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Nebūkime pergriežti - be lygsvaros I)augiau “°Baltiios
Lietuviškos galvos labai pa

brango, nuolat kartoja VLIKo

kymo Tarnybos tvarkytojas, ku
ris dabar atlieka ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Vyriau
sios Valdybos darbą.

Lietuviškos galvos, tiesą sa
kant, niekad ir neturėjo būti lai-

apibūdina oficialiosios komu
nistų propagandos terminais. 
Visi tremtiniai jiems naciai, fa 
šistai, o kartu su patriotais se
naisiais išeiviais — akli kapita
listų bei klerikalų bernai, sklei 
džią melus apie liaudies val
džią Lietuvoje. Bet giliau įsižiū
rėjus tuose teigimuose matome 
didžiausį nenuoseklumą. Pavie-

Paprastai tik nežymiai pami- 
niniis Baltijos Tautų šventes 
The New York Times užpraeitą 
sekmadienį talpino ilgą straips
nį paminėdamas Latvijos 32 
Nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktuves. Laikraštis pažymi, 
jog "daugiau kaip 1,200 latvių, 
estų ir lietuvių, New Yorko or
ganizacijų atstovų susirinkusių

su Anglo-Irano Naftos Bendro
ve, pasirašytą pernai. Spaudo
je taip pat reiškiasi nepalankūs 
balsai JAV ir vakariečiams.

Spėjama, kad dėl šios padė
ties į Vašingtoną atvyksta JAV 
ambasadorius Teherane.

buvo perdaug. O juo labiau da
bar, kai šimtai tūkstančių lie
tuvių tremiami iš krašto kankin
tis ir mirti baisiose priverčia
mųjų darbų stovyklose, azija- 
tinės kultūros žiaurių kankintc-

Stalinas nesveikuoja
Iš Istambulo praneša, kad 

Stalinas dėl nesveikatos iš Mas. 
kvos išvykęs į Beduino apylin
kės kurortą Gruzijoje. Politbiu- 
ro nariai reguliariai vykstą jo

SAVAITĖS APŽVALGAJugoslavija dedasi su Į 
Vakarais

Jugoslavija pasirašė su JAV 
sutartį dėl pasinaudojimo savi
tarpio gynimosi pagalbos akto 
parama. Prezidentas Trumanas 
paskyrė $16.000.000 Jugoslavi
jos kariuomenės maitinimui.

Vienuolynų konferencija
Romoje prasidėjo 200 katali

kų vienuolių ordenų atstovų 
konferencija, svarstanti ordenų 
regulų modernizavimo klausi
mą. Yra susirinkę apie 70 or
denų viršininkų. Tai pirmoji to 
kia konferencija Bažnyčios is
torijoje. Ji prasidėjo laukričio 25 
d. ir tęsis 10 dienų.

Londone karšta
Pastarąją savaitę parlamente 

daug triukšmauta dėl vyriau
sybės nusistatymo Egipto užsa
kytų 16 tankų. Opozicija reika
lauja, kad jie nebūt ųišsiųsti 
prieš Bevino pasikalbėjimą su 
atvykusiu Egipto premjeru arba 
prieš tai klausimą nuodugniai 
išdiskutuoti parlamente. Vy
riausybė bijo, kad ji gali pra
rasti pasitikėjimą, nes darbie- 
čių daugumos tėra vos 5 atsto
vai, o jų tarpe* dar yra nevie
ningumo — 17 reikalauja 4 di
džiųjų konferencijos ir puola 
Beviną už jos atmetimą.

MacArthur© ofenzyva subliūško. — JTO vengia sprendimų. — 
Kinijos delegacija jau, atvyko. — Indokinijos gaisras plečiasi. — 
Britai nesutinka pasitraukti iš Sueso. —- Vokietijos ginklavimon 

klausimas. — Jau ir žvirbliai DP.
Korėjoje gen. MacArthuras, kaltinti amerikiečius agresija 

pradėjo generalinį puolimą. ” 1 ’ j—

Operacijų pradžiai jis pats bu
vo atskridęs iš Tokijo į fronto Ii- 
mas. Per lėktuvo langą past- riuomenė siauIėjančiu lan- 
zyalgęs i pnesouznugarp a» . Han<ji
žiūrėjęs subombarduotą Sinui-J 
ju miestą, vėl grįžo į savo vy; 
riausią būstinę. Jo paskutinieji 
žodžiai generolams: — Pasakyi 
k-te vyrams — jeigu jie pasi
temps, Kalėdoms galės grįžti į 
namus...

