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MAŽOJI
Lygiai prieš 32 m. — 1920 m. 

kovo 20 d. — įvyko didėlis mū
sų tautai aktas: Mažosios Lietu
ves, tada vadinamos Prūsų Lie
tuvių Tautos Tarybos atstovai 
buvo kooptuoti — įterpti — į 
augščiausio Lietuvos Respubli
kos organo — Valstybės Tary
bos — sudėtį.

Tai įvyko iškilmingame Vals
tybės Tarybos posėdy, dalyvau
jant ne tik Lietuvos vyriausy
bei, bet ir santarvininkų atsto
vams. Prancūzijos atstovas Co- 
handet oficialiai pasveikino 
dviejų seserų susijungimą, reikš
damas pasitenkinimo, kad prie 
Mažosios Lietuvos išsivadavimo 
prisidėjusi ir Prancūzijos ka
riuomenė, tuo me tu” ėjusi oku
pacinės kariuomenės pareigas 
Klaipėdos krašte, ir entuziastin
gai sušuko: “Tegyvuoja sujung
ta Lietuva!”.

Teisybė, po šito iškilmingo 
abiejų Tarybų suliejimo padėtis 
nepasikeitė, išvados iš deklara
cijos nebuvo įgyvendintos iki 
pat 1923 m. Klaipėdos krašto su
kilimo. Padėtis nepasikeitė ne

LIETUVA
K

ryžto, o antroji skaudaus sukrė
timo ir liūdesio diena. Jos mums 
primena, kad ir šiandien Mažo
sios Lietuvos klausimas tebėra 
dar neišspręstas.

Tarptautiniu požiūriu jis te
bėra atviras. Dar nėra jokio 
tarptautinio akto, kuris būtų pa
keitęs jo juridinę padėtį, buvu
sią prieš karą. Yra tik prielaida, 
kad visi hitlerinės Vokietijos 
imperialistiniai grobiamieji žy
giai bei iš jų išplaukusieji tarp
valstybiniai aktai neturi saisto
mosios galios. Yra dabartinė f ak
linoj i padėtis, kuri rodo, kad ši- į 
tame Europos kampelyje dar 
lauktina pasikeitimų. Juk, pav., 
Kai r.liaučiaus-Kaliningrado apy
garda, priklausanti Sovietinei 
Rusijos Leningrado sričiai, yra 
tikra kolonijalinė nesąmonė. Kai 
ateis laikas Rytų Europos galu
tinam vaizdui nustatyti, čia tik
rai .turės būti pakeitimų. Mes 
žinome, kad tai bus labai sunkus 
klausimas, labai komplikuotas, 
kad prie šito kraštelio ir vėl daug 
kas ties savo rakas, kad jis bus 
meškerė naujiems įsipareigoji
mams išgauti ir Lietuvos ran
koms supančioti. Visa tai mus 
verstų išanksto tam pasiruošti, 
problemą- gerai išstudijuoti, nu
matyti galimybes, pasirinkti ke
lią bei argumentus ir, jei ne pa
ruošti, tai nors išzonduoti dirvą.

Deja, šitoje srityje mes dar 
labai toli atsilikę. Mes dar ne
žinome nei ko mes norime, nei 
kaip įrodysime, kad tai mums 
prikjauso.
Lieuivos vardą* valkioti partinė
se varžybose, bet nenorima gilin
tis į problemos politinę ir visuo
meninę esmę. Bugnus tranky
ti lengvas dalykas, bet reikia 
suformuluoti konkrečius mūsų 
siekimus ir nustatyti kelius, 
kaip to pasiekti, įvertinti -kliū
tis ir pasiruošti jas nugalėti. 
Truks-plyš nėra politinė išmin

bet - ir Klaipėdos krašte. Tačiau 
tai buvo didėlės reikšmės aktas, 
kuris nustatė gaires tiek Lietu
vos vyriausybės, tiek Mažosios 
Lietuvos Tarybos veiklai. Ne
greitas ir nevisiškas jo įgyvendi
nimas akto reikšmės nemažina. 
Juk ir Vasario 16 aktas kūnu 
vįęto ne tą pačią dieną, bet dėl 

neliko n^e^cšm.ingu. 1920 
mokovo 20 dLaktu 'piritą kartą 
abi Lietuvos visam pasauliui ta
rė bendrą žodį, kad yra pasiry- 
žusios gyventi bendrą gyvenimą. 
Tolimesni veiksmai buvo tik ša
linimas iškylančių kliūčių.

Praėjo tik 19 metų ir 2 dienos 
nuo anos garsiosios deklaraci
jos, kai 1939 m. kovo 22 d. hit
lerinė Vokietija išprievartavo

_ Lietuvos vyriausybę, priversda-į tis, o mes dar ir to nežinome - 
ma Klaipėdos kraštą jai perduo
ti. Tai buvo pirmasis iš visų di
džiųjų smūgių netrukus prasidė-

nežinome net kokios gi sienos 
siekiame. O tai dar tik menkutė 
pradžia, nes tai komplikuota

jusiazne mūsų tautos golgofos problema ir niekad negalės bū- 
kelyje. Visa, kas lietuviško Klai- ___ ___ _ __
pėdos krašte buvo-sukurta, buvo ; pynė/kitų to regijono ir mūsų 
tuojaus sugriauta, lietuviai vei- ■ vi^ krašto problemų.
kėjai buvo sukišti į kacetus. ; Taa nors šios Mažosios Lietu-

Taigi kovo 20 ir 22 dienos Ma- vos Dienos apdūmojimai tepasu- 
žosios Lietuvos istorijoje yra ' ka mus į tikrą kelią, į. problemos 
kardinalinės — viepa atmintino esmę. * .

kelyje. Visa, kas lietuviško Klai- ti išspręsta atsieta nuo visos

MASKVA TAIKOSI LENKAMS
Vasario 26 d. Tasš agentūra 

paskelbė žinią, kad lenkų kultū
riniais reikalais esą rūpinama
si ir tarybinėje Lietuvoje. Tose 
srityse, kur lenkai sudarą daugu
mą gyventojų, esą organizuoja
mi klubai, bibliotekos, rodomos 
sovietinės filmos, įkalbėtos len-

• kiškai. Vilniaus srities ūkinin
kams buvę surengta lenkų kal
ba 20 paskaitų ūkiniais klausi
mais ir 320 politiniais, moksli
niais ir kt.

Lenkų išeivių spauda nurodo, 
kad tai pirmas atsitikimas, kad 
Maskva prisiminė Lietuvoje len
kus. Nuo 1946-7 m., kai buvo 
įvykdyta repatriacija apie juos 
oficialių žinių nebuvo jokių, išeiti ir grįžti į Oxfordą profeso- 
Greičiausia tai naujos politikos riauti. Naujasis kandidatas turė- 
Jenkų atžvilgiu vėjeliai.

žinęs, kad jie jam gelbėję šnipi
nėti. Pats Oatis teigia su Koma
rek niekad nesusidūręs.

I

— Vašingtonas. — JAV užblo
kavo Rytų Vokietijos sąskaitas, 
nes jos esą naudojamos paremti 
vakariečių prekybai su Kinija, 
už dolerius esą siunčiamos ki
nams strateginės medžiagos.

Š. Atlanto Sąjungos gcn. 
sekretoriui

Lisabonos konferencijoje S. 
Atlanto Sąj. gen., sekretorių bu
vo numatytas D. Britanijos ats
tovas Vašingtone Franks. Tačiau 
jis posto nepriėmė, nes, sako, iš 

i politinės veiklos visai ruošiąsis

Popiežius Pijus XII į
Popiežius Pijus XII Eugenijus Pacceli gimė 1876 m; kovo 2 d. 
Popiežium buvo išrinktas 1939 m. kovo 2 d., karūnuotas 
kovo 12 d., tad dabar atšventė 76 metų amžiaus ir 13 metų 
popiežiavimo sukaktis. Pijus XII yra 261 Romos vyskupas, 

valdąs per 400 milijonų pasaulio kataliku.

VLIKo Vykd. Taryba pritarė 
minčiai, kad LE-PLG leistų pe
riodinius biuletenius ir trumpas 
aktualiais klausimais bręšiūras 
anglų kalba, suderinant tai su 
LAIC' ir kitais veiksniais.

Estų nepriklausomybės šven
tės proga vasario 24 d. VLIKas 
pasveikino Estų įgaliotinį Vokie
tijoje pulk. Jakobsoną.

Maršalui de Latre de Tassig- 
iy mirus, Lietuvos vardu jos ats
tovas Prancūzijai Dr. St. Bačkis 
pareiškė užuojautą Prancūzijos 
vyriausybei ir našlei. Be to, VL 
Ko vardu buvo padėtas su ati
tinkamu įrašu gėlių vainikas. 
Taip pat buvo pareikšta užuo
jauta Čiurlionio ansamblio, ku
do jis buvo vienas iš globėjų, ir 
Lietuvių Šalpos Dr-jos vardu.

Dešimtoji Europos Tarybos 
sesija šaukiama Paryžiuje kovo 
19/d. Pirmininkaus Švedijos užs. 
reik. min. Undenas. Į sesiją sa
vo stebėtojus siųs ir lietuviai.

Valst. Departamentas atsakė
Į Toronto apylinkės LOKo pro

testo raštą dėl p. Roosevelt pa
reiškimo, kad genocidinės SSSR 
politikos negalima' būsią įrodyti, 
Valstybės sekretoriaus vardu at
sakė ambasados Otavoje charge 
d’affaires Don. C. Bliss. Rašte 
yra įdomių naujų — dar negir
dėtų aspektų, tad mes sekančiam 
“TŽ” Nr. jo vertimą ištisai iš
spausdinsime.

SAVAITĖS ĮVYKIŲ APŽVALG
Europoje tebeverda ginklavi

mosi plano, priimto Lisabonoje, 
sukeltos bangos, atsiliepusios į 
Valstybių vidaus santykius. Apie 
bendrus tiesioginius žygius tuo 
reikalu dar negirdėti nieko nau
ja. Bet Sovietų Rusija jau grie
bėsi naujų * manevrų, turinčių 
tikslo sumaišyti pradėtą aiškų 
žaidimą, uždelsti laiką ir nu
teikti prieš ginklavimąsi vokie
čių visuomenę.

Diplomatics bombos įspūdį 
padarė Sovietų Rusijos staigus 
pasiūlymas sudaryti taikos su
tartį su Vokietija. Tai ne naujas 
siūlymas, bet nauja yra. kad siū
loma grąžųiti -Vokietijai visišką 
suverenumą^ paskelbti okupaci
jos pabaigs ir karo nusikaltėlius 
bei dar nebaigtas - bylas dėl jų 
perduoti patiems vokiečiams. 
Kartu siūloma Vokietiją pa
skelbti neutralia valstybe, lei
džiant jai sukurti gynimosi orga
nizaciją, panašią f Šveicarijos — 
be nuolatinės kariuomenės. Siū
loma taip patpatšąjįkti visus ūki- ___ _ ______ _____________
nius suvaržymuš ir garantuoti; banku''dėF naftos" gafhvbos’~at- 
visom partijom laisvę dalyvauti‘naujinimo nutrūko. Mbšsadegh 
rinkimuose. nesutinka, kad, bankui perėmus

Iš visų tų siūlymų beabejo pats gamybą. specialistų tarpe dirbtų

d., 5) nereikalauti reparacijų, 6) 
visą turtą ir vad. vokiškąjį grobį 
perduoti Austrijos valdžiai, 7) 
sutartį turi pasirašyti visos vals
tybės kariavę su Vokietija ir 
1945 m. gegužės 8 d. buvę JTO 
nariai, 8) sutartis įsigalios ją ra
tifikavus ir pasikeitus ratifikaci
jos dokumentais.

Maskvos reakcijos dėl šio siū
lymo dar negirdėti. Bet ji už
planavo ir propaguoja tarptauti
nę ūkio konferenciją Maskvoje. 
Tai pastangos sukliudyti vis 
aštrėjančią Sovietų ir jų satelitų 
kraštų ūkinę izoliabiją.

Visas šias Maskvos pastangas 
kancleris Adenaueris apibūd^o 
kaip vaisių būgštavimo dėl au
gančios vakarų jėgos. ' .

D. Britanijos darbiečiai atrodo 
stovi skilimo išvakarėje. Parti
jos vykdomasis komitetas Beva- 
no nedrausmingumą pasmerkė, 
bet jis nesilenkia ir savo puoli
mus tęsia. Vienoje savo kalboje 
jis pasakė, kad pasaulio taikai 
didesnį pavojų sudaranti JAV 
politika negu Maskva.

Irano derybos su Pasauliniu

rinkimuose. nesutinka, kad, bankui perėmus

aktualiausias šiandien yra siūly
mas kurti gynimosi organizaci
ją be kariuomenės. Atsiliepdami

ir britai, kurie buvo pašalinti. 
Tuo tarpu Pasaulinis Bankas ne
gali išskirti jokio savo nario —

1951 metais j Kanadą atvyko 1330 lietuvių
Imigracijos depąrįąmentas pa Už imigra!

nius apie 1951 m. į Kanadą at
vykusius imigrantus.

Per visus metus atvyko 194.391 
imigrantas — vyrų 95.818, mote
rų 53.239 vaikų 45.334. Daugiau
sia atvyko: spalio mėn. — 22.- 
588, lapkričio — 22.242, gegu
žės — 20.254, gruodžio — 19.676,. 
mažiausia sausio mėn. — 5.637. 
1950 m. išviso imigrantų atvyko 
73.912.

Tautybėmis imigrantai taip 
pasiskirsto:

Iš D. Britanijos — 31.370.
Iš vad. šiaurės Europos — Bel

gų 2638, Danų 4613, Olandų 19.- 
130, Suomių 4.130, Prancūzų- 6.- 
193, Vokiečių 32.395, Islandų 18, 
Norvegų 896, Švedų 798, Šveica
rų 1.061 — 71. 872. ‘

Iš JAV 7.732.
«

Kitos tautybės (antroji skil-
telė rodo 1950 m. skaičių), išvi-
so 83.417:

Italų 24.351 — 9.059
Lenkų 12.938 — 3.769
Ukrainiečių 6.894 — 3.769
Žydų 6.599 - 2.429
Estų 4.573 — 1.949
Vengrų 4.376 — 1.577
Jugoslavų 4.144 1.013
Čekosloyakų 3.142 — 1.441
Graikų 2.885 — 866
Latvių 2.789 — 1.766
Kinų 2.697 — 1.741
Rūkų 2.273 — 604
Maltiečių 1.600 — 840
Lietuvių 1.330 — 960
Rumunų 995 — 392
Ispanų' 671 — 67
Bulgarų 360 — 85
Siriečių 208 — 86
Portugalų 157 — 87
Negrų 91 — 90

į . • . v . • Taj įvažiavo 75 nelegalūs
- Varšuva. - Lenkijos lie- į*cms atlyginimas uz tai, kad 

jyklų ministerių paskirus Kęs-! Sąjungos centras is Undone is- 
i..*!- a__ n:, i______ ______ i keliamas į Paryžių. Pagaliau si

postą sutiko priimti Common- 
wealtho reikalų ministeris gen. 
lordas Ismay, karo metu buvęs 
štabo viršininkas. Jo darbas Š. 
Atlanto Sąjungoje bus panašus 
į Trygve Lie darbą JTO, ty. tu-

Prahos radijas paskelbė* kad 1 į rėš savo žinioje visą civilinį At-
čekas nuteistas, mirti, 1 kalėti į tento Sąj. aparatą, kaip gen. Ei- 
iki gyvos galvos ir 9 kitokiomis • senhoweris karinį. Be to, jis bus 
bausmėmis, iki 25 mt kalėjimo.1 vicepirmininkas Atl. Tarybos,

tutis Žemaitis, kompartijos na- i 
rys, nuo 1949 m. balandžio mėn. 
buvęs sunkiosios pramonės vi- 
ccministeriu. Atrodo, turėtų bū
ti lietuvis.

Vėl šnipai

kyti tarnautojaidiplomatų tęisė-

vas liberalas- Croll parlamente nos į tą- skaičių neįeina. Išviso 
pasisakė griežtai už imigrantų jų yra 70.
įsileidimą ir sveikino vyriausy-Į Iš š. Atlanto Sąjungos vals- 

įbę, kad 1951 m. atgabeno jų arti Į tybių sovietų bei jų satelitų dip- 
Į 200.000. Reikią vesti tokią politi-' lomatų judėjimą dar suvaržė D. 
ką, kad 1972 m. Kanadoje būtų ’ Britanija, JAV, Prancūzija, 
25 milijonai gyventojų. Priekaiš- Olandija, bet Norvegija ir Da
tai, kad dėl imigrantų padidėjęs hija, atrodo, šito žygio nesiims, 
nedarbas, neturį pagrindo, nes i

į tai vakariečių augštieji. komi- neį vienos iš 50 prie jo priklau- ' 
sarai skubotai užbaigė derybas sančių valstybių.

, Taip pasibaigė paskutinis
reniteto grąžinimo deklaracijos, kompromteinis bandymas naftos.
su Bonnos vyriausybe dėl su ve-

■ B

imigrantai
Imigracijos ministerija prane

šė parlamentui, jog tardymas 
parodė, kad į-Kanadą nelegaliai 
yra įvažiavę 75 asmenys. Iš jų 
12 jau dęportuota, dėl 17 jau 
duotas įsakymas deportuoti, o 
46 likusių klausimas dar aiški
namas.

Į bylą yra įmaišyti 3 imigra
cijos pareigūnai: Romoje dir
bęs G. C. Wilson, Karlsruhe J. A.

Tai esą šnipai, buvę žurnalisto kuri bus sudaryta nebe iš vicė^. Cianci ir Montrealy J. M. Bour- 
Oatis bendradarbiai šnipinėjime, ministerių, bet iš nuolatinių visų get Jie visi atleisti, bet byla 
priklausę agento VI. Komarek narių atstovų ir nuolat posė- jiems dar neiškelta — dar aiški 
tinklui. Oatis tardomas prisipa- ' džiaus. t namasi.

tai esąs laikinas sezoninis reiški
nys. Kanada turinti pasekti 
Australiją ir imigraciją plėsti.

Keičia pragyvenimo indekso 
pagrindą

Dabartinis pragyvenimo in
deksas yra -apskaičiuojamas pa
gal 1935-1939 m. vidurkį, laikant 
jį 100 taškų. Iki šiol jis yra paki
lęs veik dvigubai — iki 190,8. 
Dabar Statistikos biuras yra nu
taręs skaičiavimą pakeisti ir nuo 
š.m. vasaros pradėti lyginti su 
1949 m. pragyvenimo kainomis. 
Apskaičiavimui paimtos kainos 
net 225 produktų bei prekių.

Atseit indekso pakylant virš 
200 nesulauksim. Jis labai suma
žės. Gaila, kad gyvenimos dėl to 
neatpigs.

Suvaržo Sovietų 
diplomatų judėjimą
Šiaurės Atlanto S-gos valsty

bės sutarė ir šią savaitę pradeda 
vykdyti Sovietų Rusijos ir sate- 
'itų kraštų diplomatų judėjimo 
suvaržymus. D. Britanija, Pran- 
.ūzija ir JAV suvaržo dip.loma- 
ų judėjimą lygiai taip, kaip jų 
liplomatams yra suvaržytas ano
je valstybėse. Taip Bulgarų, Ru
munų ir Sov. Rusijos diploma
tams laisvė paliekama 25 mylių 
•adiusu apie Londoną ir Pary
žių, 35 mylių apie Vašingtoną, o 
/engrams paliekamas tik 18 my
lių radiusas, nes ir jie tokį plo
tą yra tepaskyrę vakariečiams 
diplomatams. Lenkijos ir Čeko
slovakijos diplomatai nesuvar
žomi, nes ir vakariečių diploma
tai ten nesuvaržyti.

Ir Kanada suvaržo Sovietų 
diplomatus

Kaip lojalus š. Atlanto Sąjun- 
narys, Kanada taip pat nusta
tė, kad Sovietų diplomatai, iš
vykdami iš Otavos srities, turi 
pranešti prieš 48 vai. ir gauti su
tikimą. Otavos ambasadoje be 
■barge d’affaires Leonid Teplov 
'ar yra 4* kariniai ^tache ir 9

Sudarė Prancūzijos 
* vyriausybę

Antoine Pinay, kurio sudary
toji vyriausybė kovo 11 d. gavo 
parlamento pasitikėjimą 290 
balsų prieš 101 — prieš balsavo 
komunistai ir daugumas gaulistų 
kai jų dalis susilaikė, kaip ir so
cialistai.

Pinay atsistatydinusiame Fau- 
re kabinete buvo transporto mi- 
nisteris. Jo kabinete Europos 
apginklavimo karštieji šalinin
kai gavo svarbius portfelius — 
Rene Pleven krašto apsaugos 
min. ir R. Schuman užsienių.

Europos ūkinės vienybės 
konferencija

Kovo 25 d. Paryžiuje įvyks va
karų Europos valstybių vado
vaujančių žemės ūkio ekspertų 
konferencija, kuri svarstys Eu
ropos žemės ūkio vienybės su
kūrimo galimybes.

Europa šiuo metu perka mais
to iš kitų kraštų už apie 5 bilijo
nus dolerių. Greta Schumano 
anglies ir plieno ūkio suderini
mo, keliamas žemės ūkio suderi
nimo klausimas. Pagal planą nu
matoma siūlyti, kad visi Europos 
žemės ūkio produktų ištekliai 
būtų rezervuoti pačios Europos 
reikalams, bet neparduodami į 
kitus kraštus. Specialus organas 
turėtų prižiūrėti šitų išteklių 
prekybą ir teikti pirmenybių 
prieš kitų pasaulio kraštų par
duodamus produktus. Tas orga
nas turėtų nustatyti ir kainas 
Europos žemės ūkio gaminiams 
ir tt.

— Otava. — Italijos oro laivy
no štabo viršininkas gen. .A. Ur- 
bani lankosi Kanadoje.
_ — Otava. — Kanada- pereitais 

metais iš numatyto 1 bilijono ka
riškų užsakymų 200 mil. neiš
naudojo. Daugiausiai tai sumos, 
skirtos užpfrkųnams užsieny, ku
rių nevykdė.

misija, turinti patikrinti kaip ’ finansinio kracho, į kurį deda vi? 
yra Vokietijoje su pilietinėmis) sas savo viltis Britai.
laisvėmis ar tokiose sąlygose bū- j Korėjos derybos tebesisuka 
tų įmanoma įvykdyti rinkimus. 
Ar ši komisija bus įleista į Rytų 
Vokietiją, tuo tarpu dar neaišku.

Vakariečiai pagaliau žengė dar 
vieną žingsnį. Trys didieji pasiū
lė sudaryti taikos sutartį su Aus
trija. Siūlymo pagrindan padėta 
Maskvos 1941 m. lapkričio 1 d. 
deklaracija dėl Austrijos valsty
bės atstatymo. Siūlymas su
trauktas į 8 punktus: 1) grąžin
ti suverenumą, 2) respektuoti 
nepriklausomybę ir neleisti su
sijungti su. Vokietija, 3) pripa
žinti 1938 m. sienas, 4) okupaci
nes kariuomenes išvesti per 90

apie tuos pačius belaisvių pasi
keitimo ir paliaubų meto prie
žiūros klausimus, pirmyn veik 
nežengdamas. Posėdžiai neduo
da jokių vaisių, bet jie tęsiami. 
Fronto linijose beveik tyla, tik 
JT aviacija įtemptai bombarduo
ja komunistų susisiekimo kelius, 
bei jų mazgus.

Tol. Rytuose nerimą sukėlė 
ilgokai laukti vietminiečių puo
limai prieš prancūzus. Jš Formo- 
zos pranešama, kad ten esą atėję 
ir į kovas įsijungę 15.000 kinų. 
Jei tai pasitvirtins, turėsime 
naują Korėją.

ŽVEJAI PASILIKS JA VALSTYBĖSE
Povandeninis laivas ir lietuvis • Svetimtaučiai vertina lie
tuvių įtaką J A V-bėse. (Niujorko bendradarbio ALMAUS)
• Žiniomis iš Vašingtono Pen- j bar pamini lietuvių buvusią 

silvanijos atstovas Daniel Flood šventę. Štai “America” neperse- 
kongresui įteikė bilių, kuriuo j niai rašė: “Lietuviai žvejai atvy- 
trims lietuviams žvejams išim-Į ko laiku, kada amerikiečiai lie- 
ties keliu būtų duota teisė pasi- j tuviai buvo bepradedą nusimin- 
likti JAV. Tikima, jog šis spe- j ti. Nors Amerikos Balsas paga- 
cialus įstatymas būsiąs priimtas liau pradėjo kalbėti lietuvių kal- 
be kliūčių. • ba, Laisvosios Europos Radijas

Rugsėjo mėnesį iš Lietuvos' delsia. Paskutinėje JT sesijoje 
pasprukęs tūlas Karolis Bober-1 Amerikos delegacija vėl ignora- 
tas šiuo metu tardomas Čikago- vo jų prašymus ir apeliacijas 
je. Paskutinis “pabėgėlis” lietu- protestuoti dėl sovietų nusikalti- 
vis atsirado tikrai keistomis ap- mū lietuvių žemėje... Mes siū- 
linkybėmis kovo mėnesio vidų- Į tome, kad 100 milijonų dolerių 
ryje Karibų jūros saloje. Ameri-' pagalbą pavergtiesiems skirstą 
kiečių spaudos pranešimu, Ame- valdininkai kuo artimiausiai su- 
rikos saugumas tardo tūlą “šuo- sipažintų su lietuvių skelbiama 
mį ar lietuvį”, kuris šio mėnesio tragedija. 1940 metais pavergta 
pradžioje, tuoj po paskelbto so-' Lietuva kartu su Latvija ir Es- 
vietų povandeninių laivų aliar- tija buvo vienos pirmųjų, paau- 
mo Karibų jūroje, buvo pastebė-,kolos ant Stalino-Hitlerio pakto - 
tas Aligandi saloje, netoli Pana-! altoriaus”.
mos krantų. Lietuvis, kurio pa-1 • Nors amerikiečiai, net ir 
varde nebuvo paskelbta, esąs pats Trumanas, kalba, apie “Ru- 
apie 23 metų amžiaus, sakosi iš- į sijos tautas”, visdėlto prasiver- 
sigelbėjęs iš skęstančio mažo lai-' žiąs tautų judėjimas ir jų bran-
vo, kuris iš Floridos gabenęs 
ginklus į prancūzų Afriką(!).

• Visa eilė svetimtaučių yra 
i pareiškę savo nusistebėjimą “dėl 
i lietuvių įtakos kongrese ir JAV 
•vyriausybėje”. Sekant “Kongre- 
1 so pranešimus” jokia kita tauta, 
į tiesa, nebuvo minima taip pa
lankiai ir dažnai kaip .lietuviai.

I Po jų seka lenkai, vengrai ir žy
miai atsilikę visi kiti.

• Amerikos spauda dar ir da-

duolių bei veikėjų būrimasis 
laisvajame pasaulyje yra aiškus 
Rusijos imperijos — kokiais var
dais ji besidangstytų — galas. 
Kazakstaniečiai klajokliai tiek 
išgudrėjo, jog Indijos vyriausy
bei pareiškė nusižudysią, bet ne
grįšiu į “tautų rojų”. “Der Kau- 
kasus”, leidžiamas Miunchene, 
griežtai pasisako prieš “Rusijos 
Laisvinimo Tautų Komitetą”.

