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GIMTOJI KALBA IR DABARTIS
Mūsų — lietuvių kalbos verti

nimas turi savo ilgą istoriją. Nuo 
pat senųjų laikų, kai tik Lietuvos 
didikams, kunigaikščiams bei 
dvasininkams prireikė pasinau
doti raštu, teko vienaip ar kitaip 
apsispręsti ir*  mūsų kalbos at
žvilgiu. Pradžioje, deja, mūsų 
kalba liko nedavertinta. Didikai 

* ir dvasininkai, užuot ėmęsi tvar
kyti mūsų rašomąją kalbą, grie
bėsi naudoti ano meto Europos 
raštuose labai paplitusios lotynų 
kalbos. Net mūsų tautos geni
jus Vytautas Didysis lietuvių 
kalbos taip pat nedavertino. Jo 
laikotarpio raštai yra rašyti sla
viška kanceliarine kalba, nors 
ten kalbama apie lietuvių bei 
Lietuvos reikalus. Vėliau, per 
sulenkėjusius didikus, plačiau 
imta vartoti raštuose ir dvaro 
visuomenėje lenkų kalba. Tos 
svetimų kalbų miglos nebuvo, 
tačiau, vien Lietuvos bėda. Viso
je Europoje anais laikais per ke
letą šimtmečių tautinės kalbos 
buvo daugiau ar mažiau nustum-

darnomis — į tą visą darbą įsi
jungia ir kitataučiai, žymūs va
karų universitetų mokslininkai, 
įkėlę lietuvių kalbą, kaip seniau
sią Europos kalbą, į universite
tų katedras.

Naujausiais mūsų tautos isto
rijos dešimtmečiais lietuvių kal
ba galutinai ir neatskiriamai su
siriša su lietuvio likimu. Už lie
tuviškąjį žodį knygnešys ėjo į Si
birą, lietuviškoji daina lydėjo sa
vanorį į kovą už laisvę. Lietu
viškasis žodis ir dabar yra lietu
vybės ramstis tiek kenčiančioje 
tėvynėje, tiek visame pasaulyje 
paplitusioje mūsų emigracijoje. 
Lietuviškasis žodis nėra vien tik 
tautinė forma, kaip bolševikai 
mums skelbia. Net Tai yra tau
tos turinys, širdis, be kurios pla
kimo nėra ir gyvos tautos.

Išlaikyti šį lietuvybės pulsą 
yra visų lietuvių pirmaeilė pa
reiga. Prieš šią pareigą stovime 
ir mes, išeiviai. Nedaug kas čia 
gali mums iš šalies padėti. Nebe
turint savos laisvos valstybės,

JAUNIMO DIENA

tos į šalį, o jų vietoje raštuose ir i nebeliko ir to šaltinio, iš kurio 
didikų rūmuose naudotos plačiau į plaukė lietuvių kalbos palaiky- 
paplitusios svetimos kalbos — lo-

• tynų, prancūzų ir kit.
Laikai pamažu keitėsi. Su 19 

amž. Europoje pradėjo pūsti tau
tų laisvės vėjai. Pradeda kilti ats
kiri! tautų tautinis susipratimas, 
o kartu su tuo ir savo tautinių 
kalbų vertės pajautimas. Tas ga
na greit atsiliepė' ir Lietuvoje. 
Pirmieji mūsų tautinio atgimimo

mas ir sustiprinimas: švietimas ir 
spauda. Patiems dabar tenka sa
vo darbu ir pinigu lietuviškąjį 
švietimą ir spaudą išlaikyti. Sma
gu pasidžiaugti, kad tiek švieti
mo, tiek spaudos srityje visuose 
žemynuose, kur yra lietuvių, jau 
nemažai padaryta. Visur jau yra 
lituanistikos mokyklos, visur 
jau įsikūrė ir leidyklos, pasiren- 
^usifts-Aaprūpinti mus spausdintu;

Išvien jaunieji prieteliai
Bendroje laimėj mūsų keliai...

Adomas Mickevičius.
JAUNIME, .
Popiežius Pijus XII neseniai 

išleistoje savo bulėje Šv. Kazi
mierą paskelbė lietuvių tautos 
Globėju.

Šis įvykis nepaprastose dabar
tinėse aplinkybėse įgauna itin 
didelės reikšmės —jaunimui ski
riamas dangiškasis Globėjas tuo 
metu, kai tauta pergyvena juo
džiausią savo istorijos laikotar
pį, o jos sūnūs veda pačią sun
kiausią ir karžygiškiausią kovą. 
Ją laimėti reikia plieninio ryž
to, ištvermės ir neįsivaizduoja
mo dvasinio stiprumo.

Mūsų tauta, ypač jos jaunoji 
karta, kuriai priklauso ateitis, 
stovi prieš hamletišką dilemą: 
būti ar nebūti, kovą laimėti arba 
būti sunaikinta fiziškai, dar dau
giau dvasiškai — ištirpti nihilis
tinėje dechristianizacijos lavoje, 
kuri visu apokalipsiniu baisumu 
graso- iš Rytų.

Tokiam sunkiam uždaviniui 
atlikti, neužtenka žmogaus pa
stangų ir jėgų. Ir juo labiau, kai 
ir šis Vakarų žmogus, paklydęs 
idėjų kryžkelėse ir besinarplio- 
damas priešingybių ir nesutari
mų painiavose, negali būti dide
lė viltis mūsų šventoje kovoje. 
Tikros pergalės laidas yra vienas: 
mūsų iki pasiaukojimo darbas ir 
Dangaus pagalba.

sų broliui ir sesei lietuviui. Į gyvenimo dalia, nepasiekia mū- 
Ta Diena įpareigoja nesigailė- sų paguodos žodis kartais bevil

ti ir pačių didžiųjų aukų ant pra- j tiškoje kovoje. Tačiau mes gali- 
bočių žemės išlaisvinimo aukuro. • me ir privalome melsti Augš- 
Nepaskęsti savo reikalų ir rei- Į čiausiąjį, kad mūsų Tautos ban- 
kaliukų jūroje, bet visuomet dymo dienos būtų sutrumpin- 
prieš akis turėti savo krašto lais-, tos ir kankinio lietuvio ašaros 
vės stovylą ir savo buvimu kitų 
tautų tarpe augštai laikyti sa
vosios tautos vardą.

Mes kviečiame visą jaunimą 
kartu išgyventi tą tautinį religi
nį momentą, užmiršti laiko dul
kių apneštą kasdienybę ir su
jungti visų širdis į vieną nenu
trūkstamą taktą už mūsų krašto 
skaidresnį rytojų!

Ta proga ypatingai prisimin
kime kovojantį jaunimą Tėvynė
je. Mes negalime ištiesti-pagalbos 
ranką jo sunkioje buityje, neįma
noma dalintis su juo varginga

nušluostytos. Ir dar daugiau — 
mes savo gyvenimu nors dalinai 
būkime verti jų kruvinos -ko 
vos. Tegu platūs užsimojimai, 
kilnūs darbai, troškimas Gėrio 
ir Tiesos užvaldo mūsų širdis ir 
protus.

Tad padarykime Jaunimo Die
ną gerų norų ir troškimų, dide
lių pasiryžimų ir pastangų didin
ga manifestacija.

Toronto Skautai, Ateitinin
kai ir klubo “Vytis” sporti

ninkai.

VLIKas VYKDO KONSOLIDACIJA
Kaip praneša iš Vokietijos, po 

grupių pasitarimo konsolidacijos 
reikalu VLIKas, posėdžiavęs va
sario 23-25 dienomis, galiausiai 
susitarė ir priėmė keletą lietu
vių visuomenei itin reikšmingų 
konkrečių nutarimų.

Pirmiausia visa 10 politinių 
partijų ir kovęs organizacijų, kol 
vyksta konsolidacija, vieningai 
nutarė kreiptis į lietuvių spau
dą, kad tuo reikalu nedėtų pole
minių straipsnių nei apie VLIKą, 
nei ąpie atskirus asmenis, jei tat

SAVAITĖS ĮVYKIU APŽVALGA
Europos ginklavimosi progra- jau kalbama apie tai, kad reikia 

ma, kuriai gražius pagrindus pa- pasitraukti iš Indokinijos, kurios - 
dėjo Lisabonos konferencija, at- karui tenka skirti tiek, kad nie- 
rodo, vėl įklimps dėl politinės ko nebelieka Europos gynimosi 
krizės Prancūzijoje, be kurios gi i reikalams. Bet nėra kam Indoki- 
šios programos vykdyti nega- niją perduoti, kai JAV naujos 
Įima. Korėjos nebenori užsikrauti. Jei

Atlanto pakto užsienių, karo į vyriausybė bus sudaryta su de 
ir finansų ministerial po 5 dienų 1 Gaule, turės pasikeisti Prancūzi- 
konferencijos iš Lisabonos išsi-įjos nusistatymas Europos gyni- 
skirstė. su didelėmis viltimis. Bu-. mo atžvilgiu, nes de Gaule yra 
vo nutarta įrengti 200 bazių ’ prieš Vokeitijos apginklavimą 
sprausminiams ir atomines bom- j tol, kol nebus sukurta vieninga 
bas . nešantiems lėktuvams, iki Europa. O tai gali paleisti vėjais 
metų pabaigos sudaryti 50 divizi-; visus Lisabonos nutarimus, 
jų ir 4000 lėktuvų Eisenhoweriui,! 
sukurti 5 pakto narių ir Vokieti- ; 
jos bendrą armiją, kuri taip pat 
būtų gen. Eisenhowerio žinioje. i 
Nutarta tuo jaus pradėti 500 mil. • 
dol. statybas. Tos sumos 43%, 
215 mik, sutiko apmokėti JAV, * 
po 13% D. Britanija su Prancū
zija ir 31% kitos 7 valstybės. Sta
tyboms nieko neskiria tik Turki

> ja, Graikija, Portugalija ir Is
! landija. Gen. Eisenhoweriui bu
vo pripažintos platesnės teisės, 
ypač teisę pasakyti savo žodį, f 
katrai valstybei turi būti teikia
ma pirmenybė skirstant paramą. 
Konferencijai pasibaigus, Lisa- 

i bonoje likę dar porai dienų trys

gos išeiti savo kilmės krašto is
torijos ir pan. dalykus. Stipendi
ninkai parenkami iš pabėgėlių 
esančių Europoje. Tebesą Euro
poje atitinkamo amžiaus ir išsila
vinimo lietuviai teikiama Laisvo
sios Europos Universitete proga ! didieji baigė tvarkyti Vokietijos 
tęsti augštąjį mokslą turėtų • įjungimo klausimą, o Bonnos vy-
stengtis kuo gausiau pasinaudo
ti. Teisybė, universiteto kalba — 
prancūzų kalba. Diepholzo trem 
tinių gimnazija į tai turėtų at
kreipti visą savo dėmesį, kad jos

kantas užsispyrusiai rašo žemai
tiškai Lietuvos istoriją. Vilniaus 
universiteto auklėtinis Stanevi
čius rašo odę lietuvių kalbai iš
garbinti. Vysk. A. Baranauskas 
eiliuoja-“Anykščių Šilelį”, nusi
statęs įrodyti, kad lietuvių kalba 
tinka gražiajai poezijai ne ma
žiau, kaip lenkų. O realistiškasis 
V. Kudirka pirmasis lietuvių
griebiasi tvarkyti mūsų kalbos į vo nors ir kukliu įnašu, pasidary- 
gramatiką, parašydamas “Stat- ti leidyklos dalininku ir šio kul- 
raštos ramsčius”. Iškyla didžiu- tūros židinio rėmėju? 
lis susidomėjimas mūsų liaudies

čiais, knygomis, vadovėliais. Vie
nas tokių kultūros židinių — “Ži
burių” Spaudos Bendrovė — yra 
įsikūrusi ir Kanadoje, Toronte. 
Sunkiose naujakurio sąlygose ši 
leidykla žengia jau antruosius 
savo gyvavimo metus ir yra 
paskelbusi antrąjį savo narių 
verbavimo — šėrų platinimo va
jų. Ar nemanai, brolau, ir tu sa-

;raš- tuvių jaunimas, įsisąmoninęs ir

A. Rinkimas.

įsigilinęs į šio gyvenamčjo mo
mento svarbumą, šių metų šv. 
Kazimiero šventės proga (kuri 
pas mus iškilmingai švenčiama 
kovo 9 d.), skelbiame Jaunimo 
Dieną, kaip simbolį mūsų sieki
mų, pasiryžimų bei užsimojimų.

Ši Diena įpareigoja viešai ir 
aiškiai pasisakyti už krikščioniš
kųjų principų įgyvendinimą mū
sų asmeniniame ir viešajame gy
venime.

Tie patys principai įpareigoja 
meilę ir brolybę kiekvienam mū-

JEI KORĖJOJE BŪTU NESUSITARTA
Ką daryti, jei Korėjoje visos 

pastangos pasiekti taikos nepa
vyktų? Tai klausimas, kurį šian
dien sunkiai sprendžia Vašing
tonas. Kadangi Vašingtono pir
masis nusistatymas yra, žūt būt, 
išvengti karo išsiplėtimo Azijo
je. pirmiausia Korėjoje, tai anas 
pirmasis klausimas yra sunkiai 
išsprendžiamas. Svarbiausia, kad 
jį nevienodai sprendžia kariškiai 
ir politikai. Visi trys štabai ma-

monių imtis ir yra nusistatę de
rybas Korėjoje tęsti tol, kol ko
munistai dar sutiks savo delega
tus siuntinėti į Panmunjomą. Tai 
esąs taip pat brangus žaidimas, 
bet vis dėlto nerizikingas, o svar
biausia laikant pririštas Kinijos 
pajėgas Korėjoje, esą, išvengia
ma jų įsiveržimo į Indokiniją.

Administracija, sakoma, nusi
leisiant! štabams tik tada, jei de
rybos dėl paliaubų nutrūktų ir

no, kad Korėjoje taikos nepasie- , komunistai pradėtų puolimą. To
kus reikėtų pradėti pulti Kiniją, kiam atvejy Baltieji Rūmai duo- 
Kariuomenė tam esanti visiškai i šią leidimą pradėti plataus masto 
pasiruošusi ir štabai mano, kad operacijas ir bombarduoti Kini- 
Sovietų Rusija dėl to į karą ne- jos oro bazes bei geležinkelių 
įsiveltų. Tuo tarpu Valstybės De- mazgus, betgi neliečiant miestų, 
parlamentas ir Prezidentas su šia 
nuomone nesutinka.

Štabai mano, kad reikėtų pra
dėti puolimą Korėjoje ir tuo pat 
metu pradėti bombarduoti Kini
jos oro bazes bei geležinkelius. 
Štabų šitam esą visiškai pasi
ruošta ir tik laukiama ženklo iš 
Vašingtono. Laivyno vadovybė 
taip pat pranešusi Vašingtonui, 
kad esanti pasiruošusi ir jaučian
tis visiškai pajėgi pradėti gene
ralinę Kinijos blokadą. Laivyno 
vadovybės nuomone, reikią už
kirsti kelią į Kiniją Sovietų Ru
sijos laivams iš jų uostų į jų kon
troliuojamus Port Arthur ir Da
rien uostus Mandžiūrijoje ir ne
įleisti į Kiniją Lenkijos laivų,

Visišką blokadą pradėti nei pre
zidentas nei Valstybės Departa
mentas nesutiksią leisti net ir 
tokiam atvejy. Ją pradėti leisią 
tik tada, jei kinai išplėstų agre
siją ir įsiveržtų į Indokiniją, Bur- 
mą ar Malajus. Blokada būsianti 
tiems kraštams vienintelė para
ma. Savo kariuomenės JAV 
nesiųsiančios.

Kanados karo 
išlaidos auga

Otavos informuoti sluogsniai 
mano, kad numatytų 5 bilijonų 
dolerių trijų metų ginklavimosi 
planui neužteks. Greičiausia, 
teks pridėti dar V2 bilijono. Iš 
vienos pusės, atrodo, daugiau, ne

ten

atplaukiančių iš Baltijos jūros gy numatyta, teks išleisti vidaus 
per Gibraltarą ir Suesą.’Tada vi- saugumo organizacijai — rada- 
sas kinų aprūpinimas užgultų' ro tinklui, lėktuvų gamybai ir 
ant vieno transsibirinio.geležin- ‘ — o iš antros, teks dar padū
kelio, o jį dar bombarduojant jjnti savo įnašą kitų kraštų ap- 
tiekimas visai suirtų. Jokiu bū- (saugai. Šiais metais kariniams 
du nepatenkintų Kinijos armijų reikalams buvo paskirta 1,5 bi- 
rcikalavimų. lijono, sekančiais metais, prasi-

Polįtikai betgi bijo šitų prie- dėsiančiais nuo balandžio 1 d.,

teksią skirti apie 2,3 bilijonus. 
Europai ginklų buvo numatyta 
pasiųsti už 225 mil. dol. Pastaro
joje Š. Atlanto konferencijoje Li
sabonoje pareikalauta dar 100 
mil. dolerių. Be to, Kanada su
tiko padidinti savo oro pajėgas 
Europoje. Siųs nebe 11, bet 12 
eskadrilių.

Taigi išlaidos sekančiais me
tais padidės, tad viltys dėl asme
ninių pajamų mokesčių sumažė
jimo, greičiausiai, žus.

Naujas sovietų bombonešis
Vašingtonas gavo pirmus pra

nešimus apie naują sovietų bom
bonešį,. patobulintą TU-4, kuris 
buvo amerikiečių B-29 perdirbi
nys. Šis naujasis bombonešis ga
lįs skristi iki 450 mylių per va
landą ir nuskristi 6.500 mylių, 
taigi gali pasiekti ir JAV.

Dėl tabako tebesiginčijama
Dėl Marketing Board nutari

mo sumažinti tabako auginimo 
plotą visu % ūkininkų sluoge 
niuose reiškiama nepasitenkini
mo. Nurodoma, kad tokiam atve- 
jy mažai ką pajus stambieji au
gintojai, bet tai labai atsilieps 
mažiesiems. Pav., kas teaugino 
15 akrų, augindami 10 akrų jau 
negalėsią išsiversti. Reiškiama 
nuomonė, kad akražo sumažinti 
nereikėtų. Kanada tabakus paga
minanti apie 100-130 milijonų sv., 
iš kurių apie 85 milijonus svarų 
sunaudojama pačiame krašte, 
tad eksportui mažai ir telieką. .

Be to, nurodoma, kad akražą 
sumažinus neteks darbo daug 
darbininkų. ,

— Londonas. — D. Britanijoje 
taip pat pasireiškė nagų ir snu
kio liga.

ir konsolidacijos reikalui. Pats 
to atsišaukimo tekstas bus po po
ros dienų paskelbtas oficialiai. M. 
Krupavičius pasitraukė iš Vykd. 
Tarybos pirmininko pareigų, bet
gi palikdamas VLIKo pirminin
ku, o su juo drauge pasitraukė ir 
visa Vykdomoji Taryba.

Naują Vykd. Tarybą per mė
nesį laiko sudaryti pavesta 
JAV-se konsolidacijos dar
bą vykdančiam Vasario 16 
d. akto signatarui prof. J. 
Kaminskui,

be to, nutarta Vykd. Tarybą 
perkelti į Paryžių. Kol ji bus su
dalyta pareigas eis senoji Tary
ba. Ją sudarius, bus taip pat iš
spręstas numatyto sudaryti VLI 
Ko prezidiumo klausimas, į kon
kretų bendrą darbą kviečiamas 
p. Lozoraitis ir tt. Bus stengiama
si išspręsti visi pribrendę aktua
lieji reikalai.

VLIKas liks Vokietijoje, 
jo posėdžiai greičiausiai eis se
sijomis. Naujas Vykd. Tarybos 
sąstatas netrukus paaiškės.

Vasario 16-ji šiemet Vokieti
joje paminėta itin plačiai ir 
įspūdingai.
Iš Paryžiaus pranešama, kad į 

čia svarbių ir aktualių reikalų 
aptarti, ryšium su numatytu V. 
Tarybos persikėlimu į Prancūzi
ją, atvyko VLIKo pirmininkas 
M. Krupavičius ir einąs URT val
dytojo pareigas prof. Z. Ivinskis!

r ** -

Laisvosios Europos Universitetu.

Kuria antibolševikinį 
centrą

Rusų laikraščio “Golos Naro- 
da” red. P. Kušin spaudos konfe
rencijoje Miunchene pareiškė, 
kad ten dar kovo mėn. būsiąs su
kurtas “politinis ir dvasinis anti- 
bolševikinis centras”, prie kurio 
būsią kviečiami visų Sovietų Są
jungos tautų atstovai. Esą, pla
nuojama Įkurti atskirą -radijo 
siųstuvą, o taip pat imtis teroro 
bei sabotažo veiksmų Sovietų 
Sąjungoje.

Reikia manyti, tai turėtų būti 
pakaitalas pakrikusio “Sojuz 
osvoboždenija Narodov Rossii”, 
nuo kurio nusišalino ir Kerens- 
kis, ir Melgunovas. Kažin ar iš
eis kas ir iš šito užsimojimo.

— Atėnai. —? 8 graikai nuteisti 
mirti už perdavimą per radiją 
karinių paslapčių komunisti
niams kraštams.

— Hong Kong. — Kovo 1 ei. čia 
įvyko kinų sukeltos riaušės, prieš 
britus ir visus vakariečius, kai 
pasklido žinia, kad pereitų metų

riausybė jau pradėjo ruoštis sa
vo pasižadėjimams gauti parla
mento pritarimą.

Bet štai vasario 29 d. sugriuvo 
Prancūzijos Edgar Faure kabine
tas, negavęs parlamento pritariu 
mo pašėlti 15% rhoke^iušT^Pauf 
Reynaud bandymas sudaryti vy
riausybę nedavė vaisių, Pleven 
atsisakė net bandyti. Sunku bus 
ir kiekvienam kitam, nes kliudo 
socialistų ir de Gaulle šalininkų 
antagonizmas. Pastarieji atsisa
ko įeiti į betkokią vyriausybę, 
kuriai nepriklausytų visos parti
jos, išskyrus komunistus, o su so
cialistais jie vargu ar pajėgtų 
dirbti. Dėl to tai perspektyvos 
labai liūdnos ir jau kalbama apie 
konstitucijos pakeitimą, įvedant 
nuostatą, kad vyriausybei neiš
silaikius ilgiau metų turi būti 
skelbiami nauji rinkimai. Mano
ma, kad tai priverstų partijas 
elgtis atsargiau.

Šiandien Prancūzijai gresia 
didelis infliacijos pavojus. Net

D. Britanijos parlamente at
naujinti karaliaus mirties nu
traukti debatai dėl užsienio poli
tikos. Opozicija vis spiria Chur- 
čhillį pasisakyti ar lankydamasis 
Vašingtone jis nepadaręs kokių 
įsipareigojimų pakeisti politikos 
liniją Tolim. Rytuose. Churchill 
atkirto, kad jis tik patvirtinęs 
tai, ką jau buvę pasižadėję Va
šingtone lankydamiesi Attlee su 
Morrisonu, būtent, kad, jeigu iš 
Kinijos oro bazių būtų pradėti 
smarkūs bombardavimai, karinė 
JT vadovybė gali pradėti tų ba
zių bombardavimą. Darbiečiams 
tai buvo nemalonus pranešimas, 
bet jo teisingumo jie nepaneigė.

Egiptas vietoj derybų su Bri
tais sulaukė netikėto vyriausy
bės atsistatydinimo, o naujasis 
premjeras Naguib Hilalay tuo
jau suspendavo 1 mėn. parla
mentą ir paskelbė pirmiausia im
siąsis priemonių vidaus santy-

Britais ^klausimą paliksiąs toli
mesnei ateičiai. Nacionalizmo 
židinys Fuad Awal universitetas, 
kurio studentai buvo suruošę de-_ 
monstracijas prieš naująją vy
riausybę, uždarytas.

Irano vyriausybė ėmėsi likvi
duoti komunistus kariuomenėje. 
Suimta eilė karininkų. Spaudžia
ma finansinės krizės, vyriausy
bė nutarė išparduoti valdžios 
persiškus kilimus ir 1000 auto
mobilių. . i

Korėjoje derybos įklimpo, kai 
JT karinė delegacija pareiškė, 
kad į paliaubų meto priežiūros 
organą jokiu būdu nesutiks pri
imti Sovietų Sąjungos ir kad be- 4 
laisvių prievarta negrąžins. De
rybos betgi dar nenutrūko.

SOVIETU JĖGOS VOKIETIJOJE
Gen. Adolf Heusinger, Bonnos 

vyriausybės karinis patarėjas, 
pavestas kanclerio padarė pareiš
kimą koalicijos atstovams apie 
karinę Vokietijos padėtį. Gene
rolas nurodė, kad Europos gyni
mas yra nepakankamas. Prancū
zijos jėgos alinamos Indokinijo-

Laisvosios Europos Universitetas
Jungtinėse Valstybėse esan

čiojo Laisvosios Europos Komi
teto Strasburge įkurtasis Laisvo
sios Europos Universitetas, tuo 
tarpu turįs apie 100 iš sovietų pa
vergtų kraštų pabėgėlių studen
tų, savo apimtį plečia. Yra pa
skelbta, kad iki 1952 m. balan
džio 15 d. priimami stipendijoms 
nauji prašymai. Prašytojai turi 
būti ne vyresni kaip 31 metų, 
baigę vidurinę mokyklą, būti ki
lę’iŠ sovietų pavergtų kraštų. Ke
turi penktadaliai stipendininkų 
turi studijuoti Strasburgo uni
versitete, kuriame yra teisių, 
medicinos, farmacijos, teologijos, 
literatūros, ekonomijos fakulte
tai, ir penktadalis stipendinnikų 
galės studijuoti dalykus, kurių 
nėra Strasburgo universitete, 
kuriame kiame Europos univer- 
sitęte. Studijuojantieji Strasbur
ge turės lankyti ir Laisvosios Eu- 

• ropos Kolegiją, kur turės pro-

Ukrainoje, kurių vadovybei pri
klausanti ir Lenkijos armija.

Prieš Vakarus vienas kumšti
nis junginys iš 2 armijų esąs tarp 
Wismaro ir Magdeburgo, pietuo
se kitas 3 armijų junginys su šta
bais Dresdene ir Luckenwalde. 
Be šių 5 armijų tarp Berlyno ir 
Oderio esanti dar 6-oji motori
zuota armija su 2 šarvuočių di-

gausiems padegėliams neateis i ie* Italija pagalbos greičiau rei- 
............  ” • ■ 1 kalinga, negu pati gali padėti, 

tad vienintelė viltis JAV ir D. [vizijom. Pagaliau į vakarus nuo 
Britanijos okupacinės pajėgos, 
kurių nesą daugiau kaip 12 divi
zijų. Rusų esą Vokietijoje 35 di
vizijos, tad Europos gynimas tu 
rįs būti paremtas 40 divizijų. Šiuo 
metu pasitikėti esą galima tik 
JAV ir Britų aviacija, bet ne ar
mijomis, be kurių apsieiti ne
įmanoma.

Sovietų pajėgas gen. H. šitaip 
apibūdūino:

Rytų Vokietijoje į Vakarus 
nuo Oderio esą 22 divizijos, kurių 
tarpe 6 artilerijos div., nes visos 
esą padalintos į 6 armijas. Be to, 
13 divizijų esą Sovietų okupuo
toje Austrijoje.

Vyr. Sovietų štabas, prie ku
rio esą 2 armijos, esąs Rasten- 
burge, Šiaurės armijų štabai esą 
Babelsberge ir Potsdame. Pietų 
armijų štabas Vengrijoje, prie 
Balaton ežero. Iš ten valdomos 
visos pajėgos Austrijoje, Vengri
joje, Rumunijoje ir Bulgarijoje, 
o taip pat ir šių satelitinių kraštų 
armijos.

Tarp Karaliaučiaus ir Minsko 
esą 60 divizijų atsarga ir centri
niai sandėliai, o kiti rezervai esą

žadėtoji pagalba maistu.
— Vašingtonas. — Kongreso 

komisija per Sovietų ambasadą 
Katyno žudynių išaiškinimui pa
kvietė prisiųsti liudininkų iš So
vietų Sąjungos!

Ali Maher Pasha
Tik ką atsistatydinęs Egipto 

premjeras.

Berlyno Werder bazėje esanti 
16-oji oro armija, nemažiau 1000 
lėktuvų.

Gen. H. apskaičiavimu Sovie
tų pajėgos Vokietijoje siekią 
100.000 karių ir 4500 šarvuočių.

Pranešimas buvo padarytas 
prieš pradedant svarstyti Vokie- 
.ijos karinius įsipareigojimus 
Paryžiaus - Londono - Lisabonos 
derybose.

Kanados armija
Oficialiai paskelbta, kad š.m. 

sausio mėn. Kanados karinės pa
jėgos padidėjo daugiau negu bet 
kuriuo kitu metu, išskyrus Eu
ropai skirtos brigados verbavimo 
netą. Per mėnesį priimta 3.896 
nauji kariai ir kariuomenės skai- . 
•ius pasiekė 91.262 — armijoje 
17.479, aviacijoje 30.860 ir jūrų 
laivyne 12.923. Tikimasi, kad 100 
tūkstančių skaičius bus pasiek
tas šią vasarą. Pagal trijų metų 
apsiginklavimo planą 1954 m. 
Kanada turėtų turėti 115.000 ka
rių. Šis skaičius, atrodo, bus pa
siektas žymiai anksčiau.
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GEblMtNAS GALVA

ARTIMIEJI RYTAI
TtVIŠKtS ŽIBURIAI

... mes nebijome, kad ir žemė drebėtų 
ir kalnai virstų į žemės gilumas...

