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Mažoji ir Didžioji
Nedidelė mūsų Lietuvėlė, ne

didelė lietuvių tauta. Tačiau yra 
Didžioji ir Mažoji Lietuva. Sve
timieji kaikada iš to nori pasi
šaipyti — girdi, kaip Didžioji Bri
tanija! Bet tai gyvenimiškas fak
tas, istorinio tautos gyvenimo 
raidos vaisius. Ir ne mes patys tą 
išgalvojome. Dar 17 amž. Šiaurės 
rytinė Prūsų kunigaikštijos dalis 
ir oficialiai buvo pavadinta Lie
tuva, nes buvo gyvenama lietu
vių. Tada dėl šio vardo nebuvo 
būgštaujama. Tautinis momen
tas, mat, dar nebuvo politinis 
vęiksnys. Jam iškilus ir išryškė- 
j us lietuviška j am sąj ūdžiui, maž
daug ši sritis buvo pavadinta 
Gumbinės apygarda, tačiau gy
ventojų sąmonėje per du Šimtus 
metų tas vardas taip buvo įsiga
lėjęs, kad jau niekad neišnyko^-- 
krašto gyventojas jau žinojo lie
tuvninkas esąs. Bendraujant su 
rusų valdžioje buvusia Lietuvos 
dalimi, ir iškilo anas techniškas 
Mažosios Lietuvos vardas, be ku
rio šiandien neišsiverčiame. nes 
abiems tautos dalims dar nebuvo 
lemta susiliet.

Šis pastarasis* faktas tebėra 
vienas didžiųjų mūsų tautos 
Skaudulių ir rūpesčių. Lietuvių 
tauta po ilgų vergovės metų jau 
džiaugėsi poros dešimtų metų ne
priklausomo .gyvenimo palaima. 
Tačiau ne visa. Neturėjo tos lai
mės rytinė Lietuvos dalis sų pa
čia sostine, neturėjo jos ir va
karinė arba Mažoji Lietuva. Tik

vimo formų ir su vokiečiais, kad 
galima laukti mažesnio pasiprie
šinimo radikalioms operacijoms. 
O mūsų pareiga tam ruoštis ir 
dirvą brandinti.

Mažoji ir Didžioji yra viena 
Lietuva. Susiliejimas Mažajai 
yra išlikimo, o Didžiajai gyveni
mo ir klestėjimo laidas. Mažoji 
be Didžiosios mirtų apraudoja
ma, o Didžioji liktų be tikrojo gy
venimo laido, liktų moraliai pa
laužta skausmo dėl sesers mir
ties. •

Kova bus sunki — ji ištikrųjų 
dar neprasidėjo, — tad pasiruo
šimas turi būti didelis, išmanin
gas ir nuoširdus. Dabar jam kaip 
tik pats metas.

Karo bazės 
Lietuvoje

Kiek gaunama žinių, Sovietų 
įgulos Lietuvoje yra didinamos.1 
Prie Alytaus, toje vietoje, kur 
baigiasi Marijampolės plentas, 
įrengtas specialus karinis lau
kas, kuriame sutelkta šimtai tan
kų. Prie Alytdfts taip pat įreng
tas aerodromas. Naujas aerodro
mas įrengtas ir prie Karmėlavos.

Partizanai šiuo metu aktyviau 
reiškiasi šiaurės rytų Lietuvoje 
ir pavilnėje.

— Otava. — Atlanto Sąjungos' 
Tarybos pirm. Pearson pareiškė 
turįs vilčių, jos posėdį galėsiąs 
sušaukti vasario gale. Numaty
tas posėdis vasario 2 d. atidėtas 

: dėl Prancūzijos kabineto krizės.

Gen. Eisenhoweris kandidatuos
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. Sugrįžusi Kalėdų šventėms iš 
Paryžiaus į Jkmgt Am. Valsty
bes p. Eleonora Roosveltienė, 
Niujorko aerodrome žurnalistų 
paklausta ar JAV-bių delegacija 
mano daryti kokius nors žygius 
dėl Sovietų vykdomo genocido 
pavergtuose Europos kraštuose 
atsakė, kad bet koks žygis būtų 
be .yertės, nes nesą įrodymų, kad 
sovietai yra tikrai papildę jiems 
inkriminuojamus nusikaltimus.

Akivaizdoje šio . fakto, mums, 
pavergtų tautų atstovams, dau
gumoje esantiems gyvais liudi
ninkais dešimčių milijonų sovie
tinio genocido aukų —. belieka 
tiktai suburtomis jėgomis ape
liuoti į laisvojo pasaulio viešąją 
opiniją ir kartu su nekomunisti
ne jo visuomenė:

1. visu griežtumu, pasmerkti _ _ -

mas tos ponios pasisakymas, ne
palankus bolševikinėje vergijoje 
kenčiančioms tautoms.

Kviesdami paremti mūsų cent
rinio politinio organo raginimą 
protestuoti* prieš tokią laikyseną 
JAV delegatės,. kuri anksčiau 
yra buvusi net JT Žmogaus Tei
sių Komisijos pinnininkė, viso 
pasaulio lietuviams siūlome sku
botai rašyti atitinkamus laiškus 
Valstybės Departamentui, o taip 
pat. Free Europe komitetui, pra
šant jo pareikšti Valstybės De
partamentui protestą visų pa
vergtųjų tautų vardu.

Free/Europe komitetui galima 
rašyti’per Patariamąją Lietuvių 
Grupę: 16 W. 57 Str., New York

penktadalis — 1923 m. sausio 9-15 
d. sukilimu teprisijungė prie Lie
tuvos respublikos, bet ir tai ne
pasiekdama visiško susiliejimo. 
Visas kairysis Nemuno brantas 
— pats centras ankstyvesniojo 
mažalietuviškojo sąjūdžio —' li
ko vokiečių valdžioje ir toliau 
paspartintai buvo vokietinamas. 
Vokietinami žmonės, naikinamos 
etninės lietuviškosios krašto žy- i 
mės. Ir niekad jų tiek daug ne- Į 
buvo sunaikinta, kaip šitam lai
kotarpy.

Bet nūdien padėtis yra pasi
keitusi. Didysis reichas parblokš
tas. Jis beabejo atsikels — mes 
negalime būti naivūs,' — išaugs 
IV reichas. Tačiau jo kilimo for
mos nebeprimins nei II, nei III 
reicho kilimo formų. Ir tai ne dėl 
to, kad vokiečių tautoje nebebū
tų to senojo veržlumo ar išdidu
mo, bet dėl to, kad jo iškilimas 
yra forsuojamas, kad jis vyks 
dirbtinomis formomis — ne sti
chiniu išsiveržimu, — kai greta 
jo stovi didžiulė pajėga, galinti 
jo veržlumą patvarkyti. Ir dar 
dėl to, kad j pasaulio tvarkomuo
sius veiksnius įvedamos- naujos 
tautų sugyvenimo ir bendravimo 
idėjos, kurių sargyboje — su sa
vais išrokavimais ar be jų, tai

• nesvarbu — stoja anoji didžioji 
pajėga. Ji nežada greit išnykti, 
bet, priešingai, žada likti perma
nentine, nuolatine. Tai bus veiks
nys — kokio nebuvo nei II nei III 
reichui kuriantis — kuris vokie
čių tautos veržlumą turės aplau
žyti. O tai, beabejo, atsilieps ir į 
Rytprūsių ir į Mažosios Lietuvos 
likimą.

Ir šiandien, kai prisimename 
brolių klaipėdiečių kovas, krau
jo aukas ir laimėjimą prieš 29 
metus, mes gręžiame savo akis 
ne vien į mieląją Klaipėdą bei jos 
kraštą, bet į visą Mažąją Lietu
vą, kurios vaikai kenčia tas pa
čias kančias, kaip ir Didžiosios 
Lietuvos vaikai. Tiesa, anųjų tąr- 
l>c ne tiek daug sąmoningai apsi
sprendusių lietuvių, tačiau var
gas visus sulygina ir suartina. 
O to vargo jau iki kaklo. Bren
dant per tą vargą, dažnas maž- 
lietuvis būras ir prūsas baueris 
pats įsitikino^ kur jis gali žmoniŠ- 

* Y kos pagalbos janką aptikti, o po
litikuojantieji pamatė, kokių 
pavojų neša nenatūralus valsty
bių iškyšuliai bei atsišakojimai. 
Tai teikia vilčių, kad ateičiai gali
ma tikėtis palankesnių santykia-

Jau senai ėjo gandai, kad gen. *— 
Eisenhoweris galįs būti kandida
tu šių metų prezidento rinkimuo
se, bet vis nebuvo žinoma, su ku
ria partija jis norėtų susirišti. 
Pagaliau pereitą savaitę vienas 
žurnalistas, o sausio 7 d. ir jis 
pats paskelbė, kad esąs respubli
konas ir jei busimoji respubli
konų konvencija Čikagoje liepos 
mėnesį jį nominuotų, is esą bū
tų priverstas priimti- tas “parei
gas, kurios prašoktų mano dabar
tinę atsakomybę”, tačiau jis jo
kiomis aplinkybėmis neprašysiąs 
atleisti nuo dabartinių pareigų, 
kad galėtų vykti į konvenciją 
^tg^rašyti 
pat pėdalyvausiąsl^ritesrinkimi- 
nėje’kampanijoje.

Kcikuriuose respublikonų 
sluogsniuose Eisenhowerio suti
kimas sutiktas su entuziazmu, 
bet tie, kurie siūlo kitus kandi
datus, mano, kad pats nedalyvau
damas nelaimėtų. Nei prez. Tru- 
manas nei demokratai dėl to dar 
nieko nepareiškė.

Schumano planą
Europos geležies ir plieno pra
monei sujungti jau priėmė ir Va
karų Vokietijos parlamentas. Jį 
dar turės priimti ir valstybės 
taryba — Bundesrat'. Tuo. būdu 
Vokietija, po Prancūzijos ir 
Olandijos, bus trečioji valstybė, 
ratifikavusi Schumano*. planą.

— Vašingtonas. — Laivyno 
ministeris pareiškė, kad JAV pla
nuojančios pastatyti eilę 60.000 
tonų lėktuvnešių, varomų atomi
ne energija. Ant jų galėsią nu
tūpti ir didieji atomines bombas 
nešioja lėktuvai. Jau dabar esąs 
statomas pirmas bandomasis ato
mine energija varomas povande
ninis laiyas. Prieš sovietų povan
deninį laivyną yra statomi net 4 
tipų povandeninių laivų naikin
tojai. - .. .

< .

Rašykim neatidėliojant — or
ganizacijos. susirinkimai ir pa-

į p. E. Rooseveltienės tokį netei-j^n^ asmenys, rašykim, kol 
D. Britanijai gresia finansinė ’ singą ir genocido aukas įžeidžian- į ™ P’enun}0 posėdžiai tebevyks- 

krize ti pareiškimą ir
Pereitų metų paskutiniais 3 - -- - - -

mėn. D. Britanijos dolerių rezer
vai sumažėjo $934.000.000 ir jų 
beliko vos $2.335.000.000. Dar vie
nas toks metų ketvirtis, ir ji at
sidurs toje pačioje padėtyje, kaip 
buvo 1949 m. rugsėjo mėn., kai 
buvo nuvertintas svaras. Stam
biausias paskutinis D. Britanijos' 
mokėjimas buvo $176.000.000 
skolos rata JAV ir Kanadai.

šį gyvybinį klausimą turės 
spręsti sausio 15 d. , subrinkę 
Commonwealtho finansų minis-

ta. O jie, kaip numatoma, vyks 
iki vasario vidurio. ' t

■, Tiktų taip pat protesto pa
reiškimų siųsti ir pačiai p. Roo- 
seveltienei, kuri dabar yra Pa
ryžiuje kaip JAV delegacijos 

Apie šitą p. Roosyeltienės pa- JT pirmininko pavaduotoja. Jos 
reiškimą jau buvo minėta mūsų' adresas: Mrs. Franklin D. Roo- 
Niujorko korespondento prane- j sevelt, Hotel Astoria, 131, Ave- 
šime pereitame ‘T'Ž” Nr. Kaip i nuenue des Champs Elysee, Pa
jau ten minėta, tai nebuvo pir-'ris 8, France.

2. reikalauti, kad p. E. Roos- 
veltienė tuoj pat būtų atšaukta iš 
JAV-bių delegacijos JTO sesi
joje. . y ELTA.

mai ekspertų prasidėjo jau sau
sio 8 dieną.

Malenkovas Stalino įpėdinis
Sausio 8 d. Sovietų’Sąjungos 

premjero pavaduotojui Georgi 
Malenkov sukako 50 metų. Tą 
dieną visa sovietų spauda pa
skelbė jo didžiules fotografijas, 
partijos CK sveikinimus ir ne
paprastai išgarbino kaip Stalino 
bendradarbį. Nepaprasta jam 
parodyta pagarba, kokios nėra 
sulaukęs joks sovietų pareigū
nas, pasaulicf spaudos-aiškinama, 
kad svyravimai politbiure baigti 
ir Malenkovas jau numatytas 
Stalino įpėdiniu. Molętovo šan
sai atrodo išsisėmę, Paskutinėje 
politbiuro nuotraukoje jis pasi
rodęs jau tik penktoje vietoje.

— Berlynas. — Sovietu zonos 
baudžiamasis teismas, už gandų 
skleidimą ir sprogstamos medžia
gos laikymą nubaudė 5 jaunuo
lius. Jie esą šaudydavę propa
gandines raketas, tuo bendradar
biaudami su “fašistinėm vakarų 
Berlyno organizacijom”.

— Hamiltonas. — Miestas turi 
$26.399.472 skolų — po $134 kiek
vienam gyventojui.

dumus, 
kraštą, deportacijų reikalu. Tai

SSHtTĖS |(TKiy AP4VAL6A
Tarptautinėje politikoje pasta

ruoju metu pastebimi du labai įrodo, kad Sovietai šitoje sesijo- 
priešingi reiškiniai — kai JT ple
nume ir oficialioje diplomatijoje 
kalbama apie taiką, kituose poli
tiniuose sektoriuose auga įtem
pimas ir grėsmė.

Tolimuosiuose Rytuose Korė
jos paliaubų klausimas tebėra 
įklimpęs. Didesnės kovos sausu
moje, tiesa, neprasideda — pasi
reiškia tik vietinės reikšmės puo
limais, bet derybose, nuo kurių 
pradžios sausio 10 d. suėjo pusė 
metų, nepasiekta nieko. Tuo tar
pu pasaulį pradėjo jaudinti nau
jos žinios,‘kad Indokinijos pasie
nyje yra sukaupta 200-250.000 
kinų karių, kurie beabejo skirti 
Vitnamo komunistams padėti, 
gal būt, taip pat kaip “savano
riai Korėjoje. Tai gresia nauju 
karo židiniu. Per daktarato pri
ėmimo iškilmes Columbia uni
versitete Eden dėl to pareiškė, 
kad jų įsikišimas JT būtų sutik
tas lygiai taip, kaip Korėjoje. 
Kad padėtis yra laikoma rimta, 
rodo vakariečių dabartiniai rū
pesčiai sutvarkyti ano Azijos re- 
gijono karinę vadovybę.

Viduriniuose Rytuose padėtis 
taip pat neišryškėjo. Iranas tebė
ra kritiškoje finansinėje padėty
je ir naftos pirkėjų vis negauna. 
Mossadegh vyriausybė, kovoda
ma su opozicija, pareiškė protes
tą prieš britų oficialių įstaigų ki-

tarpiais parodomas taikingumas

je yra nusistatę pasiekti įtampos 
atoslūgio arba bent neprileisti 
prie dar didesnio santykių įsi
tempimo. Sovietams dar reikia 
laiko.

Aną savaitę nepraėjus rezoliu
cijai, pasmerkiančiai JAV Mu
tual Security Act, kuris numatė 
100 milijonų dolerių paramą pa
bėgėliams iš už geležinės uždan
gos ir visiems rezistentams pa
remti, Sovietų Rusija įteikė JAV 
protesto notą, kad, esą, tai prieš
tarauja Roosevelt-Litvinovo su
sitarimui 1933 m. užmezgant 
abiejų valstybių diplomatinius 
santykius. JAV ir šį atmetė, nes 
nesikišimo susitarimą Sovietų 
Rusija jau senai yra sulaužiusi.-

Churchill vizitas Vašingtone ir 
Otavoje, kaip sakoma, nesiekiąs 
jokių galutinų susitarimų, bet tik 
principinių klausimų išsiaiškini
mo. Tačiau 35/ministeriai bei eks
pertai jį atlydėjo ne be reikalo. 
Visi jie konferuoja su atitinka
mais šių valstybių pareigūnais. 
Pasibaigus Churchill pasitari
mams su prez. Trumanu buvo 
paskelbtas komunikatas, kuria- į 
me sakoma, kad abi valstybės su
tarę bendrai veikti Europoje ir 
Viduriniuose Rytuose, visada . 
tartis iškilus kokiam pavojui, Ą o

Kai.-a

liečiančius Kiekvieną uždaryti 9 Britų konsulatus, ku-Įbės rems Fmnpns gynimosifon- 
-_ v. 7 ‘ ne tą neleistiną akciją varą. Am- druomenės ‘kūrimąsi, rūpinsis 

yra to paties pobūdžio demarsas, basadoriaus kreipimasis nepadė- patobulinti Š. Atlanto Sąjungas

M. Krupavičius ir Užs. Tarnybos 
Valdytojas prof. J. Brazaitis. Ten 
turėjo pasikalbėjimą su Paryžiu
je gyvenančiais lietuviais diplo
matais, VLIKo pakviestais ste
bėti JTO sesijos veiklą. Tų pasi
kalbėjimų išdavoje VLIKo pir
mininkas ir Užs. Tarnybos val
dytojas įteikė sesijos pirminin
kui adresuotą raštą genocido rei
kalu. Juo pareikštas solidaru
mas su Pabaltijo dip’omatų ir pa- į morandumų turinį bei išvadas, 
vergtųjų tautų tautinių komite- Po to kalbėjo kitų kraštų atsto
tų atstovų memorandumu, įteik- ' vai, patikslindami atitinkamų 
tu Vašingtone, ir prašoma, kad J. kraštų padėtį. Lietuvai atstovavo 
Tautos paskirtų komisiją patik- • diplomatijos šefas S. Lozoraitis 
rinti genocido aktus-, vietoje ir '■ ir Liet, atstovas Dr. S. Bačkis. 
referuoti sesijai, kad Sov. Sąjun- • ALTo vadovybė, vykdyda- 
gos vykdomas Lietuvoje genoci- ma suvažiavimo nutarimą, ruo- 
das būtų pasmerktas ir kad bū-; šiasi skelbti naują 100.000 dole- 
tų imtasi priemonių grąžinti Lie- I rių vajų Lietuvos laisvinimo rei- 
tuvai nepriklausomybę ir atsta-' kalu ir pradėti jį vykdyti yasa- 
tyti demokratiją pagal pačios . rio 1 d. 
tautos valią. 9 Tautos Fondo Valdyba pa- ____ _ ____ ___ ______ ____

• Gruodžio 20 d. JTO gen. se- ruošė ir išsiuntinėjo Lietuvio Pa- priėmė vakariečių siūlymą* kad 
kretoriaus pavaduotojas p .Ben- so ir aukoms kvituoti ženklelių agresijos atveju JT gali panau- 
jamin Cohen priėmė Lietuvos, platinimo taisykles. \ dėti rajoninių organizacijų, kaip

• VLIKo ir VT narys prof. J. š. Atlanto Sąjungos ir pan., kari- 
Kaminskas, atlikęs VLIKo jam nes jėgas. Sovietų reikalavimas 
pavestą JAV misiją, sausio mėn. Korėjos paliaubų klausimą per

duoti Saugumo Tarybai atmes-
: tas, priimant JAV siūlymą Korė
jos klausimą atidėti, kol ten bus 
padarytos paliaubos. Šiuo ręika- 
lu betgi priimtas nutarimas, kad 
S. Tarybą sudarančių valstybių 
atstovai susirinks pasitarti tarp
tautinės įtampos atpalaidavimo 
klausimu. Už šią rezoliuciją bal
savo ir Višinskis, pareiškęs pasi
tenkinimo, kad lemiamas vaid
muo visdėlto pripažįstamas S. 
Tarybai.

Prieš sovietų nusistatymą nu
tarta sudaryti 12 narių (S. Tary
bą sudarančių valstybių ir Kana
dos) komisiją ginklavimosi ap
ribojimo klausimui svarstyti. 
Višinskis pareiškė, kad ir čia so
vietai visdėlto.dalyvausią ir ban
dysią Savąjį nusiginklavimo 
planą šiuo keliu pravesti. Ryšy 
su tuo praeitą šeštadienį jis įtei
kė JT naują siūlymą dėl atomi
nės energijos kontrolės, kuriaine 
jau daro nuolaidų vakariečių nu
sistatymui, būtent sutinka, kad 
kontrolės komisija galėtų veikti 
nuolat, bet ne vien tam tikrais 
perijodais.

Faktas, kad Višinskis pats te
bevadovauja sovietų delegacijai, 
kai kitų valstybių užsienių r. mi
nisterial jau išvažinėjo, ir jo pro-

Latvijos ir Estijos diplom. atsto
vus bei Čekoslovakijos, Lenkijos, 
Rumunijos ir Vengrijos tautinių 

- komitetų delegatus, kurie jam

rie tą neleistiną
Britų konsulatus, ku- Įbės tems Europos gynimosifcen- 
stiną akciją varą. Am-įjrubmenės ‘kūrimąsi, rūpinsis

kurį Vašingtone padarė visų mi- j0 nieko. jam Uip pat nepasise- 
nėtų kraštų delegatai, o Baltijos kė išvaduoti suimto žurnalisto, 
valstybių — diplomatiniai atsto- iraniečio Megerdichian/Reuterio 
vai. P. B. Cohen priėmė memo- atstovo, apkaltinto teikus kraštui 
randumus su dideliu dėmesiu ir fuį kenkiančias melagingas in- 
simpatija. Min. S. Lozoraitis tarė formacijas. Mossadegh atsakė, 
visų dalyvavusių priėmime var- kad tai teismo reikalas ir vyriau- 
du įžangos žodį ir reziumavo me- sybė negalinti kištis. Atrodo, kad

o Tautos Fondo Valdyba pa

Iranas eis iki diplomatinių san
tykių nutraukimo. Kaip Į tai re
aguos D. Britanija, tuo tarpu dar 
neaišku.

Egiptiečiai ir toliau vykdo Bri
tų konvojų užpuolimus Sueso zo
noje, o vyriausybė nusistačiusi 
įvykdyti masišką Britanijos pi
liečių ištrėmimą iš Egipto.

Jungtinių Tautų posėdžiuose 
Paryžiuje Sovietų Rusija sulau
kia nuolatinių pralaimėjimų. Po
litinė komisija 41 balsu prieš 6

grįžta atgal į Vokietiją.

mechanizmą ir sieks pagamin
ti tokį idealų ginklą, kuris galė
tų būti visų priimtas. Spauda 
tuos pareiškimus detalizuodama 
nurodo, kad karinių ekspertų bu
vo aptarti kariniai klausimai, 
JAV gynimosi jėgų mobilizacijos 
direktoriaus Wilson ir Britų iždo 
min. Cherwel — žaliavų paskirs
tymas, Eden ir Acheson — Vo
kietijos reikalai ir Atlanto Sąj. 
viceministerių politinio komite
to perkėlimas iš Londono į Pary
žių ir tt. Sakoma, kad buvo 
svarstytas atominės energijose 
paslapčių apsikeitimo reikalas, o 
taip pat Atlanto jūrų laivyno ko
mandos klausimas. Esą sutarta, 
kad britams bus pripažinta ko
manda apie jų salas.

Į Otavą Churchill atvyko per
eitą penktadienį penkioms die
noms. Sakoma, kad čia būsią ta
riamasi panašiais klausimais. 
Tuo. tarpu dar nepaskelbta nie
ko, bet spėjama, kad čia bus nu
tarta padaryti personalinių pa
keitimų. Kanados dabartinis gen. 
gubernatorius feldmarš. Alex- 
anderis arba perimsiąs dabar pa
ties Churchill valdomą karo mi
nisteriją arba būsiąs . paskirtas 
Tolimųjų Rytų karo vadu. Jis 
gal nebesulauksiąs dabartinės - 
kadencijos pabaigos ir gen. gub. 
postą perduosiąs kam kitam — 
greičiausiai jau kanadiečiui, dą- 
bartiniam Toronto universiteto 
kancleriui V. Massey. Tuo tarpu 
dar tebėra mįslė, kam Churchill 
išsikvietė į Otavą gen. G. Temp- 
ler, Tolimųjų Rytų štabo Lon
done viršininką. Gal būt jis bus 
paskirtas Malajų karo vadu.

Gaunasi įspūdis, jog Churchill 
nori paskirti pajėgius karo va
dus tuose rajonuose, kur numa
tomos komplikacijos, kad, prasi
dėjus kokiai tarptautinei akcijai, 
jie galėtų būti natūralūs kandi
datai į vyr. vadus.

Baltijos jūrų žvejų laiveliai — laisvės laikais nuosavi, dabar jau žvejų artclės-kolchozo f

■ ■ 'J **■ « .MM

— Vašingtonas. — 
mų spaudos referentas 
kad gen. Clark 
basadoriu Vatikane 
esą, jam pačiam prašant 
ton būsiąs nominuotas 
asmuo.
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Viltimis i Mažąją Lietuvą
Vasario 16 d. mums svarbi kaip tautos valios pareiškimas atsta- ( 

tyti valstybinę nepriklausomybę savo tautos etnografinėse ribose. ] 
Bet to, nežiūrint kovų ir tarptautinių derybų, pilnumoje realizuoti 
nepasisekė, nes didžiuliai mūsų tautos plotai paliko svetimųjų ver
gijoje. Už tai sausia 15 d. sukilimas yra vienas iš reikšmingiausių 
mūsų tautos bei valstybės gyvenime kaipo pirmas žingsnis rinkime 
likusių svetimųjų valdyme savo žemių, kaipo tolimesnis realiza
vimas vasario 16 d. akto ir dalinis realizavimas Prūsų Lietuvių 
Tautinės Tarybos. 1918 m. lapkričio 30 d. Tilžėje deklaruoto pasau
liui noro nusikratyti vokiečių jungo ir gyventi nepriklausomu gy
venimu kartu su visais savo broliais lietuviais. Sausio 15 r. pra
vėrė mums tortgą’į jūrą ir kelią į visą Maž. Lietuvą.

