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Mažosios Lietuvos Diena
Prieš 27 metus sausio 15 d. Klaipėdoje laisvai suplevėsavo 

lietuviškoji trispalve. Nuo to meto nepriklausomoje Lietuvoje 
sausio 15 d. buvo šveniama kaip Klaipėdos krašto atvadavimo 

-X švente. Tai duoda mums progos šiandien kalbėti .apie Mažąją 
Lietuvą.

Mažosios Lietuvos likimas tebera neišspręstas. Šiandien ji 
yra patekusi i Karaliaučiaus arba Kaliningrado apygardą. For
maliai tai yra neteisėtas Maskvos savavaliavimas, nes Kara
liaučiaus apygarda Potsdamo susitarimu sovietams buvo palikto 
valdyti tik okupacinėmis teisėmis iki bus sudaryta taikos su
tartis. * Tiesa, Potsdamo aktu vakariečiai pasižadėjo taikos 
derybose sovietu pretenzijas i tą sriti paremti, tačiau Potsdamo 
susitarimai Sovietu yra senai sulaužyti, tad ir Karaliaučiaus 
politinio statuso klausimas kada nors bus svarstomas jau visai 
kitoje plotmėje.

Vokiečiai, nors ir turėdami daugybę kitu bedu, tam momen
tai ruošiasi. Kuriamos Rytprusiu ir Klaipėdos krašto pabėgėliu 
bei tremtiniu organizacijos, klausimas judinamas spaudoje ir net 
jau dabar yra renkama medžiaga ir ruošiami memorandumai, 
kurie pasauli ir busimus sprendėjus turėtu įtikinti, kad tos visos 
sritys esą vokiškos ir kad ju gyvenimo laidas ir teise yra gy
venti glaudžiausiame ryšyje su Vokietija.

O mes kg darome? Ogi nieko. Mes patys dar nevisi 
supratome, kad Mažoji Lietuva toli gražu nesutampa su 
Klaipėdos kraštu. Mes pasauliui dar ne nebandėme nuro-

AR PASITRAUKS RUSAI 
IŠ VOKIETIJOS?

JAV Valstybes Departamen
to vienas iš pareigunu, Vokie
tijos klausimu žinovas, oficia
liame departamento leidinyje 
peskelbe, kad SSSR artimiausiu 
laiku galinti sudaryti su Rytu 
Vokietija separatinę taiką. Kaip 
praneša Reuterio koresponden
tas iš Berlyno, maršalo' Čuiko
vo politinis patarėjas Semiono- 
vas vadovaujantiems Rytu Vo
kietijos politikams pareiškęs, 
kad SSSR separatines taikos 
sudaryti tuo tarpu nenumatan
ti. Dar spalio 25 d. Grotewbhl 
pareiškė, kad separatine taika 
jie nesą suinteresuoti.. Sovie
tu informacijos tarnyba pažadė
jusi tik sumažinimą SSSR ka
riuomenes skaičiaus. Ar tai 
vykdoma, niekas negali patik
rinti. Bet kad rusai nutartu pa
sitraukti iš Vokietijos, visi abe
joja. Jie jokiu budu nesutiks iš
leisti iš savo tiesiogines apsau-

Vokietijos centre. Kad liaudies 
milicija yra nevisai patikima, 
rodo perdidelis jos dezertiru 
skaičius po 80-100 kas mene
si. "Liaudies armija* pagal gen. 
Čuikovo Įsakymą nuo balan-

rine prievole bus ivestcc.

OTTAWA. — Naujuju Metu 
proga, Kanados premjeras St

damas, kad paskutinieji metai 
atneše pasauliui didelius nera
mumus, netikrumą ir rūpesčius. 
Premjero teigimu, daugelis pa
saulio. kraštu užlieta nežmo
niško teroro bangos.ir tu kraš
tu žmonių laisve yra smarkiai 
pažeista.

rodytume visišku trukumą aiš
kaus realizmo"..., ' -i-

publikos. . .

Tiesa, mes nepripažįstame nei vieno okupanto akto, laikome 
•juos nelegaliais, kaip ir visas laisvasis pasaulis juos nelega- 

L liais laiko. Bet juk nelegalus aktai geriausiai ir ryškiausiai

rdUbspr

"prezidentas"'Paleckis, užsimiršęs, buvo prasižiojęs, kad Ka
raliaučiaus sritis turinti būti prijungta prie Tarybines -Lietuvos. 
Jis greit buvo ataušintas iš Kremliaus pakelto pirštelio ir nutilo. 
Okodel tada nepasigirdo nei vieno ryškesnio balso iš lietuviu 
laicvajame pasaulyje?- Kodėl mes nepasirupinom painfor
muoti tuo reikalu nors vieną pirmaeili pasaulio žurnalistą, kuris 
visa tai butu išryškinęs milijonams? Lenkai, pav., komunistu 
marionetines vyriausybes taip pat nepripažįsta, tačiau už "tė
velio' dovanotas vakarines sritis stoja muru. Argi ju pretenzijos 
i Oderio-Neises sieną yra daugiau paremtos negu musu preten
zijos i Mažąją Lietuvą?

lit

MIN. LOZORAITIS IŠ 
JAV IŠVYKO

(Lietuvos diplomatu šefas 
min. p. St Lozoraitis iš JAV 
gruodžio 30 d. išvyko atgal i 
Romą. New Yorke gruodžio 27 
d.- bičiuliai surengė jam-išleis
tuves. Pasakyta daug kalbu, 
daug gražiai palinkėta. Pate 
Ministeris savo kalboje 
džiaugė maloniais 
ir ypač Amerikos lietuviu 
ningumu siekiant Lietuvai lais
ves.

ALIASKA BEGINKLE
Aliaskos gubernatorius Grue- 

ning oficialiai yra pareiškęs, 
jog Aliaskos plotuose nėra jo
kiu ginkluotu pajėgu. Kiek
vienu atveju, kraštas lengvai 
galis būti užimtas priešo de
santu. Sovietu kaimyniniam 
Sibire esą jau turi 5 milijonus 
žmonių, o Aliaskoje tik — 100 
tūkstančiu.

. ■>; I-'v

Savaites
Dar ir šią savaitę svarbiausią 

vietą užsienio politikoje užėmė 
Kinija. Pereitą savaitę JAV jau 
vyravo nuomone, kad Formo- 
zos salą reikia išlaikyti Kini
jos nacionalistu rankose, nacio
nalistus paremti ir pasiusti ten

vaftes viduryje pate preziden
tas Trumanas ėmėsi iniciaty
vos greitai sušaukti kariuome
nes štabo ir vyriausybes nariu- 
posėdi Formozos klausimu. Po
sėdžiui pirmininkavo pats pre
zidentas. Tačiau tuo metu po-

sekt. L. Johnson, išvykęs atos
togų, kuris kartu su gen. Mac- 
Arthur spyrė vyriausybę imtis 
priemonių Formozai apsaugoti. 
Dabar gi Valst sekr. D, Ache- \ -<r .
son. atremdamas vyr. kariuo
menes vadovybes viršininko 
gen. Bradley argumentus, pa
tiekė savo priešingu argumentu

apžvalga
niją dei keliu sidabro ir auksa

cipus ir paneigusi tuos gražiu? 
laisves idealus, dei kuriu pati

vęs karas busiąs vedamas ir

kitu valstybių vyru pasisaky
mai.

Komunistine Kinijos vyriau
sybe jos pripažinimo žinias su
tiko labai maloniai. Esą, tai 
prisidesią prie tu kraštu glau
desnio bendradarbiavimo. Ta-

D. Britanijai išlaviruoti Savo 
turtingoj Hong Kongo koloni
joj. Ten reiškiasi darbininką

pasireiškė ir didele pinigu in
fliacija, pakilo kainos. Koloni
jos valdžia paskelbė nuspren
dusi imtis atsargos priemonių: 
— rekvizuoti prievarta darbo 
jegu ir uždraudė streikus. Tuo. 
tarpu Maskvos "Pravda" džkru- 
giasi kinu liaudies laimėjimais", 
ir linki komunistinei vyriausy
bei kuo greičiausiai užvaldyti

tą. Kaip žinome, Tibetas valdo-

kalnu tauta yra labiausiai nusf-

Olandai atsisakė savo- tur
tingos kolonijos, kurią valdei 
340 metu. Kraštas labai turtin
gas, tačiau jame dar ilgai stigs- 
pramones ir administracijos-

šiose veiklos srityse nedalyva
vo. Ir dabar paprašyta, kad- 
olandai kol kas pasiliktu, kol 
indoneziečiai patys paruoštą.

Mažosios Lietuvos problema yra labai plati ir aktualL 
po kurio laiko ji bus dar labiau, stačiai rėkiančiai, aktualL 
Bet ar mes, laisvojo pasaulio lietuviai, busime tada tinkamai 
pasiruošę? Deja! Tenka labai abejoti. Bent to nematyti. 
Mažosios Lietuvos lietuviai, kuriu tremtyje ir emigracijoje 
yra nemažai, del to labai liudL

Atsiminkim, kad Mažosios Lietuvos klausimas bus spren
džiamas ne vėliau, bet gali būti pradėtas .spręsti net daug anks
čiau, n'egu visos Lietuvos klausimas. Kalbos del Vokietijos 
sutvarkymo, del taikos sutarties, del jos sričių likimo, greičiau
siai prasidės žymiai anksčiau negubus išspręsta visa, Gordi- 
jaus mazgą primenanti, Rytu Europos politine painiava. Gal 
but, kad pirmieji svarstymai bus be r ezultatu, gal but, pirmieji 
sprendimai bus. ne galutini. Tačiau aišku, kad jau tada bus 
sukaupta medžiagos, bus suformuluotos tam tikros tezes, kurios 
sugestijonuos, veiks velyvesnius galutinius sprendimus. Taigi 
ar tuo momentu jau bus pakankamai pateikta ir mūsiškes me
džiagos? ' • - - - -. JT

Tiesa, VLIKas, berods, tam jau seniai ruošiaisi ir net turi 
provizorinius memorandumus paruošęs. Tuo džiaugiantis vis 
dėlto tenka paklausti ar to užteks? O kur visos lietuviškosios 
visuomenes inašas? Ar ne jos pareiga veikti pasaulio viešąją 
opiniją ir šiuo reikalu, kaip kad veikiama valstybes atstatymo 
reikalu? Lašas po lašo ir akmeni tašo. Kiek laiko dar yra, 
nežinom, tad reikia pradėti lašėti.

Kad visi šitie išvadžiojimai nebutu tuščias šauksmas, norėtųsi 
pasiūlyti tam aišku planą. Pirmiausia siūlytume ivesti i musu 
gyvenimą Mažosios Lietuvos Dieną. Beabejo yra klausimas, 
kas ją turėtu paskelbti, kad ji būtu tikrai visuotine? Atrodo, 
kad geriausiai tai tiktu VLIKui, kaip visu pripažįstamam aukš
čiausiam autoritetui. -

Jei VLĖTcis ras tai tikslu, jis tą gal ir padarys, o mes viuo 
tarpu I Mažosios Lietuvos Dieną šauktume visą laisvojo 
pasaulio lietuviškąjį ųpaudą. Kai Mažosios Lietuvos rot 
kedą pajudins spauda. Jis bus perimtas ir organisadju te 
visos lietuviskorios 'visuomenes. Lašai, kur cdanerd pra
tašo, pradės ccąmoti.

Nemanytume, kad Mažosios Lietuvos Dienai tiktu buvusi 
Klaipėdos atvadayimo, sausio 15 diena, sįdts 'o; jep eu jį 
metais ji jau praeitu, be garso, bet ircfel esminio dalyko. Mums 
reikia ne džtaugsn^ingo prisiminimo dienos, bet tokios dienos,

Vilniaus katedra
Dabar ateina eile gauti lais

vę ir Prancūzijos kolonijai In
dokinijai. Prieš kuri laiką Pran
cūzijos vyriausybe pasirašė-

D .Britanija pripažino Komunistine Kiniją
Sausio men. 6 d. Didž. Brita

nija pripažino komunistinę 
Kinijos vyriausybę ir tuo pačiu 
nutraukė ryšius su nacionalisti
ne Chiang-Kai Sheko vyriausy
be. Pripažinimo nota nusiusta 
komunistines Kinijos Užsieniu 
Reikalu Ministeriui, nes prem
jeras Mao-Tse-Tung tebera 
Maskvoje, kur jis nuvyko tėvo 
Stalino gimtadienio švęsti. No
toje sakoma, kad Peipingo 
Liaudies Respublika yra pripa
žįstama de jure. Pripažinimo 
pagrindu nurodomas faktas, 
jog komunistine valdžia šiuo 
metu jau kontroliuoja beveik 
įvisą Kinijos teritoriją. Toliau 
notoje sakoma, kad D. Britani
ja yra pasiryžusi sutvarkyti

diplomatines atstovybes lygy
bes principu ir lygiapusiškai 
reprezentuoti teritorijas ir su-, 
verenumą.

Jau pradėti ir pirmieji žings
niai diplomatinio korpuso su
tvarkymui. Britu Ministeris 
Nankine gavo isakymą vykti 
i Peipingą ir organizuoti amba
sadą.

Kas gi Britus prie to privedė? 
Pirmoje eileje tai ekonominiai 
motyvai. Per ilgą eilę metu Bri
tai yra investavę i Kiniją labai 
didelius kapitalus. Britu kapi
talui priklauso dvi dideles lai
vu bendroves, anglies kasyk
los, bankai, importo-eksporto 
bendroves, audyklos, telefono 
sistema ir daug kitokios turto,

viso sumoje apie vieną bilijoną 
doleriu. Be to, sutvarkius di
plomatinius santykius, atsive
ria plačios durys prekyba su 
milžiniška ir daug ko reikalin
ga tauta.

Pripažinimas nebuvo nelauk
tas, bet buvo tikimasi, kad D. 
Britanija dar kiek dels. r

JAV pastebima, jog 25 metu 
laikotarpyje tai yra pirmas 
įvykis, kad D. Britanijos užsie
nio politika vienu klausimu 
nesutinka su JAV politika.

Britus tuo tarpu pasekusios 
Europos nekomunistines valsty
bes: Danija, Norvegija ir Šve
dija. Galimas dalykas, kad ne
trukus pripažins ir Prancūzija.

A. R.

ir greitai įtikino posėdžio da
lyvius, kad siuntimas kariškos 
misijos butu rizikingas.

Jai neturint apsaugos, esą 
butu rizikuojama pažeisti JAV 
prestižą. Atsisakius nuo misijos 
minties, nutarta sustiprinti JA 
Valstybių karo pajėgas Vaka
ru Pacifike — Filipinuose, Japo
nijoje ir pietų Korėjoje. Be to. 
nutarta duoti ekonominę ir kari
nę paramą ginklais, naujai isi- 
kurusiai Indonezijai, ir besisten
giančiai išsivaduoti iš prancūzu 
— Indokinijai.

Del komunistines Kinijos pri- 
oažinimo nutarta to nedaryti 
tol, kol ji nepasirodys mokanti 
respektuoti tarptautinę teisę.

Išskrisdama atgal i Formozą, 
ponia Chang-Kai-Shek, kalbė
dama per New Yorko radio, 
ypač puolė D. Britaniją, kuri 
oripažindama komunistinę Kl-

peratoriumi Bao Dai, kurtoje-

kiškas valdymasis. Sutartis tu
ri būti ratifikuota Prancūzijos- 
parlamento, tačiau tai vis dėt- 
{dama. JAV nutarė daryti spau
dimą i Prancūzijos vyriausybę,, 
kad sutarti greičiau ratifikuo
tu. Tuomet ir ji pasiruošusi prt

riausybę. Tokiu budu dar vie
na didele kolonija artimoje 
ateityje atsipalaiduos ir taps

sustiprinti antikomunistišką 
punktą savo kariška parama.

Nežiūrint didelio SSSR spau
dimo Tito, atrodo, atsilaikė ir 
pamažu atsipalaiduoja nuo sa
telitiniu valstybių, o kartu ir

rais. Pažymėtina 5 metu pre
kybos sutartis su D. Britaniior 
110 milijonu svaru apyvartai & '

kuri grūdintu, keltu ryžtą, uždegtu liepsnomis. Tam geriausiai 
tinka patirtos skriaudos, dideles neteisybes, skaudi diena. To
kia šioje byloje galėtu būti kovo 22 d., kurią Lietuvos vyriau
sybe 1939 m. ultimatumu buvo priversta suverenumo teises i 
Mažosios Lietuvos dali —- Klaipėdos Kraštą — perleisti Vokie
tijai. čia pat yra kovo20 d. Tą dieną Lietuvos Valstybes Taryba 
i savo tarpą kooptavo Maž. Lietušos Tarybos narius. Tai buvo

20 čL, jei tad bus sekmadienis, o M nebus sekmadienis, 
tegul tad būna pianas sdrtnatBsnls po kovo 20 d, šfanet 
tuo budu Mažosios Lietuvos diena i^puRn kovo 28 d.

Mes kviečiame visus laisvojo pasaulio lietuviu laikraščius 
prieš tą sekmadieni išeinančius savo numerius paskirti Mažajai 
Lietuvai. Tikim taip pat, kad ir Metuvičkoslos arganteoefios 
ši šūki priims ir tą sekmadieni visą savo dėmėsi nukreipė i Ma
žąją Lietuvą. O kur bus spauda ir organizacijos, ten bus ir visa 
lietuviška visuomene.

Taigi ivesklme Mažosios Lietuvos Dienąl

Vokietija 126 milijonu dol. abt-

paktas, kuriuo JA 
Valstybes' gali naudotis Juao- 
slavifos

Tcdp
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vimas lauke musu vaikams nė
ra įprastas, ypač nelabai pai
sant oro. Nevedama oran tik

Ar suartes Vokietija su Rusija?
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Įvairiausiai sportuoti po snie
gą. To deltai toks vaikas yra 
būtina aprengti tokiu šiltu pu
siau brezentiniu drabužiu, koki 
čia visi vaikai nešioja. Taip

Kai tautą ar valstybę prispau
džia sunkios likimines naštos,

Vaikas ir dirbanti motina
t

mągrįnęti jpera.yteno asmens,

TTad ši kartą tenoriu sustoti tik

bus keleivis ne kartą rytą 
tramvajuje gali pastebėti nau
ją ateivę motiną su žvilgan
čiomis ašaromis akyse. Aišku. 
Ji visai dienai paliko svetimiem

žaidimai čia sutvarkyti pasi
gėrėtinai Duodama vaikui tiek 
daug įvairiu priemonių, kadmis 
isižaidęs net namo nenori grįž
ti. įvairiausias piešimas, lip
dymas, pagaliukai ir kaladėlės, 
paveikslėliai ir knygutes, lėliu 
nemelis su visais Įrengimais, 
vaiko didumui pritaikytais, ra
dijas, patefonai, pianinas, au
galu auginimas, gyvūnai: žu-

*le — ties priešmokyklinio am- tą ir visą.likusio gyvenimo pras
mę. Tepagelbsti jai bent kiek 
žemiau paduodamos žinios.

-konkreti šioms straipsniui me- 
-džiaga yra imama daugiausia 
’ iš Toronto, Kanadoje, tad bu- 
?tu labai malonu, kad atsiliep
tu šiuo reikalu ir daugiau as
menų, ypač gyvenančiu kituose

Motina 
9-V f

„Kai ši žodi minime, prieš mu
su akis visados atsistoja vaiz
das dirbančios motinos. Taip 

•.-Jau lietuviu tautos istorija sa- 
~ vo erškėčiuotame kelyje susi
klostė, kad visais laikais musu

- tauta buvo ir yra dirbančiu mo- 
•tinu vaikai. Tai kaimiete mo
tina, kuri šalia sunkiausiu ūkio

- darbu sugebėjo išauginti kelio-

t-bininke, .ar tarnautoja, darbi- 
=minko ar tarnautojo žmona, pa- 
ii uždirbanti ar gelbstinti vyrui Z <• w .«« n ' w ■ •• w

>iu auginti vaikus. Taigi, esme- 
ne imant musu išeivei motinai

nu

, js■&$?<>', gyvenimą ir 
'.Nėpriklausomojė - Lietuvoje ’ ir 
-drėmtyje. 'Tąčiau skirtumas yra. 
53r tai labai didelis. 6 tą skir- 
Sumą sudaro visiškai kitokios 
-gyvenimo ir darbo sąlygos, 
liek vaiko gyvenimo ir moky- 

>rmosi, tiek motinos gyvenimo ir 
•■darbo sąlygos.

Lietuvėje motina buvo dir- 
%>anti, dažniausiai sunkiai ir la
bai ilgas darbo valandas. Td- 
zčiau tas jos darbas dideleje 
^daugumoje buvo sukoncentruo- 
Mas -namie. Kad ir sunkiai dir- 
ibanti, motina visados spindu
liavo i čia pat netoliese besi- 
"krapštanti priešmokyklinio am- 
žfcms vaiką savo motiniška 
rmeile ir šiluma. Buvimas netoli 
.motinos garantavo vaikui: a. 
nnotinišką priežiūrą, b. paval
gymą, c. poilsi Miestuose gy
venančioms motinoms verika 

• ugdyti padėdavo viešoji lie- 
’ tuviškoji priešmokyklinio am
žiaus vaiku, globa, išeivijoje to 
viso nėra. Gal tik negausios

- motinos turi laimes turėti prieš- 
: mokyklinio amžiaus vaika prie 
: -savęs visą dieną. Miestuose 

Įsikūrusios motinos tūri visai 
•■dienai iki 10 ar 11 vai, patike- 
;"ti savo priešmokyklinio am- 
žiedus vaiką svetimai globed, 

■ svetimai savo tvarka, savo pa-

Veiksnius, vienaip ar kitaip 
organizuojančius priešm., amž. 
vaiku globą Toronte, galima 
butu paskirstyti i tris rūšis: a. 
Valstybine ištaiga, ty. Toron
to miesto savivaldybes viešo
jo gerbūvio skyrius — City of 
Toronto, Department of Public 
Welfare. Ši ištaiga turi savo ži
nioje viešuosius savivaldybi- 
nius dienos vaiku darželius, b. 
įvairios privatines, dažniausia 
religines organizacijos. Ju išlai
komu dienos vaiku darželiu 
tarpe stambiausią vietą užima 
katalikiškieji vaiku darželiai, 
veikiantieji vyskupijos ir kai 
parapijų klebonu priežiūroje, ir 
c. įvairiu privatiniu^ asmenų 
bei kompanijų išlaikomos vai
ku globos Įstaigos, didele dali
mi biznio sumetimais globojan
čius vaikus ištisą parą.

Nagrinėjimą norėčiau pra
dėti nuo paskutiniuju. Mat, yra 
motinu, kurios negali arba ne
nori parsivesti vct&ą pas save 
i namus kiekvieną dieną bent 
vakarui ar nakčiai. Prie nega
linčiu priklauso tos, kurios yra 
be vyru ir. kurioms tarnybine 
padėtis to neleidžia. Žinau, pa
vyzdžiui, ir keletą lietuviu mo
tinu, kurios pateko i Kanadą 
vienos su mažais vaikais (vy
rai mirę arba serga) ir kurios 
dirba tarnaitėmis. Joms nėra 
kitos išeities, kaip tik atiduoti 
vaikus i viešosios globos ištai
gas. Tokiu atveju butu patar
tina pasirinkti organizacijos iš
laikomą ištaigą, bet nesusiža
vėti dažnai laikraščiuose besi
skelbiančiomis privačiomis 
moterėlėmis.

Dienos vaiku darželiai, kaip 
minėjau, yra savivaldybiniai 
(publto) ir privatiniai, dažniau
siai religiniai. Daugeliu atžvil
giu jie yra panašus, su tuo pa
grindiniu skirtumu, kad religi
niu organizacijų išlaikomuose 

. vaiku darželiuose yra pabrėžia
ma tos religijos dvasia. Be to, 
privatiniuose darželiuose yra 
didesnis mokestis, skirtumas 
apie 50 centu i dieną.

Lauke — roges, Įvairios supyk- 
les, šliuožimui lenta ir tt Tokia- 
me darželyje buna trys arba 
du kambariai. Vienas — val
gykla, kitas arba du — žaidi
mams ir miegui. Miegama ant 
specialiai pastatomu mažo ti
po karišku lovyčių. Musu vai
kams neįprasta, kai nieko ne
duodama pasidėti po galva. 
Bet tai kanadiškas paprotys. 
Jie visi miega labai žemai.

Vaikas virš 4 metu amžiaus 
tokiame darželyje jaučiasi vi
sai gerai. Vargas tik. patiems 
mažiukams. Butu gera, kad lie
tuves motinos -susidarytu sąly
gas vaikus iki 4 metu arba bent 
iki 3 metu laikyti prie savęs.

Sukakęs 5 metus vaikas dar 
gali pasilikti mažu vaiku dar
želyje, tačiau jis jau privalo 
lankyti ir prięšmokykL darželi 
— Kindergarten. Ten vaikas 
nuvedamas porai valandų i 
dieną ir pratinamas prie mo
kyklines aplinkos.