Tačiau, deja, iš ofenzyvos 
nieko neišėjo. Šiaurės ‘vakarų 
Korėjoje komunistai sulaikė JT 
kariuomenės dalinius ir tuojau 
pat pradėjo smarkius priešpuo- 
lius, pralauždami fronto liniją ir 
grąsindami atkirsti MacArthuro 
kariuomenę, kuri operuoja ryti
niame Korėjos pakraštyje. Mac 
Arthurui teko mesti į kovą- už
frontėje laikomus rezervus. Situ
acija yra vis dar gana neaiški. 
Priešpuoliuose dalyvauja dide
lis skaičius kiniečių. Spėjama, 
kad jų vakariniame Korėjos pa
kraštyje esama per 130.000. 
Vienas dalykas yra tikras — 
MacArthuras karo neįstengs už
baigti iki šių Kalėdų ir ameri
kiečių kariams šventes teks pra 
leisti fronto linijose. ; .

JTO Lake Successe vis dar te
bėra didelio laukimoJfegkle. Bįf 
jodami nusvilti’ lūrite/ ir.'3®' 
labiau sukomplikuoti jau ir taip 
pakankamai komplikuotą tarp
tautinę padėtį, diplomatai ne
daro jokių reikšmingesnių 
sprendimų. Trygve Lie buvo 
patiekęs planą išsaugoti taiką 
dvidešimčiai metų, siūlydamas 
JTO rėmuose pravesti visą se
riją minitserių ir ministerių pir
mininkų konferencijų nuomonių 
skirtumams išlyginti. Jis tuojau 
susilaukė Višinskio opozicijos. 
Višinskis iš esmės, žinoma, pri
tarė Trygve Lie planui, bet tuo
jau pat pastatė savo reikalavi
mus: įsileisti komunistinę Kini
ją į JTO, atsižadėti veto teisės

4. Japoniją įsileisti į JTO. varžymo Saugumo Taryboje,
5. Japonija turi prisidėti prie! uždrausti atominių bombų var- 

įvairių tarptautinių sutarčių, jų' JT kariuomenės panau- 
tarpe prie narkotikų kontrolės 
sutarties.

6. Visi kraštai patieks Japo-

Formozoj. Amerikiečiai pasiry
žę atsakyti į visus jų kaltinimus.

Indokinijoje komunistų ka-

Praktiškai beveik visa šiaurinė 
Indokinija jau randasi komu
nistų rankose. Prancūzai yra 
bejėgiai, nes jiems tenka kovoti 
su du kartus skaitlingesniu prie-

niai santykiaudami su tais pa-1 Webster Hall, 119 E 11 St, pa
čiais fašistais pamato turį rei- siuntė Trumanui ir Kongresui 
kalo su tokiais pačiais žmonė- rezoliuciją prašydami padėti 

susigrąžinti Sovietų užgrobtam 
Baltijos Tautom laisvę". Šiam 
kongrese kalbėję Lietuvos, Es
tijos konsulai, o' po jų Latvių 
Tarybos prezidentas Harry W. 
Lielnors ir New Yorko Latvių 
prezidentas Truce. Amerikos 
valdžia taip pat buvo paprašy
ta užmegsti ryšius su Baltų tau
tomis, ir paskubinti Amerikos 
Balso transliacijas jų kalbomis.

Iranas nepalankus JAV

Pastaruoju metu Irane prade- Sovietų Rusiją "apmokyti", 
jo reikštis aiškus nepalanku
mas JAV ir palankumas Sovie- 

a tų Rusijai, su kuria tik ką pasi
rašyta sutartis, eilę mėnesių ne
priimta. Iranas nutraukė per- 
transliavimus Voice of America

mis, is vienos kitos žinutės, 
gautos iš Lietuvos, sužino, kad 
jų pasakojimuos yra daug tei-

jų valioje k žiauriausiose gam- * sybės, tad ir lieka dezorientuoti, 
tinėse sąlygose, kai tūkstančiai užkrėsti abejonėm ar teisingos 
jų žudomi ir kankinami kalėji
muose, keti dešimtys tūkstančių

atsidūrė prieš didžiulius pavo
jus ištirpimo bei nutolimo nuo 
savo tautos reikalą

Juk mes skaičiuojame, kad 
apie trečdalis tautos vaikų jau

vieni, bet net tas pats W. Chur
chill, kuris mūsų kraštą (sako, 
suspausta širdimi) pripažino 
žiauriajam okupantui "de fac-

vojus.jog apgynus Lietuvą ne

tos formulės, kurias jiems įkalė 
bolševikinė spauda. Juk dabar 
jau nebegirdėti atsitikimų, kad 
senasis išeivis vengtų įsileisti 
gyventi savo namon tremtinį, 
bijodamas, kad "žydų skerdi
kas" vieną gražią naktį pa
plaus. O juk tai buvo neretas 
atsitikimas prieš porą metų. Ką 
gi tai rodo? O gi tik tai, kad 
toji mūsų brolių dalis gyveno 
ii dar dabar jos dalis gyvena 
paveikta propagandos melo.