(Nukelta į 2 psl.)
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Lenkų spaudos pasipiktinimas
Per šimtą dvidešimt metų ne

buvo nei lenkų nei lietuvių vals
tybės. Tačiau lenkai, ir net lietu
viai, retesniais protarpiais išleis
davo savo tautų gyvenamų plo
tų žemėlapius. Suprantama, že
mėlapiai žymėdavo šiokias ar to
kias ribas. Ir nieko čia nuosta
baus. Pas lenkus net nusistovėjo 
paprotys įtraukti į savus žemė
lapius ir visą Lietuvą, kuri Len
kijai mažiau priklausė, negu 
Pennsylvania Niujorkui.

Iš mano straipsnelio “Tėviškės 
Žiburiuose” lenkai žurnalistai 
patyrė, kad lietuviai dabar ruo
šiasi išleisti stambų Lietuvos že
mėlapį, kuriame bus pažymėtos 
politinės Lietuvos ribos pagal se
niau pasirašytas ir Lietuvos ne
atmestas tarptautines sutartis. 
Tas visai nekaltas pranešimas 
labai “lengvinančiai” paveikė 
galvoseną tūlo lenkų žurnalisto 
p. S. Zybala. Vietoje šalčiau 
svarstęs iškeltą ribų klausimą, jis 
Kanados lenkų laikrašty “Glos 
Polski” išrėžė ilgoką straipsnį, 
suvesdamas su lietuviais sąskai
tas už visus laikus. Jo “patrio
tišką” straipsnį pakartojo “Dzie- 
nnik Chicagoski” ir, rodos, dar 
keli lenkų laikraščiai. Verta to
kį straipsnį ir kartoti, nes tikrai 
daug jame patriotizmo ir... dar 
daugiau blizgančios mizerijos. 
Daug pripeckiota, mažai pagal
vota; ir vien tik kvailybė kyšo 
iš gudrybės... ’

Dabar apie ribas
Visai būtų pravartu p. Zyba

lai, o ir kiekvienam apie tai ra
šančiam lietuviui ar lenkui, ge
rai įsidėmėti, kad K. Pakštas vi
sai nenustatinėja Lietuvai ribų 
pagal grynai savus pageidavi
mus. Jis tik siūlo priimti tarp
tautinių sutarčių, kad ir laikinų, 
ar net kaikieno nebevykdomų, 
jau nustatytas linijas bent tam 
periodui, kol susirinks po būsi
mo karo tarptautinė taikos kon
ferencija ir patvirtins arba kai 
kur pakeis valstybių ribas. Ir la
bai naivu būtų manyti, kad K. 
Pakšto ar visos profesorių komi
sijos priimtos ir žemėlapy gra
žiai išvestos ribos būtų~ privalo
mos bet kokiai tarptautinei kon
ferencijai arba "karo mčtu žy
giuojančioms armijoms.

Ruošiamo žemėlapio pirmasis 
uždavinys bus tarnauti mūsų 
mokykloms ir įvairiems litua- 

_ . _ į nistikos kursams, kurių tremty
Būtų gražu ir kilminga, kad ir išeivijoje lietuviai savąjį himną ’ mes turime' gal apie šimtą. Tu- 

giedotų ne vien tik iškilmių metu bažnyčiose ir salėse, tačiau kiek- : rime tremty apie 80 laikraščių ir 
vieną šventadienį ir sekmadienį po pamaldų. Tik prisiminkime laikraštėlių; žemėlapis bus jų 
nacių laikais šv. Jono bažnyčią Vilniuje, kur veikė amžinos atmin- patalpų papuošalas. Turime 
tiėš kun. Lipniūnas. Kiek ten lietuvių prisirinkdavo! O juos su- daug visokių biurų ir įstaigų, 
traukdavo giedamo Lietuvos himno dvasia ir ugningi kun. Lip- joms^toks žemėlapis bus
niūno pamokslai. Pranys Alšėnas.
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LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ '
Tai mūsų Tautos Himno pirmieji žodžiai. Juos giedodami, nors 

būdami išblaškyti po platųjį pasaulį, pajuntame tvirtesnę jungtį 
su savo gimtuoju kraštu, sielų gelmėse atkuriame savo Tėvynės 
— didvyrių žemės — garbingą praeitį ir įgauname ryžtingumą 
vargti, kovoti ir kentėti dėl Lietuvos laisvės.

Mūšų Himnas — mūsų garbė. Juo, tarytum amžiais nemirštan
čiu testamentu, didysis lietuvis kovotojas Dr. Vincas Kudirka su
rašė mums kilniausius tautos privalumus ir paliko, kad jų niekad 
neužmirštume...

Ir visos tautos savo himnuose išreiškia didžią pagarbą savo 
kraštams bei nusako tautų kilniuosius principus, štai, keletas pa
vyzdžių:

Didžioji Britanija, šalia giedamo God save the King, dar turi 
savo tautinį himną': Tu viešpatauji, Britanija.

Austrai savo himne sako: Austrija, tu puikiausia šalie!...
Estai: Mano tėvyne, mano džiaugsme, mano laime.
Airiai: O, geriausias krašte!
Norvegai: Taip mes mylime šį kraštą.
Latviai: Dievs sveti Latviju.
Švedai: Tu -senas, tu laisvas uostas šiaury.
Šveicarija: O laisvieji kalnai, ir tt. ir tt.
O mes, lietuviai, savo himne giedame: Lietuva, Tėvyne mūsų, 

Tu didvyrių žeme. Iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia.
Nūdien viską yra išplėšęs iš mūsų žiaurusis okupantas, tik šių 

žodžių nepajėgė ir nepajėgs niekad išplėšti. Mes juos nešiojamės- 
ir nešiosimės savo širdžių glūdumoj. Raminomės ir guodėmės šiais 
žodžiais praeityje, raminsimės ir guosimės jais ateityje. Ir, nežiū
rint kokios audros siaustų mūsų gyvenimo kelyje, mes jas perne- 
šim, jei neužmiršim, ką mums Tautos Himnas skelbia.

Tiesa, kartu su prasiveržiančiomis pro geležinę uždangą tra
giškomis žiniomis apie mūsų tautiečių deportacijas, kalinimus ir 
žudymus, pasiekė mūsų ausis ir okupantų padarytas dar vienas 
eksperimentas su mūsų šventąja giesme. Kudirkos parašytąjį him
ną bolševikai panaikino ir griežčiausiai uždraudė. -

Pagal okupantų užsakymą, dabartinei pavergtajai Lietuvai 
Maskvos bernas Venclova parašė naują giesmę, pavadintą “Tary
bų Lietuvos himnu”. Štai to himno žodžiai:

“Tarybinę Lietuvą liaudis sukūrė, 
Už savąją laisvę kovojus ilgai.
Kur Vilnius senasis, kur Baltijos jūra, 
Ten klesti mūs miestai, derlingi laukai.
Tarybų Sąjungoj šlovingoj, •
Tarp lygių lygi ir laisvą, '
Gyvuok per amžius^ būk laiminga,

Brangi Tarybų Lietuva!”
Muziką pritaikė B. Dvarionas ir J. švedas.

zentvagiškų okupantų Ifcksmų, lietuviai 
turime dar < ugiau~suglaudinti gretas, dar dažniau ir karščiau gie
doti savąjį himną, kurio aidai, be abejonės, "dažnai aidi Lietuvos 
giriose, tarp laisvės kovotojų — partizanų eilių, jis tyliai niūniuo
jamas tolimose Sibiro dykumose ir mūsų gimtosiose bakūžėse pa
vergtoj Lietuvoj. ”

ŽVEJAI PASILIKS JA VALSTYBĖSE
(Atkelta iš 1 psl.) rektorius Mr. Fisher “dėl kitų

Kaukaziečiai nelinkę kažkokiam pabėgėlių Spaudimo iš turėtų pa- 
komitetui patikėti savosios atei- reigų pasitraukė”.
ties. R. armijos majoras Aytugan 
viename savo labai įdomių strai
psnių tvirtina, jog Jcaukaziečiai, 
lygiai kaip baltai, ukrainiečiai ir 
gudai, Su nekantrumu laukia iš
silaisvinimo dienos ir amerikie
čių generalinis štabas turįs 
vengti vokiečių štabo klaidų.

• Niujorke susispietę pabėgė
liai su pasitenkinimu priėmę 
amerikiečių vadų atsišaukimą į 
rusų tautą, minint 35 “demokra
tinės Rusijos revoliucijos” meti
nes. Žymūs amerikiečiai 46 kal
bomis paskelbė, kad “laisvės at
gimimas Jūsų krašte leistų iš
vengti III-jo pasaulinio karo”. 
“Amerikos Balsas” ta pačia pro
ga perdavė “1917 metų apžval- ’ 
gą”. Spėjama, jog tai naujųjų 
State Department ir Rusų Lais-

• Kalbėdamas Vašingtone, 
DP komisijos narys H. N. Rosen
feld, pasinaudodamas “Metropo
litam Life Insurance” statistika, 
apskaičiavo, jog įsileistų į šį 
kraštą DP .vertė, skaitant kiek 
būtų kainavęs jų išmokslinimas, 
siekia apie 3 milijardus dolerių. 
(296.730 DP padauginta iš 10.000 
dolerių kiek vidutiniškai kainuo
ja JAV augštasis mokslas). Dau
gumas DP taip gerai įsitaisę, jog 
šiais metais jie valstybės iždui 
sumokėsią apie 57 milijonus do
lerių mokesčių. Jis siūlė tad ati
tinkamai pakeisti imigracijos 
įstatymą, kad būtų galima įsi
leisti daugiau DP (“TŽ” jau bu
vo apie projektą rašyta).

vtaimo Komiteto darbuotojų pa- Į JAV tii daūeuml)s ,)stemos 
stengos. Amerikiečių rimtoji I rinkimus Graikijoje
spauda, komentuodama šį atsi
šaukimą, pastebėjo, jog ”dar 
kartą išreiškiame savo įsitikini
mą, kad vieną dieną naujoji tau
tų šeima, nepriklausoma ar fede
racijoje, kaip jos pačios apsi
spręs, pakeis tą tautų kalėjimą, 
kuris t dabar vadinasi Sovietų 
Sąjunga”.

• Po ilgos agonijos Fordo 
Fondo remtasis Rusijos Komite
tas Niujorke išvirto į Rytų Eu
ropiečių Fondą, kurio preziden
tu išrinktas ukrainiečių mėgsta
mas prof. Kolumbijoje P. E. Mo
sely, gi Melville J. Ruggles, bu
vęs Maskvos ambasadoje atta
che, fondo direktorium. George 
Kennan, dabar paskirtas Amba
sadorium Sovietų Sąjungai ir di-

Graikams svarstant rihkimų 
sistemą, JAV ambasadorius J. E. 
Penrifoy pasisakė už priėmimą 
daugumos, bet ne proporcijona- 
linės sistemos. Ambasadorius 
priminė, kad JAV, duodamos pa
ramą, yra suinteresuotos val
džios pastovumu. Dėl to Graiki
joje kilo didelis triukšmas. JAV 
prikišama, kad kišąsi į vidaus 
reikalus.

— Stuttgartas. — Naujai su
kurtoj jungtinėj Badeno, Wuer- 
ttembergo-Badeno ir Wuerttem- 
bergo Hohenzollemo valstybėje 
rinkimus į steigiamąjį seimą lai
mėjo krikščionys demokratai, 
nors absoliutės daugumos ir ne
gavo.

Sūkurys apie Lietuvos ribų, klausima
-.i. ...... - .

j reikalingas. Bet žemėlapiai veik 
visuomet rodo ir valstybių arba 
tautų esamas arba buvusias ri
bas.

Su Latvija mums pavyko 1921 
m. arbitražu nustatyti ribas, ku
rių šiuo metu niekas nebeginči- 
ja. Net nei vokiški, nei rusiški 
okupantai jų nekeitė. Yra rimto 
pagrindo manyti, kad ir po karo 
jos pasiliks kaip buvę.

Siena su Gudija
Administracinė siena tarp Tik

rosios Lietuvos (Lithuania Pro
pria) ir Lietuvos gudiškų pro
vincijų pirmą sykį tiksliau nu
statyta buvo 1566 m. Lietuvių 
šone tuomet liko 99,000 kv. km., 
ogi gudams liko bent dvigubai 
tiek. Lietuvai atsistatant, pasira
šant taikos sutartį su Sovietų 
respublikomis Maskvoje 1920 m. 
liepos 12 d., Lietuvos plotas su
siaurėjo, nes teko Gudijai užleis
ti Dysnos ir Vileikos apskritis.

Kaikurie gudai dabar nenori 
pripažinti 1920 m. sienų su Lie
tuva ir savo žemėlapiuose į Gu
dijos ribas įtraukia ir patį Vil
nių, gerą dalį Dzūkijos ir net vi
są latvišką Latgaliją. Dėl šito 
lietuviškos sferos visai nesijaudi
na ir turi pagrindo nesijaudinti; 
bet gudams reiktų bent apie tai 
pagalvoti. Bet labai daug gudų 
neskaito Vilniaus savu miestu. 
Vienas senesnis jų politinis emi
grantas man pasakė; jei Gudi
jai nepriklausomybės laimė da
bar dar flenusišypsotų, tai ge
riausia gudams būtų, kad Lietu
va užimtų kuo daugiausia gudiš
kų plotų, duotų jiems autonomi
ją ir pribrandintų juos prie sa
vistovaus politinio gyvenimo.

— Rio de Janeiro. — JAV ir 
Brazilija pasirašė savitarpinės 
pagalbos sutartį vakarų hemis
ferai ginti.

KAZYS PAKŠTAS

Daugumas jų nenori pripažinti 
1920 m. ribų, bet išmintingesnie
ji ieškotų plataus kompromiso 
su Lietuva. Pagal jų žymų ir iš
mokslintą dvasiškį (iš Barano
vičių) Arkadij Arte. Liubimiec, 
Vilnius privalo likti Lietuvos 
sostine ir negali būt paliktas vi
siškai pasieny. Tačiau Lietpva, 
pagal jį, turėtų užleisti Gudijai 
Naručio ežerą ir siaurą plotą že
mės su geležinkelio ruožu Molo
dečną—Lyda—Mastai Jo propo- 
nuojama Lietuvbs-Gudijos siena 
būtų vos trupučiuką pataisyta 
Curzono linija, pasirašyta Spaa 
miestely Lenkijos, D. Britanijos, 
Prancūzijos ir Italijos užsienio 
ministerių 1920 m. liepos 11 d. 
Panašių nuomonių man teko pas 
gudus sutikti ir daugiau, mąn 
važinėjaht po Vilniaus kraštą 
1930 ir 1934 m. Kokia bus Lietu- 
vos-Gudijos siena po karo — dar 
neįmanoma atspėti. Tačiau iki 
tolimos būsimos taikos konferen
cijos Lietuvai.nėra prasmės 1920 
m. sieną keisti, nors okupantai 
ją ir keitė: Vbkifetija 1041-44 m. 
Lietuvai pripažino 67.200 kv. km, 
žinoma be Klaipėdos krašto, net 
be Druskininkų. Rusija šu Gudi
ja dabar pripažįsta paleckinėi 
Lietuvai 65,197 kv. km. Jie grą
žino Klaipėdą ir Druskininkus, 
bet atėmė Ašmenos ir Svyrių 
apskritis.

Siena su Lenkija
Sienų klausimu bėt kurioje 

tautoje gali rastis maksimalistų 
ir moderatų, nuosaikiųjų. Tipin
gas maksimalistas lietuvių tarpe 
buvo J. Gabrys. Pas lenkus mak
simalistų'labai daug. Prie nuo
saikiųjų lietuvių skirtume prof. 
Petrą Klimą, buvusį pasiuntinį 
Paryžiuje. 1916 m. ir kiek vėliau 
jis nemana vertingų knygelių 
sienų klausimu parašė lietuviš
kai, vokiškai ir prancūziškai 
(slapyvardžiu Vęrbelis, Werbe- 
lis). Jo labai įdomi ir gal pati 
pirmoji lietuviška sienų studija 
buvo išleista Vilniuje 1917 m.: P.

Klimas: Lietuva, jos gyventojai 
ir sienos. Priede — žemėlapis. 
Mažosios Lietuvos ribų klausi
mais jis tuomet nerašė, nes ir, 
taip jam teko sėdėti vbkiečių ka
lėjime... Apie Mažosios Lietu
vos sienas nuosaikias nuomones 
yra surašę to krašto gyventojai 
ir puikūs žinovai, kaip J>r. V. 
Gaigalaitis, Vydūnas ir kiti.

Pirmojo Pasaulinio karo me
tu ir pas lenkus dar buvo nuo
saikių nuomonių. J. K Grabski 
ir R. K. Lednicki, du labai žymūs 
Lenkijos politiški vekėjai (vė
liau ministerial) to karo metu 
Maskvoje išleido rusiškai propa
gandinį Lenkijos žemėlapį; “Et- 
nografičeskajaKarta Rftzseleni 
ja Polskago Natoda”; jame auto
riai parodo lenkų pročėhtą kiek
vienoj apskrity Rusijos, Vokieti
jos ir Austrijos. Pagal tą etno
grafinį žemėlapį Lenkija baigia
si Suvalkuose, prieina prie Sei
nų, bėt nepasiekia Nemuno, ogi 
gudiškose Gardino gubernijos 
dalyse lenkų procentas svyruoja 
tarp 2 ir 15%. . . .

Nilo atio žemėlapio beveik ne
siskiria kito stambaus Lenkijos 
valstybes vyro Roman Dtnows- 
kio knygoje “La Question Polo
naise*’ atspaustas Lenkijos etno
grafinis žemėlapis. Pagal Dmows 
kį, Lenkija nepasiekia Gardino, 
nors gan arti prieina. Ogi Vil
nius su apylinke jame parodytas 
kaip nedidelė, tolima lenkiška 
sala. Į Dmdwskio žemėlapį labai 
panašus irbuvusio Rusijos užsie
nio reikalų ministerio prbf. P. 
Miliukov etnografinis Lenkijos 
žemėlapis, išleistas knygelėje 
“Voina įPolša”, Maskva, 1914 
m. Bet pas jį nėra nei lenkiškos 
salos Vilniuje.

Jei visi būtume gana protingi 
panaudoti to paties periodo (1909 
-1918) čia minėtų penkių nuosai
kiųjų ir kartu labai žymių poli
tikų (lenkų Lednickio, Grabskio 
ir Dmowskio. ruso Miliukovo ir 
lietuvio Klimo) etnografinius

Jei tuo metu Vokietija bus dar 
ne perdaug galingas veiksnys 
Europos politikoje, tai gali atsi
rasti progų mums atgauti net 
Karaliaučių su apylinkėmis, ku
riose žmonių masė dar kalbėjo 

i lietuviškai 16-me amžiuje ir net

žemėlapius, tai didesnieji terito
riniai ginčai tarp lietuvių ir len
kų turėtų atkristi, tektų ginčy- ________
tis tik dėl kelių mišrių pasienio vėliau, 
valsčių pietinėje Suvalkijoje. O _ . -
ir šiuo klausimu vienas Lenkijos Vą" (imtinai "šu Ka"rririučišši?) 
pulkininkas pareiškė nuomonę, pasiremdama lietuviškais etno- 
kad bent keletas lietuviškų pa- ^finiais daviniais, pasinaudo- 
sienio valsčių nuo Vižainio iki
Seinų turėtų būt perleista Lietu- ekspertais ir žadėdama tą kraštą 
vai Ir tai būtų gan praktiškas sugrąžinti Lietuvai, kad ir suso-

sienio valsčių nuo Vižainio iki

siūlymas, nes juk per 20 lenkiško 
valdymo • rtietų to mažo ruožo

Rusija atskėlė Mažąją Lietu-

dama net sovietinės Lietuvos

vietintai. Mažajai Lietuvai pie
tinę ribą nustatė Potsdamo kon-

lenkinimas nepatarė pažangos.' ferencija, kur sutartį pasirašė 
Lietuviai ten kieti kaip titnagas.»Sovietų, Amerikos ir D. Britani- 
Dėl mažų objektų vis lengviau jos augšČiausieji politikos vado- 
būt susitarti. Panašių nuomonių vai Mes galime toj linijoj įžiūrė. 
dabar vis daugiau atsiranda ir: šabloniškumo, skubotumo ir 
pas lenkus. Daugelis jau yra man ‘ netjkslumo ženklų, bet šiuo me- 
sakę, kad Lenkija nebegali to-. įU geresnės linijos neturime už 
liau sau leistį tos didelės praban- Potsdamo. Tad ir patartina ją 
gbs: pyktis ir erzintis dėl sienų Lietuvos žemėlopiuose vartoti, 
griežtai su visais kaimynais, kol ji bus patvirtinta ar pakeista
Man rodos, kad Lenkijai yra pui
kesnių kelių į nacionalinę didy
bę, negu iš savo mažesnio kaimy
no atimti sostinę ir vienintelį 
stambesnį miestą, dėl to, kad ja
me yra ir lenkiškų kultūrinių 
tradicijų ir gan daug lenkų gy
ventojų. .Kad ir Lietuva maža, 
bet ji moka parodyti dėkingumą 
korektiškiems ir draugiškiems 
kaimynams.

Mažosios Lietuvos pietinė 
siena

Dabar dar sunku tiksliai nu
matyti, kas per karą ištiks Ma
žąją Lietuvą ir visus Rytų Prū
sus. Jei karo’ metu Vokietija tu
rės stiprią savo armiją ir tvirtą 
amerikiečių paramą, tai tuomet 
labai maža' progų Lietuvai at
gauti Tilžę su Karaliaučium, 
nors lenkų londoniškė valdžia 
yra pasisakiusi už mūsų teises į 
Mažąją Lietuvą. Į Karaliaučių 
gali sugrįžti vokiečiai kolonistai. 
Bet kol kas vokiškos armijos dar 
nėra ir jos kūrimas išrodo būsiąs 
labai lėtas irvargingas. Jei rusai 
karą pradėtų Vak. Vokietijai dar 
neapsiginklavus,- jie pasiektų,

augštesnių tarptautinių instanci
jų. Tai, kad-Paleckio ekspertai 
Potsdamo linijai išvesti turėjo 
trupučiuką įtakos,—neteikia Pa
leckiui jokio tarptautinio ar lie
tuviško pripažinimo. Juk ir len
kai labai džiaugiasi naujomis 
sienomis vakaruose (Neisės — 
Oderio linija), tačiau Lenkijos 
susovietinimo kratosi kaip pik
čiausio šašo.

Mažoji Lietuva, rusų pakrikš
tyta Kaliningrado sritimi, kurį 
laiką buvo net Soaj. Lietuvai ski
riama, bet galop Maskva nutarė 
ją valdyti be Paleckio tarpinin
kavimo, tad priskyrė ją Rusijai 
ir prdvedė skubotą rusifikaciją, 
lietuviškus vietovardžius pakeis
dama rusiškais ir visą kraštą 
bent skystai užkolonizuodama 
rusais. 1950 m. Maskvoje išleis
tas “Geografičeskij Atlas SSSR” 
(lapas 14-15), rodo visą (65,197 
kv. km.) sovietinę Lietuvą per
dėm lietuvišką. Matomai, kad 
nauji gausūs rusų valdininkai, 
šnipai ir kariuomenė nelaikomi 
pastoviais vietos gyventojais. 
Tačiau Mažoji Lietuva (t.y. Ka-

A. V-F ' V . • ......

tur būt, Ispanijos pasienį. Bet! liningrado sritis) rodoma rusų 
karo pabaigoje jiems reiktų visą ■ spalva, t.y. jų neva pilnai ir ga- 
grobį atgal per gerklę išmesti.! lutinai kolonizuota.

Liet. tremtiniai Šveicarijoje
K. TRUSKAKam teko keliauti po Šveicari

ją, galėjo pastebėti Jdekviena- 
me mieste gražios ir simpatiškos na, veituj laukėme kelias valan- 
moters stovylą, vienoje ranko- das miške pasienio sargybos, 

: je laikančią ietį, o kita ranka pa- ' - -
sirėmusią ant skydo, kuriame 
yra Šveicarijos valstybės ženk
las — kryžius. Taip šveicarų 
vaizduojama Šveicarija — Mut
ter Helvetia (motina Helve
tia). Moters grožiu ir simpatiš
kumu šveicarai nori išreikšti 
krašto grožį ir tautos nuošir
dumą.

Šveicarai gana gudria sukta 
politika ir dėka savo geografi
nės padėties mokėjo išlaikyti 
neutralumą, atkreipti pasaulio 
dėmesį ir savąjį kraštą padaryti 
turistų, tarptautinių konferenci
jų bei suvažiavimų centru. Be 
to, turėdama kelis universitetus 
ir nemaža kitų mokslo įstaigų, 
sutraukia studijuojančio jauni- 
mor iš visų pasaulio kraštų. Jo 
dauguma yra turtingųjų arba 
žymių valstybės vyrų vaikai, ku
rie, grįžę į savo kraštus išgarsi-1 
na Šveicarijos vardą ir sudaro Są
lygas tarp tų kraštų artimes- 
niems ryšiams. Todėl nenuosta
bu, kad mažoji Šveicarija yra la
biau žinoma visuose pasaulio 
kampuose, nei kokia didelė vals
tybė. Ištisus šimtmečius neka
riavusi ir neturėjusi jokių gin
čų su savo kaimynais, įgijo tai
kingos valstybės vardą, o karo 
atveju, teikdama nuo karo nu- 
kentėjusiems pagalbą, šveicarų 
tauta išgarsėjo savo, dideliu hu
maniškumu.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais daug kas iš mūsų buvo 
Šveicarijoje ir grįžo susižavėję 
krašto grožiu, tvarka ir šveica
rų mandagumu. Tačiau, tik ne
dideliam skaičiui lietuvių teko 
ten būti netekus tėvynės, ieškant 
prieglaudos tame krašte. O tik 
atsidūręs nelaimėje gali pažin
ti ne tik draugus, bet ir ištisas 
tautas.

Pereinam sieną
Griūvant III Reicho galybei, 

1945 metų balandžio 21 d. su di
desniu būriu, apie 70 lietuvių, 
peržengėm nelegaliai Vokieti- 
jos-Šveicarijos sieną. Daugumas 
iš mūsų daug gero buvome gir
dėję apie Šveicariją, todėl su 
didžiausiomis viltimis ėjome ten 
ieškoti prieglaudos. Perėję siė-

kuri paimtų mus savo globon, 
Nesulaukę, išėjome keturiese pa
tys jos ieškoti. Paėję apie pora 
kilometrų, pamatėme prie medi
nio barako du kareivius, į ku
riuos tiesiai ir pasukome. Juo
du, pamatę mus visai arti, sumi
šo ir nežinojo ką daryti. Grie
bės šautuvų, bet, matydami, kad 
esame neginkluoti, aprimo. Tuo
jau paaiškinome, kas esame ir 
kokiu tikslu čia atėjome. Jie lie
pė mums palaukti, kol iššauks 
savo vadą, esantį gretimame kai
me ir paleido du šūvius. Praėjus 
arti valandos laiko ir nesulau
kus vado, dar pakartojo du šū
vius. Po kokių‘15 minučių pasi
rodė karininkas. Kareiviai įsakė 
mums atsisukti į medinį baraką 
ir iškelti rankas, o atėjus vadui 
vienas iš jų tuojau atraportavo, 
kad jie mus sulaikę ir dar nepa
darę kratos. Vadas įsakė jiems 
apčiupinėti mūsų kišenes, o nie
ko neradus, liepė atsisukti ir nu
leisti rankas. Mes jam pakar
tojome, kas esame ir kokiu tikslu 
čia atvykome. Jis mums pareiš
kė, kad tą dieną sienos apsaugą 
perėmė iš pasienio policijos ka
riuomenė ir nuo tos dienos 12 
vai. yra įsakyta nieko neįsileisti 
per sieną į Šveicariją, todėl mes 
turį grįžti į Vokietiją, o jeigu 
norime eiti į Šveicariją, turime 
eiti per muitinę, kuri yra. už de
šimties kilometrų. Mes jam pa
aiškinome, kad esame perėję sie
ną prieš 12 vai. ir kad su mumis 
kartu yra perėję sieną gana di
dokas būrys žmonių, nemažai 
moterų ir mažų vaikų, kurie da
bar yra netoli sienos miške. Da
vęs kareiviams griežtą įsakymą

Neseniai atbėgę Lietuvos žve
jai, kilę iš trijų kraštų (Žemaiti
jos, Panevėžio ir Zarasų), daug 
keliavę po Lietuvą ir kelis kar
tus buvę. Vilniuje, patvirtina-tėi;. 
ką tik minėtas Rusijos žemėla
pis rodo: visos Lietuvos kaimas 
yra perdėm lietuviškas, žmonių

• t • > 
mus saugoti, liepė mums nuro
dyti, kur yra tie likusieji. Ir taip 
mes keturi, lydimi kareivių su -v ■ v- , . , . -
atkištais į mus šautuvais, grįžo-i įsv’®z^a labai datig, yra net visai 
me atgal prie būrio. Priartėję, 
šaukėme visa gerkle, kad ir visi. — • ,,
sakytų, jog yra aėję prieš 12 vai., į se dykumose rusa vis dėlto bijo 
jeigu būtų klausiami.