Sulaukęs 6 metus vaikas nu
stoja teises naudotis mažu vai
ku darželiu ir

tauta yra vokiečiu tauta. Penk
taisiais metais po karo paliau
bų'pats karas jau nuėjo i už
kulisius. Dabartinėje pasaulio 
politikoje svarstant Vokietijos 
padėti jau niekas nebegalvoja 
apie tai, kokią vietą jai reiketu 
skirti -pagal "nuopelnus" karo 
metu, bet visi galvoja apie po
litines kombinacijas, kuriu re
zultate ji galėtu būti panaudota 
ateities tarptautiniu jegu žaidi
me. 70 milijonu tauta iš Euro- 
ropos ir viso pasaulio gyveni
mo negali būti išskirta. Juo la
biau negali būti išskirta tokia 
tauta, kuri yra neabejotinai įro
džiusi Savo kūrybini bei organi-

■ zacini genijų ir visokeriopą pa
jėgumą' "Tai jausdamos, del Vo
kietijos dabar smarkiai rungty
niauja abi didžiausios pasauli-' 
nesgalybes — varžoves. Va
kariečiai organizuoja Vakaru 
Vokietiją, stengiasi patraukti 

’ savo pusėn vokiečius, sukurda
mi padoresnes gyvenimo sąly
gas; SSSR organizuoja Rytu 
Vokietiją savais metodais. Ma
terialiniu "gerybių išvargusiai 
tautai ji negali duoti, tad sten
giasi remtis policinėmis prie
monėmis, o pryšakinius žmo
nes vilioti dideliu galimybių

Pačioje vokiečiu tautoje aiš
kios pozicijos dar nėra nusisto
vėjusios. Vakaru Vokietijoje 
laimėjo nuosaikieji, šalinin-

manno idėjas, ka

talui ir organizuojamas gyveni
mas pagal sovietišką pavyzdi 
Tiesa, visa tai atliekama prie
vartos priemonėmis, negausiu 
komunistu rankomis, visuome
nei tunant susitraukus'kasdie
nybes kamputyje. Iš pirmo 
žvilgsnio visa tai gali atrodyti 
nepastovu ir nepavojinga. Ga
lima spėti, kad visos tos pastan
gos ir visas pastatas bus nu
šluotas pirmą dieną, kaip tik 
bus pašalinta okupacine prie
vartos sistema. Tačiau reikia 
skaitytis ir su pačiu faktu, kad 
gyvenimas organizuojamas. 
Nereikia taip pat pamiršti, kad 
vokiečiu tauta yra nepaprastai 
disciplinuota ir 1 engvai uždega
ma tautines didybes perspekty
vomis. Juk ir Hitleris tuo rėmėsi 
Ypač paskutinėmis karo savai
tėmis, kada buvo parodyta tiek 
beatodairiško fanatizmo, kad 
pašaliniam žmogui sunku bu
vo ir suprasti.

Paskutiniu savaičių ir pasku
tiniu menesiu hitlerines propa
gandos pagrindine mintis buvo 
šitokia. Vokiečiu tauta pasauly 
yra pranašausia. Vokiečiai nie
kad nebusią vergais, nes tai 
valdovu bei vadu tauta. Bol- 

, ševizmo ir kapitalizmo sąjunga 
galinti ją nugalėti. Tačiau gali 
nugalėti tik fiziškai, ne morališ
kai. Moraliai vokiečiu tauta Ir 
tarp griuvėsiu turinti išlikti pa
jėgi Jos kovingumo dvasia ne
turinti net susvyruoti. Del to 
kautis reikią iki paskutinio mo
mento. Jei vakariečiai nesupra- 
,sią padėties, leisią bolševikams 
užimti didžiąją dali Europos, tai 
po karo Europoje užsiviešpa- 
tausiąs aziatinis bolševizmo at
neštas chaosas. Europa gi ne
galėsianti ilgai likti aziatu val
doma. Ji sukilsianti ir išsiva
duosianti. O šitoje išsivadavimo 
kovoje vadovybe priklausysian 
fi vokiečiu tautai Beabejo per

tafnauia išlaikymui Kovingumo 
dvasios. Ir paskutini momentą 
išsprogdintas tiltas, kuri reikes 
•atstatyti išvargusiomis vokiš
komis rankomis, esąs veiksmas 
vokiečiu tautos ateities didybei.

Vadinasi, pabaigoje karo na
cionalistu sferose ju tikslu atsie
kime kely pirmasis vaidmuo 
buvo skiriamas SSSR bei bol
ševizmui. Buvusiu naciu ir jiem 
artimose sferose šiandien ruo
šiami nauji planai, kuriu centre 
vėl stovi ta pati SSSR. Dabar 
nelaukiama Europos "kryžiaus 
žygio" prieš bolševizmą, nes ja
me pirmasis vaidmuo neišven
giamai tektų JAV, bei svajoja
ma apie Vokietijos ir SSSR są
jungą.

Ir Įdomiausia, kad ši mintis 
akcentuojama ne tik komunis
tu, bet dar labiau buv. naciu 
sferose. Kadangi okupacinėse 
Vokietijos sąlygose tokioms 
mintims pasireikšti yra kliučiū, 
tai jos skelbiamos užsienio vo
kiečiu spaudoje, ypač Argenti
noje, kur nacistinis elementas, 
ypatingai reiškiasi. Yra čia 
stambiu vokiečiu autoritetu, iš 
dalies dirbančiu kaip įvairus 
Argentinos valdžios patarėjai 
kurie savo mintis reiškia žume - 
le "Der Weg", išeinančiame Bu 
enos Aires.
. Kai šis žurnalas buvo pra
dėtas leisti 1947 m., jis propa
gavo minti, kad Vokietija ne
turinti susirišti nei su Rytais nei 
su Vakarais, bet naudotis iš ju 
rivalizacijos. Nuo 1948 m. antro
sios puses žurnale pradėjo 
reikštis mintys, kad vakariečiai 
komunizmo žygiavimo pasauli
niu karu nesulaikys, tad Vo
kietijai reikią dėtis su SSSR. 
Remdamas šią minti, "Der 
Weg" nuolat rašo apie rusu 
technikos pažangą, apie ivai- 
rius atradimus ir vis iškelia SS

lis fanatiško tikėjimo neturi; ja
me nėra tu gaivališku jegu, ku
rios sukelia tautas istorijai kur
ti, kurios Įvykdo sprendimus ir

fanto vadai negali sukelti kitu | 
tautu entuziazmo savo pasauli- ' 
niam viešpatavimui paremti".

Galima prileisti, kad šitokiu - 
eilučių atsiradimui pagelbi Ko- 
minformo biudžetines sumos? 
tačiau yra nepaslaptis, kad ir 
pačioje Vokietijoje šitokios, nuo
taikos gyvos, ypač pramoninin
ku, finansistu, prekybininku, po
litiku ir kariu tarpe. Hitleriui šie 
turi vos vieną vieninteli prie
kaištą, kam jis nutraukė ryšius 
su Stalinu. Bene žymiausias 
šios krypties vadas yra senas 
bendradarbiavimo su Rusija 
šalininkas grafas R. Nadolny, 
buvęs Vokitijos atstovas Mask
voje. Vokiečiu pramonininkai 
supranta, kad vakarines rinkos 
jiems jau ilgam uždarytos JAV. 
Jie svajoja apie rytu Europos ir 
Azijos rinkas, kurias pasiekti 
galima tik bendraujant su Ru
sija. Ir tai ne vien teoretines iš
vados. Nadolny ir eile kitu po
litiku, toli gražu ne komunistu, 
kuria konkrečius planus ir 
svarsto juos Įvairiuose pastiari- 
muose, ypač su kariais ir pra
monininkais. Beabejo tai yra 
didele mintis, istorijos begyje 
išbandyta jau nuo Fridriho II 
laiku ir nuolat davusi geru re
zultatu. Tačiau jai realizuoti yra 
ir dideliu kliučiu. Vien tarptau
tinėmis kombinacijomis šiandie 
ną apsieiti jau negalima. Tek
tų beabejo paliesti, gal net vi-

čiu tautos gyvenimą. Be šios 
duokles SSSR vargu ar leistųsi 
i kombinacijas. Bet yra faktas, 
kad abi puses gali turėti dide
lio intereso. Kai yra intereso, 
randami ir keliat

Ka-

' dvasia.
Vaiko gyvenimo sąlygos čia 

laip pat visai kitokios. Niekad 
iki šiol jis toki ilgą laiką nebu- 

dfcrvo vienas tarp svetimu zmo- 
miu. Niekad iki šiol jis nėra bu- 
węs tokiame dideliame ir triukš
mingame mieste. Ir pagaliau, o 
JDievel juk jis nemoka susikal- 
■ beti. Ir vien už tai jis mokyk- 
Cctos draugu neretai apstumdė- 
-mus, karteris tiesiog kvailiu kd- 
Tcomas. Q kaip neteisingai ir 
įkartais tiesiog žiauriai vaikai

Mažu vaiku darželis

Tiek savivaldybiniai, 
privatiniai vaiku darželiai yra 
skirstomi i tris pagrindines rū
šis: a. mažu vaiku darželis — 
Day Nursery, b. didesniu vai
ku darželis — Day Care Cent
re ir c. priešmokyklinis darže
lis — Kindergarten.

I mažu vaiku darželi — Day 
’Nursery — priimami vaikai nuo 
.2 iki 5-6 metu. Šitie darželiai 
veikia kasdien, išskyrus didžią- 
♦sias šventes, nuo 7,30 vai. rf-

tiek

— visi žinome!

gdi atvykusią motiną. Ir

nančiosl darbą nuo 8 ved. ryto, 
dažnai atneša vaikus dar mie
gančius. Kartais atveža miegan
ti su visu vežimėliu. Vaiko die
notvarkę tokiame darželyje su
daro: a. buvimas lauke apie 
3-4 vai. 1 dieną Ir tai karteris net 
viscri blogam orui esant b. la
bai Įvairus žaidimai, c. valgis

dėsniais dar nuo 13,30 iki 16 
vai. Atliekamą laiką vaikas 
gali praleisti namie, bet, jeigu 
motina yra dirbanti arba šiaip 
namie būti vaikas neturi są
lygų, tai tokiems mokyklą lan
kantiems vaikams 6-9 metu yra 
dideliu vaiku darželis — Day 
Care Centre. Darbas čia prade
damas 8 vai. ryto ir tęsiamas 
iki 18 vai. Vaiko dienotvarkę 
čia sudaro: a. lankymas mo
kyklos, b. žaidimai, c. valgy
mas, d. buvimas lauke. Žaidi
mu čia taip pat yra daug ir ge
ru, tik jiems laiko žymiai ma
žiau. Mažiau laiko būti ir lau
ke. Valgyti gauna du kartu: 
12,30 vai. ir 15,30, ly. pietus ir 
pavakarius. Štai poros dienu 
menu viename iš tokiu darže
liu: pirm. 14.12.49. Pietus: om
letas su bulvėmis ir burokėliais; 
pavakariai: kopūstas su razin- 
kom, obuolys. Antrad.: kepta 
jautiena su bulvėm ir rope; pa
vok.: žile. Trečiad.: bekonas su 
bulvėmis ir. pomidoru, pavaka
riai: šokoladas geriamas. Be 
to, po kiekvieno valgio po stik
linę pieno. Šitame darželyje 
vaiko globa su maistu dienai 
kaštuoja 35 centai.

Tai štai i šitokius vaiku glo
bos centrus lietuves motinos 
leidžia savo vaikus Toronte. 
Darželis, kuriame vaikas pra
leidžia žymiai daugiau laiko ne
gu namie, neabejotinai turi la
bai dideles Įtakos tiek vaiko 
dvasios, tiek kūno plėtotei. Tad 
tą plėtotę tenka tėvams atsi
dėjus sekti. Mums, lietuviams, 
"tuo tarpu tenka jausti spragą, 
kad nėra Toronte lietuviško vai
ku darželio. Geros tuo reikalu 
pastangos iki šiol nedavė re
zultatu, nes buvo susidurta su 
keliomis tuo tarpu neįveikiamo
mis kliūtimis, kuriu pagrindine 
yra lietuviu tėvu išsisklaidy
mas gyventi labai plačiuose ir 
įvairiuose miesto rajonuose.

tijeje
kaus ____ _____----- ---------

Rytu Vok etijoje visa tai skel
biama parsidavimu 'JAV kapi-

dėti ateities Europoje ir pasau
lyje. Tuo budu ir paskutinio 
momento kovos bei naikinimas 
krašto esąs pateisinamas. lis

m<
ras tarptautines Maskvos ar
mijos nenuvargino, nes ją vei
kia galingas varyklis. Tuo tar
pu buržuazinis Vakaru pasau-

lio politini 
įvykti dideliu pakitimu,' dauge
lis planu turėtu eiti i archyvą.

Vergijos pančiuose
Bolševikimmo technika

Išdirbant kraštu bolševikinimo planus Politbiuras prieš akis 
turi pirmiausia pasiruošimą karui. O tikslai yra grynai revoliu
ciniai — imperialistiniai, ne komunistines revoliucijos, bet ru
siškojo bolševizmo imperialistiniai tikslai. Dabar galvojama ne 
apie neruju komunistiniu valstybių sukūrimą, bet apie kraštu 
įjungimą i SSSR.

Dar prieš Pabaltijo okupavimą buvo paruošti planai kaip 
tuos kraštus turės bolševikinti. 1938-39 m. Pabaltijo sek
toriui "Planavimo biuro" techniškam darbui (razrabotkai) 
vadovavo tautybių reikalu "specas" aukšto rango pareigū
nas V. G. Dekonozovas, tas pats, kuris likvidavo Lietuvos 
respubliką 1940 m. Tada Lietuvos kompartijai vadovauti 
Politbiuras pasirinko Antaną Sniečkų, kuris buvo ir pirmuoju 
NKVD komisaru. Faktinuoju NKVD darbo vadu buvo vyr. 
majoras Gladkov. Jisai gaudavo iš Maskvos atitinkamus 
įsakymus ir ju vykdymą pavesdavo Sniečkui Taigi pa
viršutiniai buvo išlaikyta Lietuvos komisaru "nepriklauso-

Tas pats metodas šiandien taikomas kitur, pav., Lenkijoje 
"valdo" Bierutas, o faktinuoju gubernatorius yra Lebedevas 
(maršalo Rokossovkio paskirtis yra kitokia).

Po 1944 m. faktinuoju Lietuvos gubernatorių yra VKP(b) 
įgaliotinis Šcerbakov, o jo padėjėjai yra "Ministeriu Tary
bos Pirmininko pavaduotojai": Pisariov, Mamajev ir Soko
lov. Visi jie yra generolo Lomakino patikėtiniai

"Pilietini auklėjimą" — Ly. agitacijos ir priežiūros darbą 
bei "galvosenos tikrumą", prižiūri įvairus biuru vedėjai: 
draugai Ustianov, Siedov, Pozdniakov, šištikov, Vasilenko, 
Kisleliov ir kiti.

Ekonominei eksploatacijai vadovauja "ministerial" ir eks
pertai: Škodin, Liubimcev, Svieckov, Pavlov, Poletajev, Gro
mov Ir kiti. - - ’

sarm Sokolovas per savo įgaliotini Lietuvoje, draugą Pi- 
sariovą.

Tautos naikinimo įsakymus vykdo gen "Bartašiunas", SS 
SR MVD gen. Kruglovo įgaliotinis. Ir MGB Abakumovo įga
liotinis gen. Jefimov.

• - Ginkluotos pajėgos

Civiliniu organu dispozicijoje yra policines — MVD ir MBG — 
pajėgos, reikale panaudojama ir armija.

buvo virš 220.000 vyru. Tai daugiausia pėstininku divizijos, 
didžiumoje motorizuotos, bei "desantiniai" — parašiutininku — 
daliniai — apie 11 šarvuočiu brigadų, 6 parašiutininku briga
dos su vyriausia vadyvybe Isruteje, nepilna prieštankines arti
lerijos divizija, keli priešlėktuvines artilerijos pulkai, ir gana 
daug lauko artilerijos, išbarstytos po "vojengorodus" — bazes 
— strategiškose vietovėse.

Šie apskaičiavimai neliečia tranzito. 1949 m. balandžio — 
birželio menesiais buvo daug kilnojimu — pražygiavo pėstinin
kai, artilerija, transporto ir darbininku daliniai, daugiausia pro 
Šiaulius, Paneveži ir Tauragę, vykstą Vokietijos kryptimi

Nuolat Lietuvoje apgyvendinta (1949 m. liepos men.) apie 
27.000 MVD kariuomenes ir tarp 30.000 ir 32.000 MGB ka
riuomenes. Gana daugeli daliniu pakelto naujieji atvykę 
iš Gudijos i paprūsę.. Daugiausia "judėjimo" pasireiškė 
balandžio ir gegužes menesiais — po to birželio men. seke 
masiniai trėmimai. Tuo metu Lietuvoje buvo arti 40.000 
MVD kariu ir virš 30.000 MGB, ir dar daug milicijos bei "stri
bu", Ly. partizanu naikinimui ir gyventoju pasiprie^nlmui 
palaužti skirtu daliniu.

Lietuvos gyventojai

Pagal sovietinius šaltinius (Gyventoju Statistikos Biuro Vil
niuje), Lietuvos SSR 1949 m. liepos men. turėjo 1.700.000 gyven
toju. Oficialiais duomenimis 1948 m. rode 2.300.000 bet tikrieji . 
duomenys rodė tik 1.700.000. Gyventoju tarpe 250-300.000 yra 
rusu kolonistu.

Gyventoju pasiskirstymas krašte beabejo yra pasikeitęs. Dau
gelis savo gyvenamąsias vietas yra pakeitę. Daugelis nebe
drįso grižti i savas karo- sudegintas sodybas, kiti buvo priversti 
persikelti kitur del grėsusiu ar prasidėjusiu persekiojimu, del 
deportacijų ar nenorėdami eiti i kolchozus — kaip oficialiai jie 
dabar Lietuvoje vadinami— i kolūkius. Varymas i kolchozus 
dabar Lietuvoje yra pačiame Įkarštyje. Tam Įkinkytos visos 
bolševiku propagandos Ir prievartos priemones. Tuo rūpinasi 
visas visu žinybų aparatas. Laikraščiuose bevelk apie tai tik 
Ir terašoma. I propagandos vežimą Įkinkyti net visi mokytojai, 
net profesoriai bei akademikai, o taip pat ir rašytojai ir meni
ninkai. "Tiesa", pav., skelbia rašytojo Žukausko - Vienuolio 
pasikalbėjimą su direktorių vidurines mokyklos, kurią jis ap
lanke. Ten nėra nei vieno žodžio apie švietimą, mokyklos darbo

Ūkininku varymas i kolchozus šiuo metu yra didžiausia krašto
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ŠVENTIEJI METAI
Tikslas ir malones

’ Popiežius Pijus XII-sis isake 
viešai paskelbti, kad 1950 m. 
vadinsis šventaisiais arba ju- 
bilejiniais metais. Šio jubilejaus

ščionis, kad ne tik apgailėtu 
savo kaltes ir pataisytu gyve
nimą, bet kartu siektu dorybes 
bei šventumo". Šis jubilejus 
Įprastinis, skelbiamas kas 25 
meted. Jis skiriasi nuo ypatin
gomis progomis skelbiamu ju- 
bileju, pav., nuo 1933 m. ju
bilejaus, kai buvo paminėta 19- 
kos amžių atpirkimo sukaktis. 
Šis jubilejus prasidėjo nuo 1949 
m. Kalėdų > ir tęsis iki 1950 m. 
Kalėdų. Šv. Tėvas ragina vys
kupus ir kunigus paskatinti ti
kinčiuosius dalyvauti šitame 

. didžiajame jubilejuje: kas gali
— turi vykti i Romą, o kas ne
gali — pasirūpinti laimėti jo 
malones pamaldesniu gyveni
mu, gausesniais atgailos ir.gai- 
lestingump darbais. Apie šiuos 
metus galima su šv. Povilu pa
sakyti: "Štai dabar malones 
metas, štai dabar išganymo 
diena". — 2 Kor. 6, 2. 1901 m. 
buvęs toks pat didysos jubile
jus musu Tėvynei atneše dide
les dvasines naudos. Visi sten
gėsi susitaikyti su Dievu ir sa
vo artimu, atitaisyti skriaudas, 
pataisyti gyvenimą. Keliai ir 
kryžkeliai pasipuošė gražiais 
kryžiais su lietuviškais įrašais: 
"Ant atminties jubilejuszu me
tu".-Ar išgirs musu broliai ir se
serys likę Tevyneje Balto Sene
lio balsą iš Amžinojo Miesto, 
dabar, ar gales aplankyti savo 
bažnytėlės, pastatyti nors vie
ną, kitą kryželi — tik Dievas
žino.

Sąlygos

Norint laimėti jubilejaus at
laidus, reikia išpildyti šias są-

turtas didžiąsias Romos bazili
kas, pasimelsti šv. Tėvo inten- 
cijorfiTŠi&s^ąlygos tinka vyks
tantiems i Romą. Ju laukiama 
apie 3 milijonus. Negalintiems 
vykti i Romą, jubilejaus sąly
gos bus pritaikytos prie vietos 
aplinkybių. Apie jas praneš 
vietos vyskupai.

1. Išpažintis. — Ji atliekama 
tuo tikslu, kad laimėti jubile
ju. Metine, velykine išpažintis 
neįskaitoma.

nelaime. Su visa siela ir kunu prisirišę prie savos žemes ir savos 
sodybos, ūkininkai kolchozu nenori, nes nenori eiti ubagais. ’Už 
tai jie persekiojami, turi slapstytis, pasitraukti i kitus rajonus ar 
pasiduoti deportuojamiems. Kad tokie bus deportuojami, yra 
aišku, tik nežinoma diena.

Tremtiniu paskirstymas

Visoje SSSR tremtinuju gyventoju atranka atliekama žiūrint ju 
nepatikimumo-bolševikinei tvarkai. O tremiamųjų paskirstymas 
i tremties stovyklas ar rajonus atliekamas pagal Gulago (vy
riausios stovyklų vadovybes) ūkinius planus, pagal tai, kur kiek 
darbo jėgos reikia pasiusti. Žinoma, dar atsižiūrima i tremia
mųjų rūšis. Mat, nė visi yra "nuteisiami" dirbti vienokiose są
lygose. Vieni yra siunčiami i aiškią mirti, i nepakeliamiausias 
gyvenimo sąlygas (pav., gyventi, dirbti ir mirti po žemėmis šiau
riausiu sričių šachtose), kiti buna skirti dirbti lengvesnėse sąly
gose, o dar kiti siunčiami net puslaisviam gyvenimui, dažniau
siai darbui sovehozuose ar kolchozuose.

Kur ir kiek lietuviu tremtiniu yra vargstama ir mirštama, tiks
liai nustatyti negalima. Betgi šiokiu tokiu daviniu yra. Mes 
čia pateikiame pagal patikimus LAIC šaltinius sudarytą lente
lę, kurioje nurodomos kaikuriu SSSR prievartos darbu stovyklos 
ir kiek jose buvo tremtiniu pabaltiečiu 1941, 1944-1945 ir 1945- 
1949 m. Beabejo, tai nėra pilnas visu stovyklų sąrašas, o duo
menys taip pat gal ne visai tikslus. Apytikri vaizdą ši lentele 
visdelto teikia. Kur atatinkamoje vietoje yra ?, reiškia, kad iš 
to meto apie tos srities stovyklas kalbamajame šaltinyje nėra 
duomenų. Skaitlines nurodo tūkstančiais, nes smulkiu daviniu, 
aišku, neimanoma gauti:

1941 m. 1944-5 m. 1945-9 m.
° 1. Pavalgęs' stovyklose ....... 5-8.000 8.000 18-20.000

2. Piečora - Vorkuta srit stov. 5-7.000 4.000 2.000
3. Komi srities stovyklose .... 2-3.000 ? 2.000
4. Gorkij ir Kirov sričių stov. ... 5-6.000 ? 1-5.000
5. Šiaurės Uralo srit stovykl. 10.000 10-20.000 5.000
6. Novaja Zemlia ir Jamal *

srit stovyklose _ __ _____ 1-2.000 4.000 ?
7. Ob ir Kozym sričių stovykL 10.000 10.000 ?
8. Norilsk ir Ust srit stovykl ? 10.000 10.000

”9. Taimir, Chatanga, Oleneck
sričių stovyklose... ........ ? 17.000 5O.OO0

10. Jakutsko srities stovyklose 500 5.000 5-10.000
11. Tol Rytu Dalstroj stovykl ? 40.000 100.000

2. Komunija — Velykines ki- 
munijos neužtenka Ji turi būti 
atskira jubilejaus proga 

kia aplankyti bent po vieną 
kartą šias didžiąsias Romos ba
zilikas: šv. Petro, šv. Povilo, šv. 
Jono Laterano, Šv. Marijos 
Sniegines. Lankymas turi būti 
surištas su malda, ne turisti
niais sumetimais.

4. Maldos. — Kiekvienoj ba
zilikoj sukalbėti tris kartus Te 
ve musu, Sveika Marija, Garbe 
Dievui Tėvui, vieną poteri šv. 
Tėvo intencija ir Tikiu i Dievą 
Tėvą.