Romos ir Maskvos santykiai visą bolševikų valdymo laikotarpį 
yra šalti ir įtempti. Iš vienos pusės defensyvinis atkaklus laikymą- i
sis ligi pasiaukojimo, o iš antros — teroras, smurtas ir apgaulė. 
Dar prieškariniais laikais buvo kalbama malda bažnyčiose už ne
laimingą, persekiojamą Rusiją, kuri ne vienam abejojančiam ir 
net Rusijos simpatikui atvėrė akis. Rusijai prijungus naujus kraš
tus^ ir ten pradėjus baisius religinius persekiojimus, padėtis dar 
labiau įsitempė. Bolševikai puikiai supranta, kad tik Dievą “už
mušus”, gali jų sėkla prigyti. Juk Italijos ir Prancūzijos paraudo- 
nėjimas nėra vien skurdo pasėka, o neopagonizmas. Yra daug 
skurdžiau gyvenančių kraštų, kuriuose raudonukai neranda pa
sisekimo.

Mūsų kovoj už laisvę Roma mums pirmoji šiltai ištiesė ranką. 
Šiandien žinome, kad jau ne vienas augštasis Bažnyčios dignito
rius yra mūsų kovos dalyvis, o Jos spauda ir radijo visada sielo
jasi ir propaguoja mūsų kovą už laisvę. Tik prisiminkim kokią mil
žinišką įtaką turėjo 1917 m. Benediktui XV paskelbus visose 
bažnyčiose' lietuvių dieną, kai visos galybės dar tylėjo.

Mūsų kovose už laisvę religija yra viena iš svarbesniųjų veiks
nių. Juk Kražių skerdynės ne tik Lietuvą supurtė, bet jų aidas 
nuskambėjo po pasaulį. Prisiminkim šviesaus atminimo kun. Lip
numo garsiuosius pamokslus Vilniuje, į kuriuos sutraukdavo ne 
tik visus Vilniaus, bet net iš provincijos, lietuvius. Šiandien Lie
tuvoje kovojama už Tautos ir religijos laisvę.

Bažnyčios palankumą turime visais frontais išnaudoti mūsų 
kovai. Ši dirva yra naši vaisiais, turim ją didinti, plėsti, į ją subu
riant daugiau jėgų. Informacija, straipsniai turi marginti katalikiš
kos spaudos puslapius.

Mano manymu,' tektų išleisti graži, trumpa monografija lotynų- 
anglų kalba apie mūsų kankinius ir dabartinę Bažnyčios padėtį 
Lietuvoje. Turime dokumentalinių žinių iš I, II ir IH okupacijų 
apie mūsų vyskupų ir kunigų žudymą net jiems atliekant liturgi
nes apeigas. Turime net nuotraukų, dokumentų kopijų. Tokią mo
nografiją išsiuntinėjus Bažnyčios valdytojams, radiofonams, kat. 
universitetams, žinomesnei spaudai, žymiesiems kat. žurnalistams, 
rašytojams, politikams, organizacijų vadams, rastume dar didesnį 
atgarsį. Ši^j akcijai lėšas sukelti būtų nesunku per lietuvių kata
likų parapijas.

Neišleiskim šios taip brangios paramos iš rankų. Lietuviai 
Bažnyčios kankiniai turi būti gyvi ne tik mūsų, bet viso pasaulio 
tikinčiųjų širdyse. Kenčiantį jLietūya kiekvienam tikinčiam tebū- 

1 na žaizdą, rėikafiShjanti skubaus gydymo.
Kovojanti Bažnyčia žygiuoja su mumis, tik platesnis, našesnis 

turi būti mūsų įsijungimas. Tenelieka nei vieno kelio neišnaudoto, 
kuris garbingai veda į mūsų laisvę. R. Medelis.

Neramumai Potvyniais, ato
slūgiais neramumai siaučia Egip
te, Irane ir Tunise. Kas žino, kur 
toji sąmyšio banga gali atsidur
ti rytoj. . ,

Nuo II Pasaulinio karo erdvo
je tarp Turkijos ir Indijos van
denyno buvo vestas labai pavo
jingas žaidimas. Anglosaksai ten 
teturėjo galvoje ūkiškus klausi
mus, vedant pasenusią įtakos sri
ties politiką, kai atskiros tautos 
brandino tautiškumą ir dar pavo
jingesnį neutralumą: būti tiltu 
tarp Rytų ir Vakarų.

Vakariečiai prieš akis teturėjo 
žibalą, kurio pasaulinių išteklių

Kai amerikiečiai dažnais atve
jais!, bandė būti, ginčo teisėjais 
ar tarpininkais, Harriman asme
nyje, žygiaiTiko bergždi. Tuo pat 
metu JAV dar nėra apsisprendu- 
sioš nei pasiruošusios perimti 
Artimuosius Rytus { savo globą, 
kaip tat nutiko Graikijoje.

Vašingtonas žaibo greitumu 
padėjo atkurti ir politiškai pripa
žinti naujakurę Palestiną. Tačiau 
tą valstybę kuriant 800.000 pabė
gėlių arabų turėjo rasti prieglau
dą Jordane, Libane ar Sirijoje. 
Tos gyvos žaizdos iki šio laiko 
niekas net nebandė rimtai gydy
ti, išskyrus 250 mil. dol JTO kre-iauaiq, nuuu paoauHiiių i ...... - —------

pusė yra Artimuose Rytuose. To ‘ ditą pabėgėliams apgyvendinti, 
žibalo netekus vakarinė Europa Irano — Anglijos kanfliktas
ir jos apginklavima% atsidurtų 
suirutėje, o besiritanti sąmyšio 
banga greitai pasiektų milžiniš
kus Azijos plotus. Tuo atveju 
Azijos sausumą Maskva suptų iš 
dviejų pusių.

Kremliaus tikslioji propagan
da primena tikintiems į Koraną, 
kad XII a. krikščionys telkė jė
gas Kryžiaus karams yesti. Mas
kvos propagandininkai taikliai 
suderina Korano ir komunistinės 
evangelijos mintis, Vatikaną pie
šia imperijalistų įrankiu, o krikš
čionybę — priemone pavergti 
kitas tautas. Šią propagandą se
ka politinis spaudimas, sovietinis 
grasinimas valstybėms, kurios 
linksta bendradarbiauti su Va
karais.

Tuo metu vakariečiai užsimo
ja vykdyti du planus: trumpalai
kį — karinį ir ilgalaikį — spren
dimą ūkiškų problemų. Vien ka
rinis reikalavimas — talkinin
kauti Vakarams, nepatikrinus 
žmogiškosios buities, liktų bergž-

Politika. Britai senu įsibėgėji
mu stengiasi išlaikyti Artimuo
sius Rytus savo rankose. JAV te
liko paremti britų užgaidas. Ta
čiau ši politika liko neveiksmin
ga dėl dviejų priežasčių. Britų 
užsispyrimas bet kuria kaina pa
silikti Artimuose Rytuose, iš 
vargšų imant ir mažai ką teduo- 
dant, įjautrino tenykščias tautas, 
imtinai afabus, kurie kadaise bu
vo jų dideli bičuliai. JAV para
ma teikiama britams sukelia tam 
tikrą nepasitikėjimą Vašingtonu.

AMERIKONIŠKOS PASTAROJO METO NAUJIENOSi

• Jau tokia tradicija, jog visi 
JAV buvę ambasadoriai Maskvoj 
dabar užima svarbiausius anti- 
rusiškus postus. Kirk vadovauja 
baltiesiems rusams, Smith—žval
gybos viršininkas, Harriman, 
vienas pirmųjų pokario amba
sadorių, yra Tarpusavio Saugu
mo Pakto direktorius. Neseniai 
kalbėdamas NBC “Meet the 
Press” programoje Harrimanas 
pareiškė, jog neatrodo, kad Sta
linas norėtų pradėti karą, bet 
“yra labai didelis pavojus, jog 
jis gali iššaukti vakarų griežtą 
reakciją. -

• Gen Eisenhowerio pavaduo
tojas gen. Guenther savo pasikal-

sidarę per dideli kyšininkai, au- •- 
tomobilių vagys ir sukčiai.

• Galbūt ir Lietuvos istorijos 
tyrinėtojams būtų labai svarbus 
1000 metų senumo ant beržo to- 
šės surašytų dokumentų atradi
mas Novgorodo senosios pilies 
rūsiuose, apie kurį pranešė NYT 
korespondentas Maskvoje. '

• Gerai informuoti lietuvių 
politikai, šiuo metu Niujorke, pa
tvirtino žinias, jog VLIKo pa-

; reigūnai yra užmezgę ryšius su 
ištremtaisiais iš Mažosios Lietu
vos ir Klaipėdos krašto vokie
čiais politikais ir jų organizaci
jomis. Suvokietėję lietuviai ir 
atlietuvėję vokiečiai labai mie-

bėjbne su spaudos atstovais Pa- j lai priėmę pasiūlymą bendradar- 
ryžiuje, patvirtino, jog amerikie- ■ biauti, kuris jau nekartą buvo ju-
čiai nelaiko Baltijos jūros sovie
tų “ežeru” ir ji yra NATO avia
cijos ir laivyno viršininkų Šiau
rės Europoje dispozicijoje. Jis 
nieko nežinąs apie “R. Žvaigž
dės” puolimą Biuro I darbų.

® Patikrintomis žiniomis pra
ėjusiais metais BALFas surinkęs 
vos 42.250 dolerių. Daugiausiai 
buvo surinkta Niujorko valsty
bėje, mažiausia Alabamoje. Nei- 

• giamas naujakurių lietuvių pasi
reiškimas dažnai nesutariant su 
senaisiais šio krašto tautiečiais 
pasireiškė kad ir tokioje Čika
goje, kurioj anksčiau būdavo su
renkama tris kartus daugiau ne
gu Brooklyne. Šiais metais, ten 
Apsigyvenus 13.000 DP, visai kri
to. Senieji nustoja, naujieji ne
pradeda. Pagal BALFo apytikrę 
statistiką daugiausia naujųjų lie*  
tuvių apsigyventa Čikagoje, 
Detroite — 4000, Clevelande — 
3.000, Niujorke — 3.000, Mass ir 
kitur. Aukų rinkimui daug pa
kenkė tinkamo organizatoriaus 
neturėjimas. Grįžus iš Europos J. 
Valaičiui, pęr tris mėnesius buvo 
surinkta tiek pat kiek per visus 
metus.

• Gruzijos kampartija, sekda
ma Stalino vekimo būdais, pa
taikė ne į tas duris. Kaip žino
ma, tėvas ir mokytojas, būdamas 
jaunas pagarsėjo plėšiko gabu
mais, bet kaip idealistui, jam bu
vo atleidžiama. Sovietų spauda 
apkaltino Gruzijos kompartiją 
ir vyriausybę jog jos nariai pa-

dintas lietuvių spaudoje ir jų 
laikraščiuose. Atsakydami į laiš
ką, vokiečiai išreiškę dėkingumą 
lietuvių tautai už tūkstančius iš
gelbėtų vokiečių gyvybių ir pra
šėsi tuoj pat paskirti pasimaty
mą. J. Brazaičiui išvykus, šį rei
kalą, kuriam “TŽ” skiria tiek 
dėmesio, tvarkys Z. Ivinskis ir 
M. Brakas.

• NYT korespondentas Jack 
Raymond savo laiku rašė, jog 
tokios -sutartys ir ištremtųjų vo
kiečių ir egzilinių veiksnių ben
dradarbiavimas esąs stebimas su 
nepasitikėjimą; nes tai esančios 
profašistų ir nacių grupės. Už- 
praėjusį šeštadienį dėl šitokio 
neteisingo užmetimo tam pačiam 
laikraštyje protestavo sudėtų vo
kiečių politikas Rudolf Lodgman 
von Auen. Jis įrodė, kad nei jis 
pats, nei čękų politikas gen. Pr- 
chala nesą jokie naciai, o visą 
amžių prieš juos kovoję. Auen 
laiko, jog sudėtų ir čekų sutartis 
kartu grįžti į abiejų tautybių tė
vynę yra pirma tokia garbinga ir 
kilni-sutartis tautų istorijoje.

• ”Daily News” tūlas kores
pondentas Niujorke paskelbė 
gandą iš Vašingtono, jog centri
nė žvalgyba turinti duomenų, 
kad kominformas planuojąs Ira
no užėmimą pavasarį ir Indoki
nijos — ankstyvą rudenį. Dau
giau kaip 250.000 kiniečių esą 
tik laukia, kada amerikiečiai pra
dės savo rinkimų kampaniją.

Almus.

Kas nuslėpė Amerikoje 
Katyno istoriją?

Arthur Bliss Lane, buvęs Ame
rikos ambasadorius Lenkijoje 
“The American Legion” magazi
ne nurodo, jog japonai ir naciai, 
žudę beginklius belaisvius, buvo 
iškarstyti. Tačiau 14.000 lenkų 
karininkų žudikai buvo mūsų 
“geriausi draugai”. Mr. Lane 
iliustravo straipsnį anksčiau taip 
pat nuslėptomis nuotraukomis, 
kaltina tūlą gen. Clayton Bissell, 
vieną Pentagono G-2 skyriaus 
vadų, kuris pagal “paslaptingo 
Vašingtono vyriausybės šulo įsa
kymą”, tvarkydamas amerikie
čių liudininkų parodymus šioje 
byloje, ant jų užrašė “Too Sec
ret”, įsakė jaunesniems karinin
kams tylėti ir perdavė bylą State 
Departamentui, aplinkybėmis, 
kurios dabar laikinai pertrauku
sios savo darbą Ray S. Madden 
pirmininkaujamos komisijos yra 
typnėjamos. Įdomu, jog šis Lt. 
Col. Van Vliet raportas paskui 
po kurio laiko State Departa
mente “dingo”. (Pastaruoju me
tu skelbiama, kad raportas atras
tas. Red.).

Būtų gera, jog mūsų vadovau
jantieji veiksniai ar organizaci
jos, kaip Lietuvių Politinių Ka
linių, pasisiūlytų kongresui pa
teikti papildomų informacijų ir 
“charakteristikų” iš Rainių, Pra
vieniškių bei kitų sovietų žyg
darbių. Almus.

Bažnyčios persekiojimų 
dokumentacija

Netrukus Roriioje žada pasiro
dyti “Baltoji Knyga” apie katali
kų Bažnyčios persekiojimus so
vietų valdžioje. Tai būsianti di-

pirmiausia išeis prancūzų kalba, 
paskum anglų ir, galbūt, ispanų.

Reikia manyti, kad ir lietuviš
koji jos dalis yra tinkamai pa
ruošta.

— Kairo. — Egipto vyriausybė 
pagarsėjusiam Jeruzalės Muf- 
čiui Amin El-Husseini uždraudė 
grįžti į kraštą. Jis šiuo metu yra 
Pakistane.

nustūmė žibalo kraštą į dar di
desnį skurdą. Amerikietiškas 
tarpininkavimas ir pavėluotas 
Export-Import Bank paskoloj 
siūlymas nesuminkštino iranie
čių.

Egipte vykstantis bruzdėjimas, 
galbūt, jau seniai būtų pamirš
tas, jei ne Suesas, kurio valdymo 
vakariečiai nenori perleisti ki
tiems. Irane ir Egipte sovietiniai 
agentai senai ruošė dirvą tiems 
sambruzdžiams, kurie šiandien 
virto atvira kova. Tiesa, Egip
tas sudarė nuolaidesnę vyriausy
bę, nes ūkiškai pasiturintieji ge
rai žino, ko jie gali sulaukti iš 
vakarietiškos evoliucijos, tačiau 
skurduomenė dar ir nūdien so
vietinių agentų nuteikiama, ko ji 
gali sulaukti iš. revoliucijos.

Ne vien tik minėtieji kraštai 
yra atsidūrę tarp vakarietiškos 
evoliucijos ir bolševikinės revo
liucijos. Vakarų siūlomoji evoliu-

cija glostoma maloniais žodžiais, 
pačią tikrovę paliekant mažai pa
kitusią. Britai ten vadovavo pra
du divide et impera. JAV įsiter
pimas, kuris lydimas didelio ne
ryžto, tuoj susidurtų su britų ka
pitalu Irane, svaro įtaka Irake, 
prekybiniu rungtyniavimu Liba
ne ir Sirijoje, pagaliau karinės 
tvarkos palaikymu apsaugant 
Suesą. .

Artimųjų Rytų gynyba įma
noma tik talkininkaujant arabų 
pasauliui. Neseniai Egiptas griež
tai atmetė bet kurį karinį bend
radarbiavimą su vakariečiais. 
JAV atsidūrė prieš didelį klausi
mą: ar remti ūkiškai ir kariškai 
Artimuosius Rytus? Derybose, 
kurios netrukus J>us pradėtos su 
Egiptu, vakariečiai turės- progos 
siūlyti Egiptui finansinę paramą 
ir net pripažinti jo pįrrnavimą 
arabiškame pasaulyje. Ar tuo bū
du klausimas jau bus tinkamai 
išspręstas ilgesniam tarpsniui?

Suskilimas. Artimieji Rytai 
ganėtinai britų politikos suskal
dyti. Toks suskaldymas tarnavo 
trumparegiškai britų politikai. 
Arabų pasaulyje gyvena 37 mil., 
tačiau už žibalą 500 mil. dol. pa
jamomis tesinaudoja 11 mil. gy
ventojų, teisingiau tarus — jų 
plutokratija.

JAV puoselėja mintį sukurti 
ne vien karinę, bet ir ūkišką vie
nutę. Arabų Sąjunga garsi var
du, tačiau menka veiksmu. Ji įro
dė visišką nepajėgumą susidū
rus su naujakuriu Palestina. 
Egipto vadovybė tebuvo žinoma 
iš vardo. O tas vardas vargu liko 
geru, nes atsirado naujų varžo-

vų, kuria nenoriai pasiduoda 
vienybės drausmei Irakaš sie
kia pajungti Transjordaniją ir 
sukurti “Didžiąją Siriją”, kuri 
atgaivintų Tigro ir Eufrato gar
są. Kaikuris ūkiškas apjungimas 
yra žinomas, bet reikalinga ilgo 
laiko iki žodis taps tikrove. Tau
tų perauklėjimas, sveikų planų 
įgyvendinimas reikalauja ilgo 
laiko. Ar turima tiek laiko jė
goms sutelkti, kai jos iš vidaus 
skaldomos, Maskvai sistematin- 
gan siekiant revoliucijos. Ar 
arabų sutelkimas neišugdys nau
jo pavojaus nušluoti Palestiną 
nuo žemės paviršiaus? Ar JAV 
ilgametis finansinis planas, pa
gal kurį 1952 m. skiriama 400 
mil. dol. Artimiesiems Rytams 
ūkiškai atsikurti, bus pajėgus

pirmam matomam vaisiui už- 
mėgsti? '

Visi tie klausimai prašosi at
sakymo, kai britai pasiekė nusi- 
gyvenimo viršūnę, o JAV tik da
linėmis priemonėmis bando juos 
pakeisti, neretam svyravimui ly
dint. Sovietai ugdo naują įniršį, • 
šaukdami sukilti prieš krikščio
nybę, anglosaksų imperializmą, 
savąją diduomenę, kuri yra di
džiausiu priešu reformų ir palai
kytoja dorovinio pakrikimo, te
žiūrint! savos naudos. Kremlius 
šauna į taikinį siekiant ten įsi
galėti, atitolinti frontą nuo gyvy
binių jo sričių ir užvaldyti žiba
lą, kurio netekę vakariečiai atsi
durtų suirutėje. Tokia yra pras
mė žaidimo, kuris vargu bus įpu
sėtas iki visuotino gaisro.

Visdėlt) istorija kartojasi
Sakoma, jog lietuvių tautą per 

šimtmečių priespaudą išsaugojo 
mūsų kaimas, mužikėliai dainas 
dainuodami, kalbą savąją išsau
godami. Amerikoje —lietuvišką 
spaudą skaitydami, lietuviškas 
karčiamas lankydami, lietuviškų 
dainų, kalbėtojų pasiklausyti 
nueidami. Sąmoningoji inteli
gentija, išėjusi pas lenkus, rusus, 
vokiečius, amerikiečius beregint 
užsimiršo, iš kur kilus. Daugybė 
mūsų gydytojų, kunigų, inžinie
rių, artistų, kuriais mes didžiuo
jamės Amerikoje jau daug metų 
ųėra laikę lietuviškos knygos, 
žurnalo, laikraščio—ir, kai jiems 
nuneši, akis išsprogdina pamatę. 
Bet negiria, neskaito!

Teko pasiteirauti lietuviškų 
knygų platintojų. Štai Niujorko 
lietuviško knygyno savininkas 
sako: “Geriausi ir nuoširdžiausi 
lietuviškos knygos ir spaudos

Kanados karinė
Naujiems ateiviams - Kanados 

karinės pajėgos atrodo labai silp
nos. Jų dauguma atvyksta iš Eu
ropos. Jie įvertina pavojų, kuris 
gresia laisvajam pasauliui iš di
delės sovietų militarinės pajėgos. 
Jie yra pripratę prie Europos pa
stovių armijų, kurioms kasmet 
imama - naujokai <ir įpratę skai
čiuoti divizijomis ir pulkais.'Čia 
jis sužino, kad Kanados armijos 
kovos pajėgumas susideda iš vie
nos skraidančios brigados krašto 
gynybai ir po vieną brigadą Ko
rėjoje ir Vokietijoje, kas suda
rytų išviso nevisai dvi europietiš- 
kas divizijas. Naujasis ateivis, 
ypatingai vyras, kuris atliko ka
rinę prievolę Europos armijoje, 
dažnai svarsto ar Kanada ištik- 
rųjų nuvokia, kokiame pavoju
je ji dabar radasi ir kokios jos 
yra pareigos laisvųjų, žmonių 
bendruomenei, kuriai ji pri
klauso;

Šitame straipsnyje mes pamė
ginsime parodyti, kad Kanados 
armija, kaip ir kitų tariamai mi- 
litariškesnių kraštų armijos, iš
sivystė veikiama geografinės ir 
politinės padėties įvairiuose isto
rijos laikotarpiuose. Kanados 
karinė sistema, kad ir skirtinga 
nuo kitų europiečių, praėjusiuo
se karuose pasirodė tinkama. Bū
tų galima priminti Šveicarijos 
militarinę sistemą, kuri atrodo 
daug svetimesnė tam, kuris pri
pratęs prie didelių europietiškų 
pastovių armijų, ir visdėlto ji yra 
Šveicarijos istorijos vaisius ir, 
reikalui esant, puikiai veikia.

Pastovios armijos
Viduramžiais karai buvo veda

mi samdinių, samdomų prieš pat 
karą ir,po karo vėl atleidžiamų. 
Valstybinės armijos, laikomos 
taikos metu apmokymui ir pa
rengties stovyje, dabar vadina
mos pastoviomis ar reguliarinė- 
mis, pasirodė 17-to šimtmečio 
pradžioje.

Ginkluoti piliečiai, daugiau ar 
mažiau, dalyvavo ir viduramžių 
karuose. Prancūzijoje, ir dar dau
giau Ispanijoje ir Anglijoje, jie 
teikdavo valdovui karo atveju 
didžiausią dalį ginkluotų pajė
gų. Šita pilietinė apsauga prieš 
reguliarinę kariuomenę turėjo 
neigiamybių, nes sunku nustaty
ti, kiek iš jų atvyks reikalingu 
momentu. Ginklai nebuvo tokie 
sudėtingi, kaip šiandien ir užtai 
mažiau apmokymo buvo reika
linga. Bet neįmanomi buvo ma
nevravimai ištisais vienetais, nes 
nebuvo disciplinos, o be to, įsi- 
registravimas buvo tik trumpam 
laikui. Piliečių pajėgos nemėgo 
kariauti užjūryje.

Dėl to 18-to šimtmečio pradžio
je išsivystė dvejopa sistema. Pi
lietinės pajėgos, kurios paprastai 
turėjo savo vadovybėje dalį pa-

Rašo John Gellner
Squadron-Leader, RCAF.

sistema
5 Pajėgą. Ji galėtų verstis tik tuo, 
ką turėjo 19-to šimtmečio pabai
goje, tai yra savanoriška pilie
tine apsauga, sudaryta iš “part-

mylėtojai yra mūsų'vidurinysis 
ir dažnai nepasiturįs lietuviška
sis elementas”. Es$ jaunuoliai, 
‘‘lyg iš žaliojo kaimo“, kiekvieną 
mėnesį išperka knygų ir spaudos 
nemažiau kaip už $20, įsivedę ei
namąsias sąskaitas, pavyzdingai 
jas atsilygindami. Prasčiausiai 
lietuviška knyga ir spauda domi
si Lietuvos universitetus baigę 
profesoriai, inžinieriai ir gydyto
jai. Iš 40 Niujorke dirbančių lie
tuvių inžinierių, kurie gauna ne
mažesnes kaip $100 savaitei al
gas, į lietuviškąjį knygyną apsi
lanko ... 3. Gydytojai kiek kul
tūringesni. Nepamatysi knygyne 
nė studijuojantį lietuvišką jau
nimą. Jie sakosi pinigų neturį... 
Keista, kad ir lietuviai kultūri
ninkai, žurnalistai, politikieriai, 
prieš gaudami gerai apmokamas 
vietas Amerikos įstaigose buvo 
kur kas geresni knygyno lanky
tojai, negu dabar, gaudami tris 
kartus didesnes algas. Labai re
tas kuris taip vadinamų vado
vaujančių veiksnių narys teuž- 
einąs į knygyną. Bet lietuviška 
knyga laikosi. Šlubuoja, bet lai
kosi — pasirinkimas knygų len
tynose yra gražus. Gražesnis ne
gu Lietuvoje. Ir miela, ir smagu,

time” kareivių ir maža regulia- jog tie Brooklyn© siuvyklose su- 
ne pajėga, kuri tiektų tik kadrus !
šitai pilietinei apsaugai. Kanados 
reguliarios armijos pirmieji vie
netai/ dvi artilerijos baterijos,' 
buvo sudarytos 1871 m., pėstinin
kų mokyklos korpusas, dabarti
nis Royal Canadian Regiment ir 
kavalerijos mokyklos korpusas, 
dabartinieji Royal Canadian Dra- j 
goons sekė 1883 metais. Be to, • 
įstatymai numatė bendrą tarny-1 1951 metais buv0 pasiektas

■ bą krašto apsaugai, bet, tai jau nau;as rekordas Albertos ir Va-

■ sigrūdę mūsų eiliniokai įgalina 
augti lietuvišką spaudą, knygą, 
literatūrą, kad parvažiavus na
mo tereiks tik perfotografuoti 

tinin- laibos Lietuvos knygynai bema-
tant užsipildys. Almus.

V. -Kanados naftos • 
gamyba auga

stovios armijos, buvo vartojamos 
krašto apsaugai, o reguliariniai 
daliniai sudarė judančius viene
tus, kurie kariaudavo svetimuo
se kraštuose.
’ • , .Lt ■ x . -ą • • ’. * • ’

Dvejopa sistema Kanadoje: 
nuo Amerikos nepriklauso
mybės karo iki Vašingtono 

sutarties
Paryžiaus sutartis (1763) pa

tvirtino Britų karinį Kanados už
ėmimą. Po 12 metų Amerikos ne
priklausomybės karas suteikė
pirmą rimtą problemą britams Į nebebuvo vykdoma. 
Š. Amerikoje. Per sekantį 100 Pietų Afrikos karas' (1899- 
metų Kanada visuose planavi- j 1902) pradėjo naują laikotarpį 
muose buvo paveikta nuolatinio ' Kanados militarinėj istorijoj — 
pavojaus iš pietų, kuris galutinai Kanados dalyvavimą užjūrio ka- 
buvo pašalintas tik 1871 m., ka- re. Tai buvo labai maža pradžia, 
da D. Britanija ir JAV savo ne- Leisdama Britanijai paimti nau-

naujas rekordas Albertos ir Va
karinės Kanados aliejaus gamy
boje. Tai jau penkti metai iš ei
lės, kuriuose pasiekti nauji re
kordai.

1951 m. atvyko 780 nauji naf
tos gamintojai, tuo tarpu 1950 m.

: — 753; 33 nauji naftos atradimaiua ^manija u mvu ne-  ------------------------------ _—r--—------------- .— <5<5 nauji nanos atradimai
sutarimus išlygino Vašingtono jokus Kanadoje, dominija pati ■ buvo pajaryti, kai 1950 m .buvo 
__ x__ x:__ 2 . f__ __ 1 — 2 ' riociitrifė AfriL-nn Actin in- ... , » . ■■>sutartimi, užtikrinusia Kanadai 
75 laimingus saugius metus. Tai 
išlaisvino Kanadą nuo nuolatinės 
kariuomenės taikos metu.

