąjį erškėčiais nu
klotą kelią, — sako St. Šalkaus
kis, — kelią, žadėjusį iš pat pra
džios didvyrišką kovą, prometė
jiškus kentėjimus, bet ir galuti
nio išsivadavimo viltį, nes kiek
vienas tvirtas pasiryžimas lai
mėti yra iš esmės laimėjimo 
pradžia”.

Nes “kiekviena prievarta ne
atsiekia savo tikslo ir suteikia 
net priešingų išdavų, jei jai su
gebama pasipriešinti ir nesusi- 
demoralizuojama opurtuniškame 
servilizme”.

Apžvelgęs spaudos draudimo 
istoriją, St. Šalkauskis sako: 
“Spaudos draudimo istorija, su 
jos brutalia prievarta iš vienos 
pusės ir didvyriškomis kovomis 
iš antros, yra mums labai nau
dinga pamoka, kurios mes nepri
valome pamiršti nei dabar nei 
ateityje. Šita istorija mus pamo
ko visos eilės , tięsų moralinio ir 
praktiško pobūdžio”. >'

Ir čia jis sužymi tokias'ketu
rias pagrindines tiesas: .

Pirmoji: “Nusilenkimas prieš 
nieku nepateisintą brutalią prie
vartą, kuri užgauna prigimtąsias 
žmonių teises, yra iš tikrųjų ši
tos prievartos legalizavimas, kas 
yra nedora ir net nusižengimas”. 

Antroji: “Didelis įsitikinimas

klausomam gyveni
mui, arba šitą ne
priklausomą gyveni
mą sugeba išlaikyti 
tik tol, kol ji tikrai 
myli savo laisvę ir 
yra pasiryžusi ją 
ginti visomis jėgo
mis. Tauta, nustoju
si verguvėje laisvės 

meilės yra, vieno istoriko pasa
kymu, nebeverta nepriklausomo 
gyvenimo”.

Ketvirtoji tiesa, kurią iškelia 
spaudos draudimo gadynė, pa
sak St. Šalkauskio, yra:. “itin 
svarbi mums todėl, kad... ap
supti didelių ir žymių stipresnių 
agresyviai nusiteikusių kaimy
nų, mes nuolatos turime drebėti 
už savo nepriklausomumą, ir 
kartais esame verčiami daryti 
kompromisų, užuot stojus į ne
lygią kovą. Tokiose aplinkybėse 
susidaro labai palanki atmosfe
ra servilizmui augti”. St., Šal
kauskis sako, kad “vergiško ser
vilizmo pavojus dėl įvairių prie
žasčių yra mūsų tautai labai di
delis”, kai tuo tarpu knygnešiai 
mus moko, kad “mes turime 
šiandieną pasimokyti didvyriš
ko pasiryžimo, nuoširdaus pasi
aukojimo, nepalenkiamo patva
rumo, laisvės meilės ir verguvės 
neapykantos”.

Bet mūsų pačių tarpe tai dar 
“nereiškia, kad apskritai visuo
meniniame gyvenime bei veiki
me galima apsieiti be kompromi
sų”, liesdamas mūsų pačių san
tykius, sako St. Šalkauskis, “ten, 
kur reikalingas yra suderinimas 
įvairiausių pažiūrų praktikos da
lykuose ir sutaikymas priešingų 
interesų, kompromisai yra neiš
vengiami, tik reik gerai skirti, 
kad kompromisai tegali liesti 
žmonių interesus ir taktikos 
priemones, bet ne dorinius prin
cipus”. . . •. \ ■

Kaip giliai ir prasmingai vėl 
kalba į mus šitie mūsų žymiojo 
mintytojo St. Šalkauskio žodžiai, 
pasakyti dar 1929 metais spau
dos laisvės išsikovojimo minė
jime.

Šį trumputį apmąstymą tebū
nie leista užbaigti Goethes žo
džiais: “Tik tas užsitarnauja lais
vės ir gyvenimo, kuris kasdieną 

savo tiesoje ir tvirtas pasiryži- šitai privalo išsikovoti”. (Faus- 
mas laimėti kovą su despotiška tas). (St. Šalkauskio žodžiai ci- 
prievarta turi anksčiau ar vė- tuoti iš “Židinio“, IX tomas, 
liau baigtis pergale ir triumfu. 1929 m.). br.

brangių aukų, be dėmesį. Jį, išgelbėtą, pasitiko ir 
kentėjimų”. I pagerbė Niujorke minių minios.

Trečioji ties a: 'Lietuvių tauta, žiauraus bolše-
“Tauta bręsta nepri- j vizmo bangų plaunama, kovoja

M. Styga apie Kanadą ir Lietuvą
“Liaudies Balsas” vasario 1 d. 

numeryje perspausdino iš “Tė
vynės B.” ištrauką iš Marcelino 
Stygos straipsnio, kuris prieš 

-kiek laiko iš Wellando išvyko į 
Lietuvą. Rašąs prisiminimus 
apie “savo vargus Kanadoje”, ra
šąs ypač Anglijos ir Belgijos lie
tuviams, nes kanadiečiai patys 
žiną. Apie save M. Styga ra
šo, kad jo tėvas seniau buvęs Ve
liuonos kaminkrėtys ir vargęs, o 
dabar esąs kolchoze, turįs 60 arų 
(0,5 ha) žemės, auginąs tris kiau
les ir karvę (kaži, išsireiškimas 
“augina” ar nerodo, kad versta iš 
rusų kalbos?), brolis dirbąs kelių 
valdyboje, o jis dabar ilsįsis na
mie. Beje, tėvas išdirbąs kolcho
ze 100 darbadienių, už ką “gauna 
rugių ir kviečių duonai”. Kiek, 
mielas Marcelinai? Patekai į 
spąstus ir kelio nebėra. Ilsiesi, o 
kur gyvensi MGB nuspręs...

Ir mums teko matyti Stygos 
raštą “Tėvynės Balso” 1951. XI. 
30 nr. Pasirodo, Stygos taip nu
rašyta arba pasirašyta po tokiuo 
raštu, kurio dalies, liečiančios 
Kanados gyvenimą, “LB” jau ne
drįso pakartoti. Jis pastebėjo, 
kad St rašąs Anglijos ir Belgi
jos lietuviams, nes kanadiečiai ir 
patys žiną. Ištikrųjų Stygos raš
te net nepaminėta Anglija ir 
Belgija.

Styga rašo, kad jis, nors turįs 
šoferio ir elektros instaliatoriaus 
specialybes, Kanadoje būdavęs 
bent 5 mėn. kasmet be darbo ir 
iš valdžios negavęs nei vieno cen
to. Jis gyvenęš “vieno užmiesčio 
namo palėpėje”.

“Kai kainoms kasdien kylant, 
— rašo St, — darbininkai strei
kuoja, nes šeimas išlaikantieji 
neįstengia pragyventi, tai pramo
nininkai atveža sunkvežimius su 
bedarbiais, o policijos būriai,

streikuojančius darbininkus laz
domis ir šautuvų buožėmis ap
daužą, sukišą į kalėjimus, palik
dami jų žmonas ir mažamečius 
vaikus bado mirčiai. Nenuosta
bu, kad Kanadoje begalo didelis 
procentas nuo džiovoj mirštan
čių žmonių”...

O “Liaudies Balsas” visdėlto 
turi sarmatos arba daugiau išma
no už “Tėvvnės Balso” redakto
rius, kad tokių pasakojimų ne
perspausdino. Jis pakartojo tik 
antrą “tiesą” apie gyvenimą Lie
tuvoje, dėl kurios pirštu prikiša
mai aklam neįrodysi. Bet ar ne
galima daryti išvadą, kad jo “tie
sa” apie Lietuvą yra tokios pat 
vertės, kaip apie Kanadą?

už savo buitį, už mūsų Tėvynės 
laisvą ateitį jau visą dešimtmetį. 
Bet jos balsas, atskirtas nuo lais
vųjų Vakarų geležine uždanga, 
retai kada čia išgirstamas, nors 
kraujuose plukdoma, trėmimų ir 
vargo slopinama Lietuva despe
ratiškai šaukiasi Vakarų ir mūsų 
pagalbos. Šaukiasi nenustodama 
vilties kovą laimėti.

Ir mes pagrįstai tikime, kad 
Lietuva bus laisva. Dar niekuo
met Lietuvos byla laisvuose Va
karuose nebuvo sužadinusi vi
suomenėj ir vyriausybėse tiek 
dėmesio kaip šiandien. Kai vis 
balsiau kartojami mūsų okupan
to nusikaltimai, Lietuva yra mi
nimą kaipo pirmutinė Soyietų 
auka. Nepabaigiamos ir be pasė
kų kalbos apie taikos pasauliui 
patikrinimą terodo, kad viltis tai
ką patikrinti taikiomis priemo
nėmis yra palaidota. Vis didėjąs 
ginklavimosi rungtyniavimas, 
atrodo, ras pagaliau neišvengia
mą išeitį naujam ginkluotam 
konflikte. Jame ir mes matome 
mūsų Tėvynės išsilaisvinimo ga
limumą.

Bet mes lietuviai, atvykę į 
Ameriką prieš kelis dešimtme
čius, arba dar tik vakar atsiradę 
šiame krašte, kurio vyriausybė 
ir visuomenė rodo tiek palanku
mo Lietuvos reikalui, neprivalo
me užmiršti, kad mes esame pir
mutiniai ir; patys atsakingieji 
Lietuvos laisvės kovotojai. Nei 
valandai neprivalome užmiršti, 
kad lietuvių tauta yra įvykių pa
statyta prieš likiminį sprendimą 
— žūti ar išlikti. Mes turime ži
noti, kad su lietuvių tautos su
žlugdymu žlugtų mūsų broliai ir 
seserys, žlugtų mūsų tautos kul
tūrinis lobynas; žlugtų pats tau
tinės kultūros šaltinis ateičiai, 
tiek mums visiems savas ir 
brangus.

Sukaupkime visas mūsų jėgas, 
kad kuo galėdami padėtume mū
sų kovojančiai tautai atgauti 
laisvę, išlikti, atsikurti naujam 
kūrybiniam' gyvenimui, pagrįs
tam demokratijos pradais. Dė
kimės į bendrąją laisvojo pasau
lio kovą, kad laisvė, teisė ir žmo
niškumas pakeistų smurtą, pa
vergimą, žmogaus žiaurų prie
vartavimą. Tuo pasitarnausim ir 
mūsų tautai, jai skirdami geriau
sias mūsų pastangas.

Mūsų kovoje už Lietuvos iš
laisvinimą buvome vieningi. Iš
laisvinimo siekdami, turime pasi
likti vieningi ligi kova bus lai
mėta. Šiandien labiau vieningi, 
kaip kada nors esame buvę. Yra 
mūsų tarpe ir tokių,. kad mes 
tos, momento diktuojamos, vie
nybės kaip ir pradedame netekti. 
Laikini nesutarimai mūsų kovos 
vadovaujančiame organe — Vy
riausiajame Lietuvos Išlaisvini
mo Komitete — neišlyginti. VLI 
Ko ir mūsų pasiuntinių santy
kiai tiekia tiems žmonėms pro
gų sėti dezorganizaciją pačioje 
mūsų visuomenėje, puoselėti as
meniniais ar grupiniais intere
sais grindžiamas mintis ir viltis, 
bandyti mūsų jėgas skaldyti. Ne
leistinas partinis darbas, kai ty
ra Lietuvos byla, tautos krauju 
ir jos vargais išskaidrinta, yra 
reikalinga vieningų vyriškų pa
stangų ją ginti ir visos galimos

viešumos.
J Kuriam mūsų neaišku, kad tos 
pastangos yra su visu griežtumu 
smerktinos? Nežiūrint laikinų 
nesutarimų, vieningos kovos va
dovavimas turi būti ir bus išlai
kytas. Mūsų visuomenės konso
lidacija mūsų vyriausiam užda
viniui siekti turi būti — ir kuo 
greičiausia — pasiekta. Šiandien 
turime būti vieningi, kaip dar 
niekuomet.

Esame Vasario 16-osios minė
jimo išvakarėse. Anų laikų lai
mėjimų prisiminimas, kurių pa
sėkoje galėjome atkurti Lietuvą 
nepriklausomam gyvenimui,' te
būnie mums paskatinimas su
burti mūsų jėgas ryžtingai kovai 
už mūsų laisvą ateitį. Tebūnie 
priminimas, kad sėkminga kova 
be pakankamų lėšų yra negalima.

Pakluskit, Brangūs Tautiečiai, 
jūsų širdies balso ir jo nurodymu 
dėkite jūsų auką Tėvynei lais
vinti. Būkite tikri, kad jūsų sun
kiai uždirbtas ir paaukotas pini- 
gos bus tikslingai ir taupiai pa
naudotas mūsų bendrojo uždavi
nį įgyvendinimui.

Lietuvi, kuris apleidai tavo tė
vų kraštą dar anais laikais, bet 
kurio atsiminimą mokėjai išsau
goti sayo širdy su nuostabiai gy
vu ir jautriu skaidrumu;

Lietuvi, kuris dar neseniai ap
leidai Lietuvą ir šimtais saitų te
besi surištas su visu, ką esi ten 
palikęs brangaus ir neužmirš
tamo

Atlik savo pareigą kovojančiai 
Tėvynei.

Prof. J. Kaminskas
Tautos Fondo Valdytojas.

Laisvės stovyla Karo Muziejaus sodnelyje Kaune

IŠ PASAULIO POLITINIU

Sveikatos Reikalai

STALINAS KARO NENORĮS
Iš gerai informuotų diplomati

nių Vašingtono šaltinių praneša
ma, kad Stalinas įspėjęs politbiu- 
rą prieš visuotiną karą su vaka
rais, nes nenorįs suardyti savo 
pasiekimų per rizikingą karą. 
Stalinas esąs tikras ,kad būda
mas 72 metų esąs užsikrinęs savo 
vardui vietą istorijoje, pastaty
dami Rusiją galingą, apsuptą 
draugingų satelitų.

Toliau sakoma: Rusija buvo 
apsisprendusi dėl paliaubų Ko
rėjoje praeitų metų birželio mė
nesį, nes Maskva bijojo, kad ne
įsiliepsnotų visuotinas karas dėl 
gen. McArthuro siūlymo išplėsti 
karą, bet nesuprantama, kodėl 
šiuo metu jie mažiau rūpinasi pa
liaubomis Korėjoje. Diplomati
niai šaltiniai nesutinka su sklei
džiamomis žiniomis, kad būtų ne
sutikimų tarp Molotovo, Malen- 
kovo ir slaptosios policijos šefo 
Berijos dėl Stalino įpėdinystės.

esąs gana tvirtas pagal savo am
žių ir dar galįs išspręsti sunkias 
problemas, kurios stovinčios 
prieš Rusiją. Stalinas daugiau 
pasitikįs savo jaunesniais fana
tikais svarbiuose valdžios pos
tuose. Valstybės ekspertai tačiau 
maną, kad jis visgi galįs rizikuoti 
karu prieš Vakarus, jei bus tik
ras greita ir lengva pergale?

Svarbiausia susilaikymo prie
žastis šiuo metu esanti ta, kad 
Vakarai atominėmis bombomis 
viršyja Sov. Sąjungą.

— Paryžius. — Kaip Anglija, 
taip ir Prancūzija, kovodama su 
infliacija, suvaržė visų prekių 
importą. Išimtis daroma tik ža
liavoms ir būtiniems maisto pro
duktams.

— Paryžius. — Eisenhaweris 
pareiškė, kad kol jis bus vadu, 
Ispanija nebus priimta į Atlanto 
Sąjungą dėl savo režimo.

Britų susispaudimas atsilieps 
Kanadai

D. Britanijos paskelbtas apri
bojimas importo beabejo palies ir 
Kanadą, ypač jos bekono, obuo
lių ir tabako eksportą į D. Bri
taniją. Manoma, kad D. Britanija 
ir šiais metais pirks Kanadoje sū
rio, kviečių, miltų ir karo pra
monei svarbių medžiagų, kaip 
varis, cinkas, švinas ir aliumi
ni jus, bet vargu ar ji galės pirk
ti bekono, obuolių ir tabako.

Iš pereitų metų tabako der
liaus D. Britanija nupirko apie 
35 milijonus svarų, t.y. maždaug 
Vi viso derliaus. Jei ji nebepirk
tų — o tabako importo suvaržy
mas jau numatytas, — tai Kana
da neturėtų kur savo derlių dėti. 
Dėl to tai Ontario tabako ūki
ninkai jau dabar svarsto, kokių 
priemonių imtis, kad neturėtų 
nuostolių. Anos savaitės Tobacco 
Marketing Board susirinkime 
Simcoe jau buvo keliamas taba
ko auginimo — akražo — suma
žinimo klausimas. Manoma, kad 
gali tekti auginimą sumažinti 
bent. 25-30%.

Vokietijosjtaina
Kancleris Adenauer Bundesta

go krikščionių demokratų atsto
vams pasakė kalbą, kurioje pa
reiškė, kad Vokietija neprisidės 
prie Europos armijos tol, kol ne
bus “patenkinamai išspręstas” 
Saaro ir Vokietijos dalyvavimo 
Atlanto Sąjungoje klausimai.

Šitas pareiškimas, žymia dali
mi beabejo taikytas vidaus rei
kalams prieš ateinančių metų 
rinkines yra ^griežtas posūkis, 
prašokąs net socialdemokratų 
reikalavimus. Jis ypač nemalo
niai sutiktas Prancūzijoje, kuri 
Saaro išskyrimą iš Vokietijos 
laiko galutinu ir net jau pasky
rė ten savo ambasadorių. Mano
ma, kad tai atsilieps Prancūzi
jos parlamente sekančią savaitę 
svarstant Europos armijos klau
simą, o taip pat ateinančioje At
lanto Sąjungos Tarytos konfe
rencijoje Lisabonoje.

Sekančią dieną Vokietijos, už
sienių ministerija, kurią valdo 
taip* pat Adenaueris, paskelbė, 
kad jis nepasakęs, kaip skelbia-1 
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ma, beabejo tai buvo vėlu. Kas 
skiriama savam kraštui, išgirsta
ma ir užsieniuos.

Pabėgo nuo globėjų
CBC radijo siųstuvas pranešė, 

kad tūlas latvis buvo nuėjęs į 
sovietų ambasadą Stockholme 
užsiregistruoti grįžti į tėvynę, 
bet ten jo nuomonė pasikeitusi. 
Už tai rusai pradėję jį mušti. Pa
vykus latviui išsprukti į gatvę, 
rusai jį išsiviję, kol pagaliau jam 
šaukiant, kad jį veją rusai norį 
pagrobti, pavykę įbėgti į švedų 
įstaigą ir prisišaukti policiją. Ru
sai pasišalinę, o švedų policija 
paėmus jį į savo globą.

