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PRIES TRISDEŠIMTS METU
Kai peržengėme Naujųjų Me

tų slenkstį, prisimename pasi
baigusius metus, stengiamės at
spėti ateinančiųjų lemtį ir išsi
aiškiname, ką jie mums primena, 
kokios “stiprybės iš praeities” 
teikia. ■

“Stiprybės iš praeities” mes 
paprastai buvome linkę ieškoti 
daug senesniais laikais, dažnai 
legendariniais, nes naujosios 
valstybės gyvenimas dar nedaug 
metų teskaitė. Tačiau neabejo
tina, kad mūsų keltai joks tau
tos gyvenimo laikotarpis netu
rėjo tiek reikšmės, kaip nepri
klausomojo gyvenimo. Ir augan- 
čiajai kartai, nepriklausomojo 
gyvenimo nepažinusiai arba ma
žai tepažinusiai, niekas negali 
turėti tokios didelės įtakos, kaip 
supažindinimas su šituo laikotar
piu — su laisvės kovų heroizmu, 
kūrybinėm pastangom ir laimė
jimais.

Iš viso nepriklausomojo gyve
nimo laikotarpio pačiais kury- smūgių ir nuo visiškos anar- 
bingiausiais metais beabejo bu- chijos. 
vo 1922. Jie žymūs ne kariškais

jose. Juoba, kad jos gimimo pro
cesas yra užfiksuotas Steigiamo
jo Seimo stenogramose.

Ar verta dar aiškinti milžiniš
kąją reikšmę ne tik nepriklauso
mos, bet net ir dabartinės, pa
vergtos Lietuvos gyvenimui že
mės reformos, kurios įstatymo 30 
metų sukaktį švęsime š.m. kovo 
29 d. Ši žemės reforma pakeitė 
ne tik krašto vaizdą, ne tik jo 
ūkio charakterį, bet taip pat pa
keitė ir visuomeninius Lietuvos 
santykius. Jokiam kitam žygiai 
nereikėjo tiek radikalumo, drą
sos ir ryžto, kaip žemės reformai. 
Lietuvos respublikos vidaus 
tvarkymo reikaluose tai buvo be
ne pats reikšmingiausias, dau
giausia vaisių turėjęs žygis. ,

1922 m. rugpiūčio 16 d. priim
tas savos valiutos įstatymas ir 
įvedimas lito beabejo buvo labai 
svarbus žygis anais visuotinos 
infliacijos laikais, kuris Lietu
vos ūkį išgelbėjo nuo skaudžių

PASKUTINĖS NAUJIENOS IŠ VOKIETIJOS
* 

ypač “vienos partijos”...
a Daug šnekama ir rašoma, 

bet nieko nepadaroma su lietuv. 
kolonijų statybomis. Dabar 1 
vojama jau apie Lietuvių nam 
statybą, kur būtų sutelk 
lietuvių centrinės insūtucijc 
Bet kiti būgštauja, kad ir su^ia 
statyba vėl nepasibaigtų taip, 
kaip su Lampertheim j ir kito
mis. Jau tiek gera, jog PLB kraš- 

valdvba nusprendė nesikelti i

• Šiuo metu veiksniuose jau
čiamas poros srovių sąmoningai 
sufarsuoto įtempimo mažėjimas 
ir grįžimas prie normalaus dar
bo. Sąmoningi lietuviai paten
kinti aiškia VLIKo, ypač kaiku- 
rių grupių, linija, ir pasipiktinę 
partiniais sumetimais mestų jam 
kaltinimų, kad nenorįs realios 
vienybės, nesugebąs dirbti ir tt. 
Į realų ir konkretų darbą — į vai- i 
rių uždavinių vykdyti — su lai- to valdyba nusprendė nesikelti Į 

’ku numatoma pritraukti dar dau- Stadtlohn, prie Olandijos sienos, 
giau specialistų.

• URT valdytojas prof. J. Bra- kyti” praktiškai būtų buvę tas 
zaitis gruodžio 31 d. išemigravo į 
JAV, iš kur, palikęs šeimą, po po
ros mėnesių vėl grįš prie savo 
tiesioginio darbo VLIKe ir V. Ta
ryboje. Netrukus žada grįžti, at
likęs jam skirtą misiją, taip pat 
VLIKo narys ir VT vicepirmi-; ąpie Boną, Karlsruhe ar kitur, 
ninkas prof. J. Kaminskas. Išemi- Tat visiems Vokietijoje liekan- 
gruoja ir liaudininkų atstovo J. tiems-lietuviams bus žemiai pa- 
Makauskio pavaduotojas Jaks-: togiau.
tyrius. j • Nuo sausio pradžios BALFo

• Prie LE radijo Miunchene prancūzų zona panaikinta, pri- 
stipriai

iš kur lietuvius “valdyti ir. lan-

pat, kaip kad iš Anglijos ar P. 
Afrikos ... Taip pat labai svarbu, 
kad būtų išlaikyta bent lietuvių 
gimnazija. Apie tokią statybą ar 
bent centrinių lietuvių įstaigų 
sutelkimą dabar- galvojamą jau

tik 2 tarnautojai. Iš Miuncheno 
taip pat iškeliami ir sandėliai.

• Šiais metais VLIKas prie 
Maž. Lietuvos reikalų parėmimo 
galės prisidėti, kaip tenka patir
ti, jau žymesnėmis sumomis ne
gu ligi šiol. Bendradarbiavimas 
tarp M. Lietuvos centro ir VLIKo 
vis intensyvėja.

• Lietuvių aktualiaisiais rei
kalais (kultūriniais, įsikūrimo, 
kolonijų ir tt.) PLB krašto val
dybos iniciatyva numatomas su
šaukti Vokietijoje liekančių va- • 
dovų ir kultūrininkų platesnio 
masto pasitarimas.

• Lietuvių tautinės grupės 
vyr. ryšininku prie IRO vyr. būs
tinės Miunchene pakviestas VLI 
Ko narys Dr. J. Grinius.

• Iš lietuvių, išemigravusių į 
JAV, ne vienas yra grįžęs atgal į 
Vokietiją su amerikiečių armija 
kaip gydytojas, inžinierius ar ki
toks specialistas. Kaikuriems iš 
jų, pvz. porai lietuvių teko vėl 
apsigyventi Miunchene Warner

atstovaujami čekai, ku- jungta prie amerikiečių zonos, kareivinėse, kur jie yra anksčiau 
rie ten sudaro daugumą šalia vo- i Dar mėnesiui Miunchene palikta gyvenę kaip DP. J. Vrž. 

žygiais, bet tuo, kad tada buvo j bai tais metais savo veiklą užbai- į kiečių. Yra jų tautybės ir tarnau- ■ 
padėti pagrindai visam ateities gūsio Steigiamojo Seimo. Jei mes tojų. Smarkiai plečiamas ir nu- i 
valstybiniam ir visuomeniniam norime savo augančiąją kartą mato pradėti savo darbą nuo va- 
gyvenimui. Tuo būdu 1922 m. ga- auklėti tikrai tautiškai sąmonin- sario pradžios taip pat lenkų sky
lėtų būti pavadinti didžiaisiais gą, jei jaunimui norime išaiškinti rius su savu bendradarbių štabu, 
arba kūrybinių laimėjimų me
tais. Tais metais buvo atbaigtas 
valstybės kuriamasis darbas ir 
pradėtas ramus gyvenimas svei
kais visuomeniniais ir ūkiniais

Tai yra trys didieji darbai, dar-

SAVAITĖS ĮVYKIĮJ APŽVALGA
Švenčių laikotarpis, kaip ir ga

lima buvo laukti, pasaulio politi
koje buvo darbų atoslūgio lai
kotarpis.

Korėjoje kovų sulaikymo mė- 
nesis pasibaigė gruodžio 27 d., jis 
oficialiai nepratęstas, bet žemėje ralus, bet paspaudus šachui, o 
didesnės kovos visdėlto nepraši- j JAV atsakymo pareikalavus per

Irano santykiai su Britais te
bėra mirties taške. Buvo susipai
nioję santykiai ir su JAV, kai 
Mossadegh atsisakė toliau beimti 
JAV karinę pagalbą, aiškindama
sis, kad Iranas norįs išlikti neut- e « . e v e •

1 savaitę, pereitą šeštadienį ati
tinkamo susitarimo pasiekia. Ira
nas ir toliau ims JAV pagalbą, 
teikiamą pagal vad. Trumano 4 
punktus.

Irano viduje neramu, ypač 
triukšmauja komunistai, o vy- 

kas užkliūna dėl trijų klausimų: * riausybė neranda kelio išeiti iš 
belaisvių pasikeitimo, paliaubų ; finansinės krizės, nes naftos nie- 
meto kontrolės komisijos ir dėl j kas neperka. Dar pasisiūlė 500 
kom. reikalavimo leisti jiems tęs-1 tūkst. tonų nupirkti Lenkija, 
ti aerodromų statybas, kurias JT bet tai tik lašas, o be to, ir ji ne
laiko ' kariniais * pasiruošimais, turi tanklaivių naftai išvežti. Ira- 
Kom. nesutinka nei tuoj aus pasi- nas jai dar net neatsakė.

dėjo. Komunistai keliose vietose 
puolė, buvo net užėmę šiek tiek 
teritorijos, bet JT vėl atsiėmė ir 
fronto linija tebėra nepasikei
tusi.

Derybose dėl paliaubų dar ne
sutarta nei vienu klausimu. Vis-

keisti esamais belaisviais, nei 
duoda sąrašus bet kada jų ranko
se buvusių, iš kurių paaiškėtų, 
kiek yra mirusių. Neatsakė taip 
pat, kur yra 55 į jų rankas pate
kę civiliai vakariečiai, jų tarpe 13^ 
moterų.

AMERIKOS LIETUVIAI RAŠO JUNGTINĖMS TAUTOMS

Egipte apie Suesą tebevyksta 
neramumai — britų kareivių už
puldinėjimai. O šie imasi griežtų 
žygių — tokias vietas visai likvi
duoja, net iškrausto ištisus kai
mus. Kairas nuo Sueso visai at
skirtas ir jau stokoja naftos.

Neramumai bei demonstraci- 
' jos prieš britus Egipte nesiliau
ja. Vienas laikraštis net paskel- f » • . v « • « < •

*Pries 30 metų —- 1922 m. — 
mūsų nepriklausomajame gyve
nime įvyko trys dideli įvykiai 
— priimta konstitucija, priimtas 
didžiosios žemės reformos įsta
tymas ir įvesta savo lietuviška 
valiuta — litas.

savojo nepriklausomo gyvenimo Porą vietų tikimasi gaus jame ir 
prasmę ir vertę, tų didžiųjų įvy- lietuviai.
kių negalime pamiršti, privalo
me juos iškelti į viešumą. O su 
jais net ir svetimiesiems pasiro- į rias skleidžia, pvz., kad ir atsitik-; 
dyti nebūtų gėda. j tinai gautas “Ar^. L. B.”, kinio Į
. „GiĮita šių didžiųjų valsvybinic, Ni. 928 skelbiama, niir^ Lo-

• Lietuvius labai nemaloniai 
uteikia, kad ir tokios žinios, ku-

Niujorkiečiai rašys individualiai.
Jungt. Europos Valstybės • DP aktas pasibaigė • Vakarai dar 
nepasirengę, bet atbudę • Komunistai “prieš genocidą” • Liau
dininkų suvažiavimas. (Niujorko bendradarbio Almaus)

• Rooscveltienės laikysena • jog reklamai DP biliaus DP ko
misijos narys p. Rosenfeld, nie
kados nenaudojo savo tautiečių. 
Tai buvo vis ukrainiečiai, pabal- 
tiečiai, lenkai, bet...' • atydžiau 
pastudijavus, kad ir tų “lenkų” 
religijas, jų spgns«ąųs. randa
mas kiek kitokis pa<^iR

zoraičio “viena partija neįsilei- Į svarstomas VLIKo paskelbtas no, kad__ —
...  . . netur.tu___________ tikjkaudu kad 

_ . ..............„.... _............... ............ I__2 r_-_.__ 2,., __..... .......... * " "
džia žmogus, kuris redaguoja lie-' užgrobtąsias mažąsias tautas JT glauda Vakarų Europoje, 
tuvišką laikraštį ir net atstovavo , kongrese Paryžiuje. Atsišauki

____   , _ ___  x._________ ,  f lietuvių spaudai Argentinos žur- ' mas paskelbtas pačiu laiku ir tu- . 
1922 m. rugpjūčio 1 d. priimtoji i 1922 m. buvo atbaigti tvarkyti ir į nalistų suvažiavime. v,c’ I
i'i mrM/i Roimn L-rincl ii i i n ' nnnriL- 1 m L-arl VT.TKn silllri ITlPl

visuomeninio ir ūkinio gyvenimo 
įvykių stovi įkūrimas valstybi
nio universiteto Kaune — 1922 
m. vasario 16 d. Tai ne mažesnės 
reikšmės įvykis.

Pagaliau prisimintina, kad

džia VLIKo sudėtin...” Jie ste- j atsišaukimas-. lai^ais'\praiaūžti 
bisi, kaip tokias nesąmones sklei- j “Tylos sąmokslą” prieš soyjetų

tuvišką laikraštį ir net atstovavo ; kongrese Paryžiuje. Atsišauki-

organas

kad pasinaudotų siūloma prie-

• Praėjusią savaitę paskelbta 
v . . Jungtinių Europos Valstybių

Visi žino, ri būti išgirstas visur. Niujorke naujas projektas, šešių Europos 
Steigiamojo Seimo konstitucija ’ nepriklausomos Lietuvos tarp- ■ kad VLIKą šiuo melu sudaro 10 buvo iniciatyvos šiuos laiškus valstybių susitarimas reiškia Eu- 
yra mūsų tautos pribrendimo dc-j tautiniai santykiai. Tais metais partijų ir kovos sambūrių, tad parengtvšspausdintus ir tik duo- ropos Federaciją per tris pako- 
mokratiniam valstybiniam gy-• ji buvo pripažinta de jure Vati-' viena partija, kad, ir r,orėdama, ’ ti pasirašyti, jaučiantiems parei- j * •
venimui įrodymas, yra šventeny- kano, Anglijos, Prancūzijos, Ita-I prieš kitų 9 valią negalėtų VLljgą tautieČūams, bet 1 .............
bė. kuri su ypatingu pietizmu 
prisimenama ypač dėl vėlyvesnio

l" pas. kurios paskutinė būtų at- 
vietiniai • 1955 m pačioj pirmoj va-

po ilgų posėdžių ap-; landoj. Pirmoj eilėj koncentruo- 
ž individualius laiš- t____ _________

valstybinio gyvenimo raidos. De- nes Lietuvos” arba Vilnijos “sei- : čiamas VLIKo VT užs. reik, tar-i kus, sutardami, jog visą akciją

nutaręs pri- narna, tai reikalas jau tik ne vie- Paskutinėmis žiniomis Jungtinių savo ruožtu Ministeriu Tarybos

1 tautiečiams, bet 
lijos ir Japonijos. I ko sudėtin neįsileisti. Priešingai.. “veiksniai” ] ’

Prisimintinas ir vad. “Vidurį-; min. Lozoraitis jau seniai kvie-j sisprendė už individualius laiš

ja, šito dokumento iki šiol dar j mas””, susirinkęs 1922 m. vasario nybos valdytoju. Bet kad ten nei- j ant savo pečių prisiims ALTas. 
: 1 d., vasario 20 d. “1 
sijungti prie Lenkijos, o kovo 28 
d. visai išsiskirstęs. •

Atkreipdami mūsų visuomenės 
dėmesį į visų šių įvykių 30 me
tų sukaktį, norėtume tikėti, kad 
visa tai nepaliks nepastebėta ir 
neliks neišnaudota tautinio auk- 
Įėjimo bei sąmoninimo reikalui, i ti negalės kitų partijų nenoras, o

■niekas tinkamai neįvertino nei 
idėjų, nei specifinių lietuviškųjų 
sąlygų požiūriu. Nuo 1926 m. ji 
nebuvo populiari ir pagaliau bu- 

f ‘Vo'^akeista. Tačiau tai yra doku
mentas vertas ne vienos studijos 
ir gražiai padarytų mūsų dabarti
niai studentai teisininkai pana- 
grinėdami ją savosiose disertaci

jamasi gynimuisi •— Jungtinė ar
mija, valdoma Jungtinės Apsigy
nimo Tarybos, kontroliuojamos

nos VLIKo partijos”. Pagaliau,' Taut, kongresas užsitęs ilgiau ne- 
jei redaktoriui tikrai rūpi p. L. gu buvo numatyta: ne iki sausio 
įvedimas VLIKo sudėtin, jis gali 15, bet iki vasario 15 d. ir mūsų 
tat pasiūlyti per savo “nepartini organizacijos bei spauda turėtų

« a « 4 • • * ’ a ♦ . I v V W I » « « ba. « • . Z* . * . w .organa arba artimiausia sau 
partiją — juk ten šiuo metu lais
vų vietų yra. ir čia nieko nulem-

SUKILKIME PRIEŠ TYLA IR KLASTĄ

imitis kuo skubiausių žygių.
• Praėjusią savaitę JT Ame

rikos delegacijos vadovybę per
ėmė p. Roosevelt, lietuviams ži
noma iš jos garsaus pareiškimo: 

! “Ak, jūs lietuviai, nemokate su
gyventi su savo didžiuoju Rytų 
kaimynu”. Po Kalėdų išsisku
bindama iš Vašingtono perimti 
delegacijos vadovybę, p. Austi- 
nui tebesirguliuojant, užklausta 
spaudos žmonių ar jos vadovau
jama JAV delegacija remtų ma
žųjų skundą prieš kraugeringąjį 
sovietinį rusiškąjį imperializmą, 
bei genocidą, pasak “New York 

Her Ex. Mrs F.onkliH D. ROOSEVELT;Heraid Tribune“ XII. 31., atsa- 
His Ex. Mr. E. A. Gross — į . . . ... • j •
Visu trijų odreses: j klusl- Bet k»!P mes tą irodysi-
Hotcl Astorio, 131, Ave. des Chomps me? Aš nesu tikra, jog tai mes 

ysce, Pons (8), France; pajėgtume. O tuo atveju mums
Austro lio: 
His Ex. Mr. R. G. CASEY, Hotel Con

tinental, 3, rue Castiglione, Paris (ler), | 
France; .•

Belgium:
His Ex. Mr. F. Von LANGENHOVE,

Pilnotics pirm.:
Ex. Mr. Luis PADILLA NERVO; 
Generalinis Sekretorius:
Ex. Mr. Trygve LIE;

Pereitame “TŽ” numeryje išspausdinome VLIKo pirm, ir URT: 
Valdytojo atsišaukimą, raginantį laužti tylos sąmokslą prieš mūsų . 
tėvynės okupaciją ir genocidinę Sovietų Rusijos politiką JT piL' 
naties delegacijoms rašant laiškus. Mūsų tėvynės klausimas turi 
būti pagaliau iškeltas JT forume.

Kviesdami tautiečius parašyti tokių laiškų kuo daugiau, čia 
spausdiname vieno tokio laiško pavyzdį' siūlydami jį arba ištisai i 
nusirašyti arba kiek pakeitus, kuo greičiau išsiųsti kuo didesniam : 
delegatų skaičiui. Pridedame čia pat ir nors dalį adresų.
Dear Sir:

Moy I draw your attention to the plight of Lithuania. ! ■
It is almost twelve years since my notivc country, Lithuania, was occupied by Ely: 

Soviet Russian, and all her people persecuted by the Soviet genocides. When the ! 
United-Nations was created, and the onti-genocide convention called, all we refugees 
hoped for world-wide peace and the rc-cstoHishment of human rights for oil people.

But time is passing, and the United Notions Charter and the human rights 
wheih have been guaranteed by the U.N. hove been ignored by the Soviet Union, 
and remain only on paper. None of us refugees dore to return home. We cannot Hotel" Astorg, 1 1, me Astorg, Paris (8), I 
c«.n write to our parents, children or other relatives. Almost every day we learn of 
more terrorism behind the Iron Curtain, terrorism which is even worse then during 
the first Soviet occupation, 1940-41. More and more of our innocent relatives 
ore deported to Siberian concentration comps and those who remain orc living a 
life deprived of religion or human rights, oijd in constant fear of also being 
deported or persecuted.

When we remember the terror and the mass extermination of 1941, which 
we sow with our own eyes, we ore seized with opprehension at the news that we 
orc getting from behind the Iron Curtain. How long con the world stand sach Į 

terror and the destruction of the rights of nations ond of persons in spite of the 
international declarations?

I appeal to you. Dear Sis, to take note of the suffering of my native Lithuania 
Therefore I ask you, first, to bring up the question of Lithuania and those other

UN
His
UN
His
lll-sios Zmogous teisiu komisijos pirm. 
Her Ex. Mrs. Ano FIGUEROA (ciliete) 
Visu trijų odresos:
Polais Chaillo, Paris (16), France.

USA delegacijos pirm.:
His Ex. Mr. Warren R. AUSTIN;

nebūtų naudinga iš viso reikalą 
kelti”. Jos nuomone svarbiausias 
JT uždavinys — “nusiginklavi
mas”. -

• Roosevelticnei ir jos vado- 
i vaujamai delegacijai iš tikrųjų 
labai tiktų “Vienybės” korespon
dento iš JT Paryžiuje J. Masiu- 

e/® 27 h*5' Av K,cbcr' Ports lio atpasakotas anekdotas, kūr
Brxjzj|. , jsuojąs tarp pasaulio diplomatų,

• h« Ex. Mr. m da Pimentd brandao apie tūlą žydelį, kurį draugai vis 
Hotel Lincoln, 24, rue Boyord, Ports (8), perspėdinėjo, jog jo žmona jam 
France; - - ’

Canodo:
His Ex. Mr. S GARSON, M.P.

Hotel Raphael, 17, av. Kleber, Paris (16), 
France; _

Chili: '
His Ex. Mr. Jose AAAZA, 
c/o Ambassode, 2, av. de Io Motte-

Ptcquet, Pons (7), France;
Great Britain:
His Ex. Mr S. LLOYD, M.P. '

20, av. Montaigne, Paris (8), France;
New Zealand:
His Ex. Mr. F. W DOIDGE,

Hotel La Perouse, 40, rue La Perouse, 
Paris (16), France;

Hi^eT Mr Prof. F. KOPRULU, 

Hotel Rynolds. < 
Peris (8), France.

France; .
Bolivia:
His Ex. Mr. A. Costa du RELS,

neištikima. Jie matę ją su draugu 
ir bare ir vienudu kambaryje 
šviesą užsigesinus, bet “netikėlis” 
vyras vis nenorėjęs skandalo 
kelti, klausdamas: “Bet kaip jūs 
įrodysite, kad jie tikrai nusikal
to?”

• Patikimi šaltiniai Niujorke 
patvirtina, kad esą ieškoma bū
dų VLIKą atkviesti j pasaulio 
metropolį — Niujorką, kur%šiuo 
metu esąs Rytų Europos politi
nis pabėgėlių cen Tikimasi, 
kad tada butų i , _

’, Jį taip liūdinantis “veiksnių” er-

bė išmokėsiąs 1000 svarų tam, 
kas užmuš britų vyr. vadą gen. 
Erskine ir po 100 svarų už' kiek
vieno britų karininko užmušimą. 
Britų ambasadorius dėl kursty
mo žudyti įteikė protestą.

JAV iškėlė mintį, kad Britai 
pripažintų Faruką jjųSt^ar^ka- 
raliūmi? Esą Eglptžš po’to g5? su-paveikslas. Bei

Amerikos durys priima visus nu-r tiks dalyvauti Vid. Rytų karinė
je organizacijoje. Britai su tuo

džiant priešo grobiamą kraštą, 
jau daug kur apneštos, dar nė 
DP biliui nepasibaigus, 20 am
žiaus Babilono dulkėmis!

. ® Kai žurnalistai apspitę pre
zidentą Trumaną, išvykstantį 
švęsti Kalėdų, klausinėjo kas bū
sią daroma dėl Vengrijoje sulai
kytų lakūnų, jis tik atsakęs 
“What can you do?”. Iš tikro, ką 
jis vargšas gali daryti, kai gi
gantiškos Amerikos pramonė pa
gamina kol kas tik tiek tankų ir 
lėktuvų, kiek jų spėja sunaikinti 
Stalino paruoštos kiniečių robo
tų masės. Apie 1000 amerikiečių 
labiausiai trūkstamų lėktuvų bu
vo sunaikinta Korėjoje per kon
fliktą, ir vieša paslaptis, jog dar 
nei 1954 m. yankiai neturėsią 143 

,oro eskadrų, kurias buvo užpla- 
I navę ateinantiems metams. Eu
ropoje, nežiūrint visų Eisenho- 
werio pastangų, pasibaisėtinai 
trūksta ginklų. Prancūzų 7 divizi
jos, pilnai paruoštos, negali iš
vykti į “frontą”, nes neturi nei 
tanku, nei automašinų ir artile-*■ * ! • w ..I rijos. Taigi “What can you do?”, neisspręsti.

ir valstybių parlamentarų tam 
tikros komisijos. Antroj stadijoj, 
pirmajai gerai veikiant, tautos 
pasižada pereiti į priešfederaci- 
nį stovį. Apsigynimo Taryba tuo 
laiku išvirstų Europos apsigyni
me lyg ir ministerija. Parlamen
tarų komisija taps Europos par
lamentu, renkamu tiesioginiai i 
visų europiečių. Ji perimtų dides
nę dalį tautinių seimų funkcijų ir 
atliktų šiuo metu prisisteigusių 
daugybės komisijų ir pakomisijų 
darbą. Trečioji stadija reikštų 
tik Jungtinių Europos Tautų Fe
deracijos atbaigimą ir vėliavos, 
bei herbų pakabinimą. Pagal tą 1 
posakį: “Duok Dieve, duok Die- j 
ve, bet nežinau ..’* 
kelias. O ir Kremliaus dėdė tebe- ‘ do?”, tik ką iš Europos parplau- 
sėdi... kęs respublikonas Harold Stas-

• DP Aktas pasibaigė paskuti-' sen, savo laiku taip gražiai užsi- 
' ‘ . ste-

• Kai Trumanas kiausia re
. Ilgas, ilgas porterių patarimo “What can you
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niąją 1951 m. dieną. Paskutinieji, stojęs mažųjų kraštų teises, 
gavę vizą buvo tūli estai. Įdomu, Į (Nukelta į 2 psl.)

Mirė M. Litvinovas — Finkelšteinas

kai karalius Farukas savo pata- . 
vėjais pasikvietė du probritiškus 

j asmenis. Dėl jų Kaire ir Alek
sandrijoje tuojau po Kalėdų bu- . 
vo įyykę protesto demonstraci
jos, po kurių ten paskelbta iš
imties padėtis.

JT plenume nepadaryta svar
besnių nutarimų, bet vyko pasi
ruošimai pošventiniams posė
džiams.

Iš svarbesnių siūlymų minėti
nas Višinskio siūlymas tarptau
tinės įtampos ir Korėjos paliau
bų klausimą spręsti pavesti Sau
gumo Tarybai. Vakariečiai laiko, 
kad tai reikštų nutraukimą dery
bų Korėjoje, tad paliaubų ne tik 
nepagreitins, bet dar užtęstų. 
Kadangi Višinskio siūlymą kaž
kurios valstybės, ypač arabų, vis- 
dėlto parėmė, tai vakariečiai pa
siūlė kompromisą — sušaukti ne 
formalų Saugumo Tarybos posė
dį, bet ją sudarančių valstybių 
delegacijų šefų posėdį pasvarsty
ti pasaulinės įtampos atpalaida
vimo klausimą. Abu siūlymai dar

. t

W. Churchill, išvykęs audros 
metu Queen Mary laivu, sausio 
5 d. rytą pasiekė Niujorką ir tuo
jau pat prez. Trumano prisiųstu * 
lėktuvu išskrido į Vašingtoną. .