Pusiausvyra tarp Britų regu- 
liarihės kariuomenės ir Kanados 
pilietinės apsaugos, kuriom rė
mėsi mūsų krašto saugumas, bu
vo sunaikinta Krim karo, kai Bri
tų vyriausybė buvo priversta at
šaukti savo kariuomenę iš Š. 
Amerikos ir ją pastatyti į rusų 
karo frontą. Kanados gynyba 
liko neapmokintos pilietinės 
apsaugos rankose. Šiam trūku
mui pašalinti buvo leista suor
ganizuoti mažą “savanorių” pa
jėgą. Pilietinės apsaugos vyrai 
buvo suorganizuoji ir apginkluo
ti skubiai mobilizacijai. Iš jų bu
vo reikalaujama, kad laiks nuo 
laiko dalyvautų apmokyme.

1855 metų “savanoriai” yra vė
lesnių laikų “Non-Permanent 
Active Militia” pirmtakūnai ir 
taipogi šių dienų Kanados “At
sarginės Pajėgos”. Šitie savano
riai kartu su britų reguliariais 
daliniais atmušė paskutinius JA 
V-bių puolimus — “the Fenian” 
užpuolimus t arp 1866 ir 1870 m. 
1871 metais britai atšaukė savo 
kariuomenę iš naujosios Kana
dos dominijos. Paskutinės laritų 
įgulos, kurios buvo Halifaxo, N. 
S., ir Esquimalto, B.C., laivyno 
bazėse, apleido Kanadą 1906 me
tais. Karo pavojus išnyko ir at
rodė, kad gynyba buvo neberei
kalinga.

Pirmasis didesnis Kanados 
įsikišimas svetimame kare: 

nuo 1871 iki 1914 metų
Kanados krantai buvo saugo

mi britų laivyno ir tauta, su ku
ria ji turi sieną sausumoje, drau
giška. Ji neturėjo priešų, iš kurių 
turėtų bijotis užpuolimo. Ji taip 
pat ųeturėjo įsipareigojimų, kad 
būtų priversta laikyti ginkluotą

pasiuntė Pietų Afrikon pėstinin- tik 10 Dujų' jaltiniu buv0 užtik.
kų batalijoną, 4 kavalerijos es
kadronus ir 3 artilerijos bateri
jas, išviso per 2400 karininkų ir 
kareivių. Tai buvo patys pirmuti
niai tikrai Kanados daliniai, ko
voję pasauliniame mūšio lauke.

Nuo Pietų Afrikos karo iki I-jo 
Pasaulinio karo pradžios Kana
dos karinės sistemos kūrimas vy
ko pamažu ir senu keliu. Kada di
dysis gaisras suliepsnojo 1914 m. 
ir Kanada nutarė panaudoti vi
są savo svorį pasaulinėje kovoje, 
ji turėjo maždaug 3000 regulia
rios kariuomenės ir 60 000 atsar
goje, vad. “Non-Pen>-i ient Ac
tive Militia”.

Abu pasauliniai K?j*ai
Reikia atsiminti, kad Kanada 

kovojo dviejuose pasauliniuose 
karuose ne tam, kad būtų buvus 
įsipareigojusi ar grasinama. Ka
nada kovojo dėl to, kad buvo iš
tikima savo draugams ir kad ji 
laikėsi tam tikrų principų. Pa
gal gyventojų skaičių Kanados 
prisidėjimas buvo didesnis negu 
JAV, kurios kovojo dėl savo pa
čių interesų, o antrame pasauli
niame kare buvo puolamos savo
je žemėje.

Kanados armija davė pirmam 
pasauliniam karui 4 divizijas, ka
valerijos brigadą ir gausius pa- 
gabinius dalinius. Tai buvo di
delis dalykas ir Kanada turėjo 
daug nuostolių (maždaug 60.000 
vien žuvusių).

. Antrame kare Pirmoji Kana
dos armija buvo sudaryta iš 3 
pėstininkų divizijų, 2 šarvuotų 
divizijų, 2 tankų brigadų ir daug 
pagalbos dalinių. Kanadiškas 
kovėsi nuo Sicilijos iki Šiaurės 
Italijos, kanadiška divizija buvo 
viena iš tų penkių sąjungininkų 
divizijų, kurios buvo invazijos 
priekyje. Pirmoji Kanados armi- 

(Nukelta į 3 psl.)

ta 75, o 1950 m. jų buvo 35.
Albertos aliejaus gamyba, ku

ri buvo paskatinta tarpprovin- 
cinės vamzdžių linijos užbaigi
mu, nepaprastai pašoko. Gamy
ba siekė per pirmuosius 1951 m. 
10 mėnesių 38.203.896 statinių, 
tuo tarpu per ištisus 1950 m. bu
vo pagaminta tik 27.149.318 .sta
tinių.

Manitoboje, Saskatchewane ir 
British Columbijoje labai inten
syviai buvo ieškoma naftos ir 
dujų ir esame tikri, kad 1951 m. 
bus pasiektas rekordas.

Bruto vertė tų atrastų naftos 
šaltinių ir dujų rezervų Vakari
nėje Kanadoje įkainuojama apie 
$4.000.000.000. Dujų rezervų Al
bertoje pradžioje buvo apie 7 
trilijonus kubinių pėdų, o dabar 
spėjama, kad jų turima nuo 10 
iki 16 trilijonų. Naftos atsargos 
padidėjo 1951 m., kaip spėjama, 
nuo maždaug 925.000.000 iki 1.- 
300.000.000 statinių.

Šitos atsargos yra tik dalelė 
viso dar neatrastų žemės turtų. 
Iki dabar yra ištyrinėta tik 5% 
to 400.000 mylių krašto, kuris 
turtingas dujomis ir nafta.

D. Britanija 
panaikino pasus

D. Britanija panaikino asmens 
pažymėjimus, įvestus karo metu. 
Yorkshire gyventojas Willcoc 
pernai buvo teismo nubaustas už 
tai, kad atsisakė policininkui pa
rodyti savo asmens pažymėjimą. 
Teisme jis aiškinosi, kad tik ka
ro metui išleistų pažymėjimų 
reikalavimas yra nelegalus. Da
bar jis paskelbė, kad visi 50 mi
lijonų britų savo pažymėjimus 
jam prisiųstų, o jis už popierį 
gautą sumą —■ 15.000 svarų — pa
naudosiąs labdarybei.
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TREMTINIAI PALIKTI LIKIMUI PERPILDYTA?
Ženevoje jau pradėjo veikti 

Briusely 1951 m. gruodžia mėn. 
įsteigtos migracinės organizaci
jos PPCMME biuras. Nors veik
los planas galutinai dar nesuda
rytas, bet iš principo nusistatyta 
laikytis dvišalių susitarimų (tarp 
imigracijos ir emigracijos kraš
tų). Tad emigracijos reikalu visi, 
tarp jų ir DP, kad būtų įtraukti 
į emigruojančių skaičių, turės 
kreiptis į tų kraštų įstaigas, kur 
jie dabar gyvena. Biuras netarpi
ninkaus. Suinteresuotos tarpt, 
grupės ar Organizacijos turėtų 
savo globojamųjų emigracijos 
reikalu susitarti Bonoje. Orga
nizacija ir biuras Ženevoje betgi 
dar neturi tikslių žinių, kiek ku
ris kraštas, tarp jų ir JAV, emig
rantų pagal šią schemą priims. 
Šis klausimas dabar studijuoja
mas. Paskutinė IRO — likvida
cinė — sesija prasidėjo Ženevo
je vasario 11 d. Šv. Tėvo inicia
tyva Ženevoje buvo taip pat su

' šaukta tarpt, kstt. organizacijų 
konferencija, kuri įsteigė Tarp
tautinę Katalikų Migracijos Ko
misiją. Komisijos tikslas — pa
dėti pirmoj eilėj katalikams emi
grantams. Dalyvavo 10 valsty
bių, tikimasi prisidėsiant dar 5. 
Jos adresas: Geneve, 9, rue de 
Prince.

Daugiau tuo reikalu žinių bu
vo suteikta per tautinių komite
tų ryšininkų ir IRO paskutinį su
sirinkimą, įvykusį Muenchene, 
vyr. IRO būstinėje. Naujos orga
nizacijos PICMME vardu atsto
vas Cordmell pažymėjo, kad da
bar DP pirmenybių neturės ir 
nebus išsikiriami iš krašto gy
ventojų, kur jiems teks asimi- 
liūotis. ^Naujoji organizacija tik’ 
apmokės už transportą, pats DP 
negalėsiąs apsimokėti. Organiza
cija Vokietijoje neoperuos. Per
ein. emigracines stovyklas išlai
kys ir dokumentaciją paruoš vo
kiečių vyriausybė, org. atstovai 
bus tik patarėjai, jų bus du 
Muenchene (Funk kareivinėse), 
Bremene 3, Bonoje ir Wentorfe 
po 2, po vieną Berlyne ir Hanau, 
be to, visai Vokietijai tik vienas 
gydytojas. Bet ir tai tas štabas 

__ bus tik patariamasis. Į jos darbo 
schemą tuojau įeina vokiečių kil
mės asmenų ir masinė DP emi
gracija į Australiją, kur gabe
nami kol kas tik DP: sausio mėn. 
200, o vasario ir kovo po 500. Vi
dury kovo bus sudaryta nauja 

’ programa į Kanadą ir Braziliją.
Pagal kvotą vykstančių kelionių 
į JAV greičiausiai neapmokės. Iš 
JAV DP vizų daugiau nelaukia
ma — reikia naujo įstatymo.

Iš pasiųstų į Vašingtoną 439 
džiovininkų bylų teigiamai iš
spręstos tik 25. Gautingo sana

KANADOS KARINĖ SISTEMA
(Atkelta iš 2 psl.) 

ja sudarė kairįjį sparną feldmar
šalo Montgomery 21-osios armi
jos grupės Europos šiaurės vaka
rinėje dalyje. .

Pirmame pasauliniame kare 
buvo virš 600.009 vyrų Kanados 
armijoje ir apie 730.000 antrame 
(prisimenant tą menką padidė
jimą kariuomenėje, kai gyvento
jų skaičius buvo daug daugiau 
padidėjęs, reikia pasakyti, kad 
be to, dar 300.000 kanadiečių tar
navo Karališkame Kanados lai
vyne ir Ėaral. Kanados oro pa
jėgose). Armija buvo sudaryta 
sena sistema, kuri remiasi sava
norių piliet apsaugos tarnyba.

Priverestina tarnyba užjūryje 
buvo įvesta po ilgo svyravimo 
tik konfliktų pabaigoje, t.y. 1917 
ir 1944 m. Tai buvo neįprastas 
dalykas Kanadai. Prievarta ne
buvo paremta pašauktųjų supra
timu, kad jie kovoja už savo tė
vynę svetimame kovos lauke. Ta 
priverstina tarnyba nedaug pri- 

t sidėjo prie kovojančios Kanados 
armijos stiprumo. Pirmame pa
sauliniame kare priverstinoj tar
nyboje tebuvo maždaug 11%, o 
antrame tik 3%% visų karių.

Kanados politinis ir geografi
nis pagrindas militarinėje politi
koje nepasikeitė. Kol kas dar nė
ra priešo, kuris grasintų Kana
dai, vyriausybė po 1918 m. vėl 
grįžo prie senosios gerai išban
dytos militarinės sistemos, bū
tent prie labai mažos reguliarios 
pajėgos ir “part-time” pilietinės 
apsaugos, kuri tarnauja reikalui 
esant, kaipo pagrindas piliečių 
armijai. Turbūt, ta pati sistema 
būtų buvusi įvesta ir po antrojo 
pasaulinio karo su tam tikrais 
pataisymais, jei Kanados pozi
cija pasaulyje nebūtų pasikei
tusi. Bet kova suliepsnojo tarp 

torija su 1000 lovų skirta DP, bet 
kyla susirūpinimo, kad vokiečiai 
jos lygmens nenužemintų. Iš 100 
laisvų lovų vokiečiai užėmę kol 
kas tik 2. Ten priežiūrą po IRO 
perėmė JT A. Komisaro Vokie
tijai įgaliotinis A. Roehrholdas. 
Iš Muencheno - Schwabingo li
goninės 300 DP ligonių bus iš
skirstyti po vokiečių ligonines. 
IRO atstovas pranešė nesmagią 
žinią, kad IRO antrojo milijono 
į pabėgėlių banką neįmokės. Tą 
milijoną DM gaunančios šalpos 
agentūros. Dėl to taut, komitetų 
atstovai pareiškė didelį nepasi
tenkinimą, bet buvo atsakyta, 
jog sprendimas nebus vis tiek pa
keistas. Esą, šalpos agentūros 
tuos pinigus sunaudosiančios tik 
DP reikalams... IRO tarpt, tar
nautojų sąjunga paskyrė studen
tams šelpti 850 dol. Vasario 1 d. 
IRO atleido 6.400 tarnautojų, ku
rių dalį priima JAV armija ir LE. 
JT A. Komisaro įstaiga su palik
tais Vokietijoje DP santykiaus 
tik per taut, komitetus ir šalpos 
agentūras. Komisaro įstaiga vyk
dys IRO sudarytų su vokiečių 
vyriausybe sutarčių priežiūrą, 
bet individualinė juridinė pagal
ba nebus teikiama. Taigi, likę DP 
palikti patys savo likimui ir tu
rį sugebėti “atsistoti ant kojų”.

Elta.

• JAV-bių kongresas netru
kus praves demokrato Niujorko 
Lehman bei kitų 14 senato narių 
įteiktą US imigracijos ir natūra
lizacijos Įstatymo priedėlį (S 
2343). Gerai informuoti šalti
niai, kurie prisidėjo prie šio prie
delio suformavimo, tikisi, kad 
bilius praeisiąs dar šią sesiją, nes 
turi abiejų kongreso partijų pri
tarimą. Juomi siekiama išnaudoti 
visas daugiausia Šiaurės ir Va
karų Europos neišnaudotas kvo
tas ir jas surinkus neatsižvel
giant į jų tautybę ar religiją, pa
skirstyti: 1) svetimšalių ir DP, 
teisėtai atvykusių į šį kraštą gi
minėms; 2) specialistams; 3) re
liginių ir politinių persekiojimo 
aukoms. Nonquota pirmenybė 
tuojau būtų suteikta: 1) tėvams, 
kurių vaikai tapo JAV-bių pilie
čiais; 2) našlaičiams; 3) JAV-bių 
ginkliiotų pajėgų nariams, jų 
žmonoms ir mažamečiams vai
kams. Bilium būtų panaikinta 
diskriminacija prieš lytį, lei
džiant į JAV-bes persikelti ne 
tik teisėtai čia reziduojančių sve
timšalių (ir DP) žmonoms, bet 
taip pat ir vyrams. Šiuo biliumi 
siekiama išsaugoti amerikiečių 
gerbiamą asylium ir kitas žmo
niškumo tradicijas, nepaken
kiant JAV-bių gerovei. Bilius 
jau esąs praėjęs atstovų rūmus, 
svarstomas senate. Aim.

laisvojo pasaulio ir Sovietų Są
jungos ir jos satelitų. t

Kokia yra šių dienų Kanados 
armija?

Kanados dabartinė militarinė 
politika yra paremta dviem pa
grindiniais faktais: 1) Kanada 
prisidėjo prie tarptautinio veiki
mo (Jungt. Tautų Čarteris, Š. 
Atlanto Sąjunga), o tai ją įparei
goja laikyti ginkluotas pajėgas, 
kurias būtų galinta iš karto pa
naudoti. 2) Pavojus, kad Kanada 
gali būti užpulta. Invazijos pavo
jus yra vis dar menkas, didelių 
jėgų invazija praktiškai neįma
noma. Galime daryti išvadą, kad 
Kanadai reikia paruošti gink
luotą armiją, tokią, kokia buvo 
Britų įsteigta, kada užpuolimas 
grėsė iš JAV, labai judri ir pa
ruošta arktikos karui, kad galė
tų atmušti kiekvieną krašto už
puolimą Kanados teritorijoje.

Ji taipogi turi turėti kariškus 
vienetus pagal savo tarptautinius 
įsipareigojimus. Tai būtų pajėga, 
kuri karo metu kovotų užjūryje 
kartu su sąjungininkų kariuome
nėmis. Ji negins tiesiogiai Kana
dos teritorijos. Didesnė pilieti
nės apsaugos dalis (Atsarginė pa
jėga) taipogi karo atveju kariau
tų užjūryje kartu su savo sąjun
gininkais, gindama ne tiktai Ka
nados interesus, bet bendrai vi
sų vakariečių. Šiandien pasauly
je, kur laisvei visur grasinama, 
vakariečių ir ypatingai kanadie
čių interesai daugiausiai su
tampa.

Šita situacija kaip tik ir lemia 
dabartines Kanados militarinės 
pastangas. Reguliariai armijai 
suteikiama tiek daug svarbos Ka
nados gynime, kaip dar niekad. 
1951 metais ji turėjo 45.000 na
rių, tai yra 10 kartų daugiau, kaip

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Iš Vasario 16 minėjimo W innipege
Iš kairės į dešinę: Mykolas Januška, LB Apyl. valdybos pirm., Joųas Činga, kultūrinės 
sekcijos vedėjas, Stefa Kupčiūnienė, Liet. šešt. pradžios mokyklos ir tautinių šokių 
mokytoja, Stasė Rutkauskaitė, parengimų komisijos narė ir Aldona Mikalauskaitė, tau
tinių šokių mergaičių seniūnė. Foto: The Winnipeg Tribune

AR KANADA
Audra prieš imigraciją

— Nėra darbų, nėra butų, pa
galiau, nebeturėsime ir duonos! 
Uždarykite naujiesiems imigran
tams duris, nebeįsileiskite jų! — 
toks šauksmas nūdien nuolat gir
dimas Kanadoje iš opozicionie
rių vyriausybės vykdomos imi
gracinės politikos atžvilgiu. To
kią giesmelę ypatingai ryžtingu 
tonu traukia vietos komunistai 
per savo spaudos organą “Tribu
ne”, o jiems nuoširdžiai pritaria 

; komunistuojančių darbo unijų 
laikraštėliai.

Savo šauksmus jie remia tuo, 
kad Kanada jokiu būdu nebega
linti apsorbuoti daugiau naujų 
gyventojų, jiems neturinti darbo, 
apsigyvenimui pastogės ir kito
kių pragyvenimui reikalingų da
lykų. Šitoks teigimas, žinoma, 
yra labai naivus. Kas žvelgia į 
reikalą realiomis akimis, šito
kiems motyvams niekad negalės 
patikėti. Juk Kanada yra mil
žiniškas kraštas, didesnis netgi už 
visą Europą. O gyventojų jame 
vos 14 milijonų. Kanada yra per
tekęs įvairiausiais žemės turtais 
kraštas. Reikia tik juos eksploa
tuoti, reikia pajungti žmonių ir 
krašto gerbūviui kelti, o tuomet

__ _ A v . _ , — _ . . _, _ _ _ . _, nedarbo klausimas bematantDLACIAA4 DASAUDY RASI DAIRIUS pranyks. Kas gi būtij, jeigu, pav.,
Š. Poliuje kažkas dirbama

Ten, kur neseniai tik baltosios 
meškos ir pingvinai tepasirody
davo, šiandien kažkas didelio da
roma. Tai iškilo senato apklausi
nėjimų . komisijoje, kuri panoro 
išaiškinti, kodėl -kažkuriems me
chanikams metinės algos išmo
kama $17.000, o paprastiems dar
bininkams $13.000.

Pasirodo tai mechanikai ir dar
bininkai, kurie vyksta į Š. polių 
kažkokių statybų vykdyti. Jie 
yra labai stropiai atrinkti, nes, 
kas ten karinės vadovybės daro
ma, turi likti visiškoje paslap
tyje. Kad atsirastų daugiau sa
vanorių ten vykti pavojingam 
darbui toli nuo civilizuoto žmo
gaus gyvenamų kraštų. Ta proga 
paaiškėjo, kad per $1.000.000 
tiems darbininkams išmokėta 
dar nepasiekus vietos, kur tie 
darbai vyks. Mat, mokama ir ke
lionėje- O kelionė su ledlaužiu 
per 6-7 pėdų ledą trukusi 42 d. 
O jiems esą garantuota 70 valan
dų darbo savaitė, daugiau 40 va
landų apmokant viršlaikio nor
momis. JAV technikos dalių vir
šininkas gen. Įeit. L. A. Pick ap- 
Įclausinėjamas viešai apie ten 
vykdomas statybas tiek tepasa
kė, kad tai visiškai naujas da
lykas, kokio iki šiol dar niekur 
nebuvo. Gindamas išlaidų patei- 
sinamumą, gen. Pick pastebėjo, 
kad ir Š. Afrikos statybos JAV 
kainavę $100.000.000.

Skaldys Čekoslovakiją?
JAV e-inąs slovakų laikraštis 

anglų kalba “Slovak Newsletter” 
rašo, kad Maskva nusprendusi 
rytinę Slovakiją prijungti prie 
pakarpačių Ukrainos, t.y. įjung
ti į Sovietų Sąjungą. Tai būsią 
įvykdyta dar 1952 m.

Ponia Roosevelt paaiškino
Vasario 6 d. spaudos konferen

cijoje į lietuvio žurnalisto J. Mi- 
siulio paklausimą dėl pagarsė
jusio jos pareiškimo gruodžio 30 
d. Niujorko aerodrome, ponia 
Roosevelt atsakiusi, kad klausi
mas jau buvęs ant greitųjų už
duotas ir jos atsakymas blogai 
interpretuotas. Atsakydama ji 
turėjusi galvoje genocido klausi
mo kėlimo formą, ne ką kita. 
Klausimas esąs keltinas, bet rei
kią gerai ir rūpestingai pasiruoš
ti, gerai dokumentuoti.

“Vien.” koresp. p. J. M. jau ap
gailestauja, kad lietuviškoji 
spauda pasikarščiavusi ir tt. Bet 
juk pati ponia R. supranta ne
kaip atsakiusi, jei teisinasi stai
gumu. O be to, kodėl gi ponia sa

antrojo pasaulinio karo pradžio
je. Tolimesnis augimas priklauso 
nuo paties Kanados reikalo. At
sargos kariuomenė sustiprėjo 
skaičiumi, apranga, organizaci
ja ir apmokymu. Tai reikalinga, 
jei kitas pasaulinis karas dar 
įvyktų.

Šita militarinė sistema, turbūt, 
tinka Kanadai esamoje padėtyje 
geriausiai. Ji yra skirtinga nuo 
europietiškų armijų, nes Kana
dos padėtis yra skirtinga. Norėtu 
kad šita sistema būtų pakeista, 
reikštų neklausyti istorijos pa
mokymo, kuris sako, kad demo
kratiškų tautų militarinė politi
ka nėra sukurta planuotojų kon
ferencijose arba legislatures 
sprendimu, bet laikų reikalavi
mais. . • CSc. 

vo minties vėliau nepatikslino, 
nepadarė jokių pastabų dėl ano 
“blogo interpretavimo”? Ar tas 
kenčiančių milijonų klausimas 
jau taip menkas, kad net neverta 
prisiminti pražūčiai pasmerkus?

JAV užsakymai Kanadoje
Kanados ūkinio gyvenimo pa

gyvėjimui viėnir\telė aiški viltis 
yra gavimas didesnių užsakymų 
iš JAV. Iki šiol tie užsakymai 
augo, tačiau vis dar nepakanka
mai. 1950-1951 finansiniais me
tais Kanada iš JAV buvo gavu
si užsakymų vos už 44 milijonus, 
o dabar einančiais metais vien 
per pirmus 9 mėn. jau už 139 mi
lijonus. Vasario 27 Kanada pasi
rašė naują susitarimą su JAV 
karinėmis įstaigomis, kuris esąs 
panašus į susitarimą veikusį ka
ro metu ir dėka kurio JAV užsa
kymai Kanadoje padidėsią.

Ir vėl “skraidančius lėkštės”
JAV oro pajėgų vadovybė pra

neša, kad “skraidą diskai” vėl 
buvę pastebėti virš Korėjos. Juos 
mačiusios net dviejų B-29 bom
bonešių įgulos. Įsakyta pilnai‘iš
tirti tuos pranešimus. Pagal ma
čiusių pilotų pasakojimą, jie at
rodę apvalaus pavidalo, šviesiai 
gelsvos spalvos ir leidę šviesiai 
rausvą šviesą. Skridę net kele
tas, nors suskaityti jų nepavykę. 
Oro pajėgos užnugary seniau ne
tikėjusios perdaug toms istori
joms, bet kai jų nuosavi pilotai 
tai pranešė, susirūpinusios.

Pirmas pranešimas pasiekęs 
oro pajėgų slaptąją tarnybą iš 
dviejų B-29 įgulos narių, kurie 
matę skrendančius lygiagrečiai 
su jų lėktuvu virš Wonsan apie 
vidurnaktį. Tam pranešimui bū
tų netikėta, jei nebūtų pranešusi 
tą pat mačiusi visai iš kitos- es
kadrilės B-29 įgula ir tą pačią 
naktį, tik jau .jiems skrendant 
virš Sunchon, toli nuo Wonsan. 
Tie “diskai” skridę labai augštai 
virš jų lėktuvo. .

Pačios pirmosios “skraidančios 
lėkštės” pastebėtos jau 1947 m. 
biržely, priv. plioto K. Arnold. 
Jis matęs labai greit skrendan
čius 9 diskus prie Mount River, 
Wash. Po to tos pačios istorijos 
^pradėjo kartotis po įvairias kraš
to vietas ir net buvo matytos 
Skandinavijoje, Čilėje ir Turki
joje. .

Oro pajėgos paskyrė specialų 
tyrimų personalą, kuris ištyręs 
arti 400 atskirų pastebėjimų per 
2 metus ir po to 1949 m. gruodžio 
mėn. pranešė, kad nesą ko bai
mintis tomis “skraidančių lėkš
čių” pasakomis.

Egzilų posėdis
Vasario 15 d. Vašingtone įvyko 

Central Eastern European Con
ference posėdis. Jis aptarė Euro
pinio Sąjūdžio kviestos Londono 
konferencijos rezultatus. Kovai 
su sovietiniu genocidu nutarė su
daryti specialų komitetą Pary
žiuje. Tam pat tikslui ir apskri
tai antibolševikinei kovai nuta
rė sudaryti Niujorke informacijų 
komisiją. Sudarė specialią komi
siją išstudijuoti ir pateikti planą 
praktiškojo bendradarbiavimo 
egzilų su Rytų ir Vidurio Euro
pos kilmės amerikiečiais. Svars
tė pasaulio universiteto steigimo 
klausimą. Visuose svarstymuose 
aktyviai dalyvavo PLG pirmi
ninkas V. Sidzikauskas. Jis iš
rinktas ir minėtų komisijų nariu.
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Gyvulių nagų ir snukio liga 
vakarinėje Kanadoje prasidėjo 
prieš kelias savaites ir smarkiai 
plečiasi. Pereitą savaitę Regina 
apylinkėje nušauta 1015 karvių, 
190 kiaulių ir 140 avių. Dėl to 
ūkininkai meta daug gyvulių į 
rinką. Br. Columbia ir Ontario 
jau uždraudė įvežti gyvulius iš 
tų sričių. '

Kadangi liga pirmiausia buvo 
pastebėta L. Waas ūky paltai Re
giną, kuriame buvo dirbęs vienas 
naujai imigravęs vokietis, kuris 
išvyko iš to ūkio prieš pat ligos 
pasirodymą. Žmonės pradėjo 
spėlioti, kad jis bus tą ligą atve
žęs ir šaukė, kad DP kaltas. Net 
Toronto laikraščiai dėljo antraš
tes, siedami ligą su DP. Žemės 
ūkio ministeris betgi pareiškė, 
kad ligai esą tūkstančiai kelių. 
O laikraščiam vis dar visi imi
grantai yra DP.

Po didelio triukšmo ieškomasis 
vokietis pagaliau atsirado Van- 
couvery. Pasirodo, kad Vokieti
joje, Westphalijoje, kur jis dirbo 
prieš atvykdamas Kanadon, tik
rai sirgę visos 15 karvių. Jam bet
gi ir į galvą neatėję, kad žmogus 
galėtų pernešti ligos sukėlėją.

Dėl straipsnio “Advokatas atsako advokatui”
(Atsakymas p. F. Valiui, žiūr. “NL” Nr. 5)

Mielas Collega,
Tamstos straipsnis mane nu

stebino ne tiek turiniu, kiek keis
tu tonu, kas mūsų advokatų tar
pe nebuvo priimta. Anais laikais 
mes sugebėdavome teismuose iš
tisas valandas ginčytis ir spręs
ti įvairiausius klausimus, bet ne- 
nepalvodavome leistis į bet ko
kius asmeniškumus bei viens ki
tą užgaulioti. Tai tokios, kaip pri
simename, buvo mūsų Lietuvos 
teisininkų tradicijos!

Iš mano pusės būtų labai ne
taktiška neatsiliepti į Tamstos 
viešą kreipimąsi ir apvilti skaity
tojus neatidengiant medalio ant
rosios pusės. Mano pareiga padė
koti už komplimentus, o ypač, 
kad pasišovėte “tėviškai” pamo
kyti. Nuo gero pamokinimo nie
kuomet nesikratau, jį priimu su 
reikiama pagarba. Žinoma, jei tik 
yra protingas. Nors man ir ne
malonu, tačiau negaliu nepaste
bėti, ko verti yra Tamstos tie 
“tėviški pamokymai”.

Taigi kalbėsime atvirai ir nuo
širdžiai.