Pasirodė, kad mūsų įspėjimas 
nebuvo veltui, nes tuojau buvo 
klausiami, kada perėjo sieną. 
Liepė visiems palikti daiktus ir 
eiti nakvynei, kuri būsianti ne
toli, vos 10 minučių kelio. Daik
tų kaikurie buvo atsigabenę ga
na daug, nes prie sienos atvyko 
su prikrautais vežimais, kuriuos 
tempė jaučiai. Tas pirmasis- įsa
kymas jau sukėlė didelį susijau
dinimą, nes niekas nenorėjo 
skirtis nuo paskutinio turto, tik 
kada būVo išaiškinta, kad turtas 
bus saugomas per visą naktį ka
reivių ir rytojaus dieną atgaben
tas į tą vietą kur būsime, šiek 
tiek suteikė pasitikėjimo ir nors 
su dideliu atsidėjimu, vienas 
kitas sugriebęs nors čemodaną 
leidosi į kelionę nakvynėn. *

(Bus daugiau)

į tuščių nedidelių ruožų, kur kai- 
! mai nebeturi gyventojų. Bet to-

— Belgradas. — Tito pareiš
kė, kad Jugoslavija po karo iš 
vakarų paramos gavusi už 1 bi
lijoną dolerių. Dėl to nereikėję 
duoti nei Hpncesijų, nei komu
nistinių principų. Prieš paramą 
Jugoslavijai agituojąs Vatikanas 
ir kaikurie katalikų sluogsniai.

— Londonas. — D. Britanijoje 
pasireiškia keistas reiškinys — 
kaikuriuose miestuose gatvės 
pilnos bedarbių, o kitur — kur 
karo pramonė — įmonės negau
na darbininkų.

— Regina. — Snukio ir gerk
lės liga Kanadai tuo tarpu jau 
kainavo apie $40.000.

Ar jau turi
"Žiburių” Spaudos Bendrovės šėrę?

šių metų šorų platinimo vajus pradėdamas 
kovo mėn. S dienų. Vienas šėras — $10. Garan
tuojama Bendrovės turtu—spaustuvės mašino
mis. Įsigyti galima Toronte pas valdybos narius 
'sekmadieniais po pamaldų spaustuvės patalpose

,____  arba paštu — 941 Dundas St W., Toronto, Ont

kolonizuotis; pagal žvejų aiškini
mą, jie labai biją vis dar pasi
reiškiančios partizanų veiklos. 
Sako, paskiri kolonistai negalį 
ten ilgai gyvi išlikti. Bet mies
tuose visur gan daug rusų; kai- 
kuriuose miestuose jie sudarą 
apie trečdalį ar net truputį dau
giau gyventojų. Lietuvoje be
veik išnyko vokiečiai, žydai ir 
lenkai. Pastarųjų dar yra likę 
apčiuopiamų likučių. Ogi gudais 
dabartinių ribų sov. Lietuvoje 
užsirašė tik 20,500. Tad vietoje 
žydų, vokiečių ir lenkų, miestuo
se erdviai įsikūrė nusavintuose 
namuose rusai. Sovietinių ribų 
Lietuvoje miestuose normaliai 
tilpdavo apie 25% iSsų Lietuvos 
gyventojų (1941 m. 3,238,000). 
Išeitų, kad miestelėnai sudaro 
apie 800.000 gyv. Jeigu jų tarpe 
rusų yra per trečdalį, tai gal būt 
Lietuvos miestuose įsikūrė apie 
300.000 rusų. Žinoma, jų vis dėl 
to yra pabarstytų po truputį kai- 
kur kaimuose ir kolchozuose, kur 
jie užima beveik visas pelninges
nes vietas ir naudojasi stipria ap
sauga nuo partizanų veiklos.

Pagal esamas sutartis visa 
Lietuva, kartu su Mažąja Lietu
va, dabar sudaro 99,350 kv. km. 
arba 38,363 kv. mylias. Tos, o gal 
dar ir kitos, ribos ir numatoma 
parodyti būsimam Lietuvos že
mėlapy.

Žinoma, būsimose taikos kon
ferencijose bus labai daug ginčų 
dėl sienų tarp daugelio valsty
bių. Gal bus ir naujų karų. Ka
rams Išvengti, autorius siūlo or
ganizuoti ' The International 
Court of Territorial Justice. Jo 
veikla turėtų labiausiai apimti 
apie 20 Vidurinės Europos tau
tų, iš anksto sutariant laikinai 
pripažinti dabartines faktines 
sienas,' ogi įvairių pataisų reika
lauti užvedant bylas minėtame 
teisme. Tik per visų pripažintą 
teismą Vidurinė Europa galėtų 
išvengti kokio tuzino karų ir be
galinio chaoso. Tad šios įstaigos 
įkūrimu verta jau dabar pasirū
pinti politikos vadovams ir 
įvairių tautų diplomatams.

f
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Renkant

Tačiau kiekvienas rinkėjas tu-

Iš Švento Kazimiero minėjimo Toronte: viršuje iš kairės į dešinę: 1) jaunesn. ateitininkų melodeklamatorių grupė, 2) jaunesn atei- kių plastinis paveikslas “Pavergtoji Lietuva”, 3) solo dainavusi liet, šeštad. mokyklos mokinė Gotceitaitė ir deklamavusi šv. Juozapo kolegijos mokinė B. Grigaitytė, 4) viršuje lietuviškos radijo programos vaikučių choras, prie pijanino D. Zubrickaitė. Apačioje: iš 
kaires į dešinę: 5) programoje dalyvavusios jaun. ateitininkės; 6) jūrų skautų tautinių šokių grupė šokio metu. Foto Juozo Dvylaičio.

PRAMONĖ IR SAVŲ ŽALIAVŲ APDIRBIMAS
DAR DĖL JAV IR NEPRIKL AUSOMOS LIETUVOSĮ mano samprotavimus dėl Lietuvos ūkinės, padėties Europos Valstybių federacijoje p. Basaly- ' kas atsiliepė pagriežtintu tonu teigdamas, kad ir menkas darbas įmonėje darbininkui pelningesnis “negu rinkti uogas” ir kad be pramonės, iš žemės ūkio neįmo- noma esą išsilaikyti kraštui.Aš suprantu, kad geležies išdirbiniai daugiau duoda naudos, negu žemės ūkio produktai. Net galiu pailiustruoti pavyzdžiu. Argentinoje prieš pat pasaulinį k^rą. tona geležies rūdos kaštavo tarp 5 ir 20 pezų, geležies *tona kaštavo 150 pezų, plieno — 2000, supiaustyta į lakštus, tinkančius peiliams gaminti —- 20.000, o perdirbta į laikrodžio reikmenis, jau kaštavo 70.000.000 pezų. Deja, viso plieno laikrodžių dalims perdirbti negalima, nes tiek jų nereikia. Pramonininkas yra priverstas gaminti ir vielas, ir vinis ir kitokius gaminius, kurių kainos, palyginamai, yra pigios. Pramoninis kraštas gali gyvuoti tik tada, kai turi savo mineralų ir savo akmens anglių. Be to, jis privalo turėti didelę vidaus ir užsienio rinką. Mūsų juk nesama nei trijų milijonų. Jeigu mes viską norėsime patys gaminti, kitos valstybės taip pat norės viską gaminti savo namuose. Ir mažas fabrikėlis kaikuriom prekėm gali Lietuvos rinką užpildyti per trumpą laiką.Kaikurie gaminiai duoda didelį pelną, bet, palyginus, jų mažai parduodama. Radijo aparato tikroji vertė yra 80 pezų, bet jis parduodamas už 500 pezų. Pelnas labai didelis, bet nereikia užmiršti, kad tas aparatas praguli pora metų sandėlyje ligi kas jį nuperka. Nei vienas pramoninis kraštas savo rinka negali pasitenkinti, jos priklauso nuo užsienio rinkos. Tokiu būdu, pramoniniai kraštai lenda su savo gaminiais, visai nesiskaitydami su priemonėmis, į tuos kraštus, kurių pramonė nėra išsivysčiusi. Dėl tų rinkų, yra kilę beveik visi karai, neišskyrus nei paskutiniojo.

Kuriantis Jungtinėms Europos 
Valstybėms ' Vokietija beabejo 
reikalaus, kad ji turėtų privile
gijų savo gaminiams žemės ūkio 
kraštuose. Lietuva, kaip minė
jau, negali turėti savo pramonės 
gaminiams užsieninės rinkos, o 
savoji per maža. Be to, Vokieti
ja visuomet turės priemonių mū
sų industrijai sunaikinti. Vokie
čiai labąj -lengvai gali pasekti 
gen. Franko, kuris anglams pa
sakė: “Daugiau Ispanija Anglijai 
vario žaliavos pardavinėti nebe
galės. Privalėsite pas mus pirk
ti jau pagamintas vielas”. Tad 
Lietuvai tiktų atsisakyti nuo 
pramonės, bet savu keliu reika
lauti, kad pramoniniai kraštai at-

yra susijusi su žemės ūkio pro
duktais.

-
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nigų maisto reikalams, negu pramoniniams gaminiams pirkti. Tokiu būdu komercinė persvara visuomet yra žemės ūkio produktų naudai. Žinoma, žiūrint, kad ūkininkas nebūtų labai išnaudojamas. Prileiskim, ūkininkas turi sodą. Atvažiuoja pas jį pirklys ir už mažą sumą vaisius dar ant medžių nuperka. Paskiau to paties ūkininko vaikus samdo vaisius nuraškyti. Tas pats ūkininkas savo vaisius veža į miestą ar geležinkelio stotį jau pirklio pasamdytas. O visa tai jis pats galėjo padaryti.Dabar dėl mėlynių rinkimo. Neturtingų tėvų mergaitė nueina į mišką uogauti. Pririnkus ąsotį, kuriame telpa 7-8 kg., neša į miestelį parduoti. Pasitinka ją žydas ir visai nesidrovėdamas pasiūlo vieną litą, tuo tarpu kai ji turėjo gauti nuo kiekvieno klg. 1-1.20 lit. Pasak p. Basalyko, vokiečiai, ir neprabangiai gyvendami, mėlynių nerinkę, bet pamiršo, kad pas mus ir apynių nekultyvavo, o daug kur jų ištisi ūkiai; iš Italijos į Argentiną atvežtas džiovintų grybų klg. kaštavo 120 litų. Pietų Amerikos kontinente mėlynės, agrastai, gervuogės, girtuoklės ir kt. yrą visai nežinomi dalykai. Riešutai yra prabangos dalykai. Lietuvos valstybė bus tvirta ūkiškai, jei ūkininkas gyvens pasiturinčiai. Į ž. ūkį mes turime visą dėmesį kreipti,-nes 79% visų gyventojų verčiasi žemės ūkiu, 2% valdininkų ir valstybės tarnautojų, 12% prekybininkų, amatininkų ir laisvosios profesijos žmonės. Lieka tik 7% darbininkų. Jeigu Lietuvoje turėsime didelius alaus bravorus, alkoholinių gėrimų dirbtuves, spausime vyną,
Kviečiama paremti E. Simonaitį

Mažosios Lietuvos Tarybos 
pirmininkas Erdmonas Simonai
tis, 4 metus laikytas kacete, bu
vo išgavęs kacetininkams pri
klausančią pensiją. Grupei Klai
pėdos nacių, jų tarpe ir dabar 
augštai iškilusiam, buvusiam 
Klaipėdos kr. direktorijos pirmi
ninkui O. Schreiber, apskundus, 
kad Simonaitis kacetan patekęs 
ne kaip nacizmo priešas, bet kaip 
valstybės išdavikas, dalyvavęs 
paruošime Klaipėdos krašto “už
grobimo”, pensija jam buvo nu
traukę. MLTarybos pirminin
kas p; Simonaitis liko be jokio 
pragyvenimo šaltinio.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos centro valdyba nutarė 
p. Simonaitį paremti materialiai 
tol*, kol-byla išsispręs jo naudai 
ir kreipėsi į visus MLBD sky
rius bei p. S. bičiufius, kviesda
ma prisidėti prie jo šalpos. Mont
realio ir Toronto MLBD skyriai 
pereitais metais jam pasiuntė 
$100. Dabar sudarytas specialus 
šelpimo planas, pagal kurį nu

turėsime savas skerdyklas, malūnus, lentpiūves, konservuosime ir džiovinsime vaisius, suorganizuosime žemės ūkio produktų supirkimą padoria kaina, pravesi- me gerus kelius, išreikalausime uostą ir įsigysime prekybinių laivų, krašto biudžetas susibalansuos labai gerai.Žinoma, ši mano nuomonė yra tinkama tuo atveju, jei Lietuva būtų Jungtinių Europos Valstybių narys, bet jeigu ji būtų visiškai nepriklausoma, ji savo namuose privalėtų turėti tiek pramonės, kiek tik ji pajėgtų turėti.Vladas Veselauskas.Red. pastaba: Ekonomijos moksle yra elementarinis dėsnis, kad betkurio krašto pramonė turi remtis savo krašto žaliavom, kad žemės ūkio kraštuose natū-
KAM TOKIE BAISŪS BAUBAI?Buvęs Lietuvos atstovas Berlyne p. min. K. Škirpa “Dirvos” Nr. 10, kovo 10 d., išspausdino ilgą straipsnį “Suspenduotų Lietuvos pasiuntinių padėtis”, kuriame teigia, kad kažkas kažkur ir kažkada kvestijonavęs Lietuvos pasiuntinių ir įgaliotų minis- terių mandatus ir kad tai esąs niekuo nepagrįstas lengvapėdiškumas, kuris galįs kliudyti Lietuvos “suspenduotų” pasiuntinybių restauravimui ir tepatarnau- jąs Lietuvos nepriklausomybės atstatymo priešams, pirmoje eilėje Maskvai.Šiurpas ima skaitant tokius žodžius. Bet ar tik ne perdaug ponas ministeris užsidegė?Straipsnyje dėstoma, kad diplomatiniu atstovu tampama ga-

Numatyta, kad šiemęt per pir
mus 6 mėn. po $50 pasiųs šie 
skyriai: Montrealio, Toronto, 
Čikagos, Niujorko, Omaho, Mel
burno ir Adelaidės.

MLBD Centro Vald. visiems 
skyriams yra išsiuntinėjusi spe
cialų atsišaukimą, kuriame vi
sus skyrius prašo pranešti ar jie 
galės numatytus $50-pasiųsti,* jei 
negalės pilnai, tai kiek galės, nes 
norima planą šiaip ar taip įvyk
dyti. Pabaigoje savo atsišaukimo 
MLBD C. Vald. reiškia vilties, 
jog savo priešams parodysime 
moką ne vien žodžiais kalbėti.

Atsišaukime nesakoma, kaip 
prie šio darbo turėtų prisidėti 
pavieniai asmenys, bet mums at
rodo, kad tiksliausia būtų, kad 
tokie savo aukas siųstų MLBD 
Centro Valdybai, kuri iš jų ga
lėtų sudaryti fondą, iš kurio bū
tų papildoma $50 suma, jei ku
ris MLBD skyrius jos atitinka
mą mėnesį sudaryti nepajėgtų 
arba panaudotų tą fondą specia
lioms bylos vedimo išlaidoms 

rali yra tik jo produktų apdirbimo pramonė, o visa kita yra tik bėdos išeitis ir reikalinga muitų apsaugos, nors tam tikrose konjunktūrose ir neišvengiama. Dėl to, šiuo klausimu pakartotinai pasisakius abiems pusėms, ginčą laikome baigtą. Valstybių junginių problemai be politinių yra dar visa eilė plataus masto ūkinių klausimų, o mūsų krašto at- vejy, atrodo, tiktų ekonomistams pasvarstyti klausimą, kaip galėtų atsiliepti į mūsų krašto ūkinę raidą faktas, kad mūsų aplinkoje būtu visa eilė žemės ūkio kraštų, koks to junginio svoris galėtų būti pasauliniame ūkyje akivaizdoje naujų pasaulinių_ užsimojimų (pav. Vakarų Europos geležies ir anglies pramonės sujungimas), kokių santykiavimo formų lauktina su kitais pasauliniais ūkiniais centrais, ypač su dabartiniais pasaulio maitintojais?
vus atitinkamos vyriausybės sutikimą numatytą atstovą priimti, jam gavus savos vyriausybės paskyrimą ir įvykdžius akreditavi- mąsi oficialia kredencialų įteikimo tvarka. Gi diplomatiniu atstovu, esą, nustojama būti tada, kai sava vyriausybė atšaukia arba grąžina kredencialus toji vyriausybė, prie kurios diplomatas yra akredituotas. Lietuvos atstovai buvę įsiteisinę, įteikdami kredencialus “pagal tuose kraštuose galiojusius pro- tolkolo nuostatus”, nebuvę atšaukti, kredencialai jiems nebuvę grąžinti, tad jie tebesą diplomatiniai atstovai ir tt. Ministe- ris neprileidžiąs, kad kas nors teigtų, jog diplomatiniai atstovai nebeegzistuoją dėl to, kad nebeegzistuojanti valstybė, kurios vyriausybė juos akreditavo. Tai būtų palaikymas Lietuvos priešų tezių.Visiškai teisingai. Tačiau p. ministeriui netinka susipainioti nei faktuose, nei juridinėse sąvokose. 1

Kam kaišioti baubus, kurių 
niekas niekad nestatė? Kas gi iš 
lietuvių kada nors panašiai tei
gė? Prie šitokių nesąmonių juk 
dar niekas niekad nebuvo pri
ėjęs. Jei kas prie to prieitų, tu
rėtų juk nepripažinti ir funkci- 
jonuojančių mūsų, atstovybių. 
Mūsų spaudoje, tiesa, buvo pasi
sakymų, kad kaikurie mūsų 
diplomatai šiandien, deja, diplo
matinio statuso nebeturi. Mūsų 
pačių akimis, jie turėtų tebebū
ti mūsų krašto atstovais visur, 
kur buvo akredituoti, tačiau, de
ja, p. min. Škirpa pats gerai ži
no, kad daug kur jie jau tokiais 
nebelaikomi. Ir tai nėra asmenų 
klausimas, bet atstovybių. Jei p. 
min. Škirpa savo grėsminguo
sius išvedžiojimus norėjo pada
ryti įtikinančiais, turėjo pana
grinėti ne kaip diplomato statu
sas įgyjamas “pagal protokolą” 
bei kaip prarandamas, bet kaip

Jau kartą čia buvo minėta, kad PLB suorganizavimas — priešpaskutinis etapas į Nepriklausomybės .atstatymą. Tą įrodė tvirtai suorganizuota Žydų bendruomenė. Ji ir po 2000 metų emigracijos išlaikė tautos charakterį ir iškovojo tautai laisvę. Gi įvairių tautų emigrantai, kurie nesugebėjo ar buvo nepriaugę, neturėdami vienos vadovaujančios organizacijos — organizuotos bendruomenės, daugumoje ištirpo, kaip lašas jūroje, tarp svetimųjų ir nebevaidina jokio svaresnio vaidmens tarptautiniuose reikaluose. Šis pavojus beldžiasi ir į lietuvių išeivių duris. Gerai, kad tas pavojus juntamas ir stengiamasi nuo jo išsigelbėti.PLB jau užgimė. Visuose pasaulio kraštuose jos organizavimasis vyksta, vienur lėčiau, kitur sparčiau.Tai daroma ir Kanadoje. Štai jau paskelbti rinkimai į Kanados Lietuvių Bendruomenės Tarybą. Atseit, bus renkami Kanados Lietuvių seimo atstovai, vyr. vadovybė, paskui, einant žemyn, apygardų ir apylinkių vadovaujami organai.Begalės darbų laukia KLB, dirvonai žaliuoja, noragai surūdiję, lyg šeimininko nebūtų. Gal kas pasakytų, kad yra daug lietuviškų organizacijų ir jos visą darbą atlieka. Deja, taip nėra. Bendri Lietuvių Tautos reikalai dažnai slenka vėžio žingsniu, o kartais dar prisideda ir lydeka su gulbe.Pirmas KLB organų uždavinys bus atstovauti ir kalbėti visų lietuvių vardu: Kanados valdžioje, užsieniuose, tarptautiniuose reikaluose, ginant Lietuvos vadavimo bylą, ginant savo tautiečių interesus šioje šalyje, kaip iškovojant lygias teises mūsų visų profesijų žmonėms su vietiniais, pagelbint deportacijos bylose, palengvinant imigraciją ir tt.Savybėj e: sutvarkyti lietuviškų mokyklų reikalus, nustatant vienodą programą, parūpinant vadovėlius, mokytojus ir tt.Prieš akis stovi šalpos reikalai. Jau daug mūsų tautiečiu yra patekę į skurdą, ligas, nedarbą ir pan. O jais rūpinasi tik paskiri geros valios žmonės. Neužmiršti- nas yra ir mūsų brolių-sesių — tremtinių šelpimas Europoje ir kitur. Kuriame tik pasaulio kampely lietuvis šauks SOS, Lietu- 

Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos oposSkrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos yra gan dažnai pastebimos naujų kanadiečių tarpe. Opų atsiradimas įvairiai aiškinamas. Yra pastebėta, kad svarbų vaidmenį vaidina paveldėjimas. Pav., IĮ karo metu Britų armijos sfatiftikos* pSrodė, kad apie 35% karių, sergančių skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opomis, turėjo ką nors iš giminės sergančius ta pačia liga. Paskutiniai tyrinėjimai įrodė, kad skrandžio ar dvylikapirštės žarnos žaizdų atsiradimui vyrauja trys pagrindiniai faktoriai:1. neorogeninis,2. bakterinis,I 3. cheminis.i Neorogeninis faktorius yra labai svarbus. Pastebėta, kad skrandininkai yra tam tikro tipo žmonės, kaip tai: aktyvūs, labai judrūs, net ligi agresyvumo, nuolatos besisieloją įvairiomis problemomis, dažnai susijusiomis su finansiniais sunkumais ar šeimos disharmonija. Paprastai šio tipo žmonės būna liesi, su kampuotais, atsikišusiais žandikauliais.Fokalinė arba lokalizuota infekcija (tonsilose, sinusuose, dantyse) gali chroniškai intok- sikuoti organizmą. Bakterijos randa. sau gerą dirvą skrandžio ar dvylikapirštės žarnos gleivinėje, ko pasėkoje ir susidaro žaizdos. jTrečiasis faktorius perdide- lė skrandžio sekrecija, kuri gali būti skrandžio opos priežastimi. Aišku, kartais visi trys faktoriai veikia.Ši liga pasireiškia įvairaus intensyvumo simptomais: nuo švelnaus spaudimo iki aštraus skausmo — skrandžio srityje, atsirūgimais, pykinimu, vėmimu ir tt.

gimsta ir kaip miršta ar letargui užmiega atstovybės. Atstovo as- i muo čia turi mažiausia reikšmės.Svaidomas! kandžiais priekaištais, tur būt, turint galvoje kaikuriuos, gal ir neatsargius, spaudos posakius, o dėstoma visiems aiškūs dalykai...-ir priveliant posakių, dėl kurių taip pat galima būtų kibti ir pridaryti tokių pat priekaištų, kaip pats autorius kažkam daro.Jei p. min. Škirpa stoja ant grynai juridinio pagrindo, tai kaip, pav., net antraštėje vartoja ’’suspenduotų” pasiuntinių terminą? Suspenduoti juk gali tik tas, kas kam kokias teises yra suteikęs, bet ne pašalinis veiksnys. Tai nejaugi jau turime dėl šio liapsuso šaukti, kad p. Škirpa štai pripažįsta Lietuvą skriaudžiančius kaikurių vyriausybių veiksmus?
Juridinė p. Šk. straipsnio pu

sė, deja, labai silpna, nes vals
tybines institucijas sumaišo su 
asmenimis, diplomatines atsto
vybes su diplomatais, o pamoks
linę — perdaug jau drąsi. Mes 
nežinome lietuvio, kuris neliū
dėtų dėl išnykusių mūsų atsto
vybių, nežinome lietuvio, kuris 
nesidžiaugtų, jei kuriame krašte 
būtų galima jas atkurti, bet ži
nome kraštų, iš kurių mūsų bu
vusieji diplomatai yra pasišali
nę ir šiandien ten nebėra kas tą 
klausimą judintų ar nors neofi
cialiai Lietuvos interesams atsto
vautų. Žinome, kad padėtis ge
rėja, mūsų viltys auga ir gali
mybės nors neoficialiai 'veiklai 
plečiasi. Šiandien yra svarbu ne 
žodžius gaudyti ir priekaištin
gom aliuzijom verstis, bet veik
ti. Ir pamokslai bei “teisiški” iš
vedžiojimai ne mums patiems 
reikalingi, bet tiems, nuo kurių 
priklauso' mūsų pasiuntinybių 
atgaivinimas. Tik jau visdėlto 
reikėtų pasiekti tarptautinės tei
sės, bet ne protokolinių argu
mentų. št. Gr.

I
Diplomatiniai sluogsniai sa

kosi pastebėję ženklų, kad Pra
hoje ruošiamasi Nurengti masinį 
parodomąjį teismą visos eilės 
nušalintų komunistų veikėjų 
bei augštų valstybės pareigūnų. 
Byla esanti vadinama trockis- 
tų-sijonistų byla, nes žydas yra 
vyriausias kaltinamasis, buvęs 
kom. partijos generalinis sekre
torius Slankis, taipgi žydai yra 
keli kiti kaltinamieji. Jie kalti
nami norėję nuversti valdžią su 
užsienio pagalba. Visa jų grupė 
prieš kiek laiko buvusi nuvežta 
į Maskvą, ten tardyta “specialis
tų” ir dabar vėl esanti grąžinta 
į Prahą.

Kaltinamųjų tarpe, be minė-

taisyti ir nekartoti senų klaidų.
Eidami į Lietuvių Bendruome

nę visi savo fanatiškas partines 
vyžas turi palikti už durų. Įžen
kime į PLB basi, nuogi, kokius 
mus Lietuvių Tauta pagimdė. 
Dėl svetimų rūbų ir primestų 
idėjų mes daugiausia pešamės. 
Ir kurie būsite išrinkti į vado
vaujamus postus ir kurie tik 
rinksite, neužmirškite šito. Gru
piniai fanatikai, partijų skeveld
ros, nesiveržkite su savo ”pla- 

vių Bendruomenė turės ištiesti 
pagalbos ranką.

