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Pasaulinė įvykių savaitė
D. EISENHOWERIS STIPRIAI RUOŠIASI PERIMTI

VALDŽIĄ
Ryt prezidentas demokratas Ji numato Europą valdyti 

Harry Trumanas į Amerikos parlamentu, kurio vieną pala- 
tautą tars paskutini oficialųjį, tą — atstovu rūmus rinktų
kaip JAV prezidenats, žodį. 
Bet ir prieš tai jis jau yra pa
sisakęs, jog jis
VISOMIS JĖGOMIS, KAIP 
JAV PILIETIS, REMS RES 
PUBLIKONŲ VYRIAUSY

BĘ.
Jau prieš tai, atidarius nau 

jąii JAV kongresą, kurį suda
ro abi parlamento palatos — 
atstovų rūmai ir senatas, — 
demokratų pirmininkas dėkojo 
respublikonams už konstruk
tyvią opoziciją, o dabartines 
daugumos respublikonų pirmi 
ninkas Martinas iš savo pusės 
prašė demokratus, kurie dabar 
atsistoja opozicijon, taip pat 
konstruktyvios opozicijos, ką 
demokratai ir pažadėjo.

Naujasis kongresas jau pra
dėjo dirbti konkretų kūrybini 
darbą, pirmoje eilėje ėmęs 
svarstyti
MILŽINIŠKA JUNGTINIŲ 
AMERIKOS VALSTYBIŲ 
ATEINANČIŲ METŲ VALS 

TYBĖS BIUDŽETĄ.
Jo suma nustatyta 18 bilionai 
ir 600 milionų dolerių, kurių 
46 bilionai ir 300 molionų do
lerių yra skiriama karo reika
lams, 2 bilionai ir 700 milionų 
atominės energijos tyrimų ir 
gamybos reikalams.

Šis paskutinis prezidento 
Trumano biudžetas yra ketu
riais bilionais didesnis už prieš 
paskutinį — praeitų metų biu 
džetą.

Respublikonų sluogsmuose 
šis biudžetas laikomas išpūstu 
ir jie esą panaudosią „tris ste 
buklus“ jam sumažinti, tačiau 
ir jie pabrėžia, kad karo reika
lams pozicijų nesą galima ma
žinti. Kaip žinoma, rinkimų ko 
voje jie yra pažadėję sumažin 
ti mokesčius. Dabar jie paža
dus bent dalinai turi tesėti. Jie 
nusistatę tam tikslui nukirpti 
net 10 bilionų.

Tuo tarpu, kai kongresas jau 
pradėjo svarstyti biudžetą,
GEN. EISENHOWERIS SU 

NAUJAJA VYRIAUSYBE
POSĖDŽIAUJA IR 

RUOŠIASI
ateities darbams, kurie dideliu 
svoriu po vasario 20 dienos už 
guls jų pečius.

Spėjama, kad intensyvūs 
gen. Eisenhowerio kabineto po 
sėdžiai yra užimti ne tiktai biu 
džeto ir kitais darbais, kurie 
tuojau teks spręsti, bet ir kito 
mis aktualijomis, kurias spėja 
mai sudaro ir Churchillio iškel
tosios jo vizitų metu. Šių tar 
pe minima Korėjos ir kiti ka
rai, skubiosios ekonominės 
problemos ir, galimas dalykas, 
nors tas ir nutylima, net Stali
no pasiūlymas susitikti, . . .

Kaip žinoma,
NEI D. BRITANIJA, NEI 

PRANCŪZIJA NESUTINKA 
KAD VIEN AMERIKA SU 
RUSIJA SPRĘSTŲ VISAS 

SVARBIAUSIAS PASAULI
NES PROBLEMAS.

Prileidžiama ir tokia galimy
bė, kad Churchillis turėjęs to
kią galimybę savo atsilankymu 
eliminuoti.

Beje, Churchillis jau ilsisi Ja 
maikos saloje, bananų plentaci 
jose, o Eisenhoweris stipriai 
dirba.

Persikeliant iš Amerikos į 
Europą, kur politiniai įvykiai 
ypač judrūs, pirmoje vietoje su 
sidomėjimą kelia
EUROPOS VIENYBĖS TA
RYBA, KURI JAU PARUO

ŠĖ JUGTINIŲ EUROPOS 
VALSTYBIŲ KONSTITUC1 

JĄ.

kraštų žmonės, o antrą — se 
natą — sudarytų valstybių rai 
nisteriai. Suvienytos plieno 
ir anglies pramonės pirminin
kas į Europos kabinetą įeitų 
kaip ekonomijos ministeris. 
Prancūzijos Strasburge šis Eu
ropos konstitucijos projektas 
svarstytas ir priimtas.

Europoje yra ir daugiau ak
tualių dalykų. Štai gana sensa 
cingai
PRASIDĖJO TITO DERY
BOS SU KATALIKŲ BAŽ

NYČIOS ATSTOVAIS.
Tito norįs sunormuoti valsty
bės santykius su bažnyčia. 
Tam tikslui abi pusės sudarė 
komitetą ir tariasi. Kaip žino
ma, Tito paskutiniu metu yra 
nutraukęs su Vatikanu santy
kius. Bet, norėdamas reikalą 
išspręsti susitarimu, jis vis dėl 
to savo iniciatyva pasiūlė de
rybas, kurios ir vyksta.
POPIEŽIUS ATIDARĖ NAU 
JOS KARDINOLŲ KONGRE 

GACIJOS POSĖDŽIUS
ir pareiškė apgailestavimą, ka i 
į juos neatvyko Jugoslavijos 
kard.Stepanic ir naujasis Len 
jos kardinolas Vyšinskis. Be 
ko kita Popiežius atmetė įtari 
mą, kad ark. Stepinako pasky
rimas esąs Vatikano iššauki- 
mar Jugoslavijai. Juk Stepinac 
yra laisvėje, Tito valdžios pa
leistas iš kalėjimo. Ir Stepinac 
irWyszynski,kardinolaispaskir 
ti kaip nusipelnę katalikybei 
uvasminkai.

Nors mums jokios sensacijos 
nesudaro komunistinės bylos, 
bet jos dabar yra tikra sensaci 
ja patiems komunistams, nes 
ties kiekvieno jų galva jie pa
juto kartuvių kilpą. Ir taip
JAU RUOŠIAMOS „PARO
DOMOSIOS” KOMUNISTŲ 
BYLOS RUMUNIJOJE IR 

LENKIJOJE.
Rumunijoje jau susodinti į 

kalėjimus garsioji Ona Pauker, 
ministerial Ducas, Georgescu 
ir kiti. O Lenkijoje visa eilė 
buvusių ministerių ir komunis
tui partijos veikėjų su buvusiu 
kompartijos generaliniu sekre
torium Gomulka pryšakyje. Ii 
nereikia būti nei pranašu, kad 
būtų tikrai atspėta, jog visi jie 
bus pakarti.

Komunistų partija valoma 
ir Prancūzijoje, kur iš jos eilių 
išmestas ilgametis lyderis Mar 
tin. Vyksta valymas ir ryti
nėje Vokietijoje, ir Čekoslova 
kijoje, ir kitose satelitinėse 
Maskvos okupuotose valstybė
se.

Numatydami kartuves,komu 
nistai žudosi. Ypač daug savi
žudybių Čekoslovakijoje. O 
kur patys nesižudo, ten komu 
nistiniai budeliai žudo. Štai
VENGRIJOJE PAKARTAS 

GELEŽINKELIETIS
DARBININKAS, 

nes ten įvykusi traukinio ka
tastrofa. Nors katastrofa įvy
ko dėl visur sovietų valdomuo 
se kraštuose viešpataujančios 
netvarkos, bet darbininką pako 
rė, nes reikia gi kam kaltę su
mesti už savo kaltes.

Nenuostabu, kad politiniuo
se sluogsniuose vis daugiau 
prablaivėjimų. Štai italų Nen 
ni komunistuojančių socialis
tų partija skilo ir susidarė Ita 
lijos socialistui partija, kuri yra 
savarankiška.

GAL PANAIKINS RADIO 
LEIDIMUS

Ottawoje buvo pasiūlyta, 
kad 2.50 dol. valstybiniai radi
jo leidimo mokesčiai būtų pa
naikinti. N. C. Schneider, par-

Mažosios Lietuvos Tarybos prezidiumas (iš kairės): VT.IKO Vykdomosios Tarybos narys 
Martynas Gelžinis; Tarybos pirmininkas, Klaipėdos sukilimo komiteto pirmininkas, na 
eiti kalintas ir kankintas kon centracijos stovyklose ir dabar vokiečiui persekiojamas Erd 
monas Simonaitis; buvęs VL1 Ko Vykdomosios Tarybos na rys Martynas Brakas, dabar 
persikėle į JAV; Valteris Ba naitis (stovi ) ; Andrius Sabai Lis, ir Vilius Endrikaitis.
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\ ILNIAUS RADI J A KLAUS AN T
VĖL NAUJAS ŽMONIŲ GAINIOJIMAS.

Vasario mėnesiui okupan
tą.: sugalvojo žmones pagainio 
ti į „rinkimus“ sričių, rajonų 
i.- apylinkių deputatų. Vėl pa
sipylė agitatoriui brigados, vėl 
lodo šunis iš kiemo į kiemą 
trankydamiesi. Prievarta gai 
niojami mokiniai, studentai, 
kolchozų pareigūnai ir įstaigų 
tarnautojai. Į sričių rinkimi
nes komisijas pasiųsti vien lie
tuviai, bet „antruoju garnitu- 
ru“ susėdo komedijos išgalvo- 
tojai. Šiuo metu plėšiamos 
gerklės apie „iškeliamus“ kan 
didatus. Vilniaus srities rin- 
kiminėn komisijon reklamos 
vietoj pakliuvo Žebenka, Šil- 
kerskas ir anykštėnas Dauk- 
šys, į Kauno — prof. Baršaus
kas, Barkauskas ir Zimanas, į 
Klaipėdos — Grigalevičius, 
Karosas ir Jurginis, o į Šiaulių 
srities rinkiminę komisiją — 
Čižauskas, Bielinas ir Ilčiu- 
kas. Rajonų ir apylinkiųi ko
misijose knibžda ir kitokios 
pavardės.

Primetė blizguti.
Sniečkus, sukakus 50 m., 

Šverniko ir Gorkino pasirašy
tu aktu gavo „už nuopelnus 
rusų tautai“ blizgutį, vadina
mą Lenino ordenu.
Skriaudžiami rajoniniai poetai.

„Tiesa“ vedamąjame straips 
ny puolė Rašytoji] Draugiją, 
kam jinai maža dėmesio krei
pia į prieauglį, jaunuosius po
etus. Ypač viršuj sėdinčiais 
tūzais nusiskundžia rajoniniai 
rašytojai ir poetai, kad neran
da reikalo juos paglostyti ar 
nors pakutenti už sukrapštytus 
kūrimus. Ar panašiai elgiama 
si ir su apylinkių ir sričių poe
tais — „T.“ neprasitarė. . .

„Aušra prie Nemuno“.
Šiuo vardu N. M. išvakarė

se pradėjo demonstruoti spal
vuotą, propagandinį filmą. 
Veiksmas prasideda Nemuno 
pakrantės kolchoze, kur tėvai 
su vaikais, broliai tarpusavy 
pradeda vaidus dėl pelkių sau
sinimo. Visame filme puoselė 
jamos intrygos tarp kaimynų, 
įveliama „reakcinė dvasiškija", 
Vatikanas ir net „amerikiečių 
tarnyboj šnipinėją“ asmenys. 
Be propagandinės pusės filmas 
užsibrėžęs tikslą kelti nesan- 
lamento narys, atstovaujantis 
Waterlo North, Ont., pareiškė, 
kad 90 proc, kanadiečių tu
ri radijo aparatus ir dėlto lei
dimo mokesčiai turėtų būti pa
šalinti. Reikalingas fondas tam 
turėtų būti sudarytas mokes
čiais. Pereitais metais radijo 
leidimai davė apie 6 mil. doi. 
Yra aišku, kad lengviau suda
ryti CBC fondą bendrais mo 
kesčiais negu leidimų pardavi
mu. (C. S.).

taiką tarp lietuvių.
Panevėžys. Į vasario mėn. 

renkamas tarybas jau išrinkta 
deputatė džiov. dispanserio 
ved. gyd. Jadv. Dailidonienė.

Priekulė. MTS nemaža var
go turi remontininkai su trak
toriais, kaip Sprogys, Jagutis 
ir Tarvydas.

Mažeikiai. Rajono oficiozo re 
daktorius Butkus ir eilinis Dap 
kus su Nevardauskiene svars
to tarybų sąjungos ekonomi
nes problemas.

Jėznas. Labai gerėjanti kul
tūra, nes rajone esą 10 biblio
tekų, o propagandinės knygos 
švarutėlės ir neišpjaustytos.

Vilnius. Aštuntosios pra
džios mokyklos vedėjas Leni
no rajone mok. Tamutis 1944 
m. darbą pradėjo su 44 moki
niais, o šiandien turi 324. Jo 
kolegės mok. Maksimavičiene 
ir Vasiliauskienė mokosi leni
nizmo institute — charakterio 
ir pažiūrų formavimo. Pats Ta 
mutis 30 m. mokytojavo ir bur 
žuaziniais laikais, bet jis tuo
met liaudies švietimo reikalams 
buvęs abejingas. Tamutis ti
kisi ordenu, nes juos jau pabė
rė Jučiūnų pradžios mokyklos 
mokytojai Ang. Kirsnytei, Vep 
rių 7-tės direktoriui Jurkūnui, 
Alytui direktoriui Totoriui, 
Kazlų Rūdoj mokytojai Pa 
jaujytei ir dar keliems.

Pasaalys. Talačkonių apylin 
kės taryba deputatu gaus gau
sių derlių ir veislių meistrą VI. 
Grybę, kurią pasiūlė, agitato
rė Rutkūnienė.

Klaipėda. Pirmomis metų die 
nomis mieste nuskambėjo Ko- 
bilevo, Černoki (Cel. fabr.), 
Simonaičio (uostas), Salovos, 
Telegovos ir Zaliesinos (žuvų 
fabr.) vardai.

Rokišky iškilo „Nemuno“ 
stach. Tatjanos Selkovos 
žvaigždė. Nuo pirmųjų neatsi 
lieka ir „kupiškėnai“ Bobrov 
ir Andr. Kopšianov, miškų kir 
tikai, ir Šiaulių kond. fabrike 
„Rūta“ Zujeva, Grimeilina ir 
Juozupaitis.

Jurbarkas. Rajoninio laikraš 
čio „Po Spaliu“ redaktorius 
Molotok aptarė tarptautinę po
litinę padėtį, padedant rajono 
sieninių laikraščių vyr. redak
toriams.

PIANISTAS ANDRIUS KUPREVIČIUS ATVYKSTA
KANADON

„NL“ red. ir Kanados Lie
tuvių Centro Taryba kreipėsi 
į dabar viešintį Amerikoje mū 
su žymųjį pianistą Andrių Kup 
reviČių ir pakvietė jį koncer
tuoti Kanadoje. Šiomis dieno
mis mūsų žymusis pianistas 
K. Smilgevičius gavo iš p. Kup 
revičiaus, su kuriuo yra moks 
lo draugai-kolegos, laišką, ku
riame rašoma, kad p. Kuprevi
čius į Kanadą tikrai atvyks ir 

DĖL „DIRVOJE” PASKELB
TO STRAIPSNIO APIE 

MIN. V. GYLĮ.
1953 m. sausio 1 dienos „Dii 

vos” n-ry paskelbtas tūlo, pa
sirašiusio „Tadas Brasta" 
straipsnis, pavadintas „Lietu
vos auksas vaidenasi Stockhol 
me", kuriame žiauriai kaltina
mas Generalinis Letuvos kon
sulas Kanadoje min. Vytau
tas Gylys, tačiau slidžiai sufor
muluotais teigimais. Pasirašy 
tas, žinoma, slapyvardžiu.

Atrodo, kad tokius straips
nius, su tokiais kaltinimais, 
reiktų būtinai pasirašyti tikra 
pavarde. Juk jeigu tai yra tie 
sa, kas rašoma, tai ne tik tai 
nėra ko varžytis, bet tai yra 
kiekvieno doro lietuvio pilieti 
nė pareiga pasirašyti tikrą pa
vardę. Juk tai, pagaliau, gar
bės dalykas. Tokių dalykų ne
galima skelbti iš po šluotos.

Įtartina ir tai, kad Ponas Ta 
das Brasta, kažkodėl kaltini
mus iškelia tiktai dabar, kai jie 
jau, jeigu yra tikri, tai yra ži
nomi nuo 1940 metų? Kodėl 
jie tiktai dabar iškeliami? Ar 
nebus taip, kad tas ponas Ta
das Brasta pats bus parašęs ir 
„Dagens Nyheter“, kuri dabar 
cituoja „Dirvoje“?

Mums trumpai teko sužinoti, 
kad tai greičiausiai būsiąs klas 
ta paremfas kerštas už kitus 
reikalus žmogaus, kuris gyve
na Stockholme. Faktas yra, 
kad tas pat Stockholmo laik
raštis — „Dagens Nyheter“, 
metu, kai vyko Pabaltijo oku
pacijos veiksmai, apie Lietu- 
Vos atstovybę rašė pabrėžda
mas, kad didžiausią rezisten
ciją bolševikams yra padariusi 
Lietuvos Pasiuntinybė. Kodėl 
dabar viskas apverčiama augš 
tyn kojomis?

Ar tiktai nebus „Dirvos“ ne 
atsargumas skelbiant tokius 
opius klausimus? Mūsų spau
dai reikėtų tvirtai nusistatyti, 
kad tokius dalykus galima 
skelbti tiktai pasirašius tikra 
pavarde, kuri tokių straipsnių 
skelbėjams uždėtų ir visišką at 
sakomybę, kad su tokiais fak
tais negalima būtų lengvai žais 
ti. Juk ir šituo atveju kaltini
mai paskelbti labai dideli, o jo 
kios garantijos, kad tai tikra, 
nėra. Ir galimas garantas — 
pasislėpęs už kampo. .. Ar gi 
tai rimta?

duos koncertus Montrealy ir
Toronte.

Projektuojama Montrealy su 
ruošti ypatinagi originalų ir 
įdomų koncertą, bet apie tai 
bus parašyta vėliau.

Prieš atvykdamas į Kanadą, 
mūsų žymusis pianistas Pietų 
Amerikoje, Andrius Kuprevi
čius, turės dar koncertus Čika
goje, Clevelande, Bostone, Fi
ladelfijoje ir New Yorke.

Min.P.Zadeikio
pareiškimas

Washingtono laikraščiui.
Washingtone išeinąs laikraš 

tis „Times-Herald“ sausio 2 d. 
politinių žinių skyriuje išspaus 
dino straipsnį, pavadintą „Bal- 
tietis pasiuntinys reikalauja 
tardymo dėl raudonųjų agresi
jos“. Straipsnio turinys toks:

„Lietuvos ministeris Jungti
nėms Valstybėms vakar pa
reiškė, kad jis „sveikintų Ame 
rikos delegacijos prie Jungti
nių Tautų žygį dėl tardymo 
apie rusų agresiją prieš jo kraš 
tą ir kitas Baltijos valstybes.

Povilas Žadeikis, kuris tebe- 
reprezentuoja po 1940 metų 
raudonųjų kontroliuotų rinki
mų pašalintą Lietuvos vyriau
sybę, pareiškė, kad šis reikalas 
turėtų būti įtrauktas į visuoti
nio susirinkimo dienotvarkę pir 
miau kaip už J. T. ribų esan
čių tautų reikalavimai priimti 
nariais.

Jis pasakė, kad J. T. per sa
vo gyvenimo septynerių metų 
laikotarpį, kaip pasaulinė orga 
nizacija, dar nesvarstė rusų ag 
resijos prieš Lietuvą, Latviją 
ir Estiją.

Žadeikis, kuris yra ministe- 
riu prie Jungtinių Valstybių 
nuo 1953 metų, pripažino, kad 
J. T. tardymas dėl Baltijos 
valstybių užpuolimo „būtų ne 
įmanomas be Sovietų Sąjun
gos sutikimo“ ir toks sutari
mas greičiausiai neįvyktų.

Bet jis pabrėžė, kad pats nu 
sistatymas siekti tardymo „bū 
tų didelės moralinės vertės vi
siems suinteresuotiems“ ir lais 
vojo pasaulio akyse parodytų 
Rusiją „kaip valstybę —► už- 
puolikę“. Tokios akcijos pro
pagandinė reikšmė būtų neįkai 
nuojama, — pridūrė Žadeikis.

Jis pasakė, kad „smulkus iš
dėstymas“ apie raudonųjų Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos pa
grobimą yra įteiktas Laster B. 
Pearson, septintoje visuotinio- 
jo J. T. susirinkimo pirminin
kui. Tas ir kitas dokumentas 
yra įteiktas svarstyti J. .T. 15 
tautų komisijai, svarstančiai 
agresijos apibrėžimo klausi
mą.

Lietuvos ministeris pasakė, 
kad „mažiausiai 300.000“ jo 
tautiečių rusai yra likvidavę ir 
„daug šimtų tūkstančių“ yra iš 
siuntę į priverčiamųjų darbų 
stovyklas.

Lietuva, paskelbusi savo ne 
priklausomybę nuo Rusijos 
1918 metais, buvo vėl sovietų 
okupuota 1940. Ji turi gyven
tojų apie 3.000.000.

Žadeikis pastebėjo, kad iš
rinktasis prezidentas Eisenho
weris Amerikos Legiono šuva 
žiavime priešrinkiminiame lai
kotarpyje yra pareiškęs, jog 
„amerikiečių sąžinė“ nenurims, 
kol Baltijos valstybės ir kitos 
satelitinės tautos nebus išlais
vintos iš po Kremliaus jungo.

Jis pasakė, kad Amerikos va 
dovavimas Vakarų demokrati
joms galbūt galėtų „nutildyi- 
ti“ sovietinį atsparumą.

Jis tačiau įspėjo, kad tardy
mo apie sovietinę agresiją rei
kalavimas „neturėtų būti sulai 
kytas, jei ir būtų užblokuo
tas“, bet turėtų būti „vėl ir 
vėl“ kartojamas.

Jis pasakė, kad Valstybės de 
partamentas tebepalaiko Balti 
jos reprezentantų pripažinimą 
ir po sovietinės agresijos, ne
paisant raudonųjų protestų“.

* $ *
Čia turi būti pažymėta, kad 

šie pareiškimai yra formuluoti 
laikraščio korespondento. Mi- 
nisterio Žadeikio žodžiai čia 
yra tik tie, kurie koresponden 
to paimti į kabutes. Šiaip tai 
yra tik ministerio pareiškimo 
atpasakojimas korespondento 
pasirinktais žodžiais. Iš čia kai 
kurie netikslumai. ,



2 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1953, I. 14. — Nr. 2 (300)

L-IE'IWA
INDEPENDENT LITHUANIA

Redaktorius Jonas Kardelis 
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai. 
7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada 

Telefonas: HEmlock 7920.
Yearly Subscription Rates:
Canada ......................... $ 5.00

America & S. Amerika $ 5.50 
Other Contries........... $ 6.00

Pajieškojimų kaina . . $ 1.00

Prenumerata metams:
Kanadoje ..............$ 5.00
.Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur...................... $ 6.00
Teksto eilutė ........... et. 0.15
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

SAUSIO PENKIOLIKTOJI
Turime dvi reikšmingas Lie 

aivos valstybines datas — Va
sario 16 ir Sausio 15, kurias 
minime ir būdami už Lietu
vos ribų.

Jas čia minime ypač atidžiai 
ir kaip galima įspūdingiau bei 
naudingiau, nes Lietuvą pakar 
totinai pavergus okupantams, 
yra nepaprastai svarbu pa
tiems ta proga plačiau ir gi
liau tuos klausimus išsiaiškin
ti ir į tų datų minėjimus įtrauk 
ti juo daugiau svetimtaučių, 
kad jie suprastų ir giliau jsisą 
monintų mūsų tautos ir Lietu
vos valstybės laisvės ir sava
rankiškumo reikalus; kad jie, 
laisvieji, sužinotų lietuvių tau
tos troškimus bei siekius ir 
tvirtą valią žūt būt tapti lais
vais ir savarankiškais.

Sausio 15 dienos Klaipėdos 
krašto susijungimo su Didžią
ja Lietuva data mums brangi 
kaip simbolinis Mažosios ir Di 
džiosios Lietuvos susiliejimas 
Į vienalytį tautinį ir valstybinį 
kūną, kuris amžių bėgy plėšrių 
jų kaimynų buvo sudraskytas 
į gabalus.

Klaipėdos krašto sugrįži
mas Lietuvai yra svarbus fak
tas. Lietuvių tautos kovose 
ne tiktai už savo teises būti sa 
varankiškais, bet ir už savo že
mių surinkimą, Klaipėdos kraš 
to sugrąžinimas Lietuvai buvo 
pradžia amžiais tautos siektų 
tikslų, dėl 
tauta ir toliau neatvangiai ko- 
zoja ir kovos ligi tikslas bus 

sektas.
..kaip jau ne kartą esame pa 
šžę žinomą faktą: Klaipėdos jų.

kurių lietuvių

kraštas — tai ne visa Mažoji 
Lietuva. Ir prieš jėgą mes 
daug galima padaryti, bet tei 
šių mes niekad neišsižadėsime. 
Ir Keturi Didieji visą Mažąją 
Lietuvą yra nutarę grąžinti 
Lietuvai. Esmėje tai yra reikš 
mingas nutarimas. Juo yra res 
pektuotos lietuvių tautos vieny 
bės teisės ir patenkinamas Lie
tuvos valstybės įsiteisinimas 
etnografinėse ribose.

Deja, tas okupantas, kuris 
laužo visus susitarimus, sulau
žė ir šitą susitarimą, padarytą 
dar Jaltoje. Šia prasme mums 
Jalta nėra jau taip bloga, kaip 
kai kas be jokių rezervų ją 
neigia, čia bloga ne Jalta, bet 
netikę — imperialistiški jos nu 
tarimų vykdytojai, prisisavinę 
ne jiems priklausančias teises.

Šia pačia proga, šin numerin 
dedant Dr. M. Anyso straips
nį, kuris suveda ligšiol pareikš 
tas mintis apie VLIKo neįsilei 
dimą Mažlietuvių atstovų, dar 
kartą reikia pasakyti ir pabrež 
ti, drauge su Klaipėdos sukili
mo vadu Jonu Budriu, kad Ma
žosios Lietuvos atstovai juo 
skubiau pačio VLIKo turėtų 
būti pakviesti pilnateisiais VLi 
Ko nariais. Būtų mums tikras 
džiaugsmas, jeigu ši negerove 
kaip tiktai baigtųsi su šiomis 
30 metų nuo Klaipėdos krašto 
susijungimo su visa Lietuva su 
kaktuvėmis.

Nuoširdžiai sveikinkime Ma 
žosios ir Didžiosios Lietuvos 
vienybę ir visomis jėgomis ko 
vokime už laisvą ir nepriklau
somą jos gyvenimą, laisvą nuo 
bet kokių ir bet kieno okupaci-

J. Kardelis.

PONAMS 
dėl jų brolio 

ROMO

GASIŪNAMf

GASIŪNO 
mirties, reiškiame nuoširdžią užuojautą 

V. Stankevičienė, sūnūs ir sesutė.

APIE SPAUDOS LAISVĘ.
Rašo Čikagos dienraštis 

„Draugas“:
„Tas pats (JTO) komitetas 

irgi nuo seno nebaigia sufor
muluoti spaudos ir informoci- 
jos konvencijos teksto. Perei
tą sesiją pritrūko laiko, nors 
jau nuo 1948 m. ji formuluoja
ma, ir per visą tą laiką vis to
bulinama. 1951 m. vasarą bu
vo kilusi mintis tuo klausimu 
diskutuoti net viso pasaulio ats 
Lovų konferencijoje, bet vėliau 
to sumanymo atsisakyta.

Kaip ta konvencija „tobula“, 
galima numatyti iš Švedijos 
atstovo Edberg pasisakymo. 
Pareiškęs, jog Švedija jau dau 
giau kaip 200 metų spaudos 
laisvės principus turi įrašiusi 
savo konstitucijoje, paaiškino, 
kad spaudos ir informacijos

laisvė pas juos suprantama 
taip: spauda laisva nuo cenzū
ros, laisva nuo administracines 
įtakos, laisvas priėjimas prie 
viešų dokumentų ir žinių šalti 
nių ir, žinoma, teisė laisvai kri
tikuoti vyriausybę ir adminis
traciją. Esą, vienas buvęs už 
sienių reiaklų ministeris yra ir 
žinomas tuo, jog yra pasakęs, 
kad „tenai yra šalis gera, kur 
yra leidžiama pasakyti, jog vai 
džia negera“.

Atrodo, kad „Draugas“ Čia 
rašo visai teisingai. Viso to, 
kas čia pasakyta, sovietų šaly
se nėra, todėl ten spaudos lais
vės nėra. Bet „Draugą“ verta 
paklausti bendrai apie spaudos 
laisvę toje santvarkoje, kurio
je veikia draudžiamosios spau 
dos sąrašai?

Pažinkime Kanada
II NAUJOSIOS PRANCŪZIJOS ATVĖRIMAS

Naujosios Prancūzijos apgy 
vendinimas prasidėjo tik 17-ta 
me šmtmetyje, kai Samuel de 
Champlain įsteigė pastovią ko
lonizaciją. Šios kolonizacijos 
pradžią galima rasti jau Jacq
ues Cartier’o kelionėse. Šis 
drąsus prancūzas tyrinėtojas 
paruošė dirvą Prancūzijai įsi
kurti naujame pasaulyje.