Churchill atvyko lydimas min. _ 
Eden. imperijos štabo viršininko . 
feldm. W. Slim, jūrų pirmojo lor
do R. Me Grigor, Commonweal- 
tho min. lordo Ismay ir kt., išviso 
35 asmenų. Vašingtone pasikal
bėjimai prasidėjo šį pirmadienį. 
Jie bus pertraukti sausio 11-17 d., 
kada Churchill vyks į Otavą, o 
gal užsuks ir į .Torontą, kurio me
ras jau pakvietė. Bet atsakymo 
dar negauta.

Nėra abejonės, kad Churchill 
Vašingtone aptars visas pagrin
dines problemas, tačiau sakoma, 
kad tai bus tik išsiaiškinimas 
bendrų principų. Jokių konkre
čių susitarimų esą nenumatyta.

jauSpalio 2 d. Maskvos radijas 
paskelbė, kad mirė Maksimas 
Litvinovas, sulaukęs 75 m. amž.

Litvinovas, kurio tikroji pa
vardė buvo Finkelstein, buvo gi
męs Balstogėje 1876 m. Oficiali 
bolševikinė jo biografija skelbia, 
kad jo tėvas buvęs banko tarnau
tojas, o jis pats karjerą pradėjęs 
bubal ter jaudamas, įsivėlęs i so
cialistinį sąjūdį, buvęs išsiųstas į 
Sibirą. Iš ten pasprukęs, gyveno 
Londone.

Litvinovas prie didžiųjų revo- 
liucijonierių nepriklausė. Jis bu
vo tik stropus valdininkas, suge
bėjęs įtikti valdovui ir, padaręs 
gerą karjerą diplomatinėje srity
je. Iki pat pastarojo meto Litvi
novas buvo žinomas, kaip vakarų 
orientacijos diplomatas, tačiau 
dėl to nepražuvo. Jis buvo laiko
mas atsargoje. Vieną kartą jam

tokio atsarginio vaidmenį 
teko suvaidinti.

Buvęs pirmuoju sovietų amba
sadorių Vašingtone po to. kai 
JAV pripažino Sovietų valdžią, 
1939 m. nepasisekus Maskvos de
ryboms su Anglais ir Prancūzais, 
iš užsienių r. komisarijato jis vi
sai pasitraukė, Molotovo-Ribben- 
tropo pakto epochoje buvo nuo
šalyje. 1941 m., kai reikėjo JAV
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pagalbos, vėl buvo 1 Spauda buvo paskelbusi, kad V.-
Vašingtoną. Paskiau jis buvo uz- i . •sieniu r viceministeriu o iQ4fi singtonas Churchillio lauksiąs

J nenoromis, bet Baltieji Rūmaim .buvo nušalintas — užleido vie
tą Malikui, o pats liko, nuošalu
mo j. Buvo pasklidę gandų, kad 
jis patekęs visiškon nemalonėn, 
tačiau, atrodo, tai bus buvę tik 
gandai.

Litvinovo žmona buvo anglė, 
Sir Sidney Low duktė. Jie turėjo 
du vaikus.

Second, te propose the rctolutton thet on intcmoHonol committee should be
tai paneigė ir sutikimą organi
zuoja labai stropiai.

— Otava. — Pirmą kartą per 2 
metus Kanados pragyvenimo in
deksas lapkričio mėn. nepašoko, 
bet 0,1 punkto nukrito. Gruodžio 
1 d. jis buvo 1913-
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Kanados

Sausio Penkioliktosios išvakarėse
Jau dvidešimt devintą kartą minėsime lietuvių — savanorių 

sėkmingą žygį išsivaduoti iš svetimųjų jungo. Kardu ir krauju 
buvo pasisakyta už vieną Lietuvą nuo Kuršių marių iki Vilniaus 
krašto.

1923 m. sausio 15 d. šiaurinė Mažosios Lietuvos dalis — Klaipė
dos kraštas — grįžo prie Lietuvos ir nuo tos dienos džiaugėsi tais 
pačiais Lietuvos laimėjimais, o dabar kartu su visa lietuvių tauta 
kenčia žiaurų okupacijos terorą.

Sausio Penkioliktoji yra pirmasis žingsnis Į visų lietuvių pat- 
rijotų troškimą ir siekį apjungti visas lietuvių apgyventas sritis 
vakarų Lietuvoje. Tiek Mažosios Lietuvos Taryba po Pirmojo Pa- 
saulionio karo, tiek ir kitos lietuvių delegacijos Versalio taikos 
metu reikalavo išskirti Mažosios Lietuvos sritis į rytus nuo Kara
liaučiaus, maždaug linija Labguva—Girduva—Galdapė, ir prijung
ti jas prie Lietuvos Respublikos. Bet silpnas lietuvių balsas nebuvo 
botas. Didesnioji Mažosios Lietuvos dalis liko neprijungta prie 
Lietuvos Respublikos. Tad tiek Mažosios Lietuvos Taryba, tiek 
organizuoti ir neorganizuoti lietuviai iš visų Lietuvos sričių ir 
šiandien tebesiekia sujungti visas lietuvių etnografines sritis. 
Todėl Sausio Penkioliktoji nėra nei pradžia, nei galas Mažosios 
Lietuvos laisvės byloje. Ji yrą pereinamasis taškas, bet kartu 
ir kulminacinis taškas, į Mažosios Lietuvos išlaisvinimą ir galu
tinį susijungimą su laisva Lietuva.

Sausio Penkioliktąją Dieną Lietuvos sienos pirmą kartą po 
ilgų šimtmečių pasistūmėjo į vakarus. Lietuvių masės jau nuo 
neatmenamų laikų slinko vakaruosna, tuo tarpu kai mūsų Didieji 
Valdovai savo žvilgsnį kreipė ir sienas kilnojo vis toliau į rytus ir 
pietus. Anuomet svarbu buvo sausuma einantieji keliai šiaurės- 
pietų linkme į Viduržemio jūros pakraštyje klestinčią kultūrą ir 
prekybą. Dabar svarbu priartėti prie Vakarų Europos žydinčios 
kultūros ir ekonomijos.

Bet dar svarbiau su Mažosios Lietuvos šiaurinės dalies įsilie
jimu į Lietuvos Respubliką, Lietuva gavo svarbų ir vienintelį 
išėjimą į platųjį pasaulį — Klaipėdos uostą. Su Sausio Penkiolik
tąją diena mums atsivėrė kelias į jūros valstybę. Šimtmečiais 
gyvenę sausumos gyvenimą, jūros po šiai dienai nemokame tin
kamai įvertinti. Jūros reikšmė Lietuvai suprasta gana vėlai ir tai 
ne pakankamai. Bet pradžia buvo padaryta. Buvo įsigyta keletas 
prekybos laivų, pradėti ruošti savi jūrininkai, leistas jūreivių laik
raštis, jūros idėja skleista per paskaitas, straipsnius ir jūros šventes.

Antrajam Pasauliniam karui besiniaukiant Klaipėdos uosto 
netekus, jūros idėja išdulkėjo. Vėl nusigręžėme nuo jūros, vėl 
sausumoje ieškome pasitenkinimo. Didžiųjų Kunigaikščių žygiai 
ir laimėjimai rytuose augščiau statomi už dvidešimto amžiaus 
savanorių-sukilėlių veržimąsi prie Baltijos jūros. Vytautas prie 
Juodųjų jūrų paveiksluose įamžintas, tuo tarpu kai savanorių- 
sukilėlių uosto užkariavimo Lietuvai veltui ieškosime paveiksluose.

Nenorima smerkti ir negalima mažinti mūsų Didžiųjų Kuni
gaikščių žygių rytuose. Jie visi verti mūsų pagarbos. Jie iškėlė 
Lietuvos Kunigaikštystės vardą, jie apsaugojo Europą nuo totorių 
užplūdimo. Jie atliko didelę misiją Europai. Žiūrint iš anų laikų 
perspektyvos, visi jų žygiai suprantami ir pateisinami. Bet iš šių 
dienų taško išeinant, šiandieninei Lietuvai dėl rytuose laimėtų 
ir vėl prarastų sričių nei šilta nei šalta. Bet be išėjimo į jūrą, 
mums būtų labai sunku ekonominiai sutvirtėti.

Sausio Penkioliktosios proga atsiminkime, kad lietuviai patrio
tai nekovojo vien dėl Mažosios Lietuvos pajūrio, bet, tautinio 
atgijimo vedami, dėl to krašto gyventojų. Jie norėjo, kad lietuv
ninkai nusikratytų svetimo jungo ir gyventų laisvą lietuvišką gyve
nimą, Lietuvininkų išsivadavimas buvo jų dėmesio centre. Neuž
mirškime mes to ir šiandien, minėdami Sausio Penkioliktąją. Žmo
gus turi būti augščiau statomas už žemės gabalą.

Mažosios Lietuvos gyventojai yra mūsų kraujo broliai. Nors jie 
per šimtmečius atskirti buvo nuo Didžiosios Lietuvos, jie išlaikė 
daug lietuviškų savybių, daugeliuose tautinė sąmonė teberusena. 
Neleiskime išblėsti tai lietuviškai ugnelei, bet padėkime jai su
liepsnoti. Jie jau dabar prašosi į bendrą lietuvišką darbą ir siekia 
visas Mažosios Lietuvos sritis sujungti su Lietuvos kamienu. Ne- 
atstumkime jų. Parodykime pasauliui, kad Mažoji ir Didžioji Lie
tuva yra viena Lietuva. Neveskime dvi atskiras Išlaisvinimo by
las — vieną Didžiajai Lietuvai ir kitą Mažajai.

Sausio Penkioliktoji tebūnie visų Lietuvių Tautinė Diena, ski
riant ypatingą dėmesį Mažajai Lietuvai. Ta proga suruoškime 
Mažosios Lietuvos Dienos minėjimus. Pereitais metais buvo pa
daryta graži pradžia. Ne tik didesniuose centruose, kaip Monrea
lyje ir Toronte, buvo ruošiami minėjimai, bet ir mažose lietuvių 
kolonijose, kaip Otavoje. Šiais metais turėtų visos lietuvių kolo
nijos be jokios išimties ruošti Sausio Penkioliktosios minėjimus. 
Parodykime, kad mums rūpi Mažoji Lietuva ir jos gyventojai, 
kad nenorime išsižadėti Baltijos pajūrio, kad mūsų ateitis surišta 
su vakarais, su jūra, su plačiuoju pasauliu.

Mažosios Lietuvos Bičiulių D-jos L. Centro Valdyba.

“Statute of Westminster” ak
tas, priimtas Britų parlamento 
(Westminster) 1931 m. gruodžio 
11 d., Kanadą padarė 
savistovia tauta Britų 
wealthe.

1867 metais įvyko
konferencija ir nuo to laiko pa
mažu bet tiesiu keliu ji išvystė 
savo nepriklausomybę ir savival
dą. Britų Šiaurės Amerikos Ak
tas davė šitam išsivystymui pa
grindus. Jau 1914 metais Kanada 
veikė kaipo savistovi tauta sto
dama karan ir atlikdama savo 
pareigas tautų sąjungoje. Bet vi
same imperijos-Commonwealtho 
sutvarkyme buvo tam tikrų ne
aiškumų, tad 1926 m. buvo su
šaukta imperijos konferencija 
Londone, kurios rezoliucija nu
statė Britanijos ir Dominijų san
tykį. Joje sakoma:

"Jos (Suvienyta Karalystė ir 
Dominijos) yra autonominės 
bendruomenės Britų Imperijoje, 
lygios savo esmėje, viena kitai 
nesubordinuotos savo vidaus ar 
užsienio reikaluose, suvienytos 
bendru ištikimumu karūnai ir 
laisvu noru susijungusios į Bri
tų Tautų Commonwealthą”.

Šita rezoliucija virto įstatymu 
1931 metais, priimta parlamento 
kaip “Statute of Westminster”.

Dominijų teisių apibrėžimas
Statute nustatyta, kad bet ku

ris įstatymas, surištas su sosto 
paveldėjimu arba karališku titu
lu, negali būti pakeistas be Bri
tanijos ir Dominijų parlamentų 
sutikimo. (1936 metais, kada sos
to įpėdinis atsisakė sosto, Domi
nijų vyriausybės suvaidino labai 
svarbią rolę). Įstatymas taipogi 
nustato, kad joks Britų parla
mento įstatymas negali būti pri
taikytas dominijai ir tiktai tuo 
atveju, jeigu dominija pati tą 
įstatymą priima ir nei vienas do
minijos įstatymas negali būti pa
skelbtas negaliojančiu aiškinant, 
kad jis yra priešingas kokiam 
nors Britų parlamento įstatymui.

Dominijom buvo pripažinta 
pilna teisė vykdyti ekstra-terito- 
rialinius veiksmus, kaip vykdyti 
įstatymus, liečiančius savo pilie
čius užjūryje. Buvo susitarta, 
kad Britanija jokios dominijos 
dalies atžvilgiu nevartos žodžio 
“kolonija”.

Kanada nepareiškė savo pa
geidavimo turėti visišką laisvę

konstitucijos reikaluose, ji nuta
rė palikti Kanados konstitucijos 
tobulinimą, kiek tai liečia keiti
mus Britų Šiaurės Amerikos 
Akte, Westminsterio rankose ir 
galutinę apeliaciją teismo reika
luose British Privy Councilui.

Britų Š. Amerikos Aktas ir 
Kanada

Britų parlamentas neatsisaky
tų pakeisti Br. Š. Amerikos Aktą, 
jeigu Kanada to norėtų ir nie
kuomet, kiek atsimenama, neat
sisakė. Tačiau kaikurie galvo- 
jantieji kanadiečiai reikalauja, 
kad šita paskutinė priklausomu
mo žymė būtų pašalinta. Esame 
tikri, kad tai kada nors ateityje 
ir bus padaryta. Bet tas sutvar
kymas nėra nei trukdantis nei 
nepatogus. Mūsų santykiuose su 
Britanija šitie reikalai išsivysto 
pamažu, išsivystymo, evoliucijos 
keliu.

Apeliacijos eidavo į Privy 
Council. Palaipsniui nuo jų bu
vo atsisakyta — pradžioje nuo 
kriminalinių, paskutiniais mė
nesiais ir nuo visų kitų. Kanados 
Aukščiausias Teismas yra dabar 
paskutinė instancija apeliacijom.

Turėjome tam ir priežasčių, 
kad palikome šituos du reikalus 
Britų parlamento žinioje. Kana
da yra kraštas su dviem oficia
liom kalbom ir dviem dominuo- 
jančiom kultūrom, būtent anglų 
ir prancūzų. Tos teisės, kurios 
buvo duotos prancūzų mažumai 
Britų Š. Amerikos Akte, buvo 
saugojamos šių dviejų tautybių 
kanadiečių ir dėlto manoma, jei 
paliksime jas Britų parlamento 
žinioje, tai tuo bus išvengtas ša
liškumas.

Kelias į savivaldą
Lėto keitimo ir nuolatinio 

sivystymo procesas yra būdingas 
Britanijos ir jos dominijų santy
kiuose. Kiekvienoje palankioje 
imperinėje sistemoje, kaip Brita
nijos, kolonijos teoretiškai turėtų 
pasiekti savivaldybinį statutą 
Britų vadovaujamos, nes imperi
ja kaipo tokia yra save likviduo
jantis kūnas, kuris negali pasi
likti statikoje.

Kanados, Australijos ir Nau
josios Zenlandijos išsivystymas 
vyko palaipsniui. Tuo tarpu In
dijos ir Pakistano išsivystymas 
vyko staigiai ir, žinoma, su ne
ramumais, bet jie gavo savo savi
valdą ir patenkinti pasiliko Com-

iš-

KOMUNISTĄ! PRANCŪZIJOJE
Kremliaus užsimojimuose vad. 

penktosios kolonos sudarymas 
yra vienas pagrindinių užsimo
jimų. Visa tam atrama Prancūzi
joje yra komunistų partija, ypač 
sustiprėjusi vokiečių okupacijos 
pogrindžio kovų metu. Dabar 
jos narių skaičius mažėja. Dar 
1948 m. jų buvo apie 800.000, o 
dabar bėra apie 500.000. Partija 
turi 13.000 samdomų agentų or
ganizatorių, 14.000 organizuotų 
vienetų miestuose, 7000 tokių 
vienetų pramonėje ir 10.000 že
mės ūkio srityje. Partija kontro
liuoja arba įtakos turi 200 laik
raščių. Komunistinėje darbo uni
joje CGT yra apie 2.000.000 na
rių ir 10.000 vienetų. Tai yra jė
ga ir nestebėtina, kad praeito 
birželio rinkimuose komunistai 
gavo 5.000.000 balsų, t.y. 10 kartų

daugiau, kaip yra jų narių — 
25% visų balsavusių.

Pastebėtina, kad vien Pary
žiaus policijoje apie 2000 parei
gūnų, jų tarpe 12 labai aukštų 
pareigūnų, yra komunistai. Kari
ninkų tarpe dar tebėra tarp 500 
ir 1000 komunistų, ypač aviaci
joje, kurios ministeriu koalici
nio kabineto metu yra buvęs ko
munistas.

Visai komunistinei akcijai ko
munistai Prancūzijoje išleidžia 
per metus apie $150.000.000. Iš jų 
$30.000.000 yra gaunama iš Mas
kvos, o likusi dalis surenkama 
kitais būdais.

Amerikiečiai dėl to primena, 
kad jie savai propagandai Pran
cūzijoje per metus išleidžią vos 
$7.000.000.000, t.y. apie 5% komu
nistų išleidžiamos sumos.

monweathe savo laisvu noru.
Tas laisvas bendravimas Com- 

monwealthe dažnai nustebina 
pašalietį ir ne vieną kartą atlaikė 
agresorių nuo pavojingų puoli
mų. Kaip tik tas lankstumas, kai 
kas tai vadintų laisvumu, duoda 
Commonwealthui stiprybę. Com- 
monwealtho narius — Didž. Bri
taniją, Kanadą, Australiją, Nau
jąją Zelandiją, Pietų Afriką, In-
diją, Pakistaną, Ceiloną, Pietų 
Rodeziją — jungia kitų nusista
tymo ir vidaus problemų supra
timas ir gerbimas.

Bendras ištikimumas karūnai 
neĖL-ra vienintelė jungianti jė
ga. Indija, kuri yra Common- 
wealtho narys, yra dabar respub
lika ir nepripažįsta sosto. Britų 
užsienių reikalų min. Eden labai 
tiksliai apibrėžė Britų Common- 
wealtho struktūrą. Jis prieš kele
tą metų pareiškė, kad Common- 
wealthas yra “vienintelis tarp
tautinių santykių bandymas, ku
ris pasisekė. Jis sudaro gyvą til
tą tarp valstybinės praeities ir 
tarptautinės ateities”. CSc.

VALENTIN GONZALES 
Generolas EL Campesino
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Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų AIDŲ.

Vertė Pranys Alšėnas. <

As lankiau Stalino generolu mokykla
(Pabaiga)

Prieš tai — ir aš turėjau laiko 
giliai susimąstyti. Kolegos žo
džiai smarkiai mane paveikė. 
Tuo labiau, kad neturėjau jokio 
pagrindo jais suabejoti. Gerai ži
nojau, kad milžiniška dauguma 
studentų buvo sūnūs svarbių so
vietinės valdžios biurokratų, in
žinierių, fabrikų direktorių, 
aukštų karininkų ir pan. Aukštų
jų karininkų sūnūs sudarė spe
cialią kastą “pateptųjų”, kurie 
buvo tarytum užtikrinti tęsti sa
vo tėvų darbą ir tradicijas ...

Naujos mintys mano galvoje. 
Pasikalbėti ir artimai išsišnekėti 
nebuvo su kuo, nes reikėjo bijo
ti visur tykojančių šnipų. Dėl 
tos priežasties, ėmiau jaustis la
bai vienišas ir troškau susipažin
ti kokią nors moterį, manyda
mas, kad sujungus su ja savo gy
venimą, galėtų ir mano vienišu
mo padėtis pasikeisti. Žinoma, 
tuo kartu man buvo sunku pri
leisti, kad ir moteris, vyro myli
ma žmona, Sovietuose taipogi 
gali būti vyro šnipinėtoja ...

Laike Ispanijos civilinio karo,

AMERIKOS LIETUVIAI RAŠO JUNGTINĖMS TAUTOMS
(Atkelta iš 1 psl.)

bisi, kaip sustiprėjo laisvųjų 
kraštų potencialas Europoje. Jis, 
nė neklaustas, pasisakė dėl karo 
1952 metais: “Mano įsitikinimu, 
jei komunistai pradėtų agresiją į 
Vakarų Europą 1952 m., Lenki
joje, Čekijoje, Vengrijoje ir Uk
rainoje tuoj pat užsiliepsnotų 
sukilimai. Štai ir Amerikos karo 
aviacijos galia yra dvi pagrindi
nės priežastys, kodėl sovietai ne
gali pulti 1952 metais”. Bet tai 
nėra joks problemos sprendimas 
— žiūrėti tik šios dienos ir rūpin
tis Vakarų Europa kai tuo tarpu 
jau užgrobtos Europos šalys savo 
krauju ir ašaromis putina sovie
tiškąją baidyklę. Malonu, !kad 
Amerikos spauda reikalauja im
tis kur -kas griežtesnių žygių 
prieš — pasak paprastai susilai
kančio “New York Times” — 
“Maskvos kanibalų karalių”, o 
pasak ’’Daily News”, prieš prie
šą, kuriam žodis “bestija” yra per 
švelnus ir tebūna nekaltas avi
nėlis prieš juos. “Šis mūsų ne
žmoniškas priešas, grobiąs viską 
pakeliui, naudojantis visus šlykš
čiausius triukus yra nepermal
daujamas ir nesigailįs bejėgių ir 
parblokštų, kuriam žmogaus gy
vybė nereiškia nieko”, rašo di
džiausias pasaulio dienraštis. Šis 
viešosios opinijos spaudimas pri
vertė Trumano kompaniją im
tis 100.000.000 dolerių pagalbos 
mūsų kraštų laisvinimui, bet ji 
vykdoma taip nemokšiškai, taip 
naiviai, kad sovietų propaganda, 
turėdama prieš save tik šnabž
dantį biurokratišką “Amerikos 
Balsą”, neturi vargo “tiesos bal
sui” perrėkti. Ir dėkui Dievui, 
kad vėl į JAV atvažiuoja Wins
ton Churchillis, “visų vadų va
das”, prieš pora metų pabudinęs 
Trumaną iš svaičiojimų apie 
draugą “Uncle Joe”, kuris ir, da
bar reikia manyti, šūktels Harry 
susiimti.

• Lankydamas Prancūziją ir 
Eisenhowerį, ŠAP vyriausių va
dų susirinkime Churchillis pasa
kė šiuos žodžius: “... Sąjunginin
kų Atlanto Sąjunga yra sukurta

ne kam kitam, kaip tik tiesos 
kryžiaus karui prieš tiraniją ir 
agresiją kokioj formoj ji bebū
tų“. Churchillis, senasis diploma
tijos vilkas, tuoj pastebėjęs, jog 
būtų kariaujama ne prieš ru«ų 
tautą.

• NYT iš United Nations, N.Y. 
paskelbė korespondenciją, kad 
CEEC konferencija paskutinia
me posėdy, kuriame dalyvavo ir 
Sidzikauskas, apkaltino sovietus, 
prisidengus opozicijos naikini
mu, norint išžudyti ištisas tautas. 
CEEC memorandumas, išsiunti
nėtas visoms JT delegacijoms, 
susilaukė didelio pasaulio visuo
menės susidomėjimo, ypač skel
biant, kad sovietų žiaurybės nėra 
atsitiktinas dalykas, bet planin
gai pravedamas tautų naikini
mas. Memorandumas buvo pasi
rašytas CEEC generalinio sekre
toriaus Juraj Slavik spaudai pa
tikslinant, jog konferencijoje 
yra susibūrę “latvių, lietuvių, če
kų, vengru, lenkų, estų 
nų atstovai,

• Maskvai, prof. 
Lemkino pravestasis 
paktas yra tikrai skaudi rakštis 
kurią ji tačiau labai gudriai pa
norėjo apeiti, duodama įsakymą 
Amerikos “Civilinių Teisių Kon
gresui”, susidedančiam iš kelio
likos tūkstančių JAV negrų ir 
žydų, vadovaujant dainininkui 
Paul Robertsonui, kuris šiuo me
tu Lietuvoje skelbiamas kanki
niu ir kovotoju už darbo liaudį, 
įteikęs toms pačioms Jungtinėms 
Tautoms peticiją “Mes kaltinam 
genocidu” Jungtines Amerikos 
Valstybes, neva siekiančias ma
siško ne’grų sunaikinimo. Šio 
kongreso 
pareiškė, kad peticija įteikta 
Amerikos 
du, kurių 
dirbtinomis priemonėmis esanti 
pasmerkta mirčiai, vargui ir epi
demijoms. Prof. R. Lemkin pa
reiškė, jog ši 240 psl. peticija tėra 
genocido pakto piktnaudojimas, 
gudrus manevras, norint JT dė
mesį atitraukti nuo sovietų geno
cido, vykdomo prieš estus, lat-

ir rumu-

Raphael 
genocido

šekretorius Peterson

15.000.000 negrų var- 
didelė dauguma, esą,

vius, lietuvius, lenkus ir kitas so
vietų pavergtas tautas. Ir visdėl- 
to keista, jog iš 15 milijonų bent 
Amerikos šiaurėje gyvenančių 
su baltaisiais lygiateisių negrų 
neatsirado per dvi savaites nei 
vieno, kuris būtų šį šlykštų melą 
užginčijęs ar paneigęs.

• Lietuviškų grupių, grupelių, 
sąjūdžių ir kuopelių skaičius tu
ri tendencijos didėti. Paaiškėjo, 
jog liaudininkų suvažiavime Či
kagoje gruodžio 15 d. būta dide
lių nuomonių skirtumų. Ypatin
gai aštrios diskusijos buvusios 
dėl partijos pozicijos VLIKo ir 
buv. Lietuvos pasiuntinio Itali
joje ginče. Esą, išvadoje buvo 
pakeistas Centro Komiteto leidi
mas liaudininkams dalyvauti 
Lietuvių Rezistencijos Sąjūdyje, 
apsisprendžiant palaikyti VLIKo 
pusę.

• Gruodžio 29 d. savo ramo
vėje Niujorke ateitininkai mi
nėjo bene vienintelio taip sko
ningai ir gražiai leidžiamo lietu
viškojo jaunimo žurnalo ’’Atei
ties” 40 m. jubiliejų. Iš senųjų 
komplektų buvo paskaityta kū
ryba mūsų kultūros vaidilų. Įdo
mu, kad du iš jų — A. Vaičiulai
tis ir J. Aistis — šiais metais 
švenčia 25 m. kūrybinio darbo 
sukaktį. Programą išpildė “Atei
ties” redaktoriai — P. Jurkus, G. 
Macelytė, A. Mažiulis ir D. Alek
sandravičiūtė. Arbatėlėje šeimi
ninkavo visur suspėjanti Aušra 
Bendoriūtė.

• Mažųjų tautų likimas darosi 
lengvai nuspėjamas patiriant pa
skutiniąją dviejų kolosų veisimo- 
si ir dauginimosi statistiką. 1951 
m. JAV-bėse gimė daugiau kaip 
3.800.000 kūdikių, Sovietų Sąjun
goje — apie 3.000.000. Šiais me
tais Amerika pralenkė sovietus 
gyventojų skaičiaus didėjimu. 
Pagal APress 1951 metais sausio 
mėnesį JAV-bėse gyveno 151.
132.000 gyventojų, o šią savaitę 
skaičiuojama jau 156.000.000!

— Otava. — Kanados doleris 
beveik visiškai susilygino su JAV 
doleriu. Skirtumo sausio 4 d. be
buvo nepilnas 1 centas.

Sovietų spauda buvo paskelbusi, 
kad aš esu dekoruotas Lenino or
dinu. Todėl ir vėliau, matyt, kas 
nors surado apie tai žinias, kad 
aš laikas nuo laiko pradėjau gau
ti laiškučius pagiriančius narsu
mą. Vienas iš tokių laiškų buvo 
komjaunuolių rašytas ir pasira
šytas tūlos Ariadna Nikolaja — 
mergaitės.

Aš atsakiau laiškučio rašyto
jai ir toliau nekreipiau į tai dide
lio dėmesio. Man atrodė, jog tai 
nėra galima, kad kada nors 
lėčiau asmeniškai susitikti 
mergaitę.