Už Nemuno ir į vakarus nuo Kybartų juk nuo amžių gyvena 
tokie pat lietuviai. Juk net patys vokiečiai lietuviškąją Prūsijos 
dalį iki Karaliaučiaus iki 1840 m. vadino “Litauen”. Ir valdiškus 
parėdymus bei įsakymus iki to laiko leido dviem kalbom: valdovų 
vokiečių ir Vietos gyventojų lietuvių kalba. Tik, vykdant nutau-
tinimo akciją, 1876 m. specialiu įstatymu vokiečių kalba buvo 
paskelbta vienintelė oficialia kalba. Veikė ten lietuviškos bažny
čios su lietuviškomis pamaldomis, lietuviškos mokyklos. Net pra- 

. dėjus steigti vokiškas mokyklas ilgai dar jose buvo dėstoma lietu
vių kalba. Tik 1844 m. buvo išleistas įsakymas pašalinti lietuvių 
kalbą iš mokyklų. Tačiau faktinai kaikuriose mokyklose dar pasi
liko tikybos dėstymas lietuvių kalba, gi Ragainės mokytojų semi
narijoj lietuvių kalbos pamokos išbuvo iki 1902 m., Tilžės gimna
zijoj ir Klaipėdos mokytojų seminarijoj iki pat Didžiojo Karo.

18 amž. pradžioje po maro, pradėta M. Lietuvoj kolonizacija, o 
vėliau ir labai rafinuota germanizacija smarkiai sumažino lietu
viškas jėgas. Bet likusieji spaudžiami labiau sąmonėjo, visuome
niškai ir' politiškai brendo. Pradėjo leisti visą eilę lietuviškų laik
raščių, kaip “Konservatyvus draugystės laiškas”, “Pakajaus Pas
tos”, “Saulėtaka”, “Pasiuntinybės Laiškas”, “Tilžės Keleivis”, 
“Nauja Lietuvių Ceitunga”, “Darbymetis”, “Keleivis”, leidžiamas 
Klaipėdoje ir kt. Politiniai tiek subrendo, kad Prūsijos karalijos 
Reichstage pajėgė pravesti po vieną lietuvį atstovą, o prieš pat 
Did. Karą net du, nors Prūsijos karalija sudarė beveik pusę visos 
Vokietijos imperijos. Po D. Karo Vilsonui paskelbus tautų apsi
sprendimo punktus, Prūsų Lietuvos Tautinė Taryba Tilžėje 1918 
m. lapkričio 30 d. deklaravo norą nusikratyti vokiečių jungo ir pri
sijungti prie D. Lietuvos. Nepajėgus to noro realizuoti, Versalio 
taikos sutartimi atskyrus Klaipėdos kraštą nuo Vokietijos, 1919 m.

tuvių ^autinė Taryba pareiškė norą pasiųsti į Lietuvos 
Tarybčįsavo atstovus. Valstybės Tikyba tą pasiūlymą

. Lietuya (turėta 
ikiečialš' ff tautos

ĮĮMp

Prie naujo slenksčio
tikrovėje^

Naujieji metai sutikti suraūk- 
mis kaktomis ir.nerimasčio pil

na širdimi. Nesenai kviestasis 
taikos balandis nesiruošia nutūp
ti ant žemės. Ateities dienų neša
mas rūpestis ir įvykiai vargu 
įspėjami bet kurių horoskopų. 
Užtinkame įvairiai nusiteikusius: 
pesimistus, kurie, žmogų dary
dami bejėgiu, tepasikliauna įvy
kių raidai ar optimistus, perver
tinančius pajėgumą ateities kliū
tims nugalėti. Vieni ir kiti mielai 
norėtų aplenkti tikrovę, kuri įžū
lius reikalavimus mums patiekia.

Tie reikalavimai, lyg vilyčios 
Šaunamos į mūsų širdis ir protą, 
primena mums, kad ir patogiau
sios palapinės negali būti mie
los, kai lietuvių tauta yra atsidū
rusi arčiau nebūties, dabarties 
vergijos dienas neviltimi paly
dint, o ateičiai naujas viltis puo
selėjant. Tikrovė siejama su ne
palaužiama kova, ugdančia did
vyriškumą. Ten gyvenimas sie
jamas su didvyriškumu, čia, lais
vame pasaulyje, gyvenama pra
eities didvyriškumo nuotaiko
mis. Dabarties plokštuma dauge
lį verčia pamiršti, kad praeities 
laimėjimai tebuvo pasiekti dide
liu ryžtu ir kovinga nuotaika. 
Jie buvo praeities kartos, kuri 
kapuosna palydima.

Prieš naują slenkstį atsidūrę, 
mes turime padaryti praeities 
veiklos apyskaitą ir sumoti atei
ties gaires. Kaip tik nūdien mes 
reikalingi ne tiek lyriškųjų aidų, 
žodinio didvyriškumo improviza
cijos, bet aiškios mūsų tarpsnio 
uždavinių aptarties, tinkamo vi
suomeninio susiorganizavimo ir 
išmintingos vadovybės.

Mūsų uždaviniai
Lietuvių uždaviniai laisvame 

pasaulyje yra: išlikti lietuviais, 
padėti atsidūrusiems varge, rem
ti kultūrinės veiklos barą ir su
telktomis jėgomis siekti Lietu
vą išlaisvinti.

Tie savaime aiškūs uždaviniai 
tačiau nėra mūsų kasdieninė 
duona, Apie: juos yra daug kal-

neretai yrasparumą ir' 
priešgina s 
tikslčm^ ftaeities
patirtį mes turime peržiūrėti ir 
padaryti tinkamas išvadas. L»> 
tuviškosios kultūros it politinia- 
me^bare mes turime siekti ne 
esamas organizacijas panaikinti, 
bet jas ir joms nepriklausančius 
apjungti. Tos jungtinės organi
zacijos turi pasiimti tuos užda
vinius įgyvendinti, kuriuose ne
galima išsiskaidžius tesėti.

Ypač nūdien nepateisinamas 
susiskaldymas ir kreivaakiavi- 
mas tarp senesniųjų ir naujes
niųjų imigrantų. Jis tikrai yra 
trumparegiškas. Nenoras vieni 
kitus suprasti tolygus vienur au- 
gusios tos pat gentkartės * pasi- 
skaidymui į mažai ką sakančius 
jaunesniuosius ir patyrusius vy
resniuosius. ;

Išeivijos dalies atitrūkimas 
nuo lietuviškosios kultūros jiems 
leidžia pasirinkti kitus kelius. Ar 
vien jie dėlto kaltintini? To ne
galėčiau tvirtinti. Nepriklauso
mos Lietuvos kultūrinės politi
kos aštrios ątoraugos šiandien 
juntamos. To neįsijautimo iš
dava yra labai aiški. Nemažai 
prasikišusių lietuvių visai išsi
jungė iš lietuviškosios bendruo
menės, visa darydami, kad nebū
tų įtarti lietuviais esą. Kiti pa
laiko saitus su lietuviška bend
ruomene samprotaudami prak
tiškai, ypač, jei jiems reikalingi 
balsuotojai.

Senosios išeivijos tarpe užtin
kame apsčiai idealistų, bet jie ne
gali sulaikyti trupinimo to lietu
vybės pastato, kuris buvo sukur
tas aukojant kruvinu prakaitu 
uždirbtus centus. Nūdieniai už
daviniai prašoko esančių orga
nizacijų pajėgumą. Tos organiza
cijos, kurios atsirado žadinamos 
lietuviškos buities ilgesio, tebu
vo daugiau improvizacinės. To
kių galime užtikti ir tarpe naujų 
imigrantų. Vienų ir kitų priemo-

GEDIMINAS GALVA | kelius faktus: lenkų ultimatumą, 
titulai^-ir 
sumomis J mas parūpihant ir jas gauni£

organų prerogatyvos sumoms 
gauti ir joms paskirstyti. Jei i

- tautos pra
kaitu, neliečiant jau popierių is
torijos, paties ilgą laiką sąmo
ningai pamirštos. 1

Jei pirmųjų įvykių lengvai ne
pakeisime, tai pastarasis vėžys 
turėtų būti paskubomis išoperuo
tas. Lietuvių tautos pinigais te
gali naudotis tik dirbą jos nau
dai. Aš nesidomiu, kuriuo būdu 
Lietuvos pinigų palūkanos buvo 
išgautos. Manęs ir jūsų nedomi
na ar buvo panaudotas teisingas 
formalinis adresas jiems išpra
šytu Tačiau šiuo atveju dviejų 
nuomonių negali būti, kad buvo 
pasisavintos neturimos valstybės

tikima į Lietuvos atkūrimą,

os>kr.) nutraukianti ryšius su
----------—o.antisu savo broliais, su D. Lietu,

d. Mažosios ’Lietuvos atstovai tą savo deklaraciją paskelbė ir 48-me 
Lietuvos Valstybės Tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo Lietuvos 
Valstybės Prezidentas, Valstybės Tarybos nariai, Ministerių Ka
binetas, JAV, Anglijos, Prancūzijos, Olandijos ir Latvijos vals
tybių diplomatiniai atstovai ir kiti aukšti Lietuvos Bažnyčios ir 
valstybės pareigūnai. Ta pačia proga įvyko kooptąvimas keturių 
Maž. Lietuvos atstovų į Valstybės Tarybą.

Deja, tiems troškimams ir pastangoms realizuoti tada buvo ne
palankios aplinkybės. Tik 1923 m. sausio 15 d. sukilimu buvo at
gauta maža mūsų vakarinių žemių dalis ir tai su autonomijos 
varžtais, kurie buvę naudojami lietuvių spaudimui ir buvo prie
žastimi erzelio, ypač nacizmui Vokietijoje įsigalėjus. Jei anais 
laikais mažai pasauliui žinomai lietuvių tautai nepriklausomybę 
atstatyti pavyko tik tiek, kiek patys savo jėgomis iškovojom ir 
negreit susilaukėm^ pasaulio pripažinimo, tai šiandien, puikiai iš
laikę egzaminus ir būdami kitų valstybių tarpe, tikėkime, po šio 
pasaulio suirutės pavyks Lietuvos nepriklausomybę atstatyti pa
gal vasario 16 d. aktą,'t.y. mūsų tautos etnografinėse ribose.

L. Tamošauskas.

būtų stab
pagatb’ . Tikslai yra negy
venimiški, jei jie yra atitrūkę 
nuo mūsų kasdieninės veiklos. 
Tikslus įgyvendinti reikalingas 
planas, kuris apimtų nevien vi
sas jų sudėtines dalis, ir aiški 
taktika. Jei daugelis skelbtųjų 
tikslų liko mirusia raide, jei 
apsčiai organizacijų peranksti 
pelnė mirusiųjų vardą, terodo 
ėjus neteisingu keliu.

Lietuviškieji uždaviniai gali 
būti didesne sparta įgyvendinti 
tik visiems lietuviams išdėsčius 
naštą pagal jų pajėgumą. Pavie
nė' improvizacija prašosi pakei
čiama kita ir visuotine organiza
cija. Tokia organizacija kultū
rinėje srityje yra P. Lietuvių 
Bendruomenė, o politinėje sri
tyje žinomieji veiksniai.

Visuomenė
Lietuviškasis individualizmas,

PASKUTINĖS NAUJIENOS Iš NIUJORKO
• Pasikalbėjime su “News

week”- atstovu, kancleris. Aden- 
aųeris labai diplomatiškai, iške
lia ir mums taip rūpimą proble
mą. Atlanto Charta, sako jis, lai
duoja žmogaus teisę į savo tėviš- 
kę. Jis tad esąs įsitikinęs, jog j 
Vakarų sąjungininkai, taip su
prasdami Chartą, padės Rytų 
Vokietijos pabėgėliams sugrįžti į 
savo namus. Darydama taikos su
tartį, Vokietija betgi esanti pa
siruošusi respektuoti savųjų kai
mynų Rytų Europoje pagrįstus 
interesus ir laikysis tarptautinės

' teisės nuostatų. Tuo remdamasis 
Adenaueris vertina esama kon
taktą tarp Rytų Europos kraštų 
egzilinių vyriausybių ir išvary
tųjų vokiečių. Jis spėjąs, jog 
greitai būsią prieita susitarimo 
su laisvųjų Lenkų vyriausybe. 
Šiuo reikalu — kaip pranešama iš 
VUKo — lietuviai turi patiki
mų informacijų ir su dideliu su
sidomėjimu seka dalykų eigą, 
būgštaudami, kad lenkai su vo
kiečiais gali padaryti ir kaikurių 
lietuviškų žemių padalinimą.

Lapkričio viduryje Hannove- 
. ryje 700 išvarytųjų vokiečių ats

tovų įsteigė “Išvarytųjų Vokie
čių Centrinę Sąjungą”, kuri ko
vosianti už 10.000.000 Rytų vokie
čių teises į savuosius namus.

• Pačiomis paskutinėmis ži
niomis Amerikos “siela” — jos

Niujorko korespondento Atmaus

limybėmsį arba pasaulinis karas 
arba “Visuotina taika”. Milžiniš
ki koncernai daugumoje jau pa
rengę fabrikus ir juos taip išdės- 

* tę, had jie savaitės bėgyje pradė
tų amerikoniškąprodukciją.

nę Amerikos žurnalistai bei poli
tikai savo informacijose įkiša 
klaidinančių tvirtinimų. Štai vi
sai neseniai tūlas jų kaltino 
“vengrų tautą” už amerikiečių 
lakūnų nutupdymą! Ana va, sek
madienį NYt vyriausias kores
pondentas Cyrus L. Sulzberger, 
nekartą kalbėjęsis su lietuvių 
“vadovaujančiais veiksniais” ir 
matęs jų literatūrą, paskutinia
me savo straipsnyje spėlioja, jog 
satelitai susilauksią tikriausiai 
tokios priespaudos kaip “neva” 
laisvos Ukraina, ir Pabaltijo 
valstybės! Jis teisingai įkišo “ne
va”, bet kodėl nedrėbti, pralau- 
žiant tylos sąmokslą, jog jos 
smaugiamos, niekinamos, koloni
zuojamos!

• Turimomis žiniomis iš Va-

žydų sionistų bendruomenės va
dus Amerikoje, sakydamas, jog 
jie tik iš vardo tesą žydai, neno
rį nei grįžti į tėvų žemę, nei jiems 
padėti. Jie tuo prarandą teises į 
savo žydiškąją bendruomenę ir 
jos žemę. Kaikurie sionistų laik
raščiai perspėjo puikiai įsitaisiu
sią Amerikoje žydiją, kad jie gy
veną “durnių rojuje” ir kad labai 
greitai gali ateiti diena, kada jie 
maldaus įsileisti į Izraelį. Jie pri
minė paskutiniuosius žydų sprog 
dinimus Miami, Fla. ir kad ir Vo
kietijos žydai nesitikėjo, kad iš' 
tokių menkniekių išeitų prasi
veržimas antisemitizmo. Į Ben 
Gurian užmetimą atsiliepė Ame
rikos Judaistų Tarybos prezi
dentas, pareikšdamas, jog juda
izmas yra religija, bąt ne tauty
bė ar pilietybė, ir Amerikos žy
dų dauguma nori, kad jie būtų 
traktuojami kaip4 individualūs 
Amerikos piliečiai,heMtt itokf*

hės negali patapanti minėtiems 
uždaviniams pilnutinai' riekti 
Jos pernelyg pasenusios, išskai
dytos ir nepritaikytos naujiems 
tikslams. Jų pajėgumas nedide
lis, nes teepima mažą nuošimtį 
krašte esamo lietuviu skaičiaus.

Visa tai sako, kad nelūkuriuo
jant turime visus lietuvius su
telkti į vieną lietuvišką organiza
ciją bendriesiems lietuviškiems 
uždaviniams įgyvendinti. Tai PL 
Bendruomenė. Apie ją ir spauda 
turėtų daugiau kalbėti. Kuria 
teise mes norime, kad bendruo
menišką mintį visuomenė su
prastų, jei nesiryžtama nuodug
niai jos išaiškinti?

Politinės organizacijos reika
lingos išgydyti nuo vėžio, kuriuo 
visuomenė .apkrėsta kaikurių va
dovaujančių.

Vadovybė
Gaila ilgai bifčo Slapstytas vė

žys, brendęs mūšų politiniuose 
veiksniuose. Gytėmėš, kad mes 
esame patys išmintingiausi tvar
kyti savus politinius reikalus. Tai 
buvo neišmintinga pagira. Tos 
negerovės daugeliui buvo žino
mos, tačiau apie jas buvo vengia
ma viešai kalbėti iki skaudulys 
pratrūko. Tai įvyko 1951 m. ir vi
suotinę krizę padovanojo 1952 m.

Kokia yra priežastis? Pirmoji 
priežastis paties VLIKo apsupi
mas emigracijos ženkle. Į jį pate
ko spekuliatyvaus elemento, kė
lusio susirūpinimo sava veikto 
dar laisvoje Lietuvoje. Tų kelias: 
daryti ne kas kraštui, o daran- tiesiog krūvomis. Prie jos stovi 
čiam naudinga.

Pagaliau atėjo “imperatoriaus” 
palikuonis, lietuviškai dar gerai 
nepramokęs; demokratija dangs- 
tydamasis, kaip ir anais laikais, 
kad iki Lenkijos ultimatumo, 
Tautų Sąjungos tribūnoje apie 
ją mėgo kalbėti. Atsistojo paties 
paskelbtame horoskopo ženkle, 
neišsiaiškindamas ką reiškia są
žiningumas ir išmintis. Tarsite 
toji charakteristika perdėta. Ta
čiau tebūnie leista priminti tik

kad teks ir atsiskaityti.
Naujus metus pradedant, n 

turime padaryti praeitų’ nu 
veiklos balansą, o ateičiai parų 
ti naujus planus, kuriev apjunj 
visus įietuvips didiesiems ūži 
viniams įgyvendinti ir išįJia 
vėžiui, kuris įsigali ypač mf 
politiniuose veiksniuose. Tas i 
žys turi būti paskubomis išo] 
ruotas, nes juo gali būti apkr 
ta ir plačioji lietuvių visuon 
nė laisvame pasaulyje. Lietui 
tautos didžioji kančia mus į] 
reigoja nesvyruoti.

LIETUVIŠKAJAM PAJŪRY
Lietuviškasis pajūris yra taip 

pat įgavęs kitą veidą. Klaipėdos 
uostas yra paverstas žy ėjų. uostu 
ir norimas paversti “visasąjungi
niu 3 jūrų uostu”. Žvejų uoste

. yra per 100 kuterių. Per mėnesį 
užplanuota sugauti 30 tonų žu
vies., yra žuvų konservų fabri
kas, antrasis dar statomas. Giru
liuose taip pat ruošiamasi staty
ti žuvies konservų fabriką. Šilu
tėje įsteigtas vitamino A ir žu
vies kepenų fabrikas; žuvies tau
kai daug kur leidžiami į apyvar
tą. Dalis žvejų kuterių buvo pri
statyta iš Karaliaučiaus, kita da
lis gauta iš Suomijos, Sovietams 
reparacijų sąskaita. Kaliniai sta
tė kariniams vidutinio tipd lai
vams įtaisus.

Yra bazė, kur reikia*atiduoti 
visas žuvis. Ten žuvų priversta

nuolatos iš konservų fabriko at
siųstos . mašinos, čia pat džio
vykla, “ledininkai”, su šaldytu
vais specialūs vagonai žuviai-per
vežti. Atrodytų, kad tuo būdu 
Lietuvoje žuvies turėtų būti pa
kankamai, tačiau iš tikro Lietu
vos gyventojai iš tos visos žuvies 
masės gauna tik galvas ir uode
gas. Visa geroji žuvis vežama ka
riuomenei’ ir į Rusiją, kur ypač 
yrą sutelkta pirmos eilės karo 
pramonė. Liepojuje yra kita žu-

Skaitytoj y laiškai - Anglijos redaktorių vargas
paaimąnuojd; jog paštininkui 
praėjus 'maža laiškų gauna. At- 
šeitj mažai kas rašo, sunku pasi
rinkti medžiagos laikraščio skil
tims užpildyti...

Reikėtų juos pasodinti į ang
liško laikraščio redaktoriaus kė
dę, tuomet tikrai neaimanuotų, 
gal šauktų: “Nuo maro, bado, ug
nies, karo ir... daugybės laiš
kų”. Sakoma, jog anglų redak
toriai tiek laiškų gauna, kad iš 
po laiškų nesimato jų nei galvų.

Tenai laiškus redakcijoms ra
šo veik visi piliečiai, nežiūrint 
luomo, turtinės padėties, am
žiaus. jie visi turi reikalų į re
daktorių.

Pav., kad ir pavasario pradžia. 
Mes ją atpažįstame iš gražaus 
oro, paukščių čiulbėjimo, gėlių, 
o pagaliau, sužinome iš kalendo
riaus. Tai gal lengviausias bū
das. Deja, pas anglus — kitaip. 
Jie nepratę žiūrėti į kalendorių, 
nesprendžia pavasario pradžios 
nė iš kitų reiškinių. Pas juos ofi
cialiai pavasaris prasideda tuo
met, kada “Times” išspausdina 
laišką to asmens, kuris pirmas 
užgirdo gegutę kukuojant.. <.

Prasidedėnt pavasariui, šimtai 
įvairių pensininkų, aukštų kari
ninkų, lordų ir net vyskupų gog- 
linėja | ir laukia...
Laukia pirmojo gegutės Užkuka-

kiek įkabindami, dumia namo, 
kad kuo greičiau “Timęs” laišką 
parašytų...

Tai tautinis anglų sportas. Tie
sa, yra Yo ir skubėti. Tokio laiško 
autoriaus šeima vėliau didžiuo
jasi net per tris kartas:

“Na, mano anūkėli, — kreipiasi 
Gladstone seneli^ į jaunesniosios 
kartos atstovą, — kai 1895 m. 
pirmas užgirdau gegutę kukuo
jant, galvos tik neptasiskėliau 
bėgdamas į namus ir griūdamas 
ant kibiro. Tačiau yistiek susku
bau pirmas parašyti”.-;.

Na, ir rašo. Rašo Mr. Smith, ra
šo Mrs. Smith, nors, kartais jai 
(gal kaip moteriškai) užtenka 
”Daily Express” ar “Daily Mir
ror”. Į “Times” nebesiunčia, ma
tyt, nenorėdama savo vyrui už
kirsti kelio. Tačiau vištiek rašo. 
Ir nebūtinai apie gegutę. Vienas 
rašo, kad jo katė moka meistriš
kai plaukti, kitas — kad mokes
čiai perdideli, o trečias — jau 
džiaugiasi, kad jo sūnus, turėda
mas vos pusę metų, žino visas 
kriketo žaidimo taisykles... •

Yra Anglijoje keletas tokių 
“rekordistų”, kurie savo amžiuje 
parašę redakcijoms po tūkstantį 
laiškų. O vienas — kažkoks Lon
dono gyventojas —- didžiuojasi

neturįs tokios ilgos barzdos, bet, 
esą, užsiauginęs dvimetrinius 
ūsus...

Vėl gi. Neseniai “Daily Mail” 
gavęs laišką, kuriame tūlas pilie
tis rašo pusantrų metų skutęsis 
vienu barzdai skusti peiliuku ir 
nė karto negalandęs. Klausiama, 
ar tik nebūsiąs rekordas? ...

Sunkios problemos anglų re
daktoriams, r

Didelio rūpesčio anglų redak
toriams sudaro ir skaitytojų 
laiškai, kuriais laikraštis giria
mas arba peikiamas. Skaitytojai 
pataiko kaikūrį yisai nežinomą 
reporterį iškelti į padanges, o itin 
žinomą laikraštininką — sumala 
į miltus.

O šiaip “svarbių reikalų” pas 
anglus įvairiausių. Vienas prašo 
paskelbti, jog jam nepatikęs kaž
koks Shinwelio (krašto apsau
gos minister:©) išsireiškimas, ki
tas skundžiasi, kad detektyvas 
Dick Ttacy blogai gaudąs vagis, 
trečiam — krautuvininkas par
davęs senus kiaušinius ir tt. ir tt.

Laiškuose visko galima rasti: 
ir tragiško, ir juokingo, ir itjn 
naivių reikalų. O. redaktoriams 
— gi reikia kantrybės autorius 
patenkinti...

 Pr. Alšėnas.

vies bazė. Lietuvos žvejai šien 
buvo apkaltinti, kad pernai iš : 
planuotųjų 18.000 tonų neprn 
žė 1000 to. Šiemet žuvies įsakj 
sugauti dvigubai daugiau. Žuv 
taukų Lietuvoje palieka nebe 
tik tiek, kiek jų patenka į vais 
nes arba nuvagia rusai, Klai] 
do j taip pat yra ir į Atląr 
plaukti logerių, tik Sovietai i 
turi ištikimų žmonių, o leidi: 
gauti yra labai sunku, švento; 
yra didelė žvejų artelė moto 
nėms valtims. Ten užplanųc 
padaryti didesnį uostą. Taip { 
vis gausėja į pajūrį atkeliamų 
kitur žvejų"rusų. Į žvejų moky 
las, kurių Klaipėdoj yra dvi, 
syk priėmė ir lietuvius, bet \ 
liau į jas pakankamai kandie 
tų privažiavo iš visos Rusijos, ■ 
dėl lietuviams, ypač kad jie tu 
“visasąjunginius kandidatus” i 
sipuolė, dabar į j aš patekti pa 
darė beveik neįmanoma. Jiei 
belieka nebent tik kolchoz 
Taip pat smarkiai visur sust: 
rinta kontrolė. Kontrolės -pur 
tuose visus krato, viską apiešl 
Net kapitono kajutės laive dai 
ma krata. Jei ras nors vieną i 
vį, sustatys aktą, ir byla pakli 
į teismą.

O jei kontroliuotojas konti 
bandinių prekių nepagaus ir \ 
liau šioks toks žuVies kiekis- x. f - «• • *
sirodys juodojoj biržoj, jam { 
Čiam teks už viską atsakyti. 2 
džiu, kaip visur kitur, bolševi 
nėję sistemoje,- taip ir čia — h 
lys kylį varo.

Pajūryj ypač prekybos uos 
daromi pratimai kelia įspūdį, j 
sovietai ruošiasi karui, 1949-50 
visoj Lietuvoj ėjo miestuose j 
butus tikrinimai, ir gyvento 
nuo 16 metų buvo verčiajni 1< 
kyti vakarinius sanitarini 
kursus. Kam buvo pripažir 
mažiau darbo, tas buvo vėrę 
mas būtinai. Net iš kolchc 
siunčiami parengti kandidai 
daugiausia moterys, į sanita 
nius kursus, kur jos paruošiant 
pirmajai pagalbai.. Šiemet yj 
plataus masto sanitarinė “repe 
cija” buvo pravesta gegužės n 
nesį Klaipėdoje. Buvo tikri: 
mas sanitarų pajėgumas. Žmo: 
buvo gaudomi gatvėse, veža 
lyg tariami lavonai, sanita 
vaikščiojo su dujokaukėmis, p 
rišinėjo “sužystuosius”, ki1 
buvo nuvežę net į pirtį. Ne v 
nam per tuos “pratimus” din 
net ir piniginė. Prie prekyl 
uosto vykdomi: specialūs prs 
mai atrodo panašūs į ruošim 
karo metui. Bet panašios “re] 
ticijos” ne tik saiūtarų, d’ir i 
niagesių daromos Taip pat yis< 
Lietuvoje. Prie kiekvienos- įh 
nės yra taip pat sanitarinės ri 
šos kursai. ELTA

mesnysis luomas. Mat, kas pir
mesnis — tas geresnis. Na, o už- 
girdę — duoda kojoms valią ir,

kiečių tautoje. Judaistai lafiDOę,

šingtono,
xx.. r>Myynė ir gimtoji

Aft&fitefrjivfeMl*
tokia pasiliksianti... Judaistai 
iškilmingai ptreiškią, jog sionis
tai jokiu būdu daugiau neišreiš- 
kią Amerikos visos žydijos idėjų

druomenės Amerikoje kūrimąsi

tautybes glaudžiau susiburti.

tančio žydų disputo. Izraelio 
premjeras Ben Gurian užsipuolė

Transkanada kelias
Pagal 1949 m. įstatymą, federa-

išlaidų kelio nuo Atlanto iki Pa- 
cifiko. Kadfstatyba būtų pradėta 
ir centro valdžios pagalba gauna-

ft Nova Scotia

bet vieną ypatingą — 14.000 žo
džių. Apie ką buvo rašoma — ne
minima.