Jacques Cartier, bretonietis 
ir Prancūzijos karaliaus Pra
no I tarnyboje, buvo pats pir
masis, kuris padarė tyrimo ke
lionę į šią šiaurės Amerikos 
sritį, kuri tapo vėliau Kanada. 
Cartier buvo prityręs jūreivis 
ir jau perplaukęs Atlantą ir ap
lankęs West Indies‘o Ispaniš
kas vietoves. Jo trys kelionės 
Kanadon atnešė žinių apie 
Newfoundlando pakraštį ir St. 
Lauryno upę, kuri buvo ištir
ta iki tos vietos, kur šiandien 
Montrealis.

Cartier padarė savo pirmą 
kelionę į naują pasaulį 1534 m. 
ir manoma, kad jis pirmas pa
matė žemę netoli Cape Bona- 
vista, Newfondland. Jis labai 
rūpestingai išstudijavo New- 
foundland’o Labrador’© pak
raščius ir atrado sąsiaurį Strait 
of Belle Isle. Keliaudamas per 
šį sąsaurį, Cartier aplankė Prin 
ce Edward Island. Dėl uos
tų trūkumų jis negalėjo čia su 
stoti ir pagaliau pasiekė Bay 
of Chaleur.

Reikie priminti, kad šie ty 
rinėtojai jieškojo kelio į Toli
muosius Rytus ir jie žiūrėjo į 
Šiaurinę Ameriką, kaipo į kliu 
vinį, kuris buvo jų kelyje. Car
tier vis toliau stūmėsi palei šį 
svetimą krantą vis jieškoda- 
rnas tos vietos, kur žemė išsi
skiria ir kuri jam duotų lais
vą kelią į vakarus. Jis pra 
plaukė Anticosti’o salą ir ne
begalėjo plaukti į vakarus, ka 
dangi jų laivus sulaikė upės 
slenksčiai.

Cartier,o sekanti kelionė, ku 
ri įvyko 1535 m., buvo Pran
cūzijos karaliaus globojama. 
Vėl jis praplaukė Strait of Bel 
le Isle sąsiaurį ir į St. Laury
no upę, kad ir tuo metu jis dar 
nežinojo, kad šis vandenynas 
ištikrųjų yra upė. Verždama
sis vis į vaakrus, tyrinėtojas 
pasiekė Isle of Orlean ir paga 
liau indėnų kaimą Stadacona, 
kuris vėliau pasidarė garsiuo
ju miestu Quebec.

Palikęs savo laivus, jis 
keliavo toliau į krašto vidurį, 
pasinaduodamas mažais laive
liais ir vietiniais vadovais, 
rie buvo gan draugiški, 
pasiekė kaimą Hocheiaga, 
bartinį Montreal}.

Jo kelionės pranešimai 
do, kad jis vyko į vakarus iki 
Lachine Rapids (upės slenks
čių) ir nemėgino tyrinėti, kas 
už jų yra. Kai šalčiai priartėjo 
Carter sugrįžo su savo palydo 
vais į St. Charles River, kur ir 
praleido žiemą.

Tyrinėtojas ir jo palydovai 
turėjo pernešti daug sunkumų 
per sekančius mėnesius. Jo 
palydovai susirgo skorbutu ir 
tik su indėnų pagelba Cartier' 
ui pavyko nuplaukti į St. Malo, 
1536 m. pavasarį.

Trečioji kelionė 1541 m. at
nešė šiek tiek daugiau žinių 
apie šį milžinišką naują kraštą. 
Mėginimas praeiti pro Lachi
ne upės slenksčius nepavyko.

Cartier’o kelionės suteikė 
gan daug žinių apie sritį, ku
rioje randasi St. Lawrence 
įlanka, bet pats Cartier nega
lėjo nustatyti, ar ši vandens 

kelias vedantis į 
arba tai buvo imi 
Šis uždavinys nu 

paliktas vėles-

ku-

da-

ro-

„Kai neseniai Popiežius Pi
jus XXII paskyrė 24 naujus 
kardinolus ir tuo Šv. Kardino
lų Kolegiją vėl papildė ligi 70, 
mes, lietuviai katalikai, įdėmiai 
skaitėme tuos pranešimus, jieš 
kodami, ar nerasime ten lietu
vio.

Nei prieš Nepriklausomybę, 
nei Lietuvos Nepriklausomy
bės laikais, nei per dešimtmetį 
vėliau, lietuvio kardinolo ne
buvo.

Lenkijos ir Jugoslavijos ar
kivyskupus Popiežius paaukš
tino į kardinolus, tuo pagerbda 
mas du kraštus už geležinės už 
dangos, bet ne Lietuvą. Mūsų 
partizanai veltui siuntė į Ko-

Ką rašo kiti
„VIENYBĖ“ RAŠO:

mą mūsų katalikiško prisiriši
mo laiškus...

Taigi, mūsų gerbiamas ir 
daug Katalikų Bažnyčiai nuo
pelnų turintis senelis arkivys
kupas J. Skvireckas buvo dar 
kartą pamirštas. Pamiršti ir 
kiti vyskupai tremtyje. Kas 
dar liūdniau, pamirštas ir vys 
kūpąs Paltarokas, kuris, kaip 
buvo spaudoje rašyta, dabar 
valdąs Kauno ir Vilniaus arki 
vyskupijas (nieko nesigirdi to 
liau apie tūlą dvasininką len
ką, kuris netrukus po karo bu
vęs Popiežiaus paskirtas Vil
niaus vyskupijos valdytoju...). 
Taigi, nei tremtyje, nei oku
puotoje Lietuvoje Popiečius ne

masė buvo 
West Indies 
žiniška upė. 
statyti buvo 
niems tyrinėtojams. Yra įdo
mu pažymėti, kad Cartier, kaip

rado lietuvio 'vyskupo tinka
mo paskirti kardinolu.

Pastebėtinas ta proga ir ki
tas faktas. Viso pasaulio kata 
likų spauda kėlė pagrįstą 
triukšmą, kai savo laiku buvo 
areštuoti ar teisiami Vengri
jos kardinolas Mindscenty,Kro 
atijos arkivyskupas Stepinac, 
Čekoslovakijos arkivyskupas 
Beranas, — bet kai bolševikų 
buvo suimtas Vilniaus arki vys 
kūpąs M. Reinys, kai „dingo 
be žinios“ visi kiti Lietuvos 
vyskupai, išskyrus Paltaroką, 
tai ilgą laiką katalikiškame pa 
šaulyje nebuvo girdėti nei gar 
so, ir Roma laikėsi ypač „san 
tūriai“.

Nemalonu ir liūdna apie to
kius dalykus kalbėti“.

manoma, buvo pirmasis, kuris 
pavadino šį naują kraštą „Ca
nada“. Viena galimybė gludi 
tame, kad šis 
nesuprantamo 
„kanata“, kas 
ja bakužių“.

Sekančiame 
tarpyje buvo vis daugiau mė
ginta surasti kelias į Aziją per 
Šiaurinę Ameriką. Anglai ir 
olandai mėgino surasti tokį ka 
nalą toli šiaurėje. Martyn Fro 
bisher nuo 1576 iki 1578 m. da 
rė tris mėginimus surasti kelią 
jūra tarp Grenlandijos ir Lab- ' 
radoro. John Davis mėgino to 
kia pat kryptimi ir jo trys ke
lionės į Davis Strait ir Baffin 
Bay sritį tik parodo būsimiems 
tyrinėtojams šio krašto nepa
prastą dydį, kurį jie mėgino iš 
tirti.

Anglas Henry Hudson pa
darė tris keliones, norėdamas 
surasti kelią Azijon, tarp 160/ 
ir 1610 m. Vienoje kelionėje 
jis nuvyko į pietus iki Hudson 
River upės ir keliavo ta upe iki 
šios dienos Albany miesto. Sa 
vo paskutinėje kelionėje, sek
damas šiaurine kryptimi, jis 
plaukė per sąsiaurį, kuris ne
šioja jo vardą, į nepaprastai di 
delį vandenyną, kuris jį turėjo 
nustebinti ar jis pagaliau sura 
do kelią į Indiją. Pasirodė, 
kad tai buvo didelis krašto eže 
ras, žinomas dabar kaipo Hue 
son Bay. Jo pastangos surasti 
šiaurės vakarų kelią buvo ne
paprastos..

Prancūzai buvo 16-taiue 
šimtmetyje labai užsiėmę ka
rais ir tik 17-tame šimtmetyje 
jie vėl susidomėjo Šiaurės Ame 
rikos tyrimu. Su Samuel de 
Champlain’okelionėhis prasidė 
jo didysis atradimų ir drąsaus 
kolonizavimo laikotarpis, ku 
ris ir atžymi Kanados valstybės 
pradžią.
(Sekantis straipsnis šios seri
jos: „Champlain •— Didysis 

Tyrinėtojas).
KANADA TREČIOJE VIET 

OJE PASAULINĖJE 
PREKYBOJE

Didėjantis eksportas gal pa
statys Kanadą šiais metais į tre 
čia vietą pasaulinėje prekybo
je, galvoja vyriausybės preky
bos atstovai.

Didžiausias prekiautojas tai 
Jungt. Valstybės, Britanija sto 
vi antroje vietoje. Kanada ir 
Prancūzija kovoja dėl trečios 
vietos jau keletą metų.

Kanada, kurios gyventojų 
skaičius siekia tik apie trečda
lį Prancūzijos, kurios yra 42 
mil., buvo po antrojo pasauli
nio karo tol trečioje vietoje, 
kol Prancūzija nuo karo skriau 
du atsigavo ir ją laimėjo 1951 
metais.

Prancūzijos grūdų derlius 
šiais metais tačiau buvo gan 
menkas, kai tuo tarpu Kana
dos didžiausias istorijoje. Ka
nada be to padidino savo laik
raštinio popieriaus, metalų, mil 
tų ir kitų prekių pardavimą.

Statistikos Biuro pranešimas 
rodo, kad:

1) Kanados pusmečio eks
portas pakilo nuo 1.762.000. 
000 1951 m. iki 2.114.000.000 
dol. Pakilimas įvyko dėl eks
porto padidėjimo į Common- 
wealth’o ir Pietų Amerikos 
kraštus. Importas sumažėjo 
nuo rekordinio 2.102.000.000 
1951 metais iki 1.950.000.000 
dol.

2) Pasaulinės kainos, kurios 
pakilo 1951 metais dėl Korė
jos, nuolat krito 1952 metais ir 
Kanados importo kainos krito 
greičiau negu eksporto. Stai
gus kainų sumažėjimas buvo 
gyvulių, kuriuos Kanada eks
portuoja normaliai, bei juto, 
vilnos, natūralinės gumos ir 
cinko, kuriuos Kanada impor
tuoja ;

3) Kanados prekyba, jei pa
imsime gyventožų skaičių pag- 
rindan, teko veinam asmeniui 
588 dol., kad yra augščiau už 
kiekvieną didesnę prekybos pa
jėgą, bet mažiau už Naująją 
Zelandiją su 662 dol. ir Hong 
Kong su 813 dol.;

4) Kai Jungt. Valstybės už
darė sieną Kanados gyvuliams 
dėl snukio ir nagų ligos, Ka
nados bendro eksporto propor
cija pasikeitė. Eksportas į J. 
Valstybes sumažėjo nuo 63,0 
proc. 1951 m. iki 53,5 proc. 
Eksportas Britanijon pakilo 
nuo 14,4 proc. iki 18,7 proc.

5) 74,8 proc. Kanados im
porto atvyko iš Jungt. Valsty
bių, kai pernai buvo tik 70

žodis iškilo dėl 
Huron’o žodžio 
reiškia „kolekci

50 metų laiko-

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 
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PAVERGTOJE LIETUVOJE
„TIESA“ APIE OKUPUOTĄ LIETUVĄ.

blogai vyksta respublikos kino 
teatrų statyba. Kinematogra
fijos ministerija, ministras drg 
Meškauskienė nepakankamai 
kovoja, kad būtų 
kaimo gyventojų 
mas kinu. . —
sa“.

Kolūkiečių uždarbiai.
„Jeigu prieš porą metų už 

darbadienį išėjo po 2,5 kg grū 
du, tai šiemet numatome išmo 
keti po 3,5 kg ir žymiai dau
giau pinigų, pašarų gyvuliams, 
daržovių". Vilkijos raj. P. ! 
Cvirkos vardo kol. „Tiesa“ Nr. f 
223, 1952.

Kolūkių skaičius.
„Įvykdytas kolūkių sustam- : 

binimas. Šiuo metu respubli
koje yra 2.656 kolūkiai vietoje 
iki sustambinimo buvusių 6. 
500. Vidutiniškai kiekvienam 
kolūkiui dabar tenka 132 ūkiai, 
1500 ha žemės, tame tarpe 950 
ha ariamos“. „Šiandien kol
ūkiuose yra 96,2 proc. valstie
čių ūkių“. Rašo „Tiesa“ iš 
Sniečkaus kalbos VII-me par
tijos suvažiavime Vilniuje.

Kaip dirbama.
„Lengvosios pramonės mi

nistras drg. Teriošin ir jo pa
vaduotojas drg. Klusas lėtai ge 
rina išleidžiamos avalynės ko
kybę. Vietinės pramonės mi
nistras drg. Boreika nesiima 
ryžtingų priemonių produkci
jos ir ypač statybinių medžią- 1 
gų produkcijos kokybei page
rinti”.

„Daugelyje įmonių inžinie
riniai - techniniai darbuotojai ' 
nepakankamai kovoja už griež
tą techninių gamybos taisyk
lių laikymąsi, reikiamai neko
voja su brokdariais, silpnai ke
lia darbininkų kvalifikaciją“.

„Keikia pasmerkti tuos ūki
nius vadovus, kurie vis dar ne
kreipia dėmesio į produkcijos 
kokybę. Reikia padaryti galą 
supuvusiam liberalizmui kai 
kurių mūsų partinių darbuoto
jų, ginančių brokdarius“.

Grobstymas nesulaikomas.
„Reikia atkreipti dėmesį į 

būtinumą pagerinti žaliavų, me 
džiagų, pagamintos produkci
jos įskaitą ir apsaugą. Nema
žai pasitaiko materialinių ver
tybių grobstymo faktų, dau
giausia lengvosios ir maisto 
pramonės įmonėse. Pasitaiko, 
kad kai kurios vietinės ir koope 
ratinės pramonės įmonės pa
naudojamos privatininkų veik
iai ir spekuliacijai. Būtina pa 
daryti galą šiems gėdingiems 
reiškiniams“, — rašo „Tiesa“.

„Kad nepakankamai vystosi 
visuomeninė gyvulininkystė, 
kalti Žemės ūkio ministerija, 
ministras drg. Augustinaitis ir 
ministro pavaduotojas drg. 
Glabaj. Būtina pagerinti gy
vulių veislingumą ir likviduoti 
motininų gyvulių bergždumą“, 
>rašo „Tiesa“ .

Visur atsilikimas.
„Daugelyje MTS nepakan

kamai išnaudojami esami trak 
toriai, kombainai, žemės ūkio 
mašinos ir kitos techninės prie 
monės. Žemės ūkio ministeri
jos MTS valdyba neoperaty
viai vadovauja mašinų * trakto 
rių stotims, nesiima būtinų prie 
monių daugelio MTS atsiliki
mui likivduoti ir nerodo būtino 
veiklumo sričių žemės ūkio 
valdybų atžvilgiu gerinant va
dovavimą MTS darbui“.

„Socialinio aprūpinimo 
ministerijos organuose vis dar 
neišgyvendinti vilkinimo, dar- 

; bo žmonių skundų ir pareiški- 
• mų formalaus - biurokratinio 

svarstymo faktai“, — 
„Tiesa“.

Labai blogai su kino.
„ ... aptarnavimas kinu kai 

me sutvarkytas nepatenkina
mai. Blogiausiai kinas dirba 
Klaipėdos srityje.. . Labai

rašo

proc. ir tuo tarpu proporcija iš 
Britanijos krito nuo 10,7 proc.
iki 8,3 proc. (CS).

pagerintas 
aptarnavi- 

rašo „Tie

plyšius.Melai lenda pro
„Tiesa“ Nr. 227, 1952 m., 

rašo apie Mariampolės rajono 
Černiachovskio vardo kolūkį: 
„1950 metais kolūkis turėjo 
1.100 ha dirbamos žemės. Grū
dinių kultūni derlius tesiekė 
vos 7 —-8 centnerius iš ha. . . 
dabar jau turime 1.700 ha dir
bamos žemės. Derlingumas gi 
pakilo iki 16 centnerių iš ha“.

„Tiesa“ 222 nr. 1952 m. ta 
šė, kad 611 karvių davė po 4. 
000 kg pieno, o čia rašo: ,1950 
metais iš kiekvienos karvės bu 
vo gauta vdutiniškai po 900 lit 
rų pieno, o dabar — po 2.300 
litrų. . .“

Kumečiai gauna trupinius.
„Įvykdžius grūdų ir kitas 

pruošas valstybei, pastaruoju 
metu pradėtas išduoti kolūkie
čiams avansas natūra po 1 kg 
rugių ir 1 kg kviečių bei po 2 
rublius už darbadienį. Jau šis 
avansas kalba apie darbadienio 
vertę, apie kylančią kolūkie
čių gerovę. Štai buvusio ku
mečio Žilionio šeima, dabar 
gauna avans uapie 3 tonas ru
gių ir kviečių, 2.400 rublių. Bu 
vusio kumečio Janušausko šei 
ma už darbadienius gavo evan 
su 2 tonas rugių ir kviečių, 2. 
000 rublių“.

Jurbarko rajono „Bolševi
ko“ kolūkio, kurin įeina „dva- 
riniko Ramanausko“ žemė, ku
metė E. Pečiulienė („Tiesa“, 
Nr. 227, 1952 m.) rašo: „Ne
žiūrint to, kad man jau arti 6u 
metų, jau išdirbau daugiau 
kaip 300 darbadienių. Iki me
tų pabaigos išdirbsiu dar apie 
100 darbadienių. Turint gal
voje, kad už darbadienį gausi
me šiais metais po 3—4 kilog- 
ramusgrūdų, man išeis maž
daug pusantros tonos grūdų“.

Jei Pečiulienė galėtų par
duoti gautus grūdus „juodai“, 
galėtų gauti apie 6.000 rublių. 
Pridėjus apie 800 rublių pini
gais, kuriuos ji turėtų gauti už 
savo 400 darbadienių ir pridė
jus žadamas „kitas iėrybes“, 
jos metinis uždarbis būtų apie 
7.000 rublių, arti 600 rublių 
mėnesiui, už kuriuos galima 
nusipirkti 3 kostiumus, arba 
du paltus, arba 30 porų pusba 
čių, arba 300 svarų sviesto.

Kolūkinė elektrifikacija
„Kolūkietis Vladas Peciu- 

konis su savo žmona Karolina 
žiūrėjo į kabančią elektros lem 
putę. Už lango jau sutemo.

— Gal šitą uždegt, — paro 
dė žmona į žibalinę lempą.

— Na, išsigalvosi dar ką 
nors. .. Tuoj užsidegs. . .”

Ištrauka iš vaizdų apie M. 
Melnikaitės vardo kolūkį Eišiš 
kių rajone, „Tiesa“, Nr. 227, 
1952 m. Ištrauka rodo, kad 
„Iljičiaus lemputės“, je ikur ir 
yra, šviečia ne kada nori, bet 
kada stotis duoda energiją, ir 
šviesos pasirodymo reikia lauk 
ti ja usutemus.
Kompartijos Centro Komitete
Lietuvoje dabar yra šie, spren 

( džiant iš pavardžių, yra aiškūs 
( rusai: M. Afonin, A. Andrie- 
k jev, A. Anuškin, V. Aaronov, 

G. Bacharov, A. Bielousov, E. 
Sarin, M. Byčkovskij, A. Čis- 
tiakov, V. Gončarenko, N. Gu- 
vev ,A. Jefremov, P. Konda
kov, P. Kučin, N. Liobimcev, 
D. Mamajev, I. Melnikov, A. 
Moskvinov, A. Odnovolas, A. 
Petrov, V. Pisarev, A. Smir
nov, N. Ščepin, A. Švecov, A. 
Tirkunov, A. Katyrev. Iš viso 
— 26.
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Mažosios Lietuvos Tarybos atstovo neįsileiaimas į VLIK-ą
Jau daug anksčiau norėjau 

šitą klausimą viešai aptarti, 
bet susilaikiau, manydamas, 
kad paskyrus naują VT pirmi 
ninką, šitas klausimas susitvar 
kys. P. Zaikauskas, užėmęs 
naują vietą, buvo viešai pareis 
kęs, kad: „jis noris VLIKą re
formuoti asmeniniai, politiniai 
ir ekonominiai. Pirmaeilės 
svarbos klausimas — sujungti 
Lietuvos valstybėje visas lie
tuviškas žemes. Per šimtme
čius buvę atskirti Mažosios 
Lietuvos broliai turi teisę būti 
laisvos Lietuvos valstybės sie
nose“.

Šitas pareiškimas ištikro tu 
ri daug teigiamo savyje. Bet 
ligi šiol nieko neįvyko, šitai pro 
gramai Įgyvendinti. Ir dvieju 
rezistencinių grupių atstovų 
triukšmingas išėjimas iš VLI 
Ko tuo reikalu nieko nepakei
tė. VLIKo perorganizavimas ir 
Mažosios Lietuvos Tarybos ats 
tovo priėmimas ligi šiol neįvy
ko. Visas reikalas ligi dabar 
tebėra mirties taške.

Daug vandenų jau nutekėjo 
j jūras. Ir tas taip baisiai kai 
-kurios spaudos išpūstas gin
čas su diplomatijos šefu jau 
nusiramino, bent nebešaudo- 
ma sunkiausia artilerija kaip 
anksčiau. Diplomatijos šefas 
net vėl atvyko į Vokietiją su 
VLIKu tartis dėl bendradar
biavimo. Reutlingene vėl tar
tasi diplomatijos šefo su VLI 
Ku, dalyvaujant net jo pirmi 
ninkui p. Krupavičiui. Iš pa
skelbto Eltos komunikato is- 
skaitėme, kad visi pasitarimai 
„vyko savitarpinio susiprtimo 
dvasia ri visų noru rasti tin
kamus sprendimus tiek praktis 
kojo bendradarbiavimo bū
dams, tiek aktualiems klausi
mams“.

Tokius pasitarimus ir susi
tarimus galima tik sveikinti. 
Tai yra tas pats rezultatas , ku 
ris jau pirmą kartą Reutlinge
ne buvo pasiektas ir kurį VLI 
-Kas atsisakė tvirtinti. V išvien 
kaip ir bebūtų, tai yra žings
nis pirmyn. Tai yra tas noras, 
kuri buvau preiškęs mano anks 
tyvesniuse straipsniuose aip- 
lomatijos šefo ir Vliko ginčo 
reikalu.

Be šito tikrai teigiamo apsi
reiškimo, bet atrodo, kad VLI 
Ko perorganizavimo noras, ku
lis jį padarytų darbingu veiks 
niu, visiškai užsnūdo. Su juo 
užmigo ir MLTarybos atstovo 
priėmimas į VLIKą. Todėl 
skaitau reikalingu plačiąją lie
tuvišką visuomenę ir patį VLI 
Ką į reikalo svarbumą paakin
ti, kad visi tuo reikalu padary 

ti pareiškimai neliktų taktiš
kais manevrais.
VLIKo neonras Įsileisti MLT 

atstovo.
Pakartotinai Mažosios Lie

tuvos Tarybos atstovo įsileidi
mas į VLIKą buvo iškeltas ta 
rybos žmonių, kai-kurių visuo 
menės sluogsnių, laikraščių ir 
pavienių asmenų, bet ligi šioi 
ne pageidaujamo rezultato. At 
rodo, kad laikui einant, MLT 
atstovo priėimmas į VLIKą 
dar daugiau atsitolino negu 
ankstyvesniais laikais. Mes 
turime omenyje p. Brazaičio 
pareiškimą, jam pereitą vasa
rą atvykus į New Yorką, jog 
MLTarybai tuo tarpu nesąs aK 
tualus jos atstovo jsileidimas į 
VLIKą. Iš kitos pusės betgi 
teko girdėti, kad tokio pareiš
kimo nepadaryta ir kad jos ats 
tovo klausimas šiandien tiek 
pat aktualus, kaip ir seniau. 
Bet MLT žmonėms tas amži
nas prašymas būti priimtais į 
VLIKą jau esąs ligi kaulo Įky
rėjęs.

Iš p. Kaminsko padarytų pra 
nešimų Kanadoje tuomet su
žinojome, kad nesklandumo 
priežastis VLIKe apart ginčo 
su diplomatijos šefu esąs ir Ma 
žosios Lietuvos Tarybos atsto 
vo įsileidimas Į VLIKą. Jis 
savo pranešime rodos aiškiai 
pasisakė už MLT atstovo jsilei 
dimą. Iš jo tuomet toliau pa
tyrėme, kad penki VLIKo na
riai esą už mažalietuvių Įsilei
dimą, o kiti penki prieš.

Partinis principas.
Iš p. Kaminsko pranešimų 

ir laikraščių toliau teko suži
noti, jog mažlietuviams prie
šingoji pusė argumentuoja, jog 
Vlikas esąs sudarytas purumu, 
o ne teritoriniu principu, o Ml 
Taryba nesanti partija.

Jeigu būtinai reikalingos pat 
tijos norint Įeiti į VLIKą, ar 
ankstyvesniais metais Klaipė
dos krašte nebuvo partijų? 
Mes visi puikiai prisimenam 
Visuomenės sąjungą, bei Lau
kininkų ir Ūkininkų partijas. 
Pirmoji atstovavo daugumoje 
miesčionis, o kitos — krašto 
ūkininkiją. Nieko paprastesnio 
nebūtų, kaip vieną egzistavu
sių partijų atgaivinti, pav., Vi 
suomenės sąjungą, kuri dabar 
tiniams laikams geriausiai ata 
tiktų. Visi priešingieji argu
mentai iš karto dingtų ir kiau 
simas būtų išspręstas. Reikia 
dar pažymėti, kad minėtos klai 
pėdiškės partijos oficialiai vei
kė ligi 1939 m. kovo m. 23 d., 
reiškia — daug ilgiau negu lie 
tuviškų partijų dauguma, ku
rių atstovai dabar yra susibū
rę VLIKe. Atrodo, kad tokia

RAŠO DR.
argumentacija turėtų Vliką įti
kinti.

Pereitą pavasari laikraščiuo 
se skaitėme, jog New-Yorke 
susitvėrusi klaipėdiškė libera
lų partija. Ji savo šaknų ne
turi Lietuvos nepriklausomy
bės laikuose, bet daug anks
čiau, kaip prieš 50 metų, tebe 
viešpataujant Vokietijai, libe
ralas Švabachas rinkimuose 
kovojo su ligi tol klaipėdiškius 
atstovavusiais konservatyvais. 
Anie liberalų laikai yra seniai 
praėję, visos tuo vardu parti
jos yra ar likviduotos arba 
merdėja, kaip pav., Anglijoje. 
Tokios liberalų partijos prog
rama neturi nieko bendro su 
Lietuvos nepriklausobės laikų 
obalsiais. Apie šitą partiją mes 
daugiau nieko negirdėjome. At 
rodo, jog ji ir negali atvaizdin 
ti dabartinio partiškai-politinį 
Mažosios Lietuvos gyventojų 
veidą.

Apie partijas kalbant, reikia 
pažymėti, kad mažlietuviai jau 
anksti prieš pirmąjį pasaulinį 
karą turėjo savo politines są
jungas. Visa Mažoji Lietuva 
tuomet dalyvavo savo pačių 
partijomis prūsų karalystės ir 
vokiečių ciecorystės seimų rin
kimuose ir ten pravedė net sa
vo atstovus. Neužmirškime, 
jog Dovas Zaunius iš Rokaičių 
buvo išrinktas kaip nacionali
nis lietuvis į vokiečių ciecorys 
tės seimą ir kad kunigas dr. Vi 
litis Gaigalaitis lietuvininkus 
daug mete atstovavo Prūsijos 
karalystės seime.

Ir Nepr.klausomos Lietuvos 
laikais šitas politinis vaizdas 
nepasikeitė. Krašto gyvento
jai sukūrė savo specifines par
tijas, kurios egzistavo ligi kraš 
to atplėšimo nuo Lietuvos. Mes

M. A N Y S A S
visi žinome, kad iš Didžiosios 
Lietuvos kraštan perkeltos po
litinės partijos čia neprigijo.

Iš politinio veikimo praeity 
je matome, kad Mažosios Lie
tuvos ir vėlesnio Klaipėdos 
krašto gyventojai — lietovi- 
ninkai nebuvo jokie politiniai 
bemoksliai, kuriems dar reikė 
tų duoti pamokų apie demokra 
tiška tvarką ir kurių, kaip po
litinių nesugebėlių, negalima 
įsileisti į demokratiškais pag
rindais sudarytą VLIKą. At
virkščiai, jie puikiausiai supra 
to ne tik partijų sistemą, bet ir 
pačius demokratijos principus. 
Pravesti tuomet savo politinį 
nusistatymą prieš tuomet ga
lingąją vokiečių tautą ir jos or 
ganus, reikėjo turėti daug po
litinio gabumo ir rutinos.

Iš šito darosi aiški išvada, 
kad ir dabartiniu melu lietu
viškos partijos negali atsiovau 
ti Mažosios Lietuvos visuome
nę, nors tai ir būtų VLIKe. 
Mažosios Lietuvos žmonės yra 
politiškai tiek pribrendę, jog 
jie gali sudaryti savo politines 
partijas ir VLIKe gali būti ats 
tovaujami savo žmonių. Nebū
tų joks pasaulį sujaudinęs da
lykas, saulė nesustotų pire dan 
gaus, jeigu prie esamų VLIKe 
partijų ir rezistencinių grupių 
atstovo prisidėtų dar ir M LT 
asmuo.