Jubiliejaus atlaidus galima 
laimėti tiek kartu, kiek kartu 
išpildomos nustatytos sąlygos. 
Atlaidus galima aukoti už sa- 
ve'ir už skaistykloje esančias 
sielas. "Tiems, kurie, būdami 
Romoje arba kelyje i Romą, del 
ligos, mirties ar kurios kitos 
teisios priežasties, yra sulaikyti 
nuo šių lankymu'baigimo arbai ? 
net pradėjimo, mes sumažina
me minėtas sąlygas tokiu bu- 
du, kad vien atlikdami išpažin
ti ir priimdami šv. Komuniją, 
jie įsigyja jubilejinius atlaidus, 
lygiai kaip ir tie, kurie lanko 
tas keturias nurodytas bazili
kas".

Šv. Tėvo intencijos
Kad laimėti atlaidus, reikia 

pasimelsti šv. Tėvo intencijom. 
Jos suminėtos trijose apašta
liškose konstitucijose. Paminė
sime bent svarbesnias:

"Visu pirma, prašykime Die
vą, kad visi žmones savo mal
domis ir atgaila atsiteistu už 
nuodėmės, stengtųsi pataisyti 
gyvenimą ir įsigyti krikščioniš-. 
ku dorybių, idant šis didysis 
Jubilejus jus parengtu bendrą 
bei visuotiną grįžimą prie Kris
taus".

kuri priklauso Dieviškam Išga
nytojui ir Jo įsteigtai Bažnyčiai, 
ir tvirtai pasiryžę kovotu prieš 
neprieteliu sąmokslus, apgau
les ir puolimus".

"Kad visi, kurie nepriklauso 
Kataliku Bažnyčiai butu die
viškosios šviesos apšviesti, ir 
‘veikiant malonei, paklustu 
Evangelijos Įstatymams".

"Kad visur, o ypač Palestinos 
Šventose Vietovėse, tvarkinga 
ramybe, teisinga sutartimi pa

grista, butu kuo greičiau sugrą
žinta".

Jo Šventenybe ragina melstis 

teisybes, kad jie, sekdami kan
kiniu pėdomis, turėtu drąsos 
mirti už savąji tikėjimą. Kad 
tremtiniai ir belaisviai greičiau 
grįžtu i tėviškės, kad visi pri
spaustieji patirtu antgamtines 
paguodos.

Romon vykstantiems 
privilegijos

Šv. Tėvas nori, kad daugiau 
jo dvasiniu vaiku aplankytu 
Amžinąjį Miestą, kuris kiekvie
no krikščionio širdžiai yra ant
roji tėvynė, ir Ji, visus mylinti 
Tėvą. "Čia palaidotas apašta
lu kunigaikštis po nukankini
mo, čia kitu kankiniu kapai, 
įžymiausios bažnyčios, senojo 

lai". Kelione atlikta atgailos 
dvasioje, nesibijant pasitaikan
čio vargo, gailintis už nuodė
mės, neieškant patogumu, jei 
galima, net pėsčiomis.

Tokia jau jubileju tradicija 
—visados norima patraukti kuo 
gausesnius burtus maldininku i 
Romą. Čia jie gales naudotis 
ypatingom privilegijom, leng
vai igyti atlaidus. Popiežius su
teikė ypatingas galias vyriau
siam penitenciarijui kardinolui, 
mažesniesiems penitenciari 
jams didžiųjų baziliku ir kitu 
Romos bažnyčių kunigams vie
nuoliams ir pasauliečiams. Jie 
gali, be atskiro tos galios dele
gavimo, išrišti iš visu cenzūra 
ir nuodėmių, -dargi rezervuotu 
Popiežiaus ir Ordinaru (Vys- 
kupu) teisei, bet tik sąžines ir 
išpažinties srity. Dideles galias 
turi ir su maldininkais keliaują 
kunigai kapelionai. Jie gali 'iš
rišti iš visu nuodėmių ir cen
zūra, rezervuotu Ordinaro ir net
gi Šv. Sosto teisei, jei tos cen
zūros nėra viešo pobūdžio.

Jubiliejaus atlaidai nega-

Asmenys, kurie fiziniai ar 
moraliai negali vykti i Romą, 
laimi tuos pačius atlaidūs pa
silikdami namuose. Šita privi
legija naudojasi visu vienuo
lynu vienuoliai ir vienuoles, 
iškaitant postulantus-es ir no- 
vicijus-as. Visi belaisviai, kali
niai, tremtiniai ir deportuotie- 
tieji. Asmenys esą priverčia
mųjų darbu stovyklose. Tikin
tieji, kurie gyvena tokiose šaly
se, iš kuriu negalima išvažiuo- Nukryžiuotojo galva

12. Osobstroj stovyklose............ ? 10.000 15.000
13. "Apgyvendinta" Kazachs

tane ir Kirgizstane ................ 15.000 15-20.000 20.000
14. "Apgyvendinta" Baranaule, 

Novorosijsko ir Tomsko sr. 8-10.000 25-30.000 25.000
15. Kitur ............... 70-100.000

Tenka dar pastebėti, kad stovyklų kaliniu skaičius nuolat kei
čiasi. Grupes kilnojamos iš vienos vietos i kitą, pav., iš Dals- 
troj i Pečorą ir pan. Tad ir šios lenteles tikslumas svyruoja tarp 
10—15%. .

Novaja Zemlia salos ir Jamal kalėjimu kontingentai skirti tik
rai mirčiai. Vienu ar dvieju metu eigoje kaliniai suserga "cyn- 
ga” ir miršta. Ob, Kozym, Norilsk-Ust, Taimir, Chatanga ir Ole- 
necko stovyklos irgi priskaitomos prie "mirties stovyklų". Tai 
stovyklos milžinišku statybų — geležinkeliu, karišku bazių ir 
"kombinatu", apibudinamu "Zaprešč-Kraj" — uždraustu-slaptu 
sričių — vardu. Darbo sąlygos "naikinančios" — sunkus klima
tas, žiauriausia dausme, ilgos darbo valandos. Paprastai niekas 
negrįžta iš ten "i laisvę". Dalstroj rūšies darbai nevienodi. Pa
lyginamai "lengviausios"" sąlygos yra Kolymos aukso kasyk
lose: kaliniai išgyvena 3-5 metus.

Politbiuras isake lietuviams skirti naikinamasisas primones, 
maksimaliai išnaudojus ju darbo pajėgumą. Tai klasiškas so
vietinio genocido metodas: marinamas žmogus privalo atidirbti 
maksimumą pagal savo pajėgumą.

LAIC šaltinis savo duomenis baigia reikšmingais žodžiais:
Pabaltijo tautu naikinimas yra Politbiuro politikos uždavinys, j 

Galvos smėlyje slėpti neverta. Keliu milijonu naikinamu lietuviu, 
latviu ir estu kaulai neišgelbes Vakaru nuo pavojaus: betgi tais 
kaulais yra statomas tiltas, kuriuo prieš Vakarus žengs bolševi
kišku janičara — nukariautoju ordos. Politbiuro pasirinktu laiku, i 
iš Talino — Rygos — Liepojos — Klaipėdos pajūrio bazių, šian
dien baigiamu Įrengti, išskris atomines medžiagos ir toksino mig
los prikrauti stratosferiški lėktuvai ir rakietos — i Stockholmą, 
Londoną, Paryžių ir Madridą. Pagal LAIC Biul.
z — ....

SSSR REIKALAUJA "KARO NUSIKALTĖLIU"

Prieš pat Naujus Metus SSSR kad notoje yra išvardintos Ir
iteike Suomijai notą, reikalau
jančią išduoti 300 "karo nusi
kaltėliu", kurie, būdami sovie
tiškos kilmes, Suomijoje tęstą 
priešsovietinę veiklą. Manoma,

kraštus, esančius už geležines 
uždangos, taigi ir pavergtąją 
Lietuvą. Ligonys ir silpnos svei
katos asmenys, negali del svei- 

ir apskritai ligoniniu persona
las, kurie slaugo ligonius. Dar
bininkai, kurie gyvena iš kas
dieninio uždarbio ir negali at
sitraukti nuo darbo. Visi tie, ku- į 
rie turi 62 m. amžiaus.

Kaip šie asmenys gali laime-!
ti jubilejaus atlaidus? Pagrin- čiausiojo adoracijos; atlaidai 
dines sąlygos tos pačios kaip ir gaunami uz palydėjimą kuni- 
keliaujantiems i Romą: 1. išpa- | 9°. einančio su Švenčiausiuo- 
žintis, 2. šv. Komunija, 3. mal- Pas ligoni. Palieka galioje 
dos tPopiežiaus intencijom ir parciunkulio atlaidai ir sutei- 
4. aplankymas Romos bazili- kiami kardinolu, nuncijų, vys- 
ku bus pakeistas kitais gerais kupu ir tt.
darbais, kuriuos vietos vysku
pas nurodys, arba kuriuos pa-

tojo protingam sprendimui at
sižvelgiant i penitento sveika
tą, laiko ir vietos sąlygas.

Jubilejaus atlaidai yra ypa
tingi visuotinieji atlaidai, tai

savo turtą, paliko artimuosius 
ir atsidūrė toli toli nuo kenčian
čios savo šalies. Baltoji rašė 
pamėtė save. Ji mokėjo užval
dyti pasauli, mokėjo žemes ru-

juk šiandien Kūčios. Jau gau
džia šv. Kalėdų varpai, pra
nešdami pasauliui naują Tiesą, 
naują Evangeliją, kad ' gimė

yra ne už kabu...
R.MedeHs>

visada priglaudžianti perse
kiojamuosius. Buk sveikas.. 
Amerikos žemyne. Nauji sve
čiai žengia su viltimi, kad Eu-

vybę ir naują gyvenimą. Dar* 
, alsuoju Europa, tavo oru, dar 
jaučiu tave, ir tikiu tavo galirt- 
gu prisikėlimu ir galingu pil
nu laimėjimu rytojum.

buvusieji kacetininkai turės tei-

nurodyti savo vardo,;1pavardę*

Iš Vilniaus katedros

Wiesbadėn;Bavėšrijos srityje —— 
Dr. FihpAuerbach, Ateis Ste.

ti tuojau, nes atlyginimo rei
kalavimai bus svarstomi-tik ik£ : 
1950 metu kovo meni 31 d.:

resd, koncėntrčfcijos stovyklos^ 
adrėsą ir praleistą joje laiką, 
ir prašyti- atsiusti tešn tikslui i

pavardes, nors Maskvos radi
jas, ją skelbdamas, pavardžių 
neminėjo. Ar reikalaujamu tar
pe yra ir lietuviu, tuo tarpu ne
aišku. Suomija dar neatsake.

yra pilnas ir visiškas visos 

ma aukoti už save ir už sielas 
esančias skaistykloje. Iš atlai
dų, skiriamu gyviesiems, dau
gelis jubiliejiniais metais pa
naikinti, bet galioja šie: atlai
dai, laimimi mirties atvejuje, at
laidai, gaunami už kalbėjimą 
Viešpaties Angelas ir Regina 
coeli; atlaidai už aplankymą 
bažnyčios per 40 vai. Šven-

Kiekvienas aprobuotas išpa
žinčių klausytojas laike šv me
tu turi ypatingas galias; gali 
išrišti iš tokiu bausmių ir nuo
dėmių, kurios šiaip yra rezer
vuotos Apaštalu Sosto ir Ordi
naro teisei.

Kasdien lietuviu skaičius To- dimo neinančiu, atsilankytu i į Iš privačiu pasikalbejimur 
ronte didėja ir atrodo ateityje 
dar didės. Dabar kai kas pri
skaito vien tik naujuju ateiviu 
apie 3.000. Tai gali būti tikras 
skaičius, sprendžiant iš viešo 
pobūdžio liet, suėjimu. Nauju 
metu sutikimas parode, kad lie
tuviu namas Toronte yra ne
atidėliotinas reikalas. Sutin
kant 1950 m. trijose salese da
lyvavo apie 1000 asm I "Vers
lo" s-gos suruoštą koncertą at
silankė irgi virš 1000 lietuviu. 
Daugumą tu dalyviu sudaro 
jaunimas.

Bendrai ir kiekviename men- 
kiausiame bendro pobūdžio pa
ruošime dalyvauja šimtai lietu
viu, sales buna prikimštos. O 
kiek del tu susikimšimu susi
laiko namuose. Kiekvienas pa
rengimas kiekvienai organiza
cijai duoda geras pajamas ir 
lieka gryno pelno atskaičius sa
les nuomavimo išlaidas.

Taigi lietuviai stambiomis 
sumomis prisideda prie kitu 
tautu saliu išlaikymo. Gal ne
suklysiu pastebėdamas, kad 
lietuviškos organizacijos per 
1949 m. parengimus išmokėjo 
už patalpas, mažiausiai 1000 
doleriu

O kiek atskiru šeimų šven
čiu Įvyko kitose salese, kur 
daug doleriu buvo išmesta ki
tiems.

Jei butu jaukios, erdvios pa
talpos, tai daug daugiau lietu
viu dabar vien del to suslgru-

As kvėpuoju Europa
"Veltui tavo mintys i svetur keliauja. 
Saule, nors šviesiausia, bus svetur tamsi.

nes kiekvienoj dulkėj tu ir pats esi

Paskutini kartą sukaukė "Ge
neral CC Ballou". Paskutini 
sunku atodūsi išleido motorai.

šiais, tylus, kelia koją i naują 
tėvynę, naują pasauli, 1200 bu
vusiu DP. Toli liko stovyklos, 
skryningai, toli liko karo viešu- o
lo sugriauta ir kenčianti Euro
pa, bet tokia brangį, miela ir 
artima širdžiai, su visomis žaiz
domis ir nuodėmėmis. Girdisi 
atodūsiai dar vienas kitas 
žvilgsnis i neramu Atlantą ir 
koja atsiremia i Kanados že
mę. "Silent night, holly night", 
suskamba Halifax© skaudu 

vilti, tikėjimą, atneša žemei ra
mybę. Pakilk, žmogau, aukš
čiau. Pakilk galinga dvasia. 
Buk viešpats ir karalius, vertas 
didžiosios Evangelijos skelbė
jas, didžiojo Testamento vyk
dytojas.

Sustingstą ašaros akyse. Ne
ramiai suplaka širdis, pagalvo-' 
jūs, kad ši pilkoji minia, su kly- 
kiančiais vaikais, su pergyve
nimu išvagotais veidais, ne 
meiles išstumti, ne vilties ve- 

laiką vokiečiu koncentracijos 
stovyklose. Dabar IRO vyriau
sioji ištaiga nustatė sąlygas, 
kaip bus mokamas šis atlygi
nimas.

Atlyginimo gales reikalauti 
tie, kurie kacetuose išbuvo ne 
trumpesni laiką kaip tris me
nesius. Del atlyginimo pareiški
mus siusti: kurie sėdėjo Wuer- 
tembergo —■ Badeno srityse — 
Dr. Kuester, Ministry of Justice,

LIETUVIU NAMAI TORONTE
ivairiausius lietuviu parengi
mus. Noriu tvirtinti, kad ir ko
merciškai lietuviu namai vertes 
iki 50.000 doleriu išsiverstu pa
tys be subsidijų Be to, butu 
daliai lietuviu ir pragyvenimo 
šaltinis, nes tokie namai parei
kalautu nemažai personalo 
kaip nuolatinio, taip ir laiki
niems parengimams.

Lietuviu namuose Toronte 
visos organizacijos turėtu savo 
kampus ar kambarius. Čia bu
tu stipriausias lietuviu Toron
te kultūros židinys, kuris pa
lengvintu sunkią emigranto da
lią

Metinis balansas per 1949 
metus paskelbtas iš sakyklos 
parode, kad labai kritiškoje pa
dėtyje yra ir jaunimo klausi
mas. Nelegalus gimdymai, miš
rios vedybos, neturėjimas sa
vu patalpų mokyklai, — prie
das g— beplintantis girtuoklia
vimas, nesidomejimas visuo
menine veikla, tai vis baisios 
žaizdos lietuviu tarpe. Reikia 
jas gydyti kaip per bažnyčią 
taip ir per kultūringą laiko su
naudojimą Tam reikia pirmoj 
eilej vietos. Ta vieta butu To
ronto lietuviu namai.

Geda darosi, kai matai pun
ktus namus lenku, ukrainiečiu, 
kinu ir kt Pagaliau nepilnas 
1000 lietuviu sugebėjo Įsigyti 
bažnyčią ir savo namus, ku
rie, gaila, pateko i komunistu 
rankas.

tuli apraizgyti savo išradimais^ 
bet ji paklydo sašyje. Užmiršo, 
{meiles Evangeliją ir naujas- 
saules pradėjo garbinti. Euro
pą trauko konvulsijos ir ji atsi
dūrė ant baisaus kraterio. Vul
kano išsiveržimo laukiama. 
Krizes, streikai, vargas ir skur
das, milijonai pavergtu, nete
kusiu laisves, griuyęsiai, darbo 
stovyklos ir raudonasis tvanas 
kunkuliuoja, verda ir skverbia- 

das, pusbadis, gyvenimas yra» 
musu amžiaus artimieji palydo-^- 
vai.-"Quo vadis, Europą", nori-- 

teikęs lodą Spenglerio pranefc 
šauto "vąkaru žuvimo“".».

Bet dega viltis musu širdysev. 
Jos neišrovė karo viesulas 
vargas. Rusena gyvenimo, ug
nis, mums žadanti naują, rytoją, 
naują saulę, kad pasaulis grlš 
'iš savo kvaitulingo klaidžioji-- 
mo i tiesos ir meiles kėlią.

Po žiemos, kaip toj dainoj*.

aiškėja, kad daug kas iš senu . 
lietuviu prisidėtu stambiomis - 
sumomis prie lietuviu namu Tor 
ronte. •.

Svarbiausia organizavimas^ 
Siūlyčiau pradėtix istėigiani 
Toronto Lietuviu Namu Feo
dą. Pirmiausia esantis Het, or®.. 
komitetas Toronte turėtu sus- 
šaukti viešą mitingą iš vism 
org. nariu. Ten išsirinkti LTN- 
Komitetą, kuris jau išdirbtu > 
planus kapitalui organizuoti.

Lėšas galima butu pradėti 
verbuoti sekančiai:

1. Visos Toronto organizes 
cijos turi padaryti pradinius, 
įnašus.

2. Visos Toronto organizaci 
jos apsidetu 10% nuo pramogų: 
mokesčiu

3. Išleisti Šerus, kuriuos pri
valėtu kiekvienas Toronto lie
tuvis pirkti nors po 5 ar 10 doL .

4. Iš Ontario provincijos tur- ■ 
tinjgu biznierių, ūkininku, iš
gauti garbes Šerus stambesnio- - 
mis sumomis.

5. Užtraukti pas juos pa
skolas.

6. Užtraukti paskolas ban-
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— Naujuose Metuose, ty.
KINO STUDIJA PROPAGAN-

Iš lietuviškojo pasaulio
Prancurijos lietuviai

Prancūzijoje gyveną lietu
viai yra gerai organizuoti. Pa

dar didesnis, kad filmoje buvo 
rodomi tik 6 tautu labiausiai

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 1950. L 12.

re lietuvišką knygynėli. Tai 
didelis kultūrinis Įnašas lietu
viu gyvenime. Reikia palinkėti, 
kad tas knygynėlis butu didi
namas, nes skaitytoju yra gau-

Šio Kermesso vakaro progra
moje p. Gučiene - Binkevičiute, 
akomponuojant latviu kompo
zitoriui Okula - Kulaks, padai
navo su dideliu pasisekimu ke
letą lietuvišku dainelių.

karnai išvystė savo veiklą, Ji 
leidžia LŠD biuleteni, išeinanti 
kas menuo, ruošia minėjimus 
Lietuvai brangiu asmenų, kaip 
5Xiv., V. Kudirkos, poeto Mila
šiaus, Baltrušaičio, korespon
duoja ir remia lietuviška spau
da Užsienio legijone tamaujan- 
čius lietuvius.

Ir šiais metais, kaip ir pra? 
. ėjusiais, buvo suruoštos bend

ros Kūčios, kurios praėjo dva
sios pakilime ir labai jaukioje 
nuotaikoje.

LŠD-ja turi savo skyrius pro
vincijoje. Paminėtinas Caen

"Revue Parlamentaire'

Prancūzu mėnesinis žurnalas 
"Revue Parlamentaire", reda
guojamas Henry de Chambon, 
beveik kieviename numeryje 
paduoda daug žinių iš Lietu-

miršti, kad praėjusiu metu pa
baigoje BBC radio programa 
vėl aiškiai buvo girdima net 
pačioje Maskvoje, o ir "Ameri
kos Balsas" gavęs iš Kongreso 
pinigo, visu spartumu stato Sa
lonikuose, Graikijoje ir Vokie
tijoje, prie Muencheno pagelbi- 
nes stotis, kuriu pagalbą so
vietu trukdymo užtvara bus pra
mušta.

Treti, ir vėl abejoja. Girdi, vi
sa programa yra jau užimta ir 
vargu bau amerikiečiai rastu

jos mokykloje, ivyko Katali
kiško Fraternalinio Susivieniji
mo 20-tos kuopos nariu susirin
kimas. Tūlas asmuo atsinešė

"Tėviškės Žiburiu", kuri iteike 
vienam iš aktyviausiųjų Phi- 
ladelphijos lietuviu, Jokūbui Šo- 
lomskiui, prašydamas, kad 
kuomet jis perskaitys, iteiktu 
kitiems. Susirinkusiuju tarpe 
kilo didelis susidomėjimas tuo 
puikiu ir labai gražiai išleistu 
laikraščiu.

Gražios sėkmės naujam lie
tuviškosios spaudos nariui!

— Philadelphijoje yra apsi
gyvenusi garsi musu meninin
ke, naujakure, soliste Juze Au- 
gaityte, kuri čia praminta lakš
tingala. Teko patirti, kad mū
siške lakštingala šeštadieni, 
21-mo > sausio, dainuos vietos 
Lietuviu Murikalineje Svetai-, 

mo iruma-, neje< dailės ir meno vakaro pa- 
no atsišaukime girdėjome: Į rengime. Rep<
"... tai yra laidas jog mes iš- * _
kovosime taika ir pagrindines f11 ° , ' °

, . n sausio 3 d., po iškilmingu gedu-zmogaus laisves... ,lingu pamaldų, buvo palaido-
O iki tai bus atsiekta yra be tas

šis abejojimas buvo pareikš
tas "Amerikos Balsas" praturtė
jo 2 transliacijomis. Ukrainie
čiai triumfuoja gavę toki stip-

"Tėvynės Balsas" džiaugiasi, 
kad Vilniuje, Žvėryne, jau pra
dėta lietuviškos kino studijos 
statyba. Girdi, tai busiąs ištisas

nebuvo pilnai Įsisąmoninęs, 
kad jau randasi ne amerikiečiu 
"vergijoje", bet NKVD žinioje 
Lietuvoje... —

dailininkas Z. Kolba. Šiame sk. 
dalyvauja 70% prieš karą at
vykusiu i Prancūziją lietuviu ir 
30% dabartiniu pabėgėliu.

Iš seniau atvykusiu i Prancū
ziją lietuviu kai kurie sunkiai 

• bešneka lietuviškai, o ką bekal
bėti apie vaikus. Jei abu tėvai 
dar lietuviai, tai keti kuriu vai
kai šiaip taip švebeldžiuoja lie
tuviškai ir tai su "žydišku" ak
centu. Gi jei tėvai yra maišy
ta tautybių, tai ten lietuviško 
.žodžio neišgirsi, nebent butu 
labai reta išimtis. Didžiausia to XT
priežastis, kad vaikai visai ne- 
-.šneka, arba blogai šneka, yra 
levu nerūpestingumas, tiesiog 
.-apsileidimas neišmokyti savo 
vaiku gimtosios kalbos. Daž- 
meti teisinamasi, kad jie savo 
vaikus mažėti mato, girdi ved- 
kai prabuna mokykloje ir .t t 
Toks pasiteisinimas yra vised 
^nerimtas. Jei tėvas ar motina 
•vaikui duotu tik po pusę va
landos lietuviu kalbos pamo
kas i dieną, ar net ir rečiau, 
bukime tikri, vodkas puikiai 
-šnekėtu. Jeigu suaugęs asmuo 
'galį išmokti bent kelias sveti
mas kalbas, tai vaikas tai pa
daryti gali dar lengviau. Ne
būkime nerūpestingi ir nedary
kime servo tautai žalos. Dabar 
toji klaida stengiamasi Pran
cūzijoje ertitaisyti per sperusdin- 
tą žodi ir organizaciją.

Kitose provincijos dalyse, 
kaip Villerupte ir Haut Rhln 
CMilhouse), lietuviai tedp pat su- 
?;uburę 1 LŠDraugfją.

Strasburge veikia jau nuo! 
1949 m. Lietuviu Sąjunga, ku
riai vadovauja kun. Krivickcts.