1. Liūdnas yra faktas, kad sun
kūs tremties metai turėjo neigia
mos įtakos ir į mūsų inteligentus. 
Kaikurie ne tik nebesidomi sa
vąja profesija, bet ir nieko nebe- 
skaito, nebeseka pasaulio įvykių 
bei kultūros vystymosi ir palaips
niui atsilieka nuo gyvenimo. Dar 
blogiau, kad yra ir tokių, kurie 
jau nebesiorientuoja net svar
biausiuose mūsų tėvynės rūpes- 
čiuosee. Dovanokite už atviru
mą, bet tai tinka ir Tamstai, mie
las collega. Tai rodo Tamstos kal
bamasis straipsnis.

Jeigu Tamstai šiandien būtų 
gerai žinomi bent tie faktai,' ku
riuos bandėte savo straipsnyje 
kelti, esu tikras, kad nuo jo bū
tumėte atsisakę, neprišnekėję ne
sąmonių ir neišstatę savęs vie
šai pajuokai. Juo labiau, būtu
mėte pagalvoję apie pavartojimą
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Europa iš seno būtų tokią “gies
melę” giedojusi? O ji juk nė sva
joti negali apie tokius milžiniš
kus žemės turtus, kokiais gali 
disponuoti Kanada.

Komunistiniams ruporams Ka
nadoje gera proga tokiai dainai, 
kai ši žiema pasirodė itin negai
lestinga dirbantiesiems. Junta
ma tendencija, kąd bedarbių 
skaičius dar didės. Todėl šaukia 
komunistai, šaukia ir žemesnio 
galvojimo lygio kiti darbininkai: 
“Naujieji ateiviai — Kanados 
pražūtis! Dėl jų pasidarė bedar
bė, jie atims iš mūsų dar turimus 
darbus ir pan.” *

O kaip gi yra tikrumoje? Nese
niai Toronto dienraščiai rašė, pa
grįsdami tai duomenimis, jog po
kariniai imigrantai jau investavo 
į Kanados ekonominį gerbūvį 
daugiau $300.000.000. Tai graži 
suma! .

Nedarbas yra konjunktūrinio 
laikinio pobūdžio, priklausomas 
be to, nuo tarptautinių santykių. 
Kanada yra susirišusi kariniais 
įsipareigojimais, bet pramonės 
pilnu tempu negali paleisti, nes 
negauna užsakymų. Medžiagos 
civilinei gamybai yra suvaržytos 
ir laukiama. Tas laukimas ir yra 

žodžių, kaip “dvasinė ubagystė”, 
“kiršintojas” ir pan.

Tamstai dar ir šiandien nežino
ma, kad p. Lozoraitis “šefystės” 
pretenzijas kada nors būtų pa
reiškęs. Tą naują Ameriką atra
dote tik mano straipsnyje — laiš
ke p. Lozoraičiui. “Kad p. Lozo
raitis išstatytų savo “šefystės” 
siekimus, to nei vienas gal išsky
rus tik p. Valaitį ir jo bendrinin
kus, nemato”, Tamsta rašai. Vie
toj plūdusis, patarčiau pasiskai
tyti tos pačios “Nepr. Lietuvos” 
1951 m. Nr. 32. Gal pamatysite, 
kas kokios dvasinės ubagystės 
yra prisigyvenęs — ar tie, kurie 
klaidina visuomenę, šnekėdami, 
kas ant liežuvio papuola, ar tie, 
kurie reikalus nagrinėja iš es
mės.

2. Dėl jau sakytos priežasties 
nieko geresnio iš Tamstos ne
laukta ir dėl VLIKo. Tamsta puo
late VLIKą, plūstate asmeniš
kai mane, garbinate p. Lozoraitį, 
bet faktiškai, kaip minėjau, net 
nežinote kokį pagaliau pastarasis 
yra pasiėmęs politinį kursą. Ne
drįsčiau Tamstą įtarti esant žmo
gumi be aiškaus nusistatymo, 
bet patys šie faktai, dovanoki
te, ne kitaip sako.

3. Tamstos straipsnis parašy
tas tokioje dvasioje, tarytum jį 
būtų rašiusi kokia kaimo isterikė 
moterėlė. Tik reikia stebėtis, kad 
pati “NL” redakcija praleido, ne
išbraukusi tų vietų, kurios kaip 
tik priešingos ankstyvesniems 
tos pat redakcijos«paskelbimams. 
Bet tai jau jos dalykas.

4. Man labai nemalonu Tams
tai priminti, kad mano spaudoje 
paskelbtus faktus esate iškraipę. 
Niekur nesu pasisakęs, kad mū
sų diplomatai nebūtų savo vieto
je ir kad jais būčiau reiškęs kokį 
nepasitenkinimą, išskyrus p. Lo
zoraitį. Tuo labiau niekur nesu 
pasisakęs, kad mūsų diplomatai 
visuomenėj keltų kokį erzelį. 
Tamsta sąmoningai pritaikėte

tikrasis nedarbo kaltininkas. Bet 
jis laikino pobūdžio.

Ką sako objektyvus balsas
Neseniai suruoštame The Ju

nior Board of Trade bankets 
King Edward Kotelyje, Toronte, 
Progresyviųjų Konservatorių ly- » 
deris ir vyriausybės opozicijos 
vadas, George Drew, štai ką pa
sakė:

“Paskutiniųjų dešimties metų 
bėgyje mes praradome penkis |š 
kiekvienų šešių imigrantų, turė
jusių ir galėjusių atvykti į Ka
nadą”.

Toks reiškinys, kaip kalbėto
jas pabrėžė, yra tikra Kanados 
nelaimė. Tolimesnės jo kalbos 
vietos visiškai išryškino įvairių 
priešimigrantinių rėksnių šauks
mo beprasmingumą, o, dažnais- 
atvejais, ir blogą valią.

Mr. Drew pabrėžė, jog Kanada 
yra pilnai pajėgi produkuoti už
tektinai maisto 100.000.000 gy
ventojų.

— Medžio, geležies ir kitokios 
statybinės medžiagos ištekliais, 
mes tikrai galime pastatyti pa
stoges tokiam kiekiui gyventojų. 
Didieji Kanados ištekliai ang
lies, alyvos ir natūralaus gazo— 
visiškai lengvai gali apšildyti 
tiek pastogių, po kuriomis prisi
glaustų tas 100 mil. gyventojų. 
Mes pilnai pajėgūs pastatyti tiek 
drabužių ir apavo fabrikų, kurie 
galėtų apvilkti ir apauti tokį gy
ventojų skaičių. Todėl ir nėra jo
kios priežasties, kuria remdami?- 
si, galėtumėm tvirtinti,-jog Ka
nada yra perpildyta žmonėmis 
bent ligi tol, kol turėsime ma
žiausia 100 mil. gyventojų, — 
pabrėžė Mr. Drew.

— Mes neturime sustabdyti 
imigracijos. Čia reikalinga tik ge
rai planuota imigracinė politika. 
Reikalingas nuoseklus ir ryžtin
gas namų statybos planas, o taip 
pat išvystymas iki reikiamo - 
augščio natūralinių Kanados že
mės resursų išnaudojimo. Tik 
tuomet Kanados gyventojai ga
lės susilaukti gražių pajamų, lai
mės, komforto ir saugumo gali
mybių.

Taigi, kalbėti apie imigraci
jos sustabdymą arba apie bet ko
kį Kanados perpildymą žmonė
mis, nūdieh nėra^nė mažisrasie- 
pagrindo. 14 milijonų gyvento
jų, galima sakyti, yra tik lašas 
jūroje. O komunistų propagan
diniai svaičiojimai — tėra tik 
tamsiųjų gaivalų drumstimas 
vandens, kuriame jie nori sėk
mingai žvejoti. Pranys Alšėnas.

diplomatams visa tai, kas tebuvo 
taikyta tik p. Lozoraičiui. VisdęJ- 
to netikiu, kad Tamsta šito ne
būtumėt sugebėjęs atskirti.

5. Tiesa. “Tėv. Žib.” esu rašęs 
visą eilę straipsnių — įvairiomis 
aktualijomis ir net teisės klausi
mais, Supratau, jog juos esate 
skaitę. Man visdėlto keista, kad 
Tamsta nieko neprisimenate apie 
eilę klausimų, kuriuos spaudoje 
esu bandęs nagrinėti, bet užkai
tote ir likote išmuštas iš pusiau
svyros tik dėl p. Lozoraičio. Ki
taip ir visa plūdimo litanija tuom 
nebūtų persunkta. Tamsta pasi
juto! tarytum užmintas ant nuo
spaudos ir puolėte į isteriją tik 
dėl p. Lozoraičio. Štai va, kaip 
Tamsta įsivaizduojate tą visuo
menę, kurios nevalia liesti ir dėl 
kurios užsipelnoma kiršintojo 
vardas.

6. Aš berods, Tamstos nepara
ginau leistis į diskusijas. Galiu 
tik pastebėti, kad tylėjimu būtu
mėte daugiau atsiekę. Gal nebū
tų iškilus aikštėn ir ta politinė 
skraistė, po kuria bandote dangs
tytis, nekaltą avinėlį vaidinant. 
Jeigu jau viena galvojate, o kita 
rašote, tai matyt, kad norėta pa
daryti, pasak Jūsų žodžių, “la
bai išmintingas” dalykas iš tuš
čio burbulo.

7. Džiaugiuose, kad mano col- 
lega skaitote tik “Tėv. Žib.”. Jei
gu skaitytumėte ir kitus laikraš
čius ir net tą pačią “NL”, tik
riausiai nebūtumėte taip drąsiai 
teigęs, jog mano rt“pamokslai” tik 
iš “Tėv. Žib.” tesigirdi Drįstu 
nurodyti, kad ir į “NL” pr. metų 
Nr. 24, kur taip pat esu pilna pa
varde pasirašęs. Šia proga turiu 
pastebėti, kad į šį laikraštį nebe
rašau dėl jo per didelio šališ
kumo.

Baigdamas tikiu, kad Tamsta, 
mielas cpllega, dėl savo nevyku
sio išsišokimo gailitės. Taip pat 
tvirtai tikiu, kad nebesudarysite 
progos kitiems už Jus rausti

' Adv. Jer. Valaitis.
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IS PAVERGTOS TĖVYNĖS

• Kovo 4 d. LTSR kuo iškil
mingiausiai minės Gogolio 10 
mirties metines. Sudarytas ko
mitetas į kurį įeina: Paleckis, 
Anuškin, Banaitis, Bučas, J. Gir
džius, J. Grybauskas, A. Knyva, 
K. Korsakas, V. Kuzminskas, E. 
Markova, K. Preikšas, V. Reime- 
ris, M. Ročka, H. Smilgevičius,
J. Šimkus, L. Vaineikytė, V. Val- 
siūnienė, G. Zimanas.

• Greitu laiku Vilniaus dra
mos teatre bus statoma A. Guze- 
vičiaus pjesė “Komunarai”.

• Sovietai buvo laikinai susi
domėję Lietuvos linų derliumi. 
Dar prieš pradedant jų apdirbi
mą, spauda skelbė, jog lietuviai 
kolūkiečiai pristato 250% virš 
plano. O dabar štai sausio mėne
sį skundžiasi, jog gabenama tiek 
mažai ir tie patys taip prastos ko
kybės, jog dažnai grąžinami 
atgal.

• LTSR radiofonas dažnai 
kviečiasi dainuoti VOBT solistę 
Vladą Mikštaitę.

• Sausio 5 d. LTSR valstybės 
plano komisijos pirmininkas A. 
Petrov padarė apyskaitinį 1951 
m. pranešimą. Broliškųjų tautų 
šeimoje “klesti” ir LTSR, pradė
jo Petrovas. Tarybinėje spau
doje išėjusioje į» pasaulį rūpes
tingai ištrinti procentai, kuriais 
buvo viršyta 1950 m. produkci
ja, kas leidžia spėlioti, kad 
“kontrolierius Nr. 1” dirba są
žiningai Maskvos cenzūroje. 
Daug daugiau esą buvę pagamin
ta Lietuvoje elektros energijos, 
durpių, plytų, kalkių, čerpių, 
medvilninių ir lininių audinių, 
kojinių ir puskojiniif (!), odinės 
avalynės, duonos ir duonos ga- 
minių(’)... Išplėstas atskirų 
prekių pasirinkimas. Galvijų 
skaičius padidėjęs, su praėjusiais 
metais palyginus, 65%. Kiaulių 
— 79%. Tik, kaip toliau paaiški 
iš Petrov komunistinės savikri- 
tikos, produkcija buvo keliama 
broko gamyba. ’’Vaikydamosios 
bendrosios produkcijos plano 
įvykdymo, šios įmonės padarė 
kraštui milžiniškos žalos ...”, o 
antraeiliams gaminiams buvo 
sunaudota dar pernelyg daug ža
liavos, energijos, pereikvotas 
darbo mokesčio fondas. Antai 
VP ministerija negamina pla
taus naudojimo baldų. Nors 
skardos fondai yra riboti, vieti
nės pramonės ministerija ją nau
doja pašto dėžutėms gaminti, kai 
jas galima pagaminti ir iš lentų. 
VPM visai be jokio reikalo paga
mino 13% batų tepalo daugiau 
negu jo pareikalaujama. Koope
ratinė pramonė gamino geriamą
ją sodą, naudodama chemikalus, 
kurie reikalingi skalbimo milte
liams gaminti..., kurių yra dide
lė paklausa respublikoje. Pernai 
kooperatyvai pagamino LTSR 10 
milijonų ... musėgaudžių už 3 
milijonus rublių, o sunaudota jų 
buvo vos penktadalis. Kolcho
zuose ir toliau buvo pažeidžiami 
artelių įstatai, kaikuriuose rajo
nuose neįvykdytas pasėlių pla
nas. Tai trukdę sukurti pakanka
mą bazę gyvulininkystei. Visas 
dėmesys šiais metais turįs būti 
sutelktas į kolūkių sistemą. Rei
kią ypač išplėsti kviečių ir tech
ninių kultūrų pasėlių plotus, kel
ti visuomeninių gyvulių skaičių. 
Turį būti kuo daigiausia “įsisa
vinta” dirvonų ir nusausintų 
žemių.

• Vilniuje Gedimino gatvės 
rajone yra sutelktos apie 10 mi
nisterijų, kurių tarnautojams 
prižiūrėti kompartija yra įstei
gusi tam tikrą instituciją iš vadi
namų partinių organizacijų. Pa
čioj šių metų pradžioje ji buvo 
sušaukusi susirinkimą. Pamokslą 
pirmutinis pasakė partijos bosas 
Vilniuje Naumovas, puolęs parti
jos darbuotojus, jog jie, matyda
mi įstaigose vien tik rusų ar žy
dų tautybės tarnautojus, manę 
nesant reikalo sekti jų idėjišku- 
mo lygi- “Tai neteisinga nuomo
nė. Partija turi ir tarp jų vado
vauti kritikai ir savikritikai”. Vi- 
nickis, Semoniova iš Žemės Ūkio 
ministerijos skundėsi, jog polit- 
rukai jų įstaigų neprisiminę. Gir
dzijauskienė, Vilniaus konservą-' 
torijos politrukė, prašėsi, kad 
partija skirtų daugiau dėmesio 
jos sekamai įstaigai, padedant 
auklėti dėstytojus ir auklėtinius. 
“Konservatorijos darbe yra visa 
eilė trūkumų. Dar iki šiol rei
kiamai komunistiškai neauklėja- 
mi dėstytojų kadrai. Menkai ko
vojama prieš buržuazinės ideolo
gijos pasireiškimus. Tai sunki 
pareiga, nes partinė organizacija

Veda ALMU S

negau-konservatorijoje tebėra 
si”. Girdzijauskienė puolė Meno 
Reikalų Valdybą prie LTSR mi
nistrų Tarybos, kad nesirūpinan
ti konservatoriją baigusiais stu
dentais. Komunistai Lovcatkina,- 
Minsker, Vasina, Boreika, Tro
fimov, Bieliauskas, Supikov visi 
reikalavo griežtumo iš partijos 
vykdomojo komiteto. Pabaigoje 
“su nepaprastu pakilimu pasiųs
tas sveikinimas ... Stalinui”.

• Visos eilės kompartijos su
sirinkimų išdavoje, apie kuriuos 
“TŽ” skaitytojai jau painformuo
ti, ir mūsų teatralai eina į can- 
nossą. J. Grybauskas, Vilniaus 
dramos teatro vyr. režisorius ta
rybinėje spaudoje paskelbė at
sišaukimą, tarytum skelbdamas 
savo gailestį ir paraginimus ko
legoms artistams. Jis nurodė, jog 
praėjusį sezoną jo vadovauja
ma grupė pastatė Gorkio “Prie
šus”, “Jegorovą Bulycovą”, Vir
tos “Pasmerktųjų sąmokslą” ir 
kt. Teatras tačiau “nesugebėjęs 
pastatyti nei vienos pjesės iš ta
rybų Lietuvos gyvenimo. Jis ra
gina rašytojus greičiau rašyti 
veikalą, apie skurdo ir siaubo te- 
riojamą kraštą. Grybauskas ran
da pažymėtinu jaunųjų pajėgų 
išpildomą Davidsono veikalą 
’’Trečiojo kurso studentas”. Šie
met esą numatyta pastatyti eilę 
veikalų apie kovą už komunizmo 
pergalę, už taiką, demaskuojan
čius Amerikos imperialistus. 
Vargšai mūsų teatralai — jau 
turbūt, geriau būtų ir jiems vai
dinti Niujorke Rusų teatre, ne
gu tapti tik eiliniais agitatoriais. 
Grybauskas užbaigia triumfališ- 
kai šaukdamas liaudžiai semtis 
naujojo įkvėpimo. Ir čia pat ša-

Apyskaita ir padėkos
Iš rengtos Valstybinės šventės 

Vasario 16 dienos Hamiltone, 
1952 m. vasario 17 d. Westdale 
salėje.
Aukų surinkta atskirais

aukų lapais ................. $377,90
Už programas ................. 11,98

Viso $389,88
Išlaidų už salę ir kt........ $156,17

Tautos Fondui lieka ........$233,71
Ta proga Lietuvių Bendruo

menės Apylinkės Valdyba dė
koja:

1. Prof. J. Kaminskui — VLI 
Ko nariui, Tautos Fondo Valdy
tojui ir Nepriklausomybės akto 
signatarui už tartą mūsų šventė
je pritaikintą žodį,

2. Prof. Dr. A. Paplauskui-Ra- 
mūnui, atvykusiam specialiai iš 
Otavos, už skaitytą paskaitą,

3. Estų, latvių ir ukrainiečių 
atstovams už dalyvavimą ir svei
kinimus,

4. Montažo “Vasario 16 Die
na” dalyviams visoms Hamilto
no meninėms jėgoms:

a. Lietuvių chorui ir jo diri
gentui p. Vyt. Dargiui,

b. Tautinių šokių grupei ir jų 
vadovei p. G. Breichmanienei,

c. Teatralų grupei “Aukuras” 
ir jo vadovei, faktinam montažo 
režisoriui, p. E. Kudabienei-Dau- 
guvietytei, «

d. Vyrų kvartetui ir jo vado
vui p. Ant. Dageliui.

5. Orkestrui “Aidas” ir jo va
dovui p. St. Jokūbaičiui už gro
jimą,

6. Dailininkui p. St. Draman- 
tui už piešimą plakatų ir monta
žo dekoratyvinių ženklų,

7. Aukų rinkėjams, tvarkda
riams ir vėliavos sargyboms,

9. Hamiltono lietuvių visuo
menei už gausų ir punktualų at
ėjimą, duosnų aukojimą ir 
žų drausmingą dalyvavimą 
gramos metu.

Atskira padėka priklauso 
miltono Lietuvių RK parapijos 
klebonui kun. Dr. J. Tadaraujskui 
už iškilmingų ir specialių tai die
nai pamaldų suorganizavimą 
Vengrų RK bažnyčioje ir jų pra- 
vedimą, taip pat ir už šios mūsų 
brangios šventės garsinimą ir 
skelbimą.

Hamiltono LB Apyl. Valdyba. 

gra- 
pro-

Ha-

AR JŪS PAGEIDAUJATE
pirkti namus, farmas, hotelius ir kitokius biznius Hamiltono, 

St. Catharines ir Toronto rajonuose?
Kalbame visokiomis kalbomis.

TONY A. DAGELIS, Rez. tel. 2-9077 
reprezentuoja KENNETH J. COOPE, Real Estate Broker 

and General Insurance
Head Office — 199 James St. N., Hamilton, Ont. Tel. 3*2820  
Branch Office—707 Barton East, Hamilton, Ont. Tel. 9-4684

lia jo straipsnio randame “Teat
ras be stogo” skyrelyje “Mums 
rašo”. Aiškėja, jog Jurbarke bu
vo pastatytas parke teatras, bet 
užmiršta stogą uždengti. Grin
dys pūna, sienos pleišėja, vyk
domo komiteto pirmininkas Bak
šys tai žino, bet nieko nedaro ir 
kainavęs daug tūkstančių rublių 
pastatas nyksta.

• Dūkšte pastatyta keli pasta
tai įstaigoms, keletas gyv. namų, 
geležinkelio stotelė, milicijos 
būstas. Skundžiasi gyventojai, 
jog vaikų darželio namų nesu
laukia ir dirbantieji neturį, kur 
palikti savo kūdikių.

• Skundžiamasi, jog labai vė
luojama su 1951 metų mokesčių 
mokėjimu. Štai Druskininkų sri
tyje 65% pavienininkų ir 40% 
kolchozininkų dar nesą sumokė
ję didžiajai tėvynei baudžiavos 
pyliavų.

• Vilniaus geležinkelio stoty
je atstatytas centrinis korpas, 
septintaisiais po karo metais ne
užmirštant pasididžiuoti. Salės 
esančios išklotos parketais, nesą 
kasų langelių, elektriniai laikro
džiai ir kitokios kapitalistiškos 
fanaberijos. ______ ____ _____

r jau tun
“Žiburių” Spaudos Bendrovės Šerą?

Šių metų šėrų platinimo vajus pradedamas 
kovo mėn. 8 dieną. Vienas seras — $10. Garan
tuojama Bendrovės turtu—spaustuvės masino-, 
mis. Įsigyti galima Toronte pas valdybos narius 
sekmadieniais po pamaldų spaustuvės patalpose 
arba paštu — 941 Dundas St. W., Toronto, Ont. 
Taip pat pas platintojus kitose vietovėse.

Solidarumo mokesčio vajus
Dėl stokos vietos mūsų spau

doje nėra galimybės paskelbti 
viešai visų tautiečių pavardžių, 
kurie pr. m. sumokėjo solid, mo
kestį TF. Čia norime paminėti 
tuos aukotojus, kurie davė po $2 
ir daugiau:

$7 Jackūnas Juozas, $6 Šešel- 
gis Vladas, $5 Povilauskas Ani
cetas. Po $3: B. Grinius, S. Yliū- 
nas, Al. Jankūnas, J. Kežinaitis, 
L. Levinskas, V. Narkevičius, V. 
Poškaitis ir A. Pauliukas.

Po*  $2: J. Jlajoraitis, A. Buinys, 
L. Bacevičius, J. Deveikis, J. 
Gfedraitis, Pr. Gudinskas, J. Jur
gutis, M. Krivickas, VI. Kunku- 
lis, P. Kanopa, J. Karaliūnas, V. 
Liškauskas, A. Laugalys, J. Ma
čiukas, A. Maliuolis, J. Merke
vičius, St. Naikauskas, A. Pily- 
paitis, J. Paukštys, A. Petkevi
čius, M. Ragauskas, VI. Saulius, 
Alb. Stasevičius, J. Svilas, A. 
Špakauskaitė, A. Tamašauskas, 
Br. Venclovas, A. Vizgirdaitė ir 
P. Zubas.

Po $1.50: J. Girdvainis, R. Kai
rys, Rom. Kairys, J. Stungevi- 
čius, L. Stungevičienė, P. Šče- 
gauskas, T. Ščegauskienė, kun. 
Dr. J. Tadarauskas, Vasiliauskas 
V. I. Vasiliauskienė ir P. Vait
kus.

Pastaba: Čia neišvardinti tie 
tautiečiai, kurie nors ir daugiau 
aukojo, kaip $1, bet turi šeimas, 
todėl jų aukos išskirstytos šeimų 
nariams, skaitant kiekvienam po 
$1. Visiems aukotojams reiškia
me gilią padėką.
TFAtst. Kanadoje Hamiltono sk.

Puikus kaukių balius
Vasario 23 d. kaukių balius 

praėjo su didelių pasisekimu. Vi
sus maloniai nustebino toks di
delis skaičius dalyvių su šiam va
karui pritaikytais kostiumais— 
kaukėmis. Ir ko čia nebuvo: ir 
arabų, ir princų, ir vergų, ir po
nų; raganos ir simpatiški velniu
kai, skraidant aplink peteli
škėms, atrodo, jautėsi visai kaip 
namuose. Tik vargšas ruskelis— 
enkavedistas prie nieko neprita
po; vakarui baigiantis, berods, į 
artimesnius santykius su velniu
ku suėjo...

Tikrai sunkios pareigos teko 
komisijai, kuri turėjo paskirti 3 
premijas: $15, 10 ir 5. Po ilgo

WINDSOR, Ont.
Darbai ir nauji windsorieciai
Neseniai Fordo fabrikų darbi

ninkai vieną dieną streikavo. Re
zultate darbininkams pakeltas 
atlyginimas ir tarp kompanijos 
ir unijos pasirašyta dviems me
tams sutartis. Atleisti dėl užsa
kymų stokos darbininkai, padau
gėjus darbui, šaukiami atgal. Bus 
priimama ir naujų darbininkų, 
dar čia nedirbusių.

Windsore pradeda vis daugiau 
darbų atsirasti ir bedarbių skai
čius diena iš dienos mažėja.

Paskutiniu laiku iš miškų, ten 
baigus sezoną, atvyksta visai 
naujų lietuvių. Linkėtina jiems 
greit susirasti darbus ir pasto
viai apsistoti. Windsorieciai la
bai nori turėti didesnę lietuvių 
šeimą.

Kandidatai
Per pereitą sekmadienį įvyku

sį LB skyriaus susirinkimą, tarp 
kitko pasiūlyti kandidatai į KLB 
Tarybą. Windsorieciai stato du 
kandidatus: Vytautą Barisą ir 
Petrą Janušką.

Užgavėnių vakaras 
vasario 23 d. praėjo su pasiseki
mu. Gera muzika, skanūs blynai 
ir ponškų užkandžiai, visus prieš 
gavėnios metą puikiai nuteikė.

Windsorietis.

svarstymo nuspręsta I premiją 
skirti vergui ir jo savininkui, II 
— peteliškei ir III raganai. Kaip 
vėliau paaiškėjo, tai buvo: pp.
J. Jonikas ir J. Žilius, p. Mickū- 
nienė ir p. Dauguvietytė-Kuda- 
bienė.

Komisiją sudarė pp. Kšivickie- 
nė, Pundziuvienė ir p. Stanaitis.

Dar labai vykę buvo kostiu
mai princo, arabų, zuikio ir kt.

Šis Užgavėnių balius — maska
radas savo kaukių gausumu ir 
dalyvių skaičiumi prašoko visas 
rengėjų viltis ir davė $544,60 gry
no pelno! Sk. St.

Padėka
Surengtas š.m. vasario 23 d. 

kaukių balius praėjo su dideliu 
pasisekimu ir sutraukė 439 da
lyvius.

Prie šio vakaro pravedimo pri
sidėjo savo darbu: paruošdamos 
užkandžius p. A. Žulienė ir pa
nelės O. Romikaitė ir L Gaižaus
kaitė; patarnaudami svečiams 
bufete pp. M. Milkeraitis, A. Žu
lys, V. Linčiauskas ir J. Devei
kis; palaikydami salėje tvarką 
pp. Petkevičius, Krivickas ir J. 
Bajoriūnas.

Goriausiems kostiumams pre
mijuoti komisiją sudarė pp. Kši- 
vickienė, Pundziuvienė ir p. Sta
naitis. Praktiškais patarimais pa
dėjo ir premijavimo reikalus 
tvarkė p. K. Baronas.

Visiems augščiau paminėtiems 
tautiečiams, padėjusioms savo 
darbu ir neėmusioms už tai atly
ginimo, reiškiame mūsų nuošir
džią padėką. Mūsų gi gerbia
moms viešnioms ir svečiams, taip 
skaitlingai parėmusiems savo da
lyvavimu didįjį Tėvynės vadavi
mo reikalą, — lietuviškas, gilus 
ačiū!

Ir didžiausia mūsų padėka vi
siems tiems tautiečiams, kurie 
nepagailėjo darbo ir šiame vaka
re dalyvavo su kostiumais-kau- 
kėmis, suteikdami šiam parengi
mui naują ir patraukliai įdomią 
programą.

Ačiū, ačiū, ačiū visiems! 
TFAtst. Kanadoje Hamiltono sk.

HAMILTONIŠKIAMS!

Š.m. kovo 15 d., šeštadieni, 213 James Str.
(buv. Central Hall)

TORONTO LIET. MENO MĖGĖJŲ GRUPĖ 
stato

RUKO 5-ių VEIKSMŲ KOMEDIJĄ

Slidus lusmilihiiis
Pradžia 7 vai. vak. Veiks bufetas.