Iškyla dar vienas labai svai- 
bus, sakysiu, pamatinis klausi 
mas, būtent: „ar partijos, ku
rių atstovai yra susibūrę VLI 
Ke, dabartiniu metu egzistuo
ja, ar jos turi kokį nors teisi
nį statusą, reiškia, ar jos savo 
būstinės krašte yra Įteisintos 
ir kaip tokios turi savo partinę 
organizaciją su narių skaičių- 

t i ir tvarkingai sudaryta par

tijos vadovybe“.
Atrodo, kad taip nėra, bent 

niekuomet neteko spaudoje 
skaityti, kad kalbamos parti
jos turi savo suvažiavimus, 
partijos narių verbavimus, va
dovybių rinkimus ir tt., reiš
kia formaliai egzistuotų. Ne
ginčytinas faktas, kad šitos per 
tijos dabartiniu metu Lietuvo
je neveikia. Lietuviškųjų par
tijų teisinė padėtis Lietuvoje 
yra tokia pati, kaip ir Klaipė
dos krašte. Tame reikale nėra 
nei mažiausio skirtumo, nes 
abu kraštu yra to paties oku
panto valdžioje.

Atrodo, kad visoms VLIKe 
susibūrusios partijoms trūksta 
šio teisinio titulo, jos gyvuoja 
grynai privatiškai, be jokio 
formalaus įteisinimo. Jeigu 
taip yra, tuomet ir mažlietu
viai turi pilną teisę, remiantis 
pav. buvusia Visuomenės są
junga, turėti VLIKe savo ats
tovą, ipso facto, be jokio nau
jo partijos Įteisinimo. Daugel 
buvusių Visuomenės sąjungos 
narių užsienyje mielai sutiks 
duoti savo parašą kalbamą par
tiją užsienyje atgaivinti, ją ide 
aliai remti, jeigu pav., p. Šimo 
naitis, kaip buvusis partijos 
narys, arba kitas partietis tai 
viešai pareikalautų. Tuomet 
Visuomenės sąjunga būtų su
lyginta su kitomis lietuviško
mis partijomis ir VLIKe susi
būrę partijų atstovai nebetu
rėtų nei mažiausio pamato ne
priimti mažlietuvių atstovo į 
VLIKą.

Į šitą faktą turi atkreipti dė 
mesį tiek MLT žmonės, tiek 
ir pats VLIKas.
Mažlietuviai yra ir rezistentai.

Apleidžiant partinį pagrin- 
■ dą, iškyla klausimas, ar MLTa 

rybos atstovas negalėtų daly-

BALF Didžiojo New Yorko 
1952 m. Vajaus Komiteto Pir
mininkas Algirdas Brazis ir iž 
Jininkas Leopoldas Dymša, 
New Yorko vajuje surinktą
sias aukas įetikia BALFo Di
rektorių valdybai.

Paveisle kairėj sėdi: BALE 
o Centro iždniinkas Albinas S. 
Trečiokas. BALFo pirmininkas 
Kan. dr. J. B. Končius, vicepir 
minikė Elena Devenienė, vidų 
ry. Dšinėj sėdi: iš eilės New 
Yorko BALFo 1952 m. vajaus 

vauti VLIKe kaip rezistenci
nės grupės atstovas. Reika
lingąją užmazgą jau turime iš 
Klaipėdos krašto užėmimo lai
kų. Kiek mažlietuvių buvo pa
talpintų kalėjimuose ir koncen 
tracijos stovyklose, ten kentė
jo ir mirė. Kiek iš jų buvo po
litinės policijos — gestapo — 
priežiūroje dėl jų priešingumo 
trečiojo reicho vadovybei ir 
jos politikai Klaipėdos krašto 
atžvilgiu. Ar tai ne rezisten
cija?

Tas pats MLT pirmininkas 
p. Simonaitis buvo tuojau po 
Lietuvos užėmimo areštuotas, 
įmestas į koncentracijos sto
vyklą ir ten išbuvo ligi karo pa 
baigos bei III-jo Reicho suby 
rėjimo. Net ir dabar jis yra 
persekiojamas Vakarų vokieti- 
jos valdžios organų, kuri jam 
atėmė jo kacetinę pensiją, gra
sina jam iškelti bylą ir jį net 
ištremti iš Vokietijos. O tas 
viskas dėlto, kad p. Simonaitis, 
seniau ir dabar, nepailstamai 
gynė ir gina Mažosios Lietu
vos lietuvių politines teises.

Grįžtant 50 metų į praeiti, 
mes be kitų matėme patriarchą 
Martyną Jankų kovojant su 
Prūsijos valdžia ir jos organais. 
Daug kartų tos vyriausybes 
žandaras Jankų areštvo ir nu
sivedė į klėjimą.

Ar tai ne rezistencija ir net 
aktyvi ligi paskutiniųjų laikų. 
Tegu parodo anų rezistencinių 
grupių buvusieji ir dar VLIKe 
esantieji vadovai, kad jiems se 
niau ir dar dabar taikomos tos 
pačios politinės priemonės.

Net p. Kaminskas savo pra
nešime Montrealy pripažino, 
kad mažlietuviai esą ir rezis
tentai. Kartu jo buvo pasaky
ta, kad mažlietuvių tarpe nesą 
jokios autonominės tendenci
jos, nes jie tokio klausymo ne
stato. Jie siekia vieningos Lie 
tuvos. Ar tai netaurus politi
nis principas?
Nėra kliūčių priimti Į VLIKĄ 

MLT atstovą.
Iš viršuje išdėstyto darosi iš 

vada, jog nėra jokių teisinių ar 
ba politinių kliūčių priimti Į 
VLIKą ir mažlietuvių atstovą. 
Jeigu tai nebuvo daroma ir net 
dabar, tai beabejonės iš kitų 
sumetimų. Tas klausimas se
niau kilo ir p. Kaminsko prane 
Šimo diskusijose. Ta proga 
VLIKo narys ir įgaliotinis aiš 
kiai pasakė, jog šitoje byloje 
nesveria vien paminėti argu
mentai, bet ir VLIKo politinės 
lygsvaros momentas.

Tuomet buvo pavojaus pa
baigti aną 5 :5 aritmetiką, kuri 
VLIKą jau buvo privedusi prie 
visiško nedarbingumo. Tuomet

Nukelta į 8 pusi.

pirmininkas Algirdas Brazis ir 
iždininkas Leopoldas Dymša.

Stovi .kairėj BALF centro 
finansų sekretorius Adv. S. 
Bredes, Jr., vidury viiepirmi- 
ninkas Juozas Boley ir dešinėj 
direktorius Juozas Ginkus.

Atsakymas ponui J. Kardeliu.
(gali būti kaip ir

Nežinome, kokiu titulu p. 
Kardelis rašė savo straipsnį 
„Būkime realūs“ (N. L. 1952. 
XII. 10.) ar kaipo „opozicijos 
lyderis“, ar tik kaipo redakto
rius, kuriam reikia užpildyti ve 
damuosius. Esmės tai nesuda
ro, bet, norėdami Įvardyti šį 
savo straipsnį taip ir suabejo- 
jom.

Iš pat pradžių reikia pabrez 
ti, kad p. Kardelio straipsnis 
yra piktas. Bet dėl to netektų 
rašyti. Tai skonio reikalas. 
Bet yra blogiau: jis yra pilnas 
neteisybių. Jis tiek daug palei 
džia nuodingų šūvių į mūsų lie 
tuvišką Kanados visuomenę, 
kad ir nenorint polemizuoti, 
yra reikalo sėsti ir gaišinti lai
ką, kurio taip trūksta. Bet nt 
atsakius ir nereagavus, gali at
sirasti žmonių, kurie gali im
ti ir patikėti p. Kardelio teigi
mais ir graudenimais, o ypač 
bus suklaidinta mūsų lietuviš
koji visuomenė kituose kraštuo 
se. Pagaliau nenorime, kad ir 
j būsimą Kanados lietuviško 
gyvenimo istoriją patektų toki 
kreivi veidrodžiai, koks p. Kar 
delio yra šį kartą parodytas. 
Tiesa, žurnalistai mėgsta ir tu 
ri tendencijos retkarčiais šį tą 
pagrąžinti, šį tą prdėti, šį tą 
nutylėti, o dažnai ir iš viso pa
leisti taip vadinamą žurnalisti 
nę antį. Tai jų duona. Bet 
vertinant lietuviško gyvenimo 
reišiknius mes pratę reikalauti 
ir iš žurnalistų, o tuo labjau iš 
redaktorių, tam tikro ir rimtu 
mo, ir objektyvumo. Daryti 
sensacijas iš savo darbų mes ne 

atviras laiškas).
norim, nenorime, kad ir kiti 
tai darytų.

Bet eikim prie reikalų, kurių 
trumpam straipsny tiek pami
nėta ir vis kažkaip savotiškai, 
kad tik trumpai kiekvienam pa 
nagrinėti, ir tai reikės nemažai 
vietos. Bet atsakyti reikia.

I. Dėl posėdžiavimo. Kraš 
to valdyba iškart posėdžiavo 
kas savaitė. Kiekvienas lietu
vis žino, kad lietuviškas gyve
nimas aKnadoje ligi šio rudens 
buvo padrikas. Buvo tik lai
kinieji komitetai. Dabar besi
kuriančiai bendruomenei ten
ka rūpintis ne tik savo organi
zacija bet iškart ir visais kitais 
reikalais. Todėl ir buvo paim
tas toks skubus tempas. Pra
ėjus dviem su puse mėnesio 
buvo nutarta tą tempą sulėtin 
ti: posėdžiauti tik kas antra sa 
vaite, arba, esant reikalui, ir 
dažniau. Kiek kartų K. Valdy 
ba posėdžiaus, atrodytų, tai bū 
tų jos reikalas. Buvo tokia „ob 
jektyvi” spauda, kuri paskel
bė, kad K. Valdybos nariai 
ima po 1 dol. už sugaištą va
landą — žinoma, tada būtų su
prantama, kodėl taip dažnai po 
sėdžiaujama. (Šita neteisybė 
ir paleistas kitas šmeižtas bu
vo žinomi, bet kažkodėl neras
ta reikalo pasakyti, kaip yra 
ištiktųjų?).

Kiekvienas pats patyręs žmo 
gus žino ką tai reiškia posė
džiauti. Juk tiems posėdžiams 
reikalinga ir pasirengti, reikia 
paruošti ir medžiagos. Jeigu 
posėdžiaujama dvi valandas, 
tai medžiagai paruošti neuž-

tenka 2-jų valandų. Antra, po 
sėdžiaujant šis tas ir nutaria
ma. Mūsų neapmokami biuro
darbininkai nevisada suspėja 
nutarimus ir išsiųsti. Trečias 
momentas yra ir tas, kad bend 
ruomenės vietose baigia tvar
kytis tik baigiant praeitus me
tus. Apylinkių Valdybos tik 
dabar sudarinėjamos ir renka
mos. Krašto Valdyba be apy 
linkių valdybų negali visko at
likti. Krašto Valdyba tik pra
deda savo darbus. Ir p. Karde 
lis būdamas jau iš principo opu 
zicijoje (juk yra ir tokių opo
zicijų!) smarkiai ir dargi la
bai smarkiai su savo straipsniu 
pasiskubino. Be kita ko jam 
reiktų atsiminti, kokiu tempu 
jis pats dirbo, būdamas KLB- 
LOK’e.

Atrodytų, kad jam davė aks
tiną rašyti savo straipsni Kr. 
Valdybos sekretorius informa 
cijos reikalams. P. Kardelis 
taip ir rašo „ .. . sekretorius m 
formacijos reikalams paskelbė, 
kad Krašto Valdyba didžiuo
sius darbus (m. pabraukta) 
esanti nudirbusi“. O tuo tarpu 
Kr. Valdybos sekretorius ra
šydamas komunikatą apie Kr. 
Valdybos posėdį taip parašė: 
„Kr. Valdyba, įtempčiau pa
dirbėjusi devynis posėdžius iš 
eilės, kas antradienį po dvi va 
landas, numatė, jog didžioji 
dalis svarbaus organizacinio 
darbo jau atlikta“. Taigi skir 
•tumas yra nemažas! Bet p. 
Kardelis smarkiai iškreiptą 
mintį pastatė Į kertę ir visą sa
vo straipsnį ja bazavo. Jeigu 
jis būtų teisingai atpasakojęs 
tikrą mintį, jam būtų netekę ra 
šyti ir viso straipsnio. Kodėl 
jis pavertė žvirblį drambliu, 
liekasi jo paslaptis. Dar viena 

reikia pridurti, kad sekreto
riaus pranešimai nėra Ki, Val
dybos autorizuojami ir jis sa
vo komunikatus pasirašo la
bai kukliai tik „Pr. Al.” Kr. 
Valdyba neįvedė ir neįves to
kių biurokratiškų nuostatų, ko 
kių kas kartais norėtų.

2. P. Kardelis rašo „Kraš
to Tarybos rinkimų statutas, 
nors jis buvo Kr. Tarybos pri 
imtas ,dar neišleistas“. Netie
sa. Šis reikalas pačios Tary
bos atidėtas kitai Tarybos se
sijai. Pavesta Kr. Valdybai 
paruošti tik jo projektą. Yra 
tai didelis skirtumas.

3. Kad Kr. Valdybos taisyk 
lės p. Kardeliui nepatinka, tai 
čia nieko nuostabaus. Senas 
principas „kas mano padaryta 
— gerai, o kas kito blogai“ ga
lioja ir čia. Ir be reikalo p. 
Kardelis gerinasi hamiltonie- 
čiam. Hamiltone guli didelis 
susirašinėjimas dėl KLB LOK* 
o išleistų taisyklių „aiškumo“. 
(Šia proga norėtum prisipažin 
ti, kad labai nenorime vesti 
ginčų dėl buv. KLB Lok’o ir 
jo darbų. Bet kada p. Karde
lis jį stato mums pavyzdžiu, 
tai mes esame priversti savo 
nuomonę pasakyti). Taigi ne 
kas kitas, o tik buvusios tai
syklės, kurias p. Kardelis vadi 
na kad jos „tikrai yra rimtos, 
aiškios tvarkos ir preciziškos“ 
privedė prie to, kad beveik pu
sė Kanados lietuviškų kolonijų 
sukūrė bendruomenes ir išsi
rinko valdybas, o kita pusė pa
siliko prie Alokų. Ir dar dau
giau, pagal tas „aiškias“ tai
sykles, sukurtų bendruomenių, 
tas pats KLB L.OKas nenorėjo 
pripažinti. Ar neužtenka kad 
ir Winnipego pavyzdžio?

Kad Kr. Valdybos taisyklės 
suteikia atskrioms bendruome
nėms tam tikros laisvės, tai nė 
ra joks nusižengimas. Toron
to kolonija savo didumu yra vi 
sai skirtingoj padėty negu kad 
pav., St. Catharine. Ir čia rei 
kės dar gerai pagalvoti ir Vai
dybai ir Tarybai kaip sutvar
kyti, kad tokių įvairių bendruo 
menių reikalai būtų tvarkomi 
pakenčiamai. Vieno masto 
joms taikinti negalima. Per 3 
mėnesius Kr. Valdyba to pa
daryti nesugebėjo. Bet to ne
sugebėjo padaryti ir p. Kar
delio vadovaujamas KLB LO 
K‘as per trejus metus. Tai kam 
čia tas tuščias priekaištas?

4. Toronto reikalai. Kr. Vai 
dyba daroma atsakominga už 
visų bendruomenių vidujinius 
nesklandumus. Mes manome, 
kad šitie nuopelnai p. Karde
liui daugiau priklauso. Kr. 
Valdyba per tris mėnesius ne
spėjo taip giliai pasėti savo sėk 
lų. Jeigu žmonės nenori eiti 
visuomeninio darbo dirbti, tai 
tam yra gilesnių priežasčių. 
Kad žmonės nenori užimti bet 
kokių visuomeninių pareigų, 
tai tik dėka sudarytos specifi
nės atmosferos, kurią reikėtų 
kaip tik lengvinti, o ne tirštin 
ti, kaip p. Kardelis savo straips 
niu daro. Kad organizacijos 
ar pavieniai asmenys neišstatė 
pakankamo skaičiaus kandida
tų į Apylinkės Valdybą, tai p. 
Kardelis gali klausti ar paga
liau ir kaltinti, jeigu toks pro- 
kuroriškas noras yra, juos, o 
ne Kr. Valdybą, kuri čia nieku 
dėta.

O ar nuopelnas Kr. Valdy
bos, kad dabar visame krašte 
eina bendruomenių organizavi 
masis ir p. Kardelio nepripa

žintose apylinkėse įvairių or
ganų perrinkimai —• mes šitaip 
klausimo nestatome. Kr. Val
dyba ne nuopelnų įieško, o dir 
ba darbą, kuris yra reikalin
gas, kuris Statuto yra paves
tas ar Tarybos nutartas. Susi 
rinkusi sekanti Tarybos sesija 
išklausys Kr .Valdybos prane 
Šimo ir tars savo žodį. Dabar 
dar pačių darbų pradžioj apie 
apyskaitas dar negalvojame.

5. Komisijos. Švietimo Ko
misija sudaryta yra pačios Ta
rybos, o ne Valdybos, kaip p. 
Kardelis rašo. Kr. Valdyba sve 
timų „nuopelnų” nesisavina. 
Komisija dirba nors sutartinai 
ir kontakte su Kr. Valdyba, 
bet kartu ir nepriklausomai. Ir 
ji duos apyskaitą tai pačiai Ta
rybai. Ir be jokio reikalo p. 
Kardelis ją koneveikia. Tiesa, 
ten vadovauja p. Kardeliui ne
patinkami žmonės. Bet tas dar 
neduoda pagrindo ją pulti. Ir 
vistik ji jau daug padarė. Švie 
timo reikalais ligi šiol rūpinosi 
arba visai privatūs asmens ar
ba atskiros organizacijos. Vy
riausias Kanados lietuvių Šei- 
minikas (buvęs) ir piršto nepa 
judino tuo esminiu reikalu. O 
dabar p. Kardelis randa reika 
lo kad ir trijų mėnesių darbą 
ir paneigti ir bendrai šaipytis!

6. Sportas. Jeigu būtų suor
ganizuota Sporto Komisija, p. 
Kardelis lengvu plunksnos 
brūkštelėjimu būtų parašęs „O 
ką ji nuveikė?“ Ir čia tuojau 
būtų pridėjęs, kaip ir prie Švie 
timo Komisijos, kad ji tik pot 
varkius leidžia. Norint prieka 
bių jieškoti jų galima visada 
prisigalvoti. Sporto klausimas 
nėra užmirštas. Jis yra darbų 
tvarkoj.

Bus daugiau.
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Iš visur ir apie viską
g Išvyko j Kanadą (per Euro 
pa) keturis metus Brazilijoje 
išgyvenęs Valentinas Bukota 
ir Adomo Butavičiaus šeima. 
P. Butavičienė gavusi Erlan- 
geno universiteto sutikimą, 
vyksta į Vokietiją baigti moks 
o, o iš ten kelsis į Kanadą. 
Po šitų, Braziliją rengiasi apl 
leisti ir A. L. Balso bendradar
bis Klemensas Jūra.
B Žiniomis iš Indijos, New 
Delhi, netrukus visų Azijos ša 
lių komunstų atvtovai suva
žiuos į Peipingą steigti Azi
jos Kominformą.
31 Stockholme mirė pagarsė
jęs visame pasaulyje švedų 
mokslininkas Sven Hedinas, su 
silaukęs 87 metų amžiaus. 
Sven Hedinas ypačiai yra nusi 
pelnęs savo darbais pasaulio ge 
ogratijoje. Jis atliko visą eilę 
geografinių ekspedicijų, kurių 
ypačiai yra pažymėtina Tibeto 
kalnynuose. Sven Hedinas bu 
vo Karališkosios Švedų Aka
demijos pirmininkas ir daugy
bės pasaulio universitetų, jų 
tarpe Oxfordo bei Cambridge, 
garbės daktaras.
3 Gruzinų sąjunga Argentine 
y. turėjo didelį vakarą Buenos 
Aires Lietuvių Klube. Klubo 
patalpos buvo išpuoštos persiš
kais darkų darbo kilimais, gė
lėmis ir meniškomis dekoraci
jomis. Valgiai ir gėrimai bu
vo gruziniški.
a Kun. St. Žilys jau pusant
rų metų kaip gyvena Kanado 
je ir darbuojasi Amos vysku
pijoje, yra vyskupo sekreto
rius ir ceremoniarijus.
JI Pasinaudodami dekoracijo
mis ir pastatais , kuriuos ame
rikiečių MGM filmų bendrovė 
buvo pastačiusi, filmuodama 
2uo Vadis, italai pagamino šio 
limo parodiją. Filmas vadi

nasi „O. K. Nero”. Jame vaiz- 
iuojami du amerikiečių karei
vai, prisnūdę belankydami Ko 

. izėjų ir susapnavę, kad jie gy
vena Nerono laikais.
i# 1926 m. sovietai buvo paga 
minę filmą apie carą Joną Žiau 
•ųjį. . Filme jis iš tiesų buvo 
pavaizduotas didžiausiu despo 
tu ir žmonių engėju. Apie tą 
patį carą dabar vėl yra paga
mintas naujas filmas. Bet Jo
nas Žiaurusis jame vaizduoja
mas, kaip vienas iš kilniausių 
rusų tautos herojų...
31 Daugiausia filmuota istorija 
yra „Carmen“. Ligi šiol yra 
pagaminta net 15 „Carmen“ 
filmų. Antroje vietoje stovi 

■ V. Hugo romanas „Vargdie
niai“, filmuotas 9 kartus.
ji Viena prancūzų filmų bend 
rovė ruošiasi filmuoti Tolsto 
jaus „Karą ir taiką“.

B Maskvoje rodomas pirma
sis rusų trijų matavimų filmas 
„Robinzonas Kruze“. Filmas 
žiūrimas be jokių akinių, bet 
žiūrovo galva visą laiką turi 
būti tam tikroje padėty. Gal
vą pasukus, trijų matavimų 
iliuzija tuoj išnyksta.
3 Beatričė Kerbeliene pradėjo 
versti Evos Peron knygą „La 
Razon de mivida“, lietuvių kal
bą.
B Bronislavos Ceskevičiūlės, 
Colon teatro šokėjos nuotrau
ką įsidėjo „EI Mundo“ dienraš 
tis. Anksčiau tas dienraštis 
buvo įsidėjęs šokėjos Rožytės 
Ryliškytės nuotrauką.
M Mykolas Audziejus sykiu 
su vienu ispanu ir jugoslavu uz 
300.000 dol. nupirko vaisių 
sunkos ir pieno produktų ame
rikonišką barą „Moreno“, c. j. 
M. Moreno 33, Buenos Aires. 
31 Dr. Alfonso Kairelio vado
vaujama medžio įrengimų na
mams įmonė „EI Cedro“, Hel- 
guera 2628, Sarandi, gauna di
delius valdiškų darbų užsaky
mus Buenos Aires provinci
joje.
a Albinas Urbelis dirba 
Transporto Ministerijoje kai
po turistų vežiotojas Argenti
nos Šveicarijoje — San Car
los de Bariloche.
M Jurgis Puškorius, švedų lai 
vo „Scania“ jūrininkas, atvy
kęs iš New Yorko, su savo dar 
bo draugu latviu Janiu Drei- 
maniu lankėsi Lietuvių Klube. 
Kuomet nusibos plaukioti, ap
sigyvensime Argentinoje, — 
sako. Puškorius Argentinoje 
jau turi nusipirkęs porą žemės 
sklypų.
B Juozas Pauža, prieš tiejetą 
metų baigęs Argentinos Karo 
Aviacijos mokyklą, tarnauja 
aviacijos bazėje Tandil, leite
nantu aviatorium.
9 Atsižvelgiant į Prancūzijos 
kardinolų ir vyskupų prašy
mą, Popiežius davė leidimą vie 
niems metams laikyti popieti
nes Mišias, kad naktiniai dar
bininkai gautų progos išklau
syti Mišių ir eiti prie Komuni 
jos. Jiems tereikės susilaikyti 
nuo valgių tris valandas, nuo 
gėrimo vieną valandą, o nuo 
svaiginančių gėrimų nuo vi
durnakčio.
B sietuvos konsului Sao Pau 
to p. Aleksandrui Polišaičim 
suėjo dvigubas jubiliejus: 60 
met ųamžiaus ir 30 metų kon- 
sularinio darbo.
įĮ Seniausiam pasaulio univer
sitete Bagdade, Arabijoje, gam 
tos mokslų dėstytoju yra pro
fesorius Konstantas Regelis, 
kuris neseniai grįžo į tą mies
tą, aplankęs, Ispaniją, Italiją, 

Egiptą ir Turkiją. Visose to
se šalyse jis buvo pakviestas 
laikyti paskaitas.
B Aberdeen Angus veislės be
ragiai, tai liūnantis mėsos kai
nas. Vos ant kojų pastovi. 
Prieš vedant į parodos aikšte
lę jų plaukai išpurškiami, su- 
yarabnuojami, nagai juodu la- 
i,u nudažomi. Eilės Čikagoj 
ir tų trumparagių - Sorthorns, 
bei išskėstais ragais Herefor
dų. Jie toikos grynos veislės, 
kad — ne pats išrinktasis čem 
pionas, bet jo „pusbrolis“ bu
vo parduotas už 30.000 dol.
3 Naujasis Čilės prezidentas 
Carlos Ibanez, kadaise revo
liucijos nuverstas diktatorius, 
dabar išrinktas prezidentu iki 
1958 m.
B Jonas Rimša tapo pripažin
tas kaipo keramikos industri
jos pionierius Brazilijoje. Jis 
gamina įvairios rūšies moli
nius, parcelano ir kitokius in
dus. Dėka to, Santa Catalina 
provincija išgarsėjusi visame 
krašte. Brazilijos spauda pla
čiai aprašė Jono Rimšos atsiek 
tus laimėjimus šioje pramonė
je. Florianapolio mieste, kur 
toji dirbtuvė veikia, naujai ati
darytas stadionas pakrikšty
tas Jono Rimšos vardu. Sta
diono atidaryme dalyvavo Sao 
Paulo gubernatorius.
B Madawoje, Indijoje, masės 
skėrių užgulė geležinkelį ir su 
stabdė prekinį traukinį, kuris 
pajudėjo pirmyn, kai darbi
ninkų brigados pašalino skė
rius iš geležinkelio linijos.
B Pasitraukiąs iš pareigų nuo
latinis JAV atstovas prie JT 
ambasadorius Austin per ra
diją padarė apžvalgą pasikeiti 
mų, įvykusių JAV nuo Vilso- 
no laikų pažiūrose į tarptauti
nius reikalus. Nors pats savo 
laiku yra buvęs prieš JAV pri
sidėjimą prie Tautų Sąjungos, 
dabar matąs, kad tokia pažiū
ra buvo klaidinga.

Jei dar neturi — įsigyk įdomia knyga
NUO IMSRĖS IKI ORINOKO (Per fakirų žemę) 

parašytą A. Sabaliausko.
Šioje knygoje rasi lietuvio misionieriaus patyrimus ir išgy
venimus keliaujant per svetimus kraštus ir tautas. Ten ypač 
plačiai yra kalbama apie paslaptnigąją lindiją — fakirų ir 
keturių dešmčių milionų dievaičių žemę. Kaina $ 2,50. 

Pavieniai ir platintojai ją gali gauti pas
E. Dambrauską—4501 S. Talman A.-Chicago 32, HL, USA.

Įsigyk pats sau ir kitam dovanų nupirk knygą 
„SIELA už S I E L Ą“

parašytą seleziečio D. Pilla ir sulietuvintą misionieriaus 
kun. A. Sabaliausko, kurią išleido liet. Seleziečių gimnazija 
Italijoje. Knyga turi 307 puslapius ir įrišta į kietus viršelius. 
Kaina tik $ 2,- (USA). Tai įdomi, intriguojanti istorinė apy

saka, paimta iš realių gyvenimo įvykių.
Pavieniai ir platintojai ją gali gauti pas

E. Dambrauską—4501 S. Talman A.-Chicago 32, II!., USA.

B Sidnėjuje lietuvis A. Šalu- 
ga nusipirko stambų ūkį ir pa 
vadino jį „Sodyba“. Tai pu
mas lietuvio ūkininko vienetas 
Australijoje.
9 Mt. Gambier (pietų Aus
tralijoj) lietuviai pasirodė pir 
mą kartą su tautiniais šokiai., 
ir dainomis.
■ Melburne Danutes Nasvy
tytės išraiškos šokio grupė tu 
rėjo savo koncertinę kelionę 
Viktorijoje.
■ Lietuviškoje spaudoje Aus
tralijoje viengungiai pradėjo 
kelti vedimo su svetimtautė
mis klausimą. Nevedusių vyrų 
skaičius Australijoje yra zy 
miai didesnis, negu lietuvai 
čių.
B Melburno lietuviai suruošė 
penkių metų Australijoje įsi
kūrimo sukaktuvių proga po
būvį su kultūrine programa. 
B Liuveno kat. un-te šiemet 
studijuoja keturi lietuviai: bai 
gęs un-tą inž. P. Povilaitis to
liau gilina augštųjų bankų ir 
draudimų mokslo studijas, fi
losofiją studijuoja amerikietis 
J. Navickas ir kun. J. Lukošių 
nas, sociologijos ir žurnalisti 
kos studijas gilina J. Dėdinas. 
B „Britanijos Lietuvis“ daro
mas visos Europos lietuvių 
laikraščiu, todėl sustoja Beig 
joje ėjusi „Gimtoji šalis“. Ir 
Šveicarijos liet, b-nės prie to 
jungiasi.
B Vasario 8 d. šaukiamas Bei 
gijos lietuvių bendruomenės 
suvažiavimas Liege. Ta pa 
čia proga bus paminėta ir Va 
sario 16-ji. B-nės pirm, ligišol 
buvo p. Sekmokas.
3 Stasys ir Matilda Banyliai, 
turinti užkandinę savo namuo 
se Alsinoje, turi Argentinoje, 
namus Parque de los Pat
ricios ir keletą žemės sklypu. 
B Ona ir Feliksas Dumša, ma- 
lioriškų darbų rangovai, turi 
namus Alsinoje ir baigia slaty 
tis naujus.

