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The Lights of nometand

Pasidairę mūsų dabartinėje in
formacinėje literatūroje, memo
randumuose ir kitokiuose aiški
nimuose paprastai užtiksime iš
dėstymą bolševikinio okupanto 

• mūsų tautai daromų skriaudų, 
rasime iškeliamus baisius žiau
rumus, terorą, beatodairišką 
krašto naikinimą ir jo apiplėši
mą Maskvos naudai.

Šių kraštų žmonėms tokie fak
tų išskaičiavimai bei sutirštinti 
vaizdai kartais rodosi neįtikina
mi. Atrodo, kad taip negali būti 
ir kad čia bus kažkokie^ propa
gandos perdėjimas. Kaip gi, pav., 
naujojo pasaulio žmogus gali įti
kėti. kad valdžia gali griauti 
krašto ūkį. Juk ir lietuviai, lat
viai, estai 1940 m. vylėsi, kad jų 
valstybės nebus įjungtos į SSSR, 
kad nebūtų sugriautas jų ūkinis 
klestėjimas. Buvo manoma, kad 
iš savo eksperimentų SSSR bus 
jau pakankamai pasimokiusi ir 
naujų kraštų į tą balą nebe
trauks. bet pati pradės ieškoti 
kelio atgal.

Buvo klystama, nes nesupras
ta bolševikinės santvarkos bei 
doktrinos esmė. Nesuprasta, kad 
ir teroras ir prie ubagystės ve
dąs ūkinis pertvarkymas išplau
kia iš visos sistemos ir neišven
giamai bus taikomi betkokiose 
sąlygose ir betkuriame krašte. 
Kaip tą gali suprasti tautos, gy
vendamos toli nuo bolševikinio

Mums negana skųstis, kad mū
sų kraštą okupavo, kad vykdo 
genocidą, kad sugriovė ūkį -bei 
žmonių gerbūvį ir tai pailiust
ruoti pavyzdžiais. Tiesa, ir tai 
laisvojo pasaulio akyse turi 
reikšmės. Tautų ir žmogaus tei
sių paneigimas demokratinio pa
saulio žmogui kelia pasibaisėji
mo ir užuojautos žmogui. Ta
čiau žmogus tik tada pilnai iš
judinamas, kada jis pajunta pa
vojų pats sau. Savi marškiniai 
kiekvienam arčiau. Dėlto kiek
viena keliamoji bolševikinė blo
gybė turi būti įsprausta į plates
nius rėmus, parodyta, kad ji iš
plaukia iš bolševikinės doktrinos

ir diktatūrinio teroro sistemos. 
Nepakanka pasauliui priminti, 
kad mūsų kraštą pavergė, bet 
reikia išryškinti, kad tai išplau
kia iš politinės sovietų doktri
nos, kuri laipsniškai bus vyk
doma visame pasaulyje, jei ne
bus sustabdyta; nepakanka nuro
dyti, kad okupuoto krašto tauta 
yra naikinama genocidiškai, bet 
reikia išryškinti, kad tai neišven
giama sistemos išvada, pagrei
tintas sunaikinimas sociališkai 
nepatikimo elemento; nepakanka 
iškelti valstiečių skurdą kolcho
zinėje santvarkoje, nepakanka 
nurodyti darbininkų ir amatinin
kų baisią eksploataciją kolekty
vizacijos sistemoje, bet reikia iš
ryškinti, kad šitokis visuomenės 
“perdirbimas” yra neišvengiama 
bolševikinės doktrinos ir siste
mos išvada, kad tai sugriovimas 
nepatikimos socialinės struktū
ros, ko neišvengtų joks kraštas, 
patekęs į komunistinio režimo 
rankas.

Faktų iš Lietuvos gyvenimo 
bolševikinėje okupacijoje ir lie
tuvių tautos kančios pavyzdžių 
jau pakankamai yra iškelta. Rei-. 
ketų tik įsprausti visa tai į pla
tesnius rėmus. Reikėtų, kadi mes 
lietuviai išryškintume pasauliui 
bolševikinę sistemą, pailiustruo
dami Lietuvos pavyzdžiais. 'Iki 
šiol mes patys šiuo atžvilgiu ma
žai tedavėme. Gal. tik viena Sū
duvio knyga “Ęįn junges Volk 
wird ant
šito: kelio. Šiandien mės jau turi
me net aparatą, kuriam geriau
siai tiktų to imtis ir kuriam bū
tų, atrodo, pagal jėgas, — tai Pa
tartam. Liet. Grupės prie Lais
vosios Europos Komiteto Studi
jų Centras. Lig šiol mūsų gau
sią faktinę medžiagą tik kiti nau
dojo (pav. Dalin, rašydamas apie 
priverčiamąjį darbą SSSR). Lai
kas mums patiems visa tai iškelti jausmus drauge su tvirtu įsitiki- 
ir antibolševikiniam pasaulio są-jnimu, kad pradėtoji kova už iš- 
jūdžiui pasitarnauti rimtu įna- laikymą lietuvių tautoje gyvos ir 
šu, kuris ir mūsų laisvės bylai degančios tėvynės meilės bei ne
turėtų labai didelės reikšmės. • palaužiamo tikėjimo jos pilnu 
Apie Lietuvą ir jos kančias var- prisikėlimu galutinai baigsis 
gu ar daug kas skaitys, bet apie pergale.
bolševizmą — daug kas. Į Ji, kuri buvo pavadinta “kry-

Vasario 24 d. laisvame pasaulyje i$blašky- | Min- Balutis kalbėjo į 
tieji estai švenčia savo nepriklausomybės <(A „ , Lietuvą 
paskelbi.no 34-ęsias metines. Švenčia liū- i ^dBa'sT° arttstoTpr,e^ 
dedami dei tėvynės kančių, del tautos nai- proga įrajė min. B Balučio žodį

Lietuvai. Min. Balutis lietuvių 
j tautai pasakė, kad per visas už- 
: dangas mes visdėlto žinome, kas 
Lietuvoje dedasi, kad jie ten nė
ra pamiršti, kad Lietuva bus iš
vaduota, kad jie turi būti kant
rūs, vieningi ir taupyti savo jė
gas bei gyvybes, kad pasaulis ne
mano virsti bolševikišku praga
ru.

kinimo, bet ryžtingi, pasiryžę laisvės kovę 
tęsti iki laimėjimo.
Persekiojama to paties skaudauslikim o, 
lietuvių tauta tvirtai tiki tiek savo, tiek Es
tijos laisvės rytojum ir linki jo pasiekti 

_ teičiau. 
Tegyvuoja laisva ir nepriklausomi Estija.
kuo mažesnėmis aukomis ir kuo

Italai sveikina VLIKa
Italų kovos su komunizmu cen- žiu žeme”... yra savo katalikiš

kojo tikėjimo ir save patriotizmo 
kankinė.

Tačiau jos kančia nebus, ne
gali būti nevaisinga. Nacistinės 
ir komunistinės žudynės bei de-

tro“Comitato Civico” preziden- 
* tas ir Katalikų akcijos gener.
pirm. prof. L. Gedda, kurio dė
ka per paskutinius rinkimus ita
lų tauta prieš komunizmą buvo
perspėta spaudoje ir plakatuose pcrtacijos, sunaikinusios dalį lie- 
panaudojant tiek daug medžią- tuvių tautos, tikėjimo persekio- 
gos iš Lietuvos gyvenimo bolše- jimas, bandąs išplėšti paskutinį 
vikų vergijoje, numatomasis De ; jos sielos turtą, paskutinę jos vi- 
Gasperi įpėdinis, vasario 16 d. 
proga VLIKui pasiuntė gražų 
kveikinimo laišką. Jame tarp 
kitko sakoma:

’’Laisva valstybė negali už
miršti nepaprastai kilnios lietu
vių tautos, jau eilę metų ken
čiančios po svetimu jungu ir sve
tima, bet kokią laisvę visiškai 
pamynusia, ideologija. į

Katalikiška tauta, kaip Itali- 
ja, negali-nejausti iretuvių tau
tos tragedijos, ji negąli nematy- 
ti tų. persekiojimų...

Kaip Pirmininkas Tautinio 
“Comitato Civico”, jau ketveriĮ 
metai Italijoje ryžtingai kovo-' 
jančio prieš bedieviškąjį mate-į 
rializmą ir komunistinį totaliz- 
mą, noriu pareikšti Vyriausiam 
Komitetui mūsų krikščioniško 
supratimo ir broliško solidarumo

dinės laisvės ir jos žmogiško 
kilnumo apsaugą, politinis jun
gas, kuriuo norima iš šaknų iš
rauti jos krikščioniškąją civiliza
ciją, nepajėgs niekuomet pilnai 
ir galutinai nugalėti šią drąsiai 
kovojančią tautą. Nes, kaip yra 
pasakęs didysis Popiežius Bene
diktas XV, tautos nemiršta; ir 

’Lietuva nežus, nes Dievas ne
miršta”... t - ..

žiedai!

Iš Lietuvos pabėgę žvejai jau Amerikoje

šventės proga Italijos katalikų 
akcijos Vyrų Sąjungos centro 
pirm. Dr. A. Maltarella lietu
viams prisiuntė jautrų sveikini
mo laišką: “Lietuvos broliams, 
garbingam Katalikybės avanpos- 
tui, nuo 700 metų schizmos, ere
zijos, o šiandien marksistinio 
ateizmo nepaimamai tvirtovei”. 
Prisiminus dabartinius persekio
jimus Lietuvoje, sakoma: “Būki-

te pasveikinti kankinių 
Jūsų kraujas yra derlinga krikš
čionių sėkla. Dėka Jūsų Lietuva 
nemirs, negali mirti, nes Jūsų 
auka padaugins ištikimus Kris
taus ir Tėvynės karius!”.

“Visas laisvas pasaulis mato ir 
seka su simpatijomis ir nema
žesne viltimi tą veiklą, kurią su 
nepalaužiamu pasitikėjimu atlie
ka Vyr. Liet. Išlaisvinimo Komi
tetas, kad išlaikytų gyvą tautiš
kumo jausmą, padarytų veiklią 
visų lietuvių valią kovoti su Tė
vynės pavergėju ir priminti jos 
nepriklausomybę. Komitetui, 
kaip ir visai lietuvių tautai... 
mes siunčiame mūsų broliško pa
drąsinimo ir įsitikinimo pareiš
kimą ... kad pastangos bus vai
nikuotos laimėjimu...”

Povilu męs kartojame 
S^^^agą persp$^feąf 
kitės tvirti tikėjime!*...

• Vatikano radijas be norma
lios programos Vasario 16 d. Lie
tuvos nepriklausomybės šventę 
paminėjo atskirai.

® Kovo 4 d. 18 vai. vid. Euro
pos laiku, 17 vai. Grinvičo, 20 
vai. Lietuvos laiku transliuos šv. 
Kazimiero minėjimo programą. 
Bangos: 50,27; 31,10; 25,55; 196 ir 
202.

Mūsiškos aktualijos JAV-bėse
Nepriklausomybės šventė • Adm. Kirk “vienija” visus. 

(Niujorko bendradarbio ALMAUS)
• Plačiai, kiek tai įmanoma 

tokiai mažumos grupei, Ameri
koje nuskambėjo Lietuvos Ne
priklausomybės šventė. Visa eilė 
gubernatorių deklaravo jos gar- 

! bei, didieji laikraščiai kad ir už- 
: kampiuose įsidėjo straipsnius,

Gen. Erskine paskelbus, jog laiškus ar dar trumpesnius pa-

SAVAITĖS ĮVYKIŲ APŽVALGA
A

Pasaulio dėmesio centre vėl at- ; bombonešiams B-36. Personalo 
sistojo

Europa. Čia praeitą savaitgalį Egipto byloje laukiama dery- 
prasidėjo gyvas politinis judė- bų. Sakoma, kad britai sutinka 
jimas prieš pradedamą naują At
lanto Sąjungos Tarybos sesiją 
Lisabonoje. Į Karaliaus Jurgio mas bus išspręstas plebiscitu. 
VI laidotuves suvažiavus atsa-. Krašte daug ramiau, tačiau vasa- 
kingiems politikams, čia ta pro-1 rio 15 d. vienas britų traukinys 
ga spręsta daug svarbių politinių 
klausimų. Trijų didžiųjų valsty
bių užsienių r. min. pirmučiau
siai svarstė V. Vokietijos parla
mento nutarimą įsijungti į Eu
ropos gynimą tik visiškos lygy
bės pagrindu. Jie sutarė V. Vo- 
kitijai vietoj priėmimo į Atlan
to Sąjungą pasiūlyti balsą skun
dų komitete, kur ji galėtų kelti 
belaisvių grąžinimo klausimą, vadą. Fatemi sveikatos stovis 
karo nusikaltėlių klausimą jai esąs kritiškas, 
perduoti pasirašius taikos sutar
tį, o dėl karinės gamybos kontro
lės sprendimo nepadarė. Santy
kiams su Vokietija nustatyti di
džiausia kliūtis yra Prancūzijos 
baimė, kad militariškai sustiprė
jusi Vokietija vėl gali jai pavo
jinga pasidaryti. Prancūzijos 
parlamentas po ilgų debatų visą 
nakti. vasario 17 d. 327 balsais 
prieš 276 patvirtono vyriausybės 
nusistatymą jungtis prie Euro
pos gynimo organizacijos, tačiau 
su sąlygą, kad Vokietijos kariuo-

■ menė būtų pradėta kurti tik po 
to, kai visos 5 kitos valstybės ra
tifikuos susitarimą, ir kad Vo
kietijai niekad nebūtų leista su-

. kurti sąyą ate^B^įmija. Bez 
de GaūHe pasiūlius, šį anfradiė-" 
nį tas klausimas vėl bus svarsto
mas. Vfsa tai beabejo iššauks 
naujų Vokietijos rezervų.

Lisabonoje jau posėdžiauja 
laikinasis Atlanto S. komitetas, 
kuris tarp kitko nutarė praplės
ti Eisenhowerio teises ta prasme, 
kad sąjungai priklausančiom 
vyriausybėm pageidavimus jis 
galėtų reikšti tiesiog, be tarpinių 
organų. Atl. S. pastoviosios ta
rybos vietos klausimas dar neiš
spręstas. JAV stovi už Paryžių 
ir net sutinka jos pirmininku 
skirti britą. Keliama dar Kana
dos užsienių r. min. Pearson kan- 
lidatūra, bet pati Kanada jo grei-

ten būsią 3000.

Farukui pripažinti Sudano kara
liaus ar regento titulą iki klausi-

buvo nuleistas nuo bėgių.
Irane tik tiek naujo, kad vyks

tančių rinkimų kovoje nukentė
jo artimiausias Mossadegh padė
jėjas, buvęs vicepremjeras Fate- 
mi, to posto atsisakęs tik dėl rin
kimų kampanijos. Jį netoli Tehe
rano peršovė į vidurius tūlas mu- 
zulmonas jaunuolis, šaukdamas 
paleisti kalinamą muzulmonų

Korėjoje vyksta šiokios tokios 
kovos, vyksta ir derybos. Nors ir 
lėtai, bet esą pasiekta šiokios to
kios pažangos.- Jau sutarta, kad 
belaisviais apsikeis per 60 d. pa
liaubas pasirašius, bet nesutaria
ma ar visi turi būti grąžinti, ar 
tik tie, kurie norės grįžti. JT sto
vi už teisę apsispręsti, kom. ne
sutinka. Abi pusės sutinka, kad 
po 3 mėn. paliaubas pasirašius 
būtų sušaukta platesnė konferen
cija, bet nesutaria, ką ji svars
tys — kom. siūlo visas T. Rytų 
problemas, o JT tik Korėjos klau
simą. Be to, dar neaišku ar kom. 
sutiks ‘'svetimos kariuomenės” 
sąvokon įtraukti ir kinus ar te

dėl padėties Azijos pietryčiuose, 
kur sukaupta kom. Kinijos ka
riuomenė, neatslūgsta. JAV jau 
pradėjo svarstyti ar nereikėtų 
panagrinėti savo politiką Kinijos 
atžvilgiu. Pirmiausia ruošiamasi 
paskelbti, kad JAV laivynas For- 
mozą gins ir paliaubas Korėjoje 
pasirašius, laivyno vadui ruošia
masi duoti platesnių teisių, rei
kalui esant, pradėti veikti savo 
paties sprendimu, o pagaliau at
šaukti deklaraciją, kad tas laivy
nas gins Kiniją, jei ten užsima
nytų keltis Čiangkaišekąs iš For- 
mozos. Esą, tai nereiškia, kad de
santai ištikrųjų bus, bet tejau-

Trys Klaipėdos žvejai, laivo 
kapitonas Lionginas Kublickis, 
23 mt, Edmundas Paulauskas, 19 
mt., ir Juozas Grismanauskas, 
25 m t, pabėgę į Švediją, iš ten 
nuvykę į Vokietiją, vasario 13 d. 
iš Miuncheno atvyko į Niujorką, ■ voriūną, Laukaitį, Dargį ir Kižy- ‘pareiškė, kad ten tikrai esą 6 ka- Amerikiečių Tarybos vadai pasa- 
atkviesti ALTo. Tą pačią dieną Delegacija įteikė prez. memo- rininkai, jų tarpe gen. Farmba- kė (told) prezidentui Trumanui, 

' randumą Lietuvos išlaisvinimo cher, buvęs Rommelio armijos j°g Jungtinės Valstybės priva-
I korpo vadas, prancūzų iš belais- lo imtis pozityvesnės politikos, 
vės paleistas dar tik 1950 m. Vo-. kiek galima išvengiant karo, su- 
kiečių karininkų esą ir kituose: trumpinti Sovietų vergijai Euro- 
kraštuose: Sirijoje, Jordane. Dėl P°je. “Geležinė uždanga niekados 
to D. Britanija ir JAV jokio ne
pasitenkinimo nerodą, nes tie 
kraštai yra jų pusėje.

Prancūzų vyriausybė prašys 
pasitikėjimo

Naujoji Prancūzijos vyriausy
bė vėl nutarė prašyti parlamen
to pasitikėjimo jos planui tęsti 
derybas dėl Europos armijos kū-

Vokiečių generolai dirba 
kitur 3-

ALTO delegacija pas 
prezidentą

Vasario 15 d. prezidentas Tru-
manas priėmė ALTo delegaciją esą įtariama, kad Egipte dirbą minėjimus. NYTimes “Lithua- 
— Šimutį, Grigaitį, Vaidylą, kaikurie vokiečių karininkai, mans Urge Policy” trumpai pa- 
Kvetkų, Grigalių, Trečioką, Pi- Bonnos vyriausybės kalbėtojas skelbė, kad vasario 15 “Lietuvių-

jie kalbėjo per “Amerikos Bal- . ., , .. ...„ . r. .... . ‘ ir genocido sulaikymo reikalu.
so siųstuvą į Lietuvą, šeštadieni į PrezidentaS pareiškė viltį, kad 
dalyvavo Lietuvos atstovybės Lietuva ir kitos pavergtos tau- 
priėmime, o sekmadienį viešame tos neužilgo atgaus laisvę, bet 
minėjime Webster Hall taip pat JAV to siekiančios vengdamos 
Vašingtone. NYT išspausdino jų,! III pasaulinio karo.
išlipančių iš lėktuvo nuotrauką, j LAIC direktorė Kižytė įteikė 
apibudindamas kaip pirmuosius, ■ prezidentui dovanėlę —- ALTui 
kuriems pasisekė pasprukti iš iš Lietuvos pogrindžio prisiųstą 
bolševikų okupuotos Lietuvos, j gintarinį laivelio modelį, kaip 

Žvejai, kurių vienas kilęs nuo Lietuvos padėką už “Amerikos 
Panevėžio, kitas nuo Zarasų, o. Balso” transliacijas.
trečias nuo Kretingos, buvo su
simokę pabėgti du, o Paulauskui; Valstybės departamente, kur 
pasakė tik tada, kai visi, trys ru- tarp’ kitko buvo pareikšta, kad

Delegacija taip pat lankėsi

nebus nukelta, jei bus siekiama 
sovietų prilaikymo politikos”, jie 
tvirtino. Prezidentui įteikto gin
tarinio laivelio autentiškumas 
buvo užtikrintas visos eilės as
menų ir kartu atkeliavusio laiš
kučio. Per šimtus rankų, paštu ir 
kitaip Lietuvos didvyrių dovana 
pasiekė Niujorko vicekonsulą 
Stašinską, kad būtų perduotas

respublikonas ir O. K. Arm
strong, Missouri respublikonas, 
sukvietė psichologiniam karui 
aptarti konferenciją. Manoma, 
jog joje dalyvaus ir lietuvių 
veiksnių atstovas. JAV-bių ad-. 
ministracijos pareigūnas ryšium 
su tuo pastebėjo, jog iš 100 mil. 
Tarpusavio Saugumo paktu pa
skirtų dolerių maža dalis jau pa
naudota, bet tik pabėgėliams su
šelpti. Visi kiti planai kolkas 
dar tik pradinėje stadijoje.

• Labai yra svarbus ir daug 
pasakąs praėjusią savaitę pa
skelbtas admirolo Alan G. Kirk 
paskyrimas Rusijos pabėgėliams 
remti organizacijos pirmininku. 
Kaip žinome, Kirk vos prieš po
ra dienų atsistatydino iš JAV; 
ambasadoriaus Maskvoje pa- - 
reigų. Pirmojoje deklaracijoje-^0 globą. Nors mums labai 
jis’patvirtinęs, jog rusų tauta ’ turtinai skamba šis “Rusijos Iš- į bet ką Jūsų bendradarbiui pa

kiausia nerems, nes jis reikalin- čianti Kinija grėsmę.
;as namie, ypač, kad yra numa-; Pasaulio akis pastaruoju metu 
tomas busimuoju St. Laurent atkreipė į save Indija, kur da- - 
įpėdiniu. ;bar vyksta rinkimai. Laimi mil-

Vidur. Rytų karinės organi- žinišką daugumą Nehru vadov.
zacijos klausimu formaliai ne- Kongreso partija, tačiau pasiro- 
pasistūmėta pirmyn, bet JAV dė ir aiškus didėjimas komunistų 
jau pradeda didžiulio aerodroma įtakos, ypač pietų Indijoje ir 
statybą Kipro saloje, skirto did. Bengalijoje.

kuo greičiausiai užbaigti parti-1 ganizuoti “ekonominį ir politi
nes rietenas ir imtis darbo kaip ’ nį sabotažą ir teroristinius ak- 
galima greičiau išlaisvinti “mūsų 
brolius anapus geležinės uždan
gos”. Schwartz spėjimu, Kirkas 
pirmiausia stengsis laimėti uk
rainiečių, gudų, kaukaziečių ir 
kitų nerusų tautų pasitikėjimą 
ir juos paimti į savo “Amerikie
čių Rusijos Išlaisvinimo Komi-

tus, prieš kompartijos vadus ir 
tarptautinių darbininkų sąjū
džius”. Raudonosios armijos or
ganas taip pat kaltino, jog šio 
biuro pavedimu Amerikos karo 
lėktuvai jau tiek daug kartų pa.- 
žeidę Sovietų Baltijos jūros ir 
kitas sienas. Kompetetingi asme
nys atsisakė dėl šito tvirtinimo

pabaltiečių transliacijos per Freesai buvo jau užkalti kabinose.
Šiam prisidėjus entuziastiškai, Europe siųstuvą neįvestos tik dėl 
rusų pastangas sutramdę, pagra- techniškų, bet ne politiškų kliū- 
sinę įmesią granatų (kurių ne- čių. Su iš Lietuvos pabėgusiais 
turėjo),Jpivą pritvirtino inkaru, 3 žvejais delegacija aplankė kai- 

kuriuos senatorius, kurie tais vy
rais labai susidomėjo, o sen. Bar
ton net pavedė jiems 2 dienoms 
savo automobilį ir pakvietė į vai
šes kartu su ALTo vykd. komi
tetu.

Atvykusiųjų vyrų vienas jau 
dalyvavo Neprikl. minėjime Bal
timore je, kitas Niujorke. Ir to
liau jie važinės pavieniui, kad 
daugiau kolonijų apvažiuotų.

turėjo),Jpivą pritvirtino inkaru, 
įsėdo į valtį ir prisiyrė prie kran
to. Švedai rusų reikalavimą iš
duoti atmetė. Jiems buvo prime
tama, kad sugadinę laivo instru
mentus, nors jie nieko nelietę ir 
net pamokę rusus, kaip laivą val
dyti. Palaikyti pora savaičių ka
lėjime, jie buvo išleisti į Vokie
tiją, prašant VLIKui. JAV numa
tyta suteikti jiems galimybės ap
važiuoti eilę lietuviškų kolonijų 
ir papasakoti apie Lietuvos gy
venimą bolševikų vergijoje. Jie 
tą jungą jau gerai pažįsta, nes jį 
nešė 7 metus.

— Windsoras. — Nuo pirma
dienio čia vėl sustreikavo Fordo 
9000 darbininkų.

sakyti.laisvinimo” pavadinimas, šios 
programos autoriai tikisi, kad 
admirolo Kirko prestižas turėtų 
pabėgėlius užtikrinti, jog komi
tetas jokiu būdu nemano favo- 
rizuoti rusų prieš nerusus.

Pabaltijo tautos iš tradicinės 
amerikiečių politikos yra remia
mos per “Laisvosios Europos Ko- 

Rusijoje, Hary Schwartz paskū- mitetą”, nors gal ir ne taip efek
tiniuose savo straipsniuose džiau tyviai, kaip mes kad trokštame.

yra mūsų draugai ir nekenčią 
Stalino administracijos. Vienas 
iš jo svarbiausių uždavinių bū
tų rusų “vadovaujančių veiks
nių” suvienijimas ir vieningos 
propagandos prieš Staliną suor
ganizavimas įsteigiant laikraš-

rimo. Socialistai, mat, buvo pa- Į adresatui.
reiškę noro palaukti iki birželio! a Vasario 16 d. Lietuvos pa- _______ t_„.o_______

pažiūrėti, koks bus nau- J siuntinys JAV-bėms P. Žadei- čius ir radiją. Rusų klausimams 
josios nusiginklavimo komisijos jęjg suruošė pasiuntinybėje kuk- NYTimes ekspertas, pats gimęs
pranešimas.

Sabotažas
lius priešpiečius, kuriuose daly
vavo visa eilė svarbių State De-

Kanados radaro tinklo užbai- partamento ir Federalinės vai- giasi admirolo Kirko paskyrimu, - 
girnas buvo sutrukdytas, kai Pa-i — - - - - ’
sirodė, kad 56 Dieselio motorai, 
prisiųsti iš Anglijos, netinka var
toti. Buvę su defektais ar smėlio 
pripilti. Smulkmenų neskelbia
ma. Ir pats įvykis iškilo tik po 
kelių savaičių.

— Vašingtonas. — Kalėjimų

Kuriuos miestus gali 
K bombarduoti?

Kas gali atspėti, kuriuos mies
tus priešas karo metu ryžtųsi 
bombarduoti? Tačiau sava vy
riausybė gali orientuotis, į k'ur 
priešo lėktuvus gali nukreipti jo 
šnipų surinktos žinios.