Tačiau tokia diena atėjo, 
užėjau Maskvoje į tarptautinį 
knygyną pasiteirauti ar nėra pas 
juos kokių nors ispaniškų laik
raščių. Žinoma, komunistinių, 
nes kitokių negalėjo būti. Tenai 
kaip tik ir susidūriau su ispaniš
kos kilmės studente, kuri ir vadi
nosi Ariadna Nikolaja ...
Ji buvo blondinė, truputį aukš

tesnė už mane, jaunutė, labai in
teligentiška ir maloni. Sužinojau, 
kad studijuojanti inžineriją. Pa
sirodo, kad ji prikausanti val
džios elito sluogsniams. Jos tėvas 
buvęs senas bolševikas, nors tar
navęs žemesniu karininku dar 
caro armijoje. Iš senų laikų jis 
buvęs asmeniškas Stalino drau
gas ir pas raudonuosius pasiekęs 
generolo laipsnio. Dėl tos prie
žasties ir Ariadna buvo artimuo
se santykiuose su Stalino duk
terimi.

Vestuvių svečiu buvo ir Sovie
tų slaptosios policijos šefas Beri
ja, kuriam, matyt, paties Stalino 
buvo pavesta visuomet ir visur 
viena akimi žiūrėti į užsienie
čius ...

Deja, po vestuvių mano reika
lai pablogėjo akademijoje. Laike 
egzaminų mano buvo nesupras
ta, jog užduodami man klausimai 
nebuvo tam skirti, kad nuošir
džiai juos atsakyčiau, bet buvo 
provokaciniai.

Kas du ar trys mėnesiai aš vis 
buvau tokiais klausimais pavaiši
namas. Į juos atsakydavau ne
svyruodamas ir taip, kaip mano 
supratimas diktavo. O klausimų 
buvo visokių: apie kolchozus, 
fabrikų vidujinę tvarką ir pan. 
Aš nepagailėjau jiems kritikos, 
tikėdamasis, kad jiems gera da
rau. Deja, jų akimis, tai buvo di
džiulės erezijos. . .

Matyti už tai — palengva ir ty
liai buvau įskaitytas į trockistų 
eiles, o trockizmas buvo didžiau
sias kriminalas Sovietų Sąjun
goje ...

Pagaliau atėjo ir finalinis ma
no nusiteikimo egzaminas. Aka
demijos direktorius daugeliui iš 
studentų, jų tarpe ir mano tau
tiečiams ispanams, pastatė klau
simą: “Kieno armija yra geriau
sia pasaulyje?” Žinęma, jie nė 
nemirksėdami atsakė, kad sovie
tų. Direktorius su tuo pačiu klau
simu atsisuko ir Į mane:

— Mano manymu, geriausia 
armija pasaulyje yra vokiečių, — 
prasiveržė atsakymas mano lū
pomis. Žinoma, už sekundės nuo 
tokio atsakymo net aš pats su
drebėjau. Todėl ir dar pridūriau: 
— Geriausia yra vokiečių armija, 
tačiau mes turėtume ruoštis ir 
pralenkit ją, nes mums viesvien 
reikės su ja susidurti...

Deja, taisyk netaisęs — jau pa
sakyta. O tas padarė klasėje di-

ga-
tą

džiulę sensaciją. Tikėjausi gauti 
iš direktoriaus atsakymą, tačiau 
nieko neužgirdau ... Kankinau
si ir vėl raminausi: tai buvo ma
no nuomonė, kuri jeigu ir netik
ra, juk jokiu blogų pasekmių ne
galėtų atnešti.

Ir, gaila, nesitikėjau, kad tuo 
susidariau sau milžinišką pavojų. 
Pasirodo, kad mano egzaminato
rius, toli gražu, nenorėjo patirti 
nuoširdžios mano nuomonės. 
Jam rūpėjo patirti tik ar supran
tu sovietinę doktriną ar ne ...

Tepraslinkus vienai dienai, aš 
jau buvau iššauktas apklausinėti 
prieš specialią komisiją. Komisi
jos nariai metė man klausimus 
vieną po kito, tarytum iš gausy
bės rago. Jų klausimuose buvo

ja yra geriausia pasaulyje br *7 
jie specialiai niekad nesirų£ją 
kovai prieš vokiečių armiją, bet 
tik nuolat rengiąsi susitikti sū 
“pasaulio imperialistinėmis jėa»- 
mis” ir pan. Tai buvo laikas, kai 
nacių-sovietų paktas neseniai bu
vo pasirašytas ir siekė savo galios 
aukštumas...

Apklausinėtojų argumentai 
kaskart vis labiau slėgė mane 
prie žemės. Ir jų man teko klau
sytis net keturias valandas.

— Iš kur tamsta galėjau pa
tirti, kad Sovietų armija-nėra ge
ra? — pagaliau metė man klau
simą tas pats akademijos direk
torius.

— Aš tai patyriau Ispanijoje!
— riktelėjau ir aš, kantrybės ne
betekęs. — Aš prileidžiau, kad 
švenčiausioj mūsų kovoj su fa
šistais, Sovietai mums siuntė 
blogiausius karininkus, kokius 
kada yra pasaulis matęs ...

— Žinoma, kai atvykau į šį 
kraštą aš pats, jau turėjau progą 
susidaryti vaizdą, kad ir čia esan
tieji nėra nei geresni, nei blo 
gesni už anuos. Aš matau, kau 
karininkai yra visiškai pametę 
kontaktą su liaudimi ir jie dau
giau rūpinasi nagų manikiuravi- 
mu, mokymusi gražiai šokti ir 
išlaikymu gražių manierų, nuo
lat tikėdamiesi būt pasiųsti į už
sienius Sovietų Sąjungos n. ‘'si
jai atlikti, o savi žmonės, liaudis
— jiems niekai...

Jaučiau, kad išsireiškiau Liū
gai ir, sakyčiau, net dramatiškai. 
Nutilau ir laukiau, ką daugiau 
mano kvotėjai sakys? Deja, jie 
nieko nepasakė. Liepė išeiti...

Tai buvo mano karjeros galas. 
Kaip vėliau paaiškėjo, buvau ap
kaltintas visišku trockizmu ir 
Sovietų Sąjungos išdaviku. O 
tokių kelias kur veda — visiems 
iš anksto žinoma. Teko atsisvei
kinti su Frunzės akademija ir pa
imti kastuvą į rankas. Pirmiau
sia, po stipria priežiūra, buvau 
paskirtas prie naujojo Maskvos 
požeminio tunelio vedimo. Te
nai dirbau sunkiai ir ilgai. Tai
pogi, turiu pasakyti, kad dirb-'ju 
ir sąžiningai Deja, tas ne * 
jo. Nors man buvo pažadėta, jei
gu aš įrodysiu sąžiningumą So
vietų vyriausybei savo darbu, vėl 
galėsiu grįžti į akademiją ir ga
lėsiu atgauti pirmąsias privilegi
jas. Deja, prižiūrėtojai mane taip 
sudirbo, kad mano kelias ved" 
per teismus, kalėjimus, kankini
mus ir kitokius sovietiškojo pra
garo baisumus, pakol, didelės lai
mės lydimas, pasiekiau laisvąjį 
vakarų pasaulį...

l-
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skausmų priepuoliai prie smege
nų auglio ilgainiui ilgėja iki 1-3 1$ MOSH POLITINIŲ VEIKSNIU VEIKIMO

Ne vienam ir neretai skauda 
* galvą. Atrodytų, kad tai visai pa

prastas reiškinys. Tačiau prade
dant gilintis į galvos skaudėjimo 
pagrindus, greitai prieinama iš
vados, kad dažnai turima reika
lo su komplikuotu procesu. Mat, „ . _
galvos skaudėjimas gali būti su-: Smegenų plėvių tik tos sritys 

’ keltas įvairių priežasčių. Anglų1 yra jautrios, kurios supa didžiuo- 
mokslininkas George Pickering, sius smegenų kraujo indus. Taip 

. kurio nuomonė apie galvos skau- pat nejautrus yra kaulų audinys.
dėjimą pastaruoju metu yra lai- Kaulus dengianti plėvė — pe- 
koma moderniausia, mano, kad riosteum — yra labai jautri, 
norint atsekti galvos skaudėjimo Kaukuolę dengią audiniai — rau- 
kilmę, reikia atkreipti dėmesį į jo menys, raiščiai yra gana jautrūs, 
savybes, vietą, stiprumą ir į tai,! o ypač jautri yra oda. .
ar ligonio aplinka turi įtakos į jo 
pasikeitimus. .

Derinant tas ypatybes su kar
tu pasireiškiančiais objektyviais 
ženklais yra įmanoma susekti, 
kuri iš galimų priežasčių yra gal
vos skaudėjimo kaltininkė.

Galvos skaudėjimas gali būti 
paviršutinis, aštrus, kylantis iš 
odos, arba gilus, buko charakte
rio, kurio priežastis lindi po oda 
arba kaukuolės viduje. Skaus
mas dėl odos susirgimo didelių 
problemų nesudaro. Daug sun
kiau yra apibūdinti ir tiksliai nu
statyti galvos skaudėjimo vie
tą, kai* jo priežastis yra šalutinių 
nosies sinusų susirgimas arba 
kaklo viršutiniųjų stuburkaulių 
ir jų sąnarių liga. Tada jis per
duodamas į platesnę sritį, kuri 
ne visada yra viršum sutrikimo 
vietos. Smegenų susirgimo pa
liesta dalis gana pastoviai per

, duoda skausmą į tam tikrą gal
vos paviršiaus sritį, kad ir ne
labai ryškiai apibrėžtą.

Kadangi kiekvienas asmuo yra 
skirtingo jautrumo ir kadangi tai 
keičiasi prie įvarių sąlygų, labai 
sunku yra iš ligonio nupasakoji
mo susidaryti tikrą vaizdą apie 
skaudėjimo stiprumą. Tenka 
griebtis papildomos informaci
jos. Galvos skaudėjimas, kuris 
prikelia ligonį iš miego, arba iš 
viso neleidžia užmigti yra daž
niausiai organinio pobūdžio. Jei 
galvos skaudėjimą lydi vėmimas, 
reikia atkreipti dėmesys į sme
genis ir jų plėves. Vieni iš stip
riausių galvos skausmų yra prie 
meningito,-susiję su dideliu pra-

Organai arba jų dalys, kuriuo
se gali glūdėti galvos skaudėjimo 
priežastis yra: kaukuolės vidaus 
organai, kaukuolės kaulai, kau
lus dengiantieji audiniai ir įvai
rūs kaimyniniai organai. Smege
nys yra nejautrūs skausmui.

Galvos skaudėjimas pasitaiko 
pas šiaip jau visiškai sveikus in
dividus po didesnio protinio ir 
emocinio nuovargio, arba kai jų 
atsparumas yra kokios nors in
fekcijos ar kitų silpninančių fak
torių sumažintas. Toks skaudėji
mas užima kaktos sritį, nors ret
karčiais pasklinda po visą galvą, 
ir dažniausiai pasireiškia dienai 
baigiantis. Po ramaus miego vis
kas susitvarko. Kartais baimė ir 
rūpesčiai gali padidinti skaudė
jimą, sukoncentruojant į jį dė
mesį. Tačiau dažniausiai galvos 
skaudėjimo pagrindas yra skaus
mo nervų jaudinimas. Daugelyje 
atvejų jis sukeliamas perdaug 
įtempto veido ir kaklo raumenų 
veikimo. Tada kakta yra gilių 
raukšlių išvagota. Tos rūšies 
skausmą galima pašalinti sąmo
ningu kaktos ir kitų veido rau
menų įtempimo atpalaidavimu.

Galvos skaudėjimas gali būti 
sukeltas temporalinės arterijos 
trambozės. Vienoj galvos pusėj, 
aukščiau ausies linijos ir kiek į 
priekį pradeda skaudėti. Skaus
mas plečiasi, užima visą galvos 
pusę, o kartais net persimeta į 
kitą. Toks skausmas yra buko 
charakterio, tęsiasi savaitėmis 
arba net
pasitaiko pas vyresnio amžiaus 
asmenis, linkusius prie arterio- 
sklerozės.

Sekanti g. sk. priežastis yra 
smulkūs mazgeliai prie kaklo ir 
galvos raumenų prisitvirtinimo 
vietos — myofibrositis. Jie kar
tais iškyla po didesnio persišal
dymo pas į reumatą linkusius 
asmenis. Galva skauda -dažnai 
abejose pusėse. Skausmas tęsiasi 
savaitėmis, retkarčiais net mė
nesiais, tačiau nėra susijęs su jo
kiais kitais ligos ženklais. Toks 
skausmas specialiu masažu yra 
pašalinamas, nors iš pradžių gali 
kartais trumpam ir pablogėti.

Prie kaklo stuburkaulių reu-

mėnesiais. Dažniausiai

Galvos skaudėjimas gali būti 
įvairaus ilgumo. Prie smegenų 
auglio (tumor) jis būna iš pra
džių trumpų priepuolių pobū
džio. O sukeltas nereikšmingų 
smulkių sutrikimų galvos pavir
šiuje, kartais gali tęstis net ke
lias dienas.

TABAKO AUGINTOJU RŪPESČIAI

matoidinio sąnarių uždegimo 
dažnai skauda galvą pakaušio 
srityje. Judinant galvą tuo at
veju skausmas padidėja.

Aštrūs galvos skausmai lydi 
galvos kaulų uždegimą — osteoo- 
myelitą, kai procesas pasiekia 
kaulo plėvę.

Gali pasitaikyti trumpalaikis 
galvos skausmas dėl ūmaus gal
vos ir kaklo palenkimo, ištiesimo 
ar pakreipimo į šoną.

Jei g. sk. priežastis yra kaktos 
ar kitų simusų uždegimas, la
bai dažnai oda viršum tų sri
čių yra daug jautresnė. Skaus
mai padidėja iš po nakties. Atsi
kėlus skausmai praeina, kai su- 
sutelkę uždegiminių sinusų se
kretai nuteka. Tokie skausmai 
kartais pasikartoja tam tikrais 
perijodais tam tikrą dienos va
landą. ' .

G. sk. gali kilti ir dėl regos su
trikimų — ref rakei jos ir kitų. Jis 
pasitaiko po ilgesnio skaitymo ar 
smulkaus darbo, ypač į vakarą, 
akims labiau nuvargus, arba kai 
&smuo yra šiaip nusilpęs. Toks 
galvos skaudėjimas yra dėl 
įtempto orbitalinių raumenų 
darbo. Po gero miego ar poilsio, 
arba pritaikius tinkamus akinius 
toks galvos skaudėjimas praeina.

Prie didelių minkštųjų kūno 
dalių sužalojimų ar nudegimų 
audinių narveliai išskiria dide
lius kiekius cheminės medžia
gos, vadinamos histamu. Veikia
mi histamo, didieji smegenų ir 
jų plėvių kraujo indai plečiasi, 
ištempdami jautruosius audinius 
apie kraujo indus smegenų ba
zėje, ir tuo būdu sukeldami gal
vos skaudėjimą.

Panaši galvos skaudėjimo kil
mė yra sergant aštriu tonzilitu, 
malarija, vidurių šiltine ir kito
mis ligomis su aukšta temperatū
ra. Skausmas gali būti tvinkšioji- 
mo pobūdžio ’ arba paprastas, 
vientisinis.

Galvos skausmai dažnai lydi 
lumbalinę funkciją, ypač, jei li
gonis kelia galvą nuo lovos arba 
atsisėda.

Smarkūs galvos skausmai prie 
meningito kyla ne tik dėl padi
dinto intrakranialinio (kaukuo
lės viduje) spaudimo, bet ir dėl 
skausmo nervų galūnių smege
nų plėvės cheminio jaudinimo, 
mikroorganizmams veikiant į 
aplinkinius audinius. Be to, prie 
skausmo padidinimo prisideda 
mechaninis uždegiminių audinių 
tempimas. Ligonio kaklas prie 
meningito pasidaro sustingęs, 
nelankstus.

Trumpi, iš pradžių vos keletą 
sekundžių tetrunkantieji galvos

• Lietuvos atstovas Paryžiuje 
Dr. St Bačkis, ryšium su JTO se
sija kartu su latvių atstovu įtei
kė Prancūzijos vyriausybei ati
tinkamą notą. Lapkričio 9 d. Lie
tuvos ir Latvijos atstovai Pary
žiuje turėjo pasikalbėjimą su 
respublikonų kongreso narių 
Armstrongu deportacijų reikalu 
ir jam įteikė VLIKo memorandu
mų rinkinį su kt. tos rūšies raš
tais. Paryžiuje taip pat įvyko 
pavergtų tautų atstovų pasitari
mas, kuriame buvo apsvarstyta 
bendra akcija savo kraštų reika
lu JTO posėdžių metu. Visai lie
tuvių akcijai sesijos metu vado
vauja Vykd. Tarybos pakviestas 
Dr. St. Bačkis, ir šiuo metu jam 
rūpestingai talkininkauja prof. 
J. Baltršaitis, pulk. Lanskorons- 
kis ir E. Turauskas.

• Europos Sąjūdžio konferen
cija Londone šaukiama sausio 21
24 dienomis. Lietuviai savo tauti
nės tarybos vardu tegali siųsti 
tik 3 atstovus. Oficialiais Lietu
vos atstovais siunčiami min. Ba
lutis, Dr. Bačkis ir prof. J. Bra
zaitis; stebėtojais numatyti prof. 
J. Baltrušaitis, doc. M. Brakas, 
pasiuntinybės patarėjas Balickas, 
D. Britanijos PLB pirm. M. Ba- 
jorinas ir buv. pirm. Varkala, 
jaunimo atstovu — S. Prapuole- 
nytė.

• Europos Tarybos Sesijoje 
Strasburge tarp kitų klausimų 
bus taip pat paliestas prie Euro
pos Tarybos reprezentavimas tų 
tautų, kurios į ją neįeina. Numa
tyta Europos Sąjūdžio Rytų ir 
Vid. Europos komisijos delega
cija pas sesijos pirmininką. Bus 
taip pat paliesta tremtinių kul
tūrinė ir mokslinė kūryba ir jos 
palaikymas. Šio klausimo refe
rentui Europos Sąjūdžio lietuvių 
tautinis komitetas yra pareiškęs 
savo pageidavimus. Sesijoje da
lyvauti VT pakvietė Dr. Bačkį ir 
prof. J. Baltrušaitį, o kun. Kri
vickas paprašytas taip pat sekti 
posėdžius korespondento titulu. 
Sesija prasidėjo rugsėjo 26 d.

• Vykd. Taryba yra pavedusi 
atstovui Šveicarijoje S. Garba
čiauskui prisistatyti JT aukšt. 
Komisarui pabėgėlių reikalams. 
Jis ta. proga įteikė trumpą pro 
memoria, kuria nušvietė__stąt 
duomenimis lietuvių tremtinių 
padėtį, socialinius ir ekonomi
nius reikalus, gyvenimo sąlygas 
ir lietuvių pageidavimus.

• VLIKo pirmininkas prel. M.

Jie rečiau tepasitaiko, jei ligonis 
ramiai gult Galvos skaudėjimas 
būna gįlaus, buko pobūdžio, kar
tais lydimas pykinimo ir vėmi
mo. Maždaug trys ketvirtadaliai 
visų galvos smegenų auglių duo
da galvos skausmus toje pačioje 
galvos pusėje ir tik vienas ket
virtadalis — abiejose pusėse. Di
dėjant ir plečiantis augliui 
skausmų priepuoliai pasidaro vis 
dažnesni. Skausmas kyla dėl 
spaudimo į smegenų bazės arteri
jas ir dėl smegenų plėvių ir jų 
priedinių organų tempimo. Pa
našiai yra ir su smegenų abscesu, 
kuris gali atsirasti po otito — au
sies uždegimo ar prie kitų infek
cijų. Galvos skausmo vieta daž
nai padeda nustatyti smegenų 
auglio poziciją.

Ūmus, labai stiprus galvos 
skausmas, lydimas sąmonės ne
tekimo kalba už kraujo išsilie
jimą į smegenis. Atgavęs sąmo
nę ligonis skundžiasi stipriu gal
vos skaudėjimu ir dažnai regos 
sutrikimais. .

G. sk. pakaušio srityje iš ryto 
atbudus yra vienas iš dažniausių 
padidinto kraujo spaudimo—hy- 
pertenzijojs simptomų. Jis po 
truputį išnyksta dienos bėgyje. 
Kuo piktybiškesnis yra tos ligos 
pobūdis, tuo intensyvesnis yra 
galvos skaudėjimas.

<- Sergą mažakraujyste skun
džiasi kaktos ar bendrai galvos 
skaudėjimu. Manoma, kad tai 
yra dėl deguonies trūkumo 
smegenų narveliuose. Tačiau ir 
perdaug raudonųjų kraujo kūne
lių turintieji ligonys, sergą ery- 
thraemia, irgi dažnai turi galvos 
skausmus.

Maždaug pusė visų galvos su
trenkimų, fraktūrų ir kt. sužalo
jimų, ypatingai susijusių su są
monės netekimu kuriam laikui 
yra lydimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, atminties ir susikon
centravimo pajėgumo susilpnėji
mų. Skauda kaktos sritis ar ben
drai visa galva. Ligoniui taisan
tis galvos skaudėjimas pamažu 
pranyksta.

Kaip reta galvos skaudėjimo 
priežastis yra smegenų aneurys- 
ma — kraujo indo rįgsiplėtimas. 
Tuo atveju skausmai didėja ir 
mažėja sulig širdies pulsavimu.

Skundimasis galvos spaudimu, 
ypač viršugalvyje (lyg užsidėjus 
ankštą skrybėlę) nėra traktuoja
mas kaip galvos skausmas ir yra .
sukištas dažniausiai su psicholo- Krupavičius ir VLIKo narys Dr. 
ginėmis problemomis. Tačiau tai ! P. Karvelis, taip pat VT nariai 
gali padidinti galvos skaudėj i-; prof. J. Brazaitis ir doc. M. Bra
ma, kilusį dėl kurios nors tikros ; kas dalyvavo centrinėse latvių 

nepriklausomybės šventės iškil
mėse Esslingene. VLIKo pirmi-

pirminės priežasties.
Dr. A. Valatka.

ninkas ta proga pasakė sveikini- pinasi Strąsburgo universiteto 
mo kalbą. ’ reikalais ir LE radijo transliaci-

• Pfullingene buvo Baltų biu- jomis. Jie pareiškė pasitenkini- 
ro eilinis posėdis Iš. lietuvių da- 1— ------- 7.

reikalais ir LE radijo transliaci-

Tabako augintojai vis dar te- 
besijaudina dėl palyginus per pi
giai parduoto šių metų derliaus, 
dėl ateinančių metų perspekty
vų ir dėl naujos su pramoninin
kais nesurištos organizacijos su
kūrimo. Veikia ir Marketing 
Board ir naujos organizacijos su
kūrimo reikalais rūpinąsis ūki
ninkų susirinkimo išrinktas ko
mitetas.

Neseniai išspausdintas ir vie
šai paskelbtas pranešimas Mar
keting Board specialaus komite
to, kuriam pavesta rūpintis rū
kalų mokesčių sumažinimu. Jo 
pagrindinė mintis, kad visų blo
gybių kaltininkas yra per dide
li mokesčiai, dėl kurių sumažėjo 
kanadiškų rūkalų sunaudojimas 
ir nepaprastai išaugo cigarečių 
šmugelis iš JAV, kur jos dvigu
bai pigesnės, nes mokesčių nuo 
20 cigarečių mokama tik 7 cen
tai, kai Kanadoje mokama 25 et. 
Komitetas sumini savo darbus 
nuo rugpjūčio 28 d., kai jis buvo 
sudarytas, ir konstatuoja, kad 
esą jau daug pasiekta. Finansų 
ministeris sutikęs,’ kad rūkalai 
mokesčius skiriant neturį būti 
prsikiriami prie liuksuso prekių, 
kad esą gerai painformuoti ir 
nuolat informūojami parlamen
tarai, spauda bei radijas, kad pa
sieny veikią specialūs komiteto 
agentai tabako kontrabandai iš 
JAV sekti ir kad jų dėka esą 
daug dalykų išaiškinta. Minima 
taip pat, kad buvę organizuoja
mi tabako augintojų protesto su
sirinkimai ir teigiama, kad ši ko
va dėl ūkininkų interesų gali bū
ti laimėta tik vadovaujant tokiai 
pajėgiai organizacijai, kaip Mar
keting Board.

Prieš šią organizaciją stoju
sių ūkininkų vardu, Delhi susi
rinkime išrinkto komiteto pirm. 
Sikorski ir sekretorius Kozak, to
rontiškio “The Globe and Mail” 
Kūčių numeryje paskelbė pareiš
kimą, kuriame išdėsto, kad taba
ko mokesčių pakėlimas bei rūka
lų pabranginimas visa našta už-

gulė ūkininkus, kurie reikalauja 
mokesčių klausimą peržiūrėti.

Pareiškime aiškinama, kad, 
pakėlus 3 centais cigarečių kainą, 
ūkininkai šiemet vidutiniškai už 
tabako svarą gavo cento ma
žiau ir 3-5 centais mažiau už tos 
pat rūšies tabako svarą. 1950. IV. 
1 — 1951. IV. 1. cigarečių buvę 
sunaudota 17.246.094.000. Už tiek 
cigarečių padidintų mokesčių su
sidaro $25.869.141, kai už visą ta
baką, reikalingą tokiam kiekiui 
cigarečių pagaminti,, ūkininkai 
tegavę $25.005.226,54, t.y. $763.
914,46 mažiau negu gauta iš tų 
3 centais padidintų mokesčių. 
Šiais metais ūkininkai vidutiniš
kai už tabako svarą gavę 5 cen
tais daugiau, negu 1948 m., kai 
tabako svaro išauginimas ir pa
ruošimas pabrangęs vidutiniškai 
apie 30 centų.

Toliau pareiškime primenama, 
kad cigarečių pagaminimas JAV 
yra daug pigesnis negu Kanado
je, o JAV ūkininkai 1950 m. už 
svarą tabako gavę bent 10 centų 
daugiau negu kanadiečiai.

Bendrovės ir valdžia raginusi 
ūkininkus auginti tabako dau
giau, o dabar bendrovės saką, 
kad jo perdaug pagaminta ir visą 
kaltę verčią valdžios mokes
čiams, dėl kurių sumažėjęs su
naudojimas. Bendrovės aiškiną, 
kad jos dėl to turį mokėti žemes
nes kainas. Kai kainos rūkalų 
pakyla, ūkininkam^ iš to nieko 
netenką, o tai vedą prie tabako 
ūkių ardymo. Jie nepajėgią pa
samdyti darbo jėgos ir turį gel
bėtis visai šeimai dirbant neribo
tą valandų skaičių. Kylant pro
dukcijos kainoms, o už tabaką 
mokant žemesnes kainas, ūkinin
kai negalį tabako ūkiuose sukurti 
sau gyvenimo.

Taigi prieš Marketing Board 
stojusių ūkininkų komitetas ne 
tiek puola padidintus mokesčiu v 
kiek tai, kad cigarečių kainą pa
kėlus 3 centais visas tas pelnas 
teko pramonei ir prekybai, bet ne 
ūkininkams. A.

ro eilinis posėdis. Iš. lietuvių da- mo VLIKo išleistais dokumenti- 
iyvavo prof. J. Brazaitis, iš lat- nės medžiagos rinkiniais, kuriuos 
vių — Liepinš, Latvių tautinės’jiems įteikė Dr. Bačkis.
Tarybos užsienio reikalų tamy-] • VLIKo patarėjas kultūri- 
bos tvarkytojas ir įgaliotinis,, iš niams santykiams su užsieniais 
estų — pulk. Jakobsen, Estų Ta-< prof. J. Baltrušaitis kultūrinio 
rybos Vokietijoje pirmininkas. | atstovavimo reikalais vyksta į 
Svarstyti aktualieji momento Ženevą.
reikalai. • | • Su IRO istorijos komisija,

• Krikščioniškajai . kultūrai; turinčia surašyti ir išleisti anglų 
ginti Tarpt. Komiteto Vokieti jo-1 
je sekcija jau atspausdino ir pla
tina Lietuvos katalikų laišką Šv. 
Tėvui, atneštą į Vakarus Lietu
vos rezistencijos atstovų. Pirma
me puslapyje įdėtas Pabaltijo že
mėlapis su įrašu, kad “Čia kry-’ 
žius kovoja prieš Sov. žvaigždę”. 
Apačioj: “Pagalbos šauksmas iš 
Lietuvos miškų”. Leidinys gra
žiai iliustruotas. Atspausdinta 
10.000 egz.