ŽIEŽIRBOS
Kaip kas supranta literatūrą.

„Tūkstančio dolerių premija 
uz romaną, tai jau neeilinė li
teratūrinė sensacija“.

Juozas Prunskis.
„Draugas“ 2 nr.

Pranašystės.
„Gi pasaulis jau stovi ant

B Danutės Nasvytytės Dailiu 
sios Išraiškos Grupe patieae 
čia du viešus spektaklius. Vi
suomenės susidomėjimas buvo 
didelis; daugiausiai — lietuvių 
ir kitų tautų ateivių. Vietos 
australų dienršatis atspausdi
no labai palankų įvertinimą, 
pabrėždamas, kad Geelongo 
(Australijoje) scena dar nie
kad nebuvo mačiusi taip me
niškai stipraus baleto.
B Buenos Aires mieste iki 
1952. XII. 10 d. vyko tarp
tautinė pašto - telegrafo kon
ferencija. Dalyvavo 79 šalių 
atstovai. Rusai buvo atsiga
benę porą desėtkų rusų ir ban 
dė aprūpinti atstovais visas jų 
pavergtas tautas. Atstovų bai 
sų dauguma nutarta, kad šalis 
gali atstovauti tik jų gyven
tojų ar vyriausybės atsiųsti de 
legatai. Taigi, okupantams ne 
pavyko įsiregistruoti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vardu. 
B Naujas vokiečių karo aukų 
sąrašas sako, kad žuvo ar din
go be žinios 3.250.000 karių 
ir 2.033.000 civilių gyventojų, 
o karo invalidų šis karas pali
ko Vokietijoje 2.012.000 as
menų.
9 Tūkstančiai imigrantų nori 
apleisti Australiją. Apie 5.000 
pareiškimų yra paduota imi
grantų išvykti į JAV ir kitus 
kraštus. Bent po 100 bedar
bių imigrantų apspinta kiek
vieną laivą, plaukiantį Į užjū
rius, stengdamiesi savo darbu 
apmokėti kelionę. Kasdieną 
bent po 40 imigrantų kreipia
si į Imigracijos Departamentą 
Sydnėjuje, prašydami juos de 
portuoti i Europa.
B Vincas Senulis, augštųjų 
Argentinos valstybės pareigū
nų puošnios poilsio vietos 
„San Sauci“ vedėjas.
Įyj Ignas Jaraminas, naujaku
rys, puikiai verčiasi maisto 
krautuvės versle, kurią turi sa 
vo namuose, c. Curupay ir 
Sgo del Estero 1301, Ėst. Co 
rupay, Tigre, Argentina.
□ Ignas Čepulis, valdiškas 
elektros inspektorius, grįžo iš 
Argentinos pietų, kur buvo pa 
siekęs net Ugnies žemę. Ten 
jis yra sutvarkęs ir įkūręs nau
jų elektros stočių. 

bedugnės kranto. Atrodo, jau 
gyvenamos paskutiniųjų dienų 
sutemos. Sakyčiau, tai jau 
yra panašu, jeigu ne į pasaulio 
pabaigą, tai nors šių dienų pa
saulio kultūros ir civilizacijos 
žlugimą“.
Pranys Alšėnas. „Laikas“ 80 a.

V. OM luto S. S; M

9 Gruodžio 27 d. Vokietijoje, 
luebingeno mieste, netikėtai 
mirė dr. Veronika Bakšyte- 
-Karvelienė, Vliko ir Vykdo
mosios Tarybos nario dr. Pet
ro Karvelio žmona. Nepriklau 
somoje Lietuvoje ir tremtyje 
velianė daug dirbo katalikių 
moterų organizacijose.
B Atstovų rūmų antiameriki- 
nę veiklą tirianti komisija už
baigė metinę veiklą. Padary
ta išvada, kad šnipams reikia 
įvesti mirties bausmę ne tik 
karo, bet ir taikos metu, nes 
komunistai labai giliai esą Itin 
dę į unijas ir valdžios įstaigas. 
Komisija mano, kad reikia už
drausti komunistų partiją ir 
pavojinguosius komunistus už 
daryti į koncentracijos stovys 
las.
M -enkai skelbia, kad iš Wies 
badeno Vokietijoje pakilusiu 
amerikiečių lėktuvu buvę nu
mesti Lenkijoje du šnipai, abu 
du lenkai, kurie neilgai tru
kus buvę pagauti ir prisipaži
nę. Lėktuvas įlėkęs į Lenki
jos teritoriją iš Baltijos jūros 
pusės, Kartu su šnipais buvę 
numesta radijo siųstuvų, fo
to aparatų, ginklų, instrukci
jų, kodų ir kitokių aparatų. 
Wiesbadcno amerikiečių baze 
Varšuvos pranešimą neigia.
JI Svviiės Falangos laikrašty
je pasiradė straipsnis apie le- 
gendarinę prancūzų heroję, 
„Orleano Mergelę“, Žan d‘Ark 
paskelbtą katalikų bažnyčios 
šventąja. Tas straipsnis sako, 
kad prancūzų istorijos profe
sorius suradęs, jog Žan d’Ark 
nebuvo sudeginta Rouen mies 
te 15-tame šimtmetyje, bet is 
tekėjo ir gyveno Luksembur- 
ge. Toliau, tas prancūzų pro
fesorius surado, kad Orleano 
Mergelė buvo ne ūkininkaitė, 
o Orleano kunigaikščio ir Ba 
varijos princesės Elzbietos ne
teisėta duktė.
9 -ir-.’, ritines lietuvių nema
žas tremtinių skaičius yra ga
vę komunistinės „Tiesos“, „Te 
vynės Balso“ ir net rusiškų 
leidinių, kurie įdėti į vokus ir 
ant jų ranka labai prastu raš
tu užrašyti tikslūs adresai. 
Siuntėjo vietoj — Sovietų kon
sulato adresas.

LAIŠKAI IŠ
1950 m. sausio 21 d.

Vakar Ellen ir aš turėjom 
nepaprastą susitikimą gatvėje. 
Nepaprastą, kadangi tai yra 
retas atsitikimas, kad Sovietu 
pilietis pats užkalbintų gatvė
je svetimšalį. Mes ėjome Gor
kio gatve, plačia gatve, kuri 
veda per visą prekybos rajoną 
iki Raudonosios Aikštės. Ma
lonaus veido moteris priėjo 
prie mūsų ir prakalbėjo į mus 
rusiškai.

— Girdžiu jus kalbant ang 
liškai. Ar jūs tik kartais ne- 
esat amerikietės?

Ellen atsakė, kad mes esam 
tikrai amerikietės.

— Aš klausausi kiekvieną 
naktį Amerikos Balso ir BBC. 
Dabar aš nebegaliu nė vieno iš 
jų pagauti. Aš labai gailiuosi, 
nes tai buvo tikrai geros prog 
amos.

Ji truputį paėjo su mumis ir 
paskui kreipėsi į Ellen:

— Aš skaičiau apie jūsų 
nuostabius naujus vaistus. Ar 
ra kokia nors galimybė gauti 

kiek streptomycino? AŠ 
„...u molį sergantį ir mirštan 

.i nuo tuberkuliozės. Dakta- 

. ai galvoja, kad tik vienintelė 
galimybė jam išlikti gyvam — 
streptomycinas. ..

Ellen jai atsakė, kad nelai
mei mes negalim jai nieko pa
dėti. Mes gailėjomės. Mes no 
rėjome jai padėti, bet tas dak 
taras tikriausiai turi turėti sa
vo vaistų atsargas.

— Aš suprantu, — ji atsa
kė, — gal būt, kada nors ateis 
geresni laikai ir mums.

MASKVOS
Ji padavė Ellen ranką ir nu

sisukus nuėjo. Tai buvo labai 
tragiška. Mes jokiu būdu ne
galėjome žinoti, ar ta moteris 
buvo nuoširdi. Jeigu ir ji bu
vo nuoširdi,vistiek mes negale 
tume jai padėti, nes tai per 
daug pavojinga ir jai ir mums. 
Kiek mes žinome, mes visada 
esame sekamos ir ji rizikavo 
mus prakalbindama.

Kai mes grįžome, sutikome 
daktarą ir ta proga pasiteira
vome, kaip yra dalykai Rusi
joje su vaistais — ypatingai 
streptomycinu? Tikrai šių vais 
tų negalima gauti Rusijoje, 
mums buvo atsakyta. Jis girdė 
jęs, kad juodoje rinkoje esą ga 
Įima gauti streptomycino po 
100 rubl. gramą. Bet vienam 
pacientui, kad sulaikius džio
vos plitimą, reikia mažiausiai 
40 gramų. Pagal dabartinį do 
lerio kursą 100 rublių yra ly
gus 12,50 dol. 4.000 rublių 
rusui tai jau būtų kapitalas. 
Be to, kad ir juodoje rinkoje 
vargiai ar galėtų gauti pirkti 
40 gromų. Galit būti tikri, re 
ti vaistai yra panaudojami tik 
ypatingai retiems ligoniams; 
juo augštesnė politinė padėtis, 
tuo daugiau galimybių yra pa 
sveikti.

1950 m. sausio 26 d.
Kada tėvas paskutinį kar

tą turėjo pasikalbėjimą su 
Gromyko dėl Austrijos šutai - 
ties, jis jo paklausė: „Kiek il
gai, Pone Ministeri, tas dar 
gali užtrukti, kol mes susitar
sim? Šitas jau tęsiasi kurį lai
ką“.

„Tas priklauso, kokią vertę 
Jūs priduodat laikui, — atsakė 
Gromyko.

Tikrai, tai yra tikras rusų 
laikymasis visais atžvilgiais ir 
mes tą sutinkame kiekviename 
susidūrime su jų žmonėmis.

1950 m. sausio 31 d.
Aš šiandien stebėjau mote

ris prie naujo darbo — krau
nant atmatų dėžes. Sąšlavų 
kibirai yra augšti su sunkiais 
dangčiais, beveik visi vienodi, 
tiksliausiai išnuomoti miesto. 
Žinoma, aš nemačiau daugiau 
kaip vieno prie namo, o prie 
didelių namų daugiau kaip 
trijų sąšlavų dėžių. Net ir at 
matų yra mažai Sovietų Sąjun 
goję. Taip pat niekad nema
čiau išmestų atliekamų popie
rių. Įdomu, ką jie daro su 
jais? Tikriausiai sudegina vie 
toj kuro.

Įdomu yra stebėti namų ap 
gyvenimą skaičiuojant pavar
des surašytas ant durų. Pa
vyzdžiui šį rytą aš, eidama pa
sivaikščioti, praėjau vieno 
augšto namą — aštuoni lan
gai išilgai ir penki skersai. 
Ant durų lentelės surašytos 
32 pavardės. Toliau buvo ma 
žesnis namas to paties tipo — 
penki langai išilgai ir 3 sker
sai — 20 pavardžių. . .

Namų situacija yra galutinis 
faktorius vedybų planuose, bet 
paprastai jokie jaunavedžiai 
neturi galimybės turėti savo 
atskiro kampo; tačiau jie ve
dasi ir kaip nors turi susitai
kyti su savo uošviais ir jų gi
minėmis. Man vienas tarnas 
sakė, kad net atsitinka ir taip, 
kad pirma žmona nueina gy
venti už užuolaidos tame pa
čiame bute, o vyras parsiveda 
kitą žmoną. Jeigu ji neturi ki 

tos vietos gyventi, ji negali 
būti išvaryta.

Skyrybos retėja Sovietų Są
jungoje ir laikraščiai bei žur
nalai propaguoja šeimos vie
ningumą ir jos reikšmę augi
nant šeimą. Ankstyvas moky
mas, t. y. — vaikų darželis, yra 
suteikiamas darbininkų vai
kams, bet nėra reikalaujamas 
iš tų, kurie gali vaikus au
ginti namie. Be abejo valsty
bė nusprendžia, ne tėvai, kuris 
vaikas bus mokomas angių ir 
prancūzų kalbų, kurie galės irn 
ti šokių pamokas ir kurie turi 
pakankamai pažadų būti gerais 
komsomolais, ir kurie eis tech
nikos mokyklą ir kurie į augš- 
tesnes mokyklas bei universite 
tus.

Tėvai duoda vaikams namus 
ir šiek tiek apribotos meilės 
kai jie yra maži. Vėliau jų 
vaikai įgauna bendrą rusišką 
sukirpimą; dar galima matyti 
kai kurių skirtumų apie 12 ar 
13 metų, bet vėliau jau valsty
bė pasirūpina jų gyvenimu.

1950 m. vasario 11 d.
Liko tik dvi savaitės iki mū

sų atostogų. Šiandien sun
kiai sninga ir aš tikiu giedros 
iki to laiko, kad neturėtume 
kokių trukdymų dėl oro.

Kalėdoms būti namie ir dar 
vasaros metu išvažiuoti — tas 
dar nebūtų taip bloga. Aš pa
stebiu, k ądaro gyvenimas ši
toje atmosferoje žmonėms, ir 
man jų gaila. Rusai jiems da
ro įvairius nemalonumus, ypa 
tingai mūsų kolegoms ameri
kiečiams mažesnėse misijose, 
ir tas jų gyvenimą daro beveik 
neįmanomą.

Net pipirai čia yra didelis 
dalykas. Viena iš siuvėjų, ku
ri kai ką siuvo mūsų žmonėms, 

paprašė už darbą 3 gabalus 
muilo ir dėžutę juodų pipirų. 
Ji dirbo daugiau kaip dieną, 
bet ji jautėsi gerai apmokėta. 
Paprastas darbininkas, papras
tai gauna vieną kartą per die 
ną valgyti. Tai tiršta daržo
vių sriuba su mažu mėsos ga
baliuku ir gabalėliu duonos. 
Sriubos tirštumas ir duonos 
kiekis priklauso nuo to, kaip 
sunkiai darbininkas dirba.

Baltinių virvės yra gražus 
parodymas, ką žmonės dėvi. 
Ant Maskvos baltinių virvių, 
jūs galite pamatyti tamsiai 
spalvotus trikotinius apatinius 
baltinius, kurie yra dėvimi be 
jokio skirtumo ir vyrų ir mo
terų. Moteriškos, iki kelių kel
nės, paprastai rudos, ryškiai 
mėlynos ar ryškiai raudonos 
spalvos; eilės ketrukarnpių ne 
apsiūtų skudurų, kurie tikriau 
šiai naudojami kaip nosines ar 
vystyklai, o gal net indašiuos- 
čiai. Viena kita apdėvėta pa
klodė, viena kita staltiesė ir 
labai retai namuose daryta už 
uolaida. Tai ir yra maždaug 
viskas, kas yra matoma.

1950 m. vasario 15 d.
Vakar padariau pirmą savo 

kelionę Maskvos požeminiu.Su 
manim buvo Ellen Moris. Aš 
jau anksčiau norėjau tai pa
daryti, bet vis neišdrįsau. Bu 
vo įdomu pamatyti, kadangi 
rusai labai smarkiai giriasi 
savo Metro. Turiu pasakyti, 
kad padarė įspūdį. Stotys yra 
iš blizgančio marmuro ir ak
mens ištaigingai ornamentuo 
ta kolonomis, apšviestomis 
arkadomis, bareljefais ir bron
zos statulomis. Viskas veikia 
akinančiai ir to viso išlaiky
mas kainuoja daug, su kuo ta
čiau, visai nesiskaitoma. Trati 

kiniai yra erdvūs, gerai ap
šviesti ir neperdaug persikim- 
šę. Bendras vaizdas yra ge
ras ir valdžia turi priežasties 
būti dėl to išdidi. (Paslėpto po 
žemėmis metro grožis yra da
lykas, į kurį kasdieninis ke
liautojas nekreipia dėmesio. 
Tai yra po žemėmis pakastai 
turtas. Metro turi būti pato
gus, o šiuo atžvilgiu Maskvos 
metro nei dalimi neprilygsta 
Paryžiaus požeminiam. Be to, 
stočių ištaiga nesiderina su nu 
skurusiais keleiviais. Tikrai 
nėra kuo tuo valdžiai didžiuo 
tis. Red.)

Bendrai Maskvos gatvių su
sisiekimas nėra blogas; gatvė 
karius pakeičia elektriniai, ten 
kur yra įmanoma. Visokiems 
šeimyniniams tikslams — lai
dotuvėms, vestuvėms, ekskursi 
joms į užmiestį ar persikraus
tymui — rusai paprastai pa
samdo pusantros tonos sunk
vežimį, atdarą, kartais su suo
lais palei šonus, bet dažniau
siai be jų. Iš viso tik du kariu 
mačiau laidotuvių vežimą gat 
vėje. Paprastai, visi dalyvau
ją laidotuvėse sėdi ar stovi 
prie atdaro karsto, kuris veža
mas sunkvežimiu. Kartais dar 
ir antras sunkvežimis pilnas 
žmonių palydi pirmąjį. Daug 
žmonių dar yra laidojama ka
puose, nors pats pigiausias n 
populiariausias būdas yra de
ginimas lavonų: kainuoja tik 
o rubliai. Mūsų pinigais būtų 
vienos doleris ir 25 centai.

Vieną dieną aš grįžau į Spa 
so ir mačiau gatvėje seną žmo 
gų vežantį karstą rogėmis. 
Niekas į jį nekreipė dėmesio, 
išskyrus mane. Tokie daly
kai vyksta Maskvoje beveik 
kasdien.

(daugiau bus)
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Jurgį Savickį palydint amžinybėn
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1952-ŲJŲ METŲ LIETUVIŠKOS PREMIJOS

Iš pietų Prancūzijos 
atėjusi žinia praneš j, 
ka dten, Ariogalos v 
loję, 1952 m. gnio,'. 
22 d. mirė vienas . 
miųjų moderniųjų ii- 
tuvių rašytojų ir ilga
mečių diplomatų (in
gis Savickis, sulaukęs 
62 metų amžiaus.

Ne dėl amžiaus jis 
mirė, — dėl ligų ir ne 
sveikatų. Jurgis Savic
kis buvo chroniškas 
džiovininkas, bet pas
kutinius aštuonetų me 
tų jis tiesiog kovoti- 
kovojo su mirtimi. Bei 
rašytojai yra žmonės 
ryžto, nepaprasto dar
bingumo, — todėl ir J. 
Savickis darbu, užsi
ėmimu ir nepasidavi- 
mu negaloms ir ligoms 
grūmėsi su visais sun
kumais ir tuo laimėj . 
sau apie dešimtį metų.

Jurgis Savickis bu
vo gimęs 1890 metų g c 
gūžės 2 dieną Pagausu 
čiuose, Ariogalos vals
čiaus, Raseinių apskri- 
teis. Gimnazijos moks
lus ėjo Kaune, o augs- 
tesnius studijavo Mask 
kos universitete. Tai 
buvo Pirmojo Pasauh- 
nio karo metu. Bet 
kaip tiktai tada, kai 
grūmėsi didžiosiosios 
jėgos ir virto sostai. 
Lietuvai brėško laisvės 
rytojus. Ir J. Savickis 
1916 m. tais Lie
tuvos laisvės reikalais persikė
lė į Švedijos sostinę — Stock- 
holmą, kuriame jungėsi fron
to perskirti lietuviai ir derino 
išsilaisvinimo žygius. Taip, su 
šia misija Jurgis Savickis ir iš 
ėjo Lietuvos tarnybon, kurio
je išbuvo visą savo amžių: 
1919 metais jis Lietuvos atsto 
vas Danijoje — Kopenhagoje, 
1922 m. — Švedijoje ir Norve
gijoje, 1923 m. — Olandijoje, 
tų pat metų pabaigoje Suomi
joje, 1927 m. — Užsienių rei
kalų ministerijos teisių - admi 
nistracijos departamento di
rektorius, 1930 m. — atstovas 
Švedijoje, Danijoje ir Norvegi
joje, 1937 m. — Latvijoje, 
1938 m. — Įgaliotas ministe- 
ris ir Lietuvos delegatas Tau
tų Sąjungoje — Ženevoje.

šiame atvaizde, kuriuo fiksuotas istorinis įvykis— Stockholme Įvykusi lietuvių konferencija, ma
tome ir rašytoją-diplomatą Jurgi Savickį. Sėdi iš kaires. Dr. —Jonas Šliupas, Felicija Bortkerič 
nė, kanauninkas-rašytojas Tumas-Vaižgantas; stovi iš kairės: rašytojas’Jurgis Savickis, Lietu 
vos atstovas Rusijos dūmoje - parlamente Dr. Martynas Yčas, ilgametis Lietuvos diplomatas J. 
Aukštuolis, rašytojas ir diplo matas Jurkūnas-Šeinius, Dr. J. Aleksa ir St. Šilingas. Vieni jų buvo 

iš vokiečių okupuotos Lietuv os, o kiti iš temties Rusijoje.

Tarpsnyje tarp Lietuvos ats
tovavimo užsienyje, jis kurį lai 
ką buvo Lietuvos valstybinio 
teatro — Operos, Dramos ir 
Baleto — direktoius ir, jam 
esant tose pareigose, Lietuvos 
Drama suruošė kaimyniškas 
gastroles „ Rygoje, o Latvijos 
nacionalinis teatras — Kaune.

Kaip Lietuvos atstovas, jis 
visada buvo rimtas, išlaikytas, 
taurus ir saikingas. Tai buvo 
tartum akademiškas atstovai, 
kurio pobūdis žymus ir raštuo
se jo — šalto stebėtojo ir ob 
jektyvaus vertintojo.

Rašyti Jurgis Savickis pra
dėjo dar prieš Pirmąjį Pasauli
nį karą. Pirmieji jo raštai yra 
tilpę pažangiojo jaunimo žur
nale ..Aušrinėje“, kaip ir dau
gelis mūsų žymiųjų rašytojų— 

Krėvės, Vienuolio, Sruogos ir 
kitų.

J. Savickio literatūrinis pa
likimas yra nemažas: novelių 
ir apysakų rinkiniai „Šventa
dienių sonetai“ (1922), „Ties 
augštu sostu" wl928), kelio
nių aprašymai — „Kelionės“, 
„Atostogos“, „Truputis Afri
kos“,. Paskutiniu metu yra iš
leistos novelės „Raudoni batu 
kai“, romanas „Šventoji Lietu 
va” ir dabar „Terros“ leidykla 
Čikagoje leidžia jo dviejų to
mų literatūrinį dienoraštį „Že
mė dega“, po 350 puslapių 
kiekvienas.

Lietuvių literatūroje Jurgis 
Savickis yra vienas pirmųjų va 
dinamųjų novatorių, kurio ku
riniai visada susilaukdavo la
bai įvairių nuomonių, nevieno- 

kio Įvertinimo, kartais aštrokos 
kritikos, kartais žymių pagyri
mų.

Jo rašymo būdas — impre
sionistinis — nedaugeliu žo
džių ir posakių kurti sodrius 
vaizdus. Jo knygoms skaityti 
reikia „apsitrynusio“ skaityto 
jo. kuirs moka skaityti ne tik 
eilutes, bet ir tarp eilučių ir 
tarp sakinių ir tarp žodžių.

Vaizduodamas gyvenimą, jis 
jį stebi ir piešia stebėtojo — 
filosofo teptuku — stambiais 
bruožais, pats nesijaudinda
mas, ar tas gyvenimas ir jo reiš 
kiniai yra geri, ar blogi.

Anot Pr. Naujokaičio: „J. 
Savickis eina stambiais šuo
liais, laužyta linija, netikėtais 
kontrastais. Būdamas taupus 
žodžiams, jis pabrėžia pačius

1952-aisiais metais lietuviš
koji visuomenė nepasekė Ve- 
nezuelos lietuvių pavyzdžiu ir 
nesudėjo nė vienos premijos 
už geraiusią 1952 metais pasi
rodžiusią lietuvio rašytojo kny 
gą. Ją, žinoma, reiktų skirti 
xvaziui Borutai už „Baltaragio 
malūną“. Net ir Lietuvių Ra 
sytojų draugija, kuri anuomet 
uuvo iš visuomenės surinkusi 
premijai skirtą pinigų sumą, 
„esiryzo kartoti sunkiai vy- 
„u„.o pinigų kolektavimo pre 
... .ui.

Pereitais metais bebuvo pa
skelbtos tiktai spaudos orga- 
... acijų premijos: „Draugo“

- Čiurlionio ansamblio, „Mar 
gučio” ir„Aidų“. Yra paaiškė 
jusios dvi premijos.

Romano premija ir šiemet 
atiteko Jiurgiui Gliaudai uz ro 
maną „Orą pro nobis“. „Mar
gučio“ dvi premijos muzikai 
paskirtos: pirmoji 300 dol. kom 
pozitoriui Vladui Jakubėnui uz 
„Mes neužmigom“ B. Sruogos 
žodžiams ir antra 200 dol. kom 
pozitoriui Vytautui Kerbeliui, 
gyvenaničam Buenos Aires, uz 
dainą „Burės naktį“. Šios dvi 
premijos Įteiktos „Margučio“ 
koncerte. V. Jakubėnas pats 
premiją priėmė, o V. Kerbe- 
liui Įteikta per pianistą And
rių Kuprevičių, kuris buvo at
vykęs „Margučio“ koncertam

Romano premija, 1000 dol., 
J. Gliaudai įteikta tam tikslui 
„Draugo" suruoštame vakare.

, „Aidų“ premija mokslo vei
kalui dar nėra paaiškėjusi.

TERRA IŠLEIS KNYGŲ
Katiliškio „Užuovėja“ jau 

reikšmengiausius nuotaikų mo 
mentus, o smulkesnius tarpi
nius įspūdžius visai praleisda
mas“.

Z. Kuzmickis J. Savickio ra
šymą taip vertina: „Savickis 
nemėgsta perdaug gilintis į 
žmogaus psichiką, ją analizuo
ti. Jis akyliai stebi gyvenimą ; 
išskiria iš jo atskirus momen
tus, ir, atitraukęs juos nuo jvy 
kių eigos, skyrium nagrinėja. 
Įvykius parodo savo dvasios 
šviesoje, tapydamas aplinką re 
tais, bet ryškiais, bruožais. Gy 
venimą jis ne fotografuoja, bet 
tapo originaliais dažais“.

Visuomenė, palyginti, jo 

platinama. Tuojau išeina K. 
Binkio „Lyrika“, ir A. Gailito 
„Tomas Nipernadis“. Škėmos 
„Šventoji Inga” leidžiama Į 
knygų rinką sausio viduryje.

Jau visai paruošta spaudai 
ir atiduota Terrai Jeronimo Ci 
cėno 500 puslapių knyga „Vil
nius tarp audrų“. Ir paskiau
siai gautas Terros veikalas yra 
Jurgio Savickio „Žemė dega”, 
kuri autoriaus jau seniai pa
ruošta, bet, matyt, prieš pat 
mirtį atiduota spaudai.

Po kaikurio lako numatoma 
leisti Balio Sruogos „Milžino 
Paunksmėje“ .
GRAFIKAS TELESFORAS 

VALIUS
iliustruoja kunigo Stasio Ylos 
leidžiamą maldaknygę. Bus iL 
šytojo, Balio Sruogos mokinit, 
parašyta maldaknygė ir ilius
truota dailininko grafiko Te
lesforo Valiaus.

PROF. J. STANKAIČIO 
BALETO KONCERTAS
Buenos Aires Consejo cie 

Mujeres salėje, Charcas 1155, 
jvyko prof. Juozo Stankaičo 
vadovaujamos „Quilmes Bal
let“ studjos vyresniųjų klasių 
mokinių koncertas. Programo
je klasiški ir charakteringi šo
kiai.

SPAUDOS PARODA 
AUSTRALIJOJE.

Adelaidėje gruodžio 29-30 
dienomis veikė lietuvių spau
dos paroda, kuriai sudaryti bu 
vo išrinkta komisija: „Austru 
lijos Lietuvio“ redaktorius J. 
Glušauskas, V. Čepliauskas ir 
C. Petrikas.

veikalų turi nemažai, todėl ji 
pati galės patikrinti kitų nuo
mones .

Gyvenime J. Savickis buvo, 
kaip sakoma, liberalas, laicis- 
tas. Buvo tris kart vedęs. Pii 
moji žmona buvo žydų tauty
bės. Paskutines gyvenimo die 
nas jis vertėsi nelengvai —• bu 
vo daržininkas ir daug dirbo 
fiziškai — sode ir darže. Iš 
to jis ir gyveno. Galimas da
lykas, kad tas sunkus fizinis 
darbas pakenkė jo ir taip jau 
silpnai sveikatai. Šiandien jau 
begalima tiktai pasakyti, kad 
neturime vieno žymiųjų savo 
rašytojų. J. K,

BRUCE MARSHALL

PASKIRTAS MIRČIAI
Kavinės balkonas buvo perpildytas nuolat vartojančiais 

priežodi „daro“ nublizgintais batais ispanais. Senesni vy 
rai kalbėjosi apie kainas, o jaunesnieji — apie merginas, da
rančias vakarinį pasivaikščiojimą po medžiais. Kalbėjimas 
apie merginas ir buvo vienintelis dalykas jauniems vyrams, 
nes jos vsuomet buvo lydimos motinų arba tetų. Šio kasti- 
liečių papročio sušvelninimas, neseniai prasidėjęs Madride, 
dar nevisai aiškiai buvo priimtas šio provincijos miesto 
damų.