Informaciją apie Lietuvių Tau
tą, jos vargus, iki šiol Kanados 
žmonėms visai mažai težinoma. 
Pagaliau, net mūsų tautinės asJ 
piracijos beveik nepopuliarina
mos tarp kitų tautų, žymių kraš
to politikų i r pan. Darbo bega
lės, visiems jo užteks. Čia, atro
do, nebebus varžybų, kurios sro
vės žmogus ką dirbs. Bus paduo
tas surūdijęs noragas kiekvie
nam ir ark, augštų vietų, postų 
užteks visiems. Tėvynė šaukia.

čia ir lietuvių masės negali | ri aiškiai apsispręsti ir žinoti, 
likti pasyvios. Visi dėl visų 
ir savęs,Kanados lietuvių registracija praėjo daugelyje vietų tik pusėtinai, o kaikur labai blogai, kaip Montrealy. Kodėl lietuvis bijo prisipažinti lietuviu esąs, taip ir neaišku. Indėnai, negrai, čigonai, kinai, japonai, neskalbant apie škotus, airius, anglus, velšus, noriai skelbiasi ir rašosi, kas esą ir dedasi su pasididžiavimu į savo bendruomenes. Mes gi lietuviai vis kitoki. Tenka sutikti dabar “paraudusių” kanadiečių, kurie sakosi su lietuviais neturį reikalų, Lietuva jiems neberūpinti, nes iš jos nieko negavę, tai nestebėtina, bet tremtinių pasyvumas lietuvių reikalais yra žemiau kritikos. Iš 8000 ar 10.000 Montreaelio lietuvių įsiregistravo tik 900!!? Kas kaltas, gal parodys ateitis.Prieš tris metus Kanados lietuvių vienybė buvo pažeista. Tai plačiai nuskambėjo po visą lietuvišką pasaulį. Dabar laikas ati-

už ką balsą atiduoti. Demokratiniu būdu išrinktieji .40 atstovų į KLB seimą turi atstovauti visų politinių ir religinių galvojimų lietuvius rinkėjus.Kam rūpi krikščioniškos kultūros išlaikymas, kas moralinius, socialinius, politinius klausimus sprendžia Kristaus meilės šviesoje, tebalsuoja už šių galvojimų asmenis.Kam rūpi krikščioniškos kultūros sunaikinimas, religijos išnaikinimas, kas moralinius, socialinius ir politinius klausimus sprendžia pagal Markso-Engel- _ so ateistinę, materialistinę doktriną, lietuvių ūkininkų tautai primestą prieš 40-50 metų Rusijoje besimokiusių “pažangiųjų” liaudies sūnų, teatiduoda balsą ir už juos, kurių skeveldros yra atplaukusios ir į Kanadą.Visi, kas trokšta Lietuvių Tautai Laisvės—Nepriklausomybės, Kanados Lietuvių Bendruomenėje vietos ras. Jonas Karka.
Sveikatos Reikalai

Pastebėta įdomus faktas, kad opos turi tendencijos pavasarį ir rudenį paaštrėti. Kodėl taip būna—įvairiai aiškinama. Gal būt, dėl vitaminų stokos, o gal dėl perdidelio kiekio celiuliozės.Skrandžio opos dažniau pasitaiko pas moteris, dvylikapirštės ‘ žarnos opos — pas vyrus.tendencijos į blogybinę meta-_ morfozę, tai yra į vėžio išsivystymą. Bendrai, opos turi tendencijos išgyti ir vėl atsinaujinti, kartais paliesdamos didesnius kraujo indus, gali iššaukti kraujavimą ar net perforaciją (prakiurimą) skrandžio ar dvylikapirštės žarnos.Taigi, kaip matome iš trumpo aprašymo, skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opos yra rimti susirgimai ir todėl turi būti atkreiptas rimtas dėmesys — gydytojo ir paciento. Gydymas gali būti skirstomas į 3 pagrindines dalis:Preventyvinis gydymas. Kur kas yra protingiau užbėgti ligai už akių. Taigi kiekvienas iš mūsų turi prisilaikyti pagrindinių higienos sąlygų, kaip tai:1. maistas turi būti sveikas kokybiniai ir kiekybiniai,2. valgyti reguliariai,3. gerai kramtyti ir prižiūrėti dantų higieną,4. vengti chroninio alkoholizmo,5. vengti dvasinių bei fizinių išsisėmimų.Opai atsiradus, pirmuosius du metus gydymas yra grynai mediciniškas: dieta, rūgštis mažiną vaistai, išjungimas lokalinės infekcijos bei nervinio įtempimo. Neatsiekus tinkamų rezultatų, konservatyviais metodais, yra patariama chirurginė intervencija, kaip tai skrandžio rezekcia, vagatomia ir tt.
Dr. A. Pacevičius.

Ruošiamas parodomasis teismas Prahoje
to Slanskio, yra: Marija Svermo- 
va, buv. jo pavaduotoja; VI. Cle
mentis, buvęs užsienių r. minis- 
teris, suimtas prieš 13 mėn.; E. 
Loebl, buvęs užsienio perkybos 
viceministeris, suimtas 1949 m. 
spalio mėn.; A. London, buvęs 
užsienių r. vicemin.,% suimtas 
prieš 13 mėn.; O. Klinger, užsie
nių r. min. departamento direk
torius; gen. Įeit B. Reicin, kraš
to apsaugos vicemin., suimtas 
prieš metus; V. Novy, buvęs 
kom. organo Rude Pravo redak
torius. Gal būt, kartu bus tei
siami ir neseniai dingęs kar. šta- 
mėn. suimtas krašto apsaugos r. 
min. L. Kopriva.



IŠ PAVERGTOS TĖVYNĖS Iš lietuviškojo pasaulio
• Iš tarybinės spaudos pati

riame, jog Bulgarijoje taip pat 
esama partizanų, kurię, pagal 
Tassą, esą vadovaujami iš Jugo
slavijos. Pereitų metų gruodžio 
15 d. “teroristinė gauja” Blago- 
jevgrade sudegino sandėlius ir 
organizavo tarybinių veikėjų 
žudymus. Daugumas partizanų 
nuteisti mirti.

• Kauno Botanikos sodas už
siima apynių auginimo bizneliu. 
Jie parduodami alaus pramonei.

• Butų krizę Lietuvoje išduo
da “Tiesos” strąipsnis, praėjusių 
metų pabaigoje. Vis labiau esan
ti plečiama gyvenamųjų butų 
statyba. Valstybė skatinanti ir 
paremianti privačią statybą. 1952 
metais gyvenamųjų butų remon
tui skirta 25 milijonai rublių. 
Aiškėja, kad esama didelio “ne
rūpestingumo”. Blogai Vilniaus 
mieste. Neįvykdomas butų re
monto planas, įvykdytas tik 78%. 
Vilniaus remontų trestas įvykdė 
vos % jam paskirtų darbų, ir šių 
kokybė labai menka. “Tiesai” at
rodo, kad bent naudojami butai 
turėtų būti "prižiūrimi. Vilniu
je Savičiaus gt. 5 gyvena šeima 
1 kambaryje. Šeima paprašė, jog 
šalia esantis kambarys, kaimyno 
naudojamas malkų sandėliui(!) 
po mažo remonto būtų perduotas 
jai. Bet kaimynas buvo nepaju
dinamas (Kodėl?). Šeimai prisi
spyrus reikalaujant, Miesto V. 
Komit. atsakė, kad namas vistiek 
būsiąs nugriautas, tai remonto 
daryti nesą prasmės. Bet šeima 
vistiek nenusileidusi. Sudaryta 
komisija nustatė, jog namo 
griauti nėra jokio reikalo. Užsi
puolamas burmistras Kareckas, 
kad leidžiąs taip sauvaliauti. Tai 
nesąs vienintelis atsitikimas. 
Gaila, kad nepaaiškino, kas buvo 
to kambario gyventojas. ,

• Ot buvo, tai buvo, net šiur
pas pakrato pasiskaičius.

LTSR spauda turi madą skelb
ti skyrelį “Į pagalbą agitatoriui”. 
Ir skaitome ten... Nuo dvari
ninko Balsevičiaus kankinimų 
mirė dešimtys kumečių. Jam pa
dėdavo policija, reakciniai ku
nigai. Vėliąja ;- ten" buvo buožė 
Juodviršis. Joneliškės dabar kol
ūkis.; Jame yra malūnas, lent
pjūvė, milo vėlykla, linų apdir
bimo įmonėlė. 114 galvijų, 132 
kiaulės, 70 avių ir daug paukš
čių (15, turbūt!). Pereitais me
tais už darbo dieną gavo kol
ūkiečiai po 1.09 rublio ir 3 kg. 
grūdų. . _

Štai kur gyvenimas! Štai kur 
rojus! Beje, “Švyturio” žurnalo 
prenumeratos kaina vieneriems 
metams — 80 rublių.

• Kauno srities ypač giriami 
šie rajonai Kalvarijos, Nauja
miesčio, Vilkijos, Jurbarko, kai 
tuo tarpu atsilikusių tarpe pir
mauja Alytaus, Panemunės, 
Prienų. Jie pirmauja žemės ūkio 
artelių pažeidinėjime. Komparti
ja nusprendusi kaltininkus per 5 
dienas patraukti teismo atsako
mybėn. Pav., pasirodę, kad kol
ūkyje “Hgakiemis” buožės Jurk- 
šasz ir Andriušis, laiko du ark
lius, dažnai važinėja į turgų ir 
nėra išdirbę kolūkyje nei vie
no darbadienio.

• “Lietuvos Geležinkelietis”, 
laikraštukas, puolamas, kad ne
iškelia visų faktų geležinkeliuo
se. Oficiozas LTSR rašo: “LTSR 
geležinkeliečiai vagonų palydo
vai nemandagiai aptarnauja ke
leivius, vagonuose nešvaru, blo
gai sutvarkytas apšildymas, daž
nai nebūna vandens, į vagonus 
priima daugiau keleivių, negu 
yra vietų. Daug trūkumų yra ge
ležinkelio stotyse, kur keleivis 
dar toli gražu ne visada kultūrin
gai ir greitai aptarnaujamas...

• 17 LTSR motinų, pagim
džiusioms daugiau kaip 10 vaikų, 
TSRS Augšč. Prezidiumo pirm. 
Švemikas atsiuntė pagyrimo 
lapus.

• Klaipėdoje veikia TSRS Žu
vies pramonės ministerijos Klai
pėdos Jūreivystės mokykla, ruo
šianti netolimo plaukiojimo 
šturmanus ir trečios kategorijos 
mechanikus. Studentai lietuviai 
maišomi rušais. Nešioja spe-Į

-cialią, uniformą, partinis-ideolo-

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

ginis švietimas po kelių pabėgi
mų dar labiau sustiprintas.

. • Didžiuodamiesi Volgos-Do- 
no kanalu, sovietai niekur ne
skelbia, kas vykdo darbus, kiek 
vergų užkapota botagais, bet 
taip pat niekur nepaskelbia, jog 
daugiau kaip 10.000 ūkių, *2.300 
valstybinių įstaigų turėjo būti iš
keldinta iš rezervuaro vietos. Jū
ra apsems 114 dabartinių miestų 
ir miestelių. 13.000 ha miškų jau 
baigiama iškirsti. *

• Klaipėdoje partinėj konfe
rencijoje būta įdomiiį užuominų. 
Kaip visur, taip ir čia, buvo ap
kaltinti inteligentai. Daugiau 
kaip 200 Klaipėdoje gyvenančių 
kultūros darbuotojų neįtraukti į 
politinį mokymąsi. Nusiskųsta 
“Trinyčių” fabriko “nepakenčia
ma verpalų kokybe”. Žuvų pra
monė dirba nepatenkinamai. LK 
P (b) miesto komitetas blogai va
dovauja žvejams. 11 mėn. pla
nas buvo įvykdytas tik 69%. Tra
lerių laivyno valdyboje nuosto
liai prašoko 6 milijonus dolerių. 
Partijos miesto komitetas nesi
ėmė ryžtingų priemonių pagerin
ti partiniam politiniam darbui 
žvejų tarpe, nemobilizavo ten 
dirbančių komunistų į besąly
gišką valstybinių užduočių įvyk
dymą.

• Nauja moderniška pirtis 
įrengta Anykščiuose su vonio
mis, dušais ir... dezinfekcine 
kamera. (Tegyvuoja broliai iš 
tarybinių respublikų!).

• Vidaus žvejybos Tresto žve-

HAMILTON, Ont
Paskaita apie Fatimą

Hamiltono Vyresniųjų Ateiti
ninkų Kuopos iniciatyva kovo 23 
d. 5 vai. p.p. “Dainavos” salėje 
ruošiama paskaita apie Marijos 
apsireiškimus Fatimoje. Paskai
tą skaitys p-lė St. Prapuolenytė.

Dar neseniai Fatimos Marija 
aplankė mūsų parapiją, teikda
ma gausių malonių. Dabar ne- 
praleiskime progos geriau Ją pa
žinti ir visi dalyvaukime paskai
toje: / ■ A. -G.

Šv. Kazimiero 
minėjimą šįmet surengė kovo 9 
d. ’moksleiviai ateitininkai. Mi
nėjimas pradėtas kovo 9 d. rytą 
pamaldomis. Turiningą ir gražų 
pamokslą pasakė kun. Dr. J. Ta- 
darauskas. Bendrą komuniją pri
ėmė didokas moksleivių būrys. 
4 vai. p.p. Rumunų salėje įvyko 
oficialioji minėjimo dalis, kuriai 
vadovavo St. Verbickas. Sugie
dojus at-kų himną, pakviesti į 
garbės prezidiumą: kun. Dr. J. 
Tadarauskas, p. J. Matulionis, 
—Bendr. pirm., p. J. Mikšys— 
mokyklos vedėjas, p-lė Prapuo
lenytė — vyr. at-kų atstovė, p. 
Kazlauskienė — Kat. Mot. D-jos 
pirm., p. Čelkus — parapijos 
k-to pirm, ir p. Z. Laugalys — 
skautų vadovas.

Paskaitą skaitė p. J. Matulio
nis, visada mokąs perduoti aiš
kia ir suprantama klausytojui 
kalba giliausius mūsų gyvenimo 
momentus,- visai nepiršdamas sa
vo išvadų, bet palikdamas jas su
sidaryti pačiam klausytojui. La
bai tiksliai ir kondensuotai for
muluoja mus supančios aplinkos 
pagrindines negeroves, kas, be 
abejo, sudomina klausytoją ir 
paskaitą padaro nenuobodžią. 
Nuoseklus minčių dėstymas, aiš
ki ir taisyklinga kalba daro p. 
Matulionį patrauklų ir visada 
mielai ir atydžiai klausomą.

Meninėj daly deklamavo mo
kiniai: A. Gurgždytė, J. Giedrai
tis ir N. Latauskaitė; L. Šukytė 
paskambino pijaninu. Plastiką— 
“Leiskit į Tėvynę” — atliko 
moksleivės ateitininkės, ir pabai
gai — St. Verbickaitės ir D. Sla
vinsko melodeklamacija, užku
lisy pritariant mokinių choreliui. 
Minėjimas baigtas T. himnu. x

Ateitininkiškas jaunimas
Šv. Kazimiero minėjimo pro

ga ateitininkų pasižadėjimus da
vė: Eidukaitytė Jonė, Petrušai- 
tytė Renata, Vaičiūtė Arija, Čel- 
kūtė Danutė, Piliponytė Sigutė, 

jai yra apdėti taip didelėmis 
prievolėmis, jog yra priversti 
griebtis paskutinių būdų joms iš- 
tęsėti. Šiuo metu Lietuvoje žu
vis, ypač geresnės rūšies, naiki
nama tonomis gaudant jhs “žie- 
mavojimo duobėse” ežeruose. 
Žuvisaugos inspektorius J. Ri- 
mavičius praneša, jog nesąžinin
gi žvejai Luodžių (Zarasuose), 
Tauf-agnų (Utenos), Gieraičių 
ežeruos sugavo per kelias valan
das apie 25 to karšių ir šamų. 
Žvejys Melkov buvęs nubaustas, 
bet šimtai kitų tęsia jo būdais.

• Dusetų rajono “Pergalės 
Vėliavos”, “Černiachovskio”, 
“Salomėjos Neries”, “Nemuno” 
kolūkiai kaltinami laiku neiškū- 
lę tarybinių javų, neišnaudoję 
technikos. Propagandos paveik
ti, jog tarybiniame ūkyje viskas 
tik mašinomis daroma, kolūkie
čiai visiškai nenori naudotis 
arklinėmis kuliamosiomis maši
nomis.

• Sausio pabaigoje ir vasario 
pradžioje LTSR Liaudies an
samblis gastroliavo Ukrainos ir 
Moldavijos respublikose. Spauda 
atsiliepusi apie jį šiltai. Pirmie
ji ansamblio koncertai įvykę 
Lvove, paskutinis Charkove. 
Buvo suruošti .23 koncertai, ku
riuos aplankę... 12.500 žiūrovų.

• Kėdainių Pramkombinato 
direktorius Zakroiščikov pa
trauktas teisman už; sauvavalia- 
vimą. Jo atleistas darbininkas 
sugrąžintas darban, o jis tik 
įspėtas! ;

Bakaitytė Ginta, Gurgždytė Al
dona, Šukytė Lilijana, Prunskū- 
tė Danguolė ir Giedraitis Juozas.

Gražu ir įspūdinga, kada ma
tai tokį būrį lietuviško jaunimo 
iškilmingai pasižadėjusį “Viską 
atnaujinti Kristuje”, o savo ge
riausias jaunystės jėgas skirti 
“Lietuvai mūsų Tėvynei”.

“Stalino teroras iškirto “DP”. 
jų širdyse”

Tokia antrašte ' Hamiltono 
dienraštis “Spectator” kovo 6 d. 
įsidėjo platoką p. Valaičio 
straipsnį, kuriame autorius išsa
miai ir teisingai supažindina ka
nadiečius su vadinamaisiais ”D 
P”. Trumpiau paaiškinęs mūsų 
negrįžimo į tėvynę priežastis, 
apibūdinęs mūsų padėtį Vokieti
joje karui pasibaigus, p. Valaitis 
pabrėžia didelį skirtumą tarp 
mūsų, DP, ir tarp kitų imigrantų.

Savo straipsnį autojius baigia 
šiais žodžiais: “Stalino teroro dė
ka mes nešiojame ”DP” raides 
mūsų širdyse”.

Šis p. Valaičio straipsnis bus, 
bene, vienas pirmųjų vietinėj 
anglų spaudoje šia mums visiems 
jautria tema. Tikime, kad pir
muosius ledus pralaužus, toli
mesnės šia kryptimi pastangos 
bus dažnesnės. Beabejo, norėtų
si, kad ateityje ir Lietuvos bei 
lietuvio vardas būtų dažniau pa
brėžiamas. Šį kartą p. Valaitis 
kalba tik kaip DP.

Sk. St

LONDON, Ont
Misijos •

Londono miesto ir apylinkių 
— Rodney, Mountbridges, Glen
coe, Sarnia, Woodstock, Ingersol, 
Delhi, Tillsonburg, Simcoe ir 
Langton — visus lietuvius nuo
širdžiai kviečiu į šv. Misijas ko
vo 27, 28, 29 ir 30 dienomis į Lon
doną. Šv. Misijos vyks St. Ma
ry’s bažnyčioje 345 Lyle gatvė, 
7.30 vai. vakarais. Kovo 29 dieną 
vakare 7.30 vai. bus klausoma iš
pažinčių. Kovo 30 d. 11 vai. už
baigiamosios pamaldos bus St 
Joseph ligoninės koplyčioje. Šv. 
Misijas ves jėzuitas tėvas Vac
lovas Gutauskas iš Čikagos, jau
nas ir energingas pamokslinin
kas jaunimo labai mėgiamas.

Maloniai prašau visų lietuvių 
pasinaudoti šv. Misijomis atgai
vinti, susitelkti dvasioj ir pagy
venti dvasiniu gyvenimu bent 4 
dienas. Atlikti velykinę išpažintį 
ir pakelta nuotaika laukti links- 
maus Alleliuja.

Londono liet klebonas.

Dėl korespondencijos 
“Reprezentuojamas” 

iš London, Ont, (žiūr. “TŽ” Nr. 
10 (115),\Į952. III. 6 d.). Gerb.

* TT Pranciškonų 
relig. patarnavimai
St, Catharines lietuviams, me

tinės rekolekcijos vyks kovo 21- 
23 d. Pradžia kovo 21 d. 6 vai. 
30 min. vak.

Welland lietuviams rekolekci
jos vyks balandžio 4-6 d. Pra
džia balandžia 4 d. 7 vai. vak.

Niagara Falls lietuviams šv. 
mišios ir išpažintis bus kovo 23 
d. Velykinę išpažintį bus galima 
atlikti tą dieną prieš šv. Mišias 
arba balandžio 9 d.

Sudbury rekolekcijos bus ve
damos šeštadienį kovo*'29 .d. po 
pięjų ir sekmadienį kovo 30 d.

Kitchener lietuviams velykinė 
išpažintis ir pamaldos bus atve
lykio šeštadienį ir sekmadienį, 
balandžio 19 ir. 20 d.

Paminėtų kolonijų bei ,arti-| 
miausių apylinkių lietuviai ma
loniai kviečiami dalyvauti meti
nėse rekolekcijose ir atlikti vely
kinę išpažintį. .

Tėvai Pranciškonai.

WINNIPEG, Man.
Kovo 9 d. įvyko apylinkės ben

druomenės metinis susirinkimas 
YMCA salėje. Į susirinkimą at
silankė labai daug lietuvių, ku
rie visi parodė didelį aktyvumą'. 
Susirinkimą atidaręs WLB apy
linkės pirmininkas M. Januška, 
pateikė senosios valdybos atsi
statydinimą, nes pasibaigė metai. 
Kaikas primetė valdybai kalti
nimą, kaip ji išdrįsusi metinį su
sirinkimą šaukti YMCA salėje, o 
ne Lietuvių Klube (L. Klubas 
tuo laiku buvo užimtas ir be to, 
už patalpą reikia mokėti $5), net 
pagrasino, kad būsiąs sušauktas 
kitas susirinkimas L. Klubo sa
lėje, kuris nepripažinsiąs šio su
sirinkimo teisėtumo. Ir keista, 
kada valdyba pasiūlė susirin
kimą nutraukti ir sekantį susi
rinkimą sušaukti L. Klubo salė
je, tai tie patys asmenys šoko 
ginti ir stojo už tai, kad susirin
kimas būtų tęsiamas. Kas tai 
per reiškinys?

Susirinkimo pirmininku iš
rinktas Kostas Strikaitis. Dar
botvarkę susirinkimas priėmė 
su pataisom. Didžiausia pataisa 
buvo, kad valdybos rinkimai tu
ri būti atidėti sekančiam susirin- 
kimui,. kuriš'J^yks L. Klubo Sa
lėje, kaip tę buvo reikalavę 
“opozicij onieriai”.
Politikavimas ar gudravimas?
Kovo 9 d. .Wpg. įvyko KLB 

apylinkės susirinkimas. Susirin
kimas, kaip visi eiliniai kolonijų 
susirinkimai, įdomus tik tuo', 
kad p. P. Liaukeyičius, pats bū
damas B-nės apylinkės valdyboj 
narys, apkaltino ją, būk sukanti 
vienos politinės partijos linkme 
Tačiau, kai buvo prašyta faktų, 
j iš negalėjo jų pateikti.

Be reikalo p. L. taip pat įvėlė 
Bažnyčią, primindamas, kad į 
bažnyčią ateinąs didžiųjų šven
čių metu ir ją remias įmesdamas 
$1, bet “jau įpratęs skirti Baž
nyčią nuo partijos”. Bažnyčia 
nesikiša į politiką ir Winnipege. 
Tik visokie raudonųjų pašaipū
nių ir klubinių organizacijų vei
kėjai savo propagandai neranda 
kitų argumentų, kaip puolimas 
Bažnyčios. Lietuviai — ne politi
kai gerai supranta Bažnyčios 
vertę tautybės išlaikyme ir tei

korespondentas (m) labai apgai
lestauja, kad pastaruoju metu 
“TŽ” pasirodydavo ne visiškai 
tikslių korespondencijų iš Lon
dono, o tokios korespondencijos 
kenkiančios “TŽ” prestižui. Gau
nasi įspūdis, kad koresponden
tas “nuoširdžiai guodžiasi”, jog 
mažutė lietuvių kolonija liko ne
pastebėta, nenusipelnė “garbės 
laurų” kaip “The Latvian Club” 
ir pats ėmė šį “kilnų” tikrai ne 
“TŽ” reprezentuojantį, darbą 
įamžinti... Kam draskyti jau 
bangiančią gyti žaizdą? Kasdien 
kalbame galingus Viešpaties 
maldos žodžius: . “Ir atleisk 
mums mūsų kaltes, kaip ir mes 
atleidžiame savo kaltininkams”... 
Šie šventi maldos žodžiai ypač 
reikalingi mūsų dienų žmogui. 
Reikia eiti į pasaulį su Amžinojo 
Gėrio ir Meilės idėjomis, nes pa
starųjų ne tik visa žmonija, bet 
ir mes savo aplinkoje dažnai, la
bai dažnai pasigendame.

Lai plazda visų lietuvių širdys 
vieningu meilės ritmu, o “Tėviš
kės Žiburiai” tešviečia viso pa
saulio lietuviams!

Pranas Keršis.

JA VALSTYBES
Vidurio Europos Federalinio 

Klubo Pittsburghe pirmininku 
vasario 25 d. vėl išrinktas prof. 
K. Pakštas. '

Dr. G. Misevičius, Dr. A. Čiu- 
rinskas ir Dr. G. Stulpinaitė pra
dėjo dirbti psichiatrinėje State 
Hospital, Elgin, HL

Prof. Dr. Krivickas dirba Va
šingtone parlamento biblioteko
je. Ponia Gr. Krivickienė tuo 
tarpu Čikagoje, bet ruošiasi per
sikelti į Vašingtoną.

Dr. St. Balys, ekonomistas, 
daktarizavęsis' Innsbruko uni
versitete, dirba Amerikos Ūkio 
.Tyrimo Institute, Mass.

Kun* L. Gižinskas kovo 4 d. at- 
švęntė 35 m. kunigystės ir 34 m. 
žurnalistinio darbo sukaktį.

Gen. V. Nagevičius po ilgos li
gos išėjo iš ligoninės labai su- 
menkęš.

singai vertina. S. Koresp.
— Kovo 8 d. palaidotas a.a. 

Kazimieras Urbonas. Pamaldos 
už mirusį buvo atlaikytos “Our 
Lady of Victory Memorial” baž
nyčioje. Palaidotas Visų Šventų
jų kapinėse, kuę atsisveikinimo 
žodį pasakė kun. J. Bertašius. 
Laidotuvėse dalyvavo labai daug 
žmonių, karstas skendo gėlėse. 
Vietoje gėlių ir vainikų 8 šv. Mi
šias užprašė Joana ir Antanas 
Raubos iš Čikagos ir 1-nas Win
nipeg© Liet. Bendruomenė.

— Kovo 8 d., šeštadienį, pa
krikštytas Ričardas Arūnas'Si
manavičius. Po krikšto, krikšto 
tėvų V. ir G. Stankevičių na
muose įvyko jaukus balius.