Is lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBĖS

Brooklyno Lituanistikos 
Instituto seminaras susilaukia 

vis’’ daugiau dėstytojų
Aną sekmadienį pirmą 

kartą Lituanistikos Institute 
skaitė paskaitą apie lietuvių tau
todailę V. K. Jonynas. Lietuvių 
kalbos studiją tęsė L. Dambriū- 
nas. Šią savaitę tikimasi dėstyto
jų iš Filadelfijos, pas kuriuos ne
seniai buvo nuvykęs seminaro 
vedėjas Antanas Mažiulis.

A. Peldžius, buvęs “Darbinin
ko” administratorius po sunkios 
ir sėkmingos operacijos, išbuvęs 
ligoninėje 5 savaites, grįžo na
mo. Už savaitės laiko tikisi grįž
ti- į savo spaustuvę — Forum 
Press, Brocktone.

“Ateities” klubas Clevelande 
Vasario 16 proga Tautos Fondui 
paaukojo $1.026, surinktus iš sa
vo narių. Išviso Clevelande su
rinkta $2.480,50.

Vyt. Meškauskas, buvęs “Min
ties” redaktorius, vėliau “Lietu
vio” red. ir leidėjas, su žmona ir 
2 vaikais atvyko į JAV.

Tėv. Krištanavičius, išgarsėjęs 
labdarybės darbais Italijoje, iš
vykdamas į JAV, buvo priimtas 
Šv. Tėvo specialioje audiencijoje.

BELGIJA
Vasario 16 Belgijos lietuviai 

minėjo Lieže, vasario 24 d. Buvo 
suvažiavę ir iš tolimų kolonijų.

Kun. Danausko rūpesčiu Briu
selio prancūziškasis radijo Vasa
rio 20 d. transliavo lietuviškos 
muzikos valandėlę.

Išvyko į Lietuvą iš Pommerael 
A. Kiaušas ir Bonifacas Savickas.

D. BRITANIJA
Londono DBLS pirmojo sky

riaus valdybon išrinkti: pirm. V. 
Palubeckas, sekr. H. Petrauskas 
ir kasin. A. Pežys. Skyrius kadai
se turėjo kelis šimtus narių, bet 
dalis emigravo, kiti nutolo ir be
liko 35.

Manchestery sausio 26 d. įvyko 
literatūros vakaras. Dalyvavo F. 
Neveravičius, St. Laucius ir R. 
Spalis. Po literatūrinės progra
mos Dr. Karvelis, atvykęs iš Lon
dono, kur dalyvavo Europinio 
sąjūdžio konferencijoje, padarė 
pranešimą aktualiaisiais klausi
mais.

Liet. Namų klubo valdybon iš
rinkti: pirm. B. Daunoras, L. 
Skripkutė, V. Dargis, namų ben
drovės paskirti inž. Baublys ir 
D. Daunoraitė, Sąjungos — inž. 
Šalkauskas ir inž. Vilčinskas.

Iš Hamiltono at-kų veiklos
Vasario 10 d. parapijos salėje 

įvyko Vyr. at-kų kuopos susirin
kimas. Svarstyta ir nagrinėta vi
sa eilė aktualių at-kus liečiančių 
klausimų. K. Lelešiūtės Ramono 
“Dulkės Raudonam Saulėlidy” 
recenzija Išjudino visus klausy
tojus. Gyvai tęsėsi diskusijos per 
1,5 vai. Pagaliau nutarta netoli
moj ateity visa tai perkelti į lite
ratūrinį teismą ir romano “he
rojus” Norkaičius parodyti Ha
miltono visuomenei kaltinamųjų 
suole.

Tiek vyr., tiek moksl. at-kai 
pradeda rodyti daugiau gyvumo. 
Moksl. at-kai jau kuris laikas 
ruošiasi Šv. Kazimiero šventei, 
kurios metu dalis moksl. duos 
priesaiką. Dulkelė.

P. J. Matulionis nuo kovo 1 d. 
pradėjo dirbti kaip nekilnojamų 
turtų (namų ir farmų) pirkimo- 
pardavimo agentas. Licenziją tuo 
amatu verstis jau gavo.

Ateitininkų kuopa balandžio 
mėn. 6 d. rengia įdomų teismą. 
Teis Norkaičius iš V. Ramono ro
mano “Dulkės raudonam saulė
leidy”. Renkamas teismo sąsta
tas.

Atitaisymas
Pereitame “TŽ” nr. įsibrovė 

klaida. Dovanotųjų knygų įrašas 
ne dail. Daumanto, bet dail. St. 
Dramanto. ,. .
______________ ill

ŠVEICARIJA
Zuericho universiteto auloje 

vasario 12 d. buvo pirmą kartą 
skaityta Šveicarų Instituto su už
sieniu supažindinti suruošta vie
ša paskaita apie Pabaltijo valsty
bes, būtent — jų kilimą ir okupa
vimą. Paprastai tokių paskaitų 
per semestrą esti 4-6, o prelegen
tais iš užsienio kviečiami garsūs 
profesoriai ar valst. vyrai. Nese
niai šiame cikle skaitė garsusis 
ispanų, Ortega y Gasset, o dabar 
— estų rašytojas ir rezistencijos 
veikėjas, didelis lietuvių bičiulis 
E. Schaperis. Tiek ši, tiek ir ki
tos paskaitos turi didelį pasise
kimą, o Schaperis — Pabaltijo 
gyvenimą ir jo rezistencinę veik
lą, palyginti, gerai pažįsta. Susi
domėjimas buvo gyvas.

VOKIETIJA
CDUE pirm. Mgsr. J. Kozi- 

Horvath, prieš vykdamas į Euro
pinio Sąjūdžio konferenciją Lon
done, aplankė CDUCE (Centro 
Europos Krikščionių Demokratų 
Unijos) atstovą V. Vokietijoje 
prel. M. Krupavičių, o po to nu
vyko į Romą, kur tarėsi su pa
vergtų kraštų — ir Lietuvos — 
atstovais.

Kaip atrodo Bremene. Buv. 
perein. stovykloj IRO jau baigia 
likviduoti ir savo turtą ir įstai
gas. Visi buv. tarnautojai atleis
ti, viską perima nauji, vokiečiai, 
o visas Bremeno perein. stovyk
las — Nord Deutsche Lloyd b-vė, 
kuri Stovyklas administruos, o 
nauja tarpt, organizacija emi
grantus tik perveš į visas pasau
lio šalis. Dabar ten emigrantų 
judėjimas sumažėjęs. Taip pat 
pablogėjo maistas, mąžta šilima 
ir šviesa, visur, mat, taupoma. 
Dėl to vasario 3 d. Bremen-Le- 
sum perein. stovykloj moterys, 
laukiančios transporto į Kanadą, 
kur dirba jau prieš kelis mėne
sius ten išemigravę jų vyrai, su
streikavo. Streikas buvo rimtas 
ir visai pagrįstas, tat pripažino 
ir pačių vokiečių spauda Breme
ne. Streikas buvo baigtas pasi
rodymu naujo direketoriaus Hai- 
delko, kuris pažadėjo pagerinti 
maistą ir pasirūpinti per Kana
dos konsulatus, kad tos nelaimin
gos moterys su išalkusiais mažais 
vaikais būtų juo greičiau išpluk
dytos pas savo vyrus į Kanadą. 
(Quebec ir Ajax stov. buvo pa
skelbę bado streiką ir moterų vy
rai, kurie tebėra be darbo. Red.). 
Tarp streikuojančių buvo ir 13 
lietuvių. Vokiečių administraci
joj dirba ir Lietuvos vokietis 
Jost, buv. Lloydo b-vės direkto
rius Kaune, kuris laisvai kalba 
lietuviškai. Išvykus lenkų ir uk
rainiečių dvasininkams, kol kas 
Bremene liko iš kapelionų tik 
vienas kun. V. Šarka, kuris žada 
ten palikti tol, kol bus emigruo

Apysakos ištrauka

Man visi kalbėjo apie žmones ir širdis, o aš 
ligšiol negaliu įtikėti jų pasaka ...

IR KAIMYNAI, ir pažįstami nustemba, kai Marcelė Rimkuvie- 
pradeda itin rūpestingai puoštis. Galai žino, iš kur ji ištraukėnė _______

tiek suknių, sijonų, megstukų, iš kur paima tiek šilkinių kojinių 
ir naujų batų.

Jei būtų jauna mergaitė, niekas galbūt ir nebūtų stebėjęsis 
šiuo pasikeitimu. Tačiau žmonės turi sai^ nuomonę ir negreit jos 
atsisako: jei jie lengvai atleidžia madas besivaikančiai jaunuolei, 
kuri nenori atsilikti nuo laiko dvasios, tai truputį giliau į gyve
nimą pažengusiai našlei atranda tokių kandžių pastabų, kad iš jų 
tuojau galima suprasti, ką apie ją žino ir mąsto.

— Aure, puošiasi kaip Kailiūno vienatūrė! — pasako visa ži
nanti Anuprienė. — Matyt, dar kartą į marčias rengiasi.

— Iš kur ji tiek skudurų susiranda? — stebisi kita kaimynė. 
— Ar tik ne aitvaras jai naktimis suneša ...

O Marcelė vis rečiau su senomis kaimynėmis susitinka. Tai, 
žiūrėk, kur protekina išskuba, tai, užleidusi langadengtes, sėdi iki 
išnaktų..Nėra jai laiko nei prie tvorelės parymotu, nei kokiu girdų 
pas Anuprienę nubėgti.

— Bene vėl kokį berną nusižiūrėjai? — kartą užkalbina ja 
begrįžtančią iš miesto, kaimynė. — Žiūrėk, ir vėl sušoksime kain 
jaunos mergiščios. ’' r

— O ko man neįsižiūrėti? Juk dar nepasenau, kad tik i bažnvčia 
lakstyčiau! — atkerta užkalbintoji. 1 y 4
t — Na, na! Ne taip smarkiai! Viskas turi būti savo vietoje.

Nesirūpinkit, iki šiol dai nesumaišiau galvos su kojomis <•
; Tai, žiūrėk, ir laikyk smegenis galvoje, o ne kur kišen v 

Ir sąžines nebeprarask! j
Marcelė įlekia į namus ir tuojau puola prie veidrodžio. Pasikui- 

sia po plaukus, kelis kartus nusišypso, pasikraipo, pasisukinėja. 
Paskum gelių vandenį pakeičia, nuo baldų dulkes nušluosto Ne
užmiršta ne obuolių stiklinėn lėkštėn sudėti.
, A’ te§u jos mala ką nori. Juk žmonės visuomet apie kitus tarš
ka. Kaip ji, kaip Aldona ar net Vilkaitis. Ir visuomet tik blogai tik 
rasteb?31' SaV° klaidU nė VienaS nemat0- pyksta, kai ir kitas jas

Tiesa, sąžinė... Su ja blogiau. Daug blogiau, nei su žmonių 
apkaltomis. Jos taip fengvai nenumalšinsi. Sąžinė visuomet nu- 
p^kčiausias'priešas? " ramyb? drUmStL Prikankina’ kaip

jančių DP. Jų paskutiniai tran
sportai išeis, atrodo, kovo mėne
sį. Vėliau kun. V. Šarka norėtų 
imtis studijų.

Balsas iš Vokietijos
Didžiai gerb. “TŽ” Redakcija!
“T. Žiburių” Nr. 4 mane pasie

kė vėliau negu Nr. 5, (tai jau 
pašto kaltė), bet nors ir pavė
luotai, noriu atsakyti į “TŽ” Nr. 
4 žinutę, liečiančią mane.

Į KZ-te gautą ligą atkritau dėl 
pasunkėjusių visiems tremti- 
nianxs sąlygų, o ypač dėl bepras
miškų stovyklų perkilnojimų. 
Šia proga norėčiau ypač pabrėž
ti vokiečių nesiskaitymą ir ne
atsižvelgimą į užsieniečius ligo
nius, ypač tremtinius. Beveik vi
sų vokiečių viena nuomonė: “O 
kodėl amerikiečiai ligonių nepa
siima! Sveiki galėtų ir čia gyven
ti ir dirbti...” O, pav., kai mano 
žmona nuėjo pas pabėgėlių ko
misarą p. Haarer geresnio kam
bario. paprašyti, tai trumpai at
sakė: “Jei čia negerai, tai grįž
kite į Lietuvą”. IRO darbą už
baigdama pranešė, kad likusiems 
Vokietijoje reikės asimiliuotis. 
Atsižvelgiant į vokiečių nuotai
kas, aišku, ką asimiliacija reiš
kia. Taip yra Wuertemberg-Ba- 
dene. Už kitus Vokietijos kraš
tus nesiimu atsakyti. Bet tai lie
čia ne tik mane, tai liečia visus 
tremtinius, išemigruoti negalėju
sius ir ypač nedarbingus. Visiems 
šitiems saulutė šyptels meiliau 
tik tada, jei išvažiavę stiprieji 
suras būdų juos iš čia pasiimti. 
Bet ta linkme dar nematyti gied
ros, todėl ir veidai visų čia liku
siųjų labai apsiniaukę.

Džiaugiuosi, kad bent žmone
lei su sūnumi pavyko į JAV įva
žiuoti ir vokiškoji “asimiliacija” 
jiems negrąso.

Šiose sunkiose sąlygose nepa
lūžau tik dėka draugų, kurie iš
emigravę, nors ir neįsikūrę, 
ėmėsi mane ir mano šeimą glo
boti. Didžiausią padėką šia pro
ga noriu pareikšti draugams atei
tininkams, kurie, sukoncentravę 
pas prof. A. Damušį man fondą, 
nuosekliai visą laiką mane A- 
mė, o taip pat ir draugai ameri
kiečiai, kanadiečiai ir švediškiai 
rūpinosi, laiks nuo laiko atsiųs
dami man pakietėlių ir spaudos. 
KLMD-jos dėka nuolat mane 
lanko “TŽ”. Visa tai palaikė ma
no dvasią, mano šeima nejuto al
kio, o mano sveikata gerėja.

Pilypas Narutis, dipl. inž.
AUSTRIJA

Prel. Pr. Penkausko kapas, 
kun. K. Razmino rūpesčiu, pa
puoštas kukliu paminklu.
AUSTRALIJA

Von Sass, pagarsėjęs Klaipė
doje vad. Neumano Zaso bylos 
dalyvis, liuter. kunigas, įsikūrė 
Australijoje ir grįžti nežada.
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ĮVERTINTAS lietuvis menininkas Iš kultūros ir knygiį pasaulio
Lietuviškas spausdintas žodis 

išeivių laukiamas. Kartais ma
tai aht stalų net keliolika leidi
nių: žurnalų, laikraščių, knygų. 
Išsikalbant su tokiais spaudos 
mylėtojais išgirsti kaikurių nusi- 

. skundimų. Svarbiausia, daugelis 
savaitraščių kartoją tas pačias 
žinias ir net straipsnius, paveiks
lus. Kam mums steigti naujus 
žurnalus, laikraščius, kad tų pa
čių negalime užpildyti originalia 
medžiaga. Daug straipsnių nerei
kia skaityti, nes jau kituose bu
vo. Tai kam tas laikraštis mums 
reikalingas?

Paieškokime išeitį
JAV ir .Kanadoje šiuo metu lie

tuviška spauda yra tvirčiausia. 
JAV eina net du dienraščiai, ke
liolika savaitraščių, 5 žurnalai, 
šeštasis nubangavo. ’ Kanadoje 
jau trys laikraščiai ir dar skautų 
vienas. D. Britanijoje 2, Europo
je 3, P. Amerikoje 4, Australi
joje 2. Visi rašo savo krašto gy
venimą ir tuo jie patėnkinti. Tik 

, Amerikoje daugiausia panašūs 
viens į kitą. Jei pavartai tą ir ki
tą, taip ir norisi dėti į krepšį, kad 
jame nieko naujo. Išvada aiški, 
rąikia laikraščių, kurie turėtų 
savo linijas ir programas, ku
riems nereikėtų rašyti tą patį, 
kas kituose yra.

Blogiausia, sakoma, kad netu- 
rime laikraščio, kuriame tilptų 
visus lietuvius liečią straipsniai, 

. žinios, reklamos. Sakysit steikim 
pasaulio lietuvių laikraštį. Kaž- 
ktir JAV apie tai jau kalbama. 
Bet ar to reikia? Tikrai nerei
kia. Turime jau geriausiai infor
muotą dienraštį “Draugą”. Kodėl 
jis negali atlikti visiems lietu
viams patarnavimą? Kiti rėks, 
kad jis marijonų leidžiamas. Te
gu. Nesvarbu, kieno leidžiamas, 
bet tik gerai informuotas ir duo
da galimybės visiems turėti ži
nių, jame bendradarbiauti. Iš kur 
pagaliau imsime tiek lėšų nau- 
jiems, kai esamų palaikymui ne- 

■ noriai krapštome. Baugu, kad ne
įvyktų, kaip kad buvo tremtyje. 
Kas kur sumanė, ten ir laikraštis, 
knyga be jokios vertės išdygo. 
O čia JAV ar Kanadoje, ar taip 
jauTurhnė ir geras šąlygas? Ar 
mūsų spaudos žmonės, rašytojai, 
žurnalistai, korespondentai, in
formuoto j ai taip jau įsijungia į 
spaudą, kai nemato jokios pras
mės joje dirbti? Nei honoraro, 
nei tinkamų sąlygų.

Jungtis, o ne daugėti
Labai nenormalu, kai pasirodo 

žymės, kenkiančios einančiai 
spaudai. Sakysim ir toks mažas 
faktas. Visi žinom, kad vaikų 
žurnalas “Eglutė” sunkiai ver
čiasi ir per mėnesį kartą tepasi
rodo. Reiktų, kad ji išeitų kas 
savaitę. O štai prie “Dirvos” at
sirado priedas vaikams “Tėviš
kėlė”. Aiški konkurencija ir no

Marcelė iš eilės pradeda šluostyti Nukryžiuotąjį. O, kiek daug 
dulkių ant erškėčiuotos galvos" ir ištemptų rankų! Net ant įdubu
sios krūtinės.

Bet kodėl pradeda virpėti ranka? Kodėl ji jaučiasi tartum sto
vėdama apnuoginta žmonių akivaizdoje?

“Viešpatie! — lyg iš netyčių atsidūsta. — Aš tikiu į Tave! Ti
kiu ir į Tavo kančią ...”

A, tai sąžinė vėli atbunda, tai ji vėl surado gerą progą ją kan
kinti: /

“Kas iš to, kad tiki? Geriau tau būtų, jei netikėtum. Tada nė 
Jis čia nekabėtų ir nebūtų pajuokiamas...”

Ne, ji nenušluostys taip kaip pridera. Reikia būtinai Jį nuimti 
ir getai iš visų pusių apšluostvti. Va, Jo kojos net pajuodusios, 
o per juosmenį didžiausias dulkių sluogsnis.

“Viešpatie, atleisk man! Zinai, kad esu silpna. Kaip visi 
kiti---------- ”

“Atleidimo nėra tiems, kurie nesikelia iš nuodėmių. Juk tu ne
sigaili nusidedanti, tik lauki naujos progos... Laukdama jo, pra
dėjai ir kryžių šluostyti. Verčiau reikėjo neliesti Jo: pro dulkių 
klodą netaip matytum Jo veidą. Būtų ramiau....”

O taip, šitame kambaryje daugiau dulkią kaip kitur. Ir šluos
tyti nebėra prasmės. Geriau nuneš Jį kitur, į miegamąjį. Ten šalia 
krosnies kaip tik dar yra vietos.

Bet kodėl rankos nebeliauja virpėjusios? Kodėl tas mažutis 
kryžius atrodo toks sunkus, benešant į miegamąjį?

“Tu matyši mano nemiego naktis, Viešpatie. Matysi, kiek aš 
kenčiu. Ir mano maldas greičiau išgirsi...”

“Nemiegi, nes tavo vaizduotę apvaldo pikti Vaizdai ir pagei
davimai. O paskutiniu metu net ir pasimelsti Užmiršai. Jis šitame 
kambaryje dar labiau tave kankins ir neduos ramybės...”

Šiaip taip jau pakabintas. Nelabai ryškioje vietoje, bet negi dėl 
Jo nukabins didįjį kilimą nuo sienos?

Kojos pačios linksta, tartum ant pečių tūnotų nepakeliama naš
ta. Rankos savaime susipina, stipriai susispaudžia.

Pradeda virpėti pečiai. Galva nusvyra ant krūtinės, o akys 
užsimerkia.

Ne, ji neturi ką pasakyti It ne savo noru atsjklaupė. Jai tiktai 
širdį spaudžia. Gal dėlto ir ašaros veržiasi pro suglaustas blaks
tienas, tekėdamos veidu ir nutikšdamas atrt rankų.

Kai pakelia galvą, saulė jau slepiasi už miesto soda
Ne, nepalengvėjo. Seniau Visuomet būdavo lengviau persižeg

nojus. Nors ir nelabai galvodavo apie žodžius, bet vistiek jie plauk
davo iš širdies. Dabargi nesimeldė. Juk ištikrųjų neturi ko pra
šyti. Turėtų, bet, jeigu lūpos maldos žodžius tartų, ji pati turėtų 
kitaip tvarkytis. Bet dabar negali Dabar ji pati stebisi savimi.

Marcelė atsimena paskutinę išpažintį. Kunigas valandėlę tylė
jo, ir jai atrodė, kad tuojau atsikels ir paliks ją vieną.

Bet jis, pasirodė, tik mąstė, nes sunkiai atsiduso, atsisuko į ją ir 
pasakė:

— Jei prižadėsi daugiau su juo nesimatyti, duosiu išrišimą. At
siminkite huktyžiuotą Kristų, kenčiantį už jūsų nuodėmes. Atai- 
duakite į Jį. Ir pasiryžkite... Na, prižadate? t

Nebuvo kas daryti. Ką gi žmonės pasakytų, jei neitų su visais

ras patraukti skaitytojus. Tas 
gal ir neblogai, bet kamgi reikia 
dviejų vaikams, kad vienas Vos 
gyvuoja! Argi tie patys rašėjai 
negali siųsti raštus “Eglutei”, ją 
padaryti savaitiniu?

Taip pat skyriai laikraščiuose 
turi kaikur išnykti Sakysim mes 
turime vaikams laikraštį, tai jam 
visą medžiagą siųskime, turime 
skautų, ateitininkų, tik, gaila ne
turime sportui, nėra tvirto laik
raščio moterims. Technikai turi 
savo žurnalą, miškininkai savo. 
Todėl savaitraščiuose ir dienraš
čiuose tų skyrių ir neverta be- 
talpinti. Skaitytojus galima pa
traukti kitokia medžiaga/ o vai
kai, skautai, moterys, sportinin
kai, menininkai, miškininkai te- 
remia ir teskaito savus. Savait
raščiai, dienraščiai turi matyti 
savo ribas ir nepretenduoti į ki
tus jau eindnčitis. Laikraščiui 
svarbu yra, kam jis tarnauja. Jėi 
kolonijai, tai jame turi atsispin
dėti tik kolonijos gyvenimas, 
kad paėmęs į rankas laiktaštį, ži
notum kas toje lietuvių kolonijo
je vyksta, kaip joje reiškiasi 
veikla, kas mirė, sukūrė šeimą, 
žuvo, kokios organizacijos, kokie 
parengimai ir tt. . . _

Mums visur reikia jungtis. 
Jungtis ne tik spaudos gyveni
me, bet ir organizaciniame, jung
tis seniesiems su naujais ir tt.

Bal Brazdžionis, 
Chicago, Ill.

Danų kilmės kapitono Kaflse- 
no ryžtinga pastanga išgelbėti 
audringos jūros pridaužtą “Fly
ing Enterprise” laivą jo žygį se
kusiam pasauliui .priminė vieną 
jūros savybių — negailestingu
mą. Šiuo metu jūra, matyt, do
mina Amerikos skaitančią visuo
menę, nes labai noriai perkama 
tokios knygos, kaip: Nicholas 
Monserrat “The Gruel. Šea” 
(Žiauri jūra); Rachel L. Carson 
“The Sea Around Us” (Mus su
panti jūra”; Thor Heyerdahl 
“Kon-Tiki” (atpasakojimas ke
lionės sielių per Ramųjį Van
denyną); net Hermano Wouko 
“The Caine Munity”.

Ta proga, galbūt, Įdomu prisi
minti, kaip jūrą apibūdino len
ku gimęs, angliškai rašęs žymus 
jūros apysakininkas Juozas Con
rad. Savo “The Mirror of the 
Sea” (Jūra veidrodis), 1906 me
tais jis pasakojo:

“Nežiūrint kiek kaikurie saus- 
žemio mynėjai rašė apie savo ne
va meilę jūrai ir nežiūrint kiek ji 
žodžiu ar daina keliama, jūra 
niekada nebuvo žmogui draugas. 
Ji tik talkininkė žmogaus neri
mui arba pavojinga žadintoja jo 
pasaulinio pločio kėslų.

“Žemė yra motina ir draugas 
visoms tautoms, bet jūra — ne.

Šių metų Kiwanis Muzikos 
Festivalis Toronte atnešė malo
nią staigmeną lietuviškajai kolo
nijai. Berods pirmą kartą lietu
vis menininkas laimėjo pirmą 
vietą operos arijų klasėje.

Kanada yra visai jaunas kraš
tas meno pasaulyje, bet toli gra
žu nesustingęs, kaip pasirodytų 
mažiau besidominčiam stebėto
jui Kiekvienas mūsų profesio
nalas muzikas, susidūręs su vie
tiniais žmonėmis, turi nusistebė
ti jų prigimtu muzikalumu, kar
tais fenomenalia klausa bei mu
zikai ine atmintimi. Visa tai kraš
te, neturinčiam net savos operos! 
Mes stebimės, bet klaidinga bū
tų manyti, kad tai nepaliečia pa
čių kanadiečių. Jie suvokė rei
kalą ir pradėjo energingai dirbti 
Pažiūrėkime į gimnazijų muzi- 
kalinę programą, nuolat kylan
čią koncertų vertę, gyvai prog-, 
resūojahtį konservatorijų stan
dartą! Dar prieš tris metus pa
dėtis buvo neatpažįstamai kita. 
Kiekvieni metai atneša vis di
desnius laimėjimus ir tuo pa
čiu — didesnę konkurenciją eu
ropiečiams menininkams.

Kad suteikus progos vietiniam 
talentui pasireikšti, rengiamo^ 
įvairios varžybos bei muzikos 
festivaliai. Štai ir šiuo metu 
vyksta jų visa eilė su Operos ir 
Kiwanis Festivaliais priešakyje.

Operoje dalyvauja ir mūsų 
jaunas rtienininkas p. Verikaitis,

Drąsa, triūsas, pasiaukojiųias 
jūroje jokios žymės nepalieka. 
Jūros niekas nesuvaldė. Žmogus 
žemėje 'gali, !kaip nugalėtojas, 
šaknį įleisti, savo Dievui namus 
statyti, ar sau kapus, bet ne jū
roje. Žmogus — ar tauta kuri 
pasitiki jūros draugingumui ir 
pamiršta savo dešinės rankos 
stiprybę ir miklumą puoselėti — 
yra kvailys! . .

“šaltaširdė jūra nieko prie sa
vęs arti neprisileidžia ir nieko 
neduoda jai savo meilę reiškian- 
tiems. Jos neprisikalbinsi jokio
mis kalbomis, nepalenksi jokiu 
didžiausio kantrumo triūsu. 
Žmonija mylėjo kalnus, mylėjo 
dykuihas, bet platieji vandeny
nai šitokios meilės nesusilaukė, 
nežiūrint jų didingų apimčių. 
Tiesa, buvo žmonių, net tautų, 
teiskusių jūrai meilę, bet tikre
nybėje čia buvo gan painus jaus
mas. Pasididžiavimas užėmė, 
turbūt, pirmą vietą, kietas reika
las ne ką mažesnę, o meilė lai
vams — tiems mūsų vilčių ir sa
vigarbos nepailstantiems tar
nams — buvo geriausia ir tik
riausioji dalis.

“Jūrininkas jūrą storai pa
keiks, bet laivui — pas jį tik švel
nūs, parinkti žodžiai. Jūrininko 
meilė laivui skiriasi nuo savinin-

prie Komunijos? Tuojau atspėtų ...
Ir prižadėjo.
Tačiau Komunija nepakėlė jos dvasios.’ Priešingai, dar labiau 

suslėgė... O ji dar tą patį vakarą su juo susitiko.
Nuo to laiko nebeina išpažinties. Šventvagystės slegia ją 

kaip prakeikimas. Drasko visą vidų. Tai kžs, kad šypsosi; juokas 
nebūtinai džiaugsmą apreiškia. Tikrasis džiaugsmas trykšta visu 
veidu ir laikysena.

Taip, ji prarado savo džiaugsmą ir pati nežino, ar kada bus to
kia laiminga, kaip prieš porą mėnesių.

Papurto galvą. Pirštų galais sugrįžta į salionėlį ir sunkiai atsi
sėda. Sudeda rankas ant kelių, nieko nenori galvoti.

Tačiau akys pastebi tuščią vietą ant sienos.
“Tu iąvarei iš šio kambario Dievą, manydama, kad dabar btis 

ramiau. Bet žiūrėk: ant sienos pasiliko šviesus kryžiaus pavidalas 
ir tu jo nenušluostysi kaip dulkių. Ir iš savo sielos Dįevo neišva
rysi, ir Jo balso nenutildysi, nes Jis nuo pat vaikystės sUaūgo su- 
tavimi...”

« Šaligatvyje subilda žingsniai. • *
Marcelė pašoka ir, pribėgusi prie veidrodžio, mėgina hUSišyp- 

90ti. Bet pati savęs išsigąsta: į ją žiūri užverktos akys ir skausmo 
iškreiptas veidas.