Daugiau negu pakenčiamoje ispanų kalboje. Denton, 
kuris buvo gyvenęs keletą metų Buenos Aires, užsisakė man 
zanillą (ispaniško vyno rūšis). Po to jis išsiėmė iš savo 1:; 
senės suglamžytą gabalą popieriaus, kurį jam buvo davę.. 
ex-rezistencijos vadas Paryžiuje, ir dar kartą perskaitė:

S. S. Obersturmbannfuhrer Otto Erik Klaus, Calle De Los 
Reyes Catoliios, 34,4" Medina De Las Curbas Espagne.

Tuo laiku, kada padavėjas buvo nuėjęs atnešti jam gė
rimą, Denton įėjo kavinėn ir pasižiūrėjo telefono abonentu 
knygon, tačiau, kaip jis ir buvo tikėjęsis, Klaus o pavardės 
ten nebuvo. Jis turėjo pasitikėti, kad prancūzo duotoji in
formacija yra teisinga. Ir net, jei tai būtų klaidinga, tai 
tas vistiek neišgelbėtų Klaus’o, nes skolos balansas Klau- 
s’o sąskaitoje buvo perdaug didelis. Jeigu tiktai Denton ga 
vo to miesto vardą teisingai, jis galutinai vistiek surastų 
Klaus’ą. Jis „perkoštų" jieškodamas visas gatves. Jis sau
gotų kavinėse. Jis buvo tikras, kad Klaus negalėtų ilgai iš
silaikyti nesilankęs kavinėse.

Galėtų atsitikti ir taip, kad jis rastų „obersturmban- 
nfroheer (augštesnio rango vokiečių „SS“ karininkas) sė
dintį balkone, kada jis grįš prie savo stalo. Jeigu Klaus at
pažintų jį, tai galėtų sugadinti visą reikalą: Klaus greičiau
siai išsigąstų ir šauktųsi policijos, ir šitokiu atveju reiktų 
Klaus’ą nušauti vietoje, ir jam nepatiko mintis būti už tai 
pakartam.

Tačiau Klaus’o nebuvo balkone, kai Denton sugrįžo 
atgal. Jo „manzanilla“ taipogi buvo dar neatnešta. Ten bu 
vo tiktai tie patys vyrai kartojantieji „daro“ ir tos pačios 
dar vis tebeparaduojančios merginos su savo žemomis ir 
storomis motinomis ir tetomis. Denton o nepripratusioms 
akims jie visi atrodė panašūs. Net ir mažos mergytės pla
čiuose, išsipūtusiuose aragoniečių pirmosios komunijos rū
beliuose atrodė panašios, kaip viena. Dvi tokios mergytes, 
eidamas su savo tėvais prasilenkė viena kitą net nešyptelė
jusios.

Nėra, nebuvo ir niekuomet nebus pakankamai meiles 
pasaulyje, galvojo Denton, jeigu net tie, kurie atlieka šven
tus dalykus drauge, tą pačią dieną ir toje pačioje vietoje, ne 
benusišypso vieni kitiems. Jis šypsojosi abejiems — ma
žoms mergytėms ir jų tėvams, taip pat, tačiau nei vaikai, nei 
suaugę neatsidėkojo jam šypsena.

Bažnyčios varpai pradėjo berti sidabrinį lamiinimą. V y- 
rams, kalbėjusiems apie kainas ir merginas, ir žmonės skubė

jo siaura gatve link raudonos katedros, stovinčios ant kalvos. 
Ten visad vyksta pamaldos ir meldžiasi, galvojo Denton, ta
čiau jis nustebtų jei pamatytų Klaus’ą kada nors ten lan
dantis. Jis apsidairė aplink padavėjo ir, pamatęs jį aptar
naujantį stalą trečioje eilėje užpakalyje, nekantriai suda-ė 
ranka į marmurinę stalo lentą. Tačiau jo pirštai neiššauke 
jokio garso, nes jis dėvėjo pirštines. Jis visuomet užsimirš
davo apie savo pirštines. Daugiau kaip po šešių metų jis re 
priprato prie jų. Galbūt, tai buvo todėl, kad jos darė jį at
rodantį išdidžiu ir aristokratišku, kad mažos mergytės ii jų 
ievai neatsakydavo jam šypsena.

Ne, tai buvo nesąmonė! Daugybė ispanų dėvėjo pirš
tines ir net tokias pačias juodas. Jis šyptelėjo kitai pinuos 
komunijos dalyvei, belaikančiai baltos odos apdarais maldak
nygę. tačiau ji susimąsčiusi žiūrėjo į kitą pusę.

— Padavėjau, — pašaukė Denton, nors tuo laiku vy
ras su užsakytu gėrimu skubėjo jo pusėn. Padavėjas pada 
vė jam du prastai išrodančius vėžius su jo gėrimu. Denton 
suvalgė vieną iš jų prieš pradėdamas gerti.

— Nublizginti batus? — Denton nesąmoningai linkte
lėjo, tačiau nusišypsojo, kada jis pamatė batų valytoją vidu
tinio amžiaus luošą žmogų su medine koja.

— Mes esame broliai, — pasakė jis šitam žmogui ispa
niškai, ir tada suprato, kad tai buvę kvaila, nes vyras nega
lėjo suprasti, kodėl jie yra broliai, kol jis nenusiims piršti
nių.

Kada dar viena mergytė pirmosios komunijos rūbeliuo
se neatsakė tuo pačiu į jo šypseną, Denton pradėjo žvalgy
tis į gatvę ir pergalvojo savo planus.

Jis lauksiąs kol sutems, tačiau nepervėlai, taip, kad ne
reiktų prašyti sargo įleisti į namą. Jis eisiąs tiesiai į 34-ląjj 
numerį Calle de los Reyes Catolicos, užlips į ketvirtąjį augš- 
tą ir paskambins. Net jeigu ir pats Claus ateitų atidaryti 
durų, jis nešausiąs jo iškarto, kol Klaus jo neatpažinsiąs. Ta 
čiau jis nesitikėjo būti atpažintas. Pirmiausia todėl, kad jis 
pasitaisė — jam „priaugo mėsos“ nuo to laiko, kada jis tu
rėjo pasikalbėjimus su „Obersturmbannfuhrer“ Paryžiuje, 
Rue dės Saussaies, ir, antra, Klaus, reikia manyti, tikėjo, kad 
jo nėra gyvo.

Jis lauktų, kol jis būtų paliktas kambaryje vienas su 
Klaus’u ir tada jis pasakytų jam:

— Aš dabar galiu pasakyti pavardes mūsų agentų 
Aiiege, pone Obersturmbannfuhrer. Jie buvo — Donaldson, 
Muplat ir Garner. Muplath’ą jūs žinote, todėl, kad pabaigo
je jį nučiupote ir sutvarkėte. Tačiau tai yra nevien todėl, 
ką jūs padarėte Muplat’ui, aš rengiuosi užmušti jus. Tai 
yra ne už tai, ką jūs padarėte Greene, Mahoney ir Everasse. 
Ir tai bus ne truputį ne už tai, ką Jūs darėte man.

Ir tada, kai jis matysiąs baimės šiurpulį Klaus’o žiaurio
se akyse, jis nušausiąs jį. Šūvis nesukelsiąs trukšmo todėl, 
kad revolveris yra tam specialiai pritaikintas. Jis padėsiąs 
pistoletą, ant kurio pirštinių dėka neliksią jokių pirštų nuos
paudų, į negyvo Klauso ranką ir išeisiąs.

Jeigu Klaus gyventų vienas, tai reiktų tikėtis, kad is
panų poliiija paskatiytų tai savižudyste. Tačiau jeigu čia 
įsimaišytų Klaus’o žmona, tai visas reikalas būtų daug sun
kesnis. Visiškai suprantama, ji žinotų jo vizitą ir įspėtų po

liciją. Jis galėtų, netgi turėtų bėgti ligi savo auto-mašinos 
Plaza Mayor ir nerti ligi Ispanijos sienos. Taip, jeigu ten 
būtų žmona ar net tarnas, jis gali būti irisai tikras, kad bus 
sugautas. Tai nebūtų malonu, tačiau galų gale jis būtų atker 
šijęs už savo draugus.

Čia jis prisiminė savo ginčus su draugais, kuriems jis 
buvo pasakęs, ką rengiasi įvykdyti, tačiau jie nepritarė jam.

— AŠ manau, kad tu nesugebėsi tai įvykdyti, — pasa
kė vienas iš jo rezistencijos draugų.

— Ne tuomet, kada pamatysi jį (Klauss) stovinti ir 
drebantį prieš save. Gali būti, padarytum — įvykdytum tai 
tuojau po to, kai jis tave kankino, bet ne dabar. Ir, be to, 
tu pažeistum pats save. Žmonės, kurie daro žiaurius dalykus 
kitiems žmonėms, visuomet atranda galą darydami žiaurius 
dalykus sau patiems. Netgi Klaus privalėjo būti pažeidęs 
save patį. Leisk tai būti jo bausme. Kerštas ir bausmė pri
klauso man. Aš atmokėsiu! pasakė Viešpats.

— Prašau, — pasakė batų valytojas, ištraukdamas pje
destalą iš po Denton’o dešinės kojos.

— Du pezetai, pone, — jis pridūrė.
Denton davė jam penkius pezetus ir, sujaudintas žmo

gaus dėkojimu, stebėjo, kaip jis nušlubavo toliau.
Senas aklas žmogus pardavinėjo tarp stalelių loterijos 

bilietus. „Šiandien, už šiandien!“ šūkavo jis visą laiką lai
kydamas iškėlęs bilietų knygutes, tačiau niekas bilietų iš jo 
nepirko. Kitoje gatvės pusėje praėjo du blizgančiomis skry 
bėlėmis kunigai, kurie jautėsi saugūs savo ispaniškame pa
saulyje.

Visų apleistas savo neapykantoje, Denton vėl nusišypso
jo kitai mergaitei pirmosios komunijos rūbeliuos, tačiau šyp
sena atšoko nuo jos neatsakančio veido ir palietė mažą mer
gytę paprastuose vaikiškuose rūbeliuose, einančią su savo 
motina. Šioji maža mergytė šypsojosi Denton’ui, ir, kada 
ji praėjo pro jo stalą, atsisuko ir pamojavo jam rankute. Den 
ton taipgi pamojo ir, ilgėdamasis išgirsti draugišką kalbą, 
davė ženklą, kad ji ateitų pas jį, prilaikydama gėles, priseg
tas prie jos trumpo ružavo rūbelio.

— Mama sako, kad yra nemandagu man užkalbinti jus, 
bet aš į tai nežiurau, nes jūs man patinkate. . .

Denton pasižiūrėjo į jos motiną, kuri stovėjo kitame 
kavinės gale ir lengvai šypsojosi. Ji buvo plona ir dėvėjo 
siaurą žolės spalvos suknelę ir atrodė labai liesa.

— Koks puikus ružavas rūbelis, — pasakė Denton ma
žai mergytei, laikydamas savo rankas už jos pečių.

— Tai nėra tikrai ružava; tai labai panašu į raudoną.
— Koks tavo vardas? — jis paklausė, truputį mergaitę 

apkabindamas ir galvodamas, kad tai, gali būti, bus pasku
tinis vaikas, kurį jis turi savo rankose.

— Kiek turi metų? Pasakok man viską apie save!
— Mano vardas Marija, — pasakė ji gražia ispanų kal

ba. — Aš turiu šešius metus. Po trijų metų aš eisiu prie 
pirmosios komunijos. Mama sako, kad tai bus laimingiausia 
diena mano gyvenime, net laimingesnė diena už tą, kurioje 
aš ištekėsiu. Ar buvo jūsų pirmosios komunijos diena lai
mingesnė už tą dieną, kada jūs apsivedėte?

— Gaila, kad aš to negaliu pasakyti, nes esu nevedęs.
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KNYGA APIE LIETUVOS 
LAISVĖS KOVAS

Prieš pat Kalėdų šventes 
knygų rinkoje pasirodė Vagos 
leidyklos išleista knyga apie 
Lietuvos laisvės kovas, būtent 
— pulk. — J. Petruičio Lietu
vos nepriklausomybės kovų at 
siminimai „Laisvę Ginant“. Ši 
200 tuslapių knyga parašyta 
j_> vai, patraukliai tartum romą 
įas, nors tai yra tikri autoriaus 

pergyvenimai - atsiminimai iš 
kovu su bolševikais ir bermon
tininkais.

Vyresnio amžiaus lietuvis, 
kuris anuomet tuos įvykius se 
kė ar net pats dalyvavo Lietu
vos nepriklausomybės kovose, 
įkaitydamas atsiminimus „Lais 
■ j Ginant“, vėl atgaivins savy
be anuometinį lietuvių tautos 
pasiryžimą siekti laimėjimo 
j . ieš gausingesnius priešus. O 
. .tinimui ši knyga yra tikra pat 
riotizmo mokykla, parodant vy 
resniosios kartos pastangas ir 
nukas, sudėtas dėl Lietuvos 
laisvės.

Knyga „Laisvę ginant“ ture 
i ų rasti garbingą vietą kiekvie
noje lietuviškoje šeimoje. Jos 
1 aina tik 2 dol. Gaunama pas 
j iatnitojus ir leidykloje, rašant 
: no adresu: Vaga, 210 Hum
boldt St., Apt. 23, Brooklyn, 
N. Y.

KONCERTAS PLOKŠTE
LIŲ GAMINIMO NAUDAI.

Buenos Aires Lietuvių Klu, 
be, Boedo 737, įvyko Lietuvių 
Tautinio Meno Ansamblio 
„Daina“ choro koncertas, pia 
nistui Andriui Kuprevičiui va 
dovaujant.

Daugelis nusiskundžia, kati 
negalima gauti gerų lietuviškų 
plokštelių. Taigi „Daina“ pa
siryžo užpildyti tą spragą ir 
pagaminti plokštelių. Šis kon
certas kaip tik ir yra daromas 
tam tikslui, — 'visas pelnas eis 
plokštelių pagaminimui!
DAINOS KONCERTAS SU

ŽAVĖJO ARGENTINOS
SOSTINĖS PUBLIKĄ

Lietuvių Tautinio Meno Ari 
samblio Daina koncertas įvy
ko Buenos Aires centre, puoš
nioje Argentinos Moterų Tary 
bos kultūrinių parengimų sale 
je. Publikos buvo daug — lie 
tuvių ir vietinių intelektualų, 
bei mums draugingų tautų vci 
kėjų.

Po ansamblio vadovo And
riaus Kuprevičiaus ispaniškai 
tarto žodžio apie lietuvių liau
dies meno grožį; choras žavi 
tinai išpildė dvyliką programų 
je numatytų dainų, o publikai 
nenustojant ploti, sudainavo

Kepurinė, Jonkelis, Žiogeliai, 
Mikita, Šustas ir Malūnas, ku
ris teko pakartoti. Akordeonu 
pirtarė Vytautas Cibavičius.

Be vietiniu intelektual. . ir be 
žym. mūsų šeimynų iš Bu
enos Aires ir aplinkinių mies
tų, matėsi neseniai iš Austra
lijos atvykę gydytojai: Dr. Mi 
keiionis su šeima ir Dr. J. Kun 
ca; Dr. A. Zotovas su ponia bu 
vo atvykę iš Cordobos. Prof. 
Dr. Drouilly su žmona ponia 
Paškevičiūte, sūnum ir dukra 
— iš Paryžiaus. Auditorijos 
pirmose eilėse matėsi general! 
nis Argentinos konsulas A. Bar 
santi su ponia.
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AAli.III, \ OS
Pirmas ir didžiausias lietuvių .dienraštis Amerikoje
NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje 

turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.

NAUJIENOS duoda vėliausias, tikriausias ir geriausias 
pasaulines, nacionalines bei vietos žinias, 
straipsnius ir paveikslus.

NAUJIENOS talpina išvietiutųjų lietuvių šeimų, gimi
nių bei pažįstamųjų pajieškojimus ir jų at

sišaukimus į savo tautiečius.
NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, 

klubų ir organ-.racijų pranešimus, atsišau
kimus ir koresnondencijas.

UŽSIRAŠYKITE NAUJIEN AS ŠIANDIEN PAT.
Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me
tų i 5.00: Chicagoje * 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny 

$ 11.00, pusei metų $ 5.50.
Naujienos, 1739 So. Halsted Str., Chicago 8, Ilk, U. S. A.

virš programos: Per šilą jojau 
ir Kur giria žaliuoja.

Pagal programą sudainuota 
4 Stasio Šimkaus kūriniai: Oi 
liūdnas, liūdnas žalias berželis; 
Vai gudri; Vėjo dukra, Lai
kas namo. K. V. Banaičio; Vai 
lazdynai; Paskutinis vakarėlis. 
Stikliukėlis, — J. Karoso. J. 
Gruodžio — aš negert atėjau, 
M. K. Čiurlionio — Anoj pusėj 
Nemuno, Miko Petrausko-Par 
sivedžiau mergužėlę lepūnę, J. 
Pociaus — Palankėj ir J. Tal- 
lat-Kelpšos Meno dainą.

Nors programa buvo atspaus 
ta lietuvių ir ispanų kalbomis, 
bet maesto A. Kuprevičiaus 
žodis dar daugiau supažindi
no vietinę publiką su mūsų liau 
dies menu. Taipgi buvo malo
nus reiškinys, kuomet iš dvide 
šimties tautiniais rūbais pasi
puošusių lietuvaičių daininin
kių tarpo, prieš pradedant dai 
nuoti kiekvieną dainą, artyn 
publikos priėjusi Argentino
je gimusi gimnazjos mokslei
vė Ėlida Skapaitė puikia dikci 
ja ispaniškai paaiškindavo dai 
nos prasmę.

Vytautas Namikas su gra
žiomis ansamblio jaunuolėmis 
ir jaunuoliais sužavėjo publi
ką lietuvių tautiniais šokiais. tinga menininkė.

Į AR SKAITAI „DIRVA?" 
Į. AR VAIKAI SKAITO „T Ė V I Š K Ė L Ę ’?

(„DIRVA“ išeina kas savaitė, visuose pasaulio kraš
tuose turi savo korespondentus, greit ir teisingai informuoja

REDAGUOJA BALYS G A I D Ž I Ū N A S.

[Su „Dirva“, kas mėnesį, išeina gausiai iliustruotas, 16 psi. 
vaikų laikraštis „Tėviškėlė“. Vaikai ir tėvai tvirtina, kad 

dabartinėse sąlygose tai geriausais vaikų laikraštas.
REDAGUOJA VLADAS VIJEIKIS. 

Abu laikraščiai metams kaštuoja. JAV $ 5,—;
U Kanadoj $ 5,50; kituose kraštuose $ 6,50.
0, Rašykite: 6820 Superior Ave, Cleveland 3, Ohio, USA.
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ELENOS KEPALAITĖS 
ŠOKIS

Turėjome progos pasidžiau 
ta mūsų tautietės Elenos Kc- 
p.alaitės išraiškos šokio vakaru. 
Dienraštis „Border Morning 
Mail“ sekančios dienos nume
ry atspausdino labai palanki 
straipsnį, pailiustruotą Eleno 
Kepalaitės atliekamu šokiu 
„Allegro Barbaro“. Savo la 
bai palankioje apžvalgoje dien 
rastis pabrėžė, kad Elena Ke 
palaitė pasireiškė kiekviena
me šokyje kaip gabi ir taleri-

VX.......... — «S<———-----------MX

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

55 r\ C L L I V I O
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti keikia, bet visi 

mėgsta jį skaityti?
„KELEIVĮ“ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam ne 
pataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Žmonių mulkin

tojus ir apgavikus jisai lupa be pasigailėjimo.
Be to, jame rasi visokių patarimų, gražių eilių, įdo

mių paveikslų ir žinių iš viso pasaulio.
Didelio formato, 8 puslapių, graži, lengva kalba.
Kaina Kanadoje $ 3,50 metams. Pusmečiui $ 1,75.
Parašykit ir paprašykit vieno egzemplioriaus pasižiū

rėti. Gausit nemokamai.
KELEIVIS

636 BROADWAY, So. BOSTON 17. Mass.. U. S. A.
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DAILININKAI J. BISTRIC
KAS IR H. ŠALKAUSKAS 
DALYVAUJA PARODOSE

Dailininkai J. Bistrickas ir 
H. Šalkauskas neseniai daly
vavo savo dailės 
j? Ccntemporar t Society

jUjC. Abu dailininkai yra šios 
australų menininkų draugijom 
nariai. Dail. J. Bistrickas ut.- 
vo išstatęs savo tapybos dar-
bus, o grafinas saikau - - 
lino raižinius.

Grafikas H. Šalkauskas, 
kaip Artists Society oi Caliber 
la narys, dalyvauja šios meru 
ninku draugijos ruošiamose 
metinėse parodose. Jis daly
vavo su savo darbais ir šių rne 
tu parodoje, kuri vyko Canbe - 
. Universiteto patalpose.

AIDO CHORAS VEIKIA
Melbourne nenuilstamai dir 

ba choro „Aidas“ dainininkai.. 
Kiekvieną savaitę, po du ar tris 
kartus, cho risti i renkasi Į re 

, - ■ „ sirdumu 
ruošiasi numatomam metini;.• 
choro koncertui, kuris įvyks 
1953 m. sausio 15 d.

Šių metų rudenį choras nu
mato dalyvauti Baltų chorų 
koncerte, kuriame bus bando 
rna išaiškinti geriausiai pasi
ruošusį chorą. Chorui gražiai 
vadovauja muzikas Albertas

■

a
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ELENA KUPREVIČIŪTĖ, 
žinomoji smuikininkė po sėk
mingų koncertų Argentinoje, 
Panairo de Brazil lėktuvu 
Buenos Aires išskrido Ispani
jos Madridan, kur užtruk-, 
apie savaitę laiko. Pirmas šios 
kelionės koncertas Paryžiuje 
įvyko 22. XII. 1952 teatre 
Champs Elisee, viename iš di 
džiausiu po Operos teatro ku 
buvo du koncertai su simfoni
jos orkestru, diriguojnat Artū
rui Goldshmit’ui.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

tūros žurnalas Nr. 3, 1952 m.

kaina 1,— dol. Adresas: Gi- 
3,35 Union Avė.. Brook- 

11, N. Y. Šiame numeryje 
prozos, poezijos ir strains 
literatūrinėmis temomis 

autoių: V. Ramono, L 
Krumino, A. Škėmos, Gr. Tu 
lauskaitės, A. Barono. L Rūt.e- 
nio, P. Babicko. L. Dovydėno, 
Kl. Turgelionio, Ant. Gustai
čio. J Brazaičio. F. Kiršos. L 
Stebeikio, B. Babrausko, V. 
Maciūno ir M. A. Buonarroti.

Žurnalas gaunamas „NL“ re 
dakcijoje.
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KAS SKAITO 
„NEPRIKL. LIETUVA“

REMIA LIETUVOS
LAISVĖS KOVĄ !

„BRITANIJOS LIETUVIS“ 
vienintelis visoj Europoj lietuvių savaitraštis. 
Nepartinis, siekiąs tikslo —bendro visiems lietuviams. 
Lietuviai, atvykę iš Anglijos, neturėtų pamiršti savo 

buvusio organo.
LEIDŽIA D. Britanijos Lietuviu Sajuriia, Londone. 

KAINA metams 5 dol.
ADRESAS: „Br. Lietuvis“, Lithuanian House, 43, Hol 

land Park. London, W. II, England.

VISI TROKŠTA LAISVOS LIETUVOS—VISI SKAITO

„Laisvoji Lietuva“ — savaitinis lietuvių laikraštis. „LL“tu 
ri savo korespondentus visuos ■ pasaulio kraštuose ir spaus
dina naujausias politines apžvalgas, žinias iš viso pasaulio 

lietuvių gyvenimo ir iš okupuotos Lietuvos.
Leidžia Lietuvių Atgimimo Sąjūdžio Vyriausioji Valdyba. 
Redaguoja: Redakcinė Kolegija, vad. prityrusių žurnalistų. 
Skelbkitės tik „Laisvoje Lietuvoje“. Smulkūs skelbhnėliai 

iki 10 žodžių — 50 centų ir ki 20 žodžiu tik 1 dol.
Prenumeratos kaina metams $ 5 JAV ir Kanadoje: kitur 
$ 6. Vokietijoje 12 DM. Pusmečiui $ 3 JAV ir Kanadoje: 
kitur $ 3.50 ir Vokietijoje 7 DM ir Adui, antrašas:

Laisvoji Lietuva, 68 Salem Str., Worcester, Mass. USA.
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— Ar todėl jūs nešiojate juodas pirštines, kad esate 
i.iūdnas, kad esate nevedęs?

— Taip, taip yra. — Ir čia Denton pradėjo suprasti, 
kad buvo klaida užkalbinti mergytę iš viso. Ji galėjo supras- 

i jo svetimšalio akcentą ir prisiminti tai.
■— Mano tėvelis turi draugą, kuris yra nevedęs, bet jis 

išnešioja juodų pirštinių. — Ji rimtai pasižiūrėjo į jį, ii iš- 
liesė savo rankutę. — Ligi pasimatymo, pone. Su Dievu!. .

Prieš leisdamas mergytę eiti, Denton sugriebė ir pabu- 
■Ą.’.o ją. Kada ji sugrįžo pas savo motiną, jis mojavo jai ligi 
..aiėjo ją matyti. Tačiau po to jis buvo atsargesnis ir dau
giau vaikams nesišypsojo.

Kada sutemo, jis apmokėjo už gėrimą ir vėžius, steng- 
amasis kalbėti su padavėju tik tiek, kiek buvo reikalinga. 

Tada Denton lėtai nužingsniavo Calle de los Reyes Catolicos 
xryptimi. Šaligatviuose dabar buvo mažiau žmonių, nes dau 
guma motinų nusivedė savo dukteris namo. Šviesos gatvėse 
prie kinų ir kavinių išrodė, kaip auksinės ašaros.

Šaligatviuose, kaip visuomet tuo laiku, maišėsi jaunų, 
garsiai besijuokiančių moterų, vaikščiojančių šen ir ten, dau
giausia grupelėmis po tris, ir Denton’ui labai nepatiko, ka
da kai kurios iš jų apsisukdavo, žiūrėdavo į jį, ir kaip jis nu- 
jautę, apkalbinėjo jį. Nežiūrint to, kad jis buvo apsirengęs 
kuo panašiau į vietinius, buvo aišku, kad merginos iš jo rū
bų žinojo jį esant svetimšaliu. Jis buvo dar daugiau sujaudin 
tas ir nustebintas, kada jam buvo pasiūlyta parduoti dėžutė 
amerikoniškų sigarečių.

Calle de los Reyes Catoliios pasirodė esant ilgoka, niū
ri gatvė, sudaranti kampą ir vedanti link katedros. Keletas 
vaikų žaidė prie gatvės vandeniui nubėgti grioveliuose, ii 
kai kurių namų tarpduriuose, senos moteriškės, beveik ne
matomais tamsumoje veidais, stovėjo ir plepėjo. Pastebėjęs, 
kad įėjimas jo jieškomo 34-tojo numerio yra laisvas, Den
ton įnėrė į siaurą koridorių. Kada jis jau buvo pasiekęs 
laiptus, vedančius augštyn, jis išgirdo užpakalyje duris, at
sidarančias į koridorių.

— Ko jūs norite? — šiurkštus moteriškas balsas pa
klausė jo ispaniškai.

— Aš noriu matyti senjorą Ortiz! — Paprasta ispa
niška pavardė išskrido iš jo burnos beveik be jokių pastan
gų, tačiau jis jautė, kaip jam sunku nuslėpti svetimą ak
centą, ir baimę savo balse.

— Čia toks asmuo negyvena.
Šviesoje, einančioje iš pravirų durų, jis galėjo matyti 

moters veidą spindintį, kaip kokios dvasios, virš jos rųbų 
tamsumos.

— Atsiprašau, — pasakė Denton, grįždamasis atgal 
prie jos. — Aš būsiu sumaišęs namo numerį.

Jis tikėjosi ją žiūrėsiant į jį su tradiciniu durininko ar 
kiemsargio nedraugiškumu, kai jis praėjo pro ją, tačiau 
vietoje to ji šypsojosi ir net menkoje šviesoje Denton matė, 
kad šypsena darė jos bjaurų veidą stačiai žavingu.

— Pasaulyje yra tiek daug Ortiz pavardžių, kad gali 
būti jūs surasite vieną ir šioje gatvėje, — pasakė ji.

Denton nuėjo į galą gatvės, pasuko už kampo į kitą 
gatvę, atsirėmę prieš apdraskytą skelbimą apie bulių imty
nes ir norėjo truputį nusiraminti. Pabėgimas neatrodė pa- 
vyksiąs taip lengvai, kaip jis anksčiau buvo įsivaizdavęs. Na 

mų sargas ar durininkas galėtų lengvai prisiminti jo vizi
tą. Mažas barniukas, kuris pasiūlė jam amerikoniškų siga 
rečių, ir merginos, kurios Įtartinai žiūrinėjo į jį, galėtų jį 
prisiminti taipogi. Mergytė, kurią jis pabučiavo, galėjo pa
sakyti savo motinai, kad jis kalbjo svetimšalio akcentu ii 
abu — batų valytojas ir padavėjas taip pat galėjo būti pa
stebėję jo neįprastą kalbos kirčiavimą. Netgi, jei Klaus’o 
mirtis atrodytų panaši į savižudystę, policija, atsižvelgiant 
į jo tautybę ir įtartinus dokumentus, įtartų ir svarstytų kers 
to galimybę.