Tabako ūkininkams 
Tautiečiams VELTUI išpildau

INCOME TAX RETURNS
Pradedant nuo balandžio 1 dienos

CHARLES POCIUS
INSURANCE AGENTŪRA 

TILLSONBURG, ONT. TEL. 829J

DELHI, Ont.
A.A. Juozas Stradomskis

Po ilgos ligos ir sunkių ope
racijų, paskutiniu laiku gulėjęs 
Simcoe, Ont., ligoninėje, kovo 
1 d. mirtimi užbaigė savo kančias 
a.a. Juozas Stradomskis. ■

Jo palaikai kovo 4 d. iškilmin
gai palaidoti Delhi R. Katalikų 
kapinėse. Prieš 9 mėn. mirusio 
brolio sūnų ir dukrą, kuriuos bu
vo paėmęs auginti, paliko pus
broliui Juliui Stradomskiui. Ve- 
lionies žmona su sūnumi ir duk
ra liko Vokietijoje.

A.a. J. S. gimė 1901 m. Čika
goje, būdamas 6 metų su tėvais 
parvyko Lietuvon ir gyveno Pa
kražantyje, Raseinių apskr. Ne
priklausomybės atgavimo kovų 
laikais a.a. J. S. buvo 1-mos mo
bilizacijos karys ir ištarnavo 3 
metus tėvynės sargyboje. 1927 
m. Velionis atvyko Kanadon, iš
vargęs sunkius depresijos laikus, 
kibo į tabako ūkį. Paskutiniu 
laiku gyveno nuosavame gražia
me ūkyje.

A.a. J. S. buvo tauraus charak
terio, teisingas, pilnas sąmojaus, 
jumoro ir visų mėgiamas žmo
gus. Jo sugebėjimą bendrauti su 
lietuviška visuomene liudijo re
to gausumo žmonių skaičius lai
dotuvėse bei apie keturiasde
šimt gražių vainikų iš Toronto, 
Rodney ir plačios apylinkės.

Po laidotuvių, dar kapinėse, 
pp. J. ir O. Stradomskiai pakvie
tė visus dalyvius į Belgų klu
bą pietums, kuriuose dalyvavo 
virš 160 asmenų. J. Žemaitis.

St. Catherines, Ont.
— Daugeliui lietuvių pagei

daujant St. Catharines TT. Pran
ciškonų vienuolyno koplyčioje 
gegužės mėn. pirmą dieną pra
sidės iškilminga Novena prie 
Marijos už motinas, gyvas bei 
mirusias, tuo pačiu bus prisimin
ta šv. Mišiose ypač mūšų visų 
kenčianti Motina — Lietuva ir 
joje kenčiančios motinos.

— Juozas Misius vedė Emili
ją Barzevidžiutę, London, Ont.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė A. Vasiliauskaitė ir J. Kut- 
ka, Welland, Ont

— Dainorai, St. Catharines, 
Ont ir pp. Grigai, Niagara Falls, 
Ont, sulaukė naujagimių.

Čikagoš liet, bravoras “White 
Bers Brewing Co., Inc.” — “Bal
tos Meškos Bravoras”, kuris ran
dasi prie Čikagos esančiam 
Thornton miestelyje, prieš iš- 
leisdžiant nat^ją alų, paskelbė 
konkursą alaus etiketei paruošti. 
Bravorą įkūrė ir, kitiems pade
dant,/ sėkmingai vadovauja ži
nomi alaus gaminimo žinovai Il
defonsas Sadauskas ir chem. inž. 
Jonas Vilutis. Tikime- bravoro 

'dideliu pasisekimu gaminant ir 
mūsiškiams patinkantį lietuviš
ką alų.

Kostas Astrauskas — Pensil
vanijos universitete baigė litu
anistikos skyrių magistro laips
niu. Tai vienintelis universite
tas. JAV, kuriame yra toks sky
rius, o K. Astrauskas bus pir
mas jame gavęs mokslo laipsnį. 
Čia dėsto, prof. Sennas, prof. 
Krėve ir prof. Salys. Astraus
kas žada ruoštis daktaratui.

• Žydų bendruomenės vadas 
JAV-bėse Dr. Izrael Goldstein 
dėl nesuprantamų priežasčių 
užsipuolė pasiūlytąjį Lehmano 
imigracijos ir natūralizacijos įs
tatymo pakeitimą, kaip priešžy- 
dišką, “priverčiantį baimėje gy-, 
venti daugelį Amerikos pilie
čių”. Į tai atsiliepė atstovų rū
mų imigracijos komisijos pirmi
ninkas, paklausdamas ar žydai 
save priskaitą prie kategorijos 
kriminalistų, spekuliantų ir 
munistų, prieš kuriuos šis 
keitimas yra nukreiptas?
VOKIETIJA

BALFo įstaigoms' Vokietijoje 
persiorganizuojant ir keliantis 
visoms i Hannoverį, buvo kiek 
susitrukdęs šalpos, ypatingai rū
bų, skirstymas. BALFo šalpos 
skyriaus vedėjai p-lei Onai Ko-

ko- 
pa.

Padėka
Š.m. kovo mėn. 9 d. mums bu

vo didelė staigmena. Pp. O. Ja
nušauskienės ir E. Grincevičie- 
nės iniciatyva buvo turuoštas 
mūsų sūnaus Gintarėlio garbei 
šaueris. Tyliam sekmadienio 
saulėleidy mūsų sodybą užtvino 
svečių automobiliai.

Mūsų širdingiausia padėka ini
ciatorėms ir visiems dalyviams, 
už gražias ir vertingas dovanas. 
Jūsų visų vardai mūsų šeimoje 
liks ilgai, ilgai nepamirštami.

Sigutė ir Juozas Žemaičiai.

JONAS GAILIUS

Apysakos ištrauka

• (Pabaiga)

Bažnyčioje tamsu, tik amžinoji ugnelė mirksi prieš didįjį alto
rių ir kelios baigiančios degti žvakės mėto keistus šešėlius prieš 
Marijos statulą. - » '

Viduje nėra nė vieno žmogaus. Tačiau baimė jos neima. Prisi
glaudžia prie šalto pilioriaus, atsiremia į suolą ir rankomis užsi
dengia akis. . . .-*»»?

“Gelbėk mane, Motinėle, neleisk man susvyruoti! Sustiprink 
mane. Tau atvirai prisipažinsiu: bėgu nuo Balio, nes jis man pa
vojingas. Jaučiu, kad patinka man, kad neatsispirčiau... Atėjau 
čia, nes daugiau nieko negaliu padaryti...”

Stefanija negali įžiūrėti Marijos veido. Ji tačiau žino, kad Jos 
rankose šypsosi Kūdikėlis ir tiesia. į ją rankas.

“Pasitikėk manimi! Glauskis prie mano motiniškos širdies...” 
— ne, tai ne žodžiai, o kažirikokia aiški mintis smelkiasi į pačią 
sielą.

Ji daugiau nesimeldžia, nes jaučiasi perdaug nuvargusi. Jai 
užtenka tų sutemų, tos mistinės nuotaikos, kuri siurbiasi į jos sielą.

• Gal ji taip rymo dešimts minučių, gal pusvalandį. Gal ji iš nuo
vargio buvo prisnūdusi, nes staiga krūpteli, pajutusi šiltą ranką 
ant savo peties. ' |

Ak, tai žilagalvis klebonas ją užtiko bažnyčioje ir tylomis 
šnibžda: •

— Jutais, turbūt, sunku po tokios nelaimės... Bet nenusimin
kite: vyras netruks pagyti ir gyvenimas vėl grįš į normalias 
vėžes... . *'

Stefanijos akyse pasirodo ašaros. Ją pradeda jaudinti senelio 
kunigo tėviškas raminimas. Bet bažnyčioje ji negali meluoti; ne
gali netiesos sakyti šiam pražilusiam Dievo tarnui, kuris vedė 
ją Dievo takais nuo pačios vaikystės. -

— Brangus tėve, — atsako ji virpančiu balsu, — netik tai. Ta
nelaimė tai tik Dievo malonė mūsų irstančiai šeimai. Aš atbėgau 
čia, norėdama pasilikti ištikima nė jam, bet savo priesaikai, pa
darytai jūsų akivaizdoje... ,

Kunigo ranka tebespSudžia jos petį, tik dabar nežymiai suvirpa.
— Šiandien žmonės, kurie lieka ištikimi prięsaikai, yra šven

tieji. Pasimelsk, dukra, už mane...
— Tėve! — nustebusi atsiliepia Stefanija. — Jūs pasimelskite 

už mane! Aš kalta! Aš kartą daviau jam vilčių mane pamatyti.

lesinskaitei išvykus į JAV, jos 
vieton paskirtas p. L. Kalinaus
kas, kuris iki šiol ilgesnį laiką 
dirbo kaipo administracijos ir 
transporto pareigūnas IRO įstai
goje Hannoveryje, iki tos įstai
gos veikimo pabaigos.

Ateityje šalpa bus išduodama 
pagal individualinius pareiški
mus. Nuo trafaretinio propor
cingo išskirstymo visų gėrybių 
apylinkėmis ir seniūnijoms at
sisakyta. . ‘

URUGVAJUS
Urugvajuje Vasaria 16-ji bu

vo ir šiemet paminėta plačiai ir 
turiningai. Lietuviškos progra
mos skambėjo net per 5 Monte
video radiofonus, užimdamos 
nuo 15 iki 40 minučių. Per jas 
visas min. Dr. K. Graužinis is
paniškai pavaizdavo dabartinę 
tėvynės padėtį, mūsų kovas už 
laisvę ir ateities viltis. Jo atski
ra kalba buvo taip pat perduota 
per AB į Lietuvą. Kalbos buvo 
papildomos liet. org. atstovų 
sveikinimais ir men. pajėgų pasi
rodymu. Jėzuitų vadovauto j va
landėlėj reikšmingą kalbą pasa
kė kat. senat. Dr. J. V. Chiarino. 
Dienraščiai “EI Dia”, “EI Diaro 
Espagnol”, “El Bien Publico” įsi
dėjo vedamuosius, o kiti— pa
minėjo kronikose. Iš JAV ir kt. 
pasiuntinybių gauti sveikinimai 
raštu, o patys pasveikinti atvy
ko Urugvajaus vyriausybės var
du užs. r. ministerijos augštas 
pareigūnas Mendez Rivas ir Vo
kietijos minis.teris prof. Herbig. 
Visuomenės minėjimas įvyko 
vakare Liet. Kult. Draugijoj, 
kur min. Dr. K. Graužinis išsa
miai apibūdino dabartinį lietu
vių vargą kolchozuose, Liet.-—• 
Urugvajiečių S-gos pirm. Marti- 
nez-Bersetche energingai pa
smerkė vienybės ardytojus, mi
sininkas VI. Mikalauskas iškėlė 
optim. minčių dėl pavergėjo mo
ralinio silpnumo, paskum visi 
vieningai priėmė K. Čibiro pa
siūlytą rezoliuciją. Per aktą įva
do žodį tarė K. Vidžius, o bai
giamąjį— J. Jasauskas. Pirmą 
kartą gražiai pasirodė ^kolonijos 
lietuvių choras, vedamas A. Ga- 
baliauskienės. Montevideo ka
tedroje mišias ’atlaike'T." J. Bru^ 
žikas, o įspūdingą pamokslą pa
sakė pats arkiv. Barbieri, kuris 
skatino tvirtai tikėti tiesos per
gale toje nelygioje kovoje su 
žmonijos priešu. Kat. dienraštis’ 
ir daug urugvajiečių gėrėjosi lie
tuvių giesmėmis ir taut, drabu
žiais. Esą, ir giesmės bylojančios 
apie tėvynės pasiilgimą. Po pa
maldų buvo organizuotai uždėtas 
vainikas prie gen. Artigo, Urug
vajaus laisvės kovų didvyrio, 
paminklo. Asistavo garbės sar
gyba, dalyvavo minimasis užs. 
minist. pareigūnas M. Rivas.

. Ta. v ffiaahn
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Hamiltono Aukuras" Toronte
Kovo 8 d. Hamiltono LDM Te

atras “Aukuras” padarė toron- 
tiečiams malonų siurprizą, paro
dydamas L. Fuldos “Mokyklos 
draugus”. ;

Ludwig Fulda (1862-1939) yra 
vienas iš žymesnių vokiečių dra
maturgų. Literatūros istorijoje, 
jis stovi šalia savo bendralaikių 
— Max Halbe, O. E. Hartleben, 
G. Hierschfield, Max Dreyer, 
F. Wedekind ir kt. Bet kaip pa
starieji, taip ir»L. Fulda, saky
tume, lyg ir nustumtas į G. 
Hauptmano šešėlį, kuris moder
niojoj vokiečių dramos literatū
roje, beabejo, neturi sau lygaus.

Iš žymesnių L. Fuldos veikalų 
tektų paminėti “Das Recht der 
Frau”, “Unter vier Augen”, “Der 
verlorene Paradies”, “Die Skla- 
vin”, ”Die Kameraden”, “Der 
heiinlische Koenig” ir kt. Auto
riaus literatūrinis talentas bren
do laikotarpyje, kada Vokietijo
je buvo bemirštąs romantizmas 

, ir realizmo pirmieji ženklai (su 
Fr. ffebbel) buvo bepradedą ro
dytis scenos veikaluose.

Šių dviejų srovių konfliktas 
betgi greit nesibaigė. Romantiz
mas, palaikomas konservatyviš- 
kų aristokratijos sluogsnių, vi
somis jėgomis stengėsi išlaikyti 
savo rankose vokiečių sceną. Pa
galiau, Meiningeno kunigaikš- 

,čio remiami, realistinės srovės 
revoliucijonieriai, išėjo į atvirą 
kovą prieš romantizmo tradici
jas teatre (1874). Be to, beveik 
tuo pat laiku, gal tik ne taip 
triukšmingu keliu, į vokiečių in
teligentiją, pradėjo vis daugiau 
skverbtis Hėgelio filosofinės pa
žiūros, vedančios realizmo ir 
materializmo linkme. Šios filo
sofinės mokyklos kraštutinę iš
raišką matome Kari Markso dia
lektiniam materializme. Maža to, 
griežtųjų mokslų greitos pažan
gos ir Haeckelio biologinių išve
džiojimų, buvo, be abejonės, per
daug romantizmui, kad j is‘galė
tų išlaikyti savo pozicijas.

Šių dviejų ideologijų konflikte 
, teko formuotis L. Fuldos cha

rakteriui ir literatūriniams užsi
mojimams. Nenuostabu, kad mi
nėtų srovių žymes galima pa
stebėti beyeik'visuose jo veika
luose. Kalbant' apie jo literatūri
nę linkmę, todėl dažnai yra sun
ku jį sutapdinti su kuria nors 
viena srove. Pav., satyriniam 
veikale “Die Kamaraden”, kur 
juokiasi iš “naujo” stiliaus mo
ters, jis yra perdėm realistas, tuo 
tarpu veikaluose “Der Talisman” 
ir “Der Sohn der Kalifen” jau
čiasi žymi‘romantizmo nuotai
ka. Paprastai betgi jis priskiria
mas prie moderuoto realizmo 
mokyklos.*

Jo veikalų tematika, daugu
moje sukasi apie aristokratijos 
ir bendrai turtingesnio luomo 
gyvenimą. Iki pat Pirmojo Pa- :

saulinio karo vokiečių teatras 
buvo daugumoje privilegijuoto 
luomo lankomas ir globojamas, 
todėl suprantama, ir autoriai 
dažnai rinkdavosi temas iš ati
tinkamų socialinių sluogsnių.

Veikalas “Mokyklos draugai”, 
kurį turėjome progos matyti To
ronte kovo 8 d., priklauso anks
tyvesniam autoriaus kūrybos lai
kotarpiui. Pagrindiniai šio vei
kalo veikėjai yra: Bruno Mar
tens — filosofijos daktaras (A 
Stasevičius), Dora Lenz — se
kretorė (L. šturmaitytė), Heinz 
Hagedorn—dailininkas (E. Mic- 
kūnas), Toni — dailininko žmo
na (A. Racevičienė), Waldemar 
Sholz — elektrotechnikas (V. 
Kvedaras), Lisbet — jo žmona 
(I. Mickūnienė), Phillip Wink
ler — kompozitorius (A. Šalčiū- 
nas), Annelie — jo žmona (K. 
Meškauskienė), Stefan — dak
taro tarnas (A. Mingėla).

Veiksmas vyksta phil. dr. Bru
no Martens namuose, kuris yra 
paveldėjęs iš tėvo puošnius na
mus ir neblogą palikimą, lei
džiantį jam keliauti po pasaulį, 
laikyti porą tarnų ir asmens se
kretorę.

Daktaro jaunystės draugai 
(dabar jau visi su profesijomis) 
dail. Heinz Hagedorn, elektro
technikas Wademar Scholz ir 
kompozitorius Phillip Winkler 
dažnai atsilanko į jo vaišingus 
namus ir viengungiškai linksmi
nasi. Visi keturi draugai prieš 
dvidešimt metų pasižadėję bū
ti viengungiais, nes vedybas lai
ko vyro prapultim. Pagaliau 
kompozitorius ir elektrotechni
kas nebeišlaiko pasižadėjimo ir 
prisipažįsta daktarui, kad nu
mato vesti. Daktaro nusivyli
mui, paaiškėja, kad tretysis 
draugas — dailininkas paslapčia 
jau susižadėjęs prieš dvejis me
tus. Dvidešimtį metų trukusi 
nuoširdi draugystė sudrumsčia
ma įsimaišiusių trijų žmonų, ku
rios neapsieina be pletkų. Paga
liau intrigos, kilusios dėl smul
kių nesusipratimų, tiek įtempia 
bičiulių santykius, kad tenka rei
kalus tvarkyti net kumštimis. 
Galų gale, seni draugai, vis dėl
to, suranda kelią vienas į kitą ir 
susitaiko, nuspręsdami vėl kaip 
anksčiau rinktis daktaro namuo
se paliekant žmonas namuose. 
Šis* sprendimas betgi laikinai 
atidedamas, nes daktaras, kuris 
vienas buvo išlikęs ištikimas 
priesaikai niekados nevesti, pa
skelbia sužadėtuves su savo se
kretore. ' '

Veikalas “Mokyklos draugai” 
yra vykusiai sukomponuotas, tu
rintis gyvenimišką fabulą ir rė
klius charakterius, kokių mes 
galime ir šiandien pamatyti savo 
tarpe, atseit, jis, nors ir parašy
tas 19 a. gale, nėra pasenęs nei 
idėjų nei formos požiūriu.

LDM Teatras “Aukuras” su 
šiuo veikalu, o taip pat neperse- 
nai įvykusiu “Pirmo skambučio” 
spektakliu Hamiltone, parodė 
palyginamai gana augštą meninį 
skonį. Jaunai režisorei E. Dau
guvietytei, pačiai esant patyru
siai aktorei, pavyko vaizdžiai at
kurti 19 a. gyvenimo fragmen
tą, užtat ji ir visas “Aukuro” ko
lektyvas yra tikrai nusipelnęs 
pagarbos ir dėkingumo iš teatro 
meno mylėtojų. Vienas iš galbūt 
sunkiausiai sprendžiamų mėgė
jiškos scenos uždavinių — tinka
mas aktorių parinkimas, turintis 
neabejotinai lemiančios reikš
mės į spektaklio pasisekimą —- 
režisorei pavyko daugumoje iš
spręsti gana sumaniai ir, saky
tume, sėkmingai.'Pav., E. Mic- 
kūnas, dailininko vaidmenyje — 
ir laikysena ir vaidybiniu natū
ralumu, ir išviršine išvaizda la
bai atitiko paskirčiai. Arba vėl 
— dailininko, kompozitoriaus ir 
elektrotechniko žmonos, nors ir 
antraeilėse rolėse, parodė tris 
skirtingus tipingų žmonų cha
rakterius.

Tektų kiek paabejoti dėl pa
ties daktaro Bruno Martens 
vaidmens. Neabejojame A. Sta- 
sevičiaus" nuoširdumu, taip pat 
tikime, kad jis yra pajėgus akto
rius, bet šį kartą, kaipo filosofi
jos 
no.

kiėtijos aristokratas, gyvenąs 
dar neišnykusidse tradicijose, 
rašąs filosofinio turinio knygas 
ir kalbąs apie augštas materijas, 
atrodo, privalėtų turėti atitinka
mą psichologinę nuotaiką, ma
nieras ir išvaizdą, tuo tarpu A 
Stasevičiui daugiau ar mažiau 
šių ypatybių trūko.

A Šalčiūnui, turinčiam silp
nesnius aktoriaus davinius, ne- 
visur sekėsi išlaikyti balanse 
“veiksmų-nuotaikų” santykį. Be 
to, jo nuotaikų kaitaliojimas per
einant iš natūralinės formos į 
naivumus buvo perdėm psicho
logiškai neparemtas.

Tektų truputį stabtelti ties gri
mo klausimu: keturi bičiuliai, 
dvidešimtį metų draugavę nuo 
pat jaunystės dienų, turėtų bū
ti netolimi ir amžiumi, tuo tarpu 
kompozitoriaus išrodančio apie 
40 metų ir elektrotechniko — 
23-5 metų, amžiai rodė, kad jie 
vargu galėtų būti jaunystės 
draugai. Šį nelygumą būvo ne
sunku išlyginti grimo pagalba.

Čia iškelti maži nelygumai, be 
abejo, yra žinomi ir patiems 
“Aukuro” vadovams, todėl ties 
jais daugiau sustoti ir nevertė
tų, juo labiau, kad jie perdaug 
nepakenkė geram spektaklio įs
pūdžiui.

Baigiant, norėtume dar pasa
kyti, kad “Aukuras” yra visados 
laukiamas ir mielas svečias To
ronte; tikime, kad neužilgo vėl 
čia jį pamatysime su naujais lai-daktaras-jis žiūrovo neįtiki-

Turtingas prieškarinės V o- Į mėjimais. A. Ketvirtis.

Lietuvininkų kalendorius 1952 m
Tai Maž. Liet. Tarybos Spau

dos Kom. leidinys, redaguotas 
A. PuskepalaiČio, išėjo Miunche
ne 1952 m., gausiai iliustruotas, 
128 psl.

Kalendorius — knyga visada 
kondensuočiau negu laikraštis 
parodo, kuo gyvena toji visuo
menė, kuriai jis taikomas ir kuo 
labiausiai rūpinasi leidėjai. Toks 
yra ir šis kalendorius.

Jis atremtas į senąsias Mažo
sios Lietuvos lietuvių tradicijas 
— religinį gyvenimą ir lietuviš
koji sąjūdį. Po kalendariumo, su 
įsidėmėtinų datų mėnesiniais 
sąrašais, seka evangelikams rū
pimi dalykai: L. evangelikų liut. 
tremties bažnyčia (Šlenteris), 
tikybiniai, ir kultūriniai ryšiai 
tarp abiejų Lietuvų evangelikų 
(K. G.), šauksmas išlikti lietu
viais ir evangelikais (Dr. M. Ka
volis), kun. prof.; Gaigalaičio at
siminimų fragmentas. Toliau se
ka metinė' politinių įvykių ap
žvalga, keletas straipsnių apie 
tremties gyvenimą Vokietijoje, 
kaikurių Mažosios Lietuvos įžy
mesnių asmenų trumpos biogra
fijos ir praktiškų nurodymų sky
rius. Čia panagrinėjama teisiš
ka Vokietijoje likusių tremtinių 
padėtis, pateikiami adresai pa
saulio liet, laikraščių ir lietu
viškų įstaigų, matų ir saikų pa-

lyginimai ir keletas nurodymų 
pirmajai pagalbai. Po to seka pa
siskaitymai — ištraukos iš senų 
kalendorių, Vydūno straipsnis, 
pasakos ir mažalietuviški pada
vimai, margumynai.

•Medžiagos kalendoriuje tikrai 
apstu ir įvairios.! Tik kažin ar 
tikslu buvo apsiriboti grynu re
gionalizmu, beveik visiškai ne- 
paliečiant bendrųjų lietuvių tau
pos problemų. Čia jos prisimena
mos tik minėtinų dienų sąraše, 
politinių įvykių metinės ap
žvalgos pabaigoje ir adresuose. 
Jei to nebūtų, atrodytų, kad tai 
viskas iš kažkurio kito pasaulio, 
nes nesuvoktum, kad čia pat gy
venta kito stambesnio lietuviš
kojo masyvo. Atrodo, kaip tik 
šiandien tą tautini bendrumą ir 
bendrąsias lietuviškas proble
mas tiktų kuo ryškiau iškelti.

Velykinės atvirutės
Jau išėjo iš spaudos “Žibu
rių” B-vėš išleistos spal
votas meniško darbo lietu
viškos Velykų atvirutės. 
Gaunamos visose lietuviškos 
spaudos parduotuvėse. Užsa- 
kymaf paštu atliekami greit 
Kreiptis į “Žiburių” Sp. Ben
drovę, 941 Dundas St. W., 
Toronto, Ont. Dvi atvirutės 
su vokais 25 centai.

5 PSL.
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Iš kultūrinio gyveninio okupanto replėse
• Sausio pradžioje Kalėdų 

atostogų metu buvo sušaukta vi
sa eilė mokytojų konferencijų— 
tarybinė spauda neatsidžiaugia, 
kad 1951 metais buvę paskirta 
net 345.299.000 rublių LTSR mo
kykloms, bet... didelė jų dalis 
buvo nuleista niekais. Mokyklose 
mokęsi 411.000 mokinių — beveik 
“du kartus daugiau negu 1944- 
1945 m””. Pasidžiaugusi mokyto
jų atsidavimu Stalino Lenino 
reikalui, partija susirinkimų me
tu puolė, jog “ne visose mokyklo
se ugdomas tarybinis patriotiz
mas, meilė socialistinei tėvynei, 
neapykanta kruviniesiems Ame
rikos-Anglijos imperialistams ir 
jų pakalikams — buržuaziniams 
nacionalistams”. Daug esą moky
tojų, kurių pamokose mokiniai 
negauną materialistinės pasaulė
žiūros. Daug nepakankamo cen
zo mokytojų, o dėl to daug antra- 
mečių mokinių.

• Vilniaus LTSR Istorijos Ins
titutas gavo senų pinigų rinki
nį, rastą Radviliškio rajono Dva
rininkų apylinkės durpyne, dau
giau kaip 6.000 senoviškų Lietu
vos monetų. J. Petrulis tvirtina, 
jog tai esąs pats didžiausias lie
tuviškos numizmatikos radinys, 
kuris būsiąs labai vertingas ir 
istorijos mokslui.

• Vilniaus pedagoginiam ins
titute surengtas literatūrinis 
konkursas parašyti eilėraščiui 
taikos tema. Antrąsias premijas 
gavo studentė Širvydaitė už ei
lėraštį “Taiką” ir Bieliauskas — 
“Už taiką”. Trečiąsias dvi pre
mijas gavo V. Rimkevičius ir D. 
Barkauskaįtė. Paskutiniąją pre
miją gavo E. Aravičiūtė.

• Rusai augščiau visko. Hit
lerio idėjos tartum prisikėlė Lo
monosovo gimimo dienos proga 
Maskvoje surengtam minėjime. 
Rusų mokslininkai tvirtino, o 
LTSR nuolankiai persispausdino, 
jog visas pasaulis šiuo metu re
miasi rusų kultūra. Girdi jau 
Lomonosovas pasisakydavęs 
prieš istorijos klastotojus, prieš 
keliaklupsčiavimą prieš užsienį 
ir gimtosios kalbos užteršimą už
sieniniais žodžiais, k

• LTSR Veterinarijos Akade
mijoje Kaune veikia zootechni
kos fakultetas, į kurį stoti pilie
čiai ypač raginami. Įstojamieji 
egzaminai iš fizikos, chemijos, 
lietuvių kalbos ir literatūros, ru
sų kalbos ir literatūros.