Be aukščiau minėtu organi
zacijų yra dar Studentu Sekci
ja, priklcrusanti LŠD-jcd. Jos 
pirm. A. Venckus. Į

Nuo 1947 m. veikęs Lietuviu 
.Studentu Kataliku būrelis, ku
riam vadovavo p. Vilutis, per
eitu metu lapkričio men. per
siorganizavo i Ateitininku Drau
giją, kuriai pirmininkauja B. 
Šepetyte. Dar yra Žurnalistu 
Sąjunga, pirm. pulk. Loskorons- 
kis ir "Šviesa", pirm. Masiulis.

vos. Pav., Nr. 44 "La tragiąue ru amerikiečiu užtikrinimą, ju 
destinee dės Peuples Baltes"
— Baltiečiu tautu tragiškas li
kimas, Nr. 45 "Resistance Li- i turku kalba, prezidento Trumą- į 
thuanienne dans le domaine 
culturel" — Lietuviu rezistenci
ja kultūrinėje srityje, Nr. 47 
"Deportations massives en Li
tiniame" — Masines deporta
cijos Lietuvoje, ir tt

P. Minktritis.

vedamai nepriklausomybes ko
vai, o pradedant transliaciją

na, kaip toji vos keturis pra
džios mokyklos skyrius baigusi 
moteris per toki trumpą laiką 
suskubo vaistininke pasidaryti. 
Tai jau sovietinio "mokslo" ste
buklai. Girdi — "baigė farma
cininku kursus ir mokėsi ne- 
akyvaizdiniu budu" ... Tai pui
ki atestacija mokslui sovietu 
okupuotoje Lietuvoje. Juk nepri
klausomybes laikais, norint tap
ti vaistininku, reikėjo ne keturiu 
pradžios mokyklos įkyriu, bet., 
gimnazijos brandos atestato ir 
universiteto diplomo...

Musu vaistininkai tada, ačiū 
Dievui, žmonių nenuodyda
vo... 'V*!

vimo reikalams skirtais paviljo
nais, laboratorijomis, garsu 
įrašymo studijomis ir vilomis, 
kuriose apsigyvensią lietuviš
kojo ekrano žvaigždes. Čia bu
sią kuriami pilno metražo lie
tuviški filmai. Ten jau persikė
lęs kino kronikos "Tarybų Lie
tuva" personalas. Maskvos ir 
Leningrado institutuose mokąsi 
eile stipendininku, siekdami 
kino operatorių ir inžinierių spe
cialybių.

Skaitai ir, neiškentęs, šyp
teri — ką gi iš tikrųjų veiks 
minėtoji studija? Kokius filmus

■ statys ir vaidins "lietuviškojo" 
ekrano žvaigždes?

Deja, jau dabar galima pasa
kyti — naujoji kino studija te
bus papraščiausia filiale mas
kvines propagandos viešpačiu
rankose, rodanti "laimingą ir spaudai lietuviu rašytoju žeme- 
žydinti gyvenimą išlaisvintoje' Ictpi. Esą, šiame žemėlapyje 
Lietuvoje". Okupantas nesiten-; busią sužymėtos 170 rašytoju 
kiną vien spauda. I savo pro- gimimo vietoves su ju gyveni- 
pagandos vežimėli jis ketina mo svarbiausiomis datomis.

‘ ikinkyti ir kiną. Musu tautos fi-' Ta pati ištaiga ruošianti ir lie- 
’zinis ir moralinis naikinimas j tuviu rašytoju kelionių žeme- 
vedamas pačiomis modomis-' terpi, norėdama pavaizduoti

i, -aišku, pradedamas" 
Maskvos scenomis. "TB" tvir
tinimu ekrane žiūrovas pama
to, kaip ... "sparčiai auga Ta
rybų Sąjungos ekonomika, ša
lies darbo žmonių materialinis 
gyvenimo lygis, visose broliš
kose socialistines valstybes res
publikose klesti kultūra ir me
nas" ... ir tt Neužmirštamas, 
žinoma, ir penkmečio planas... 
Ir tik paskui, išsemus "plačio
sios tėvynės" temas, atsimena
mi i Lietuvą grižę dipukai. Rei
kia juk ju draugams, pasiliku- 
siems DP stovyklose, parodyti, 
kad jie sveiki ir'gyvi pasiekė 
Lietuvą.

Lietuva Tarptautiniame
Kermess'e

____ philadelphiečiu lietuviu 
galo svarbu, kad lietuviu tau-, gerbiamas ir mylimas 2-rojo 
ta, jos kamienes tevyneje, butu pasaulinic Karo veteranas Jur-

Reikaiauja lietušivko "Amen , 
kos Bal io" .

jau kuris lenkas Jungtiniu ; 
Amerikos Valstybių lietuviu ’ 
spaudoje, tiek dienraščiuose, ! 
tiek savaitraščiuose, keliamas' 
reikalas išprašyti f§ "State De- i' ., „ . «. neišvengiamumą,partmento lietuviškąją Ame- , , .
tikos Balso" transliaciją. Pasak • 
Lietuvos konsulo New Yorke, 
musu diplomatai nekartą tuo 
reikalu kreipęsi, bet akcija bu
vusi vis per ankstyva. Ameri
kos Lietuviu Kongresas, ivykęs 
New Yorke, priėmė tuo reikalu Pabaltijo laisvųjų žurnalistu 
rezoliuciją. Tikimasi, kad da- federacijos" kongresas ivyko 
bar ALT imsis atatinkamos ak- Londone. Kongresas prasidėjo 
cijos ir pasidės rezultatu.

Spaudoje nurodoma, kad mu
su vadovaujančiuose organuo
se kaip VLIKe ir ALT esama; 
nuomonių, jog lietuviškasis bal
sas iššauktu 'laukinę okupantii 
reakciją tevyneje. Manoma, 
kad bolševiku pasiryžimas iš
naikinti sąmoningas tautas yra 
tiek aiškus, jog straipsniu au
torių nuomone, netikslu butu 
pasitikėti tironu sentimentais.

Kiti dar primena, kad sovie- federacijos valdybą. Pirminin- 
tu nžtmtojo teritorijoje progra- ku liko lenkas Wierzbianski.

tiksliai informuojamas apie da- gis jaskielevičius, vos 29 'm. 
bortinę politinę situaciją ir jos
atspindi lietuviu ir jos kaimyni- Jo laidojimu rūpinosi gerb. 
niu tautu atžvilgiu. Tai išsau- Dominikas Eraminas. I Šven- 
gos musu partizanu kraują ka- tojo karsto __ Holy 5^^ 

_ ■ — kapines velioni palydėjo

gis Jaskielevičius, vos 29 m.

Jo laidojimu rūpinosi gerb.

j da rezistencijos vadai supratę _  •
j amerikiečiu politiką, laukti iki i burelis netuviu;
i ju tauta supras su tironija karo : A a Jurgis 

pataupys: famavo amerikiečiu armijoj,
i mažos tautos jėgas didžiajam 1 — - - ' -
■ kryžiaus karui.

Laisvųjų žurnalistu

.0
Rytu Europos, Balkanų ir

57-tame Signalistu batalione. 
Mirdamas paliko keturis bro
lius: Joną, Antaną, Juozą ir Pet
rą ir tris seseris: Oną, Bertą ir 
Stelą. Taręs jam: amžiną atil
si!, jiems pareiškiu savo širdin
giausią viešą užuojautą.

RAŠYTOJU ŽEMĖLAPIAI 
IR SIBIRAS

"TB" pranešimu — Lietuviu
Literatūros Institutas atidavė

klausiomis priemonėmis.

SOVIETINIO MOKSLO 
STEBUKLAI

viešu dideliu mitingu, kur po 
miesto mero kalbos pranešimus 
padare lietuviu (Bojarinas), če- 

i ku, lenku, ukrainiečiu, veng
ru, bulgaru ir rumunu atstovai. 
Kitą dieną buvo suruoštas pri
ėmimas anglu žurnalistams. 
Trečią dieną prasidėjusio kong
reso pirmininku buvo išrinktas: 
čekas, o vicepirmininkais es
tas ir lietuvis p. J. Lanskorons- 
kis. Šis pasatarasis buvo taip 
pat išrinktas vicepirmininku i

Tremtiniu vargai
IRO STOVYKLOSE

TARDYMAS
Pastaruoju metu Europos 

spauda pakele dideli triukšmą 
'del DP emigrantu, vykstančiu 
i Australiją, gyvenimo sąlygų 
Neapoly, Italijoje, esančiose 
Bagnoli ir St. Antonien stovyk
lose. Gyvenimo sąlygos ten, 
pasirodo, pasibaisėtinos, mais
tas blogiausias, nors vieno 
žmogaus išlaikymui per dieną 
yra skiriama $2.50. Pastebėta, 
kad tos stovyklos prigrudamos 
emigrantu, kurie išbūna ten net 
menesiais, lyg nebutu žinoma, 
kada išplauks laivas. Spaudai 
pakėlus balsą, kur dingsta 
stovyklų išlaikymui skirti pini
gai, IRO centras isake praves
ti tardymą, o emigrantu i Aus
traliją išsiuntimas iš Vokietijos

Gn indžio men. 1 d. Paryžiuje talaikytas 2 menesiams.

misija Innsbruck — Volkstr. 17.
Vokietijos Anglu zonoje re- 

patriacine misija yra Bad-Sai-

Įvyko Tarptautinis Kermess, 
kuriame dalyvavo 16 tautu, ju 
tarpe ir Lietuva. LŠD-jos Mo
toru Komisija, susidedanti iš p. 
Bačkienes, p. Baltrušaitienės ir

Statydamas lietuviu dailės 
•rankdarbius: koplytėlių, kry-

SOVIETU REPATRIACIJOS 
ĮSTAIGOS

Plačicd veikusius ir tremtinius 
erzinusius sovietinius agentus, 
kurie važinėjo po stovyklas 
kviesdami rtremftinius grieti 1 
tėvynę, amerikiečiai iš Vokieti
jos išprašė jau beveik prieš me
tus. Tačiau Austrijoje ir ameri-

SSSR ARTILERIJOS ŠVENTE
Kaip praneša oficiali SSSR 

agentūra TASS, lapkričio 20 d. 
visoje SSSR buvusi švenčiama 
artilerijos švente ir visose vad. 
sąjunginiu respublikų sostinėse 
buvę paleista po 20 artilerijos 
salvių. Jos buvo paleistos ir mu
su Vilniuje.

Ituviškas kampelis savo origi
nalumu . ir žavumu potrauke 
dhurovu akis ir'beveik visi eks- 
ponatai buvo išparduoti. Kaip 
•skirtingą ir dailu lietuviu kam-

Tūlas F. Mikalauskas iš Uk
mergės tame pačiame "TB" 
numeryje pateikia reportažą — 
"Laiminga šeima". Jis pasakoja 
Ukmergės radijo punkto vedė
jo pavaduotojo Algirdo Leona
vičiaus istoriją — kaip šis ka
ro metu buvęs atsidūręs Vo
kietijoje, "vergavo" amerikie- 

' 9 f -’ J ar-

vietas, kur gyveno ir lankėsi 
lietuviai rašytojai — ju kelionių 
maršrutą. įdomu, ar jame bus 
užfiksuotos tik Stalino "patep
tųjų" keliones i Maskvą ar gal 
but ir... išvykos iSibirą... Juk 
ir i Sibirą šiandien jau yra iš
keliavęs ne vienas rašytojas — 
pradedant Vytautu Bičiūnu ir 
baigiant Kaziu 'Boruta.

Mėginamaisiais kirminėliais 
ant propagandines meškeres 
kabliuko užmauti patys di
džiausi i Lietuvą grižę veidai: 
žurnalistas Ožkinis, prof. Kai
riūkščio dukra Silvija ir Žalen- 
kevičaite su dukrele ... Apie 
kitus filme nekalbama. Su jais, 
be abejo, NKVD dideliu cere
monijų nedare...

Kairiūkštyte studijuoja lite
ratūrą pas prof. Balčikoni (!), 
Ožkinis dirba "Literatūros if 
Meno" redakcijoje, o Žalenkevi- 
čaite rodo savo vaidybini me
ną Kauno Dramos Teatro sce
noje. Kipras Petrauskas dai
nuoja, džiaugdamasis sugrižu- 
sia šeimos laime, tačiau jo žmo
na, kuri, tremtyje būdama, kar- /
tais "padainuodavo" keletą 
posmeliu tremties-spaudos pus
lapiuose apie banalią meilę, 
tuo tarpu tyli... Matyt, ne taip 
jau linksma tarybų Lietuvo
je... O gal rašo poemą Stalino 
garbei, dėkodama už išvadavi
mą iš DP kapitalistines neva
lios? ... Vyt Kastytis.

KIPRAS PETRAUSKAS 
DAINUOJA O ŽMONA KAS ATSTATYTA

"Nemuno upes — gražuoles 
vaizdas. Plačiai sklinda čia lie
tuviška daina". Dainuoja TSR 
liaudies artistas K. Petrauskas. 
I jo namus vėl sugrižo šeimos 
laime. 1948 metais iš perkeltų
jų asmenų stovyklos Felbach- 
Wuertemberg drauge su dukte
rimi grižo jo žmona — Elena 
Žalenkevičctite" ... — tai pro
pagandinis vaizdas iš centrines 
dokumentiniu filmu studijos iš
leistos trumpo metražo apy-

mašinos" netoli nuo savo namu.
Didžiausias stebuklas, pasi

rodo, ivyko su Leonavičiaus 
žmona. Drg. Leonavičiene, vy
rui krauju prakaituojant ame
rikiečiu "vergijoje", per porą 
metu suskubo pasigėrėtiną kar
jerą padaryti. Leonavičius ją 
Stalino saules dėka atrado 
vaistininkes pareigose. Ir Leo
navičius nustebęs, kad jo žmo
na, kuri tebuvo baigusi vos ke
turis pradžios mokyklos sky
rius, dabar jau i vaistininkes iš- [ braižos — "Jie grižo i tėvynę'

Tevynes Balsas Nr. 3 iš 1949 
m. lapkričio 1 d., skelbia, kad 
per tuos 5 metus iš sugriautu 
Šiaulių jau yra atstatyta šie 
viešieji pastatai:

1. Geležinkelio stotis,
2. Miesto Dramos Teatras,
3. Kino teatras "Kapitolis"/
4. Berniuku gimnazija Telšių

gatvėje, .*
5. "Aušros" gimnazija ir
6. Miesto poliklinika.

Toliau autorius primena, 
kad, prieš daugeli metu. Vaka
ru pusrutulio žmones, švelniu 
susiinteresavimu stebėjo konti- 
nentalinej Europos dalyje au
gančius nacizmą ir fašizmą.

"Jie daug blogo padare žmo
nijai. Dabar mes matome, kaip 
auga ir koki dideli pavoju žada 
____ _ _________ ; "izmas", 
kuris gimė prieš 38 metus, au
go palengva, bet tolydžio ir ku- 

’ris vadinamas komunizmu. De
ja, ir i šią pabaisą mes žiūrime 
su pernelyg švelniu susiintere- 
savimfu.

"Paskutinysis "izmas" savo 
augime naudojo daugiau me
todiškumo negu nacizmas, ku
ris šoko iš olos tuojau, kai tik 
pajuto turis pakankamai jė
gos. 1 
jėgos tuojau eme griauti kai
mus ir miestus, nes naciai dar 
neturėjo reikiamo 'diktatoriško 
metodiškumo. Gi komunizmas 
— nesunaikina pastatu, bet su
naikina žmonių sielas ir pačius- 
žmones. ,

Taip pat ir DP — yra daug 
. kentėję nuo komunistinio praga 

ro. Jie kentėjo ir nuo fašizmo. 
Daugelio ju veiduose ir dabar 
atsispindi baime, pergyventa 
Dachau koncentracijos stovyk
loje ir kitur". Taip baigiamas 
laiškas. pr. a.

zuflen. Parkstr. 32; repatrian- laisvei
tu surinkimo punktas — Braun
schweig — Altewikring ir Hu- 
sarenstr. kampas; Ryšiu kari
ninkai: Oldenburg—Schauken- 
str. 19, Lubek — Rochstr. 38 ir 
Gemer (prie Izerlon), Westiger- 
str. 101.

Vokietijos Prancūzu -zonoje 
misija yra Baden-Baden, Ram- 
merasbergstr. 9 ir repatriantu 
surinkimo punktas Immendin
gen geležinkelio stotyje.

Misijos dar nelikviduojamos, 
bet savo veiklą siaurina, nes re
patrijuojančiu retai tepasitaiko. 
Jos laikomos, laukiant, kad re
patrijuojančiu skaičius padidės 
tada, kai išsisems galimybes 
tremtiniams emigruoti. Tikisi 
pačiupsią nors paliegėlius ir se
nelius.

BUVĘS IRO DIREKTORIUS 
GINA TREMTINIUS

Winnipege leidžiamas laik
raštis "Free Press" lapkričio 17 
d. išspausdino isidemetiną laiš
ką "Displaced Persons Are Not 
Fascists". Laiško autorius — 
A. Venmore William, buvęs 
IRO direktorius.

Soliastr. 1-3, Hotel Kctiserdorf.' Jis tarp kitko rašo: "Paskuti- 
Austrijos Anglu zonoje tokia niu keliu dienu begyje, anti-DP 
misija yra Klagenfurt — Hotel elementas, pasinaudodamas 
Mozart repatriantu surinkimo kai kuriu laikraščiu skiltimis, 
punktas Bruk ir Informacijos vėl pradėjo kelti savo nuodin-

Muziejų viršininko mokslingumas
Girdamiesi, ką gero rusąi pa

daro Lietuvai Tėvynės Balso 
redaktoriai pereitu metu spalio 
10 d. Nr. 7 rašo:

Šm. spalio men. pirmomis 
dienomis Muziejų Valdybos 
viršininkas Pr. Paplauskas su
rengtoje spaudos konferencijoje 
pranešė apie surastus labai 
vertingus buv. Tiškevičiaus 
muziejaus Vilniuje eksponatus 
iš didžiųjų kunigaikščiu laiku: 
"Po 1863 metu įvykiu Vilniaus 
generalgubernatoriaus Murav
jovo Įsakymu didele dalis eks
ponatu buvo išgabenta iš Vil

Naciu jungtines karines, niaus. Apie tolimesni ju likimą
nebuvo žinoma. Ir štai visai ne
seniai mes sužinojome apie 
vertingus eksponatus, kuriu 
jau nesitikejome rasti. Pasirodo, 
kad jie buvo nuvežti i Maskvos 
kunigaikščiu Rumiancevu mu
ziejų. Šis muziejus egzistuoja ir 
dabar. Istorikai tvarkydami 
sandeliuose esančias medžia
gas, surado ten daug buvusio 
E. Tiškevičiaus muziejaus eks
ponatu. Apie tai buvo praneš
ta i Vikriu. Paaiškėjo taip pat, 
kad dalis medžiagos pateko i 
istorini muziejų Maskvoje ir i

VATIKANO RADIJAS 
LIETUVIŠKAI

Nuo lapkričio vidurio Vati
kano radijo stotis - lietuvišką 
programą transliuoja 4 kartus: 
pirmadieniais, trečiadieniais ir

natų tarpe — Gedimino val
džios ženklas — lazda, Vytauto 
pulku vėliavos, didžiųjų kuni
gaikščiu diplomatiniai aktai, 
nežinomo užsienio menininko 
darbo deivių statula, kuri, kaip

rastos vertybes. įžymiame "Er- 
mitražo" muziejuje kuriame su
kaupti neįkainojamos vertes 
įvairiausiu pasaulio tautu kul
tūros lobynai, Lietuvos istorijos 
relikvijas tiria du šio muziejaus 
mokslininkai lietuviai — prof. 
Raudonikis ir prof. Maciulevi
čius".

"Kai tik bus išaiškinti ir kiti 
visi šiuose muziejuose esan
tieji eksponatai, jie bus perduo
ti musu respublikos muzie
jams", — baigė savo-praneši
mą valdybos viršininkas Pr. 
Paplauskas".

Gaila, kad Lietuvos muziejų 
prieky pastatytas žmogus, ku
ris daro tokius nemokšiškus pa
reiškimus, gerai atestuojančius 
jo visišką nenusimanymą tuo
se reikaluose. Kur buvo išga
benti buvusio Vilniuje Archeo
logijos draugijos muziejaus 
rinkiniai (Tiškevičius buvo tik 
jo kūrėjas), senai gerai yra ži
noma. Žinomi yra ir beveik vi
si eksponatai Draugas Paplaus
kas juos lengvai galėtu susek
ti, jei nusimanytu, kaip naudo
tis literatūra. Net lietuviškai vi
sa tai buvo gana smulkiai ap
rašyta specialiame raporte ko
misijos, vykusios i Maskvą de
rėtis del tu turtu su bolševikais 
po 1920 m. taikos sutarties, pa
gal kurią tie turtai turėjo būti 
atiduoti Lietuvai. Bet rusai tada 
nedave. Beabejo neatiduos ju

ią yra tik neišmanėlio svaičio
jimas. Keista taip pat, kad ty
rinėjimas pavestas visai paša
liniams žmonėms, ne specams.

Nejaugi Lietuvoje nebeliko 
nei vieno istoriko, archeologo ar 
muziejininko? Kiek mus pasie
kia žinios, ju ten dar turėtu bū
ti. Bet gal jie nemalonėje?

"TB" dar minimas Anykš
čiuose tebeveikiąs rašytojo Žu
kausko - Vienuolio prižiūrimas 
Baranausko muziejus. Beabejo 
teti žinomoji Baranausko klė
tele, kurią bolševikai pavadino \ 
skambiu muziejaus vardu. Tel
šiuose tebeveikia "Alkos", 
Šiauliuose "Aušros" muziejai. 
Kaune, Donelaičio g. 9, busiąs 
atidarytas Petro Cvirkos, o‘ 
Jurbarke vokiečiu sušaudytą 
skulptoriaus V. Grybo memo
rialiniai muziejai.

-NEW NEEDLE"

mot kojiniu nubėgusios akys.
Priėmimo punktai:

1. 899 Dundas St. W. P. Kairio 
grasėme, Toronto, teL WA0062.
2. 415 Roncesvcdles "Re New" 
rubu valykla, Toronto, telefonas

LL 1451.

neie Kemaveje, ir taip toliau.

409 Perth Ave. Toronto, telef, 
KE3491.

PIGIOS KAINOS

vidurio Europos kriku.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Dr. Vydūno linkėjimai K. Grigattyte-Graudušlene.

LAUKIMAS
i

Iš nebuities i buiti einam, 
I realybę iš sapniu 
Palikę savo sielos doing 
Kitiems keleiviams dovanu.

Bet neužgydys amžinos
Tėvynės ilgesio... Ir toji 
Šios žemes žemiška naktis 
Kankins, ir griauš mus amžinoji 
Žmogaus gyvenimo tremtis.

Dr. Vydūnas, pasitraukęs iš 
rusu zonos ir gyvendamas Det- 
molde, visą laiką svajojo ap
lankyti Berlyne gyvenančias 
dvi seseris, kurios ten pemeše 
pastarojo karo žiaurumus. Nors 
ir baigdamas 83 amžiaus me
tus, jis nepabijojo tolimos kelio
nes sunkumu ir šventes pralei
do pas savo seseris, kuriu vie-

a dar vyresne. Berlyne Dr. 
Vydūnas viešėjo iki sausio 10 
dienos.

Šis garbingasis lietuviu dva
sios žadintojas, žmoniškumo 
skelbėjas ir Maž. Lietuvos žy
musis veikėjas savo priete- 
liams Toronte š.m. sausio 1 d, 
laiške iš Berlyno, be jiems tai
komu gražiu minčių, rašo:

užplusta ir vėl nuslenka, 
kartojasi mintis, kad visi 
gobiami visa nušviečian- 
Išminties, visa gerivinan-

Tremtinys tarp žmonių
J. Kuzmickis

ŽMOGUS klaidžioja gyveni
mo kryžkelėmis, ne kartą blaš
kosi ir aimanuoja.

Žmogus nenurimsta, kai jo 
kišeneje žvanga mamona; 

, žmogus sielvartauja, kai jo ki
šenes tuščios.

Žmogus nerimsta ir nuolat 
jieško savo gyvenimo prasmes;- 
žmogus giliai susitelkęs mel
džiasi, nors jo sieloje vaiskiai 
blykčioja dieviškosios Išmin
ties spindulys.

Žmogus nuolat kopia i žmo
giškojo gyvenimo kalną, nors 
viršukalnes pro juodus debe
sis neižiuri.

tuolis ir beturtis. Išminčius, pir
ma išradęs mirti nešančius 
ginklus, suka galvą kaip nuo 
ju išsisaugoti. Prasčiokėlis,
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TAČIAU tas pats žmogus pa

žeista ne kartą, ir nemato nieko 
šviesiausią vasaros dieną.

Fr. Nietzche "Pašėlusio 
žmogaus" apmąstymuose sa
ko:

"Pašėlęs žmogus pasirodo 
miesto aikštėje ir šaukia: "Ieš
kau Dievo, ieškau Dievo!" Kas 
atsitiko su Dievu? Ogi mes ji 
užmušeme —- jus ir aš! Mes

tu vadai daro nuolaidas ištisu 
tautu pavergėjui, susirūpinęs 
mąsto apie savo tėvynės lais
vę. Turtuolis nemato vargstan
čiu, dažnai nemoka suprasti 
pasenusio darbininko ir su 
Henry Fordu sako: "Kai dar
bininkas pasensta, — pradeda 
pelyti jr rudyti". Beturtis neper
pranta, kaip šalia turto tiek 

vargo klesti, ir griebiasi Mark
so ir Lenino doktrinos.