Į Kanados valdžia paskyrė 2 bit
“Tautų Laisvintojams” sovie- 250 mil. dolerių nupirkti vais- 

| Kurio autoritetą visos rusų ir ne tams, šį “pagaliau”, amerikiečių Į tams, būtiniems oro puolimo at-
• Įdomu, jog lietuvių kritiką rusų grupės mielai pripažinu- iniciatyva skamba baisiau negu ’ vėjy. Juos skirstys, turbūt, ten,

“containment” politikai nusitvė- sios ir esančios pasirengusios po- visos atominės bombos ar rakė- Į kur spėja galimus oro puolimus,
rė sekančią dieną kalbėdamas zityviam darbui. “Anksčiau tar- tos. Raudonosios Armijos orga- ~ ‘ - -
Iowa Valstybėje John F. Dūles pusavyje šmeižtais ir koliojimais nas “Raudonoji Žvaigždė” pra- 
reikalaudamas politinės ir psi- Į užsiėmusi rusų visuomenė yra ėjusiomis savaitėmis klykė,, jog
chologinės JAV politikos, kuri 
išverstų iš kojų sovietų despo

linkusi dabar susitarti”. Vienas ‘JAV-bių žvalgyba suorganizavu- 
iš rusų vadų, esą, pareiškęs, jog ’ si specialų biurą, kurio uždavi

nys kalti priešsovietinius sukili- 
yra labai susirūpinusios rusų mus. “Zwiezda“ sako, jog kon- 
vienybės atsiekime. NYT taip greso svarstyta pavergtiesiems 
pat prisiminė Europoje paskelb- kraštams pagalba šiuo metu yra

. --------J —-- ----------- -----—--------- z —-g, g-- J I
— Vašingtonas. — Kalėjimų tus, nes laisvosios tautos nega- jie susidarę įspūdį, jog JAV-bės J

direktorius pranešė, kad 4 vals- linčios ilgai ištverti tokio ginkla- 
tybėse yra įrengtos 5 stovyklos Į vimosi įtempimo.
komunistams ir kt nepageidau-1 ’ • Vasario 22-23 dienomis žy-

O jie bus paskirstyti tarp šių 
miestų: Montreal, Toronto, Van
couver, Ottawa, Halifax, Esqui- 
mault, B.C., Winnipeg, Windsor 
ir Sault Ste. Marie. •

*«^^*J^W.**O«*** I V v I r** WMUMIV OlUU lllCVU J 1 d

jamiems gaivalams internuoti, Unūs pavergtųjų tautų draugai tą autoritetingų asmenų iš visų praktiškai organizuojama. Biuro 
I jei kiltų karas. , Charles J. Kersten, Wisconsino1 grupių pasirašytą atsišaukimą ' svarbiausias uždavinys vra suor-

— Paryžius. — Slovakijos lė- 
laisvinimo Komitetas taip pat 
įteikė JT prašymą paremti jų 
laisvės siekimus.

paskelbi.no
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Laisvės kovai reikia lėšų
Pergyvename mūsų tautos ir valstybės tragediją. Žiaurus prie

šas okupavo mūsų kraštą ir pavergė tautą. Jei anksčiau su di
džiausiu džiaugsmu švęsdavome mūsų valstybės Nepriklausomy
bės šventę, tai šiandien to džiaugsmo nebegalime parodyti. Nega
lime rodyti ir ašarų, nes šių laikų bejausmis pasaulis jų nesupras 
ir neįvertins. Lieka tiktai viena išeitis — atkakliai kovoti su pa
saulio pabaisa, mūsų krašto pavergėju — komunizmu. Kovoti be 
atvangos, be pavargimo, nesigailint jėgų, darbo ir pinigų Tą kovą 
vedame ne tik žodžiais, spauda, bet ir aktyviai išeidami į diploma- 

, tinę tribūną, kiek tai leidžia šių dienų sąlygos. O tos sąlygos labai 
ir labai priklauso nuo vieno šios žemės dievaičio — pinigo. Visai 
natūralu, kad su mūsų Nepriklausomybės šventės minėjimu pra
dedamos rinkti aukos Tautos Fondui.

Tam aukų rinkimui turėtų parodyti daugiau aktyvumo aukų 
rinkėjai ir daugiau nuoširdumo aukotojai. Praeitis parodė, kad ne
maža dalis; mūsų tautiečių perdėtai garbina pinigą ir Tautos Fon
dui neaukoja. Šiuo atveju mums tenka rausti prieš mūsų tautos 
atkritėlius* —- Kanados raudonuosius lietuvius, kurių tik 2000 as
menų 1944 m. suaukojo Stalinui $21.000. Mes gi negalime nei treč
dalio surinkti, nors nekomunistų lietuvių Kanadoje priskaitoma 
15-18.000. Jeigu kaikurie tautiečiai iki šiol Tautos Fondui visai ne
aukojo, tai kaikurie aukojo mažiau, negu turėtų aukoti elgetai. 
Pav., vienas, kurio turtas vertinamas per $100.000 TF aukojo $1. 
Kitas, kurio turtas vertinamas per $60.000 aukojo 50 centų. Kiek 
jie yra verti, kaip lietuviai?

Jei Kanados 6-7000 dirbančiųjų lietuvių TF paskirtų tik po $5, 
jau turėtume $30-35.000; Deja, vaisiai visai kiti. Tautos Fondo pa
pildymas labiau ir dabiau aktualėja. Pasaulio horizontai niaukiasi. 
Diplomatinė veikla vis labiau įsitempia. Mūsų VLIKas toje srityje 
taip pat turi vis labiau ir labiau pasireikšti. Tam reikalingi pinigai. 
Veikti be pinigų neįmanoma. Jeigu mes 'maldoje prašome Dievo 
palaimos tiems, kurie darbuojasi mūsų tautos labuiK tai turėtume 
tik džiaugtis, kad turime tokių žmonių ir nesigailėti 5 ar 10 dole
rių tam svarbiam reikalui.

Be aukų, be pastangų kraštui laisvės neatgausime. Aiškinimas, 
kad duosime savo tautai aukų, kai ji bus laisva, perdėm klaidin
gas. Kad turėti laisvą savo kraštą, reikia didelių aukų jo išlaisvini
mui, o nelaukti, kad kiti už mus tai padarytų. Prieš aukų rinkimą 
TF pasisako raudonieji ir jiems artimi. Bet tas tik dar daugiau 
turėtų mus paskatinti kruopščiau aukas rinkti ir gausiau'aukoti.

Jau nekartą buvo viešai pasakyta; kad lietuvis, kurs savo lietu- 
tuviškumą rodo tik žodžiais, o ne darbais, yra menkas lietuvis. Pa
rodykime daugiau geros valios savo tautai, savo tėvynei.

J, Vildūnas.

“Aiduose”, rūpinosi žemėlapio 
paruošimu* ir išleidimu. Aš pa
ruošiau studiją “Lietuvos vaka-

Pripuolamas pasišovimas
Mūsų spaudoje neretai palie

čiamas Lietuvos sįenų klausi
mas, prabėgomis paminimas ir 
vėl paliekamas, laukiant, kad kas 
tai, o geriausia svetimieji, jį iš
spręstų. Pulk. J. Lanskoronskis 
straipsnyje “Jungtinė Europa ir 
Lietuvos reikalai” “Drauge”, 
1952. I. 29. gnybteli ir Lietuvos 
sienų klausimu. ’Teko girdėti, Fdijos Rytprūsių etnografiniu 
kad kokia tai komisija tą darbą 
jau dirbanti..Čia ir noriu 
kiek stabtelti.

Nežinau, kuriais samprotavi
mais tai komisijai dar nesusitel- tuvos mokslininkai žymiai to
kus jau prasidėjo spaudoje dis- liau numato ir yra drausminges- 
kusijos dėl darbo apimties. Sa- ni už erzelį bekeliančius ir į 
vuose leidiniuose kiek beįmany- skambų būgną .mušančius politi- 
dami karpėme‘Lietuvos teritori
ją, o mūsieji veiksniai tenkinosi 
“principiniais” aptarimais ar įsi-, 
tikrinimais. Toliau sekė neveik
lus nusiteikimas ir tenkinimasis 
studijomis, kurios net nebuvo 
pilnai panaudotos kovai vesti. 
Kaukurie teisininkai samprotau
ja, kad tegalime kovoti tik dėl 
tų sienų, kurios mums pripažin
tos tarptautinėmis sutartimis. 
Jie pamiršta, kad tarptautinės 
sutartys yra tik tam tikro meto 
galybių žodžio išraiška, išleidžia 
iš akių didžiųjų galybių istorijos 
raidą ir Lietuvos geopolitinę pa
dėtį. Šiuo babilonišku metu nu
stojama lygsvaros orientuotis 
įvykių raidoje.;

Kai ALT kreipėsi į Profesorių 
Draugijos Valdybą, prašydamas 
pateikti kandidatus Vakarinių 
Lietuvos Sienų Komisijai suda
ryti, rodosi, pūstelėjo naujas vė
jelis. Tai Komisijai nespėjus su
sitelkti ir darbą tinkamai, siste- 
matiškai pradėti — jos pirmasis 
posėdis įvyko 1951. VII. 6 — pra
eito lapkričio viduryje, ją tary
tum kokį daiktą, perleidžia Lie
tuvos Patariamajai Grupei. Nuo 
to meto daugiau negirdėti, kad 
kas būtų buvę daroma. Koųgėsi- 
jos sekretorius nuolat judinęs tą 
klausimą apie tą “perleidimą” 
tebuvo ALT painformuotas 1952. 
I. 21. Nors tuo trumpu metu bu
vo kaikas padaryta. Prof. K. 

: Pakštas, paskelbė įdomią .studiją

skelbta, likusi bus atspausta.

sienų klausimu”‘ir toliau tą klau
simą atsidėjęs studijuoja. Prof. 
Dr. P. Jonikas paskelbė dalį stu-

klausimu. Šios studijos tėra įdo
mi apraiška, tačiau "jų buvimas 
dar neišspręs Lietuvos sienų 
problemos. Ji tepasako, kad Lie-

TAUTOS FONDO VALDYTOJAS KANADOJE1

Montrealy
VLIKo nario ir kartu Tautos 

Fondo Valdytojo prof. J. Ka
minsko atsilankymas Kanadoje 
nėra eilinis įvykis, tuo labiau, 
kad tai įvyksta pirmą kartą per 
visą VLIKo gyvenimą-ir kadangi 
jo pranešime Montrealio visuo
menei buvo paliesti visi opieji 
mūsų laisvės kovos reikalai. Dėl 
čia patiekiamo pranešimo san
traukos iš anksto atsiprašau 
pranešėją, jeigu kur būtų pada
ryta netikslumų. Taip pat patie
kiu ir svarbesnius paklausimus, 
kadangi dalis jų neabejotinai iš- 

. kiltų ir kitose kolonijose.
Pranešimas užtruko visą va

landą ir buvo išklausytas su di
deliu įdomumu. Pranešėjas įspė
jo, kad jis kalba ne VLIKo, o tik 
savo vardu.

Prelegentas gražiai pavaizdavo- 
Lietuvių Tautos kovą prieš oku
pante už geležinės uždangos, su
minėdamas ūkininkuos, mokslei
vijos. partizanų ir kitų sluogs- 
nių vaidmenį. Jo manymu, ko
munistinė Rusija nori galutinai 
palaužti Tautos fizinį ir morali
nį pasipriešinimą, nesiskaityda- 
ma su priemonėmis ir jau yra 
deportavusi ar ir visai sunaiki
nusi apie 3 ar 4 šimtus tūkstan
čių lietuvių. Gana autentiškos 
žinios apie dabartinę Lietuvą 
gautos iš kelių tūkstančių pernai 
iš Lietuvos repatrijuotų vokie
čių į Vakarines Vokietijos zo
nas, kurie ten buvo nuk-liavę iš 
Rytų Prūsijos, ieškodami duenes 
ir šiandien yra geriausi lietuvių 
ambasadoriai Vokietijoje už ten 
rastą prieglaudą ir pagalbą.

Kalbėdamas apie laisvės kovą, 
prof. K. pabrėžė, kad ji yra gera
me kelyje ir kad tokiame ji ne
būtų, jeigu ne energinga VLIKo 
veikla, kuri nevisada pakanka
mai ryškiai spaudoje pavaizduo
jama. VLIKo įsitikinimu, Rytų 
ir Vakarų pasaulių susikirtimas 
neišvengiamai turįs baigtis karu 
ir čia įžiūrimi mūsų šansai atgau
ti laisvę. Užtat dabar pats laikas 
rūpintis, kad mūsų byla būtų priimtini. Pagaliau, praeitais m«-

Prelegentas ilgokai panagrinė- 
jo du pagrindinius VLIKo ^skau
dulius — Maž. Lietuvos atstovo 
įjungimo į VLIKą ir susitarimą 
su p. Lozoraičiu. Pirmuoju klau
simu prelegentas nurodė, kad 
pusė VLIKo narių (5), norėtų 
Maž. Lietuvos atstovą įsileisti ir 
savo nuomonę remia laisvės ko
vos jėgų telkimo reikalu, o kita 
pusė (5) nesutinka ir savo nusi
statymą motyvuoja, kad VLIKas 
nėra sudarytas teritorinio atsto
vavimo pagrindais. Prelegento 
nuomone, šioje byloje lemią ne 
paminėti argumentai, o politinės 
VLIKo lygsvaros momentas. 
Antruoju klausimu prof. Ka
minskas pabrėžė, kad VLIKas 
jau nuo savo atsiradimo dienos 
remiasi 1922 m. Lietuvos Kons
titucija ir todėl atmeta bet ko
kias pretenzijas į suverenumo 
tęstinumą, vedamą iš vadistinės ■ 
Lietuvos palikimo. Todėl VLI 
Kas nepripažįsta p. Lozoraičio 
Kybartų aktų, pagal kuriuos p. 
Lozoraitis įgaliojamas būti Mi- 
nisteriu Pirmininku, taigi, even
tualiai — pagal tautininkų reži
mo konstituciją — Prezidentui 
mirus; einančiu ir Prezidento pa
reigas. Lygiai taip pat neapibrėž
ta ir neaiški “Diplomatų Šefo” 
sąvoka, kuri atsirado iš min. 
Urbšio telegramos. Kadangi tas 
postas nėra konstitucinis; tai jis 
tėra privalomas tik tiek, kiek 
diplomatai su tuo sutinka skai
tytis.-Diplomatai tą postą pripa-

La daugiausiai vien dėl prak
tiško reikalo — kad kas nors de
rintų jų veiklą irpastangas. Už
tat VLIKas visą laiką norėjo su 
p. Lozoraičiu susitarti ir tos de
rybos vyksta jau nuo, 1946 m. 
Pirmuoju Berno susitarimu p. 
Lozoraitis turėjo įeiti į Vykd. Ta
rybą Užsienių Tarnybos Valdy
toju, tačiau nuo to jis vėliau at
sisakė. Tolimesnėse derybose jis 
patiekė savo 8 punktus, kurių da
lyje, ypač dviejuose pirmuosiuo
se, remiamasi vadistinių laikų 
palikimu ir dėlto VUKui jie ne-

gyva ir neužmiršta. Tatai ir yra 
vienas iš pagrindinių VLIKo ir 
kitų vadavimo veiksnių uždavi
nių. Kovos pasekmės reikalauja 
kuo didesnio jėgų sutelkimo ir

VLIKas turi savo bėdų.

tais buvo Reutlingene VLIKo ko
misijos pasiektas susitarimas su 
p. Lozoraičiu, kaip su “Diploma
tų šefu”, tačiau VLIKe susitari
mas nebuvo patvirtintas, nes bal
sai pasidalino po lygiai S prieš

5. Susidarė gana nemaloni padė
tis, tuo žalingesnė, kad suskaldė 
visuomenę lyg ir į du frontus ir 
tas ineabejotinai kenkia mūsų 
laisvės kovai. Tačiau pastangos 
daromos toliau. Maž. Lietuvos 
reikalu pasiektas bent laikinas 
kompromisinis sprendimas, pa
kviečiant jų atstovą į Vykd. Ta
rybą. Dėl “Diplomatų Šefo” ti
tulo aiškinamasi, kaip jis supran
tamas pačių diplomatų. Reikia 
tikėtis, kad išeitys bus rastos ir 
anaiptol nedera dėl to gilinti vi
suomenės skaldymą.

Paklausimai turėjo tendenci
jos virsti diskusijomis ir pirmi
ninkaujančiam reikėjo dėti ne
maža pastangų, kad ginčai ne
sudrumstų rimto pranešimo. Iš 
įdomesnių paklausimų buvo: 1) 
Ar VLIKe atstovų santykis blo
kuose 5 prieš 5 jau toks blogas ir 
būtinai reikia vieno nusverian- 
čio? Gal dabartinė padėtis veda 
prie tarimosi, o ne diktavimo, nes 
viena pusė negali nubalsuoti ki
tos? (Rudinskas, Jurkus); Ka
dangi prelegento tvirtinimu “Di
plomatų Šefo” sąvoka neaiški, 
tai gal balsuojant VLIKe už susi
tarimą su p. Lozoraičiu, prieš 
balsavusių grupių siūlymas pri
jungti prie susitarimo tos sąvo
kos apibrėžimą, buvo pagrįstas 
ir reikėjo su tuo-sutikti? Tada 
gal visa 10 balsų būtų buvusi už 
susitarimą su tuo priedu? (Ru
dinskas). 3) Ar teritorinio ats
tovavimo motyvas prieš Maž. 
Lietuvos atstovo įsileidimą jau 
toks antraeilis? Juk Klaipėdos 
autonomija Lietuvai sudarė 
daug galvosūkio? (Daukša); 4) 
VLIKas nėra Tautos Atstovybė 
ir tokia dėtis negali. Už tat "VLI 
Kas negali nepripažinti pasku
tinės Lietuvos konstitucijos bei 
buvusios valdžios pareigūnų su
darytų aktų (Viliušis); 5) ArVL 
IKo lėšos pakankamai kruopščiai 
taupomos? VLIKo pirmininko 
kelionė į Romą ir grįžimas tik su 
Popiežiaus palaiminimu, nelau
kiant net pasimatymo su Italijos 
min. pirm. De Gasperi, VLIKo 
delegacijos betikslis paskutinis 
vizitas į Paryžiaus Jungi Tautų 
sesiją ir kita kelia dėlto abejoji
mų? O ir VLIKo noras leisti sa
vo laikraštį kažin ar yra pa
kankamai pagrįstas lėšų taupy-

kierius. GaRa, kad tie vyrai liko 
dar kartą suvedžioti.

Praeities klaidos
Dabartinė padėtis yra kiek ge

resnė už buvusią 1917 m.A kai lie
tuviai ai kalbėjo apie
etnografines pienas. Tačiau tas 
nusistatymas anuomet nebuvo 
išryškintas* ii^tinkamai pagrįstas 
kovai vėsti. Pav., Rytprūsių pa
dalinimo reikalu ir jų kaikurių 
sričių priskyrimo prie Lietuvos 
1919 m. didesnes pastangas dėjo 
lenkai, kaip patys lietuviai. Lie
tuviai, anuomet nustumti nuo 
Vyriausios ^Tarybos, tegalėjo 
įteikti raštus, kurių įgyvęndini- 
mu mažai kas domėjosi, o lietu
viai ir nesugebėjo visuotinai pa
grįsti savo reikalavimų.

Mano turimomis žiniomis, 
šiandieną yra negeresnė padėtis. 
Antrojo Pasaulinio karo metu 
Šveicarijoje buvęs mūsų diplo
matų būrelis pasišovė bent pa
viršutiniškus metmenis turėti 
“būsimai” Taikos Konferencijai;' 
Tuo metu buvo talkininkauti kai
kurie mokslininkai sienų reika
lu bent studijų apibrėžoms pa
rašyti. Jų viltims nuėjus vėjais ir 
vieton Taikos Konferencijos įgy
vendinus neįtikimiausią parce- 
liaciją, kuriradoprieglobstį slap
tose sutartyse, Lietuvos sienų 
klausimas buvo vėl numarintas. 
Vienas kitas mūsų diplomatų pa
siteiravo, VLIKas sienų reikalu 
1946 bS. Y^uerzburge nutarimą 
padarė. Tačiau tais žygiais klau
simas nebuvo išspręstas. Gi nū
dien klausimas paliktas pripuo- 
lamumams ar atskirų asmenų po
mėgiams. Iš šio tarpsnio kartą 
mes turime išeiti ir visiems klau
simams, o ypač Lietuvos sienų 
problemoms pasiruošti visu rim
tumu.

Klaidinga yra prielaida, kad 
mes, esą, turime remtis tarpvals
tybiniais, nors mums ir nenau
dingais susitarimais sienų klau
simams spręsti, o ypač kai tam 
tikruose tarpsniuose net tokių su
sitarimų pasigendame. Klaidin
ga ta pažiūra, kad sienos yra pra
vedamos vienu kuriuo motyvu,

pav., tautų apsisprendimu. Vai
kiškas galvojimas, kad lietu
viams užtenka turėti vien savą 
polėkį, kuris bus įgyvendintas be 
kovos. Lietuvos sienų klausimu 
reikalingos išsamios studijos, bū
tina gera politinė organizacija, 
kuri jas panaudotų ir taikli pro
paganda, nuolat paraudanti jaut
rius taikinius. Iki šio meto mes 
neturime sutelkę visos mums 
naudingos literatūros ir argu
mentų, neturime geros politinės 
organizacijos, kuri nuolat kovo
tų už mūsąsias sienas, pavaduo
jant pripuolamą privačią inicia
tyvą ir visai negebame panau
doti mums naudingų argumentų 
svetimiesiems skleisti. Mūsų in
formacija gali būti ganėtina, ta
čiau jai panaudoti organizacijos 
dar neturime. Kai tremties me
tu visu įkarščiu spraudžiamasi į 
iškankintos tautos naujus vadus, 
kai dėl valdžios vyksta arši ko
vą, mes juntame, kad neturime 
veik jokios valdžios, nes nūdie
niai svarbiausi klausimai, o jų 
tarpe ir Lietuvos sienos, palie
kama nežiniai.

Uždaviniai
Politinė kova yra tik tuomet 

sėkminga, kai ji darni, remiasi 
tiksliomis informacijomis, tam 
tikros srities darbas atliekamas 
suderintai, specializuojamas ir 
vedama išmintinga propaganda.

Kaikurie duomenys sako, kad 
mūsų informacija sienų reikalu 
nėra nei pakankama, nei visuo
tinė. Jei mūsų informaciniai lei
diniai neretai kalba apie vokie
čių nusiteikimą dėl Rytprūsių ir 
Klaipėdos, semiant žinias iš vo
kiečių leidinių, bijau, kad mūsų 

"diplomatinė informacija šienų 
klausimu yra nepakankama. 
Šios srities žinių rinkimas yra 
nepaprastos svarbos, nes netu
rint nuovokos apie politinių 
centrų nuotaikas kaikurie daro
mi žygiai sienų klausimu gali bū
ti juokingi. ’

Šalia diplomatinės informaci
jos, sektinas mūsų kaimynų nu
siteikimas, jų spauda ir iš tos 
medžiagos sudarytinas archyvas.

Turint visuotinę informaciją, 
kuri turėtų būti nuolat papildo
ma, sudarytinas centrinis orga
nas, priklausantis . vyriausiam 
politiniam veiksniui. Jo uždavi
nys nevien atlikti studijas, pride
rinti laiko reikalavimams, bet ir 
pateikti tinkamus propagandi
nius leidinius, kurių nūdien veik 
neturime svetimomis kalbomis.

Lietuvos sienų klausimas yra 
pernelyg svarbus, kad jį atidėlio
jus ar laukus iki jį išspręs kiti. 
Politinės srities “vadų” ir juok7 
darių netrūkstame, tačiau pasi
gendame rimto darbo, o ypač 
sienų srityje. Tūpčiojimas jau 
yra pavojingas šio meto didžia
jame eisme.

Užpraeitame “TŽ” nr. mūsų 
Niujorko korespond. Almus pa
minėjo JAV delegacijos Pary
žiaus JT kongrese atsakymą į jo 
laišką, prašantį iškelti pavergtos 
Lietuvos klausimą JT forume. 
Šiomis dienomis torontietė p. A. 
Rusmienė taip pat gavo atsaky
mą, pasirašytą to paties Portes 
McKeever, rašytą dar Paryžiuje 
sausio 29 d., bet išsiųstą jau iš 
Niujorko vasario 5 d. P. Rusinie- 
nė buvo pasiuntusi “TŽ” spaus
dinto laiško nuorašą' delegatui 
Mr. Gross.

Kadangi šis atsakymas yra 
kiek platesnis, tai čia pateikiame 
visą jo vertimą:

“Maloni Ponia:
JAV delegacijos vardu prane-' 

šu, kad Jūsų laiškas dėl komunis
tų laužomų Lietuvoje žmogaus 
teisių gautas. Jis perduotas Vals
tybės Departamento pareigū
nams, kurių tiesioginėje žinioje 
yra Žmogaus Teisių klausimas.

Užtikrinu Tamstą, kad JAV 
delegacija taip pat yra susirūpi
nusi Sovietų Sąjungos ir jos ma
rionetinių vyriausybių laužomo
mis žmogaus teisėmis. Mes pa
sinaudojame kiekviena proga iš
kelti šituos nusikaltimus atitin
kamuose JT forumuose, kai juo
se svarstomi tokie klausimai, 
kaip pabėgėlių problema, sulau-

žymai sutarčių Vengrijoje, Bul
garijoje ir Rumunijoje, vergų 
darbo stovyklos ir elgimasis su 
karo belaisviais.

Tuo pat metu JAV delegacija 
vadovauja darbui kuriant žmo
gaus teisių apsaugos garantijas 
per Visuotinę Žmogaus Teisių 
Deklaraciją ir ruošiant Žmogaus 
Teisių Konvenciją.

Dėkojame Tamstai, jog teikė- 
tės mums pareikšti savo nuomo
nę dėl šių problemų, kurios JAV 
taip labai rūpi Jungtinėse Tau
tose”.

Atsakymų daug kas gavo
Paskutiniu metu gaunama ži

nių, kad iš JT delegacijų atsaky
mų yra gavę visa eilė Kanados 
lietuvių. Redakcijai yra prisiun
tęs JAV ir Kanados delegacijų 
atsakymus į savo laiškus kun. Sa
bas iš Sudbury. Min. Garson at
sakymas yra lygiai toks, kaip 
mūsų jau skelbtieji, o JAV — 
toks pat kaip čia skelbiamasis 
p. Rusinienei. Sudbury esą ne
mažai tpkių laiškų gauta.

Min. Garson 
atsakymų į skundus dėl Lietuvos 
pavergimo ir tautos naikinimo 
Toronte yra gavę dar visa eilė 
kitų tautiečių — pp. Žekas, Bra- 
žukas ir kit. Jų turinys; vis toks 
pat.

ARDANČIU PASKALŲ KELIAIS

mo‘atžvilgiu (Kęsgailą); 6) Ar 
yra VLIKe reiškinių-, kurie rody
tų vienos partijos diktatūrą? 
(Kardelis).

Fondo Valdytojas savo atsaky
me nurodė, kad VLIKas veikia 
demokratiniu principu, kur nu-> Parh bet kadangi data nebuvo pa
sveria dauguma, o esama padėtis 
5 prieš 5 veda prie daug bergž
džių ginčų, neduodančių jokių 
nutarimų. Be to, jis nemanąs, 
kad Maž. Lietuvos atstovas bū
tinai prisijungtų prie kurio vie
no bloko, o , ne spręstų klausimo 
kiekvienu atveju pagal savo 
nuomonę, kaip ir kiekvienas gal
vojąs asmuo. Jeigu sutelkimas 
laisvės kovai liekąs pagrindis už
davinys, kurio siekiant Maž. Lie
tuvos atstovas turįs būti įsileis
tas į VLIKą. Teritorinis moty
vas nesąs labai svarbus, nes da
bartiniai Maž. Lietuvos judėjimo 
vadovai nestovį už Maž. Lietu
vos autonomją, o siekią visiško 
susijungimo su Lietuva. Dėl va
distinės Lietuvos palikimo ne
pripažinimo prof .Kaminskas pa
kartojo tik savo tezę, kad VLI 
Kas buvo sudarytas iš visų Lie
tuvoje veikusių partijų ir kovos 
sąjūdžių, todėl esamomis sąlygo
mis atstovavo ir atstovauja tau
tą ir niekad nesutiks pripažinti 
vadistinio Lietuvos režimo pali
kimo, nes jo aiški tautos daugu
ma nerėmė ir jis jai buvo pri
mestas prievarta.