Tie laiškai — tikra redaktorių 
rykštė. Ypač šiuo metu: kada 
trūksta mėsos, sviesto, pieno, 
alaus. Angiai jau tokie žmonės: 
jie perdidelio triukšmo nekelia, 
nešūkauna, nesišaudo, bet... ra-

Viena iš įdomiausių laiškų re
dakcijoms rūšių, tai registravi
mas įvairių įvairiausių “rekor
dų”, Pav., iš 'kažkurio Anglijos 
kampo ir kažkoks žmogelis pra-

1
^Parama universitetams ^į‘
Kanados federalinė vyriausjfe-

$0.50 nuo
Tuo budu<

bec — $2.005.177 ir tt.

: “Is this

prietelfus visą gyvenimą nė kar-

plaukuose ir tt d trečias, nors
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Vokiečiu sarasuose Am. Legijonas

Nebe pirmas kartas istorijoje 
mūs tauta pergyvena didelius su-

tuvis ieško kur savo galvą pri
glausti, kaip persekiojamas kiš
kelis, prieglaudos bei pagalbos 
dairosi ir stengiasi išnaudoti vi
sas užuovėjas.

■ Dar taip nesenai — prieš 10

sų tautiečių, gelbėdamiesi nuo 
raudonojo teroro, vokiečiais rašė
si ir iš tėvų žemės vyko kaip “re- 
patrijantai”. Rašėsi vokiečiais, 
kad savo galvas ir gyvybes išgel
bėtų. Tremties sąlygose tokie vi
sai nekaltai labai nukentėjo ir 
dabar dar daugelis kenčia laiko
mi nacių bičiuliais, į pasaulį ne
išleidžiami, nors vokiečiai juos 
laiko atskirtus, į savo tarpą ne- 

. priima; Tas pats yra su Mažosios 
Lietuvos lietuviais.

Neturėdami galimybių kurti 
sau atietį Vokietijoje, jie ieško 
kelių į pasaulį ir stengiasi pasi
naudoti vokiečių gaunamomis 
emigracijos galimybėmis. Kas 
gali, emigruoja vokiečių vardu. 
Atvyksta nemažai tokių ir į Ka
nadą. Čionykštėje vokiškoje 
spaudoje yra skelbiami į Kanadą 
atvykstančių sąrašai, kurių tar
pe užtinkame nemažai lietuvių. 
Kaikurių jų iš pavardžių gal ne
galima ir atpažinti, bet kaikurie 
yra aiškūs mažalietuviai arba di- 
džialietuviai, greičiausia UNRRA 
ar IRO išskrininguotieji tremti
niai. 1951 m. antroj pusėj mums 
teko tuose sąrašuose užtikti šias 
lietuviškas pavardes:

Birželio 6 d., laivu “Anna 
Sallen” per Halifax:

Jaksch, Franz, atvyko į To
rontą; -

Nassut, Alfred su šeima, į Red- 
clif., Altą.;

Adomat, Adolf ir Minna, pas F. 
Bublaitį į Iron Springs, Altą.;

Radtke, Witold, į Ędmontoną, 
Altą.;

Tinginies, Johann su š., į Kit
chener, Ont;

Rinas, Jakob, į St. George, Ont;
Sudeikat, Karl su š., į Halifax, 

N. S.;
Latvat, Geo su šeima;
Tews, Richard, į St. Cathari

nes, Ont.;
VI. 18. laivu “Beaverbrae”

per Quebec:
Gerhardas, Povilas su š., pas S. 

Zemlickienę į Montrealį;
Matutat, Kari, pas E. Wasch- 

mann į Kitchener, Ont;
Kūnas, Adolf su Š-, pas Mariją 

Rutkowski, S. Edmonton, Alta.;
Mikus, Josef, pas Ochs į Van- 

couverį, B.C.;
Skroblies; Georg, pas Ella 

Mueller į Torontą.
VII. 1. laivu “Anna Sallen”

per Halifax:
Liubavičius Henri su š., pas 

Paškauską į Torontą;
Kilokaitis, Jurgis su š., pas R.

C. Baetz į Kitchener, Ont.;
Lukat, Wanda, CLWR (organi- 

zac.) Į Winnipegą;
Jurgieliet, Oswald, pas Edw. 

Schulz Į Killaly, Sask.
Rugpjūčio pradžioje:

Bendik, Martha, pas-Jurgį Dil
bą Į Samia, Ont.

Wayda, Sophia, pas Mike Ku
rin į Winnipegą;

Schostak, Guenther, pas Fred 
Zilkie į Winriipegą;

Schostak, Horst, Wm. Patria 
St. Charles, Man.;

Kujat, Reinhard su š., BWAI 
(firma) į Winnipegą.

Rugpiūčio gale:
Wirag, Franz ir Elis, pas Wi- 

rag i Windsor, Ont;
Krause Fridrich ir Rathfelder, 

Albert ir Maria, pas A. Jarmalie- 
tis iš Petawawa, Ont.;

Bonas, Richard, pas Bonas R. į 
Winnipegą;

Klukas, Oswald Su š.; BWAL į 
Winnipegą. 4

Rugsėjo gale laivu “Goya I”:
Krusaitis, Otto, pas J. Prėik- 

šaitį į Torontą.
Spalio gale:

Vindedzis, Alexander ir E., pas 
Windedzis į Montrealį;

Kuschmereitis, Gustaw, pas 
Mrs. E. Ęechev į Peterborough, 
Ont.;

Hagedornas, Kari, pas F. Hage- 
dorną į Torontą;

Pekeikis, Erwin, pas V. Pekei- 
kis į Torontą;

Zimmermonas, Jonas, pas R. C. 
Baetz į Kitchener, Ont.;

Schneiderot, Emil, Settlement 
Services į Winnipegą.

Gruodžio pradžioje:
Kieselis, Theodor ir Patašė, 

pas R. C. Baetz į Kitchener, Ont.;
Jurevičius, Fricus su š., į Peta

wawa, Ont.; _ t
Klukas, Helmut, pas H. Klu

kas į Calgary, Alta.
Gruodžio 27 d.:

Virnisis, Kazys, į Torontą;
Zaleskis, Zygmantas ir Th., į. 

Torontą.
Pavardes išrašėme taip, kaip 

jos paskelbtos vokiškame laik
rašty. Daugumas tų žmonių, kaip 
matyti iš pavardžių, yra mažlie- 
tuviai. Kaikurie gal nebelaiką 
savęs lietuviais, bet aiškiai lietu
viškos kilmės. Mūsų uždavinys 
būtų juos čia Kanadoje surasti ir 
įjungti į lietuviškosios bendruo
menės gyvenimą. Tai nebūtų 
sunku, nes beveik visose , jų at
vykimo vietovėse yra gyvenan
čių lietuvių. O tuo susirūpinti 
geriausiai tiktų Mažosios Lietu
vos Bičiulių Draugijai, pirmiau
siai galinčiai jiems pasiūlyti ma- 
žalietuvių spaudos. Jie neturėtų 
būti palikti vokiškoje aplinkoje. 
Patys iš ten kelią tikrai ne visi 
tesuras.

Is plataus pasaulio
JAV karinės gamybos išlaidos
Gynimosi jėgų mobilizacijos 

direktorius Ch. E. Wilson 1951 m 
veiklos apyskaitoje pabrėžia, kad rolų ■— A. Hėusinger ir H. Spei 
pereitų metų ginklavfihosi ‘išlai- ~ 
dos tesudaro pagrindą tolimes
niems užsimojimams, kuriems 
reikės dar didesnių sumų.

Šiuo metu JAV karinei gamy
bai bei karinėms statyboms jau 
išleidžiančios po 2 bil. dol. kas 
mėnesį. Nuo Korėjos karo pra
džios savai kariuomenei ir pagal
bą kitiems teikiant esą išleista 20 
bil. dol. Įsipareigojimų išviso iki 
šio meto esą už 63 bil. dol. Per 
1951 m. plieno gamyba pakelta 
4.000.000 tonų, aluminijaus 75.000 
tonų, o elektros sunaudojimas 
7.000.000 kilovatų. Kariuomenei 
pristatomų prekių už 2 bil. dol. 
kas mėnesį didelę dalį — už 1,3 
bil. — sudaro ginklai. Jų prista
tymas nuo Korėjos karo pradžios 
pakilęs 5 kartus. Užsakymai JAV 
pramonei nuo to meto padvigu- 
bėję ir pasiekę 40 bil. dol.

Atominės energijos metinės iš
laidos pasieks 1,5 bil. dol., o kapi
talo investavimas atominės ener
gijos įmonėms 2,5 bil. dol., o visa 
dabartinė programa siekianti 5 
bil: dol. ir dar esą svarstomi nau
ji planai.

Karo departamento žinioje dar 
tebesą 38 bil. dol. neišnaudotų, 
bet ruošiamiems planams jų ne
pakaksią, ir prezidentas dar šį 
mėnesį paprašysiąs parlamento 
naujų kreditų.

Marshallio planas nebeveikia 
, Nuo sausio 1 d. Marshallio pla
nas, veikęs 3 metus ir 9 mėn., yra 
jau praeities reiškinys. Europa 
pagal šį planą jau nebegaus jo
kios paramos, bet užtai pradėjo 
veikti Saugumo Savitarpinės 
Paramos Aktas, kuriam vykdyti 
agentūros vedėju yra Harriman. 
Iki šių finansinių metų pabaigos, 
J.y. iki liepos 1 d. jis galės išda
linti $7.300.000.000. Iš to skaičiaus 
$1.022.000.000 skiriama Europos 
ginklavimuisi.

Ikišiolinis' Marshallio plano 
vykdytojas R. M. Bissel, jr., yra 
paskirtas Harrimano pavaduo
toju. Pagal Marshallio planą JA 
V-bės paramos suteikė D. Brita
nijai $2.825.00.000, Prancūzijai 
$2.455.000.000, V. Vokietijai $1.- 
317.000.000, Italijai $1.314.000.000. 
Išviso yra išdalinta apie 12.500.- 
000.000 dolerių.

Vokietija pasiruošus 
mobilizacijai

Vakarų Vokietija tylomis jau 
yra paruošusi naujokų šaukimo 
planą. \ Numatoma pašaukti vy- 

|rua tarp 18-21 mt amžiaus, kurių

planas paruoštas pagal JAV at
rankos sistemą. Planas buvęs pa
ruoštas Th. Blank ir dviejų gene-

del. Tai pasiruošimas įvykdyti 6 
valstybių susitarimą sudaryti 
jungtinę Europos armiją.

Visi nenori mokėti
Šiuo metu JAV padengia 36,9 

% visu JTO išlaidu. Jos norėtu, 
f *■ ■

kad šis įnašas būtų sumažintas 
iki 33,3%, bet niekas nesutinka 
mokėti daugiau, kaip dabar mo
ka. Sovietų atstovas Roščin net 
pasityčiojo. Esą JAV turinčios 
pakankamai pinigų “Korėjos agi- 
resijai”, išmetą daug kariniams 
pasiruošimams, tad galį ištekti ir 
JTO sumokėti. Sovietai tuo tar
pu daugiau mokėti negalį. Tik 
Kanados ir Norvegijos atstovai 
pripažino, kad JAV moką per
daug, bet prašė iki 1953 m. pa
laukti. Pakistano atstovas pridė
jo, kad JAV turį naudos, kai JTO 
būstinė yra Niujorke — gauną 
mokesčius iš savo piliečių, dir
bančių JTO.

Krikščionių Demokratų 
Internacionalas

NEI — Nouvelles Equipes In
ternationales — vykdomasis ko
mitetas posėdžiavo Paryžiuje 
lapkričio 24 d. Pirmininkais iš
rinkti: belgas. De Schryver, olan
das Sassen ir liuksemburgietis 
Schaus; vicepirmininkais: italas 
Chingalani ir vokietis Schroder; 
generaliniu sekretorių ir toliau 
liko prancūzas Bichet.

Naują NEI kongresą nutarta 
šaukti 1952 m. rugsėjo mėn. Pa
grindine kongreso tema parink
ta ‘^Krikščionių pajėgumas ir 
silpnumai Europos demokratijo
se”. Kultūrinė komisija nutarė 
1952 m. prie Salzburgo universi
teto suorganizuoti 2 savaičių stu
dijų sesiją. Prie NEI centro nu
tarta suorganizuoti informacijų 
biurą. ♦

— Maskva. — Gruodžio 21 d., 
Stalino 72 gimtadinį, Sovietų 
spauda nepranešė absoliučiai 
nieko apie jį patį, jo sveikata ar
ba kur jis yra. Tik buvo paskelb
ta sveikinimų ir paskirstymas 
“taikos premijų” įkurtų 1949 m 
gimtadienio proga.

— Londonas. — Daily Express 
pranešė, kad pabėgęs pas ameri
kiečius uranijaus rūdos kasimo 
Vokietijoje vadovas, žinojęs daug 
atominių sovietų paslapčių, F. 
Astrachov, turėjęs pulkininko ti
tulą, bet nepriklausęs armijai 
J iš* jau esąs pergabentas į JAV.

— Maskva. — Nors “Pravda” 
Kennaną smarkiai puolė kaip 
a n t iso vie t inės pol i t ikos vadą ir

Fordo fondo tvarkytoją, tačiau 
Kremlius davė sutikimą dėl jo 
paskyrimo ambasadorių. - . .

— Vašingtonas. -^ JAV kariai 
demonstravo naujojo kalibro 
ginklus.’ Stebėtojų tarpe buvo ir 
anglų karininkų, kurie betgi sa
vo nuomonės dėl tų ginklų nepa
reiškė.

— Berlynas. — Rytų Vokieti
jos valdžia, atsiliepdama į JT nu
tarimą sudaryti komisiją Vokie
tijos pribrendimui balsavimui iš
aiškinti, paruošė įstatymą, pagal 
kurį balsavimuos galės dalyvauti 
ne tik politinės partijos, bet ir 
komunistinės “masinės organi
zacijos”.

— Vašingtonas. — Gruodžio 30 
d. Atominės energijos -komisija 
paskelbė, kad gruodžio 21-22 d. 
pirmą kartą JAV elektros ener
gija buvo pagaminta panaudo
jus atominę energiją. To pasiek
ta dar tik laborantiškai — pa
gaminta per 100 kilowattu, pa
naudojant srovę pompai, apšvie
timui ir tt.

— Otava. — Kanados paštų 
valdyba nusprendė specialių 
ženklų skuboto pristatymo laiš
kams — special delivery — nebe- 
spausdinti. Tam bus naudojami 
paprasti pašto ženklai.

Atviras laiškas p. Lozoraičiui .. •* -
Niaukiantis vis labiau pasauli

nės įtampos horizontams ir di
dėjant viltims sugrįžti į nepri
klausomą Tėvynę, mūsų tarpe 
palaipsniui ima reikštis kas tai 
nepaprasto. Atrodo, kad pradeda 
pabusti, taip vadinami, “didieji 
veikėjai” iš gilaus savo miego, 
gi atskiros partijos vėl griebiasi 
demagogijos, kaikurios net nesi- 
skaitydamos nei su tiesa, nei su 
priemonėmis. Beabejo, tokie 
reiškiniai ardo mūsų gerus san
tykius ir kenkia kovai už mūsų 
laisvę. Drįstu tvirtinti, kad prie 
nesantaikos padidėjimo prisidė
jo ir Tamstos, Pone Lozoraiti, 
nesėkmingi pasitarimai su’VLI 
Ku. Tokia padėtis jau vien dėl 
mūsų siekiamojo tikslo ilgai tęs
tis negali. Kaip žinome, VLIKas 
iš savo pusės pasitarimų reikalu 
reikiamai painformavo plačiąją 
visuomenę. Paskiros grupelės gi, 
kurios jau nuo seno rausiasi VLI 
Ko pamatuose, šias derybas mei
striškai panaudoja savo piktai 
propagandai. Todėl laukta, kad 
Tamsta tuo reikalu taip pat duo
site išsamų paaiškinimą ir pada
rysite galą nešvariai propagan
dai. Deja, iki šiolei Tamstos ne
girdėti. Susidariusią nenormalią 
padėtį, atrodo, toleruojate ir ra
mia širdimi leidžiate ir toliau jai 
plėtotis. Štai va, nurodytos prie
žastys ir paskatino mane parašy
ti Jums šį laišką. Tuo labiau, kad 
reikalas yra opus mums visiems.

Pirmučiausia ir pasistatykime 
klausimą kas kaltas dėl derybų 
su VLIKu pasekmių? Kaip pami
nėjau, Tamstos derybos ne tik 
kad nedavė teigiamų vaisių, bet, 
priešingai, neigiamai atsiliepė į 
mūsų sugyvenimą. Pasiremda
mas derybų daviniais ir visomis 
aplinkybėmis, drįstu teigti, jog 
jos nepasiekė tikslo tiktai dėl 
Tamstos statomų reikalavimų, 
taip vadinamų, “šefystės” pre
tenzijų. Niekam šiandien nepas- 
laptis, jog VLIKas jau kuris lai
kas siekė nuoširdaus bendradar
biavimo su Tamsta. To pasėkoje 
net buvote sutikę eiti Užsienių 
Tarnybos Valdytojo pareigas. 
Tačiau nuo to atsimetėte, nepa
aiškinę net priežasčių. Gi vėliau,

Štabas 1951 m. lapkričio 23 d. pa
siuntė VLIKui šį raštą:

“Amerikos Lietuvių Legijonas 
apjungia karų veteranus, buv. 
karius ir Legiono Rėmėjų'Mote
rų Talką- š-m. gegužės mėn. 12 
d. įvykęs šio Legijono atstovų 
seimas atskiru nutarimu įgaliojo 
Legijono Štabą pareikšti Vyriau
siajam Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetui padėką už tautinių jėgų 
bei politinių srovių sutelkimą 
vieningam darbui ir už uolias 
pastangas Lietuvos išlaisvinimo 
fronte. Tokią Legijono valią vyk
dome šiandien — per metinę Lie
tuvos kariuomenės įkūrimo su
kaktį, kuri simbolizuoja nepalau
žiamą lietuvių tautos troškimą 
nepriklausomai gyventi ir lais
vai apsispręsti.

Šiuo išreiškiame Am. Lietuvių 
Legijono padėką Vyr. Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui už minė
tas kilnias pastangas ir pozityvią' 
akciją, siekiant lietuvių tautos 
išgelbėjimo-iš žiauriausios ver
guvės.

Prieš tris dešimtis metų daugis 
mūsų ginklo draugų didvyriškai 
žuvo karo laukuose už Preziden
to Wilsono paskelbtus laisvo tau
tų apsisprendimo principus ir už 
1918. II. 16. paskelbto Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto įvykdy
mą. Dėl tų pačių idealų ir prin
cipų ir šiandie gausiai aukoja
mas kraujas ir gyvybės Lietuvo
je ir kitur. Tos brangiausios au
kos tebūna tinkamai įvertintos 
ir pagerbtos visų laisvųjų lietu
vių įsipareigojimu įsijungti į or
ganizuotą darbą ir vieningą kovą 
dėl šių kilniausių idealų, princi
pų ir teisių.

Petras Jurgėla,
Am. Lietuvių Legijono vadas. 
Justinas Liaukus, adjutantas”. 
Tą pat dieną ir tokio pat turi

nio raštas pasiųstas ir Amerikos 
Lietuvių Tarybai. Iš VLIKo gau
tas atsakymas, rašytas 1951. XII. 
5 dieną:

“Mielas Vade, Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto var
du dėkoju Tamstai ir Tamstos 
vadovaujamam Legijonui už 
sveikinimus ir linkėjimus. Jūsų 
pritarimas mūsų darbams ir jų 
įvertinimas ’ bei' stojimas mūsų 
pusėn kovai sii žmonijos didžiau
siu priešu ir Lietuvos pavergėjd 
bei lietuvių tautos naikintoju 
bolševiku didina mūsų jėgas ir 
viltis vedama laisvinimo darba 
laimėti. Kovą laimėsim stoję vi
si į tą šventą ir žūtbūtingą lais
vinimo darba. Mums labai džiu 
_ , j ' ........ ueua^eiiui įeiti į vljiiiu uaiuuu-gu, kad su mumis ir didžiosios . • • • • j-’ J tojų eiles, kaip jo nariui. Girdi:

“...Lietuvos diplomatinė tarny
ba ir Lietuvos diplomatijos še
fas nėra subordinuoti jokiam 
veiksniui...” Dėl sakytų preten
zijų derybomis nieko ir neatsiek
ta. Iš kitos gi pusės tai rodo, jog 
Tamsta prie pasitarimų leidotės 
tik tam, kad išsiderėti anas pre
tenzijas. Tos pačios aplinkybės 
nedvejotinai pasako, jog ne VLI 
Kas, bet Jūs esate atsakomingas 
už pasitarimų pasekmes ir už tai, 
kad savo tylėjimu leidžiate kai- 
kurioms grupelėms paminėtas 
derybas išnaudoti piktam ir sėti 
mūsų tarpe nesugyvenimo bei 
neapykantos sėklą.

Iš pirmojo seka kitas klausi
mas, būtent kuo gi pateisinamos 
Tamstos pretenzijos? Tamstos 
tvirtinimai ir išvedžiojimai dėl 
“šefystės” titulo teisiškumo bei

VLIKureilę reikalavimų, kurių 
priekin kaip tik ir iškišote “še
fo” titulą: Iš Tamstos viešo pa
reiškimo buvo nedvejotinai su
prasta, jog bendradarbiavimas 
Tamstai, kaip diplorfiatui, su VL 

' ! IKu pasirodęs nepakeliui, ypač 
nepakeliui įeiti į VLIKo darbuo-

JAV. Tuomi Įrodo, kad joms lais 
vė rūpi ne tik savoji, bet ir kitų. 
Padangė šviesėja. Raudonam 
priešui teisingumo ištarmė artė
ja. Bus labai malonu pasimatyti 
laisvosios Lietuvos lygumose. 
Dieve padėk.

Jūsų
M. Krupavičius,
VLIKo ir VT Pirmininkas.

— Belgradas. — JAV, D. Bri
tanija ir Prancūzija paskyrė Ju
goslavijai paramos dar 25 »mil. 
dol. Išviso jau bus davusios 75 
mil. dolerių.

— Londonas. — Anglijos mo
kytojai pareikalavo uždrausti 
platinti Anglijoje amerikoniškus 
“kamikus”, kuriuos aptarė kaip 
“pražūtingus ir pažeminančius 
leidinius”.

konstitučingumo kelią tam tikrą 
nusistebėjimą. Štai Jūs “šefys
tės” titulo teisėtumą išvedate iš 
susidariusios nepaprastos padė
ties. Reiškia tuo pačiu pripažino- 
te, jog toji nepaprastoji padėtis 
turėjo įtakos ir į mūsų konsti
tuciją arba į paskirus veiksmus, 
kuriuos padarė konstituciniais 
aktais. Taip, nepaprastoji padė
tis turėjo didelės įtakos į mūsų 
valstybės ir tremtinių gyvenimą, 
niekas tuo neabejoja, bet kad to
ji padėtis būtų turėjusi kokios 
nors įtakos į mūsų konstituciją, 
tenka labai suabejoti. Aš kažkaip 
esu linkęs manyti, kad Tamsta 
tikrumoje su tuo irgi sutinkate. 
Apie tai kaip tik labai aiškiai by
loja Tamstos prieštaraują vieni 
kitam konstitucijos reikalu vieši 
pareiškimai. Pagal Jūsų pažiūrą, 
mūsų konstitucija perdėm lanks
ti tik tuo atveju, kai eina koks 
konstitučingumo klausimas dėl 
Tamstos asmeninių interesų. 
Tam ar ne būdingiausias pavyz
dys garsioji telegrama? Tačiau 
kitu atveju apie tą pačią konsti
tuciją kalbate visai priešingai ir 
net esate jos raidės šalininkas. 
Pavyzdžiui, savo pareiškime 
spaudai tuo reikalu šitaip pasisa- kį įstatymų raidės prisilaikymą, 
kėtė: “Lietuvos konstitucija te
gali būti pakeista atstačius Lie
tuvos . valstybės nepriklausomy
bę”. Štai va, tuo ir sugriaunate 
savo argumentus ir išvedžioji
mus, kuriais bandėte pagrįsti sa
vo pretenzijas.