Taip yra del to, kad pašėlęs 
žmogus užmuša Dievą savo 
viduje, o paskum gyvenimo 
aikštėje rėkia: "Kur tiesa? Ko
dėl jos nerandu?" Juk didelis 
išminčius ir didelis šventasis 
Augustinas pasakė:

— Kur suradau tiesą, ten su
radau savo Dievą, pačią Tie
sa...

Lietuvos pajūryje

Kokia maža viltis, 
Koks didelis laukimas: 
tarytum iš širdies

Kartojo man tada 
po nuotakos šydu, 
belaisvi mielasai, 
kad nesugriši tu.

“Skauto” 4-tąji
Tylaus pasiryžimo, kantry

bes ir darbo vaisius, lietuviškos 
skautuos pasaulyje pasirodė 
ketvirtą kartą Dar tik ketvir
tą o pažanga jau stebėtina (tu
rint galvoje menką spaustuvė
lę, finansinius sunkumus ir vu- 
sus kitus nedateklius). Jis jau 
įvilktas i puošnu viršeli, pada
bintas nuotraukomis, o gerame 
popieriuje randame gražiu pa
siskaitymu.

"Kelione iš Detmoldo Berly
nan mane labai poveike, ale 
dabar jaučiuosi jau kiek atsi
gavęs. Tiesa, visokie senatvės 
pažymiai jau slegia. Vis dėlto 
atsimenu saviškius, visus tau
tiečius tyliose valandose. Skaus 
mai 
Vis 
mes 
čios
čios Meiles bei Malones, visa 
vykdančios Šventos Valios bei 
Galios ir tada širdis atsigauna. 
Ir taip tylume parimdamas, at
simenu visus man ■ artimus ir 
mylimus... Vis stengiuosi iš
manyti prasmę to, kas Jums su
teikta. Juk negali būti kitaip, 
kaip kad ir skausmais Didžioji 
Meile ir Malone žadina Jojoj 
atsibusti ir Jojoj nusimanyti. Ir 
man rodosi, kad viskas, kas vi
sai tautai uždėta, yra Malones Vedamajame, Kanados lietu

viu sk. dvasios vadas, kun. S. 
Kulbis, S. J., rašydamas apie, 
šv. Kalėdų džiaugsmą primena, 
kad Dieviško Kūdikėlio užgi
mimas tebūna mums paguodos 
Šaltiniu svetimoje žemeje, nes 
ir Jis buvo pirmuoju krikščio
niškosios eros tremtiniu Egipto 
žemeje. Toliau psktn. L. E-tas 
rašo apie šviesiuosius pavyz
džius, paminėdamas pirmąsias 
Lietuvos Nepriklausomybes au-

apraiška. Todėl savo maldose 
ir vis prašau, kad butu stiprina
mos visuose tautiečiuose visos 
dorybes, jeib pavyzdingi butu 
kitiems žmonėms, kuriu tarpe 
jiems dabar tenka gyventi. Bet 
prašau ir tai, kad visiems ir 
Jums nuimtu skausmus ir su- 
teiktu širdies ramybę. Kurie 
kreipiasi Dievopi, tiems Jis ir ar
tinasi su, savo Palaiminimu ir — savanorius. J. Kardelis 
iškelia iš visu niukumu" . . . Į patiekia staigmenai "Pasaulis

me? Kaip sugebėjome išgerti 
jurą? Ką padarėme, kai šią že
mę atpalaidavome nuo jos: sau
les? Kur gi dabar einame? . *. 
O ar negriuvinejame nuolat? 
Atgal, priekin, i šoną, i visas 
puses? Ar dar egzistuoja kal
nas ir pakalne? Ar neklaidžio- 
jame po nesibaigiančią nebu- 

. ii?"
Klaidžioja ne kartą žmogus 

— išminčius ir prasčiokėlis, tur-
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GALVOJANT tik apie savo 
riteresus, —^ -.gąlima nepama
tyti visos gyvenimo realybes, 
kuri spaudžia atskirus asmenis 
ir tautas. '

Gyvenant tik savo rūpes
čiais, nematoma užverktu ir 
paraudusiu- akiu, nepastebima 
ištiestu ranku.

Apie tokius labai aštriais 
žodžiais kalba Montalembert:

s—< Viso to akivaizdoje ra
miai miegokite ir džiaukitės pa
sisekimais, Europos valdovai, 
valstybių vyrai ir diplomatai ir

jus taipgi, konservatoriai už bet 
kokią kainą. Užmerkite akis 
akivaizdoje kraujo tvano, ku
ris tvinsta iki jusu kojų. Už- 
kimškite ausis tain sielvartin
gam riksmui vaiku ir išniekin
tu moterų, jaunu žmonių ir se
niu,- kuriuos tremia.,. Miego
kite ir džiaukitės. Galvokite tik 
apie savo spekuliacijas, apie 
teavo pelną, apie nuostabius 
malonumus...

Baisus kontrastas: ramus 
miegas ir tremiamųjų riksmas; 
pigus džiaugsmas ir varvan
tis kraujas; sotus gyvenimas 
ir naktys ’be pastoges...

Tačiau ir vieni ir kiti— žmo
nes; tokie patys žmones, su
tverti Dievo paveikslu ir pana
šumu ”
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džiaušios neteisybes aukas, ne
galinčias sugrįžti i savo gim
tuosius kraštus, pavadino dis
placed persons (išvietintais as-
menimis).

Tačiau t<
tinka visiems tiems, kurie at
siplėšė nuo senu tradicijų, nuo 
seno tikėjimo ir nuo visu įsi
pareigojimu.

Sir Walter Moberley tvirtina: 
■ — Didžiuliuose Europos ir 
Azijos plotuose pristigo įparei
gojančiu įsitikinimu; viešpatau
ja sumišimas, apsvaigimas, 
nesantaika. Visa tradicinio ti
kėjimo, papročiu ir jausmu stru
ktūra, ant kurios išauga isitiki-

nimai, sugriuvo. Visur pasau
lyje sudužo forma, auklėjanti 
įpročius. Visur detronizuojami 
dievai, kuriu vietą užima tuštu
ma. Protiniai ir dvasiniai dau
guma šiandieniniu žmonių yra 
displaced persons.

Tas pats mintytojas siūlo 
aišku ir suprantamą receptą:

— Pradžioje reikia,’ kad 
krikščionys panorėtu visu rei
kalus laikyti savo pačiu reika-

tremties sąlygose sudariusi sa
vo bendruomenę, gyva musu 
sveiku krauju, krikščionybės 
principu realizavimu, giliu ir 
prasmingu galvojimu.

Kiekvienas lietuvis brangus 
musu tautai: ir susipratęs dar
bininkas, ir tylus mokslininkas, 

’ ^’ippšfn^^^upjdriti motina; 
ir krykščiantis kūdikis, ir paliė-
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LIETUVIU tauta išsklaidyta. 
Šiandien nėra tokio kontinento, 
kur neaimanuotu ir laisves ne- 
siilgtti musu žmogus.

Lietuviu tauta, sunkiose

Jeigu Bažnyčios tvirtinimu, 
"regnat a cruce Deus — Die
vas viešpatauja nuo kryžiaus", 
tai tolygiai — "o tačiau Lietu
va atsibus gi kada: ne veltui 
ji tiek iškentejo" — Maironis.

Tremtyje lietuvis negali su
gniužti ,nes jis įpareigotas pri
sikėlimo giesmę Lietuvon nu
nešti.

MARIJA RAMUNIENE

Kalėdos Kanados 
vienumoje

Sniegas jau papuošė žemę 
Ir žvaigždėm sužibo dangus, 
Ir žmogišką širdi neramią 
Jausmas užliejo gaivus. «
Lietuva, žeme gimtoji. 
Kančioj tu taip iškilai. 
Dvasia nemaria byloji 
Širdin gimtines aidais.
Kol skambės tik daina visagale,
Ji mus kels išgyventi ir mirt. 
Sutrupins ir pančius, nedalią, 
Kraštą pergales dvasioj pakels.

%

Vakar praėjo tylios Kūčios. Ir deganti eglutes šaka nepa
kvipo kambaryje — vienodai šviete margos elektros lemputes. 
Visai skirtingos Kūčios nuo tu, kurias prisimena Aliukas stovyk
loje. Eglute — popieriniais žaislais papuošta, mažai žvakučių, 
bet daug, daug vaiku; tiek daug dainų pridainuota, tiek daug 
žaidimu, rateliu su seniu šalčiu prižcdsta, kiek triukšmo, juo
ku! !.’.. Čia ^i taip tylu! Tik išeik iš namu aplinkui ne gyvos 
dvasios. Viršuj šviečiantis dangus, žemai — lygus, platus lau
kai, ir upe, ir ežeras, ir kelias — viskas balta, balta. Ir tas vie
nodas baltumas Aliukui net širdelę 'suspaudžia. Kad taip čia 
bent kartais ateitu pažaisti Vytukas. Jie iš to sniego seni šalti 
lipdytu, čiužinėtu ant ežero.

Tyla neatsiliepia jokiu garsu. Tik kartais suloja šuo, ar 
tėvas kokiu įrankiu subarškina. Ir paslidinėjęs vienas, Aliukas 
grįžta i vidų. Čia jis didžiąją dienos dali praleidžia tik su sesute 
Rasele, Ak, toji Rasele dar tokia maža! Jai tik žaisti su lėlytėm 
ir paveiksliuku žiūrėti. Ir kai jis jai skaito jau visiškai nuzulintą 
"Meškiuką Rudnosiuką", ji tuoj jau dainuoja: "Žliumpu, pum- 
pu, žliumpu pumpu" ir neišklauso pasakos iki galo. Ir taip lauk
tosios Kūčios praėjo liūdnai. Mama triusesi, švarino, virė, 
puošė kambarius. Buvo eglute uždegta, buvo plotkeles, kurias 
paštu atsiuntė lietuvis kunigėlis, buvo kisielius tikru spanguolių, 
kurio stovykloj jie niekada negaudavo, buvo vaisiu sriubos, sal

dumynu. Bet mamyte, lauždama plotkeles verke, o tėtis buvo 
toks rimtas, susimąstęs. Pavalgę jie visi giedojo "Sveikas Jėzau 
mažasis" ... Senis šaltis, kurio nei Aliukas nei Rasele nepa
matė, paliko po eglute pačiūžas, rogutes, didelę lėlę, kurią ap
sikabinusi Rasele ir užmigo.

Ryte anksti jie ėjo toli pas kitą farmeri, kuris juos savo auto
mobiliu nuveže i bažnyčią. Ir čia visi veidai svetimi. Kunigas 
angliškai pamokslą sake, ir žmones angliškai giedojo "Silent 
night", tik mažutis Jezulis prakarteleje tas pats, ir Jezulio Motinė
lė, ir šv. Juozapas, ir net aveles tos pačios, kaip kad jis prisimena 
matęs Kaimo Jėzuitu bažnyčioje, taip jis aiškiausiai prisimena, 
ir mama sako, kad prakartele tokia pat, kaip kauniške. Tas 
Jezulis prakarteleje toks savas, lietuviškas, labiausiai Aliukui 
patikęs. ‘

Ir vėl kelione atgal baltais tuščiais laukais. Tas pats kam
barys — svečiuosna niekas neatvyko. Net ir taip labai lauktoji 
"Eglute" dar neatėjo.

Mama ruošė stalą, tėtis sukinėjo šeimininku jiems paliktą nau
dojimui radijo —staiga, ak, ar tai gedi tikrai būti, staiga suskam
bo, pasklido po visą ketmbari garsai lietuviškos Kalėdų giesmes 
"Gul šiandieną jau ant šieno" ... Mama atbėgus su lėkštė ran
koje net suklupo prie radijo ir pritarė drauge, ji net nepastebejo, 
kad jos akys sudrėko, bet lupos šypsojosi. Tėtis pasiėmė Raselę 
ant keliu, o kita ranka apkabino ji — Aliuką:

— Giedokime, vaikai, drcnige — dabar tikros Kalėdos.
Ir rodos Aliukui, išnyko vienišoji forma, platus, lygus laukai, 

jie sėdi tėvelio tėviškės seklyčioj (apie ją tėtis vis pasakoja sek
madienio popiečiais) ir ne radijo bangomis atskriejo "Lithuanian 
folks songs", jam rodos, kad gieda abu seneliai, dede Petras iš 
Suvalkijos giriu, teta Ona iš tolimojo Sibiro. Ir seke daina dainą, 
vis gražesnes. Ak, tai buvo gražiausios iš derinu, kurias Aliukas 
begirdedavo, sukinėdamas tą mažąją rudą dėžutę. Ir mama 
jau vėl šypsojosi, o tėtis žėrinčiom akim, pilna krutinę trauke, 
"Nurimk, sesul, gana raudoti"... "Lietuva, brangi mano tė
vynė", visa taip pakito. Išvitęs pro langą saules spindulys pa
mate kaip tėvas glostė vaiku galveles, vėliau pakele motiną nuo 
žemes, apsuko ją ore, pabučiavo:

— Birutėlė, gavome nuostabiausią Kalėdų dovaną, kurios 
niekada nepamiršime.

Tėvas vėl surimtėjo ir tvirtai tore: ■»
— Vaikai, jus dar maži, bet žinokite gerai. Mes nesame vieni 

šioj nuošalioj formoj. Musu yra tūkstančiai, išsiblaškę po plačią 
Kanadą, Ameriką, Australiją, Europą. Derina tėviškės gimtosios 
ilgesiu gyvena musu krutinėję. Ji aidais grąžina mus i tėviškės

gimtus laukus, ten parimom prie pakeles Rūpintojėlio, bakūžes 
palangėj radastas paglostom, prašvinta rūpesčiu kakta, sengal- 
veles ranku prisilietimu, krutinę galingiau alsuoja, laisves varpo 
garsu pasiūbuota, susikaupę parymom prie didvyriu nežinomu 
kapu. Kaip vasaros karščiu kepinamą dobilą gaivina rytmečio 
rasa — gimtoji daina gaivina musu širdi, kelia ją gyventi ne 
vien savo asmeniškam gyvenimui, gyventi, kur bebūtum, dirbti 
veikti pagal savo išgedės ir sugebėjimus savo tautai, kryžiuoja
mai Lietuvai — ir dieną pradėti, ir vakarą bengti mintimi su ja!

— Jei aš dabar negediu vadovauti gimtines sodybų jauniems
ūkininkaičiams ruošiantiems ateinančio pavasario sodu želdini
mui — aš sąžiningai baigsiu servo darbo sutarti. Ir kada mano 
darbdervys bus pertenkinias memo darbu, praneš darbo istaigeri 
— lietuvis, atkviestas lauko darbams, gerierusiai atliko savo dar
bą — aš šiek tiek pasitarnausiu spvo terutai: kitais metais eis 
šis farmeris i darbo ištaigą ir vėl reikalaus naujo darbininko 
lietuvio iš Vokietijos stovyklų — viena šeima pabaigs tremties 
dali. ' ''

— Tu, Aliuk, kuris lankai anglu mokyklą, turi būti pats pa
vyzdingiausias vaikas: ten tu tik vienas esi lietuviukas, koks 
tu busi mokinys, vaikas, tokius esant visus lietuviu vaikus veriz- 
duosis šios apylinkes žmones.

— Mes negalime padėti likusiems vergijoje broliams, mes ne
galime stoti šalia didvyriškai ir, žmogiškąja akim žiūrint, bevil
tiškai kovojančio partizano — mes kievienas galime būti mažy
čiu partizanu, jei visur, kiekviename žingsny ir nuolat kelsime 
savo tautos gerą vardą ir kalbėsime už tautos laisvę, iškeldami 
jos dvasinę galią, savitas ypatybes.
• — Daina, kurią dainavo musu protėviai laisvoj ir pavergtoj 
šaly, kelia mumyse ilgėsi hamu ir pasiryžimą gyventi taip, kad 
tuos namus vėl pasiektume. Ji jungia mus visus, ir čia jau bai
giančius savo amžių, ir naujai atvykusius, ir jus, vaikus, ir net 
tuos, kuriuos suviliojo melu suklaidinę aršiausi musu tautos 
priešai — daina jungia mus visus, išblaškytus po visus pasaulio 
kontinentus, i vieną lietuvišką šeimą, iškeldama kibirkštį meiles 
savo gimtajai žemei ir dvasiai.

— Kaip mes galėtume padėkoti tiems pasišventėliams, kurie, 
grižę po sunkaus dienos darbo, vakarais brangu poilsio laiką 
aukoja lietuviškai derinai, o per ją ir mums visiems? o

— Tėti, aš galiu melsti kas vakarą Dievuli, kad Jis jiems duo
tu jėgos dainuoti taip gražiai ir galingai, kad dede Petras Su
valkijos miškuose su savo draugais girdėtu tas dainas ir žinotu, 
jog mes visi, visi, visi lietuviai, kiekvienas saviškai, paged servo 
išgales, kovojame drauge su jais dėl Lietušos laisves.

Seniai praėjo jau i
žadėtas traukinys, j
o aš nakties tamsoj . , 
Tavęs dar laukiu vis.

Tušti tusti namai, 
man šalta, aš drebu...

-... gal likt čia amžinai 
po gedulo šydu? ...*

t

Nr. pasitinkant
f •

mažas Lietuva didele". Sutin
kant su autoriumi tenka pri
pažinti, kad per pastaruosius 
tremties metus nemaža prisidė
jome prie Tautos išgarsinimo, q 
tuo labiau, anot J. K., plačiai po 
pasauli išblaškytieji lietuviai 
skautai šia linkme gedi daug 
nuveikti. Pašnekesyje su vyres
niosiomis skautemis-tais, sese 
Vaiva teigia, kad žmones suge
bą sujungti tris pagrindines 
ypatybes — harmoningumą, 
heroiškumą ir šventumą — i 
bendrą vienumą, mums palie
ka neužmirštami Poetas Vy
tautas Tarvainis rašo užu šir
dies tverianti laišką iš lietuviš
ku giriu gūdumos. Rašo jis sa
vo draugui kažkur laisvame 
pasauTyje esančiam. Liūdnas 
tai saku iškvėpintas popieris, 
kuriame jauti varganą atsisky
rėliu gyvenimą ir patiri liūd
nas žinias. Dalis draugu yra 
žuvę, o kiti nežino ką atneš ši 
diena ir mergaite, kurią drau
gas kaž kada mylėjęs, jau nu
ėjusi su kitu. Motinos linkė
jimuos© pajunti tikrąją poeto 
sielą:

Nuo motinos linkėjimai! Prieš 
mirti prašė perduoti ir jei su
tiksiu, jos laiminimu išbu- 

• čiuoti tau akis. Ar tu prisime
ni, prie musu kryžkeles Mari
ją širdžia perdurta — taip ta- 

3 vo motiną jie durtuvais su- 
- bade,--keti -neįleido per'duris. 

■ Pradėta spausdinti Stasio Č. 
"Giriu ereliai", 2 v. drama iš 
įvykiu 1946 m. Kaziu Rudos 
miškuose. Ale Poškute jaunojo 
skauto lupomis maldauja ne- 
liudeti Brangiąją Tėvynę, tikisi 
ją išvaduoti ir prikelti Vytau
to Didžiojo dvasią. Laisvajai 
Valandėlei įvedamas uždavi
niu skyrius, kuriam vadovauja 
Alg. Eismontas. . Mašiotas ra
šydamas apie gerus darbelius, 
primena skautams plačias ga
limybes geru darbeliu dirvo
je. Vertimas iš Jamboree paaiš
kina, kas paskatino Įkurti skau- 
tiją Amerikoje. Organizainio 
gyvenimo skyriuje patiriame 
kaip kruta besiorganizuoją 
skautai įvairiose Kanados ir 
Amerikos vietose. "Linksmaja
me Skaute' randame nuotaikin
gą dalykėli apie pakaruokli.

Apskritai ketvirtasis numeris 
sudaro mažo žurnaliuko ispudi, 
kuris malonus pavartyti ir ne 
skautui. Gi kuris nors kiek jau
čiasi esąs skautas, laikraštuką 
turėtu būtinai utreti. Pagal re
dakcijos pasisakymą "Skau
tas" išeina kartą pr menesi, me
tams kainuoja $2, pusei metu 
$1, redaguoja Redakcine K-ja, 
adresas: "Rūta", Box 78, Rod
ney, Ontarię, Canada.

S. Meskuitis.
LENKU LAIKRAŠTIS APIE 

LIETUVĄ
Philadelphia. Vietos lenku 

savaitraštis "Ameryka—Echo", 
turi puslapi, pavadintą "Kącik 
dla wszystkich" — kamputis 
visiems, kuriame spausdinami 
straipsniai įvairiausiais klausi
mais grynai autorių atsakomy
be. Sausio 1 d. numeryje ten 
buvo išspausdintas seno JAV 
lietuvio p. Vidikausko straips
nis, pasirašytas "Story Litwiri', 
pavadintas "Seno lietuvio pa
stabos". Jame didelio patrioto 
užsidegimu, romantiko akimis, 
autorius istoriniais argumentais 
Įrodinėja lietuviu tautos ver
tingumą ir reikalą dabartinėje 
padėtyje lietuviams ir lenkams 
"bendrai kovoti su bendru prie
šu*."
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Rokossovskis Varšuvos sukilime
Buvęs vyriausias lenku po

grindžio vadas, gen. Bor-Komo- 
. rowski, ir tuo pačiu laiku Ru

sijoje suorganizuotos lenkiškos 
kariuomenes vadus gen. Ber
ling gerokai nustebo, sužinoję 
apie Sovietu maršalo Konstanti
no Rokossowski paskyrimą vy
riausiuoju dabartines Lenkijos 
kariuomenes vadu.

Šiuos tris generolus likimas 
buvo arti suvedęs 1944 m. Var
šuvos "sukilimo metu. Gen. Bor 

x buvo vyriausias Varšuvos su
kilėliu vadas, gen. Berling — 
Rusijoje sudarytosios lenku ar
mijos vadas, o maršalas Ro- 
kossowski — vyriausiasis rusu 
kariuomenes vadas Lenkijos 
teritorijoje. Tai buvo laikas, ka
da Varšuvos laisves kovos bu
vo pasiekusios zenitą, sukilę 
lenku vyrai, padedami moterų 
ir vaiku, didvyriškai kovojo be 
tinkamu ginklu ir aprūpinimo, 
prieš organizuotas vokiečiu di
vizijas. Prie pat Vašruvos 
priemiesčiu stovėjo Rokossows- 
kio raudonosios armijos pulkai, 
o taip pat ir gen. Berling raudo
noji lenku kariuomne. Jie savo 
akimis mate degančią Varšuvą 
ir girdėjo besikaunančiu didvy
riu pagalbos šauksmus. Ir šiuo 
momentu išsisprendė šių trijų 
žmonių likimas.

Gen. Bor ryžtasi vien savo 
tėvynei tarnauti. Vokiečiams 
okupavus Lenkiją, gen. Bor 
^ryžtingai organizuoja pogrin
di. Suėmus-tiesiogini viršininką 
gen. Grot, jis lieka vyriausiuoju 
pogrindžio vadu. Ypač gen. Bor 

• buvo puikiai suorganizavęs 
lenku rezistenciją pačioje Var
šuvoje. Ilgas Varšuvos sukilėliu

laipsny, su savo pulkais stovi 
prie pat sukilusiojo miesto var
tų. I jo štabą ateina smulkiau- 
sios žinios apie vykstanti mies
te sukilimą, apie jo tautiečiu 
nepaprastai sunkią padėti ir 
apie beviltišką šaukimą i ji ir i 
rusus. Bet jam išakyta laukti. 
Taip prdeina daug dienu ir nak
tų. Sukilėlių pagalbos šauksmai 
vis didėja. Berling pagaliau 
nugali patrijotizmo jausmas. 
Jis, nebepaisydamas įsakymo, 
pasiunčia vieną savo pulką i 
miesto gilumą pagelbeti sukilė
liams. Keletą valandų pulkas 
narsiai kaujasi su vokiečiais, 
bet greit jis gauna griežtą Įsa
kymą, pulką kuo skubiausiai 
atitraukti. įsakymą pasirašęs 
buvo maršalas Rokossowski.

Generolui Berling visa tai 
brangiai kainavo. Jis buvo pa
šalintas iš komendanto pareigu 
ir grąžintas atgal i Rusijos gi
lumą.

‘ Rokossowski, sunkis Varšu
vos geležinkelio darbininko. 
Jaunystėje jis lanke Lenkijoje 
net karo mokyklą Vėliau jis iš
vyksta i Rusiją, kur prasideda 
jo nuostabiai greitas kilimas. 
"Sovietu Rusijos didvyris" ra
miai žvelgia i degančią savo 
tėviškę ir i žūstančius tautiečius, 
bet neina jiems i pagalbą. Ra
miai jis vykdo įsakymą.

Šiandieną Rokossowski yra 
Lenkijos maršalas ir karo minis- 
teris, kada tuo tarpu generolas 
Bor, už meilę savo kraštui, po 
Varšuvos sukilimo naciu buvo 
patalpintas kalejiman, o dabar 
ištremime; generolas Berling 
užima nežymią vietą krašto ap
saugos ministerijojje. Ww.

laikymasis prieš vokiečius yra 
geriausias šito įrodymas. Visa 
gen. Bor praeitis, jo kariški ga
bumai ir karžygiškas vadova
vimas Varšuvos sukilimo, lyg 
sakyte sakėj, kad busimojoje 
laisvoje Lenkijoje join bus lem- 
Ja atsistoti pačiose lenku ka- 
.riuomenes vadovavimo viršū
nėse.