Tauta Mindszenty nepamiršo
Kardinolo Mindszenty trečių

jų metinių dieną, gruodžio 26 d., 
prieš Esztergom katedrą susirin
ko minia su plakatais: “Jūs iš
vykote tik laikinai. Tikintieji 
laukia Jūsų grįžtant!”. Katedroje 
buvo padėtas vainikas, o dauge
lis katalikų tylomis meldėsi už 
kardinolą.

Višinskio daina sudainuota?
Kai Višinskis užpraeitą savai

tę išvyko į Maskvą, politiniuose 
Paryžiaus sluogsniuose pradėta 
kalbėti, kad daugiau jis greičiau
sia nebepasirodys. Viena dėl to, 
kad jam 68 m. ir, kiek žinoma, 
jis nesveikas, gal cukraus liga 
serga, o antra dęl nepasisekimų 
ir susikompromitavimo šitoje se
sijoje. Jam ištikrųjų nepasisekė 
nieko pasiekti, o šavo užsispyri
mais ir netaktais išerzino ir ne
utraliuosius. Čia prisimenamas 
jo juokas išklausius vakariečių 
taikos planą, kuris iššaukė visų 
pasipiktinimą, jo pusberniškas 
iškreipimas Kanados delegato 
Garson pavardės į prancūzišką 
vaikezą; prisimenamas jo išsišo
kimas, pareiškiant, kad,- ameri
kiečius lakūnus Vengrijoje nu
tupdė “mūsų” pasienio sargai ir 
tt Spėjama, kad jo įpėdiniu bū
tų Gromyko.

— Čikaga. — JAV puolus jau
tienos ir avienos kainai, mėsos 
eksportas 5š Kanados į JAV su
stojo. Dabar jau iš JAV gabena- 

, ma į Kanadą.

Alerginiai susirgimai
Alergija yra platus terminas. 

Bendrai aptariant t.y. pakitusi 
(nenormali) audinių reakcija 
specialioms substancijoms, (me
džiagoms). Tos specialiosios me
džiagos gali būti labai įvairios: 
augalų dulkės, dūmai (tabako, 
traukinio), gyvulių epitelio dul
kės, kosmetinės medžiagos, mais
tas (kvietiniai miltai, kiaušiniai, 
pienas, žuvis, riešutai, šokoladas, 
kiauliena, žemuogės ir tt.), vais
tai (aspirinas ir tt.), bakterijos, 
virusai, fiziniai agentai (šiluma, 
šaltis, šviesa), psichiniai jaudik- 
liai ir tt.

Alerginiai susirgimai yra ga
na dažni. Didesnė dalis žmonijos 
šių susirgimų būna paliesti. Ma
žiausia 10% yra paliečiami gana 
rimtai.

Yra keletas svarbesnių alergi
jos formų, kurios čia verta pami
nėti, kad būtų lengvesnis diag- 
nozas bei gydymas.

1. Alerginė sloga — t.y. sezoni
nė sloga, pasireiškianti gausia 
nosies sekrecija, uždegimu no- 
siaryklės bei conjunktyvos. Ši 
sloga yra sukeliama ore skrai
dančių augalų dulkių bei gry
belių.

2. Alerginė sloga — nieko ben
dro neturinti su metų laiku — 
sukeliama dažniausiai namų dul
kių, maisto, gyvulių epitelio dul
kių, fabriko garų, chroninių si
nusų uždegimų, polypų.

3. Alerginės konjunktyvos — 
akių vokų — uždegimas sukelia
mas kosmetikos, nešvarių pirš
tų, taipogi įvairių dulkių.

4. Bronchinė astma: būdinga 
pasikartojančiomis atakomis 
kvėpavimo sutrikimų—dėl bron
chų spindžio susiaurėjimo. To 
priežastis irgi gali būti labai įvai
ri: augalų, gyvulių dulkės, mais
tas, vaistai.

5. Skrandžio — žarnų alergija: 
pasireiškianti pykinimu, vėmi
mu, pilvo skausmais bei viduria
vimu. Dažniausia priežastis mais
tas ir vaistai. .

6. Urticaria arba angioneuro- 
tinė edema, pasireiškianti odos 
išbėrimais, sukeliama įvairių 
alergenų (medžiagos).

Yra dar ir kitų alerginių su-

SŪKURIU
Valytojas paskirtas

Kovai su korupcija paskirtas 
specialiu gen. prokuroru Niujor
ko advokatas, buvęs miesto ta
rybos pirmininkas Marris. Jis 
jau prisaikdintas ir darbą prade
da vasario 9 d. — pirmiausia nuo 
teisingumo organų bei teismų. 
Amerikiečiai jau įsitikino, kad 
prie korupcijos valdžios organuo
se neįmanoma susitvarkyti su 
padugnėmis ir nešvariais biz
niais.

Šmeižia feldm. Alexander!
Latvijos komunistų organas 

“Ciną” išspausdino “Amerikos ir 
Anglijos imperialistai yra latvių 
tautos žudikai” ir eilę kitų pa
našių straipsnių, kuriuose tarp 
kitko tvirtinama, kad 1918 m. 
pulk. Alexander, dabar feldmar
šalas ir buv. Kanados generalgu
bernatorius, ištisus metus vado
vavęs “žmogžudžių bandai Lat
vijoje” ir išplovęs daugybę dar
bininkų. Anglų instruktoriai pa
ruošę buržuazinius latvių kontr- 
Yevoliucijonierius, o admirolas 
Cowan juos apginklavęs. Šnipų 
centras buvusi Latvių Šalpos or
ganizacija, primenanti mūsų 
BALFą.

— Otava. — Feldmarš. Alex 
ander, buvęs Kanados gen. gub., 
oficialiai paskelbtas D. Britani
jos karo ministeriu. Iš Kanados 
jis išplauks vasario 17 d.

— Vancouveris. — Br. Colum- 
bijos liberalų konvencijos egze- 
kutyvas priėmė nutarimą katali
kų mokyklų mokiniams teikti 
medicinos pagalbą, vadovėlius, 
autobusų pervežimą ir kitas pri
vilegijas lygiai su valdinėmis 
mokyklomis. Taip pat nutarta 
leisti visose mokyklose dėstyti 
tikybą po pamokų, ne daugiau 30 
minučių ir pačioms religinėms 
bendruomenėms padengiant vi
sas to išlaidas. Ar katalikai šio
mis nuolaidomis patenkinti, dar 
negirdėti. Pastebėtina, kad Br. 
Kolumbijoj ruošiamasi rinki
mams.

— Otava. — Kanados Legio
nas įteikė vyriausybei protestą 
prieš laipsnišką pašalinimą iš ofi
cialios kalbos žodžių “Dominija” 
ir “karališkasis”.

sirgimų formų, kaip tai: dermati
tai, migrenos (galvos skausmai). 
Daugumoje susirgimų svarbiau
sia yra diagnozas (ligos atpaži
nimas) ir gydymas. Alerginiuo
se susirgimuose yra svarbu diag
nozas ir išvengimas.

Geriausias būdas išvengti aler
ginių susirgimų — saugotis aler
ginių medžiagų. lindividai, jaut
rūs augalų dulkėms, turi žydėji
mo metu surasti aplinkumą, kur 
dulkių koncentracija būtų ma
žiausia, pav., mieste, ant jūros 
kranto.

Tabako ūkių darbininkai, jaut
rūs tabako dulkėms neturėtų 
dirbti tabako ūky. Fabrikų dar
bininkai, jautrūs apdirbimo pro
cese vartojamoms medžiagoms, 
turi dėti visas pastangas, kad 
darbo aplinka būtų pakeista.

Yra specialūs vaistai organiz
mo jautrumui sumažinti ir jie ' 
gan sėkmingai ir plačai yra var
tojami.

Baigiant turiu pažymėti, kad 
alerginiai susirgimai — kartu su 
mechanizacija — dažnėja ir pro
gresyviai darosi rimtesnė pro
blema.

Dr. med. A. Pacevičius.

Katyno žudynių 
byla

Vasario 4 d. JAV kongrese pra
dėtoje Katyno byloje pirmasis 
liudijo pulk. Vliet. Jis 1943 m. 
kaip belaisvis vokiečių buvo nu
vežtas į Katyną ir matė atkas
tųjų kapų lavonus. Jis tada at
sisakė vokiečiams pareikšti bet- 
kokią nuomonę, bet ją pareiškė 
jau išvaduotas 1945 m. Leipcige 
gen. I. L. Collins, anuometiniam 
7 korpo vadui, dabartiniam šta
bo viršininkui, kuris pataręs tuo- 
jaus parašyti pranešimą Vašing- 
tonan. Tas pranešimas paslap
tingu būdu žuvo. Kai kongreso 
atstovai pradėjo reikalauti jo 
paskaityti, pasirodė, kad jo nė
ra. Tada 1950 m. jis buvo papra
šytas naują raportą parašyti, o 
dabar žodžiu pakartojo savo išva
dą, kad Katyne lenkus karinin
kus bus išžudę rusai.'Pagrindi- ' 
nis jo argumentas, kad daugelio 
lavonų apranga ir batai buvę dar 
nauji. Esą, po trijų metų belais
vės, ko] vokiečiai ten atsirado, 
tai nebegalėję būti nesunešiota.

Sekantis liudijo anuometinis 
Lenkijos ambasadorius Maskvo
je, dabar Montrealio McGill uni
versiteto prof. T. T. Romeris.

Tūlas lenkas, buvęs kalinys, 
pabėgęs kartu su vienu kunigu 
ir kareiviu, pasislėpę miške 
matę, kaip buvo sušaudyta 200 
karininkų. Jis liudijo su kauke, 
jo pavardė neskelbiama, nes jis 
turįs giminių už gelež. uždangos.

— Otava. — Pragyvenimo in
deksas Kanadoje per gruodžio 
mėn. pašoko nuo 191,1 iki 191,5.

— Otava. — Otto Strasser, ka
daise Hitlerio bičiulis, vėliau pa
bėgėlis nuo jo, nuo 1941 m. gy
venęs Kanadoje, sakosi nugalė
jęs visas kliūtis ir vyksiąs į Vo
kietiją.

— Otava. — 1951 m. Kanados 
prekyba su D. Britanija pastara
jai davė $214.000.000 deficitą. Bi
jomasi, kad trūkdama dolerių D. 
Britanija pirks mažiau arba Ka
nada turės daugiau pirkti iš savo 
kraštų.

— Otava. — Kanada ir JAV 
pastaruoju metu pradėjo gyviau 
keistis atominių tyrimų žiniomis. 
JAV ypač susidomėję Kanados 
išrastu sunkiojo vandens reak
torių, kurį gal norima panaudo
ti H bombai, gaminamai pietų 
Karolinoje.

— Otava. — Kanadoje gyve
namųjų namų statyba per 1951 
m. pirmuosius 11 mėnesių smar
kiai sumažėjo. Per tą laiką naujų 
statybų pradėta 66.362, kai per
nai per tą patį laiką pradėta 
88.397 statytos. Užbaigta šiemet 
74.811, o pernai — 77.725.

— Otava. — Oficialiai praneš
ta, kad Kanados vyriausybė yra 
paruošusi planą sulaikyti moterų 
drabužių, skrybėlių ir rankinukų 
dumpingą iš JAV. Dėl to tos rū
šies pramonėje Kanadoje neturį • 
darbo 50.000 darbininkų.

—• Otava. — Dvi Kanados oro 
eskadrilės nuo sausio 21 d. daly
vauja bendruose manevruose su 
JAV laivyno aviacija Atlante.

Pax Romana kongresas Kana
doje vyks Quebece, Toronte ir 
Montrealy. Organizacijos prezi
dentas, montrealietis, Rosaere 
Beaule paskyrė vykdomąjį ko
mitetą, kuriame yra ir vienas 
latvis — Jazeps Trizna.
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* Neseniai LTSR buvo pradė
ta plati lietuvių vaikų rusinimo 
akcija per taip vadinamas Vai
kų Bibliotekas, kurioms “vaikiš
kas knygas rusų kalboje duosniai 
siunčia Rusijos TSR. Agitatoriai 
pedagogai išeina šiam tikslui 
spėčialius kursus.

• Niekam nesidomint tarybi
ne spauda, maskolbefniai buvo 
priversti gruodžių mėn. vidury
je pravesti “spaudos platinimo 
akciją”. Bet... “Panevėžio ra
jone planas pravestas vos puse 
numatyto. Tiltagalių, Berčiūnų, 
Miežiškių apylinkėse platinimas 
aiškiai sužlugdytas. Miškų ūky
je buvo išplatinta vos 20 egz.” 
Tas patš buVę Vievio, Pandėlio, 
Zarasų, Naujosios Vilnios rajo
nuose. Viši “boseliai” privalo už
siprenumeruoti sov. laikraščius 
ir jų laukia dideli Nemalonumai 
priešingu atveju. Taip pat laiš
kanešiai spiriami sąžiningiau at
likti išnešiojimą.

« Gruodžio 14 d., vos mėnesiui 
praėjuš po jau minėto 11 komu
nistų plenumo, tarybinė spauda 
vėl neraliuotai puolė lietuvišką
ją inteligentiją, daugumoje pa
kartodama -jau girdėtus kaltini
mus. Buvo dar kartą nurodytas 
teisingas kelias: “Mūsų mokslas, 
literatūra ir menas, spauda turi 
būti kupini kovingosios tarybi
nio patriotizmo dvasios, persunk
ti gilia neapykanta žmogėdriška
jam Amerikos-Anglijos imperia
lizmui ir jo pakalikams — lietu
viams buržuaziniams nacionalis
tams”. Plenume taip kalbėjęs 
drg. Bučas, Vilniaus universite
to rektorius, kuris pasidžiaugęs, 
jo'g net 47 jauniems dėstytojams 
buvęs patikėtas praėjusiais me
tais atsakingas studentijos auk
lėjimo darbas. Nurodė, kad išau
go universiteto partinė organi
zacija, kurioje esą daugiau kaip 
140 komunistų, o didesnė pusė 
studentų esą komjaunuoliai. Ir 
pridėjo, jog, nežiūrint to, “eilė 
paskaitų būna atitrukusios nuo 
tarybinės tikrovės, objektyvisti- 

-' nfo charakterio”. Tarybinė spau
da randa^ jog plėhūme' “keistai 

' nesavikritiškai” kalbėjęs LTSR 
Mokslų Akademijos partorgas 
drg. Malakauškis. Jis nenurodęs, 
kaip - “Akademija kovoja prieš 
buržuazinį nacionalizmą, kosmo
politizmą, keliaklupščiavimo 
prieš Vakarus pasireiškimus””. 
Daug griežtesni straipsniai buvo 
Kaimo spaudoje, kuri kaltino 
kauniečius, jog “kaikurių moks
lo, meno ir kultūros darbuotojų 
tarpe dar gyvos buržuazinių na
cionalistų įtakos liekanos, neiš- 
gyvendintas keliaklupščiavimas 
prieš supuvusią Vakarų buržua
zinę kultūrą”. Linija ta pati 
maskviškė. Už tai kur kas dau
giau šiuo kartu kliuvo partijos 
sekr. Lukoševičiui ir Narevičiū- 
tei. Drg. Kazakov, Kauno Medi
cinos Institute Marksizmo Leni-

GRAŽU 
NĖI^AMlRšTl 
TĖVYNĖS 
ŠVENČIŲ >..

Švęskite savo
Nepriklausomybės 
šventę Kanadoje.

CARLING’S
siunčia gražiausius
sveikinimus ir linkėjimus
savo draugams
lietuviams
tautinės šventės proga.

CARLING’S
THE CARLING BREWERIES EtMITEb

Veda ALMUS

hizmo pagrindų katedros vedė
jas, iškėlė didelius trūkumus ins
tituto veikloje, nurodė, kad, dės
tant visuomeninius ekonomi
nius ir gamtos mokslus, esama 
formalizmo. “Dar pasitaiko, pa
sakė jis, — kad Amerikos-Angli
jos pakalikai buržuaziniai nacio
nalistiniai elementai mėgina 
pratempti savo priešišką ideolo
giją, nes instituto partinė orga
nizacija įr direkcija silpnai tikri
na katedrų darbą ir paskaitų ko
kybę”. Žemės Ūkio Akademijos 
politrūkas Gurskis, priminęs rei
kalą idėjiškai auklėti lietuvišką 
studentiją, užsipuolė, jog visai 
neprižiūrimi Kauno gydytojai, 
kurie “iki šiol neatsikratė senais 
buržuaziniais papročiais, forma
liai žiūri į savo pagrindines tar
nybines pareigas”. Kiti draugai 
reikalavo imtis griežtesnių prie
monių Kauno inteligentiją įti
kinti, kad “ryžtingas buržuazi
nės nacionalistinės ideologijos 
likučių ir kapitalizmo liekanų iš
gyvendinimas yra būtina sąly
ga” ... “Tiesa” ir “Sovietskaja 
Litva” smarkiai užsipuolė Kau
no naujamiesčio, dabar vadina
mo Stalino, rajono sekretorius 
Lenkevičių ir Kremeznoj, kurie 
nesiteikę diskusijose dalyvauti. 
Dar kalbėjo Ramodanovski, Put
rimas, Ožarskis, Niunka.

• LTSR likę ūkininkai viso
mis priemonėmis nori pratęsti 
savo ūkių sulikvidavimą ir galu
tiną sunaikinimą įjungiant į kol
chozus. Kaikuriem jų padedą 
įvairūs tarnautojai, kurių išaiš
kinimu yra labai susirūpinęs 
“Valstiečių laikraštis. >

• Klaipėdoje pilnu ' tempu 
dirba didelis mašinų fabrikas, 
kuriame šiek tiek dirba ir lietu
vių darbininkų ir inžinierių. Ten 
gaminamos net ir visai didelio 
pajėgumo mašinos. Neseniai į 
“statybas” buvo išsiųstas auto
mobilinis kranas, laivų mašinos, 
mechaniniai sietai, sfatgirnės. 
Įmonei vadov. drg. Zamanski.

* Merkinės apylinkės tarybos 
pirm. Filonov ir “Po Spalio vė
liava” redaktorius Džienajevis 
skundžiasi, jog 1947 m. pradėta 
statyti elektros jėgainė dar nei 
prieš sekančias Kalėdas, atrodo, 
nebus baigta. Sako, ir stulpai su
puvo, ir vando užtvanką seniai 
nugriovė, ir jau keliolika kartų 
pasikeitė statybos vadovai, vis 
kažkur pradingdami su didelė
mis valstybinių pinigų sumomis, 
o Merkinė elektros kaip neturi 
taip neturi.