• BALFo vadovybė Europoje 
veda su vokiečių įstaigomis de
rybas, kad ir. jie duotų paramos 
BALFui, ypač kai nustos veikti 
IRO. Paskutinėmis žiniomis, jei 
nebus iš niekur gauta paramos, 
nuo sausio 1 d. B ALF įstaigai Vo
kietijoje teks susispausti iki vie
no asmens.

• Kad darbas galėtų sėkmin
giau vykti, galvojama lietuvių 
Vasario 16 d. gimnaziją perkelti 
iš Diepholzo kur kitur į patoges
nę vietą. Tuo tarpu gauti du pa
siūlymai: perkelti į Bergnassau 
(tarp Koblenzo ir Limburgo) ir 
į Bad Neuenburgą (30 km. nuo 
Bonnos). Abiejose vietose buvo 
internatai. Vienur būstai yra 
laisvi, kitur numatoma palaisvin
ti nuo Velykų. Tuo reikalu susi
siekta su vokiečių savivaldybė
mis ir vedami pasitarimai, ti
riant konkrečiai to 
sąlygas.

• Strasburge, be 
mų, buvo taip pat 
tremtinių kultūrinio irtnokslinio 
lygio palaikymą bei plėtimą. Re
ferentas buvo vokietis Dr. Pfei- 
derer, Vokietijos parlamento na
rys, su kuriuo lietuviai palaiko 
nuolatinius santykius. Jei jo siū
lymai būtų priimti, tai Europos 
Taryba tam reikalui paskirtų ir 
lėšų. Tada ir vokiečiai galėtų 
stipriau paremti tremty esančių 
DP kultūrinius reikalus.

• Per URT valdytojo pasikal
bėjimą su atitinkamais vokiečių 
užs. reik, ministerijos pareigū
nais paaiškėjo, kad vokiečių vy
riausybė esanti pasiryžusi pa
remti Vokietijoj liekančių tauty
bių kultūrinę veiklą, darbą pra
džios mokyklose, joms mokyto
jų paruošimą ir atitinkamuose 
institutuose mokslinius tyrinėji
mus. •

• Lietuvos atstovas Paryžiuje 
Dr. St. Bačkis buvo pakviestas 
pas iš Amerikos atvykusius Free 
Europe atstovus Dr. Levering 
Tysson ir Sz. Wright, kurie rū-

persikėlimo

kitų klausi- 
tartasi apie

• ir prancūzų kalbomis 1200 psl. 
IRO istoriją, sueita į sąlytį ir lie
tuvių. Komisija veiks iki š.m. 
birželio mėnesio. Leidiny nori
ma atskleisti visas tremtinių 
problemas, taip pat bolševizmo 
pavojų, daugiausia minimąsias 
problemas ir sukėlusį. Šiuo metu 
IRO pareigūnai renka jai medžia
gą, o IRO visuotinė sesija sausio 
mėn. paskirs iš gen. tarybos į ją 
atstovus.

Užkliuvusioms byloms peržiū
rėti amerikiečių spec, atstovas 
Mc Tigue, su kuriuo lietuvių įs
taigos suėjo į sąlytį, parašė BAL 
Fui raštą, kad peržiūrėjo 75 lie
tuvių bylas. Kaikurių senieji 
sprendimai patvirtinti, kitų pa
keisti. 4, kurių pats negalėjo iš
spręsti, bylas išsivežė į Vašing
toną. Jis tikrino tik politines by
las. Sunkesnė padėtis yra tų, ku
rie yra užkliuvę dėl sveikatos. 
Tik po didelių pastangų vyr. IRO 
gyd. Ženevoje Dr. Coigny pa
tvarkymu, gavus tam reikalingą 
sav. emigr. organizacijų tarybos 
pritarimą, pavyko susitarti su 
PHS vyr. centrine įstaiga Va
šingtone, kad apeliacine tvarka 
peržiūrėtų 100 atmestų bylų, o 
paskiau — ir likusius kitus 500. 
Tik IRO nusiskundžia, kad amer. 
gydytojai neduoda atmestųjų 
nuotraukų palyginti su naujo
siomis. Seniau buvo galvota vi
sas minimąsias bylas, kur IRO 
gydytojai ir vokiečių specialistai 
taria amerikiečių spec, komisiją 
padarius klaidą, pasiųsti pątik- 
rinti dar žymiam plaučių specia
listui į Londoną, bet dėl laiko 
stokos nuo to kelio buvo atsisa
kyta. Jokios sveikatai tikrinti ko
misijos atmestųjų byloms per
žiūrėti revizine tvarka Europoje 
nebus, taip pat nenumatomaį kad 
jas peržiūrėtų kita'tarpt, spec, 
komisija, nepriklausanti tiesiai 
PHS. Apskritai ir į šį patikrinimą 
realiai daug vilčių dėti nėra ga
lima. Iš viso Vokietijoje dėl plau
čių atmestų lietuvių buvo per 80.

“Hustr. Woche” įsidėjo nuo
trauką rusų karininkų, kurie de
monstratyviai paliko amerikiečių 
teismo salę Miunchene, reikalau
dami grąžinti Joaną Bobrovič ir 
lietuvaitę Teresę Staršinskaitę, 
kuri tėvus tie skelbė esant ru
sus, nors jas pačias ir užaugus 
Vokietijoje. Sovietų repatriac. 
komisijos viršininkas pulk. M. 
Veržinas, kaip pastebi žurnalas, 
su am. teismo sprendimu nesu
tiko. ELTA.

O
.■

“Kur pažiūrų visur balta. Gal ir saulei kartais šalta?”...

Kurkime vartotoju kooperatyvust
Tremtiniai, atvykę į Kanadą 

ar JAV, atsivežė beveik visas ne
priklausomoj Lietuvoj veikusias 
organizacijas. Per jas ir reiškia
si visas kultūrinis gyvenimas. 
Įgytas patyrimas organizacinia
me gyvenime, veikimo metodai 
daug kur išjudino ir bepradedan- 
čią nykti lietuvybę.

Neprikl. Lietuvoje turėjome 
pakankamą skaičių prityrusių 
ekonominio gyvenimo veikėjų: 
gabių finansininkų, prekybinin
kų, pramonininkų, kooperatinin
kų ir kt. Prieš visas Europos 
valstybes Lietuva didžiavosi sa
vo kooperatyvais. Lietūkis buvo 
jų visų karalius.

Daug ūkio darbuotojų turime 
Kanadoje ir JAV. Deja, jie reiš
kiasi tik pavieniai. Gi dauguma 
visą savo mokslą, patyripną džio
vina dirbdami fabrikuose. Ar ne 
metas ir ekonomistams, ūkio 
darbuotojams pradėti veikti? 
Dažnas pasako, kad Amerikos 
kraštuose galimas sėkmingas vei
kimas tik turint didesnį kapitalą. 
Tačiau gyvenimas rodo, kad tas 
didysis kapitalas jau ligotas ir 
reikalingas reformų. Mes tremti
niai buvę ūkio veikėjai pradėki
me nuo kooperacijos. Kurkime 
pirmoje eilėje vartotojų koope
ratyvus. Jie irgi prisidės prie lie
tuvybės išlaikymo. Kiekvienoje 
didesnėje tremtinių kolonijoje 
turėtų būti suorganizuotas varto
tojų kooperatyvas. Iš mažų daly
kų gimsta dideli. Pirmoje eilėje 
turėtų organizuotis didesnės lie
tuvių kolonijos. Kooperatyvo or
ganizatoriai turėtų sutraukti na
riais pirmoj eilėj buvusius koo
peratininkus, ūkio veikėjus ir kt

lietuvius, norinčius dalyvauti 
biznyje. Vienas pajus turėtų bū
ti apie $50, kuris po metinio pir
kimo grįžtų nariui pigesnių kai
nų pavidale.

Kooperatyvo veikimas turėtų 
prasidėti nuo mažos krautuvės 
maisto produktų, daržovių, vai
sių, kuro ir kt. prekių, reikalin
gų vartotojams. Kooperacijos 
principas reikalauja, kad kiek
vienas narys turi pirktis koope
ratyve. Kadangi kooperatyvas 
nesiekia pelno, o tik patarnauja 
saviems, tai prekės būtų piges
nės, kaip kitur. Jei kooperatyvas 
turėtų tik 500 narių, iš kurių nors 
100.būtų namų savininkai, tai už 
maisto ir kt smulkias prekes me
tinę apyvartą galima būtų pada
ryti apie 375.000 dol. (skaitant 
nario vedusio ar nevedusio meti
nes būtinas pragyvenimo išlaidas 
$750), už kurą iš 100 namų savi
ninkų metinė apyvarta apie 150 
tūkstančių dol. Rudenį galima 
būtų visus kooperatyvo narius ir 
kt. lietuvius aprūpinti tiesiog iš 
ūkių pirktais vaisiais, daržovė
mis, šviežiais kiaušiniais ir kt

Apsidraudimui nuo nesąžinin
gumų, kooperatyvo tarnautojai 
turėtų patiekti turtines garanti
jas. Taip pat turėtų būti griežta 
kontrolė kainų bei prekių koky
bės. Aš čia tik provizorinius pa
siūlymus darau. Geriausia bū
tų, kad iniciatyvos imtųsi “Verš
io” S-ga ir savo tam reikalui pa
skirtuose susirinkimuose išdis
kutuotų. Spėju, kad kooperaty
vai turėtų pasisekimą. Tik pra
dėkime darbą ir neužkaskime to 
kooperacijos lobio, kurį turėjo
me Lietuvoje. Jonas Karka.
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IŠ PAVERGTOS TĖVYNĖS
_ Veda ALMU S4

• “Tiesa” keikiasi susiriesda
ma, kad Klaipėdos kolūkiai ne
ariu dirvų. Spalio mėn. pabaigo
je tebuvę suarta vos 15%! Girdi, 
Dionizo Poškos kolūkis turįs 
apie 100 darbinių arklių ir savo 
pūdymus lengvai galėtų per 10 
d. suarti Tuo tarpu buvę suarta 
vos keliolika hektarų. MTS čia 
veikianti skandalingai. Pav., 
“Stulgių” kolūkyje du traktoriai 
per tris dienas suarę... 2. ha! 
“Kušleikių” kolūkyje du trakto
riai prastovėjo be darbo 12 d., 
nes nebuvo kam benzino parvež
ti Blogas gaspadorius, tavorš- 
čiai, reiks kito ieškotis!
f • Lietkoopsąjungos valdyba 
spalio pabaigoje labai jau prašė 
kolūkiečių vaikus eiti uogauti, 
siūlydama už šermukšnių kg 45 
kapeikas, džiov. šermukšnių — 
2 rb. 50 kp., spanguolių 1 rb. 20 
kap. Sakoma, jog kampanija ne- 
perdaug pasisekusi, kai vaikai 
paskaičiavo, kad uogavę per die
ną jie nepajėgs nusipirkti nei 
dviejų sąsiuvinių į mokyklą nu
sinešti Taip pat Lietkoopsąjun
ga supirkinėjanti geležies ir spal
votųjų metalų laužą, skudurus ir 
kitokias gėrybes, vis didžiosioms 
statyboms.

Nuo spalio 25 iki lapkričio pa
baigos šią spalvotųjų metalų 
kampaniją vykdė pati TSRS Juo
dosios Metalurgijos ministerija, 
kuri prie Vilniaus aerodromo su
vertė iš sąšlavynų prievarta su
varytų žmonių surinktus spalvo
tuosius metalus.

•Protezinis-Ortopedinis kom
binatas Kaune, Donelaičio 37a 
(kieme), skelbiasi gaminąs taip 
trūkstamus įvairius protezinius 
ir ortopedinius išdirbinius — 
kojų ir rankų pro tezes ir apara
tus, Tbc gorsetus. Įdomu, kad, 
kai JAV invalidai vyriausybės 
aprūpinami net automobliais, 
specialiai sukonstruktuotais, so
vietai savo invalidus palieka nie
kieno valiai. -

- • “Tiesoje” lapkričio 3 d. ve
damasis skamba “Tarybinės san
tvarkos galybė”. Gretimoje skil
telėje rašoma apie Černiachovs
kio kolūkį, kur esą 130 arklių, bet 
iki minimo laiko nebuvę suarta 
nei vieno ha rudeninių arimų!

• Nuo lapkričio L iki gruodžio 
20 d. LTSR buvo vykdomas visų 

DIDŽIAUSIAS, PIGIAUSIAS IR
GERIAUSIAI INFORMUOTAS

Į DIENRAŠTIS
į Plačiausiai skaitomas, pigiausias ir didžiausias lietuvių dien- 
. raštis šiuo metu yra “Draugas”.
• KORESPONDENTUS
: “Draugas” turi Aliaskoje, Argentinoje, Austrijoje, Australijoje,
■ Belgijoje, Brazilijoje, Čilėje, Italijoje, Ispanijoje, Kanadoje, Ko
lumbijoje, Portugalijoje, Prancūzioje, Šveicarijoje, Urugvajuje, 
Venecueloje. Jie plačiai informuoja apie viso pasaulio lietuvius.

DIDESNIUOSE UŽSIENIO POLITIKOS CENTRUOSE:
Paryžiuje, Strasburge, Londone, Berlyne, Romoje “Draugas” 

( turi specialius korespondentus — patyrusius laikraštininkus.
į ŽINIAS IŠ LIETUVOS
> per radiją, iš Kauno ir Vilniaus leidžiamų laikraščių, bei iš atbė
gančių žmonių renka du “Draugo” korespondentai Vokietijoje.

MOKSLO, MENO, LITERATŪROS, ARCHITEKTŪROS
: klausimais “Draugas” yra-sutelkęs specialistus profesorius, dai-
• liniukus, inžinierius, rašytojus, kurie užpildo specialų kultūros 
.priedą, leidžiamą kas šeštadienį. “Draugas” yra vienintelis lie- 
į tuvių laikraštis, kurs reguliariai kas šeštadienį leidžia tokį 8
puslapių priedą.

į JAU DAUGIAU KAIP 1.000
; bendradarbių, korespondentų ir informatorių rašo “Draugui”. 
“Draugas” turi specialius ateitininkų, skautų ir dar šiuos skyrius:

' 1. Lietuvių k.—tvarkomas iš Lietuvos atvykusių kalbininkų,
5 2. Sveikatos — vedamas patyrusio gydytojo,

3. Teisės patarėjas — vedamas advokato,
4. Statybos patarėjas — vedamas inžinieriaus architekto,

: ” 5. Moterų—ved. žurnalistikos mokslus baigusios redaktorės, 
6. Sporto — vedamas keturių sportininkų.

PIGIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS . 
yra “Draugas”. Todėl, nieko nelaukdamas, pratęsk “Draugo” 

; prenumeratą 1952 metams sau ir užsakyk jį savo giminėms, drau
gams bei pažįstamiems. “Draugo” prenumerata yra geriausia 

! ŠVENČIŲ DOVANA

• Tie, kurie prenumeratą sumokės prieš 1952 m. sausio 1 d., galės 
pasinaudoti šia PAPIGINTA KAINA:

Čikagoje ir Ceceroj už $8.00 metams 
Kitur JAV ir Kanadoje už $7.00 metams

! Užsienyje už $10.00 metams
IKI SAUSIO 1 d. 1952 m. PAPIGINTA KAINA PRENUMERA
TĄ GALIMA SUMOKĖTI IŠ KARTO UŽ KELERIUS METUS. 
IŠ karto įmokėjusieji ne mažiau $100.00 bus

■. GARBES PRENUMERATORIAI
ir “Draugą” gaus per visą savo amžių.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

’’DCAV6AS”
2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO S, ILLINOIS, USA

“DRAUGO” PRENUMERATA:
Metams % metų 3 mėn. 1 mėn.

Čikagoje ir Ciceroj .............. ..... $9.00 $5.00 $2.75 $1.25
Kitur JAV ir Kanadoje ..... ..... 8.00 4.50 2.50 1.00
Užsienyje............................... ..... 11.00 5.50 3.00 1.35

automašinų patikrinimas. Jo me
tu vartotojai buvo pareikalauti 
užpildyti IV ir VII skyrelius, ku
riuose turėjo pateikti žinias, rei
kalingas mašinų mobilizavimo 
reikalu.

• šiais metais buvo varoma 
kampanija už revizijos komisijų 
aktyvesnę veiklą kolūkiuose. Nu
siskųsta, jog dar daugelis kolcho
zų išviso jokių revizijų nevedę, 
o kur buvo bandyta pravesti, tai 
dažniausiai atsirėmę su pačių 
brigadininkų ir “načalninkų” pa
sipriešinimu. Mat, “srities kol
ūkiuose neišgyvendinta žalinga 
praktika švaistyti maisto pro
duktus pagal asmeniškus kol
ūkių- vadovų nurodymus. Taip, 
pav., Mažeikių rajono “Šviesos 
Keliu” kolūkyje buvo išduota ne
mokamai rajono darbuotojui drg. 
Michejevui 100 kilogr. bulvių. 10 
kg. mėsos, sviesto. Panašiai ir 
“Gegužės pirmosios” kolūkyje”.

• Sovietų Sąjungai besiruo
šiant III Pasauliniam karui, so
vietiniai okupantai nepasitenki
na išvežtomis gėrybėmis, bet da
bar sukruto ir mokesčius iki pas
kutinio grašio išrinkti. Mat, mo
kesčių surinkimas, kaip infor
muoja J. Antanaitis Vilniaus ofi
cioze, buvo smarkiai LTSR atsi
likęs, iš “pavienininkų ūkių”, ku
riuos, pasiryžę sunaikinti, bolše
vikai yra apkrovę nežmoniškais 
mokesčiais. Labai įdomu, kaip 
Amerikos bimbininkai paaiškin
tų šitokį sakinį: “Priekulės rajo
no finansų skyrius iš viso maža 
dėmesio kreipia į įvairių privati
ninkų apmokestinimą. Švėkšnos 
miestelyje gyvenąs privatinin
kas fotografas Grimalis ir priva
tininke kirpėja Ivanauskienė yra 
apdėti tokiais mokesčiais, kad 
metinius mokesčius lengvai su
renka per vieną mėnesį”. Tuo 
tarpu, kaip žinome, Amerikoje 
jie sudaro net dabar vos pusę 
mėnesio atlyginimo!

• Lapkričio 24 d. Rygos mies
tas, pasikvietęs garbės prezidiu- 
man Staliną, iškilmingai minėjo 
savo 750 metų jubiliejų. Lietu
vius atstovavo Vilniaus miesto 
atstovas P. Kareckas.

• “Tiesa” savo vedamajame 
netiesiogiai nusiskundžia, jog ta
rybiniai Lietuvos piliečiai ne
skaito savo spaudos, reikalauda

mi juos priversti ir padėtį 1952 
m. sutvarkyti. Skundžiasi, kad 
paštas laikraščius taip blogai pri- 
statąs, jog už 40 km. nuo Vilniaus 
Vievio gyventojai paštą gauna ... 
10 dieną!

• Lapkričio 27 d. spauda vėl 
pradėjo kampaniją prieš brok
darius ir žemą kokybę. Apie tai 
jau rašėme praėjusį pavasarį ir 
tas taip normalu sovietinei san
tvarkai, kad nėr net ką rašyti.

• LTSR V. Leidykla išleido 
223 psl. knygą Liaudies Sūnus, 
parašytą neva Morico Thorezo 
apie save patį. Kritikas V. Lu
koševičius pranašauja, jog neil
gai trukus prancūzų liaudis, ko
munistų partijos vadovaujama, 
sukurs “šviesų ir laimingą socia
lizmo rytojų”. Gal dėl to pran
cūzai taip panūdo ginkluotis? . -

• “Tiesa” skaudžiai užsipuo
la prof. M. Račkauską, parašiusį 
straipsnį “Raudonojoje Vėliavo
je” Nr. 172 Šiaulių Juliaus Jano
nio vardo gimnazijos 100 metų 
jubiliejaus proga. Redakcija, iš
spausdinusi šį straipsnį, paro
džiusi neturinti principiškumo, 
nes iš straipsnio esą galima su
prasti, kad šią gimnaziją įsteigė 
ne Janonis, bet kažkokie bajorai, 
feodalai, pirkliai.

1952 m. sausio 12 d., šeštadienį, 7.30 -vaL vak.
DAINAVOS SALEJE, 469 BAY ST. N.,

Hamiltono liet, tautinių šokių grupė rengia 
LINKSMĄ ŠOKIŲ VAKARĄ

GROS LIETUVIŲ KAPELA AIDAI
Bufetas su kietais ir.minkštais gėrimais

Pelnas skiriamas akordeono ir tautinių rūbų įsigijimui 
Malonūs Hamiltono ir apylinkių lietuviai, nepraleiskite progos 
šauniai pasilinksminti žengiant į naujuosius metus, o tuo pačiu 
paremsite ir tautinį darbą dirbantį jaunimą.

Hamiltono T. Š. Grupė.

HAMILTON, Ont.
Solidarumo mokesčio Tautos 

Fondui vajaus apyskaita
Vykdant Tautos Fondo Kana

doje aplinkraštį Nr. 2, iš š.m. va
sario 28 d., nuo lapkričiu 1 d. iki 
gruodžio 15 d. Hamiltono lietu
vių kolonijoje buvo pravestas so
lidarumo mokesčio vajus.

Nuosekliam mūsų pasiimto 
darbo vykdymui yra būtina tu
rėti visų lietuvių kartoteką, todėl 
šia proga buvo pravesta lietuvių 
registracija, kurios davinius 
skelbiame lietuviškai visuome
nei. Bendri šio vajaus rezultatai 
yra geri. Juos buvo galima pa
siekti tik dėlto, kad didžioji dalis 
mūsų kolonijos tautiečių pilnai 
suprato reikalo didumą ir svar
bumą, gi šios rinkliavos vykdy
tojai — rinkėjai, — kad ir pavar
gę po sunkaus darbo fabrikuose, 
uoliai ir su dideliu atsidėjimu ap
lankė kiekvieną savo rajono tau
tietį ir pasiimtas pareigas atliko 
pilnumoje. Jiems visiems, o taip 
pat ir aukotojams reiškiame gi
lią pagarbą ir nuoširdžią padėką.

Žemiau duodame talkininkus 
nurodydami, kiek kurie surašė 
lietuvių, aukojusių skaičių ir su
rinktų pinigų sumą:

Inž. Svilas Juozas surašė 108, 
aukojo 58, $75.50;

Pleinys Jeronimas surašė 116, 
aukojo 61, $69.00;

Verbickas Stasys, 95,36, $37.00 
Stabingis Vladas, 64,35, 36.00 
Firinavičius Ant., 64,32, 34.50 
Pavilauskas Anie., 33,20, 33.00 
Paukštys Jurgis, 24,2Q, 25.00 
Sadauskas Jonas, 28,21, 24.00 
Aselskis Bronius, 48,18, 21.00 
Mačiukas Julius, 28,18, 20.00 
Kamaitis Antan., 33,17, 19.00 
Verbickas Vincas, 46,19, 19.00 
Lazdutis Motiejus, 33,16, 15.00 
Lengnikaitė Dan., 33,15, 15.00 
Milkeraitis Mart., 44,16, 16.00 
Vizgirdaitė Aid., 17,12, 14.00 
Bajoraitis Juozas, 28, 7, 12.00 
Blekys Jonas, . 37,11, 11.00 
Jusys Antanas, 28,10, 10.00 
Yliūnas-Ylevičius
Stasys, 34, 8, 10.00
Kazlauskas Vait, 8, 6, 6.00 
Kšivickaitė Alina, 5, 4, 4.00

Viso 954,460,527.00
Kaip matyti iš šio sąrašo, 460 

hamiltoniečių suaukojo $527.00. 
Viso Hamiltone surašyti 954 lie
tuviai: 539 vyrai ir 415 moterų. 
Pasiskirstymas pagal amžių at
rodo taip:

Vaikų iki 6 metų ..........  94
Vaikų nuo 6 iki 16 metų 85
Suaugusių ..... ............„...775

Viso 954
Iš šio skaičiaus surašymo me-

Neužmirškim geradario
Be kun. V. Šarkos globos, mo

ralinės, o dažnai ir materialinės 
pagalbos, padrąsinimo ir kuni
giško palaiminimo iš Vokietijos 
per Bremeną neišvyko į pasaulį 
joks tremtinys. Ir kiekvienas iš
sivežė iš ten maloniausius tos 
taurios asmenybės atsiminimus. 
Daug kas jo parama ir globa nau
dojosi, visi gražiai prisimena, bet 
gal nedažnas yra įsisąmoninęs, 
kad kapelionas kun. V. Šarka 
daug sėkmingiau vargstančiam 
broliui padėti galės tik sulaukęs 
kitų tautiečių paramos. Dėl to 
tai Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga Čikagoje prieš Kalėdas 
jam pasiuntė susirinkime surink
tus $52 ir viešai kreipėsi į per 
Bremeną vykusius į pasaulį 
tremtinius, ragindama iš visur 
pasiųsti atikų. O kiek ten jo ap
linkoje yra vargstančių mūsų 
brolių, kurių emigravimo reika
lai paskutinį momentą susipai
nioja! Specialaus fondo jiems pa
dėti nėra. Yra tik vienas kun. 
Šarka, kuris pagalbą teikdamas 
verčiasi daugiausiai tik suran
kiodamas išvykstančiųjų neiš
leistas markes, šiokius Jokius ki
tus išteklius ir savą paskutinį 
skatiką atiduodamas. Neužmirš- 
kim jo ir suteikim jam džiaugs
mo padėti, o vargstantiems pa
guodos.

Kun. V. Šarkos adresas: (23) 
Bremen- Vegesack, IRO Inter
zonal Staging Center, Camp 
Grohn, Germany, US Zone.

tu turėjo pastovų darbą 406 vy
rai ir 145 moterys.

83,4% visų dirbančiųjų savo 
pareigą atliko; skaitant nuo visų 
lietuvių, apvalančių mokėti šį 
mokestį (.775), jį įmokėjo tik 
59,3%.

Lietuvių, kurie griežtai atsisa
kė šiam tikslui aukoti, buvo tik 
keliolika. Visi kiti nesumoėjusie- 
ji arba nebuvo rasti namuose ar
ba ištikro negalį šiuo metu mo
kėti: bedarbiai, naujai atvykę iš 
Anglijos, Belgijos, Vokietijos bei 
kitų kraštų. Dėlto atsižvelgiant 
į šias priežastis, nuošimtis lietu
vių, sumokėjusių solidarumo 
mokestį, ir yra laikomas geru.

Visus kitus tautiečius, dar ne
turėjusius progos šią svarbią tau
tinę sąlidarumo pareigą atlikti, 
tikimės aplankyti kitų metų pra
džioje.

Tankiausiai lietuviais apgy
ventas šis rajonas: keturkampis 
tarp Main — James — Barton ir 
Wellington gatvių. Čia yra 149 
tautiečiai, iš kurių 13 turi įsigiję 
namus. Antroj vietoj yra kvarta
las tarp šių gatvių: Main—Went
worth — Barton — Shermon; čia 
šiuo tarpu, gyvena 115 lietuvių, 
kurių 16 turi namus.

Visame gi Hamiltone — yra 
123 lietuvių įsigyti namai. Dar 
kartą reiškiame gilią padėką, — 
kaip talkininkams taip ir auko
tojams, — visus prašome ir atei
ty šį kilnų tikslą, mūsų tėvynės 
vadavimo pastangas, remti.

Tautos Fondo Atstovybės 
Kanadoje, Hamiltono Sk. 

St. Bakšys, Inž. VI. Šešelgis, 
J. Sakalauskas, St. Dalius, 
Inž. J. Svilas, Alf. Patamsis, 
M. Lazdutis.