Patrina rankomis veidą, skubiai nušluosto akis it prievarta 
nusišypso, Paskubomis it plaukui sušitvatko.

Getai žino, kad po Vietio kito meilaūš žodžioi po kokio links
mo pokšto nuotaika pasitaisys ir veidas vėl džiaugsmų žydės. Vi- 
c« xralnm JCai hue tartu

“Bet šįvakar vėliau! Visą valandą Vėliau!’* -*  Spėja ddt.pama- 
tyti laikrodį ir vėl truputį apsiniaukia.

O jis jau ir bafškįna.
Marcelė sustingsta vietoje ir fiet išsižioja, pamėčiusi Stefaniją 

Vilkaitienę. Karštis muša jai į veidą ir baimė apima. Na, dabar tai 
jau rimtai prasidės!...

Tačiau Stefanijos veide nemato jokio pykčio, tik išblyškusį 
nuovargį. It jokio ypatingo puošnumo nepastebį

Oficialiu balsu paprašo atsisėsti, o pati dar tebestovi ir tebe
laukia ko nors nepaprasto. Vistiek ji mano nenusileisti ir remtis 
Mato rodoma iniciatyva, kas juk kievienam aišku, ką reiškia.

— Visai negalvojau pas jus užeiti, bet juk nekartą pasitaiko, 
kad ką nors padarome neapsisvarsčiusies; Neperseniai tokiu pat 
būdu, užsukau į bažnyčią, ir taipgi nesigailėjau.

Marcelė tyli. “įžanga gudriai Sugalvota: pirma pasimeldė, o 
paskum su misija... Bet kbdėl hė jis? Čia kažin kokia paslaptis**,  
— šaudo Marcelės mintys.

— O gal jūs neturite laiko? Gal rengiatės kur nors išeiti?
— Kodėl jds taip klausiate?
— Taip sau. Atrodo, lyg esate kur tai pasirengusi
Tik dabar Marcelė atsisėda, bet rteriUleidBa huo viešnios akių. 

Ne, jokio pykčio joje nemato; nejaučia jo nė Stefanijos balse.
— Ne, aš niekur nesirengiu eiti Tik jūsų, ponia, atsilankymas 

man toks netikėtas, kad negaliu nė susigaudyti
Stefanija rmtakižia akis, Širdyje smilkteli skausmas. Supran

ta, kodėl Marcelė stebisi, nes numano, ko ji galėjo laukti

Sol. Br. Marijošius

kuris, kaip tenka išgirsti, paau
koja visas savo jėgas ir laiką mu
zikos studijoms. Džiaugiamės ir 
linkime daug sėkmės!

Kiwanis Muzikos Festivalyje 
dalyvavo mūšų solistas p. Bro
nius Marijošius, kuris, sudaina
vęs ariją iš operos “Faustas”, lai
mėjo pirmą vietą.

• Ši, programoje nustatyta, ari
ja yra sunki savo muzikallniu iš
pildymu ir reikalauja didelio įsi
gyvenimo. Ji susideda iš trijų da
lių — dviejų bei canto ir vienos 
dramatinės, kuri dainininkų per
nelyg mielai tampa perdėta, 
“pergražihta”. Pats bei canto rei
kalauja gražios, gerai suprastos 

MMIJŪRA
ko meilės nameliui, čia labiau 
vyrauja draugiškumas talkinin
kui, kuris padeda grumtis prieš 
amžinai juntamą jūros grėsmę.- 
Jūra gailestingumo neturi JoS: 
neatsakingai galybei niekai žmo
gaus drąsa, kančia, ištikimybė, 
triūsas. Jūra panaši puslauki
nių karaliukui, kuriam širdį su
gadino perdidėliš pavaldinių pa
taikavimas. Ji nepakenčia ma
žiausio ėjimo prieš jos valią. To
kiu būdu, ji per amžius buvo ne
permaldaujamas priešas žmogui 
ir jo laivams, nuo laikų, kada 
žmogus laivais drįso plaukti jū
ros išdidžiu paviršium. Nuo tų- 
laikų ji prarijo jau laivynus su 
nesuskaitoma įgula. Aukų skai
čius, tačiau, neikiek nesumažino 
jos nuožmumo — laivai tebedau
žomi, žmonės tebeskandinami.

“Šiandien, kaip visada, jūra 
pasiruošusi žmogų vilioti ir pri
gauti. Ji tyko sudaužyti ir pa
skandinti nepagydomą viltį tų, 
kurie, ištikimais laivais atsirė
mę, siekia turtų, valdžios, ar tik 
kąsnelio duonos alkanai burnai 
Jei jūra neįsiaucjrina daužyti, tai 
visada pasiruošus pasalingai 
skandinti. Stebėtiniausias ste
buklas vandenynuose yra — ne
numaldomas jūros žiaurumas”.

Vyt Sirvydas. 

frazuotės, labai gero legato. Čia 
dar prisidėjo vienas sunkumas, 
būtent, reikalavimas išpildyti 
anglų kalboje.

Tenka pripažinti, kad solistas 
buvo puikiai susipažinęs su visais 
tais reikalavimais. Jis ją atliko 
visai atitinkančiai operos rėmus 
ir buvo labai gražiai įvertintas iš 
Anglijos atkviestų kritikų Mr. 
Cecil Cope, Mr. Alec Redshaw 
ir Toronto teisėjo, žymiaus muzi- 
kalinio auklėtojo Dr. G. Roy Fen
wick bei eilės konservatorijos 
mokytojų.

Tą patį vakarą solistas turėjo 
dainuoti Eaton auditorijoje dėl 
pirmos vietos. Čia jis sutiko tik 
vieną varžovą, labai kultūringai 
dainuojantį Mr. William F. Mc 
Clymont, kurį taip pat lengvai 
pranešė sudarytu įspūdžiu ir 
taškų skaičiumi.

Tuo būdu mūsų kolonijos gar
bės lentoje galime įrašyti dar 
vieną lietuvio laimėjimą ir ta 
proga jam palinkėti geriausio pa
sisekimo. Broniau, daugiau to
kių pasirodymų! P.

Lietuvis dailininkas 
tafptaut pąrodbje
Nuo koVo 1 iki 31 d. Florida 

Sothern College, Lakeland Fla., 
vyksta tarptautinė meno paro
da. Parodoje yra atskiri skyriai 
dailininkėms ir/ atskiri studen
tams. Dalyviams yra skiriamos 
bendros premijos, o Kanados dai
lininkams dar 10 specialių kana- 
diškų premijų — kiekvienai pro
vincijai po vieną.

Į šią parodą buvo pakviestas ir 
joje'dalyvauja taip pat Ėdmonto- 
ne gyvenąs lietuvis dailininkas 
Aleks. Šepetys, išstatęs tris sa
vo kūrinius (kiekvienam daili
ninkui tiek ir teleidžiama): alie
jinį pav. “La Danza”, figūrinę 
kompoziciją “Nidos žvejai” (tem
pera) ir didelį dviejų spalvų li
noleumo raižinį “Žiema”.

Dailin. Šepetys pakvietimą da
lyvauti šioje parodoje yrą gavęs 
siūlant Grumbacher meno reik
menų firmai Toronte, su kuria 
dailininkas užmezgė ryšius daly
vaudamas torontiškėse parodose. 
Įsidėmėtina, kad į šią parodą 
nebuvo pakviestas daugiau nei 
vienas Edmontono dailininkas.

Edmontone dail. Šepetys turi 
savo meno studiją, kuri gana sėk
mingai veikia atlikdama ir ne 
vietinius užsakymus. Berods, jis 
yra spausdinęs ir “Eglutės” vir
šelių. . , A.

Prof. A. Ramūnas šiais metais 
įvyksiančiame CDUCE kongrese 
skaitys paskaitą “Krikščioniško
ji demokratija pasaulinės krizės 
akivaizdoje”, kuri, galimas daly
kas, po to bus išspausdinta at
skira brošiūra.

— Aš taip pavargau šiandien. Taip prisilaksčiau...
Nugara atsiremia atlošo, rankas nuleidžia. Galvą panarina ir 

užmerkia akis. Dabar jos veidas atrodo tikrai nuvargęs ir išblyškęs.
Marcelės veide pradeda busti užuojauta. Jaučia, kad to nuo

vargio priežastis tikrai ji. Jei pasitrauktų Matui iš kelio, Stefanijos 
Veidas būtų skaistus, įraudęs, o akys giedriai atsimerkusios.

— Jūs labai pasikeitusi, ponia. Tokia sublogusį, išblyškusi.
— Aš žinau. Manau, kad ir jūs turėjote tai žinoti, — ir atsimer

kusį pažiūri į Marcelę, kuri staiga nuleidžia akis.
Stefanija išsitiesia. Lyg ką atsiminusi, pasiduoda truputį į prie

kį ir jau skubesniu tempu sako:
— Aš ką tik iš ligoninės. Buvau aplankyti savo vyrą. Jam 

šiandien nelaimė atsitiko: koją nusilaužė...
Marcelė išsitiesia, pastato akis ir iš karto nežino, ką atsakyti. 

Jei šiiąjįaujieną būtų sužinojusi iš ko kito, — būtų nesusivaldžiusi 
ir nieko nelaukdama bėgtų jo aplankyti. Bet čia gi įo žmona. Rei
kia valdytis ir kaip galint slėpti jausmus.

— Kur? Kaip? — pagaliau sušunka.
— Pietų metu. Paslaptingomis aplinkybėmis. Kažkur skubė

jęs ... — ir atydžiai pasižiūri į Marcelę, kuri tuo metu krūpteli.
— Vargšas p. Vilkaitis... Ar lūžimas labai pavojingas?
— Tokiame amžiuje kaulo lūžimas nėra menkniekis.
Stefanija pasijudina, tartum norėdama atsistoti, bet, pakėlusi 

akis, pamato kryžiaus šešėlį ant sienos, jr lieka toliau sėdėti. Atsi
dūsta, susimąsto, tartum svyruodama, ar sakyti ką hors ir, lyg su 
savimi kalbėdama, tyliai taria:

— Nukryžiuotasis iškeliavo iš šio kambario, o gal ir iš na
mų ... Nuėjo mano Mato pasitikti, bet nespėjo... O gal ir suspėjo. 
Gal nubaudė jį...

Marcelė nusipurto, ir jos veide pasirodo baimės šešėliai. Tai 
jUk ji pati Nukryžiuotąjį išvarė iš šio kambario, laukdama Vilkai
čio. O gal ji nujautė ką nors...

— Už ką?lyg nesavu balsu paklausia.
— Jūs žinote... Gal geriau negu aš.
Marcelė parausta. Dabar išmuša jos kovos valanda. Išsitiesia, 

atstato giliai apnuogintą krūtinę ir keistai iškreiptomis lūpomis 
šiurkščiai šūkteli:

— Jūs atėjote man priekaištauti?! Dievo bausmėmis grąsinti?!
— Ne, ponia Marcele! Atėjau pranešti apie mudviem abiem 

btangaus žmogaus nelaimę. Pati bijau, kad tai nebūtų Dievo baus- 
rhė. O gal perespėjimas....

Marcelės akys sužaibuoja, nors ramus Stefanijos tonas jos 
įkarštį sustabdo. Stabteli, lyg svarstydama, ar Stefanija nuošir
džiai kalba.

— Bet aš pati pas jį neinu! Jis nekviečiamas čia lankosi, — jos 
balse jausti svyravimas.

Stefanija truputį linkteli tartum smūgio užgauta. Skausmas 
suspaudžia jos širdį ir išsilieja išblyškusiame veide.

— Dėlto Jis jūsų nebaudė... — ir Vėl pakelia akis į kryžiaus 
šešėlį. — Jis tik nenorėjo jūsų matyti .

— Bet kryžių aš pati išnešiau. Prieš kokią porą valandų...
Jis prabilo jūsų sąžinės balsu, ir negalėjote Jo neklausyti

— Bet aš nunešiau jį į miegamąjį. (Bus daugiąu)

Pakviesti Lit Instituto nariai 
Lietuvių Profesorių Draugijos 
Amerikoje Valdybai, priėmus Li
tuanistikos Instituto statutą, jo 
pirmiems žingsniams organizuo
ti laikinuoju prezidentu pakvietė 
Dr. P. Joniką, dabar sudaromi 
instituto organai.

Šiuo metu jau yra pakviesti 
statuto numatytieji tikrieji na
riai į mokslinį instituto branduo
lį. Kadangi Lituanistikos Insti
tutas yra mokslo įstaiga, tai pa
gal statutą, į jį automatiškai įei
na lituanistinių specialybių ats
tovai Lietuvos Mokslų Akade
mijos akademikai, nariai bend
radarbiai bei korespondentai ir 
sekcijų, vedėjai, esą Vakarų pa
saulyje. Pačios LPDA Valdybos 
nutarimu, atitinkamu statuto 
straipsniu pasirėmus, į tuos pir
muosius instituto mokslinius na
rius pakviesti (per laikinąjį pre
zidentą) visi lituanistinių spe
cialybių (kalbos, literatūros is
torijos, tautotyros, Lietuvos pro- 
istorės, istorijos ir geografijos) 
asmenys, kuriuo nors titulu dės
tę Lietuvos augštosiose mokyklo
se arba dabar dėstą tokiose mo
kyklose JAV-bėse. Tuo būdu į 
mokslinį Lituanistikos Instituto 
narių branduolį yra pakviesti šie 
asmenys: M. Alseikaitė-Gimbu
tienė, K. Avižonis, J. Balys, A. 
Bendorius, M. Biržiška, Ve. Bir
žiška, J. Brazaitis, L. Dambriū- 
nas, Z. Ivinskis, J. Jakštas, V. 
Krėvė, A. Kučas, V. Maciūnas, J. 
Matusas, K. Pakštas, A. flateris, 
J. Puzinas, A. Salys, A. Sennas, 
Pr. Skardžius, S. Sužiedėlis, A'. 
Šapoka, V. Trumpa, A. Vasiliaus
kas, V. Viliamas.

Tolimesnė mokslinių narių 
kvietimo iniciatyva priklauso iš 
minėtųjų pakviestųjų susidariu
siai instituto tarybai.

Didžiausias ir įtakingiausias 
Urugvajaus dienr. “EI Dia” įsidė
jo savo bendradarbio K. Čibiro- 
Verax šimtinį straipsnį serijoje 
“Ką šiepia stalininė uždanga”. 
“EI Dia” yra valdančios partijos 
(battlistų) konservai, sparno or
ganas, pagarsėjęs savo liberaline 
kryptimi ir griežta antikomunis
tine linija.Turėdamas tarp savo 
įvedamųjų autorių mūsų tautietį, 
šis dienraštis su ypatingu palan
kumu daug dėmesio skyrė Lie
tuvai, jos kovoms ir troškimams. 
Nė vienos kitos pavergtos tautos 
laikraštininkai negalėjo tiek 
naudotis šio dienraščio skiltimis, 
kiek mūsų tautietis Verax. Kitas 
dienraštis, atspausdinęs dar dau
giau jo straipsnių, yra “El Pueb
lo” Buenos Aires, Argentinoje. 
Dažnai pasitaiko jog minimojo 
autoriaus mūsų bylai tarnaują 
straipsniai tuo pačiu laiku pasiro
do net keliose sostinėse: Buenos 
Aires, Montevideo, Caracase ir 
kt. Šioje idėjinėje kovoje K. Či
biras-Verax buvo ne kartą įžū-

liai puolamas kom. fronto bendri
ninkų, bet taip pat laimėjo ir 
daug pripažinimo bei populiaru 
mo ypač intelektualų P. Ame
rikos sluogsniuose. Jo knygos ir 
straipsniai cituojami Argentinos 
ir Urugvajaus įžymių autorių, 
skaitomi per radiją, palankiai 
įvertinami spaudoje. Jis laiko
mas soviet tikrovės kompeten
tingu žinovu. #

Ruošiamas spaudai naujas 
prancūzų k. Šveicarijai, Prancū
zijai, Belgijai ir Afrikai iliustr. 
leidinys, kuriame bus įdėtos taip 
pat naujausios žinios apie Lie
tuvą bei jos rezistencijos veiklą.

Daumanto “Partizanai už ge
ležinės uždangos” jau išversti į 
prancūzų kalbą ir bus veikiai 
pradėti spausdinti. Jie taip pat 
pradedami versti ir į vokiečių k.

Ramono “Kryžiai” vokiečių k. 
vertimas pasirodys apie kovo 
mėnesį.

Prof. Ivinskis išspausdino “L’ 
Osservatore Romano” sausio 28- 
29 d. straipsnį apie vyskupą Va
lančių.

,P. Šeštakauskas, buvęs Karo 
Muziejaus viršininko padėjėjas, 
Drauge kelia sumanymą suorga
nizuoti kilnojamą antibolševiki- 
nį muziejų.

K. Stalšans, latvių mokslinin
kas, baigė studiją “Latvijos ir 
Lietuvos rytinių sričių suslavė- 
jimas”.

Kun. Vyt. Balčiūnas, Romos 
Šv. Kazimiero kolegijos dvasios 
tėvas, Gregorianum universitete 
gavo teologijos doktoratą.

Kun. L. Plungė Gregorianume 
rašo disertaciją apie žemės ūkio 
kolektyvizaciją Sov. Sąjungoje.

Prof. Dr. A. Sennas, profeso
riaująs Pensilvanijos univ. filo
logų leidiny skelbia metines lie
tuviškos literatūros apžvalgas. 
1951 m. 66 tome paskelbta 1950 
m. liet, raštai apie kalbą, litera
tūrą, tautosaką ir tt.

Vaikų žurnalo “Eglutės” 
administracijai išsikėlus į Put
nam, Conn., “Taupioji Virėja”, 
“Daktaras Aiskauda” ir kitas 
“Eglutės” administracijos turi- • 
mas knygas perėmė FORUM 
PRESS knygynas. Todėl “Tau
pioji Virėja” ir “Daktaras Ai
skauda” knygų platintojus, pra
šome atsiskaityti už nusiųstas ir 
parduotas knygas Forum Press 
knygynui, 32 Wilder St., P.O. 
Box 22, Brockton 68, Mass. — A. 
Peldžius, Forum Press knygyno 
vedėjas.

Knut Hamsun
Nobelio premijos laureatas, 1944 
m. nuteistas pinigine bauda už 
kolaboravimą su naciais (žmona 
nuteista 3 mt. kalėti), mirė Nor
vegijoje, sulaukęs 92 mt.

Redakcijai prisiųsta
V. Gutauskas, S J,.Kas žiūri ir 

nemato?, TT. Jėzuitų leidinys, 
Chicago, 1952 m., 94 psl., kaina 
$1. Religiniai pašnekesiai Nr. 1.

Knygų Lentyna, VLIKo lei
džiamas Liet. Bibl. Biuletenis, 
1951 m. spalio-gruodžio mėn., Nr. 
10-12 (4F-43), 29-36 psl.

Lietuvininkų kalendorius 1952 
m., red. Albertas Puskepalaitis, 
Mažosios Liet. Tarybos Skaudos 
kom. leidinys, Muenchen 1952, 
128 psl.

Aidai, 1952 m. vasario mėn. Nr. 
2 (46), 49-96 psl.

Rašo: AMusteikis, Komunisti
nio imperializmo šaknys; Zen. 
Ivinskis, Prel. K. Šaulys; prof. 
Vk. Biržiška, Matematika; N.N., 
Kelyje į Červenę; J. Kaupas, Su
grįžimas į vaikystės miestėlį; F. 
Kiršos, A. Žilvyčio, J. Blekaičio 
eil.; platūs skyriai — Literatūra, 
Menas, Visuomeninis gyvenimas; 
12 iliustracijų.

Lietuvių Dienos, 1952 m. vasa
rio mėn., Nr. 2 (27), 24 psl

Turiny: St. Raštikis, Nemesk 
kelio...; pasikalb. su prel. M. 
Krupavičium; Pas Liet partiza
nus; St Zobarskas, Laisvė; E. Šu- 
laitis, Chicagos sportininkai; Ką 
.veikia skaitytojas; N. knygos; 
plati angliška dalis. 38 iliustrac.

Laiškai Lietuviams, 1952 m. 
vasario mėn., Vol. 3. Nr. 2, 25-48 
pusi.

Velykinės atvirutės 
Šiomis ', dienomis ’’Žiburių” 
Sp. Bendrovė išleidžia spal
votas meniško darbo lietu
viškas Velykų atvirutes. 
Gaunamos vizose lietuviškos 
spaudos parduotuvėse. Užsa
kymai paštu atliekami greit 
Kreiptis į “Žiburių” Sp. Ben
drovę, 941 Dundas-St 

t Toronto, Ont Vienos atviru
tės su voku kaina 15 centų.



Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

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

x Jūsų patarnavimui

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

Parduodama:
1.411.500. Bloor - Dovercourt 

Rd. 8 kambarių mūrinis su 
garažu namas. Įmokėti $3500

2. $12.000. Bloor-Yonge. 8 di
delių kambarių, 2-jų augštų, 
mūrinis su garažu namas. 
Įmokėti $3000.

3. $14.000. Indian Rd.-Wright 
Ave. 8 did. kambarių, mo
derni virtuvė, mūrinis na
mas. Įmokėti $4.800.

4. $15.000. Dundas-Dufferin. 11 
didelių kambarių, 4 moder
nios virtuvės. 2 vonios, 2 ga
ražai, vandeniu ir alyva ap

Real Estate
863 BLOOR STREET WEST

(prie Ossington Ave.)

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

Skambinti telefonu LO. 3647
NORRIS FUEL CO.

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

įvairiomis progomis tinkamas dovanas
rasite tik
BERŽINSKO

24 
valandas

parduotuvėje
1212 Dundas St. W. TeL LA. 9547 
Be to, išskyrus tabako gaminius, už 
visus ipirkimus duodami BONAI.

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

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

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

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

i

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimamc ir pristatome.

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

sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
hai riinpsfintyai Raucrnmi Kai

. Specialybė: * 
Cheminis valymas įvairių 

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

30 metų valymo patyrimas

šildomas, mūrinis atskiras 
namas. Įmokėti $5000. .

5. $17.900. Indian Rd.-Howard 
Park Ave. 7 did. kambarių, 
2 virtbvės, 2 vonios, vande
niu apšildomas, atskiras mū
rinis sU garažu namas. 
Įmokėti $6.900.

6. $26.000. St. Clair Ave. Rd. 14 
didelių kambarių, atskiras 
mūrinis namas, vandeniu- 
alyva apšildomas. 3 vonios," 
did. sklypas. 2 garažai. Na
mas tuščias, parduodamas 
dėl palikimo.
Įmokėti $8000-9000.

bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

WINNIPEG, Man.
Pranešimas

Pranešame, kad šių metų ko
vo 9 d., 12 vai. p.p. šaukiamas 
Winnipeg© Lietuvių Bendruo
menės metinis susirinkimas, ku
riame bus renkama valdyba ir 
revizijos komisija.

Reikiamam dalyvių skaičiui 
nesusirinkus, susirinkimas įvyks 
12 vat 30 min^ kuris bus laiko
mas teisėtu, nežiūrint susirinku
siųjų skaičiaus.

Esant Lietuvių Klubo patal
poms tuo laiku užimtoms, susi
rinkimas įvyks YMCA patalpose.

KLB Apyt Valdyba.
Pirmas lietuvis Winnipege

Povilas Jauniškis, atvykęs Win- 
nipegan jau prieš 47 metus, labai 
gražiai įsikūrė, vaikus išleido į 
augštuosius mokslus, kurie už- : 
ima atsakingas vietas, o tėvai,! 
pasistatę gražų namuką, jaukiai į 
gyvena. Ponas Jauniškis yra uo
lus katalikas, didelis tėvynės my
lėtojas, rūpinasi savuoju kraštu 
ir tėvynės reikalams nesigaili 
uždirbto dolerio. Prieš karą su 
šeima lankėsi Lietuvoje, Karo 
muziejaus reikalams paliko gra
žią doleriukų auką, už kurią po
niai Jauniškienei buvo įteikta 
muziejaus sodelyje suskintų ro
žių puokštė. •

Vasario 16 d. minėjimo proga 
Winnipege įteikė $10 Tautos Fon
dui. Tai senas, tvirtas lietuvių šu
las Winnipege, nenuilstamai be
sidarbuojąs tautoj gerovei.

— Estų nepriklausomybės mi- 
nėjiman aną. sekmadienį buvo 
nuvykę Mykolas Januška ir Jo
nas Činga, kurie estus pasveiki
no Liet. Bendruomenės vardu.

- Kandidatai
Winnipegieciai į KLB Tarybą 

kandidatais pastatė M. Janušką 
ir J. Čingą.

Mykolas Januška, tai tylaus, 
nenuilstamo darbo pavyzdys, 
žmogus, kuris nereikalauja pa
gyrų ar padėkos, nežiūri savo 
garbės, kuriam pirmoje vietoje 
Bendruomenės gerovė ir jos tai
kingas sugyvenimas. Jis visomis 
jėgomis, dažnai pats nukentėda
mas, stengiasi sujungti senuosius 
su naujaisiais.

Kanadon atvyko prieš 25 me
tus ir čia savo darbo dėka gražiai 
įsikūrė. Šalia savų rūpesčių, vi-

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

Pinigai įmokami iš karto
Hollywood Clothing

. 270 QUEEN ST. WEST
' (kampas Beverley)

Dėmesio! j
Vestuvių apeigos ir pokyliai) 

įgrojami į plokšteles.
Pigiai ir sąžiningai taisomi te-i 
levizijos ir radijo aparatai.

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

MANNING CARTAGE 
& MOVERS 

184 Manning Ave. 
Tel. WA—0791 

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

kai, rusiškai ir lenkiškai. 

suomenės reikalai stovi pirmoje 
vietoje. Jis nėra baigęs jokių 
augštų mokslų, bet dėl savo bū
do gerų ypatybių ir pasiaukoji- 
jimo bendruomenės reikalams 
šiais metais yra L. Bendruome
nės apyl. pirmininkas, taip pat 
ilgametis bažnytinio komiteto 
pirmininkas.

Jonas Činga, atvykęs prieš 4 
metus Kanadon. Tai judrus, 
energingas, kovojąs dėl Lietuvos 
gerovės vyras. Jau Lietuvoje, 
karo metu, Betygaloje suorgani
zuoja “Savitarpinę Pagalbą” ir 
jai vadovauja, kad padėtų nuo 
karo nukentėjusiems.

Atvykęs Vokietijon, taip'pa t 
tęsė visuomeninį darbą. Olden- 
burge buvo ryšininkas tarp žmo
nių ir įvairių valdiškų ir 'okupa
cinių įstaigų, rūpinosi žmonių 
gerove ir dėl jos kovoja.

Atvykęs Kanadon, taip pat uo
lus padėti saviesiems. Dirbdamas 
prie cukrinių runkelių pagal su
tartį, vadovauja darbininkų gru
pei ir gina jos reikalus.

Dabar eina Liet. Bendruome
nės kultūros vedėjo pareigas. Jo 
dėka, taip puikiai ir vykusiai bu
vo paminėta Vasario 16. Jis už
mezgė ryšį su vietos žurnalistais 
ir mokslo įstaigomis. Todėl ne
nuostabu, kad minėjime susilau
kėme tiek daug augštų svečių.

SPORTAS
Ekskursija į Montrealį

Balandžio mėn. 18 d. Sporto 
kl. “Vytis” vyksta krepšinio ir 
stalo teniso rungtynėms į Mont
realį. Bus vykstama autobusu. 
Kas norėtų nuvažiuoti į Montre
alį aplankyti draugų bei pažįsta
mų mielai priimame vykti kartu 
ir prašome užsirašyti iš anksto, 
nes vietų skaičius ribotas.

Smulkesnių informacijų: išvy
kimo laiką bei kainą galima suži
noti pas p. K. Šapočkiną tel. KE. 
4506 bei K. Lukošių tel. LO. 0670.

Sp. Kl. “Vytis”
Krepšinis

Keturių geriausių komandų 
peržaidimo susitikime sporto kl. 
“Vytis” turėjo nusileisti MUN, 
kurie tenka pripažinti, buvo žy
miai geresni gal ir laimingesni 
metikai, ypač iš toli. Šitie tolimi 
metimai ir nulėmė jiems laimėji
mą. Pagal žaidimą mūsų pralo
šimas neturėjo būti toks didelis 
— 63:43.

Kitą sekmadienį finale susitin
ka MUN ir “Mustangs”, kurie 
įtemptoje ir kietoje kovoje išme
tė iš rikiuotės St. Stans, kurie 
visą turnyrą ėjo be pralaimėji
mo. Lukas.

--------- I-------
— Londonas. — D. Britanija 

žada 1952-3 m. į kariuomenę pa
šaukti nebe 850.000 bet 900.000 
vyrų. Dabar daugiau nešaukia
ma dėl to, kad pramonė nepajėg
tų aprūpinti.

WILLIAM BOLLAND Real Estate
1130 COLLEGE ST., TORONTO, ONT. Tel. LL. 3744

Maloniai praneša,
kad jų firmos atstovu yra paskirtas

FELIKSAS SENKUS
Jis mielai Jums patarnaus ir padės išspręsti Jūsų 
nekilnojamo turto problemas: parduodant ir per
kant namus, ūkį ar biznį.