Palieskim kiek ir diplomatijos 
tarnybos subordinacijos klausi
mą, kurį taip pat statėte tarp ki
tų reikalavimų. Pagal Jus: “Lie
tuvos diplomatinė tarnyba bei 
diplomatijos šefas nėra subordi
nuoti jokiam veiksniui”. Šitą 
klausimą, beabejo, būtų bepras
miška ginčytis normaliais lai
kais. Tačiau šiandieninėse aplin
kybėse negalime nesiskaityti su, 
Tamstos paminėtomis, nepapras
tos padėties aplinkybėmis. Kiek
vienam yra aišku, kad diploma
tai užsieniuose naudojasi išimti
na teise ir nėra subordinuoti jo
kiam užsienio veiksniui. Bet ne-z 
galime neigti subordinacijos sa
vo krašto veiksniapis. Nepriklau- 
somybės/laikais-dŠplomatinė tar
nyba buvo subordinuota krašto 
vyriausybei. Kyla tik klausimas, 
kas atsitiko su ta subordinacija 
netekus laisvės? Atsakant į šį 
klausimą negalime iš akių išleis
ti du labai svarbius momentus, 
būtent įstatymus ir tikslingumą. 
Prisilaikant grynai įstatymų rai
dės, negalima nesutikti su Tams- 
tos teigimu bei pažiūra, kad šian
dien diplomatinė tarnyba nėra 
subordinuota jokiam veiksniui. 
Tačiau su ta pažiūra negalima 
sutikti prisilaikant tikslingumo 
principo ir štai dėl kokių prie- 

. žasčiu:
Kaip žinome, nepaprastoji pa- 

; dėtis iš pagrindų pakeitė' mūsų 
tautos ir mūsų asmeninį gyveni- 

; mą. Netekome laisvės, nustojome 
, savo vyriausybės, išsiblaškėme

po pasaulį ir, tarp kitų aibės pa-j kraštą išlaisvinti. Šiuo konkre- 
sikeitimų, atsidūrėme už savo čiu atveju VLIKas gi nėra kokia 
krašto įstatymų ribų. Taigi dėl į svetima valstybė arba kokia už-

venti taip, kaip kam patinka. 
Vienok šitaip negalime. Mus vi
sus riša ne įstatymai, bet bendras 
mūsų visų interesas —. kova už 
mūsų tautos laisvę. Štai va, šis 
siekimas ir yra mūsų Aukščiau
sias įstatymas, kuriam mes turi
me šventai paklusti, prieš kurį 
nublanksta ir visi kiti įstatymai, 
bei asmeninės ambicijos. Mes ne
beturime, kaip minėjau, tautos ■ 
atstovybės, bet mums visiems 
perdėm aišku, kad mūsų tauta, 
tiek už geležinės uždangos, tiek 
esanti laisvam pasaulyje, te
trokšta tik vieno ir to paties — 
laisvės. Dabartinėse priespaudos 
sąlygose pačiame ’ mūsų krašte 
toji tautos valia viešai negali 
būti pareikšta, bet laisvajame pa
saulyje ji nedvejotinai reiškiasi 
per mūsų organą VLIKą. Kadan
gi šis siekia tik laisvės, kurios 
siekiame visi, tai netenka abe
joti, kad šitai atstovybei pritaria 
ir pasilikusieji Tėvynėje, kurie 
išvadavimo valandos laukia su 
dar didesniu nekantrumu. Štai 
va ir susidūrėme su aplinkybė
mis, kurios aiškiausiai parodo, 
kad dabartinėse sąlygose būtų 
neprasminga galvoti apie bet ko-

Mes šiandien vadavimo darbą 
tvarkome ir rikiuojame taip, kaip 
mums atrodo tikslinga. Tas pat 
tenka pasakyti ir dėl mūsų dip
lomatų tarnybos. Būtų labai ne
išmintinga, kad jie šiandien sa
vo darbą rikiuotų pagal anuo
metines instrukcijas bei patvar
kymus ir pagal jų raidę apsiru- 
bežiuotų normaliųjų laikų diplo
matų veiklos princijais. Iš kitos 
pusės tai būtų ir smerktinas reiš
kinys. Nepaprastoji padėtis ir 
juos gi lygiai, kaip ir kitus įpa
reigoja dirbti tautos išlaisvini
mo darbą ir tą darbą reguliuoti 
bei derinti su kitais veiksniais 
taip, kaip to pageidauja mūsų ge
rovė neprisilaikant įstatymų rai
dės, bet grynai tikslingumo prin
cipo. Toks vyriausias veiksnys, 
kuris organizuoja visas jėgas ir 
veikia eilę metų visuomenės var
du ir tėra tik VLIKas. Pasaky
ta prasme diplomatų tarnybai? 
yra subordinuota jam. Tiesa, šiuo 
metų kaikurių djptomatų 
.norima pripažinti, bet tai išryš
kės, kai sugrįšime į jau išlaisyfei- 
tą Tėvynę ir reikės duoti reikia
mą darbo apyskaitą.

Pagaliau atkreipiu Tamstos, 
Pone Lozoraiti, dėmesį ir į.tai, 
kad visuomenėje neliko be nei
giamo įspūdžio ir pats derybų 
faktas, svarbiausia dėl Tamstos 
laikysenos. Labai nustebino, kad 
Tamsta derybas vedėte kaip dip
lomatas, bet ne kaipo paskiras as- ' 
muo ir dar daugiau, kad jose bu
vo patiekta jau paminėta preten
zija. Vargu ar rasime diplomati
jos istorijoje panašų pavyzdį, 
kad koks diplomatas šiuo titulu 
vestų kokias nors oficialias de*? 
rybas su atstovaujamojo krašto 
visuomeniniais organais, o ypač 
su tokiu organu, kuris siekia 
kraštą išlaisvinti. Šiuo konkre-

suminėtų aplinkybių mūsų gy
venimas visiškai suiro' ir patys 
atsidūrėme kitų valstybių glo
boje. Atrodytų, kad, esant tokiai 
padėčiai,’ nei mes paskiri pilie
čiai nei mūsų diplomatai niekam 
nebepriklausome ir galime gy-

& /

arą beria ir mus prie savęs šaukia.Čia B

sieninė firma, su kuria tebūtų 
galima santykiauti tik diplomati
niu keliu. Nejaugi Tamstai neži
noma, kad diplomatinė tarnyba, 
tesireiškia tik tarptautiniuose 
santykiuose, bet jau jokiu būdu 
ne savam krašte arba su to kraš
to, su savos tautos organais. 
Ta pačia proga leidžiu sau pami
nėti ir kaikuriuos Tamstos prieš
taravimus, kurie irgi verti ypa
tingo dėmesio. Tamsta viešai pa- 
reiškėtę, jog: “... VLIKas nėra 
seimas ir neturi jo funkcijų. Vyk
domoji Taryba nėra vyriausybė 
ir neturi jos funkcijų...” Taigi 
jei Tamsta nepripažįstate sumi
nėtų veiksnių nei seimu nei vai- z 
džia, tai kuriais gi apskaičiavi
mais taip ilgai derėtis dėl “šefys- 
tės” titulo, tuo labiau, kad Tams
tai iš anksto buvo žinoma, jog 
minėti veiksniai neturi jokios 
tam galios?

Drįstu taip pat teigti, kad vi
suomenės tarpe yra reiškiama 
tam tikras nepasitenkinimas ir 
dėl Tamstos nenoro bendradar
biauti su VLIKu. Kiekvienam, 
berods, pasidarė aišku, kad to 
vengiate dėl i kažkokio įsivaiz- « 
duojamo prestižo. Ar šiaip ar taip 
VLIKas nėra tokia organizacija, 
su kuria bendradarbiaujant bū
tų galima pakenkti diplomatinei 
tarnybai. , ,

Mūsų šių dienų kovą už tau
tos laisvę dalinai galima lyginti 
su 1918-1920 m. nepriklausomy
bės kovomis. Kaip prisimename, 
anais laikais nestigome savano
rių, kurie ryžosi net aukoti sa
vo gyvybę. Tuomet niekas nekėlė 

(Nukelta į 8 psl.)s vilnys
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; • “Tiesos “Partijos gyvenime” 
tūlas K. Mažeiką nepaprastai 
aštriai puola savanaudžius pre
kybos darbuotojus pavardėmis 
Ch. Kirkelį, Chvoles, Semjano- 
vą, Nutautą, Tambovcevą, Gold- 
bergą, Engliną, Degliatariovą, 
Lučenką, Liasko, Dzicyną ir ki
tus. Visi šie asmenys yra Lietu
vos komunistų partijos nariai. 
Liasko, būdamas girtas, suvaži
nėjęs pakeliui į Kauną iš Vil
niaus žmogų, bet jam buvusi pa
likta mašina, o jis pats partijo
je. Apkaltinti kontrolės, nei vie
nas iš jų nesileidę į diskusijas 
lietuvių kalba, o tarpusavyje šne
kėjęsi įvairiomis kalbomis. Tada 
atsistojęs LTSR Vietinės Pramo
nės ministerijos partinio biuro 
sekretorius Rainfeldas paklau
sęs: “Nejaugi jūs neturite ką pa
sakyti? O gal jūs manote — kal
bėk, nekalbėk vis vien nieko, ne
padės?” “Tiesa” Verta pagyrimo 
už tokią gražią iliustraciją, kaip 
“sužydėjo” mūsų pramonė, pre
kyba ir ūkis.

• Lapkričio pabaigoje Rygoje 
praėjo Latvijos, Estijos ir Lietu
vos istorikų konferencija, kurios 
paskutinės sesijos dvi dienos bu
vo skirtos apsvartyti “Latvijos 
TSR istorijos pirmajai daliai”.

• Pereitais metais Kauno Au
tobusų Remonto dirbtuvės pasta
tė 15 naujų autobusų. Didelis ste
buklas įvyko, kai buvo panaudo
tas tūlo Plikaičio sukonstruktuo- 
tas keltuvas nukelti karoseri- 
joms. Iki šiol jas keldavo ranko
mis 25-30 darbininkų. Štai kur 
technika! Štai kur įsikūnijimas 
marksizmo, leninizmo ir kitokių 
šio svieto kvarabų!

• Mirė- lietuvis komunistas, 
geras maskolbernis, Borisas Rim
kevičius, aktyvus istrebitelis ir 
galvažudys. Mirties priežastys 
nebuvo nurodytos paskelbimo 
dieną — lapkričio 27 d.

• Su didžiausia pompa kalbė
jusi ištisus du metus tarybinė 
lietuvių spauda prąhešė, jog lap-’

,kričio3 d. Vilniuje'buvo atidary-

Guzevičiaus dram^ “Kalvio Ig
noto teisybė”. Iš pasikalbėjimo 
šu teatrų direktoriumi -Zulonu 
paaiški, jog “naujieji” rūmai tė
ra tik rekonstruoti. Iš išorės labai 
primena sovietinę architektūrą. 
Salėje, kuri pažymėta kaip erd
vi,'telpa 600 žiūrovų. Per septy- 
nius metus sovietiniai okupantai, 
išveždami į Rusiją milijardinius 
Lietuvos turtus, neleidžia lietu
viams net pasistatyti būtiniausių 
naujų teatrų rūmų. Nors, tiesą 
sakant, drama vistiek badmi- 
riauja ten. Štai, pav., sekanti 
premjera numatoma V. Višnevs- 
kio “Neužmirštamieji 1919” — 
ką tai turi bendro su Lietuva?

Pagaliau rusų teatras jau da
bar Vilniuje patiekia daug dau
giau spektaklių, negu lietuviška-

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

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.

i St. Catharines Liet. B-nės V-ba.

buria aplink save daug bendradarbių. Viso pa
saulio kraštuose turi savo korespondentus.

plačiausiai Amerikoje skaitomą Jaikraštį

’’DARBININKĄ
Išeina du kartus savaitėje

yra geriausiai informuotas pasaulio lietuvių laikraštis. 
♦* ■ . • * -

‘ Prenumeratos kaina metams: 
JAV —15.00

• Brooklyne — $5.50 
Užsienyje —$5.50 
Kanadoje — $5.50 
Pusmečiui — $3.00

“DARBININKAS” siunčiamas susipažinimui 
2 SAVAITES VELTUI.

''Veda ALMUS

sis — kurio žiūrovai pasmerkti 
vergijai iki amžiaus galo.

o Štai koks paslaptingasis Mi- 
čiūrino mokslas. Kazys Lukas iš 
Mičiūrino kolūkio rašo: “Dirb
dami sode mes įsisavinome Mi
čiūrino, didžiojo gamtos pertvar
kytojo nurodymus. Anksti pava
sarį nupiaustėme sausas šakas, 
po to medelius nupurkštėme che
miniais skiediniais”. Kažkas ne
paprasto ar ne? O dabar aritme
tikos. Bandykite atspėti, kokios 
buvo šiemet obuolių valdiškosios 
kainos, jei kolūkis turėjo 9 ha so
do, iš kiekvienos obelies gavo 400 
kg. vaisių, kuriuos pardavęs su
rinko 92.000 rublių!

• Prieš pora mėnesių LTSR 
Buvo išleista knyga “Lietuvių li
teratūra kovoje prieš klerikaliz
mą”. Ji, kaip ir visos tok jo po
būdžio knygos, neskaitoma, kaip 
atsitiko su “Apsakymais apie 
Ameriką” ar “Liaudies Sūnų”. 
Tad kompartija davė įsakymą jas 
skaityti prievarta, įsakydama 
pravesti įmonėse ir mokyklose jų 
nagrinėjimą. Ukmergės laikraš-- 
tukas “Tarybinis kelias” savo Nr. 
84 (865) šitaip šią knygą aprašo: 
“reakciniai lietuviai dvasininkai 
palaikė carizmą, vėliau smetoni
nį režimą, o vokiškosios okupa
cijos metais laimino lietuviškų 
nacionalistų vykdomas tarybinių 
žmonių žudynes, patys dalyvau
dami jų šaudyme ... Visi Ukmer
gės gyventojai gerai atsimena 
Ukmergės miesto kunigą Semėš- 
ką, kuris dalyvavo niekšiškose- 
taikių gyventojų žudynėse... 
Reakcinės katalikų dvasiškuos 
centras — Vatikanas — varo pla
čią propagandą už trečiojo pa
saulinio karo sukėlimą — reakci
niai kunigai, būdami paklusnūs 
angliškiesiems - amerikoniškie
siems imperialistams, nuolankiai 
vykdo visus savo šeimininkų nu
rodymus ...” Pabaigoje laikraš
tis reikalaują pagerinti ateistinę 
propagandą.

> Milžinišku straipsniu “Ta
rybinis teismą s ■- demokratiš- 
kiasias teismas pasaulyje” LTSR 
teisingumo rriinistras A. Likas 
pradėjo naujųjų liaudies teisėjų 
rinkimo kampaniją. Rinkimai 
buvo gruodžio 16 d. •-

• Spalio revoliucijos šventė 
lapkričio 7 d. LTSR buvo mini
ma gan įtemptoje atmosferoje. 
Kaune darbininkai ir visi dirban
tieji ir norį toliau dirbti buvo iš
varyti paraduoti į buv. Parodos, 
dabar Juliaus Janonio, aikštę. 
Demonstrantams buvo išdalinti 
antiamerikietiniai — antibritiški 
plakatai, raginą kovoti už sovie
tišką taiką. Su lietuviškomis dai
nomis pražygiavo pro tribūną 
aukštųjų mokyklų ir technikumų 
studentų kolonos. “Kaunas tapo 
svarbia tarybinės inteligentijos 
kadrų kalve”. Kariuomenė ir po

i

licija neparadavo. Jie strategi
niuose punktuose atydžiai sekė 
demonstruojančius. Vilniuje pa
radas buvo iškilmingiausias — 
Milicijos III rango komisaras 
Šostackis ir Vilniaus įgulos vir
šininko pavaduotojas Zadorožny 
iš anksto parengė smulkų planą. 
Buvo paraduojama nuo Pilies 
aikštės (buv. Katedros) iki Žvė
ryno tilto ir patriotiškai nusitei
kę demonstrantai pro tirštai su
statytas raudonarmiečių gretas 
vai^u bau galėjo matyti žiūro
vus, kurių prie tribūnos išvis ne
buvo. Vilniečiai galėjo būti už
imponuoti kariuomenės pajėga— 
daugybe pėstininkų, artilerijos ir 
tankų kolonų, jų tarpe pačių mo
derniausiais 150 mm pabūklais 
ginkluotų. Didesnio dėmesio su
silaukė Vilniaus 4500 studentų 
kolona, kuri gerokai padrebino 
Šostackio nervus. Pirmiausiai 
praėjo Vilniaus universiteto dės
tytojai su studentais, po jų žygia
vo Pedagoginis Institutas, kuris 
šiais metais buvo praplėstas. Ir 
čia buvo nemaža antivakarietiš- 
kų karikatūrų, kurios tačiau bu
vo interpretuojamos įvairiai.

HAMILTON, Ont.
Žiemos pagalbos vajus

KLB Hamiltono Apyl. valdy
ba pr. metų gruodžio 16 d. nuta
rė skubiai sukelti lėšų paremti 
naujai iš kitų kraštų atvykusias 
lietuvių šeimas ir dėl nedarbo 
patekusias į sunkią materialią 
padėtį. Tam reikalui apsvarstyti 
gruodžio 21 d. buvo sukviesti or
ganizacijų ir lietuviškų sambū
rių atstovai. Atstovus prisiuntė 
L. Kat. Moterų skyrius, Ateiti
ninkų kuopa, Sporto klubas 
“Kovas”, parapijos komitetas, 
socialdemokratų organizacija (2 
atstovus), dramos būrelis “Au
kuras”, orkestras “Aidas”, ir 
skautai. Teisininkų dr-jos sky
rius, nors kviestas, atstovo ne- 
prisiuntė. TF Atstovybės vieti
nis skyrius įkviestas nebuvo.

Visų organįzacijų atstovai vie
ningai pritarė šiam -reikalui ir, 
su gautais aukų lapais pasižadė
jo aplankyti tautiečius jų na
muose, prašant ištiesti savo arti
mui pagalbos ranką. Kaikurios 
jų dar numatė skirti pinigų iš sa
vo kasų.

Šio užsimojimo vaisiai iki 1952 
m. sausio 1 d. buvo tokie:

Pajamos:
L. Kat. Moterų dr-jos skyrius 

surinko $93,70 ir paskyrė iš iždo 
$50 — viso $143,70; Ateitininkų 
kuopa, nebaigusi dar rinkti, da
vė avansu $40; Skautai pristatė 
$8; Socialdemokratų organizac. 
surinko (rinkimą tęsia toliau) 
51 ir iš klebono gauta $30. Išviso 
surinkta $272,70.'

Išlaidos:
Gruodžio 24 d. išmokėtos pa

šalpos šioms šeimoms:
Chromanskiams (2 suaugę ir 

3 vaikai) $80; Kalmatavičiams 
(šeima su senute motina ir 2 vai
kais) $75; Frončiakams (šeima su 
2 vaikais) $35; Naujokams (šei
ma su 2 vaikais) $25. Išviso iš
mokėta $215. Saldo 1952 m. sau
sio 1 d. $57,70. TF Atstovybės 
Kanadoje Hamiltono skyrius iš 
gauto gruodžio 29 d. koncerto 
pelno 50% paskyrė tam tikslui ir 
artimiausiu laiku pinigus ($25) 
pasiųs Bendr. valdybai. Akcjja 
tęsiama toliau ir tikimasi, kad 
jos galutini rezultatai bus tikrai 
gražūs. Tenka apgailestauti, kad 
energingiausias Hamiltono lietu
vių organizacinis vienetas TF 
skyrius, kažkodės yra apeinamas: 
kad ir vienas pirmųjų pasisiūlė 
su pagalba, bet į gruodžio 21 d. 
posėdį nekviestas, nors jame dar 
buvo svarstomi ir kiti reikalai 
liecią TF. Įteikiant Kanados 
šachmatų meisteriui p. P. Vaito- 
niui jungtinę visų organizacijų 
dovaną jo laimėjimo proga, TF 
skyrius taip pat buvo aplenktas.

— Vyt Dargio vedamas miš
rus choras, padedant vargoninin
kui B. Šturmaičiui, žengia tvir
tais žingsniais į priekį. Tautie
čiai džiaugiasi, klausydami kiek
vieną sekmadienį mūsų gražių
jų kalėdinių giesmių ir linki cho
ro dalyviams, o taip pat ir vado
vams, ištvermės jų darbe. Pir
mas choro viešas pasirodymas 
numatytas vasario 16 d. minė-

Delhi, Ont Iš lietuviškojo pasaulio
nyčias salėje.

Susirinkimo darbų tvarka:
1. ’ Susirinkimo atidaromas.
2. Protokolo skaitymas.
3. Valdybos pranešimas.
4. 16 Vasario minėjimo klau

simas.
5. Klausimai ir sumanymai
6. Susirinkimo uždarymas.
Visds apylinkės lietuvius ma

loniai kviečiame kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

Delhi KLB LOKas.

Tabako ūkininkai, šėrininkai 
ir tie, kurie įdomaujasi tabako 
gamyba. 1952 m. sausio 27 d. 2 
vai. p.p. Delhi Lenkų svetainėje, 
ryšy su Marketing Board atsikra
tymu ir kitiems ūkininkų bei šė- 
rininkų reikalams aptarti šau
kiamas mitingas. Visus tabako 
augintojus slegia tie patys eko
nominiai reikalai, todėl politi
niai įsitikinimai nesvarbūs.

Susirinkimas bus tik lietuvių. 
Mitingas bus dėl tavo, ūkininke, 
naudos. Atsilankyk!

M. B. narys.

ma $50, solistams ir meninin
kams honoraras ir kelionės iš
laidos 67.20, “TŽ” ir “NL” už 
skelbimus $22, taksi išlaidos $4, 
kelionė į-Torontą lengva mašina 
susitarti su menininkais $6 ir 
smulkių išlaidų $1.50; viso išlai
dų $200,70, Grynas pelnas $51,25.

Publika ir rengėjai nepaten
kinti dėl dalies programos išpil
dytųjų pavėlavimo: atvyko visa 
valanda vėliau, negu buvo su
tarta!

Pranešimas hamiltonietėms
Š.m. sausio 20 dieną, 7 vai. vak., 

parapijos salėje šaukiamas vi
suotinas Hamiltono Liet. Kat. 
Moterų Draugijos susirinkimas. 
Bus renkama nauja valdyba, to- 
dėl nares prašome kuo skaitlin- 
giaūsiaiKviečiamos 
•atsilankyti ir norinčios draugijai 
priklausyti'— prisidėti savo dar
bu prie draugijos kilnių tikslų.

Hamiltono LK Mot. D-ja.

Padėka
Hamiltono lietuvių parapijos 

klebonui kun. Dr. J. Tadarauskui 
reiškiame tikrai nuoširdžią ir gi
lią padėką už pagelbėjimą mums 
atvažiuoti į Kanadą ir suradimą 
darbo. Bent šiuo metu negalėda-. 
mi kitaip atsilyginti, - tariame 
nuoširdų lietuvišką ačiū.

Ona ir Povilas Sanickai.

Mielas susitikimas
KAI RUOŠIAUSI važiuoti Kanadon, tai jos karališkoje atsto

vybėje abiems kumščiais daužiau savę plokščią krūtinę ir rinkti
niais žodžiais žadėjau būti pavyzdingas pilietis, nuolankus valdžiai, 
o svarbiausiai daboti save ir kitus, kad lietuviškose jaknose įsi
šaknijęs vaišingumas dar daugiau subujotų indėnų žemėje. Ir, 
gerbiamieji, savo pažadą kietai laikau, nors 'kartais ir sunkoka. 
Žinoma, tokie įsipareigojimai, atvirai tariant, nelabai darniai sie
jasi su mano asabiniais polinkiais įgytais Aukštuose Šančiuose Bet 
ką darysi, gyvenimas žiaurus, kaip sakramentu pašventinta nuo
sava žmona. x»

Taigi, va, gerbiamieji, aną dieną kiūtinu tokiu Dūndas stritu 
ir kažin kaip tiek džiaugsmo ir jaunystės lakumo širdyje. Tarsi 
tik iš pirties būtum išėjęs. Na, kur tu žmogus džiaugsme riesimau- 
dysi tokią dieną! Dangaus viduryje, pūkinių debesėlių'apsupta, 
šviečia saulutė. Medžių Sakose kabo auksiniai lapai. Gatvės grindi
nyje mėtosi vėlyvieji agurkai, prie telefono stulpo jezminų aromatą 
skleidžia neaiškios formos dėžė, iš kurios kyšo jaučio uodega. 
Jaunatviškos energijos kupinos skersai gatvę tolydžio šmėkšteli 
žvynės. Ant namo laiptų, gerbdamas kitų laisvę ir mylėdamas 
švarą, katinas valo savo kailį. Tarsi norėdamas papildyti visos 
tos idilijos saldybę, atrieda rausvas tramvajus. Toksai rausvas, 
kaip kadaise mano širdies karpos — Apolonijos — veideliai.

Taigi tasai tramvajus sustoja priešais mane. O aš nė nemanau 
važiuoti. Pagaliau, dievai žino, ko jis sustojo, gal kiti žmonės norėjo 
važiuoti. Bet ne tai svarbu. Vos, sakau, sustojo tasai tramvajus, 
kaip dvi žvynės, tokios, brač, gero sudėjimo, tuojau prie pirmutinių 
ratų. Iš karto kiek palaižė alyvos, o paskui ėmėsi visai rimtai ašis 
griaūžti! Na, pamaniau, čia jau skandalas. Žmonių gyvybėms gra
sina, karaliaus turtą naikina.

— Ponas, — šaukiu tramvajaus šoferiui pro atdaras duris, — 
greičiau spausk! Žvynės tamstos karui ą^is pylavoja!

O tasai ponas, matyt, nesupranta lietuviškai Varto tiktai rudas 
akis, kaip avinas tvoron atsitrenkęs.

— Mister... — vėl bandau aliarmuoti, kaip staiga kažin kas 
uždeda leteną ant mano peties. Atsigrįžtu ir netikiu savo akimis! 
Žvirblėnas, jaunystės prietelius, (paskui tapęs net valsčiaus valdy
bos sargu!) šypsosi. Penkiolika metų nesimatėm, o dabar kaip gry
bas po lietaus išdygo!... • . > :

—Ko, — sako, — čia dabar kryžiavojies! Dėl žvynių dūšią plė
šai! Užteks geležies Kanadoje! Nesigraudink!...

— Brolyti, širdele mano, — susijaukia visi penki išjautimai 
mano dūšioje, —• kaip tu čia dabar!... Kaip iš dangaus! O mis- 
linau, kad jau kur pt> velėna trūnyji... Tokius laikus, neduok Tu 
Dieve* pergyventi teko. Tėvynės netekome, aš ir naują drapaką 
tiems velniams turėjau palikti. O kokios spiruoklės buvo!... Sa-

— Aš, —.sakau, — brolyti, dar sūriu Atlanto vandeniu atsiduc 
du. Nepilnąs mėnesis. Mieste gi — tik trečia diena.

— Šitaip... Žalias, vadinasi. Aš jau ketvirtus metelius stumii 
Acha, tai, turbūt, neskubi, gal užvažiuokim pas mane. Namą turi 
pirkęs...

— Nę, kur čia skubėsi... Labai malonu, labai malonu nam 
apžiūrėti ir ponią Barborą pasveikinti. Pamislyk, tik ketvirti m« 
tai, o jau namą turi. Kaip, sakyk, tu ir galėjai?... Šitoje gatvėj 
pirkai?' z

— Tuojau matyti, — sako, — kad esi žalutėlis! Ir Toronto vi 
sai nepažįsti. Pirkti namą Dundas -gatvėje! Durnystė būtų! T 
žinai koksai Torontas? Tau čia ne Balbieriškis ir ne Tūbausiai!.. 
Naujame Toronte pirkau. Ir kodėl ten? A? Nežinai?

— Taigi, kaip Dievą myliu, nežinau, — patvirtinau.
— O, — dėsto toliau Žvirblėnas tempdamas mane į tramvaji 

—- sakau, Torontas pekliškai platus. Va, kaip saulės užtemimas, 
saulė čia dažniau užtemsta kaip Lietuvoje, tai Dundas streete nyks 
Čiu į akį durk. Taip tamsu pasidaro. Kaip bato aule. Ir žmogau, tur 
dainas namą Dundas gatvėje padoresnio nuomininko negausi. Pa 
galvok tiktai, kas tau gyvens ir pinigą mokės, jei štai vieną dien; 
po pat nosimi saldė prapuola. Malonumas menkas. O Naujame To 
ronte beveik niekada nesimato saulės užtemimo. Visa grietinei 
todėl ten ir grūdasi... Tai, matai, kokie reikalai.

Bešnekučiuodami ir atvykome į tą Naują Torontą.
— Šitas, vadinasi, bus jau mano... — tarė Žvirblėnas nykščii

’ . — Truputį pakrypęsrodydamas į gerokai pakrypusį namuką.
bet šiJip tai visai all right. Šiltas. Blakių nėra... Patrink gerai pa 
dus! — pridūrė Žvirblėnas spausdamas skambučio karpą. — Kar 
petus brangius įsigijom...