♦ Gruodžio 6 d. LTSR radio
fonas Žemaitės mirties išvakarė
se davė literatūrinę valandėlę ru
sų kalba apie Žemaitės kūrybą.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai
Minėdami Lietuvos nepriklau

somybės šventę, mes savo minty
se stipriau prisimename Tėvy
nėje išgyventas liūdesio ir 
džiaugsmo dienas ir pagalvoja
me apie jos ateitį. Susikaupiam 
ir, palikę šį skubos ir tempo kraš
tą, mintimis atsiduriam, nors ir 
tolimam, bet taip išsiilgtame, ra
mybėj paskendusiam mūsų kraš
te — Nepriklausomoj Lietuvoj. 
Likimas taip lėmė, kad mums 
teko geresnė dalis šiame Tėvy
nės bandymų laikotarpyje. Ly
gindami save su anapus uždangos 
likusiais broliais, — esame lai
mingi, galėdami laisvėj gyventi. 
Tačiau šis mūsų gyvenimas ir 
daugiau pareigų uždeda; taipogi 
jis ir nemaža pavojų turi, nes 
pamažu, bet nuolatos, žlugdo lie
tuvišką dvasią, kuri kaskart vis 
storesnio materializmo dulkių 
sluogsnio yra slegiama.

Vasario 16 yra viena tų didžių
jų progų atlikti savo pareigas 
kenčiančiai Lietuvai. Šios dienos 
proga mes nuoširdžiai kviečia
me: . -

1. Nepriklausomybės šventės 
minėjimo metu stambesne auka 
paremti vedamą dėl Lietuvos iš
laisvinimo kovą. Mes dar turime 
tautinės savigarbos jausmą, to
dėl visi iki vieno stabtelėkim 
prie aukų rinkimo staliukų ir

vo

savo pareigą nedvejodami atli
kime.

2. Vasario 16 proga smulkes
nę auką įmėskime į Aušros Var
tų parapijos bažnyčioje esančią 
Tautos Fondui dėžutę. Nevardi- 
nė auka yra pati didžiausia au
ka, nes ji neturi kitų aspektų ir 
parodo mūsų tautinio susiprati
mo augštą lygį.

3. Prašome visas Hamiltono 
organizacijas bei kultūros ir 
meno sambūrius, lietuvius pre
kybininkus, verslininkus ir pro
fesionalus paskirtivi^ikartinę 
Liejuvos laisvinimo reikalams 
atiką ir minėjimo metu ją įteikti.

4. Negalvokim,- kad gali būti 
perdaug. Yrą aibės tautinių rei
kalų, — tik jiems visiems trūks
ta lėšų. Jei VLIKas jų daugiau 
gaus, būkime tikri, jis panaudos 
ten, kur labiausiai reikia. Mums 
nepavyzdys tos kolonijos, kurios 
dar nepabudo “iš miego gilaus”. 
Mūsų tikslas, kad jos kuo grei
čiau pabustų ir mus netik pavy
tų, bet ir pralenktų.

Mūsų didžiausias noras ir pra
šymas, kad šios šventės proga 
pajustumėm tą didelę atsakomy
bę prieš kenčiančią Lietuvą ir sa- 

pareigą atliktumėm vyriškai.
Tautos Fondo Atstovybės 
Kanadoje, Hamiltono Sk.

Vasario 16 minėjimas
Hamiltone *rengiamas vasario 17 
d.‘ 18 vai. Westdale salėje (auto
busas iš miesto centro — West 
Hamilton).

Pamaldos 11 vai. vengrų baž
nyčioje (Barton ir Mary gatvių 
kampas).

Laukiama atvykstant VLIKo 
nario ir Tautos Fondo Valdytojo 
prof. Kaminsko, kuris tars žodį, 
prof. Dr. Ramūno-Paplausko pa
skaita. Meninėje daly — monta
žas “Vąsario 16-toji”, kurį atlie
ka sujungtomis jėgomis teatralų 
grupė “Aukuras”, Tautinių šokių 
grupė, Lietuvių choras ir vyrų 
kvartetas. *

Režisuoja aktorė p. Kudabie- 
nė-Dauguvietytė.

Bus renkamos aukos, kurios, 
atskaičius rengimo išlaidas, būš 
perduotos Tautos Fondui.

Visuomenė prašoma rinktis 
anksčiau, neg minėjimas bus pra
dėtas punktualiai ir laike kalbų 
ir dainų į salę, nebus įleidžiama.

Hamiltno LB Apyl. V-ba.
Stebuklingoji Fatimos Svenč. 

Panelės Marijos statula atveža
ma į lietuvių Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią vasario 20 d. Šis 
įvykis lietuvių-katalikų turėtų 
būti ypatingai pagerbtas

— Užgavėnių kaukių balius 
jau čia pat Piniginės premijos 
už geriausius kostiumus, kiek 
jaučiama, rado gyvą susidomėji
mą tautiečių tarpe.

Vakaras įvyks jaukioje rumu
nų salėje, 20 Murray St W., vasa
rio 23 d. Pradžia 7.30 vai. vak.

Apylinkės Vaidyba š.m. kovo 2 
d. 16 vai. “Dainavos” salėje šau-

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI!
Gerk skaitytojams praneša
me, kad “TŽ” platinimo vajus

gos. Maloniai prašome iki to 
laiko pratęsti prenumeratą. 
Kurie iki to laiko pratęsti ne
galėtų, prašome pranešti admi
nistracijai. Laikraštį siunti- 
nėsime skolon.
Iki vasario 29-tos užsimokėju
sieji dar gaus priedą — “TŽ”
kišeninį kalendorių.

“TŽ” Administracija,

$30
10
10
10
10

“TŽ” RĖMĖJAI
Garbės prenumeratoriai:

N.N., Delhi, Ont. .............
K. Gudinskas, Hamilton.. 
N. N., Toronto, On t............
N. Kardelis, Leduc, Altą. 
Senas Kanadietis, Tor.....
Aukojo po $4: Kun. A. Petrai

tis, Scotia, NY, Dr. A. Damušis, 
Cleveland, Ohio. Po 53: Dikinię- 
nė B., Montreal, Que. Po $2: J.- 
Paškevičius, Toronto, Ont., J. 
Baužinskas, Brooklyn, NY, J. 
Vaineikis, Chicago Heights, Ill., 
V. Pleškūnas, Sunbury, Austra
lija, Kun. P. Dambrauskas, Wor
cester, Mass. Po $1: J. Bakšys, 
La Cave, Ont, J. Pažėmeckas, 
New Haven, Čonn., Pr. Kapočius, 
Regan, Ont., P. Girdvainis, Gil
ford, Ont., P. 'Gruodis, Cleveland, 
Ohio, J. Butkus, Bridgeport, 
Conn., F. Dubauskas, Montreal, 
Que., Pr. Bauža, Ojibway, Ont

Visiems rėmėjams tariame 
nuoširdų ačrų.

Administracija.

visuotiną susirinkimą.
Dienotvarkė: .
1. Veikimo planas ir 1952 m. 

sąmata,
2. Šalpos reikalai,
3. Valdybos kandidatų rinki

mas.
4. Pranešimas apie rinkimus i

Kanados Krašto Bendruomenės 
Tarybą, . ,' M '. ;

5. Einamieji reikalai.
Numatytu laiku kvorumui ne

susirinkus, i^Vval. susirinkimas

bet. kuri __ ________ _____
vaujant. .< ^-Apylinkės V-ba.

WELLAND, Ont
Š.m. vasario. 17 d. įvyks Vasa

rio 16 minėjimas. Minėjimas 
pradedamas pamaldomis St. Ma
ry bažnyčiojeįlO vai.

Po pamaldiį paskaita ir meni
nė dalis. , '

Be to, vasario 24 d. Wellande 
Capitol kino patalpose įvyksta 
Tautų festivalis, kuriame lietu
vius atstovauja Hamiltono lie
tuvių tautinių šokių grupė, vado
vaujama p. Brechmanienės.

Pradžia 8 vai. vak. Salė atida
ryta 7.30 vai. vak. Įėjimas nemo
kamas. Lietuviai, nepraleiskite 
progos pamatyti ir nepagailėti 
paploti mūsų reprezentantams 
šokėjams. ’ B. S.

WINNIPEG, Man
Vasario 16-tos minėjimas įvyks 

vasario 17 d., sekmadienį. 11 vai. 
ryto pamaldos šv. Paul bažnyčio
je. 4 vai. p.p. minėjimas Lietu
vių klubo salėje.

16 Vasario transliacija pėr 
tris stotis

Vasario 16 d., šeštadienį, apie 
7.30 vai. vak. buš 30 minučių lie
tuviška transliacija per St. Bo
niface CKSB, 1250, prancūzų ra
dio stotį. Vasario 17 d., sekmadie
nį, po pietų, jAisvalandžio trans
liacija per CJOB, Winnipeg, 1340 
ir 6 vai. 40 min. iki 7 vai. vak., 
dvidešimties minučių transliaci
ja per CKY, Winnipeg, 580.

Padėka
Mūsų brangiajai mamytei, Ur

šulei Rutkauskienei mirus, vi
siems giminėms, kolonijos lietu
viams ir organizacijoms, pareiš- 
kusiem^ mums liūdnose valan
dose užuojautos, tiž vainilčus, už
prašiusiems mišias, prisidėju- 
siems maldomis, visiems parė- 
musiems piniginė auka ar kito
kiu būdu lengvinusiems mūsų 
liūdną padėtį, nuoširdžiai dėko
jame. Ypatingą padėką reiškia
me kun. J. Bertašiui' pp. M. Ja- 
nuškams, pp. V. Januškams ir 
pp. J. Cingams, tvarkiusiems rei
kalus įvairiose įstaigose, laido
jimo biure it bažnyčioje. Taip pat 
visiems palydėjusiems į amžino

Visų prašome priimti nuošir-

Dukterys, sūnus ir marti.

JA VALSTYBĖS
Pąbaltiečiai tvirčiau susiburia. 

Praėjusiais metais įkurtas Pa- 
baltiečių Amerikiečių Komitetas 
— Baltic American Committee — 
perorganizuotas. Pirmininkas 
prof. G. Galva paruošė naują 
statutą, kuris jau priimtas ne 
vien lietuvių, bet taip pat latvių 
ir estų centrinių organizacijų. 
Lietuvių bendruomenė į tą ko
mitetą paskyrė prof. G. Galvą, 
Dr. P. Mačiulį ir Dr. J. Paplėną. 
Latviai delegavo: Lydia Venta,
J. Kalninš ir K. Dzirkalnis. Es
tai netrukus tokį paskyrimą pa
darys.

Prūseikos byloje Strazdas ir 
Malkin, abu buvę komunistai, 
parodė Prūseiką kartu matyda
vę kųjn. susirinkimuose, matę jo 
kom. partijos nario bilietą ir tt. 
Advokatui prašant duoti laiko 
įrodymams surinkti, byla atidėta 
iki kovo 3 d.

“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mas* sausio 27 d. buvo piketuotas.

.Niujorko Vaizbos Butas, karo 
metu apmiręs, pernai atgaivintas 
gen. kon. Budrio pastangomis, 
pradeda aktyvinti savo veiklą. 
Dabartiniu pirmininku yra Ks. 
Strumskis, sekr. P. Bukšnaitis, 
ižd. J. Ambraziejus.

Rap. Skipitis, buvęs Draugijos 
Užsienio Lietuviams Remti pir
mininkas, vasario 3 d. atšventė 
65 metų sukaktį. *

Irena Tallat-Kelpšaitė-Giedri- 
kiėnė, dirbusi Newark m. ligoni
nėje, išlaikė gydytojos egzami
nus Ohio valstybėje.

“Pasaulio Lietuvių Žinyrią”, 
kuriame būtų žinios apie viso pa
saulio lietuvių gyvenamas vie
tas, jų verslūs, adresus ir kt. in
formacijos, nutarė išleisti Niu
jorko Vaizbos Butas. Leidinį re
daguoja Anicetas šimutis.
BELGIJA

Nauja krašto valdyba. Baigia- 
tis kalendoriniams metams, kaip 
BLB nuostatai reikalauja, turi 
būti išrinkta nauja krašto lietu
vių vadovybė. Tani tikslui vi
suotinas lietuvių susirinkimas 
įvyko 1951 m. gruodžio 30 d. Lie- 
žo apylinkė j e,’ nuo? seno įpras to
je- vietoje — Tilleur. Po iškil
mingai atgiedotų lietuviškų pa
maldų, “Concordia” salėje įvyko 
pats suvažiavimo aktas.

Naujoji BLB Krašto valdyba 
pusiau slaptu balsavimu išrinkta 
ir pareigomis pasiskirstė šitaip: 
pirmininkas — Pr. Sekmokas, 
(Liežas),’ vicepirm. — Paulius 
Bružas (Tilleur), sekretorius — 
kun. Jonas Dėdinas (Liuvenas), 
kultūrinių reikalų vedėjas — 
kun. J. Lukošiūnas (Malines), 
kasininkas — Valentinas Banevi
čius (Tilleur).

Revizijos komisija ir Garbės 
Teismas: Vikt. Matulaitis (Lie- 
žas) J. Šidlauskienė (Liežas), 
Ant. Kvietkauskas (Merstal).

Laisvieji nariai valdybai ir rev. 
komisijai: Ant. Račkauskas (Po-

— Pereitą savaitę pirko namus 
pp. Bujokai (jau antrus), pp. F. 
Balbonai. Tai tvarkingo darbo 
vaisius ir lietuvių kolonijos pa
sididžiavimas. Jau bėra nedaug 
šeimų neturinčių savo namų.

— Pereitą savaitę temperatū
ra visai pavasariška, termomet
ras pašoko iki 48 laipsnių.

— Masey Harris ir General 
Elėctric Co. pradės užmiestyje 
statyti sandėlius, nes esamieji 
mieste sandėliai pasidarė per ma
ži. General Motors užmiestyje 
(Nord) nupirko 100 akrų ir pra
dėjo fabriko statybą.

Nauji kanadiečiai
1952. I. 27 d. laivu “Anna Sa- 

len” išplaukė iš Bremerhaveno:
Kiškis Jonas
Dr. Kulpavičius Alfredas, 
Kulpavięius Nora 
Dr. Norvaišienė Emilija 
Portofejus Adolfas 
Schneider Jakob
Smidtas Adolfas, Oskaras 
Vaitkienė Julijona 
Žilys Antanas, Augustė 
Greifenbergeris Vytautas 
Butkevičius Freda, Burkhard 

, Kolaričius Doras
Akstinas Juozas, Elzė

' Ambakas Zosė, Vytautas 
Bliskis Ona, Verneris, Valteris 
Kazlauskas Genovaitė, Nijolė 
Krujelskis Adelė, Dalia, 

Janina
Tchorznickis Alina-Rita,

Ligi ja

Kun. Vaclovas šarka, Kpl

mereel), Ed. Cinzas (Liežas) ir 
Petras Stonys (Eisden). KV Gar
bės nariu išrinktas stud. Juozas 
Navickas (Liuvenas), kuris, at
važiavęs iš JAV pas mus, nepri
klausąs tiesioginiai BLB, negalė
jo būti išrinktas į KV sąstatą.

Suvažiavimui vadovavęs kūn. 
Jonas Dėdinas, kvietė lietuvį 
burtis prie lietuvio ir su naujo
mis jėgomis tęsti 1952 metais lie
tuvišką veiklą. Susirinkimui se
kretoriavo Ed. Cinzas.

Einamuosiuose reikaluose nu
tarta, kad tuoj po naujų metų BL 
apylinkės persirinktų savo vado
vus ir seniūnus. Susirinkimas už- 
fiksudtas magnetofono juotelėse.

Kun. Dėdinas vėl operuotas — 
išimti metalo virbalai, palaikę 
pernai sulaužytos kojos kaulus. 
Tai jau trečią operaciją pakėlė.
BRAZILIJA

Brazilijos vyriausybė Lietuvos 
charge d’affaires Rio de Janeiro 
Dr. F. Meieriui pripažino įgal. 
ministerio titulą.

Dr. Fr. Meieris yra buvęs Klai
pėdos gubernatūros juriskonsul
tas, gubernatoriaus Merkio bu
vo pasiųstas ištirti laivininkystės 
reikalų į Pietų Ameriką, kur jį 
ir užklupo karas? Lietuvos mi- 
nisteriui P. Amerikai p. Grauži
niu! pasiūlius, 1941 m. prez. Sme
tona, pakeliui į Ameriką, paskyrė 
jį Lietuvos atstovu prie Brazili
jos vyriausybės. Toji jį priėmė, 
nes ir A. Smetoną buvo oficia
liai sutikusi ir pagerbusi, kaip 
Lietuvos prezidentą. Šiandien 
Dr. Fr. Meieris yra, neabejoti
nai, vienas iš veiklesniųjų mūsų 
diplomatų. Vargu ar kam tektų 
klausti, ką jis veikia, kai dėl ki
tų kaikurįų šis klausimas, de
ja, visai tiktų.

Iš Sao Paulo
— Lietuvių Sąjunga Brazili

joje, savo 20 metų gyvavimo su
kaktį atšventė iškilmingai, išleis
dama 54 psl. iliustruotą metraštį 
ir Naujų Metų išvakarėse suruo
šus! puotą.

— Inž. Zenonas Bačelis Savi
šalpos ir Kultūros Bendruome
nės “Lithuania” pirmininkas, 
sausio 5 d. savo bute, nemažam 
lietuvių inteligentų būreliui da
lyvaujant, atšventė 60 m. am
žiaus ir 33 m. visuomeninio darbo 
sukaktį. Ta proga svečiai sumetė 
virš 4000 cruzeirų Tautos Fon
dui. Pastebėtina, kad ponia Ba- 
čelienė laikoma Sao Paulyje žy
mia modiste-siuvėja. Madų ap
žvalgose ir ji dalyvauja su savo 
darbo drabužiais.

Vila Želinoje, Sao Paulo prie
miestyje, šį rudenį pranciškietės 
atidarė gimnaziją, kurioje bus

l uzcs vasaros takas 
•A

...Jau laikas būtų tau pabusti; nes tavo sapnas
* niekados nėra buvęs gilus. - Charlotte Mew.

1944 m., gegužės 17 d.
Aš vėl Vilniuje. Istorija kartojas. Gal nė tiek kartojas, kiek 

siūbuoja. Kadaise vaikščiojau Gedimino gatve ir, atvertęs galvą, 
stebėjau bokštų viršūnių išraitymus. Dabar tūnau šalia bokštų 
viršūnių, ketvirtame aukšte ir, kukliai susitraukęs, žiūriu, kaip 
kiti vaikšto ir, gal būt, nejaučia, kad Gedimino gatve vaikščioti 
yra labai gera.. .* .