VLIKo lėšų naudojimas esąs

ir Paryžių buvo VLIKo svarsty
tos ir jų finansavimas sutartas. 
Į Romą vykta tikslu tartis su p. 
Lozoraičiu. Ta proga buvo pra
šyta ir gautas audiencijos paža
das su Italijos min. pirm. De Gas-

metų sudaroma sąmata. Ji per
žiūrima Finansų Komisijos k po 
to eina į VLIKą patvirtinimui. 
Atsiskaitymas reguliariai tikri-

skirta ir, gal būt, būtų tekę ilgai 
jos laukti, tai VLIKo delegaci
ja ir turėjusi nuo to atsisakyti. 
Paryžiun buvo vykta pasirašyti 
memorandumą Genocido reika
lu. Tačiau ne VLIKo kaltė, jeigu 
jo delegacija ten tuo pat reikalu 
netikėtai radusi p. Lozoraitį, ku
ris tą pareigą už VLIKą jau bu
vo atlikęs. . VLIKas laikraščio 
reikalą yra svarstęs ir nutaręs, 
kad per jį būtų galima reikšti VL 
IKo derinamąsias pastangas, in
formuoti visuomenę ir išlyginti 
dalį aštrumų, kurie spaudoje ir 
visuomenėje susidaro. Lėšų klau
simas esąs opus ir negalį būti 
kalbos apie TFondO “lėšų įšal
dymus iki grįšim į Lietuvą”. Da
barties reikalai jų esą nemažiau 
reikalingi Apie kurios nors vie
nos partijos diktatūrines pastan
gas VLIKe nesą nė kalbos. To
kių pastangų buvę iš Nacionalis
tų partijos, bet ji iš VLIKo bu
vusi išprašyta.

Tenka pasidžiaugti,'kad pre
legentas sugebėjo blaiviai ir šal
tai atsakyti į kaikuriuos gana 
grubia forma patiektus paklausi
mus, kurie anaiptol neatitiko 
pranešimo lygiui. Reikia tikėtis, 
kad pranešimas gerokai prablai
vins Montrealio nuotaikas, ku-

Yra žmonių, kurie viską nori teksto, todėl negalėjo žinoti, kas 
įtraukti į politinių rietenų areną 
ir triukšmą kelti visokia kaina. 
Matyti, gavę iš augščiau organi
zuotai pravedamą šūkį, tam tiks
lui mėgino panaudoti ir Australi
jos bendruomenės suvažiavimą.

Užuot pasirūpinus, kad iš maž
daug 8000 Australijoje gyvenan
čių lietuvių suvažiavimo atsto
vų rinkime dalyvautų ne kokie 
250 ar 300, buvo sugalvota ben
druomenės suvažiavimo titulu 
gudriu triuku pravesti jų parti
jai, bet ne visai bendruomenei 
priimtiną rezoliuciją. (Ji spaus
dinta “Nepr. Lietuvos” ir “Dir-. 
vos”. — Red.). •

Apie tai “NL” Nr. 2/52 taip ra
šo: “... tik keli dešinio sparno 
atstovai kėlė erzelį ir triukšmą, 
norėdami sukliudyti jiems nepa
lankias rezoliucijas ar nutari
mus”. Ir toliau skelbiama mini
moji VLIKą smerkianti “rezo
liucija”. Tačiau apie tą pačią 
“suvažiavimo priimtą rezoliuci
ją” jau geriau informuotas “Aus
tralijos Lietuvis, Nr. 1/52, kurio 
redaktorius pats buvo suvažiavi
me, taip rašo: “Po to buvo pasiū
lyta rezoliucija, kuria puolamas 
VLIKas, neturint konkrenčių 
faktų nei pagrįstų kaltinimų, o 
ir pati rezoliucija buvo sureda
guota nepriimtina forma. Dėl 
jos kilo labai ilgi ginčai (štai ką 
reiškia partinių rezoliucijų kiši
mas į nepartinius bendruomenių 
suvažiavimus. Aut.), pareikala
vę viso suvažiavimo laiko, kol 
galų gale 30 atstovų (iš 45) atsi
sakė dalyvauti jos svarstyme ir 
už ją pasisakė tik 15 atstovų. 
Tuo būdu rezoliucija nebuvo pri
imta”.' “AL” dar prideda: (tuo 
metu, kai suvažiavimas “puola 
VLIKą”) — “puodas katilą vai- 
noja — abu labu tokiu” — soli
darumo mokesčio vos 6 svarai 
krašto valdybos kasoje...” Tai
gi, graži “rezoliucija”: 30 atstovų 
atsisako ją svarstyti, gi 
ima”.. 
kias- “i 
skelbti.

Gi ją atsisakė 30 atstovų svars
tyti ■ todėl, kad, kaip pažymėjo 
adv. S. Balčiūnas, Adelaidės ben
druomenės pirm. Lapšys, adv. 
Mauragis, prof. Pr. V. Raulinai
tis ir kit, kad bendruomenės 
jiems nepavedė svarstyti politi
nių klausimų, pagaliau PLB su
važiavimai ne tam ir skiriami, 
toks svarstymas išeina iš jų kdm- 
petencijos ribų, pagaliau, šuva- niuojamai tėvynei, o kiek — jų 
žiavimas, norėjęs smerkti kitus, partijai ar tų partijų “rezisten- 
pasirodė neturįs net susitarimo cinei santarvei”... (Ne hlj).

Saugomasi atominių ginklų įšmugeliavimo
Iš Vašingtono pranešama, kad 

specialiai apmokyti daliniai sau-

“pri- 
. — ir tai visų vardu. To- 
baikas” gali tik “NL”

kur “gerai”, o kas “blogai”. Gi 
rimtas suvažiavimas negali nu
tarti reikalauti, kad turi būti pri
imtas susitarimas, kurio jis netu
ri net teksto, be to, niekas ne
nurodė, kokios konkrečiai VLI 
Ke partinės rietenos turi būti 
pasmerktos. VLIKe nėra atsto
vaujama nei Pietų Lietuva, ne
buvusi N. Lietuvos ribose nuo 
1918 m., nei eventualiai Rytų 
Lietuva ir kt. sritys, todėl nėra 
pagrindo į jį būtinai per jėgą kiš
ti ir kitas oanašių sričių institu
cijas. Pagaliau jei jau net teisė
ti prezidentai su ministėriais ne
turi kompetencijos pasiskirti sa
vo valdžios paveldėtojus, tai kaip 
galima rimtam suvažiavimui 
kalbėti apie institucijas ir jų su
kūrimą, kurių nenumato jokie 
įstatymai. Pagaliau net pats “fiu- 
reriukas” J. Žukauskas prisipa
žino, kad “toji rezoliucija yra ne
priimta”, kad jie pralaimėjo, o 
laimėjo demagogai Raulinaitis, 
Balčiūnas etc.“ Ir vis dėlto ne
partine besivadinanti “NL“ kal
ba apie “rezoliuciją”, kuria ne
bent pasismerkė patys save ir 
tuos partinius fanatikus, norin
čius PLB įvelti į partinius ginčus.

Bet tokių dalykų yra ir dau
giau. Štai, vienur paleis gande
lį, kitur paskalą — “žiūrėk, taip 
žmonės kalba ar ten ir ten rašo, 
“VLIKe tas ir tas yrą”, nors to 
iš tikro visai nėra ar bent ne taip 
yra, žodžiu, nuo savęs pridės, pa
dailins, iškreips — ir jau iškepta 
“sensacija”. Tokią “sensaciją” 
paleido ir “Tremtis”, skelbdama, 
kad “užjūrio liet, spaudoj pasiro
dė informacijų apie galimus pa
sikeitimus VLIKo vadovybėje. 
Kandidatais į VLIKo pirminin
kus minimas Matulionis ir prel. 
Tulaba”, kita kartą paleidžia 
“hlj” per “NL” — ir žiūrėk, jau 
“spauda rašo”, “žmonės kalba”. 
• Tokių “reformų” ir plepalų 
minimųjų “rašytojų” stilium ra
šant, būtų galima prirašyti, iš 
piršto išlaužti arba savaip “ap
dailinti”—daugybę. Galima rašy
ti ir apie neveiklumą, bet tektų 
pasižiūrėti, kas dar veikia, o kas 
tik Savo kromeliu rūpinasi.
. VLIKas dirba, ką gali, o jei ne
reaguoja į visus tokius “raštus” 
— tat dar nereiškia, jog jis jau 
būtų kaltas. Rašantieji tepasižiū- 
ri pirmiausia į Tėvynės Lietuvos 
labui skiriamą savo “nesrovinį 
veiklumą”,
tikro eina jų taip dažnai links-

* būtent, kiek jis iš

nalas muitinėje esąs specialiai 
paruoštas atominės energijos ko-

goja svarbiuosius JAV uostus, misijos. Pakrančių sargybai įsa-
kad nepavyktų slapta įvežti A 
bombų ar kitų pavojingų ginklų. 
Augštas muitinės valdiningas 
pakomisijai pareiškė, kad gali
mybė įvežti baisių ginklų puoli
mui iš vidaus, įpareigojanti im

rios dirbtinai kaikurių veikėjų tis “daug didesnio atsargumo”, 
buvo ardomos ne vien tik VLIKo, negu iki šiol buvo imamasi prieš 
bet ir Tautos Fondo rėmimo at*- jšmugeliavimą narkotikų, aukso 

ir kitų brangenybių.
Svarbiausias tikrinimo perso-

^vilgiu. Pr. Rudii
(Nukelta į 3 psl.)

kyta ypatingai saugoti pakrantes 
ir laivus nuo galimo sabotažo. 
Pasak pakr. sargybos komendan
to adm. A. Richmond, kas mėnesi 
į Niujorko uostą įplaukia 30-40 
laivų, pakrautų sovietų ar jų sa
telitų uostuose. Juos iškraunant 
yra atkreipiamas “muitinės” 
ypatingai dėmesys. Ieškojimas 
sunkus, nes turimos galvoje ne 
vien A bombos, bet ir kiti pavo
jingi ginklai.
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Najoks atsiliepė - šūktelkim...Toronto L. K. Bažnyčios statymo reikalu
Nuo vasario 2 d. naujos bažny

čios projektų priėmimo komisi
ja nagrinėja prisiųstus lietuvių 
inžinierių - architektų eskizinius 
projektus. Be gautų 10 projektų 
dar 4 randasi Toronto geležin
kelių muitinėje. Šie gražūs pro
jektai, prisiųsti iš JAV, dar vis 
neišduodami iš muitinės, nes, pa
gal Kanados įstatymus, už betko- 
kį konstrukcinį brėžinį, prisiųstą 
iš užsienio, reikalinga mokėti 
muito 3% visos pastato vertės. 
Visa tai sudaro daug kliūčių. Ta
čiau, reikia tikėti, kad greitu lai
ku komisija išrinks projektą 
naujajai Toronto lietuvių bažny
čiai. Po to, kaip galima greičiau, 
bus vykdomi visi paruošiamieji 
darbai ir pradedama statyba.

— Gal po 20 metų ir galėsit 
pradėti statybą — Anksčiau ne
bus pinigų, — kalbėjo kaikurie 
asmenys steigiamajame BSF su
sirinkime. Dar nepraėjo nė 20 
mėnesių, o Toronto liet, parapija 
jau turi naujai bažnyčiai statyti 
žemę ir būsimą kleboniją pui
kiausioje susisiekimo vietoje 
Bloor St. 1639, o be to, aiškiai pa
žadėtą bažnyčios statymui pasko
lą iki $200.000 ilgam išsimokėji- 
mui iš mūsų arkivyskupijos vy
riausiojo ganytojo J. Em. kardi
nolo James McGuigan.

Viskas vyksta lyg Kanos ves
tuvių stebukle. Mes tik džiau
giamės, vaišinamės, o visa kita 

, ateina. Taip, viskas ateina ir mes 
turėsime savo bažnyčią. Moteriš
kė pasveiko prisilietusi rūbo, 
įvyko stebūklas, bet prie Kris
taus reikė j d prisiliesti. Stebūklui 
pagrindinė sąlyga — paties žmo
gaus akcija tikėjimu ir darbu. 
Mūsų bažnyčios statymas yra 
laukiamas stebūklas. Visi gerai 
supranta, kad per pora metų ne
galėsime to turėti savo jėgomis. 
Per Dievo palaimą mes tai gali
me turėti, bet mes visi turime 
prisidėti — pristatyti tą vande
nį, kad būtų iš ko padaryti vyną. 
Turime įnešti kiekvienas savo in
dėlį darbu, auka, patarimu. Nė 
vienas katalikas negali teigti, 
kad jis yra tikras katalikas, nors 
būtų ir katalikiškų organizacijų 
eilėse, jei jis pats savo ar kito 
tautiečio kataliko auką nukreip
tų kita linkme nuo savo bažny
čios statymo. Čia kiekvieno eg
zaminas, kiek jis yra arti prie sa
vo tikėjimo.

• Kun. Alfonsas Lipniūnas sakė, 
tik išbėgus bolševikams iš Lie
tuvos: -

— Aš jaučiu pažeminimą prieš

TAUTOS FONDO VALDYTOJAS KANADOJE
(Atkelta iš 2 psl.)

Toronte '
Torontiečiai prof. Kaminsko 

tesulaukė tik vasario 16 d., nors 
buvo tikimasi anksčiau. Visuo
menė Nepriklausomybės Akto 
signatarą išgirdo iškilmingame 
minėjime, o organizacijų atsto
vai gavo progos išklausyti jo 
pranešimo ir atsakymų į klausi
mus specialioje konferencijoje.

Prof. K. pranešimas buvo pa
našus į montreališkį, nors glaus- 
tesnis. Perdavęs VLIKo sveiki
nimus kolonijai ir padėkojęs už 
aukas TFondui, primindamas, 
kad Toronto kolonija Kanadoje 
pirmauja, prof. K. perėjo prie 
savo pranešimo. Aptaręs tragišką 
Lietuvos padėtį bolševikinėje 
okupacijoje ir augančią tarptau
tinę įtampą, Pr-of. konstatavo, 
kad mūsų bylos padėtis tolydžio 
gerėja. JAV jau seniai yra pasi
sakiusios už mūsų laisvę, D. Bri
tanija tai parodė globodama ir 
dalyvaudama pastarojoje Euro
pos apjungimo sąjūdžio konfe
rencijoje. Mūsų byla pagerėjo ne 
be mūsų pastangų. Tai daugiau
sia VLIKo nuopelnas, nors jo ne 
visi darbai yra žinomi viešumai. 
Pastaruoju metu iškilę nesklan
dumai, kurie skaldo emigrantinę 
visuomenę, iššaukia “opoziciją”, 
net siūlymus kurti naują.organą, 

. yra apgailėtini ir turėtų būti iš
gyvendinti tiek iš VLIKo, tiek iš 
visuomenės: Nesklandumų prie
žastys esą dvi: Mažosios Lietuvos 
atstovo ir Lozoraičio klausimai.

Plačiai žinomus argumentus 
ūž ir prieš įvedimą Mažosios Lie
tuvos atstovo į VLIKą Prof. K. 
sumini su aiškia tendencija už 
įvedimą, o p. Lozoraičio preten
zijas atmesdamas, kaip nepagrįs
tas nei juridiškai, nei morališ
kai, nes vad. “Kybartų aktai” ne
turi jokios galios ir susikerta su 
VLIKo darbų pagrindan padėta 
demokratine konstitucija, o as
meniniai p. L. nuopelnai riboja
si valdininko karjera. Kohstata- 
vęs, kad su pasiuntiniais darbo;

savo tautiečius. Jei jie mane neiš-1 dar nebuvo atspausdinti, o aukos 
vežė, tai jie laikė mane prastu1 jau buvo užpajamuotos.
kunigu, ar per mažai dirbau. j Lietuvi Katalike, naujos baž- 

Jis jautė gėdą prieš save, nors nyčios statymo reikale tu negali 
jis buvo ir labai veiklus. ....

Toronto lietuvi katalike, ar ne- Kristų ir tuo įsipareigoji prisi
jauti pažeminimo prieš kitus ir 
pats prieš save, kad gal nepakan
kamai paremi (pagal savo išga
les) bažnyčios statymą. Tiesa, 
gal jauti džiaugsmą, kad ir savo 
auka galėjai prisidėti padėkai ir 
garbei Visagalio, kuris mus atve
dė į čia iš to raudonojo tvano, 
kaip žydus į žadėtąją žemę. Jis 
mūsų neapleido, Jis mūsų neap
leis ir toliau. Mūsų meilė ir pa
garba Jam yra tik mūsų darbai 
ar aukos tiems darbams. Nenusi
sukime nuo Jo mūsų patogumuo
se, kad Jo palaimos ranka nenu
sisuktų nuo mūsų.

‘‘Bažnyčios Statymo.Fondo pi
nigai yra visiškai atskirai tvar
komi nuo einamosios parapijos 
kasos. BSFondui aukos ir kitos 
pajamos ir išlaidos yra griežtai 
tik BSF Valdybos vedamos pagal 
visuotino parapijos susirinkimo 
patvirtintus nuostatus. BSF Val
dyba įvedė naują tvarką aukų 
pakvitavimui. Pradedami išsiun
tinėti aukotojams pakvitavimai 
už 1951 m. aukas, kurie bus tin
kami pristatyti Kanados mokes
čių įstaigai. Ten yra įrašyta ben
dra suma laike 1951 metų visų 
aukų, kurios buvo gautos pagal 
aukų lapus po 1951 m. sausio 1 d. 
ir aukų vokeliais ligi 1951 m. 
gruodžio 31 d. Tame laikotarpy
je, visos aukos gautos pamaldų 
metu buvo rinkėjų suskaičiuoja
mos ir bendru aktu užpajamuo- 
jamos, o vėliau vokeliai ir aukų 
lapai buvo įregistruojami į auko
tojo kartoteką. Kartotekai vado
vavo p. Vladas Simanavičius.

Nuo š.m. "vasario 3 d. kiekvie
na auka yra užregistruota atski
rų pajamų kvitu, kuris įrašomas 
į kasos knygas pagal kvito šak
nelę, o kvitas kaip galima grei
čiau, įteikiamas aukotojui arba 
išsiunčiamas paštu. Nevardintos 
aukos, gautos šv. Mišių metu, įra
šomos vienu kvitu. Taip pat kvi
tai yra išduodami, kai aukotojai 
aukas įteikia bet kuriuo kitu at
veju. .

■Bendri pakvitavimai už 1952 m 
nebus atskirai siunčiami. Dingus 
kvitui, auką bus galima patikrin
ti pas kasininką pagal kvitų šak
nelę. vilegiją naudotis Port Arthur ir

Aukų pakvitavimai už 1952 m. Dairen uostais bei Pietų Man- 
sauSio mėn. bus prisiųsti anksty- džiūrijos geležinkeliu. Kai 1949 
vesniu būdu, nes naujieji kvitai į m. Kinijoj įsigalėjo komunistai,

eigoje niekad jokių nesusiprati
mu nebuvo, kad nesusikalbama 
tik su p. L., kuris jau ir nėra vei
kiančiu .diplomatu, kad pasiunti
niai dar aiškinasi “diplomatų še
fo” turinį, prof. K. pastebėjo, 
kad, išsprendus Maž. Lietuvos 
atstovo klausimą ir VLIKą kon
solidavus, L. klausimas taip pat 
išsispręstų. Liko neaišku, kaip. 
Gal būt, prof. K. turėjo galvo
je “TŽ” Nr. 50 vedamajame “At
virai kalbant’ — pareikštą min
tį, kad konfliktas VLIKe, kai 2 
nariai atsimetė nuo reikalavimo 
susitarimą tvirtinant pasisakyti 
dėl “d. šefo” turinio, buvo są
moningai iššauktas partinių var
žybų sumetimais, juoba, kad ne
buvo paaiškinta, kodėl paties 
prof. K. antrihinkas tada balsa
vo už patvirtinimą, jei p. L. pre
tenzijos laikomos atmestinom. 
Baigdamas prof. K. pastebėjo, 
kad derybos dabar vyksta tarp 
partijų centrų JAV, reikšdamas 
vilties, kad išeitis bus rasta, 
nusistatymas turi būti aiškus, 
kad vadovybė turi būti išlaikyta 
ir sustiprinta — pasisakydamas 
prieš šūkius, kad ji atgyventa, 
nes kaitaliojimai žlugdytų visą 
mūsų reikalą.

Po pranešimo net 19 dalyvių 
kėlė ne po vieną klausimą. Iš jų 
tik keletą ryškesnių.

Bene visuotinę nuotaiką išreiš
kė inž. Sližys, pastebėdamas, 
kad Kanados lietuviai’ jaučiasi 
aplenkiami su informacijom ir 
lauktų atvykstant mūsų centrų 
atstovų, kurie visą savo laiką 
skirtų kontaktui su čionykščiais 
organais, kad pačiame VLIKe 
perdaug partinių varžybų, pana
šiai kaip mūsų centre Montrea- 
ly, kur šaukiama apie vienybę, 
garsinama kolonijos didybė, o 
KLB kūrimo darbas uždelstas sa
botuojant partiniais sumetimais, 
lietuviškoje veikloje ir TFondo 
rinkliavose atsiliekama net nuo 
smulkesnių kolonijų ir tt Tad ar 
netiktų centrams: “Daktare, .iš-

.0

likti neutralus. Arba tu seki 

dėti Jp reikale, arba tu išsižadi 
Jo, Jį apleisdamas. Ir kada tu 
meldiesi priė jo, prašydamas pa
ramos sau ir savo artimiesiems, 
ar negirdi Jo prašymą paremti 
Dievo namų — bažnyčios staty
mą. Dar šiandien persvarstyk, 
kiek tu prisidėjai ir kiek tu gali 
tikrenybėje prisidėti.' Jūsų aukų 
laukia Toronto lietuvių bažny
čios statyba.

Bažnyčios Statymo Fondo 
Valdyba.

Š. Atlanto Sąjungos karo vadai Vašingtone
Iš kairės į dešinę, sėdi: gen. Įeit. Ch. Foulkes, Kanada, Š. Atlanto S. kar. korrf. pirm.; Sir 
W. Elliot, D. Brit.; viceadm. I. Wright, JAV; adm. Mc Cormick, Atlanto j. laivyno vadas; 
gen. Įeit. P. Ely, Prane, ir adm. J. H. Foskett, JAV; stovi: gen. maj. M. Foullien, Belg.; 
adm. S. Ramlau-Hansen, Danija; oro vice maršalas H. Campbell, Kanada; adm. J. H. A. 
Van Foreest, Oland.; gen. Itn. E. Frattini, Italija; adm. J. E. Jacobson, Norvegija ir brig, 
gen. D. A. Ferreira, Portugalija.

IŠ PASAULIO POLITINIU SŪKURIU
Ar išeis rusai iš Mandžiūrijos
Mandžiūrija turtingiausias mi

neralais ir pramoningiausias Ki
nijos kraštas. Dėl to tai ir Japo
nai ten taip veržėsi. Kai Japo
nai buvo sumušti, paskutinėmis 
karo dienomis -Mandžiūrija oku
pavo Sovietų Sąjunga. Pagal su
tartį dar su Čiangkaišeko vyriau
sybe Sov. Rusija laidavo sau pri- 

gydyk save”? Atsakydamas prof. 
K. pažadėjo kelti ryšių su Kana
dos lietuviais klausimą VLIKe ir 
JAV; partinio momento įtakos 
VLIKe nepaneigė, o į kitus p. S. 
klausimus atsakė, kad vyriausy
bės sudarymo klausimas dar ne
sprendžiamas, kad sienų klausi
mu VLIKas pasisakęs plačiaja
me memorandume — visos lietu
viškos žemės.

Į klausimą ar Mažosios-Lietu- 
vos atstovo klausimas iškilo VLI 
Kui vykdant savo uždavinius, 
ar jis buvo iškeltas ginčijantis 
dėl grupių santykio (Šapoka), 
prof. K. atsakė, kad jis iškilęs 
vykdant uždavinius, nors nenu
rodė, kokie būtent uždaviniai jį 
iškėlė. Tam pačiam klausėjui 
buvo atsakyta, kad su p. Lozo
raičiu derybas vedusios delega
cijos pareiškimas, išplėštas iš El
tos biulet., spaudai išsiuntinėtas 
šidiškio, VLIKo pirmininko bu
vęs priimtas, bet jo paskelbimas 
šiuo momentu ir profesorių nu
stebinęs. Gi dėl “NL” paleisto 
gando, kad jis į VLIKą negrįšiąs, 
“kol jis nesusitvarkys”, prof, nu
sijuokė, kad kiti už jį kalbą, bet 
pastebėjo, kad gal pavėluosiąs 
ir rasiąs viską sutvarkyta.

Į Matulaičio klausimą ar VLI 
Kui vykdant savo uždavinius ne
iškilo ir Vilnijos atstovo klausi
mas, buvo atsakyta, kad ne ir 
kad vilniečiai nesą susiorganiza
vę. Toliau dar buvo atsakyta: 
(Karkai) kad VLIKą paremti ki
tokiom formacijom negalima, 
nes griūtų jo pagrindai — tęsti
numas iš krašto, kad iš įšaldytų 
Lietuvos kapitalų VLIKą negau
na nieko; kad MLT savo preten
zijų turėti atstovą VLIKe neatsi
sakiusi, kad ji pinigais esanti re
miama daugiau negu kiti orga
nai (Kiršoniui); kad su lenkais ir 
vokiečiais ryšiai užmegsti ir vo
kiečių tarpe rasta palankumo, 
bet Maž. L. klausimas nejudin
tas (Tamašauskui ir Kuolui); 
kad LRS yra pastangos surasti 
visuomeninę atramą p. Lozorai-

Mūsų miels “Keleivis” iš Miun- miršta ir kad tai turėtų mums 
cheno rašo, kad Rudolfas Nau- lengvinti pašalinti atgyventus 
joks Hamburge kalbėjęs. Tai tas 
pats, kurio “Kur srovė aprimsta” 
“TŽ” prieš metus spausdino. 
“Memellandtreffen” susirinkime 
šitaip porinęs: “Šita maža tau
ta... paskutiniais metais pri
glaudė daug rytprūsiečių ir juos 
išsaugojo nuo nuogos bado mir
ties. Tuomi Lietuva kaipo vie
nintelė tauta iš mūsų buvusių 
Rytų kaimynų atsiribojo nuo 
brutalių priešo sunaikinimo bū
dų. Nežiūrėdama savo pačios 
vargo, toji tauta davė pavyzdį ir 
prisipažino prie krikščioniškos 
Vakarų kultūros. Aš manau, kad 
jau vien šitai neturėtų būti už-\

Mao taip pat panoro visiškos lais
vės Mandžiūrijoje. Tada buvo pa
sirašyta Sovietų-Kinijos sutartis, 

mas nebuvo surištas su nepasiti
kėjimo klausimu, o karalius ne- 
vykstąs protokoliniais motyvais, 

pagal kurią rusai iš anų miestų nes ir į Baudonino senelio Alber- 
bei geležinkelio rajono turi pasi
traukti kaip tik bus sudaryta tai
kos sutartis su Japonija, bet'ne 
vėliau kaip 1952 m. Vasario 14 
d. sukako lygiai 2 metai nuo tos 
sutarties pasirašymo. Bet ir ta 
proga šis klausimas riei vienos 
pusės neiškeltas. Neprisimena jo 
ir Peipingas, nors pačią sutartį 
paminėjo. ,

Taftas tik už paramą Europai
Senatorius Taft, kuris pasi

skelbė statysiąs savo kandidatū
rą į prezidento vietą, “Rheini- 
scher Merkur” korespondentui 
užginčijo, kad jis esąs už aplei
dimą Europos. Tai esą tik jo prie
šų paskalos, kurie tikį, kad Euro
pos visuomenės nuomonė galinti 
paveikti balsuotojus. Į klausimą 
ar jis neginąs minties, kad JAV 
turi pasitraukti iš Europos kon
tinento, palikdamos tik D. Brita
nijos salose, Taft atsakė: ”Ne. Aš 
siūlau tik, kad mes remtume Eu
ropos gynimą tik tiek, kiek mes 
pajėgiame”. Jis tik sakęs, kad 
daug lengviau ir pigiau ginti sa
las su oro ir jūrų laivynu, negu 
kontinentą su sausumos kariuo
mene. JAV turį permažai žmo
nių, ir Europa negalinti būti gi
nama be europiečių. Europiečiai 
patys turį sukurti savo ^rmiją.