Duris atidarė pati ponia Barbora. Graži, kad ją bala! Tokiom! 
raudonomis lūpytėmis ir šelmiškomis akimis.

— Svečią atsivedu, Barboryt Ar pažįsti? — sako Žvirblėna 
žmoifhi.

Ponia Barbora įmantriai užrietė kairią šlaunį, įrėmė putnu 
rankutę į šoną ir valandėlę jos mielas žvilgsnelis slankiojo man< 
veidu.

— Tai, rodosi, — pagaliau tingiu balsu pradėjo ponia Barbora 
— pažįstu. Ar tik ne Silvestras Pakulnis būsi?...

— Taip, taip, ponia Barbora, tas pats, — sakau aš, — tiek laik< 
nesimatėm, o ponia nepamiršai. Vis, mat, mokslo razumas...

šitoje vietoje prasistūmiau pro Zvirblėną ir stvėriau ponios Bar 
boros ranką. Sakau, reikia’ pasirodyti, kad ir aš moku su mokyto 
mis poniomis apsieiti. O pagaliau, tokios poniutės ranką pabučiuot 
irgi malonumas. Tai ne klebono letenon pakštelėti.

— No, no, — šoktelėjo atbula ponia Barbora, — čia- nėra to: 
mados! Jokių rankų bučiavimų bei spaudinėjimų! Tik per Nauju 
Metus sau lygiems ranką paduodame... O tu, sūrmaiši, — kreipės 
ponia Barbora į vyrą ir jos balse buvo sutirpęs paskutinis mote 
riško švelnumo šešėlis, tokiu tonu Darbėnuose per šv. Petro atlai
dus policininkas Blauzdinis ragindavo girtus atlaidininkus skirsty 
tis iš Maušos smuklės, — kur visą dieną slampinėji? Anglis atvežė 
manai aš žinau, kur jas padėti? Liepiau maišus išversti kieme 
Ponia Gluosnienė nuo pat ryto stena, kad vandens neturi ir dai 
kažin koksai neaiškus kvapas iš praustuvo laužiasi... O Jis mat 
.vaikštinėja, kaip niekur nieko, tarsi dvaro urėdas, o čia tu žmogai

PRANCŪZIJA ,
'Dr. S. Bačkis, e. atstovo parei

gas Paryžiuje, pavergtųjų Tautų 
memorandumo JT įteikimo pro
ga gruodžio 20 d. per JT radiją 
pasakė kalbą į Lietuvą, kurioje 
išdėstė, ko memorandume prašo
ma, kas pastaruoju metu Lietu
vos laisvės kovai daroma ir pa
drąsina tautą, kad mūsų bus lai
mėta, nes mūsų pusėje tiesa.

Kalba vėliau buvo įrašyta į 
plokštelę “Amerikos Balsui” ir 
jo bus transliuojama į Lietuvą 
pakartotinai.
VOKIETIJA

Gautingo apyl. liet, komitetas, 
sanatorijoje besigydančių lietu
vių vardu, dėkodamas už laik
raščio siuntinėjimą 1951 m., pra
šydamas jo nenutraukti ir šiais 
metais, primena, kad panaikinus 
kitas pietų Vokietijos sanatori
jas ir visus ligonis atkėlus į Gau- 
tingeną, čia lietuvių ligonių susi
darė net 80. Visai teisingai komi
tetas nurodo, kad kol 80 žmonių 
laikraštį perskaito, jis susidėvi, 
tad suprantamas jų prašymas 
siųsti nors porą egzempliorių. 
Administracija betgi ir šiaip ne
apmokamų egzempliorių išsiun
čia keletą šimtų ir visų prašymų 
dėl ribotų savo išteklių nebepa
jėgia patenkinti. Ar neatsirastų 
geradarių iš skaitytojų, kurie ga
lėtų pagelbėti ir apmokėti pre
numeratą, kaip tai yra jau pada
riusios kaikurios organizacijos ir 
pavieniai asmenys?

Į krašto valdybą vietoj išemig
ravusio Pr. Karaliaus įėjo juris
tas J. Lukošius. Š. Reino-Westfa- 
lijos social, reikalų^ministerijos 
patariamajam komitetan tremti
nių. reikalams lietuvių atstovu 
pasiūlytas Erdm. Simonaitis ir 
pavaduotoju M. Teišerskas, į pa- 
baltiečių sp. biurą deleguoti A. 
Makarskis ir M. Teišerskas. PLB 
sekretoriaus pareigas eina A. 
Mažeika, šviet. inspektoriaus — 
A. Venclauskas.

»

Bremene nuo sausio' 15 d. IRO 
tarnautojai atleidžiami. Emigra
cijos reikalus tvarkys nauja or
ganizacija. Kas į tos organizaci
jos tarnautojus bus priimtas sun
ku pasakyti. Tuo tarpu niekas 
nieko nežino.

Prof. V. K. Jonynas, būda
mas Bremene Grohno pereina
moje stovykloje paruošė du gra
žius ,piešinius lietuviškam Kalė
dų sveikinimo atvirukui ir lietu
viškam kalendoriui reikalingą 
viršelį bei lentutę.

Bremene laukia transporto 
į JAV: prof. Brazaitis su šeima 
ir p. Ranitas su šeima.

Dr. Alg. Bielkevičius, dir
bęs Bremene Grohono pereina
moje stovykloje, išvyksta į JAV. 

t

Į Ameriką paskutiniu laiku 
išplaukė lietuviai kunigai: Mar
čiulionis, Kriščiūnevičius ir Aug
lys; jėzuitai klierikai: Vaidievu- 
tis, Mantautas ir Vytautas Juo
deika. 'K. V. S.

Paskutiniai lietuviai jėzuitai 
V. Mantauskas ir V. Juodeika iš
emigravo į JAV. Tėvas Daugintis 
išvyko studijų tęsti į Romą. Be 
Lietuvos, kur jų likimas nežino
mas, šiuo metu lietuvių jėzuitų 
tėvų visame pasaulyje yra 30. 
Vieni iš jų dirba įvairiuose kraš
tuose misijų darbą, kiti eina at
sakingas pareigas Vatikane ir ki
tur. Daugumas dirba pastoracinį 
darbą JAV.

Diepholze lietuvių evangelikų 
jaunimui leidžiamas mėnesinis 
mimeografuotas “Jaunimo Ra
telis”, kuriam popierių duoda 
Pas. Liuter. Sąjunga. Paskutinis 
numeris atrodo visai gražiai. Re
daguoja K. Dikšaitis.

Į Lietuvą pagal IRO davinius 
išviso yra repatrijavę 956 asmens, 
į Latviją 1909, į Estiją 256. Šiuo 
metu svarstomas klausimas ką 
daryti su tremtiniais bepročiais. 
Kaikurie kraštai norėtų juos grą
žinti į kilimo šalis, bet juk ir jie 
bėgo dar prieš susirgdami, prie
šinasi kiti.

J. Miliui išvykus į JAV į PLB 
Vokietijos Kr. Valdybą įėjo H. J. 
Jakužaitis..

Paul Titelbaeh, buvęs vokiečių 
evangelikų senjoras Lietuvoje, 
mirė V. Vokietijoje netoli Han- 
noverio, sulaukęs 85 m.
AUSTRIJA

Austrijos L vargo mokykla 
bendruomenės valdybos nutari-. 

,mu likviduota. Nurodoma prie
žastis: išemigravo mokytojai ir 
labai sumažėjo vaikų. Išviso Aus
trijoje labai sumažėjo inteligen- 
tinių pajėgų. '

J. Budriui išvykus į Norvegi
ją knygyno reikalus perėmė kun. 
Kuzminskas.

Kufstein stovykloje Tiroly tar
pe 500 tremtinių dar yra 15 lie
tuvių. Nedirbą maistą gauna iš 
virtuvės, o pinigų iš niekur ne
gauna.
VENECUELA

L. Markovičius, prieš 4 m. iš 
Augsburgo nuvykęs į Venecue- 
lą ir dirbęs viešųjų darbų minis
terijoje, staiga mirė širdies liga. 
Velionis paliko žmoną ir dvi iš- 
tekėjusias'dukteris JAV. Jų vie
na kurį laiką gyveno Kanadoje.

Dr. Hermanavičius Venecuelos 
vyriausybės apdovanotas aukso 
medaliu už darbą vedant medici
nos punktą Guerico miestelyje.

Tautos Fondui negausūs Vene
cuelos lietuviai suaukojo dau
giau negu visų kitų Pietų Ame

rikos kraštų lietuviai kartu.
Elena ir Ona Nelsaitės bai; 

gailest. seserų aukštąją mokyki 
Nelsų šeima iš Maracay persik 
lė į Caracasą.
URUGVAJUS

. Urugvajaus Lietuvių Taryti 
sukurta iš dviejų — socialdem 
kratų ir liaudininkų — organiz 
cijų 1946 m., 1951 m. birželio : 
d. susirinkime nutarė pakeis 
vardą į Dr. K. Griniaus vare 
lietuvių organizaciją. Pagrind 
nis motyvas tas, kad nešimais 
tų vardai, kai organizuojant Uri 
gvajaus L. Bendruomenę bus si 
daryta statuto numatyta Kraš 
Taryba.

Tai logiška ir sveikintina išv 
da — vienos grupės nusilenkim; 
aukštesniam tautiniam reikah 
Toką, sprendimas kelia pagarbi 
kiekvienam. Pagaliau reikėtų t 
suprasti ir kanadiškei KLCT, k 
ri — kurta visų Kanados lietuv: 
pastangomis ir bendru darbu - 
yra likusi panašaus pobūdžio o 
ganizacija, bet vis dar tebenori: 
ti vaidinti “visų apjungimo” k 
mediją ir lietuviškoje Kanad 
visuomenėje palaiko. permanė: 
tinį, visiems atsibodusį, erze 
Linkėtume pasekti urugvajiečii 
savus bičiulius ir bent skylėt; 
kaukes pasidėti, jei vardo nep 
jėgtų atsižadėti.
ARGENTINA

Argentinos L. Bendruomen 
suvažiavimas krašto organan 
rinkti įvyko gruodžio 23 d. Ka: 
didatai buvo statomi apylink 
susirinkimų po 4.
D. BRITANIJA

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

Nauji LAS 
Vyr. organai

“LL” paskelbė davinius korė 
pondenciniu būdu išrinktų LA 
organų. Berods, tai pirmas atv 
jis, kad L AS vyriausioji yad< 
vybė paskelbta viešai. , • -

Į Vyr. .Valdybą išrinkti: St] 
Vykintas, J. Mašiotas, maj. J< 
nas Balčiūnas, gen. T. Dauka: 
tas, J. Preikšaitis, J. Gudaiti 
Stp. Jakubickas, Dr. J. Deveik] 
tė ir J.'Noreika. Vyr. Garbės G^ 
nėju A. Rimas. Į garbės teisia 
VI. Ivanauskas, J. Vilutis, < 
Narbutas. Į kontrolės kom.: . 
Bagdonavičius, J. Masionis, < 
Lukoševičįus. Savišalpos fone 
v. valdytoju — M. Luneckas.

Pranešime sakoma, kad bals; 
vę 80% “visų pilnateisių LA 
narių“.

Brooklyn 21, N.Y., USA

—>Į TF parengimą, įvykusi 
gruodžio 29 d. atsilankė 16? as
menys. Pajamų gauta: už įėjimą 
$163, iš rūbinės $8 ir bufeto pel-

turėta: orkestrui $50, salės nuo*

L
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Lietuvos Skautu Brolijos reikalais
-■s jF- V '

Tremty atsikūrusi mūsų skau-

čiau Pasaulio Lietuvių Skautų 
Sąjunga neapjunfeia viso tremty 
skautavusio jaunimo ir negauna 
naujo prieauglio. Daug patyru
sių skautininkų nebegrįžta į 
skautų sąjūdį ir nebeteikia jam 
savo įnašų. Daugis skautiško jau
nimo pametė skautavimą ir per
ėjo į kitas jaunimo organizacijas. 
L. Skautų Brolija labai sumažė
jo. Jojev pasigendama dvasingu
mo, iniciatyvos, veržlumo, meto
diškumo. Tuo tarpu Tėvynėje ir 
tremty skautai gražiau pasireikš
davo ir nevienu atveju pirmau
davo kilniais savo darbais. Vie
ni skautavimą svetimoje aplin
koje laiko žalingu ar net pavojin
gu mūsų tautai. Kiti pesimistiš
kai žiūri į mūsų skautiją ir nesi
tiki jos nuopelningumo. Šiomis 
problemomis sielojasi tiek jauni 
skautai, tiek seni jų vadai.

Į skautų org-ją įstoja vaikai 
nuo 7 m. amžiaus. Todėl esamų 
ir būsimij skautų tėvams taip pat 
labai rūpi šios org-jos idealingu- 
mas ir nuopelningumas. Kai mū
sų tauta naikinama, o jos jau
nuomenė svetur atsiduria nutau- 
timo ir kt. pavojuose, skautų or
ganizacijos reikalingumas yra 
neabejotinas. Kas iš lietuvių 
augštai įvertina idealius skautus, 
tas trokšta, kad ši org-ja gyvuotų 

' ir ugdytų dvasinių vertybių mū
sų tautai. Prieš 33 metus skau
tiškas sąjūdis prigijo Lietuvoje, 
kai neturėta patyrusių vadovų, 
sk. literatūros, lėšų ir tt. Dabar 
šis darbas turėtų būti žymiai 
lengvesnis. Juk išeivijoj yra apie 
1000 patyrusių vyr. amžiaus 
skąutų, skautininkų ir akademi
kų skautų! O jaunų skautų tiek 
maža. Tai nenormalybė! Šios jė
gos reikia įjungti į organizuotą 
idealistinį darbą visuose kraštuo
se, kur tik šių jėgų ir liet, jau
nuomenės yra. Tuomet skautiš
koji mokykla apjungtų tūkstan
čius vaikų bei jaunuolių ir teik
tų tėvams progų gėrėtis vaikų 
skautavimo pasėkomis. Tai yra 
įmanoma ir reikia to siekti.

Jau kurį laiką daug sk. vado- 
' vų atsišaukia į mane, kaip į as

menį, kuris Lietuvoje sk. sąjūdį 
- pradėjo ir eilę metų veikė sun

kiose sąlygose. Skautininkai iš 
įvairių miestų ir kraštų ragina 
mane kandidatuoti LSB Garbės 
Gynėjo, vyriausio skautininko ar 
PLSS pirm, pareigoms. Esu pasi
ryžęs pagelbėti LSBrolijai, kuri 
yra visos PLSS kamienas.

Dabar eina LSB vadovybės or
ganų rinkimai. Prieš pat Kalėdai 
rinkimų komisijos atsiklaustas, 
sutikau kandidatuoti vyriausio 
skautininko pareigoms su sąly
ga, jei VS pavaduotojo pareigoms 
kandidatuotų vyr. sktn. Antanas 
Saulaitis. Jis yra išmaningas, pa-

užsimušk, kad nori!... — ir ponia Barbora piktai trinktelėjo du- 
rimsi’ . ,

Mes taip ir likome stovėti priebutyje. Žvirblėnas valandėlę sto
vėjo, kaip kuolu trenktas, paskui stambia nosimi, kuri man ryškiai 
priminė restorano virtuvės tarakoną — buvo riebi ir rausvai bliz
ganti — įtraukė oro ir tarė:

— Zinai ką, Silvestrai, padėk man su tomis anglimis susidoro
ti. Ne kiek jų čia ir yra. Gal kokios pustrečios tonelės. Pusvalandį 
ir bus baigta. Gerai?...

— Bet... — neaiškiai sumykiau, — aš, taip sakant, šventa
dieniškai ...

O Žvirblėnas:
— O kad tave bala! Juokdarys esi matau! Žinau, žinau, kad 

šventadieniškai. Visi mes čia ir visada šventadieniškai nešiojame. 
Bet nenuogąstauk, tu tik maišelius man, va, per tą langelį paduosi, 
o aš jau rūsyje juodžiausią darbą pats. Tik tu pamyslyk, mūsų bro
liai Belgijoje stačiai nuogomis rankomis, nematydami nei saulės, 
nei mėnulio, giliai po žeme tas anglis laužia ir dėl jokių maniškų 

• bei šventadieniškų kelnių nesisieloja. O mes tuojau į ponus išvirs
tame. Brolyti, daugiau vienybės, daugiau susiklausymo mes turi
me parodyti. Tėvynė merdi, o mes apie maniškas. — Taip bekalbė
damas Žvirblėnas ir dingo.

Nespėjęs atsikvošėti, vėl išgirdau jo balsą:
— Na, broliuk, tai pradėkime. Aš pasiruošęs... — jis kalbėjo 

iškišęs galvą pro mažą rūsio langelį, iškaltą namo pamate.
Nieko neliko, kaip imtis darbo. Pradėjau nešioti anglių maiše

lius. Maži, bet sunkūs, kad juos bala, kaip šlapia druska.
Netrukus prakaitas apsėmė mano nugarą, o vėliau tarsi sula, 

kaip iš pavasarį sužaloto beržo, pradėjo stambiais lašais varvėti 
per sprandą ant krakmolytų marškinių kalnieriaus, kuris, jaučiau, 
tolydžio darėsi minkštesnis ir minkštesnis. Tai, pamaniau, lietu
viško prakaito galybė — nei amerikoniškas krakmolas negali atsi
spirti! ... Paskui kažin kodėl taip griaudu dūšioje pasidarė. Be 

. mokslą galvoje visur tave, žmogau, jaučiu laiko. Ar tu su krakmo
lyta maniška ir su mankietais balčiausiais, kaip pieno puta, jeigu 
tik pagavo koksai mokslinčius, tuojau jungą tau ant kaklo ir vilk!

Pagaliau visi anglių maišai buvo sutempti ir aš laisviau atsi
kvėpiau. Buvau jau bepradedąs valyti apdulkėjusias kelnes, kai 
Žvirblėno galva vėl pasirodė langelyje.

— Ačiū, brol, nuoširdžiai ačiū, už pagalbą... Matai, nė nepa
jutai. Sakiau, kad čia tik juokai...

— Juokai... Kokie čia jau juokai, — sakau, — man ir maniš
kos krakmolas prakaite ištirpo. Nieko sau juokai...

— A, — nutraukė ‘Žvirblėnas, — tu vėl apie tas maniškas... 
Ateik čia į rūsį, padėsi su tuo vamzdžiu Susidoroti. Tik truputį pa
laikysi. Atsikvėpsi, čia taip vėsu.

— Na ir pakliuvau, — pamaniau leisdamasis laiptais į rūsį' — 
kaip į draudimo agento nagelius. Negana maišus tampiau,' o 
dabar dar kažin kokias triūbas turėsiu lankstyti Ir pats nelabasis 
lėmė tą Zvirblėną susitikti!

* — Tai va, brolyti, — vos man i 
k?nas, — imk kibirą ir laikyk ties ta 
U. Matai gal koksai lašelis, vandens vamzdyje yra, nenorėčiau

tyręs ir sumanus skautas vadas

energingas veikėjas. Tokį jį pa
žįstu nuo 1924 m. Tačiau pasta
ruoju laiku A. Saulaitis visą sa
vo energiją aukoja Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės kūrimui. 
Be abejo, tai didis ir kilnus dar
bas. Bet jaunuomenės auklėjimas 
šiandien yra pirmaeilis tautos 
reikalas ir patyrusių auklėtojų 
uždavinys. Visą savo amžių skau
tu išbuvęs ir paruošęs sk. vadovų, 
A. Saulaitis yra labai reikalingas 
LSB pažangumui ir gerui

Šiais reikalais susirūpinti ska
tinami visi sk. vadovai ir skauti- tuvos-Skautų Brolija turėtų pro- 
ninkai, kurie liko ištikimi Lie
tuvos skauto idealams ir kuriems 
rūpi, kad LSB ugdytų skaisčių 
asmenybių laidas tarnauti Die
vui, Tėvynei ir Artimui. Kadan
gi minimi kandidatai buvo per- 
vėlai pasiūlyti, būtų naudinga 
rinkimų terminą atidėti kuriam 
laikui. Svarbios visuomeninės ir 
pedagoginės organizacijos vado
vybės rinkimai neturėtų būti da
romi paskubom ar laikomi kaip 
neišvengiama formalybė. Skautų

Naujoji Liaudies kūryba
Jau iš seniau Vakaruose yra ži

nomos partizanų dainos, dainuo
jamos krašte aktyviųjų Lietuvos 
laisvės gynėjų. Dabar Vakarus 
yra pasiekusi nauja tos rūšies 
liaudies kūrybai kurios sukūri
me dalyvauja visa tauta, impul
syviai pareiškianti savo priešišką 
nusistatymą okupantams. Ka
dangi gyventojų buitis diena iš 
dienos vis sunkėja, todėl ir toji 
kūryba yra tiesiog šiurpi. Prie
šingiausi visam bolševikų reži
mui yra buvusieji valstiečiai, da
bar pavergti kolchozininkai. Vi
sai tai liaudies kūrybai vadovau
ja lyg nematomas tautos genijus. 
Nežinomų autorių sukuriama vi
sa eilė naujų dainų, dainelių, 
anekdotų arba tos pačios dainos 
kitaip perfrazuojamos. Daug kur 
užtiksite, kad net kelerių metų 
vaikas įėjusį taip pasveikins: 
“Sveiki gyvi, kaip gyvenat ko
lektyve, penkios bobos traukia* 
plūgą be stelvogos”.- Kitur vėl 
išgirsi: “Lietuvi, - prikąsk liežu
vį, nes valdo svetimi”. “Du bro
liukai” taip perfrazuojami: “Du 
broliukai partiniai, du broliukai 
stribukai, tik aš viena komjau
nuolė grėbiau lankoj Šienelį. Man 
šienelį begrėbiant, Jkirtimėlį be
kertant, ir atėjo partizanai, ištar- 
kavo man dugną. Bėgsiu greitai 
tekina, pas tėvelį Staliną: Juo
zapėli, daryk tvarką, nedaryki 
aštrių tarkų” etc. Net patys kom
jaunuoliai, savo tarpe, kai niekas 
negirdi, taip dainuoja: “Kas nori 
prie šitos valdžios gerą vietą gau- 

us šokosi Žvirb- 
bandysiu atsuk- 

vadovams reikia duoti laiko rim
tai apsvarstyti savo problemas, 
reikalus ir kandidatūras, kad sa
vo balsais jie galėtų nulemti LSB 
ateitį.

Vyr. sktn. A. Saulaitis ir že

tonas pareigoms, tegalėtų ryžtis 
sutelkti skautines jėgas bendram 
darbui ir jį vystyti pagal PLSS 
statutą ir lietuviškosios skautys- 
tės pagrindais bei tradicijomis. 
Tuo atveju kiti visuomenininkai 
ir pedagogai gal negalvotų apie 
lygiagrečių jaunuomenės auklė
jimo org-jų steigimą. Tada Lie- 

gų tapti vienintele liet, berniu
kų auklėjimo org-ja. Skautams 
tektų pastangas derinti su savo 
idealais, o veikimo išvadomis pa
teisinti tėvų ir visuomenės pasi
tikėjimą ir viltis. Visi idėjiniai 
broliai, kurie trokšta mūsų jau
nuomenę auklėti pagal pedagogi
nę lietuviškosios skautystės sis
temą, kviečiami į vieningą dar
bą. Budėkime!

Vyr. sktn. Petras Jurgėla.

ti, turi išvertęs-skūrą tarnauti” 
ir smulkiai apdainuojama, kaip 
vyksta “socialistinė statyba”. To
kios rūšies liaudies kūryba nu
teikia gyventojus prieš okupan
tus ir kelia reikalingą kovingu
mą. Žmonės, nors ir užsidarę, ta
čiau kietai laikosi. Būdinga, jog 
šios rūšies kūryba daugiausia 
paplitusi ne tik tarp kolchozi- 
ninkų, bet ir tarp paprastų dar
bininkų, kurie po tų yra smar
kiausiai prieš bolševikus nusi
statę. ELTA.

• LTSR Dailės Fondas pirmą
ją premiją paskyrė skulptoriams 
P. Vaivadai ir B. Pundžiui už 
skulptūrą “V. I. Leninas ir Stali
nas svarsto elektrofikacijos pla
ną”. H. Rudzinskas gavo antrą. 
J. Kedainis — trečią. Tapyboje 
geriausio įvertinimo susilaukė I. 
Zebenkienė.už eskizą “Didžiosios 
komunizmostatybos" ir J^ Mac- 
konio-Mackevičiaus “Šaunūs nė- 
riečiai”. Dailininkui A. Savickui 
už eskizus litografijai “Festivalis 
Berlyne”” paskirtas pagyrimas. 
Už keramiką pirmieji prizai ati
teko L. Bielvertaitei ir M. Vrub- 
liauskui. Geriausią darbą metale 
padarė J. Prapuolenis — gintaru 
iliustruota liustra ir K. Tulienė 
— vaza “Taika žmonijai”. Už me
džio darbus premijuoti J. Vira- 
kas ir J. Rakickas, už tekstilės 
J. Balčikonis ir A. Mironaitė; 
gintaro — L. Vaineikytė ir H. 
Taleikis.

žmogus priverstas nuomininkus ląikyti. Nepratę mūsų žmonės prie 
moderniškų įrengimų. Vis tos kultūros mums trūksta. Žiūrėk, tai 
vamzdį kokį košelena užkimšo, tai koks girtas tipelis bežaksėda- 
mas tualetą iš rikiuotės išmušo arba vėl kokia Apolonija skalbimo 
mašinoje bulves įsigeidė plauti, taip bėdos ir nesibaigia...

Taip bečiauškėdamas Žvirblėnas padavė, mari kibirą, o pats pa
šokęs ant kėdės- dideliu raktu apžiojo sraigto galvą ir stenėdamas 
ėmė sukti.

—■- Laikyk aukščiau kibirą! Daugiau į kairę!... A, kad tave kur, 
ir vėl nuleidai! Sakau, kad kelk auščiau! — taip tolydžio jisai pa
davinėjo komandas, tarsi povandeninio laivo kapitonas. Laikiau ki
birą iškėlęs virš galvos. Man tirpo rankos ir mankietai piovė rie
šus, bet Žvirblėnas buvo aklas visoms mano kančioms.

— Jau, jau pasidavė — staiga jisai linksmai sušuko. — Laikyk
tiesiai!... Jau laša! Tuojau, tuojau bus baigta. _

Taip, ir aš išgirdau, -kad pradėjo vanduo į kibirą lašėti. Tuo 
pačiu laiku, tamstos, mano nejautrios šnervės pajuto neapsakomą 
smarvę. Atrodė, kad devynių nelabųjų uodegas kas siera svilintų!

— Smirda baisiai! Nedaturėsiu! — vos kvapą atgaudamas su
šukau. 7

— Ale tai žmogus! Kokioje karalystėje tu ir gimei! Pamanyki
te, smirda jam! O kai mėšlą mėždavai, tada tai kvepėdavo? A?... 
Na, bet jau ir atsukau, galima sakyti..-. Laikyk, laikyk, tiesiai, 
sakau! — riktelėjo Žvirblėnas, bet jo žodžius nustelbė vandens 
sriautas, kuris vienu ypu pripildė kibirą ir ėmė lietis per kraštus.