Bandau įsikalti į galvą minti, jog aš po tokios ilgos kelionės esu 
nuvargęs ir todėl neturiu ūpo žioplinėti po miestą. Mat, jei įsima
nyčiau išeiti, visvien neišleistų — tie tipai kreivom nosim prie 
durų... Ir tąsyk jau butų per daug aišku, kad su ta laisve kaž
kas netvarkoj.

— Ne, niekur neisiu. Baisiai nuvargau ir noriu miego, — kar
toju sau, lyg apkvaišęs. Tikrai apkvaišęs: argi gali būt, žmogus, 
nuvargęs Vilniuje!

Saulėlydis atsimuša Trijuose Kryžiuose, ir Pilies kalnas tam
siai, tamsiai žalias.

Vilnius žaliuoja.
Drungnoj prietemoj gatvę užplūsta žmonės, lyg potvynis. Iš 

aukštai jie man atrodo mažiukai ir spalvoti, kaip vabalai, kurie 
stumdo vienas kitą pečiais ir badosi nosimis. Gi, vienas kitas (be
gėdis) praeina aiškiai griuvinėdamas į šalis.

Gegužės 19 d.
Visą naktį važiavom. Mus įkandih sekė dulkių debesis ir tabo

kos dūmai, kuriuos be atvangos putėm. Akys merkėsi. Pabus
davau, kad nukabusi galva atsidauždavo į kitą galvą.

Staiga, lygus mašinų ūžimas nutilo if aš pabudau. Didžiulis 
dulkių debesis nuslūgo pro mūsų galvas. Mus užliejo stiprus pievų 
ir dobilų kvapas. Netoli vieškelio juodavo giria, kurios viršūnėse 
drebėjo retos žvaigždės. Niekad nejutau tokio traukimo pereiti 
per minkštą ir vėsią žolę, kaip šį akimirksnį. Tai būtų, lyg vėlyvas 
grįžimas iš vakaruškų.

Bet būta rimto reikalo. Aplink sustojo nepermatomi šešėliai ir 
žadėjo šaut Ir tikrai Šovė.

Kada vėl sėdėjau dulkių debesy ir tabokos dūmuose, jaučiausi, 
lyg it aš būčiau kaltas dėl to šūvio; neš, ir aš norėjau pereiti per 
minkštą, vėsią žolę. . ’
' , Gegužės 20 d. (Kaunas).

Rytą dar gulėjau, pašaukė majoras — storas, augštas austras 
su edelveisu kepurėje, sakytum, koks Alpių kalnas. Iš jo išraiškos 
supratau, kad blogai nebus.

Prie vartų buvo minia žmonių ir perą išsiilgtų veidų, kurių aš 
nekantriai laukiau. Jaučiau, kad atgaunu stiprybę, kuri būtinai

kiai sau šnekėdamas, nejučiom įsimušusią galvon, mintį:

Kl. Jūra iš Brazilijos persike- 
liąs į Kanada, į kur perkalsiąs ir 
““Garnį”, rašo “ALĖ”.
AUSTRALIJA

Kar. Mindaugo Augšt. Moks
lų institutas, pradėjęs veiklą 
1951. IV. 29* Melbourne direkto
riaus prof. Raulinaičio paskaita 
“Liėt. tautos valstybinis vysty
masis ir subrendimas”, pereitais 
metais surengė dar šias paskai
tas: Al. Zemribo-Zubro "Mo
dern. psichologijos kelias į žmo
gaus dvasią” ir “Tautos psicho
logija”, A. Vaičaičio “20 a., me
nas”, J. Kalpoko “Žmogaus pri-. 
gimties teisės”, Br. Zumerio 
“Žmogaus problema”, kun. Vase- 
rio “Dvasios ir jų pasireiškimai” 
ir A. Krauso “Tautinis jaunimo 
auklėjimas”. Dar prieš Instituto 
atidarymą jo vardu inž. arch. V. 
Žemkalnis skaitė paskaitą “Lie
tuviškoji architektūra Vytauto 
viešpatavimo laikais”.

Queanbeyan liet, kolonija Can- 
berojė negausi,- bet 1951 m. trem
tiniams ligoniams Vokietijoje su
rinko 100 svarų, o TFondui 45 sv.

Naujųjų Austr. kilnojamoji 
meno ir tautodailės paroda, pra
sidėjusi Canberroje 1951 m. sau
sio 22 d., pasibaigė lapkričio 24 
d. Tasmanijos Hobarte. Ekspona
tus jų savininkams grąžino Im- 
migr. Depart. Lietuvių skyriaus 
vedėju buvo J. Bistrickas.
ARGENTINA

. Cirko “Kaunas” Rio Cuarto 
mieste Argentinoje savininkai 
yra lietuviai Rutkus ir Mažeika.. 
Be jų cirke dirba dar 6 lietuviai.

Šaukiasi pagalbos
Grupė Argentinos lietuvių pri

siuntė Kanados LB LOKui atsi
šaukimą, prašydami pagelbėti 
persikelti į Kanadą. Atsišaukime 
sakoma, kad jie į Pietų Ameri
ką išvykę tik dėl to, kad tada į 
kitus kraštus iš Europos emig
ruoti buvo neįmanoma ir tikė
dami, kad po kurio laiko galės 
fįer^ęįtįl
gyvenę 3 metus, matą, kad tenai.- *" 
vienas skurdas ir šiaurės kraš
tų žmogui nepakeliamos sąlygos. 
Uždarbis — vos 450 pezų mėne
siui,’t.y. apie $15. Tad sutaupyti 
kelionei neįmanoma. “Jei dar il
giau čia reikės laukti, tai dau
gelis mūsų be laiko neteks svei
katos ir -išmirs, o kiti lėčiau nyks, 
vos galą su galu sudurdami”... 
Jie prašo rūpintis, kad Kanados 
valdžia į Pietų Ameriką pateku
siems tremtiniams teiktų leng
vatų imigravimui į Kanadą.



Gyvenamasis momentas
Kas vakar buvę šventa, šian- me tiltą tarp svetimo ir mūsojo 

pasaulio. Nebijokime, tuo savęs 
nenuskriausime. Mes dar pratur
tinsime Save, nes daugiau jausi
me pareigos atsiduoti darbui, 
nuoširdžiau dirbsime. Gi kultū
rinės vertybės, kaip geros rūšies 
valgis, tuojau pasensta ir su
nyksta, jeigu nėra vartojamas. 
Tad vartokime visa, ką turime.

Tik tos tautos nemiršta, kurios 
daug dirbą. Bet drauge tik tos 
įkopia į pirmaujančių eilę, kurios 
nuolatos kuria. Tad kūrybinė 
dvasia turėtų lydėti mus visur, 
į darbą ir iš jo, neapleisti ir po
ilsio valandomis. Kuriantiems 
nėra poilsio. Pati kūryba yra ge
riausia poilsio rūšis.
' O kūrybai visi yra pajėgūs. Tos 
tautos niekada nepirmavo, ku
rios kūrė tik protarpiais. Ir ne
buvo atsparios tos tautos, kurios 
kūrybos naštą sudėjo į tautos 
dalies rankas. Visa tauta tesle- 
pia jėgą ir galybę. Ir visa tautos 
kūryba tėra viena ir nemirštanti. 
Tos tautos, kurios nebuvo pil
nos kūrybinės dvasios, nemokėjo 
suprasti nė savo genijų bei kūrė
jų. Gi tos, kurios sklendėje ir 
gyveno kūrybiniu alkiu, liko am
žinos savo ne tik atskirų asmeny
bių darbais, bet ir pačiomis savo 
gelmėmis. Jų kūrybingumas nie
kados neužgęso!

Nūnai ar ne prie tos pačios 
problemos mes stovime, sakyda
mi, kad mes nevertiname savųjų 
kūrėjų? Ar tai nėra bendrai tau
tinės kūrybos ugnies apiblėsi- 
mas? Juk tik tada mums kūrėjai 
brangūs, kada mes drauge gali
me dalyvauti jų sukurtų kūri
nių džiaugsme, kada patys žėri
me kūrybinės ugnies ilgesiu, ka
da kūrybos troškulys nėra din
gęs mumyse.

Tad šiandien čia, be savos že
mės, be namų ir pastogės, visdėl- 
to nieš galime būti ne tiktai pa
tenkinti, bet ir laimingi. Laimė 
tėra kūryboje — nesvarbu ko
kioje. Galime mes niekados ne
tapti dideliais kūrėjais, tačiau 
jau pats dalyvavimas kūryboje 
mus darys laimingus. Tad ir rei
kia, kad šitos laimės kuo daugiau 
patirtume. Tremtis be jos bus la
bai sunki. Manyti, kad sotieji ir 
turtingieji laimingi, klaida. Jie 
visados sugrįš prie mūsų, jeigu 
mes neprarasime Kūrybos 
džiaugsmo! Ir sočiaušia diena pa
sidarys jiems karti, ir geriausi 
rūmai aptems naktimi, jeigu jie 
nebus kūrybos žmonės. O kūryba 
be tautinės dvasios nėra įmano-

ne, šiandien nesuprantame to 
prasmės. Taip buvo visais žmoni
jos gyvenimo posūkiais. Visa is- 
orija kalba, kad sunykus žmo
gaus dvasiai, nebesant vidinės 
atramos, sunyko ir tautos, kultū
ros bei civilizacija. Šiandieninės 
jranašystės apie ateitį mus bau
gina. Nežinia ir. rytojaus tamsu- 
nas yra ne tik išgyvenama ar nu- 
natoma, bet gyvai jaučiama. Ta
kiau gyventi reikia .

Mes lietuviai istorijos raidoje 
?same turėję daug sunkių valan- 
lų. Tad ir ši neturėtų atrodyti 
jer sunki bei bauginanti. Tačiau 
jlogiausia yra, kad mes retas ku- 
•is suprantame ar įžvelgiame gy
venamojo momento rimtumą. 
Siame kontinente nerūpestingu- 
nas yra ne tik kasdieninė mada, 
jet ir tradicija. Šis kraštas nega- 
i pasigirti dvasine šviesa — jos 
abai mažai terandame. Bet mes 
ietuviaį neturėtume šiam gyve
nimo būdui pasiduoti ir tuo la- 
>iau, kad suamerikonėti drauge 
•eiškia prarasti ir tautišk|imą. O 
visa tai veda drauge į žmonišku- 
no praradimą.

Šis kraštas puošiasi demokra- 
ijbs vardu. Tačiau kiek maža 
jšama demokratų pilna to žo- 
Ižio '-prasme. Mūsų kiekvieno 
casdieninė patirtis tai geriausia 
rtskleidžia. Taip mąstydami, mes 
:oli gražu nepažeidžiame šio 
erašto orumo. Mes esame laisvi 
įmonės laisvai kūrybai. Būtų di
lelė nelaimė, negarbė mūsų tau- 
ai, jėigu mes šiam kraštui nieko 
fėra nepadarytume. Kiekvienas 
•ią atvykęs turi plačią veiklos 
lirvą. Jeigu žemesnės kultūros 
įmonės tai išnaudoja savo asme- 
ūniams tikslams, bando pralob- 
i, tai yra jų akla klaida. Jie nė- 
a pakilę į tikrąjį žmogaus bu
diną.

Mes lietuviai esame kultūringa 
auta. Tad ir mūsų pareigos, nu- 
istatymas šio krašto atžvilgiu 
uri būti kitoks. Būtų didelė ge
tą mums ir mūsų ateities kar
ėms, jeigu mes čia tik gerai įsr- 
:urtume, sočiai ir lengvai pagy- 
entume. Kaip kultūringa tauta 
nes čia atvykome kitiems padė- 
i. Tik kitiems tarnavimas yra 
ausų čia būvimo vienintelis pa- 
eisinimas. Gali šis tarnavimas 
•ūti labai parastas, labai nesu- 
lėtingas ir kasdieninis. Iš esmės 
uk tai yra mūsų būties, mūsų 
:ultūrinio pasaulio kitiems ati- 
lengimas. Tad ir nebūkime šia į----------------------------- -------
>rasme pavydūs. Parodykime ma. Mus tegali patenkinti tik sa- 
iems visa, ką turime. Atidenki- va kūryba, bet ne svetima. Štai 
tie savo tautos dvasios lobius, 
iek šimtmečių krautus. Atraski- dalykai mus mažai paliečia, štai

kodėl labai dažnai lietuviška 
liaudies daina mums brangesnė 
negu Beethovenas. Svetima kū
ryba žmogaus negali patenkinti 
vien todėl, kad ji yra nesava! 
Štai kodėl tad svarbu kurti savas 
vertybes, vistiek muzikoj, mene, 
moksle ar literatūroje. Štai ko
dėl drauge ir savus kūrinius at
stovaujant ar pristatant reikia 
būti atsargiems. Svetimieji mū
sų kūrybos niekados pilnai ne
supras, kaip mes svetimosios. Ne
tenka liūdėti, jeigu esame sveti
mųjų nesuprasti. Bet drauge rei
kią būti ir stropiems, kad mūsų 
-kūriniai siektų pasaulinio lygio 
augštumos. Tegu nesupranta mū
sų, bet tegu vertina mus. Tai la
bai svarbu, kultūrinėje tautų 
bendruomenėje ir bendravime.

Mėš pilnai neišsiskleisime, kai 
mūsų kūryba bus tik namų kū
riniai. Ir mes tik tada sužibėsi
me, kada mūsų kūrybinis geni
jus pasieks ir pasiliks sklendenti 
tarptautinėje kūryboje. Tik tarp
tautinėje plotmėje pasirodo tau
tos kūrybos žiedai ir atbaigimas. 
Tik'tapę pasaulio žmonės, o ne 
vien Savos tautos uždarame ra
telyje būdami, mes išvystysime 
savo kūrybines galias. Štai kodėl 
tenka tremties sąlygas ne rūgo- 
j ančiai keikti, bėt daugiau priim
ti kaip dovaną. Štai kodėl mūsų 
išsibarstymą tenka laikyti pro
ga didesniam brandumui.

Konradas Juška.
(Bus daugiau)

Muzikos premija
Margutis, norėdamas įsijungti 

savo įnašu į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę jos tautinei dva
siai ir gyvybei palaikyti, paska
tinant lietuviškos muzikos kūry
bą, steigia 500 dolerių muzikos 
premiją ir ją skiria šiomis kon
kurso sąlygomis:

1. Už dvi jury komisijos pripa
žintas geriausias dainas skiriama 
$500: I—$300, II—$200.

2. Dainos turi būti orginiahos, 
lietuviškos minties, niėkur ne
spausdintos ir nedainuotos, pa
rašytos solo balsui.

3. Jury komisijai dainos pri
siunčiamos iki 1952 metų lapkri
čio mėn. 30 d. Autorius siunčia
mą dainą pasirašo slapyvardžiu. 
Atskirame voke pažymi savo tik
rą pavardę. Vienas asmuo gali 
konkursui patiekti ir daugiau 
dainų. Dainos turi būti perrašy
tos svetima ranka.

4. Konkurse gali dalyvauti vi-, 
so pasaulio lietuviai muzikai

5. Premijuotos dainos lieka 
Margučio nuosavybėje. Nepre
mijuotos dainos sugrąžinamos 
autoriams jų nurodytu adresu.

6. Jury komisiją sudaro: pir
mininkas Antanas Olis, nariai: 
Juoze Augustaitytė-Vaičiūnienė, 
Stasys Baranauskas, Juzefina 
Daudžvardienė, Aleksandras Ku- 
čiūnas ir Antanas Pocius.

7. Dainos siunčiamos šiuo ad
resu: Margutis — “Dainos kon
kursui”, 6755 S. Western Ave., 
Chicago 36, Ill.

8. Jury komisija daro spren
dimą absoliutine balsų dauguma.

MANIFESTAS Į PASAULIO LIETUVIUS
1951 m. spalio 13 d. Venecue

los Lietuvių Savišalpos. Bend
ruomenės trečiame atstovų suva- 
•žiavime buvo pagarsintas aktas, 
kurio keli lietuviai, gyveną Ve- 
necueloje, paskyrė literatūros 
premiją geriausiam 1951 metais 
išleistam grožinės literatūros kū
riniui — 1500 dolerių.

ši auka nėra eilinė. Pirmiau
sia dėl to, kad šiuo atveju yra pa
aukota nemaža suma, o aukotojų 
— vos keli ašmenys, šitai yra kil
nu, ypač kad visi jie skina sau 
gyvenimo kelią ne pripuolamais 
ypatingais pasisekimais, bet nuo
latiniu savo darbu, pastangomis 
ir savarankiška išmone. Ir toji 
auka atsirado ne kurio nors tur
tingo krašto gausingoje lietuvių 
bendruomenėje, bet tokio krašto, 
kuris emigracijos atžvilgiu viso
je mūsų vadovaujančių veiksnių 
geros valios politikoje buvo pa
statytas į pačią paskutinę vietą.

Antra, ši auka nėra eilinė dėl 
to, kad šia- proga pasirodo naujo
vė, jog literatūros premija pa
skiriama ne kurios nors organiza
cijos, bet laisvai sutarusių kelių 
asmenų. Šis žygis teprimena vi
sų kraštų geros valios lietuviams 
atkreipti dėmesį į galimybę pa
rodyti savo kilnumą realiu ges
tu. Aišku, tuo pačiu nekliudoma 
tai padaryti ir organizacijoms.

Šia proga norime pabrėžti ir 
tuos motyvus, kuriais yra pada
ryta ši auka. Kaip tame akte yra 
pažymėta, šia auka yra daromas 
patarnavimas mūsų tremties ra-

šytojui, ir tai yra daroma vardan 
Lietuvos, vardan buvusių Lietu
vos trijų pirmųjų piliečių — tri
jų Respublikos Prezidentų, ku
rių dažname netinkamame ver
tinime Šiandien yra metama ne
maža dėmė ir pačiai mūsų bran
giai Lietuvai. Šioje aukoje šie 
trys Prezidentai yra suminimi 
chronologine tvarka, su lygia vi
siems trims pagarba.

Tuo būdu ši auka yra kilusi iš 
šilnaus valstybingumo, gražiai 
primenanti daugeliui mūsų poli
tikų nenugrimsti į grasias kas
dieniškumo smulkmenas, bet tu
rėti prieš save amžiais matuoja
mas vertybes ir pagal jas seikėti 
savo žodį ir veiksmus.

Kai ši auka — 1951 metų Lite
ratūros Premija — buvo paskelb
ta Venecuelos lietuvių atstovų 
trečiame suvažiavime, jai buvo 
pritarta visų su šventiška rim-

tfani Šio krašto Lietuvių Bend
ruomenės centro valdyba laiko 
savo pareiga tokios aukos proga 
perduoti viso pasauid Lietuvių 
Bendruomenei tokį kilnų pasi
reiškimą šioje mažytėje to krašto 
lietuvių bendruomenėje ir kartu 
apeliuoti į kitų kraštų lietuvius:

Paremkime šią pradžią, kad 
ji virstų tradicija, kad kitais ir 
toliau sekančiais metais ši premi
ja nepristigtų lėšų, kad atsirastų 
visų kraštų bendruomenėse lie
tuvių savanorių — kilnių auko
tojų, kurie trijų Lietuvos Pre
zidentų — Antano Smetonos^ 
Aleksandro Stulginskio ir Kazio 
Griniaus — premiją padarytų 
amžiną, teikiančią patriotizmo 
titulą aukotojui, naudą skaityto
jui, paguodą rašytojui ir garbę 
Lietuvai.