TURIME PARDUOTI:
1. AMELIA—PARLAMENT. 2 augštų mūrinis namas, 8 kamb. 

kartu su'baldais, patalyne, indais ir kt. Vieta garažui. Įmokėti 
$2.500.’Išsimokėjimas $11.000. -

2. 100 akrų mišrus ūkis, geri trobesiai, 80 mylių į rytus nuo To
ronto, upelis, elektra. Kaina $5.500. Įmokėti pusę.

3. ST. CLAkENS—BLOOR. Mūrinis namas. 8 kambariai, 3 vir
tuvės. Aliejaus šildymas. Kaina $13.500, įmokėti $5.000.

Iš VISUR
— Praha.—Valymus vykdant, 

išnyko ir štabo viršininkas gen. 
J. Prohazka. Kas su juo atsitiko, 
nežinia, bet štabo viršininku jau 
minimas gen. maj. V. Kratoch- 
vil. Iš Romos eina žinios, kad ir 
prezidentas Gottwaldas greičiau
siai būsiąs nušalintas, nes Čeko
slovakija nepajėgianti įvykdyti 
Maskvos statomus uždavinius.

— Vašingtonas. — Ryšy su na
gų ir snukio liga, JAV uždraudė 
įvežti iš Kanados gyvulius ir mė
są. Tikimasi, kad draudimas bus 
sušvelnintas.

— Londonas.—Karaliaus Jur
gio VI laidotuvės kainavo 58.000 
svarų. Didžiausią sąskaitą patei
kė karinė vadovybė už dalyvavi
mą specialių dalinių — 35.750 sv.

— Londonas.—Karalienės Elz
bietos II karūnacija įvyks 1953 m. 
pavasarį ar vasarą.

— Neapolis. — Viduržemio jū
roje vasario 25 d. prasidėjo di
džiuliai jūrų manevrai, kuriuose 
dalyvauja 4 valstybių laivynai— 
JAV 6 laivynas, Britų bei Pran
cūzų Viduržemio jūrų laivynai ir 
visas Italijos laivynas. Jie truks 
iki kovo 5 d. Vadovauja Pietų 
Europos vadas admirolas R. B. 
Carney.

— Vašingtonas. — Sen. Taft 
pasisakė remsiąs St. Lawrence 
jūrų kelio statybą susidėjus Ka
nadai ir JAV.

— Londonas. — Vyriausybei 
nutarus geležies kainas pakelti, 
kad apsimokėtų gamyba, nacio
nalizuotų įmonių direktorius dar- 
bietis J. L. Hardie atsistatydino.

— Londonas. — Churchill par
lamente oficialiai paskelbė, kad 
D. Britanija jau turinti atominę 
bombą.

— Budapeštas. — Komunisti
nė Vengrijos valdžia paskelbė 
privačių namų ir kt. nuosavybių 
nacionalizavimo įstatymą. Nena
cionalizuojami tik tie namai, ku
rie turi ne daugiau 6 kambarių 
ir jei yra darbo klasės masių nuo
savybė.

— Vašingtonas. — Dėl parla
mento pageidavimo sužinoti apie 
visus vyriausybės įsipareigoji
mus siųsti kur nors JAV kariuo
menę prez. Trumanas pareiškė, 
kad pasikalbėjimuos su Chur- 
chilliu jokių įsipareigojimų ne
padaryta.

— Lisabona. — Atlanto sąjun
ga nutarė Graikų ir Turkų oro 
ir sausumos pajėgas pavesti JAV 
admirolo R. B. Carney, pietų Eu
ropos vado, komandai. Jūrų lai
vyno komandos klausimas palikę 
tas, kol bus išspręstas Vid. Rytų 
vadovybės klausimas.

— Belgradas. — Jugoslavija 
nusikrato buvusios Maskvos 
draugystės likučių perkrikštyda
ma gatves, anksčiau surusintas. 
Stalingrado g-vė perkrikštyta į 
Macedonia, Raud armijos bulva
ras — į Revoliucijos, ir sov. mar
šalo Tolbukino — į_Karo vetera
nų gatvę.

TRUMPAI
— Vašingtonas. — JAV jau 

užsakyta tuojau pat pradėti ant
rojo atomine energija varomo 
povandeninio laivo statybą.

— Otava. — Kanada pagaliau 
gavo stambų užsakymą gaminti 
Sabre kovos lėktuvus JAV-bėms.

— Otava. — Kanada dėl kara
liaus Jurgio VI mirties gedulą 
paskelbė iki gegužės 31 d., t.y. 
lygiai taip, kaip ir Anglijoje.

— Montrealis. — Quebec pro
vincijos ministeris pirmininkas 
Duplesis, naujajai karalienei pri
siekė Montrealio ligoninėje, kur 
gydosi sužeistą čiurnį. Premjeras 
susižeidė prieš keletą savaičių 
paslydęs šaligatvy.

— Otava. — Atleista keletas 
imigracijos pareigūnų, pagelbė- 
jusių atvykti Kanadon. 25 imi
grantams italams su padirbtais 
dokumentais. 12 iš jų jau depor
tuoti.

— Otava. — Tabako auginto
jai memorandumą dėl mokesčių 
sumažinimo įteikė vasario 18 d. 
Delegacijai vadovavo Fr. R. Gre
gory iš Leamington, Ont.

Delhi, Ont.
— Vasario 26 d., Užgavėnių 

proga, Delhi lenkų salėje įvyko 
KLB Delhi ALOKo rengti šokiai. 
Ne tik jaunimas, bot ir farmeriai, 
baigę visus praėjusio sezono dar
bus, turėjo progos linksmai už- 
gavėti. Net Hawtrey Ūkin. Pa
galbos klubo nariai, kurie iki šiol 
bendruomenės parengimų veng
davo, pradeda juose po truputį 
lankytis. Tikrai būtų malonus 
reiškinys, jei Delhi apylinkės lie
tuviai, visi iki vieno, susispiestų 
bendruomenės rately.

— KLB Delhi ALOK ir Till- 
sonburgo Uk. Klubas Vasario 16 
proga vykdo rinkliavą TF atlan
kydamas visus Delhi ir gretimų 
apylinkių lietuvius farmerius.

Daugumas lietuvių noriai au
koja šiam kilniam reikalui.

Tačiau atsiranda ir tokių, ku
rie su malonumu pareiškia, jog 
jie mieliau, tuos keletą dolerių 
pragers nei aukos kažkokiam 
miglotam tikslui, kaip tėvynės 
išlaisvinimo darbui paremti. Ne- 
sitebime per daug tokiais pa
reiškimais, kai pamatome ant 
stalo “Liaudies Balsą” ar “Lais
vę”. Žinome pas ką pataikę.

— Pereitą savaitę, po ilgos 
sunkios ligos, paskutiniu metu 
gulėjęs Simcoe ligoninėje, mirė 
Juozas Stradomskis. Palaidotas 
kovo 4 d.

Tabako lapas.

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*2 QUEEN ST. W. TORONTO

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

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

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

j VYRAMS: 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 nepasileis. Pasilei- 

, dus akims tame laikotarpyje, pakeičiame kojines 
arba grąžiname pinigus.

Užsisakykite dar šiandien, sutaupysite. 
Informacijoms ir užsakymui kreiptis: 

224 STERLING RD., TORONTO, ONT. TEL. LA. 9935 
Agentas K. KI 2 Y S

DIDŽIAUSIAS NAMŲ 
PASIRINKIMAS 

visuose miesto rajonuose! 
Tik paskambinkite kiek Jūs turi*  
te {mokėjimui pinigų — mes pa*  

rodysime Jums namą! 
$2.500 įmokėti. Mūrinis 6 kamba- 

nų namas.
$4.500 įmokėti. Mūrinis, atskiras, 

aliejumi šildomas, 9 kambarių 
3 virtuvių namas.

$5.000 įmokėti. 8 kambarių, mū
rinis, aliejumi šildomas sv 
dviem garažais namas.

$6.000 įmokėti. Mūrinis; aliejumi 
šildomas, 10 kambarių, atski
ras namas.

$10.000 įmokėti. Pilna kaine 
$22.000. 13 kambarių, 3 vonios 
3 virtuvės su elektriniais pe
čiais ir šaldytuvais. Grąžui 
kambarys su židiniu rūsy. Na
mas parduodamas su baldais

Visais namų pirkimo ir pardavi 
mo reikalais kreiptis į

s. Kuzmas
1675 Bloor St W. Tel. KE. 794 

po darbo tel. LY. 7178
K. WILES 
Real Estate

4

SKUBIAI PARDUODAMI 
NAMAI 

Bloor—High Park
Atskiras, moderniai, komfortiš 
kai ir švariai įrengtas, 8 kamba 
rių, šildymas vandeniu ir alyva 
parketas, sklypas 25x135, bend 
ras įvažiavimas, aplink medžiai 
Kaina $17.700, įmokėjimas $6.80<

High Park Blv.
Atskiras, 11 kambarių, vandenii 
alyva apšildomas, parketas, 
vonios (4 dalių), dvigubas gara 
žas, sklypas 40x160. Apie $24.50C 
įmokėjimas $10.000.

High Park—Sunnyside
Atskiras ideališkas namas 2 šei 
moms,-dviejuose augštuose po : 
kamb. ir apšildomas vandeniu 
Atskiri įėjimai, parketas. Dv 
modernios vonios (4 dalių). Sly 
pas perdalintas. Dvi krosnys šil 
dymui vandeniu, trys garaža: 
mūriniai. Kaina $18.000, įmokė 
jimas $7.000. Į kainą įskaityta ! 
elektr. šaldytuvai ir 2 elektrinė 
plytos. ,

Prie Ossington
Geram stovy 7 kambarių namas 
garažas, -nauja krosnis anglims 
Kaina $7.300. Įmokėjimas $2.700 

Queen—Dundas g-vėse
Įvairaus dydžio restoranai.
Tamstų pasirinkimui turime na 
mų įvairiuose rajonuose ir įvai 
ria kaina. Kreiptis nuo 10-9 v. v

J. KAŠKELIS
575 Queen St. W. (prie Bathurst 

R. TESLIA REAL ESTATE
Tel. WA 2648, WA 2647, WA 264

ALITO VAIEAVMC HOlWrLA
ISSIKIRPK ŠJ LAPELĮ, GAUSI PAPIGINIMĄ IR VĖLIAU! 

Nuo š.m. kovo mėn. 1 iki kovo 16 dienos skelbiamas 
vyriškų ir moteriškų laikrodžių 

IŠPARDAVIMAS
LIETUVIAMS NUOLAIDA nuo 25 iki 45%

Garantija vieniems metams
ANT. S L A B O Š E VI Č IU S 

Jewellery and Watches Importers Agent 
1330 Dundas St West, Toronto. Tel. LA. 1306 

Kreiptis vakarais tarp 6-8 vai.
—sea—■—ai iiriiniiunrmiirnri.Lii miiuiumi■įsoiiniamii

, Atsinešk šį skelbimą - 10% nuolaidos!

= 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 
i gavo pilnas šoferio teises.
■ Gerai patyrę ir sugebą prisitaikinti prie kursantų instruktoriai 

tęsia savo darbą mūsų klijentų labui.
: Geri mokymo metodai, išdirbti mokyklos kartu su instruktoriais, 

bus pritaikinti šiame mokymo sezone.
*

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 p.m

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

Sėkmingi rezultatai arba grąžinam pinigus

GOLDENBERGS HAIRDRESSING
Ilgalaikio sušukavimo ir plaukų dažymo specialistas

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

'■ Dėmesio Tabako ūkininkams!
Nusipirkus ūkį, visi susiduria su draudimo proble
mom. Tai painus ir brangus dalykas, bet neišven
giamas. Todėl šioje srity galiu ypatingai patarnauti 
tautiečiams. Atstovauju tris didžiausias kompanijas 
ir rūpestingai padėsiu, kur galima geriau ir pigiau 
apdrausti pastatus, mašinas, vėliau tabaką lau
kuose ir tt
Finansuoju mašinas, sunkvežimius ir traktorius

CHARLES POCIUS j 
Insurance Agentūra

Tillson burg, Ont. * Tel. 829 J <
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DR. F. TICKETT
Gydytojas

t •’ ir
: chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St. W. Toronto 

(kampas Euclid Ave.)
Priima vakarais pagal susita
rimą. , , Tel. WA9822

- * ■■ ■

MANN-MARTEL
KEELE—ST. CLAIR

$10.000. 7 kambarių, gerame sto
vyje mūrinis namas, kiet- 
medžio grindys, garažas, 
įmokėti $3.000.

QUEEN—DOVERCOURT RD.
$3.000 įmokėti. Balansas $10.000.

10 kambarių apmūrytas 
namas, 2 vonios, garažas.
11 ir III augšto baldai. $200 
pajamų į mėnesį plius 3 
kamb. namo savininkui

I BLOOR—HIGH PARK
$15.900. 8 kambarių atskiras mū

rinis namas, karšto van
dens apšildymas, garažas. 

PARKDALE
>16.900. 9 kamb. atskiras mūrinis mėgėjas. Gibraltaro vandenyse

Raudonieji žvejai -
Į Galbraltarą atplaukė Sovie

tų žvejybos flotilija. Ji buvo ap- 
siriipinusi radarais ir moderniš
kais radijo siųstuvais. Britų ko
mendantas svečius sutiko labai 
mandagiai ir užklausė:

— Kuo galėčiau atsilyginti už
tą didelę garbę, kad teikėtės mus jtuos niekšus, 
atlankyti. Gal reikia kokios pa
galbos? .

— Mūsų draugas, didysis Sta
linas, — atsakė rusų kapitonas, 
— yra taip pat didelis sardinių

namas. Gražūs diddi kam-

Iš anksto nenusistatęs -
— Į susirinkimą eiti su iš anks

to apspręsta nuomone yra ne-

— Kas sakė, kad aš einu iš 
anksto apsisprendęs? Priešingai, 
aš einu su atviru nusistatymu 
padaryti aiškų sprendimą apie

plaukioja kaip tik ta sardinių rū-

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI 

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

Bathurst Medical Building 
Telef. EM 3-6373 Toronto

bariai, moderniška virtu- kurįą jįs labiausia mėgsta, 
vė, karšto vandens su aly- Mes tikimės, kad jūs leisit mums

Dr. WILLIAM J. ZINCHES1N
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

va apšildymas, patogus su
sisiekimas.

COLLEGE ST. 
įmokėti. Balansas $10.000. 
Atskiras mūrinis triplex. 
Krautuvė ir 3-jų kamb. 
butas I-me augšte, 5-kių 
kamb. btas Il-me ir toks 
pat III-me augšte.

Visais namų pirkimo ar pardavi
mo reikalais kreipkitės į 

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

MANN & MARTEL 
REALTORS

$7.000

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACIINA

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

386 Bathurst St. Toronto 
Tet EL 6515

čia užmesti tinklus ir ištraukti 
sardinių, kaip mūsų atsilyginimą 
didžiajam Stalinui už jo tėvišką 
rūpinimąsi žvejyba.

— Well, — sako anglas, —tik 
dabar prisiminiau, kad mūsų 
Winston Churchill yra didelis sil
kių mėgėjas, ir kaip tik tos rū
šies, kuri plaukioja Murmansko 
pakraščiais. Būkite taip malonūs 
paprašyti draugo Stalino, kad jis 
leistų mums įsimerkti ten tink
lus ir pažvejoti tų silkių dide
liam W. Churchillio pasitenki
nimui.

Rusų kapitono veidas apsi
niaukė.

— Labai gaila, — sako jis, — 
ten žvejų laivams net neleidžia
ma arčiau kranto priplaukti. Bet 
mūsų vyriausybė, patyrusi apie 
Churchillio nepaprastai lepų

Geriau *
— Ar tu šiandien prie kavos 

neskaitysi laikraščio?
— Ne. Šefas yra atostogose, 

tad aš patogiau jį perskaitysiu 
įstaigoje — be tavo pastabų.

Skyrybų pagrindas
Vienas JAV jūrų karininkas 

reikalavęs iš žmonos, kad ji mie
gotų laivo hamake, kaip kad jis 
buvo įpratęs. Kai žmona iškrito 
50 kartų, ji iškėlė skyrybų bylą.

Nauja skrybėlė
— Petras savo žmonai nupirko 

vėl naują skrybėlę.
— Tai kas, Brangioji. Juk tu 

pati sakai, kad tokios neišpuoši.

AKIU SPECIALISTAS 
M. S T E F A N U K 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst. Telef. EM 3-6373

... BE..BUKOWSKA, RO. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

Kiekvieni savaip
Berlyniečiai ir sunkiose die

nose humoro nepraranda. Pasak 
jų Berlyno mergaitės labai gerai 
pažįsta visų okupacinių pajėgų 
karius. Rusai jas grobią, prancū
zai^ oms merkią, amerikiečiai jas skonį, tikrai atsiųs jam visą to

ną Murmansko silkių.
j — Tai bus labai malonus ir 
! draugiškas jūsų ’ ' ' '
i gestas.
i Kitą dieną rusų kapitonas ga- 
j vo mandagų laišką su geriausiais 
■ linkėjimais plaukti toliau ir 
priedo ... dėžutę konservuotų 
sardinių. ”D”

Kaip tamsta
Kurjeris praneša direktoriui:
— Laukiamajame tūlas ponas, 

kuris norėtų Tamstą aplankyti.
— Aš esu perdaug užimtas dėl 

laiko gaišinto jų. Kaip atrodo, ar 
tai gali būti rimtas interesantas?

— Taip sau, Pone Direktoriau. 
Vidutinukas. Na, taip panašus 
maždaug į Tamstą, Pone Direk
toriau.

vedą, o britai skubą namo skir
tis su savo žmonomis.

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaiku ir vvru batai, norma- *» V V '
lauš dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto

(prie Gladstone)

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St W. Toronto 
Musų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai 

Darbas pirmos rūšies

Tikrinu akis ir pritaikau aki
nius suaugusiems ir vaikams. 
Priėmimo valandos: kasdien 
nuo 10 vai. rytu iki 9 vai. vak. 
Sekmadion. pagal Susitarimą.

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

Tel. LYndhurst 0052
■■■ ■ i -........

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

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

matizmo ir kt). •
47S!:» Euclid Ave., Toronto 
' Tet RA. 6708.

AKIU SPECIALISTAS

Pritaiko akinius visiems akiu 
defektams. Ištiria akių ner
vus, kurie dažnai sukelia gal
vos skaudėjimą ir nervingumą 
< .• Kalba slavu kalbomis 
<470 College St. W. Toronto

' TeL RA 3924

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

73 Adelaide St. W.
Room 322

Telefonas EL 3161
Toronto

SKIFF’S
VALYMAS —

> PROS A VIM AS — 
PATAISYMAS — 

•Kalbame lietuviškai
909 Dundas St. West. Toronto 

Telefonas EM 4-6649

DANIEL D. STOKAL 
B.A. 

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis.

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

Res. tel. LY 5797

SUDBURY, Ont.
Nepriklausomybės šventė

Sudburio apyl. lietuviai nepri
klausomybės šventę minėjo va
sario 23 d. Pradžioje buvo pa
šventinta tautinė vėliava. Šven
tino kun. A. Sabas, kūmais bu
vo S. Poderienė*  ir J. Dambraus
kas. Vėliavą laikė R. Bagdonas, 
o asistavo N. Indriulaitytė ir A. 
Poderytė.

Paskaitą skaitė Al. Juozaitis.
Meninėje dalyje daugumoje 

dalyvavo jaunimas: B. Žaliado- 
nytė paskambino pidhinu, o EI. 
Strakauskaitė, Jakubonytė. O. 
Jasiūnaitė ir E. Paulauskas de
klamavo. Iš vyresniųjų B. Bag
donas pagrojo lūpine armonikė
le, Al. Siemaška pravedė "egza
minus” šeštadienio mokyklos 
vyresnio skyriaus mokiniams. 
Vėliau sekė linksmoji dalis su šo
kiais ir išgėrimais.

Ą.A. Rokas Jurgutis
Vasario 22 d. po ilgos ir sun

kios ligos, aprūpintas Šv. sakra
mentais, mirė a.a. R. J'urgulis. 
Velionis buvo labai nuoširdus 
žmogus ir giliai tikintis katali
kas. Jo nuoširdumą žinojo ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
kurie jo laidotuvėse taip pat gau 
šiai dalyvavo. Iš 9 užprašytų už į 
velionio vėlę Šv. Mišių, 7 buvo i 
užprašytos svetimtaučių. Velio
nis Lietuvoje buvo mokytojas.

— Sudburyje kiekvieną mene
sį vyksta: tautų festivalis. Ypač i 

i įdomus buvo paskutinis, kuria
me tautų pasirodymas užtruko ■ 
apie pora valandų. Pasirodyme 
dalyvavo ir lietuviai.

—’ KLB Sudburio Apylinkės 
narių registravimas sustabdytas, ’ 
nes pritrūko registracijos korte-1 
lių. , J. V.

Lietuvių Baidų . Krautuvė .
“MOHAWK FURNITURE”

2448 Danforth Ave., • Telef. OX. 4444
Didelis pasirinkimas baldų, radio, televizijos aparatų, šal

dytuvų, skalbimo mašinų, krosnių ir vaikų baldų.
Minkštus baldus dirbame pagal užsakymus ir taisome senus

’ Lietuviams 10% nuolaida
• - . . v *-  •• «

Krautuvė atidaryta iki 9 vai. vakaro.

KEPAME
juodą ir baltą ruginę duoną.

Taip pat priimame užsakymus 
sviesto tortams ir kt 

pyragaičiams.

ESTO BAKERY
1017 Pape Avė., Toronto, Ont 

Telef. GL. 2607 
vakarais LL. 6173.

Savininkas S. Krabi.

Veido kremo 
specialistė!

Paruošiame formules specia
liai kiekvienam asmeniui’

35 metų patyrimas
LYDI A LAWTON

636 COLLEGE ST. Ą 
Toronto. ’■* Tel ME. 3660. 
(prie Health Bread Bakery)

I

Į

»

Pats paliudijo savo mirtį
Žymus socialistinės Reicho 

partijos veikėjas ir Bundestago 
narys Dr. Fr. Richter pasirodė 
esąs augštas nacionasocialistų 
partijos pareigūnas Saksonijoje 
kapitonas Fritz Roesler. Jis pasi
vadinęs Richteriu, geriausiu 
Roeslerio draugu, paliudijo pats 
savo akimis mates Roesleri žu
vus, antrą kartą vedė savo paties 
žmoną, o savo tikrą sūnų įsūni
jo jau Richterio pavarde. Richte- 
ris sakėsi esąs gimęs Turkijoje, 

vyriausybės anksčiau gyvenęs Sudetuose ir 
po karo pradėjo mokytojauti. Į į — Otava. — Per 1951 m. į Ka-: 
save jis atkreipė dėmesį ir sukėlė ‘ nadą atvyko išviso 194.391. Iš jų , 
įtarimų savo pareiškimu klasėje, 114.786 darbininkai ir 79.605 šei- ! 
kad kara Vokietija būtų laimė- mų nariai. Iš to skaičiaus 104.842 
jusi, jei nebūtų buvę tiek daug apsistojo Omano provincijoje.

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

suteiksime sąžiningą patarnavimą.
Pardavimui turime didelį pasirinkimą.

, Prašome kreiptis:
JOHN BARCAS

• Atstovauju:
Bolton Real Estate

357 Roncesvalles Tel. OL. 5169
Namų adresas: 213 Keele St., Toronto, Ont. Tel. LY. 8707

Dėmesio, Tautiečiai! Ą
PIGIAUSIAS IR GERIAUSIAS BATŲ TAISYMAS

yra tik lietuviškoje .
, “SIMON” batų taisymo dirbtuvėje

812 DUNDAS ST. W., TORONTO
Vyr. batų taisymo kainos (puspadžiai ir kulnys): $2.20. $2.50, 
82.75, $3.25:

SAV. S. ANDRIEKUS

LUNA 
fete studija 

984 DUNDAS ST. W. 
TORONTO

Telef. ME. 8967 
arba LL. 7907

'išdavikų, kurie dabar varą poli
tiką už pinigus.

Neseniai Prancūzijoje taip pat 
buvo išaiškinta, kad parlamento 
atstovas radikal socialistas J. Du- 
creux ištikrųjų yra žymus kolo- 
boristas nacių J. Lachet.

Richtefis suimtas. Parlamen
tas imunitetą atšaukė visais bal
sais prieš du.

' Paieškojimai
Ponią O. Virbūnienę ir. kitus 

bu v. prietelius iš Lietuvos ir Vo
kietijos stovyklų maloniai prašo 
atsiliepti I. Meškytė, 616 Rushton 
Rd., Toronto, Ont.

Viktoro Šerkšnio, kilusio iš 
Šiaulių apskr., Kanadon atvyku
sio apie 1913 m., ieško giminaitis 
Vacys šerkšnis. Atsiliepti: The 
Canadian Red Cross Society, 95 
Wellesley St. E., Toronto, Ont.

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.

HIGH PARK CHIMNEY SERVICE
•v

Valome, statome Tiaujus ir taisome senus kaminus ir tvarkome 
gaaft ir alyvos krosinių linijas (transitlining).

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

YORK PACKING CO. LTD.
104-166 Tro well Ave., Tel.: JU. 2T94. JU. 5197. Toronto 9, Ont

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

___  ~ _ _____ ■ __•____* - - c_____ * •_______________ _

Patarnauja lietuviams jau 16-ka metų!
Turnne pilnus baldų komplektus 
Įvairiems kambariams. Skambin
kit mums, mes savo auto paimsime 
ir atvesime krautuvėn VELTUI.

Dėmesio! !
Sis kuponas vertas 10.00

jei pukšite prekių už $100.00.

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

LIETUVIŠKAI KAIŠĄS KAILININKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai 

Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokėjimui

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

TEL. WA 6812 . 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų*

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

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos,

Kalbame rusų kalba

DĖMESIO!
. Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau visų firmų radio apara
tus, patefonus ir kitus toje sri
tyje susijusius darbus atlieku 
greitai, -pigiai ir sąžiningai.

Darbas garantuojamas.
Paskambinus atvažiuoju į na

mus. Laik tel. MU. 0753. 
190 Wright Ave., Toronto

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

875 Queen St. W. Toronto. Tel. PL 2010 • .

PRITYRĘS RADIJO 
MECHANIKAS 

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

PRANAS RICKUS 
1228 Dundas Str. W. Toronto 

Laik. telef. MU. 1214 *

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

Išpildau receptus ir siunčiu 
vaistus Europon.

. 204 BATHURST ST.
(prie Queen)

Tel. EM. 3-1979 Toronto, Ont.

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS

ir tt.
Suite 410,

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

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

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

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI
50 akrų, 16 sodinimo teisė — $17.000, įmokėti $2.500; 50 akrų. 17 
sodinimo teisė, $22.000, įmokėti $3000; 75 akrų, 25 sodinimo tei
sė, $25.000, įmokėti $4000;-100 akrų. 20 sodinimo teisė, $26.000. 
įmokėti $3000; 132 akrų, 26 sodinimo teisė. $32.00, įmokėti $5000; 
140 akrų, 35 teisė, $45.000, įmokėti $6000. Artėiant pavasariui pa
sitaiko neretai pardavimui gerų ūkių su žemais įmokėjimais. Ne
praleiskite progos, nedelsdami kreiįįcitės į

Juozas Žemaitis
R.R. 6 SIMCOE, Ont. Telefonas 1542 W 14

._ _ Reprez.
FREEMAN & NEWTON Real Estate Brokers, Simcoe, Ont.

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vai. vakaro.

MES GELBIME ATSIKVIESTI JŪSŲ 
GIMINES IR DRAUGUS Į KANADĄ.

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

DOMINION TRAVEL OFFICE
S. HEIFETZ. VIEŠOJO NOTARIJATO VEDĖJAS .

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

Parduodant ar perkant narna ar biznius
- JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony MOK KIŠ
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 •

LAIKRODININKI
turintį 30 metų profesinę praktiką 

Kalbu lenkiškai
•r

M. MALINA — 1187 DUNDAS St. W. TORONTO

i

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.

“Reiškile jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

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

Užsisakyki te anglis 
HAMILTON FUEL CO. 

Savininkas W. WILSON * .
Telefonas R! 4411 143 Hamilton St, Toronto
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

TORONTO, Out.
Graudžių verksmų pamaldos Nelaimės ištiktam ištiesk ranką! 
Toronto lietuvių kat bažnyčio

je gavėnios metu sekmadienių 
vakarais įvestos graudžių verks
mų pamaldos, savo tvarka labai 
panašios į buvusias* Lietuvoje: 
prie išstatyto Svč. Sakramento 
giedamos Kristaus kančią pri
menančios giesmės, pamokslas ir 
gale palaiminimas. Parapijos 
choras, organizuotai dalyvauda
mas pamaldose, daug prisideda 
prie šių pamaldų iškilmingumo.