Kas gi yra gen. Berling? Prieš 
karą jis Lenkijoje nevaidino jo
kios didesnes rples: buvo že
mesnio rango lenku armijos ka
rininkas, be didesniu gabumu ir 
atrodė, be reikšmingos ateities. 
Berling pradėjo kilti Rusijoje. 
Karo metu jis patenka rusu ne
laisvėn ir ten pats pasisiūlo or
ganizuoti, paged Stalino reikala
vimus, lenku kariuomenę. Ta 
misija jam buvo pavesta. Ber
ling suorganizavo lenku pulkus 
Rusijos teritorijoje. Žinoma, ji 
ir jo lenku kariuomenę labai 
rūpestingai prižiūrėjo rusu poli
tiniai karininkai. Už Berling išti
kimumą sovietams, jam busi
mojoje Lenkijoje buvo žadėta 
kariuomenes vado pareigos.

Ir štai, Varšuvos sukilimo 
metu, Berling, jau generolo

Padekime
Turiu progą kreiptis i gyve

nusius Bamberg ir Garmisch 
USA Zonoje, Vokietijoje DP sto
vyklose, atvykusius i Kanadą ir 
JAV, ypač tuos, kurie turėjo 
laimes tvirčiau ekonominiai 
įsikurti ir visus geros širdies 
lietuvius prašydamas padėti tu 
stovyklų buvusiems bendro gy
venimo draugams, kurie del 

. ypatingu priežasčių yra patekę 
i didesni skurdą ir su neaiškio
mis perspektyvomis išvykti i 
užjūrius.

1. 14a Schwab — Gmuend, 
DP Camp, Bismark Kazeme, U 
SA Zone, Germany, —

Skaisgiris Jonas — senelis,
Elena Večerskiene — našle 

su dviem vaikais,
Marija Dičpinigaitiene, — 

našle su trim vaikais ir motina.
Emilius Vaišvila — karo in

validas,
Monika Grigaityte — silpnos 

*• sveikatos,
Gybartiene — našle su vai

ku.
Venclauskiene — našle su

Ar bus išgelbėtas skęstantis miestas Kanados žinios
Meksikos sostine yra tarsi 

plūduriuojantis ir pamažu grim- 
stantis miestas.

Pastatas 10 aukštų neretai 
per kelis metus nusėda i žemę 
keletą pėdu ir pakrypsta šo
nan, deformuodamas ir kaimy
ninius pastatus. Taip pasauli
nio garso Meno Rūmai nugrim- 
sdo 12 pėdu, nors jie statyti tik 
šio šimtmečio pradžioje. Sena 
Loreto bažnyčia nusviro i šo
ną virš 3 pėdu nuo vertikales. 
Ištisi namu blokai vietomis su
daro bangu išvaizdą del ne
vienodo nusėdimo. Viso to prie
žastimi yra savotiškas gruntas 
po šiuo miestu. Miestas stovi 
ant plono žemes sluoksnio, po 
kuriuo guli šimtai pėdu .tar
tum koloidalines suspensijos 
vandens ir vulkaniniu pelenu. 
Toji medžiaga vietomis turi.7 net 
93% vandens ir tik 7% pele
nu. Pelenai sudaro lyg kempt- 
ninę medžiagą, kuri gerai lai
ko vandeni. Ir toje maseje yra 
iki 20 tvirtesniu: molio, smėlio 
ir žvyro sluoksniu, bet jie yra 
ploni ir prisotinti vandens.

Pradžioje namai buvo stato
mi ant įprastiniu mediniu poliu. 
Bet jie tetiko pastatams neaukš- 
tesniems 3-4 aukštu. Vėliau in
žinieriai ėmėsi siekti gilesniu, 
tvirtesniu sluoksniu. Imta kalti 
polius vieną virš kito, kol buvo 
pasiekti molio ar smėlio sluoks
niai 100-150 pėdu gilumoje. Ant 
tokiu poliu buvo statomi pasta
tai 10-15 aukštu. Tačiau ir šis 
statybos būdas nebuvo sėk
mingas. Paskutiniu laiku imta 
taikyti nauja statybos techni
ka, kuri, atrodo, bus išsprendu
si šią sunkią problemą. Pagal

Columbia universiteto prof. 
Rosebury yra pareiškęs, kad 
karo metu gausiose slaptose 
JAV laboratorijose buvo vyk
domi platus tyrinėjimai, kuriu 
tikslas buvo rasti ir išugdyti to
kias kultūras, kurios lengviau
siai galėtu norimai paveikti 
žmones ir gyvulius. Tuo pat 
metu, žinoma, buvo ieškoma 
apsisaugojimo priemonių. Iš vi
su tu tyrinėjimu tik labai maža 
dalele turėjusi prieš akis kuo 
greitesni išžudymą kuo dides
nio skaičiaus žmonių ir' kuo di
desniame plote. Daugiausia bu
vę ieškoma budu, kaip juos už
migdyti arba susilpninti apkre- 
čiant ligomis, sukeliant epide
mijas. Buvę taip pat stengiama
si patobulinti bakteriologinio 
fotografavimo techniką ir su
rasti priemonių kovai prieš kai- 
kurias gyvuliu ir augalu ligas. 
Minėto profesoriaus nuomone 
bakteriologines karo priemo
nes gali būti pavojingesnes ir 
už atominę bombą, tačiau ju 
panaudojimas esąs ribotas ir 
ypač del to, kad panaudotu 
priemonių veiklos, negalima 
kontroliuoti nei laiko, nei erd
ves atžvilgiu.

likusiems
dviem vaikais,

Laurickiene — našle su 2 
vaikais,

Petravičiene — senele
Zypas — senelis,
Smilgiene — našle su vaiku, 
Lipšiene — našle su keturiais 

vaikais — pati ligoninėje.
šeškiene — našle su trim 

vaikais,
Nenortas — su keturiais vai

kais, pats ligonis.
'Soloviejus — kunigas.
2. Muenchen, Warner Ka

zeme, DP Camp, USA Zone, 
Germany, —

Juozapavičiai A. — seneliai.
3. 13b Mittenwald, DP Camp, 

Pionier Kaseme, USA Zone, 
Germany, —

Vacys Dirmeikis — ligonis.
4. 13b Ingolstadt, DP Camp, 

Proviant St 50 Z. 5, USA Zone, 
Germany, —

Gražina Matulevičiūte 
džiovininke, lengvoje stadijoje, 
jaunas žmogus su viltimi pa
sveikti gavus geresni maitini
mą Petras JUkmante.

naująjį principą pastatai lai
kosi žemeje taip, kaip laivas 
vandeny. Tam reikalui yra iš
kasama tiek žemes, kad jos 
svoris butu lygus statomo pa
stato svoriui. Šią iškastą tuščią 
erdvę užima pastato požemine 
dalis. Visas pastatas būdamas 
to pat svorio kaip iškasta žeme 
nedudda papildomo spaudimo 
i gilesnius sluoksnius, neskęs
ta ir nekenkia kaimyniniams 
pastatams. Pirmasis tuo princi
pu buvo pastatytas Valst Lo
terijas 18 aukštu pastatas, kuri 
konstruavo garsus Meksikos 
inžinierius Cuevas. Jo konstrua- 
vimo metodus taiko eile kraštu 
už Meksikos ribų.

Minėtojo Valst Loterijos pa
stato požemy jis irenge atsar
gai ir 3 vandens balasto tan
kus: vieną 1200 kub. m ir du 
po 4800 kub. m, kad jais galima 
butu atitiesti pastatą jei jis del 
kuriu nors priežasčių pasvirtu. 
Šių tankų veikimą jis labai pui
kiai irode eksperimentu. Vieną 
dieną paleidęs siurblius užpil
de vandeniu šiaurini tanką, se
kanti rytą rado pastatą pakry
pus i šiaurę 6 colius. Pervaręs 
vandeni iš šiaurinio tanko i pie
tini, sekančią dieną rado pasta
tą pakrypusi 6 colius i pietus. 
Ištuštinęs visus tankus jis pa
kele pastatą pusę colio virš nor
malaus jo lygmens per 24 va
landas, o užpildęs visus tankus 
vandens ir nugramzdino tris ke
tvirčius colio per porą dienu. 
Visi šio pastato duju, vandens 
ir kanalizacijos vamzdžiai su
jungti su gatves linijomis lanks
čiomis sankabomis.

Šiais metais pradėti montuoti 
automatiniai Įrengimai, kurie 
palaikys pastatą visą laiką ver
tikalėj. Svambalas namui pa
krypus sujungs elektros srovę ir 
paleis veikti atitinkamą siurblį, 
kad užpildžius reikiamą balas
to tanką Namui atsistojus ver
tikalėm svambalas vėl išjungs 
siurbti.

Minėtas inž. Cuevas taipogi 
nustatė, kad ir atviros Meksikos 
miesto aikštes ir parkai irgi 
grimsta. Pagalba reperiu neto
limuose kalnuose jis nustatė, 
kad miesto lygis nusmuko *13 
pėdu per 70 metu ir kad grimz- 
dimas progresyviai auga. Da
bar kai kuriose slėnio vietose, 
paviršius smunka net 1 pėdą 
i metus. Tai Įvyksta, pasak jo, 
<el to, kad Meksikos miestas 
pats išgeria savo pamatus. 
Miestas išaugo iki 2 su puse 
milijonu gyventoju. Neužten
kant vandentiekio paduodamo 
vandens, firmos ir miesto savi
valdybe išgręžė šulinius iki ar
teziniu sluoksniu, esančiu keliu 
šimtu pėdu gilumoje. Pradžioj 
gavo gausiai vandens, dabar 
mažiau. Del vandens ištrauki
mo traukiasi požeminiai sluoks
niai ir miestas smunka. Yra 
rimtas pavojus, kad miesto ka
nalizacijos sistema nustos funk- 
cijonuoti. Todėl saugant miestą 
dideles ir drastiškos reformos 
turės būti padarytos: uždaryti 
visi miesto šuliniai, paduota 
pakankamai vandens iš kalnu 
ir tt. Tik tuo budu pavyks išgel
bėti ši gražiai plūduriuojanti 
miestą. J.

Is plai
NAUJOS VALSTYBES 

AZIJOJE
Po Antrojo pasaulinio karo 

Azijoje atgavo laisvę ir šuku
te savo nepriklausomas valsty
bes 7 kraštai: Filipinai, Indija, 
Pakistanas, Burma, Ce^lonas, 
Izraelis ir Indonezija, kuri, tiesa, 
yra likusi dar surištą tamtik- 
rais ryšiais su Olandija.

ŠVENČIU AUKOS
JAV per Kalėdų šventes ant 

keliu del automobiliu nelaimiu 
žuvo 385 žmones. Kitokiose ne
laimėse per Kalėdas žuvo dar 
per 150 žmonių. Tuo budu iš
viso JAV per Kalėdas Įvairiose 
nelaimėse žuvo apie 500 žm.

EUROPA BE BUTU
Prie Genevoje veikiančio 

Economic Comission for Euro
pe prieš kuri laiką pradėjo veik
ti Housing Subcommittee, kuri 
tyrinėja Europos gyvenamųjų 
namu statybos klausimus.

Daug kur pasaulyje trūksta 
butu. Dažniausia ju trūksta del 
to, kad karo metu statyba bu
vo nepakankamai išvystyta. 
Tuo tarpu Europoje karo metu 
netik nebuvo statoma, bet dar 
labai daug buvo sunaikinta. 
Minėto komiteto duomenimis 
Europoje trūksta 14 mil. butu, 
atseit vidutiniškai 56 mil. gy
ventojai neturi butu. Europos 
minimalis butu pareikalavimas 
siekia 3 mil. Jei šis reikalas bu
tu tvarkomas tokiomis pat prie
monėmis ir tokiuo greičiu, kaip 
tai buvo atliekama prieš karą, 
tai programa galėtu būti išpil
dyta tik per 22 m. Per tą laiką 
beabejo butu pareikalavimas 
pakiltu, nes juk ir gyventoju 
skaičius auga ir senųjų butu 
tam tikras procentas atpuola 
kasmet. Europą nuo dideles bė
dos gali išgelbėt! tik pervers
mas statyboje, kuris Įgalintu 
butu statybą labai pagreitinti. 
Kitas labai sunkiai sprendžia
mas klausimas yra reikalingo 
kapitalo suverbavimas. Visa 
tai dar toli gražu neišspręsta ir 
■56 milijonai europiečiu butu te
belaukia.

— Rytu Vokietijos premjeras 
Grotwohl, kuris gulėjo sovietu 
ligoninėje ir kurio liga buvo 
aiškinama nemalone ir prana
šaujama, kad jis nebegrįš, "pa
sveiko"- ir per Nauju Metu pri
ėmimą pas prezidentą Piecką 
pasakė kalbą, kurioje pareiš
kė, .kad 1950 m. didžiausias už
davinys esąs Vokietijos suvie
nijimas ir draugyste su SSSR. 
Tą pat jis rašo ir savo straips
nyje Einheiispartei organe 
"Neues Deutshland".

— Maskvos Nauju Metu lai
dos laikraščiai pirmuosiuose 
puslapiuose skelbia, kad 20 
amžiaus antroji puse busianti 
komunizmo laimėjimo amžius.

— Kinijos premjero lanky
mosi Maskvoje tikslas esąs 
sudarymas draugingumo sutar
ties su SSSR. Tam reikia tik 
perrašyti kontragentą, nes to
kią sutarti su SSSR turėjo na
cionalistine Kinija.

— JAV svarstomas planas 
Formozos saloje išnuomoti- bent 
99 metams bazes. Už tai Kinijai 
būtu duota šiek tiek karines 
paramos medžiagomis. Šios 
bazes garantuotu Formozos 
nepaliečiamumą ir išsaugotu 
nepažeistą JAV saugumo li
nijos — Japonija — Okinava 
— Filipinai. Formoza yra 100 
myliu nuo Kinijos ir 400 myliu 
nuo Okinavos.

— JAV 1949 m. atomo skal
dymo įmonėms išleido 633 mi- 
lij. doleriu, t.y. 10% ‘daugiau, 
kaip 1948 m. mešis metams nu
matyta 700 milijonu dol.

— New York dabar turi 8 
mil. 200 tūkstančiu gyšentoju.

— Egipte surasta turtinga 2-4 
amžk eretiku Gnostiku bibliote
ka. Iki šiol apie Gnostikus te
buvo žinoma tik iš bažnyčios 
tėvu polemikos su jais. Origi
naliu ju raštu nebuvo žinoma.

— Sprendžiant visu lenku 
emigraciniu grupiu apjungimo 
problemą, Londone sudaryta 
Politine Taryba. I ją teina trys 
partijos — socialistai, tautinin
kai ir sąjūdis "Nepriklausomy
be ir Demokratija". įjaudinta- 

:ai i Tarybą tuo tarpu neiejo,

,bet ju vadai paskelbė pareiš
kimą, kad jie pritariair tikisi 
pasiekti, kad ju partija netru
kus teis. Kliūtis yra tik tą, kad 
Taryba nepripažįsta Jaltos, o 
Mikolajczykas pripažino.

— Iš Europos ateina gandu 
apie dar neskelbiamus naujus 
"valymus" SSSR. Esą, net pats 
Lozorius Kaganovičius lapkri
čio 15 d. buvęs suimtas ir iš
vežtas i Uralą. Su buv. ūkio 
min. Voznesenskiu tai buvę 
padaryta dar anksčiau. Stalino 
gimtadieniui skirtame "Prav- 
dos" Nr. Malenkovo priekaiš
tavimas partijos pareigūnams 
del neaktyvumo ir del išeikvo
jimu, yra aiškinamas, kad tais 
(Šukiais valymas bus vykdo
mas.

— Politiniai pabėgėliai iš 
komunistu užimtuju vietų yra 
išgabenti i Filipinus ir globoja
mi IRO, bet gyvena labai blo
gose sąlygose.

— JAV komunistai suorgani
zavo vad. kimotetą pagalbai 
svetur gimusiems. Jis skelbia, 
kad 1950 m. jo svarbiausiu už
daviniu bus kova su valdžios 
vykdomu pavojingu svetimša
liu deportacijom. Komunistai 
nori prisitraukti ir kitus nepilie- 
(čius, skelbdamiesi kovotojais 
del ju teisiu. 1949 m. deporta
vimui buvo suimta 140 asm.

\ MIRĖ UKRAINIEČIU GEN. 
VIKARAS JAV

Gruodžio 16 d. mirė ukrainie
čiu kataliku JAV generalinis vi
karas, popiežiaus šiom parei
gom paskirtasv 1943 m., Msgr. 
Ant. Lotovič, Brooklyn© ukrai
niečiu šv. Dvasios bažnyčios 
rektorius nuo 1925 m. 1948 m. 
jis gavo titulą (Apaštališkojo 
protonotaro.

INDU OFICIALI KALBA
Po ilgu ir karštu diskusijų In

dijos parlamentas valstybine 
kalba pripažino indu Devana- 
gari kalbą. Tačiau 15 metu nuo 
konstitucijos priėmimo dienos 
oficiali valstybes kalba bus 

anglu kalba.

ĮjOntri koillOS
Truputi nuvertinus kanadiš- 

kąji doleri, pradėjo kiek svy
ruoti ir kainos. Dvi dideles ta
bako kompanijos — Imperial 
Tobacco ir Tuckett Tobacco — 
paskelbė, kad pakelia cigare
čių kainą po 1 centą pakeliui. 
Kitos kompanijos to dar nepa- 
skelbe, bet reikia tikėtis, kad

Canadian Sugar Stabiliza
tion Corporation paskelbė, kad 
pakelia cukraus kainą 32 cen
tais už 100 svaru. Vadinasi, de
talioje prekyboje teks mokėti 
už svarą cukraus daugiau nuo 
0,5 iki 1 cento.

Tuo tarpu žemes ūkio pro
duktu kainos turi tendencijų 
kristi arba jau krinta. Ryškiau
siu pavyzdžiu tam yra kiau
šiniai, kuriu kainos krito maž
daug pusiau. Dabar kiaušiniai 
vietomis parduodami žemiau 
ūkininko savikainos, nes savi
kaina yra-41 centas už tuziną.

Kodėl atpigo kiaušiniai
Kiaušiniu atpigimo priežastis 

yra ta, kad Anglija paskelbė 
Kanados kiaušiniu nebepirk- 
sianti. Kadangi i Angliją per 
metus būdavo išvežama pus
antro milijono dėžių, tai višty- 
nu savininkai yra labai susirū
pinę ir spaudžia vyriausybę im
tis priemonių jiems pagelbeti. 
Yra galimas dalykas, kad bus 
nustatyta • minimali kiaušiniu 
kaina — 38 centai tuzinui, nors 
vyriausybe dar linkusi palauk
ti. Vyriausybe nori palaukti 
nors iki tol, kol bus baigtas 
ruošti užsienio prekybos planas.

■ * •

Susiaurinamas CNR trau
kiniu judėjimas %

CNR paskelbė, kad nuo sau
sio 9 d. bus susiaurintos tos 
bendroves keleiviniu traukiniu 
judėjimas 25%. ^.Pąežastis — 
anglies atsargu sumažėjimas. 
Kaip žinome. Jungtinėse Vals
tybėse ilgai tęsėsi ir dabar dar 
galutinai nepasibaigęs anglia
kasiu streikas. To streiko pa
sekmes pradėjo būti jaučiamos 
ir Kanadoje.

Nedarbas Kanadoje 
palengva auga. Dideleje dau
gumoje tai yra rezultatas D. 
Britanijos naujosios ekonomi
nes ir finansines politikos. D. 
riu taupymą, mažiau beperka- 
Britanijai ivedus griežtą dole- 
ma Kanados gaminiu. Šiuo 
metu Kanadoje jau priskaito- 
ma apie 250.000 bedarbiu.

Komunistu rankos siekia 
bedarbius

Organizuotas komunistinis 
pogrindis, veikiąs Toronte, 
Montrealy, Winnipege ir Van- 
couveryje, siekia pasinaudoti 
bedarbiais ir sukeliti krašte tam

SPORTO

tikrą netvarką Nesenai isistei- 
gusi Bedarbiu unija jau pra
dėjo jreikštis kaip komunistu 
Įrankis. Montrealyje jau paste
bėti kurstantieji lapeliai bei 
atsišaukimai i bedarbius, pla
tinami Unemployment ištaigose 
ir tavernose. Toronte buvo su
šauktas susirinkimas, kuris 
ivyko komunistu kontroliuoja
mos Odos darbininku unijos 
patalpose. O gruodžio 28 dieną 
Toronte ivyko kurstantis mitin
gas gatvėje, ant šaligatvio ties 
National Employment ištaiga, 
174 Spadina Avė. Mitingieriu 
išskirstyme dalyvavo apie 50 
policininku. Areštuoti ' šeši, 
daugiausia policijai priešinęsi, 
asmenys. M.M.

'Miesto savivaldybes pa
reigūnu rinkimai Toronte
Sausio men. 2 d. buvo per

renkami Toronto miesto savi
valdybes pareigūnai: majoras 
(burmistras), Miesto Tarybos 
bei Kontroles nariai ir Miesto 
švietimo tarybos nariai. Mies
to majoru absoliučia balsu 
dauguma (133.320 prieš 19.658) 
perrinktas senasis majoras Mc — 
Callnm. Pažymėtina, kad ko
munistai neteko vieno iš dvie
ju turėtu aldermanu. Komu
nistas ąldermanas Charles 
Sims, išbuvęs toje vietoje net 
šešeris metus, šiuo kartu buvo 
nebeiišrinktas.

Susidūrė traukiniai
Gruodžio 29 dieną prie Sou- 

thesk, Ont, apie 80 myliu i 
vakarus nuo Toronto, susidūrė 
du keleviniai CPR traukiniai. 
Vienas ėjo iš Toronto i vaka
rus, o kitas, su geroku pavėla
vimu, ėjo iš vakaru i Montreali. 
Nelaime ivyko esant apie 20 
laipsniu. šalčio žemiau nuliaus 
ir prie gjlaus-ęniego. -Vtenas 
žmogus užmuštas ir .apie 25 su
žeisti.

Torontiečiai balsavo del 
sporto sekmadieni

Ontario provincijoje tebe
veikia Įstatymas, draudžiąs 
sekmadieni bet kurias apmo- , \ 
karnas pramogas, ne tik šokius, 
bet ir koncertus, kiną ir spor
tą Visa tai galima vykdyti 
tik neimant iš publikos pinigu. 
Sausio 2 d. balsavimo keliu 
buvo bandoma pramušti šiuo 
reikalu pirmieji ledai. Buvo 
balsuojama už ar prieš apmo
kamą sportą sekmadieniais. 
Už paduota 88.108 balsai, o 
prieš 87.793. Dideli sporto mė
gėju entuziazmą tačiau greit 
avšalde provincijos vyriausy
be, paskelbdama, kad tai pla
čios reikšmes klausimas ir ne
gali būti išspręstas vien toron- 
tiečiu. Ji spręs provincijos vy- . 
riausybe specialiame posėdy.

Iš "Vyties" stalo tenisistu 
veiklos

Jau lapkričio men pradžioje 
prasidėjo Toronto miesto stalo 
teniso komandinis turnyras, i 
kuri istojo ir Toronto liet spor
to klubo "Vytis", išstatydamas 
2 komandas — vieną i major 
league ir vieną i senior lea
gue. Kaip buvo tikėtasi, musu 
stalo tenisistai, atstovaujami 
R. Paškausko, J. Ranonio, Z. Re
meikos, J. Gvildžio ir Pr. Gvil
džio, pradėjo kopti i viršūnes 
be pralaimėjimo nugalėdami 
Ryerson Press 14:7, Broadview 
YMCA — pernykštis meisteris 
— 16:5, St Francis Hav. 16:5" ir 
Hagibors 11:10.

Taškai skaitomi nuo išloštu 
setu skaičiaus. Kadangi yra 
lošiama 3 dvejeto setai ir 18 
vieneto Setu, tai visuomet susi
daro 21 taškas.* Vienam vakare 
gali lošti tik po tris lošikus iš 
kiekvienos komandos.

Aukštosios lygos—major lea
gue — Ir varžovai turi laimėję 
tašku:

ŽINIOS
Vytis — 8 taškai; 
Broadview<YMČA — 6 t;
St. Francis Hav. — 6 t; :
Ryerson Press — 4 t;
Hagibors — 0 t.
Antroji komanda pralaimė

dama 2 rungt, pirmame rate, 
nusmuko net i 4 Arietą (daly
vauja 8? komandos). Antrame 
rate tikimės geresnes sėkmės.

Gruodžio 9 dieną ivyko To
ronto miesto atviras turnyras, 
kuriame dalyvauti buvo atvykę 
net lošika| iš JAV. Šitame tur
nyre net du lietuviai pasiekė 
pusfinali — vienitelicd iš kana
diečiu. Ypatingai gražios rung
tynes buvo pusfinalyje tarp 
Ben Morgan ir R. Paškausko, 
kurias Ben Morgan labai sun
kioje 5 setu kovoje laimėjo.