Konfliktas Belgijoje dėl 
Jurgio VI laidotuvių

Belgijos parlamentas 91 balsu 
prieš 84 pasmerkė vyriausybės 
nutarimą, kad į Jurgio VI laido
tuves vyktų ne pats karalius 
Baudonin, bet jo brolis. Socia
listai ir liberalai priekaištauja, 
kad Belgija tuo būdu netinkamai 
reprezentuojama, nes kitų vals
tybių dalyvauja patys karaliai. 
Jie laiko, kad šis balsavimas reiš
kia nepasitikėjimą vyriausybei 
ir ji turi pasitraukti. Tuo tarpu 
vyriausybė laiko, kad balsavi-

čiui (Treigiui); kad dėl Meierio 
paskyrimo esą nepasitenkinimo 
Londono ir Vašingtono atstovy
bėse (Lėliui) ir tt

Atsakinėdamas, į klausimus, 
prof. K. pastebėjo čia kalbąs ne 
VLIKo, bet savo vardu. Daly
viams tai ir taip jau buvo aišku. 
Žilagalviui laisvės koyų vetera
nui visi reiškė pagarbos ir išlaikė 
rimtį. Tik p. Kalendra išsišoko, 
paskaitydamas KLCT Toronto 
skyriaus reikalavimus VLIKui, 
kai organizacijų atstovai buvo 
sukviesti tik pranešimo ir atsa
kymų į klausimus išklausyti.

miršta ir kad tai turėtų mums 

priešingumus ir rasti naujų gali
mumų teisingam sugyvenimui”. 
Jis prisipažinęs, jog jie “vokie
čiai nevisai gerai pasielgę su sa
vo “mažaisiais kaimynais” rytuo
se ir nesugebėję laimėti tų tautų 
simpatijų”. Bet “Keleivis” pažy
mi, jog tam pačiam laikraštuky- 
je “MD” tūla grupė reikalauja 
“freistato”, kur lietuviams, kaip 
geriems vyrams, būtų galima su
teikti autonomiją! Viliamės, jog 
VLIKo reikalų su Memelaende- 
riais tvarkytojas M. Brakas pa
darys, kas galima, jog vis dau
giau Rudolfų Naujokų, Kakies, 
Talašių būtų laimėta. Almus.

to laidotuves Anglija 1934 m. 
prisiuntė tik Windsoro princą, 
kai Anglų karaliaus Jurgio V 
laidotuvėse buvo dalyvavęs pats 
Belgijos karalius. Protestuoda
ma, opozicija atsisakė dalyvau
ti parlamento ir senato posė
džiuose iki po laidotuvių.

Ar Trumanas kandidatuos?
7 Pereitą savaitę Vašingtone pa
skelbta labai prieštaraujančių ži
nių. Rep. A.sJ. Sabath paskelbė 
iš paties prezidento girdėjęs tei
giamą atsakymą, nors ir ne en
tuziastišką. Tuo tarpu sekančią 
dieną kiti Baltųjų Rūmų lanky
tojai pareiškė girdėję priešingai. 
Iš prezidento aplinkos pareiškia
ma, kad tuo tarpu tuo reikalu 
nebūsią jokio atsakymo.

— Vašingtonas. — Taftas pa
skelbė, kad jei būtų išrinktas 
prezidentu, perorganizuotų vyr. 
štabą, panaudodamas MacArthu- 
rą. Manoma, kad jis būtų paskir
tas jungtinių štabų viršininku.

— Paryžius. — Užpraeitą sa
vaitę visą Europą nusiautė pū
gos ir šaltis, o praeitą prasidėjęs 
lietus sukėlė potvynius.

— Bonna. — V. Vokietija 
skelbė negalinti ginkluotis 
ventojų pragyvenimo- lygio 
mušimo sąskaita, bet tik didi
nant gamybą ir tautos pajamas.

— Vašingtonas. — JAV per 
pore savaičių pašauks 190.000 at
sarginių.

— Vašingtonas. — JAV nuo
stoliai Korėjoje pakilo iki 105.508 
— 18.276 žuvę, 74.793 sužeisti, 
10.058 dingę, 991 belaisviai.

pa- 
gy- 
nu-

Marija Aldona Pauliūtė (dešinėje) pirmoje savo 
savo f ilmoje'"Tolimi būgnai”

Vienas didžiausių bolševikų I vinių, Katyno aukų lavonuose 
nusikaltimų prieš lenkų tautą I 
yra pražudymas 1939 m. pateku
sių nelaisvėn 15.000 kadro ir mo
bilizuotų iš atsargos karininkų, 
kurių tarpe buvo daugybė profe
sorių, advokatų, inžinierių ir kt. 
inteligentų. Iš pradžių jie buvo 
sukoncentruoti 4 stovyklose, 
kiekvienoje apie po 5000. Per 
4000 karininkų, laikytų Koziels- 
ko stovykloje, vokiečiams užė
mus tas sritis buvo rasta išžudy
tų Katyno miške. Kur dingo ki
tų trijų stovyklų karininkai iki 
šiandien neaišku, lygiai kaip ne
baigtas ginčas, kas rastuosius iš
žudė. Vokiečiai ir lenkai tuo ap
ibaltino rusus, o tie vokiečius. 
Apie tą bylą “TŽ” jau buvo pla
čiai rašyta 1950 m., lygiai kaip 
buvo paminėta, kad pernai JAV 
susidarė privatus komitetas Ka
tyno bylai išaiškinti ir kaltinin
kui nustatyti. Šiam komitetui 
pasisekė pasiekti, kad JAV kon
gresas pavedė tą reikalą išaiškin
ti specialiai savo komisijai, ku
ri per pora savaičių apklausė vi
są eilę liudininkų. Apie kaikurių 
jų parodymus “TŽ” jau buvo 
priminta. Tenka tik pastebėti, 
kad visi parodymai kalba už tai, 
kad tai rusų darbas, o vienas, liu
dijęs su kauke, pasisakė vieną 
naktį kartu su draugu ir vienu 
kunigu, savo akimis matęs ir patį 
žudymą.

Liudininkų tarpe buvo ir len
kų pulkininkas Grobicki, gyve
nąs Toronte. Pereitą antradienį 
Kanados Lenkų Kongresas su
ruošė susitikimą su juo spaudos 
atstovų. Dalyvavo per 20 žurna
listų, daugiausia iš mažumų. Pul
kininkas nedarė jokio bendro pa
reiškimo, bet. pasiūlė duoti jam 
klausimus. 7

Iš atsakymų paaiškėjo, kad 
pulk. Gr. tada taip pat buvo Ko- 
zielske ir išliko tik dėl to, kad 
prieš egzekucijas buvo patekęs į 
ligoninę ir vėliau buvo grąžin
tas prie anos stovyklos likučių 
jau į Pavlišev Bor, o vėliau pa
teko į Anderso korpą. Pats jis 
žudymų nematęs ir tada nieko 
nežinojęs, bet vėliau, kai iškilo 
Katyno byla, galėjęs prisiminti 
visą eilę smulkmenų bei politru- 
kų pastabų, kurios darosi su
prantamos tik žinant, kad žudy
mai vyko. Pulk. Gr., pav., prisi
mena pastabą, kad vienas polit- 
rukas į Pavlišev Bor vežamam 
ešalonui, kuris rodęs didelio 
džiaugsmo, nes buvę pasklidęs 
gandas, kad veža į Lenkiją vo
kiečiams perduoti, pasakęs: “Na, 
jums nėra ko džiaugtis” ir tt. Iš 
visų savo parodymų pulk. G. 
svarbiausiu laiko tą, kad kai jau 
buvo laisvas lenkiškoje armijo
je ir gavo rusišką naganą, rusas 
karininkas lenkus perspėjęs: 
“Naganai yra labai tobuli. Tik 
dabar mes naudojame ne rusiš
kus šovinius: Su rusiškais dar 
geriau muša”. Faktas, kad buvo 
naudojami ne rusiški šoviniai ru
siškam naganui, gali išaiškinti, 
kodėl, pasak rusų komisijos da-

buvo rastos ne rusiškos, bet, esą, 
vokiškos kulkoj. Kitas jo įdo
mus parodymas, kad anuo metu 
Kozielsko stovyklos komendantu 
buvo gen. maj. Zaburin. Dabar 
tūlas Zarubin yra Sovietų am
basadorius Londone, kiek galima 
spręsti iš fotografijos, esąs pana
šus į aną, bet, nematęs gyvo, 
to visdėlto negalįs tvirtinti. Įdo
mu, kad kai spauda tą įtarimą 
iškėlė, sovietų ambasada pa
skelbė, kad dabartinis ambasa
dorius Zarubin -1939 m. buvęs 
J A Valstybėse.

Kiti pulk. Grobickio pasakoji
mai mūsų skaitytojams jau žino
mi. Nebent' primintinas jo už-. 
akcentavimas fakto, kad rusai 
vokiečius Niurnbergo teisme 
daug kuo kaltino, bet Katyno 
bylą numarino. Šiuo metu kon
greso komisija apklausinėjimą 
jau baigė, neišgirdusi nei vieno 
balso, kad tai ne rusų darbas. Ar 
ji dar ką darys, tuo tarpu neaiš
ku. St

Šveicarai ir Pabaltijo 
okupacija

Vienas iš šveicarų akademikų 
sau disertacijos tema pasirinko 
Pabaltijo valstybes ir jų teisinę 
padėtį nuo karo pradžios iki da
bar. Tam tikslui jis ieško me
džiagos apie visas tris okupaci
jas, sutarčių sulaužymą, pripa
žinimą ar nepripažinimą okupa
cijos (de fącto ir de jure), įjungi
mą į SSSR. Lietuvos klausimas 
joj stovi pirmoj vietoj, nes pa
liečia santykius ’su Vokietija, 
Lenkija ir SSSR. Lietuviai ir es
tai jau pasižadėjo talkininkauti, 
bet reikalinga medžiaga toli gra
žu turima dar ne visa. Ta proga 
tikimasi galutinai paaiškėsiant 
ir šveicarų vyriausybės tuo rei
kalu pažiūra. Nors oficialiai ji 
pasisakė, kad Pabaltijo valstybių 
inkorporavimą į SSSR nepripaži- 
nusi (esama žinių, kad pripaži
nusi tik de facto) bet kaikurie 
faktai rodo, jog pripažino ar tik 
jau ir ne de jure. Nors šveicarų 
vyriausybė, perimdama Pabalti
jo valstybių ten esantį turtą, pa
reiškė, kad ji perima tik globė
jo teisėmis, bet vienas ryškus 
faktas kelia itin didelį įtarimą, 
būtent — N. Latvijos turto (Lat
vijos atstovybės prie Tautų Są
jungos, o kartu ir vilos su skly
pu) Ženevoje perleidimas bolše
vikams, prieš tai pirma iš ten 
prievarta iškrausčius latvių min. 
Feldmanį. Dabar toj viloj gyvena 
Sovietų pareigūnai ir iš Maskvos 
atvykstančios bolševikų delega
cijos.

— Otava. — Naujuoju Kana
dos. paštų ministeriu paskirtas 
Quebec advokatas Alcide Cote, 
1945-1949 m. buvęs St. John me
ras, 1942-1945 m. buvęs Knights 
of Columbus magistras (tai ne 
P. E. Cote, Verduno-Lasalle ats
tovas parlamente, arčiau žino
mas Montrealio lietuviams).

S. Rusijos atom, bombų atsargos
Vienas vokietis inžinierius, 

1946 m. spalio mėn. išvežtas iš 
Vokietijos darbams į Rusiją, pa
bėgęs į Švediją, Stockholm© laik
raščių atstovams papasakojo sa
vo patyrimus apie povandeninių 
laivų ir atominių bombų gamybą 
Sov. Rusijoje.

Inžinieriai vokiečiai akivaiz
džiai pastebėję, kad atominės 
energijos darbuose ypatingų vai
sių sulaukta ir darbai buvo suak
tyvinti 1948 m. Tada staiga dingę 
visos atominės energijos gamy
bai reikalingos medžiagos, žalia
vos ir net instrumentai iš kitų

sričių laboratorijų buvę surinkti. 
Pasak jo, didelį triukšmą sukėlę 
sprogimai Sovietų Rusijoje dar . 
nebuvę atominių bombų sprogi
mai, bet uranijaus (235) grandi
ninės reakcijos, o bombų sovie
tams pasisekę tik pastaraisiais 
mėnesiais tepagaminti. Tačiau 
nuo masinės gamybos Rusija 
esanti dar toli. Didžiausį sunku
mą jiems sudarąs izotopų išskyri
mas ir pagaminimas pakankamo 
kiekio elektros energijos sun
kiajam vandeniui gaminti.

Atominių tyrimų įmonės, ku
rioms vadovauja prof. Kapica, 
esą Maskvos rajone, bet patys 
fabrikai toli už Uralo.

Povandeninio laivyno staty
bą sovietai parėmę vokiečių pa
tyrimu. Šioje srityje jie esą tiek 
pažengę, kad galį pradėti masinę 
gamybą, o dabar turį apie 400 
pov. laivų, iš kurių betgi vos 60 
teturį schnorchelio įrengimus.

— Vašingtonas. — Į JAV pa
siūlymą savą atominę bombą iš
bandyti JAV, D. Britanija atsa
kė norinti tai padaryti Common
wealth© ribose, greičiausiai ku
rioje saloje.

— Otava. — Kanados atomi
nių tyrimų bendrovės vadovu pa
skirtas Dr. C. J. Mackenzie, bu
vęs Tautinės Tyrimų Tarybos 
pirmininkas, pareiškė, kad ne vė
liau kaip už 20 metų Kanada ato- 
minę energiją turės pritaikytą 
ūkiškiems reikalams. Kanada 
naujam atominiam miestui yra 
paskyrusi $30.000.000.



IŠ PAVEEGTCS TĖVYNĖS
JA VALSTYBES

RODNEY, Ont Iš lietuviškojo pasaulio
• Šiaulių dviračių fabrikas iš

leido savo 1000 dviratį. Ir jame 
jau dirba didesnė dalis rusų, ku
rie atsiveža ir savo mašinas iš 
“broliškųjų respublikų“, nors ant 
daugelio jų pastebimi vokiški už
rašai.

• Gruodžio 12 d. Maskvoje bu
vo atidaryta nusipelniusio LTSR 
meno veikėjo A. Žmuidzinavi
čiaus 75 m. amžiaus ir 50 metų 
kūrybinio darbo jubiliejinė paro
da. Joje išstatyta apie 180 jo ge
riausių paveikslų. Paroda vyks
ta TSRS Dailininkų Sąjungos di
džiojoje galerijoje. Ji esanti gau
siai lankoma.

• V. Merkys, tarybinėje spau
doje rašo, jog LTSR Istorijos 
Revoliucijos Muziejus pradėjo 
lietuviškų istorinių paminklų 
sistematizaciją. Visi paminklai, 
susiję su Lietuvos ekonominių 
visuomeninių santykių vysty
musi, aiškinami -ir “pasporti- 
zuojami”.

• Ir šiais metais, kaip visoj
Tarybų Sąjungoj, rusų valdomos 
MTS lietuviškos stotys kaltina
mos liurbiškumu ir tingėjimu. 
“Visumoje LTSR MTS smarkiai 
atsilieka traktorių remonto sri
tyje. Iki gruodžio 15 d. MTS 
įvykdė vos 21,3% darbų. Gėdin
gai žlugdo Vilniaus srities MTS 
ir Klaipėdos__Pav., Želvoje re
montas net visai nepradėtas, o 
politinis komisaras Šileikis nesi
ima nė mažiausių priemonių va
dovams pasitaisyti. Žemės Ūkio 
ministerija nevysto koyos... Re
monto dirbt, vedėjas Čaikin, 
“traktorių realizavimo kontoros” 
vedėjas drg. Malachovski ir tie
kimo kontoros valdytojas drg. 
Moskovič neparodė reikiamo 
operatyvumo ir planingumo dar
be, neužtikrino atsarginių dalių 
ir tt.”

• Panevėžio geležinkelių apy
garda buvo apdovanota Raudo
nosios Vėliavos titulu už “pui
kų” darbą lapkričio mėnesį. Pa
stebėtina, jei lietuviai yra ma
šinistai, iešmininkai ir pečku- 
riai, “išvaduotojai” rusai užima 
visas augštesnes vietas, iki pat 
ministerio.

• Lietuviai dailininkai pilnai 
pajungti “Komunizmo pergalės” 
statybon. Tūla Jacevičiūtė pagir
ta už paveikslą “Rašytojai pas 
sovietų karitis”. Žebenkienė nu
tapė portretus dviejų “didvyrių”, 
Bemotėno ir Stanelienės, pasi
žymėjusių kare. Skulpt. Alek
sandravičius padarė minėto Ber- 
notėno biustą. Drg. Macijausko, 
vyr. politruko, biustą padarė 
Petrulis, o drg. Žiburkaus dail. 
Mergasilskis. Savo skulptūrinė
je grupėje *skulpt. Pundžius “iš
reiškė tvirtą valią mūsų tautos 
kovoti už taiką”.

• Sausio 10-16 Vilniuje vyko 
Rytų Vokietijos filmų festivalis,1

Dėmesio! Delhi!
Užgavėnių šokiai

Š.m. vasario 26 d., antradienį, 8 va. vak., Delhi lenkų salėje 
vietos Lietuvių Bendruomenės Komitetas ruošia

;• . Gros linksma šokių kapela.
Tai paskutiniai šokiai prieš Velykas. Darbai baigiasi, nauji ne
prasidėjo, tad visi vykim pasilinksminti. Ta proga laukiama daug 
šveičiu ir iš toliau. Rengėjai.

šauni sukaktis
Vasario 12 d. pp. Onai ir Jonui 

Janušauskams sukako 10 vedy
binio gyvenimo metų.

P. Janušauskas yra kilęs iš 
Aukštaitijos, į Kanadą atvyko 
prieš 20 metų, bet kalbant atro
do, lyg jis būtų dar tik prieš ke
lis metus į šį kraštą atvykęs. Jis 
niekad “nepuošė” savo gimtosios 
kalbos svetimybėmis.

P. Janušauskienė yra gimusi 
Čekoslovakijoje, augusi Kanado
je, kalba gražiai lietuviškai, mo
ko savo dukreles lietuvių k. ir 
leidžia tik į katalikų mokyklą.

Pp. J. gražiai ir turtingai gyve
na, turi tarp Delhi ir Simcoe di
delį tabako ūkį, kurio jau patys 
nebedirba, o atiduoda pusinin
kui, taip pat. lietuviui.

Malonu pastebėti, kad ši gra
ži šeima sugeba išlaikyti lietuviš
ką charakterį, lietuviškus papro
čius ir yra apylinkės lietuvių ži
nomi kaipo reto nuoširdumo ir 
vaišingumo žmonės.

Dešimtmečio sukaktis buvo 
veidrodis jų sugebėjimo bend
rauti su plačia lietuviška visuo
mene. Apie 8 vai. jų kiemą už
plūdo daugybė sveikintojų au

■Taiii r n (in rj

kuriame buvo rodomos penkios 
pokarinės vokiečių komunistų 
propagandinės filmos. “Spalio” 
kino teatro fojė buvo suruošta 
paroda apie “demokratinės Vo- 

.kietijos laimėjimus”. Prieš sean
sų pradžią grojo estradinis or
kestras.

• Lietuvoje kiek smarkiau bu
vo pašalę apie sausio 6 d., bet 
po poros dienų vėl atleido.

• Tūlas E. Medonis, Kauno 
švietimo darbuotojų profsąjun
gos sekretorius, tarybinėje spau
doje skundžiasi mokytojų namų 
reikalingumu. Jis sako, jog Kau
no srityje šiuo metu esą apie 12 
tūkstančių švietimo darbuotojų, 
bet jie neturį kur susirinkti. Jau 
seniai esą sudaryti namų kad
rai, patvirtinti įstatai, o namų 
nėra. Namai, tiesą sakant, bu
vo. Stalino prospekte (buv. Lais
vės Alėjoje 12), bet juos užėmė 
partija. Šiuo metu Kaune orga
nizuojamas mokytojų choras, or
kestras, dramos ir tautinių šokių 
rateliai, kurie renkąsi įvairiose 
mokyklose, o tai neparanku.

• LKP(b) partija, gerai iš

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

(netoli CNR geležinkelio stoties) ,
RENGIAMAS NUOTAIKINGAS IR LINKSMAS

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.

HAMILTON, Onti

Hamiltoniečiai pagerbė J. Mikšį 
. Vasario 9 d. “Dainavos” salėje 

Hamiltono lietuvių visuomenė 
pagerbė mokyklos vedėją Joną 
Mikšį 25 m. pedagoginio darbo 
sukakties proga, suruošdama 
grandijozinę vakarienę. Gen. 
konsulas Vyt. Gylys, dėl svar
bių reikalų negalėjęs atvykti, pa
sveikino j ubilijatą telegrama.

Šeimininkės — pp. Giedraitie
nė, Zabulionienė, V. Stanaitie
nė, Brechmanienė — labai ska
niais lietuviškais valgiais pa
puošė stalą, inž. J. Kšivickas la
bai sumaniai pravedė programą.

Įžanginį ir sveikinimo žodį ta
rė kun. Dr. J. Tadarauskas, iš
keldamas jubilijato nuopelnus ir 
didelį įnašą Hamiltono lietuvių 
kolonijai. Mokytojų vardu svei
kino Klemas Matkevičius, tėvų 
komiteto vardu J. Matulionis, pa
rapijos komiteto vardu J. Čelkus, 
Toronto mokytojų vardu kun. B.

tomobilių. Prie gausių vaišių ir 
išgėrimų jų pastogėje skambėjo 
lietuviška sutartinė iki ryto.

Augins tabako 33% mažiau
^Pereitą savaitę įSimcoe Mar

keting Board paskelbė, kad šiems 
metams tabako sodinimo kontin
gentas bus sumažintas 33%. The 
Simcoe Reformer pasirodė dras
tišku straipsniu prieš MB. Girdi, 
jei ateinančiais metais anglai ir 
visai iš mūsų nebepirktų tabako, 
tai visvien negalima mažinti 33 
%, nes kasmet vietos rinkoje yra 
realizuojama 75% derliaus, o ta
bako atsargų nesą. MB į pasiro
dančius straipsnius neatsiliepia, 
bet žinovai teigia, kad ji bus pa
dariusi gudrų žingsnį. Dėl per- 
aukštų rūkalų kainų, Kanados 
rinka yta užplūdusi amerikoniš
komis cigaretėmis.

MB, esą, pasiremdama tabako 
supirkimo kompanijų daviniais, 
radusi reikalinga sumažinti au
ginimo kontingentą 33%, aiškin
dami, kad būsią sunku ir tą ta
bako kiekį realizuoti, jei vyriau
sybė nesumažins rūkalų kainų ir 
neužkirs cigaretėms kelio iš JAV. 
O pro antras MB duris tenka nu-

Veda ALMUS

trynusi nugaras inteligentams, 
grįžo prie darbininkų. Vilniuje 
buvo sušaukta įmonių politrukų 
konferencija, reikalaujant gerin
ti politinį švietimo darbą. Pra
nešimus padarė drg. Parsinas, 
įmonių politrukai: J. Leusas, N. 
Suslov, A. Četvertak, V. Bogo- 
cionok, S. Bankauskas ir kt. Pri
pažinta, jog įmonių darbe esama 
daug trūkumų.

• Šiaulių Dramos teatre sau
sio pradžioje įvyko “Makaro 
Dabravos” premjera. A. Kornei- 
čiuko pjesė buvo surežisuota J. 
Seino, vadino: St. Paška, E. Bin- 
dokaitė, Venckutė, V. Tautkevi- 
čius, E. Orlauskaitė, K. Tumkevi- 
čius, A. Petkevičius, V. Benko- 
raitis — visai jaunos, mums jau 
nematytos, teatrinės jėgos, suge
bėjusios patiekti pagal spaudą 
“pakenčiamą” spektaklį.

• LTSR spauda nuolat prane
šinėja apie “amerikiečių šnipų 
procesus” SSSR ir satelituose. 
Paskutinis toks įvykęs Varšuvo
je, kur buvo nuteisti mirti 6 bu
vę “DP”. .

Pacevičius, nurodydamas moky
tojų vargus ir džiaugsmus. P. 
Giedraitienė įteikė sukaktuvi
ninkui tautišką menišką lėlę, 
kun. Dr. J. Tadarauskas dail. T. 
Valiaus simbolinį paveikslą “Pa
imsiu arklą, knygą, lyrą ii. eisiu 
Lietuvos keliais”.

Meninę programą atliko p. Ku- 
dabienė-Dauguvietytė, Vyt. Dar- 
gis, J. Matulionis ir P. Kozulis. 
Pį Matulionis su p. Kudabiene- 
Dauguvietyte padainavo duetą 
“Ulijona”, kas iššaukė publikoje 
bis . . . Jubilijatas padėkojo nuo
širdžiai iniciatorianfs, dalyviams, 
pabrėždamas, jog niekad nesi
tikėjo, kad Hamiltono lietuvių 
visuomenė jam padarys tokią 
staigmeną, kartu pasižadėdamas, 
kiek jėgos ir laikas leis, dirbti ir 
toliau mūsų mielos tėvynės nau
dai. Vėliau jubilijatas su vyriau
sia šeimininke p. Giedriene pa
dalino jubiliejinį tortą, kas pa
darė labai gražų įspūdį.’ Inž. J. 
Kšivickas protarpiais pravesda
vo tautiškus šokius. Nuotaika 
buvo nepaprastai gera. Šoko jau
ni, šoko seni, o dvyliktai valan
dai išmušus sunku buvo skirsty
tis. P. K.

Pasikeitimai TF Atstovybėje
J. Sakalauskas, dirbęs lėšų tel

kimo darbą nuo 1951 m. gegužės 
27 d., dėl susilpnėjusios sveika
tos š.m. vasario 4 d. iš valdybos 
sąstato pasitraukė. Jo asmenyje 
TFAtstovybės Hamiltono skyr. 
valdyba nustojo pozityvaus dar
bininko, gero, nuoširdaus ime- 
palaužiamo lietuvio.

Į TFAtstovybę nuo vasario 12 
d. įėjo Vaitiekus ^Kazlauskas, 
gyv. 2 Fife Str., tel. 9-3796.

— “Dainavos” salė nuo kovo 
1 d. išnuomota 2 metams kana
diečių klubui. Pasibaigus sutar
čiai, klubas šią salę nupirks.

— Mačiukas Julius, gyv. 26 
Hazel Str., tel. 8-1509 platina 
“Laiškus Lietuviams” bei kitus 
katalikiškus laikrašičius. Užsisa
kyti galima ir telefonu, platinto
jas pats atvyks į namus.

Sk. St

girsti, kad jie yra pasiruošę šio
mis dienomis siųsti delegaciją į 
Otavą ir yra įsitikinę, kad eiga-* 
rečių kaina turėsianti būti suma
žinta iki 30 c. už pokelį. Jei šis 
žygis pasiseks, jie temažinsią so
dinimo kontingentą 15-18%.

1949-50 m. buvo sumažinta pa
naši norma. Augintojai randą 
tai geriausiu “aukso viduriu”. 
Tada nebūną tabako perdaug, jis 
padaromas augštos kokybės ir 
gaunama gera kaina.

Birželio 15d.
Lyja. Vasara negraži, bet ir gerai, kad negraži: ne toks didelis 

piktumas ima. ■ " (
Net ir sapnuot nebesiseka: varau tą patį sapną po du kartu. 