Jis gundė save atidėti savo kerštą, kol jis galutinai pri
ėjo prie išvados, kad jei jis nenužudys Klaus’o šią naktį, 
tai jis išviso niekuomet to neįvykdysiąs. O nenužudyti Klau 
s’ą būtų buvę sulaužyti mirusiųjų draugų pasitikėjimą.

— Jei aš išliksiu gyvas po viso šito, aš prisiekiu, kad 
nepaliksiu nė vieno akmens neapversto, ligi nesurasiu iv 
nebūsiu nužudęs šitos kiaulės už jus, — taip jis prisiekė sa 
vo buvusios rezistencijos draugams Greene, Mahoney ir Eve 
rasse tą naktį, kada jie buvo nušauti.

Dar tebebuvo šviesa prie namų prižiūrėtojos durų, ka
da Denton ant pirštų galų praslinko pro jas, pasii engęs ai 
siparšyti, jei moteriškė išeitų pro duris. Tačiau šį kartą mo
teriškė — namų prižiūrėtoja — nenugirdo jo, ir jis lipo ne
apšviestais laiptais augštyn. Kada jis pasiekė ketvirtąjį 
augštą, jis buvo ‘visai be kvapo ir galėjo girdėti savo širdį 
mušant, kaip turbiną. Jis patikrino ar revolveris tebebuvo 
jo kišenėje ir pakartojo dvejopus ispanų kalboje sakinius: 
vienus Klaus’ui, jei jis pats pasitiktų ir kitus jo žmonai ar 
tarnui.

Duris, paskambinus, atidarė pats Klaus. Dėl tamsos 
Denton sunkiai galėjo atpažinti jo veidą, tačiau jis buvo 
tikras dėl jam pažįstamo Klauso balso.

— Kuo aš galėčiau Jums padėti, pone? — paklausė 
Klaus taisyklinga, tačiau būdinga svetimšaliams ispanų kal
ba, kuri Denton’ui priminė tokią pat Klaus’o prancūzų kal
bą, kuria jis paklausė Denton’ą pirmą kartą: — Kokios yra 
jūsų agentų pavardės, Arege?

— Aš atėjau pasikalbėti su tamsta apie gyvybės ap
draudimą, — pasakė Denton, tikėdamasis, kad jo akcentas 
nebus pastebėtas.

— Aš apgailestauju už tokį vėlų apsilankymą, tačiau 
mano profesija užima labai daug laiko ir darbo, o be to, daž 
nai, žmonės, kuriuos mes norime matyti ir pasikalbėti, yra 
namuose tiktai vakare. Klaus pasitraukė atgal nuo durti ir 
nebuvo nei mažiausio ženklo, kad jis būtų Denton’ą atpa
žinęs.

— Prašau eiti šiuo keliu, pone, — pasak. Klaus.
Denton įėjo pro duris, buvo staigiai apimtas baimės, 

kad Klaus’as tiktai nuduoda jo nepažinęs ir tuojau šoks ant 
džiaugiamės ilgai ir tai nusitęsia. . . Ir aš užtraukiu lango 
jo, kaip tiktai uždarys duris. Tačiau, Klaus, kaip bebūtų, 
nešoko ir nepuolė ant jo.

— Tiesiai į priekį, — jis pasakė, ir kai jis ėjo išilgai 
siauro koridoraus, Denton grdėjo Klaus’o guminių šlepe
čių taukšėjimą užpakalyje savęs.

Jis sunkiai galėjo matyti baldus neapšviestame kamba 
ryje, į kurį Klaus jį įvedė, nes, nors langų užuolaidos nebu 
vo užleistos, jokios šviesos neįėjo iš gatvės, — lauke buvo 

visai tamsu. Denton girdėjo degtuko braukimą ir mate, 
kaip Klaus uždegė senovišką gazo lempą.

— Senoviškas dalykas, pone, — tarė Klaus rodyda
mas lempą, — tačiau juk mes gyvename atsitikusiame kraš 
te, — pridūrė jis, numesdamas užgęsusį degtuką. Lempos 
šviesoje Denton atydžiai apžiūrinėjo Klaus’ą. Taip, ta pati 
aštrių formų ir negražios išvaizdos nosis. Tos pačios akys, 
tiktai jose trūko grasinančio žvilgsnio ir jo veidas, galbūt, 
todėl, kad Klaus buvo neuniformuotas, atrodė nustojęs sa
vo buvusio žiaurumo.

— Jauskitės, kaip namuose, — pasakė Klaus, naudo
damas kastiliečiams įprastus mandagumo žodžius. Kada 
Denton atsisėdo, jis prisiminė paskutinę Klaus’o pastabą, 
kurią jis jam buvo padaręs Paryžiuje, „Jūs gal ir nerėkėte 
šiandien, tačiau aš galvoju, kad jūs tai darysite rytoj ir tol, 
kol ateisite į protą ir kalbėsite“. Ir vienintelė priežastis, 
kad Denton’ui nereikėjo rėkti sekančią dieną, buvo ta, kad 
Klaus buvo laikinai iššauktas į Lyoną, o grįžęs iš ten, jis 
tuojau buvo perkeltas į vieną belaisvių stovyklą Vokieti
joje.

— O, štai ji, — sušuko Klaus, kada langas kitame prie 
šais stovinčiame name sušvito, ir tikrai puikios išvaizdos 
mergina, ilgai kabančiais plaukais pasirodė pasirėmusi lange

— Ji yra labai graži, ar ne tesą? Jei aš būčiau jau
nesnis, aš galvoju, kad tikrai susigundyčiau prisimeilinti 
jai. Tačiau dabar esu pakankamai senas, kad nežinočiau, 
jog jei kas paliečia moters grožį, tai bus gundomas pakar
toti tai vėl, o jei kas prisiliečia per dažnai, tarn meilė ir 
grožis pranyksta. Tačiau jei rr.es to neliečiame, tai mes tuo 
užuolaidą todėl, kad jei aš žiūrėsi'; į šią gražią moterį per
ilgai šiandien, tai aš mažiau ja grožėsiuosi rytoj..

— Visai teisingai, pone, — pasakė Denton, žiūrėdamas, 
kaip Klaus užtraukė lango užuolaidą. Jis buvo nustebin
tas, kad žmogus, kuris galėjo taip teisingai įvertinti kan
kinimų skausmus, galėjo taip pat galvoti taip jautriai ir 
apibūdinti malonumą. Pasidarė aišku, kad Klaus niekam 
nepasisakęs savo tautybės ir asmneybės. Ir tai nebuvo klai 
da. Nežiūrint Denton’o gudraus ispanų kalbos pamėgdžio
jimo, Klaus’o ausys dar matyti nebuvo pakankamai prie šios 
Kalbos pripratusios, jei jis nepastebėjo svetimo akcento, ir 
kada Klaus jį matė paskutinį kartą, jo veidas buvo suny
kęs nuo bado ir kankinimų.

— Paskutinį kartą mane aplankė gyvybės draudimo 
agentas, kada aš buvau Paryžiuje, — pasakė Klaus, atsi
gręžęs atgal nuo lango. — Jo pavardė, labai keista, buvo 
Monsieur Sepulire, kuri tikrai įrodo, kad ir viduryje savo 
gyvenimo mes esame mirties šešėlyje. . .

— Dar daugiau taip, negu kad jūs (galvojate, Otto 
Erik Klaus, — norėjo pasakyt Denton ir po to tuojau papa 
šakoti savo paruoštą reikalą apie kitos rūšies egentus Alle
ge. Tačiau pirmiau jis norėjo išaiškinti, ar Klaus buvo ve
dęs ar ne ir ar buvo narnų tarnas kur nors bute, ir jis nieko 
nepasakė tiktai paslėpė savo švarko šešėlyje pirštinėtas ran
kas, kad Klaus peranksti jų nepastebėtų.

— Ir viduryje mirties mes esame gyvenime, — pasa
kė Klaus tuo laiku, kada atsidarė durys ir maža ružavu rū
beliu mergytė įbėgo į kambarį.

Daugiau bus.
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SKELBIMAS.
DĖL IŠVYKIMO, LABAI GEROMIS SĄLYGOMIS, 

parduodu tabako ukfo 
VISI PASTATAI NAUJI.

Norinčiam pirkti suteiksiu tam tikrų lengvatų. Galima 
pirkti ir puse. Tuo atveju aš paliksiu naują pirkėją val
dyti visą ūkį, pats jokio pasidalinimo pelno nereika
laudamas apart įmokėjimo % derliaus, kuris priklauso 
senam savininkui. Farmos pirkimo reikalu prašoma 

kreiptis į šio laikraščio redakciją.
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I Maloniai
I pranešame!
« NAUJŲ „FORD” AUTO- 
| MOBILIŲ ir SUNKVEŽI- 
| M1Ų PIRKIMO REIKA

LAIS KREIPKITĖS
Į MŪSŲ ATSTOVĄ

I V. PESECKA

mūsuWportas 
VYR. LIETUVIŲ FIZINIO AUKLĖJIMO IR SPORTO 

KOMITETAS SKELBIA.
Vyr. FASKto veikimo ribų.

Pastaba: Šis raginimas lie
čia: New Yorke, Bostone, Ne- 
warke, Detroite, Toronte, Cie- 
velande ir kt. vietovėse vei
kiančias lietuvių sporto orga
nizacijas.

4. III -sios Šiaur. Amerikos 
Lietuvių Sporto Žaidynės 
Trečiosios Šiaur. Amerikos

Lietuvių sporto žaidynės įvyks 
1953 mt. rugsėjo mėn. 3-6-7 
dd. Čikagoje, kurių metu bus 
pravestos šios varžybos:

1. Lengvoji 
rams: bėginiai — 100, 
400, 1500, 5000 m. Estafetes
— 4X100 m ir 3X1000 m; 
metimai — rutulys, diskas, jie 
tis; šuoliai — į augštį, į toų; 
ėjimas — 3000 m ir komandi
nis 5 asm. 1500 m. Moterims: 
bėgimai — 60 m ir estefeie 4 
X75 m; metimai — rutulys, 
diskas, jietis; šuoliai — Į augs 
tj, į tolį. Jauniams: bėgimai — 
100, 200, 1000 m. Estafete 4X 
100 m, metimai — rutulys, dis
kas, jietis; šuoliai — į toli, į 
augštį.

2. Kamuolio žaidimai: a. 
Krepšinis — vyrams, mote
rims. c. futbolas — vyrams.

3. Stalo ir lauko tenisas: a. 
Vieneto — vyrams, moterims, 
b. Dvejeto >— vyrams, mote
rims. c. Mišraus dvejeto.

4. Plaukimas: Vyrams — 
100 yrd. laisvu stil., 100 yrd. 
krutinę, 100 yrd. nugara, 200 
yrd. krūtine ir nugara, 400 yrd.
— laisvu stl„ Moterims — 60 
yrd. laisvu stl., krūtine ir nu
gara. 80 yrd. krūtine ir nuga
ra, 120 yard, laisvu stil.;

Šuoliai —- vyrams ir mote
rims: į priekį, į užpakali, ly
deka — į priekį, į užpakalį, 4- 
ri laisvi šuoliai .

5. Šachmatai: Komandinės 
5-kių lentų tarpklubinės var
žybos.

Pastaba: Varžybose galės 
dalyvauti tik tie sporto klubai 
ar paskiri sportininkai, kurie 
ous registruoti Vyr. FASK te 

1 pagal bendrą sporto klubams 
ir sportininkams nustatytą re
gistracijos tvarką.
5. Sportinės Ideologijos ir Fi
zinio Lavinimo Pasitobulinimo

Kursai.
1953 m. vasario mėn. 7—8 

dd. Čikagoje Vyr. FASK-tas 
rengia Sportinės Ideologijos ir 
Fizinio Lavinimo pasitobulau- 
mo kursus, kuriuose galės da
lyvauti kiekvienas sportinin- 
kas-ė, ar sporto mėgėjas ir dar 
buotojas besidomįs lietuvių 
sporto problemomis ir pažan
ga. Visi asmenys, norintieji nū 
nėtuose kursuose dalyvauti, iki 
1953 mt. sausio mėn. 25 d. re
gistruojasi raštu per sporto klu 
bus arba tiesiogiai, nurodyda
mi savo vardą, pavardę, amžių, 
gyvenamą vietą ir Telef. Nr. 
adresu:

Edm. Vengianskas, 6100 So. 
Peoria Ave., Čikago 21, Ill.

Visi sporto klubai raginami 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
minėtuose kursuose pasiun- 
čiant į juos kiek galima dides
nį klausytojų skaičių.

Vyr. FASK-tas.

Pasikeitimai Vyr. FASK-te.
a) Ryšium su studijomis ir 

gyvenamosios vietos pakeiti
mu Vyr. FASK-te ėjęs sekre
toriaus pareigas p. Valdas 
Adamkavičius nuo š. m. sausio 
mėn. 1 d. pasitraukė iš komi
teto ir eitų pareigų.

Sporto klubai ir asmenys, 
turi reikalų Vyr. FASK-te, 
ateityje prašomi kreiptis j V. 
FASK-to sekretoriatą naujuo
ju adresu: Edm. Vengianskas, 
6100 So. Peoria Ave. Chicago 

ENgelwood21, Ill. Telef. 
4-5638.

b) p. Vladui 
už atliktą darbą 
te komitetas reiškia padėką ir , 
linki sėkmės ateities studijose. ,

c) Remiantis 1952 m. ba- < 
landžio mėn. 6 d. sporto kiu- i 
bu atstovų bei sporto darbuo
tojų suvažiavimo nutarimu ir 
Kanadoje veikiančių lietuvių 
sporto klubų įgaliojimais p. Ša 
počkinas, gyv. Toronte įėjo i 
Vyr. FASK-to sudėtį ir nuo 
i!>52 mt. gruodžio mėn. 6 d. 
patvirtintas pilnateisiu nariu 
Kanados atstovo pareigose.
2. Šiaur. Amerikos Lietuvių 

Sporto Apygardų vadovų
paskyrimai

Remaintis Šiaur. Amerikos 
Lietuvių Sporto Organizacijos 
Statuto Skyr. V., par. „a“, ir 
Vyr. FASK-to 1952 mt. gruo
džio mėn. 6 d. nutarimu, Šiaur. 
Amerikos liet. Sporto Apygar
dų vadovais, jiems asmeniškai 
sutinkant, skiriami:

a) Vidurinių Vakarų Sporto 
Apygardai — p. Alg. Nasvytis, 
gyv. 1380 Ansel Rd. Cleveland 
o, Ohio. Telef. SW — 5-3260.

b) Rytų Sporto Apygardai
— p. Aleksandras V akselis, 
gyv. 85-09, 88-th. Str. Woodha 
ven 21, N. Y.

c) Kanados Sporto Apygar 
dai — laikinai eiti pareigas p. 
Šapočkinas, gyv. Toronte, Onl.
3. Raginimas Lietuvių Sporto

Klubams.
Ryšium su ankščiau, per ke

lis kartus skelbta Šiaur. Ame
rikos liet, sporto klubų regis
tracija, Vyr. FASK-te registrą 
cijos prievolę atliko šie klubai: 
Čikagos „Perkūnas”, Čikagos 
„Gintaras", Čikagos ASK „Li- 
tuanica“, Hamiltono „Kovas“, 
Montrealio „Tauras“ ir Oma- 
hos „Lituanica“. Visi kiti vei 
kiantieji, bet dar neužsiregis- 
travę lietuvių sporto klubai, 
paskutinį kartą raginami arti
miausiu laiku užsiregistruoti 
Vyr. FASK-te adresu: Edm. 
Vengianskas, 6100 So. Peo
ria Ave., Chicago 21, Ill., su
teikiant apie save šias žinias
— klubo pilnas pavadinimas, 
pirmininko adresas, klubo 
valdybos sąstatas nurodant 
pavardes ir adresus, narių skai 
eitis — vyrų, moterų, jaunių, 
narių rėmėjų, veikiančios spor 
to sekcijos. Šia proga pastebi 
ma, kad visi klubai, neatlikę 
registracijos prievolės iki 1953 
m. sausio mėn. 25 d., Vyr. FA 
SKte bus skaitomi, kaip neeg
zistuoją ir kaipo tokie išeis is

PR. GVILDYS
Sausio mėn. 3d. Toronto sta 

io teniso klube užsibaigė Onta 
rio meisteriui išaiškinti turny
ras, kuriame vytietis Pr. Gvil- 
dps vyriškai iš nepalankiau
sios padėties išveržė pergalę ir 
kartu meisterio titulą. Nuga 
Įėjęs pusiaufinalyje W. Wic- 
kens 10—21, 22—20, 21—16, 
ir 21—19, mūsų tautietis baig 
įnėj priešininku gavo pajėgų 
tenisininką Steve Kraus, kuris 
prieš tai poroje turnyrų jam bu

Adamkavičiui 
Vyr. FASK-

atletika. V y 
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VĖL GRĮŽTA
naudai, nenusimenąs vytietis 
atkakliai išlygino ir persvėrė 
savo naudai. Susitikimas po 
įtemptos kovos baigėsi 12 — 
21, 13—21, 22—30. 21 —19 ir 
21—18 rezultatu. Kitas vytie 
tis R. Paškauskas buvo išelimi 
nuotas prieš pat pusfinali.

Minėtame turnyre dalyvavo 
daug mūsų kaimynų latvių te
nisininkų, kurie, atrodo, esą at
kreipę rimtą dėmesį į šią spor
to šaką. Vyrų dvejete dvi lat 

vo prisegęs minusą. Nežiūrint vių poros buvo prasimušę iki 
pradinių 2:0 ir trečiąjam lemia pusiaufinalio, bet ten vienai 
majeme sete 20—16 savo ne- porai pritrūko sportiškos lai-

'JOJIMO!

INFORMACIJA :
vakarais 18 — 21 vai.
šeštadieniais 10--13 vai.

DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO
BILIŲ IR SUNKVEŽIMIŲ. BE TO GREITAI IR 
SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FOftD-MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD

BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

„LIETUVIŲ DIENOS” I
Mėnesinis iliustruotas lietuvių ir anglų kalbomis žurnalas $ 

užsisakytinas visiems. a
Kiekviename numeryje telpa virš 40 puošnių ir aktualių •}. 
nuotraukų iš lietuvių gyvenimo ir veiklos pasaulyje. Pa- & 
rašai po visomis nuotraukomis duodami abiem kalbom, h 
Kiekviename numeryje skaitytojas ras įdomių ir aktua- 

lių straipsnių ir beletristikos.
Lietuvių Dienos“ prieinamos ir čia gimusiems bei 

taučiams, nes jos turi anglišk ą skyrių.
Pasiuntus savo adresą, vienas numeris siunčiamas 
pažinimui nemokamai. Metinė prenumerata 4,00 

Rašyti: „Lietuvių Dienos“, 9204 S. Broadway, 
Los Angeles 3, Calif.

L PO SVETIMU

kita-

susi- 
dol.

1638

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO
bet

Alberto N orkeliuno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

U Z $ L 000'00

it Veda sktn. inž. J. Bulota
* VYSK. V. BRIZGYS SKAU

J J. E. Vysk. V. Brizgys 
L lankydamas Toronto lietu- 
» vius, gruodžio mėnesio 
S pradžioje, specialioje audijen- 
v cijoje priėmė Lietuvos Skautų 
to Brolijos Vadija. Vyriaus. Skau 
to tinikas prof. Štp. Kairys, pri- 
® statęs Ekscelencijai Vadijos na 
to rius, pasakė kalbą. Jis padė
to kojo Ganytojui už lig šiol teik
to tą skautams efektingą morali
nį nę paramą, apibūdino Brolijos 
to darbus, išryškino ateities per
to spektyvas, jautriais žodžiais 
to priminė skautų žengiamą ideji 
to nį kelią. Kartu įteikė mielą-

p<- dieną apdraudžia Jūsų visa turtą iki $ 1.000. J^rn svečiui 1152 in- ..Skautų 
-r -z -i * Aido komplektą. Atsakyda

mi mas, Ekscelencija pasidžiaugė 
to skautų veikla išeivijoje ir pa
to brėžė, kad Bažnyčia visuomet 
to labai vertino didelį skautybės 
to įnašą jaunimo auklėjimo dar-

.01
Sąžini ngas patarnavimas visose draudimo srityse.

Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių.

5637 Jeanne C’Arc Ave., Montreal 36, Que.
Telefonas: CL 2363

Duodame ir kreditan

5d x
363 ST. CATHERINE St. W. netoli Bleury HA 0888

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodi!
■ CVMA 3 LONG H 
H 3U1.0 V.' si OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai

Mokame augščiausias 
už seną auksą ir J<

EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

x

) PRITYRĘS kVALH-TKUOTAS .
LIETUVIS LAIKRODININKAS (

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

i s . ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran
genybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos. 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

daugiau gilintųsi į pasaulėžiū
rinius dalykus. Siu laikų in
telektualams trūksta kultūri
nio bei dvasinio gilumo. Skau
tų pasirinktas kelias esąs ge
ras, — anot Ekscelencijos, jis 
negalėtų nė pasiūlyti kitaip 
veikti. Baigdamas jis palinkė
jo visiems LSS Vadijos na
riams nenuilstamai dirbti jau
nimo auklėjimo darbą ir toliau 
likti idealistais, 
gyvenimas esąs gražus ir pras 
mingas.

Vyriausis
Įteikdamas Ekscelencijai antrą 
ji „Skautų Aido" komplektą, 
paprašė jį perduoti J. E. Arki 
vyskupui J. Skvireckui. Eksce 
iencija pažadėjo tą komplektą 
perduoti kaip Lietuvos skautų 
Kalėdinę dovaną.

Audiencijos pabaigoje J. E. 
Vysk. V. Brizgys maloniai su
tiko ateityje suteikti pasikalbę 
jimą skautiškąjai spaudai jau
nimo auklėjimo klausimais.

nes tik tokiu

Skautininkas,

.1
ta-

V1SIEMS LIETUVIAM.1 GERAI ŽINOMAS
f LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT
FUNERAL DIRECTOR

•4

'NELAIMIŲ AVĖJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI .

: 2102 FULLUM ST. AMherst 0694 Į

dono pokalo nugalėtojui, buvo 
surinkta apvali sumelė sustip
rinti jį materialiai ir išlaikyti 
šį fenomenalų teniso žaidėją 
mėgėjų eilėse, kad jis ir to
liau galėtų ginti valstybės 
spalvas.
Nežiūrint vėliau sekusių gerų 
tarnybų ir prekybinių pasiža
dėjimų, abu žaidėjai susivilio
jo amerikiečio J. Kramer, ku
ris yra ir pasaulio profesiona
lų meisteris, pasiūlymu už 90 
rungtynių įsikrauti 100.000 do 
lerių. Po to seks žaidimo 
maršrutas po visą pasaulį, įskai 
tant ir Australija, kurioje tuo 
tarpu dėl tokio nelaukto žygio 
pakilo kritikos ir nepasitenki
nimo nuotaika.

Prieš sausio pabaigą visa J. 
Kramerio grupė su naujausiom 
austrlaų žvaigždėm pasirodys 
Kanadoj Toronte ir gal būt dar 
Montrealyj. ap.

Latvė Jenija Kapostine,in ę s.
kuri yra Kanados mot. meis- 
terė, užtiko nelauktą siurpry- 
zą — pusiaubaigmėj buvo pri
versta nusileisti vienai vieti
nei sportininkei.

Šis turnyras ir mūsų tautie
čio pergalė rado įvertinimą vi
soje Toronto didžioje spaudo-

DAVIS TAURĖS ŽVAIGŽ
DĖS PROFESIONALAI
Australijos teniso pažibos F. 

Sedgman ir K. McGregor, ku
rie pirmu kartu savo šalies te
niso istorijoj paeiliui per 3 me
tus iškovojo ir pakartotinai 
apgynė Davis taurę, tuo pa
laužiami amerikiečiu (mono
poli, baigė saavo mėgėjų die
nas. Jau anksčiau Australijoj 
vieno dienraščio iniciatyva F. 
Sedgmaniu, taip pat Wimble

TŲ BROLIJOS VADIJOJE. 
tams-tėms nupirktas stovykli
nis inventorius. Susirinkime 
svarstyti tolimesnės skautų 
veiklos rėmimo reikalai, kaip 
būklo suradimas, stovyklavie
tės įsigijimas ir pn.

Išrinkta nauja šio būrelio 
valdyba: pirm. Bartkus, vice
pirmininkas — Gaižutis, sek
retorius — Mockus, iždininkė 
— Jokubauskienė ir narys — 
Bružas.

Teskatina šis gražus cleve- 
landiečių pavyzdys ir kilų vie
tovių skautų tėvus bei bičiu
lius sukrusti ir tvirtai remti 
skautiškojo jaunimo darbus.

SKAUTŲ AKADEMIKŲ 
ŠVENTĖ

Spalio 18 d. Akademinio 
Sakutų Sąjūdžio Adelaidės sky 
rius paminėjo akademinės skau 
tybės įsikūrimo Lietuvos Uni
versitete 28 metų sukaktį. Ta 
proga įvykusios sueigos metu 
keturi skyriaus junjorai davė 
senjoro pasižadėjimą ir jiems 
uždėtos spalvos. Skyriui da
bar vadovauja senj. T. žuraus- 
kas.
Pažymėtina, kad ASS Austrą 
lijos žemyne yra išsivystęs stip 
rią kultūrinę ir tautinę veiklą. 
Akademinį Skautų Sąjūdį so- 
daro tremtyje atsikūrusios V. 
D. Universiteto studentų or
ganizacijos — Akademinių 
Skaučių Draugovių Sambūns 
ir Lietuvos Studentų Skautų 
korporacija „Vytis“.
SKAUTYBĖ BERNIUKAMS

L. S. B. Vadija ryžosi leisti 
lordo R. Baden - Powellio 
„Skautybė Berniukams“ ant
rąją laidą lietuvių kalba. Kny
gą spausdins vyresn. skilto. J. 
Danaičio „Bangos“ spaustuvė 
Toronte, kurioje dabar spausdi 
narna daugumas skautiškųjų 
leidinių. „Skautybės Berniu
kams pirmoji laida buvo išleis
ta 1934 m. Kaune. Ji buvo iš
versta ir sulietuvinta a. a. sktn. 
Vikt. Kamantausko. Vadijos 
prašomas vyresn. sktn. dr. 
Vyt. Čepas sutiko pirmąją lai
dą perredeguoti ir paruošti 
spaudai. Knygą meniškai api 
pavidalins vyresn. skiltn. Vikt. 
Bričkos. Sunki problema yra 
—lėšų sutelkimas šiai knygai 
išleisti. Ją skautai bandys 
spręsti savo jėgomis.

PACIFIKO JAMBOREE.
1952 m. gruodžio 29—1953 

m. sausio 9 dienomis Australi
joje prie Sidney buvo Ramio
jo Vandenyno Jamboree. Joje 
Lietuvos skautus atstovavo 
Sidney liet, skautų vietinin- 
kija.
AMERIKOS SKAUTŲ JAM 

BOREE 1953 M.
1953 m. liepos mėn. prie San 

ta Anna, Calif., bus 3-ji Boy 
Scouts of America tautinė jam 
boree. L. S’. B. Vadija dėka 
gerų ryšių su B. S. A. centru 
numato šion stovyklon pasiųs 
ti reprezentacinį mūsų skautų 
vienetą. Ta garbė teksianti 
Los Angeles vietininkijai, ku-

BOSTONO SKAUTŲ 
PADĖKA.

Prof. sktn. Ig. Končiui 
riame skautišką Dėkui už tra
dicinę 5 dol. auką vietoje Kalė 
dų ir Naujųjų Metų sveikini
mų.

Bostono Skautų Vietininkiįa.

SKAUTŲ SĄSKRYDIS 
PRIE NIAGAROS.

Vyriaus. Skautininko „Kri
vūlė” praneša, kad 1953 m. 
(birželio gale — liepos pra
džioje) prie Niagaros bus 3— 
4 dienų sąskrydis Lietuvos 
Skautų S-gos 35 m. sukakčiai 
atžymėti. Jame dalyvaus skau 
tininkai-kės, vyresn. skautės, 
sk. vyčiai .jūrų skautai-tės ir 
akademikai skautai-tės. Po sąs 
krydžio ten pat bus vienos sa
vaitės sk. vyčio ir kt. vyresn. 
skautų lavinimo stovykla.

VEIKLŪS SKAUTŲ RĖMĖ
JAI CLEVELANDE.

Clevelande buvo skautų tė
vų ir rėmėjų būrelio susirin
kimas. Šis būrelis pasireiškė 
labai efektyvia talka Cleveian- 
do skautų ir skaučių vietinin- 
kijų darbuose. Buvo surinkta riai vadovauja pasktn. V. Pa
per 1.000 dol., už kuriuos skau žiūra.
K —~w----- stu-------

391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL.!

CAPITOL FURNITURE CO.,
Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radijo aparatų 1 
ir elektrinių reikmenų. Visi kiti Jūsų namų reikmenys. 
Mūsų prekybos vedėjas, lietuvis, J. RUSSELL yra • 
krautuvėje kasdien Jūsų maloniam patarnavimui.

TEL.: LA 8621.
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į DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS : SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED ST. CHICAGO 8, U. S. A.

7 Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. •
) Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. ■

MAŽOSIOS LIETUVOS TARYBOS ATSTOVO NE...
Atkelta iš 3 puslapio, 

jau VLIKui reikėjo elgtis de
mokratiškai, 
Lietuvos — Lenkijos istorijo
je taip nelaimingai pasireišku 
sį ,,liberum veto“.