Venecuelos Lietuvių Bendruo
menės Centro Valdyba.

Iš kultūros ir knygę pasaulio

Mg

1943 m. Vasario 16 d. minėjime Toronte “Vytautas kalėjime” vaidinimo dalyviai:
Petras Kairys, Alfonsas Augutis, Vytautas Baniulis, Bronė Dubauskienė, Vanda Jarašiūnaitė, Jo
nas Baniulis, Genė Grinckaitė, Ona Kalinauskienė, Eligijus Narušis, Povilas Jarašiūnas ir Van

da Dervinytė.

Rašytojų premijos jury 
komisija

Šiemet didžiosios metinės LR 
D-jos premijos mecenatas yra 
Venecuelos lietuviai, suaukoję 
šiam reikalui $1.500. Premija bus 
paskirta ir kovo mėn. įteikta Či
kagoje tam rašytojui, kurio 1951 
metais išleista knyga Jury ko
misijos bus pripažinta geriausia. 
Lietuvių Rašytojų Draugija su
darė šiai premijai skirti šią Jury 
Komisiją: Juozas Brazaitis, Ber
nardas Brazdžionis, Aleksand
ras Merkelis, Antanas Vaičiulai
tis ir Stepas Zobarskas.

Literatūros premijas už 1951 
m. dar paskirs L. Rašyt. Drau
gija ir “Aidai”. Pirmoji bus įteik
ta Čikagoje, o antroji Brooklyne.

Reikalingos knygos
Patariamajai Lietuvių Grupei 

yra reikalingi Lietuvos Univer
siteto ir kitų Lietuvos augštųjų 
mokyklų leidiniai, ministerijų 
leidiniai ir metraščiai, ūkinių or
ganizacijų (Pienocentro, Liet
ūkio, Maisto, Lietuvos Banko ir 
kt.) leidiniai, Lietuviškoji Enci
klopedija ir kiti veikalai, liečią 
teisės, istorijos, ūkio, kultūros -ir. ~ 3 studijas: inž.
kitus klausimus. Tais pačiais Lie
tuvą liečiančiais klausimais rei
kalingos knygos ir ne lietuvių 
kalba.

Kas turi čia išvardintų leidi
nių ir sutiktų juos perleisti, pra
šomas rašyti šiuo adresu: Lithua
nian Consultative Panel, 16 West 
56th Street, New York 19, New 
York, nurodant veikalo pavadi-

‘ nimą, autorių ir kainą.
kodėl ir labai vertingi svetimųjų J. Jankaus “Paklydę paukš

čiai netrukus išeina; Vokietijo-

— Pilna bala žaliu varlių, o pabalys dangaus gėlių---------
Qi vėliau, atydžiai betyrinėdamas dovanas, tarp šaunių ragai- 

ių aptikau betūnantį tikrą “Skaidriosios” pusbonkį.

Mus saugo keista, juodom, nuo Kaizerio pakasynų išlikusiom, 
miformom, sargyba. Jie vaikšto aplink ir tyli. Labai bloga, kada 
:mogus lietuviškai nešnekamo vokiškai — nesiseka.

Gegužės 25 d.
Šaltas vėjas lenda pro plyšius. Lauke irgi ne geriau: stori debe- 

ys visą laiką susigrūda kaip tik toj vietoj, kur turėtų būt saulė; 
tors ta ragana turėtų šildyti žmogų nelaimėj... Vis dar nėpra- 
iyksta, bet auga nesutramdomas geismas — eit į bet kurią pusę. 
Jet ta prakeikta tvora kliudo. Bandau, kaip begalėdamas, daugiau 
•rivalgyt, kad apimtų tinginys, o tąsyk, mano išmanymu, ir lais- 
ės troškimas turėtų atitinkamai sumažėti.

Vidudienį, mums bekabinant tirštą sriubą ir seikėjant lašinių 
abaliukus, į lūšną įslinko Putelė, o B. nedavė jam rankos, kada 
as savąją atkišo — sakė, jos esančios nešvarios. Bet jis taip yy- 
:usiai pareiškė, kad niekam nebuvo aišku: kurio — nešvarios, 
’iesa, gal B. rankos taukuotos truputį, bet kiauliena dar nėra 
ikrą nešvarovė.

Gerai aptemus, kada pro apmirusias liepų viršūnes prasišiepė 
uvargusi delčia, prie vartų du nuostabiai jauni žmonės, lyg nū- 
ausdami šių dienų netikrumą, abejingų sargų akivaizdoje pa- 
ibučiavo.

Gegužės 27 d.
Veža. Niekaip negalim išmanyti — kur. Iš saulės lengva su

okti, kad į šiaurę.
Neregėtai rami ir saulėta diena. Jaunai sužaliavę beržynai, 

ievos, kreivi upokšniai, pasipūtusios liepų ir obelų pertekliuj So- 
ybos, lyg didžiulis karališkas sodas, į kurį atsižiūrėti visas gyd
imas būtų per trumpas. Pravažiavom Šiaulius, lyg saulėj tvas- 
antį pusnyną: tiek daug ten esama vyšnių ir visos žydi.

Privažiavus brolių laukus, regėjimo godumas pranyko. Nors 
ai tolygiai puošnios žemės būta, bet man ji nerūpėjo.

-* Tai ką? Gal į Rygą važiuojam, — tarė kaimynas.
Važiuojam į Rygą, — atsakiau ir pradėjau snausti, nes nu- 

prendžiau, kad visvien mano valia niekas nepaaiškės.
— Žiūrėk, ajai, koks didelis tiltas, — vėl jis man badė pašonėm
Tiltas tikrai buvo gražus ir didelis, ir upė labai plati, tamsiai 

lėlyna su smailais bokštais kitoj pusėj; visai kaip ant latviškų 
apirosų pokelio. Bet aš nenorėjau šnekėt apie tą tiltą. Man daug 
eriau būtų tykiai kiūtoti savo kampe ir aiškiau atsimint mafga- 
palvius reginius šalia ilgo, vingiuoto vieškelio, kuris eina skersai 
isą Lietuvą O jis mane vis kalbina — plačiaburnis.

— Matai, — sakau, — kalavijuočiai pastatė, tai ir tiltas.
— Bet kaip taip gerai išsilaikė?
— •Visos nesąmonės gerai išsilaiko. Pradžioj buvo siauras til- 

?lis, ilgainiui išaugo, ir mes dabar važiuojam.
Po geros valandos autobusas įsuko į siauresnį kelią tarp pušy- 

ėlių. Visi subruzdo. Buvo labai karšta popietė, bet pačiu nugaros 
iduriu perbėgo šaltis. Smėlio, kalvos, retos pušelės ir sausos sa- 
tanos; tikrai ,žmoguą, nė pats neišsirinktum tinkamesnės vietos 
mžinam poilsiui.

— Matai, kur jie mus atvežė? Reiškia — nenorėjo, kad didvy- 
ių kapai būtų savoj žemėj, — prašneko griaudžių balsu kaimy- 
as. Mane apėmė pokvallis, laimingas juokas ir išgelbėjo nuo iš- 
Ąscio, nuv kutio, togos, Katyai ouvo praoeję sKamoett oudga pn-

važiavom skersai kelio margas svirtis, kurios autobuso nesulai
kė — tiktai pakilo augštai ir vėl nusileido. Mes atvažiavom. Reiš
kia, reikia lipt lauk. "

Gegužės 28 d. (Sekminės).
Kada smėlyje sutrumpėja mūsų lūšnos šešėlis, mes apeiname 

aplinkui keletą ratų. Diena rami ir giedra, kaip visados Sekminėse 
ėsti. Aplink vien smėlynai ir pušys, lyg tolimas jūros ūžimas. Tikrai 
ji turi būt netoli, nes nuo jos ir dangus daug tamsiau mėlynas.

Aš vis niekaip negaliu išmanyti, kaip čia tiek rimtų žmonių 
susispietė į tokią, niekam tikusią, daržinę. Kiti tos keistos vie
tos gyventojai iš tolo žiūri į mus ir neatsižiūri: jiems dar neaiš
kiau, kaip čia tiek ponų pasipylė smėlyje.

Staigus pušynų vėjo dvelkimas man priminė, kad turėtų būt 
labiau gražu, kada jis pučia nuo šmaikštaus beržyno ir ne pro tvo
rą, bėt, kaip mano tėviškėj — laisvai. Dabar ten berželių bus pri
nešta pilna sodyba. Ir alus gal statines bedraskąs, nes bus jau 
egzaminai pasibaigę ir į pažymėjimų įteikimo iškilmes, be abejo, 
šįmet atvyks pats inspektorius Medelis. Būtų labai gražu, iš mą,- 
no pusės, kad į tą puotą nusibelsčiau, nors jau vargiai besuskub- 
čiau iki vakaro...

Šitoj vietoj staigiai ta fantazija nutrūko, nes buvo atėjęs laikas 
sparčiai lįst atgal į lūšną.

Gegužės 29 d.
U. baisiai šūkauja, lošdamas kortom. Tokiu aštriu balsu ir ne

tikėtai suSkardena, kad aš net iš miego pašokstu.
— Jeigu nesiliaus šūkauti, aš negalėsiu šitame kalėjime ilgai 

sėdėti, — pasiskundžiau savo parapijos geram žmogui S., kuris jau 
kokią Savaitę beviešnagįs šitoj moderniškoj ubagynėj. Jis mane 
nuramino, kad ir jam nelabai patikę pradžioj, bet pristatęs. O ka
da jis apsakė savo įkliuvimo istoriją, net pralinksmėjau: važiuo
ta žmogaus 300 kilometrų vien dėl to, kad įkliūtų į žabangas, it ku
rapka. Mus tai bent turėjo pitma apsupt, o jau tik paskui susėmė, 
it bites iš kubilo — viskas dėjosi dramatiškai ir neišvengiamai Ži- 
hotoa, aš jam to savo galvojimo neišreiškiau, nes ir taip atrodė 
už visus daugiau nusiminęs.

Šaulė, atlikusi savo karštas pareigas, lenda į pušyną. Pažeme 
Slenka miglota prietema ir mane ima graudumas: argi vieta dabar 
čia sėdėti žmogui šitame šiukšlyne — Sekminių vakare...

Gegužės 30 d.
Aplink lūšnas baisiai liūdnos būtybės mažais lentų neštuvėliais 

neša ir neša smėlį iš vienos krūvos į kitą.
Slenka ir slenka ritmiškai siūbuojanti eisena be atvangos ir 

pabaigos visą dieną, it gyvas murzino smėli6 laikrodis, kurio tikšlu- 
mą atydžiai stebi pati viešpatė Giltinė.

Gegužės 31 d.
Vakarų vėjas atitempė virš mūsų lūšnų gražų, ploną debesį ir 

prigesino saulę. Dabar bent kvėpuot galima neprakaituojant. Ir 
smėlis atrodo, kaip sniegas, kai nebėdegina padų.

Apėjau keletą ratų, bet likimas nė kiek nepasikeitė.
, z . Birželio 2 d.

Baisiai nekenčiu sėdėti grįčioj, kada lošia kortom. Staigūs šūk
telėjimai ir paskui — kelios sekundės tylos, po kurios seka dar 
griausmingesihis džiaugsmas dėl gero “pripirkimo*. Negali, žmo
gus nė prisnūsti, bet visą dieną priverstas, nieko negalvodamas 
budėti, nes ir mintys išbaidytos sprunka iš galvos, lyg žvirbliai

Todėl susiradau porą bedarbių draugų ir pradėjom varyti “tūks
tantį”, kol visi šonų išlenkimai įskaudo. Pastebėjau, kad pečiam 
lošiant, jokio triukšmo negirdėti.

Birželio 3 d. (šeštadienis).
Bobos plovė grindis, tai teko ilgai vaikščioti. Kad būtų kaip tuos 

ratus ištiesti, jau būčiau ties Ryga.
Viena iš tų moterų dar visai jauna ir graži ir veidelis toks pie

niškas, kad, ir didžiausį ratą besukant, akys visvien į tą šoną 
krypsta, lyg saulėgrąžos į saulę. Pastebėjau, kad visų draugų akys 
panašiai elgiasi. Matyt, birželio mėnesį nė pats pragaras pavasa
riškosios žmogus traukos nepajėgtų nustelbti.

Kada jų eina pro šalį šimtai, atrodo, lyg nelaimės debesys, bet, 
įsižiūrėjus, žmogus lieka puošnus ir viliojantis, lyg lelija baloj, pil
noj raguotų vabalų.

Birželio 4 d. (sekmadienis).
Lygiai prieš tris savaites išėjom į keistą žygį. Rodos žygiavom į 

Vilnių, bet atsidūrėm šitų' nusususių pušelių prieglobsty, kurio 
vardas esąs SALASPILIS.

Diena būtų tikrai šventadieniška, truputį pridengta kiauro, bet 
vėsaus, debesies, vienok pilkieji šešėliai visvien tėbestumdo žemė
tus vežimėlius ir nuotaiką griauna iš pagrindų. Norėčiau, kad už
eitų juodas, juodas, iš piktumo paraudonavusiais pakraščiais, de
besis ir išspardytų visą šitą karnavalą. Pirmutinį žaibą, mano pa
geidavimu, turėtų užpjauti ant išsipūtusios, kaip geros rupūžės, 
komendanto kupros, idant anas sučirškėtų, kaip^ spirginys*.

Deja, debesys pamažu skystėj a ir traukiasi iš saulės tako. Nėra 
jokios vilties sulaukti žaibų; belieka vėl vadinti draugus prie 
darbo — baigti vakarykštį “tūkstantį”.

Birželio 5 d.
Ir vėl vakaras giedras, giedras, net gaila.
Rajone kažkas plonai sustaugė ir sujudo kareiviai Mes nu- 

džiugom. Sakom: gaisras. Bet jie pagavo sunykusį, prieblandoj 
vos įžiūrimą žiogeliuką, lyg mažytį paukštį, kuris buvo bebandąs 
išlįst pro tvorą. Grįžo visas pulkas triumfuodamas, lyg tai būtų 
didelis karo grobis. Paskui dar ilgai tą permuštą esybę vaikė vidu
riu kebo. Baisiai nejauku, kada nakties prietemoj muša žmogų. 
Dieną dar budelį varžo saulės spinduliai ir gėdos liekanos, gi naktis 
— geriausias metas mirties šokiui

Birželio 6 d.
Parašiau laišką į Lietuvą.
Vidudienį neapsukau nė vieno rato. Tiesiai sutikčiau eit labai 

toli, o ratu tegul sau vaikšto latviai st| automatais.
Visą valandą pragulėjau saulėje, vargindamas įkaitusią gal

vą, ką reiškia virš mūsų lūšnos durų B-14, bet nieko neišgalvojau. 
Pakilęs nusprendžiau, jog tai turi stiprų ryšį su Beprotybe.

Birželio 7 d.
Vėjas nešioja smiltis, taip įkaitusias, kaip kibirkštis. Nere

gėtai tvanki kaitra. Gal būt, sulauksiu perkūnijos.
Kažkas nugirdo, kad Vakaruose prasidėjusi invazija. Bet man 

pikta, ko jie negalėjo pult iš Rygos įlankos.
. Birželio 8 d. (ketvirtadienis).

Dievo Kūno šventė.
Šiandien mano miestely didelės, puošnios minios, kaip jūra, 

plūsta vainikais apkarstytom.gatvėm: o čia pat už lango pilkųjų 
procesijos eina, lenkiasi ir renka šiukšles.

- nu i i ■■■■■Mimi ■

* Vakarop, apgalvojęs, nusprendžiau sukeisti žaibų tvarką (mat, 
kartais linkėjimai išsipildo): pirmąjį — turėtų žiebt į Rygą, nes 
ton turi būt dar storesnė rupėbė.

(Bus daugiau),

je spausdinama kita jo knyga 
“Namas geroj gatvėj”, be to, au
torius tvarko stambų veikalą 
“Pušis” ir yra paruošęs vaikams 
“Po raganos kirviu”, kurią 
iliustruoja dail. B. Vilkutaitytė- 
Gedvilienė.

Prof. K. Pakštas Vid. Eur. Fed. 
Klube Pittsburge skaitė paskai
tą apie Vid. Europos' mįneralų 
santykį su pasaulio mineralų iš
tekliais.

Lietuvos Ūkio Atstatymo Stu
dijų Komisijos posėdis įvyko, 
sausio 18 d. Bostone inž. Dačins- 
ko bute. Po komisijos darbų ap
žvalgos, prof. Kaminsko kalbos 
ir diskusijų nutarta suintensy
vinti darbą, praplečiant ir su
bordinuojant uždavinius; peržiū
rėti programą; susirūpinti atei
ties Lietuvai kadrų paruošimu; 
organizuoti lėšas planavimo dar
bui išplėsti; pažinti galimai nuo
dugniau Lietuvos atstatymo fi
nansavimo galimybes; palaikyti 
glaudesnį kontaktą su visuome
ne per spaudą.

Komisija lig šiol yra išleidusi 
knygą “Išlaisvintos Lietuvos 
Ūkis” ir 3 sąsiuvinius savo darbu

Liet. elektros ūkį, prof. Manelio 
apie žemės reformos, gaires ir 
inž. Dovydovo apie durpynus ir 
jų energetinę vertę.

Henrikas Kačinskas greitu lai
ku persikelia į Niujorką, kur pa
stoviai dirbs Rusų Teatre 103 gt., 
perimdamas pirmaeiles roles.

Ant Moneys, jaunas skulpto
rius, jau pora metų studijuojąs 
Paryžiuje, dalyvavo net 5 Pary
žiaus parodose ir sulaukė palan
kių atsiliepimų prancūzų meno 
spaudoje. Jis yra padaręs eilę 
akmens statulų Laone.

Fausto Kiršos poezijos rinki
nys “Šventieji akmenys” jau 
išėjo.

Prof. kun. St. Yla išrinktas Gy
vųjų Katalikų Autorių Galerijos 
nariu.

L. Žitkevičius paruošė eilėraš
čių vaikams “Saulutė debesė
liuos”. x

Redakcijai prisiųsta
Girios Aidas, Miško kultūros 

žurnalas, II m., 1951 m. liepos- 
gruodžio mėn., Nr. 3-4, 156 psl., 
rotatorinis leidinys, kaina $1.50.