Sanatorija ir hamiltoniečiai
Hamiltono vyresnieji ateiti

ninkai per ištisus metus kas ant
rą savaitę lankė Hamiltono sana
torijoje besigydančius lietuvius, 
kurių paskutiniu metu yra 10. Iš 
asmeniškų sutaupų paruošdavo 
bent'kuklias dovanėles, stengda
miesi įžiebti nors mažutėlę 
džiaugsmo kibirkštėlę broliui-se- 
sei, laikinai netekusiam sveika
tos. Sąlygos neleido suruošti 
jiems Kūčias, bet Kalėdų proga, 
gruodžio 23 d. sanatorijoje buvo 
aplankyti ir apdovanoti visi mū
sų tautiečiai.

Hamiltono Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos narės taip pat 
kas dvi savaitės lanko sanatori
joje esančius lietuvius, jų šelpi
mui skirdamos dalį pajamų iš sa
vo iždo.

O kad ši kukli auka padaryta 
artimui būtų verta Kristaus žo
džių: “Buvau ligonis ir jūs aplan
kėte mane”. ■ A.K.

Iš lietuviškojo pasaulio
Vysk. V. Brizgyt sausio 3 d. 

išskrido į Venecuelą, kur aplan
kys lietuvių kolonijas. Vasario 
16 d. JE numato jau būti Čika
goje.

Juozas Skorubskas, buvęs soc. 
dem. atstovas VLIKe jau atvy
ko į JAV ir apsigyveno Cicero. 
VLIKe soc. dem. atstovu liko p. 
J. Glemža. <

Dr. Vyt. Avižonis, buvęs akių 
klinikos direktorius Kaune, išlai
kė egzaminus gydytojo teisėms 
įsigyti ir žada įsikurti Niujorke.

Dr. Viktoras Jasaitis, chemi
kas, dirbęs vienoje Waterbury 
dibtuvėje, pakviestas dirbti sa
vo specialybėje į vieną stambią 
firmą JAV pietuose.

L. Pruseikos, “Vilnies” redak
toriaus, deportacijos byla bus 
pradėta svarstyti sausio 28 d.

Gyd. Ig. Labanauskas išlaikė 
valstybinius egzaminus.

Gražina Krivickienė po opera
cijos jau pasveiko.

Prof. D. Krivickas iš Čikagos 
persikelia į Niujorką, kur yra ga* 
vęs tarnybą.

Valstiečių liaudininkų sritinė 
konferencija Čikagoje gruodžio 
15-16 d., dalyvaujant ir 3 centro 
kom. nariams — pirm. J. Audė
nui, A. Devenienei ir Br. Bieliu- 
kui — pasisakė už VLIKo rėmi
mą bei stiprinimą, nors reikala-

Sault Ste. Marie, Ont.
1951 m. gruodžio 30 d. įvykęs 

Lietuvių Bendruomenės Apylin
kės susirinkimas perrinko valdy
bą. Į naująją išrinkti A. Motiejū
nas, E. Pukinskas ir V. Skaržins- 
kas. Revizijos komisija: H. Mati- 
jošaitis ir St. Juodviršis. Nutar
ta greitu laiku suruošti koncer
tą pakviečiant artistus iš Čika
gos. Mūsų kolonijai šiemet labai 
laiminga žiema — visai neturime., 
bedarbių. Didieji Sault Ste. Ma
rie fabrikai šią žiemą jokių per
traukų nedaro — dirba visą laiką 
pilnu tempu.

Prieš ketvertą metų čia buvo 
tik dvi lietuvių šeimos, o dabar 
jau yra apie 150 asmenų ir vis 
dar atvažiuoja naujų. Penkioli
ka šeimų jau turi savo nuosavus 
namus.

Kalėdų eglutė
Gruodžio 30 d. “Dainavos” sa

lėje surengta lietuviška eglutė 
sutraukė beveik visus lietuvių 
vaikus — virš 100. Programoje 
pasirodė vaikų choras, vedamas 
p. Šturmaičio. Senai matyti lie
tuviški vaikų žaidimai, kuriems 
vadovavo mokytojos A. Grajaus- 
kaitė ir p. Slavinskienė, priminė 
vyresniesiems jų pačių vaikystės 
dienas, likusias toli toli paverg
toje tėvynėje.

Vaikų, ypač pačių mažųjų, su 
dideliu džiaugsmu buvo sutiktas 
Kalėdų senelis iš Lietuvos, kurio 
didelę dalį dovanų sudarė lietu
viškos knygelės.

Eglutę suruošė Vysk. M. Va
lančiaus vardo mokykla, pade
dant tėvų komitetui. Kalėdų se
neliu buvo p. Šalčiūnas. P. Plei
nys rinko “Eglutės” prenumera
tas, kurių gavo 11, daugumą 
naujų.

Naujų Metų
sutikimą rengė parapija. Atsi
lankė 238 Hamiltono ir apylinkės 
lietuviai, nemažas skaičius buvo 
atvykę iš kaimų. Būtų malonu, 
kad apylinkėse gyveną lietuviai 
dažniau aplankytų kultūrinius 
parengimus, susidarytų tampres
nis ryšys, kas išeitų, beabejo, į 
naudą abiem pusėm: ir miesčio- 
nims ir kaimiečiams!

Šįmet svečius sveikino kuni
gas klebonas ir lietuviškų orga
nizacijų atstovai. Pradžioje vy
kusioj trumpoj programoj teko 
išgirsti kupletų iš mūsų kasdie
ninio gyvenimo. Tik, jei jau ke
liama viena kita žmogaus silpny
bė, neleistina minėti pavardžių! 
Kas iš mūsų be nuodėmės ir ku
ris mūsų turi teisę viešai links
niuoti kaimyno ar pažįstamo pa
vardę išvardindamas ydas bei 
silpnybes? Rengėjai taip pat tu
rėtų iš anksto apsižiūrėti, kas 
programoje bus pateikiama.

Svečiai kėlė nemaža erzelio, 
kad nebuvo orkestro. Plokštelių 
muzikos sutinkant Naujus metus 
gal ir mažoka.

— Gruodžio 29 d. sukūrė šei
mą Gutauskas Algirdas ir Trum- 
pickaitė Nijolė. Vestuvėse daly
vavo per 60 svečiu. Giedrių die
nų jaunajai porai!

— Nuo 1951. V. 27. iki 1952. I. 
1 d. TFondo vietinis skyrius pa
siuntė į Montrealį TF Atstovybei 
Kanadoje $1295,86.

vo įjungti Maž. Liet, atstovą, pa
sisakė prieš liaudininkų dalyva
vimą “Rezistencinėje Santarvė
je” bei jos rėmimą, priėmė rezo
liuciją, skatinančią liet, diplo
matus parodyti daugiau aktyvu
mo ir stengtis atgauti Lietuvos 
pripažinimą tuose kraštuose, ku
rie yra nors de facto pripažinę 
sovietinę aneksiją (Tai berods/ 
.pirmas atsitikimas, kad visuome
ninė organizacija iškelia paakini- 
mą diplomatams, kuriems buvo 
įprasta tik padėkoti). Pasisaky
ta už diplomatų ir VLIKo glaudų 
bendradarbiavimą.

— Žinomas pedagogas, žurna
listas, visuomenininkas, “Eglu
tės” redaktorius Pr. Naujokaitis, 
turbūt, nuo persidirbimo, pradė
jo negaluoti su plaučiais.
Iš Los Angeles lietuvių veiklos
-— Gruodžio 2 d. išrinkta nauja 

BALF valdyba — pirm. J. Už
davinys, vicepirm. J. Mitkus, se- 
kret. V. Varnauskas, ižd. H. Tu
mas, nariu V. Karalius; rev. kom. 
— I.^šešplaukis, J. Vitėnas ir L. 
Zaikienė.

— Sausio 27 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje Tautinių Šokių 
Grupė rengia vakarą su vaidini
mu “Sužadėtinė” ir šokių progra
ma. Grupei vadovauja L. Zai
kienė.

— Gruodžio 2 d. VI. Hriškevi- 
čius turėjo pasikalbėjimą per 
Los Angeles televizijos progra
mą. VI. Hriškevičius gyvena iš 
paskaitų apie komunizmą. Jis 
važinėja per Kalifornijos įvai
rius klubus — Kiwanis, Rotary, 
American Legion ir kt. — su savo 
prakalbomis už kiekvieną pra
kalbą gaudamas nuo $25 iki $75 
atlyginimo. Jis laikomas vienas 
iš populiariausių šiais metais 
kalbėtojų.

,— Gruodžio 9 d. Los Angeles 
lietuvių parapijos salėje įvyko 
metinis “Lietuvių Dienų” banke
tas, į kurį be šiaip žymių svečių 
atsilankė ir Hollywoodo lietuviai 
filmų artistai J. Krencus ir C. 
Mayon su šeimomis. Programos 
"metu jie taip pat tarė keletą žo
džių. Meninę dalį išpildė solistė 
Florence Korsak ir B. Robinson, 
solo bei duetu padainavę keletą 
arijų bei dainų. Rūta Kilmonytė 
su savo draugėmis išpildė kele
tą baleto numerių. L. Zaikienės 
vedama liet, tautinių šokių gru
pė pašoko liet. taut, šokius. Me
ninė dalis buvo labai gera.

Banketo metu kalbėjo prof. M. 
Biržiška, kleb. kun. J. Kučinskas, 
K. Varanius ir red. J. Vitėnas. 
Baigiamąją kalbą pasakė leid. 
A. Skirius. Banketui sklandžiai 
vadovavo red. K. Starkus.

Nauja ateitininkų valdyba
Ateitininkų sendraugių sky

rius gruodžio 1 d. Tumų bute iš
rinko naują valdybą: pirm. N. 

K. J. A. Centro Valdyba.

Kanados Jaunesniųjų Ateitininkų Centro Valdybos pirm.
K. AŠOKLIUI

ir visai jo šeimai, mirus motinai a.a. E. Ašoklienei. gilia 
užuojautą reiškia •

Mielą idėjos brolį
KAZIMIERĄ AŠOKLĮ,

mirus Jo mylimai mamytei, liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame .

Mieląjį vienmintį ' ’ .
KAZĮ AŠOKLĮ, 

liūdintį dėl mylimos mamytės mirties, nuoširdžiai už
jaučiame - . .

Mieliems kaimynams, AŠOKLIU ŠEIMAI, mirus mamytei
ELZBIETAI AŠOKLIENEI,

reiškiame užuojautą ir kartu liūdime su Jumis

Tumienė, ižd. F. Kudirka, sekr. J. * 
Vitėnas. Po susirinkimo p. Tu
mai dalyvius skaniai pavaišino.

Los Angeles ateitininkų sen
draugių skyrius kartu su studen
tais turi apie 20 narių. Mokslei
viai ateitininkai veikia atskirai 
ir turi apie 10 narių . F. D-tas.
PRANCŪZIJA

Dalinos plotkelę su Kanados 
lietuviais

Lietuvių Šalpos Dr-ja suruošė 
bendras Kūčias Paryžiaus lietu
viams. Jas atidarė O. Bačkienė, 
paminėdama visus gyvus ir mi
rusius mūsų brolius tėvynėje ir 
svetur. Ir tylaus, švento vakaro 
nuotaikoje nuaidėjo po salę mal
da už Tėvynę ir “Gul šiandieną 
jau ant šieno”...

Labiausiai sujaudino Pary
žiaus lietuvius Montrealio lietu
vių, gyvenusių Paryžiuje, atsiųs
tos plotkelės su broliškais linkė
jimais. Lauždami šias plotkeles 
susijungėme su jais, kaip lygiai 
ir su visais kitais po platųjį pa
saulį išblaškytais mūsų broliais, 
supindami bendruosius troški
mus į vieną: švęsti sekančias Kū
čias tėviškės padangėje.

Šis gražus kanadiečių gestas 
ypačiai džiugina LŠDr-ją, kad 
josios nariai, atsidūrę net anapus 
Atlanto, rodo gražų vieningumo 
pavyzdį. Dieve, jiems padėk ir 
Kanados padangėje spinduliuoti 
gražia broliško solidarumo dva
sia. Draugijos Valdyba.
VOKIETIJA

BALFo centrinė atstovybė Eu
ropai savo senąjį būstą (Muen- 
chen 27, Rauchstr. 20) turėjo grą
žinti senajam namų savininkui ir 
savo įstaigą perkėlė į Pasingą 
(Muenchen Pasing, Am Stadt- 
park 20, kam 12. Tel. 82482, ext. 
82). Sandėliai bus drauge su ki
tų savanorių organizacijų sandė
liais. Pastaruoju metu į Vokie
tiją yra grįžusių atgal visa eilė 
lietuvių tremtinių, išemigravu
sių į JAV. Daugumas jų tarnauja 
kariuomenėje, bet yra taip pat 
tarnaujančių ir karinėj valdžioj, 
komisariatuose ir kt.

LB Vokietijos Krašto Valdybai 
yra pasiūlymas perkelti centrą ir 
sutelkti į krūvą visas svarGiaūP“" 
sias lietuvių organizac. į Stadt
lohn, į Vakarus nuo Muensterio, 
netoli nuo Olandijos sienos, kur 
patogiomis sąlygomis pasiūlyti 
butai. Tokių pasiūlymų esama iių 
daugiau. Buvo galvota pasistaty
ti nuosavus namus, bet tam tiks
lui kreditų nėra.
D. BRITANIJA

Visais “TŽ” prenumeratos 
reikalais prašome kreiptis į 
mūsų atstovą Anglijoje ad
resu: Mr. J. Mackevičius, 
White Hart, Holmfirth, 
Yorks, England. • ,



Mintys apie tautą
Kaip yra neišmatuojamos, 
amžina tyla apsuptos van
denyno gelmės, taip yra pa
slaptingai neaprėpiama ir 
tobulai nenusakoma tautos 
dvasia visame jos turtin-

• gurne.
Kiekvienas žmogus, koks jis 

ebūtų ieško gyvenimo prasmės, 
?sko to, kas jam atrodo įprasmi- 
a gyvenimą ir pateisina jo bu vi
ją žemėje. To paties ieško ir 
auta. Tauta būdama dvasios, 
raujo ir bendro istorinio likimo 
ujungtų individų bendruomenė, 
aip ir atskiras individas, ieško 
•rasinės ir pateisinamo atsaky- 
io į savo buvimą.
Šito straipsnelio rėmuose mes 

temanome bandyti leistis į tuos 
varios plotus, kuriuos yra sukū- 
usi ir tebekuria Lietuvių tauta, 
ad čia rastume atsakymą į ne- 
uprantamus kelius ir neįskaito
mą likimo mįslę tebesitęsiančią 
storijoje ir dabartinio buvimo 
momente. Čia mums rūpi mesti 
iaurą žvilgsnį kokie yra būdin- 
:ieji mūsų tautos dvasios bruožai 
storinės raidos eigoje. Šiuo at- 
eju savo dėmesį kreipiame į lie- bps: Rytų ir Vakarų. Rytai ilgisi 
uvių tautos dvasios tyrinėtojus
- filosofus. Tačiau šito siekda
mi negalime palikti nepaminėję 
nrmąją mūsų tautos- vertybės ir 
Ivasinės didybės iškėlėją būtent
- tautinę romantiką. Tautinė ro
mantika lietuvių tautos laisvės ir 
lepriklausomybės apyaušryje 
>udino ir ugdė mūsų tautos są- 
nonę. Šito veiksnio skleidėjai 
rra aušrininkai Aušrininkai ro- 
nantikos pavėsyje išpuošė, iš
gražino ir iškėlė Lietuvos vardą 
r kaipo tokį paskleidė .lietuvių 
arpe. Aušrininkų tikslas buvo 
jribudinti lietuvių sąmonę. Ro
mantinės priemonės tuo laiku gal 
r geriausiai tam tiko, nes auš- 
•ininkai savo tikslą atsiekė. Ty
kinėti tautos dvasios gelmes auš- 
•ininkai nesiekė. Jie tai paliko 
itlikti vėliau atėjusioms asmeny- 
)ėms.

Pirmasis pradėjo apie lietuvių 
autą filosofuoti Bytautas. By- 
autas iškėlė kalbos reikšmę ir 
os vaidmenį tautos dvasios, kai- 
x) tokios, apsireiškime. Niekur 
dtur, o tik kalboje išreiškiama 
Ivasinė tautos didybė, jos norai 
r viltys. Kalba yra tautos geni- 
iaus išreiškė j a ir tikrasis jos dva
sios veidrodis. Kalboje mes ma- 
;ome visą tautą, kas ji buvo, kas 
ji yra, kas gali būti ir ką tauta

apie save mąsto. Mąstyme išky
la tautos subrendimo momentas. 
Besiformuojanti tauta apie save 
nemąsto. Mąsto tik bręstančios 
ir subrendusios tautos.

Antrasis filosofas Vydūnas pa
brėžia tautos gyvatą. Pastarąjį 
momentą jis kildina iš indų filo
sofijos. Kiekviena tauta savo bu
vime siekia būti. Tačiau šitas sie
kimas neapsiriboja vien tik sie
kimu būti. Būti reiškia pačiu sa
vimi būti. Taigi, savo gilumoje 
tauta siekia pati savimi būti tau
ta. Tautai nesvarbu, kaip ji fizi
niai yra apibrėžta ir apribota, 
t.y. kokia fizinė tautos masė ir 
jos aprėpiamos teritorijos plotas. 
Visi šitie momentai yra antraei
liai. Pirmaeilis momentas yra tai, 
ko pati tauta iš savęs gali tikėtis 
ir ką ji turi savo dvasios gelmė
se. Šitos vertybės svarios, nes jos 
pasako, kas yra tauta ir ko ji yra 
verta. Yra svarbu ne patrankos, 
tankai ir armijos, bet vidinė tau
tos didybė ir jėga. Tik šitokioms 
tautoms yra lemta gyventi.

Šalkauskio tezė yra, kad Lietu
va randasi ant dviejų pasaulių ri

tes išsiplėtimas Rytinės Europos 
regijone. Šitas aktyvumo mo
mentas rodo vakarietiškas žy
mes. Kitu atveju matome mūsų 
tautos apsnūdimą, susikaupimą 
ir užsidarymą savyje, savo bu
vimo kiaute, gyvenant bei maiti
nantis tuo, ką yra sukrovusi pra
ėjusių šimtmečių eigoje. Tai va
dinami vergijos metai, kurie liu
dija rytietiškas žymes. Lietuvių 
tautai yra būdingi ir nomadiš- 
kieji aktyvumo, veiklumo ir plė
timosi bruožai, charakteringi 
klajoklių ' ir gyvulių augintojų 
tautoms su nepaprasta žirgo 
reikšme, lygiai kaip ir matriar- 
chališkieji bruožai: sėslumas, 
ramumas, pastovumas, t.y. bruo
žai tų tautų, kurios vertėsi žem
dirbyste ir gyveno sėsliai.

Girnius teigia lietuvių žmoniš
kumo bruožą. Jo manymu ryš
kiausias lietuvių tautos bruožas 
yra žmoniškumas. Toliau jis pa
brėžia amens momentą. Lietuvis 
būdamas žmoniškas nori būti pil-

na žodžio prasme asmuo. Būda
mas kitiems žmoniškas, jis nori 
to paties ir iš kitų. Tačiau, ir šito 
nerasdamas, lietuvis visada pasi
lieka žmogumi ir kaipo toks vi
sada ir visur yra principo žmo
gus. šitų momentų akivaizdoje 
iškyla individas. Lietuviai yra 
sąmoningi, subrendę individai, 
moką apsispręsti kiekvienoje si
tuacijoje, nežiūrint nurodymų 
krypties iš aukščiau. Šito mo
mento akivaizdoje juokdamasis, 
bet tam tikra prasme gal ir tei
singai, kitados Binkis pastebėjo, 
kad lietuviai yra karalių tauta.

Aleksa savo knygoje “Tautos 
kelių beieškant” iškelia, kad lie
tuvių tauta sukūrė didelių daly
kų praeityje. Šitiems dalykams 
kurti buvo reikalingi dideli tau
tos gabumai. Jo manymu mūsų 
tautos genijus dar nėra išeikvo
tas. Lietuvių tauta yra jauna. Ji 
yra optimistė, norinti ir pasiry
žusi gyventi. Pas mus dar nėra 
pesimizmo ir apsnūdimo. Lietu
viai yra žemdirbiai arba Pavasa
rio Tauta — perkelta šio žodžio 
prasme. Br. Zumeris.

Jūros skautai-ės Kanadoje
Vakarų, o Vakarai — Rytų. Lie
tuvių tauta nėra nei Vakarai, nei 
Rytai. Ji yra vidurys ir talpina 
savyje Rytų ir Vakarų kultūrų 
pradus. Tačiau šitų dviejų kul
tūrų pradus lietuvių tauta pa
ėmė ne kaip paprastą mišinį, bet 
priešingai, kaip sintezę. Rytų ir 
Vakarų kultūrų pradai yra me
džiaga iš kurios lietuvių tauta 
stato savosios lietuviškosios kul
tūros rūmą. Mes galime paimti iš 
lenkų formos grakštumą; iš rusų 
— žmoniškumą; iš vokiečių — 
aktyvumą ir energiją. Lietuvių 
tauta jungdama šituos ypatumus 
gali pasiekti tą lygį, kuris jai iš- 
tikrųjų yra skirtas rytinės Euro
pos kampely. Kultūrų sintezėje 
glūdi lietuvių tautos didybė. Be 
šito lietuvių tauta nęfcus tas, kas 
ji privalo būti; lygiai taip, kaip 
istorinėje raidoje ji niekada ne
buvo tai, kas ji privalėjo būti.

Maceina, teigdamas Šalkaus
kio lietuvių tautos kultūros sin- 
tezinį momentą, prileidžia, kad 
lietuvių tauta turi tam tikrą im
lumą ir kaipo tokia yra linkusi Į 
sintezę. Lietuvių tautoje pasi
reiškia nomadiškos ir matriar- 
chališkos kultūros pradai. Kar
tais lietuvių tauta parodo nepa
prastą aktyvumą ir išorinį išsi
plėtimą. Tai buvo lietuvių tau-

Jūros skautai be bendrų vi
siems skautams pareigų tarnauti 
Dievui, tėvynei ir artimui, priva
lo dar nepamiršti ir jūros — su
sipažįstant su vandens sportu ir 
jūrininkyste bei propaguojant 
jūros ir laivyno reikšmę valsty
bei. Šiuo metu turime Kanadoje 
du jūros skautų vienetus: K. K. 
Vaidoto laivą Toronte ir vieną 
valtį Montrealyje. Gi jūros skau
tės turi savo vienetą Toronte, 
tai Vandepių laivas.

Šia proga tenka padaryti meti
nę veiklos apžvalgą. Toronte įsi
gyta būrinė valtis “sloop” tipo, 
kuri pakrikštyta “Daiva”, krikšto 
tėvais buvo p. Indrelienė ir J. 
Sližys. Pravesti buriavimo kur
sai — teoretiniai žiemą ir atlikta 
praktika vasarą. Daugiausia iš- 
buriavo v. B. Vaškelis — 60 vai. 
ir ps. J. Dambravas 48 vai. Iš 
jūros skaučių — G. Any saite 24 
vai. ir B. Petrulytė 20 vai. Be to, 
daugumas skautų išmoko aptar
nauti savo motorvaltę “Vaido
tas”. Padaryta visa eilė trumpes
nių kelionių ežere, taip pat ir ke
letas iškylų. Dalyvauta katalikų 
skautų stovykloje prie Montrea
lio. Montrealio jūros skautai įsi
gijo irklinę valtį, kuri anksčiau 
tarnavo kaip gelbėjimo valtis. 
Vasarą, atlikus pagrindinį taisy
mą, mokytasi irkluoti. Dalyvauta

keliose stovyklose ir šiaip skau
tiškuose parengimuose. Tai vyrai 
tvirtais raumenimis.

Reikia pasakyti, jog jūros 
skautų tarnyba nors ir patrauk
li, dažnai ir pavojinga. Bet pavo
juose užsigrūdinama, iš jų moko
masi ir .veržiamasi tolyn į tuos 
mėlynus plotus.

Vienetam vadovauja: K. K: 
Vaidoto laivui — v. B. Vaškelis, 
168 Beaconsfield Ave., Vandenių 
laivui — v. M. Vasiliauskienė, 
315 Indian Rd. Montrealio jūros 
skautams — Laivų stat. inz. L. 
Balsys — 6415 3rd Ave., Rose
mount. Norintieji stoti į jūros 
skautus-es kreipiasi į minėtus va
dus. Skyriaus vedėjas.

Nutarta išleisti 
Lietuvos žemėlapį 
Gruodžio 20 d. įvykęs pasitari

mas tarp Patariamosios Lietuvių 
Grupės komisijos ir prof. Pakš
to Lietuvos žemėlapio leidimo 
reikalu, išsiaiškinęs kaikuriuos 
planuojamo žemėlapio klausi
mus, nusistatė pritarti Lietuvos 
žemėlapio išleidimui. Žemėlapis 
turi būti 5 spalvų, neskaitant sie
nų spalvos, 1:500.000. Lietuvos 
valstybės sienos išvedamos pa
gal 1921 m. Lietuvos sutartį su 
Latvija, pagal 1920 m. taikos su
tartį su Sovietų Sąjunga, pagal 
1928 m. sienų sutartį su Vokieti
ja. Nesant Lietuvos sutartimi su 
Lenkija nustatytos Lietuvos — 
Lenkijos sienos, žemėlapyje Lie
tuvos-Lenkijos siena išvedama 
Cursono linija, kurią 1945 m. 
Lenkijos vyriausybė yra pripaži
nusi kaip Lenkijos-Lietuvos sie
ną. Žemėlapio kertėse gus įdėti: 
a) priešistorinės Lietuvos, b) 
vytautinės Lietuvos ir c) situa
cinis Lietuvos žemėlapiai. Žemė
lapio tiražas, nustatytas — 5.000. 
Išleidimo lėšomis rūpinasi Pat. 
Lietuvių Grupė ir prof. Pakštas.

Be Lietuvos valstybės teritori
jos žemėlapis apims ir Lietuvai 
reikalingas pataisas rytuose ir 
pietuose, o taip pat ir Potsdamo 
konferencijos nutarimu Sovietų 
Sąjungai administruoti pavestą 
Mažąją Lietuvą.

Prof. Pakštas taip pat paruoš 
planą Lietuvos Istorinės Geogra
fijos, 'kurios išleidimas rastas 
taip pat reikalingas. ALI.

1$ kultūros ir knygų pasaulio

Gimtajame kaime
(1951 metais)

ar

1951 m. vasarą “Tiesa” buvo paskelbusi konkursą parašyti 
apsakymui Terminas buvo atidėtas bent tris kartus. Kon
kurse dalyvavo keli jauni rašytojai. S. Rytas yra slapyvar- 
dė. Jo “Gimtasis kaimas” parodo nūdienį gyvenimą tėvy
nėje, mūsų gimtuose sodžiuose. S. Rytas neabejotinai turi 
talento, kurio nesužlugdo net partijos reikalaujamas “rau
donumas”. Pateikdami rašinį pasaulyje išblaškytiems 
lietuviams, “raudonumą” išmetam — prie rašinio jis ir 
nebuvo reikalingas. . ALMUS.

VAGONE pasiliko tik keli keleiviai, bet jie, atsirėmę į kampus
net išsitiesę ant tuščių suolų, snaudė. Juozas atsistojo prie lango. 
Stikle ištikšdavo ir žemyn sliuogė lietaus lašai, toliau buvo tiršta 
tamsa. Bet pro tamsą mirktelėjo kelios švieselės. Juozas buvo tik
ras, kad tai Brazavas. Dabar tik per Šilinių giraitę, ir jau sava 
stotis. Ir krūtinėje pasidarė šilta, kaip ir kiekvieną kartą, kada, par
važiuojant iš akademijos atostogų, akys pamatydavo arba tiesiog 
širdis pajusdavo, jog traukinys jau bėga taip gerai žinomais lau
kais — išvaikščiotais, išbraidytais, pažįstamais kaip delnas.