Toronto LOK atsiškaukimas 
į Toronto lietuvius

Toronto Lietuvių Bendruome
nės LOKas savo veikime nuolat 
susidurdamas su patalpų, salių 
sunkiu gavimu, jau 1950 m. bir
želio 21 d. Toronto lietuvių visų 
organizacijų atstovų susirinkime 
—seimelyje iškėlė reikalą kaip tą •
trūkumą pašalinti. Čia ir buvo I ^r/e Toronto lietuvių RK pa- 
sudarytaiš 9 organizacijų atsto- ! raPŪi0S >’ra atgaivintas šalpos

Gyvenimo patirtis parodė, kad 
daugelis mūsų tautiečių yra at
sidūrę blogoje būklėje. Tik- at
vykusieji susiduria su nedarbo 
klausimu, gi anksčiau atvyku
sius dažnai aplanko įvairios ne
laimės. Padėti savo tautiečiui 
žengti pirmuosius žingsnius arba 
padėti jam nelaimėje yra kiek
vieno lietuvio pareiga. Kiekvie
nas lietuvis privalėtų būti savo 
tautiečiui geruoju broliu ir pa
dėti sutinkamas gyvenime kliū
tis nugalėti. Kuo .daugiau lietu
vių išsaugosime lietuvių tautos 
prisikėlimui, kuo daugiau nu- 
šluostysime ašarų, tuo daugiau 
prisidėsime prie mūsų kenčian
čios tėvynės kančių palengvini
mo. Tik tada jausimės stiprūs, ka
da lietuvis lietuviui bus brolis.

vų Toronto Lietuvių Namų Fon
do valdyba, kuriai buvo pavesta 
suorganizuoti kapitalą, kurio pa
galba būtų įgyti Toronto lietu
viams namai.

TLNF Valdyba paruošė vi
daus ir šėrų statutus, atliko for

' malumus valdžios įstaigose ir 
1951 m. spalių mėn. paskelbė ka
pitalo verbavimo vajų šėrų pa
grindais. Buvo kreiptasi į Toron
to lietuviškas organizacijas ir 
plačią visuomenę, panaudojant 
radiją, spaudą irkt propagandos 
priemones. Iki liol rezultatai yra 
pasigėrėtini. Kaip organizacijos,

i labdaros komitetas “Caritas”, 
kurio veiklą iššaukė pats gyve
nimas. Šio komiteto ribos yra 
Toronto lietuvių kolonija, jo 
veikla priklausys nuo visuome
nės pritarimo. *

Komiteto tikslas šelpti reika
lingus paramos lietuvius be reli
gijos ir ideologinių skirtumų bei 
padėti ligos ar nelaimės atvejais.

Komitetas tikisi visų veikian
čių Toronte organizacijų bei vi
suomenės paramos.

Komitetą sudaro: komiteto 
globėjas kun. Ažubalis, pirm. Mi
liauskas, pavaduotojas Dervinie-UI AJ VO} , ' *■  v

taip ir pavieni asmens aktyviai n®> sekret. Dielininkaitytė, pa-
prisidėjo prie šio kilnaus darbo. 
Iki šiol jau išplatinta šėrų virš 
10.000 dol. Vieni sumokėjo iš kar- 

. to, kiti — pasirašė pasižadėjimo 
lapus išsimokėjimui. Tačiau dar 
tūkstančiai Toronto lietuvių te
bestovi nuošaliai nuo savo namų 
reikalo. Toronto Lietuvių Namai
— lietuvybės išlaikymo tvirtovė
— bus pastatyti tik tada, kai visi 
atliks savo lietuvišką pareigą, 
pirks TLNF šėrus, tuo greičiau 
pasistatysime sau lietuvišką 
kampelį.

Todėl LOK lietuviškų organi
zacijų atstovų susirinkimas—sei
melis kreipiasi į Jus, broliai ir 
sesės lietuviai Toronte ir apy
linkėse, prašydamas aktyviai 
prisidėti prie TLNF kapitalo su- 
verbavimo, dalintis darbais, ben- 
darbiau j ant su TLNF V-ba.

LOK organizacijų susirinkimo 
įgalioti: dienos prezidiumas: 

(pas.) K. Grigaitis, pirm., 
(pas.) Jurkevičienė, sekret.
Parodos ir Motinos dienos 

reikalai
Toronto ALOKo iniciatyva va

sario 28 d. “Tulpės” svetainėje 
įvyko lietuvių moterų, inžinierių 

. s-gos ir menininkų atstovų pasi
tarimas. Nutarta daryti žygių, 
kad lietuviai šių metų Toronto 
parodoje gautų vietą ir galėtų 
įrengti lietuvių dailės parodos

Šiais metais Motinos dieną 
rengs bendrai ir kiek galima pla
tesniu mastu. Visos mot. org. at
stovės prisiėmė pareigas ir jau 
nuo dabar pradės ruoštis. J-tis.

Toronto LNF šėrus pirko:
Už $200 Juozas Pažemeckas, 

už $100 Namikas Nikodemas, už 
$50 Bakys Jonas, po $25: Matu
levičius Vytautas, Čeputis Kle
mensas, Peleckas Aleksandras, 
Jankovičius Leonardas, Rugys 
Jonas, Pšezdzieckis Česlovas, P. 
Krilevičius, inž. Barauskas Al
fonsas, Stefa Barauskienė, Ro
mas Draudvila, Vytautas Petrai
tis, Alfonsas Docius, Jonas Pet
relis, Mrs. E. Piotrowsky, Jonas 
Busys, Steponavičius Aleksas.

Visiems ačiū.
TLNF Valdyba.

šalpų vadovas Vilutis, ižd. Janina 
Kaunaitė, parengimų vadovas 
Stepaitienė, ligonių lankymo va
dovas A. Augaitienė.

Pašalpų gavimo bei aukų įtei
kimo reikalais galima kreiptis 
pas kiekvieną komiteto narį arba 
Ed. Mihauską, 19 Claremont St., 
telef. EM. 3-2506; lietuvių para
pijos klebonija 941 Dundas Str. 
W„ telef. EM. 4-7646.

Toronto Liet. Kat. parapijos 
šalpos-labdaros' komitetas 

7 “Caritas”.
M. Liet. Bičiulių dėmesiui

Baigiasi Keleiviui prenumera
tos ir aukų rinkimo vajus. Prašo
me išsiuntinėtuą dr-jos nariams 
aukų lapus, nežiūrint kiek kas 
surinko grąžinti ižd. Aug. Kuo
lui, 143 Clermont St. arba vė
liausiai skyriaus narių susirinki
me, kuris įvyks kovo 16 d. 5 vai. 
pp. parapijos salėje.

MLBD Toronto sk. V-ba.
Paskaita

Kovo 7 d., penktadienį, 8 vai. 
vak., lietuvių parapijos salėje 
941 Dundas St. W., PLIAS Kana
dos skyrius rengia paskaitą te
ma “Lietuvos jūrų laivininkys
tė”. Skaitys inž. J. Sližys. Prašo
mi apsilankyti PLIAS nariai ir 
visuomenė. Įėjimas laisvas.

Valdyba.
Kiwanis muzikos festivalio 

pereito šeštadienio operinių so
lo varžybų laimėtojų tarpe yra ir 
Vaclovas Verikaitis.

Parodos
Ontario karališkajame muzie

juje pereitą šeštadienį atidaryta 
Painter-Etchers’ Society paroda. 
Joje dalyvauja ir mūsų T. Valius.

Šį penktadienį Toronto meno 
galerijoje atidaroma 80-oji On
tario menininkų s-gos paroda.

Toronto salų gyventojai pradė
jo judėti, grasindami nemokėsią 
mokesčių, kol pietiniam Centre 
salos krante nebus pastatytas py
limas, kuris apsaugotų nuo ap- 
tvindymų.

— Toronto. — Miesto švietimo 
reikalams biudžetas priimtas 
$23.007.816.

KINO “CENTRE
Kasdien nno 6 vai. vak.

772 Dundas St W.
Toronto

Jaukiai apšildyta — grynas oras

2.

1.
2.

Ketvirtadienį — šeštadienį, kovo 6, 7, 8 d. 
WATCH THE BIRDIE — Red Skelton, Arlene Dahl 
NIGHT TIME IN NEVADA — spalvota —Roy Rogers

. Pirmadienį -f- trečiadienį, kovo 10, 11, 12 d.
i UST FOR GOLD — tik suaug. — Glenn Ford, Ida Lupino 
1 OOTLIGHT VARIETIES — Leon Errol

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

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kiL 

VEŽAMA IR I PROVINCIJĄ.

235 Pacific Aven Toronto, Ont. 
Telefonas M U. 1214

Š. KĄZIMIERO šventės minėjimas
KOVO 9 D., SEKMADIENI. VYKS ŠIA TVARKA: '

1. 9,30 vaL liet parapijos baž jyęiojc iškilmingos pamaldos, da ’y vau jaut 'Toronto meninėm
jėgom. .
Kadangi skelbiama Jaunimo Diena, prašome kuo daugiausiai Šv. Mišių metu priimti Šv. 
Komuniją intencija už žuvusius ir kenčiančius Tėvynėje.

2. -Akademija — minėjimas 3.30 vaL Lenkų salėje 62 Claremont. St. (punktualiai).
Kviečiama visuomenė kartu su jaunuomene gražiai paminėti Šv. Kazimiero šventę Toronte. 
Minėjimą ruošia Toronto lietuvių parapija, talkininkaujant skautams, ateitininkams ir sp. 
klubui “Vytis”.

MONTREAL, Rue

Mielus .
MONIKĄ SABONA1TĘ ir MIKĄ ŽALIAUSKĄ, 

taip pat x •
MĖTĄ MAZURKEVIŽIUTĘ ir VACLOVĄ JONYNĄ, 

sukūrusius lietuviškus šeimos židinius, nuoširdžiai sveiki' 
name

* Misijos lietuviams v 
Aušros Vartų parapijos baž 

nyčioje antrąją gevėnios savai
tę, kovo 10-16 dd., įvyks misijos, 

į kurioms vadovauti pakviestas 
žymusis pamokslininkas ir dide 
lis jaunimo draugas Tėvas Vens 

i kus. Pamokslai bus rytais ir va 
karais. Laukiama skaitlingo pa
rapijiečių dalyvavimo.

Bendri pusryčiai
Montrealio ateitininkų inicia

tyva, misijų užbaigai kovo. 16 d. 
parapijos salėje rengiami bendri

E. P. Žuliai.

Hamiltono Lietuvių Dramos Mėgėjų Teatras

kovo mėn. 8 d., šeštadienį, .
Toronte, 400 Bathurst St. 

ukrainiečių salėje po bažnyčia, stato 
Ludvik Fuldos keturių veiksmų komediją 
“MOKYKLOS DRAUGAI”

Kviečiami atsilankyti visi Toronto ir apylinkių lietuviai 
Pradžia 19.30 vai. “Aukuras”

Iš “Dainos ’’Grupės
Šį kartą ir vėl apie du susirin

kimus. Gruodžio 28 d. įvyko me
tinis susirinkimas pas nares U. 
Grinskienę ir dukreles Janę ir 
Lydi ją.

Narių dalyvavo dąųg, praneši
mų iš siuntinių ir dovanų komi
sijų — Kalėdų švenčių — proga

I Nuoširdi padėka
Toronto L. Kat. Mot. Dr-jos 

Toronto skyr. valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems padėjusiems 
ruošiant Užgavėnių balių: kun. 
kleb. Ažubaliui, pp. Šalnai, Jasi- 
nevičiui, broliams Prakapams, 
Abromaičiams, Girniui, Sendži- 
kui, Ciuplinskienei, Rusinienei, 

Ankudavičiū-buvo apsčiai, nuotaika pakili. į Diehninkaitytei, 
Bet, kada prieita prie valdybos tčms, St. Vanagaitei, o taip pat 
rinkimų, tai apsistota prie pirmi
ninkės ir toliau nei žingsnio ... 
Daug laiko praleista, įdėta daug 
širdies ir gražių žodžių, bet kan
didatės pirmininkės postui neat- sišekė gauti 404 Bathurst St. sa- 
sirado ir baigta! jes gegužės 17 dienai. Maloniai

Atidedama sausio mėn. ir nu- į prašomos kitos draugijos susilai- 
tarta skelbti nepaprastą susirin- į kyti nuo parengimų, kad tuo pa- 
kimą raštiškais pakvietimais. : didinus “Dainos” pajamas šalpai.

Pranešta apie gautą 110 sv. rū-J 
bų siuntą per Dr. E. Jasevičių-j 
tę iš Kitchener. Gerb. Daktarei i 
ir aukavusiems lietuviams šir-1 
dingai dėkojame. Taipgi gauta la-

visiems atsilankiusiems.
LKMD Toronto sk. V-ba.

Vakaras
Pranešama, kad “Dainai” pa-

Torontas Liet. Skautų 
Brolijos centras

Papildant ir patikslinant ži- 
ir aukavusiems lietuviams «r-jnutfe tilpusią “TZ” Nr. 7 (112) 
dingai dėkojame. Taipgi gauta la- je skautų vadovybe, praneša- 
bai vertingų rūbų is torontiecių: kad remiantis ivykusios ko
pp. Grubevičienės, Karvelio, Da- -
niels, Pundzienės ir Sakevičiū-; 
tės. Rūbų perrinkimui, sutvarky- I 
mui ir išsiuntimui sutiko gelbėti 
šiuo momentu, galima sakyti, 
darbus jau atliko — 9 siuntinius 
po 20 svarų supakavo ir- išsiun
tė šios ponios ir panelės: E. Mat- 
jošaitienė, Stepaitienė, Kavec
kienė, M. Sakevičiūtė, V. Abro
maitytė, na ir ,į paštą suvežioti 
pagelbėjo p. J. Jasinevičius Vi
siems aukavusiems ir dirbusiems 
širdingas ačiū.

Mielos šeimininkės pavaišina 
visas nares švenčių skanėstais. 
Dėkingos joms, bet liūdnomis šir
dimis dėl valdvbos skirtėmės 
namo. • »

Dėl tramvajų streiko nepa
prastasis susirinkįrpas buvo ati
dėtas ir įvyko vasario 8 d. pas 
M. F. Jokubynienę.

Kaip praeitame susirinkime 
buvo nutarta, buvo pradėta nuo 
valdybos rinkimų. Deja, įvyko 
tas pats — niekas nesutinka im
tis pirmininkės naštos 1952 m. 
Galop M. F. Yokubynienė nu
sprendė “pralaužti ledus” ir vėl 
sutiko pirmininkauti. Kitos vie
tos išsisprendė greitai. (Vai- I 
dybos ir rev. kom. sudėtis skelb
ta “TŽ” Nr. 8).

Iš valdybos ir revizijos komisi
jos pranešimų paaiškėjo, kad 
1951 m. “Dainos” kason įplaukė 
$868.73, išlaidos $908.51, balansas 
iš praeitų metų $216.14 — susida
rė $1083.87. Saldo 1952 m. sausio 
mėn. 1 d. $175.36. x

Praeitų metų dovanos buvo 
daugumoje piniginės, o siuntinių 
20 po 20 svarų maisto, 12 rūbų. 
2 po 10 sv. maisto ir po 15 sv. rū
bų. Buvo nemažai padėkų ir nau- 

I jų prašymų. Dalis patenkinta. 
| Kadangi kasa smarkiai mažė- 

! ja, nutarta stengtis surasti salę 
i kokiam nors parengimui. “Dai
nos“ uolioji narė Lidija Novo- 

I grodskienė susilaukė dukrelės, 
j Ją aplankys St Yokubynienė ir 
i E. Lorencienė. S. Pundzienė jau

Lankysis Lietuvos operos 
solistai

Kovo 22 d. naujai restauruoto
je Eaton auditorijoje bus dide
lis Lietuvos operos solistų pp.1 parapijos pusryčiai — agapė, da 
Kalvaitytės, Bičkienės, Bara- lyvaujant rekolekcijų vadovams, 
nausko ir Nauragio arijų, duetų j Visi parapijiečiai kviečiami 
ir kvarteto koncertas. Koncerto skaitlingai dalyvauti. Pusryčių 
intencija: prisiminimas Lietuvos kaina 50 et. Į pusryčius galima 
operos. Rengia Lietuvos Atgimi- užsirašyti per visą misijų savai
me Sąjūdis. Pelnas skiriamas To- ' tę pas parapijos kunigus — kle- 
ronto lietuvių bažnyčios ir lie- boną Tėvą J. Kubilių, kun. A 
tuvių namų statyboms remti. I Vilkaitį ir Tėvą Dr. Pečkį, parap.

• tel. YO. 5100; arba pas at-kų val
dybos narius: Pr. Rudinską, teL 
HE. 2938, J. Valiulį, tel. HO. 7409 
ir D. Juodkojytę, tel. HE. 0850.

Nauja Ateitininkų Valdyba
Vasario 24 d, Montrealio Atei

tininkų sendraugių susirinkime 
buvo išklausytas metinis valdy
bos pranešimas ir perrinkti val
domieji organai. Valdybon iš
rinkti: D. Juodkojytė, J. Blauz- 
džiūnienė ir Pr. Rudinskas. Re
vizijos komisijon — Br. Staške 
vičius ir J*  Gudas.

Poniai J. Blauzdžiūnienei dėl 
asmeninių priežasčių negalint tų 
pareigų eiti, į valdybą įėjo Jo 

0.70 nas Valiulis.
0.75 Valdyba pareigomis pasiskirs- 
0.70 tė: Pr. Rudinskas — pirm., J. Va- 
1.00 liulis — ižd. ir D. Juodkojytė — 
0.70 
0.301

“Tėviškės Žiburių” knygynas 
prašo visus savo klijentus, kurie 
praėjusiais metais ėmė knygų 
skolon, artimiausiu laiku atsilan
kyti knygyne ir atsilyginti. Ne
apmokėjus leidykloms už siųs
tas knygas, tolimesni užsakymai 
bus suvaržyti. Tad prašome ne
delsti, kad knygų platinimas 
vyktų taip pat sėkmingai, kaip 
iki šio laiko.

Naujos knygos
P. Andriušis, “Sudiev Kviet- 

keli” . .............. .........
J. Gailiaus, “Kartuvės” . 
Lietuvių k. gramatika

(vaikams) .... ................
Georgrafija .................... .
Istorija .....................
Anglų k. gramatika ......
Anglų k. gramatika .....
“Du gaideliai” papigintai 
“Vabalų vestuvės” papigint. 0.40 ' laukė iš Čikagos Adomo Varno 

“TŽ” Knygynas.
Jani visi lenkias

Statomam Toronto požeminio 
traukinio urve Yonge-Wellesley 
gatvių sankryžoje darbininkai 
“vaikšto ant pirštų”, nes aptiko 
ten apsigyvenus skunkę. Darbi
ninkai peni ją savo buterbrodų 
nuotrupom ir laukia, kad išsineš
dintų į anapus gretimo Rosedale 
Ravine.

, respondencinėš Brolijos vadų su- 
• eigos rinkimų daviniais, naujuo
ju Lietuvių Skautų Brolijos Vy-

. riausiuoju Skautininku 45 bal
sais išrinktas v.s. prof. Stp. Kai
rys, Vyriausiojo Skautininko Pa
vaduotoju v.s. VI. Šarūnas 374931- 
sais. LSB Garbės Gynėju 22 bal
sais išrinktas v.s. K. Grigaitis. Vi
si paminėti skautų vadai gyve
na Toronte. Tuo būdu Torontas 
tampa viso pasaulio Lietuvių 
Skautų Brolijos centru.

Antrasis kandidatas Vyriausio
jo Skautininko pareigoms v.s. P. 
Jurgėla gavo 14 balsų, kandida
tavęs į pavaduotojus v.s. A. Sau- 
laitis — 8 balsus.

Be to, į Pasaulio Lietuvių 
Skautų Sąjungos Tarybą išrink
ti šie Brolijos atstovai: v.s. prof. 
Vyt. Čepas, JAV, 44 bals., v.s. 
Ant. Krausas, Australija, 29 bals., 
s. P. Neniškis, Venecuela, 22 bal
sais ir s. Vyt. Skrinskas, Kanada, 
27 balsais. *

Balsavime dalyvavo 61 iš turė
jusių teisę balsuoti 72 atstovų.
Išnuomojami kambariai. Ramus 
rajonas. Geras, susisiekimas. 14 
Glenholme. ME. 1602.
Išnuomojamas viengungiui fron
tinis kambarys. Dovercourt gt. 
Tel. OL. 1206.
Išnuomojami du kambariai su 
atskiru Įėjimu ir baldais. Galima 
šeimai arba 2 viengungiams. Te 
lef. KE. 2154 (po 6 vai. vakaro).
Indian Rd., arti SL Joseph's li
goninės, išnuomojamas pirmame 
augšte frontinis didelis su nau
jais baldais kambarys. Galima 
naudotis virtuve, vedusiems ar 
2 mergaitėms. Tel. LA. 9798.
Išnuomojami kambariai, erdvūs 
ir gražiai apstatyti, vingungiams 
su maistu ir apskalbimu. 98 Gi- 
vins Str. (Shaw-Ossington gL 
tarpe arti Dundas). Gali būti die
tin inkai. Kreiptis asmeniškai.

$1.65
. 1.00

sekretorius.
— K. ir M. Ivaškevičiai susi-

Į pieštus portretus, kurie buvo 
skirti jų vedybų sukakties minė
jimui.

Audra šaukšte vandens
Ryšium su Vasario 16 d. minė

jimo nesklandumais atsistatydi
no Montrealio ALOKo prezidiu
mas, žada pasitraukti kaikurių 
organizacijų atstovai, prasidėjo 
spaudoje vieši pareiškimai etc. 
Ir kam visa tai ir kodėl? Nagi, . 
dėl vieno žodžio rezoliucijoj: per 
neapsižiūrėjimą rezoliucijos lie
tuviškame ir prancūziškame 
te*kste  vietoje žodžio “nepriklau
somybė”, buvo perskaityta “au
tonomija”.

Aišku, tai nemalonus neapsi
žiūrėjimas, bet kad dėl to derėtų 
darbą dirbantiems žmonėms su
kelti tokią audrą, tenka labai su
abejoti. Atrodo, kad kaikurių ats
tovų buvo išnaudota tik kaip ne
kantriai laukta proga patriukš
mauti. Didelių patriotų daug, 
bet kai reikia net ir mažiausiį 
parengimą suruošti — visa našta 
tenka keliems valdybų ar prezi
diumų nariams. - <

Radijo pusvalandis _ . ..
Kovo 2 d., sekmadienį, Šv. Ka

zimiero šventė atžymėta per CK 
AC radiją lietuvišku pusvalan
džiu. Pranešinėjo ponia E. Lu- 
koševičienė-Kemežytė. Trumpą 
progai pritaikytą žodį tarė Auš
ros Vartų parap. klebonas Tė
vas J. Kubilius. Po to sekė Mont- 
?ealio lietuvių choro, vedamo 
muz. St. Gailevičiaus ir operos 
solistės p. E. Kardelienės dainų 
transliacijos.

— Montrealis. — Vasario 29 
d. čia sulaikytas “lenkas” imi
grantas Hertz Birenbaum, pas 
kurį rasta įšmugeliuotų 300 švei
cariškų laikrodžių, 5 deimantai 
ir kitokių brangenybių, viso 8000 
dol. vertės. Ieškomas dar kitas 
— Neuman, kuris dar daugiau 
įšmugeliavęs.

“TŽ” RĖMĖJAI
Garbės prenumeratoriai:

A. Sakalas, Montreal '......$10.00
A. Vilimas, Montreal ......  10.00
Br. Vaičiūnas, Toronto.....  10.00

Po $1 aukojo: I. Vilimas, Tim
mins, Ont., kun. V. Skilandžiū-

. - Torontas. - 1951 m. Onta- "as- Quebec, Que A. Ritelytė, 
rio provincijoje svaiginamųjų ?u"- Si 2^s> Su
gėrimų parduota už $210.473.812, *

J. Mikaila, Detroit, Mich., J.- 
Žvirblis, Hamilton, Ont., P. S. 
Cečkus, Detroit, Mich., R. Ho
zas, Toronto, Ont., A. Pauplis, 

Užsisakykite “TIME” — 78 sav. Toronto, Ont., A. Bartulis, Otter- 
(naujiems prenumeratoriams) 
tik $6.87, LIFE 70 sav. tik $7.87 
ir visa kitą spaudą per spaudos 
atstovą V. AUŠROTĄ, 263 Have
lock St., Toronto 4, Ont. Tel. LO. 
3647 arba sekmadieniais parapi
jos salėje. .

t.y. po $46.75 galvai.

NEATSILIKITE NUO ĮVYKIŲ!

ville, Ont.
Visiems rėmėjams tariame 

nuoširdų ačiū.
Administracija.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

314 BATHURST ST. 
Toronto 

Tel. EM. 4-7146
Namu adr.: 6 Marshall St.

” Tel. LL. 5769
Kalbamos valandos:
Kasdien nuo 11-12 vai., 2-4 vai. 
po pietų ir 7-9 vai. vak. šešta
dieniais nuo 12 iki 3 vai. p.p. 
Sekmadien., pagal susitarimą.

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

formalumus
J. BERŽINSKAS, 
General Insurance 

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

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

INCOME TAX RETURN 
blankos, be ypatingo apmokė

jimo.

Telefono mokestis Toronte nuo 
kovo 1 d. jau paskelbtas pasto
vus: individuali buto linija $5.35, 
vienas laidas dviems aparatams 
$4.15, pridedamasis aparatas — 
$1.25, verslo telefonas pašoko iki 
$14.35. '

Lietuvis pigiai 
perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kt. 

Vežama ir Į provinciją. 
406 MONTROSE AVE. 

Toronto, Ont. 
TELEF. LA. 3911

LONDON, Ont
Dr. A. Kaveckas užbaigė Kana

doje reikalaujamą gydytojo cen
zui įgyti praktiką ir sėkmingai 
išlaikė egžaminus. Artimiausioj 
ateity žada pradėti užsiimti pri
vačia praktika Londone. Vasario
24 d. p. Jokubauskų bute vietos 
lietuviai surengė arbatėlę Dr. 
Kaveckui ir jo žmonai.pagerbti. 
Įteiktas susirinkusiųjų pasirašy
tas adresas ir kukli dovanėlė.

Dr. A. K., lig šiol taip apkrau
tas asmeniškų darbų, visuomet 
nuoširdžiai rūpinosi lietuvių 
sveikatos reikalais, darbo gavi
mo ir kt.,-ir daugelis juto jo pa
galbą. Todėl londoniškiai lietu
viai džiaugiasi, kad jų pamiltas 
daktaras, išsikovojęs palankes
nes savo veikimui sąlygas, ir to
liau lieka jų tarpe.

“Reprczentuojamės”. Vasario
25 d., pirmadienį, vietinis radi
jas ir laikraštis plačiai paskel
bė “The Latvian Club” rengia
muose šokiuose įvykusias masi
nes muštynes. Nesmagu visiems 
pabaltiečiams. Lietuviai nors 
guodžiasi, kad niekas neaprašė 
angliškoje spaudoje sausio 13 d.

į vieno populiaraus vietos lietuvio 
pakeltų muštynių...

— “TŽ” pastaruoju metu pa
sirodydavo ne visai tikslių ko
respondencijų iš Londono. Atro
do, gerb. redakcija pasitiki kiek
vieno lietuvio informacija, o kai
kurie asmenys tą pasitikėjimą iš
naudoja pakenkti pačio laikraš- 

, čio prestyžui. (m)

AR JŪS PAGEIDAUJATE2
pirkti namus;

1. $3.500 įmokėti. Garden gatvėje prie High Parko, 7 kambariai, 
vandeniu apšildomas. Viso prašoma $12.000. Nuolaida dides

* •
niam įmokėjimui. (Kreiptis pas Garbenį).

2. $4.000 įmokėti, Rusholme rajone (prie Dundas), atskiras na
mas, vandeniu apšildomas, 10 kambarių, du atskiri įėjimai 
(duplex). Pilna kaina apie $11.000. (Klausti pas W. Andri
jauską;.

Geras trumpų bangų radijo apa-
• kuris laikas negalauja. Jai aplan*/  ratas PHILIPS, vertės $199, par*  
kyti skirtos V. Abromaitytė ir ’ duodamas už $120 ir patefonas 
Lorencienė. Džiaugiamės sulau- $25. Kreiptis 69 Albany Ave., To 
kusios naujos narės — Novo- ronto. .
grodskaitčs ir linkime greitos 
sveikatos S. Pundzienei.

Sekantį susirinkimą užkvietė 
Nijolė Kaveckienė, 429 Brock 
Ave., tarp College ir Bloor. Ko- Tabako ūkiui REIKALINGAS 
vo mėn. 28 d. 8 vai. vak. Visos na- PATYRĘ VYRAS ar vedusių po
res maloniai kviečiamos atsilan- ra. Kreiptis: V. Miceika, R.R. 1, 
kyti M. F. Y-nė. , Vittoria, OnL TeL Simcoe 1121 JI ’

Foto aparatas Retina II parduo
damas už $80. 69 Albany Ave., 
Toronto.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS 

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis. 
Informacijų kreiptis OL. 1403/ 
9 Delaware Ave., Toronto, Ont 

24 valandų tarnyba.

3. $6.000 įmokėti, Sunnyside g-vėje, atskiras namas, 7 kambariai, 
du mūriniai garažai, alyva apšildomas, kaina $16.000. 
(Skambinti Andrijauskui arba Garbeniui).

4. $15.500, Bloor-Lansdowne, 10 kambarių, karštu vandeniu- aly
va apšildomas, didelis sklypas, su gera dirbtuve ir garažu, 
tinka pramonininkui, įmokėti $6.500. . ;
(Klausti pas Garbenį ar Andrijauską).

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

H.M.DAVY&CO
REAL ESTATE BROKERS

105.RONCESVALLES AVE. . . .
’ TELEF. LA. 2763 arba LA. 6191 - ? : . > .

i