• Stalininio rūpinimosi LTSR 
vaikais pavyzdį pateikia mokyto
ja V. Kalvaitytė. Pažymėjusi, 
kad gal kitose mokyklose esama 
ir geriau, bet Dotnuvos rajono 
Martinaičių kaimo keturklasė pr. 
mokykla naujiems mokslo me
tams nebuvusi parengta. Langų 
rėmai išpuvę, apmušalai krenta 
gabalais, įeinamosios durys iškli
busios, rašomoji lenta išblukusi, 
suolai nesuremoptuoti, krosnis 
nesutvarkyta. Nėra nė kuro. Už 
vadovėlius surinktųjų iš mokinių

pinigų neužtenka ir mokykla ne
aprūpinama net sąsiuviniais.

• Pereitų metų pabaigoj Kau
no Politechnikos Instituto Che
mijos Technologijos fakulteto 
studentai padarė išvyką į Ežerė
lio durpyną sustiprinti darbinin
kų ir mokslininkų bei studentų 
draugystę.
• • LTSR Valstybinė Pedago
ginė leidykla neseniai išleido K. 
Gerulaičio vadovėlį “LTSR Geo
grafija” 115 psl., skirtą ketvirto
sioms klasėms. Tai pirmas geo
grafijos vadovėlis po karo ir bol
ševikų okupacijos laikais. Vado
vėliui Br. Raguotis prikišo, kad 
nepakankamai iškeltas komunis
tų partijos vaidmuo. Taip pat 
“neišryškinta broliškųjų respub
likų* ir visų pirma didžiosios ru
sų tautos parama mūsų liaudies 
ūkiui”. Medžiagos išdėstymas la
bai primenąs buržuazijos laikais 
išleistuosius * vadovėlius. Vado
vėlyje Raguotis neranda nei vie
no žodžio, kokias plačias galimy
bes mūsų respublikos ūkis turi 
tolimesniam vystymuisi. Nebū-

dingos esančios nuotraukos.
• I. Kasnickis, straipsnyje 

“Naujoji gyvenimo šviesa”, vie
name LTSR laikraščių recenzuo
ja “patriotinę” A Jonyno ir J. 
Macevičiaus poemą “Laiškai 
draugui Stalinui”. Ši poema su
silaukusi LTSR didžiausio pa- 
puliarumo, o autoriai esą verti 
komjaunuoliai. Autoriai užsi
brėžę, pasak Kasnickio, sunkų 
ir atsakomingą uždavinį: Žemai
tijos valstiečių vardu papasa
koti Stalinui apie buržuazinės 
Lietuvos gyvenimą. "“Po Salo
mėjos Neries nuostabiosios po
emos “Apie Staliną” lietuvių li
teratūroje nebuvo kito tokio 
stambaus poetinio kūrinio”... 
Mat, ką reiškia Stalino vardas 
antraštėje. Jei visose kitose LT 
SR poemose randama milžiniškų 
kaidų, šiame nieko nėra blogo—■_ 
knyga leidžiama nesibaigiančiais

duoda rusų tautos draugystę. 
Beje, tie tiražai irgi rusų kal
boje. : ii

Iš kultūros ir knygų pasaulio
Lituanistikos Institutas oficia

liai atidarytas Čikagoje kovo 2 
d., per Vytauto D. Univ. 30 metų 
sukakties minėjimą.

Prof. Dr. J. Grinius šventė 50 
metų sukaktį.

Kun. St. Yla yra paruošęs di
delę originalią maldaknygę inte- 
gentams. Ji spausdinama Nek. 
Prasid. Seserų spaustuvėje.

Kan. M. Vaitkus rašo atsimi
nimus apie arkiv. Karevičių.

Prof. A. Senn ilgesniam lai
kui išvyksta Europon. Katedros 
vedėjo Philadelphia universite
te pareigas perima prof. Dr. A. 
Salys.

Dr. V. J. Bieliauskas vadovau
ja klinikinės psichologijos insti
tutui Richmond profes institute.

Prof. J. Puzinas kovo 9 d. Niu
jorko Lit. Institute skaitė paskai
tą iš Lietuvos proistorės.

LE Pat. Liet. Grupė tiria sąly
gas išleisti visai einei išsames
nių studijų apie Lietuvą prieš 
karą ir jos dabartinę padėtį, ku
rios eis informacine medžiaga 
apie mūsų kraštą. Rūpinamasi 
išleisti anglų-lietuvių k. trum
pą enciklopediją apie Lietuvą, 
jos teritoriją, žemėlapį ir net va
dovėlių, iš kurių galėtų mokytį*, 
išlaisvintos Lietuvos _____ ,
Prof. D. Krivickas Vašingtono 
bibliotekoje studijuoja So v. Lie
tuvos įstatymus.

Viceprezid. Barkley įteiktas 
ALTo raštas genocido reikalu, 
kad jį perduotų visiems senato
riams ir konvencijos ratifikavi
mo reikalą greičiau įtrauktų į 
senato darbu programą.

Prie P. Vok. radiofono Stutt- 
garte spec, studijų rately suor
ganizuotose diskusijose apie tau-

— Aš kasdien Mišių metu jus visus prisimenu. Ir jus, ir juos 
visus. Prisimenu visus: ir stiprius, ir svyruojančius, ir silpnus. 
Labiausiai prašau mūsų Tėvą, kad pašalintų visas progas nupulti. 
Gal tai Jis jus atsiminė.

Susijaudinusi Stefanija įspaudžia veidą į rankas ir pradeda 
kūkčioti.

— Tėve, ir už jį pasimelskite... už mano vyrą...
— Taip, ir už jį, mano dukra. Žinau, kad jam ypatingai Dievo 

pagalba reikalinga.
Kunigas valandėlę tyli, paskum atsidūsta ir vos girdimu balsu 

pasako: . . .
— Taip, ir jį Dievas atsiminė. Kartais kūninė nelaimė yra tikra 

Dievo malonė. Padėkokime Jam ... mūsų Tėvui...
Ir atsiklaupęs sukalba pusbalsiu kelis poterius.
Kai kunigas atsikelia, akimirksnį žiūri tamsumose į Stefa

niją ir tyliai sako:
— O dabar, dukra, grįžk rami į namus ir Viešpats teesie su 

tavimi!

BALYS, padėjęs telefono ragelį, užsideda lietpaltį, rudą skry
bėlę ir, švilpaudamas “Oi, kas sodai do sodeliai”, išeina į miestą.

“Jei ne dabar, tai turbūt niekad! — galvoja. — O visdėlto ji pa
sikeitė: tiesiog nesukalbama pasidarė. Tik kas supras moters sie
lą? Jei ji sako ne, greičiausiai visa siela šaukia taip!”

Negaišdamas eina tiesiausiu keliu ir tvirtai tiki, kad vistiek 
pasiseks įsiveržti į šios moters tvirtovę. Tiki, kad svarbu tik ją 
sutikti, pažiūrėti į akis, pasakyti gerą komplimentą, o viskas eis 
kaip reikiant

Balys Montvydąs — žmogus ne be praeities. Kai tik jis susipa
žino su Aldona, kai pradėjo su ja viešai rodytis, tuojau ėmė sklisti 
kalbos apie jo neaiškius santykius su banko direktoriaus Vaitkūno 
žmona. Žmonės kalbėjo, kad tik griežta vyro intervencija ir išsi- 
kėlimas į nežinomą vietą apsaugojo Vaitkūnų šeimą nuo 
tragedijos.

“Su šita nieko nebus, — ji netekėjusi!” — komentavo gandų 
, nešiotojai.

Tuo pačiu buvo tvirtinama, kad Balys Montvydąs, ne eilinis 
Don Juanas, o šeimos tvirtovių naikintojas.

Dirbo jis ligoninės raštinėje, tačiau tik dėlto, kad nesėdėtų su
dėjęs rankas, nes tėvų, turtingų biznierių, palikimas laiduoja visų 
jo potroškių realizavimą:

Save Montvydąs laikė romantiku, dėlto po tėvo mirties tučtuo
jau atsikratė įmonės ir gyveno iš procentų. Miesto pakraštyje, 
prie pušynėlio, nusižiūrėjo prabangišką vilą ir tenai įsikūrė. Jam 
patarnavo sena tėvų tarnaitė Agota Vaškienė, kurią jis nuo ma
žens Agotėle vadino.

Už pušynėlio driekėsi sanatorijos pastatai. Direktorius, jo tėvo 
geras draugas, viena proga užkalbino jį padirbėti sanatorijos raš
tinėje, ir Montvydąs nesvyruodamas sutiko. .

Balys pakelia akis: Vilkaičių namai skendi tamsoje. Net mie
gamojo kambario languose tamsu.

“Labai romantiška! — pagalvoja. — Matyt, patamsėse geriau 
svajoti. O gal tai ženklas, kad kitiems svečiams šįvakar nebus 
galima užeiti...”

Priėjęs prie durų, paskambina.
Užėmęs kvapą laukia Stefanijos žingsnių kaukšėjimo. Laukia 

akimirksnį, paskum vėl paskambina.
Tylu, nieko negirdėti.
“Užsispyrė. Nenori įsileisti. O gal ištikrųjų negaluoja...”
Grįžta į šaligatvį ir apsidairo. O gal pamatys kur, jei bus tyčia 

laukan išėjusi. Lėtais žingsniais'pažingsniuoja į vieną ir kitą pusę. 
Ne, niekur nematyti.

Dar kartą priėjęs paskambina. Vėl nieko.
Tuo tarpu šaligatvyje sustoja tamsus šešėlis. Balys jaučia, 

žiūri į jo pusę.
Nulipa laipteliais žemyn, ir tuojau pažįsta senelį kleboną.
— Ponas Vilkaitis ligoninėje. Be reikaSo jieškote.
— Aš pas ponią, kunige klebone.
— Be reikalo. Ir dar tokiu metu.
— Kad dieną negaliu. Dirbu. Žadėjo manęs laukti...
— Žiūrėkite, nepapiktinkite mažutėlių. Kai vyras ne namuos, 

nederėtų brautis.
— Jūs amžinai su savo prietarais, klebone. Mažutėliai dabar ir 

už suaugusius gudresni.
— Gudrumas nieko nekenkia. Tačiau reikia ir sąžinės.
Balys pamoja ranka ir, kažką sumurmėjęs, nueina į priešingą 

pusę. Jis nemėgsta klebono, kuris kur buvęs, kur nebuvęs, žiū
rėk, ir už sąžinės grybšteli tarsi ką tai turėdamas mintyje. Kai su
siginčijo su juo pas ligoninės direktorių, taip ir nebeturi jam 
širdies. Ir į bažnyčią dėlto retai nueina.

Grįžęs į namus, Balys išgeria stiklelį romo, užsirūko ir, valan
dėlę pasibastęs iš kampo į kampą, grybšteli už telefono. Ne, nie
kas neatsiliepia. Greičiausiai dar negrįžo.

Išgeria antrą stiklelį. Akimis permeta laikraštį, sudrasko pa
žįstamo laišką. '

Nė, jis taip greit nenusilei®. Juk iš karto pajuto, kad padarė 
jai įspūdžio. Net leido jam už rankos paimti O ji tokia švelni, 
šilta. Jis vistiek ją susigaus. Sunaikins jos skrupulus, įtikins, kad 
draugystė galima ir su trečiu asmeniu, o paskum...

Vėl skambina. *
Atpažįsta Stefanijos balsą, tik jis šį kartą daug ramesnis ir ka- 

žinkokios rimties pilnas.
Tačiau kai jis pasako savo vardą, ragelis staiga,skambteli ir ne

pradėtas pasikalbėjimas nutrūksta.
, “Po velniai — murmteli Balys ir čiupęs skrvbėlę šauna pro 

duris.
Tačiau eina jau į kitą pusę. Jo galvoje pinaši nauji planai. Vis- 

tįek mano taip greit nenusileisti.
— Aldona, padėk! — tik įėjęs pasako .— Pasiprašyk “audien

cijos” pas Stefaniją, tik manęs neminėk! ir šauname.
— O kodėl ne vienas?
— Neįsileidžia. Ir į telefoną neatsako. Iš proto gali išvaryti!

, kad

— Žiūrėk, kokia iš jos šventuolė! O galvoje vistiek velnių šim
tas. Bet ar nenorėtum šį vakarą su manimi praleisti? Esu laisva.

Balys priėjęs apkabina Aldoną per liemenį ir pabučiuoja da
žytas lūpas.

— Kitąkart, Aldona! Šįvakar būtinai paimkime aną tvirtovę!
— ir vėl pabučiuoja.

Mergaitė užmerkia akis,, atsilošia ir krūtine spaudžiasi į Balį.
— Žinai, ką, mielasis, gal galėtum truputį paskolinti? Noriu 

nauja suknelę nusipirkti. Mačiau naujausios mados modelį. Be 
rankovių ir giliais iškirpimais.

— O, tokiai grožybei mielu noru! Tik negaišk ir paskambink!
Aldona įmeta kelis popierėlius į stalčių, pasitaiso bliuskutę ir 

paima ragelį.
— Žinai, miela Stefanija, taip nuobodžiauju šįvakar, kad nuta

riau apsilankyti. O ir jums turbūt vienai nusibodo.
— O, labai malonu! Tad laukiu! Paskambinkite du kartus, kad 

žinočiau. -
— Tai jūs ko nors bijote?
— Ne, nebijau, tik čia vienas toks menkai pažįstamas nori 

gaišinti Tai iki!
— Iki, Stefanija!
Abu net suplojo rankomis ir puola vienas antram į glėbį.
— Kad norėtum pas kurią kitą, jokiu būdu šįvakar neleis

čiau. Bet ją mes turime paklupdyti. Vistiek kokia kaina.
— Tu tik padėk įeiti, o, paskum gali atsiprašyti ir eiti savo ke

liais. Aš vienas susitvarkysiu.
— Bravo, bravo! Puikūs pasiryžimai! Na, tai į darbą.
Susikabinę eina nuošaliomis gatvėmis ir aptaria smulkmenas. 

Aldona turės pasiteisinti netikėtai jį susitikus, o jis pasakys, kad 
telefonu norėjęs tik patikrinti, ar ji namuose, ir tuojau, metęs ra
gelį, išskubėjęs.

— O visdėlto Stefanija ne Vaitkūnienė. Bet gal tik pradžioje. 
Gal paskum ir ji mane sekios, kaip anoji. O tikiu, kad ji tem
peramentinga!

— Ypač dabar. Kai jau visa Savaitė viena atgailauja.
— Už ką? Juk ji neturi ko atgailauti.
— Taip tik atrodo. Matyti ir dabar bus turėjusi kokį frantą. 

Na, pamatysime! Iš pirmo žvilgsnio suprasime. Manęs tai jau mo
terys neapgaus. - .

— Negali būti, nors... aš pats jai taip pasakiau. Net užsigavo.
— Jei užsigavo, tai vadinasi, kad teisybė. Toks paprastai būva 

tokių padorių poniučių fnanevras.
Pritildydami batų taukšėjimą, praeina pro salono langus. Sa

lone tamsu, tik antrame augšte švyti melsva šviesa.
Paspaudžia skambutį kartą, paskum antrą.
Netrukus subilda žingsniai ir už valandėlės duris atidaro tam

siai apsirengusi Stefanija.
Kai Balys saldžiai šypsodamasis nukelia kepurę, Stefanija pa

rausta kaip purpuras, suraukia kaktą, bet greitai susivaldo ir, pa-

tos suverenumą iš lietuvių pusės 
dalyvavo, atstovaudami lietuvių 
nuomonei,. W. Banaitis, doc. M. 
Brakas ir prof. Z. Ivinskis. M. 
Brakui pasiūlyta ateityje, kaip 
dalyvavusiam Europos Sąjūdžio 
Londono konferencijoje, skaity
ti pranešimą apie sąjūdžio tiks
lus, o prof. Z. Ivinskis papra
šytas skaityti apie Lietuvą tarp 
dviejų imper. valstybių.

Novelės konkursą paskelbė 
Čikagos liet, literatūros draugi
ja, paskirdama 3 premijas: $100, 
$50 ir $25. Vertintojų komisijai 
pirmininkaus Sonė Pipiraitė, o 
nariais yra prof. M. Biržiška, A. 
Rūkas, Dr. P. Jonikas, A Tulys,- 
D. Velička, M. Krikščiūnas. No
velėms įteikti paskutinis ter
minas 1952 m. balandžio 30 d. 
Premija paskirta P. Andriušiui 

Liet. Rašytojų Dr-jos jury ko
misija kovo 8 d. 1951 m. grožinės 
literatūros premiją paskyrė Pul- 
giui Andriušiui už apysaką “Su
diev, kvietkeli”. P. Andriušiui 
bus išmokėta venecueliečių su
dėta premija — $1.500, ......

Redakcijai prisiųsta
Kun. Dr. J. Vaitkevčius, MIC, 

Gyvoji dvasia, mąstymai kiek- 
vaikai. į vienai metų dienai, II t., savo lė- ■ 

šomis išleido kun. Pr. Juškaitis, 
Cambridge, Mass., spaudė Drau
go spaustuvė, Chicago, 1952 m., 
544 psl., kaina $5. Kalenkoro vir
šelis.

Vardan Dievo — Mažųjų mal
dos, tekstas kun. St. Ylos, pa
veikslai Pauliaus Augiaus, išlei
do Nek. Pr. Seserys, Putnam, 
Conn., Spaudė TT Pranciškonai, 
Brooklyn, N.Y., 134 psl., kaina 
$1.25. Vaikų maldaknygė. Užsa
kyti galima šiuo adresu: Imma
culate Conception Convent, R.F. 
D. 2, Putnam, Conn., USA

Nelė Mazalaitė — Gintariniai 
niai vartai, viršelis daiL B. Vil- 
kutaitytės-Gedvilienės, išleido L 
KSD Knygos Klubas Čikagoje, 
1952 m., 248 psl. Kaina $2.

Current News on the Lithua
nian Situation, compiled by the 
Lithuanian Legation, Washing
ton, D.C., Vol. IX, Nr. 1 (115), 
January-February 1952, 27 psl.

Čia tarp kitko perspausdintas 
š.m. sausio 10 d. “TŽ” Nr. 1-2 
paskelbtas tekstas laiško pavyz
džio JT delegacijoms Paryžiaus 
sesijoje genocido sulaikymo ir 
Lietuvos okupacijos pašalinimo 
reikalu.

Kalendorius 1952 m., išl. Ar
gentinos Liet. Balso, 64 psl.

Ateitis, 1952 m. Vasaris, Nr.

Muzikos Žinios, 1952 m. sausio 
ir vasario mėn., Vol. XI, Nr. 1- 
2 (132-133), 16 psl.

Eglutė, 1952 m. kovas, Nr. 3, 
65-96 psl.

Tai vienintelis vaikų žurna
las, leidžiamas Liet Kultūros 
Instituto, redaguojamas Pr. Nau
jokaičio. Metams kainuoja JAV 
$3, kitur $3.50. Užsakymus siųs
ti: Eglutė, Immaculate Concep
tion Convent, RFD 2, Putnam, 
Conn, USA

Kaip kiekviename Nr., gausu 
paveikslų, gražių pasiskaitymų,

bos ir kronikos.
Moterų Dirva, 1952 m. kovo 

mėn. Nr. 3, 24 psl.
Pelėda, Juokdary bos Susivie

nijimo Mėnesinis Organas, 1952 
m. sausio mėn^Nr. 1 (8), 16 psl; 
1952 m. vasario mėn. Nr. 2 (9),
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Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

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

Jūsų patarnavimui

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

Rusai “priėmė lietuvišką 
abėcėlę”

Rusinimas Lietuvoje vyksta. 
Teko matyti laišką iš Mažeikių 
išsiųstą š.m. sausio 3 d. Ant vo
ko registruoto laiško štampas: 
“Mažeikiai Lit. SSR”. Atseit lie
tuviška abėcėle parašyti rusiški 
žodžiai: Litovskaja SSR. Lietu
viškos formos — Lietuvos Tary
bų Socialistinė Respublika — su- 

. trumpinimas būtų “Liet TSR”.

SPORTAS

1. $10.900. High Park rajone, 
7 did. kamb., mūrinis, su 
dideliu kiemu ir garažu na
mas. Įmokėti $3.000.

2. $12.900. Bloor-Yonge St. 8 
did. kamb., dviejų augštų, 
labai geras mūrinis namas 
su garažu. Įmokėti. $3.000.

3. $13.500. Bloor - Dufferin. 8 
kamb., mūrin., geram stovy 
namas su garažu. Įmokėti 
$3.000.

4. $13.500. High Park-Ronces- 
valles, 8 did. kamb., mūri
nis, vandeniu apšildomas, 
prie gero susisiekimo. Įva-

žiavimas ir garažas. Įmokė
ti $4.000.

5. Indian Rd.-Wright Ave. 10 
did. kamb., atskiras, mūri
nis, vandeniu apšildomas, 
gerame stovy namas. Įmo
kėti $6.900.
$18.000. Indian Rd. prie Ho
ward Park Ave. 10 didelių 
kambarių atskiras mūrinis 
namas, vandeniu automa
tiškai apšildomas. Dvi vo
nios, 3 virtuvės,' privatus 
įvažiavimas ir garažas. Par
duodamas dėl mirties, pa
skambinkite. Įmokėti $7000

— Niujorkas. — Net dvi vaistų 
rūšys esančios tyrimo stadijoje 
kovai su tuberkulioze. Iš jų labai 
daug tikimasi. Jie jau buvę pa
naudoti Niujorko ligoninėje su 
150 ligonių ir davę stebuklingų 
rezultatų.

6.

Real Estate
863 BLOOR STREET WEST

(prie Ossington Ave.)_________

TO TIME THE 
WEEKLY NEWSMAGAZINE

SPECIAL TRIAL OFFER
78 WEEKS FOR $6.87

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
į j rasite tik
| J.BERŽINSKO 

parduotuvėje
Įjg 1212 Dundas St. W. Tel. LA.

■J Be to, išskyrus tabako gaminius, už 
. visus įpirkimus duodami BONAI.

VYTAUTAS AUŠROTAS. 
263 Havelock St, Tel. LO. 3647 
Be to, kviečiame dabar užsisa
kyti sekančius žurnalus su di
dele nuolaida,naujiems skai
tytojams:
LIFE—70 sav. tik už $7.87 
(perkant pavienius egz. kai

nuotų S14.00)
READER’S DIGEST—16 mėn. 

tik $2.00
(t.y. pusė kainos nauj. skait.) 
Pageidaujant pasiunčiu - visų 
Amerikoje, Kanadoje ir Ang
lijoje leidžiamų žurnalų kata

logą veltui.

9547

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

i

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

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

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

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

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

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

Vytės Nemunėlio 
MEŠKIUKAS 

RUDNOSIUKAS
— geriausia dovana Velykom. 
Ši knyga yra didžiausias vai
kų džiaugsmas. Ji tinka ir ne
mokantiems lietuvių kalbos, 
nes yra pridėtas vertimas į 
anglų kalbą. Knyga yra dide
lio formato ir turi 12 .didelių 
keturių spalvų paveikslų, kie
tais viršeliais. Iliustravo pa
garsėjusi vaikų knygų daili
ninkė V. Stančikaitė. Tad sa
vo vaikus, sūnaičius arba gi
mines apdovanokite šia knyga 
ir jiems padarykite didelį 
džiaugsmą. Jos kaina tik $2. 
Užsakymus siųsti: J. Kapo
čius, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn 21, N.Y. Taip pat rei
kalaukite pas knygų platinto
jus.

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

Pinigai įmokami iš karto 
Hollywood Clothing 

270 QUEEN ST. WEST 
(kampas Beverley)

laikinasis JAV-bių ir Kanados 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 

Sporto Komitetas skelbia 
Pranešimą Nr. 7 x

1. Anksčiau Pranešime Nr. 6 
skelbtas JAV-bių ir Kanados 
lietuvių sporto klubų atstovų ir 
sporto darbuotojų suvažiavimas 
šaukiamas š.m. balandžio mėn. 
6 d. (Verbų sekmadienį), Čika
goje. Suvažiavimas vyks Lietu
vių Vyčių salėje, 2453 West 47th 
St. Pradžia 1 vai p.p.

2. Papildomai pranešama, kad 
iki šiol dar neužsiregistravusie
ji suvažiavimo dalyviai prašomi 
registruotis šiuo adresu: Vytau
tas Radys, 4545 So. Fairfield 
Ave., Chicago 32, Ill. Užsiregist
ravusiems pranešime Nr.6 skelb
tuoju adresu, antrą kartą re
gistruotis nereikalinga.

3. Visos su suvažiavimu susi
jusios instrukcijos, paskelbtos 
Pranešime Nr. 6, pailieka galioje.

Laikinasis JAV-bių ir Kana
dos Lietuvių FASK-tas.

Sportas Toronte
Kovo 22 d. 7 vai. vak. Rayer- 

son Instituto patalpose 50 Gold 
St. (Gold St. pasiekiama važiuo
jant College tramvajumi iki 
Church ir Church į pietus iki 
Gold St.), įvyks krepšinio rung
tynės “Vytis” — latvių rinktinė. 
6 vai. krepšinio rungtynės On
tario latvių rinktinė — JAV lat
vių rinktinė.

Numatytų rungtynių 
tvarkaraštis

Kovo 22 d.: krepšinio rungty
nės “Vytis” — “Kovas” (jau
niai). Rungtynės įvyks Hamil
tone. »

Kovo 29 d.: Torontas — Hamil
tonas krepšinio ir moterų tinkli
nio rungtynės Hamiltone.

Balandžio 5 d.: revanšinės 
rungtynės Torontas — Hamilto
nas krepšinio ir moterų tinkli
nio rungtynės Toronte.

Balandžio 19 d.: Torontas — 
Montrealis krepšinio ir stalo te
niso rungtynės Montrealy.

Gegužės 16-17 d.: Kanados Pa- 
baltiečių sporto šventė. Žaidynės 
įvyks w Toronte Central YMCA 
patalpose. •

Programoje: krepšinis, tinkli
nis vyrų ir moterų, stalo tenisas 
vyrų ir ‘moterų, šachmatai, gim
nastika, tautiniai šokiai ir plas
tika. Smulkesnė programa bus 
paskelbta vėliau.

Gegužės 30, 31 d. ir birželio 1 
d. Clevenlande įvyks Šiaurės 
Amerikos lietuvių sporto šven
tė. Programoje: futbolas, krep
šinis vyrų ir moterų, tinklinis 
vyrų ir moterų, stalo tenisas vy
ru ir moterų irlengvoji atletika.

K. Š. C
• Gorkyje įvykusiose SSSR 

čiuožėjų pirmenybėse dalyvavo 
du kauniečiai — L. Juzėnaitė ir 
A. Minelga.

— Geneva. — Penki šveicarų 
alpinistai išvyko į ekspediciją, 
pasiryžę užkopti į augščiausį pa
saulio kalną — 229.002 pėdos — 
Everestą. Pirmasis Everesto vir
šūnę pasiekė anglas Edward 
Whymper 1865 m.

1$ VISUR
Komunistams ir R. Vokietijoj

Rytų Vokietijos valdanti vad. 
vienybės partija (SĖD) laikoma 
bankrutuojanti ir neatlikus! jai 
skirtųjų uždavinių. Vokiečiai ją 
laiko rusų įrankiu ir juo toliau, 
tuo labiau nuo jos tolsta. Vietoj 
kilusi, ji smunka. 1947 m. ji tu
rėjo 1.700.000 narių, o šiandien 
tas skaičius ne tik nepadidėjęs, 
bet visa puse milijono sumažė
jęs ir dar vis mažėja.