Reikia manyti, kad minėtai 
aritmetikai prieš skaičių mėne
sių pasibaigus, jau buvo laiKJ 
reikalą sutvarkyti. Bet ligi 
>iol laukta veltui. Dalykas nei 

kiek nepasistūmėjo pirmyn. Ka 
ne čia reikalas? Priešingai 
grupei VLIKe nustojus du ats 
.ovu, padėtis pasidarė tokia, 
xad tokiam nutarimui šian
dien būtų reikalinga dauguma. 
Mgi šiol bet net nebuvo girdė- 
.i, kad VLIKo posėdžiuose tas 
Gausimas būtų iškeltas. O gal 
anie penki atstovai tuomet tei
giamai balsavo, kadangi buvo 
tišku, kad reikalas nepraeis. 
VLIKo artybėje gyveną as
mens turėtų stengtis šitą klau
simą išaiškinti ir šį reikalą pa
stūmėti pirmyn. f

Tai yra ta žaizda, kuria VI,I 
Kas jau ilgokai serga ir nerodo 
tendencijos pasveikti. Klaipė
dos krašto gyventojų akimis 
žiūrint, šitas veikimas yra: 
„ana nelaimingoji juodoji i au
ra, kuri per 15 metų sistema- 
ingai gadino santykius tarp 
Didžiosios ir Mažosios Lietu 
vos gyventojų. ”

Buvo girdėti pastabų, dėlko 
MLTarybos žmonės nepasiten 
kiną, nes jų atstovas p. Marty 
nas Brakas jau ilgesnj laiką dil
bas Vykdomojoje Taryboje. 
Reikia pabrėžti, kad VT nėra 
VLIKas ir kad einant VLIKo 
terminologija, Vykdomoji Ta
ryba yra tik VLIKo organas 
ir p. Brakas jos tarnautojas su 
visai konkrečiai aprėžta atsa
komybe (revendikuojamiems 
kraštams). Jis nėra VLIKo 
narys ir neturi balso jame. Gau 
tomis žiniomis jis jau išvy
kęs į USA, o jo vieton yra 
p. Gelžinis. Sprendžiantis or
ganas yra VLIKas ir jame ML 
T žmonės nori turėti pilnatei
sį atstovą.

Nesuprantamas nutarimas.
Ir greitoje ateityje nenuma

toma simptomų reikalui sutvar 
kyti. Trumpai prieš Velykas, 
New Yorke, įvyko pasitarimas 
tarp VLIKo įgaliotinių ir Free 
Europe patariamosios grupės 
su ALT vykdomųjų komitetu. 
Iš Naujienose tilpusios žinu
tės patyrėme, kad su Mažo
sios Lietuvos prezidiumu susi
prasta ta prasme, kad pirma 
turės būti išsiaiškinta VLIKo 
;r kitų veiksnių pažiūra į Ma
žosios Lietuvos ateities klausi 
.ną. Kai paaiškės, koks Ma
lajai Lietuvai bus skiriamas 
.aidmuo išlaisvintoje Lietuvo- 
c, tuomet bus aiškesnis Mažo 
i.us Lietuvos atstovo uždavi
nys VLIKe, jeigu jis į jį įeitų, 
ruomet iškils konkretus klau
simas dėl Mažosios Lietuvos 
atstovo kvietimo į VLIKĄ“.

Sunku iš šitų eilučių tikrai 
suprasti, kas už jų slepiasi. Pa 
slapties čia būtinai yra. Didy
sis prancūzų politikas Talley
rand, pergyvenęs tris politi
nes sistemas, yra pasakęs: Die 
vas žmogui davė kalbą, kad ja 
paslėpti savo mintis.

VLIKo ir jam artimų orga
nizacijų žmonės, matyti, šitą 
gudrybę irgi pažįsta, nes šiaip 
jie nebūtų pasireiškę taip su- 
Klausuluotai. Iš šito pareiški 
mo galima spėti, jog viršui 
minėti organai jau dabar nori 
su suinteresuotomis pasaulio 
galybėmis išaiškinti Mažosios 
Lietuvos politinį likimą. To
kių patarimų jau anksčiau kai 
kuriuose lietuviškuose laikraš 
šiuose buvo duodama. Perei
tą rudenį vienas Kanadoje išei 
nąs laikraštis ragino tartis net 
su buvusiu Hitlerio patikėtiniu 
dr. Strasseriu, dabar gyvenan
čiu egzilėje Kanadoje, kad jam 
grįžus į Vokietiją ir patekus į 
valdžią, būtų garantuotas Ma
žosios Lietuvos likimas.

— O, Sancta Simplicitas — 
sušuko Jonas Hus, vedamas su 
deginti ir matydamas, kaip se
na moterėlė atnešė keletą šake 
lių padidinti jo laužą.

Vilkui iš tikro linkėtume pa 
sisekimo jo politiniuose ir dip
lomatiniuose pasitarimuose, jei

bet nereikšti ana

gu jis tikrai būtų pripažintas 
tarptautinės teisės subjektu ir 
jeigu Mažosios Lietuvos atei
ties klausimas tokiu lengvu bū 
du būtų išaiškinamas, kad jam 
vėl neprisieitų nesulaukti au
diencijos ir kad vėl per vėlai 
nenuvyktų parašams.

Naivus yra toks nutarimas. 
Nėra jokios pasaulinės galy
bės, kuri šitą klausimą šian
dien arba netolimoje ateityje 
glaėtų išaiškinti ir jį visiems 
laikams galiojančiai išspręsti. 
Politinis gyvenimas yra amži
nas bangavimas pasaulio vals
tybių ir tautų tarpe. Tautos 
kyla ir dingsta, valstybių sie
nos keičiasi beveik kas gene
racija. Valstybių tarpe eina 
amžinas grūmimasis dėl egzis 
tencijos. Joks politinis asmuo 
arba politinė organizacija nei 
šiandien, nei rytoj negali duo
ti galiojančių garantijų del 
Klaipėdos karšto arba Mažo
sios Lietovos ateities. Taip pa 
prastai neatstatomos sugriau
tos valstybės.

Bet kas svarbiausia: VLI
Kas čia visiškai užmiršta, kad 
pirma turi būti išlasivinta pa
vergtoji Lietuva ir kad toji tik 
tuomet, kaip suvereninė vaisty 
bė, galėtų reikšti savo pažiūrą 
Mažosios Lietuvos reikalu. U 
gal tai jau bus per vėlu. Tuom 
tarpu VLIKas šituo atžvilgiu 
yra bejėgis. To jis neturėtų už 
miršti.

Manau, kad visi šito straips 
nio skaitytojai sutiks su mano 
nuomone, kad prie Didžiosios 
ir Mažosios Lietuvos išlaisvi
nimo reikia eiti sujungtomis 
a Me jų kraštų jėgomis, palaips
niui, vieną reikalą atlikus tver
tis kito. Mes turime puikiau
sių pavyzdžių iš netolimos pra
eities, kur valstybės išlaiky
mui arba jos tikslams pasiekti, 
buvo sujnugtos ir paskutiniau 
sios savo krašto ir net svetimu 
tautų jėgos. O šitame atsitiki
me atstumiami net patys tau
tiečiai. Nė vienas kraštas ne
gali laukti iš kito politinės ma
lonės ir nė viena tautos dalis 
neturi teisės atstumti kitą tau
tos dalį, norinčią dirbti šitą 
kilnųjį darbą. Jeigu tai visgi 
daroma ir gal sąmoningai, pa
slėptomis mintimis, tai tuo 
atliekamas didelis tautinis nu
sikaltimas. Visi užinteresuoti 
asmens turėtų šitą įsisąmonin
ti. Vargu, ar pasaulio istorijo 
je surastum panašių dalykų.

Po visų VLIKo išaiškinimų 
apie Mažosios Lietuvos atei
ties klausimą, apie jai skiria
mąjį vaidmenį laisvoje Lietu
voje, Mažosios Lietuvos ats
tovas bus kviečiamas į VLIKą 
atsisėsti prie parengto puotai 
stalo. Panašiai darė anas Nau 
jojo Testamento karalius, ku
ris prengęs vestuves savo sū
nui, paskerdus jaučius ir tt., iš 
siuntė savo bernus kviesti sve
čių į puotą. Bet pakviestieji 
tuomet atsisakė ateiti, nes bu 
vo užimti kitais reikalais.

Laikas bėga, laikas gydo 
žaizdas, laikas eina ne tik mū
sų naudon bet ir nenaudon. Su 
laiku keičiasi žmonės ir jų pa
žiūros, senosios generacijos ei 
na į kapines, naujos išeina į 
gyvenimą. Senosios idėjos 
dingsta su išmirštančia gene
racija, naujos idėjos gimta nau
jos kartos smegenyse. Atstu
mus tautos dalį nuo viso vei
kimo ir atsakomybės, ji gali lik 
ti desinteresuota, pasiduoti ki
toms idėjoms, gali nueiti kitais 
keliais. Šitą mes jau patyrėme 
netolimoje praeityje. Šios po
litinės klaidos nereikėtų kar
toti. Ją visvien kartojant VLI 
Kas ir visos jam pritariančios 
grupės ima ant savęs didelę po 
litinę nuodėmę, nuo kurios vai 
gu bus atpirkimo.

Kaip ir bebūtų, Mažosios 
Lietuvos Tarybos atstovo pri
ėmimą į VLIKą, visvien1 kokiu 
titulu, skaitome esminiu daly
ku, kurį reikia vykdyti gali
mai tuojau ir nelaukti ligi vir
šui minėto karalaičio vestuvių.
Lietuviškų grupių pretenzijos 

j didesnę Mažąją Lietuvą.
Laikraščiuose radome ir dar 

randame straipsnių, visu įky
rumu reiškiančių pretenzijų ne 
tik į istorinę Mažąją Lietuvą, 
bet daug toliau į vakarus. Čia

Bendrovė siunčia maisto siuntinius į Vokietiją ir kitus kraštus, išskyrus SSRS. Pristaty
mas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami iš Europos sandėlių.

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60
B. 20 sv. cukr.—$ 4.70

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50
B. 20 sv.kv. miltų $3.90
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25
Siunt. Nr. 11—$ 6.50
5 sv. cukraus

Pilnas draudimas.
1 . šokolado
2sv. kakavos
4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.

5 sv. baltų kv. miltų
3 sv. gr. kiaul. taukų
1 sv. šokolado
1 sv. kavos

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
Siunt. Nr. 19 — $ 9.95
4 sv. rūk. lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos

Siunt. N r. 12— $ 6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaul. taukų

Siunt. Nr. 22—$ 5.50
3 sv. gi. kiaul. taukų
3 sv. rūkytų lašimų
3 sv.cukraus 
t sv. šokolado

i
i%

NL” ADMINISTRACIJA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1390 DUNDAS St. We st, Toronto.

(tarp Gladstone ir Rushholme Rd.
PRIIMA LIGONIUS IR GiMDYVES ŠIOKIADIE
NIAIS 2—4 ir 6,30—8 vai. arba pagal susitarimą

Telefonas LO 1794

7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle TR. 7412.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
■’ Gerard Cool 4337 Verdun J. Alcide Blais, 29—-4ieme 
č, Ave., Verdun. YO 3323. Avenue, Ville Lasalle.
S TR. 7849.

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

prašo Gerb. Skaitytojus atnau
jinti prenumeratą 1953 metams

Jono LADYGOS 
baldų 

studijoje 
„A K T 1 S“ 

priimami užsakymai ir pa
taisymai sofų, fotelių 

chesterfields}. „St. Lo
uis Textiles“ medžiagų ir 
baldų atstovybė fabriko 

kainomis.
Biuras St. Denis 1251,
(prie St. Cathemre). Spe 
ciahai lietuviams šešta

dieniais iki pietų.
Telef.: TAIon 3345.

it 17— jC ..—-0£= - ----- --- Jt----- Jt -Mr— - ■■

į Lietuviška moterų kirpykla
įj DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

se

K

X 
n

TRUMPA
LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.
—-oe- MW—If—------- w.--a? — it 
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LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 
JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

Ville Lasalle.
A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

—....................... ............————— (t

Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių (v v» 
apdraudimus, geriausiomis sąlygomis. (J

Skambinkite teleionu arba užeikite:
Kasdien:

Nuo 9 ryto iki 7 vak.
Tel. Fa 6844

Antradieniais ir ketvirta- '? & 288-6 Ave. Ville LaSalle.
z) i o m ai t mm x ilzi II) vi) w v

Audžiu tautinius rūbus.
JUOSTAS, PAGALVĖLES, STALTIESĖLES, UŽUO
LAIDAS ir kt. NEAUKŠTOS KAINOS.

Aki. Bebėnaitė-Puniškienė.
dieniais nuo 8 iki 10 vak. J?

C. r- -r ft3664 St. Famine St.
Tel. HA 6708 Montreal,Que. «

>

LIETUVIŠKA

Mėsos krautuvė
Sav. J. ir K. Guzevičiai. Tel. DO 5817

2379 Rosemount Blvd., Montreal.

DANUTĖ STRAZDAITĖ

321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081

kia fantazija galime įjungti į 
Mažosios Lietuvos sienas. Til 
po daug straipsnių viename 
Kanados laikraštyje, kurių au
torius, kaip vėliau iš polemikos 
patyrėme, skaitėsi net VLIKo 
narys. Ir JAV išeiną laikraš
čiai tame klausime neatsiliko. 
Kai kurie redaktoriai tiek įsi
karščiavo, jog net atsisakė at
spausdinti priešingos nuomo
nės rašinius. Reiškia, kraštų 
norima, bet be jo žmonių, ir be 
jų veikimo.

Tuo dabartinio VLIKo vei
kimas tampa absoliučiai nebe
suprantamas. Nejaugi VLIK 
as ir jam artimi politikai ma
no šituos kraštus gauti be iš 
šitų kraštų kilusių žmonių pa ■ 
galbos ir veikimo? Gal jie ma 
no tuos kraštus gaut ibe gyven 
tojų, kaip kad seniau ūkinin
kas nusipirkdavo žemės skly
pą be trobesių.

Manau, kad tai didelė klaida. 
Tegu niekas iš senesnės ir jau
nesnės generacijos neįsivaizdi
na, kad Klaipėdos kraštas 1919 
m. būtų tapęs atskirtas nuo Vo 
kietijos, jeigu jame daug me
tų nebūtų veikusi prūsų lietu
vių rezistencinė grupė, prūsų 
lietuvių taryba ir daugel kitų 
žmonių, kurie pakartotinai rei 
kalavo Prūsų Lietuvos atsky
rimo nuo Vokietijos. Toliau 
tegu niekas nemano, kad 1923 
m. sausio 15 d. Klaipėdos kraš
tas būtų buvęs sujungtas su 
Lietuva, jeigu tam nebūtų dir
vos paruošę tų laikų politiniai 
veikėjai su Martynu Jankum, 
Jokūbu Stikliorium, dr. Gaiga
laičiu ir pačiu Erdmonu Simo
naičiu priešakyje. Tik šitų or
ganizacijų ir vietinių veikėjų 
daugiametinis darbas sudarė 
pamatus naujai Klaipėdos kras 
to politinei padėčiai. Kitaip 

minimos vietovės, kurias tik la manyti, reiškia didelį nesiorien

tavimą tos rūšies politiniuose 
klausimuose.

Sveika politinė nuomonė.
Su pasitenkinimu skaičiau 

konsulo J. Budrio paskaitą 
Montrealy, pavadintą „Klaipė
dos 
Šitos 
goję kalbėtojas 
mingai pasakė: „Mažosios Lie
tuvos broliai nėra separatistai, 
o vis dėlto jų noras turėti savo 
atstovą vadavimo organe yra 
pilnai pagrįstas. Jeigu mes no
rime, kad visi skirtumai tarp 
abiejų kraštų švelniai ir grei
čiau išnyktų, turime netik ne
atstumti tremtyje esančius 
klaipėdiečius, bet įtraukti į lais 
vinimo reikalą ir visus lietu
vius rytprūsiečius, kad toks pil 
nateisis Mažosios Lietuvos ats 
tovas vadavimo organe būtų 
neįleistas, bet skubiai ir nuo
širdžiai pakviestas 
sveikintas“.

Tai yra protingi 
mens, vadovavusio 
kilimui, buvusio daug metų 
gubernatorium ir gerai supran 
tančio Klaipėdos krašto ir vi
sos Lietuvos reikalus. Kiekvie 
nas iš to krašto kilęs arba 
kraštu gerai susigyvenęs 
muo negali kitaip galvoti. 
Budrio pareiškimas yra

conditio sine qua non
abiejų kraštų geram sugyveni
mui. Bet ligi šiol šitie žodžiai 
liko balsas pranašo, šaukiančio 
tyruose.

Bet mes nenustojame vil
ties tikėti, kad šitas balsas kai
tą pasieks ir VLIKe susibūru
sių politikų ausis .
Toronto, Ont. 1952 m. gruo 
džio m. 27 d.

krašto įjungimas“, 
paskaitos pabai- 

labai reikš-

ir ten

žodžiai 
krašto

pa-

as- 
su- 
ten

su 
as-
P.

x
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SUSI V ĮEIS JI M AS
L1EIUI1U AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE Or AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA 
įkurta 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Nariais priima'mi abiejų lyčių lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metų
Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 

Iš Susivienijime Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN A L L I A N C E OF AMERICA. 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

BELLAZZI - LAMY, INC
7679 George St.,TR 5151 Ville Lasalle.

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insu’iacija, i en - Test, Masonite, statybinis popieris.

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS 1

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

CLEANERS
OYERSC0.

M O N T R R A L t 5

Mes valome ii dažome 
įvairius, kaip vyriškus 
taip moteriškus drabužius. 
Taip pat išvalome apsiaus 
tus nuo lietaus uždedami 
jiems „Drex“, Kad neper- 
leistų vandens ir duotų 

gražesnę išvaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir fo
telius (Chesterfields), gar 
dinus lengvus ir sunkius. 
Sutaisome rūbus (iširi
mus), įsiuvame sagas ir 
pan. Kiekvieną orderį pa 
imame iš namų ir pristato

me į namus.

Už mūsų atliktą darbą 
garentuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti: 'IR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas,

A. Majau&kas.

Aliard Tr 1135
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į Hamiltono ir jo apylinkės alyva apšildymo kontraktorius

g K-TRUMPlCKAS
g Įrengiami nauji ir remontuojami arba pataisomi seni aly- 
g vos apšildymai - Oil Burners — į naujas arba senas kros- 
g nis pigiausiomis kainomis ir išsimokėti iki 2 metų. Taip 
y pat taisomi vietiniai ir europietiški radijo aparatai ir šal

dytuvai. Apžiūrėjimais ir ptarimai atliekami
g nemokamai — veltui.y Prašoma kreiptis: Spadina A..Hamilton, Ont'.TIf. 9-20-35
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K. L. B. WELLANDO APYLINKĖS V-BA Š. M. SAU
SIO MĖN. 17 D. 7 V AL. VAKARO ERDVIOJE IR 
PUOŠNIOJE SLOVAKŲ SALĖJE 162 HAGAR ST.

WELLAND RENGIA LINKSMĄ

HAMILTON
PRADĖTAS LIETUVIŠKOS SPAUDOS

no ap. valdybą ir revizijos ko
misiją. Kandidatų sąrašai tu
ri- būti pristatyti iki sausio m. 
18 d: 24 . vai. Plačiau apie tai 
praeitame NL nr.

TF HAMILTONO SK.
atrodo, dės pastangas, idant va 
sario 
kos 
T F

vajus Hamiltone, kaip teko pa 
tirti, vyksta sėkmingai. Be 
kanadiškos spaudos užsisako
mi ir kitu kraštų laikraščiai - 
- žurnalai, daugiausiai JAV.

Vajaus komisija, vasario m. 
7 d. rumunų salėje, rengia pir 
mąjį spaudos balių, i kuri at
vyks ir visų 3-jų laikraščių re
daktoriai. Be to, programos is 
pildymui yra pakviesti: iš Bro 
oklyno (USA) žinomas akto
rius —— jumoristas V. Žukits iš 
Hamiltono moterų trio.

PEREITAME NL
N r. Įsibrovė klaida: HLDMT 
Aukuras, sausio mėn. 31 d. 
nestatė „Buhalterijos klaidą“, 
bet dar sattys savo stipriau
siame sąstate. Malonius-skai
tytojus atsiprašome. „NL '.

NAUJUOSIUS METUS
Įiąmiltpniečiai sutiko, daugiau
siai savo namuose. Nors buvo 
numatytais bendras NM‘ sutiki 
mas Dainavos salėje, tačiiiu jis 
neįvyko.

Atrodo, kad to priežastimi 
buvo daugelis nemalonių įvy
kių lietuvių salėje, dėl kurių vi 
siems metams Dainavos salei 
yra atimtas leidimas svaigina 
iniems gėrimams.

KLB HAMILTONO AP.
valdyba jau paskelbė' tvarką 
kandiatų statymui Į Hamilto-

16 proga surinktos au- 
būtų tiesiogiai pasiųstos 
Įgaliotinei Montrealyje.

ARTIMIAUSI 
PARENGIMAI

Hamiltone yra numatomi šie: 
sausio mėn. 31 d. HLDMT 
premjera — Buhalterijos klai 
da, vasario mėn. 7 d. rumunų 
salėje spaudos balius ir vasa
rio mėn. 14 d. TF Hamiltono 
sk. Šv. Mykolo salėje tradici
nis kaukių balius .

PEREJTĄ ŠEŠTADIENĮ
Hamiltone įvyko V. Verikai- 
čio koncertas, talkininkaujant 
smuikininkei P. Moor ir muz. 
S. Gailevičiui. Programa buvo 
panaši i to paties solisto įvy
kusi koncertą Toronte.

Po koncerto sekė šokiai.

ASMENYS, 
„raudonojo i

NEŽINOMI
kaip spėjama
jaus“ ‘gerbėjai, naktį, Hamil
tono Me Master Universitete 
iškabino komunistinę vėliava. 
Policija Įvyki tiria. Kbr.

o-

DARBA ATLIEKU 
SĄŽININGĄ I

SIUVU NAUJUS IR
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIU 
P A S I R I N K I M Ą.

KAINOS PIGESNES 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

CRescent 2279.’ 
Kreiptis po 6 yal. vakaro, 
.šeštadieniais — visą dieną.

ti

Daugelį

VIDAUS

metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir 
klinikose Europoje ir Amerikoje.

LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ 
LIGŲ SPECIALISTAS.

3537 PARK AVE. Montred. Tel. HA 7623 .
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

f "-1. *. * — t, v w v l. v

2 BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE į
$ 273 — 1 Ave., Ville Lasalle. *

Tel. TR 8351. į
9 šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.a

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
RŪBŲ SIUVĖJAS

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžia
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai.

E D. KO N D R AT AS.
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. 

Tel. LL 9626.

TEL. FA 0299

Joe’s Butchery & Grocery
1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.) 

(buvusi Juozo Paplausko)
ŠA V. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių maisto produk tai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

Gaminame šviežias ir rūkytas lietuviškas dešras. 
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.

Šokiams gros puikus orkestras, paįvairindamas lietuviš
kais šokiais, taip pat veiks turtingas bufetas su minkštais 

ir kietais išgėrimais bei skaniais užkandžiais.
Prašome Wellando ir kitų Kanados bei Amerikos kaimy
ninių apylinkių lietuvius kuo skaitlingiausiai atsilankyti 

ir linksmai laiką praleisti.
B-nės Valdyba.

NE VĖLUOKITE ir tuoj įsigykite Pelėdos 1953 metų Ka
lendorių 128 pusi., kaina tik 1,20 dol. Vėliau kalendoriaus 
nerasite ir su žiburiu. Turiny pamatysite visą galeriją jums 
pažįstamų, žymių veikėjų šaržų, linksnių ir įdomių karika
tūrų, daug juokų, feljetonų, eilėraščių ir paveiksluotas rau
donasis Stalino kampelis. Kalendoriuje išspausdintos visos 
trys knygos Karalienės Michaldos pranašysčių su Pelėdos 
komentarais ir naujasis sapnininkas. Kalendorių paruošiant 
bendradarbiavo žymūs rašytojai, jumoristai, šaržus ir kari
katūras piešė dailininkai: Penčyla, Bruno Vešota, Romas 

Viesulas, Vladas Vijeikis.
Jau pats laikas užsisakyti ar atnaujinti Pelėdos prenumeratą. 
Žurnalas išeina kiekvieną mėnesį 28 puslapių, metams kai
nuoja 4,00 dol., pusei metų 2,50 dol . Apsimokėjusiems pre
numeratą 4,00 dol. Šis puikus Pelėdos kalendorius duoda
mas dovanai. Užsakymus adresuokite : Pelėda 3153 S. Hal- 

sted St. Chicago S. III.

PADĖKOS
ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS TĖVU KOMITETAS 

DĖKOJA.
laidojimo, lankymą Funeral 
Home, palydėjimą Į amžino po
ilsio vietą, už dovanotus gra
žius vainikus, Kun. E. L. Vai- 
tenheimer ir Kun. P. Jokūbai
čiui už palaidojimą ir pasaky
tus gražius pamokslus, taria
me širdingiausiai ačiū!

Mūsų atskira padėka mie
liems kaimynams: Mažeikams, 
Dambrauskams, Vaseliūnams 
ir Liutkams, už padėjimą ir pri 
sidėjimą paruošti gedulingus 
pietus.

Mums skausmą pamažino 
jūsų visų toks gausus dalyva
vimas laidotuvėse, parėmus 
moraliai, todėl tariame dar 
kartą širdingiausius ačiū.

Žmona ir sūnus, 
Ona ir Jurgis Čėplai.

* * *
Mano didelė ir nuoširdi pa

dėka visiems mane užjautu- 
siems mano nelaimėje, aplan
kiusiems ir apdovanojusiems 
St. Marys ligoninėje, ---- -
mano seimininkams pp. 
ir Antanui Jukneliams, 
Parojui, pp. Jukoniui ir 
kevičių šeimoms, Vytui 
ginai Liesūnaičiams, 
kleb. J. Kubiliui, 
dauskui, Simui, 
čiui, Vitui Slėniui 
i’ai Pinkevičiūteiį p. 
dygai, Vincui Jancevičiui.

Tamstų visų atjautimas su 
mažino mano skausmą, 
labai.

DELHI, ONT.
ŪKININKŲ KLUBO SUSIRINKIMAS

Tėvų komitetas reiškia nuo 
širdžią padėką visiems prisidė- 
itsieras prie mokyklos Kalėdų 

eglutės parengimo. Ypatingai 
dėkojame mokyklos Globėjui 
earap. kleb. Tėvui Dr. J. Kubi

ni S. J. už suteiktas patalpas 
ir kitą pagalbą, K. L. B. Mont 
realio skyriaus Valdybos na
riui švietimo reikalams p. S. 
Kęsgailai už pasakytą kalbą 
vaikučiams, „Kalėdų Seneliui“ 
Dramos Aktoriui p. A. Dikiniui 
gražiai nuteikusiam ne tik ma 
.'mostus, bet ir suaugusius, Mo 
kyklos Vedėjui p. A. Ališaus
kui, mok. kapeliui Tėvui J. 
Aranauskui S. J., mok. B. Lu
koševičienei. mok. Pakulienei, 
mok. Vai! ilienei, kurie tikrai 
nepagailė'o nei darbo, nei lai
ko paruošdami tokį gražų moki 
nių 'p:' - odymą ir registruoda
mi vaikus, p. J. Lukoševičiui ir 
p. L. Urbonui už pagalbą tvar
kant salę.

Taip pat nuoširdžiausią pa
dėką reiškiame „Nepriklauso
mos Lietuvos" ir „Tėviškes 
Žiburių“ redakcijoms už eilėje 
numerių Įdėtus skelbimus ne
mokamai. Tėvų Komitetas.

$ *
Reiškiame širdingiausią pa

dėką Pp. Frenzeliams už pa
rodytą mums tėvišką nuošir
dumą rengiant mūsų vestuvi
nę puotą ir už leidimą pasinau
doti patalpomis.

Taip pat mūsų gili padėka 
priklauso šeimininkėms Z. Pi 
žuvienei, pp. Em. Lyd. Frenze 
lytėms, Aid. Bracienei ir mie
liesiems svečiams už dovanas 
ir atsilankymą.

Liekame jums visiem.; amži
nai dėkingi.

Olga-Mikas Krivickai.

ypač 
Onai 
P- J- 
Mar- 

ir Re 
kun. 

J. Never - 
Baltrušai- 
p. Felici-

J. La-

Ačiū
Stasys Baltauskas.

* * * 
lietuviško erkestro 
prekybininkui p. J.

Mielam 
rėmėjui, 
Jurkša’č’ni už Naujų Metų ma 
lonius sveikinims ir 50 dolerių 
auką orkestrui, įsigyti mikro
foną ir garsiakalbius, nuošir
džiausia padėką reiškia: 
Toronto Lietuviškas Orkestras 

„T r i m i t a s“.
Visiems prisidėjusiems prie 

mūsų mylimo vyro ir tėvo pa
—mm —------- ---------------- mm———

„N E P R I K L A U S O M Ą L I L. T U V Ą“

Amerikoje <r<.tlima <rauth
J. Karvelis, 3249 So. Halstf d St., Chicago 8, Ill.
Lietuvių knygynas, 3322 So Halslcd St., Chicago 8, Ill.
A. Paliulis, 159 Washington Ave., Waterbury, Conn.
VI. Pauža, „Neringa“, 1906—25th St , Detroit 16, Mich.
J. Soclaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y.