PG

Skaitykite 
Tėviškės žiburius
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Iš Winnipego Iš Sudbury Iš Vancouveria Iš St. Catharines
IŠ KLM§ VEIKLOS

Pereitu metu gruodžio 18 d. 
ivyko Liet Kert. Mot S-gos Win
nipego skyriaus antras visuo
tinis susirinkimas, kuriame 
s-gos pirmininke p. V. Šmaižie- 
ne iš savo parengtos paskaitos 
tema: "Gelbėkime žmogų", pa
tiekė gražiu ir labai naudingu 
pedagogišku minčių. Ištisai vi
są paskaitą skaityti ji pažadė
jo platesnio masto susirinkime, 
kur dalyvautu ir vyrai. Buvo 
nutarta rengti vaiku vakarą, 
kurio programą išpildys patys 
vaikai. Režisuoti sutiko p. V.
Šmcdžiene. B.B.

— Paskutiniu laiku Winni
pego KLS-gos skyrius rodo di
deli aktyvumą Gruodžio men. 
buvo pastatyta drama "Auš
ros Simus". Kalėdų 2 dieną bu
vo šokiu vakaras, gruodžio 31 
<1. Nauju Metu sutikimas, sau
sio 7 d. numatoma surengti 
šokius YMCA saleje, o iki Už
gavėnių surengti dar du gra
žius parengimus. Sausio 8 d. 
bus skyriaus susirinkimas. Ne
žiūrint aktyvios kai kuriu as-, 
•menu veiklos’ prieš sąjungą,! 
s-gos parengimuose netrūksta 
dalyviu.

— Vasario 16 d. šventes mi
nėjimui rengti sudarytas ko
mitetas, kurio pirmininku yra p. 
Stanaitis.

— KLS-gos surengtas St. 
Paulo kolegijos saleje Naujuju 
Metu sutikimas praėjo labai

pasakė žodi, o po to sugiedo
tas Tautos Himnas. Daug pasi
darbavo vaišiu stalą rengiant 
p-les: M.* Jakubėnaitė, G. ir S. 
Saimininkaites.

— Vasario 7, 8 ir 9 dd. Win- 
nipege Įvyksta didelis ukrainie
čiu organizacijų atstovu konre- 
sas. Kongresas vyks Alexandra 
Hotel patalpose. Kongrese da
lyvaus tik nacionalistu atsto
vai. Komunistai savo kongresą 
turėjo lapkričio men.

— Sausio 9 d. savo 73 gim
tadieni švente seniausias Win
nipego miesto gyventojas lie
tuvis P. Yauniškis, įsikūręs čia 
1904 m. Jo sūnūs Alfonsas yra 
gydytojas, duktė Salome gerti, 
sesule, o kitos dvi dukros — * 
Emilija ir Ieva — ištekėjusios 
už lietuviu ir visi gražiai gyve
na.

— "T. Žiburiai" Winnipege 
pastebimai plinta. Lietuviams 
jie padare didelio Įspūdžio. "T/ 
Ž." užsisakyti gedima pas p. G. 
Seimininkaitę ir pas p. Dargu- 
žą. Praėjusiu numeriu galima 
gauti pas tėvą Borisą Placidą

— Medicinos gydytoja po
nia Žymantiene laiko prade
damuosius egzaminus Manito- 
bos universitete gydytojos tei
sėms gauti. Reikia stebėtis jos 
darbštumu ir energija, kai pati 
dirbdama ir rūpindamasi savo 
šeima dar turi laiko ruoštis 
sunkiems egzaminams.

— Sudbury liet gyvenimas 
daugumoje koncentruojasi lie
tuviškoje parapijoje arba, tei
singiau sakant lietuviškose pa
maldose, kurios kas sekmadie
nis laikomos Kristaus Kara
liaus bažnyčios saleje. Pamal
dų metu visi kartu gieda lie
tuviškas giesmes. Vargonais 
pritaria R. Bagdonas. Lietuviu 
religinius reikalus čia tvarko 
kun. V. Skilandžiunas.

— Didele dauguma Sudbury 
lietuviu dirba INCO fabrikuo
se bei kasyklose. Darbo sąly
gos — vidutines. Atlyginimas— 
1,08 dol. ir daugiau per vaL 
Fabrikuose dirbama trimis pa
mainomis, o kasyklose — 
dviem.

Prieš Kalėdas ivyko INCO 
darbininku unijos valdybos rin
kimai. Laimėjo senoji valdyba. 
Ji yra kiek rausva ir del to uni
ja pašalinta iš Kanados Unijų 
centro.

Žiemą Sudbury pasireiškia 
šioks toks nedarbas. Šiuo me
tu priskaitoma per 600 bedar
biu. Numatoma, kad po N. Me
tu darbininku paklausa padi
dės.

— Kalėdų pirmą dieną KLS 
Sudbury skyrius suruošė šo
kiu vakarą, i kuri gausiai atsi
lankė tautiečiu iš miesto ir apy
linkes.

— Per Kalėdas pp Beržinskai 
kele savo dukreles Reginos 
krikštynas! Dalyvavo gražus 
būrelis artimųjų. Ta proąa ke
letas užsiprenumeravo "Tė
viškės Žiburius".

Sudbury lietuviai naujuoju 
laikraščiu "Tėviškės Žiburiai" 
domisi ir noriai ji užsisako. Kcd- 
kurie stebisi, kad taip pigiai ga
lima išleisti toki gražu laikrašti.

— Z. Gasiunas jau antras 
menuo guli INCO ligoninėje.

J. V.

— KLS-gos Winnipego skyr. 
narys p. Smailys priimtas i 

šauniai. Dalyvavo per 70 as-j Winnipego amatininku s-gą 
menu. Kun. Tėvui Borisui Pla-. Kartu buvo surengtas tos s-gos
šauniai. Dalyvavo per 70 as-

cidui, jo gimtadienio proga, bu-1 pobūvis, kuriame dalyvavo per 
vo įteikta dovanu. Prieš pat N. 80 asmenų. Apie tai rašė "W. 
Metus skyriaus pirm. p. Činga. Free Press".

Tėviškės Žiburiai • *
Toronte "TŽ" galima gauti:

P. Kairio krautuvėje, 889 Dundas SL W., teL WA 0052.

J. Kaskelio valgykloje, 870 Dundas St W. teL PL 7060.

Mėsos ir kolonialiu prekių krautuvėje, 911 Dundas St W. Te
lefonas PL 7171.

Kazlausko krautuvėje, 1579 Dundas St W. TeL KE 6398.
i ■ • ' ' ' . ' '

Cibo valgykloje, 1002 Dund as St. W., teL ME 0023. •

Užsiprenumeruoti "TŽ" gedima administracijoje ir redakcijoje 
— 941 Dundas St W., įėjimas iš šono — darbo , dienomis tarp 
4 ir 8 vaL po pietų, o sekmadieniais ir šventadieniais tuojau po 
pamaldų parapijos Saleje. Prenumeratą taip pat priima p. Kairys 
ir p. Kazlauskas savo krautuvėse.

/ "TŽ" Administracija.

Išgirdęs apie naujo krikraščio 
pasirodymą ryžtuos pasveikin
ti "Tėviškės Žiburius", linkint 
viso geriausio, kartu noriu vie
ną kitą žinutę paduoti apie lie
tuviu gyvenimą tolimojo Paci- 
fiko pakraščiuos.

Kolonijoje energingai dar
buojasi kun. Antanas Traške- 
vičius, kuris atlikęs metus dar
bo pagal sutarti, galutinai ap
sigyveno musu tarpe. Labai 
džiuginantis reiškinys yra ir su
darymas lietuviško choro, ku
riam vadovauja iš Toronto at
vykęs p. J. Sinkevičius.

Vancouverio lietuviu koloni
ja yra nedidele: anksčiau gy
venančiu lietuviu priskaitoma 
iki 200; o nauju — dar mažiau. 
Juo toliau, juo geriau randama 
bendra kalba tarp/^enu ir ki
tu. Darbui galimybių British 
Columbia provincijoje, atrodo, 
yra daugiau, kaip kad kur ki
tur. Ypač medžio apdirbimo 
fabrikuose ir miške. Pažymėti
na, kad darbas miškuose čia 
nėra sezoninis, kaip kad Onta
rio provincijoje, bet visam lai
kui. Ir atlyginimas yra kiek 
genesnis, kaip kad kitur Ka
nadoje. '■ Kor. iš W.

AUKOS "T. ŽIBURIAMS"

jSarbes Rėmėjai:
1. Senas Kanddietis $25
Garbes Prenumeratoriai:

1. Stankevičius Alf. $14.29
Aukojo.

1. K. Ivaškevičius $2
2. C. Špaickas $2
3. V. Griganvičius $1
Visiems nuoširdžiai dėkojam

Admimstracųa.

PADĖKA

Kaip patarle sako, "Nėra pir
kios be durnu". Taip yra ir ma
žoj St Catharines lietuviu kolo
nijoje. Kartais pasibarama, pa- 
sikritikuojama, bet kada priei
nama prie rimtesnio tautinio 
reikalo, visuomene i tai šiltai 
atsiliepia ir remia visu nuošir
dumu.

1949 rm lapkričio men. KLS 
sk. v-ba pravedė piniginę rink
liavą likusiems Vokietijoje lie
tuviams. Kad ir nedidelis St 
Catharines lietuviu būrelis su
aukojo $104.44.

Aukojo: Broliai Alonderiai 
$7,44; Tėvai Pranciškonai, M. 
Abromaitis, Pr. Meškauskas, V. 
Polujanskas, V. Platakis, J. Sat
kevičius Ir A. Vyniautas — po 
$5; V. Pavilčius, A. Staugaitis,, 
J. Stulgys, A. Vaičius ir A.

DARYKIME LIET. G

Albumus visi vertiname. Juos 
rodome svečiams.

O ar nevertėtų mums pagal
voti apie albumus iš bendro 
gyvenimo. Ar nebutu gražu, sa
kysim, po metu ar keliu, iš
leisti albumą iš to krašto, ku
riame lietuviai gyvena su apra
šymais, nuotraukom. Tokius 
albumus galėtu sudaryti orga
nizacijos ir sudėjus i vieną, 
gražiai išleisti. Tai butu bran
gus turtas istorijai ir mums 
pergyventu dienu atminimas. 
Iš ju butu matomas kiekvieno 
krašto lietuviu gyvenimas. Kaip 
mums gaila, kad neturime Lie
tuvos albumo iš 20 metu nepri
klausomo gyvenimo...

Kenstavičius — po $3; St Ba- 
levičius, P. Butvitis, K Bogu
šis, J. Deinera, B. Gečiauskas, 
V. Grabauskiene, K. Galdikas, 
J. Kupraitis, J. Kazragis, P. Ka- 
zikonis, V. Krikščiūnas, L V. 
Mickevičiūte, P. Polgrimas, M 
Satkevičius, Kot Satkevičiene, ' 
A. Sagevičius, M. Sauką M. 
Šorius, L Šajauka, A. Šetikas, 
K Tyla ir V. Venckus — po $2; 
A. Chainauskaite, M. Gverz- 
diene ir St Vaitkus — po $1.

Už surinktas petukas pasiusta 
14 maisto pakieteliu per b-vę 
"Help" Regd. LRK Vokietijoje 
— Reutlingenan, — kad pa
skirstytu sanatorijose ir ligoni
nėse esantiems ir pagalbos rei
kalingiems lietuviams.

KLS St. Catharines skyriaus 
v-ba tautiečiams nuoširdžiai 
dėkoja už gausias aukas. ,.

Valdyba.

YVENIMO ALBUMUS

Tiek daug norinčiu pažinti 
musu kraštą, meną kultūrą ci
vilizaciją O sakykim, ar nebu
tu taip pat idomu supažindinti 
{c krašto gyventojus apie lietu
viu veiklą organizacijas, dar
bus, vargus, žodžiu, kas musu 
gyvenime vyksta? Ar mes ga
lim paduoti svečiui Amerikos 
lietuviu gyvenimo albumą? Ki- . _ 
tu kraštu: Anglijos, Kanados, 
Argentinos, net ir Vokietijos. 
Ne. O kiek daug pripiškinta. 
įvairiu nuotraukų! Kiek klišiu 
laikraščiuose! Telieka tik rinkti 
i krūvą. Imkimės kas nors šio 
atmintino darbo. Nauda ga

rantuota.
Balys -Brazdžionis.

i

JONAS JOTAUTAS ir ALBERTAS ŠIAUDINIS 
932 Dundas St W« Toronto, Oni.

-------- prieš lietuviu bažnyčią - —
Kirpykla veikia kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 ved. vak.

MĖSOS, VAISIU IR ĮVAIRIU MAISTO PRODUKTU

K. KAZLAUSKAS ir J. TUMO S A*
Maloniai kviečiame visus tautiečius atsilankyti, 
kės pristatome i namus pagal telefoninius užsakymus.

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

1579 DUNDAS ST. W. TEL.: KE 6398 
TORONTO, Ont

Pre
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ĮVAIRENYBES

JAV PRAGYVENIMAS 
GERIAUSIAS

Vašingtono pusiau oficiozas 
"US News and World Report" 
paskutiniame pr. metu numery 
remdamasis savo korespon
dentu pranešimais iš Londono 
ir Vašingtono padare idomu ei
liniu darbininku JAV-bese ir 
Anglijoje suderinimą. Pradžioje 
dargi, lyg pašiepdamas, paste
bėjo, jog kapitalistines Ameri
kos darbininkas uždirbąs be
veik dvigubai daugiau. Kaip 
tai:

JAV D.Br.

$72.98 $40.73
75.20
67.95
76.35
61.36
60.37
60.00
64.60
71.91
57.89
62.85

Angliakasiai 
Uostu pakrovejai 
Auto mechanik. 
Spaustuvių darb. 
Plieno imon. 
Geležinkelio 
Sunkvež. šofer. 
Autobusu šofer. 
Statybų darb. 
Elektros im. 
Tarnautojai

Girdi, kai D. Britanijos darbi- “ 
ninkai pareikalavo padidinti 
atlyginimą, socialistine vyriau
sybe atkirtusi, jog verčiau jie 
daugiau pagamintu produktu, 
bet nekeltu skandalą

Tuotarpu JAV-bese kaikurios 
darbininku grupes laimėjusios 
ketvirtą po karo kainu pakėlimą

IR PRIEŠISTORINIS ŽMOGUS 
SIRGO

Dažnai girdime kalbant, kad 
ligos visokios kankinančios tik 
modemišką žmogų. Primityvus, 
necivilizuotas žmogus nuo ju 
buvęs laisvas. Pasirodo tai ne
teisybe. Apie visas priešistori
nio žmogaus ligas mes neturim 
daviniu. Točiau tos ligos, ku
rios paveikia kaulus ir ju formą, 
pasirodo buvo ir seniausiais 
laikais. Ju žymes yra atranda
mos seniausiu laiku žmonių 
kauluose. Taip pagarsėjusieji 
vad. Neandertalio žmogaus 
kaulai rodo pėdsakus artretiz- 
mo. Šios ligos pėdsaku — kak
lo kaulu suaugimu — pastebė
ta ant 25% paleolito perijodo 
žmonių palaikų. Istoriniu laiku 
nrieaušry, prieš 5000 metu, 
Egipte reto žmogaus nesirgta 
artretizmu ar reumatizmu. Iš
gedusiais danėmis žmonių pro-

w 1 didelis. Taip peri senas dalykas 
29 95! yra s^erozn- senumo ve- 

49 i nėriniu ligų mokslininkai nesu- 
taria. Prielaida, kad tas ligas 

28.58. Europ(-i pasiskolino iš Ameri- 
28.05 įOS/ atrodo netikra. Yra randa- 
- - ma taip suardytu kaulu iš labai 

senu laiku — prieš 10-25.000 
metą Iš istoriniu laiku tokiu 
kaulu randame Egipte — prieš 
4-4.500 metu, iš Romos imperi
jos laiku, o Japonijoje ir Indi
joje iš akmens amžiaus. Kojų 
iškrypimas, rezultatas vitami
no D trukumo taip pat kons
tatuojamas jau prieš 10.000 
mefti. .

40.53
36.62
36.62
36.02
31.671 centas pasirodo visada buvo
30.85

vačius kapitalistus mokėti jiems 
pensijas ir gyvybes bei socia
lini draudimą didesnius negu

AMERIKOS ATRADĖJAI
Moksle jau senai akcentuo

jama, kad ištikruju ne Kolum- 
baš~buvd' pirmasis iš europie
čiu, kuris atrado Ameriką, kad 
normanai ją buvo pasiekę žy
miai anksčiau. Su kitais kon
tinentais Amerikos taip pat tu
rėta ryšiu. Šią vasarą JAV 
gamtos Istorijos Muziejus buvo 
surengęs parodą, kurioje buvo 
išstatyta eksponatai, irodą, kad 
Amerika ryšiu su Azija yra tu
rėjusi daug ankstyvesniais 
laikais. Tarp kitko buvo paro
dyta, kad kaikurie Alaskos ir 
Brt. Kolumbijos totemai yra pa
našus arba visai tokie pat, kaip 
Borneo toterrfcri. Tarp muzikiniu 
instrumentu panašumo aiškaus 
remdama Melanezijoje ir Boli
vijoje, Filipinuose ir Pietų Ame
rikoje.

del to, kad dažnai virtuvėje ne
tiksliai buna paskirstyti rakan
dai bei įrengimai. Institutas ra- 
do, ka3 Iš ^DlT virtuvių vos 8 
tėra tinkamai irengtos. O ne
tinkamai įrengtoje virtuvėje 
darbas padidėja bent 25%.

MOKSLO KALBA
Prieš dvidešimti metu didžio

ji dalis moksliniu straipsniu pa
saulio spaudoje buvo spausdi
nama vokiečiu kalbą Dabar 
50% moksliniu straipsniu spau
sdinama angliškai. Antroje 
vietoje yra prancūzu kalba, 
paskui seka vokiečiu, rusu ir 
italu kalbos.

: VERTAS MILŽINIŠKASIS 
NEW YORK?

SKYRYBOS VARŽOMOS IR

Naujasis SSSR aukščiausiojo 
teismo pdtvarkis žemesniems 
teismams paveda skyrybų at
vejais bandyti perkalbėti, vyrą 
su žmona sutaikyti, ypač, Jei 
yra vaiku, o perskyrimą duoti 
tik ypatingais atvejais. Pasak 
sovietu teises ir teismu san
tvarkos žinovu, tokis potvarkis 
persiskyrimą padaro praktiš
kai nebeįmanomą. Šimtai 
tūkstančiu benamiu, niekeno. 
neglobojamu vaiku ir kitos blo
gybes pagaliau įtikino ir bol
ševikus, kad moralinis palaidu
mas nieko gero neduoda. Tuo
jau po revoliucijos persiskyri
mui nereikejo daugiau vargo 
kaip jungtuvėms. Reikėjo tik 
užeiti i metrikacijos ištaigą ir 
pareikšti, kad su savo žmona 
arba su savo vyru daugiau gy
venti nebenori. Tuo pat metu 
buvo galima užsiregistruoti su 
kitu arba su kitą

Nūdienis vyras dažnai skuta 
barzdą, dažnai pyksta ant jos, 
kad ji pergreitai auga ir daug 
vargo teikia. Tačiau, "barzdų 
istorija" nėra jau taip paprastas 
dalykas. Senesniais laikais — 
butą visokiausiu "nusidavimu" 
kiek tai liete vyru barzdų klau
simą.

Yra žinoma, kad, garsus kar
vedys, Scypio Africanus, savo

MOTERU RUOŠOS VARGAI

Stockholmo Namu Ūkio In
stitutas yra padaręs kruopščiu 
tyrinėjimu namu ūkio bei ruo
šos darbu klausimu. Pasirodo, 
kad jokiame darbe nesunaudo-

soje. Pramones darbininko dar
bas pasirodo yra dvigubai

. .........................................A^suvaikšto nereikalingai vien

miečiai — Romos miesto gy
ventojai — skusdavosi vieną 
kartą i savaitę ir tai — del ne
išaiškintos priežasties — tik ant
radieniais.

Didžiausia barzda pasaulyje 
priklausiusi Wiedeno burmist
rui Steiningeriui. Jos ilgis buvo 
45 centimetrai. Tai buvusi barz
da, kuri buvo užlaikoma su tam 
tikromis "tradicijomis". Nakties 
metu ji būdavo Įdedama i spe
cialu futliarą, kuris gulėdavo 
šalimais Steiningerio ...

Popiežiai savo barzdų ne
skųsdavo nuo 1500 iki 1700 me
tu. Taip lygiai ir Anglijos ka
ralius Henrikas VTII-tasis ir 
Prancuhjos — Pranciškus I-sis 
— taipogi savo gyvenime ne
vartojo skustuvu...

Vienas iš statistikų daugeli 
vakaru praleido beskaičiuoda
mas, kiek galėtu būti vertas jo 
gyvenamasis miestas New 
York. Ir, pagaliau, po daug 
praleisto laiko besėdint prieš 
savo rašomąjį stalą, statistikas 
paskelbė, jog New York yra 
vertas apie 17 bilijonu doleriu.

Vertingiausiu objektu tame 
mieste esą Radio City. Tame 
kvartale randasi milžiniško dy
džio ir milžiniškos vertes pati ra
dio stotis, o taip pat — didžiau
sia dalis reikalingiausiu pasta
tu, biuru bei požeminiu maga
zinu. Taipogi šioje miesto da
lyje yra irengta ir požemine ge
ležinkelio stotis, kurią per dieną 
pasinaudoja apie 50.000 žmo
nių. Ten randasi ir du milžiniš- 
kiausi pasaulyje gigantai — 
dangoraižiai, kurie turi po 65 
aukštus. Juose Įrengti moder
niausi restoranai ir kiekvieno iš 
tu milžinu verte siekianti po 38 
milijonus doleriu. 

f

Radio City — yra John D. 
Rockfeller nuosavybe. Šis multi
milijonierius tame kvartale pa
dovanojo pasauliui sklypą, ku
riame dabar yra statomi UNO 
riimai. ^Tie rūmai busią 325 
metru aukščio, o jie kainosią 
— "tik" 33 milijonus doleriu...

Ten pat randasi ir milžiniš
kasis viešbutis "Waldorf — As
toria" — vertes 24 milijonu do
leriu, didžiausia sporto sale, ku
ri vadinasi "Madison Square 
Garden", verta "vos tik" 5 mil. 
200 tūkstančiu dol. ir tt

Taigi... jeigu kas pano
rėtu nupirkti miestą New York, 
jau nebereiktu perdaug galvos 
sukti del kainos. Apytikriai — 
ji yra žinoma...

BE ABEJO, JUS PASIRENKATE —

LUNA Fcto Studija
575 WHXINGTON ST. W. - 
TORONTO, TEL PL 5717.

T.TETWATTEMS TAUTIŠKUOSE RŪBUOSE PUSE KAINOS

- - -Užsirašykite iš— -

PETRAS KAIRYS
MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU PRODUKTU

KRAUTUVE ir VALGYKLA
889 Dundas St W. Toronto, Ont   TeL WA 0062
Visi mieli tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti.

SUNKIAUSIA PASAULYJE 
KALBA

Svetimu kalbu mokymasis, 
aplamai, yra nelengvas daly
kas, tačiau ir kalba kalbai yra 
nelygi: vienos sunkesnes, kitos
— lengvesnes.

Sakoma, kad sunkiausia pa
saulyje kalba — yra kinu. Ja 
naudojasi apie pusę bilijono 
žmonių — tai Kinijos, Mandžiu- 
rijos, Korėjos ir Anglijos bei 
Prancūzijos kolonijų gyventojai, 
išblaškyti plačiame pasaulyje.

Charakteringiausia, kad toji 
kalba turi tiek įvairiu Įvairiau
siu dialektu, jog vienos kinu 
provincijos žmones tik su dide
liu vargu tegali susikalbėti su 

' kitos provincijos žmonėmis.
Pažymėtina, jog kinu litera

tūrine — rašto kalba visiškai 
skiriasi nuo šnekamos kalbos. 
Raštus skaityti ir juos suprasti
— tegali tik mokyti kinai. Gi 
nemokyta liaudis, kurios Ki
nijoje itin daug, skaitant jiems 
knygą ar laikrašti — labai ma
žai tesupranta ju turini.

Tokia padėtis kiniečius ver
te ieškoti kokios nors išeities. 
Tokiu budu, pas juos atsirado 
fyg ir trečioji kalba, kuri, gali-

išreikšti tarnauja tani tikri ženk
lai, piešiniai, simbolizuoją žo-

- vadi-

Savo smalsumui patenkinti 
— galime truputi ir "pasimoky
ti" kinu kalbos. Štai, pav., ju 
kalboj žodelytis "ku" reiškia 
kaulus, žodžiu "žou"
narna mesa, o abu kartu ištarus 
"ku-žou" — jau turėsime visą 
žmogaus kūną.

Kiniečiu raštas skaitomas ne 
iš kaires i dešinę, kaip priim
ta daugumoj kalbu ir ne iš de
šines i kairę, kaip skaito hebra
jai arba turkai, tačiau iš viršaus

rašo, bet juos paišo. Rašomoji 
priemone pas juos yra ne 
plunksna su koteliu, bet tep
tukas ir tušas.