Traukinys lėtino greitį. Skambus palydovės balsas dainuojan
čiai ištęsė stotelės vardą. Juozas paskubomis nutraukė nuo len
tynos storą portfelį ir nuskubėjo į vagono priekį. Tarpduryje su 
žibintuvėliu stovėjo palydovė, šmėkštelėjo keli vagonai atsargi
niuose bėgiuose, sandėlio šešėlis, ir traukinys sustojo. Juozas nu
šoko nuo laiptelio. Įtraukęs galvą, prispaudęs prie šono portfelį, 
Juozas šlapiu lentiniu taku apgraibomis nubarškėjo į stotelę. Prie
angyje degė maža geležinkelietiška lempelė. Susisupusi į didžiu
lę skarą, tarpduryje stovėjo moterėlė.

— Ale ir lyja.... — pratarė ji, aiškiai norėdama, kad atbėgęs
iš traukinio jaunuolis prakalbėtų ar nors į ją atsigręžtų ir būtų 
galima pažinti, kas jis toks. *

Bet Juozas tylėjo, širdyje keikdamas lietų, neleidžiantį tuo
jau pasukti keliu į namus. Prie galinio vagono blykčiojo švieselės, 
matėsi privažiavusio vežimo ir arklių šešėliai. Iš plačiai prastum
tų prekinio vagono durų kažką kėlė.

— Šlapią pavasarį Dievulis siunčia... O tamsta ar iš toli? — 
jau tiesiai paklausė moterėlė.

— Iš čia, — pramurmėjo Juozas, bet taip šniokštė lietus, kad 
moterėlė nesuprato, dar kartą pasisuko klausti, bet nuo vežimo 
pusės jau pasigirdo:

— ... Unele! Unele! Jaau!...
— Einu, einu!... Na tai Sudievučiu. Jau važiuosim. Vajėzau, 

tai lyja ...
Sušvilpė garvežys. Žibantys traukinio langų karoliai nėrėsi į 

tamsą. Stoties kieme sutreškėjo greitai išvažiuoją ratai. Jie pa
suko į Gulbiniškių kelią.

— Tai tau, — pamąstė Juozas, — galėjau paprašyti pavėžinti, 
dabar reikės klampoti. Bet ir eiti buvo gera, — ką reiškė pora ki
lometrų. Kad tik nelytų. — O mamulė nė nenujaučia, — nenustigo 
mintys. Paskutiniais meteis retai Juozas namuose lankėsi. Pereitą 
vasarą praktiką reikėjo atlikti tarybiniame ūkyje prie Kauno. 
Motina niekad nesiskundė, neprašė parvažiuoti, tik paskutiniu 
laišku, kada Juozas paklausė, ką lauktuvių parvežti, ji atrašė: ‘"Tai 
jau, sūneli, nieko man nereikia. Pats sveikas, gyvas parvažiuok. 
Man bus didžiausios lauktuvės”. Motina nežinojo, kad Juozas par
važiuoja, bet ją tikriausiai jau pasiekė laiškas apie gautą diplomą. 
Ir apie paskyrimą parašė: “Mane, mamule, laborantu pačioje 2e-

Lietuvių Kalbos Vadovo dar 
tebėra neatsiėmę apie 600 prenu
meratorių, kurie Išvyko iš Vo
kietijos ir daug kartų raginti ne
pranešė savo naujo adreso. PLB 
V. Kr. Valdybos Leidykla pa
skelbė, kad nuo Naujų Metų jo
kių pretenzijų nebepriima.

Tremtis, sumažėjus lietuvių 
skaičiui Vokietijoje, ųebepajėgia 
eiti kas savaitę ir nūo š.m. pra
džios pradeda eiti mėnesiniu.

J. Būga, rinkęs tautosaką ryti
nėse JAV srityse, Kalėdoms grį
žo į Čikagą, parsiveždamas 3200 
tautosakos užrašymų.

Nauji “Lietuvių Dienų” 
leidiniai

“Lietuvių Dienų” leidykla, iš
leidusi poezijos antologiją “Že
mė”, pradėjo rinkti S. Būdavo 
apysaką “Varpai skamba”, kuri 
pasirodys apie vasario pradžią. 
Viršelį piešia dail. P. Puzinas. 
Taip pat jau yra susitarta su 
prof. Myk. Biržiška dėl išleidimo 
jo knygos apie lietuvių tautą.

• Be to, “LD” leidykla yra nu
mačiusi išleisti knygą “Žinomie
ji lietuviai”, kurioj bus įtraukti 
visi bet kuo pasižymėję Ameri
koj gyveną lietuviai. Pradiniai 
darbai knygai paruošti jau pra
dėti, ir netrukus visiems numa
tomiems į knygą įtraukti asme
nims būs pradėta siuntinėti ati
tinkami klausimų lapai. Savo pa- 
būdžiu knyga bus panaši į Ame
rikoj leidžiamas “Who is who” 
ir pan. biografijų žinių knygas. 
Numatoma, kad metų bėgy ji ga
lės būti atspausdinta. ;

— Pasadenos, Calif., meno klu- i 
bas kasmet pagerbia dailininką, 
kuris laimi “Popular Award” me- < 
tinėje Madonų festivalio paro
doje. Šiais meteis premiją buvo 
laimėjęs daiL P. Puzinas už savo 
paveikslą “XX amžiaus Mado
na”. Todėl gruodžio 11 d. klubas 
suruošė jo pagerbimo vakarą su 
programa, kalbomis ir vakariene. 
Dalyvavo apie 250 žmonių. Kal
bose buvo iškeltas dail. P. Puzi- 
no talentas ir jo kūrybos augš- 
tas meninis lygis. Jo paveikslas 
“XX amžiaus Madona” buvo pa
kabintas pagerbimo salėje ir gra
žiai apšviestas. Atsakydamas į 
kalbas, tarė žodį ir dail. P. Pu
zinas.

Šiuo metu dail. P. Puzinas dir
ba prie paveikslo “Trys vergai”, 
kuriame nori simboliškai pavaiz-1 
duoti trijų Pabaltijo tautų iš
tremtųjų į Sibirą likimą.

— Neseniai išėjo nauja laida 
“Who’s who on the Pacific Coast” 
biografinis žodynas, žymių as
menų Pacifiko pakrašty ir vaka
riniuose steituose, leidžiamas 
The A. N. Marquis Co. Čikagoje. 
Kiek galima spręsti iš pavardžių, 
jame iš lietuvių yra įtraukti tik 
trys: A. Skirius, “Lietuvių Die
nų” leidėjas, J. Vitėnas, “LD” re
daktorius ir inž. R. A. Trumpis.

Liet Taut. Ansamblis “Daina”, 
vadovaujamas pianisto A Kup
revičiaus, gruodžio 13 d. dainavo 
Argentinos valst. radiofone.

Ansamblio didžioji dalis suda
ryta iš naujųjų ateivių, bet yra 
ir Argentinoje gimusio jaunimo. 
Dirbęs 2 metus, ansamblis jau 
yra įsigijęs gerą vardą ir yra su- 
ruošęs gerai spaudos įvertintų 
koncertų.

Buenos Aires sėkmingai vei
kia dar du lietuvių chorai: “Šv.

Cecilijos”, dainuojąs per liete- 
višką programą “ Lietuvos Aįi- 
dai” ir Mindaugo vardo choras..

Vienybė, Brooklyne'fŠemąs^a- 
vaitraštis, atžymėjo savo 65 me
tų sukaktį padidintu 50 numeriu 
Ištiktųjų to amžiaus ji sulaukė 
jau 1951 m. vasario 10 d.

Jer. Cicėno žurnalistiniam dar
bui sukako 25 metai.

Adomas Dundzila, buv. leidyk
los “Dirva” savininkas, mirė 
gruodžio 20 d. Čikagoje. .

Dr. Julius Kaupas, autorius 
knygos - “Daktaras Kripštukąs 
pragare”, išlaikė gydytojo egza- 
menus ir dirba Alton State Hos
pital, Ill.

Fraternitas Lithuania, gydyto
jų korporacija, atnaujino savo 
veiklą Niujorke.

Vilniaus krašto Lietuvių S-gp, 
prieš metus įsikūrusi Čikagoje, 
perrinko savo valdybą: pirm. V. 
Šimkus, pavad. A. Dundulis ir 
A. Stankus, sekr. G. Sirutienė, 
ižd. S. Šlapelis. Rev. kom.: J. Ga- 
speras, J. Jakutis ir V. Valeiša.
Ar dar yra Lietuvoje išsilikusių 

knygų iš N. Lietuvos laikų?
— Žmonėse jų dar yra, — tei

gia Vakarus pasiekę'pro geležinę 
uždangą mūsų tautiečiai ir iš Lie
tuvos atvykę vokiečių pabėgėliai. 
Ne vienas iš jų yra perskaitęs vi
są priešbolševikinę literatūrą 
nuo 1941 iki 1945 m., taip pat net 
Petraičio atsiminimus. Tos kny
gos dar nėra sunaikintos, bet jas 
laikyti vis dėlto yra pavojinga. 
Paprastai jos naikinamos per 
kratas, jei kur surandamos. Pra
džios mokyklas lankantiems 
visos knygos ir vadovėliai jau 
“sutvarkyti” pagal kom. partijos 
nurodymus. Panašiu būdu “tvar
komos” ir visos kitos knygos.

Redakcijai prisiųsta

“Venta”, spaudė 
Druckerei und 
GmbH, tiražas 

psl. Kaina nepa-

Antanas Vaičiulaitis, Valenti
na, Romanas, Antroji pataisyta 
laida, Viršelis paimtas iš pirmos 
laidos, išleido 
Schweinfurter 
Verlagsantalt 
2000 egz., 142 
žymėta.

Mykolas Vaitkus, Čirikšas 
Siaubė, novelė, išleido leidykla 
“Vaga” JAV 1951 m., iliustracijos 
ir viršelis dail. P. Osmolskio, ti
ražas 1000 egz., 88 psl., kaina ne
pažymėta. - -

Tėvų Pasakos, iš lietuvių liau-

mės Ūkio Akademijoje palieka...” Motina, be abejo, nesuprato, 
koks tai darbas, bet dabar jis pats, kaip iš dangaus nukris, ir viską 
paaiškins... Ir tik čia, būdamas vienas, jis staiga pagalvojo, kokį 
dideliai neišpasakytą džiaugsmą mažoje molinėje troboje Gulbiniš
kiuose išgyveno motina, sužinojusi, kad jam įteiktas diplomas. Ji 
taip susijaudino dar prieš 5 metus, kada jis iš Kauno grįžo ir įbė
gęs sušuko: , “Mamule, egzaminus išlaikiau! Į akademiją pri
ėmė!” Motina negalėjo patikėti, kad jos sklypelninkės Berteškienės 
sūnus — akademijos studentas. Ji tik pasakė: “Kad tėvulis būtu 
gyvas...” A<į •

Lietus apsiramino. Juozas kyštelėjo galvą — jau tik dulksnojo.
— Reikia eiti, kad vėl nesusimanytų pilti kaip iš kibiro, — nu

sprendė jis.
Bet pirmieji žingsniai parodė, kad kelias bus sunkus. Išėjus iš 

grįsto stoties kiemelio, batai klimpo iki kulnelių. Stipriai prisi
spaudęs portfelį, Juozas aklai šoktelėjo per griovį ir dar labiau 
paspaudė žingsnį. Aplinkui buvo tylu, šnabždėjo lietus. Netoli jau 
buvo Gulbiniškiai — “Mičiūrino kolūkis”.

— Ir kaip reikės visas šitas vietas atsisveikinti ir jau visam 
laikui? — mąstė Juozas.

Kaip atsisveikins gimtą kaimą, mamulę? Apie tai jis pagalvojo 
tik pirmą kartą, nors su džiaugsmu ir dažnai svarstė tai, kad grei
tai motina persikels gyventi pas jį į Kauną. Tiek kartų, kai Juozas 
išvažiuodavo vienas, traukiniui pajudėjus ji greitai tipendavo pe
ronu, nutrūkstančiu, susijaudinusiu balsu šūktelėdavo: “Para
šyk!” O dabar jie drauge įlips į vagoną. Ir ką pajus motinos šir
dis — širdis, kurią nesuskaitomas skaičius vasarų ir rudeniu pri
rišo prie šio žemės kampo? ...

Juozas jau Leidosi į daubą. Bet čia žemė praskydo, takas ėmė 
virsti purvina koše. Mėgino šokti atgal į kelią, bet buvo dar blo
giau. Nebuvo galima ištraukti kojas. Ir štai visai netoli išgirdo 
arklių prunkštimą, žmogaus balsą: “Nu-e... Na, šyvoji! Nu-e...” 
Šiaip taip prisikapstęs arčiau, Juozas įsiklausė. Storas skardus 
balsas negalėjo priklausyti kam nors kitam, kaip tik Staniukynui 
— dėdei Mikui. Matomai, ratai buvo įklimpę pačioje žemiausioje 
daubos vietoje.

— Dėde Mikai! — balsiai šūktelėjo Juozas jau ištiesta ranka 
atsimušdamas į vežimo galą, — jūs paskęsti užsimanėte?

— Paralius, o ne lietus. Tokį kelią, tokį kelią niekais pavertė... 
O pats kas būsi? — jau įtartinai kažkur iš po priešakinių ratų atsi
liepė dėdės balsas. Matyti jis mėgino padėti arkliams ištraukti ve
žimą. Paskui Juozas iš balso suprato, kad dėdė išsitiesė.

— Vajegis, tai kelmas. Argi nesupranti, kad Berteškienės Juo
zukas, — nuo vežimo pasigirdo čirpiantis balsas. Juozukas pasuko 
galvą ir tamsoje įžiūrėjo kažkokią dvigubą figūrą. Tai buvo Sta- 
niukynienės balsas. Visada Juozui rodydavos, kad šalia malonaus 
dėdės Miko boso čirpia nesuderintomis stygomis kaimo smuikas. 
Ir šituos du balsus, ypač kada jie drauge, pažintum bet kokio tam
sumo naktį.

— Berteškutis? — vėl pasigirdo. Ant vežimo buvo dar viena 
moteris. Juozas suprato, kad tas antras balsas priklausė tai pačiai 
moterėlei, kuri slėpėsi nuo lietaus stotyje. — Tai jis ir buvo iš 
traukinta Aš kvailė nepažinau. Ot vaikas, būtų kartu važiavęs, 
o dabar išbrido apavą.

Tuo tarpu dėdė Mikas prašančiai suriko ant arklių, pliaukšte
lėjo botagu, bet vežimas tik subraškėjo ir pasiliko įklimpęs.

— O žinote, — pasakė Juozas, — gal moterys išliptų, mudu, 
dėde Mikai, ištrauksime ratus. Šiaip tai tik arklius nuvarysite.

— Nieko, kolchoziniai, — sučirpė nuo viršaus moterėlė, — bet 
po teisybei — gal išliptume. Dar ratus sulaužysim, bus bėdos. Tai 
lipam, Petrūnėle.

kolūkį stojo, “rodosi, kad dvarą į bendrą atiduoda”. O to dvaro bu
vo tik keli šimtai akrų ir beveik tuos pačius valdyba daržui pa
liko. Juozas ranka užčiuopė vežime šiaudais uždengtą medinę 
skrynią.

— O čia dar kažkas sunkaus?
— Visokia kvaraba. — atsargiai lipdama iš vežimo ir, turbūt, 

sijoną saugodama, paaiškino Mikienė, — pirmininkas išdegėlis at
bėgo ir rėkia: “greičiau į stotį, tiesiai iš traukinio paimkit... ki
taip sėja susitrukdys”. Aš sakau seniui: “Gal nevažiuokim. Lyno
ja”. O jis ne. .
* Juozas užmetė ant vežimo sėdynės portfelį. Padėjo iškelti skry
nią. Paskui drauge su dėde Miku įsirėmė pečiais. Arkliai lengvai 
ištempė ratus. Vėi viską sukrovė, susėdo. Nors jau už varsnų turėjo 
prasidėti kaimas, bet važiavo drauge.

— Seniai nesimatėm. Kaip gyvenat kaimynėliai? — linksmai 
paklausė Juozas. Lietus vėl pradėjo stiprėti. Dėdė Mikas nuikte- 
lėjo arklius. Juozas giliau įtraukė galvą į apykaklę.

— Skurstam kaip galėdami, — kažkur iš po storos skaros atsi
liepė Mikienė.

— Nė jau skurstam, nė ką... Boba penkis andarokus įsitaisė. 
Duonos iki kaklo. Kazelį ant kambario atidavėm. Mieste mokslus 
eina ... — bumptelėjo dėdė Mikas.

— Vegis, to betrūko. Duonos neduotų. Dirbam, triūsiam, šven
tos dienos nematom*

— Rugius vežant. Ir tai kartą. -
— Kad ir rugius vežant!... Palauk tu bedievi. O rytoj kas bus? 

Juozuk, klausykit, Jūs mokytas žmogus. — kreipėsi į Juozą Mikie
nė. — Ar gali varyt šventą dieną dirbti?

— Negi kas tave varo? — jau pyktelėjo dėdė Mikas.
— O Petronėlė ką pasakojo? Jau ši vakarą “Jaunosios Gvardi

jos” ir “Vienybės”” žmonės išvaryti į Dambrauką prie upės. Rytoj 
kas pas mus į susirinkimą atvažiuoja — ar ne iš Dambraukos? 
Irgi varys. Sumislino kažinką budavoti. Tai jau visus metus akme
nis kilnosim.... ’

Norėdamas pakreipti šneką Juozas paklausė:
— O kaip mano mamulė laikosi?
— Vargšė! — lyg vien apie tai būt galvojusi, iš karto atsiliepė 

Mikienė. — Avimis seną moterį apkrovė. Ir jau dikčiai suseno. 
Vaikėti pradeda... Anagi, tai juk Berteškų pirkioj dar žiba. Ar 
ne, tėvai?

— Aa, — patvirtino dėdė Mikas. — Berteškų lempa.
— Sakau gi, klapato mamulei ir dieną ir naktį...
Juozas atsisuko. Iš tiesų, netoli kelio pro lietaus miglą spinksėjo 

gelsva švieselė. Čia prasidėjo “Mičiūrinas”. Jeigu kaimo viduryje, 
medžiuose paskendusioje sodyboje gyveno šimtamargis Norkevi- 
čjus, tai pačiame pakraštyje tiesėsi sklypelninkų pirkelės. Ir pačią 
Kraštutinę prieš daug metų nuosavomis rankomis susikrėtė Norke- 
vičiaus samdinys — Berteška. \

— Tai jau ir namie. Ačiū, kad pavežėt.
— Nėr už ką, Juozuk, — čirptelėjo nuo vežimo. — Tik jau ne

pasididžiuokit, užsukit. Nors giros išgersim.
Tik keli žingsniai buvo iki pirkios. Tiesiai į lempelę leidosi 

Juozas. Įlindo pro kampinę tvoros skylę į sodelį, praėjo pro obelę, 
kurią tėvulis sodino jam dar visai mažam šalia vėpsant Įėjo .į 
priemenę. Apgraibstomis stumtelėjo duris... Atdaros.' Įėjo — 
nieko. Nagi, kur mamulė? Numetė portfelį, sumirkusią kepurę. 
Toks pažįstamas kvapas — šitokį kvapą gali turėti tik vienintelė 
pirkia pasaulyje, ir tik gimtoji. Nusivilko paltą. Kampe stovėjo 
baltai užtiesta lova. Ant stalo šalia žibalinės lempos gulėjo kelios 
knygelės... Aišku, mamulė tuojaus ateis... Ir tuo metu už galinio 
lango sušlepsėjo greiti, beveik bėgą žingsniai, suskambėjo balsas. 
Girgžtelėjo durys ir Juozas atsistojo. Tarpduryje stovėjo motina. 
Tokia mažutė, raukšlėtu, džiaugsmingai nušvitusiu veidu...

dies pasakų lobyno parinko ir . 
skaityti paruošė A. Giedrius, 
iliustravo J. Kaminskas, I kny
gos 1951 m. PLB Vok. Kr. Vald. 
Knygų Leidyklos leidinys Nr. 2, 
tiražas 2000 egz., 152 psl., kieti 
viršeliai. .

Vincas Jonikas, Sielvartd'Rau- 
dos, iliustravo dail. J. Dobkevi- 
čiūtė-Paukštienė, išleido “Ven
ta” 1951 m., tiražas 500 ėgz., spau
dė Schweinfurter Druckerei und 
Verlagsantalt GmbH., 58 psL, 
kaina nepažymėta.

Bulletin Lithuanien, NN-2^3-4, 
Juin-novembre 1951, Service d* 
information et de dokumentą- 
tion, periodique bimestriel, Di
rection-Redaction: 5, rue de Mes- 
sine — Paris 8, Directeur S. Bač- 
kis, 36 psl.

Aidai, 1951 m. Nr. 10, 433-380 
psl. Rašo A. Liaugminas, K. Pakš
tas, B.* Auginąs, C. Grincevičius, 
vysk. Pr. Būčys, P. Obcarskas, H. 
Nagys, Vacį. Biržiška, platūs ap
žvalgų skyriai, 10 iliustracijų, ga
le visų 1951 m. turinys.

Ateitis, gruodžio mėn., 1951 m., 
245-268 psl. Gale 1951 m. turinys.

Lietuvių Dienos 1951 m. Gruo
džio mėn., 24 psl. Numerio dė- ’ 
mesio centre JAV Liet. Bend
ruomenė, ALTS, a.a. vysk. Bū
čys, LKFondas, f. artistas Mayon 
Tautkus, gausu iliustracijų iš pa
saulio liet, gyvenimo ir Lietuvos.

1952 m. kalendorius, išleido 
“Skautų Aidas”, red. Stp. Kai
rys, meninė priežiūra V. Brię- 
kaus, spaudė “Bangos” sp., To
ronto, Ont.

Tai pusmėnesiais nuplėšiamas 
kalendorius, pritvirtintas ant 
žalsvo lietuviškų raštų drobės 
audinio kartono su lietuvaitės, 
prie darželio vartelių vaizdu vir
šuje. Formatas nedidelis. Kalen
dorius įdomus ir iš visų išsiski
ria tuo, kad tai nėra lipdinys

skoningais grafiškais vaizdais iš
puoštas—beveik kiekvienas pus
mėnesio lapas papuoštas vaizde
liu, primenančiu kurį sukaktuvi
nį lietuviško gyvenimo įvykį kr 
simbolizuojančiu metų laiką.

Skautų Aidas, 1961 m. gru>- 
džio mėn., Nr. 12, 24 psl.

Laiškai Lietuviams, 1951 11, 
gruodžio mėn., VoL 2. Nr. 12, lf9 
-192 psl.

Š.K.A. Aidai, 1961 — Z
Nr 2,32 psl. ’ ■

Saleziečių Balsas, Ne
nis leid., II m., 1951 m. k 
mėn. 2 (3), 96 psl

Moterų Dirva, 1951 m. gruo
džio mėn., Nr. 12, 24 psl.

Muzikos Žinios, 1951 m. gruo
džio mėn., vol. XI, Nr. 4 (131), 
16 puslapių.

•clmikos žodis, Nr. 9,1951 m.
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

SAUSIO MĖN

IŠPARDAVIMAS

WINDSOR, Ont

Sav. J. BEŽINSKAS WINNIPEG, Man

r

ELEKTRINIS
ŠILDYTUVAS

Ziem. paltams, kostiumams, kai
lių apykaklėms, žiem. švarkams, 
kaklaraiščiams, pižamoms, kai- 
kuriems marškiniams, šalikams, 
vilnonėms liemenėms, įvairiems 
megztukams, sporto švarkams ir 
kostiumams pagal užsakymą.

3. $8.000. Runnymėde Avė. 6 
kambarių mūrinis, su gara
žu namas. Įmokėti $2.200.

TEL.
EM 3-2131

Budime

Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

24
valandas

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

mūrinis, 
senumo 

elįs kie-

Įvairiausių rūšių geriausius 
“TARCAN” ventiliatorius 

pirkite tik pas firmos atstovą

Patrician Mfrs. 4.td.
293 King. St W. Tel WA. 2381 

TORONTO, CANADA

2. $7.300. Sunnyside rajone. 
6 kambarių atskiras, su pri
vačiu įvažiavimu ir garažu 
namas. Įmokėti $2.300.

..s.-. .

4. $11.900. Bloor — Ossington. 
7 kambarių mūrinis, dviejų 
aukštų namas, 2 vonios. 
Įmokėti $4.000.

Veiks turtingas bufetas, gros Havajų gitarų džaskapela.
Rengėjai.

Šių nietų sausio mėn. 12 dieną, 8 vai vakaro 

355 Clarence St. Londone, Ont. 
rengiamas pirmas šiais metais didžiulis 

ŠOKIŲ VAKARAS

Bendra Kalėdų eglutė
Sekmadienį, gruodžio 30 ‘ d. 

kroatų salėje surengta Kalėdų 
eglutė vaikams, kurioje be ma
žųjų dalyvavo tėvai ir dalis jau
nimo. Prie gražiai išpuoštos sce
noje eglutės, vaikai atliko savo 
programėlę: padainavo, pašoko 
ir padeklamavo eilėraščių, o Ka
lėdų senelis (p. Baleišis) • papa
sakojo apie Lietuvą ir Kalėdas. 
Buvo parodytas gyvasis paveiks
las “Pavergtoji Lietuva”. Kalėdų 
senis gausiai apdovanojo mažuo
sius ir dar juos pakvietė prie 
bendros vakarienės. Vėliau suau
gusieji dar pasišoko. Prie eglu
tės paruošimo pasidarbavo mo
terų grupė vadovaujama p-lės 
Viktorijos Kažukauskaitės.

Lietuviška spauda
Tenka apgailestauti, ne visi 

uoliai skaito. Atsiranda nuomo
nių, esą brangu, o naudos maža. 
Tuo tarpu tokiems išgėrimai ne
brangūs ir praleidžiamas prie 
kortų laikas lyg būtų naudinges
nis. Dauguma supranta savo 
spaudos reikšmę, ją skaito ir re
mia. Štai pavyzdžiui, pp. V. 
Čiuprinskų šeima, susidedanti iš

Religiniai reikalai
Turime savą kleboną ir sekma

dieniais liet, pamaldas. Tokiose 
pamaldose dalyvauti ne tik mūsų 
religinis, bet ir tautinis reika
las. Tai ypač turėtų atsiminti 
^‘nepraktikudją*** ir “miegaliai" 
katalikai. Būtų gera, jei gerb. 
klebonas pamaldų laiką iš 9 vai. 
nukeltų vėliau, kad dirbantieji 
naktinėse pamainose pailsėję ga
lėtų suspėti į liet, pamaldas.

Parapijiečiai, norėdami išlai
kyti savą kleboną, laisvai apsė
dėjo tam tikru mėnesiniu mo
kesčiu. E. Barisienė. :

Metams garantija. 15% pigiau negu krautuvėse. 
Pristato į namus.

$14.300. Bloor — Crawford. 
9 didelių kambarių, atskiras 
mūrinis, 2 virtuvėmis, na
mas. Didelis kiemas ir gara
žas. Įmokėti $4.500.

Vilnoniai kostiumai — pilna kaina $62.50 — yž $46.50

GERIAUSIAS DOVANŲ PASIRINKIMAS 
naujai atidarytoje liet parduotuvėje 

“THE TIMES”
CIGAR AND GIFT STORE

Megztiniai — $8.95 — už $6.35

863 BLOOR STREET WEST
(prie Ossington Ave.)

THE TWO LITTLE
JEWELLERS

Mūsų krautuvėje turime didelį pasirin
kimą: laikrodžių, deimantų, brangak

menių ir sieninių laikrodžių.
•

Taisome įvairių rūšių laikrodžius. Ga
lite mokėti grynais arba duodame 

išsimokėjimui. Kalbame ukrainiškai
Užeikite į
558 QUEEN ST. WEST, TORONTO 

Tel. E M4-0047

KEPAME
juodą ir baltą ruginę duoną.

Taip pat priimame užsakymus 
sviesto tortams ir kt. 

pyragaičiams.

ESTO BAKERY
1017 Pape Avė., Toronto, Ont. 

Telef. GL. 2607 
vakarais LL. 6173.

Savininkas S. Krabi.

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.
Suite 410,

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

Skambinti telefonu LO. 3647
NORRIS FUEL CO.