Rokišky, Paco restorane su Hitleriu gėrėm alų. Kaip svečiui, aš 
visą laiką fundijau, bet paskui žydas vistiek pinigų neėmė, matyt, 
kombinavo, kad paliktų gyvą Kitame sapne jia prisispyręs vadino 
pas save, bet aš nėjau. Manau sau: “Paieškok kvailių kitur, o ma
nęs anteą kartą nebeuždarysi”.

Vakarop netikėtai plyšo, lietaus debesys ir pušų viršūnėm pra- 
“ * tirštame dumblyne, 

lyg didžiulė dangaus 
smėlyje striksėjo keturios labai

Rodney apylinkės LOK pirmą 
kartą rengia Vasario 16 dienos 
minėjimą — koncertą, vasario 23 
d. 8.30 vai. vak. Rodney Commu
nity Hali. Po minėjimo įvyks 
koncertas, kurį sutiko išpildyti 
muziko Br. Budriūno vadovau
jamas kvartetas iš Detroito ir lie
tuvių tautinių -šokėjų grupė iš 
Londono pašokti tautinių šokių.

Laukiame svečių atsilankant 
šia proga Rodney iš artimesnių 
apylinkių.

KLB Rodney Apyl LOK.

LONDON, Olrt.
— Ir lietuvių yra bedarbių 

Londone. Dauguma gauna pašal
pą, bet bloga naujai atvykusioms 
iš Belgijos, Anglijos, Vokietijos. 
Jie negauna iš valstybės jokios 
paramos. Įmonėse darbai prade
da taisytis. Jau truputį pradeda 
daugiau darbininkių moterų pa
imti į įmones. Naujai atvyku
sioms darbų ieškoti padeda kun. 
V. Rudzinskas. Kai kuomet pasi
seka ligoninėse ar įmonėse įterp
ti vieną kitą bedarbį.

WINNIPEG, Man.

DP įstatymo veikimui 
pasibaigus

BALFo pirm. prof. kan. Dr. 
Končius paskelbė pranešimą iš 
DP Komisijos ir šalpos organi
zacijų atstovų konferencijos, įvy
kusios sausio 17-23 d.

Pasirodo, kad vizų išdavimas 
pagal DP įstatymą baigtas gruo
džio 31 d. Bet, kiek jų įvažiavo, 
dar tikrai nežinoma. Pagal DP 
Kom. — 335.000, o pagal Valst. 
Departamento davinius 312.000. 
Ištikrųjų dar apie 20.000 DP yra 
neatvažiavusių. Vizos galioja 4 
mėn. Tam laikui pasibaigus ne
begalės įvažiuoti ir turintieji 
vizas.

Be DP įstatymų, 1950 m. įsta
tymas dar leido įvažiuoti 54.744 
vokiečių kilmės tremtiniams. 
Juo jau pasinaudojo nemažai ma- 
žalietuvių ir liet, rėpatrijantų, 
kurie dar išgali pasinaudoti, nes 
įstatymas galioja iki š.m. birže
lio pabaigos, o pagal jį galės įva-

— McColl Frontenac Oil Co. 
Ltd. prie senojo statys naują naf
tos apdirbimo fabriką. Statybai 
skirta 14 mil. dol.

Vasario 4 d.' lėktuvas, skren
dantis į. Winnipego aerodromą, 
užkliudė CBW Winnipeg radijo 
stotį, sekančią dieną, pradėjus 
remonto darbus, užkliuvo antras 
lėktuvas ir visai nuvertė radijo 
stiebą. Žuvo 4 žmonės.

— Winnipego vyskupijos ge- 
neral vikariatas kun. J. Bertašiui 

‘dovanojo winnipegietišką žiemi
nį paltą.

— Atšilus orui, daugelis Win
nipego kolonijos lietuvių grįž
ta iš miškų, kur žiemos sezono 
darbams buvo išvykę uždarbiau
ti. Winnipegieciams miškas, tai 
prieBėga nedarbe. Sumažėjus 
mieste darbams, vyrai sprunka į 
miškus, kur tuoj gauna darbą ir 
gerai uždirba. Kiti šeimos na
riai laukia mieste turtingų grįž
tančių “miškinių”. Daugelis iš jų 
jau nusipirko namus ar ūkius. 
Taigi miškas ir čia, svetimame 
krašte, lietuviąšpsąuga ir-turtas.

— Winnipege statys naują 15 
tūkstančių vietų stadijoną. Vie
ta parinkta tarp Portage, James 
ir Ellice, gatvių. Pastatymui pa
skirta pusė milijono dolerių.

— Per 1951 metus Winnipe- 
gas padaugėjo 50.987 žmonėmis.

General Motors pradėjo au
tomobilių dalių fabriko statybą.

— Wpg. stovyklos xkleb. kun.

J. Bertašiaus naujas telefono nu
meris: 524105. Ant vieno laido 
•yra sujungta du telefonai: pra
džios mokyklos ir kun. Berta
šiaus. Jei pasitaikytu, kad atsi
lieptų vienuolės seselės, tada pra
šyti “Lithuanian Mission”, tuoj 
bus perjungta.

— Dauguma Winnipego lietu
vių gražiai kuriasi ir beveik visi 
turi savo nuomavus namus ar 
ūkius. Iš .senųjų lietuvių yra 45 
su nuosavais namais ir 17 su 
ūkiais. Iš naujųjų jau 23 turi sa
vo namus ir 2 ūkius. Be to, yra 
keletas lietuviškų krautuvių 
(vienas turi net dvi), transporto 
įstaiga, pirkimo ir pardavimo 
tarpininkas, veterinarijos gydy
tojas ir kitokių. Žmonės begalo 
malonūs ir nuoširdūs, palaiką 
draugiškus santykius, neužmirš
tą liętuviškų tradicijų.

— Winnipege pasklido gan
das, kad lietuviai ižorį įsigyti, 
nuosavą bažnyčią, nes nuomoti 
atsiranda vis daugiau ir daugiau 
sunkumų. Gal būt tie gandai at
sirado dėl to, kad klebonui be
lankant parapiją daug. Kas iš lie
tuvių pažadėjo, jei bažnyčia bū
tų perkama ar statoma, duoti au
ką po $100, keli net po $200, o 
vienas ūkininkas pažadėjo šalia 
piniginės aukos dar atvykti su 
nuosavu traktorių ir padirbėti 2 
savaites prie statybos ar remon
to darbų. Tai tikrai graži winni- 
pegiečių mintis.

J uzės vasaros takas
(Tęsinys iš praeito numerio)

Birželio 9 d.
Sapnavau, kad mane paskyrė į Kamajų valsčiaus sekretorių. 

Dar spyriausi, kiek sapne įmanoma spirtis, bet greit nusileidau ir 
nuėjom su viršaičiu į Kažemėko karčiamą.

Mūsų lūšna virto augštbs klasės kortų klubu, kuris darbą nu
traukia tik valgio ir miego metu. Retas kas nelošia, ir tai tegalima 
aiškint nesupratimu laiko dvasios, nes jau niekados daugiau gyve
nime tokios puikios progos pralošt ir atsilošt — nebebus.

Skauda gerklę. Gal būt, kaltas staigus vėjo pūstelėjimas nuo 
jūros, bėt aš keikiu vokiečius ir vadinu kiaulėmis. Žurnalistas B. 
man tarė:

— Prieteliau, klaidingai keiksmažodžius naudoji: jeigu teks 
kada nuvykti, pamatysi, kad kiaulės tenai yra ypatingoje pagar
boje. O toks epitetas tebūtų pagarbos pareiškimas. O ir mes jos 
(kiaulės) esmėie niekad nesame niekinę.

Tą bylą aiškiai pralaimėjau ir, susigėdęs, nutilau, nes nieko 
nėra kvailiau, kaip klaidingai keiktis. ’

Birželio 11 d. (sekmadienis)
Rytą lijo ir daug pilkųjų išvežė sunkvežimiais augštais, kaip 

šlapią šieną. Smėlis drėgnas ir įmintos pėdos lieka aiškios* lyg jūros 
krante. '

Prie stalo vietos neužtenka; lošiam suvirtę ant lovų. Tokioj 
keblioj padėty taip nukrypsta galva į šoną, kad naktį sapne tenka 
vaikščioti skaudančitr sprandu.

Stengiuosi nieko negalvot ir nesvajot, bet galva, kaip iširusi 
valstybė: mintys vaikščioja po visą žemę be tvarkos, o aš — jų 
karalius lūšnoj lieku.

Į •
Birželio 13 d«

Sveikinom ir kėlėm augštai Antanus, net VI. susigraudino ir, 
metęs lošt “maušelį”, pradėjo pasakot, kaip Svėdasuose buvo įsi
mylėjęs dvi angeliško grožio seseris — abi iš karto.

Dienos rudeniškai apsiniaukusios; visai ne Lietuvos birželis, 
kada net vabalai šviečia naktį, kaip žvaigždės. x

| jaunos merginos, it stirnos. Jos dar jautėsi, lyg pakliuvusios į retą 
pramogą. Ėjo iš vienos lūšnos į kitą, kol iš trečiosios, po visų apei
gų, išlindo keturios skuduruotos bobos. >

Birželio 17 d. (šeštadienis).
Nieko amžina nėra: ryžausi baigt paskutinį lašinių šmotą. Taip 

godžiai buvau įsijautęs į tą darbą — nė nejutau ,jog dviejų draugų 
imta rimtai peštis. Virto ant vienos lovos, ant kitos, be atodairos 
jąsias jaukdami. Nieko nėra įkyriau, kaip sujauktą- lovą iš naujo 
puošti. Todėl pasiryžau savąjį mygį ginti.

— Tik lįskit! — Nors gaila lašinių, bet jūsų sermėgose visam 
amžiui paliks įdrėbtos gėdos žymės. ■— Ir jie nusikamaliavo į kai
myno lovą, kuri padejavusi lūžo.

Betyrinėdami loros griuvėsius, aptikom daugybę, gerai atrodan
čių, blakių. Kaimynas kvietė į pagalbą, žadėdamas paskui drau
ge naikinti manąsias, bet aš nesutikau: kam užkabinti tuos vaba
lėlius, jeigu jie nieko bloga nedaro. Tiesa, kartais naktį- lyg čiup
teli, bet nepagavęs negali kaltinti. Ką gali žinot: gal blusa? Todėl, 
žmogus, nė negaudai, nes blusą naktį_gaudyti — tuščias darbas.

Birželio 19 d.
Anksti rytą pragydo sirena. Matyt, vėl vienas užsimanė pasi

vaikščioti po minkštą, vėsią žolę. Tasai smėlis kiekvienam nervus 
degina, kada žinakkad žemėje išsiplėtusi vasara visoj puikybėj — 
kaip rojus. Rytiniame pakrašty prieš mūsų lūšną stovi nedidelis, 
storom, juodom gyvatėm išpuoštas, mūriukas, į kurį dažnai įeina 
žmonės, bet niekas nematė išeinančių atgal

"V^ludienį, kada išvgyvatyno pašalės pasitraukė šešėlis, pama
tėm smėlyje miegantį žmogų. Storas, baltu chalatu mėsininkas 
atėjęs pavartė kūną, bet anas visvien nejudėjo. Į galvą lenda min
tis, kad šitoj baloj besėdint, jokios malonios staigmenos nėra ko 
laukt. Vienintelė staigmena bebūtų toks gilus, kaip ano žmogaus, 
miegas. Reiškia, jeigu užmigai, tai nebereikia sėdėt

Birželio 21 d.
' Visi matėm aiškiai, kaip Kuprius*) su šuniu įėjo generolo grį- 
čion laišku, nešinas. Labai nustebom, nes dar niekas čia nebuvo 
matęs laiško. Nekantriai trepinėdami, laukėm ir spėliojom: kam 
tas laiškas. Be abejo, tai bus pačiam generolui — negi man, nu
sprendžiau sau- tykiai. Netrukus atsivėrė durys, išėjo šuva.'-paskui 
Kuprius. Jis dėbtelėjo į mus baltom akim, bet plono balselio ne
išgirdom. Jis išėjo nieko nesakęs. Aš truputį^ lyg nusivyliau, kad 
jau ir ta baidyklė nebeturi ko pasakyti. Kai jis mus kartais aprė- 
kauja, kažkaip, žmogus, geriau jautiesi, nes matai, kad tavimi dar 
domisi.

Netrukus išėjo generolas ir tą laišką padavė man. Prieš akis vėl 
nušvito vasara ir Lietuva.

.... Laukinė obelis vidury kiemo buvo be jokios tvarkos 
apsikrovusi baltais žiedais, kaip tas, truputį kvailas, Ig< 
nalkiukas iš Gindvilių baltuose trinyčiuose. Bet staigus 
vėjas iš raisto nupūtė trapųjį grožį ir vėl kieme liko nyki 
tuštuma. Labai nejauku, kada žmonės perilgai negrįžta 
iš kelionės.

Jau gegutės “ku-kū” vis rečiau beatklysta. Pievos rryr- 
- ga įvairiausiom spalvom. Nebėra jau pavasario. Bet ni- 

duo dar taip toli ir aš bijau, kad reikės labai ilgai gyven
ti ir bastytis begalinėj rūsčių dienų eisenoj...

Matau vasarą siaučiančią laukų bangose, lyg šaunią merginą, 
kuri pačiame vidudieny stabteli ir, sulaikydama kvėpavimą, klau
sosi, kaip, į jos liemenį atsimušusi, apmiršta įsiūbuotų vasarojų 
vilnis ir pro vėjo išdraikytą galvą smenga žolėn rausvas rugių

žiuoti dar 26.000 imigrantų.
Konferencija nutarė rekomen

duoti-vyriausybei išleisti naują 
įstatymą, leidžiantį įvažiuoti į 
JAV po 50.000 italų bei vokie
čių ir 225.000 tremtinių, nes JAV 
žemės ūkiui dabar labai trūksta 
žemės ūkio darbininkų. BTLF 
pirmininkas ragina visuomenę 
šio naujo įstatymo reikalingumo 
mintį populiarinti.

ALT Vasario 16 išvakarėse pa
skelbė atsišaukimą, raginantį 
lietuviškąją visuomenę tą dieną 
atkreipti dėmesio į 4 labai svar
bius dalykus: vieningumą, TF 
lėšų telkimą, reikalavimą iš vy
riausybės paramos lietuvių tau
tos laisvės kovoje ir genocido 
konvencijos patvirtinimo.

Vysk. V. Brizgys iš Venecue- 
los jau grįžo į Čikagą.

Prel. Pr. Jurui padaryta ope
racija.

Pulk. Kazys Sabutis vasario 
9 d. Čikagoje mirė.

Dr. P. Kaladei vasario 3 d. pa
daryta apendicito operacija.

Sol. St- Liepas koncertavo 
Detroite, dainavo Vasario 16 mi
nėjime Brocktone.

S. Narkeliūnaitė redaguoja 
informacinę knygą apie Niu
jorko liet, kultūrininkus ir vi
suomenininkus.

Gyd: Irena Sakevičienė-Jasevi- 
čienė, gyv. Columbus, Ohio, išlai
kė gydytojos egzaminus.

Clevelande gyvena per 20 lie
tuvių gydytojų, iš kurių 5 turi 
savus kabinetus. Neseniai dar 
egzaminus išlaikė D. Kesiūnaitė, 
J. Abraitis, Skrinka ir Miknienė.

N. Anglijos katalikų seimelis 
įvyks kovo 2 d. Norwood, Mass., 
Šv. Jurgio liet, parapijos sve
tainėje.

L. Kultūros Centro Niujorke 
paruošiamasis susirinkimas įvyks 
kovo 2 d. 12.30 vai. Apreiškimo 
parapijos salėje, 259 5th St., 
Brooklyn, N.Y.

Liet, krikščionys demokratai 
yra nutarę JAV sušaukti savo 
konferenciją. Jos laikas ir vieta 
dar nenustatyta.

Kongreso biblioteka užsisakė 
nemažai lietuviškų knygų.

Niujorko skautų t. paskelbė li- 
teratūrinį ^j^caUtišką' konkursą. 
Rezultatai bus paskelbti per. Šv. 
Kazimierą.
VOKIETIJA

Liubeko teismas už sąmonin
gą žvejų kuterio “Memel” nu- 
skandinimą Baltijos jūroje kapi
toną M. Gižą nubaudė 21 mėn., 
o jo sandarbininką Vairuotoją 
Grūbę —13 mėn. kalėjimo.

Naujas BALFo adresas 
Europoje

BALFo direktoriaus Europoje 
įstaiga, buvusi Vokietijoje, Bad 
Salzuflen, Baumstr. 17, nuo š.m. 
vasario mėn. 7 d. persikėlė į Han- 
noverį, nes iki šiol naudotus'na
mus Bad Salzuflene teko per
leisti savininkui.

Dabartinis BALFo direkto
riaus Europoje p. Pr. Zundės ad
resas: Hannover-Kleefeld, He- 
geistr. 6, Germany.

BALFas ir toliau veiks, tik kei
čiama pašalpų skyrimo tvarka, 
būtent — daugiau teisių spręsti 
apie jų reikalingumą suteikiama 
apylinkių organams, o prašyto
jai turės duoti tam tikslui pra
šymus. BALFo įstaiga Miunche
ne nuo vasario pradžios praktiš
kai likviduojama. Sandėliai iš
kelti į Hannoverį. Tačiau centro 
veikimas vis tiek nesustabdomas.

Įftiuncheno perein. stovykla 
Funk kareivinėse nuo vasario 1 
dienos galutinai perimta vokie
čių, kurie tik padienius darbinin
kus paliko darbe, o visus kitus 
atleido. Manoma, kad tik vienas 
kitas iš tremtinių bus priimti 
dirbti į naująją organizaciją. 
Paskutiniai transportai į JAV iš
ėjo sausio pabaigoje. Ne vienam 
net išduotos vizos .buvę atšauk
tos, nes pritrūko numerių, o pa
naikinus Ludwigsburgo perein. 
stovyklą, emigrantai vietoj Bre
meno buvo atvežti į Miuncheną. 
Iš čia daug nebegalėjusių išvyk
ti, tarp kurių yra ir Rietuvių, bu
vo perkelti į Schleissheimą, kur 

džios.
V. Vokietiją jau pasiekė per 

1600 iš Lietuvos vokiečių (atbė
gusių iš Rytprūsių ir karo be
laisvių), tačiau dar tebegrįžta 
vis naujų, kurie iš Rytprūsių at
neša vertingų žinių apie padėtį 
musų pavergtoje tėvynėje.
BELGIJA

Liežo apyl. sausio 20 d. išsirin
ko naują valdybą: pirm. Pr. Sek- 
mokas, nariai — J. Pauliukonis, 
Br. Poškevičius, Anast. Gajaus- 
kienė ir P. Bružas. Rev. kom.: G. 
Ivanauskaitė, M. Bružienė, J. 
Minkūnas. Vald. ir Rėv. koih. 
kandidatais liko: P. Šidlauskie
nė, V. Banevičius, J. Žalinaitis, 
Br. Levinskienė, VI. Abromavi
čius ir Alf. Sigaudas^

Gimtosios Šalies red. praneša, 
kad svarstomas klausimas ją lik
viduoti ir prisijungti prie “Brit. 
Lietuvio”, nes, kolonijai mažė
jant, sunku beišsilaikyti.
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dar neiškopia į tinkamas augštu- 
mas, nors jo užuomazga čia sie
kia 1735 m. 19 a. viduty opera bu
vo besuklestinti JAV. Visa eilė 
vad. operos kompanijų veikė ga
na sėkmingai Niujorke, Filadel
fijoje, N. Orleane, Čikagoje ir 
San Franciske, statydamos pran
cūzų, vokiečių ir italų operas, 
tačiau netrukus jos smuko dėl fi
nansinių sunkumų. Globėjai iš
nyko, o valdžia jų remti iki šiol 
nesiima, nors šis menas niekur 
pasaulyje neišsilaiko be valdžios 
paramos. Šiandien čia operos 
menas kultivuojamas privačios 
iniciatyvos ir sunkiai verčiasi, 
nors pastaraisiais dešimtmečiais 
operos populiarumas akivaiz
džiai pakilo,, ypač dėka translia
cijų per radijo. Operos menui čia 
vadovauja Niujorko Metropoli
tam Opera, turinti specialią pat- 
ronažo draugiją, tačiau nei čia 
nei kur nors kitur s. Amerikoje 
ji dar nėra atsistojusi ant savų 
kojų — yra visiškoje Europos įta
koje tiek repertuaro, tiek meni
nių pajėgų atžvilgiu. Operos en
tuziastai kelia šūkius pagyvinti 
ryšį tarp operos ir visuomenės, 
kas laiduotų ūkinį išsilaikymą ir 
sukurti sistemą parujršimo nau
jų savų jėgų, kurios laiduotų ope
ros meno savarankiškumą atei
čiai. Kartu keliamas reikalavi
mas pereiti prie anglų kalbos 
operose, nes čia dar beveik visur 
naudojamasi originaline operų 
kalba; Tikimasi, kad išvertus 
tekstą operos pasidarytų prieina
mesnės ir patrauklesnės plačio
sioms masėms. šitam kely JAV 
jau daug kur veikia smulkių ope
rų kompanijų, kurios yra suriš
tos su muzikos mokyklomis ir 
veikia pasinaudodamos jų jėgo
mis, papildydamos jas pripuola
mai pakviečiamais solistais.

Lygiai tokia pat padėtis yra 
Kanadoje, kurios operinės tradi
cijos yra daugiau kaip 100 metų 
jaunesnės ir kuri niekad neturė
jo, kad ir trumpo, klestinčios 
operos laikotarpio.

Pirmoji opera Kanadoje buvo 
pastatyta 1864 m. Quebece—“Se
vilijos kirpėjas”. Nuo to meto 
Kanados interesas operai buvo 
tenkinamas JAV operų gastrolių, 
o pirmą bandymą, sukurti savą 
operą padarė Toronto Opera 
Guild, įkurta tik 1935 m. Ši orga
nizacija- pasistatė tikslą atrinkti, 
paruošti įr išauginti operai rei
kalingus dainininkus ir populia
rinti operos meną, protarpiais pa
statyti operų pačiame Toronte ir 
kituose miestuose.

Ši organizacija galėjo veikti 
tik dėka atrastų globėjų, kurių 
vienas — H. Gilmour — apsiėmė 
padengti visą jos deficitą. Ji ne
įsigijo nei savo rūiųų, nei orkes
tro, nei kostiumų, nei pastovių 
dirigentų bei režisorių, bet viską 
nuomavo, kvietėsi iš kitur, cho
rą bei orkestrą ruošė kiekvienam 
pastatymui atskirai, kvietėsi taip 
pat atskirų solistų iš užsienio, 
tačiau per 1935-1938 m. ji pastatė 
visą eilę operų: Tosca, Cavalleria 
Rusticana, Pagliacci, Tannhau- 
ser, Lohengrin. Guildos veikimą 
nutraukė karas, po kurio ji jau 
nebeatsigavo.

Karo ir pokario metu operos 
menas betgi vis labiau kreipė į 
save dėmesį kanadiškosįos visuo
menės, kuri su juo susidurdavo 
radijo transliacijose iš JAV ir fil
iuose, kurių ypač gausiai teikė 
speciali prancūziškų operinių fil
mų organizacija Montrealyje, 
festivalius ruošdama iij Toronte. 
Augančiam interesui tenkinti 
prie muzikos mokyklų Toronte, 
Montrealy, Londone, Halifaxe 
atsirado operų skyriai, susikūrė 
smulkių operų kompanijų, Mont
realy atsirado Festivalių komi
tetas, ruošiąs grandijozinius pa
statymus Molson stadione (9000 
vietų), o Toronte šito darbo ėmė
si Karališkosios M. Konservato
rijos operos skyrius, susirūpinęs 
ne vien pastatymais, bet įr jėgų 
paruošimu bei operos meno po
puliarinimu, t.y. maždaug per
ėmęs prieš karą veikusios Guil- 
.dos tradicijas bei amerikonišką
ją praktiką remtis studentų jė
gomis, papildomomis kviesti
niais solistais ir tt. Pagrindą nū
dienei Toronto operinei veiklai, 
vadinasi, sudaro mokykla, įkur-

ta Ontario prov. valdžios, kuri iš 
mokymo įstaigos virsta ir “ga
mintoja”. Energingojo, jos vedė
jo Dr. Arnold Walter dėka, dar
bas vyksta sėkmingai ir per 3 
savo veiklos sezonus mokykla 
yra pastačiusi: Parduotoji nuo
taka, Hansel and Gretel, Rosa
linda, Orfeo, ;Fig<fro vestuvės, 
Gianni Schicehi, Bohema, Užbur
toji fleita ir Manon. Pastebėtina, 
kad čia beveik visos operos dai
nuojamos angliškai (išskyrus Bo
hemą ir dabar statomą Manon).

Konservatorijos operos sky
riaus pasisekimas paakino atsi
rasti CBC Opera Company, ku
ri savo pastatymus transliuoja 
per radiją trečiadieniais. Ji sa
vo pastatymams taip pat naudo
ja ir tos pačios mokyklos mo
kinius, o vienas iš jos direktorių 
yra tas pats Dr. A. Walter, Kon
servatorijos Operos skyriaus di
rektorius. Yra dar visa eilė 
smulkesnių bandymų bei užsi
mojimų. Šiuo metu vieną operą 
per radiją ruošiasi pastatyti ir 
ukrainiečiai, kurie čia turi ne
blogų pajėgų, bet, žinoma, turės 
nemažai ir skolintis.

Taigi šiandien didžiausių pa
stangų išugdyti operos meną Ka
nadoje daro Toronto Kar. Muzi
kos Konservatorijos Operos sky
rius. Šiuo metu, nuo vasario 21 
d. iki kovo 1 d., jis vykdo savo 
viešus- pastatymus, vad. Operos 
Festivalį, statydamas Smetanos 
Parduotąją Nuotaką, Mozarto 
Užburtą Fleitą ir Massenet Ma
non. Pastatymui yra sukauptos 
visos geriausios jėgos, kokios tik 
pasiekiamos. Iš konservatorijos 
studentų Manon ir Užburtoje 
Fleitoje dainuos ir Toronto lie
tuviams gerai žinomas okteto ve

Dr. Arnold Walter, kompozitorius, muz. teoretikas, organizatorius

žydėjimo debesis. Jeigu ne bičių dūzgimas, tai būtų tyliausias me
tas žemėje.

Staiga nematytas tipas, įkopęs į bokšto viršūnę, papūtė storą 
dūdą. Visi, kas gyvas, krito žemėn, kur pakliuvę. Kažkas panašu į 
Jerichono stebuklą. Dvi bobos netyčia virto viena ant kitos, net 
klumpės nulėkė šalin.

Vėl sutriūbavo. Visais takais pasileido bėgti sukilę žmonės, 
lyg viesulas, keldami debesis dulkių. Bet tos dulkės nieko bendra 
neturi su rugių žydėjimu.

Birželio 23 d.
Apsiniaukęs Šv. Jono pavakarys. Prieš raštinę vėl stovi būrelis 

naujų atvykėlių, pasipuošusių išpuoselėtom skrybėlėm, merginos 
žaliais kaspinais. Man pikta — ko čia jie eina; juk turėtų žinoti, kad 
šitame prakeiktame kampely muša ir vaiko po smėlio jūrą, kaip 
avinus. Pats Kuprius mūsų merginas vijo ratu iš paskos automo
biliu, triūbuodamas. Viena apskriejo du ratus lengvai, kaip gul
bė, o kita — ne. Likimas, kaip ir kiekvienas diktatorius, mažesnį 
stumdo ir suklupusį labai mielai paspiria.