------------MW------------- Vk----------- mw—------mm—vr—vm— ■ —SIR

2 Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- 
$ mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
y teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai

Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:
3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

D r. DORA GORDON
Dantų gydytoja

Kalba lietuviškai
Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

'M'---- M...-------- M---- •=H ----------------
GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

fD. E. BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588. 
te---------TT---- ----- ........... - -------- u - . u---

— ■ I -■-t--- . " —" -^f—■■■—-^4

SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS 
Priimu moteriškų ir vynšk1 rūbų užsakymus iš savo ir 
klientų medžiagos. Darbą atlieku pagal naujausias ma
das, švariai ir sąžiningai. Kainos visiems prieinamos. 

1004 Dundas St. W., Toronto, Ont. Telef. LL 3222.
tx t-crTTTM x xrz

Sausio mėn. 4 d. pas p. S. 
Augustinavičių sr. Įvyko L. Ū. 
Klubo susirinkimas. Turėjo bū 
ti renkama nauja valdyba, bei 
vienbalsiai perrinkus pirminiu 
ku p. S. Augustinavičių sr. jau 
tretiems metams pasiliko dar 
vieniems metams ir senoji vai
dyba.

Susirnkime buvo daugiausiai 
laiko skiriama diskusijom na
mų įsigijimo reikalu. Vyravo 
dvi nuomonės: vieni manė, 
kad būtų geriau turėti lietuvių 
namus kur nors arčiau miesto 
ribų, o kiti — tik miesto ribose. 
Atrodo, kad greičiausiai bus 
perkamas tinkamoje vietoje 
sklypas, už esamus klubo ka
soje pinigus, o po to, bus mė
ginama sukelti reikiamą kapi
talą namų statybai.

Tiesa, dar nebuvo svarsto
ma, ar nebūtų naudinga prie 
busimųjų L. Namų steigti že
mės ūiko branžos, gal koopera 
tyvinės formos, prekybą.

Po susirinkimo p. Augusti- 
navičienė visus susirinkimo da 
lyvius pavaišino kavute ir ska
niomis lietuviškomis dešromis.

Korespondentas.

MIRĖ MYKOLAS ČĖPLA
Po ilgesnio negalavimo, Nau 

jų Metų dieną, Branfordo sa
natorijoje mirė Mykolas Čėpla. 
Jo kūnas sausio mėn. 5 d. pa
laidotas Delhi R. K. kapinėse.

A. a. M. Čėpla buvo 52 me
tų amžiaus, kilęs iš Smalny- 
čios km., Krosnos V. Į Kana
dą atvyko 1928 m. ir ilgesni 
laiką gyveno Montrealy. Prieš 
6 metus atvyko į šią apylinkę 
ir buvo gražiai įsikūręs tabako 
farmoje. Deja, per ilgai buvo 
dirba sunkiose fabriko sąly
gose, sugadinta sveikata ir pa
čiame amžiaus tvirtume, kada 
galėjo džiaugtis savo užtikrin
ta ateitimi, jis turėjo išsiskirti 
su šiuo pasauliu.

Velionis priklausė LaSaletlc 
parapijai, todėl nežiūrint, kad 
jis buvo pašarvotas Delhi K. 
M. Porter Funeral Home ir pa 
laidotas Delhi kapinėse, buvo 
vežamas į LaSalette bažnyčią 
ir ten laikomos už jį šv. Mišios. 
Vietos klebonas kun. E. L. 
Veitenheimer, mišių metu pa
sakė gražų pamoksią.

Gražūs vainikai ant kapo, 
gausus lankymas F. H., apie

50 automobilių palydėjimas jo 
kūno iš Delhi į LaSalette (apie 
5 ml.) ir atgal, liudijo, kad a. 
a. Mykolas sugebėjo sugyven
ti su savo tautiečiais ir turėjo 
daug draugų.

Po laidotuvių, velionio žmo 
na, p. O. Čėplienė ir sūnus Jur 
gis pakvietė visus laidotuvių 
dalyvius į miesto sale gedulin
gų pietų. Pietų metu vietos 
klebonas Kun. Pr. Jokūbaitis 
savo kalboje pabrėžė, kad ve
lionis nebuvo atitolęs nuo Die 
vo, nors, gal, išoriai to ir ne
parodė. Jis aplankęs prieš mir 
ti jį bent keturis kartus ir esąs 
labai laimingas, kad a. a. M. 
Čėpla, su Dievu širdyje, ramy 
bėję apleidęs šį pasaulį.

Velionis paliko: žmoną, sū
nų 24 metų, brolį Montreaiy, 
brolį ir dvi seseris Lietuvoje.

Korespondentas.

TABAKO AUGINTOJAI 
MEKSIKOJE

Šioje apylinkėje jau daugu
mas senesnių tabako auginto
jų yra atidavę savo išmokėtas 
farmas pusininkams. Patys gy 
vena kaip pas „Dievą už pe
čiaus“. Vasaros metu stengia
si rasti, dėl nuobodumo, kokį 
nors darbelį apie namus, sve
čiuojasi vienas pas antrą bei 
glažiai dalyvauja kultūrinėje 
veikloje.

Atėjus žiemai, kai kurie, lyg 
tie paukščiai, pakelia sparne
lius ir i šiltuosius kraštus.

Šiandien termometrui pa
smukus truputį žemyn, mes 
jau ir apie ausis pasičiupinėja 
me, o mūsų mieli kaimynai, E. 
ir M. Tuinylai ir O. ir J. Stra 
domskiai tikriausiai maudosi 
kur nors Meksikos įlankoje, 
ar gaivinasi palmių pavėsyje.

Kai saulutė pakils augščiau, 
kai jau artės pavasaris, su pir 
maišiais vyturiais, Meksikos 
saulės nudegusiais veidais, jie 
vėl bus mūsų tarpe.

Korespondentas.

PASVEIKO VINCAS 
TREIGYS

Pailsėjęs kurį laiką sanatori 
joje, prieš kelias savaites grį
žo į namus p. V. Treigys.

Kiek teko patirti, p. V. Trei 
gys jaučiasi neblogai ir mano 
artimiausiu laiku, su žmona, 
išvykti i Floridą. Kor.

SKAMBINKITE
PRIREIKUS

TR 3149
ALYVOS V * T j ft M 3 ! OIL 

ledo hm I I U L 1CE
GREITAS IR MANDAGUS PATARNAVIMAS

21 ALEPIN STREET---------------- VILLE LASALLE

LIETUVIS LAIKRODININKAS

ŽUKAS ANTANAS
Tel. TR 4321 1434 Rolland Ave., Verdun.

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

LIŪDESIO VALANDOJ į

KREIPKITĖS PAS |

Laidotuvių Direktorių!
C. Halpin Funeral Home Reg’dJ 

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM | 

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS 

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 8
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VISI APSILANKYKIME SAUSIO 1S-TOS ŠVENTĖJE
ŠĮ SEKMADIENĮ, SAUSIO 18 DIENĄ YRA MINIMAS KLAIPĖDOS KRAŠTO SUSIJUNGIMAS SU VISA LIETUVA, KAS YRA ĮVYKĘ PRIEŠ 30 METŲ, 1923 ME 
TŲ SAUSIO 15 DIENĄ. ŠIOS ŠVENTĖS MINĖJIMO PROGRAMA YRA ŠI: 1. 11 valandą ryto Aušros Vartų parapijos salėje IŠKILMINGOS, tai dienai pritaikomos, 
PAMALDOS; 2. 3 vai .po pietų — IŠKIL MINGA AKADEMIJA D’Arcy McGee salėje, 220 Pine Ave West, a) PASKAITĄ skaitys buvęs Klaipėdos gubernatorius, dabartinis 
Generalinis Lietuvos konsulas Kanadoje mi nisteris VYTAUTAS GY LYS; b) Meninėje dalyje dalyvauja Lietuvos op. sol. E. KARDELIENĖ, pianistas K. SMILGEVIČIUS ir 
p. O. GAILEVI ČIŪTĖ. Maloniai prašome visus lietuvius minėjime dalyvauti ir punktualiai susirinkti. MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ DRAUGIJOS VALDYBA.

A WK'T'ft P, 1L.\I.
KLBM APYLINKĖS V-BA

cviečia visus lietuvius dalyvau 
d Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Dr-jos rengiamame sausio 15 
iienos minėjime, įvyksiančia
me sausio 18 d., 3 vai. pp. D’ 
Acy McGee salėje, 220 Pine 

Ši diena — šiemet 
sueina 30 m. nuo Klaipėdos 
krašto prisijungimo prie Did. 
Lietuvos — yra viena iš svar
besniųjų dienų Nepr. Lietu
vos gyvenime. Suprasdama jos 
reikšmę, visuomenė kuogau- 
siausiai turėtų dalyvauti jos 
minėjime.

ŠEŠTADIENINĖ LIETU-
VIŲ MOKYKLA, 

vedama p. Ališausko, atsakys 
anksčiau lankytą mokyklą, per 
sikėlė į naują mokyklą Verdu- 
ne, Moffat gatvėn, 1280 nume
ris, netoli nuo buvusios mo
kyklos.
GRAŽIAI PAGERBTAS AV 

VARGONININKAS
Ponų Piešinų pora šiomis die 

nomis susilaukė sidabrinių ve
dybinių sukaktuvių. Ta proga 
AV parapijos choras, pryša- 
kyje su savo seniūnu p. Vasi
liausku ir nuoširdžiai talkinin 
liaujant pp. Lukoševičiams, su 
ruošė pp. Piešinų pagerbimą, 
kurio subuvime dalyvavo apie 
80 asmenų. Jubiliatai buvo iš 
kilmingai sutikti. Paskui, su
buvimą vedant Jonui Gudui, 
labai gražiai jubiliatus pasvei
kino parapijos klebonas kun. 
J. Kubilius ir įteikė dovanų 
auksinį laikrodį. Choras 
sveikino savo vadovą ypač gra 
žiai. Jubiliatus sveikino dau
gelis organizacijų, kaip KLB 
Montrealio apylinkės valdybos 
vardu St. Kęsgailą, ateitininkų 
vardu J. Lukoševičius, Katali
kių moterų organizacijos var
iu p. Mališkienė, pavieniai as
mens ir raštu. Jubiliatams gie 
lota ilgiausiu metų ir linkėta 
j-r.ros sėkmės auklėjant gra- 
;ą šeimą ir dirbant muzikos 

rbą. Pobūvis buvo labai gra
JS.

Avė W.

įmonėje, jau sveiksta ir sužrįžo 
į namus. Pasirodo, jo nelaimė 
nėra tokia didelė, kaip pirma 
atrodė. Vis dėlto jo ranka yra 
nukentėjusi. Vilasalietis K. 
Patapas stipriai susrigęs turė
jo atsigulti Victorijos ligoni
nėn. Susirgusi ir Elena Mile
rienė.

Tiktai kartą Toronte! I
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, sausio 17 dieną, 8 valandą vakaro Ea- 

i tono auditorijoje (College ir Yong kampas) ČIKAGOS
LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS, kuriame dalyvauja 

l beveik visi Lietuvos Dramos artistai - profesionalai, 
i STASIUI PILKAI režisuojant ir jam pačiam dalyvau

jant, vienintelį kartą Toronte stato Petro Vaičiūno 
5-kių veiksmų komediją

„Naujieji žmonės”
kurių pastatymą labai teigiamai ir gražiai įvertino visa 

Amerikos lietuvių spauda.
Tautiečiai turės vienintelę puikią progą pasigrožėti ir 
veikalu ir vaidinimu, kokį mums patieks profesonalai 

aktoriai.
PRADŽIA 8 valandą vakaro. ĮĖJIMAS: $ 2,00, 1,50 ir 1,00.

Bilietų iš anksto galima gauti „Tulpėje“, o kas liks — 
prie įėjimo į spektaklį. KLMB TORONTO SK.

iONTREALIO LIETUVIŲ 
SUSIRINKIMAS.

KLBM Apylinkės V-ba sau- 
o 25 d. šaukia Montrealio lie 

’hi b-nės visuotinį susirinki 
ą, kuris įvyks Aušros Vartų 

parapijos salėje tuojau po pa- 
aidų. Tuo metu buv. LOK- 

as duos pranešimą ir naujoji 
v-ba patieks savo sekančių me
ni veiklos planą. Visuomenė 
kviečiama gausiau dalyvauti.
LIETUVIŲ AKADEMINIO

SĄMBORIO NARIAMS
šį šeštadienį, sausio 17 d. S 

v. vakaro, Skautų Būkle 3703 
DeBullion St. įvyks Sambūrio 
visuotinis narių susirinkimas. 
Programoje valdybos ir revizi
jos komisijos rinkimai.

Valdyba.
SERGĄ TAUTIEČIAI

Stefaniją Norgelienė, ros- 
mountietė, sirgo ir turėjo ope
raciją .kurią išlaikė laimingai, 
ir dabar sveiksta jau namie. 
P. Daugelavičius buvo susižei 
dęs ranką ir turėjo lankytis li
goninėje, bet jau sveiksta. P. 
Baltauskas, sužeistas Canadair

DAUG SUŽ1EDOTUVIŲ
Vedybos iki Užgavėnių iš

vysto tempą. Be anksčiau su
minėtų sužiedotuvių, dar susi
žiedavo Alfonsas Vaitiekūnas 
su Salomėja Sadauskaite, Al- , - . ______  - —________ ____
bertas Gurinskas su Jone Du- 
donyte ir Juozas Mikalauskas 
su viena prancūze.

SPAUDOS BALIUI 
DOVANOS

Spaudos baliaus, kuris įvyks 
vasario 7 d., šeštadienį, loteri 
jai jau kai kas paskyrė dova
nas: Pr. Laurušonis paskyrė 
kiniškų liktorių setą, p. Baro
nas paskyrė augštą salionui 
lempą, vienas pilietis — enci
klopediją ; yra pranešusių apie, visai tiksliai buvo ta sudėtis su 
fantų paskyrimus, bet konkre
čiai jie dar susilaikę, nes vieni 
galvoja apie tūlas staigmenas, 
kiti pareiškę, tiktai principinį 
savo sutikimą. Loterijai fan
tus priima visi tie asmens, ku
rie buvo anksčiau paskelbti ry
šiu msu NM sutiktuvėmis.
EATONAS PRIIMA SIUVĖ

JUS
Eatono įmonė dar priima siu 

vėjus ir siuvėjas. Šiuo atveju 
jau reikia mokėti siūti. Dau
gelis netekę darbo Longueuilo 
je, dabar gavo darbo Eatono 
siuvykloje. Siuvėjams bedar
biams patartina kreiptis į Ea- 
toną. Juo greičiau bus kreip
tasi, juo daugiau galimybių 
gauti ten darbo.

VEDYBINĖS 
SUKAKTUVĖS

buvo suruoštos Marijonai 
Antanui Kavoliūnams, sidabri 
nio jubiliejaus proga, ir Lilijai 
ir Petrui Skirkams 10 metų ve 
dybinių sukaktuvių proga. 
Abiem atvejais sukaktuvinin
kai gavo sveikinimų ir dovanų.

SUSILAUKĖ PRIEAUGLIO
Ona ir Pranas Janulioniai su 

silaukė dukrelės. Prieš tai p. 
Janulionienės draugės suruošė 
naujagimės naudai staigmeną.

MIRĖ SENAS LIETUVIS
Sausio 6 d. mirė senas atei

vis Žymantas, sulaukęs apie 
70 metų amžiaus, 
pasiturįs siuvėjas, 
ninkas. Jo kūnas 
per krematoriumą.

PP. GASIONAI LANKĖSI 
JAV

Mirus p. Adolfo Gasiūno 
broliui Romui, ąbu pp. Gašlū
nai su p. Stankevičium buvo 
nuvykę į Bostoną, kur palaido 
tas miręs Romas — vyriausis 
pp. Gasiūnų brolis.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
viengungiui arba vedusių po
rai be vaikų. Telef. PO 6-4183.

Montreal
123 SLA KUOPOS 

VALDYBĄ
sudaro: pirm. J. Kardelis, vice 
pirm. VI. Blažys, sekr. St. Pau 
lauskas, fin. sekr. ir organiza
torius M. Juodviršis, ižd. P. 
Effertas, iždo globėjai St. Kęs 
gaila, J. Norvaiša ir p. Lauru 
šonis, daktaras kvotėjas Dr. E. 
Andrukaitis. Pereitame nr. ne

„NEPRIKLAUSOMAI LIE
TUVAI“ PAREMTI POBŪ

VIS
yra ruošiamas „NL" bičiulių ir 
rėmėjų. Jis numatomas laisves 
niu nuo kitų subuvimų laiku. 
Pobūvis žada būti gražus ir 
įdomus. Visi „NL" bičiuliai 
iš anksto informuojami, kad nu 
matytų ir šį reikalą. Kor.

GRAŽUS GESTAS.
„Balticos" vaidyklos savi

ninkas Feliksas Jonynas Kū
čių dieną padarė labai gražų, 
tikru lietuvišku nuoširdumu 
gestą.

Kūčių dieną valgyklos užda
ros, kas be šeimų viengun
giams sudarė daug vargo jieš- 
kant kur pavalgyti, — p. Jony 
nas nuo 12 vai. dienos iki 8 v. 
vak. netik kad laikė valgyklą 

i atidaręs, bet visiems atsilan
kiusiems, per 300 žmonių, 
švenčių proga davė pavalgyti 
nemokamai šventėms pritaiky
tus patiekalus.

i Neatsilankiusieji Kūčių die
ną, antrą Kalėdų dieną buvo 
pavaišinti. Visi atsilankiusieji

Nedarbo draudimo direkto- buvo labai sujaudinti tokiu di 
rius J. Heffernan pareiškė spau dėlių p. Jonyno nuoširdumu.

Ta proga p. Jonynui linkėti 
na geriausios sėkmės jo dar-

rašyta.

CENTRINĖ KATALIKIŠKŲ 
SINDIKATŲ TARYBA

Quobeco Apygardoje priėmė 
rezoliuciją prieš Associated 
Textiles of Canada Ltd Louise 
villės mieste, kad ji privedė 
prie streiko, kuris nusitęsė 11 
mėnesių ir tuo pačiu pasisakė 
už paremiamąjį visuotiną 
streiką Quebec apygardoje, jei 
gu streikas nebus užbaigtas su 
sitarimu. Taryba kaltina teks 
tilės įmonę, kad ji streiką iš
šaukė nenorėdama skaitytis su 
organizuota darbininkija.

MONTREALY YRA BEDAR 
BIŲ

ir

Buvo gerai 
namų savi- 

palaidotas

dai, kad Montrealy esą apie 20 
000 vyrų ir apie 7.000 mote
rų be darbo. Tas skaičius apie ■ buose. Audra, 
vasario mėnesį, kuris nedarbo 
atžvilugiu yra pats prasčiau
sias, bedarbių numatoma apie 
40.000. Vis dėlto jis pareiškė 
pasitenkinimą, kad praėjusieji 
metai buvo daug geresni už už 
praėjusius, kuriais bedarbių bu 
vo daug daugiau.

SUNKVEŽIMIAI REIKA
LAUJA SUTARČIŲ

Mieste yra visa eilė sunk
vežimių, kurie pastoviai tar
nauja miesto reikalams. Už sa 1 . 
vo darbą jie gauna 1,80 centų r| 
už valandą. Sunkvežimių savi 
ninkai dabar reikalauja kolek 
tyvinės sutarties ir pakelti at
lyginimą ligi 2,75 dol. norma
liu laiku ir 3,f>0 dol. ekstra lail 
ku ir sekmadieniais.

TABAKO PRAMONĖS 
DARBININKAI

pasirašė naują sutartį, pagal ku 
rią jie gavo priedų nuo 10 iki 
20 centų už darbo valandą ir 
42 vai su puse darbo savaitę 
pirmais metais, o antrais 40 
vai. savaitę ir apmokamų šven 
tadienių nuo 6 pirmais metais 
ligi 8 antrais ir 2 savaites ap
mokamų atostogų, po 5 darbo 
metų ir 3 sav. po 20 darbo me
tų.

LIETUVIŲ SMULKAUS 
KREDITO BANKELIO

Parama" (Toronto), „Credit 
Unijon Ltd." čarteris jau gau-

i tas. Pirmasis visuotinis suai- 
1 rinkimas įvyks sausio 18 d. 4 
vp. Lietuvių Namuose, 1129 
Dundas St. W., kuriame bus 
renkami visi valdomieji orga
nai. Visa užinteresuota lietu
vių banko stiprėjimu ir augi- 

; mu visuomenė, kviečiama da
lyvauti susirinkime ir stoti na
riais.

SAUSIO 17 d. (šeštadienį) 8 vai. vakare, 694 CATHCART Str. C.N.R., salėje įvyksta

kaukiu balius
TRIS PIRMAS VIETAS LAIMĖJUSIOMS' KAUKĖMS SKIRIAMOS PINIGINĖS 
PREMIJOS. VEIKS BUFETAS ir PRIE ALAUS NEMOKAMAI PARUOŠTI 
ŽIRNIAI. BUS TURTINGA LOTERIJA. ŠOKIAMS GROJA „MELODIJA“.

ĮĖJIMAS 1 DOL. ir priedu NEMOKAMA KEPURAITĖ.

VISUS KVIEČIA ATSILANKYTI.

Sporto Klubas „TAURAS“.

KLAIPĖDOS KRAŠTO SUSI JUNGIMO SU VISA 
LIETUVA

apyvartą. Per tą laiką suruoš
ta visa eilė stambių, vertingų 
kultūrinių parengimų, kurie bu 
vo tikrai kultūringi, be jokių 
alkoholinių vyliojimo priemo
nių: spektaklių, koncertų, lite 
ratūrinių vakarų. Iš gauto pel
no organizacija yra sušelpusi 
Vasario 16 gimnaziją, vaikų 
prieglaudą, kurią veda lietuvai 
tės sesutės, dukart prof. M. Bir

2 MĖNESIAI KALĖJIMO
Sausio 6 d. Toronto magis- 

i trato teismas nubaudė Tadą 
Normantą dviejų mėnesių ka
lėjimo bausme. Bylos metu 
teisme du policininkai liudijo, 
kad jie vieno sekmadienio po
pietę nuvykę į kaltinamojo na- 

■ mus paprašė alaus. Jie buvę 
tada persirengę kaip mašinis
tai, suodinais veidais ir aly
vuotom rankom. Kaltinamasis 
pardavęs „pirkėjams" per du
ris į rankas dėžę alaus ir pa
ėmęs pinigus, kelis kartus dau
giau negu legali kaina provin
cijos licencijuotose krautuvė
se. Tada policininkai jį čia pat 
surakinę ir išsivežę. Norman
tas prisipažino kaltu. Jis ne- 

, buvo atstovaujamas nei lietu- 
Į vio teisinio patarėjo, nei vertė 
jo. N, turi nuosavus namus irt 
prieš atsisėdimą į kalėjimą tu
rėjo gana pelningą darbą vieno 
je įmonėje. J. J. J.

minėjimas Toronte yra supla
nuotas tokiu būdu: Sausio 18 
d., sekmadienį, 11 vai. pamal
dos ir 3 vai. pp. Lenkų salėje, 
Queen-Dovercourt kampe, iš
kilmingas aktas, kurio metu 
Maž. Liet. Bičiulių D-jos Cent 
ro k-to pirmininkas A. Lyman 
tas skaitys paskaitą, o meninė 
je dalyje dalyvaus sol. V. Ve- 
rikaitis, Ličkūnaitės-Šadeikie- 
nės taut, šokių grupės šokiai, žiška, kelios į sunkumus pa- 
„Trimitas" ir akt. Kačanaus- tekusios šeimos, tremtyje esą 
kienė.
KANDIDATŲ Į APYLIN- 
.... KĖS VALDYBĄ .... 
ir Kontrolės komisiją sąrašas: 
Toronto Apylinkės Valdybon:
1. Beržinskas Juozas,
2. Dervinis Mykolas,
3. D vilai t is Juozas,
4. Jasinevičius Juozas,
5. Jurkšaitis Jonas,
6. Kiškis Antanas,
7. Margis Antanas,
8. Šakalys Vytautas,
9. Vaidotas Vaclovas.

Toronto Apylinkės Kontrolės
1. Kaunas Pranas,
2. Matulaitis Vitalius,
3. Pusvaikis Steponas.

Apylinkės Valdybon renka
mi 7 asmenys, Kontrolės Ko 
misijon — trys. Kadangi Kont 
rolės Komisijon pasiūlyti tik 
trys kandidatai, jie skaitomi au 
žomatiškai išrinktais.

Rinkikas įmeta asmeniškai 
balsavimo lapelį į urną. Ligo- 
nys ir už miesto ribų gyvenan
tieji gali persiųsti balsavimo 
lapelius paštu, jei jie yra įtrauk 
ti į rinkikų sąrašus. Tuo at
veju jie prašomi kreiptis bal
savimo lapelių gavimo reikalu 
į Rinkiminę Komisiją (Lietu
vių Namai, 235 Ossington 
Avė.) iki š. m. vasario 1-mos 
dienos. Patikrinimui ar esa
ma rinkikų sąrašuose, galima 
kreiptis į Rinkiminę Komisiją 
Lietuvių Namuose sekmadie
niais: sausio 
1 nuo 12 iki 
(šeštadienį) 
vpp.

Rinkimai į_ 
vių Bendroumenės 
Apylinkės Valdybą įvyksta 
1953 m. vasario 8 d. (sekma
dienį) nuo 10 vai. ryto iki 9 
vai. vakaro Toronto Lietuvių 
Namuose 235 Ossington Avė. 
(Dundas ir Ossington gatvių 
kampas) antrame augšte. 
Toronto L. O. K. Prezidiumas.
GRAŽUS MOTERŲ BEND
RUOMENĖS SUSIRINKI

MAS
Šis Kanados Lietuvių Mote

rų Bendruomenės Toronto sky 
riaus susirinkimas buvo ypatin 
gai gražus ir skaitlingas. Ga
lima buvo pasidžiaugti ir vie
nybe ir darbais. Ir naujų narių 
vi* pribūva. Ir šį susirinkimą 
įstojo 3 naujos narė*. Iš val
dybos pranešimų paaiškėjo, 
kad per dvejus metus organiza 
ei ja yra padariusi 5.000 dol.

1

i

1

Dr. A.VALADKA!
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS i 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 pp. ir 
6,30-8 vv. arba pagal susi

tarimą. tel. ME 2933

18,25 ir vasario 
vpp. ir vasario 7 
nuo 5 vai. iki 7

Kanados Lietu*
Toronto

lietuviai — Memmingene ir 
kit.

Visko detaliai neišvardinanf, 
trumpai galima pasakyti, kad 
organizacija nuveikė mūsų 
mastuu žymių kultūrinių, vi
suomeninių ir labdaros darbų, 
kurie didžiai pasitarnauja lie
tuvių reikalams.

Naujon valdybon išrinktos: 
E. Mankuvienė, J. Rimbutienė, 
E. Jurkevičienė, A. Stepaitie- 
nė ir O. Indrelienė. Revizijos 
komisijon išrinktos: B. Če- 
pauskienė, E. Dociuvienė ir J. 
Kazelevičienė.

P. Jurkevičienei padarius 
pranešimą apie moterų dalyva
vimą Baltų Federacijoje, p. Jur 
kevičienė vėl išrinkta ten daly 
vauti.

Susirinkime buvo pranešta, 
esą parapijos klebonas esąs kaž 
kam pasakęs, kad KLMB val
dyba nesikreipusi į jį ir nepra
šiusi jo skelbti šios organiza
cijos parengimų. Organizaci
jos atstovės tam klausimui iš
siaiškinti aplankė kleboną, ku
ris tokią žinią paneigė. Iš sa
vo pusės klebonas pareiškė, 
kad organizacija dirbanti gerą 
darbą, esanti naudinga ir jis 
sutinkąs, kad šios organizaci
jos skelbimai apie parengimu .i 
ateityje būtų iškabinami prie 
bažnyčios, o jis pats ir nepra
šomas to sekmadienio pamoks
lo melu parapijiečiams prane
šė,, kad šeštadienį, sausio 17 
d., 8 valandą vakaro Eatono 
auditorijoje Čikagos Dramos 
teatras suvaidins P. Vaičiūno 
„Naujuosius žmones".

Gražus susirinkimas suvedė 
gražių darbų balansą. Kor.

SLA KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

buvo gausus ir gražiai praėjo. 
Šiame susirinkime buvo pa
pildyti tie trūkumai, kurie bu
vo likę iš praėjusio karto.

TORONTO LIETUVIŲ 
VERSLININKŲ

S-gos „Verslas" valdyba pas
kutiniam posėdy pasiskirstė pa 
reigomis sekančiai: Dr. J. Kas 
kelis — pirm., A. Kiršonis — 
vicep., K. Dalinda — sekr., V. 
Skirgaila —- ižd. ir J. Strazdas 
— V-bos narys. Naujoji v-ba 
yra numačiusi ir stambesnių 
darbų savo veikimui, tarp ku
rių verslininkų klubo steigi
mas ir išsamesnio apie Kana
dos lietuvių ekonominį gyve
nimą leidinio išleidimas.
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GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

430 DUNDAS Str. West Toronto.

Priimamos vai.: nuo 1—>4 ir nuo 5—8 vai. p. p. 
laiku pagal susitarimą.

Kitu
Telef. WA 8207.

<» u o
II
-II 
>11

41 
Ii

IĮ Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per- $ 
j leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety- 

bės, paskolų parūpinimo, cvilinės metrikacijos ir kiti
' reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa-
| tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio- 

pos informacijos.—Lietuvių interesus gina prityrę spe- 'i
j cialistai, studijavę Ameriko ir Europos universitetuose.

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI, jį

JONAS J. JUŠKAITIS I
932 Dundas West, Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880. >
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