Tai dar vienas dokumentas, 
rodąs, kad mūsų specialistai iš 
savo “frontų” nepasitraukia. Nu
mery sprendžiamos miškų ūkio 
problemos, ateities planai pami
nimi miškininkams įsidėmėtini 
įvykiai, rūpinamasi profesiniais 
reikalais tremties gyvenime, 
duodama visa eilė gamtos ir 
kraštotyros žinių. Atskira dalis 
’’Žuvų ūkis”. ' v

Los Angeles Šv. Kazimiero L. 
Parapijos Dešimtmetis 1941*1951, 
Los Angeles, Calif., 56 psl., did. 
formato, daug iliustracijų. Tai ne 
tik parapijos, bet žymia dalimi ir 
visos kolonijos gyvenimo apžval
ga, pavaizduota žodžiu ir nuo
traukomis. *

Ateitis, 1952 m. Nr. 1, 24 psl., 
12 iliustracijų. >

Rašo St Barzdukas, Būdavas, 
Žvirzdys, kun. Bagdonavičius, A. 
Mažiulis, eil. Karvelytės ir La- 
gerkvist; skyriai: Ateities Spin
duliai, Gimtoji kalba, Sportas, 
Kreivos šypsenos, Darbai ir 
Žmonės, Plačiame pasaulyje.

Skautų Aidas, 1952 m. sausio 
mėn. Nr. 1, 24 psL

Atkarpoje
Šiame Nr. pradedame spaus

dinti Pr. Kožulto užrašus iš Sa-

o
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LONDON, Ont SPORTO ŽINIOSParduodant ar perkant namą 
mielai J urna patarnausiu!

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

Jūsų patarnavimui

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

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

i

I

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

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. 
$42Q 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 . 
didelių kambarių su baldais. 
$565 pajamų į mėnesį ir 4 
kambariai savininkui, 
ros pirkimo sąlygos.

Ge-

Real Estate
863 BLOOR STREET WEST

____________ (prie Ossington Ave.)_________

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

Skambinti telefonu LO. 3647
NORRIS FUEL CO.

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

Įvairiomis progomis tinkamas dovanas 
rasite tik 

J. BERŽINSKO 
parduotuvėje 

Dundas St. W. Tel. LA

.TS'T'. "V

i

■
1212

||| Be to, išskyrus tabako gaminius, už 
visus jpirkimus duodami BONAI.

9547

TEL.
EM 3-2131

Budime
24

valandas

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

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

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

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

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant. Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

DYfe Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
___ _ _ netinkamai laikomi sugenda. Mū- 

Omrfxxl sandėliuose jūsų vasariniai rū-
* fcus rūpestingai saugomi. Kai

darysite rudeninį apsitvarkymą, 
valyti viską duokite žinomai 

firmai:

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
138*46 Claremont Str. - Tel. WA. 4557

30 metų valymo patyrimas

Vasario Šešioliktosios 
minėjimas

Mūsų Nepriklausomybės pa
skelbimo 34 metų sukaktį LonL 
dono lietuviai šiemet minės vasa- 
ria 16 dieną — šeštadienį Catho
lic Culture Centre didžiojoje au
ditorijoje (Dundas-Colborne gt. 
kampas). Pradžia 7.30 vai. vak. 
Paskaitą skaitys p. Andrius Ma
čys. Paskaitos santrauka bus duo
ta angliškai, nes minėjime daly
vaus Londono miesto burmistras 
ir kiti augštieji anglų visuome
nės atstovai. Burmistras ir mies
to Pramogų Departamento di
rektorius tars sveikinimo žo
džius. Be to, minėjiman pakviesti 
visi Londone gyveną latviai ir 
estai.

Meninei daliai atlikti pakvies
tas iš Detroito muziko Broniaus 
Budriūno vedamas vyrų oktetas. 
Taip pat pasirodys ir vietos me
ninės jėgos. Pianistė p. Matu- 
kaitė paskambins kėlius muzikos 
kūrinius, o akordeonistas p. A. 
Pocius pagros lietuviškos, muzi
kos popuri.

Vasario 17 d. 12 vai. per Lon
dono radiją banga 980, p. Vytau
tas Petrauskas skaitys angliškai 
paskaitą anglų visuomenei.

Bažnytinis Vasario 16 paminė
jimas bus vasario 17 d., sekma
dienį, St. Patrick’s naujojoje baž
nyčioje, Dundas East St. netoli 
McCormick fabriko. Šventųjų 
Mišių pradžia 1 vai. L. E-tas.

— Sunkiai serga A. Kulvins- 
kas. Šiomis dienomis turėjo sun
kią operaciją. Linkim jam pagy
ti ir vėl grįžti prie kasdieninio 
darbo.

mo Komitete, kas turį neigiamos 
įtakos į VLIKo veiklos darnumą 
ir visos lietuvių bendruomenės 
gražų sugyvenimą, vienbalsiai 
priėmė tokio turinio rezoliuciją:

Mes Londono lietuviai nuošir
džiausiai prašome ir pageidauja
me Vyriausią Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą, kad be jokių ati
dėliojimų Mažosios Lietuvos at
stovas būtų pakviestas pilnatei
siu nariu į Vyriausią Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą ir tuo bū
tų pašalinta skriauda, daroma 
mūsų Mažosios Lietuvos bro
liams, norintiems visomis jėgo
mis prisidėti prie visos Lietuvos 
greitesnio iš priespaudos išlais
vinimo.

Susirinkimo įgaliotas 
prezidiumas.

St. Catherines, Ont.
— Vasario 16 šventės minėji

mą St. Catharines visuomenė 
ruošia vasario 24 d. 16 vai. vak. 
parapijos salėje. Su paskaita yra 
pakviestas p. Matulionis iš Ha
miltono. Meninėje dalyje dąly- 
vaus vietinis choras ir tautinių 
šokių grupė. Bendr. Kom.

— St. Catharines liet, mokyk
la užsimezgė per Tris Karalius, 
tėvams su vaikučiais susirinkus 
pas TT pranciškonus, kur Nek. 
Prasid. seselės Apolinara ir Osti
ja iš Toronto atvežė vaikučiams 
daug dovanų. Nebuvo užmiršti ir 
tėvai. Prie stiklo vyno užsimez
gus kalboms, buvo išrinktas tė
vų komitetas: Vilbikaitis pirm., 
Gvazdienė ir Švažas nariais, šeš
tadieninėje mokykloje sutiko 
mokytojauti Tėvas Petras, pp. 
Šukienė, Gvazdienė ir Navasai-

REZOLIUCIJA
Kanados Londono, Ont., lietu

viai, susirinkę 1952 m. sausio 27 tienė. Vaikučių, lankančių mo- 
d. minėti Mažosios Lietuvos iš- kyklą, susirado 12.

; laisvinimo dienų ir turėdami gal- .
[voje faktą, kad Mažoji Lietuva ~ Sausio 26 d. apylinkės val- 
dar ligi šiol nėra atstovaujama dyba buvo suruošusi vakarą ir 
Vyriausiame Lietuvos Išlaisvini-! gryno pelno turėjo $107,53.

NAUJAS ATRADIMAS
SUSTABDYTI:

- . - • Galvos odos niežėjimui
• Plaukų kritimui
• Pleiskanoms

SĖKMINGI REZULTATAI ARBA GRĄŽINAM PINIGUS
$1.40 Pabandyk bonkutę šiandien! $1.40

GOLDENBERG’S KIRPYKLA
Ilgalaikio sušukavimo bei plaukų dažymo specialistas 

Atdara vakarais
1138 DUNDAS ST. W. (prie Ossington Ave.) Telef.: ME. 8117

LIETUVIAI, DĖMESIO!
Pranešu, kad jau gavau iš American Educational Guild sekan

čius knygų komplektus:

AMERICAN PEOPLES ENCYCLOPEDIA
išspausdinta ir išleista 1951 m. JA Valstybėse.

Vienas enciklopedijos komplektas susideda iš:
20 tomų enciklopedijos Rėyal Dupont įrišime
10 metų bėgyje kasmet gausite vieną metinę knygą, tuo 
papildysite enciklopediją naujausiomis žiniomis — veltui. 
Talpų Websterio 1192 puslapių žodyną arba daugybę kitų 
knygų tos pačios rūšies — veltui.
10 senųjų klasikų — Shaekspeare, Poe ir tt. — arba spe
cialiai padirbtą knygų spintelę — veltui.
100 kuponų, tinkamų 100 klausimų: “Pateik mums savo 
problemas, mes atsakysime” — veltui.
Vaiko psichologija — veltui. *•
Sieninį pasaulio žemėlapį — veltui.

Šis visas komplektas jau pardavinėjamas JAV. Kanadoje pra
dėsime pardavinėti po šios skelbimų kampanijos. Dabartinė kai
na yra $300 pigesnė, negu tikroji.

Laisvas pristatymas trijų savaičių laikotarpyje. Tolimesnėms 
informacijoms rašykit ar skambinkit:

W. KONGATS
Tel. 3-6608. 128 Ray Str. South, Hamilton, Ont. 

Atstovas naujiems kanadiečiams
NORTH AMERICAN EDUCATIONAL GUILD

2

3.

4.

5

6

AUTO VABI-jAVIMO MOKYKLA
savo 1952 metų sezoną jau pradėjo vasario mėn. 1 dieną. Pereitame 
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.
Geri mokymo metodai,, išdirbti mokyklos kartu su instruktoriais, 
bus pritaikinti šiame mokymo sezone.

Dėmesio!
Vestuvių apeigos ir pokyliai 

įgrojami į plokšteles.
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.

Mokinkis vairuoti greit ir pigiai

Aute Vairavime Mokykloje
618 A QUEEN ST. WEST, TORONTO Telefonas WA. 8723 

Informacija veltui kasdien nuo 10 a.m. iki 10 p.m '

“Vyties” savaitgalio laimėjimai miestely apie 70 mylių nuo Oslo,
• Šeštadienį prasidėjo vidų- bet prieš varžybas persikels į 

rinės lygos vyrų krepšinio tur- Oslo.
nyrąs, kuriame dalyvauja ir mū-’ • j Norvegai skubiai baigia ruoš- 
sų “Vytis”. Pirmas pasirodymas ti olimpiadai skirtus stadionus, 
pavyko ganą gerai: nugalėta es-' kurių yra trys: Bislėtt stadio- 
tų sporto klubo “Kelev” koman- nas pačiame miesto centre, jame 
da 2:0. Linkime sėkmės ir to- ’ vyks olimpiados atidarymas, dai
liau. I’' j

• Mūsų jauniai krepšininkai nės ir uždarymo iškilmės; Jordal 
turėjo svečių Hamiltono ”Ko- Amfi stadionas, kuriame gali 
vas” jaunius. Draugiškose rung- tilpti iki 10.000 žiūrovų daugiau- 
tynėse mūsiškiai negailestingai 
paklupdė hamiltoniškius 32:6. 
Keletą minučių prieš galą, rung
tynės dėl techniškų kliūčių (sa
lė turėjo būti perleista teatrui) 
buvo nutrauktos, bet bendras iki 150.000 žiūrovų. Iš jo tikima- 
santykis nebūtų pakrypęs kiton 
pusėn.

• Sekmadienį mūsų krepšį- į03 °J™Piados $1-5W-000 Pas
ninkai ir vėl nuskynė laurus, nu
galėdami West York 69:42 san
tykiu. Užkrauta šiek tiek dau
giau atsilyginant už pirmąjį 
pralaimėjimą jiems, tačiau

liojo ir greičio čiuožimo rungty-

šia bus panaudotas ledo rutulio 
rungtynėms ir trečiasis, geriau 
vadintinas ne stadionu ,bet spor
to lauku, kuriame vyks ski var
žybos ir šuoliai, gali .sutalpinti

si daugiausiai pajamų, kurios tu
rėtų padengti dabartinės šešto-

rytų išlaidų.
Olimpiados atidarymas įvyks 

vasario 14 d.
• Frank Stack iš Winnipeg©, 

pralaimėjimą jiems, tačiau, ži- i vienąs geriausių Kanados greičio 
noma, i bendra rezultata neturi i čiuožėjų, 4 kartus laimėjęs Kana- 
reikšmės. Po šių rungtynių “Vy-1 d°s. Pirmenybėse, pareiškė, kad 
tis” užsitikrino ^sau trečia vieta' įjojąs ar gales dalyvauti var- 
- dalyvavimą 4 pirmųjų koman-1 zybose; ne,s sužeistas kelias ne- 
du peržaidime dėl pirmos vietos.; P3^1? 1^1 olimpiados pradžios. Jis 

• Ateinantį sekmadieni, kaip yra. seniausias is visų dalyvau- 
pagal planą skelbta, lietuviai J3nc1^ olimpiadoje ir buvo nu- 
rungtynių neturės. Jos nukeltos matęs-dalyvauti 500 ir 1500 met-
į vasario 24 d. Lukas.

• Oslo, Norvegijoje, 400.000 
gyventojų miestas visu įkarščiu 
ruošiasi artėjančiai žiemos spor
to olimpiadai. Iš numatytų 30 
valstybių sportininkų komandų, 
20 jau prisiuntė savo geriausias 
ir pajėgiausias sporto žvaigždes.

rų čiuožime. Bet... 46 metų am
žiaus čempionas, turbūt, užleis 
vietą jaunajai kartai.

• Vilniuje šiais metais veikia 
dvi didžiulės čiuožyklos, valsty- 

! biniame ir jaunimo stadionuose.
Atsiprašė suklydęs

Sports of the Times, sausio. 30,
Numatoma sulaukti 460- korės- 1952 geriausia pasaulio sporto

apžvalga prie New York Times, 
jų, kuriems apgyvendinti specia-1 rašydamas apie sovietų didįjį mė
liai pastatytas spaudos viešbutis. I

Pats miestas pasipuošęs pen
kių ratų — olimpiados—- simbo
liu ir vėliavomis. Veik kasdien 
prie įvairių viešbučių iškyla sve
timų valstybių vėliavos, ženklin- 
damos naujų varžovų atvykimą.

Daug sportininkų apgyven
dinta vadinamame Sogu kaime, 
šiaurinėje Oslo dalyje. Sogu su
daro du astuonių augštų moder
nūs, elektra apšildomi namai, 
kuriuose numatoma apgyvendin
ti 1100-1200 sportininkų.

Kiekvienas kambarys turi dvi 
lovas, stalą, kėdes ir pakankamai 
lempų skaitymui, o kiekviename 
augšte yra atskiri vonių kamba
riai, dušai, salionas. Rūsy įreng
tos visokių sportinių reikrrifemp 
pataisymo dirbtuvės. Pastatuose 
randasi puiki valgykla, kirpyk
los, paštas ir telegrafo skyriai. 
Nepamirštas nei turistų informa
cijų biuras bei banko skyriai.

Kanadiečių rinktinė, išskyrus 
ledo rutulio komandą Edmonto- 
no Mercurys, kuri gastroliuoja 
Europoje, gyvena Lillehammer

pondentų, fotografų ir filmuoto

i vau j a laivynas, prasitarė, jog ru
sai būtų galėję daug ko iš ame
rikiečių pasimokyti, kaip japo
nų plaukikai ir kiti... “1936 me
tais po Berlyno olimpiados vie
nas iš amerkiečių krepšininkų, 
Frank Lubin, nuvyko aplankyti 
savo prabočių šalies Estijos, ku
ri šiuo metu yra po rusų meš
kos letena. Ten jis kurį laiką už
truko, ir sekančiais metais es-

tai laimėjo Europos meisterio ti
tulą. Estai sugebėjo išmokti, bet 
ne rusai”...

Mūsų “veiksniai” garsiai nu* 
sikoliojo ir, kur reikia, pasiuntė 
informacijų. Po poros dienų tam 
pačiam vedamajam jų rašytojas 
Arthur Daley įsidėjo “Pataisą”: 
’’Jūsų reporterio atmintis, ma
tyt, silpnėja. Praėjusiame nume
ryje jis parašė, jog Frank Lubi
nas nuvyko į Estiją. Tuo pasaky
mu buvo pataikyta į taikinį, bet 
prašautas taikinys. Tai buvo Bal
tijos valstybė, bet ne Estija, o 
Lietuva. Lietuviai buvo tie, su
gebėję per vienus metus persiim
ti krepšinio technika. Nesenai 
“rusų” krepšinio komanda vėl 
nusinešė Europos meisterio titu
lą, o daugumas jos žaidėjų buvo 
lietuviai. Bet nei vienu žodžiu 
rusų spauda neprisiminė Lubino, 
pirmojo trenerio amerikiečio“. ’

No sir. Bet štai ką rašė laik
raštis “Tiesa” dėl tos pergalės.:

“Bolševikų partijos ir sovieti
nio režimo dėka sportas mūsų 
respublikoje tapo visų žmonių 
džiaugsmu ir pasiekė taip augštą 
laipsnį. Dėl šios pergalės mūsų 
pirmoji padėka priklauso sovie
tų jaunimo geriausiam draugui 
— didžiajam Stalinui”. A.

Geriausia lietuvių futbolo 
komanda

Kaip kiekvienais taip ir 1951 
metais, The Marian redakcija, 
sekusi visus lietuvių futbolinin
kų komandų žaidimus, paskelbė 
iš visų sudarytos geriausios ko
mandos sudėtį:

Don Luko, Marguette univ. 
stud.; Viktoras Rimkus, Holy 
Cross univ. stud.; Alfredas Pau- 
lekas, JAV karo mokyklos ka
detas; Lou Welsh, S. California 
stud.; Pranas Kapral, Michiga- 
no univ. stud.; Vitalis giliamas, 
Dartmouth College stud.; Vincas 
Kašėta, Tennessee univ. stud.; 
Eduardas Kissel, Wake Forest 
col. stud.; Jonas Pasco, Santa 
Clara univ. narys; Bob Shemons- 
ki, Maryland univ. studentas.

— Haaga. — Karalienės Jtili- 
janos metines pajamas parla
mentas pakėlė nuo $340.000 iki 
$425.000.
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kelias i gyvenimą!
Tad

Pigiai ir greitai

Mokyklų jaunimui mokestis Numažintas.

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

&
naudokitės proga modernių šokių mokytis

TIK MŪSŲ STUDIJOJE

Įįį-iSį __ __
M £ W
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MANNING CARTAGE 
& MOVERS 

184 Manning Ave. 
Tel. WA-0791 

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

rusiškai ir lenkiškai

Tautiečiai!
Dirbdamas su

C. B. Haynes,
Real Estate Broker 

942 King St. W., Hamilton, Ont. 
patarnauju visiems Hamiltone ir 
apylinkėje, parduodamas gerus 
namus, pigiomis kainomis pagal 
Jūsų reikalavimą.