Galvoju: kažin ką jie man darytų, kad Šv. Jono vakare padeg
čiau šitą -lūšną. ‘

Birželio 24 d.
Vienas draugas apsigimęs nusiminėlis. Kada mudu šnekamės, 

net pačiame vidudieny man šalta. Rodos, melancholiškas veidas 
iš nusiminimo net šlapias, lyg jis būtų tik išlipęs iš amžinojo liū
desio jūros. Žinoma, aš jį guodžiu, kiek kantrybė leidžia, ir ban
dau sugalvoti pralinksmėjimo receptą.

— Tu, brolau, skaityk knygą arba melskis. Tai yra geriausias 
būdas pasislėpti nuo tikrovės.

Bet jo mintys esančios persunkios tokiam perkilnojimui | me
niškojo grožio, arba mistiškosios vilties pasaulius.

— Tąsyk bandyk gausiai ir be perstogės keiktis, kol apims 
didelis piktumas. Tai tuojau liūdesį užmuš.

— Bet kągi aš turiu keikti? Argi turi teisę žmogus keikti savo 
likimą, — jis vėl grimsta į savo sunkius protavimus.

— Ne likimą, bet pirmą, pro langą pamatytą, vokietį, arba 
šiaip kokį brolišką sargybinį. Tik, žinoma, tykiai — kad nenugirs
tų, ką pats po nosia burbuliuoji.

Patarimas patiko ir jis nusišypsojo. Mano savijauta taipgi tru* 
pūtį pasitaisė, lyg būtume aptvarkę kokį biaurų žvėrį, kuris jau 
buvo mus beėdąs. Daug šviesiau būtų žemėje, jeigu žmogus žino
tų būdą, kaip šypseną išlaikyti veide.

Birželio 27 d.
Žiūriu pro langą: eina komendantas su šuniu, rankoje bizū

nas. O aš, nieko nebijodamas, galvoju: va, paimu jį uz kreivų 
kojų ir suku aplink galvą, kol liežuvis išlenda, tada teškiu į smėlį 
ir, ištraukęs bizūną, pavelėju išsišokusią kuprą. Paskui, pakinkęs 
jo paties šunį, bevežioju po karštą smėlio jūrą.

Kad gi jis žinotų, ką aš galvoju, tarp vielų įspraudęs nosį, stryk
telėtų, kaip žaibas. O dabar aš jį kankinu baisiausiai ir jis nieko 
nežino. Gailu svajot apie ką noriu ir kiek noriu — nuo aušros lig 
sutemos. Tai vienintelė žmogiškojo veiksmingumo sritis tikrai 
tobulai apsaugota nuo kiekvienos valdžios žingeidumo.

Liepos 1 d. -
Gavau antrą laišką. Parašyta:

. .t.. Sakau, gal ne prieš gera vasara daro stebuklus: 
tamsiai žali laukai auga ir bręsta neregėtu tempu, lygiai 
kaip tamsėjantis liūdesys. Tu neŽinai, kaip aš ilgiuosi lau
kų bekraštėj tylumoj tikros ir pilnos idilijos; kada žmonės 
sugrįžę, lyg iš tolimų kraštų pavargę paukščiai, ilsėtųsi 
rankose tų, kurie juos myli.

dėjas Vaclovas Verikaitis, o iš 
šalies pakviestas buvęs Rygos 
valst. operos solistas, daug kartų 
ir Kaune dainavęs, Janis Niedra.

Torontas kuria Kanados ope
rą, grumiasi dėl naujo kanadiško 
kelio operoje, tačiau tai daro ne 
kokie seni kanadiečiai, bet taip 
pat nauji ateiviai iš Europos.

Visos akcijos spiritus movens, 
Konservatorijos Operos skyriaus 
direktorius Dr. A. Walter gimė 
Moravijoje, mokėsi Prahoje ir 
Berlyne, veikė Berlyne, pabėgęs 
nuo Hitlerio, per Ispaniją ir Ang
liją Kanadą pasiekė 1937 m. Di
rigentas Nicholas Goldschmidt 
tais pačiais metais iš Europos at
vyko į JAV, ten dirbo San Fran- 
cisko konservatorijoje, vėliau 
Columbia univ. operos skyriuje, 
o nuo 1946 m. yra muzikinis di
rektorius Toronto Kar. M. Kon
servatorijos Operos skyriuje, 
dirbąs taip pat su CBC Opera 
Co. Kanadoje jis yra jau pasta-' 
tęs 7 operas. Šio festivalio reži- 
sorius Herman Geiger-Torel, gi
męs Frankfurte, Lothar Waller- 
Stein mokinys, eilę metų dirbęs 
įvairiuose Pietų Amerikos kraš
tuose, į Kanadą atvyko tik 1948 
metais. A. Stanys;

KAS GLOBOS LIKUSIUS 89?
holze, Vokietijoje veikia dar 9 
lietuvių pradžios ir vargo mo
kyklos. Gimnazijoje ir tose mo
kyklose mokosi 323 mokiniai, 
dėsto 27 mokytojai. Visoms šioms 
mokykloms išlaikyti reikia ne
paprastai daug lėšų, tačiau dau
giausia jų reikia prie gimnazijos 
veikiančiam mokinių bendra
bučiui, kuriame dabar yra 90 
mokinių.

Maisto produktų kainoms Vo
kietijoje pakilus, vieno mokinio 
išlaikymas bendrabutyje mėne- 
siuikainuoja virš 80 DM, per $20. 
Paskutiniu laiku iš užjūrio au
kos labai sumažėjo,' rėmėjai ir 
talkininkai rodo nuvargimo žy
mių. PLB Vokietijos Kr. Valdyba 
priversta buvo įbristi į skolas, 
Šiandien pasidarė aišku, kad 
reikia skubiai ieškoti pastovių 
lėšų šaltinių, norint išlaikyti 
gimnaziją ir mokyklas -veikian
čias taip ilgai kol turėsime čia 
pakankamai lietuviško jaunimo, 
gi šių metų, sausio 1 d. turėjome 
dar Vokietijoje registruotus 
2797 lietuvių vaiku sūki 18 m. am
žiaus.

Vasario 16 gimnazijos likimas 
yra visos pasaulio lietuvių ben
druomenės rankose. Deja, tas 
spindintis lietuvių jaunuomenės 
švietimo židinys šiandieną atsi
dūrė pavojuje.

PLB Vokietijos Krašto Valdy- 
ba, nešdama tiesioginę atsako
mybę už savų mokyklų ir Vasa
rio 16 gimnazijos išlaikymą, 
jaučia pareigą laiku painformuo
ti apie susidariusią padėtį viso 
pasaulio lietuvius.

Gimnazijos vadovybė pereitų 
metų pabaigoje kreipėsi laiškais 
į lietuviškas organizacijas, drau
gijas ir sambūrius užjūryje, pra
šydama kiekvienos iš jų apsiim
ti nuolatiniai išlaikyti nors vie

ną mokinį bendrabutyje. Tas 
kainuotų $20 mėnesiui

Į šitą Vasario 16 gimnazijos at
sišaukimą pirmasis atsiliepė 
“Dainavos” meno ansamblis, pa

tee) (20a) Hannover-Kleefeld, 
Hegelstr. 6, Germany 
arba tiesiog:

2. Lietuvių Vasario 16 gimna
zija (Litauisches Gymnasium)

sužadėdamas nuolatiniai išlaiky- (23) Diepholz — Am Flugplatz, 
ti vieną mokinį bendrabutyje. 
Ansamblio išlaikymui Pedago
gu Taryba paskyrė pirmosios 
klasės (Ansamblio pageidavimu 
muzikalią) mokinę Danutę Ošur- 
kaitę.

“Dainavos” ansamblis pralau
žė pirmuosius ledus ir e parodė 
kelią, kuriuo eidami galime ir 
toliau išlaikyti veikiančias savas 
mokyklas ir gimnaziją. PLB Vo
kietijos Krašto Valdyba ir Va
sario 16 gimnazijos vadovybė 
šaukiasi į visas kitas lietuviškas 
organizacijas ir prašo pasekti 

: gražiu “Dainavos” ansamblio 
pavyzdžiu, nes dar 89 mokiniai 
bendrabutyje ieško išlaikytojų!- 
Draugijos su savo išlaikomaisiais 
mokiniais ir jų tėvais galės pa
laikyti nuolatinį ryšį laiškais ir leraiįė, O. Dirvelis, Jonas Jurkai- 
bus jų betarpiai informuojami 
apie visus rūpimus klausinius. 
Užsimegs artimas ir nuolatinis 
ryšys tarp rėmėjų ir remiąmų- 
jų. Kiekvieno naujo globėjo ir 
globojamojo vardai bus skelbia
mi plačioje lietuvių spaudoje.

Kviečiame visas pasaulio lie
tuvių organizacijas, draugijas ir 
sambūrius į tą didžiąją talką. Ne
leiskime žūti paskutinėms lietu
viškoms mokykloms ir neišstum- 
kime mūsų brangų jaunimą į 
svetimųjų mokyklas — nutautė
jimui. Būkime ir toliau stiprūs 
dvasia ir vieningi, kad galėtume 
grįžti į išsilaisvinusią iš vergijos 
mūsų tėvynę Lietuvą ne tuščio
mis rankomis! '

Mes nekantriai laukiame Jus 
atsiliepiant šiais adresais:

1. PLB Vokietijos Krašto Val
dyba (Litauisches Zentralkomi-

Germany.
PLB Vokietijos Krašto Val
dyba ir Vasario 16 "gimnazi

jos Pedagogų Taryba.
(Atsišaukimas kiek sutrum

pintas. Red.).-

Vasario 16 gimnazija
PLB Vokietijos Krašto Valdy

ba naujuoju Vasario 16 gimna
zijos direktorių paskyrė žinomą 
pedagogą, buvusį Jurbarko valst. 
gimnazijos direktorių rašytoją 
Antaną Giedrių-Giedraitį, kuris 
šias pareigas perėmė nuo š.m. 
sausio mėn. pradžios.

Gimnazijoje mokytojauja Dr. 
A. Sakalauskas, Saliamonas An
tanaitis, Bernardas Petkūnas, 
kun. Petras Gireius, T. Knofmi-

tis, Aleksandras Petkevičius, Ka
zys Motgabis, E. Motgabienė ir 
O. Gešventas bei A. Gasnerienė. 
Pastarieji du vadovauja bendra
bučiui, turi silpniau lietuvių įkal
bą mokantiems Klaipėdos krašto 
jaunuoliams pagelbėti lietuvių 
kalbos pamokas bei dėsto kūno 
kultūrą ^berniukams ir mergai
tėms. Laukiama atvykstant mo
kytoja p. Bistramienė, kurios at
vykimas dėl ligos buvo kiek su
si trukdęs. Nei vienas iš mokyto
jų nenumato artimiausiu laiku 
išemigruoti

GYVENAMOJO MOMENTO REIKALAVIMAI
ištremia. Tad, pasilikdami tarp
tautinėje kūrybos plotmėje, 
drauge turime nenutraukti ry
šių su savo tauta. Pasaulinio 
masto kūryba mūsų nepaliuo- 
^uoja nuo pareigos kurti tautiš
kai ir savai? Ir tiktav’fada, kai 
kojomis remiamės savo tauta, o 
rankomis apglėbiame viso pa
saulio akiračius, mūsų kūryba 
tampa tikroji.

Dėlto iš Lietuvos mes siuntė
me jaunus kūrėjus pasaulio pa
matyti. Šiandien šios progos 
mums pačios atsivėrė ir daug 
platesnės. Jas reikia ir išnaudoti.

Negalim užsisklęsti savo tau
tos ribose, bet drauge negalime 
nė nuo jos atitrūkti. Reikia tau
tiškumą atausti pasauliniu visa
pusiškumu, numarginti ar pada
binti svetimųjų gražiausiais žie
dais. Tai nėra savos kūrybos su
kergimas. Priešingai, tai jos pra
turtinimas ir atbaigimas. Tokia 
kūryba yra miela kiekvienam, 
nors ir nesuprantama. Tad šian
dien ir yra laikas, kada savo dva
sios galias turime progos išban
dyti, o savo kūryba nustebinti 

: pasaulį. Nemanykime, kad sveti- 
Liepos 7 d. mieji atrado dangų. Nenuvertin- 

Pietų pusėje pušelės truputį prasiskleidusios ir matyti siau- kime savo. Mūsų kūryba gali bū
ras spindulys žalumos. Pradžioje tas želmuo buvo blyškus ir vos įį didžios vertės. Tik negalime 
pastebimas, bet ilgainiui paaugo ir dabar, vėjui pūstelėjus, siū- los iaikyti spintose ar namų kam- 
buoja ir, man regis, lyg šlama. Nežinia, kokio javo ten esama, bet / j

(Tęsinys iš praeito nr.)
Būdami namie, mes buvome 

tik lietuviai. Šiandien turime 
progos tapti pasaulio žmonėmis. 

: Tai yra labai svarbu, nes pasau- 
! linis bendrayimąs yrą. tikrosios 
kūrybos laukas. Čia męs sulaužo^ 
me siauras tautos ribas ir išsi- 
plečiame. Bet ši proga duoda ir 
daug pavojų.

Pasaulinio masto bendravime 
yra drauge daug ir labai didelių 
prarajų. Tad reikia didelio at
sargumo. Pasaulinis bendravi
mas mus išveda iš uždaro tautiš
kumo, bet jis niekados mūsų ne

suvokiu, kad ten labai gražu: nieko nebuvo ir nebus gražiau, 
— kaip Lietuva vasarą; nors ten ir pats velnias karaliautų.

Tvanku. Jaučiuosi labai blogai. Aitrus karštis ir nerimas tren
kia pakaušį. Aplinkui vis tebevaikšto bespalviai žmonės. Jie tokie 
lengvi ir permatomi slankioja smėlio paviršiumi, lyg migla tyruo
se. Staigus vėjo siaustelėjimas lengvai išpūstų juos pro tvorą, kaip 
smilčių debesėlius, pro pat sargybos nosis. Ir tie nieko nenaiustų.

Liepos 2 d.
Smėlis turi gerų savybių: voliokis, kiek nori, ir visada liksi 

sausas. Pradėjom sportuoti. Bėgu, šoku į tolį — į aukštį, ir labai 
gerai išeina. Galvoju, kad lengvoji atletika gali dar labai praversti.

Vėl ružavas vakaras nulenkia galvą pušynan, lyg milžiniška 
Viešpaties rožė. Karštom dulkėm apneštą žmogaus veidą paglosto 
ramusis vasaros dangus. Saulelė raudona, — kasgi žino, gal ir šito 
gyvatyno pabaiga netoli.

spėju — bus kokia kvaila aviža, jeigu taip gerai jaučiasi ir šlama 
šalia šito gyvatyno.

Vėlyvoj popietėj įsižiūrėjom, kad tos avižos be vėjo linksta. 
Kas.be ko, kad kokį-kartą siūbteltų tasai žalias pluoštas — dyvo 
nebūtų; juk ir laukas — didelis laukas kartais nei iš šio nei iš to 
krūpteli. Bet dabar — gražiai be perstogės ir be vėjo.

Vakarop iš tos vietos pro pušų šakas iššoko didelis dūmų 
kamuolys ir, virtęs storu juodos gyvatės liemeniu, per gryną va
karo dangų vėl nusirietė į žemę.

Pagalvojau, jog tai labai panašu į paveiksle matytą Kaino 
auką. Ir staiga krūptelėjai: nejaugi būsime tie avinai, kuriuos 
rūstusis žmogus iš anksto jau bus numatęs aukoti Viešpačiui.

. Liepos 13 d.
Didelis, ramus debesis apsiautęs visa skliautą. Smulkūs lie

taus lašeliai atsimuša pakaušin ir pamažėle žadina, lyg iš ilgai 
trukusio, girtumo. Jeigu dabar eičiau pro Juodraistės alksnyną, 
būtinai užbrisčiau per žemuogynę, nes tokiame lietuje uogos gra
žiai pasipūtusios ir sultingos, lyg karšti merginos skruostai. Nie- 
r " -*■" “ .............................
nebūtume ieškoję žemuogių. Aš tų uogų ne kiek ir teužtikau šla
pioje žolėje, bet ji rado keletą, o vieną tokią, kad net sušuko:

— Ajegi, Žiūrėk, koks stebuklas!
Tikrai, uogos didelės būta — kaip stebuklo. Kaba prie pat že

mės palinkusi, tamsioje žolėje, lyg žiburys.
— Man regis, niekam kitam tasai stebuklas neklius—kaip man.
— O, koks tu: tuoj — jam... O ką tu man duosi?
— Aš tau — saldainių, pačių didžiųjų “karvyčių”.
Ji ilgai tylėjo ir kažką įtemptai svarstė. Uogą jau buvome už

miršę ir man labai rūpėjo, ką ji galvoja.
— Manai — saldainiai didelis daiktas? Matai: Makutėnas Mei

lučiai svarais pačių gerųjų nešė ir visti A: prisiėjo paskui maut iš 
akių, nosį nukabinus, — kalbėjo ji. O virš mano galvos nulėpo alks
nio lapas, nebeišlaikydamas didelio lietaus lašo, ir paleido tiesiai 
man už kaklo. Aš krūptelėjau, o ji nusišypsojo tame tamsiai žalia
me alksnyne. Tai buvo ne šypsena; bet gyvas atspindys šviesių 
debesų, linų žydėjimo ir vėjo...

Pušų viršūnėmis prabėga dūmų juostos, lydimos greito dun
desio. Daug traukinių pralekia Daugpilio link. Girdėti duslus 
griaudimas. Kiekvienas dunkstelėjimas skaudžiai trenkia į žmo
gų; nes tai mūs 
ir vėjo jūroje.

puose. Leiskime mūsų kūrybinei 
dvasiai atsikvėpti, leiskime pa
sauliui pamatyti, kad Lietuva ne 
vien tautinių rastų kraštas ar 
rūpintojėlių žemė, bet kad ji yra 
ir sintetinės, visuotinės kūrybos 
vardo verta. Leiskime savo kūri
niams būti originaliems ir giliai 
lietuviškiems, tačiau nevenkime 
pasisavinti ir svetimų idėjų, ku
rios būtų mūsų kūrybai naujas 
paraginimas ir paskata. Leiski
me lietuviškam genijui dirbti ir 
kurti, kad Lietuva visuotinės pa
saulinės plotmės būtų verta. Ne
būkime tik savo namų gerbėjai. 
Eikim Ar pas kitus, nes tik ben-

kados to nebūčiau žinojęs, jeigu^ lygiai po tokiu pat dideliu debesiu dravime pagyvėja dvasia, atsi-
veria kūrybos liepsnos.

Šitaip suprasta tremtis gali bū
ti ne tik nebetamsi, bet ir džiu
ginanti. Žinoma, mes niekados 
neprarasime savo namų ilgesio. 
Lietuva mus vilios ir šauks. Bet 
nemanykime, kad ji laukia mū
sų tuščiomis! Nedrįskime galvo
ti, kad ji mus visusMenodai pri
ims. Tuos, kurie šiandien jos 
vardą skelbia, ji išbučiuos mei
lės glamonėjimais. Gi tų, kurie 
ją jau pamiršo, ji nebeatmins 
vardo. Galės jie grįžti ir ‘gyventi 
joje, bet ji jiems bus bejausmė. 
Galės ji jiems iš širdies atleisti 
ir dovanoti, bet niekados jie ne-

mus pasitiks, jeigu toes būsime

Įsigykim Motinos Mokyklos 
ženklelių

Tautieti, ištiesk pagalbos ran- - 
ką besimokančiam jaunimui. Pa
remk Vargo Mokyklas ir Vasario 
16 gimnaziją Vokietijoje. Mažos 
aukos, daugelio sudėtos, sudarys 
didesnes sumas, kurios padės iš
laikyti grynai lietuviškas mo
kyklas.

Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės vadovybė išleido Motinos 
Mokyklos ženklelius,, kuriuose 
pavaizduota motulė prie ratelio, 
mokanti skaityti savo sūnų (pa
gal P. Rimšos skulptūrą). Šie 
ženkleliai vaizdžiai primena po 
pasaulį-, išsiklaidžiusiems -lietu-! 
viums, kad išlaikymas nenutau
tusios jaunosios kartos yra vie
nas pirmaeilių mūsų uždavinių.

Ženklelių kainos — 5, 10 ir 50 
centų. Jų galima gauti “Tėviškės 
Žiburių” knygyne.

Redakcijai prisiųsta
Faustas .Kirša, Šventieji akme

nys, didaktiniai eilėraščiai; iš
leista prel. Pr. M. Juro lėšomis, 
viršelis dail. T. Valiaus, tiražas 
1000 egz., spausd. TT. Pranciš
konų spaustuvėje Brooklyne 
1951 m., 116 psl.

Jonas Gvazdaitis, Dainuok! — 
Dainos vienam ir dviems balsams 
su fortepijonu. Išleido Jonas 
Gvazdaitis, Newark, N.Y., kaina 
$2.50. Užsisakyti leidėjo adresu: 
153 Wilson Ave., Newark 5, N. J., 
USA.

Mūsų Jaunimas, LKD Jaunių

padarę, ką ji mums yra paskyru
si. Lietuva mus mylės, jeigu mes 
čia būdami užsitarnausime būti 
jos mylimi.

Kūrybos ugnis mus čia atvedė. 
Mes visi tėvynės kariai, pasiųs
tieji parnešti jai žavesnį laisvėj 
vainiką. Tad turėtume stengtis, 
kad tas vainikas būtų gražus, kad 
jame būtų Įpintos giliausios mū
sų svajos ir mintys, surišti mūsų 
darbai ir pastangos, surištos mū
sų kančių ir kovos gėlės, viskas 
tai pergalei, nes tik kultūrinėje 
plotmėje laimėjusi tauta nieka
dos nemiršta! Tad nereikia bau
ginti savęs rytų tirono žiaurumu. 
Jis nieko perdaug nepadarys. Ne 
jis, o mes eshme mūsų tautos žu
dytojai, jei atsisakome kovos už 
ją. Drauge ne jis iškels mūsų sos
tinėj laisvės vėliavą, o mes visi 
šių dienų gyvieji lietuviai. Tik 
reikia, kad ši gyvybė apsireikštų 
darbais. Tik reikia budėti, kad 
mūsų kūrybinė dvasia neišblės
tų ar neišsektų. Kūrybos niekas 
iš mūsų neatims ir nenužudys. Ji 
prikels tautą ir naujam gyveni
mui. Svarbu, kad mes šitos tie- sekc. C. Kom. Biuletenis, 1952 
sos nepamirštume, ir įrodytume m., Nr. 1, 16 psl. Leidžiamas Pa
tai darbais. Tai paslaptis mūsų * ryžiuje mimeografu. Be organi- 
gyvenimo ir laimės. Tai drauge zacinių reiklų ir straipsnių apie 
ii- Lietums gyvybė bei gyvastis, j vysk. Bučį ir L. Sturzo, Žinios iš

Čia ir glūdi gyvenamo momen- Tėvynės, Liet, laisvajame pašau
to rimtis: nepamesti dvasios ka- lyje ir tikrai įdomi Naujesnių 
lavijo, nors ir visas pasaulis jo i įvykių apžvalga. Biuletenis žada 
atsisakytų, neprarasti meilės sa- eiti kas mėnesį.
vo tautai ir ilgesio nors ir visi ją I Eglutė, 1952 m. vasaris, Nr. 2, 
niekintų, nenutolti nuo savo tau- 33-64 psl.

Skautų Aidas, 1952 m. vasario 
mėn., Nr. 2, 1-2 8psl.

tos dvasios, nors ne vienas jos ne
vertintų, kovoti pasaulinėje are
noje, nors mūsų kova ir nedau
gelio būtų tepripažinta. Visa kar
tu yra viena: išlikti tikraisiais 
žmonėmis ir tikraisiais lietu
viais, tikraisiais sūnumis ir tik
rosiomis dukromis. Laikytis sa
vo švento tikėjimo kaip ramsčio 
ir jėgos šaltinio. Ir mūsų šalį pa
laimins Dievas.

EGLUTĖS SKAITYTOJŲ BEI 
PLATITOJŲ DĖMESIUI 

Visais “Eglutės” 'administra
ciją liečiančiais reikalais pra
šoma kreiptis nauju adresu: 
“Eglutė”, I. C. Convent, R.F.D. 
2, Putnam, Conn.
Liet Kultūros Instituto V-ba.

Konkursas augštesn. mok. mokiniams
“The Ensign” paskelbė augš- i _ \ ‘ ‘ "

tesniųjų mokyklų mokiniams 2-ji — $50, 3-ji — $15 ir 4-oji bei 
straipsnių konkursą šioipis te- 5-oji po $5. 
momis: .

1. Kodėl krikščionys turi va
dovauti visuose visuomenės 
sluogsniuose?

2. Kodėl dabarties visuomenei 
reikalinga daugiau krikščionių 
gydytojų, mokslininkų, politikų, 
švietėjų, darbo lyderių, žurnalis
tų, radijo ir televizijos rašytojų 
ir tt?

3. Kodėl jaunas vyras ar jau
na moteris į. savo pasirinktą pro
fesiją turi ateiti su krikščioniš-

riamos premijos: 1-oji — $100,

Straipsnis turi būti nedides
nis kaip 500 žodžių, gali būti ra
šomas angliškai arba prancūziš
kai, mašinėle arba ranka, vieno
je popieriaus pusėje Prie kiek
vieno straipsnio turi būti pridė
tas užtikrinimas, kad darbas ori
ginalus, turi būti pasirašytas ir 
nurodytas amžius, mokykla, kla
sė ir gyvenamasis bei mokyklos 
adresas.

Straipsnius siųsti šiuo adresu:

Už geriausius straipsnius ski-
sign, 464 St Francis Xavier St, 
Montreal, Que.

f
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SPORTO ŽINIOS

________

informacijas 
biznius ir tt

Jūsų patarnavimui

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

L $8000 įmokėti Bloor-Duffe- 
rin. 6 Mid. 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. 
$420 pajamų į mėnesį ir 3 
kamb. savininkui.

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

6. $28.500 High Park Blvd. 13 
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 mūši} atstovą V. AUŠROTĄ, 263 Havelock St, Toronto 

Skambinti telefonu LO. 3647
NORRIS FUEL CO.

30 Polson St, Toronto, tėl. GL. 2491.

Įvairiomis progomis tinkamas dovanas 
rasite tik 

J. BERŽINSKO 
parduotuvėje

1212 Dundas St. W. Tel. LA. 9547 
Be to, išskyrus tabako gaminius, už 
visus įpirkhnus duodami BONAI.

Laikinojo JAV-bių ir Kanados Lietuvių FASKo pranešimai
Laikinasis JAV-bių ir Kanados 

Lietuvių Fizinio Auklėj imp ir 
Sporto Komitetas, remdamasis 
JAV-bių ir Kanados lietuvių 
sporto klubų atstovų suvažiavi
mo, įvykusio 1951 m. spalio 28 
d., Toronte, įgaliojimais ir savo 
posėdžio, įvykusio 1951 m. gruo
džio 30 d., Čikagoje, nutarimais, 
skelbia šiuos pranešimus:

Pranešimas Nr. 2
1. Laik. FASK-tas, dėl sekmin- 

gesnio tarpusavio informavimo- 
si, susijusio su ruošiamu JAV-bių 
ir Kanados lietuvių sporto klubų 
atstovų ir sporto darbuotojų su
važiavimu ir su II-siomis JA 
V-bių ir Kanados lietuvių spor
to žaidynėmis Clevelande, prašo 
visus sporto klubus ir pavienius 
sportininkus bei sporto darbuo
tojus pranešti savo adresus.

2. Laik. komiteto adresas yra: 
Algirdas Bielskus, 770 E. 91st St., 
Cleveland 8, Ohio, USA.

3. Laik. komitetas nesiima jo
kios atsakomybės dėl neužsire
gistravusių sporto klubų ir pa
vienių asmenų nepainformavi- 
mo.