JONAS KIEPURA
Pagarsėjęs tenoras J. Kiepu- 

ra lenku yra vadinamas pir
muoju tenoru tarp politiku ir 
pirmuoju politiku tarp tenoru. 
Tą vardą jis gavo nuo 1944 m.

teraturines ir dialektines kal
bos. Tai yra lyg ir valdžios iš
taigu kalba ir ja jau gedi susi
kalbėti kiniečiai visame milži
niškame krašte.

sias iš viso pasaulio raštu. Jis 
neturi raidžiu. Ju rašto minčiai *

dies demokratiją" Lenkijoje. 
Dabar jis atrodo bolševikine 
Lenkija nusivylęs ir entuziazmo 
neberodo. Pradėjęs vėl koncer
tuoti Europoje, Vokietijoje jis 
susidūrė su lenkais tremtiniais 
ir parodęs gyvo susidomėjimo 
ju gyvenimu ir likimu. Lenku 
spauda juokauja, kad jo sim-

nedizavimas jo hotelio "Patria1 
Krynicoje.



TAUTIEČIAI, "VERSLO" S-GOS VISUOT. *IŠ "DAINOS" GRUPES 
VEIKIMO

vargšams! Aukokite atvyku
sioms musu rinkėjams arba rū
bus ir avalynę suriškite i ryšu
lius ir su aukojamu daiktu są
rašais bei aukotoju pavardė
mis pristatykite i rinkimo punk
tą — parapijos saleje.

Rinkimo punktas veiks šeš
tadieniais. 5-7 vaL vok.

Visu informacijų reikalu ir

• vičiu, 702 Dundas St W. TeL 
EL 0315.

KLS Toronto skyrius.

BALTU FEDERACIJOS 
CENTRO POSĖDIS

ko Baltu Federacijos Centro

deracijos pirmininko konsulo V. 
Gylio. Galutinai apsvarstytas 
Federacijos statutas ir pasitarta 
artimiapsios veiklos klausi
mais.

TORONTO ORG. KOMITETO 
POSĖDŽIAI

Toronto organizacijų komite
tas pereitą savaitę turėjo du po
sėdžius — pirmadieni ir trečia
dieni. Buvo svarstomas Vasa
rio 16 d. minėjimo klausimas. 
Kartu aptartas Kanados Lietu
viu Bendruomenes Toronte or
ganizavimo reikalas. Sausio 15 
d. šaukiamas visu Toronto or
ganizacijų ir kitu kolektyvu at
stovu susirinkimas, kuriame or
ganizacijų komitetas padarys 
apyskaitini pranešimą, bus nu
statyta Vasario 16 d. minėjimo 
galutina programa ir padary
tas nutarimas Toronto Liet Ben
druomenes suorganizavimo 
klausimu. Šiuo pastaruoju klau
simu Organizacijų Komitetas 
jau pasisakė teigiamai, bet ga-

teeitajam organizacijų atstovu 
susirinkimui.

LK MOTERŲ SUSIRINKIMAS
Sausio men. 20 d. 8 vai. vak. 

parapijos saleje įvyksta Lietu
viu Kataliku Moterų Toronto 
skyriaus nariu susirinkimas, 
kuriame dr. Jasevičiute skaitys 
paskaitą "Jaunimo apsauga 
nuo džiovos".

Kviečiamos nares ir prijau- 
čios dalyvauti.

LKMS Toronto sk. Valdyba.

PARAPUOS "CARITAS" 
POSĖDIS

Sausio 6 dieną klebonijoje 
įvyko parapijos "Caritas" po
sėdis. Buvo peržvelgta praėju
siu metu veikla ir nustatytos 
gaires šiems metams. Nutarta 
suruošti vasario men. pradžio
je koncertą.

Posėdyje buvo išreikšta pa
dėka asmenims, kurie prisidė
jo rengiant praėjusi "Caritas' 
koncertą.

Parapijos "Caritas" valdybą 
sudaro: kun. P. Ažubalis — 
pirm., Dr. E. Jasevičiute — vice- 
pirm., Vyt Tamuiaitis — II vi- 
cepirm., V. Dielininkaityte — 
sekret, J. Karka — iždininkas.

Posėdyje buvo gyvai svars
tytas Vasario 16 d. proga baž
nytinio koncerto klausimas.

Sausio 6 d. ivyko "Dainos' 
grupes metinis susirinkimas 
pas narę E. Matjošaitienę. Na
riu dalyvavo virš 20. Ju tarpe 
ir 3 naujos nares: E. Stepaitie- 
ne, St Grigaitiene ir B. Šapo- 
gcdte.

Naujai atvykstančiųjų lietu
viu moterų ir mergaičių jungi
masis itin malonus senosioms 
grupes veikėjoms, kurios tiek 
daug širdies ir pastangų jos 
tikslan yra idejusios. ’ 
- Kai prieš pusantrų metu, 
pinnosįios "kregždes" iš trem
ties, pasiekė "Dainos" susirin
kimą ir ne tik panoro tapti jos 
narėmis, bet ir Įsijungti i parei
gas — mums — senosioms na
rėms —r buvo taip labai labai 
malonu; šiandien mes galime 
džiaugtis dar labiau. Ju pasiža
dėjimas garbingai išlaikytas, 
jos dirbo noriai ir neatlaidžiai. • 
Bet, labdaros darbe, jegu nie-! 
kad nėra perdaug, del to, visos, 
kurios tik jaučiasi galinčios 
valandą kitą savaitėje ar me
nesyje paaukoti labdarai — 
kviečiamos įsijungti i dainie- 
čiu 'eiles ir ištiesti ranką tiems 
musu tautiečiams, kurie ligų, 
senatvės ar kitu kliučiu pri
spausti, negali nęS emigruoti, 
nei vietoje tinkamai apsirū
pinti.

Šiame metiniame susirinki
me paaiškėjo, kad per praeitus 
metus, siuntiniu tremtin buvo 
išsiųsta per 150. Daugiausia po 
20 sv. maisto ir keletas drabu
žiu, bet šiuo metu iždas visiškai 
ištuštėjęs, sales parengimams 
gauti beveik neįmanoma, o at
sišaukimu yra ir ju dar daugiau 
bus. Del to, susirinkimo nu
tarimu, bus kreiptasi i Įvairias 
Toronto organizacijas, kad šios 
sulig savo išgaliu, -paskirtu 
"Dainai" dovanų, kuri galėtu 
jas paversti sotęsniu maisto 
kąsneliu nelaimingiems bro
liams tremtyje.

Buvo išrinkta nauja valdyba: 
pirm. Maria F. Yokubyniene, 
vicepirm. Ona Kalinauskiene, 
antroji vicepirm. Ema Žikorie- 
ne, sekretore Ona Indreliene ir 
iždininke Emilija Garbuzaite. 
Korespondentes: O. Indreliene 
ir M. F. Yokubyniene. Revizi- t 
jos komisija bus renkama se
kančiame susirinkime.

Po rinkimu, Dr. A. Užupiene 
išreiškė bpvusiai pirmininkei 

O. Indreliene! ir visai valdybai 
nuoširdžią padėką, o visos na
res tam pritarė plojimu.

Sekantis susirinkimas ivyks 
vasario 24 d. 8 v. vakare, pas 
narę Genovaitę Kuzmickienę, 
88 Coan Avė. Tai yra King ir 
Dufferin gatvių kampe, išlipti 
Spencer gatvėje.

Susirinkimui užsibaigus, šei
mininke E. Matjošaitiene, gra
žiai visas susirinkusioms pa
vaišino, o vaišes paruošė musu 
vietines jaunuoles: Helen Žars- 
kaite, Jane ir Lydija Grinskai- 
tes. Širdingai ačiū joms visoms

"Verslo“ S-ga sausio men. 22 
d. 2 vai. pp. šaukia visuotini

— Queen ir Dovercourt gatvių 
kampas.

Dienotvarkeje bus valdybos 
rinkimai, Dr. Kaškelio paskaita 
apie kapitalo investavimą Ka
nadoje ir Įdomios diskusijos 
tremtiniu isikurimo problemo
mis ir kiti bėgamieji dalykai

ŽYMI AUKA TREMTINIAMS 
VOKIETIJOJE

"Verslo" S-ga paskyrė 200 
dol. tremtiniams Vokietijoje su
šelpti. Už juos bus nupirkta 
maisto ir pasiusta Liet Raud. 
Kryžiui, Vokietijoje, kuris išda
lins ligoniams, seneliams ir 
vaikams.

RIMŠOS KONCERTAS PER 
RADIO

Sausio 13 d. 3 vai. po pietų 
per CBC radio siųstuvą koncer
tuos lietuvis smuikininkas Vla
das Rimša. Smuikininkas yra 
gavęs leidimą vykti i Italiją 
tęsti studijų ir artimiausiu laiku 
žada išvykti.

ŠV. JONO DR-JOS SUSI-

Sausio 8 d. parapijos saleje 
ivyko metinis šv. Jono Pašal- 
pines Draugijos susirinkimas, 
kuriame buvo duota plati pra
ėjusiųjų metu veikimo apy
skaita. I naują Draugijos val
dybą išrinkti: A. Čirunas — 
pirm., Vyt. Krikščiūnas — vi- 
cepirm., Alf. Balnys — sekr., 
kasininkais — Pr. Lekšas ir A. 
Belickas. Draugijos revizoriais

juną ir Bfcrtulevičiu. I parengi
mu komisiją' išrinkti: Žekonis, 
Bainoriene, Čiruniene, Kundro
tas ir Urboniene.

Susirinkime nutarta peržiū
rėti Draugijos konstituciją, kai- 
kuriuos paragrafus pritaikyti 
musu laikams. Tam reikalui su
daryta komisija. Draugijos na
riai labai gyvai pritarė lietu
viams didesnes, bažnyčios ir 
parapijos sales gavimo reika
lui. — Dalyvis.

Visiems — organizacijoms ir pavieniams asmenims, 
— sveikinusiems Kalėdų šveniu ir Nauju Metu, o taip 
pat 1 Nr. pasirodymo proga, nuoširdžiai dėkojame

Lietuviu Katalikių Motera Sąjunga Toronte

Toronto Lietuviu Meno Mėgėju Grupe.

Dėkoja visoms organizacijoms, sveikinusioms šv. Ka

lėdų ir Naujuju Metu proga ir linki sėkmingos veiklos.

Sukurusius lietuvišką šeimos žinini,
MARYTE LABANAUSKAITE ir ANTANĄ NORKŲ, 

sveikina ir linki saulėto gyvenimo

Mielus Collegas
JADZE RUMBUTYTE ir ANTANĄ GIEDRIMĄ, 

sukurusius šeimos židinį, sveikiname ir linkime gra
žios ateities naujame gyvenime.

Buvę mokslo draugai.

KONCERTAS TORONTE
Sausio 15 d., sekmadieni, 7 

vai. vakaro lenku saleje, 1087 
Queen —- Dovercourt gatvių 
kampas, LAS Toronto skyrius 
ruošia Vinces Jonuškaites, 
Vlado Ivanausko ir pianisto 
Al. Mrozinsko koncertą.

Visi lietuviai yra maloniai 
prašomi gausiai atsilankyti i 
ši retą koncertą ir stengtis atsir 
vesti ir svetimtaučius, kuriems 
galėtume parodyti savo lietu
viškas pajėgas.

LAS Toronto sk. V-ba.

INŽ. L. STANKAUS

Ir lietuviškoje spaudoje 
buvo rašyta apie inž. L. Stan
kaus išrastus nedegamus da
žus. Šiomis dienomis "Universi
ty" kino teatre kronikoje buvo 
rodomas nufilmuotas vienas tu 
dažu bandymas. Du iš lentų su-

jau

TORONTO LIETUVIU 
PARAPIJA

Iš padaryto Naujuju Metu 
proga Toronto lietuviu parapi
jos klebono pranešimo aiškėja, 
kad 1949 metuose yra pakrikš
tyta 22 vaikai, sutuokta — 88 
poros ir palaidota 4 asmenys.

Iš 88 susituokusiuju poru 81 
jungtuves ivyko grynai tarp lie
tuviu ir septynios poros miš
rios: lietuviu su kitu tautybių 
asmenimis. Vedybų proga sep
tyni asmenys yra pereję i Kat. 
Bažnyčią.

Tenka šia proga pasidžiaugti 
kurimu grynai lietuvišku šei
mos židiniu. Turint mintyje, kad 
daugumas susituokusiuju yra 
nauai atvykę lietuviai, išauklėti 
Nepriklausomybes laikais, ga
lime bui tikri, ka 
šeimos bus tvirti lietuvybės ži- 

giedojus Kalėdų giesmę, Vyr. I dinįai išeivijoje.
Sesele laužo plotkelę ir sveiki-; 
na kiekvieną. Kalėdų senelio 
atsiusti du balti angelėliai iš
dalina visiems iš po eglutes 
gausias dovanas.

Tą tyluji ramu kučiu vakarą 
prisimena laimingi metai Tė
vynėje ir dabarties kančios bei 
vargai musu tėvu, sesių, broliu 
terr Įikusiu, ištremtu Sibiran, 
ligoniu ir vargstančiu tautiečiu 
likimas plačiame pasaulyje. 
O mes jiems galime padėti tik 
malda... J.

sam personalui buvo suruošta 
eglute. Dalyvavo jo Ekscelen
cija Toronto Vyskupas Benja
minas L Webster, šios ištaigos

torius Mr. Edward Shoniker ir 
kiti. Jo Ekscelencija ir kiti sve
čiai pasakė kalbas. Pagiedota 
giesmių anglu, lietuviu ir vo
kiečiu kalbomis. Kalėdų senelis 
apdalino visas dovanomis Pa
sivaišinta kava ir skaniais py
ragaičiais. Lietuviu personalas 
reikšdamas padėką pasiuntė 
sveikinimą J.E. Toronto Vys
kupui ir ponui Shoniker Dr. Ša
pokos knygeį — "Lithuania 
through the Ages".

Kūčios. Gražiai, išpuoštoje 
patalpoje, prie Kalėdų eglutes, 
didžiulis stalas su lietuviškais 
tradiciniais Kučiu valgiais. Pa-

"TŽ" TELEFONAS

josios

P.S. Malonu pranešti, kad 
SLA 236 kuopos susirinkimas, 
sausio 8 d., jau paskyrė 50 dol. 
auką "Dainos" grupes siunti
niams. Širdingas lietuviškas 
ačiū! M. F. Y.

VAIKU ŠVENTE
Toronto liet, parapijos mo

kyklos vaiku eglutė ivyko sau
sio men. 8 d. ukrainiečiu saleje 
tikrai įdomia programa. Mažų
jų ir suaugusiu buvo pilnutėlė 
sale. Vaidinta Br. Buivydaites 
2 v. "Mėlynasis Drugelis'. Daug 
nuoširdaus darbo idejo rež. J. 
Jagela, kol mažuosius aktorius 
paruošė sklandžiai ir gražiai 
vaidybai. Scenarijus J. Paške
vičiūte.

Po vaidinimo gražiai skam
bino tris įvairiu kompozitorių 
kurinius jaunute pianiste Da
nute Ščepavičiute, lankanti čio
nykštę konservatoriją. Aldute 
Baikauskaite, 6 metu mokinu
ke, taip pat paskambino 2 da
lykėlius. Iš ju vienas buvo 
liaudies -dainele. Mažąją pia
nistę publika šiltai sutiko. Akor
deonu tris dalykėlius pagrojo 
Stasiukas Dranseika. Gabus 
berniukas. Instrumentas už ji 
pati didesnis. Tarp muzikos da
lyku seke ištisa eile deklama
cijų.
( Galop tpasirode ir Kalėdų 
Senelis, "atvykęs tiesiai iš Lie
tuvos", atsigabenęs kelis mai
šus vaikučiams dovanu. Apie 
150 vaiku gavo iš Senelio do
vanu.

Lietuviu parap. mokyklos tė
vu komiteto pirm. p. Rinkimas 
padėkojo mokytojams: J. Rat- 
kui, P. Stočkutei, P. Balčiūnui, 
kurie pasiaukodami dirba mo
kykloje. Mokyklą lanko apie 
70 vaiku. Pamokos šeštadie
niais nuo 3 vai. p.p. iki 5.30.

PARAPIJOS CHORO
pobūvis

Trijų Karalių vakare Toronto 
lietuviu parapijos choras turė
jo nuotaikingą arbatėlę. Pobū
vyje dalyvavo virš 50 choristu 
su choro vadovu J. R. Simana
vičium pryšaky ir nemažas 
skaičius svečiu: abu parapijos 
kunigai, soliste p. P. Radzevi
čiūte, solistas p. B. Marijošius 
su žmona; ponai Rautens, Ve-1 
rikaičiai, bei sporto "Vytis" ir 
Toronto vaidintoju grupes ats
tovai.

Choro arbatėlė praėjo labai 
gražioje nuotaikoje. Dar labiau 
susicementavo parapijos cho
ras ir ateityje yra užsibrėžęs 
pagyvinti savo veiklą. Pobūvis 
buvo suruoštas parapijos klebo
no iniciatyva, pagerbti parapi
jos choristus ir visus torontie- 
čius dainininkus, kurie visada 
mielai prisideda prie Jbąžnyti- 
nio giedojimo.

lentų siena. Vienas kambarėlis 
nudažytas baltais nedegamais 
dažais, o antras visai nedažy
tas. Šiame kambarėlyje pats 
išradėjas padega gazolinu api
piltą eglutę. Per kelias minutes 
liepsna beveik visai sunaikina 
nedažytoji kambarėli, o dažy
tasis liko nepaliestas. Jame, be 
to, visą laika išsėdėjo du vyrai.

Buvo malonu išgirsti prane
šimą, kad dažus išrado buvęs 
DP iš Lietuvos. J..

racijos reikalais prašoma skam
binti — AD 4286 ’

IŠNUOMOJAMAS 
VIENAS KAMBARYS 

ir virtuve. Kreiptis vakarais i 69 
Dowling Ave. Toronto.

Iš Montrealio
BRANGUS NAUJAI ATVYKĘ 

TAUTIEČIAI
Širdingai dėkoju aš ir mano 

šeima už tokias brangias do
vanas, mums įtektas Jusu var
du švenčiu proga.

Dėkoju taipogi I ir II trans
porto mergaitėms, atvykusioms 
Kanadon 1947 m. už širdingiau
sius linkėjimus ir visiems tiems, 
kurie mane pasveikino su 
šventėmis iš Montrealio ir kitu 
provincijų.

Aš ir mano šeima sveikina
me Jus visus,, naujai atvyku
sius lietuvius, su Naujais Me
tais ir linkime Jums kuo geriau
siai įsikurti šioje šalyje. Aš, 
kaip visuomet, stengsiuosi kiek 
galėdamas Jums visiems pa
dėti.

Lietuviškas ačiū

Claremont gatvele. Kvietė dar 
gausiau ją lankyti. Kor.

lš Hamiltono
"SUDRUMSTOJI RAMYBE"
Hamiltone sausio 21 d. ren

giamas Toronto Meno Mėgėju 
Grupes spektaklis "Sudrums
toji Ramybe" yra sulaukęs di
delio susidomėjimo.

Spektaklis ivyks lenku ŠV. 
Stanislovo parapijos saleje 
Barton ir St. Ann gatvių kam
pe. įėjimas iš St Ann gatves. 
Pradžia 7 vai.

Spektakli rengia Hamiltono 
lietuviu parapija. Veikalą reži
savo J. Jagela, dekoracijos J. 
Bakio. Kor.

PRANEŠIMAS
Sausio men. 15 d. 19 vaL 

Rumunu saleje, 20 Murray St., 
W., šaukiamas Hamiltono Lie
tuviu Draugijos nariu visuoti-

Idu lietuviškoji visuomene kvie
čiama skaitlingai dalyvauti 

vmayiMz*

LIETUVAIČIU SESELIŲ 
IŠTAIGA

1948 m. vasarą atvykusioms 
iš tremties Nekalto Prasidėjimo 
Šv. P. Marijos Seselems (kilu
sios iš Marijampolės "Vargdie
niu Seselių" Vienuolijos), J. E. 
Toronto Vyskupo buvo pavesta 
administruoti Vaiku Lopšeli — 
Neil McNeil Infant Home, esan
ti 9 Wellesley Place.

Čia globojama ir auginama 
apie 70 vaikučiu nuo gimimo li
gi pusantrų metu amžiaus, naš
laičiai arba del kuriu nors prie
žasčių nepajėgiant tėvams 
iuos ąuginti. Slaugymas yra 
tikrai rūpestingas. Kūdikiai su
skirstyti pagal amžių.

Vienuoliu seselių yra 10. Yra 
nemažai kandidačių. Pastarą
sias mokymuisi ir novicijatui 
atlikti siunčia i JA Valstybes — 
i centrą Putnam, Conn. Vaiku 
Lopšeliui atsidėjus vadovauja 
gabi vyresnioji sesele Apolina
ra, gimusi ir augusi JAV. Pali
kus tėvus ir broli Amerikoje, ji 
atvyko i Lietuvą istoti i NP Šv. 
P. Marijos Seserų Vienuoliją 
(Vargdieniu Seselių), Marijam
polėje. Čia ji išmoko lietuviu 
kalbą ir lanke Kauno Univer
sitetą.

įstaigoje dirba keletas kana
diečiu gailestingųjų seserų, o 
visas kitas personalas yra lie
tuves, atvykusios iš tremties. 
Daliai iš ju pačios seseles yra 
padėjusios atvykti. Padeda jos 
Ir dabar. Vietoje yra anglu 
kalbos kursai. Buvo suorgani
zuota serija paskaitų, kurias 
skaitė Dr. Šidlauskaite. Perso
nalui buvo keliu dienu rekolek
cijos, kurias vede Tėvas Kle
mensas Žalcdis, O.F.M.

Gruodžio men. 19 d. didelio 
katedfku veikslo Taonte Mr.

Pas "Aufbau" leidyklos atstovą Kanadoje galima užsisakyti:
1. Dr. A. Šapoka, "Lithuania through the Ages'
2. Inž. T. J. Vizgirda, "Vilnius"
3. "Vytis", kambarinio formato
4. "Žalgirio mušis", spalvotas paveikslas

Knygos siunčiamos apdėtu mokesčiu arba prisiuntus pinigus:
Pr. Ručinskas, 350 — 7th Ave., ViHe LasaHe, Montreat Que.

$2.50
$2.50
$0.50
$0.50

"NAUJOJI AUŠRA" SUSTOJO
Mėnesinis liet, kultūros'žur

nalas "Naujoji Aušra", nuo 
1947 m. ėjęs Chicagoje, reda
guojant A. Kairiui, paskutinia
me numeryje atsisveikino su 
skaitytojais. Viena iš priežasčių 
yra nurodoma, kad i JAV per
kelti "Aidai", o dvieju kultū
ros žurnalu butu perdaug. Žur
nalo išėjo išviso 20 N., dalis 
jungtiniu po 2 ir daugiau.

Naujosios Aušros" pilną 1949 
metu komplektą galima dar 
gauti papiginta kaina už 2 dol. 
(anksčiau kainavo 3 dol.), užsa
kymą ir pinigus prisiunčiant 
laišku.

Nuo šių metu pradžios šiam
mokslo, meno ir literatūros si, bet jis taip toli nesiekiąs ir 
žurnalui sustojus, yra paskuti- laisves kovoje visi veikią su- 
ne proga jo Įsigyti. Žurnale, tartincd. Lietuviu veiklos sąly- 
gausu mokslo populiarizacijos, ■ gos esą geresnes, nes orgąniza- 
‘meno ir literatūros klausimu 
nagrinėjimo, poezijos, iliustraci
jų. Užsakymus ir pinigus siusti: 
"Naujoji Aušra", 2233 W. 23rd 
PL, Chicago 8, UI. USA.

"BRTVA BALSS" APIE 
LIETTUVIUS

Toronte leidžiamas latviu 
laikraštis "Briva Balss" sausio 
5 d., Nr. 30, išspausdino ilgoką 
straipsni apie lietuvius, pava
dintą "Liktena Biedri" — Liki
mo draugai.

Nepasirašęs autorius apgai- 
lestapja, kad latviai savo kai
myniškos ir broliškos lietuviu 
tautos gerai nepažinę ir dažnai 
laikę lietuvius mažiau kultū
ringais negu latviai. Ištikruju 
esą lietuviu ir latviu kultūrinis 
lygis vienodas, o išeivijoje lie
tuviai pasireiškią žymiai pra
našiau už latvius. Esą, ir lietu
viu tarpe yra grupinio trynimo-

cinius pagrindus nutiesę jau 
prieškariniai emigrantai. Nau
jieji ateiviai turėję tik Įsijungti 
i bendrą veiklą ir dabar vei
kią bendrai.

Teisint pagalba lietuviams Kanadoje
STASYS DAUKŠA

Paryžiaus Universiteto Teisiu Daktaras, ilgametis advoka
tas Lietuvoje ir Austrijoje bei Vokietijoje prie Prancūzu 
Teismu; antri metai ddvokatas — konsultantas Monrea

lyje pas Me. Paul Masse, C. R.
Teikiamos teisines konsultacijos, vedamos bylos teis
muose ir valdžios ištaigose, tvarkomi imigracijos, pilie
tybes, palikimu, pajamų mokesčiu ir kiti reikalai. Atlie

kami patvirtinti vertimai.

15 kam. TeLBE 1971 .
5657 — 12fli Atmum