Norėdami pirkti ar parduoti 
kreipkitės į:

GEDIMINAS PALTAROKAS 
136 Birge St., Hamilton, Ont.

Tel. 36040, Įstaigos tel. 29836

PIRMOJI
parodomoji šokių pamoka

WELTUI

Jau po kelių pamokų 
galėsite šokti.

Kursai vyksta kasdien 
nuo 5 iki II vai. vak.

Queen Dancing Studio
618 A QUEEN STREET WEST, TORONTO ■ 

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



DR. F. TICKETT 
Gydytojas

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef.: WA 3754

lr. Chas. OKUN
DANTISTAS

38 Dundas St. W. Toronto
Jkampas Euclid Ave.) 

riima vakarais pagal susita
riu. Tel. WA 9822

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

MANN-MARTEL
DUNDAS-RUNNEMEDE 

$10.500. 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 JPark. 
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.

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

Lengva padvigubinti Į Tarp jūrininkų
Viena šokėja labai didžihvosi į — Jonai, pasakyk kaip raso

davo figūra, kurią betgi palaikė ma Buenos Aires? 
tik nuolatiniu treniravimusi; nes 
rodė aiškaus linkimo nutukti.

Tūlas jos bičiulis kartą pasakė laišką sekančiam uoste, 
jos figūros adresu keletą kompli
mentų.

— Taip, taip, mano figūra yra tukas?” ” 
mano turtas, — atsakė išdidžiai Į 
šokikė.

— Na, tai, atrodo, tamstai ne
bus sunku su laiku jį padvigu
binti ar patrigubinti, — pastebė
jo ^nusišypso  j ęs bičiulis.

Tramvajų streiko metu
Jaunas vyriokas parodo nykš

tį ir privažiuojantis automobilis 
namas, karšto ’ vandens sustoia- Jauniklis įsirioglina į 
alyva apšildomas. 3 kam- masinjb Patogiai įsitaiso kampu-, 
bariu moderniškas butas I ir ^gina snaustL 

_i-d-cA_ Mašinos vairuotoias susirūoi-

— Žinai, — sako pagalvojęs 
Jonas, — užadresuok tu savo

Kelneris: “Patiko tamstai vis-

t. WILLIAM J. ZINCHESIN

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS 

'riėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų

386 Bathurst St. Toronto 
TeL WA 1344

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6 
rmadieniais ir ketvirtadie 
lis priima taip pat 7-9 popiet
386 Bathurst St. Toronto 

-Tel. EL 6515

pilkėjui — plius $50 pa
jamų į savaitę.
DUNDAS-BLOOR 

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

tai su ętskirais įėjimais, 
voniomis, virtuvėmis. Aly
vos apšildymas, 2 garažai.
Stiprus, atskiras mūrinis Į nau ^ur ° 
namas, nešąs augštas pa- lis. 
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

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Sathurst Medical Building
! Bathurst. Telef. EM 3-6373

STANLEY SHOE STORE ’
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyru batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dūndąs St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

“EUROPA” FOTO STUDIO 
TeL WA 6849

BR. BUKOWSKA, R.O. ‘ 
AKIŲ SPECIALISTĖ

615 Queen Si. W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

Mašinos vairuotojas susirūpi
na:

— Taigi ligi kurios vietos 
tamstą nuvežti?

— Ar aš žinau? — atšauna 
keleivis. — Vežkite, kol nusibos.

— Tai kur, pagaliau, tamsta 
važiuoji?

— Aš gi sakiau. Ir pats neži- 
___ .. — numykia jaunuo- 
- Pasivažinėti važiuoju ...

— po minutės priduria.
— Pasivažinėjimo tikslams ar 

negeriau būtų savo mašiną įsi
gyti? ...

— O! Savo mašiną aš turiu. 
Tik kas gali tokiam biauriam ore 
traukti mašiną iš garažo?

Užmokės rytoj...
Maloni aštuoniolikmetė krau- 

į tuvėje:
! — Kiek turiu mokėti už pre- 
įkes?
j Jaunas krautuvininkas šel
miškai:

— Tik vieną bučkį, gražuole.
Jaunoji klijentė:
— O, tai labai puiku! Mano 

senelė ateis rytoj ir užmokės...
— o -— ■■

— Mejeriai, atrodo, dabar jau 
gražiai sugyvena?

— O taip. Nuo to meto kai su
laukė kūdikio.

— Matai, kaip kartais viskas 
nuo menkniekio priklauso.

—- o —.
— Na, kaip sekasi prekyboj?
— Prekiauju jau žmonos var

du.

Svečias: “Truputį per mažas 
' pagal jo amžių”.

Nevienodai vertina
Sportininkas vyras grįžta lai

mėjęs pirmą premiją — aukso , 
taurę. Žmona nepatenkinta.

— Antrasis prizas puiki maši
na, trečias televizijos įrengimai,; 
o tu laimėjai tik šitą!...

K

Įstatymą vis atrasi
Viename Prancūzijos provinci- j 

jos miestelyje vieną rytą turgu- j 
je jaunas vyras pradėjo dalinti į 
moterėlėms 1000 ir 5000 frankų ‘ 
banknotus. Kilo įtarimas, kad čia 
kažkas netvarkoje. Policija jį 
suėmė. Bet pasirodė, kad bank-1 
notai tikri, o vyras juos dalino j 
iš džiaugsmo, kad dieną prieš tai; 
buvo gavęs pasakiškai didelį pa- i 
likimą. Policija visdėlto rado rei- ■ 
kalinga jį nubausti. Ilgai buvo ■ 
galvojama, kokį galima išgalvo
ti pagrindą. Pagaliau buvo rastas 
įstatymas, numatęs baudą “už 
platinimą spaudinių be policijos į 
leidimo”.

/

Geriau vėliau, negu niekad
Sevilloje tūlas Pedro Dariz 

per savo 103 metines pasakęs:; 
“92 metus dirbau be perstojo. Pa- ; 
galiau ir aš noriu pasinaudoti: 
gyvenimo malonumais”.

Kirpykloje
Kirpėjas savo mokinukui:
— Na, gi tavo rankos, Jonai! 

Kaip galima su tokiom nešva- • 
riom rankom eiti prie klijento? j

— Tai nieko. Šiandien, mat, į 
dar neploviau nei vieno galvos, j

Pas gydytoją j
— Na kaip? Ar vykdei tamsta į 

mano nurodymus:' 'kasdien trys j 
tabletės ir taurelė stiprios deg- i 
tinės? i

— O taip, Pone Daktarė. Tie- ‘ 
sa, kai dėl tablečių, tai esu kiek • 
atsilikęs, bet su taurelėm tai pa- i 
žengiau -pora mėnesių pirmyn. •

Atsimenu, kad pamiršau
— Tai kaip, vadinasi, tamsta 

laikai, kad atminties lavinimo
i kursas tikrai padeda atminčiai, 
į — O taip. Dabar aš jau atsi- 
; menu, kad kažką pamiršau. Rei- 
! kia tik dar, kad atsiminčiau ką 
i pamiršau.

Sunku išaiškinti
— Aš ieškau advokato krimi

nalisto. Ar yra toks čia mieste.
— Beabejo, yra — neabejo- 

jam. Tačiau ne taip lengva tą iš
aiškinti.

Irgi klausimas
— Kokias moteris mėgsti? 

Kalbias ar kitokias?
Kokias kitokias?

trinu akis ir pritaikau aki- 
is suaugusiems ir vaikams, 
lėmimo valandos: kasdien 
o 10 vai. rvto iki 9 vai. vak. 
kmadicn. pagal susitarimą.
j St John’s Rd. W. Toronto 

kampas 94 Laws St.
Tel. LYndhurst 0052

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

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

matizmo ir kt.).
179’2 Euclid Ave., Toronto 

Tel. RA. 6708.

LUNA 
fcte studija

984 DUNDAS ST. W.
TORONTO '

Telef. ME. 8967

AKIU SPECIALISTAS

. UINSKY. 8.0.

įtaiko akinius visiems akių 
fektams. Ištiria akių ner- 
s, kurie dažnai sukelia gal- 
s skaudėjimą ir nervingumą 

Kalba slavų kalbomis
70 College St. W. Toronto 

TeL RA 3924

YORK PACKING CO. LTD.
104-1G6 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.

Patarnauja lietuviams, jau 16-ka metų

6 8 8 6 &
Turime pilnus baldų komplektus 
Įvairiems kambariams. Skambin
kit mums, mes savo auto paimsime 
ir atveslrhė krautuvėn VELTUI.

Advokatas — Notaras

73 Adelaide St. W.
Room 322

Dėmesio!!
šis kufiohas vertas $10.00

jei pirksite prekių už $100.00.

Telefonas EL 3161

- Toronto

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

SKIFF’S
VALYMAS —

PROSĄVIMAS —
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai
) Dundas St. West Toronto

Telefonas EM 4-6649

LIETUVIŠKAI KALBAS KA1L1RINKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai. 

Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokėjitnui 

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

~~..........-.........................-......'..........—

DANIEL D. STOKĄL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

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

Res. tel. LY^5797

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEER WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų- 

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

• lovų komplektai,
• sųivamos

• krosnys ir tt
Kalbame rusų kalba

Tai bent vaikščiojo
Chaillot pilyje, Paryžiuje, kur 

vyko JT plenumo posėdžiai, sa
lėje šešių savaičių laikotarpyje 
dalyviai taip nuvaikščiojo džiuto 
kilimą, kad Kalėdų švenčių metu 
salės grindys turėjo būti pakeis
tos parketu.

iffiip'ūr ii m A
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 gauna 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

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

Išpildau receptus ir siunčiu 
vaistus Europon.

204 BATHURST ST.
(prie Queen)

Tel. EM. 3-1979 Toronto, Ont.

Seymour Hermant
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

NAUJAI ATIDARYTA
Batų Taisymo Dirbtuvė

Priimami užsakymai ir naujų vyriškų batų. Odiniai ir zamšiniai 
batai perdažomi įvairiom spalvom.
SIMANAS ANDRIEKUS
812 Dundas St. W., Toronto, Ont.

Taip pat valomos vyriškos ir moteriškos skrybėlės.

Baldų Krautuvė
“M O H

skelbia

IŠPARDAVIMĄ 
20% nuolaidos visoms prekėms!

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

■NMMMNnMBMGflaMHNMHINVMn

Paieškojimai
Kun. Petro Dzegoraičio, 1944 ■ 

m. išvykusio iš Šiaulių, prašo at
siliepti arba kas žinotų malo
niai prašomi pranešti pusseserei 
šiuo adresu: Michalina Čaprac- į 
kaitė, 163 Cowan, Toronto, Ont Į

Elena Jurkutė, atvykusi ų Ka
nadą iš Vokietijos, prašoma at-: 
siliepti per “TŽ” redakciją.

Pašaliname 
pleiskanas
ir sulaikome krentančius 

plaukus.
Pasisekimas garantuotas.

Atidaryta vakarais

LYDIA LAWTON
636 COLLEGE ST. 

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

i * if' — W* ll

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

gazo ir alyvos krosinių linijas (transitlining).

54 Indian Trail, Toronto. Telef. LL 2252

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

875 Queen St. W. Toronto. Tė$. PL 2010

KEPAME
juodą ir baltą ruginę duoną.

Taip pat priimame užsakymus 
sviesto tortams ir k£. 

pyragaičiams.

ĖSTO BAKERY
1017 Pape Avė., Toronto, Ont.

Telef. GL. 2607 
vakarais LL. 6173. 

Savininkas S. Krabi.

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)
314 Bathurst St. Toronto, Ont.

Tėlef. EM. 4-7146

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

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

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

suteiksime sąžiningą patarnavimą. • • 
Pardavimui turime didelį pasirinkimą.

Prašome kreiptis:

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

Namų adresas: 213 Keele SL, Toronto, Ont TeL LY. 8707

DIDELIS IR PIGUŠ TABAKO ŪKIS
200 akrų, 38 sodinimo kontingentas, geri trobesiai, trak

torius ir inventorius, $40.000 ir $5.500 įmokėti.
Tillsonburjgo, Delhi ir Simcoė apylinkėse turime didelį 

pasirinkimą tabako ūkių su įmokėjimu nuo $3.000.
Juozas žemaitis

R.R. 6 SIMCOE, Ont telefonas 1542 W14
Reprėz.

Real Estate Brokers, Simcoe, Ont.

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STINSON’S JEWELLERY *
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brangenybes
• Garantuotas darbas ir prieinamos kainos

MES GELBIME ATSIKVIESTI JŪSŲ 
GIMINES IR DRAUGUS Į KANADĄ.

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

DOMINION TRAVEL OFFICE
S. HEIFETZ, VIEŠOJO NOTARIJATO VEDĖJAS

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

Parduodant ar perkant narna ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Torty MOKIAIS
Real Estate darbe turis didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

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

LAIKRODININKĄ
'turintį 30 metų profesinę praktiką

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

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

INSURANCE & REAL ESTATE . *
Susikalbu įvairiomis kalbomis.

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

Maištingiausias,
Lengviausiai virškinamas,
Pigiausias maistas,

Turįs visų vitaminų yra

Naudokite visų rūšių gaminius vienintelės 
ukrainiečių pieninės Toronte

459 ROGERS RD. — Telefonas JU. 7193

“ReHkite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

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

___________ ■___ .. ---------------- ----------------------- ------------------------------------------- ---------- _ '

irnĮa. *ii

Užsisakykite anglis
Savininkas W. WILSON

143 Hamilton St, Toronto^



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

TORONTO* Cnt
.Šventės minėjimą 

Nepriklausomybės šventės, Va
sario. 16 bendra programa:

šjn. vasario mėn. 17 d. 3 vai. p.p 
parapijos salėje. Susirinkime nu-

ROYAL ALEXANDRA THEATRE MONTREAL, One
Vasario !6 d. 1 vai. p.p. ukrai- matoma:

niečių salėje 404 Bathurst St., II j i. Prezidiumo sudarymas

dos Šv. Pranciškaus bažnyčioje, 
Grace St (netoli nuo lietuvių pa
rapijos bažnyčios).""

2. 8 vai. vakaro (punktualiai) 
minėjimas ir meninė dalis Mas
sey Hali. (Smulkesnė programa 
bus atspausdinta ir dalinama 
prie įėjimo).

Tautieti, atsimink, tu esi mūsų 
Tautos Himno žodžiais didvyrių 
žemės sūnus-dukra. Nors vieną 
kartą per metus paskirk savo 
karštą maldą Augščiausiajam, 
prašydamas gimtajai žemelei 
laisvės, gimdytojams, sesutėms, 
broliams, vaikeliams ir visiems 
lietuviams stiprybės ir kančįų 
palengvinimo.

8 Vai. vak. Massey Hali junkis 
su visais savo tautiečiais minti
mis ir ryžtu į kovą dėl Lietuvos 
laisvės ir tavo giminės, skendin
čios kra'Ujuje ir ašarose paguodai.

Vasario/16 yra lietuvių tautos 
laisvės triumfo diena. Šią dieną 
žilas senelis ii* senutė, ligonis ir j 
laisvės kovų invalidas pasirėmę 
lazdele lenkia galvas Augščiau- 
siojo padėkai ir laisvės kovų kar
žygių pagarbai ir tu broli-sesuo 
nepalik skolingas tavo ir tavo 
tautos geradariams.

Toronto ALOK Prezidiumas.

vicepirmininku prof. Kamins-' 3-^Bažnyčios^Statymo Fondo 
ku. Visos organizacijų valdybos 
arba jų įgaliotiniai prašomi da
lyvauti. Prof. Kaminskas vasario 
16 dieną dalyvaus 34 metų Liet. 
Nepriklausomybės minėjime 
Massey Hall, šia proga kaipo Va
sario 16 Nepriklausomybės pa
skelbimo Akto dalyvis tars žodį 
visai Toronto liętuyiškai visuo-' 
menei. Ankstyvesni skelbimai į 
apie konferenciją ketvirtadienį 
atšaukiami. Prof. Kaminskas tą 
dieną negali.

Valdybos pranešimas,
4. Diskusijos dėl pranešimo,

i 5. Valdybos rinkimai,
6. Einamieji reikalai.
Laike susirinkimo bus naujos 

bažnyčios eskizinių projektų pa
roda.

Į Mielai kviečiame visus parapi- 
įjiečius dalyvauti šiame susirin- 
Įkime ir iškelti visus pageidavi- 
imus naujos bažnyčios statymo 
' reikalais.

Nepasitikime nuošalyje nuo 
mūsų šventovės statymo.

Toronto ALOKo Prezidiumas. BSF Valdyba.

TORONTO OPEROS FESTIVALIO DRAUGIJA 
rengia trečią mėtinį "

^^-*8*****^’-. . j; .

OPEROS FESTIVALI
kuris prasidės vasario 21 d. ir tęsis 9 dienas su popiečio 

spektgkliais trečiadienį ir šeštadieny.

ROYAL CONSERVATORY OPERA CO
trijose garsiose operose:

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

PROGRAMA

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

TESUSTIPRINA MŪSŲ DIDŽIĄSIAS VILTIS

Svetainė “TULPĖ”
994 Dundas St. W.

Tel. ME. 9490
Toronto, Ont.

Vos. 21 (vakare) Parduot. Nuotaka 
Vas. 22 Tvakare) Užburtoji Fleita 
Vos. 23 (popiet) Parduot. Nuotako 
Vos. 23 (vakare) Užburtoji Fleita 
Vos. 25 (vakare) Manon
Vos. 26 (vakare) Parduot. Nuotaka

Vas. 27 (popiet) Užburtoji Fleita
Vos. 27 (vakarė) Monon *
Vos. 28 (vakare) Monon
Vos. 29 (vakare) Parduot. Nuotaka
Kovo 1 (popiet) Manon
Kovo 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

Vaidinimų pradžia: po piet: 2 vai. 15 min.; vakare: 8 vai. 15 min.

Bilietų pardavimas kasoje prasideda 
vasario 14 dieną

Vasario 16 minėjimas 
mokykloje

Toronto liet. Maironio vardo 
mokykla Liet. Nepriklausomy
bės šventės minėjimą turės atei
nantį šeštadienį mokyklos . pa

talpose. Minėjimas prasidės 9.45 
vai. ryto. Po to visi mokiniai kar
tu su mokytojais organizuotai 
vyksta pamaldoms į šv. Pranciš
kaus parapijos bažnyčią.

* ■ ■

Tėvų dėmesiui!
Gerb. tėvams primenama, kad 

tėvų susirinkime buvo nutarta 
lietuvių šeštadieninės mokyklos 
išlaikymui (knygų reikalams ir 
kt.) mokėti per mėnesį po 50 et. 
už vieną vaiką ir po 75 et. už du 
ir daugiau.