Pranešimas Nr. 3
1. Laikinasis JAV-bių ir Kana

dos Lietuvių FASK-tas, turėda- 
mas dėmesyje, kad dideli atstų- 

jrnai tarp lietuviškų kolonijų 
Šiaurės Amerikos kontinente, 
gyvesnį tarpusavio sportinį ben
dradarbiavimą daro sunkiai be
įmanoma, nutarė laikinai įkurti 
tris sporto apygardas: I-ją Či-

- kagos, su centru Čikagoje, ap
imančią Čikagos, Detroito, Cle
velando ir kitas JAV-bių vidu
ryje esančias lietuvių kolonijas; 
II—Niujorko, su centru Brook- 
lyne, apimančią Atlanto pakraš
tyje ir JAV-bių rytuose išsimė
čiusias lietuvių kolonijas ir III — 
Kanados su centru Toronte.

dų tikslai yra: ruošti apygardų 
pirmenybes ir kitokio pobūdžio 
žaidynes įvairiose sporto šakose; 
prižiūrėti gyvuojančią sporto 
klubų veiklą; skatinti naujų klu
bų steigimą; puoselėti sportinę 
propagandą ir palaikyti adminis
tracinį ryšį su Laik. FASK-u.

3. Apygardos vadovybę sudaro 
apygardos komitetas, kurio pir
mininkas yra skiriamas Laik. FA 
SK-to, o kitus narius sudaro apy
gardoje veikiančiųjų sporto klu
bų įgalioti atstovai — po vieną 
iš klubo.

4. Sporto apygardų kadenci
ja automatiškai pasibaigia kartu 
su Laik. FASK-to kadencijos už- 
sibaigimu.

5. Apie susiorganizavusias 
sporto apygardas greitu laiku 
bus paskelbta spaudoje.

Pranešimas Nr. 4
1. Laik. JAV-bių ir Kanados 

Liet. FASK-tas, susitaręs su Cle- 
velando Lietuvių Sporto Klubu 
Žaibu, rengia Il-ąsias JAV-bių ir 
Kanados Lietuvių Sporto Žaidy
nes, kurios įvyks š.m'. gegužės 
mėn. 30, 31 ir birželio mėn. 1 d., 
Clevelande.

.2. Pagal JAV-bių ir Kanados 
lietuvių sporto klubų atstovų su
važiavimo, įvykusio 1951 m. spa
lio 28’ d., Toronte, nutarimus, 
Laik. FASK-tas yra įpareigoja
mas nustatyti žaidynių programą 
ir jų pravedimo taisykles.

3. JTechnišku žaidynių prave- 
dimu rūpinasi Clevelando LSK 
Žaibas.

4. II-jų žaidynių programa:
a. lengvoji atletika vyrams, 

moterims ir jauniams,
b. futbolas vyrams,
c. krepšinis vyrams ir mote

rims,
d. tinklinis vyrams ir mot.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas
Ed, KONDRATAS

Turiu didelį pasirinkimą angliškų ir vietinių medžiagų kostiu
mams ir paltams. Visus siuvimo darbus atlieku skoningai, 

punktualiai ir pigiai.
1113A Dundas St. W. (netoli Ossington), Toronto; Ont., Canada 

: Telef. LL. 9626

Atsinešk ŠĮ skelbimą -10 nuolaidos!

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.

Naujas atradimas sustabdymui: gaivos niežėjimą, plaukų kritimą 
pleiskanoms. Shampo o— $1.60. Tonic — $1.40

Sėkmingi rezultatai arba grąžinant pinigus

GOLDENBERGS HAIRDRESSING
Ilgalaikio sušukavimo ir plaukų dažymo specialistas

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

e. stalo teniso komandinės, 
vienete, dvejeto ir mišraus dve
jeto varžybos vyrams ir mote
rims ir vieneto — jauniams ir 
mergaitėms.

Pastabos:
a. jaunių ir mergaičių gimimo 

datos riba yra 1933 m. gegužės 
30 d. imtinai.

b. krepšinis moterims bus žai
džiamas pagal naująsias moterų 
taisykles — 6 žaidikės aikštėje.

c. stalo teniso -komandą sudaro 
3 asmenys. *

d. jauniai ir mergaitės gali da
lyvauti kartu, ir vyrų bei moterų 
klasėse,

e. lengvosios atletikos progra
ma bus paskelbta vėliau.

5. Žaidynių pravedimo tvarka.
Kiekviena sporto apygarda, 

neanksčiau š.m. balandžio 1 d. ir 
nevėliau, kaip gegužės 15 d., pri
valo pravesti savo apygardų pir
menybes, žaidynių programoje 
numatytiems dalykams (lengva- 
jai atletikai nebūtinai). Visų ko
mandinių varžybų I-mų vietų 
laimėtojai Niujorke ir Kanados 
apygardose ir I-mų bei II-trų vie
tų laimėtojai Čikagos apygardo
je kvalifikuosis dalyvauti baig
minėse varžybose Clevelande. 
Lengvojoje atletikoje dalyvių 
skaičius neapribojamas. Apie da
lyvių skaičiaus apribojimą, jei 
toks bus, stalo teniso vienetų ir 
dvejetų varžybose, bus pranešta 
vėliau.

6. Smulkesnės informacijos 
apie šias žaidynes bus atskiru ap
linkraščiu išsiuntinėtos visiems 
sporto klubams ir suinteresuo
tiems pavieniams asmenims.

Laikinasis JAV-bių ir Kana
dos Lietuvių Fizinio Auklė

jimo ir Sporto Komitetas.
Toronto ir Apylinkės stalo 

teniso turnyras
Trečiadienį ir ketvirtadienį 

vyko stalo teniso turnyras, kur 
susirinko Toronto geriausi stalo 
tenisininkai išbandyti savo jėgas 
ir nustatyti šių metų Toronto re
prezentantus. Jame efektingai 
dalyvavo ir sp. klubas “Vytis”: 
pereitų metų miesto meisteris Pr. 
Gvildys, p-lė Z. Baranauskaitė ir 
p. Rautinš. Paskutiniesiems nela
bai sekėsi, tačiau meisteris savo 
titulą ilgoje ir gana sunkokoje 
dviejų dienų kovoje apgynė.

Toronto ir apylinkės 1952. m. 
meisteris Pr Gvildys šį titulą ir 
gražią sidabrinę taurę iškovojo 
ir šiemet, apgynė jau du kartus 
iš eilės. •

Jis laimėjo visus susitikimus: 
prieš D. Hali — 21:17; 21:19, prieš 
V. Bordusko — 21:7; 21:13, prieš 
R. Mendl — 21:12; 21:17; 21:13, 
pusfinalyje prieš M. Trofymo- 
wich — 16:21; 21:17; 21:12; 17:21; 
21:16. Finale prieš labai puikiai 
besiginantį W. Wickens ilgoje ir 
jaudinančioje kovoje laimėjo 
21:9; 13:21; 17:21; 22:20; 21-17.

Moterų titulą, kaip ir buvo ti

kimasi, iškovojo dabartinė Ka
nados stalo teniso meisterė p-lė 
Andrey Perkins.

Mūsų vyrų ir mišriam dvejetui 
dėl susižaidimo stokos kelias į fi
nalą buvo pakirstas, tačiau buvo 
matyti, kad kitais metais pasiro
dys daug geriau.

• Krepšinio rungtynės atei
nantį sekmadienį įvyks 402 Ba
thurst St. “Vytis” žais su St 
Vlads. Pradžia 3 vai. p.p.

Sportas Hamiltone
Sausio 20 d. įvyko Hamiltono 

Sporto Klubo “Kovas” susirinki
mas. Senajai valdybai atsistaty
dinus, išrinkta nauja: pirm. K. 
Stanaitis, vicepirm. V. Dargis, 
sekr. P. Breichmanas, ižd. A. 
Grajauskas ir reikalų vedėjas E. 
Petrušaitis.

Šiuo metu pas mus gyviau pa
sireiškia krepšinio, orinio, stalo 
teniso ir šachmatų sekcijos. Kas 
antradienį vakarais 9-11 vai. vak. 
Westdale College patalpose yra 
krepšinio ir tinklinio treniruo
tės. Suinteresuotieji kviečiami 
kuo skaitlingiau dalyvauti. Į 
krepšinio vienetą susibūrė ir jau
niai. Turėję susitikimą su Toron
to “Vyties” jauniais, nors ir neti
kėtu rezultatu pralošė 32:6, nenu
simena; M. Panavo treniruoja
mi, tikisi kitą kartą taip lengvai 
nebepasiduoti. Prasidėjęs stalo 
teniso turnyras sutraukė daug 
dalyvių.- Aikštėje pasirodo ir 
mergaitės. Kiek padirbėjus, būtų 
galima sudaryti mergaičių tink
linio komandą.

Šachmatininkai vasario 10 d. 
žaidė prieš ukrainiečius ir "baigė 
rezultatu 3:3. “Kovo” šachmati
ninkus atstovavo: Vaitonis, Ma
tulionis, Breichmanas, Kronas, 
Valevičius ir Repšys. Susitiki
mus laimėjo: Vaitonis, Breich
manas ir Kronas. Ateityje šach
matininkai numato pravesti in
dividualinį tarpusavio turnyrą 
ir revanšines rungtynes su tais 
pačiais ukrainiečiais.

Prieš pora metų įsteigtas Ha
miltono Sporto Klubas “Kovas” 
kelių iniciatorių dėka, sugebėjo 
suburti gražų sportininkų būrį, 
kuris gyvai reiškėsi sportinėje 
veikloje.

Už tai jiems sportiškas ačiū!
V. K. Lašelis.

Pasaulinė žiemos olimpiada
Ji vyksta Norvegijoje, Oslo 

mieste nuo vasario 14 d. Skaitant 
neoficialia vietų nustatymo sis
tema (I—10 taškų, II—5, III—4, 
IV—3, V—2, VI—1 taškas), daly
vaujančios valstybės dabar išsiri
kiavo šitaip

I — Austrija su 41 tašku,
II— Amerika su 34% taško,
III— Norvegija su 32 taškai. 
Kanada kol kas tėra tik aštun

toje vietoje.
• 500 metrų greičio čiuožime 

kanadietis Gordon Audley iš 
Winnipego laimėjo pirmą medalį

Kanadai užimdamas trečią vie’
• Moterų figūriniame ciuo: 

me kol kas pirmauja anglė Jea 
nette Altwegg. Kanados viltis 1 
rontotietė Suzanne Morrow 1 
šeštoje vietoje. Galutinis rezi 
tatas paaiškės po laisvojo čil 
Šimo.

• Kanados ledo rutulio oli 
pine komanda Edmontono M< 
curys žengia be pralaimėjin 
Jie lengvai sudorojo Vokietiją 
Suomiją.

• Moterų slalomą laimi 
amerikietė Andrea Mead La 
rence. Kanadietė turėjo pasitc 
kinti 9 vieta.

• Slidžių lenktynes nuo k 
no laimėjo italas Zeno Colo 
kordiniu greičiu per 2 min. 
30,8 sek. Antra ir trečia vieta 
ko austrams. Pastebėtina, k 
kaip taisyklė, amerikonai vyr; 
ja visose sporto šakose, tač: 
slidžių sporte negali su europ 
čiais susilyginti. Lukas

• JAV olimpinių varžybų ' 
miteto pirmininkas Avery Br 
dage, spaudos konferencij 
pranešė, kad sekančioms vasa 
olimpiados varžyboms Sov. I 
sija nėra prašiusi jokių speck 
privilegijų. Rusai susipažinę 
taisyklėmis ir jas priėmę. “I 
galime pasitikėti jais ar ne, 
čiau pabrėžtina, kad rusai ats: 
ko duoti savo sportininkams 
niginių dovanų. Išeitų, kad S 
Sąjungoje, jei žmogus yra kai 
jis turi būti geras kalvis, jei s{ 
tininkas, tai geras sportinin 
Stalinui”, baigė pasikalbėj: 
Brundage.

• Į TSRS olimpinių komai 
sudėtį, kurios vyks į Suomiją 
šaulio Olimpiadai, įtraukti: 
Butautas, J. Lagūnevičius, 
Petkevičius, S. Stonkūs; bo 
ninkai: A. Šocikas, V. Mozolū 
kas (abu iš Kauno), J. Guste 
(Marijampolė) ; sunkumų ki 
tojas Ė. Novikovas (Vilnii 
dviratininkas J. Paršaitis (K 
nas) ir fechtuotojas J. Ūc 
(Vilnius).

MIŠRIOS FARMOS 
PARDAVIMUI

1. 100 akrų, 80 mylių į ryt 
nuo Toronto, geri pastatai, p 
šalį teka upelis, elektros šv 
sa. Prie gero kelio, arti mies 
Pilna kaina — 5.500. Įnešti i 
teks pusę sumos.
2. 150 akrų, netoli Colbon 
geras namas ir kluonas, eit 
tros šviesa ir upelis prie du: 
tik % mylios nuo mokyklos 
miesto, priegero kelio. S6.i 
pilna kaina. Įmokėti tik $4.0 
Su gyvu ir negyvu inventoi 
kaina $11.000.

WILLIAM BOLLAND 
Real Estate

1130 College St. Toronto, O
. Tel. LL. 3744

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

jgSĮgh j® Garantuotas saugojimas. Mokama
įįf fįį atsiimant. Garantuoj^na.
^3 Pasiimame ir pristatome.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda naujausius įvairių rūšių laikrodžius. Galima 

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

Atidaryta iki 7 vai. vakaro.
272% QUEEN ST. W. TORONTO

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

/Zji/Aar? s4 sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
JJenrD&o. bus rūpestingaį saugomi. Kai 

darysite rudeninį apsitvarkymą, 
valyti viską duokite žinomai 

firmai:
Tel. WA. 4557

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
138-46 Claremont Str

30. metų valymo patyrimas

Atliko Europos 
specialistai

ĄĮJTC VAICAVIMC MOKYKLA
1 ,

I
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 
t tęsia savo darbą mūsų klijentų labui.

g Geri mGkymo metodai, išdirbti mokyklos kartu su instruktoriais, 
bus pritaikinti šiame mokymo sezone.

Mokinkis vairuoti greit ir pigiai
WALTER BULCZAK

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

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

■TUO—rwmr.
Dėmesio! I

Vestuvių apeigos ir pokyliai) 
įgrojami į plokšteles.

Pigiai ir sąžiningai taisomi te-Į 
levizijos ir radijo aparatai.

Taip pat mes pravedame auto 
radijo ir televizijos instaliaci-1 
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.

s®?

Ml

: :>< ■■

' '■ z tj
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MANNING CARTAGE
& MOVERS

184 Manning Ave.
TeL WA—0791 

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

PIRMOJI
parodomoji šokių pamoka

VĖL TUI
Neužmirškite, kad šokiai yr< 

kelias i gyvenimę!
naudokitės proga modernių šokių mokyt 

TIK MŪSŲ STUDIJOJE

Pigiai ir greitai

Jau po kelių pamokų 
galėsite šokti.

Tad

Todėl mokinkitės modernių ir elegantiškų šoki 
tik mūsų studijoje. Jus mokins kvalifikuoti ii 
struktoriai. Programoje modernūs šokiai, kai 
tango, fokstrotas, rumba, slow-foksas, samba : 
kt., o pirmiausia ypatingai visų mėgiamas vaisi

Kursai vyksta kasdien
nuo 5 iki H vai. vak.

Mokyklų jaunimui mokestis sumažintas.

Queen Dancing Studio 
618 A QUEEN STREET WEST, TORONTO 

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



Gydytojas

Priėmimo valandos 2-3 ir

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telet: WA 3754

MANN-MARTEL
DUNDAS-RUNNEMEDE 

$10.500. 8 kambarių, stiprus mū
rinis namas. Erdvūs kam
bariai, pramonės distrik- 
tas — lengva išnuomoti 
Žemas {mokėjimas.

' INDIAN GROVE

Dr. Chas. OKON
DANTISTAS 

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

'riima vakarais pagal susita- 
imą. Tel. WA 9822

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI 

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

Bathurst Medical Building 
Telef. EM 3-6373 Toronto

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

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir
7-9 po pietų

386 Bathurst St. Toronto 
TeL WA 1344.

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto 
TeL EL 6515

$3.300 įmokėti. Balansas $7.300. 
6 kambarių mūr. namas. 
Prie Bloor ir High Park. 
Patogios išmok, sąlygos.

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

kambarių, atskiras dviejų 
aukštų namas, alyvos ap- 

' šildymas, garažas.
SUNNYSIDE 

$5.000 įmokėti. 9 kambariai ir žai
dimo kambarys rūsyje. 
Grąžus atskiras, mūrinis 
namas. Karšto vandens 
alyva apšildomas. 3 kam
barių moderniškas butas 
pirkėjui — plius $50 
j amų į sayaitę. •
DUNDAS-BLOOR .

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

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

Visais nainų pirkimo ar pardavi
mo reikalais kreipkitės į

V. MEILUS 
1663 Bloor St. W.

pa-

— Ar tai teisybė, kad perbė
ganti kelią katė nelaimę reiškia?

— Tai priklauso nuo to, ar ei
nantis keliu yra žmogus, ar 
pelė..

’ Abu truputį klydo
Vagone keleivis pasigedo pi

niginės ir pakėlė skandalą, kad 
ją bus pavogęs ^endrakeleivis. 
Tačiau po kurio laiko paaiškėjo, 
kad jis pats sędėjo ant savo pini
ginės. Reikalą išaiškinus, viena 
iš bendrakeleivių pasipiktinusi 
klausia apkaltintąjį:

— Ar tamsta nepadarysi išva
dų dėl tokio negirdėto akiplėšiš
kumo?

— Kodėl, ponia? Mudu abu 
tik truputį klydome. Jis manė, 
kad aš vagis, o aš maniau, kad 
jis džentelmenas. <

Abi nėra prieš rūkymą
— Man patinka, kai vyras na

mie sau pypkę traukia. Taip 
kažkaip jauku, o be to, sako,, ta
bakas ramina nervus.

— Aš nesu nervinga. Bet prieš 
vyro rūkymą nesipriešinu. Kaip 
tik jis pradeda kalbėti, kad mes 
turėtume taupyti, susiaurinti iš
laidas, aš tuoj aus turiu ką pasiū
lyti, nuo ko pradėti.

Mažas apsirikmas
Vienas niujorkietis atėjo į sa

vivaldybės įstaigą užpildyti pa
reiškimą dėl mokesčių. Informa-

Tel. OL 2354 cijoje jam nurodė, kad tai at- 
.. ri i liekama 402 kambarv. Pilietis nu- 

MANN & MARTEL : skubėjo ten ir paprašė ankietos. I 
REALTORS < Ją užpildė, pasirašė ir atidavė Į 

> tarnautojui. Bet išeidamas jis 
i buvo labai nustebintas, kai su
žinojo, kad jis dabar jau yra JAV

: armijos karys. Mat, pasirodė, be- 
i skubėdamas jis sumaišė ir anke
tą užpildė ne 402, bet 204 kam- 

. bary, kur priimami pareiškimai 
stojančių savanoriais į kariuo
menę. " '

Mirė iš meilės

Praktiškas mokslas
Jersey City, JAV, tūlas profe- 

į sorius Austin buvo paskelbęs se- 
j riją viešų paskaitų: “Kaip aš ver- 
I č Juos i?”. Paskutinės paskaitosPervėlu

Tėvas klausia jaunuolį, kuris tema buvo: “Kaip aš pasiekiu be- 
paprašė jo dukters raftkos:

— Loši Tamsta bridžą?
— Deja, ne. Bet aš galiu iš

mokti, — taikosi jaunuolis.
— Jau per vėlu. Mano duktė

Tamstai to neleis. «

darbo pašalpos malonumų?”

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building

12 Bathurst. Telef. EM 3-6373

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. Wt Toronto 

(prie Gladstone)

BR. BUKOWSKA, R.O.
AKIŲ SPECIALISTĖ

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen Si. W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

'ikrinu akis ir pritaikau akl
ius suaugusiems ir vaikams, 
’riėmimo valandos: kasdien 
uo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
ekmadien. pagal susitarimą
55 St. John’s Rd. W. Toronto 

kampas 94 Laws St.
Tel? LYndhurst 0052

DR. A. RATINOW

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

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

Tel. RA. 6708.

AKIU SPECIALISTAS

L. LŪNSKY. R.0

’ritaiko akinius visiems akių 
efektams. Ištiria akių ner- 
us, kurie dažnai sukelia gal- 
os skaudėjimą ir nervingumą 

Kalba slavų kalbomis
470 College St. W. Toronto 

TeL RA 3924

Originali bauda
Į Filadelfijos policiją paryčiui 

užėjęs pilietis pasiskundę, kad 
kažkas pavogė jo automobilį. 
Tuoj aus pat buvo paleisti į darbą 
9 policijos automobiliai .vagies 
sekti. Netrukus betgi paaiškėjo, 
kad tariamai pavogtasis automo
bilis ramiai stovi savininko pa
liktas prie vieno restorano, o*jis 
buvo taip nūsigėręs, kad nebeat- į 
siminė, kur jį palikęs. Už suve
džiojimą policijos jam buvo pa
skirta bauda — nuplauti visa^9 
policijos mašinas buvusias “va- > 
gies” gaudyti.

Slėptuvės nuo atominių 
bombų lietuvio ūkyje

“The New York Times” apra-' 
šo JAV pasiruošimą apsisaugo j i- i 
mui nuo atominių bombų karo 
atveju. Patyriau, kad tai yra tei
sybė ir susipažinau su vienoje 
vietoje daromais Įrengimais.

. Netoli Livingston, N.Y., dar 
prieš 50 metų, lietuvis emigran
tas Miliauskas pirko geležies rū
dos kasyklų ūkį. Čia, po mišku 
apaugusiu kalnu buvo palikti di
džiausi, net kelių aukštų, urvai 
uolose. Ilgus metus ūkininkavę 
ir užauginę tris sūnus ir dukterį 
tėvai Miliauskai mirė. Vaikai tą 
ūkį pardavė milijonieriui Knaus- 
tui, kuris kalno urvuose keletą 
metų augino grybus. Dabar gi 
tas turtuolis, valdžios leidimu, 
giliai po kalno uolomis stato 
slėptuves nuo atominių bombų.

Vaizdas yra gražus. Priešaky j 
kalno, nuverčiant miško medžiūs

PRITYRĘS RADUO | 
MECHANIKAS

pigiai taiso radijo aparatus, 
prosus, plytas, virdulius, ven- 
ūliątorius 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.
VAISTINĖ

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,

t
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM. 4 - 9912.

Dėmesio, Tautiečiai!
PIGIAUSIAS IR GERIAUSIAS BATŲ TAISYMAS 

yra tik lietuviškoje
“ŠIMON” batų taisymo dirbtuvėje

812 DUNDAS ST. W., TORONTO
Vyr. batų taisymę kainos (puspadžiai ir kulnys): $220, $2.59, 
$2.75, $3.25.

SAV. S. ANDRIEKUS !

Lietuvių Baldų Krautuvė •

“MOHAWK

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

Veido kremo 
specialistė!

Paruošiame formules specia
liai kiekvienam asmeniui.

35 met(| patyrimas
LYDIA LAWTON

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

Parduodame:
231 naujų ir vartotų vyr. ga
bardino paltų — įvairių rūšių 
kaina nuo $I0 iki $40 
452 naujus ir vart. kostiumus 
Tropinius kostiumus už §10.

Pinigai įmokami iš karto
Hollywood Clothing

270 QUEEN ST. WEST 
(kampas Beverley)

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

gazo ir alyvos krosinių linijas (transitlining).
K. D A R G I S

54 Indian Trail, Toronto. Telef. LL 2252

B.

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

875 Queen St. W. „Toronto. Tel. PL 2010
LIETUVIS ELEKTROS — 

RADIO TECHNIKAS
Taisau Įyairių 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

MES GELBIME ATSIKVIESTI JŪSŲ
GIMINES IR DRAUGUS Į KANADĄ. t

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, įgalįavimus, 
sutartis ir kit.

iviire is menes
I Vienoje kompanijoje kalbant akmenis į skardžių, įrengta. 
apie meile. B. Shaw laikėsi nuo-! ^ste automobiliams sustoti, 
monės, kad iš nelaimingos mei- an§os i Poze^ pastatytas j 
lės žmogus gali mirti. Jis ta pro-i ?delis namas administracijai. į 
ga priminė vieno savo pažįstamo i An^ i Požemius uždaro trejos į 
• - ’ • • criį ! storos ^geležines durys. Tik jas;

“paklausė F'P^rejūs, toliau f požČfhiūš tiesia-■] 
i ši visas labirintas koęidorių, laip- ‘ 
Į tų ir šimtai gražiomis betono šie- i 
nomis, įvairaus dydžio kambarių! 
— seifų brangenybėms sukrauti. 
Iš mašinų kambario į visus kori
dorius ir seifus bus paduodama

! šviesa ir kiras. Seifus galima bus Į 
i nuomoti. Čia galės sukrauti savo I 
| turtus bankai, muziejai, isradė-i 
į jai patentus, turtuoliai brange- Į 
j nybes ir kt. Darbai vykdomi val
džios specialistų priežiūroje.

Įdomu, tarp kitkę, kad čia ma
tavimo, braižymo ir planų gami
nimo darbus atlieka lietuvis imi
grantas, šios rūšies darbus dirbęs 
Lietuvoje. Darbas čia eina labai 

! didele sparta. Traška mašinos, 
’juda, kala darbininkai, sprogdi- 
I narni akmenys ir kt. Čia nemažai 
dirba ir pabaltiečių. “L”.

jaunuolio nelaimingą meilę. . Ą 
— Ar jis mirė?

vienas iš dalyvių.
— O, taip! Tiesa, 50 metų vė

liau.

L8JNA 
foto studija

984 DUNJ3AS ST. W.
TORONTO

Telef. ME. 8967

KEPAME r ,
juodą ir baltą ruginę duoną.

Taip pat priimame užsakymus 
sviesto tortams ir kt. 

pyragaičiams.

ESTO BAKERY
1017 Pape Avė., Toronto, Ont.

Telef. GL. 2667
' vakarais LL. 6173. 
Savininkas S. Krabi.

DOMINION TRAVEL OFFICE
S. HEIFETZ, VIEŠOJO NOTARIJATO VEDĖJAS

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

YORK PACKING CO. LTD.
104-1C6 Trowell Ave., Tel.: JU. 2754. JU. 5197. Toronto 9, Ont.

Mes gaminame geriausios . 
kokybės produktus:

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams. Mi ■ ■ IT M^W»r»iuM»rw m

Patarnauja lietuviams jau 16-ka metų!!

Advokatas — Notaras

Turime pilnus baldų komplektus 
Įvairiems kambariams. Skambin
kit mums, mes savo auto paimsime 
ir atvesime krautuvėn VELTUI.

73 Adelaide St. W
Room 322

Telefonas EL 3161 
Toronto

Dėmesio!!
šis kuponas vertas $10.00

jei pirksite prekių už $100.00.

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

DĖMESIO!

SKIFF’S
VALYMAS —

PROSAVIMAS —
PATAISYMAS — 

Kalbame lietuviškai 
09 Dundas St West Toronto 

Telefonas EM 4-6649

LIETUVIŠKAI KALBĄS KAILININKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai. 

Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokė j imui 

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

J

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.

Telef. EM. 4-7146

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:

MIDDLETON Real Estate 
343 SPADINA.AVE. TEL EM. 4 - SS68 

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

DIDELIS IR PIGUS TABAKO ŪKIS
Tillsonburgo, Delhi ir Simcoe apylinkėse turime didelį 
pasirinkimą tabako ūkių su neaugštu įmokėjimu grynais 
— pradedant nuo $3.000.
Taip pat turime pardavimui: Hotelių, Motels, General 
stors, Kafe shop, bei gyvenamų namų.

Juozas Žemaitis
R.R. 6 SIMCOE, Ont. Telefonas 1542 W14

Reprez.

DANIEL D. STOKAL 
B.A.

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis.

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

Res. tel. LY 5797 x
...... ■'"n i

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Real Estate Brokers, Simcoe. Ont.

Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų’ 
Dirbame pagal užsakymus baldų — chesterfield ir studio — 

komplektus ir parduodame kilimus.
lovų komplektai,
• siuvamos mašinos,

• krosnys ir tt
, Kalbame rusų kalba

* 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

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vaL vakaro.
'-r

Parduodant ar perkant namą ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tcny MORAIS
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
turinti 30 metų profesinę praktiką .4...

Kalbu lenkiškai
M. MALINA — 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.

M aistingiausias,
Lengviausiai virškinamas,
Pigiausias maistas,

Turįs visų vitaminų yra

Naudokite visų rūšių gaminius vienintelės 
ukrainiečių pieninės Toronte

459 ROGERS RD. - Telefonas JU. 7193

“Rciškite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

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

Savininkas W. W1L S O N 
Telefonas RI 4411 143 Hamilton St, Toronto

, ... .. — ....... . .........           I................ f - Hl,
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TORONTO, Ont.
Vasario 22 d, 8 vaL vak. 404 Ba- j sus sužavėjo su Kačanausko 

kur .Nemunas banguoja , 
Toronto ALOKo seimelio posė- Gailęvįčįaus “Tykiai, tykiai”, 
dis. Posėdyje bus aptarta Kana- malda jš op. Tosca ir bisuj Dva-

• I

dps Krašto Tarybos rinkiniai ir 
kiti svarbūs reikalai. Organizaci
jos prašomosdeleguoti po du ats
tovus: yALOK Prezidiumas.

Bažnyčios projekto reikalu
Naujos bažnyčios eskizinių 

projektų priėmimo komisija yra 
gavusi labai daug įdomių projek
tų. Komisijos nariams dirbant sa
vo darbovietėse, projektų nagri
nėjimas užsitęs ilgesnį laiką. To
dėl ir buvusi nustatyta projektų 
paroda įvyks, kai bus priimtas 
vienas iš projektų.

Vasario* 16 minėjimas
Toronte šiemet praėjo itin iškil
iu ingai. Pradėta buvo pamaldo
mis šv. Pranciškaus bažnyčioje, 
toliau sekė paminėjimas per ra
diją ir iškilmingas aktas bei kon
certas Masšey Hali. Čia dalyva
vo ir VLIKo narys bei Tautos 
Fondo Valdytojas Vasario 16 Ak
to signataras prof. Kaminskas.

Apyl. LOK pirm. p. Simana
vičius minėjimą pradėjo pakvies
damas atsistojus susikaupimo 
minute pagerbti Lietuvos kovų 
aukas. laidoms padengti ir Tautos Fon-

Prof. Kaminskas savo kalboje dui surinkta apie $800. Minėjime 
aptarė Akto prasmę, apibūdino dalyvavo per 1500 žmonių. 
L. Tarybos veiklą sunkiose oku
pacijos sąlygose, nupasakojo ke
lią, kuriuo buvo prieita prie Ak
to paskelbimo, priminė nepri
klausomo gyvenimo laikotarpį su 
jo pažanga ir klaidomis, o dabar
tį lygindamas su 1918 m., pabrė
žė, kad dabartinis okupantas dar 
skaudžiau spaudžia ir naikina 
kraštą, bet tauta yra dar sąmo
ningesnė, atkakliai kovoja ir 
laimės.

Sveikino miesto mero atstovas, 
kontrolierių ir miesto tarybos 
pirm., p. Leslie Saunders, ilges
nę kalbą pasakęs angliškai ir lie
tuviškai gen. konsulas V. Gylys, 
estų gęn. konsulas p. Markus, 
latvių ir danų kons. p. Bryson, 
“Latvija“ redaktorius p. Vitols, 
ukrainiečių atstovas ir dar atski
rai buvo perskaitytas Ukrainos 
Išlaisvinimo Komiteto sveikini
mo raštas. ■

Po -to buvo priimta rezoliuci
ja Kanados min. pirm. St. Lau
rent, kurioje, apibūdinus Lietu
vos padėtį prašoma:

1. kuo greičiau ratifikuoti ge
nocido- konvenciją;

2. sustiprinti pavergtąsias tau
tas ir kovojančius dėl jų laisvės 
vieša atvira deklaracija;

3. “Kanados Balso” informaci
jas išplėsti į visus už geležinės 
uždangos esančius kraštus;

4. kaip galima greičiau Lietu- 
tuvos ir- kitų pavergtųjų tautų 
bei genocidinės sovietų politikos 
sulaikymo klausimus iškelti 
tarptautinėse institucijose.

Rezoliucija baigiama:
“Mes džiaugtumėmės, galėda

mi didžiuotis matydami, kad mū
sų naujoji tėvynė ir mūsų pasi
rinktasis kraštas — Kanada — 
vadovauja laisvojo demokratinio 
pasaulio kovai už tautų ir žmo
gaus laisvę. Mes tikimės, kad Ka
nada, kurios tarptautinis, svoris 
mūsų pasididžiavimui nuolat au
ga, šito garbingo vaidmens imsis 
ir laukiame”.

Po pertraukos meninę dalį pra
dėjo III skyr. mokinukė Jūratė 
Dailidaitė A. Nakaitės eilėraš
čiu “Viltis”. Sol. Br. Marijošius 
padainavo St. Šimkaus “Oi kas”, 
TSTlat-Kepšos “Žaliojoj lanke- 
iėj” ir bisui Credo iš op. “Otelio”. 
Po aktorės D. Kubertavičiūtės- 
Maurukienės meistriškai pade
klamuotos partizanų poezijos, op.

riono “Drugeliai”. Solistams 
akompanavo malonioji p. Solom. 
pasipuošusi taut, estų rūbais.

Toronto jūrų skauų tautinių 
šokių grupė, vadov. B. Poškos, 
gražiai pašokusi Šustą, Kalvelį ir 
Malūną, išgelbėjo torontiečius 
nuq gėdos* kad ši tautinio meno 
šaka tokioje didelėje kolonijoje 
lig šiol buvo taip apleista. Bra
vo jūrų skautai!

Nuolat pažangėjąs, kun. B. Pa- 
cevičiaus vadovaujamas, parapi
jos choras nepaskendo, kaip 
būgštavo, milžiniškoje scenoje, 
bet parodė savo stiprėjantį pa
jėgumą, sudainuodamas Bendo- 
riaus “Oi ko jūs liūdit” su se
kusiu montažu kartu su dekla
matoriais — Ada Nikola j avaite 
ir Kaz. Manglicu, — Gudavičiaus 
“Kur. giria žaliuoja”, Strolios 
“Valiok, dalgeli”, “Ko liūdi, se
sele” ir įspūdingąjį “Kritusiems 
kariams”.

Minėjimas buvo baigtas trum
pu ALOK pirm, padėkos žodžiu 
ir Tautos himnu.

Prie įėjimo į salę iškilmių iš-

Šv. Kazimiero minėjimas
Sekmadienį, klebonijos patal

pose įvykusiame skautų, ateiti
ninkų ir sportininkų pasitarime, 
buvo nutarta šv. Kazimiero šven
tę minėti bendrai. Minėjimas nu
matytas kovo 9 d., sekmadienį, 
jaunimo pamaldomis 9.30 vai. ir 
po pietų viešu minėjimu.

Šv. Kazimiero minėjimo die
ną organizacijų atstovai nutarė 
pavadinti “Lietuvių Jaunimo 
Diena” ir skirti tos dienos pamal
das už Lietuvoje kovojantį jau
nimą. Jaunimo organizacijų ats
tovai kreipsis į savo organizacijų 
narius ir į visą Toronto lietuviš
kąjį jaunimą, kviesdami jį dan
giškojo Lietuvos jaunimo Globė
jo šventėje gausiai dalyvauti pa-1 
maldose ir priimti šv. Komuniją 
Lietuvos jaunimo intencija. Mi
nėjime meninę programą išpil
dyti nutarta kviesti mūsų pirau- : 
gantį jaunimą.

Inžinieriams ir architektams
PLIAS Kanados skyriaus na

riai prašomi pranešti valdybai 
pasikeitusius adresus. Šiuo, me
tu nežinomi adresai šių asmenų: 
A. Juozapavičiaus, R. Paškaus- ‘ 
ko, R. Svainausko ir J. Krivię-' 
ko. Taip pat prašomi sumokėti 
nario mokestį. Iždininko adresas: 
A. Ciplijauskas, 546 Delaware 
Ave., Toronto, Ont., telef. ME. 
4300. Skyriaus V-ba. j

St. i
i

, Estų nepriklausomybės 
paskelbimo 34 m. sukakties pa-! 
minėjimas įvyks vasario 24 d.,!
2 vai. p.p. Massey Hali. ' Į

Nuoširdi padėka
Toronto ALOKo prezidiumas 

nuoširdžiai dėkoja už vieningą 
darbą ir gražų Vasario 16 pro
gramos išpildymą:

VLIKo vicepirm. prof. Ka
minskui už gražias mintis Toron
to lietuviškų org. konferencijoje 
ir svarų žodį lietuviškai visuo
menei iškilmių metu;

Parapijos klebonui kun. Ažu
baliui už išrūpinimą pamaldoms; 
gražios Šv. Prancišaus bažny- j 
čios, už iškilmingas pamaldas ir [

HONTREAL, One
, i m

* ■:*. f n •

.t Dėmesio, Dėmesio
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A Šių mėtį vasario men. 28 <14
antradienį, 7.30 min. vakare,

■ V Sč >ii ' ' ■ ■

visiems žinomoje erdvioje ukrainiečių salėje, 297 College Street
lehgiamas TRADICINIS ir PASKUTINIS PRIEŠVELYKINIS

Užgavėnių - 
Spurgų Balius

Senieji ir jaunieji torontiečiai, jei esate buvę šiame baliuje už
praeitais ir praeitais metais, prieš šią nekaltą pagundą neat
silaikysite. Kas nebuvot, ateikite ir įsitikinsite ta šilima ir 
nuoširdumu, kuriuo ponėkų ir krustų traškenime bei. alų- • v _ • •__________ 1 1 ’ v •čio užgėrime visam vakarui pamiršit sunkius rūpesčius, 

o jaunimui dar priedą: slidžios grindys, širdį velian
tys orkestro farsai, na*, ir gal Dievo skirta laimė..;.
Visi šie malonumai su įėjimu tik vienas doleris.
Paskubėkite; įsigyti bilietus, nes jų skaičius ri- *

- botas. Bilietai gaunami kovo mėn. 24 d. pa- ’ 
rapijos salėje.po kiekvienų pamaldų ir

• prie įėjimo salėje.

Tad iki malonaus pasimatymo paskutinį mesiedo vakarą!
Toronto Liet. Kat. Mot. Dr-jos Valdyba.

Š. m. vasario 26 d. 7.30 vai. p.p. KLKB 
RUOŠIA NEPAPRASTAI ĮDOMŲ

kuris įvyks Lenox-Bathurst gatvių kampe esančios United 
Church viršutinėje salėje.

Puiki kapela, Įdomi loterija, įvairūs netikėtumai, ba
lionai ir jaukiai apšviesta salė žada tikrai nepaprastą' 
nuotaiką paskutinėje dienoje prieš gavėnios rimtį.

Rengėjos kviečia visus, o ypatingai mielą jaunimą, kultūringai 
ir smagiai užsigavėti.

PQNCKOS IR KAVUTĖ VELTUI!
įėjimas 1 doleris. t v k -

“Dainos” grupės I
nauja valdyba, išrinkta vasario 8

i Prieš aštuonis' mėnesius susi- ! dė nepaprastame grupės susirin- 
kinko maža saujelė jaunimo, su p M. F Jokubynie-;

uuu.osuuo i, . . ...... ' . ne, vicepirm. Grigaitiene, antra
gražų patrijotinį pamokslą; ! baime ir nepasitikėjimu savyje. vįcepįrm Kundrotienė, sekr. S.

Vice-President of Board of Ju veiduos spindėjo troškimas, šakalienė, ižd. N. Kaveckienė. į 
Control and President of City siekti kažko augščiau, turtinti,sa-

Iš Toronto jaunesniųjų at-kų
• veiklos

Rev. kbiiE: Matulevičienė, O. * 
Council Mr. Leslie Saunders už Vo jaunystės pavasarį naujais Indrelienė, V. Abromaitytė.

P. ir K. Abromaičiai 
nepriklausomybės šventės dieną !

sveikinimus, ir linkėjimus Toron, 
to miesto burmitrso Mr. Lamport 
varu; * 'WTj

General. Konsului ministeriui 
Gyliui, estų konsului Mr. Mar
kus, latvių ir danų general, kon-

žiedais, kad būtų tyra šįrdis ir 
galinga dvasia.

Šis jaunimo būrelis pasirinko : sulaukė sūnaus. Mūsų “Moterų 
vadovu prof. St. Šalkauskį. , žodžio” redaktorę ir artimą bi- 
vardu pavadino ir savo kuopą, čiulį nuoširdžiai sveikiname.

- . . “Jei jaunystė pasiryžo, kas pa-’
sul. Mr. Bryson, estų, latvių ir; saujy gaj išdrįsti jai pastot ke- 
ukrainiečių organizacijų atsto- [ lius» gie poeto žodžiai tapo lyg 

kuopos šūkiu. Diena iš dienos bū- 
•ręlis daugėjo nariais ir stiprėjo 
dvasia. Visi susipažįsta su Mari
jos Goretti ir Bernadetos gyve
nimu. Kuopa moka ne tik džiaug
tis, bet ir susikaupti — suklupti 
prieš Augščiausiąjį.

Gruodžio 8 d. visi dalyvauja 
bendroje šv. Komunijoje. Artė-

vams už nuoširdų žodį ir gražius 
linkėjimus;

Dramos aktorei p. D. Mauru- 
kienei ir liet, mokyklos mokinei 
Jūratei Dailidaitei už jautrius ei
lėraščius;

Lietuvos operos solistei p-lei
Pr. Radzevičiūtei ir solistui p. Br.
Marijošiui už grąžais ir pasek-
mingas solo dainas; gavėnios laikui, narių troš

Mrs. Solom uz akompanavimą;1
Toronto jūrų skautų taut, šo

kių grupės vadovui p. Poškai ir 
šokėjams už gražius tautinius 
šokius.

Parapijos chorui ir jo vedėjui 
kun. Pacevičiui už gražias gies
mes per iškilmingas pamaldas ir 
dainas minėjime;

Visai Toronto lietuviškai vi
suomenei už taip gausingą daly
vavimą visose iškilmėse ir duos- 
nias aukas.

Nuoširdžios pastangos ir vie-1 
ningas pasiaukojimas nuties v .
mums kelią į Tėvynę. Tą pasiekė, I muoJa eilerastį.

kimas pasilinksminti išsipildo va
sario 10 d. Su savo tėveliais, su 
vyr. at-kais ir Hamiltono jaun. 
at-kais prabėga kelios valandos 
prie padengtų stalų ir iš jaunų 
krūtinių besiveržiančių dainų — 
“Užtrauksim broliai naują gies
mę, kurią jaunimas tesupras” ...

A. Gvazdaitytė vadovauja ar
batėlės meninei daliai, kurioj da- 

I lyvauja Rūta Linkytė, Elė Žekai- 
• tė ir Justinas Laurinavičius. Ha- 
i miltono at-kai išpildo dalį Či
činsko ir St. Verbickąitė padekla-

prof. Kaminsko žadžiais, Tautos' 
Taryba paskelbusi Vasario 16 
aktą, tais keliais eidami laimėsi
me ir mes.

Dar kartą didelis ačiū.
Toronto ALOKo Prezidiumas.

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

Ketvirtadienį — šeštadienį, vasario 21, 22, 23 d.
1. ARABIAN NIGHTS — spalvota — Maria Montez, Jon Hall
2. STARS IN MY CROWN — Joel McCrea, Dean Stockwell

Pirmadienį — trečiadienį, vasario 25, 26, 27 d.
1. BLACK NARCIZUS—spalvota—Deborah Kerr, Jean Simons 
Z. RED HOT & BLUE — Betty Hutton, Victore Mature

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

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit' 

VEŽAMA IR I PROVINCIJĄ.

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

Vedybos ir krikštytos
Praėjusią savaitę Toronto liet, 

kat. parapijoje susituokė: Ant. 
Dabkus ir K. Jurciūtė, J. Kra
sauskas ir A. Dūdaitė, J. Krivic
kas ir K. Sprindytė, F. Kupčins
kas ir G. Kubiliūtė. Pakrikštyta 
Aurelija Ona Žemaitaitytė.

“Slidus Pųsmilijonis” vyks 
į Hamiltoną

Po pavykusių gastrolių Delhi, 
Toronto MM Grupė kovo 15 d. 
ruošiasi į Hamiltoną, kur bus su
vaidinta komedija “Slidus Pus- 
milijonis”.

Me Callum, 
buvęs Toronto* miesto meras, iš
rinktas K. Tautinės~ Parodos ve
dėjo pavaduotoju, bei įpėdiniu. 
Metinės algos $48.000.
Susipažinimo ir susirašinėjimo 
biuras atlieka visus patarnavi
mus. Atstovauja du vokiečių biu
rus. Griežčiausia paslaptis. Sąra
šai tik $1. Rašyti: “Viktoria”, 355 

Clarence Str., London, Ont.
Ta pačia proga buvo išleistas 1 

juoko laikraštėlis “Svirplys”., ku
ris savo poezija ir patarimais su
kėlė juoką. Alg.

IEŠKOMAS 
nuosavybių (Real Estate) par

davėjas miesto ribose.
Duodamas bendrai nustatytas 

pardavimo’ procentas.
W. BOLLAND Real Estate 

1130 College St. Toronto, Ont. į 
Tel. LL. 3744.

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

formalumus
J. BERŽINSKAS, 
General Insurance

1211 Dundas SL JV. Toronto 
Telef. LA. 9547.

Be tO, dradžiu įvairų turtą, 
namus, operacijų ir gydytojų 
vizitų sąskaitų apmokėjimą. 
Ir čia pat visiems savo klijen4 
tams užpildomos 1951 metų

INCOME TAX RETURN 
blankos, be ypatingo apmokė-

Lietuviškoje “SIMON” batų 
taisymo dirbtuvėje batai 
somi

PIGIAUSIOMIS
KAINOMIS

Vyr. batų pataisymas (puspa
džiai ir kulnys) $£.20, $2.50, 
$2.75 ir $3.25 i. 1 ,
Ši kaina priklauso nuo pride
damos medžiagos rūšies.

'v' , «. * ■

SIMAS .ANDRIEKUS
812 Dundas St. W. Toronto

tai-

Dr. A. Pacevičius
'7U. ■ ’T '

Gydytojas ir Chirurgas
PERKfL£ KABINETĄ Į

• '■**' %.

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 7-4) vai. vak. šešta
dieniais nuo 12 iki 3 vai. p.p. 
Sekmadien., pagal susitarimą.

* < -
> .1 • < A ■' V t '

Vasario 16 minėjimas - Į — Montrealis. — čia suliptas 
Montrealy pradėtas 11 vai. pa- advokatas Buller ir darbininkas 
maldomis Aušros Vartų bažny- Dutka, atėmę iš mergaitės, šu- 
čioje vasario 17 d. Per pamaldas kųotojos, kūdikį, gal net dvinu- 
giedojo parapijos choras, yed. p- kus, ir pardavę į JAV už $5000. 
Piešinos, solistė p. Kardelienė ir Preliminarinis apklausinėjimas 
Trojo Lapinų orkestras. paskirtas vasario 12 d. Esą žino-

4 vai. p.p. Plateau salėje įvy- ma visa eilė tokių vaikų preky- 
ko iškilmingas minėjimas. Ofi- bos atsitikimų. Dažniausia vai- 
cialioje dalyje kalbėjo Dr. H. Na- (kai parduodąmi į JAV, bet kar

tais ir čia pat Kanadoje.
Ar tai nepadori kampanija?

, Rašydamas apie ’’sukrėtimus 
liaudininkuos” “TŽ” Nr. 6 paste
bėjau, kad Niujorko liaudininkų 
pasitarime atvykus p. Makaus
kui dalyvavo ir p. Kardelis. “N 
L” Nr. 7—be jokio parašo—šau
kia: “Melas!” Nei Kardelis bu
vęs liaudininkų konferencijoje,

• nei matęsis su Makausku, nei pri
sidėjęs prie LRS organizacijos.

Kam ginčytis. Gal p. K. buvo 
pasitarime, kai p. Makausko ne
buvo. O ką toks susijaudinimas 
slepia? Kažin, kai sugiedos gai
džiai ar nereiks eiti už vartų su . 
atgailos ašaromis? St. Gr.

PORT ALICE, B.C.
Tradicinės pamaldos

Vancouverio saloje yra prisi
glaudę keletas lietuvių. Dėl ma
žo skaičiaus katalikų, čia kuni
gas negyvena, tik retkarčiais at
važiuoja.

į Šių Kalėdų naktį atvykęs iš ■ 
B.C. sostinės Viktorijos kun. tė
vas J. L. Bradley atlaikė iškil
mingas šv. Mišias ir Kristaus 

j, gimimo dienos proga, pasakė 
pritaikintą pamokslą. Vietinis,

l mažo sąstato, chorelis pagiedojo 
į keletą kalėdinių giesmių. Be lie
tuvių pamaldose dalyvavo dau
gel kitų tautų katalikų. J.K.

gys, toliau sveikinimai ir rezoliu
cijos^ Meninėje dalyje deklama
vo L. Barauskas irVeselka, pia
ninu skambino pian. K. Smilge
vičius, solo dainavo op. sol. Kar
delienė, pagaliau komp. Gailevi- 
čiaus mišrus choras. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu.

— Ateitininkų sendraugių su
sirinkimas įvyks vasario 24 d., 
tuoj po pamaldų Aušros Vartų 
parapijos saleje: Dalyvavimas 
būtinas.

— Pereitą šeštadienį įvyko 
moksleivių ateitininkų susirin
kimas?

— Aušros Vartų parapijos kle- 
I bonas prašo, kad dėl parapijos 
; salėje numatomų susirinkimų 
būtų pranešama iš anksto, nes 

’šiaip gali įvykti taip, kad bent 
kelios organizacijos tuo pačiu 
metu gali šaukti susirinkimus 
toje pat vietoje.

Penktadienį, vasario 22 d., 8 vai. vak 
visi vyksta į 

LATVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS 
DIDŽIAUSI VIENKARTINĮ .

SPAUDOS
BALIU!

Didžiausioje ir puošniausioje Toronto salėje
PALACE PIER ant ežero kranto ' 

(Lake Shore Rd. Nr. 1)
Stalus — 3, 4, 6 ir 10 asmenų—prašome užsisakyti iš anksto 

telefonu TR. 1653.
Maloniai kvięčiąmę visus lietuvius

,. Latvių Žurnalistų S-gos Kanados Skyrius.

— Otava. — Statistikos biuras 
pranešė, kad Kanados gyv. skai
čius jau prašoko 14 mil.

Išnuomojamas nuo kovo 1 d. ats
kiras butas I-me-aukšte iš 2 ar 
3 kambarių ir virtuvės be* baldų. 
150 Grange Ove. Yra garažas. 
Šeima gali būti su vaikais. Skam
binti EM. 4 0315 arba ME. 9490.

Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė trečiame aukšte'be baldų. 
Tinka poirai.vedusių,, dvienis vyį 
. rams arba dviems moterims. 
Kreiptis vakarais 348 St. Clarens 

Avė. Telef. LL. 6438.
Išnuomojamas butas be baldų, 2 
kambariai ir virtuvė, t suaugu

siems. Telef. KE. 1384.
Išnuomojamas 1 kambarys 1 as
meniui. Galima naudotis virtuve. 

Kreiptis tel. ME. 4570.

Tabako augintojų ir pramonės 
memorandumas

Ontario Tobacco Marketing 
i Board yra paruošęs vyriausybei 
38 puslapių memorandumą, ku
riame išdėsto, jog tabako mokes
čiai turi būti sumažinti, kad ei- i garečių pokeliš galėtų būti par- 
danėjamas po 30 centų. Memo
randume pateikiama daug me
džiagos apie cigarečių šmugelį iš 

i JAV, kas sumažina savo taba- 
j ko sunaudojimą.
i Memoradume sakoma, kad dėl -

— Torontas. —- Miesto taryba to gresia apmirimas savo tabako 
kreipėsi į social, globos ir darbo i gamybos, ypač, kai D. Britanija 
ministerijas Otavoje, prašydama šiais metais nebežada pirkti. Ta- 

*“ * i-
krisiąs iki 8.500.000 svarų, t y. 
75'<; o vidaus rinka jau sumažė
jusi 20%. Ryšy su tais reiškiniais 
teksią tabako išauginimą suma-

paremti bedarbių šelpimo reika- i bako eksportas nuo 35.000.000 nu 
lą specialiomis sumomis.

— Otava. — Kanada, JAV ir 
D. Britanija' sutarė Atlanto Są
jungos valstybėms bendrai ga
minti Sabre tipo naikintuvus. ! žinti iki 93.000.0Qp svarų, kai per- 
Jie bus gaminami Montrealio nai buvo išauginta 137.000.000. M. 
įmonėse, motorus atvežant iš JA B. jau nutaręs — jei padėtis ne- 
V-bių. Kiek bus pagaminta, tuo pasikeis — ūkininkų akražą su- 
tarpu neskelbiama, spėjama 400. mažinti trečdaliu.

Pavasariui.... Vasarai!
Moderniškas siuvimas iš geriausios Virgin vilnonės (100%) 

medžiagos. Didžiausias medžiagų pasirinkimas ir įvairiausiomis 
kainomis. Mes turime madų pavyzdžių jau 1952 metų pavasariui 
ir'vasarai.

VYRAMS

Prie gero susisiekimo pirmame; 
aukšte gražus kambarys, virtuvė 
ir pusryčių kambarys su veran-! 
dėle į darželio pusę išnuomojama j 
2 arba 3 suaugusių šeimai. Yra 
ir garažas. 142 Jane St. (Bloor 
St. W.). Kreiptis po G vai. vak.
Išnuomojamas frontinis su bal
dais kambarys vienam vyrui.

Kreiptis 80 Glendale Ave. ' j
Nuo kovo 2 d. bus išnuomojami 
kambariai viengungiams su 
maistu ir apskalbimu. 98 Givins 
St. (tarp Shaw ir Ossington, arti 
Dundas). Gali būti ir dietininkai. 
Kreiptis asmeniškai nuo anks

čiau minėtos dienos.
Išnuomojamas apstatytas butas 
iš 2-jų kambarių su išsivirimu 
vedusių porai arba 2 asmenims. 
High Park rajone, 235 Pacific 

Ave., Tel. MU. 1214.

£
BALTIC CARTAGE & 

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

Informacijų kreiptis OL. 1403
9 Delaware Aven Toronto, Ont

24 valandų tarnyba.

kostiumai . . . švarkai ... kelnės ... 
paltai ... ploščiai;.; virš, baltiniai (iš Nylon) . . . 
sportiniai baltiniai . . . apatiniai baltiniai ...

Geriausių siuvėjų siuvimas pagal išmatavimą ir Jūsų skonį. 
Be to, darbas garantuotas. .

MOTERIMS: Nylon kojinės. Duodame 2-jų mėn. ga
rantiją, kad kojinės laikys ir akys nepasileiš. Pasilei
dus akims tame laikotarpyje, pakeičiame kojines 
arba grąžiname {Smigus.

Užsisakykite dar šiandien, sutaupysite. 
Informacijoms ir užsakymui kreiptis:

224 STERLING RD., TORONTO. ONT. TEL. LA. 9935 
Agentas K. KIŽYS

AR JŪS PAGEIDAUJATE 3 
PIRKTI NAMUS •

$16.000. Crawford gatvėj (prie parko). 9 dideli kambariai, nau
jas karštu 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 — IIY. 1543 
• arba V. ANDREJAUSKAS-Andrews

H. M. DAVY & Co
REAL ESTATE BROKERS