Be to, mano krūtinę užgulė toks biaurus sunkumas, tarsi kas 
virta šeško blauzda per širdį braukytų. Smaugiamas to prakeikto 
aromato nė nepajutau, kaip iš mano nutirpusių rankų išslydo kibi
ras ir visu svoriu tėškė per mano kamašo nosį;- Skausmo įgeltas 
šokau į šalį, bet paslydau tame tvane ir išsitiesiau. Prie manęs šo
ko Žvirblėnas.

— Ale, kaip čia tu dabar, brolyti!... Kelkis, peršlapsi tame 
rašale. Na, ir kas galėjo manyti, kad to vandens tiek bus tame 
vamzdyje... Susitrenkei? Nusigandai?.Nusispiauk tris kartus.

— Atidaryk duris! Smarvė plaučius į baranką riečia!... Kad
tau uodai dūšią sugriaužtų! Kur aš dabar toksai pasirodysiu?! — 
tūžmastis apėmė man širdį. '

— Nesisielok, brolau, tuojau bus viskas tvarkoje. Dievo ma
lonė, kad šonkaulių nesusilankstei, o dėl to kvapo... — ir Zvirb- 
lėnas su kempine rankoje šokosi mane džiovinti. Tarpais ją pavil- 
gindamas “Javexe”, tai vėl kokiuose tai milteliuose. *

Kai išlindome iš nelemtojo rūsio, sutemos jau dangstė miestą. 
- —.Na, matai — ramino mane Žvirblėnas, — vakarė tai jokie 
prajovei, kad truputį ir šlapias pasirodysi... Manys iš darbo grįžti. 
Visokių darbų gi čia esama... Tiesa, Silvestrai, aš manau tau bū
tų neprošalį kokį kotlietą į skilvį. įmetus!.. .

— Atspėjai, atspėjai, — užmiršęs visus vargus nudžiugau, — esu
alkanas, kaip zoologijos sodo vilkas! ♦

— Taigi, —- kalbėjo Žvirblėnas švelniu balseliu, — čia pat pa
šonėje turime tokią valgyklėlę. Tik per gatvę. Puikiai gamina ir 
nebrangu.

Mano dešinę ausį nuo tų žvirblėno žodžių mėšlungis surietė.

Romano premija 
paskirta J. Gliaudai 
“Draugo’>omano konkurso ju

ry komisija sausio 5 d. iš 7 pa
teiktų romanų geriausiu pripa
žino Rasos “Namai ant smėlio” ir 
nutarė jam išmokėti $1000 pre
miją, kurią sudėjo “Ciurlionies” 
ansamblis ir “Draugo” Bendra
darbių Klubas. •

Atplėšus voką paaiškėjo, kad 
Rasos slapyvarde buvo pasira
šęs Jurgis Gliaudą, gyvenąs Det
roite, nesenai išleidęs eilėraščių 
knygutę “Avė America”.

Jury komisiją sudarė: Ben. 
Babrauskasį kuh. V. Bagdonavi
čius, H. Radauskas, Ant. Rūkas 
ir St Tamulaitis.

“Draugas” paskelbė ■ romaną 
jjreit pradėsiąs spausdinti 
skiltyse. ”

savo

Jurgio Jankaus . 
apysaką “Velnio bala” iš rinkinio 
“Pirmasis rūpestis” išspausdino 
Toronte einąs latvių, laikraštis 
“Latvija”. Vertę Valdis Skudra.

Aloyzas Baronas tik ką išleido 
antrą savo knygą — novelių ro
maną — Debesys plaukia pa
žemiu. ««■!

O. V. Milašiaus Miguel Mana- 
ra buvo nagrinėta per Kanados 
radiją greta, kitų pasaulinio gar
so rašytojų kūrinių.

Prof. Dr. A. Salys prieš Naujus 
Metus skaitė paskaitą lingvistų 
suvažiavime Detroite. Prof. Sa
lys dabar profesoriauja Phila
delphia universitete.

Kun. M. Vaitkus yra išrinktas 
The Gallery of Living Catholic 
Authors nariu.

Naujas laikraštis “Rytas” Bos
tone išėjo per Kalėdas. Leidžia 
naujai įsisteigęs Liet. Kat. In
formacijos Biuras, red. kun. Edu
ardas Petrulevičius ir Ant. Knei- 
žys. Laikraštis esąs nedidelio for
mato, 6 psl. Kažin-ar verta vėl- 
grįžti prie smulkių lokalinių laik
raštukų, ar parapijinis patrijotiz- 
mas neturėtų nusilenkti jėgų 
koncentravimo ir geros spaudos 
reikalui?

“Baltischer Veriag” — Pabal
tijo vokiečių leidykla, išleidžia 
Pabaltijo žemėlapį. Lietuvių Lat
vių Vį«jybėsjK-jĘ^B-Vok. Kr. .

sienos rytuose nubrėžtos tokios, 
kokios buvo 1939 m., t.y. su Vil
niaus krašto dalimi, tačiau vaka
ruose be Klaipėdos krašto, nofs 
jis atskirtas ir nuo Vokietijos.

Redakcijai prisiųsta
Knygų Lentyna, VLIK leidžia

mas L. Bibl. Biuletenis, Nr. 7-9, 
VII-IX mėn., 1951, spaustas 
spaustuvėje, 21-28 psl.

Keleivis, Mažosios Lietuvos 
lietuvių laikraštis, Nr. 10-11,1951 
m. 24 psl. ' <

Naciškųjų kalėjimų ir kacetų 
baisenybes aprašė visa eilė lietu
vių. Vieni iš jų atskiromis kny-hų, sveikos prigimties lietuviai 
gomis^ kiti laflcraštiniais straips- ‘ .............. *
niais. Jau skaitėme baisius per
gyvenimus eiles autorių: B. Gai-

buvo. Tai skamba tarytum labai 
paradoksališkai, tačiau, ištikrų- 

intelektualai ir pančiuose išliko 
individualybėmis bei asmenybė
mis ir pajėgė sukurti savą, žmo- 

džiūno, J. Grigolaičio, H. Žemė:- [gaus vertą dvasinį gyvenimą.
Iš skyriaus “Dievo pogrindis” 

matome su kokiu dideliu pasi
šventimu, sunkumais ir rizika 
lietuviai kunigai misijonieriavo

lio, H. Blazo, G. Landsbergio, A. 
Gervydo, J. Mildažiaus ir kit. O 
dabar, štai su itin stambiu vei
kalu išėjo į viešumą mūsų rašti
joj gerai žinomas dailaus žodžio | bendro likimo tautiečių ir net 
meisteris, Stutthofo kaceto kan
kinys prof. kun. Stasys Yla.

Knygos metrikinės žinias šito
kios: Stasys Yla, Žmonės ir žvė
rys dievų miške — kaceto per
gyvenimai, viršelis ir titulinis la
pas dailininko P. Osmolskio, sky
rių pradžios piešiniai kacetinin- 
ko A. Kantvilo, Stutthofo planas 
kacetinįnko dipt inž. P. Naru
čio, Stutthofo nuotraukos, rastos 
po karo ^įęvyklos komendantū
roje, perspaustos iš leidinio Ger
man crimes in Poland, vol. II; 
Warsaw, 1947. Spauda N. Pr. Se
serų spaustuvės, Putnam, Conn., | charakterizuojami kaip bendrą 
1951 m. leidinys. Knyga didoko 
formato, 555 pusi., kaina $5.00.

Leidinys suskirstytas į visą ei
lę skyrių bei poskyrių, tik, ne
įprastu mums būdu, pradžioje 
nei gale nerandame turinio. At
skiri skyriai: Pirmosios dienos, 
Darbo kolonos, Mirties siaubas, 
Epidemijos aukos, Biurokratija, 
Dievo pogrindis, Mokslas ir me
nas, Charakteriai, Masinis nai
kinimas, Pamario laukais, Po ru
sų jungu ir Išsilaisvinimas.

Knygos motto ypatingai gra
žiai ir tiksliai nusako CVI Psal
mės žodžiai “Jie sėdėjo tamsybė
je ir be šviesos, surišti skurdu ir 
geležimi. Jie alko ir troško,, jų 
gyvybė seko juose. Ir tie, kuriuos 
Viešpats išvadavo iš priešo ran
kos, klaidžioja tyruose, vienat
vėje, nerasdami kelio į gyvena
mą miestą”.

Tiesą sakant, visi anksčiau mi
nėtieji autoriai, aprašydami sa
vo ir likimo draugų kančias na
cių kalėjimuose ir kacetuose, ga
na iškalbingai nusakė tą žemiš
kąjį pragarą, kurį gali sukurti 
pats šios žemės karalius — žmo
gus. St. Ylos prisiminimų kny
ga yra skirtingesnio turinio. Joje 
autorius piešia nevien tik šiur
pų kaėetininko gyvenimą, jeigu 
kuriam iš jų lemta dar gyventi 
nors badmiriškas ir didžiausiais 
gyvybei pavojais persunktas die
nas, bet stengiasi surasti tame 
beviltiškame gyvenime ir nors 
truputį ryškesnių prošvaistėlių, 
kurios nuskaidrina žmogaus jei 
ne išvargintą kūną, tai nors 
dvasią.

Kaip iš knygos skyrių užvar
dinau matome, joje kalbama net 
apie mokslą ir meną. Vadinasi, 
už spygliuotų ir įlektrintų vielų 
ir toks programos punktas dar

svetimtaučių tarpe, atnašavo Šv. 
Mišias, klausė išpažinčių, dalino 
Šv. Komuniją ir atlikinėjo kito
kią religinę praktiką. Ten pat 
aiškiai matome kaip nuoširdžiai 
Dievo garbinimo kulte dalyvavo 
ir kiti kaliniai pasauliečiai. Ka- 
cete surado Dievą netgi tie, kurie 
Jį seniai buvo užmiršę.

Be to, knygos autorius dar yra 
įvedęs, galima sakyti, specifinį 
skyrių, kurio kitų rašytuose at
siminimuose nerandame, apie 
charakterius. Jame su nuostabiu 
įžvalgumu, rimtimi ir šaltumu

likimo draugai kacetininkai, taip 
ir tie žmonės, kurie buvo jų ekze- 
kutoriai, kankintojai. Tiesiog ste
bėtis tenka knygos autoriaus šal
ta galvosena, psichologiniu suge
bėjimu ir galia tai padaryti to
kiose sąlygose, kurios, toli gražu, 
nebuvo tokiam reikalui palan- l

Iš kultūros ir knygij pasaulio
Vaclovas Biržiška Kongreso 

Bibliotekoje dirba nuo spalių 
mėn. pabaigos. Jis buvo pakvies
tas Lietuvos pasiuntinybės į Va
šingtoną ir atlieka vieną darbą 
pasiuntinybei reikalingą Kon
greso Bibliotekoje. Bet tuo pačiu 
laiku jis buvo pakviestas ir pa
čios bibliotekos vadovybės ke
liems lituanistiniams darbams 
atlikti. “Information Bulletin the 
Library of Congress” Nr. 45, iš
leistas Vašingtone, D.C. š.m. lap
kričio 5 d. paskelbė personalinia
me skyriuje šią žinutę: “Dr. Vac
lovas'Biržiška, žymusis lietuvių 
bibliotekininkas ir bibliografas, 
pakviestas Slavų skyriaus vado
vybės kaip laikinasis tarėjas lie
tuvių reikalams, per 22 metus 
Dr. Biržiška buvo Universiteto 
Bibliotekos ir Bibliografijos Ins
tituto direktorius Kaune, Lietu
voje. Tarp jo žymių kūrinių lie
tuvių kalba yra šie bibliografi
niai veikalai: 5 tomų Lietuvių 
bibliografija, Lietuvių knygos is
torija, Lietuvių pseudonimai ir 
kriptonimai. Biržišką buvo taip 
pat vyriausias Lietuviškosios En
ciklopedijos redaktdtius. Kon
greso Bibliotekoje jis rengia iš
samią lietuviškų veikalų apžval
gą, sudaro išleistų JAV-bėse lie
tuvių leidinių bibliografiją ir taip 
pat žinių apie Lietuvą ir pagrin-

— A... — numykė Žvirblėnas, — turiu tai tūriu, bet žinai... 
nu, kaip čia pasakius, tu- truputį drėgnas. O žinai Barbora, iš tų 
švelnių asabų ... Savo gyvenime tvarto nemačiusi! Pagaliau... a, 
tu supranti mane. Su moteriškomis reikia vis atsargiai...

Valgykloje prie mūsų stalo tuojau prisistatė tokia skaistavei
dė, raitytais plaukais ir persišviečiančiomis šnervikėmis mergaitė. 
Ji kukliai laikė savo rankytes po tokia mažiuke prijuostėle ir, ba
dydama šiltais žvilgsniais raudoną Žvirblėno nosį, įdėmiai klausė
si jo įsakymų. Porą kartų jinai piktai dėbtelėjo į mane ir jos no
sikė kiekvieną kartą piktai susiriesdavo.

Kad tu kur, Žvirblėnai, keptais buožgalviais paspringtum! — 
pamaniau širdies dugne. — Dėl tų tavo triūbų ir dvokiu dabar, 
kaip žvyne spąstuose! Jei ne tas mano kvapas, tai dar pažiūrėtu
mėm, su kuo ji meiliau kalbėtų!

Po valandėlės ant mūsų stalo jau garavo kotlietai, švelniuose 
garuose skendėjo taukuotos bulvės, aukštus kaklus ištiesusios sto
vėjo visokiais ženklais numargintos minkštų gėrimų bonkos ir 
padriki, kaip vergai prie karaliaus kojų, gulėjo sidabru blizgą pei
liai, šakutės bei kitokie prie poniškų valgių vartojami įrankiai.

Užmiršęs sužalotą manišką ir šiurkštų mane supantį kvapą, sa
kau Zvirblėnui: ’ _

— Taigi, prieteliau, tu čia man ištaisei balių, kaip gubernato
riui! Nedažni svečiai tokie valgiai mano skilvyje...
’ — A... — numojo ranką Žvirblėnas, — tokį laiką nesimatėm. 
O žinai lietuvio širdį — minkšta kaip šviežia bulyė! Jokios Kana
dos nei Amerikos jos neperdirbs!...

Po to, jisai tokiu įnirtimu ir amerikonišku tempu ėmė doroti 
visas tas mūsų stalą laužančias gėrybes, kad aš nebe juokais su
sirūpinau, kad nors trupinėlis patektų ir į mano aimanuojantį pilvą.

Kai iš visų gėrybių beliko tik blankūs atsiminimas ir kai Zvirb- 
lėnas lašino iš bonkų paskutinius lašelius minkšto gėrimo, vėl atsi
rado ta mergytė su maža prijuostėle. Jinai padėjo prieš Zvirblėną 
tokį popierėlį ir grakščiais žingsneliais, kaip Kalėdų nakties an
gelėlis, nutrepsėjo prie kitų svečių.

Žvirblėnas pavartė popierėlį ir iškilmingai griebėsi už dešinės 
šlaunies. Staiga jo^patinis žandikaulis atšoko ir rudos akys ėmė 
šokti suktinį. ' . f *
v — Pamiršau piniginę... — spoksodamas į mane tarė atsimai
niusiu balsu. — Gelbėk, Silvestrai, Čia patys niekai — keturi ir kvo- 
deris... Kaip Dievą myliu, atiduosiu. Susitiksime, kalnas su kalnu 
sueina, o čia žmogus su žmogumi ; .i. I

Sąkaitą apmokėjau...
Kai išėjome gatvėn, vakaras jau kietai laikė savo glėbyje di

džiulį miestą. Žvirblėnas griausmingai atsiraugėjo, brūkštelėjo 
ranka pąr nosį ir tarė:

— Zinai ką, Silvestrai, esi puikus žmogus. Nešiandien tave pa
žįstu ... Paskolink dešimtuką. Su tuo namu reikalai nesibaigia, 
truputį striuka. Pirmo nuomas surinksiu ir atidumu. Jei norėsi 
paštu prisiųsiu. _

Dešimtuko — tegu nelabieji po mirties mano dūšią ant kokio 
kurpalio tempia — Žvirblėnui nepaskolinau...

It dabar vengiu miesto, o jei kartais į jį atklystu, tai meldžiu

kiofe. JiM-ir patiąs baisiausio sa
disto veiksmuose stengiasi ieš- 

žmogui priskiria nors truputėlį 
žmoniškumo ir, tylioj kančioj 
merdėdama^, alsuoja evangeliš- 
ku atlaidumu. Čia turima galvo
je autoriaus kaceto budelių cha
rakteristiką. O kaip gražiai ir vis
pusiškai įžvalgiai jis nupiešė sa
vo bendro likimo draugų charak
terius, pateikdamas jų visą ga
leriją.

Knygą skaitydamas ir versda
mas puslapį po puslapio, susipa
žįsti su gyvais žmonėmis, jų cha
rakteriais, drebėdamas degi 
smalsumu, seki kiekvieno nelai
mingojo likimą ir galvoji: “Kad 
tik jam pavyktų, kad tik jis iš
vengtų žiaurios mirties, kad kaip 
nors pasiektų laisvę”... Deja, 
daugelis kalinių kacete arba pa
keliui iš jo surado mirtį...

St. Ylos knyga — psichologinė 
ir istorinė studija, abiejais atve
jais įžvalgi ir gili Kaip mūsų 
tautos kančių ir jos kankinių do
kumentas, ji turėtų būti mielas 
svečias kiekvieno iš mūsų knygų 
lentynose.

Taigi, nacių kacetus mūsų 
kankiniai aprašė. O kada aprašys 
sovietų kacetus? Ir ar bebus kam 
juos aprašyti?..» Pr. Alšėnas.

dinių šaltinių apie ją bibliogra- ,

Liet Trent. Sielovados tarny-

per “TŽ” siųsdamas savo, Vokie
tijoje tebedirbančių lietuvių ku
nigų ir visų liet, katalikų, Kalė
dinius sveikinimus ir Naujų Me
tų linkėjimus “Kanados lietu
viams, gruodžio 17 d. rašė: .

“Džiaugsmas, kuris kyla iš 
žmogaus susijungimo su Dievu 
teaplanko visus brangius brolius 
tautiečius Kanadoje ir tikimoji 
laimė telydi juos per Naujuosius 
1952 metus.

Mes, Vokietijoje pasilikusieji 
tremtiniai lietuviai, esame Jums 
broliai nepaprastai dėkingi už 
Jūsų geraširdišką duosnumą, ku- 
ris mus gelbsti nekartą is'feevŠ- 
tiškos padėties. Teatlygina Jums- 
duosnusis dovanų dalintojas, ku
rio Gimimo Šventę švenčiame”. .

Lietuvos krikštui paminėti E. 
St. Louis lietuvių parapija gruo
džio 9 d. iškilmingai pašventino 
paminklą, pastatytą talkos dar
bu pačių parapijiečių. Pamink
lui, projektą paruošė inž. Mulo- 
kas, o marmurinę Dievo Motinos 
statulą, Italijoje iškaltą pagal Ši
luvos paveikslą, paaukojo p. Šle
žienė. '

L. Teisininkų Draugija išsirin
ko naują valdybą: K. Zaikauskas^ 
M. Mackevičius, R. Skipitis, M. 
Kavolis.

Vyt Maželis baigė su pažymiu 
labai gerai Foto institute komer
cinės fotografijos kursą.

Operetei “Žiedai iš anapus” 
tekstą rašo G. Velička, muziką 
Vytautas Jančys. Operetę Čika
goje numatoma pastatyti vasario 
mėn. gale. * j

Aldona šlepetytė lapkričio 24 
d. Niujorko Academy of Music 
Opera House šoko primabaleri
nos rolėje “Aidoje”, o gruodžio 8 
d. “Linksmojoje našlėje”. \

Kun. V. Mankeliūnas Kolum
bijos Bogotoje gavo filos. daktaro 
laipsnį. Tema apie gamtos mokž- 

Arki' ;kupo Jurgio Matulevi- 
LAŠAI yra atiduoti “Ni

dos” spaustuvei Londone spaus
ti. Knyga bus apie 300 psl Ji tu
rės penkias dalis: Mintys, ap
švietimai, įkvėpimai ir pasikeiti
mai; Kelionė Romon 1911, m.; 
Laiškų ištraukos; Dienoraštis g 
1918-1919 m.; Dienoraštis iš 1921 
ir 1925 metų. .

Užrašų originalai liko Lietu
voje. Romon pateko tik vienas jų 
nuprašas. IŠ jo buvo padarytas 
antras nuorašas šešiuose egzem
plioriuose. JĄV ir Kanadoje kny
ga kaštuos 3 dol. Ji bus įrišta kie
tais viršeliais, o minkštais virį- 
Sėliais kaštuos 2.50 dol Didž. Brij- 
tanijoje bus parduodama minkš
tais viršeliais irjcaštuos 13 šil ‘

UžsisakiusiejHlatrar ir sumo
kėjusieji iš kalno pinigus, gauni 
10% nuolaidą. Imantieji dvi at 
daugiau knygų ią iš kalno sumo
kantieji pinigus, gauna 15% nuo-

Pinigus siųskite banko arba 
asmeniniais čekiais, bet ne gy-

Rev. C. A’Matulaitis,

London, B. 2, England.



1. $3000 įmokėti Bloor-Duffe- 
rin. 6 did, kambarių mūr., 
alyva apšild. namas. Gražus 
kiemas . ir garažas. Kaina 
$1L5OO.

2. $3500 įmokėti. Bloor-Ossing- 
ton. 7 kamb. Dviejų aukštų 
mūrinis su garažu namas. 
Kaina $10:500.

3. $4000 įmokėtu Bloor-Dover- 
court Rd. 6 kambarių mūri
nis, atskiras, 8 m. senumo su 
visais modern. įrengimais.

' ‘ garažas.Didelis kiemas ir 
Kaina $12.800.

4. $18.000 High Park rajone. 17 
didelių kambarių. 4 virt., 3 
vonioj, mūrinis su garažu. 
$420 pajamų į mėnesį ir 3 
kamb. savininkui.

5. $5500 įmokėti Bloor-Indian 
Rd. 10 didelių kambarių at
skiras mūrinis su garažais 
namas. Dvi virtuvės ir dvi 
vonios. Kaina. $17.800.

6. $28.500 High Park Blvd. 13 
didelių kambarių su baldais. 
$565 pajamų į mėnesį ir 4 
kambariai savininkui. Ge
ros pirkimo sąlygos.

' i

Real Estate
863 BLOOR STREET WEST

(prie Ossingtpn Avė.)

GERIAUSIAS DOVANŲ PASIRINKIMAS
naujai atidarytoje liet, parduotuvėje

•į "THE TIMES"
CIGAR AND .GIFT STORE

j | i 1212 Dundas St. W. Tel. LA. ’9547
■ . J Krautuvė atidaryta nuo 8 iki 10 vai.

vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 10 v. v.

Sav. J. BEŽINSKAS

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

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

TEL.
EM 3-2131

Budime

valandas

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.

MIŠINYS
PAGAL

J Ū S Ų
SKONĮ

Atliko Europos 
specialistai

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

' Garantuotas saugojimas. Mokama
H atsiimant. Garantuojama.

Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai
L} netinkamai laikomi sugenda. Mū-

sų sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
bus rūpestingai saugomi. Kai 

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

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

> 2.30 metų valymo patyrimas < ; -
................i ■ ii............... ... ........................... ■ I > ini..nin man ,■■■■——

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

' suteiksime sąžiningą patarnavimą.

Prašome kreiptis:

MIDDLETON Real Estate
. Namų adresas: MŽKaela8L,Tare^,<hsLTai.LT. 87T

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

mokyklos mokytojai padarė pir
mą šių metų posėdį ir pasiskirs
tė pareigomis: kun. J. Bertašius 
mokyklos vedėjas, kapelionas ir 
dėstys Lietuvos istoriją; mokyt. 
V. Šmaižienė — lietuvių kalbą, 
dainas, tautinius šokius ir pan. 
dalykus; mokyt. Stefa Kupčiū
nienė — geografiją, Lietuvos pa
žinimą; mokyt. A. Čingienė — 
talkininkaus kada galėdama. Po
sėdis praėjo nuoširdžioje nuotai
koje pp. Čingų bute, užbaigtas 
prie gražaus kavos stalo.

Šeštadieninė pradžios mokyk
la pradėjo veikti sausio 12 d. 1.30 
vai. po pietų, Immaculate Con
ception parapijos mokyklos pa
talpose, T91 Austin St. (visai ne
toli Pacific geležinkelio stoties).

Manoma mokinius suskirstyti 
keliom grupėm, todėl mokykla 
galės lengvai ir įdomįpi pasinau
doti įvairaus amžiaus vaikai, net 
ir jaunimas.

Be to, jei atsirastų tokių, ku
rie silpnai kalba lietuviškai, ar 
visai nekalba, būtų įsteigta ats
kira grupė. Todėl, Gerbiami Tė
vai, prašome leisti savo vaikučius 
į lietuvišką šeštadienio mokyk
lą, metų gale turėsite didelio 
džiaugsmo.

Tautinių šokių grupė
Jei kas sakytų, kad čia šalta ir 

visa užsnigę, būtų neteisybė.

pypkes išbandyti, o jaunimui sa
voje kompanijoje pasijuokti. 
Vaizdas tikro lietuviško pašven-

“Vyties” šachmatų pirmenybių 
turnyras pradėtas

1951 m. gruodžia 16 d. įvyko 
“Vyties” * klubo šachmatininkų 
susirinkimas.' Jame, buvusiam 
vadovui p. A. Siručiui atsisakius,

* ”—■ * i V cL14U<X2
pamaldų susirinkę St Paul salė- 
je, sudarė tautinių šokių grupę ir 
pasiskyrė sau seniūnus.

; J'WO*'** vw-r      -y . J V* JKZ. WWyCUUU.

Mergaičių grupės seniūnė Al- kunigo išlaikymą, (sumokant uz Į p0 diskusijų buvo ištraukti bur- 
dona Mikalauskaitė, vyrų - Va- maistą ir butą) ir dar duoti, kad tai, taip ilgai lauktam turnyrui, 
lentinas Simanavičius. Susirgus ir kuklią, algą kunigui ir vargo- Į Dalyviai, burtų keliu, pasiskirstė 
balerinai p. Vill(elminai Ged-1 nininkui. Tikrai, tai gali pajėgti šia eile:

Dr. Peter MORKIS
PERKĖLĖ

savo dantų kabinetą į
1082 BLOOR ST. W.

(į rytus nuo Dufferin St.) 
Tel. OL. 4451. Toronto 4, Ont.

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.
Suite 410,

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

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

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.

LIJNA ' 
foto studija

984 DUNDAS ST. W.
TORONTO

Tclef. ME. 8967

IM

gaudienei, šokių mokyti kviečia- (tik duosni lietuviška širdis, ir di- 
ma didelė baleto mėgėja mokyto
ja p. Stefa Kupčiūnienė.