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

LIETUVIS ELEKTROS — 
RADIO TECHNIKAS 

Taisau įvairių firmų radio 
aparatus ir kitus šios srities 
darbus atlieku. Pareikalavus 

atvyksiu į Jūsų namus. 
Skambinti po 4 vai. vak. Tel. 

MU. 1364.
ANT ČEPONIS

564 Indian Grove, Toronto

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

Jūsų patarnavimui

Atstovauju:
MIDDLETON Real Estate
343 SPADINA AVE. TEL EM. 4-68«8 

Namų adresas: 213 Keele

Marškiniai — $5.95 — už $4.95

1. $6.000 Bloor — Bathurst 6 
kambarių su garažu namas. 
Įmokėti $2.500.

Kaklaraiščiais — $2 ir $1.50 — už $1.25

Jei norite pirkti ar parduoti 
namus, apartmentus, kotelius ir k t. biznius, mes mielai 

suteiksime sąžiningą patarnavimą. 
Pardavimui turime didelį pasirinkimą.

Prašome kreiptis: •

— Gruodžio 31 d. St. Paulo ko
ledžo salėje įvyko Naujųjų Me
tų sutikimas. Tai tretieji metai 
sutinkami Wpg. lietuvių šeimy
niškoje savoje aplinkoje. Bažny
tinis Liet, komitetas nuoširdžiai 
dėkoja parengimo vaišių šeimi
ninkėms už jų darbą. Sutikime 
dalyvavo virš 150 asmenų. Prieš 
vaišes koledžo koplyčioje buvo 
trumpos pamaldos. >

— Sausio 1 d. St. Paulo kole
džo koplyčioje įvyko iškilmingos 
pamaldos už žuvusius partizanus. 
Pamaldas užprašė iš miško at
vykę lietuviai praleisti Kalėdų 
švenčių. Jas atlaikė kun. J. Ber- 
tašius.

— Wpg. Lietuvių šeštadieni
nei mokyklai patalpos gautos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje 191 Austin Ave. Šiais me
tais mokyklos išlaikymas yra žy
miai pasunkėjęs, nes teks mokė
ti už patalpas. Tačiau pačių tė
vų pareiga yra rūpintis savo vai
kučių lietuvišku švietimu, taip 
pat tikimasi gauti pašalpos iš vie
tos lietuviškų organizacijų.

— Gruodžio 29 d. pakrikštyta 
Everesto ir Eugenijos Federavi- 
čių dukrelė Elena Violeta.

— Šiais metais viena Montre- 
alio naftos b-vė Wpg. statys naf-

1212 Dundas St. W. Tel. LA. 9547 
Krautuvė atidaryta nuo 8 iki 10 vai. 
vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 10 v. v.

6. Indian Rd. — High Park 
Blv. 12 kambarių,^2 moder
nių butų. Atskira
2 aukštų, 18 met 
namas. Labai di 
mas. Privatus įvažiavimas.
3 garažai Įmokėti $7.000. Kailių apykaklės švarkams — $27.50 — už $23.50

penkių asmenų, iš jų tik vienas 
dirbantis, o visdėlto nepagaili do- 
leriuko 5-kiems lietuviškiems 
laikraščiams bei žurnalams užsi- 
sakytiš Šis gražus pavyzdys tegul 
paskatina vindsoriečius 1952 m. 
daugiau lietuviškų laikraščių ir 
knygų skaityti. “Tėviškės Žibu
rius” galima užsisakyti kiekvie
ną sekmadienį po pamaldų ar 
bent kokiu laiku namuose, 575 
Giles Blvd. W. pas E. Barisienę. 
Čia pat galima užsisakyti “Atei
tį”, “Aidus” ir “Laiškai Lietu
viams”.” *

LOMA 
fete studija 

984 DUNDAS ST. W. 
TORONTO

Telef. ME. 8967

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS — vaistininkas

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

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

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

skleidžia malonię ir stiprię šilimę 
pigiausia kaina. Nepraleiskite progos 

įsigyti šį šildymo prietaisę 
tik už s19.50

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

valyti viską duokite žinomai 
. y firmai: *»:

138*46 Claremont Str. - Tel. WA. 4557
30 metų valymo patyrimas

PEKBY MEN’S SHCP
2576 Yonge St., Toronto, TeL H Y. 9624

Savininkas L. SALMONAITIS

Works
Specialybė: 

Cheminis valymas įvairių 
rūsių užuolaidų.

DĖMESIO!
Valgyklą

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

• skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos

Kostiumai pagal užsakymą — $72.50 — už $58.00

St Catherines, Ont
— Prieš pat Kalėdas Me Kin- nė stipriai reagavo ir laiku buvo 

mos pašaukė beveik visus lietu-' pasiųsta į Paryžių virš 100 indi- 
vius prie darbo. Šiuo metu St. vidualių pareiškimų-laiškų, kur 
Catharinėj yra 6 lietuviai bedar-' anglų kalba buvo išdėstyti Stali- 
biai, kurie kasdien tiki galį būti no bei jo klikos visi daromi žyg- 
pašaukti prie darbo.

— Radus spaudoj VLIKo pir

Namų apartamentams, svečių 
kambariams tik PATRICIAN 
šildtuvas. Jis puikiai šildo be 
alyvos ir žibalo dūmų kvapo. 
Atvykite į mūsų demonstravi
mo įstaigą — įsitikinsite kaip 
puikiai veikia šis šildytuvas.

Kreipkitės į mūsų atstovą... 
lietuviams .

P. VIDUTI, : : 
vakarais skambinkite jam 

LA. 9830, įstaigos tel. WA. 2381

1952 m. sausio mėn. 26 d. 6 vaL vak. ukrainiečių salėje, 
Niagara St. 177, ST. CATHARINES Liet. Bendruom- V-ba rangia 

linksmą šokių vakarą
su kietais ir minkštais išgėrimais bei užkandžiais.

Gros vietinė pagerinta kapela.
Maloniai laukiami ne tik vietiniai svečiai, bet ir svečiai iš kitų 
kolonijų: Wellando, Niagara Falls bei Toronto. Atvykę nesigai
lėsite — pradedant Naujus Metus — reikia pradėti linksmai.

St. Catharines Liet. B-nės V-ba.

g ^niegamąjj!
ldQ: lovų-sofų, Philips radio, skalbimo 
Geros išsimokėjimo sąlygos

COLLIS Furniture Company
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina Ave.) , Telef. PL. 8094, PL. 8095 .

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

g jjr Garantuotas saugojimas. Mokama 
įį atsiimant Garantuojama.

I Pasiimame ir pristatome.

darbiai mūsų Tėvynėje.
Be to, buvo parašyti virš .10 

mininko prel. Krupavičiaus pa- laiškų tuo pačiu reikalu į Pary- 
raginimą atsiliepti individualiai žiu nuo St. Catharines miesto 
į Jungt Tautų Org. Paryžiuje po- ' augštų pareigūnų, 
sėdžius St. Catharines visuome-l . Korespondentas.

SUDBURY, Ont
Mokyklos vakaras

Sausio 19 <L, šeštadienį, žino
moje Kroatų salėje 251 Kathleen 
St., Sudburio Tump-Vaižganto 
šeštadienio mokyklos Tėvų Ko
mitetas ir mokytojai ruošia di
delį, pirmą šiais metais, lietuviš
ką šokių vakarą su bufetu ir ge
riausios rūšies alumi. Šokiams 
gros dar iki šiol lietuviams ne
grojęs pilno sąstato šaunus or
kestras.

Pasinaudojant ta proga išnuo
mojamomis salėmis bus taipjaat 
ir vaikų eglutė, vaikų vaidinimai, 
baletas, deklamacijos ir Kalėdų 
senelis išdalins dovanas visiems 
mokyklinio ir nemokyklinio am
žiaus lietuviukams.

Kad suaugusiems liktų pakan
kamai laiko pasišokti, pradžia 6 
vai. vak. punktualiai.

Prašome mielus Sudburio ir 
apylinkių lietuvius nesivėluoti ir 
savo apsilankymu moraliai ir 
materialiai paremti ir pagerbti 
lietuvišką mokyklą. Galima atsi
vesti ir savo draugus bei gerus 
pažįstamus.

Kanados draugystės pobūviai
Jau du kartus Kanados Legio

no salėje (Canadian Legion 
Hall) įvyko naujųjų ir senųjų 
kanadiečių susidraugavimo po
būviai su paskaitomis, menine 
dalimi, šokiais ir kavute. Įėjimas 
laisvas. Prieškalėdiniame pobū
vyje gražiai padainavo solo vie
na vengrė, senųjų kanadiečių 
choras, o po to visi drauge gie
dojo kalėdinių giesmių. Vėliau 
buvo šokiai, kuriems grojo vo
kiečių orkestras. Sekantis pana
šus pobūvis įvyks sausio 16 d. 8 
vai. vakaro. Lietviai taip pat yra 
pakviesti dalyvauti su menine 
programa.

Pažvelkite į šį modęr
TURIME: įvairių kambariams ir virtuvėms modernių 
mašinų, šaldytuvų, gazo, elektros ir anglies krosnių.

matoje numatyta per 10 milijonų 
dolerių.

Padėka
Gerb. kun. B. Mikalauskui, OF 

M, buv. Wpg. lietuvių Dvasios 
Vadui, paaukojusiam Liet. šešt. 
mokyklos reikalams $17, nuošir
džiai dėkojame.

Tėvų Komitetas.

Winnipego lietuviams
Pranešame, kad Maž. Lietuvos 

atvadavimo sukakties minėjimas 
įvyks sausio 13 d. 12.15 vai. YM 
CA patalpose.

Kviečiame tautiečius gausiai 
dalyvauti susirinkime ir pasiįdo- 
mauti klausimu, kuris gal būt 
bus vienas iš opiausių mūsų atsi- 
statančios tėvynės.

KLB Winnipego Apyl. V-ba.
J 

Vaikų šventė
Sekmadienį po Kalėdų lietu

vių salėje įvyko vaikų šventė— 
eglutė. Atsilankė ir Kalėdų sene
lis su dovanų maišu.

Programoje Milda Bujokaitė, 
vos 4 metų, pašoka baletą. Po to 
pamatėme didesnes šokėjas: Li
ną Čingaitę. Danguolę Januškai- 
tę, Nijolę Rutkauskaitę, o prie 
jų dainose prisidėjo Verutė De- 
mereckaitė ir Lyda Strikaitytė. 

I Vyrų sutartinė nuskambėjo trau
kiama: Arūno Bujoko, Arvido 
Krikščiūno, Algio Malinausko, 
Margio Matulionio ir Radzevi
čiaus. Didesniųjų grupę atstova
vo Irena Pranevičiūtė ir Gražina 
Zavackaitė dueto pianu. Smui
kininkas Jonas Šmaižys, akom
panuojant poniai Jaflek davė 
progos išgirsti klasinės muzikos.

Po visų grožybių susijaudinęs tos rafineriją. Tam reikalui są 
Kalėdų senelis atrišo savo maišą. 
Neliko liūdinčio, nes neliko neap
dovanoto. Atsisveikindamas se
nelis palinkėjo būti geručiais ir 
kitais metais pažadėjo aplankyti.

Šokius mokino Bujokienė, cho
rą paruošė p. Šopaga’, eiles ir kit
ką p. Čingięnė, o visa rūpesčių 
našta teko tėvų komitetui.
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Gydytojas

chirurgas
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

tekt; WA 3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI 

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

Bathurst Medical Building 
Telef; EM $-6373 Toronto

Dr. WILLIAM J. ZINCHESLN
B.A., M.D., L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų

386 Bathurst St. Toronto 
TeL WA 1344

. DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACIINA

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

386 Bathurst St. Toronto 
. TeL EL 6515

AKIŲ SPECIALISTAS 
M.STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst. Telef. EM 3-6373

BR. BUKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTS

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

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

Tel. LYndhurst 0052

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O

Pritaiko akinius visiems akių 
defektams. Ištiria akių ner
vus, kurie dažnai sukelia gal
vos skaudėjimų ir nervingumą 

Kalba slavų kalbomis
" 470 College St W. Toronto 

TeL RA 3924

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

73 Adelaide St. W.
Room 322

Telefonas EL 3161
Toronto

SKIFF’S
VALYMAS — 

PROSĄ VIMAS — 
PATAISYMAS — 

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St West Toronto 

Telefonas EM 4-6649

DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis.

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

Res. tel. LY 5797

MANN-MARTEL

$3.500 įmokėŲ- Balansas $7.000. 
*’6 kambarių mūrinis na- 

f mas, moderni virtuvė, aly
vos apšildymas. Vieta ga
ražui.

BLOOR—INDIAN RD. ;
$11.500 atsikiras mūrinis duplex.

10 kambarių, 2 virtuvės^ 2 
vonios. Karšto vandens ap
šildymas. Garažas. Priei
namas įmokėjimas. Geras 
pirkimas 2 šeimoms susi
dėjus.

BLOOR—RUNNYMEDE 
$14.900. Gražus, naujai dekoruo

tas,. mūrinis, 6 kambarių 
namas. Šoninis įvažiavim.

INDIAN RD.
$16.500. 8 gražaii dekoruoti kam

bariai, atskiras mūrinis na
mas. Karšto vandens su 
alyva apšildymas. Didelis 
gražus sklypas su šoniniu 
įvažiavimu. 2 moderniškos 
virtuvės. Geras pirkimas.

PARKDALE
$7.000 įmokėti. Balansas $11.000. 

Didelis, atskiras mūrinis 
namas. 3 atskiri butai po 
5 kamb. 3 vonios. Karšto 
vandens ir alyvos apšil
dymas. 2 butai laisvi.

Visais namų pirkimo ar pardavi
mo reikalais kreipkitės į 

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

MANN & MARTEL
REALTORS

Jis neapsistatė
' — Cha, cha, cha! Na, vyruti, 

tu vakar apsistatei. Visa gatvė 
matė, kai tu prieš langą vakare 
bučiavai savo žmoną.

— Cha, cha! Tu pats apsistatei. 
Aš vakar visai nebuvau namie.

Abu ne pėsti
Velionis B. Shaw mėgo pasi- 

kandžioti su W. Churchilliu. Vie
ną kartą B. Shaw pasiuntė Chur- 
chilliui 4 bilietus į savo dramos 
premjerą, o laiške rašė:

“Tikėdamasis, kad Mr. ir Mrs. 
Churchill mielai pamatys mano 
dramą ir kartu atsives du bičiu
lius — jei tokių būtų”...

Churchill pasiuntė bilietus at
gal su prierašu:

“Mr. ir Mrs. Churchill už kvie
timą labai dėkingi Mr. Shaw, bet 
apgailestauja, kad premjeroje 
negalės dalyvauti. Antrąjį pasta
tymą jie mielai aplankys — jei 
tik toks dar bus”.

Perilgai laukti
Krautuvininkas: Labai gaila, 

tačiau, kol neatsilyginsite už 
anksčiau paimtas prekes, mes 
negalėsime išpildyti jūsų naujojo 
užsakymo.

Klijentas: Taigi gaila... Aš 
taip ilgai laukti negaliu. Prašau 
paskutinįjį mano užsakymą nu
traukti ...

-r-Jęaljfcjimo’, Ji* tęsiasi per vi
są 'Sibirą'. Jos greičiau kaip per 
3 metus beveik niekas nepereina.

Mįslė ’
Maskvos kanalu plaukia Stali

nas su politbiuru, ministerial ir 
partijos centro komitetu. Kas iš
sigelbėtų, jei laivas nuskęstų?

Atsakymas: Sovietų Rusijos 
tautos.

Būtų geriau priešingai
Bolševikinis poetas giriasi:
— Tiek ugnies aš įlieju į savo 

dramas!
— Būtų geriau priešingai!
Politinio švietimo pamokoje 
Politrukas klausia kareivių: 
— Kodėl mes Tarybų Sąjun

goje sienas laikome uždarytas?
— Kad gyventojai neišlaksty- 

tų, — atsako vienas.
Abiejų nebus

Susiginčijo kartą du vaikai — 
amerikonukas ir ruselis. Ameri
konukas pagaliau klausia:

— O šokolado pas jus yra?
— Nėra. Bet pas mus yra Sta

linas.
— Stalinas ir pas mus gali 

būti!
— Tada pas jus nebus šoko

lado.

MANNING CARTAGE
& MOVERS

184 Manning Ave. 
Tel. WA—0791 

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyru batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St W. Toronto 

(prie Gladstone)

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St W. Toronto
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

Canard laivų bendrovė, 
kurios laivais ir ne vienas lietu
vis yra atvykęs į Kanadą, buvo 
įkurta 19 amž. pirmoje pusėje 
iš Halifaxo kilusio Samuelio 
Cunard. Jo laivai dažniausia ir 
plaukdavo iš Anglijos pirmiausia

Pagal tautos būdą
Seno anekdoto nauja versija 

dabar plačiai kursuoja tarp JAV 
lietuvių. Tai apie dramblį. Tema 
buvo pavesta parašyti kelių tau
tybių rašeivoms. ‘ Anglas savo 
veikalą pavadino: “Drambliai, 
kuriuos aš sumedžiojau Indijoj”, 
Prancūzas: “Dramblio meilė”.
Mistiką mėgstąs rusas darbą pa-! į Halifaxa, o iš čia toliau į Bos- 
vadino: “Dramblys. Ar iš viso yra 
tokia kreatūra?”. Nuoseklus vo
kietis veikalą pavadino: “Dramb
lys: jo psichologija, anatomija, 
jo būdas, jo ateitis — Įvadas į 
šešių tomų veikalą”. Lenkas sa
vo knygą užvardino: “Dramblys 
ir Lenkų problema”, o lietuvis: 
“Vadovaują veiksniai ir dramb-

TAUTOS FONDUI 
Hamilton, Ont.
Aukų dėžutėje Aušros Vartų 

parapijos bažnyčioje $17.86. Gry
nas pelnas spalio 27 d. parengi-' 
mo $150. Viso $167.86. Prisiuntė! 
Hamiltono TF Atstovybė. , 

Gruodžio 17 d. TFondo Atsto
vybė Kanadoje, Hamiltono sky-' 
rius prisiuntė Hamiltono lietu
vių surinktą solidarumo mokes-1 
tį už 1951 m. penkis šimtus dvi-“’ 
dešimt septynius dol. Kiek yra! 
žinoma, tos kolonijos lietuviai de-■ 
da visas pastangas dėl išlaisvini- i 
mo pavergtos Tėvynės Lietuvos. 
Tai be galo gražus pavyzdys, ku- , 
rį turėtų sekti ir kitos mūsų di-' 
desnės kolonijos.

TFondon Atstovybė Kanadoje 
nuoširdžiai dėkoja už rūpestį ir 
nenuilstantį pasidarbavimą Ha- I 
mil tono skyriaus vedėjui p. S. i 
Bakšiui ir jo bendradarbiams. i

Welland, Ont.
LOK surinko pagal aukų la- . 

pus $112.50; spalio 13 d. šokių va
karo pelnas $27.38; iš LOK kasos 
$60.12. Viso $200.

Winnipeg, Man.
TFondo atstovas P. Liaukevi- 

čius prisiuntė aukų $44. Aukojo 
po $5: V. Taliūnas, C. Kurauskas, 
J. Liaukevičius, J. Baranauskas, 
P. Šetkūnas, K. Balčiūnas. Po $2: 
L. Bartnikas, J. Pelikys, J. Saba
liauskas, M- Bukauskas, N. Bal
čiūnas, V. Giedraitis, B. Gierai- 
tienė. _

P. Juozas Aleliūnas prisiuntė 
$139. Gavęs aukų lapą iš p. P. 
Liaukevičiaus, nežiūrėdamas sa
vo nuovargio, surinko tokią gra
žią sumą. Aukojo po $25: J. Ale- 
liūnai iš Forget, Sask., P. ir S. 
Aleliūnai; po $20: P. S. Aleliū- 
nai iš Kisbey, Sask.; po $15: Alf. 
Baniulis, Oxbow, Sask., po $10: J. 
Vaitkus. Kisbey, Sask.; po $5: P. I 
Ražanas, Ant. Baniulis, Oxbow, J 
Sask., J. Labenskai, J. Vasiliaus
kas, P. A. Malinauskai, Regina, 
Sask., A. Jonelionis. $3: B. B. 
Znotinai. $1:: O. Thompson, Buf- 
fait, Sask.

M. Arlauskaitė
TFondo Atstovybė Kanadoje.

Perkant ar parduodant namą skambinkit:
Telefonai: KE. 8515, KE. 851C, LY. 71W '
S. Kuzmickas - Kuzmas

Jūs gausite teisingus patarimus ir sąžiningą patarnavimą •

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 
1169 DAVENPORT RD. (prie Ossington)

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tcny HCRKIS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

. Lietuvių Baldų Krautuvė

— 2448 Danforth Ave., Toronto. — Telef. OX. 4444. — 
Didelis pasirinkimas baldų, radio, televizijos aparatų, šaldytu

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

Lietuviams 10% nuolaida
Krautuvė atidaryta iki 9 vaL vakaro.

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

LAIKRODININKĄ 
turinti 30 metų profesinę praktiką

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

IŠ SOVIETUOS ANEKDOTŲ 
Norėtų toliau

Sovietinis teismas nuteisia vie
ną armėną 10 metų kalėti Solov- 
kose. Paskaičius sprendimą, tas 
klausia:

— O kokia valdžia Solovkose?
— Tarybinė, — paaiškina teis

mo pirmininkas. ,
— Na, tai pasiuskit dar toliau!

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

toną ir Niujorką. Prieš karą 6 
šios bendrovės keleiviniai laivai 
atplaukdavo į Quebecą ir Mont- 
realį. Iš jų dabar tėra likęs 14.000 
tonų Ascania, prie kurio dar pri
jungti Franconia, Samaria ir 
Scythia — po 20.000 tonų. Tai jau 
seni laivai, turį apie 30 m. am
žiaus. Po karo tarp kitko ir į Ka
nadą plaukioja trys krovininiai 
Cunard linijos laivai — Asia, 
Arabia ir Assyria.’Sekančiais 
metais pradės dar kursuoti Adria 
ir Alsatia. ' i

Tuo tarpu pranešama, kad Cu- • Africa.
nard bendrovė specialiai kelio- Stepas Tobakas, prieš kurį lai- 
nėms į Kanadą stato dar du lini- ką gyvenęs Toronte, prašomas 
jinius laivus, kurių vienas bus atsiliepti šiuo adresu: 114 Huron 
paleistas pirmai kelionei 1954 m. st., Toronto, Ont. Tel. WA. 3057. 
birželio bėnesį, o antras 1955 m.
pavasarį. Abu būsią per 20.000 to. Subačių, Jono ir Felikso, prašomi

— Halifaxas. — Paskutinis DP atsiliepti arba apie juos žinantie- 
imigrantų transportas į Kanadą ji maloniai prašomi pranešti: J. 
pereitais metais atvyko gruodžio Gedvilai, 280 Crawford St., To- 
29 d. Jų buvo net 2000. ! ronto, Ont.

Paieškojimai
Bronius Prunskis, 1951 m. ko

vo mėn. 22 d. iš Bremeno laivu 
“Gen. ^Taylor” išplaukęs į Kana
dą, prašomas atsiliepti pusbro
lio: Leg. Malfort Andrus, 3. CS 
PL. Selbha, Fezzan, via Tunnis,

Bakienė Br. ieško savo broliu

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

INSURANCE & REAL ESTATE 
Susikalbu įvairiomis kalbomis.

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

_ ~ LONDON-J'LLR.NIT UJELE-Xa^— -r 
Pilnas baldų pasirinkimas. Minkšti baldai—parduodami nauji 
ir atnaujinami seni. Kalbame europ. kalbomis

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

Maistingiausias,
Lengviausiai virškinamas, 
Pigiausias maistas.

Turįs visų vitaminų yra

Naudokite visų rūšių gaminius vienintelės 
ukrainiečių pieninės Toronte

Lietuviška Baldu Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO” 

. Sav. J. Kamishaitis
899 BLOOR St. W. TORONTO Tel. LO 1438

Patarnauja lietuviams jau 16-ka metų

6

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

Dėmesio!!
Sis kuponas vertas s10.00

jei pirksite prekių už $100.00.

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

LIETUVIŠKAI KALBAS KAILUUNKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai. 

Kailinių taisymas ir persiuvamas. - 
, Duodama lengvam išsimokėjimui 

BERGMAN FUR CO TORONTO
• • . * ' . • 0 i' s *• •

197 Spadina Avė. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE £0
Dirbame pagal užsakymus baldų — chesterfield ir studio — 

komplektus ir parduodame kilimus.
• lovų komplektai,

Kalbame rusų kalba

Ar jūs pageidaujate
pirkti namus, farmas, hotelius ir kitokius biznius Hamiltono, 

St. Catherines ir Toronto rajonuose?
Kalbame visokiomis kalbomis.

Kreiptis A. DAGELIS, Telef. 9-4684 arba 5-1509 
reprezentuoja Kenneth J. Coope, Real Estate Broker 

and General Insurance.
707 Barton St. E. Hamilton, Ont Telef. 9-4684 arba 5-1509.

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

gazo ir alyvos krosinių linijas (transitlining).

54 Indian Trail, Toronto. Telef. LL 2252

Real Estate Brek^ts, Simcoe, Ont.
Didelis šioje apylinkėje (Simcoe, Delhi, Tillsonburg) tabako 
farmų pasirinkimas su neaukštu įmokėjimu grynais, pra- 

. dedant $3000, aukštyn.
Reikalingi du 50^ kompanijonai, su $3000 ir $2500.

KREIPKITĖS Į MŪSŲ BENRADARBĮ

R.R. 6 Simcoe, Ont Telefonas 1542 W. 14 Simcoe

Prityrusi siuvėja 
siuva vestuvines ir šiaip įvairias 
sukneles, naujausiomis madomis.

Papigintomis kainomis. «... Kreiptis po 5 vai. vak.
346 SHAW STREET, TORONTO, ONT. TEL.; LA. 2588

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STINSON’S JEWELLERY
Taiso ir

2186 DUNDAS 
ioda

Garantuotas
Krautuvė atidaryta

459 ROGERS RD. Telefonas JU. 7193

UKRAINIEČIAI SAVININKAI

G. LUKE’S
& •Electrical Appliance Co.

797-799 Dundas St. W. 
Toronto, 

Tel. WA 9228 Tel. WA 9228 
Parduodame 

SKALBIAMAS MASINAS 
DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

Kas pirks šias mašinas, gaus 2-jų metų 
garantiją.

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

Parduodame piano akordeonus

Norėdami elektros reikmenų ar sofų (chesterfiplds) paskam
binkite mums ir mes pristatysime Jums į namus.

“Keiskite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

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

W. TORONTO
žiedus ir visokias brangenybes 
ir prieinamos kainos Savininkas W. WILSON

Telefonas Rf 4411 143 Hamilton St, Toronto
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TORONTO, Ont
Klaipėdos krašto atvadavimo 

uvįų minėjimas . 
‘ sausio 12 d. ra

dio valandėle, transliuojama lai-
Turonte p

. “Žiburių” Spaudos B-vės
X šėrininkų susirinkimas

Pereitą šeštadienį, sausio 5 d., 
“Tėviškės Žiburių” patalpose,

ram visa laikanuobodziautii
MONTREAL, One

Visi į Mažosios Lietuvos I rainos ir Kalėdų seneliui išdali- 
šventę! nūs dovanas buvo šokiai, kuriems

MLBD-jos Montrealio skyrius grojo Melodijos kapela, 
visus Montrealio lietuvius kvie- ’ ... . .

ko lietuviškos valančios iš St įvyko “Žiburių” Sp. B-vės meti- Į 
Cathąrįnes, . o. rytojaus dieną,1 nis šėrininkų susirinkimas. Jfors 
sausio 13 d., 3 vai. p.p. 404 Ba-' miesto susisiekimo streikas 'dalį 

—.—>—-- »— -m šėrininkų ir sulaikė namuose, ta
čiau redakcijos kambarys visif 
nebetolpino ir teko posėdžiauti 
atviromis durimis. i

Susirinkimą atidarė B-vės pir
mininkas A. Rinkūnas, kviesda
mas išsirinkti prezidiumą. Į pre
zidiumą buvo išrinkti pp. K. Ru
sinas, Dr. Šapoka ir J. Gaižutis. 
Susirinkimą vedė K. Rusinas, se
kretoriavo J. Gaižutis. >

Išsamų pranešimą apie pereitų 
metų veiklą ir^dabartinę b-vės 
padėtį padarė b-vės pirm. A. Rin- 
Kūnas. Iš pranešimo paaiškėjo, . 
kad b-vės turto yra už $6005,91. 
B-vės veikla pereitais metais ėjo i 
šiomis kryptimis: 1. “T. Žiburių” 
spausdinimas, 2. smulkūs lietu-

kilmingas aktas ir meninė dalis. 
Iškilmingame akte tars žodį vals
tybės atstovas buv. Klaipėdos kr. 
gubemaL gener. konsulas p. V. 
Gylys, Klaipėdos kr. atstovė p. 
E. Jankutė ir istorikas Dr. Šapo
ka. Meninę dalį išpildys Toronto 
lietuvių parapijos choras ir me
nininkai.