Australija ir D. Britanija
Australijos krašto apsaugos 

min. Josiah pareiškė,'kad Aust
ralija ir D. Britanija planuojan
čios standartizuoti visus kari
nius reikmenis, taip pat suvieno
dinti karinę organizaciją ir tech
niką. Karo atveju Australija 
veiksianti glaudžiai bendradar
biaudama su D. Britanija. . Dėl 
to jau dabar esą pasikeičiama 
ted-jninių dalių karininkais . ir 
nustatomas pastovus abiejų ka
riuomenių ryšys.

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

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

30 metų vajymo patyrimas

Atsinešk šį skelbimą - 10% nuolaidos!
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

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

> š
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 savo 1952 metų sezoną jau pradėjo vasario mėn. 1 dieną. Pereitame 

sezone mūsų vairavimo mokykla išmokino 104 kursantus, kurie 
gavo šoferio liudymus važinėti savo mašinomis, o 18 kursantų 
gavo pilnas šoferio teises.

•Gerai patyrę ir sugebą prisitaikinti prie kursantų instruktoriai 
tęsia savo>darbą mūsų klijentų labui.

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

Mokinkis vairuoti greit ir pigiai 
WALTER BULCZAK

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

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

MANNING CARTAGE
& MOVERS

184 Manning Ave.
Tel. WA—0791

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

Dėmesio!
Vestuvių apeigos ir pokyliai 

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

Taip pat mes pravedame auto 
radijo ir televizijos instaliaci
jas. Darbas atliekamas prity
rusių radijo-televizijos techni
kų. Jūsų patogumui aparatus 
mes paimame iš namų ir pri
statome.
Skambinti telefonu OL. 5039 

f 67 LAKEVIEW Ave., Toronto 
t B. Kalibatas, A. Virkutis ir Co.

— Londonas. — Naujasis D. 
Britanijos biudžetas pasiūlytas 
4.240.000.000 svarų, t y. vos 43 
milijonais didesnis kaip perei
tais metais.

— Regina. — Saska tchewane 
dar vis naujos galvijų bandos 
sunaikinamos dėl nagų ir snu
kio ligos.

— Cuba. — Čia įvyko pervers
mas — per 77 minutes buvęs 
prezidentas C. Prio Socarras bu
vo nuverstas ir valdžią paėmė 
gen. Fulgencio Batista.

— Viena. — Iš augštų R. kat. 
sluogsnių pranešama, kad gauta 
tikrų žinių, kad 6 Rumunijos vys
kupai suimti esą nužudyti arba 
mirę kalėjimuose. Dar 4 esą Ru
sijos priv. darbo stovyklose. 
Bukarešto vysk, esąs priverčia
mojo darbo stovykloje Zybule- 
ve, kitas — dirbąs lėktuvų fabri
ke, trečias — plieno ir ketvirtas 
— anglių kasyklose Nikolajeve. 
Temesvar arkiv. miręs mirtinai 
sužeistas darbe, priverčiamojo 
darbo stovykloje. Trys vysk, bu
vę nužudyti kalėjimuose ir vie
nas miręs ir dar vienas esąs priv. 
darbo stovykloje Reisin, Kame- 
netzpodolsk apylinkėje.

— Berlynas. — Tarpzoninės 
prekybos derybos tarp Rytų ir 
Vakarų Vokietijų nutrūko be 
vaisių. '

— Vašingtonas. — Tūlas R. H. 
Scott įteikė peticiją, kad būtų 
uždarytas ABC siųstuvas už tai, 
kad jis puoląs ateistus.

— Tokio. — Japonija nuo 1942 
m. Vatikane teturėjo nepapras
tą pasiuntinį. Dabar nutarė pa
skirti ministerį.

— Niujorkas. — Naujieji JT 
rūmai plačiai publikai atida
ryti vasario 27 d. Konferencijų 
rūmai kainavo $11.000.000.

— Budapeštas. — Netoli De- 
brečino esančioje oro bazėje kar
tu gyvena rusų ir vengrų kariai. 
Bazės komendantas, žinoma, ru
sas. Jis išleido įsakymą, kad viso 
personalo. oficiali kalba yra ru
sų kalba. Vengrų karininkams 
įvestos kasdien po vai rusų 
kalbos pamokos.

— Belgradas. — Vasario 1 d. 
įstatymu visose Jugoslavijos mo
kyklose uždraustas bet koks mo
kymas tikybos, nes ji nesideri
nanti su komunistine doktrina.

— Londonas. — N. Zelandijos 
gen. gubernatorius paskirtas 
dabartinis Pietų Afrikos guber
natorius gen. Įeit. W. Norrie, ka
ro metu pagarsėjęs Britų vadas 
prieš Rommelį Afrikoje. Prieš jį 
N. Zelandijos gen. gub. buvo 
naujazelandietis Freyberg.

— Marburgas. — Prisiekusių
jų teismas čia nubaudė 8 mt. ka
lėjimo ir 10 metų teisių susiauri
nimu buvusį nacių kacetininką 
Fricke, kuris kaip amerikiečių 
patikėtinis 1945 m. peržiauriai 
elgdavęsis su belaisviais, per tar
dymus juos baisiai mušdavęs, 
nuo ko vienas net miręs.

— Haga. — Kunigaikštienė 
Lippe - Biesterfeld, karalienės 
Julijonos vyro Bernhardo moti
na, iš protestantizmo perėjo į 
katalikybę.

Lietuvis pigiai 
perveža baldus, 

bagažą, prekes ir kt.
Vežama ir į provinciją.
406 MONTROSE AVE.

Toronto, Ont.
TELEF. LA. 3911

TRUMPAI I
— SeouL — Korėjoje jau ban

domos amerikiečių pagamintos 
nylon “liemenės”, kurios galėsią 
apsaugoti 65% įvairių sužeidimų. 
Jau buvo išbandytos kitos rū
šies “liemenės”, kurių taip pat 
nelietė smulkieji ginklai. Šios 
naujosios “lierrienės” sveriančios 
tik apie 7-8 svarus.

— Otava.—Kanados CCF par
tija griežtai kritikuoja per dide
lius Š. Atlanto Sąjungos kari
nius užsimojimus — 50 divizi
jų šimet, 90-100 divizijų 1954 m. 
gale. Esą, išlaidos, neproporcin
gos ūkiniam Europos ir kitų 
kraštų atkutimui.

— Otava. — D. Britanija grei
čiausiai nebeatnaujins sutarties 
su Kanada ne tik dėl tabako, bet 
ir dėl sūrio pirkimo.. Pereitais 
metais sūrio pirko 25 mil. svarų 
už $7.500.000.

— Otava. — Kanados vyriau
sybė nutarė dovanoti Graikijai 
500.000 bušelių kviečių $825.000 
vertės. Jie bus perduoti Kanados 
Raud. Kryžiui, kuris sumals ir 
pasiųs į Graikiją išdalinti to 
krašto šiaurinėje dalyje. Dalins 
Graikijos Raud. Kryžius ryšy su 
Kanados ambasada Atėnuose.

— Vancouveris. — Čia kuria
mas naujas katalikų universite
tas, dėl kurio atitinkamo įstaty
mo bus paprašytas parlamentas 
kaip tik susirinks pradėti naują 
sesiją.

Didžiausias namų 
pasirinkimas

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

rodysime Jums namą!
$3.000 įmokėti. Mūrinis, atskiras 

namas* 9 kambarių, vandeniu 
ir alyva šildomas.

$4.000 įmokėti. Mūrinis, su 2 
modern, virtuvėm, 8 kambarių 
namas.

$4.900 — mūrinis, 8 kambarių su 
garažais, gerame stovy namas.

$5.000 —: 11 karrtbarių, mūrinis, 
atskiras, su dviem garažais.

$5.000 — atskiras, plytų namas, 
10 kambarių, su dviem gara
žais. Savaitinės pajamos $115. 
Parduodamas su baldais.

$5.500 — (pilna kaina $10.500), 
mūrinis, 8 kamb., su dvejomis 
moderniomis virtuvėmis.

$6.500 — atskiras, mūrinis, van-
~ deniu ir aliejum šildomas, 9 

kambarių namas ir garažai.
$7.000 — vandeniu ir aliejum šil-' 

domas, mūrinis, atskiras su 3 
virtuvėmis. ;

$7.000 — ię kambarių, 17 metų 
senumo, dviejų augštų, atski-;
ras, vandeniu šildomas. ‘ 

$10.000 -1- atskiras, aliejum šil-.
domas, 3 vonios, 3 virtuvės.: 
Mėnesinės pajamos $500.

Visais namų pirkimo ir pardavi- . 
mo reikalais kreiptis Į !

S. KUZMAS
1675 Bloor SL W. Tol. KE. 7941 
'■ po darbo tel. LY. 7178
K. Willes Real Estate*

PASIŪLOMA:
1. Puikus ūkis, 63 akrai dirbamos geros žemės, geri tvartai

su moderniškais įrengimais. Modernus 9-nių kambarių 
namas. Tik 25 mylios į šiaurę nuo Toronto. Kaina $22.0007 
Įmokėti S10.000. gj

2. Ūkis 100 akrų, gera žemė, 85 mylios į rytus nuo Toronto, 
geri trobesiai. Kaina $6.000. Įmokėti pusę.

3. Mūrinis 6 kambarių namas, Perth-Bloor rajone, pusiau
atskiras, be garažo, geras, tvirtas pastatas. Kaina $10.300. 
Įmokėti tik 11.700. . • ' ., .

Visais turto pirkimo ir pardavimo reikalais mielai Jums 
patarnaus . *

FELIKSAS SENKUS
WILLIAM BOLLAND Real Estate
1130 COLLEGE ST., TORONTO, ONT. TeL LL. 3744

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda naujausius įvairių rūšių laikrodžius. Galimai* 

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

Atidaryta iki 7 vai. vakaro. I
27244 QUEEN ST. W. TORONTO '

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

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

VYRAMS: kostiumai . . . Švarkai . . . kelnės . . .
paltai ... ploščiai...virš, baltiniai (iš Nylon)... 
sportiniai baltiniai . . . apatiniai baltiniai . . .

Geriausių siuvėjų siuvimas pagal išmatavimą ir Jūsų skonį.1 
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. KIŽYS

$10 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $56

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį! . 
12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb. lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
užtiesalas. Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašinų, 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui. 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. 6-86M
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Gydytojas

MANNMARTEL
CLAREMONT—DUNDAS W. 

$2.500 jmokėti. Balansas $4.400.

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef.: WA 3754

per 2 augštus

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimu Tel. WA 9822

8 kambarių 
! namas. 
RUNNYMEDE—ST. JOHNS Rd. 
$12.500. 6 kamb. mūrinis namas, 

moderniška virtuvė, karš- 
; to vandęns apšildymas,
. privatus įvažiavimas, ga

ražas.
AVENUE RD—DUPONT

$12.900. 8 kamb. mūrinis namas, nių gyvenamą pasaulį. Tačiau 
Erdvūs ir gražūs kamba- laivo kapitonas pirmiausia per 
riai, moderniška virtuvė, pasiuntinį jam nusiuntė glėbį

Ilgus metus išbuvęs negyvena
moj saloj, sudužusio laivo kelei
vis pirmą kartą pastebėjo prie 
salos prisiartinant laivą. Su di
deliu džiaugsmu jis mosikavo 
rankomis, prašydamasis, kad ji 
priimtų į laivą ir perkeltų į žmo-

PARDUODAMI 
NAMAI

Dufferin St. (netoli Dundag)
$14.000. Geram stovy, 8 jauki

DANTISTAS
, J.’A. GORCHYNSKI 

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

” Bathurst Medical Building 
.. Telef. EM 3-6373 Toronto

geras nuomavimo distrik- 
t3S

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.

BLOOR—HIGH PARK 
$15.900. 8 kambarių atskiras mū

rinis namas, karšto van- 
’ dens apšildymas, garažas.

ji ........ ■

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

Visais namų pirkimo ar pardavi
mo reikalais kreipkitės Į 

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

MANN & MARTEL 
REALTORS

* DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

•j : Priėmimo vai. 10-12, 2-6 
Pirmadieniais ir ketvirtadie- 
!niais priima taip pat 7-9 popiet
; 386 Bathurst Sį Toronto
: TeL EL 6515

’ - ■■ I iHi -!■ 1

“ALEKSANDRA” modistė 
Namuose priima užsakymus 
atnaujinimams ir naujoms 

MOTERIŠKOMS 
SKRYBĖLĖMS 

Kaina prieinama
22 Lakeview Ave., tel ME.2398 
(prie Dundas ir Ossington) 

Toronto, Ont.

- AKIŲ SPECIALISTAS

; (optometrist)
r ' .
' Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building

312 Bathurst. Telef. EM 3-6373

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto

(prie Gladstone)

; BR. BUKOWSKA, R.O
= AKIŲ SPECIALISTĖ

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen Si. W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

laikraščių. Pasiuntinys įteikia 
laikraščius žmogeliui ir taria:

— Mūsų laivo kapitonas nori, 
kad tamsta šiuos laikraščius per
žiūrėtum ir pagalvotum: ar be
kerta grįžti į nūdienį pasaulį? 
Jeigu tamsta visdėlto rizikuosi
te grįžti — kapitonas mielai jus 
priims...

Elgsis kaip su nauja
— Maryte, žiūrėk, atsargiai 

elkis su šia vaza. Ji’turi jau 2000 
metų.

— Prašau nesirūpinti, Pone. 
Aš su ja būsiu labai atsargi, ly
giai kaip su nauja.

— o —
Kai mergaitė yra šešiolikos 

metų ji yra graži; kai sukanka 
20, atsiranda raukšlių; kai ji yra 
30, ji turi baltų plaukų, bet kai 
yra 35 , ji virsta blondinė ir vėl 
pradeda viską iš naujo.

Vis taip pat
— Sakyk, brangusis, ar aš vis 

■ dar tokia graži, kaip prieš 20 
metų?

— Žinoma, paukščiuk. Tik da- 
i bar tas tau atima daugiau laiko. 
L -o-

’ i — Aš gyvenau vienam name 
dešimt metų.

— Tikrai?
— Taip, aš ir dabar dar ten 

tebebūčiau, jeigu valdžia būtų 
man nedovanojusi...

Į abu panašūs
— Na, Kaziuk, į ką panašus 

tavo mažasis broliukas?
— Ir į tėvelį, ir į mamytę. Jis 

be plaukų, kaip tėvelis ir be 
dantų, kaip mamytė.

Kapitalistai
Vokietijos rytų zonoje komu

nistai paskelbė draudimą Užga
vėnių karnavale naudoti kovbojų 
ir indėnų koštiumus. Vakariečių 
kostiumai -esą per kapitalistiški.

dirbtų $40 į savaitę ir atiduotų 
pusę tavo mamai kokią dalį ji
nai gautų?

— Širdies ligą...
— o —

— Labai keista. • Kiekvieną 
kartą, kai aš šoku su tavim, šo
kiai būna labai trumpi

— Teisingai, mat, mano sužie
duotinis yra orkestro vedėjas.

— o —
— Kai jis paklausė, kiek man 

metų, aš gerai neatsiminiau — 
24 ar 25.

— Ką tu tada atsakei?
— Aštuoniolika.

— o —
Teisėjas:
— Vadinasi, Tamsta, prisipa

žįsti pavogęs ploščių? Ką dar 
daugiau galėtumėte pasakyti?

— Aš sutrumpinau rankoves.

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

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

—• Tel. LYndhurst 0052

DR. A. RATINOW
<?

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

matizmo ir kt.).
479^2 Euclid Ave., Toronto f 

Tel. RA. 6708.

LUNA 
f < t< studija

984 DUNDAS ST. W.
TORONTO

Telef. ME. 8^7 
arba LL. 7907

• AKIU SPECIALISTAS

LL LUNSKY. R.O

•Pritaiko akinius visiems akių 
►defektams. Ištiria akių ner- 
;Vus, kurie dažnai sukelia gal
avos skaudėjimą ir nervingumą 
; Kalba slavų kalbomis 
’ 470 College St. W. Toronto

TeL RA 3924

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

■MA

Patarnauja lietuviams jau 16-ka.metų!!

- W. A. UfcNCKI,,B.A., L.L.B.
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

SKIFF’S
VALYMAS —
. PROSAV1MAS —

PATAISYMAS — 
Kalbame lietuviškai 

909 Dundas St West Toronto 
Telefonas EM 4-6649

a
DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis.

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

Res. tel. LY 5797

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

“ėerla kraują ir valgo 
žalią mėsą”

1948 m. laike JAV prezidento 
rinkiminės kampanijos guberna
torius Thomas E. Dewey buvo 
nufotografuotas Grants Pass., 
Ore., indėnų tarpe, kurie buvo 
apsirengę kailiais ir mosavo kau
lais, savo prosenelių papročiu, 
pagerbdami augštą svečią. Ta 
nuotrauką buvo plačiai spaus
dinta JAV laikraščiuose.

Visai neseniai ši nuotrauka pa
sirodė Sovietų Sąjungos laikraš
čiuose kaip propagandinis pa
veikslas apie pavergtas JAV-bėse 
žmonių mases. Diplomatinis kur
jeris Carl L. Gilbert, neseniai grį
žęs iš Sov. Sąjungos pasakoja 
Leningrade matęs didelę šios 
nuotraukos reprodukciją qui^se- 
kančiu paaiškinimu: • ’.'Jf 

“JAValstybėse bažnyčios ir 
Wall-Street valdovų galia yra 
tampriai susieta. Pavergti žmo
nės verčiami išlaikyti turtingus 
dvasininkus ir visą jų hierarchi
ją karališkoje prabangoje, kuo
met patys priversti maitintis at
matomis rausdamiesi bažnyčių 
kiemu šiukšlių dėžese. Didžiau-> *-
šia neapykanta auga žmonėse 
prieš tokį religinį feodalizmą, i 
Kaip matom — grupė gyventojų I 
įkūrė naują organizaciją grįžti į 
priešbažnytinius laikus. Jie sa
ko, kad priešistoriniais laikais 
buvę geriau gyventi nei dabarti
nėse sąlygose. Paveiksle matom 
šios organizacijos narius protes
tuojant prieš nežmonišką ir žiau
rų Wall-Street palaikomos baž- 

i nyčios elgesį. Kartu su jais yra T. 
į E. Dewey, žinomas antireliginio 
sąjūdžio vadas ir buvęs kandida
tas JAV prezidento pareigoms, 
tačiau Wall-Streeto kapitalistų 
pastangomis rinkimus pralai
mėjęs.

Ši laukinių žmonių grupė, pa
gerbdama jį, suteikė jam garbės 
nario titulą. Apeigos buvo atlik
tos geriant kraują ir valgant ža
lią mėsą. Naujai įkurtų antireli
ginių grupių sąjūdis yra vertas 
dėmesio ir kartu parodo žiaurų 
ir barbarišką Amerikos kapita
listų elgesį”.

Komentarų nebereikia, jau 
vien iš šio parašo po nuotrauka 
matyti, kokia neapykanta skie
pijama Sov. Sąjungos gyvento
juose prieš JAV ir kokių fantas
tinių priemonių griebiamasi mul
kinti žmones įrodinėjant, kad vi
sur blogai išskyrus Stalino saulės 
apšviestą Sovietų Sąjungą.

, 8 jaukūs 
kambariai, moderni-virtuvė, 
parketas, garažas. Įmokėti 
apie $4.000.

Dupont St. (prie Davenport)
$10.500. Mūrinis, pusiau atskiras, 

8 kambariai, parketas, oro- 
anglim šildomas, dvigubas 
$2.800.

Markham St. (prie Harbord)
$12.500., 13 kambarių, vandeniu 

-aglim šildomas, dvigubas 
garažas, įmokėti $5.500.

North Cote Av.(Queen-Dundas) 
$7.000. 7 kambarių (nereikalin

gas remonto), oru-anglim 
šildomas. Garažas, nauja 
krosnis.

Restoranas
$6.800. Queen St. prie .Spadina, 

33 vietų, su naujai įrengta 
virtuve ir 4 kambariai. Įmo

kėti $2.500.
DR. JUOZAS KAŠKELIS

WA. 2648, WA. 2647
575 Queen St. W. (prie Bathurst) 

R. TESLIA REAL ESTATE 
& INSURANCE BROKER

Čiuožykloje
— Jūs puikiai čiuožiate. Kaip 

ilgai truko pakol išmokote?
— O, neilgai! Tik tris kartus 

gerai sėstelėjau.

ESTO BAKERY
Kepame juodą ir ruginę duo
ną. Taip pat priimame užsaky
mus sviesto tortams ir kt. py
ragaičiams. Mes gaminame 
duoną iš žieminių rugių ir 
kviečių. Ten galima gauti es
tiškos dešros, sūrio ir šve
dišku žuvu konservu. Prekes 

galime pristatyti į namus.
1738 QUEEN ST. E. Toronto 

Tel. GL. 2607 
Savininkas F. KRABI

Susipažinimo ir susirašinėjimo j 
biuras atlieka visus patarnavi
mus. Atstovauja du vokiečių biu
rus. Griežčiausia paslaptis. Sąra- i 
šai tik $1. Rašyti: “Viktoria”, 355

Clarence Str., London, Ont.

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

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

Išpildau receptus ir siunčiu 
vaistus Europon.

204 BATHURST ST. 
(prie Queen)

Tel. EM. 3-1979 Toronto, Ont.

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS

Suite 410,
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM. 4 -9912.

Dėmesio!!
šis kuponas vertas $10.00

jei piiksite prekių už $100.00.

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

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

Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokėj imui 

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

—>**■ HAMA *,AAAi liJMNAW*ll*h ■

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 patduodame kilimus.

• lovų komplektai, -
• siuvamos mašinos,

Kalbame rusų kalba

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

100 akrų, 46 sodinimo teisė, 6 kilnos, mūrinis namas su 
šiltu ir šaltu vandeniu ir patogumais; darbininkams 
atskiras namas, geras traktorius ir visa mašinerija — 
$55.000 ir $8.000 įmokėti.
Be to, turime su žemais įmokėjimais vidutinio dydžio 
gerų farmų.

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

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.

Lietuvių Baldų 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
Krautuvė atidaryta iki 9 vai. vakaro.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas
Ed. KO N D RATAS

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

Guvūs vyrukai
• f

Dangoraižio 22-jame augšte j 
dirbo du mūrininkai. Staiga jie' 
išgirdo apačioje greitosios pagal- ! 
bos mašinos sireną.

— Guvūs vyrukai tie sanita
rai^ — tarė vienas iš mūrinin
kų. — Vos tik prieš 4 minutes, 
man viena plyta išsprūdo iš' 
rankų.

Veido kremo 
specialistė!

Paruošiame formules specia
liai kiekvienam asmeniui

35 metų patyrimas
LYDIA LAWTON

636 COLLEGE ST.
Toronto. Tel. ME. 3060. 
(prie Health Bread Bakery)
■iiiiuWWagMW T il

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

suteiksime sąžiningą patarnavimą.
Pardavimui turime didelį pasirinkimą.

Prašome kreiptis:

Bdlton Real Estate
357 Roncesvalles Tel. OL. 5169

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

Dėmesio, Tautiečiai!
PIGIAUSIAS IR GERIAUSIAS BATU TAISYMAS 

yra tik lietuviškoje
“SIMON” batų taisymo dirbtuvėje

812 DUNDAS ST. W., TORONTO
Vyr. batų taisymo kainos (puspadžiai ir kulnys): $2.20, $2.50,
$1.75, $3.25. -

SAV. S. ANDRIEKUS

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

875 Queen St. W. Toronto. TeL PL 2010

MES GELBIME ATSIKVIESTI JŪSŲ 
GIMINES IR DRAUGUS Į KANADĄ.

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

DOMINION TRAVEL OFFICE
S. HEIFETZ. VIEŠOJO NOTARIJATO VEDĖJAS

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

- * - - ---------- -------------- - ----------- ..........................

n— I—r-—  — _—__ r.'

Parduodant ar perkant namą ar biznius*
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tcny U( LI\IS
Real Estate darbe turis didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

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

LAIKRODININKĄ
turinti 30 metų profesinę praktiką

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

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

INSURANCE & REAL ESTATE 
Susikalbu Įvairiomis kalbomis. 

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

< ...... .......................... ' 1 , 1 1 1 '........ ...........

“Reiškite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

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

■ Ml

Užsisakykite anglis
Savininkas W. WILSON 

Telefonas RI 4411 143 Hamilton St, Toronto



TĖVIŠKES ŽIBURIAI

O KONTO, Tilt
Parapijos rekolekcijos

Sekmadienio vakaYe, kovo 16 
d., Toronto liet. kat. parapijoje 
prasidėjo priešvelykinis susikau
pimas — rekolekcijos, kurios tę
sis per dvi savaites vakarais — 
šią savaitę moterims, kitą — vy
rams. Rekolekcijas veda jėzuitas 
Tėvas J. Venckus.

Rekolekcijų tvarka: rytais pa
maldos: 7.30, -8.15, 9 vai. (šv. 
Mišios ir konferencija), vaka
rais: 7.30 vai. konferencija ir pa
laiminimas.

Mokinių rekolekcijos
Lietuvių šeštadienio mokyklos 

mokinių rekolekcijos įvyks atei
nantį šeštadienį, kovo 30 d.: 10 
vai. ryto pamaldos parapijos 
bažnyčioje, konferencija ir bend
ra išpažintis.

Visiems lietuviams gimnazis
tams, lankantiems įvairias kole
gijas, speciali konferencija liet, 
parapijos salėje įvyks penktadie
nį, kovo 21 d. 6 vai. vak.

Bažnytinės muzikos koncertas
Prie Toronto liet, parapijos 

veikiąs šalpos organas “Caritas”,! 
užbaigimui rekolekcijų, kovo 30 tyta dvejopa — laikraščių ir in-} 
d., sekmadienį, 4 vai. p.p., šv. ’ 
Pranciškaus bažnyčioje rengia 
bažnytinės muzikos koncertą.

Iš Buckingham Rūmų

spaudos klubas
Toronte einančių neangliškų 

laikraščių redaktorių dažnuose 
posėdžiuose jau seniai buvo ke
liamas reikalas < sekmingesnio 
darbo labui sukurti savą organi-' 
zaciją, per kurią galima būtų 
lengviau sueiti į kontaktą su 
angliška spauda bei visuomene ir 
sėkmingai savo uždavinių siekti. 
Sausio pradžioje buvo sudarytos' 
kelios organizacinės komisijos, 
kurių viena organizacijos statu
tui paruošti. Pereitą ketvirtadie
nį įvyko organizacijos steigiama-' 
sis posėdis, kuriame priimtas sta- Į 
tūtas čarteriui išgauti, taip pat 
vidaus tvarkos statutas ir išrink- j 
ta valdyba — čionykšte kalba —' 
direktoriai.

Organizacija oficialiai vadinsis 
“Canadian Ethnic Press Club”. 
Pirmininku išrinktas suomis B. 
Tenhunen, vicepirmininku latvis 
Dr. Vitols, sekretorių lenkas J. 
Gižycki, iždininkei ukrainietis 
Kučinski, nariais jugoslavas De- 
spotovič, lenkas Mokrzycki' ir 
“TŽ” redaktorius. *

Priklausomybė klubui numa-j

į Toronto Lietuviai Katalikai!
! Sj sekmadienį, kovo 23 d. 3 vai. 30 mip. pp„
I didžiojoje Columbus Hall, 582 Sher bourne Street

(Bloor E. ir Sherbourne kampas) įvyks

Jo Šventenybės Popiežiaus Pijaus XII minėjimas'
Paskaitą skaitys visuomenininkas JONAS MATULIONIS. Plati ir įvairi meninė programa. 
Į minėjimą pakviestas J.E. To -onto vyskupas.
Gerbiama lietuvių visuomenė yra kviečiama savo gausiu dalyvavimu pagerbti didįjį Vakarų 

(krikščioniškosios kultūros gynėją ir Lietuvos užtarytoją.