Dvasiniai reikalai
Gruodžio 31 d. Lietuvių Baž

nytinio Komiteto nariai — M. 
Januška, Činga, Bujokas — ir ko
lonijos kapelionas kun. J. Berta
šius padarė oficialų vizitą Wįn- 
nipego arkivyskupui P. Pokock. 
Pasveikino su Kalėdų ir Naujų 
Metų šventėmis. Ta proga įteik
ta dovana: knyga “Vilnius the 
Capital of Lithuania”. Jo Eksce
lencija arkivyskupas labai malo
niai priėmė sveikinimus ir dova
ną ir pažadėjo visuose/eikaluose 
padėti. Jis taip pat patvirtino 
lietuvių bažnytinės bendruome
nės savitumą vardu “Missio Ca- 
tholicorum pro Lithuanis” ir jos 
kapelionas paskirtas titulu “Mis- 
sionarius pro fxdelibus linguae 
Lithuanicae” su visomis misio
nieriaus teisėmis, pareigomis ir 
privilegijomis.

Kadangi kolonija neturi .savos 
bažnyčios, tad tenka nuomoti 
gražią šv. Povilo jėzuitų bažny
čią, prie kurios yra didelis vie
nuolyno koridorius, lietuvių 
“šventorium” vadinamas, kur

delis patriotizmas. Tuo būdu iš
saugoma nepriklausomybė, nėra 
įjungti nei į vieną svetimą para
piją ir gali išlaikyti grynai lie
tuvišką charakterį. Atvykęs į pa
maldas pasijunti esąs lietuviško
je bažnyčioje.

Nors kolonija ir. nedidelė, bet 
turi gražų chorą, vadovaujamą 
p. Šopagos, kuris ypač gražiai pa
sirodė kalėdinėmis giesmėmis. 
Klausydamas tų lietuviškų kalė
dinių melioJijų pasijunti, tarsi, 
esąs savajame krašte, o tas 
“Muškim būgnais, trimituokim” 
skambame tik ausyse, bet ir šir
dyje.

— Sumažėjus darbams, imi
gracinėje stovykloje yra apie 200 
atvykusių iš Europos imigrantų, 
kurie negauna darbo. Imigrantų 
tarpe daugiausia yra vokiečių.

— Otava. — Dvi Anglų bankų 
firmos nusprendė Kanadoje su
kurti naują stambią bendrovę 
krašto ištekliams išnaudoti.

— Niujorkas. — JAV kariuo
menės žiemos manevruose Ka- Į 
nados pasieny 16.000 kv. mylių 
poligone būsią panaudotos ir ato
minės bombos.

SAUSIO MĖN
IŠPARDAVIMAS

Duodame net iki
25% nuolaidos!

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

Vilnoniai kostiumai —- pilna kaina $62.50 — už $46.50

Kailių apykaklės švarkams — $27.50 — už $23.50

■»>>■■■ ............■■■■■■■■III. ........ ................. 1.11 I ■■■»■■ ■ III

Kaklaraiščiais — $2 ir $1.50 — už $1.25

Marškiniai — $5.95 — už $4.95

Sporto švarkai — $35.00 — už $29.50

Megztiniai — $8.95 — už $6.35 
i

Kostiumai pagal užsakymą — $72.50 — už $58.00

DELEY SHCP
2576 Yonge St., Toronto, Tel. H Y. 9624

Savininkas L. SALMONAITIS

V ■ į ' **’* A i '£ ♦ •* '
Padvelkite į šį-niodernų miegamąjį!

TURIME: įvairių kambariams ii- virtuvėms modernių baldų: lovų-sofų, Philips radio, skalbimo 
mašinų, šaldytuvų, gazo, elektros ir anglies krosnių. Geros išsimokėjimo sąlygos

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

Sirutis, Paškauskas, Kaunas, 
Rimas, Mačiulaitis, Šaltmiras, 
Fabricijus, Matusevičius, Žilys ir 
Stepaitis.

Ši grupė laikoma “A” grupe. 
Numatoma sudaryti ir “B” gru
pę. Taip pat numatoma lošti po 
vieną partiją savaitėje, laisvu su
sitarimu (nėra patalpų). Turny
ras nustatytas baigti kovo 31 d. 
Šis turnyras duos įtemptos ko
vos vaizdą ir įdomių rezultatų.
Toronto “Vyties” šachmatininkai 

— Toronto ukrainiečiai 2:3 
(1 nebaigta partija)

Šeštadienį, sausio 12 d. įvyko 
šachm. pirmenybių rungtynės 
tarp ukrainiečių ir lietuvių. P. 
Vaitonio partija atidėta, geres
nėj padėty. Likusias rezultatu 
2:3 laimėjo Rimas ir Fabricijus. 
Pralaimėjo Matusevičius, Paš
kauskas ir Stepaitis.

Šachmatų mėgėjams
Jau trys metai Toronte gyvuo- 

1 ja “Vyties” šachmatininkų būre- 
i lis. Bet šis būrelis yra palygina- 
j mai mažas, todėl pageidautina, 
į kad daugiau šachmatininkų mė- 
j gėjų bei entuziastų prisidėtų prie 
šio būrelio ir įneštų naujų, dar 
neišmėgintų, jėgų. Tam tikslui 
yra numatyta surengti šachmatų 
turnyras dviejose grupėse. Vie
na grupė “A” jau sudaryta ir 
šios turnyras pradėtas. Dalyvau
ja 10 šachmatininkų. Kas norėtų 
dalyvauti antroje — “B” grupėje, 
prašomi užsiregistruoti pas p. H. 
Stepaitį, šachmatų sekcijos va
dovą, “Tulpės” svetainėje. Šios 
grupės šachmatininkai galės da
lyvauti taip pat, kaip ir “A“ gru
pės — tarpklubinėse miesto pir
menybių rungtynėse (“B” gru- 
pėj-klasėj). Pirmųjų vietų tur
nyro laimėtojai galės pereiti į 
“A” grupę, periošę matčą sh pas
kutinių vietų “A” grupės žaidė
jais- < et,

“Vyties” sporto klubo 
šachmatų sekcijos vadovybė.

Žiemos sporto olimpiada Oslo
Š.m. vasario 14-25 d. Norvegi

jos sostinėje įvyks pasaulinė žie
mos sporto olimpiada. Laukiama 
daug svečių iš viso pasaulio. Nu
matoma, kad pasiruošimas olim
piadai kainuos 10:000.000 kronų 
arba $1.400.000. Pajamų tiesio
ginių laukiama apie $600.000. Ta
čiau norvegai olimpiados nelaiko 
nuostolinga, nes svečiai krašte iš
leis daug pinigų.

Daug rūpesčio vyriausybei ir 
miesto valdybai teikia svečių ap-

gyvendinimo klausimas, nes Nor-* 
vegijoje po karo jaučiamas di
delis patalpų,trūkumas. Viešbu
čių neužteks. Dėl to tai suorga
nizuotas turistų apgyvendinimas 
privačiuose butuose. Tūkstančiai 
norvegų yra sutikę priimti sve
čių savo privačiuose namuose. Be 
to, pastatytas specialus olimpi
nis miestelis, kuris vėliau bus 
panaudotas kaip studentų bei 
jaunimo kolonijos.

Žaidimų centras bus Bislet sta
dionas Oslo miesto centre, tal
pinąs 28.000 žiūrovų. Čia vyks 
hockey ir figūrinis bei greičio 
čiuožimai, taip pat atidarymo bei 
uždarymo ceremonijos. Bet dau
giausia lankytojų tikimasi Holl- 
menkojlen aukštumoje, kur 
įrengti bene žymiausi pasaulyje 
ski šuolių šlaitai. Ten žiūrovų ga
li būti 150.000.

• Buv. pasaulio dailiojo žiuo- 
žimo meisterė anglė Cecilija Col- 
ledge treniruoja aręerikiečius 
dailiojo čiuožimo pirmenybėms 
Oslo, Norvegijoje.

• šeši japonų greičio čiuožė
jai išskrido į Oslo dalyvauti žie
mos sporto pirmenybėse.

• Čekų teniso čempionas ir 
žinomas ledo ritulio žaidėjas 
Drobnij, kuris 1948 m. padėjo Če
koslovakijos komandai laimėti 
sidabro medalį, Šveicarijoje tre
niruoja ledo ritulio komandą.

• V. Vokietijos universitetų
sporto vadovybė nutarė univer
sitetų studentų pirmenybėse ne
leisti dalyvauti tiems studen
tams, kurie yra dalyvavę bet ku
riose rungtynėse kaip profesio
nalai. ;

Stalo tenisas
yra tautinis filipinų sportas.

1938 m. pasaulinėse pirmeny
bėse Londone stalo teniso finalą 
žiūrėjo 10.000 žiūrovų.

Dabartinis pasaulio meisteris 
yra Johnny Leach — Anglija.

Rungtynėse tarp Australijos ir 
Prancūzijos meisterių dėl vieno 
taško 20 minučių laikotarpyje 
sviedinys perėjo per tinklą 1590 
kartų.

’ Rungtynėse su V. Bama (daug
kartinis pasaulio meisteris) Sza- 
bada (abu čekoslovakąi) sviedi- • 
nį paimti atsitraukęs nuo stalo 
net už 12 metrų! >■

Senasis pasaulis' dar nėra nie
kada perleidęs stalo teniso pasau
lio meisterio titulo naująjam — 
P. ir Š. Amerikos žemynui.

Lukas.
SPORTAS LIETUVOJE' ?

• TSRS stalo teniso pirmeny
bes po sunkių kovų laimėjo ar
mėnas Akopianas ir estė Mittow, 
kuri finale nugalėjo vilnietę Ba- 
leišienę. Šiai teko antroji vieta. 
Žilevičiūtė gavo trečią, o Vituls- 
kytė—aštuntą. Vyrų grupėje lie
tuviai Saunoris, Nikolskis, Dzin- 
dziliauskas pasiėmė ketvirtą, 
penktą ir aštuntą vietas. Pirme
nybės įvyko Vilniuje.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK DOCHULIS
Taiso ir parduoda naujausius įvairių rūšių laikrodžius. Galima 

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

Atidaryta iki 7 vai. vakaro.
272V2 QUEEN ST. W. TORONTO

ELEKTRINIS 
ŠILDYTUVAS

skleidžia malonią ir stiprią šilimą 
pigiausia kaina. Nepraleiskite progos 

įsigyti šį šildymo prietaisą 
tik už $19.50

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 įjnūsų atstovą 
lietuviams

P. VILUTĮ, 
vakarais skambinkite jam

LA. 9830, įstaigos tel. WA. 2381

Patrician Mfrs. Ltd.
293 King. St W. Tel. WA. 2381 

TORONTO, CANADA

v..'

hsLTai.LT


DR. F.

Priėmimo Vi

JI Gore Vėle Avę. Toronto 
' TeleL: WA 3754 '

šildymai Garažas. Priei
namas įmokėjimas. Geras 
pirkimas 2 šeimoms susi
dėjus.

TĖVIŠKĖS- ŽIBURIAI

DAR NE VISKAS
Iš pirmo požiūrio atrodo, kad 

Sovietų Sąjungoje jau viskas su
valstybinta; žemė, namai, daržai, 
sodai, mašinos, gyvuliai, žvėrys, 
žmonės, paukščiai, žuvys, drabu

tuvai, kurpių ylos ir tt. .Taip pat

žis bus suvalstybintas ir laiko
mas ypatingoje valstybės apsau
goje. Mat, šermukšnio uogos tin
ka vodkai sustiprinti O tokia 
vodka labai reikalinga apglušin- 
ti vakarų diplomatams, kai jie 
atvažiuoja į Maskvą derybų.

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimo. Tel. WA 9822

DANTISTAS

j. A. GORCHYNSKI 
B.A., D.D.S.

312 Bathurst St

Bathurst Medical Building 
Telef. EM 3-6373 Toronto

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN 
BJ^m MT>., L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų 

386 Bathurst St Toronto 
TeL WA 1344

.... BLOOR — DUFFERIN 
$3^500 įmokėti Balansas $8.000.

6 kambarių mūrin. namas, 
2 virtuvės, alyvos apšildy
mas. Garažas.

DUNDAS—CRAWFORD 
$13.500. Krautuvė ir 5 kambarių 

butas. Lietuviškas distrik- 
tas, gera prekybinė vieta,' 
prieš parką. Tinka bet ko- 
kokios rūšies bizniui Savi
ninkas apleidžia Torontą 
ir išparduoda savo turtą 
žemiau rinkos kainos.

ST. CLAIR—McROBERTS

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St Toronto 
. TeL EL 6515

geram stovy namas, gra
žioje ramioje gatvėje, aly- 
va apšiliĮomas. 2 virtuvės, 
dvigubas garažas, su pri
vačiu įvažiavimu. Didelis 
sklypas, vaismedžiai.

INDIAN RD.
$16.500. 8 gražiai dekoruoti kam

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

Visais namų pirkinio ar pardavi
mo reikalais kreipkitės į

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

MANN & MARTEL
REALTORS

AKIŲ SPECIALISTAS 
M.STEFANUK 

(optometrist)

‘ Patikrina akis ir pritaiko 
akinius, jei reikalinga

Bathurst Medical Building
312 Bathurst. Telef. EM 3-6373

STANLEY SHOE STORE

Aukščiausios rūšies moterų, 
vaikų ir vyrų batai, norma

laus dydžio ir platūs"
■ (EE—ĖEE)

1438 Dundas St. W. Toronto 
(prie Gladstone)

BR. BUKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ'

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

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

Tel. LYndhurst 0052

‘^EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

.615 Queen St. W. Toronto
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
, portretai

Darbas pirmos rūšies

Quvaxovj uxxiLa opavAUd, ramu, Udl- 

nos, šokiai, muzika, mintys ir 
pen. Bet dar ne taškas. Yra davi
niu, kad ddr kaikas bus suvalsty
binta; kaikas dar laikinai liks 
laisvai.

Numatoma suvalstybinti de
besis ir mėnulį. Saulė ir žvaigž
dės jau suvalstybintos. Su saulės 
sųvalstybinimu daug vargo tu
ri sovietų kaimynai, ypač sate
litai. Jiems saulė dažnai taip 
pritemsta, kad tenka jos parsi
vežti iš Maskvos.

Su žvaigždžių suvalstybini- 
mu yra sunkumų ir patiems so
vietams, nes į jas reiškia pre
tenzijų ir Dėdė Samas. Kam 
žvaigždės tikrai priklausys —£ 
parodys greita ateitis.

Su mėnulio sųvalstybinimu 
sunkumų nebus, nes jo mažesnę 
pusę teturi turkai? Numatoma 
už tą pusę turkams pasiūlyti 
Maskvos saulės šviesos. Reikalas 
greit paaiškės, jei tik genialusis 
susirgs lunatiko negalavimais.

Buvo numatyta suvalstybinti 
žiurkes ir peles. Bet genialusis, 
rodydamas gerą širdį kolchozo 
laisviems piliečiams, numato 
tuos žvėris palikti nesuvalstybin
tus ir leisti kolchozininkams juos 
laisvai medžioti, nenaudojant 
brakonieriškų priemonių. Dali 
kailiukų kolchozininkai turės 
pristatyti į valstybinius sandė
lius. Iš jų bus siuvami enkave
distų žmonoms žieminiai paltai.

Už kalnieriaus landžioją gy
vulėliai liks nesuvalstybinti. Jie 
neužima daug vietos, ir nereika
lauja maisto pagal valstybinį 
planą-: ® he to, jie primena sovie
tų gyventojams, kad jie dar yrą 
gyvi ir laimingi.

Sliekai bus suvalstybinti, nes,- 
ko gero, sotūs sovietų gyventojai 
iš išdykumo užsimanys iš jų iš
sivirti makaronų sriubos.

Iš grybų suvalstybinti bus ,tik 
baravykai. Marinuoti jie labai 
tinka prie vodkos. Birmoje ėiĮėį. 
j e juos naudos genialusis, o jei 
liks, tai galės naudoti ir mažiau 
genialūs.

Iš miško uogų bus suvalstybin
tos mėlynės. Jū vagis bus galima 
lengvai išaiškinti dar tą pačią 
dieną. -

Šermukšnio uogos ir pats me-

SermuKSnio meats dus apsaugo
tas nuo liaudies priešų. Kaip ži
noma, šermukšnio lazda labai 
pavojinga visiems velniams: su

Dilgynių maži krūmeliai nebus 
suvalstybinti. Iš jų laimingieji 
sovietų piliečiai galės išsivirti 
sriubos.

Krienai bus suvalstybinti ir 
pardavinėjami pagal partijos pa
žymėjimus patikimiesiems. Liau
dies priešai jų visai negaus pirk
ti, kad nenunuodytų raudonar
miečių.

Piėnėš bus suvalstybintos, kad 
jų kartais nęsunaudotų kolcho- 
zininko paršiukas. Pienių pūkai 
bus surenkami valstybinių prie
volių pavydale. Iš jų bus gami
nami raudonarmiečiams vatinu
kai. Tokius vatinukus galės gau
ti pirkti ir-staėhanoviečiai.

Kas daugiau bus suvalstybinta, 
nutars genialiojo parėdymu su
sirinkęs slapto posėdžio

“ I čiausias Sovietas.
Aukš-

WINDSOR, Ont.
Domiai sugyvena ir gražiai 

kuriasi
Neperskaitlingiausia Windsord 

kolonija gražiai tvarkosi ir sek-1 
mingai kuriasi. Beveik kas mė-j 
nuo, neskaitant sekmadienių pa* i 
maldų, esti bendri tautiečių su
ėjimai: susirinkimas, šokių va
karas ar koks nors kitas paren
gimas.' Tos pačios dabartinės bė
dos, ateities planai, bei tėvynės 
kančių prisiminimai, visus sujun
gia į vieną darnią šeimą — ben
druomenę, kuriai šiuo metu va
dovauja p. P. Januška. j

Pavieniame atskirų asmenų' 
gyvenime matosi ryžtas kuo ge
riau ir greičiau įsikurti. Susitau
pę pinigų, juos investuoja Įsigy
dami vienokį ar kitokį daiktą. 
Priskaitoma 6-tą asmenų, iš nau
jų ateivių, turinčių auto maši
nas ir 10 pirkusius gyvenamus 
namus. Namus pirkti verčia įa 
aplinkybė, kad paprasčiausias 
butas kainuoja 60-70 dolerių mė
nesiui

Lietuviškumo Ugdymas
Dažnai kalbame apie tėvynės 

meilę, bet praktiškai gyvenime 
ne visur pakankamai jos paro
dome. Tą visi galėjome pastebė
ti ir per bendrą vaikų eglutę, 
kur iš 30-ties vaikų neatsirado 
nei vienas, kuris atsakytų į Ka
lėdų senio klausimus: “Koks 
miestas Lietuvos sostinė?” ar 
“Kokia didžiausia Lietuvos 
upė?”. Tai dėmė tėvams, kurią 
turime kuo greičiausiai pašalinti. 
Iš to turime suprasti liet, šešta
dieninės mokyklos reikalingu-

Dėmesio!

6516, LY. 7178
Kuzmas

" L. M. MAY
BEAL ESTATE AND BUSINESS BŠOKER 

1169 DAVENPORT RD. (prie Ossington)

pirkti

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tcny MCRKIS
Real Estate darie turįs didelio patyrimo ?

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

KE. 7904 Vakarais LL 5143

Lietuvių Baldų Krautuvė 
“MOHAWK FURNITURE”

2448 Danforth Ave., Toronto. ~ Telef. OX. 4444. — 

Didelis pasirinkimas baldų, radio, televizijos aparatų, šaldyta- 
vų, skalbimo mašinų, ktosnių ir vaikų baldų.

Minkštus baldus dirbame pagal užsakymus ir taisome senus.

Lietuviams 10% nuolaida
Krautuvė atidaryta iki 9 vai. vakaro. i

AKIU SPECIALISTAS

L LŪNSKY. R.O

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

Kalba slavų kalbomis 
-470 College St. W. Toronto 

' TeLKA'3924 ~

W. A. LENCKI, B. A. 

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,

Vos išlikau gyvas -
— Žinai, praeitą _naktį vos iš

likau gyvas. Staiga pabundu ir 
matau, kad kambary kažkas bal
tuoja. Aš pašaukiu, bet nieko ne
atsako. Griebiu ginklą ir šaunu.
Vis nejuda. Įžiebiu šviesą — žiū- mą Windsore. Gerai, kad Kalė- 
riu, gi mano dieniniai marškiniai 
ant kėdės.

— Gerai, bet kaip gi tu galė
jai žūti?

— Įsivaizduok, o jei gulda
mas būčiau pamiršęs marškinius 
nusivilkti?

dų senelis mokėjo dar kelias sve
timas kalbas, kitaip nebūtų galė
jęs susikalbėti su keliais mažai
siais mūsų lietuviukais.

E. Barisienė.

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

LArKRODlMINKA 
turinti 30 metų profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai
M. MAI.INA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

1 HŽ! it A.-nWhiii fii WiMYiNirf WM.—rSi.-mi ■

Dar nebaigė
Mažoji Agutė pradėjo lankyti 

mokyklą. Pirmą mokslo metų 
dieną grįžo iš mokyklos. Motina 
ją klausia: ' 6

-— Na, ką mokė mokykloje?
— Nedaug. Rytoj reikės vėl 

eiti. ;

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

Mes gaminame geriausios 
kokybes produktus:

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

Lietuviška Baldu Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO” 

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

Patarnauja lietuviams jau 16-ka metų!!
Turime pilnus baldų komplektus 
Įvairiems kambariams. Skambin
kit mums, mes Sava auto' paimsime 
ir atvežime krautuvėn VELTUI.

Dėmesio! L
šis kuponas vertas $10.00

jei pirkaite prekių už $100.00.

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

LIETUVIŠKAI KALBįS KAILININKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų Užsakymą kailiai 

Kailinių taisymas ir petsiuvinias.
Duodama lengvam išsimokėjimui

BERGMAN FUR CO TOMATO
197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4<65M. _.— --------------- . _

TEL. WA 6812 ’ 587 QUEEN BT. W. TOROM

QUEEN WEST FURNITURE 60.
Dirbame pagaL užsakymus baldų — chesterfield it studio — 

komplektus ir parduodame kilimus.

• lovų komplektai,

Teatre sUeinerVmęs žiūrovas 
kainai? ------ r

— Na, Tamsta, su savo kosuliu 
galėjai Ir namie pabūti.

— Ir aš taip maniau. Bet mano 
žmona, nebepakęsdama to, išginė 
mane iš namų.

Spraga
Pagyvenusi ponia dėsto:
— Vyrai panašūs į dantis. Juos 

įsigyti nelengva. Kai jau turi, dėl 
jų dažnai pakeli didelių skaus
mų ir susikrimtimų, o kai neten
ki — lieka nemaloni spraga.

Brangiausias dokumentas
Valdanti-rytų Vokietijoje ko

munistinė, vad. Vienybės, parti
ja paskelbė,' kad “partijos nario 
knygutė turi būti nešiojama ant 
krūtinės, specialiai paruoštame 
maišelyje. Kas ją piniginėje ne
šios, bus baudžiamas. Nes aukš
čiausias dokumentas, kokį mes 
turime, turi būti nešiojamas ant 
širdies”.

— Vašingtonas. — Priešameri- 
kinei veikiai tirti komitetas'kon
statavo, kad sovietinis šnipinėji
mas JAV yra taip išaugęs, kad 
būtina yra griebtis ypatingų 
priemonių. Komitetas siūlo įves
ti už šnipinėjimą mirties baus
mę ir taikos~metu, kaip kad yra 
už žmogžudystę.

Paieškojimai
Joną Čepėną prašau atsiliepti 

ar apie jį žinantieji pranešti šiuo-- 
adresu: Petras Karaliūnas, 576 
York Str., London, Ont.

a
į 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.

’--- Į . A - — ■ --- --- -----

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

875 Queen St. W. Toronto. TeL PL 2010

Maištingiausias,
Lengviausiai virškinamas,
Pigiausias maistas,

Turįs visų vitaminų yra

Naudokite visų rūšių gaminius vienintelės 
ukrainiečių pieninės Toronte

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 iKalyvos krosinių linijas (transitlining).

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

fcrfwrmrrnr iiRiairadiiui if—riinw- ■ ■ — ■■■■

FREĖMAN & NEWTON
Real Estate Brokers, Simcoe, Ont.

Didelis šioje apylinkėje (Simcoe, Delhi, Tillsonburg) tabako 
farmų pasirinkimas su neaukštu imokėjimu grynais, pra

dedant $3000, aukštyn.

Reikalingi dū 50% kompanijonai, su $3000 ir $2500.

KREIPKITĖS Į MŪSŲ BENRADARBĮ

R.R. 6 Simcoe, Ont. Telefonas 1542 W. 14 Simcoe
I II ................   < HIM WR-n.iMi > nun i> i, i

i i h.. n um, i n i i m

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

Papigintomis kainomis. 
340 SHAW STREET, 

.......... ......... -

Kreiptis po 5 vaL vak.
ORONTO, ONT. TEL.: LA. 2588 
i « i ilml Iii i>»ii.li.....li.*iei I n I H1

STINSON’S JI WELLER Y

459 ROGERS RD. Telefonas JU. 7193

UKRAINIEČIAI SAVININKAI

B
 G. LUKE’S

& Electrical Appliance Co.
797-799 Dundas St. W. 

Toronto, 
Tel.WA9228 tėl.WA9228

< . Parduodame
SKALBIAMAS MASINAS

• ’—DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

kas pirks šias maši n as, gaus 2-jų m etų
garantiją. ’ . ,

Jeigu norite pirkti virtuvę at šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko
V '

Parduodame piano akordeonus

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

“Reiškite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

m VICTORY FLORIST
» - - , *. <* -į-- , • k- '*'*.' ’■ -

Sav. A. MERKER 576 QUEEN ST. W. TORONTO

......—.— .— . ... 

Užsisakykite anglis
HAMILTON FUEL CO.

Savininkas W. WILSON 
Telefonas Rl 4411 143 Hamilton St, Toronto
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TORONTO, Cnt.
Prof. Kaminskas

Klaipėdos atvadavimo 
minėjimas

Minėjimą šiemet organizavo 
Toronto Mąž. Lietuvos Bičiuliųvi na- d_Lu „ _kv • D ■ Dasitai.

vai. p.p. liet, parapijos salėje šau- rys, žada Torontą aplankyti sau-' - g J , J , P
kiamas Toronto Ifet/kat. para- 'šio’ mėn. ąale. Profesorius viešo 
pijos susirinkimas. IpraneŠimo visuomenei nedarys,

< T .-"V <į.

Hamiltono 1DMT “Aukuras”
1952 m. sausio 19 dieną, “DAINAVOS* salėje

I j ’ 469 Bay St. N. rengia

bet yra pareiškęs noro pasikal
bėti, su Toronto organizacijų at
stovais.

j Gen. Konsulas Budrys
ręs Lietuvos jaunimo globėju/šį pirmadienį ir antradienį viešė- 
Iki šiol šio šventojo Lietuvos Glo-. jo Toronte. Pirmadienio vakare, 
bėjo šventę teminėdavo pavie- p. konsului pageidaujant, St. He- 
nės jaunimo organizacijos.. Ar len salėje įvyko jo susitikimas su 
nebūtų tiksliau ir prasmingiau, Toronto lietuviais. Kai šiokią die- 
kad šv. Kazimiero diena ateity-' ną ir neveikiant susisiekimo 

priemonėms, susirinko stebėtinai 
daug — pilna salė. P. konsulas 
pradžioje papasakojo te savo 
veiklos bei rūpesčių, o po to at
sakinėjo į susirinkusių klausi
mus. Klausimų buvo labai įvairių 
— grynai praktiškojo gyvenimo 
ir politinių. Į kaikuriuos jų, p* 
gen. konsulo oficiali padėtis, de- 

Į ją, visai atvirai atsakyti neleido;
Bet visdėlto gerai, kad jie buvo 
iškelti, bent įėjo į mūsiškių pasi
kalbę j imu temas.