■ Minėtus pinigus priima mo
kyklos vedėjas ir kt. mokytojai 
kiekvieną šeštadienį mokslo me
tu. Tad prašoma per vaikučius 
šią pareigą atlikti.

Tėvų Komitetas.

TLN Fondo serus pirko:
Už $100 Balys Cepauskas; po 

$50: Kazys Gečas, Jankauskas; 
po $25: agr. Apolonas Dimitrije- 
vas (iš miškų), Petras Jurėnas, 
Sergiejus Treigys, Jonė Šapoč- 
kinienė, Kazys Šapočkinas, Jani
na Rumbutienė, Dr. Antanas 
Barkauskas, Danutė Barkauskie
nė, Lukošius Kostas, Gaižutis* 
Jeronimas, Augustinas Prancke- 
vičius, Juškevičius Jurgis, Ge- 
nauja Kazys, Petrauskas Jonas, 
Stadelnikas Liudas, Slapšinskas 
Ignas, Grigas Antanas.

Visiems ačiū.
TLNF Valdyba.

GAUTI LAIŠKAI
J. Marozevičiui, Jonui Paže

miui. Atsiimti prašome adminis
tracijoje.

Parapijos susirinkimas ; . V. Verikaitis dainuos
Praėjusį sekmadienį liet, para- ’ operoje “Užburtoji fleita” vasa- 

pijos metinis susirinkimas pra
ėjo pozityvaus darbingumo ženk
le. Parapijos komitetas pranešė 
materialinę parapijos apyskaitą, 
kuri komiteto sekr. Stp. Pusvaš- 
kio buvo labai kruopščiai paruoš
ta ir viso susirinkimo su pasi
tenkinimu išgirta. Kleb. kun. P. 
Ažubalis padėkojo par. komite
tui ir liet, organizacijoms už nuo
širdų kooperavimą parapijos 
reikaluose. Klebonas pažymėjo, 
kad Toronto parapija sielojasi ne 
vien pastoracija bažnyčioje, bet 
taip pat globoja ir palaiko bene 
svarbiausius lietuvių židinius, 
kaip liet, šeštadienio mokyklą, 
vaikų darželį, liet, biblioteką ir 
paskutiniu laiku suorganizuotą 
šalpos organą “Caritas”.

Susirinkimo išrinktas naujasis 
parapijos komitetas pareigomis 
pasiskirstė šitaip: pirm-kas Br. 
Norkus, vicepirm. P. Lastaus- 
kas, sekr. J. Jotautas, finansų 
tvarkytojas P. Kairys, parengi
mų vadovas Eug. Abromaitis, na
riai: Kleop. Kazlauskas, K. Dar- 
gis, J. Baltakys, E. Matušaitie- 
nė, S. Pranckūnas ir Lukošius.

Skautų vadovybė ‘
Vietoj pasitraukusio iš Toron-

; np 22, 23 ir kovo. 1 d. vakare 8 
; vai., o vasario 27 d. 2 vai. p.p.;
operoje “Manon” dainuos vasa
rio 27 d. 8 vai. vak. ir kovo 1 
d. 2 vai. p.p.

I

Suorganizuotas parapijos 
“Caritas” • '

Lietuvių tarpe didėjant nelai
mingiems atstiikimams ir nedar
bui, prie Toronto liet, parapijos 
suorganizuotas liet, šalpos komi
tetas “Caritas”, į kurį įeina Ed. 
Miliauskas, P. Vilutis, E. Stepai- 
tienė, St. Dervinienė, J. Kaunai- 
tė ir V. Dielininkaitytė. Šalpos 
komitetas yra pasiryžęs įvairiais 
parengimais, rinkliavomis ir au
komis sukelti lėšas ir jas panau
doti šelpimui visų lietuvių be re
liginių ir ideologinių skirtumų,, 
patekusių, į materialinį vargą.

Praėjusį sekmadienį šalpos ko
mitetas pravedęs rinkliavą To
ronto liet. bažnyčioje šalpos rei
kalams surinko $184.50. Apie to
limesnę “Caritas” veiklą, apie 
pašalpų prašymo ir paskirstymo 
taisykles bus skelbiama per 
spaudą, bažnyčią ir liet, radijo 
valandas artimiausioje ateityje.
UŽSIPRENUMERUOKITE

. DABAR!
to vyrų skautų tunto vado parei- Naujiems skaitvtojams: 
gų J. Kuprevičiaus, naujuoju va-1 Lifc 70 sav $7.8’7 (reguliariai me
dų išrinktas Leonardas Kali- Ums $7 25). Time 78 sav $6 87 
nauskas. , į (reguliariai metams $6.50); R.

Mus pasiekė taip pat maloni. Digest 16 mėn $2 00 (reguliariai 
žinia, kad per anketinius rinki-J 12 mėn $3.00); Draugas - me- 
mus į vyriausiąją skautų vadovy- tams $8 00; T žiburiai $4.00; Ai. 
bę yra išrinkti torontieciai skau-j daį $5 50; Karvs 4 00; E lutė

Užsigavėkim Hamiltone!
Š.m. vasario 23 d. rumunų salėje, 20 Murray Str. W. 

(netoli CNR geležinkelio stoties),
RENGIAMAS NUOTAIKINGAS IR LINKSMAS

Kaulai u Balius
■ ■■ ’r ■ ■

Premijos už geriausius vakaro kostiumus... loterija...
Užgavėnių blynai... įvairenybės ir... aqua vitae!

Gros kapela “AIDAS” Pradžia 7.30 vai. vak.
Pelnas skiriamas Tautos Fondui.

TFAtstovybės Kanadoje Hamiltono Sk.

Tautos Fondo Valdytojo ; rapijos klebono, prezidiume bu- 
pranešimas ivo KLCT, KLT Montrealio sky-

Vasario 10 d., tuojau po pamal- riaūs ir Kūrėjų-Savanorių atsto
tų, Aušros Vartų parapijos salė- j vai. Jeigu jau taip, tai kur skau- 
je VLIKo narys ir TF Valdyto- tų, LAS, KLS, Ateitininkų, M. 
as prof. Kaminskas Montrealio Lietuvos ir dar visos eilės orga- 
ietuvių visuomenei padarė vie- nizacijų atstovai? 
4 pranešimą.

Pranešimas sutraukė kelius'tyva “Queens Hotel” įvyko po- 
dmtus montrealiečių. Tas skai-jbūvis Tautos Fondo Valdytojui 
•ius neabejotinai būtų buvęs dar. 
iidesnis, jeigu spaudoje būtų bu
vę iš anksto paskelbta, kad pra
nešimas bus visuomenei, o ne 
vien organizacijų atstovams.

Posėdis buvo pradėtas ir baig
tas Tautos Himnu. Vykusiai jį 
pravedė Kanados TF atstovybės 
narys D. Jurkus. Svetį sveikino 
KLB LOKo vardu P. Juškevičie
nė, Montrealio ALOKo — K. To
liušis, KLCT — J. Leknickas, Sa
vanorių—Navikėnas, KLT Mont- 
realio' skyriaus A. Navickas, 
asmeniškai’— jf Kardeliu ir "Tau
tos Fondo atstovybės vardu —i 
M. Arlauskaitė. Ji įteikė Atsto-* 
vybės vardu ir specialų adresą.

SJ, kun. A. Vilkaitis, giminės ir 
pamaldose dalyvavę pažįstami, 
praleidę keletą jaukių valandų 
prie gausiai ir gražiai paruošto 
vaišių stalo.

Vaišių metu keletą žodžių tarė 
Dr. S. Daukša, paminėdamas M. 
Aukštaitės, kaip visuomeninin- 
kės, raš/ tojos ir lietuvės motinos 
didelius nuopelnus lietuvių tau
tai. Dėl sunkios ir ilgos vynrli-

Vakare TF atstovybės inicia-

prof. J. Kaminskui pagerbti.

A.A. Navikevičiaus mirties 
metinės

A.A. A. Navikevičiaus minties 
metinių dieną, sausio 31, įvyko 

[gedulingos pamaldos šv. Kazi
miero ir Aušros Vartų bažnyčio
se, kurias atlaikė kun. J. Bobi- 
nas ir kun. A. Vilkaitis. Pamal
dose dalyvavo velionies našlė ra
šytoja Marija Aukštaitė, sūnus 
Antanas, brolis J. Navikėnas su 
šeima,, -.būreįis draugų bei pa- 

i žįstamų.
Po pamaldų, pagal lietuviškas 

tradicijas, M. Aukštaitė savo na
muose suruošė priešpiečius, į ku-

atstovybės pranešimą. Daugu
mas sveikintojų linkėjo, kad sve
čio atsilankymas pagyvintų lėšų 
telkimą Tautos Fondui ir tuo su- 

: stiprintų laisvės kovą. ALOKo 
1 pirm. K. Toliušis nusiskundė, kad ' 
; dėl kaikurių asmenų ir grupių 
vedamos, linijos Montrealis ne
abejotinai yra paskutinėje vieto
je TF rėmimo reikalu ir kvietė • 
TF Valdytoją tas miglas išsklai
dyti. J.. Kardelis, neva pagrįs-
damas K. Toliušio nusiskundimą, g°s’ M- Aukstaite turėjo nu- 
kvietė svetį perduoti VLIKui jo traukti savo visuomeninę veik- 

i prašymą, kad VLIKas persitvar- į kuriai ji buvo atsidavusi vi
ky tu, nes dabartinė padėtis ke- įsa širdimi. Tačiau rašytojos 
lianti nesutarimų. ! P^nksnos niekada ji nepadėjo i

Pranešimas buvo įdomus ir ob- nežiūrint daugelio sunkių 
į jektyvus, gi dalis paklausimų są-1 valan<ių> paartų dėl vyro ligos. 
Imoningai siekė ir toliau drums- ^auS yra mūsų (arpe, pebrėze 
ti nuotaikas, kurių nemaža pa-

lianti nesutarimu.

Dr. Daukša, kurie, atvykę iš 
tremties, turėjo progos patirti 

. motinišką M. Aukštaitės širdį.
Ne vienas naujųjų ateivių, kurie

tai vyriausiu visų lietuvių skau
tų vadu prof. Stepas Kairys, o jo 
pavaduotoju — VI. Šarūnas.

— Toronto. — Po streiko tram
vajais besinaudoją 15% mažiau, 
negu prieš streiką.

KINO “CENTRE” 7,2D^ w
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

$3.50; Laiškai Liet. $1.00.
Šiuos ir visus kitus laikraščius 
užsisakykite per spaudos atstovą j

VYT. AUŠROTĄ
263 Havelock St., Toronto 4, Ont. i
Tel. LO. 3647 (sekmadieniais pa- į 

rapijos salėje po pamaldų)

Ketvirtadienį -— šeštadienį, vasario 14, 15 ir 16 d.
1. KID FROM TEXAS—spalvota—Audie Mųrphy, Gale Storm
2. MY FRIEND IRMA — Dean Martin, Jerry Lewis

Pirmadienį ~ trečiadienį, vasario 18, 19 ir 20 d.
1. SUNSET BLVD, (tik suaugusiems) — Gloria Swanson,
2. ROCKETSHIP XM — Lloyd Bridges, Osa Mason

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

Lietuvis pigiai perveža baldus 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.

Neapsidraudimas I 
veda prie 

deportacijos.
•

Lengviausias būdas apsirūpin
ti ateitimi yra apsidraudimas. 
Vyriausybės paliudyta, kad už 
atitinkamą -kainą geriausią 
patarnavimą suteikia mano at
stovaujamos draudimo bend- 

' rovės.
• e ”

Ryžtanticms apsidrausti mielu 
moru painformuosiu ir atlik
siu visų rūšių (gydymosi, ope
racijų, ligoninių, gyvybės, in- 
validiškumo, savait. pajamų 
gavimo ir tt. ir tt.) draudimą.

į

235 Pacific Avė., Toronto, Ont. 
Telefonas MU.1214 Dr. Juozas Kaškelis

“Tėviškės Žiburių” knygyne 
galima gauti:

A. Baronas, Debesys plaukia pa
žemiu ............  $2.6Š

J. Balys, Taūtosakos lobynai I 
ir II datesfe-x .;.. .3.00

V. Augustinas, Tėvynė Lietuva, 
vaizdų albumas .....

B. Gaidžiūnas, Pakeliui i
5.25 

mirtį
1.10
2.65

gimdė tikri ar tariami “NL” oro 
korespondentai. Prelegentas gra
žiai visus suramino ir, jei remtis — - -
jo pranešimu, tai “NL” reikėtų la^kėsiJ^ n!j.U0Sįbįįy?xPad^' 
atsižadėti ir “vienos partijos dik
tatūros” reklamavimo, ir “šefys- .

i čių” teisių ryškinimo ir dauge- ■ Jk.
j lio kitų gudrybių, kuriomis nori- _ Parapijos kinas gerokai pa- 
ma pakirsti VLIKo autoritetą. : tobulino garso perdavimą ir tu-?

Kiek keistokas įspūdis susida- rėtų susilaukti didesnio pasvė
rė iš garbės prezidiumo sudary- kimo. Pereitą savaitgalį parodė

sintas raminančiu motinišku žo
džiu ar kitaip patyrė paramos.

A. Munthe, San Michele
C. K. Girtautas, Portraet dės j nigus nuoširdžiai dėkojame. Taip 

” • ■’ I go pat dėkojame kun. kleb. Ažuba-
4.40 liuiuž leidimą naudptis parapijos

Fati- sale, vykdant minėtą rinkliavą,
2.20 siuvėjui p. .K. Ardavičiui už pa-
1.65

N. Mazalaitė, Mėnuo vadinamas
medaus ..,__ ...... .......... 2.65

Aušros Vartų Dievo Motinos pa
veikslas ii ...... 0.70

V. Kamantauskas, Anglų kalbos
gramatika .............. ...... 1.00

P. Jurgėla, Sparnuoti lietuviai
Darius ir Girėnas ....... 1.35

Padėka
Pr. m. gruodžio mėn. Toronte: 

vykdytoj likusiems Vokietijoj M. 
Lietuvos lietuviams sušelpti rū
bu ir pinigu rinkliavoj surinkta j „ o , , . , . .. - ~ - -
rūbu anie 1700 sv ir ninieais kar- ' °’ Be bendrlni4 organizacijų — visą eilę kultūrinių filmų — In
tu su rūbais — $83 60 kitokiu bū-•KLB LOKo pirnumnkes, Mont-'dėnai Britų Kolumbijoje, Išsi- 
du - $37 95, viso $121.55. Rū_ jreaho‘ALOKo pirmininko ir pa- kėlimas į Normandiją, Marijos 
bai išsiųsti 1952 m. sausio 3 d. ’ ---------------------------------------- [Kongresas Otavoje, vieną gražią

Negalint visų čia išvardinti, vi
siems aukojusiems rūbus ir pi-

Heimatlosen ........... .
A. Margeris, Širdies rūmai 
Marija kalba.pasauliui — 

mos paslaptis ...............
T. Gailius, Susitikimas ...

GERIAUSIUS ir žęmomis 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 klijėn- 
tams užpildomos 1951 metų 

INCOME TAX RETURN 
blankos, be ypatingo apmokė

jimo.

siuvimą nemokamai maišų rū? 
bams išsiųsti, rūbų kraut, sav. p. 
Jurkšaičiui už pardavimą savi
kaina maišams medžiagos ir už 
$42 baltinių,.-liet, radijo valandos 
vedėjui p. R. J. Simanavičiui, 
“T. Žiburiams” ir “N. Lietuvai” 
už rinkliavos reklamavimą, pp. 
A. Masioniui, E. Jankūtei, inž. 
Buntinui, J. Anysui, A. Diržiui, 
M. Abromaičiui už padėjimą pri
imti ir supakuoti, rūbus, p. A. 
Baltrušaičiui už paėmimą nemo
kamai savo auto mašina rūbų iš 
privačių butų.

Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė vienam arba porai asmenų.

230 Pacific Avė. Kreiptis po.
-=■ 6 • vai. vak.
Išnuomojamas dviems didelis 
pirmame augšte frontinis kam-Į 
barys su naujais baldais. Galima 
naudotis virtuve. Telef. LA. 9798 

po 6 vai. vak.

su

Parduodamas 
39 metų Dodge 
radio ir šildytuvu, gerame

stovyje. Kreiptis: 289 Lisgar 
LA. 1451

O Lietuvių visuomenės patogumui atidarytas namų pardavimo ir pirkimo biuras:

v * R. TESLIA Real Estate & Insurance Broker f6 ih i
575 QUEEN STR. WEST (prie Bathurst Str.) II-as aukštas

Visais namų pirkimo — pardavimo, paskolų sudarymo, 
/apsidraudimo reikalais mielai Tamstoms patarnaus

Telef.: WA. 2647 ir WA. 2648 r
Musų centrinis biuras ynu 863 Bloor Str. Telef. KE. 9459 ir Hamiltone 1292 King Str., telef. 93558.

Išnuomojamas frontinis kamba
rys su baldais. Dviems asmenims 
arba vedusių porai. Galima nau
dotis virtuve. Euclid-Bloor rajo

ne. Telef. LA. 0440.
PARDUODAMAS 

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

... .i, .

MOVERS
pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 

i visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
Informacijų kreiptis OL. 1403
9 Delaware Ave., Toronto, Ont

24 valandų tarnyba. •

. ...................... . "

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

PERKĖLĖ KABINETĄ Į 
314 BATHURST ST.

j Toronto
Tel. EM. 4 7146

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

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

! muzikalinę filmą ir pora dalykė
lių vaikams.
I • “NL” balius šiemet praėjo 
su nemažu pasisekimu. Po ilges
nio pobūvių nebuvimo montre- 

' aliečiai praleido vakarą su pa
kelta nuotaika, jei neimti dėme- 

isin kaikurių asmenų nuogąsta
vimo, kad lietuvių nesiderinimas 
prie bendros kanadiečių nuotai
kos atidėti balius po Anglijos ka
raliaus laidotuvių, gali iššaukti 
mums nepalankią reakciją ang
liškoje spaudoje ir jų organiza
cijose.

NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS
Tik 10 dienų!

Nuo vasario mėn. 12-tos iki 25 d.
Nėriniai, gražios odos ir sidabro prekės, paveikslai, 

patefono plokštelės. z
NUOLAIDA NUO 10 IKI 50%

609 YONGE ST., TORONTO Tel. PR. 4596
Ši nuolaida taikoma tik Toronto krautuvei. Minėtos prekės 
į provinciją nebus siunčiamos.

AR JUS PAGEIDAUJATE J
pirkti namus;

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

$12.900. Sunnyside gatvėj. 7 kambariai, atskiras namas. 2 ga
ražai. {mokėjimas $4.500.

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

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

H.M.DAVY&GO
REAL ESTATE BROKERS

♦ 10$ RONCESVALLES AVE. 
TELEF. LA. 2763 arba LA. 6101