Ištikimybė popiežiui - ištikimybė Bažnyčiai!
Minėjimo Komitetas.

MONTREAL, Oue.
Montrealio apyl. LOK i skaučių ti 

posėdžio, įvykusio š.m. kovo 9 d., * jaut graži; 
protokolas Nr. 13. i lių būriui.

Dalyvavo: Toliušis, Pakulis.. viena iš v

viršienė.

tį tunto sueiga, dalyvau- 
skautų ir jų bičių- , 

Skautai ir skautės yra 
eikliausių jaunimo or- 

Montreale.
B

— Kovo 21 d. 8 vai. šaukiamas, 
KLB LOKo posėdis galutiniems 
kandidatų į KLB Tarybą sąra-! 
šams sudaryti.

Policininkas padegėjas 
Vienas jaunas Montrealio po-.

Advokatas Ch. P. Kcl,
— i lankydamasis Toronte, šį pirma-
. Į dienįt aplankė ir “TŽ” redakci-

i ją. Ta proga p. Kel užsiprenu-
\ meravo sau ir dar trims asme
nims “TŽ”, dar $4 paaukojo, pa
sižadėdamas taip pat bendradar
biauti, parašydamas straipsnių, i

I
L. radijo valandėlės ū 

klausytojams
Pranešame, mieliems lietuviš-

Į kos radio valandos klausytojams, 
! kad praeitą šeštadienį, kovo 15 
; d., dėl labai mėgstamo Kanadosdividuali, t.y. niekas negalės bū- • a > aei iaDai ^egsiamo ivar.aaos 

ti jo nariu, neatstovaudamas gyventojų hockey žaidimo trans- 
prie klubo prisirašiusio laikraš- ^aęp0SPer ja^io stotį St. 
čio, ir nuo kurių kiekvieno ne
galės būti daugiau kaip 3 nariai.

Toronto apyl. LOKas gavo vasa- j įsirašą taip pat individualiai ir 
rio 26 d. laišką, dėkojantį už pa-. individualiai moką nario mo-

Didelis .Lietuvos Operos Solistų 
Koncertas Toronte, Eatono Auditorijoje 

š.m. kovo mėm 22 d., šeštadienį, S vai. 15 min.
Prisiminimui Lietuvos Operos

Programoje: arijos, duetai ir kvartetai iš Lietuvos op. repertuaro 
Dalyvauja.
Lietuvos operos solistas IP. NAURAGIS,
Solistas ST. BARANAUSKAS,
Solistė PRUDENCIJA BIČKIENĖ,
Lietuvos operos solistė S. ADOMAITIENĖ
Akompanuoja prof. KUČIŪNAS.

Bilietai nuo I lki 2 dol. gaunami “Baltic” valgykloje ir J. Jurk- 
šaičio rūbų krautuvėje,'921 Dundas St. W. ir nuo kovo 17 d. 
Eatono auditorijos kasoje. Prašome laiku bilietus įsigyti, nes 
vėliau gali pritrūkti. Pelnas skiriamas Lietuvių Namų ir lietuvių 
bažnyčios statyboms remti.

Rengia Lietuvos Atgimimo Sąjūdis Toronte.

reikštą užuojautą dėl J.D. Kara
liaus mirties. Raštas J.D. Kara
lienės pavedimu pasirašytas Ed
ward Ford, persiųstas per geh. 
gubernatūrą.

Toronto liet, bažnyčios 
projekto konkursą laimėjo arch.

Dr. A. Kulpavičius
Toronto lietuvių bažnyčios 

projekto priėmimo komisija il
gai negalėjo padaryti paskutinio .. . -5 “ J r - • i x- u - cianciu tautu įrodomosios rae-sprendimo — išrinkti bažnyčios “ - -
Eskizinį projektą, nes Kanados 
muitų įstatymai varžo bet kokių 
konstrukcinių planų įvežimą į 
Kanadą. Dėl šios priežasties ne 
visi siųsti bažn. projektų įverti
nimo Komisijai projektai buvo 
gauti.

kęsti.
Klubas jau yra užplanavęs vi

są eilę žygių — eiti į kanadiš.ką- 
ją spaudą, tnegsti ryšius su tos 
spaudės atstovais ir propaguoti 

t klubo nariams rūpimus klausi-; ,. . . - ~ n,~ • in i• . . . .. . . . i madienio rvta nuo 9.1o iki 10 vai.mus. Kaip pirmieji žymesni zv-; „ , .r a x . ■ -l Pakeitimu tačiau metu oegvjergiai, numatytas kre.pimasis į j maža ■
į Kanados vyriausybę Genocido 1 
: Konvencijos ratifikavimo reika-

Catharines banga 620 ir per ki- Rengia Lietuvos Atgimimo Sąjūdis Toronte,
tas radio stotis, lietuviškos radio . ■•------
valandos, kaip paprastai šešta- pr Anyso paskaita vieną mokinį.
dieniais nuo 3-4 vai. p.p., nebuvo. Praeitą sekmadienį parapijos Dr. Dagis,'atvyk.ęs iš JAV, ku- 
Ateityje susitarta su radio sto- ; sajėje Dr. M. Anysas skaitė pa- ris ilgą laiką dirbęs Klaipėdos

IrnH nn naci n ! i i _ __ ________________

Dr. Anyso paskaita vieną mokinį.

ties vadovybe, kad panašiu atve
ju, kaip praeitą kartą, kada ne- 
suspėjami klausytojai painfor
muoti per spaudą ar per radio, 
automatiškai programa bus sek-

skaitą kaip vokiečiai panaudoda- j gubernatūros tarnyboje, pasvei- 
mi radio, mokyklas, bažnyčias,' kino MLietuvos bičiulius, pasi- 
kiną, mokslininkus, knygynus ir į džiaugdamas, kad Kanados pa- 
kt. panašias priemones varė pro- vyzdžiu ir ten jau pradedama ak- 
pagandą prieš Lietuvą. . tyviau, įsijungti į MLietuvos lie-

Vokiečiai pastatydino prie Ka- tuvių organizacinį darbą.
raliaučiaus galingesnę nei Kau- Šiuo metu esą galimybių vo

tyviau, įsijungti į MLietuvos lie-

Šiuo metu esą galimybių vo
na radio stotį ir specialioje—vad. kiečių kvotoje atvykti į JAV ir 

j transliacijų, laikas visuomet tas “Heimąt Funk”—klaipėdiečiams klaipėdiečiams, todėl pageidau- 
progMnojd^ pasigavę kiekvieną jama gauti daugiau adresų no- _ _.••ii . v • • • •• . • ■ "v • . ■

Didesnei daliai prezidiumo na
rių iš prezidiumo pasitraukus ir 
Montrealio apyl. LOKui pasipil- 
džius naujais organizacijų atsto
vais, likusieji prezidiumo nariai • 
nutarė atsistatydinti ir skelbti HcįSikas'kimtas,^“1^^^ 

I padegmejęs namus, tam kad pats 
'' galėtų pasižymėti tuojaus pat 

• gaisrą pastebėdamas, sukelda- 
į mas aliarmą ir prisidėdamas prie 
: gaisro likvidavimo. Jis tuo bū- 

irpareigomis pasiskirstė šitaip: du norėjęs pasirodyti stropus 
•J. Viliušis pirmininkas, A. Lapi
nas vicepirm., Myk. Juodviršis 
sekretorius, K. Toliušis iždinin
kas, J? Pakulis gyv. registracijos 
vedėjas, J. Navikėnas kultūri
niams reikalams.

Graži agapė ~
Montrealio ateitininkų inicia- į 

tyva Aušros Vartų parap. misi-' 
jų užbaigai suruošta parapijos 
agapė—pusryčiai susilaukė dide
lio pasisekimo. Dalyvavo netoli 
300 žmonių. Kalbėjo ku.n. J. Ku
bilius, prof. Dr. Paplauskas-Ra- 
mūnas ir misijų vadovas tėvas 
prof. Venckus. Programą malo
niai paįvairino solistė A. Stra- 
vinskaitė akompanuojant A. Pie- 
šinai ir pučiamaisiais instrumen- j11 
tais — trys broliai Lapinai. Pus
ryčiams vadovavo Pr. Rudins- 
kas. Pusryčių regėjams kaikurių , . . ,. ...
sunkumu sudarė per didelis da-lvas' A‘rodo’ “• kaIP olscIPh- 
lyvių skaičius. Užsirašiusių buvo ; nu0.tam, P“1;6™ . “r . PaI?os 
tik a’pie 150 asnrneu, o atšilau- centro komiteto nanut NL rė
kė beveik dvigubai. Tačiau ta- daktorlu‘ patikėti nors
tai ne, kiek nesudrumstė šven- savu0>“ atstm;u 1!aut,s koSę 
tiškos dalyviu nuotaikos. Ru0. , virus. Nors palaukt!, kaip gt pa- 

sibaigs pradėti persitvarkymai.

naujus rinkimus.
(pas.) Toliušis, Juodviršienė, 

Navikėnas, Sungailienė, Pakulis.
Išrinktas naujas ALOK 

prezidiumas

prieš viršininkus. Tuo tarpu vir
šininkai pastebėjo, kad vakari
nėje miesto daly daugumas ma-J 
žų gaisrų kildavo kaip tik tomis." 
naktimis, kai tas policinihkas. 
būdavo, tarnyboje. •

Bereikalingas naujas žygis *
“Nepr. Lietuva” Nr. 10 1 psL- 

išspausdino VLIKą sudarančių 
grupių atsišaukimą lietuvių* 
spaudai, prašantį persitvarkymą 
metu nebespausdinti straipsnių 
prieš laisvinimo darbą dirbant 
čius veiksnius ir asmenis, nes, 
“ypatingai neigiamai pasireiš
kianti užkulisinė akcija prieš as-i 
menis, trukdo VLIKui pasiim- 

> tus uždavinius realizuoti”. . 
į Šitą atsišaukimą pasirašė visų 
VLIKą sudarančių grupių atsto
vai, taip pat ir liaudininkų atsto-

tik apie 150 asmneų, o atsilan
kė beveik dvigubai. Tačiau ta
tai nei kiek nesudrumstė šven*

šiant ypač daug pasidarbavo „ , - ... , .. U,TT „
montrealiečiams gerai pažįsta- Eet,p' Kardelis to palies NL 
mos daugelio pobūviu šeiminiu- ! 2 ?sl: ilga savo pa
kęs p. Motuzienė, p. Vaičekaus- iUes naujų įskrai-
kienė, o iš pačiu at-ku - D. Iužsipuolimų ir kirsiru- 
Juodkojytė, p. Mališkienė, J. Va- 1 J?*0*1
liulis ir kiti ivo NL yra tik tam,-kad mai-

’ į šatį keltų? Kad mūsų partiečiai
— Kovo 16 d. Aušros Vartų į sukėlė audrą, beabejo džiaugė- 

parap. salėje įvyko “Neringos”, si ir dėl kompromisų ieškojimo 
Telefono pasikalbėjimas 10 et ^us9au<lnP visi. Mįskvos berna''

KT .. . V . v Lietuvos laisves kovos priešai.
[Nejaugi su jais jau ir p. Kar
delis?
. Tuo straipsniu, matyt, norėta' 
paskleisti kiršinančių pliotkų, 
turint galvoje, kad, klausydami

u™- pats; šeštadienį 3-4 vai. p.p. ___ J _______
u, pa e 'ian aip pa visų 'em Ateinantį šeštadienį, kovo 22 į smulkmeną, ją visuomet klaipė-Į rinčių emigruoti. Jie ten gavę 

į d., lietuviškoji radio valanda Riečiams teikė, aiškindami kaip : darys pastangas šią 
Lietuvos vyriausybės priemonę plačiau išnaudoti, 
nukreiptą prieš jų laisvę.

Kada Klaipėdoje buvo pasta- 
tyta galingesnė radio stotis ir ! 
trukdė Heilsbergo radio stočiai,! Plėšikas Johnson taip pat 
vokiečiai pradėjo šaukti, kad lie- ! suimtas

“tuviai nusikalstą prieš žmonis- į Toronto du sėklius peršovę 
kurną. Jausmas, kad remia stip
rus vokiškasis užnugaris, stipri
no propagandą ir sunku buvo 
lietuviams atremti, nes jaunos 
valstybės pajėgumas ir sugebė
jimas negalėjo lygintis su galin
gojo reicho.

Po paskaitos įvyko MLBD To
ronto skyriaus susirinkimas. Jos 
pirmininkas narius supažindino 

i Su valdybos nuveiktais šalpos 
.1 darbais. Skyrius įsipareigojo iš- 

j laikyti Vasario 16 gimnazijos

džiagos. Tai buvo “TŽ” siūlv- , , -v -° į duoda specialią programą vai-
x . • x , , kams (apie 20 min.) — vaizdeliPriimtas ta.p pat lenkų siuly- Lazdynų pelė(fos „Motulė pa;

viliojo”. Programą išpildys su
augusieji: pp. Gotceitas, Grigai- 

, x " tytė, Paliulytė, Vabalaitė, Ža- ciat yra gryna! Maskvos tarny- | Ijauskaitė Zubrickaitė.
.boję, o tai aiškiausiai matyti is

1952 m. kovo 12 d. komisija, su-; iKacj kaįp tik Maskvos laik- 
sidedanti iš klebono kun. P. Ažu
balio, Bažn. Stat. Fondo V-bos 
pirm. p. Matulaičio, inž. J. Dra- 
gašiaus, dailininko T. Valiaus ir.

mas visiems bendrai nurodyti 
Kanados visuomenei, kad visi 
čionykščiai komunistų laikraš

raščiai paskelbė ilgiausi praneši- 
. mą Katyno žudynių reikalu, tuo
jaus visi Kanados komunistų 

.laikraščiai jį ištisai perspausdi- 
parapijos komiteto atstovo Stp. no, Q važesnieji nors tezes pa- 
Pusvaškio išnagrinėjo gautus: kart0;o 
projektus atsiųstus slapyvar-L ?.
džiais: 1) Trys Kryžiai, 2) Atan, '■ Lietuvių Namams Statyti 
3) Andrius, 4) Sphinx, 5) Para-; Fondo Valdyba su ALOK prezi- 
pijonas, 6) B, 7) BB, 8) P., 9) PP, idiumu nutarė užpirkti Dundas- 
10) JSM “L”, 11) JSM “K”, 12) * Ossington gatvių kampe esantį 
Mėlynas apskritimas.

Komisija tinkamiausiu rado 
autoriaus “B” ir “BB” projektus. 
Atidarius autoriaus voką paaiš
kėjo autorius — archit. Dr. Al
fredas Kulpavičius, gyvenąs 
Montrealyje, P. Q.

Bažnyčios Stat. Fondo Valdy
ba, atsižvelgdama į gausų ir 
kruopštų lietuvių architektų 
darbą ir norą padėti lietuvių 
bažnyčios statymui Toronte, pa
skyrė $100 dar vienam projektui 
atžymėti. Bažnyčios projektų 
priėmimo komisija tokį projektą 
išrinko slapyvardžiu JSM “L”, 
fasado varijantas “C”. BSF Val
dybai palikta pareiga gauti suti
kimą iš autoriaus įsigyti jo pro
jektą nuosavybėn. “L” projekto 
autorius yra arch. Jonas Mulo- 
kas.

Projektų paroda bus atidaryta 
kovo 23 d. 1 vai. parapijos salė
je, 941 Dundas St. W.

Tučtuojaus po parodos visi ne
naudojami projektai bus išsiun
tinėti jų autoriams.

BSF Valdyba.

lenkų namą. Namas neperdide- 
lis ir nepatenkins visų reikalų, 
bet manoma, kad tai būtų lai
kinas pereinamasis- tarpas iki 
bus suverbuotas stambesnis ka
pitalas. Nusistatyta mokėti 40 
tūkstančių dol., įmokant $10.000 
grynais pinigais. ,

Anksčiau numatyto pastato 
Shaw-Dundas savininkai nuo 
oardavimo atsisakė.

Toronto Liet. NF šėrus pirko:
Už $100 — Kiršinąs Stasys, 
Už $75 — Senkevičius Vyt.
Po $50 — Urbonas Juozas, 

Vaitkevičius Vacys, Bukšaitis 
Jonas, Kasperavičius Feliksas.

Po $25 — Masionis Jonas, Au- 
dzevičius Povilas, Grumbinas 
Pranas, Ruzgas Antanas, Rimbu- 
tienė, R. Ziogaris, Beliūnas Juo
zas, Sodaitiš Antanas, Sodaity- 
tė Liudmila, Bražys Alfredas, 
Andriūnienė Liuda.

Ačiū! TLNF V-ba!

galimybę

Ponai Rautinš susilaukė sū
nelio.

Jonas R. Simanavičius
Liet, radio valandos vedėjas 

150 Grange Ave., Toronto. Ont.
Tel. EM. 4-0315 ir ME. 9490.
Toronto jūros skaučių laivas 

“Vandenė” gegužės 16 d., penk
tadienį, puikiame Palace Peer, 
prie ežero, ruošia nepaprastą šo
kių vakarą. Grieš 15 žmonių or
kestras. Smulkesnės informaci
jos vėliau.

“Tėviškės Žiburių” knygynas 
pakartotinai prašo visus, kurie' _____ ~_____
1950-51 metais ėmė knygų sko- išnuomojamas vienam asmeniui 
lon, artimiausiu laiku už jas at
silyginti. Knygos ’ir toliau bus 
duodamos išsimokėjimui,. : 
praėjusių metų skolos bus su- vaj vaI<aro. 
tvarkytos. Tad prašome neatidė-, 
lioiant tai atlikti ir

plėšikai jau abu suimti. Apie su
ėmimą Suchan jau buvo rašyta 
pereitame “TŽ” numery. Jo 
drąugas Jackson.taip pat aptik- 

■ tas Montrealy ir po susišaudy- 
Imo su policija, išvargintas aša
rinių dujų ir sužeistas pagaliau 
pasidavė. Pasirodo jis nuo vasa
rio mėn. gyveno viename kuklia
me bute su tik sausio mėn. ves
ta žmona ir buvo laikomi labai 
padoriais nuomininkais. Jį išda
vė buto savininkas, atpažinęs iš 
laikraščių fotografijų. Jam teks

Nuo pereito šeštadienio viešų
jų telefono pasikalbėjimų apara- 1 
.ai. pakeisti ir kiekvienas pasi- į 
kalbėjimas apmokamas nebe 5' 
Centais, bet 10 centų.
Nedarbo draudimo išmokėjimai VLIKo°kvietimo, kiti laikraščiai

Metropolitan opera 
gegužės mėnesį pilnoje sudėtyje 
atvyks gastrolėms į Torontą.

KINO. “CENTRE
Kasdien nno 6 vai. vak.,

772 Dundas SL W.
Toronto

Jaukiai apšildyta — grynas oras

2.

Ketvirtadienį — šeštadienį, kovo 29, 21, 22 d.
PIRATES OF MONTEREY — spalvota — Maria Montez 
rOYS OF THE CITY — East Side Kids

Pirmadienį— trečiadienį, kovo 24, 25, 26 d.
Y JUNG MAN WITH A. HORN — Kirk Douglas, Doris Day 
I" EVILS DOORWAY — Robert Taylor, Paula Raymond

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
?ric kiekvienos programos rodoma nauja "Savaitinė apžvalga"

Lietuvis pigiai perveža baidus,

VEŽAMA IR J PROVINCIJĄ.
Kreiptis:

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

trys premijos: Toronto ir Mont- 
; kambarys su baldais Il-me augs- realįo policijų po SS.OOO^ir Niu- 
te. Broadview-Danforth rajone?jorko $2.500. J5ot~mrSsugautas 

je* Tel. HA. 9197, skambinti po 6 trečias plėšikų draugai Boyd, iš-

Kanados bedarbiai iki šiol be- L___ "
darbio šalpos galėjo sulaukti tik visuomenė galvoja ir pati išva- 
po 9 dienų. Dabar šis terminas jas padarys.
sumažintas iki 5 d., vadinasi pa- Ponas Kardelis, berods, gerai 
šalpa jau mokama, jei bedarbis žino, kad ten, kur dirbama, su 
negauna darbo per 5 d. nuo įsi-Į savo pliotkais ir išmislais nenu- 
registravimo National Employ
ment Service Office.

nereaguos. Bet pamiršta, kad

jiems, o naujų maklerysčių taip 
j pat nebuvo prasmės demon
struoti. Juk šitais sugebėjimais 
jau visi įsitikino. Meistras! Su
tinkam. Tai kam dar tai?

St. Gr.

Žinotina,
kad Polio, Leukemia, Diph
theria, Tetanus, Encephalitis 
ir Spinal meningitis ligų gy
dymas iki 7500 dol. apdrau
džiamas 2 metams (visa šei
ma) tik už 10 dol.

Be to, draudžiu ligoninių, 
operacijų bei gydytojų vizitų 
sąskaitų apmokėjimus ir atlie
ku įvairius gyvybės bei pra
rasto darbo laiko apsidraudi
mus. Taipgi draudžiu įvairų 
turtą bei auto mašinas ir už
pildau Income Tax Return 
blankus. »

J. BERŽINSKAS, 
1212 Dundas St. W. Toronto 

Telef. LA. 9547.

davusiai geimai policija pažadė- 
dydas prieš 
išėjęs iš to 

buto, kai policija atvyko.
Jacksonas yra karo veteranas, 

torontietis, čia per katastrofą ge
ležinkelio stotyje praradęs koją.

Trečiasis plėšikas Boyd po po
ros dienų suimtas Toronte be pa
sipriešinimo — miegodamas. Pas 
jį rasta $25.037,81. Suimta taip 
pat jo žmona ir brolis. Boydui 
priskiriama apie 10 bankų api
plėšimų.

ivaiKvius. įau piasume jieduue-j------------- —----------- ----- --- -----io stinria-aosauea
lioiant tai atlikti ir tuo paleng-: Išnuomojamas frontinis kamba- J v K
vinti tolimesnį knygyno darbą. • rys 1 vyrui ir II augšte 3 kam-į f" , . A-.-—

Plokšteliu koncertas i s“„vlrtuvc se,'na‘ O* va-
Toronto Liet Muzikos ir Me-!k?*! '5 aufste,2 kamba- 

no mylėtojai pereita sekmadie-i '’■rtuve e seimai.
~ i.. " -ii ! Apžiūrėti galima nuo kovo 22 d.,m parapijos saleje suruose kla-! , . - , m . x. •• •: .. , i v. ,. , vakarais po 6 vai. Teirautis ikisines muzikos plokšteliu koncer- . j a ..X U • J r ,. kovo 23 d. tel. OL. 1777. Namasta. Darbui vadovavo solistas p. ■ , . T , . , .' i randasi Lauder Ave. (prie St.

. j . , , .... . • CIair ir Dufferin).Pageidaujama, kad paaiskmi-, 
muose būtų plačiau supažindina-! Išnuomojami 2 kambariai ir vir
ina su dalyko turiniu ir išpildy- tuvė Il-me augšte. 116 Millicent 
tojo kilme. i Avė. -

Or. Antanas Valatka ir virtuve dirbančių seimai, be
Gydytojas ir chirurgas tovaikų. 17 Beatrice St.

Or. Antanas Valatka
Gydytojas ir chirurgas 

nuo kovo mėn. 22 d.
PERSIKELIA

Į
1681 BLOOR ST. W.

(tarp Dufferin ir Dovcrcourt)
Ligoniams ir gimdyvėms kal
bamos valandos šiokiadieniais 
nuo 2-4 vai. p.p. ir 6.30-8 vai. 
vak. arba pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933

F. N.
Television and Radio Service 

Phone KE. 6075
236 Gladstone Ave. (prie Dun
das St. W.), Toronto, OnL

Taisome: televizijos ir radio 
aparatus (įvairaus pobūdžio 
jų sugedimus). Be to, taisome 
ir kitus elektroninius ir elek-* 
tromechaninius prietaisus, šia
me darbe dirbu 18 metų ir 
darbą atlieku skubiai ir są
žiningai. Kreipkitės asmeniš
kai arba skambinkite lietuviš
kai Feliksui, KE. 6075, atvyk- 
sirr.e į namus. Dirbtuvė vei

kia nuo 9—6 vai. vak.

. Išnuomojami kambariai. Ramus 
: rajonas. Geras susisiekimas. 14 
' Glenholme. ME. 1602.
< Išnuomojamas kambarys vienam 
j ar dviems asmenims su baldais, 
į Sunnyside rajone, 11 Marian St, 
skambinti vakarais nuo 5 vai. 
LL. 8710. A3

$HAKRAS 
Parduodama 215 akrų farma su 
šešių kambarių namu prie eže
ro, netoli Parry Sound, Ont. Pu
sė viso ploto geras miškas. 60.ak
rų dirbamos. Kreiptis LA. 0650.

BE RADIO bei elekt. prosų, dul- 
kiasurblių, laikrodžių, skalbimo 
mašinų ir tt. taisymo, Europos 
aparatams pakeičiamas transfor
matorius už $12; bat. durų skam
butis įrengiamas už $6; clektr. 
durų užraktas su mygtukais už 
$20; auto radio su įrengimų kom
plektu $60 ir kiti darbai atlieka- 
mi greitai ir pigiai. Už atliktą 
darbą garantuoju ir pageidau
jant taisau namuose.
Skambinti 8 vai. ryto 10 vai. vak. 
tel. LL. 7354.

Radiotechnikas 
F. fclCKUS 

Dirbtuvė 1046 Dundas St. W.
I...........  .. ........ >

IEŠKAU PIRKTI vokiškos fir
mos FOTO APARATĄ — Reti
na Ha, Leica, Contax ar pan. 
Objektyvo stiprumas apie 2. Siū
lyti telef. RO. 1068 pirmadieniais 
— ketvirtadieniais 6-8 vai. vak.

BRONIUS SERGAUTIS
BALTIC CARTAGE & 

• MOVERS
pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 

Tarpininkavimas įvairiose įstai- visų rūšių. Didelis sunkvežimis, 
gase bei sudarant piridmo-par- Informacijų kreiptis OL. 1403 

davimo dokumentus.
Įvairus draudimas.

Paskolos statyboms, NHA pa- 
‘ skolos, paskolos perkant namus. 

Pinigų investavimas.MM • • • • • • • " •

9 Delaware Ave., Toronto, Ont 
24 valandų tarnyba.

Dr. A, Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

314 BATHURST ST. 
■Toronto

Tel. EM. 4 7146
Namų adr.: 6 Marshall St 

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

AR JŪS PAGEIDAUJATE} 
PIRKTI NAMUS f

• * —- -

1. $11.900, Ossington ir Queen, 8 kambarių, 2-jų augštų, oru ir 
stokeriu apšildomas namas. Yra garažas, {mokėti $3.000. 
(Klauskite Garbenio). » •

2. $22.000, Grenadier — High Park, 11 kambarių, vandeniu — 
alyva apšildomas, 2 vonios, 2 moderniškos virtuvės. Privatus 
įvažiavimas ir garažas. Įmokėti $10.000. 
(Klauskite Garbenio ar Andrejausko).

3. $13.900, Marion gatvėje, 7 kambarių, stokeriu apšildomas, du 
garažai. Įmokėti $6.500.

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

H.M.DAVY&CO
REAL ESTATE BROKERS

105 RONCESV ALLES AVE.
TELEF. LA. 2763 arba LA. 6161
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