Maloniam pasikalbėjimui pa
sibaigus, po trumpos pertraukos, 
susirinkusiųjų buvo apsvarstytas 
mūsų rezistencijos organų ragi
nimas reikšti protestą, dėl p. 
Roosveltienės pareiškimo žurna
listams, kad Sovietų vykdomas

s E Šv. Kazimiero šventės
l / “ ‘ minėjintas

Popiežius Pijus XII specialia

ję būtų švenčiama viso lietuviš
kojo jaunimo vardu? Tam inicia
tyvos geriausiai galėt imtis lie
tuviškosios jaunimo organiza
cijos.

236 SLA kuopos nauja 
valdyba

' Sausio 13 d. kuopos mėnesinia
me susirinkime naujoji valdyba 
perėmė pareigas. Dabar valdybos 
pirmininkas yra J. Jokubynas, 
vicepirm. Novogrodskis, finansų 
sekretorius O. Indrelienė, iždi
ninkas F. Jokubynienė ir sekre
torius J. Strazdas. Pp. Novo- 
grodskis, Indrelienė ir Jokuby
nienė ir anksčiau'tose pareigose 
buvo.

Kuopa visu uolumu rengiasi 
prie metinio parengimo, kuris , . - , , . ‘ “ , .
ivyks vasario 2 d. j tautų pn^paudos te
v į. .... genocido esą negalima įrodyti.Kuopos mefio mėgėjai ruošia: * . . . . * . * . . * r.., \ {Susirinkimas įpareigojo apylin-
įdomų ir linksmą vaidinimą. To-! tuoiaus nat nrotestorontiečiams tikrai bus neeilinė Ik , LOKą ^°Jaus Pat Patęsto 

. . ! rastus visos Toronto lietuvių vi-staigmena. * i , .45 suomenes vardu pasiųsti Valsty-
Pirmas projektas bažnyčiai ! bės Departamentui ir pačiai p. 

Toronto liet. kat. bažnyčios i Roosveltienei ir kreiptis į Free 
projektų įvertinimo komisija ga- • Europe komitetą, prašant pa- 
vo pirmą naujai bažnyčiai staty- ' reikšti tokį protestą visų paverg
ti eskizinį projektą. į tų tautų vardu. LOKui taip pat

Kaip jau anksčiau spaudoje i pavesta susisiekti su Toronto ki- 
~buvo skelbta, Bažnyčios Statymo j tų tautybių organizacijomis ir su- 

Fondo Valdyba išsiuntinėjo apie ■ organizuoti visų bendrą protesto 
30 lietuvių inžiniėriams-architek-! pareiškimą. .
tams bažnyčios eskiziniam pla- ■. 
nui projektuoti sąlygas ir juos 
paprašė planus prisiųsti iki šių 
metų sausio 31 d. Po minėtos da
tos jury Bažnyčios Projektų Įver
tinimo komisija, susidedanti iš 5 
asmenų, savo posėdyje prisiųs
tuosius planus įvertins ir už vie
ną tinkamiausią paskirs premiją.

Padėka
Įvykęs Naujų Metų sutikimas 

parapijos salėje prie apkrautų 
stalų praėjo labai smagioje nuo
taikoje. Šiam gražiam baliui pa
ruošti rengėjų buvo sukauptos 
visos pastangos. Skanios ir gau
sios vakarienės paruošime dirbo: 
pp. Jarašiūnienė, Baikauskienė, 
Matijošaitienė ir Bcinorienė. Lo
terijos bilietus platino p. Trin- 
kięnė. Ir visiems, kurie prisidėjo 
prie baliaus paruošimo, vadovau
jant p. Jarašiūnui, tariame nuo
širdų ačiū.

TLRK Šv. Jono P.D. V-ba.
. Padėka

Už nuoširdžius patarimus ir 
padėjimą man esant ligoninėje 
Dr. A, Užupienei, Dr. Yčiui, Dr. 
Valatkai, bei visiems lankiu
siems mane nuoširdus ačiū.

Sigita Aušrotienė.

teė labai sunkus miesto gyvenimo 
laikotarpis, prisidėjo dar nelai
mingi įvykiai, tad užsimojimas 
pereitą sekmadienį tik te dalies 
teįvykdytas kuklia akademine 
dalimi. Meninės dalies yisai ne
buvo. Kviesta dekiamuotr akto
rė susirgo, choras dėl vykstan
čio tramvajų streiko nepajėgė 
susirinkti repeticijoms, tad ne
pasirodė, o numatyta kalbėti Ma
žosios Lietuvos atstovė p. Janku
tė penktadienį nelaimingai pa
slydusi išsisuko koją ir nebega
lėjo ateiti.

Minėjimas buvo pradėtas ML 
BD-jos Toronto skyriaus pirm, 
p. Ig. Tamašausko žodžiu, apgai
lestaujančiu visus veiksnius, su 
trukdžiusius minėjimo pasinio- > 
Šimus ir nurodančiu 1923 m. sau
sio 15 d. svarbą mūsų tautos gy- į 
venime. Po to kalbėjo buv. Klai-! 
pėdos krašto gubernatorius, gen.; 
konsulas p. min. V. Gylys. Prisi- : 
minęs dvi nevienodas tarptauti-! 
nės politikos tendencijas, šiuo1 
metu atstovaujamas JT plenu
mo ir Šiaurės Atlanto Sąjungos, 
p. ministeris nurodė, kad pasikei
timų viltys nenyksta ir sveikino 
pastaruoju metu mūsų spaudoje 
matomą susidomėjimą Lietuvos 
sienų klausimu. Sustodamas ties 
vakarinėm sienom, p. ministeris 
trumpa istorine apžvalga užak
centavo Mažosios Lietuvos kraš
to amžiną lietuviškumą.

Antrasis kalbėjęs, Dr. A. Ša
poka koncentravosi į lietuvybės 
bei lietuviškojo sąjūdžio raidą 
Mažojoje Lietuvoje, pabrėžda
mas, kad lietuvius ir lietuvišką
ją kultūrą pasaulis pirmiausia 
pastebėjo Mažojoje Lietuvoje, 
kad Mažoji Lietuva iš pradžių 
toli pralenkė D. Lietuvą, pajėg
dama duoti net Donelaitį, kai D. 
Lietuvoje “Brpmos atvertos ing 
viečnastį” tebuvo gaminamos. 18 
amž. lietuvybės persekiojimas iš 
pusės vietinių vokiečių ir jos pa- 
globojimas iš centro valdžios pu
sės Mažojoje Lietuvoje sukūrė 
karaliui ištikimų — lojalių nuo- 

Dietuviams — 1KU Kehab. C., i taikų atmosferą, kuri neleido pa- 
Ried, Austrija, Naručiui, Nuer-j sįrejkgįj griežtam pasipriešini- 
tingen, Vokietija; P. Valcukui, muį jr tada, kši centro valdžia 
Ingolstadt, Vokietija, Lietuviams : cjnj§kaj pareiškė “Lietuvvbė turi 
ligoniams Gautmgeno sanatori- jmirti!» o vokiečiai mokslininkai 
joje; Spilmanui Germanui ir kt. »sukūrė organizaciją mirti pa

smerktos tautos kultūrinėms 
vertybėms uždokumentuoti. Mal
davimais pradėta kova bei augąs 
lietuviškas sąjūdis privedė prie

ŠOKIŲ 
VAKARĄ

* ” Programoje vieno veiksmo komedija “Moteris ir vagis” 
ir kiti nemažiau įdomūs kavalkai.

Bus išgerti ir užkąsti Visus kviečiame atsilankyti.
Groja ”Aidas“. Pradžia 7 vaL vak. ^“Aukuras”

Dėmesio! Dėmesio!
Šokių ir muzikos mėgėjams!

1952 m. sausio 26 d. 7 vai. vak., Hamiltone,
213 JAMES STR. N. (buv. Central Hali) < . 

HAMILTONO LIET. ORKESTRAS “AIDAS” 
' ruošią savo metines —-

KONCERTĄ
Programoje: baletas, moterų balsų trio, instrumentų solo, 

visai naujas lietuviškų melodijų popuri ir kL

Po meninės dalies šokiai, kurių repertuaras 
labai platus ir naujas. Turtingas bufetas. Loterija.

Išvyko Dr. Sungaila
' Rudenį MccGill universitete 
į telaikęs gydytojo egzaminus Dr. 
‘ J. Sungaila išvyko į Saskatcheva- 
no provinciją Wakau apylinkės 
gydytoju. Jo žinioje bus ir 20 
lovų ligoninė.

Dr. Sungaila buvo aktyvus vi- 
suomenininkas ir paslaugus lie
tuvių gydytojas. Montrealiečiai 
džiaugiasi Dr. Sungailos pasise
kimais, bet kariu ir gailisi jo ne
tekdami.

Moksio įstaigų jubiliejus
1952 m. Kanadoje 100 metų 

jubiliejų švęs bent kelios mokslo 
įstaigos. w

Pirmiausia tai Lavalio univer-

Užprenumeravo “TŽ” ligoniams
LKMoterų D-jos Toronto sky

rius, kaipx kasmet, taip ir šiemet 
užprenumeravo “TŽ” visiems 
1952 metams ligoniams bei sene
liams Vokietijoje ir Austrijoje:

Lietuviams — IRO Rehab. C., 
Ried, Austrija; Naručiui, Nuer-

liet., Varel in Old., Vokietija; J.
Tumėnui, Bad Muender, Vokie
tija; J. Šimkui, Bodenteich, Vo
kietija ir poniai Galdikienei, 
Prąncūzijoje. j lietuviškosios visuomenės apsi-

Ketatas melus sergamam. dimo su D Liclu.
Prancūzijoje ligoniui Lukšiui V. r 
(Hospice Pellegrin, Bordeaux, 
France) metinę prenumeratą už
mokėjo p. St. Vaičiulis iš Pem
broke, Ont.

Red. pastaba: Būtų malonu, 
kad ir kiti mūsų tautiečiai pasek
tų jų pavyzdžiu. Redakcija daž
nai gauna laiškų iš ligonių ir le
gionierių, prašančių siuntinėti 
“T. Žiburius”. -

“TŽ” knygyne gauta naujų kny
gų. Knygynas atidarytas sekma

dieniais po pamaldų.

KINO “CENTRE” 772 w
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, sausio 17-19 d.
IN OLD LOS ANGELES — Wm. Elliot, Catherine McLeod 
TEA FOR TWO — spalvota — Doris Day, Gordon McRae

Pirmadieni — trečiadienį, sausio 21-23 d.
L THE OUTLAW—tik suaugusiems—Jane Ruseli, Jack Bcutel 
2. JIMMY STEPS OUT — James Stewart, Paulette Goddard

-va. Tačiau lietuviškos politinės 
sąmonės pajėgė pasiekti tik dalis 
ML visuomenės, dėl to tai ir Klai
pėdos krašte mes turėjome tiek 
daug klapatų. Tai mums rodo, 
kad ir dabarties pasirengimų lai
kotarpy pirmasis uždavinys yra 
abiejų Lietuvų visuomeninio su
sipratimo ugdymas.

Minėjimas baigtas Tautos him
nu.

Pabaigai gal tiktų mažas su
gretinimas: minėjime dalyvavo 
apie 100 asmenų. Sunkus susisie
kimas mieste be tramvajų! Bet jų 
nebuvo ir šeštadienį, o vakare į 
balių susirinko per 500. Kažin ar 
ne perdaug deklamuojame apie 
savo tautinių re/kalų supratimą 
ir jautrumą jiems? A. G.

— Toronto. — Vietinė Hydro 
komisija pažadėjo už Toronto 
miesto gatvių apšvietimą neimti 
atlyginimo. Miestui per metus 
tas kainuoja apie $700.000.

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”:

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

Skambinti telefonu LO. 3647
NORRIS FUEL CO.

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

Išpildau receptus ir siunčiu 
vaistus Europon.

204 BATHURST ST.
(prie Queen).

Tel. EM. 3-1979 Toronto, Ont.

ŽIEMINIŲ RŪBŲ IŠPARDAVIMAS
Nuo šio mėn. 9 d. lietuviškoje rūbų parduotuvėje 

“BELLWOODS DRY GOODS” 
921 DUNDAS STREET WEST, TORONTO, 

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

J. Jurkšaitis, savininkas.

BALTIC CARTAGE & 
, MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų Tusių. Didelis sunkvežimis.

Informacijų kreiptis OL. 1403
9 Delaware Ave., Toronto, Ont

24 valandų tarnyba.

Lietuvis pigiai perveža baldus,
• M bagažą, prekes ir kit » * 

VEŽAMA IR I PROVINCIJĄ. • 
Kreiptis:

215 Pacific AveM Toronto, Ont 
Teiefonas MU.1214

ĮVA1RIAIS APSIDRAUDIMO 
reikalais: namų, auto, gyvy
bės, ligoninės, operacijų, gy
dytojų vizitų ir tt. kreipkitės 

tik pas 
J. BERŽINSKĄ, 

General Insurance » 
1212 Dundas St W. Toronto 

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

Pavėluotas apsimokėjimas 
trukdo pašalpos gavimą.

MONTREAL, Cue.
KLB LOK? posėdis. '“jam buvo ALOKo narių atsaky- 

Sausio 11 d. įvykusiame posė-. ta, kad už dviejų savaičių bus 
dy sudaryta komisija iš p. Kudž- specialus Montrealio lietuvių
mos (LAS), p. Staškevičiaus (K sirinkimas KLB reikalams, tai 
LS) ir p. Paukštaičio (KLCT) pa-; ten ir bus galima padiskutuoti 
tikrinti kartotekai ir išskaičiuoti 
pagal ją kiek kievienai apygar
dai tenka rinktinų atstovų į KLB 
Tarybą. Pagal jų patiektum da
vinius sekančiame posėdyje — 
sausio 25 d. — bus nustatytas 
rinktinų atstovų skaičius apy
gardomis ir prasidės kandidatų 
sąrašų priėmimas. Tuo tarpu su
registruota per 4700 lietuvių.

LASo atstovavimo klausimas 
Toronto ALOKe ir KLB LOKe 
atidėtas sekančiam posėdžiui. 
Nutarta pasiųsti protesto rezo
liuciją prieš Lietuvių Tautos nai
kinimą Jungtinių Tautų na
riams. Numatyta aktyviai daly
vauti Montreale besikuriančia
me “Canadian Society for the 
Aid to the Refugees”, kuris yra ‘
vadovaujamas žymių kanadie-; sitetas Quebece, išsivystęs ir 

jčių ir žada įvairiai pagelbėti vardą gavęs nuo pirmojo “Nau- 
. tremtiniams (darbo, butų, profe- josios Prancūzijos” vyskupo La

vai, 17 amž., įkurtos mokyklos 
kunigams paruošti. •

i Šv. Mykolo dieną bus taip pat 
T_, . . , .. . .... 'švenčiamas 100 metu jubiliejus
Klaipėdos prijungimo mineji- >.Toronto šv. Mvkolo kolegijos,' 

mą organizavo Maz. Lietuvių Bi- ; ikurtos bazilijon'u> kurioje veikia 
.ciu ių Dr-ja, 220 Pine Avė. Pa- Jr Pontifikalinis Mediavalinių 
: maldos įvyko Ąusros Vartų para- Stddij Institulas su teologijos 
i pijos bažnyčioje, o aktas jnokyk- ir filosofijos skyriais.
los salėje. Po įžanginės pirminin-, Pagaliau i00 metų jubiliejų 

jko kalbos ilgesni pranešimą pa- 1952 m Toronto anglikonų 
------ ------------„„ c------ pareis JAV atvykęs Gen. Konsu- šv. Trejybės kolegija, įkurta vys- 

dų Toronto lietuvių bažnyčioje, pas P- Budrys. Prelegentas pats ^Up0 Strachan. Šiosios jubilie- 
Vilties Kalno kapinėse buvo pa-:va<^ovavo Klaipėdos sukilimui, 
laidotas senas imigrantas lietuvis j ilgokai buvo Lietuvos įgaliotinio , 
a. a. Antanas Jakubauskas. Ve- ' įstaigos Klaipėdoje pavaduoto- 
lionis buvo gero ir sugyvenamo i 
būdo žmogus, ką liudija ir labai 
gausus-lietuvių būrys, dalyvavęs 
laidotuvėse. Lygiai prieš metus, 
tik vienos dienos skirtumu, mirė 
jo brolis Pranas. Velionis paliko 
šeimą ir du brolius gyvenančius 
jAValstybėse.

— Toronto. — Gavę pagalbos
šaukiančią telegramą iš Palest?- ______
nos, Toronto žydai sionistai pa- ; himnais. ' ' °
skelbė rūbų ir autuvo rinkimo i Minėjimą baigus, Montrealip 
vajų. Užsimota surinkti 30 tonų ■ ALOKo pirm. p. Toliušiui pasiū- 
rūbų. ; ; liūs, dalyviai priėmė Jungt. Tau-

— Torontas. — Bedarbių skai- ; toms protesto rezoliucija prieš
čius Toronte taip sparčiai kyla, Lietuvių Tautos naikinimą * 
kad manoma, jog šiemet jis pa-r vienas iš dalvviu teisininkas i 7-T -* ! ~
ims rekordą visoje Kanadoje. Gražys, dar bandė kelti Montrea- : 
Gruodžio 13 d. Toronte bedarbių.lio lietuvių bendruomenės apy-' 
buvo 23.099, Montrealy —.26.793.: ijnkės organizavimo reikalą, ne

isimais ir kt. reikalais).
Pavykęs Maž. Lietuvos 

minėjimas
Maloniai kviečiami visi, iš arti ir toli.

HLO “Aidas” Vadovas.

P.S. Dėl orkestro kreiptis; S. Jokūbaitis, 16 Mulberry Str. 
Hamilton, Telef. 8-4340.

Pasiskirstė pareigomis
Naujai išrinktoji “Žiburių” 

Spaudos Bendrovės Valdyba pa
siskirstė pareigomis šitaip:

A. Rinkūnas — pirmininkas ir 
reikalų vedėjas, L. Šalna — vi
cepirmininkas ir iždininkas, E. 
Abromaitis — sekretorius ir lei
dinių platintojas, Imbrasas — Še
rų sekretorius, K. Rusinas — na
rys ir spaustuvės vedėjas.

Vedybos ir krikštynos
Praeitą savaitę susituokė: B. 

Bagdonas ir M. Matijošaitytė; V. 
Vingelis ir G. Grinskytė; J. Du- 
bilevičius ir j. Maculevičiūtė. Pa
krikštyta: R. J. Deimantavičius 
ir Dana M. Kazlauskaitė.

Atitaisymas
Pereito “TŽ” Nr. Toronto kro

nikos žinutėje “Vedybos” para
šyta, kad A. Zakarevičius susi
tuokė su O'. Liubinskaite. Ištik
imųjų A. Zakarevičius susituokė 
su Danute Grinkaite.

Labai atsiprašome.

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.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

PERKĖLĖ KABINETĄ Į 
314 BATHURST ST. 

Toronto
x Tel. EM. 4-7146

Namų adr.: 6 Marshall St. 
‘ Tel. LL. 5769

Kalbamos valandos:
Kasdien nuo 11-12 vai., 2-4 vai. 
po pietų ir 7-9 vai. vak. šešta
dieniais ir sekmadieniais pagal 

susitarimą.

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

MANNING CARTAGE 
& MOVERS 

184 Manning Ave. 
TeJ. WA—0791.- 

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

kai, rusiškai ir lenkiškai
Ii,  ii. i... . i į. ,

Pašaliname 
pleiskanas . J
ir sulaikome krenthnčhis

plaukus.
Pasisekimas garantuotas. <

Atidaryta vakarais

LYDIA LAWTON
636 COLLEGE ST.

A.a. Antanas Jakubauskas
Praėjusį šeštadienį, po pamal-

jus bus švenčiamas anksčiausiai 
— sausio 13 d.

jj|, todėl patiekė skaitlingiems! Toronto pragyvenimo indeksas 
dalyviams eilę naujų, jo paties yra žemesnis, negu viso krašto, 

į pergyventų faktų ir buvo išklau- Čia jis gruodžio 1 d. tesiekė 186 
sytas su dideliu susidomėjimu. punktus, kai viso krašto buvo

Po pranešimo sekė meninė da- 191,1.
'lis. kurią išpildė dainininkės pp. A 
! Ivaškevičiūtės, dramos-artistė p.
i Pukelevičiūtė, pianistas p. Smil- 
; gevičius ir muzikas p. Gailevi-
: čius. Minėjimas buvo pradėtas 
Maž? Lietuvos ir baigtas Lietuvos

Palyginus su pernai metais To-Į 
ronto bedarbių skaičius yra šie
met didesnis 10.891, o Montrealy 
2.475.
Esu 30 metų, blondinas, noriu su
sirašinėti su lietuvaite. Adresas: 
Antanas Kuncevičius, 11 8th Str.

Noranda, P. Q.

Aukščiausias pragyvenimo in
deksas yra Montrealy — 197,3, 
Vancouvery — 192,8, Saskatoone 
— 187,2, Šaint Johne — 186,1. 
Po Toronto seka Edmonton, Win- 

; nipeg, Halifax.

Atviras laiškas 
p, Lozoraičiui

■ (Atkelta iš 3 psl.)
i klausimo apie bet kokią asmeni- 
: nę naudą. Tiesa, turėjome ir.tam

Šiandieninė kova, beabejo, ski
riasi daug kuo. Šiandien mes esa-

- r . i me išblaškyti po visus -pasaulio
belaukiant LOKų leidimų, bet i kaiRpus ir tas reikalauja dar di-

( dėsnio pasiruošimo ir dar turint
LONDON, Ont. prieš akis žymiai baisesnį ir ga-

— Joną Ulinską, kuriam 
ruojant automobilį žuvo

vai
Ona

■ lingesnį priešą. Šiuo kartu mums 
‘ i reikip dar daugiau savanorių- 
a Dėl šios aplinkybės kaikurie net

n. j ° Jos dukrai buvo a[Vjraį kalba, kad Tamstos šali-
■ nulaužtos abi rankos. Lonoono ; nįmasįs nuo VLIKo esąs ne tik

--------- —‘———Į teismo sausio teismas sausio 10 , nepateisinamas, bet dargi lygus 
Išnuomojamas atskiras kamba-:d. nubaudė 2 mėn. kalėjimo ir dezertvravimui.
rys su baldais. Pageidaujama ! atėmė leidimą 1 įletams važi- Baigdamas turiu pažymėti, jog 

mergaitės. Tel. OL. 4717. ; nėti mašina šių liausimų būčiau, nelietęs,
Išnuomojamas 1 kambarys ir vir-' v , . ^-'eonas Statkus išvažiupje ypač, kad apie juos jau kuris lai- 
tuvė IH-me aukšte Šiltas ir šal- VokietlJon versl° turizmą tiks- , kas diskutuojama ir kalbama, jei tuve ill me auKste. biltas ir sal kis Mano būvoti Prancūzijo. (-..............................................
tas vanduo. Atskiros durys. Tin-J;r T^;_ i

karnas šeimai. Tel. LA. 6492.
. Skambinti vakarais 6-11 vai.

Parduodamas naudotas elektri
nis šaldytuvas “General Elect-

' ric” pilnoje tvarkoje. Teirautis
tel. RO. 1509.

į šie, kaip minėjau, nekeltų visuo- 
je, Šveicarijoje ir gal net Itali- menės tarpe tam tikro erzelio ir 
j°je- jei būtų žymių, kad viskas sa-

— Naujų Metų sutikimas pra- t vaime teigiamai užsibaigs. To- 
ėjo linksmoj, draugiškoj nuotai-Įdėl esu giliai įsitikinęs, jog šiuo 
koj. Statkų salė buvo pilna sve- i reikalu mane suprasite. Iš kitos 
čių. Grojo nauja lietuvių kapela ! gį pusės vardan mūsų visų gero- 
p. J. Adomaičio vadovaujama, j vės aš leidžiu sau iškelti aikš- 

ClinDilDY n F Salė buvo ^oningm pluošta. : tėn tai, kas man atrodo tikslin- 
SUUBŪKY, Unt« i Tai nuopelnas naujos lietuvių i ga ir taisytina ir nekreipiu jokio 
Lietuviai Empire teatre bendruomenės valdybos. Naujai1 dėmesio į tokius, kurie dėl parti- 

labai gražiai pasirodė senųjų me- valdybai linkime nuveikti daug ! nių ar kitokių apskaičiavimų ra
tų baigimo programoje gyvai pa- , gražių ir kultūringų darbų.’ Nau- gina pareikšti protestą prieš tuos, 
šokdami lenciūgėlį, ką liudija jų metų dieną pamaldos buvo kurie drįsta diplomatų adresu ką 
gausūs publikos aplodismentai ir i ___  ‘
gražūs atsiliepimai. Šoko: R. ricks bažnyčioje.
gausūs publikos aplodismentai ir naujoj, gražioj ir erdvioj St. Pat- nors pasisakyti.

CzU™. w Adv. Jer. Valaitis.
Bagdonas, R. Bagdonienė, O. 
Siemaškienė, N. Indrulaitytė ir 
A. Poderytė.

Vestuvės
Nors mūsų kolonija ir maža, 

bet, baigiantis seniesiems me
tams, subruzdo vesti.

Juozas Pautaitis susituokė su 
Nijole Večerkaite. pereitą pava
sarį atvykusią iš Montrealio.

Antanas Gatautis susituokė su 
Juze Perminaite, neseniai atvy
kusia iš Čikagos.

Juozas Gudelevičius vedė Ma
riją Essler, vokietaitę, kurią pa
sikvietė kaip sužadėtinę iš Vo
kietijos. Yra ir daugiau vyrų, 
kurie kviečiasi vokietaites. Jie 
teisinasi tuo, kad Sudburyje lie
tuvaičiu Kaip ir nėra. Jei kokia 
iš kitur ir atvažiuoja, tai bema
tant išteka, nes viengungių vyrų 
čia yrą virš pusantro šimto, ir 
vis dar naujų atvažiuoja. Be to, 
iŠ viso lietuvių moterų.yra ma
žiau negu vyrų.

Staškevičių šaunios krikš
tynos įvyko Kalėdų pirmąją die
ną. Sūnų pakrikštijo Eduardo 
Kęstučio vardu.

AR JŪS PAGEIDAUJATE")
PIRKTI NAMUS f

DIDELI IR MAŽI NAMAI PARDUODAMI TORONTE: 
CENTRE IR ŠIAURĖJE.

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

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

lės, o Gansiniauskams gimė sū 
nūs. - Sudburiškis.
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