Kviečiame lietuvišką visuome
nę kuo skaitlingiausiai dalyvau
ti. MLB D-jos Toronto sk. V-ba.
Užsiprenumeruokime “Keleivį”

Tai įdomus visiems lietuviams, 
Maž. Lietuvos Tarybos leidžia
mas, mėnesinis laikraštis. Kadan
gi neužsiima politinėmis aktua-

Metinė jo prenumerata $1.75. To
ronte jį galima užsiprenumeruo
ti arba paaukoti Maž. Liet. Ta
rybos leidžiamai spaudai p. Jurk- 
šaičio rūbų krautuvėje, 921 Dun
das, St. W., pas p. Aušrotą, 263 
Havelock St. arba sekmadieniais 
po pamaldų parapijos salėje ir 
pas MLBičiulių Dr-jos narius.

Remkime M. Lietuvos lietuviš
ką spaudą.

MLB D-jos Toronto sk. V-ba.
TLNF šėrus pirko:

Po 100 dol.: inž. Prišas Juozas, 
Kanvydas Albinas; po 50 dol.: inž. 
Vytautas Balsys, inž. Jokūbas 
Sližys, Jonas Tumosas, Jonas Tu- 
mosas; po 25 dol.: inž. Jurgis 
Preikšaitis, Elena Gaputytė, Jo
nas Beržinskas, inž. Algirdas Ci
plijauskas, inž. Juozas Draga- 
šius, inž. Stasys Stasiūnas, Jonas 
Mikolaitis, Jonaitis Stasys, Juo
zas Beržinskas, Adomas Paulaus
kas, Bronius Pakštas, Pranas 
Kazlauskas, Bronius Norkus, Ka
rolius Lembartas, Kostas Kregž
dė, Banelis Stasys, Jagėla Juo
zas, Stasys Šurkus, Puodžiūnas 
Vilius.

Šokių vakaras
Vasario 9 d. 8 vai. vak., 404 

Bathurst St. ukrainiečių salėje 
Toronto oro skautės ruošia šokių 
vakarą su paįvairinimais.

Gros studentų orkestras.
Tramvajų streiko, 

prasidėjusio pereitą savaitę,

ŠI ŠEŠTADIENI — SAUSIO 12 D. - VIS^JSięAUSlME PIRMAJAME 

: DIDŽIULIAME ŠIO MtSIEDO

F
Didžioji ukrainiečių UNF salė — 297 College St (netoli Spadina Avė.) — visiems žinoma. 

Salėje daug vietos, o mašinoms pasistatyti priešais didelė aikštė.
Prieš balių didelių pasiruošimų nereikia — visko bus vietoje. Ponios ruošia turtingą bufetą 

su gausiais valgiais, o užkandai pavilgyti gėrimų taip pat netrūks.
PRADŽIA 7.30 vai. vak- ĮĖJIMAS TIK $1.

O dėl visa kita vietoje susitarsim grojant dideliam ir geram orkestrui.

Ten pat bus galima gauti pavyzdį angliško laiško JT plenumo delegacijoms, reikalaujant su
laužyti tylą dėl mūsų krašto okupacijos, dėl bolševikinio teroro ir genocidinės politikos. 
-Torontiečiai! Mes neturime atsilikti nuo kitų lietuviškųjų kolonijų. Turime atsiliepti į VLI 
Ko raginimą ir atlikti savo lietuvišką pareigą. KLK Kultūros Draugija.

Užuojauta Lietuvai 
Švento Tėvo atstovas Kanado-čia kuo skaitlingiau dalyvauti 

Mažosios Lietuvos šventėje, kuri. . T „ . . . , Tu u
įvyks š.m. sausio 13 d. Montrea- Je Ari“vyskupas Ildebrando 
lyje. '

1. 11 vai. iškilmingos pamaldos 
Aušros Vartų bažnyčioje. Pamal
dų metu gros pp. Lapinai.

2. 15 vai. minėjimas — kon
certas mokyklos salėje 220 Pine 
Ave. W. (netoli Park Ave.) su se
kančia programa:

a. buv. Mažosios Lietuvos at- 
vaduotojų vado, dab. Liet. Gen. 
konsulo pulk. J. Budrio kalba,

b. meninė dalis dalyvaujant 
dainininkėms pp. Ivaškevičiū- 
tėms, dramos artistei p. B. Pu- 
kelevičiūtei, pianistui p. K. Smil
gevičiui ir muzikui p. Gailevičiui.

Aukos skirtos Mažosios Lie
tuvos Tarybos tautinei ir kultū
rinei veiklai remti bei varge 
esantiems Vokietijoje mažlietu- 
viams šelpti.

MLBD-jos Valdyba.
Kalėdų eglutė

1951 m. gruodžio 31 d. Aušros 
Vartų parapijos šeštadieninės 
mokyklos vaikučiai suruošė gra
žią programą eglutei, kuri visų 
ouvo labai šiltai sutikta. Vakaras daug ką neraminantį klausimą: 
patiko ne tik vaikučiams, bet bu- • — Kada Europoje užviešpa- 
vo labai malonus pasižiūrėti ir taus taika ir ramybė? 
suaugusiems. Vakarą suorganiza- i — Tada, kad susidarys antros 
vo ir pravedė šeštadieninės mo- suvienytos valstijos Europoje, iš- 
kyklos vaikučių Tėvų komite- skyrus vokišką nacizmą vaka- 
tas. Vaikučius programai paruo-‘ ruoš ir rusišką komunizmą ry- 
šė mokyklos mokytojai. Po prog- Į tuos.

Antonniti Šv. Kalėdų proga sa
vo laiške kun. S. Kulbiui SJ, kai
po Lietuvos vyskupų įgaliotiniui 

. ir lietuvių kolonijų kapelionui 
Kanadoje, išreiškia savo gilią 
užuojautą dėl kenčiančių lietu
vių ir meldžia Dievo pagalbos 
Lietuvių Tautai.

— Šeštadieninės lietuvių mo- . 
kyklos pamokos pradedamos šį 
šeštadienį, sausio 12 d.

— VI. Juknevičius atidaro sa
vo foto-studiją.

—- Aušros Vartų parapijos sa
lėje ruošiamasi pradėti rodyti ki
no filmas.

— Kun. Papečkys jau atvažia
vo. iš Paryžiaus ir apsistojo Mont- 
realyje.

— Montrealiečiai pp. Čelkiai, 
daugiau kaip pora savaičių viešė
ję Toronte pas dukterį, ta proga 
aplankę ir savo pažįstamus to- 
rontiečius, grįžo į Montrealį.

Kada Europa nurims?
Iš Montrealio p. F. Dubauskas 

prašo paskelbti jo atsakymą į

metams. Į naująją valdybą iš
rinkti: K. Rusinas, L. Šalna, A. 
Rinkūnas, Imbrasas ir E. Abro
maitis. Į Revizijos komisiją — 
B. Sakalauskas, • V. Aušrotos ir 
S. Treigis.

Susirinkimas praėjo labai jau
kioje ir darbingoje nuotaikoje.

Vaikų šventė — eglutė • 
Toronto lietuviškosios mokyklos 
įvyko Trijų Karalių dieną lenkų 
salėje 62 Claremont. Nors tram
vajų nei autobusų nebuvo, didelė 
salė buvo pilna vaikučių su tė
veliais ir svečių, kuriuos pasvei
kino tėvų komiteto pirmininkas 
p. Pusvaškis ir mokyklos globė
jas kun. klebonas.

Šventės programą pravedė gu
vus mokinukas Algis Augusti- 
navičius. Buvo deklamacijos — 
K. Augustinavičius; J. Dailydai- 
tė, V. Augaitis, D. Daugvainytė 
ir Bleizgytė, — pijaninu paskam
bino A. Balkutė ir G. Kauliūtė, o 
didžiąją programos dalį sudarė 
kun. B. Pacevičiaus 2 veiksmų 
vaizdelią “Našlaitės sapnas”, re
žisuotas paties autoriaus, ir mo
kyklos chorelis, vadovaujamas 
mokytojo B. Mackevičiaus, pa
giedojęs keletą kalėdinių gies
mių, o priedui dar padainavęs 
dvi daineles dviejų mergaičių 
duetas — R. Lizdenytė ir V. Var- 
nickaitė. i

“Našlaitės sapną” suvaidino: 
D. Goceitaitė, D. Kvietytė, G. Au- 

i gaitytė, A. Šapokaitė, R. Burdu- 
____  ' lis, A. Malinauskas, A. Ankuda-. 
Sekančiu dienotvarkės punktu yičius, Gr. Girdauskaitė, V. Kaz-

gi pelnas jau yra investuotos i' S^s ir nykštukai.
i spaustuvės mašinas, tai nutarta | Pasibaigus programai vaiku- 
75'; pelno sumos paversti b-vės čius sujaudino triukšmingai į sa- 
akcijomis ir jas išduoti “T. Žibu- atvykęs Kalėdų Senelis, kuris 
rių” leidėjui, iš kurio ir gauta di- papasakojęs apie savo keliones 
džioji jo dalis. " Pas lietuvių vaikučius pavergtoje

Sekančiu metu samata priimta tėvynėje išdalino gausias dova- 
$8465.00 sumoje/šfsuma dar pa- ‘ neles, o paskum dar trumpai pa
didės, pridėjus už rotacinio preso i žaidė pora ratelių, vėl pasikalbę- 
darbą, nes, iki susirinkimo preso 
apmokėjimas dar nebuvo pilnai 
aiškus. Sekančių metų sąmatos 
pagrindinės pozicijos liko pana
šios į šių metų. Nutarta tik dar 
daugiau didensio dėmesio at
kreipti į šėrų kapitalo padidi
nimą. •

Susirinkimo pabaigoje išrinkti 
valdomieji organai sekantiems

lijomis — niekad nesenstantis, viškos spaudos darbai, 3. angliš-

Pa-

ki darbai ir 4. leidyklos darbai.
Kadangi vienas iš b-vės stei

gimo tikslų buvo palengvinti “T. 
Ž.” leidimą, tai laikraštis stengia
masi spausdinti kuo pigiausiai. 
Palyginus su kaina, ankščiau mo
kėta už laikraščio spausdinimą 
lenkų spaustuvėje, “TŽ” dabar 
spausdinami apie $,1750 pigiau į 
metus. Ateityje būsią stengiama
si laikraščio spausdinimą dar 
daugiau nupiginti, kiek tai leis 
o-vės finansinė padėtis.

Smulki lietuviška spauda ne
pelninga. Nors apyvarta už šią 
spaudą siekia $1344,19, tačiau 
pelno gauta tik keli doleriai Tai 
3są dėl to, kad spaustuvė dar ne
turi visų reikalingų mašinų.

Pelningiausi yra angliški dar
bai, iš kurių gaunama pelno apie 
25% • Leidyklos darbas ką tik pra
dėtas, išleidžiant klasių žurnalus, 
mokinio knygeles ir kalėdines at
virutes. Savi leidiniai davė pel
no ir juos reiktų plėsti.

Pabaigai pažymėta, kad 1951 
m. b-vės apyvarta buvo $11.093,
30. Pelno gauta $722,56, iš kurių 
dar reikia atskaityti mokesčius.

Revizijos komisijos aktą skaitė 
p. Šalna. Visa b-vės finansinė at
skaitomybė rasta pilnoje tvarko
je. Po to susirinkimas vienbalsiai 
priėmė valdybos apyskaitą ir Re
vizijos komisijos aktą, pareikšda
mas padėką valdybai už atliktus ; 
darbus.

P-lę LEOKADIJĄ ęĘSEKAITĘ ir p. VLADĄ NAKROŠIŲ,

sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina ir linki daug laimės

B. J. Barysai

čių šeimų vaikučiams paremti.
Vargo keliais žengia lietuviš

koji Toronto mokykla, tačiau ji 
jau spėjo pasidaryti augančiosios 
kartos lietuviškuoju centru. Jo
je jau mokosi apie 130 mokinių, o 
eglutėje dalyvavo dar daugiau. 
Vaikų šventės kasmet darosi tu
riningesnės ir įspūdingesnės. 
Mokykla atlieka savo didįjį už- buvo 9, pernai — 10. 
iavinį mokytojų pasiaukojimo ir 
pačių tėvų pasišventimo dėka.; . v .
Susitikimai, pamokos ir tokios! Kalėdų švenčių laike Toronto 
šventės visam gyvenimui įspau- ! parapijoje susituokė: P. Da- 
ižia į vaikučių sielas lietuvio žy- \ su Burdulyte, A. Zaka- 
mę, kurios jie jau negalės pa- i rev^'ius su O. Liubinskaite, P. 
miršti ar išsižadėti. Tektų tik ap-! Karpa su E. Meškėniene, V. Ka- 
jailestauti, kad-šitoje lietuviško-' rauskas su A. Ritbergeryte, V. 
je vaikų bendruomenėje dar ne- ’ Macijauskas su S. Vitkauskaite, 
dalyvauja visas 100% mūsų kolo- J Budriūnas su A. Jaskutelyte, 
nijos vaikų. Ar tėvai supranta, Žekonis su T. Valiušyte, S. 
kokią milžinišką skriaudą jie da- Sen^eras su B. Navickaite, I. Ga-

Parapijos kronika
Per 1951 metus Toronto lietu

vių kat. parapijoje buvo sutuokta 
95 poros (pernai — 110), iš ku
rių 88 grynai lietuviškos ir 7 miš
rios tautiniu atžvilgiu. Pakrikš
tyta lygiai 100 vaikų, 47 mergai
tės ir 53 berniukai. Prieš metus 
tebuvo 55 krikštai. Laidotuvių

Vedybos

Padėka į Kaip laikosi “LB”?
Suruošusiems mums priešves-; Daug kas dažnai klausia, kaip 

tuvinį pokylį — shower — po- ir iš ko laikosi radonasis “Liau
niems Baltrienei, Baltrūnienei,' dies Balsas”. Pavarčius jo pusla- 
Šaplienei, Matušaitienei, Šimo-; pius, matome dideles pastangas 
nienei, Indrelienei, Dargienei, 
Batulevičienei, Jarašiūnienei, 
Targonskienei, J. Meldažienei ir 
Beinorienei tariame nuoširdžią 
padėką. Taip pat visoms ponioms

panelėms už puikias ir vertin- 67 naujos prenumeratos — 25 iš 
gas dovanas lietuviškas ačiū. ; jų JAV — ir $2565,62 aukų.

Didelis ačiū p. Račkauskienei Į “LB" pavienio numerio kaina 
ir jos dukrelei Alytei už suruoštą i pakelta nuo 6ę iki 10č- 
mums pokylį ir didelę dovaną.

Nuoširdi padėka visiems sve- dėjus po 1 centą nuo kiekvieno į 
čiams, dalyvavusiems pokylyje , užsienį siunčiamo numerio paš- 

‘ to išlaidų, per metus tas sudary- 
' šią $500. išeitų, kad “LB” į užsie
nius siunčiama apie 1000 egz. Tik 

' pagal skelbiamus vajininkų lai- 
i metus punktus kažkaip tiek neiš-

vajaus metu. Nuolat raginama 
prenumeratas ir aukas rinkti. 
Gruodžio 28 d. numery išspaus
dintoje apyskaitoje sakoma, kad 
šiais metais vajaus metu gautos

baigos dar negirdėti Bendrovė hbuvo pcln0 paskh.stymas. Kadan- lauskas, be to, dar angelai, snai- 
nesutinka mokėti valandai dau- . f . „ ; i <?ės ir nykštukai
giau $1.45, o unija reikalauja1 
$1.55. Bijomasi, kad jis gali ilgo
kai užsitęsti, o tai sudaro daug 
nepatogumų visiems neturtin- 
giemsiems miesto gyventojams, 
neturintiems savų automobilių.

Torontui gresia dar kitas strei
kas — gazo įmonių darbininkų, 
kurie reikalauja atlyginimą padi
dinti 10'< ir vietoj 42 vai. įvesti 
40 valandų savaitę. Kompanija 
išviso nesutinka atlyginimą di
dinti.

Sekantiems asmenims “TŽ” re
dakcijoje gauti laiškai:

Birutei Bernotaitei, Ivanaus
kui, E. Kondrat, J. Vasiliauskai
tei, A. Žičkui, St. Grizickui.

pas lietuvių vaikučius pavergtoje

ro savo vaikams, išsikrdami juos 
iš tos bendruomenės? Ar pajėgia 
jie duęti tinkamą pakaitalą? A.

Tėvų komitetas dėkoja
Šių metų vaikų šventėje Ka

lėdų Senelis buvo labai turtingas. 
Prie dovanėlių prisidėjo ne tik 
tėveliai, bet ir lietuviai prekybi
ninkai, aukoję pinigais ir daik
tais: J. Demikis, J. Jankauskas, 
J. Grubevičius, F. Jonynas, A. 
Smigelskis, J. Margis, K. Kaz
lauskas, svetainės “Tulpė" savi
ninkai, Priekšaitis, Bleizgys. Vi
siems tariame nuoširdų ačiū. Dė
kojame taip pat “T. Eaton Co.”,

taveckas su A. Folertaite ir E. 
Kinderis su V. Maskeliūnaite.

Padėka
Už lankymą manęs po operaci

jos Toronto Šv. Mykolo ligoninė
je ir namuose, už gausias dova
nas, gėles ir paguodžiančius žo
džius, reiškiu nuoširdžią padė
ką šiems asmenims:

Didž. Gcrb. Toronto lietuvių 
parapijos klebonui kun. Petrui 
Ažubaliui, pp. A. Augučiui, E. 
Ališauskienei, Ritai Baker, pp. 
Balsiams, Ščepavičiams, Vekto- 
rienei, Dervinienei, Kalinauskie
nei, Adelei Norkienei, Marytei

Vedamąjame sakoma, kad, pri-

kuri lietuvių vaikučiams atsiuntė ! Norkienei, pp. Užupiams, Ho- ’ 
dovanėlių —■ saldumynų. Į zams, Užemeckicnei, Yokuby- 1

bei prisidėjusiems prie dovanos. ‘ 
Janina ir Vytas.

Padėka
Mano žmonos Aidos sunkioje! 

ligoje aplankiusiems ir mus pa-į . , .. . . . ...
« • i t i 1 T") ' 111 d. v V L? 1d L UI LO 114 IciXIIlv^i III Let 1guodusiems gerb. kun. kleb. P. į . n ‘ .i.“ . * .

Ažubaliui, kun. Pacevičiui, Dr. 
Valadkai, p. M. Zabulioniui, bro
liui Broniui, pp. Šakaliniams, p. 
V. Miškiniui ir Miss Kollk reiš
kiame širdingą padėką.

Petras ir Aida Miscvičiai.
Nelaimių padidėjo

nei 2 kartus neviršija vieno to- 
rontiečio Valaičio laimėjimų.

Didelis ačiū tėvų vardu pri
klauso Maironio vardo mokyk
los mokytojams: J. Gaižučiui,

KINO “CENTRE
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas SL W. 
Toronto 

Jaukiai apšildyta — grynas oras

i jo, išklausė kelių vaikučių dek
lamacijų ir išsiskubino į tolimes
nes keliones. Jam išvykus, ir visi Į pr. Vileniškaitei,. Br. Mackevi- 

: čiui, V. Senkevičiui, M. Gudai
tienei, kapelionui kun. B. Pace
vičiui, globėjui kun. P. Ažuba
liui, p.-Adelei Nikola j avaitei, pa
ruošusiai šokius, p. Kaz. Mangli- 
cui paruošusiam dekoracijas, p. 
J. Jagėlai, K. Seneliui p. Gocei- 
tui ir visiems, kurie prisidėjo prie 
šventės. Ačiū!

. Tėvų Komitetas.

išsiskirstė.
Beje, prie įėjimo buvo renka

mos aukos neturtingų vargstan-

Ketvirtadienį — šeštadienį, sausio 10-12 d.
1. LET’S DANCE — spalvota — Betty Hutton, Fred Astaire
2. RINGSIDE — Tom Barry, Tony Canzaneri

Draugo, Tėv. Žiburių, Laiškų 
Liet., Liet. Dienų, Kario, Tėvų 
Kelio, Life, Time, Ensign, R. ir 
Cath. Digest., Coronet, Look. 
Omnibook, Newsweek, Sat. Eve

ning Post ir kitų žurnalų 
PRENUMERATAS 

priima ir pratęsia įgaliotas sp. 
atstovas VYT. AUŠROTAS, 

263 Havelock St. Tel. LO. 3647 
Sekmadieniais: parapijos salėje.

nienei, Indrelienei ir pp. Stra- 
domskiams iš Delhi už gėles.

Gražus lietuviškas ačiū Toron
to “Dainos’’ grupės valdybai ir 
narėms už lankymą, gėles ir nuo
širdumą. Mano gili ir neužmirš- 
& ma padėka priklauso pp. A 
Augučiui, Ališauskams ir Pran- 
kienei už globojimą manęs jų 
namuose.

Teatlygina visiems gerada
riams Aukščiausiasis savo gau
siomis malonėmis.

Ona Narušicnė.
“TŽ” knygyne gauta naujų kny- j 
gų. Knygynas atidarytas sekma

dieniais po pamaldų.

L1NKSMI IR ĮDOMUS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga

Pirmadienį — trečiadienį, sausio 14-16 d.
1. WICKED LADY — tik suaugusiems — Margaret Lockwood 
i. MOVIE CRAZY — Harold Lloyd IEŠKAU šeimininkės vietos pas 

ūkininką ar kitur. Esu 45 m. am
žiaus, netekėjus. Adresas: Stasė 
Auštraitė, 161 Queen SL N., Kit

chener, Ont. *

PADUODAMAS visai naujas 
Kodak-Rietina 2 foto aparatas. 
Visi priedai veltui Kreiptis 6-9, 

vai. tel. OL. 5773.

Lietuvis pigiai perveža baldus,
bagažą, prekes ir kit.

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ. 
Kreiptis:

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

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS 

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

24 valandų tarnyba.

Nuo vasario 1 d. išnuomojamas 3 
kambarių ir virtuvės butas Il-me 
aukšte, 230 Pacific Ave. Galima 
naudotis, jei pageidaujama, ga
ražu. Kreiptis nuo 6.30 vai. vak.
Išnuomojamas kambarys vie
nam ar dviem vyrams su maistu 

ar be. Teirautis KE. 0887.

Padėka
Suruošusiems mums didelę 

staigmeną — mūsų 25 metų ve
dybinės sukakties proga — ren
gėjams pp. Jurkštams, Matušai- 
čiams, Kavaliūnams ir Baltrams 

'"Už šalmų pokylį ir vertingas do
. vanas, kurios liks mums minty 

amžinai, tariame nuoširdų lietu
višką ačiū.

Taip pat esame nuoširdžiai dė
kingi atsilankiusiems mieliems 
svečiams, kurie suteikė mums 
didelį malonumą.

Uršulė ir Jonas Grinskiai.

Apsukrūs vengrai kovotojai 
Pereitą savaitę Paryžiuje JT 

į nariai gavo įdomių siuntų iš 
Vengrijos. Tai buvo komunisti- 

Toronto mieste iki gruodžio 27 nis laikraštis Szabad Nep (Lais- 
d. imamai 1951 m. nelaimingų at- va liaudis), o jos viduje įlenktos 
sitikimų buvo 54 užmušti, 3760 laisvės kovotojų atsišaukimas, 
sužeisti, 9634 auto nelaimės. Per- j kuriame prašoma “išvaduokite 
eitais metais per tą patį laikotar- mus iš Rusijos viešpatavimo”. Vi- 
pį buvo: užmušti 58, sužeisti 3285, sos siuntos atėjo oficialiu paštu 

■ ir Vengrų cenzūros tikrintos. Bet 
atsišaukimas buvo išspausdintos 
rusiška abėcėlė, kurios vengari 
cenzoriai negalėjo paskaityti ir 
palaikė praleistinais raštais. Jie ' 
neįtarė, kad rusiškai gali būti 
kas nors parašyta prieš sovietus. 
Kai dabar tai iškėlė Paryžiaus ir 
Londono spauda, cenzoriams be 
abejo bus karšto dėl tokio neap- 

į dairumo.
— Paryžius. — Buvusi Italų 

kolonija Libija, tik ką gavusi ne
priklausomybę, prašo vietos JTO

auto nelaimių 7807.

Parduodame:
231 naujų ir vartotų vyr. ga
bardino paltų — įvairių rūšių 
kaina nuo $I0 iki M0 
452 naujus ir vart. kostiumus 
Tropinius kostiumus už 810.

Pinigai įmokami iš karto
Hollywood Clothing

270 QUEEN ST. WEST 
(kampas Beverley)

AR JŪS PAGEIDAUJATE 2 
PIRKTI namus;

“The Canada Life Assurance Company”,
ATSTOVAS TORONTE ir VERTĖJAS .

Adolfas IAKKISAS
Nurodomi patogiausi taupymo planai šeimos ir vaikų 

ateičiai užtikrinti, apdraudžiama gyvybė.
Atliekami vertėjo patarnavimai įstaigose, padaromi 

dokumentų patvirtinti vertimai Duodamos anglų 
kalbos pamokos ir konversacijos

Kreiptis šiokiadieniais nuo 7 vai. iki 8 vai. vakarais, išskyrus 
antradienius: 941 Dundas St W. (“Tėviškės Žiburių” patalpos), 
tel EM. 3-4265 Kitu metu: 43 Thome Cres., Toronto, tel. ME 8951

ĮVAIRIAIS APSIDRAUDIMO 
reikalais: namų, auto, gyvy? 
bes, ligoninės, operacijų, gy
dytojų vizitų ir tt. kreipkitės 

tik pas « 
J. BERŽ1NSKĄ, 

General Insurance i • 
1212 Dundas St. W. Toronto 

Tel. LA. 9547.
Čia pat malonėkite apsimokė
ti ir visus draudos mokesčius. 

Pavėluotas apsimokėjimas 
trukdo pašalpos gavimą.

-------- ------------f *---  
Išnuomojami do kanwariai ir Vi
rimo priemonėirūsyiYia ir ga
ražas. Pageidaujama šeima su 

* ; mokyklinio amžiais iAfiku. i £1 
Skambinti tel. JU. 8846. Skam

binti bet kada.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

6 Marshall SL
(prie Dundas W ir Brock Av.) 

Tclcf. LL. 5769 '
Toronto.

‘ Priėmimo valandos pagal
. y susitarimą.

A

) ŽIEMĮ. IŠPARDAVIMAS ?
Nuo šio mėn. 9 d. lietuviškoje rūbų parduotuvėje 

rBELLWOODS DRY GOODS”
921 DUNDAS STREET WEST, TORONTO, 

prasideda žieminių rūbų išpardavimas. Moteriškos suknelės, 
megztukai, sijonai, bliužės. Vyr. ir vaikų megztukai, šilti balti
niai, kelnės ir kiti žieminiai rūbai. Kainos atpigintos iki 40%. 

J. Jurkšaitis, savininkas.

DIDELI IR MAŽI NAMAI PARDUODAMI TORONTE: 
CENTRE IR ŠIAURĖJE.

Jeigu turite įmokėti $3000 af daugiau, mes galime 
parūpinti tolimesnį finansavimą.

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

H. M. DAVY & Co
REAL ESTATE BROKERS

105 RONCESVALLES AVE.

RONCESVAU.ES