Susitik su jais kaip su žmo
nėmis, pamatysi tikrą lietuviš-

Ir Vengrų kariuomenė 
susovietinta 
1

Atėjo elfe ir Vengrijai. Veng
rijos kariuomenės inspektorių 

| paskirtas vengrų kilmės sovietų 
generolas Bartta. Pasirašyta 
Sovietų ir Vengrijos kariuome
nės pasikeitimo sutartis, pagal 
kurią 6 sovietų armijos pulkai 
jau prisiųsti į Jugoslaviją pa
sienio miestus, o 6 vengru ka
riuomenės pulkai bus pasiųsti į

prastesnis. Kiniečių pagaminti 
raketiniai ginklai "bazooka" 
lengvai pramuša fortų sienas.

Vyriausias prancjzų kariuo
menės vadas Indokinijoje gen. 
Carpentier įspėjo pasaulį — ka
ro Indokinijoje negalima bus 
užbaigti, kol iš Kinijos komunis
tams bus siunčiama militarinė 
parama. Jeigu prancūzai būtų 
priversti nusilenkti jėgos per
svarai, tada ateitų eilė britų 
Singapūrui, premjerui Nehru iš 
Lidijos tektų bėgti į Portugaliją, 
ir visuose Viduriniuose Rytuo-

— LONDONAS. — D. Brita
nija nutarė geriau netekti Mar
shall© plano sumų negu pa
naikinti suvaržymus importui iš

Karas Indokinijoje įgauna tarp
tautinės reikšmės konflikto po
būdį.

Didž. Britanija buvo privers-

Stovėdami prieš šitą baisų 
tautos apiplėšimą mes dar la
biau kaip bet kada susiduria
me su didžiuliu klausimu, kaip 
išlaikyti kiekvieną lietuvį ne- 
žuvusį savajai tautai. Mes tuo 
tarpu negalime paveikti gyve
nimo tėvynėje, negalime pa
veikti likimo ten kenčiančių bro
lių, negalime nei pašalinti jų 
kančių, nei jų sutrumpinti, tad 
turime tuo rūpintis nors tarpe 
atplaišų tautos, esančių išeivi
joje.

Išeivijoje mes turime dvejo
pas grupes tautiečių, tai senuo
sius išeivius ir naujuosius, bu
vusius tremtinius. Senųjų dide
lė dalis susirūpinimo nekelia, 
nes yra giliai patriotinės dva
sios sąmoningi kovotojai dėl 
savo tautos teisių ir laisviės, 
bet yra taip pat dalis, kuri sa
vo širdyje tebesinešioja pagie
žą savo tėvų žemei ir net ne
sivaržo garbinti okupantą, nai
kinantį jų pačių brolius. Nau
jieji ateiviai, kaip pabėgėliai 
nuo šito košmaro, yra beveik 
be išimčių vieningi kovotojai 
prieš okupantą ir mažiau gau
siose kolonijose tai kovai vado-

kiekvienu sutiktu lietuviu, rodo 
svetingumą, tiesia pagalbos 
ranką. Bet šiaušiasi, kai palie
čiami politiniai klausimai, kai 
išgirsta žodį, nesutinkantį su 
jiems įkaltomis bolševikinės 
propagandos sąvokomis. Skau
du, baisiai skaudu, kai iš jų 
kartais išgirstame pasityčioji
mo šventaisiais tautos reika
lais, pasityčiojimo išmokto iš 
tos pačios propagandos. Nors 
ir labai skaudu, bet visdėlto 
juk niekas nepasakys, kad tai 
ne tas pats lietuvis — lietuvis, 
kurio galva mums visiems taip 
brangi.

Šitokie skaudūs faktai santy
kiavimo klausimą su paklydė
liais labai suaktualina, dažnai 
■iaug ką išmuša iš lygsvaros. 
Tačiau neužmirština, kad iš 
paklydėlių tarpo tikrais išga
momis, parsidavėliais, nepatai
somais galima vadinti tik labai 
menką procentą. Deja, tas men
kas procentas daugeliui dar te
bevadovauja, nes persilaužimo 
vyksmas dar neįvyko, nes jie

nes tauta protestavusi.' Parla
mento naftos komisija atmetė 
papildomą vyriausybės sutartį

. "kad pradėjo veik*P
ti Etnos ugniakalnis, jau spėjęs 
užversti 6 kaimus.

pasirodė didžiausi sovietų tan
kai Juozapas Stalinas III.

evakuoti britų kariuomenę iš

tariant: — IMdž. Britanija -t

JAV pasiūlymai taikos sutarčiai su Japonija
JAV pagaliau paskelbė savo 

notą Sovietams, pranešta ir ki- 
:oms suinteresuotoms valsty
bėms, dėl taikos sutarties su Ja
ponija ir jos įvedimo į laisvų 
valstybių tarpą. Plane yra 7 siū
lymai, kurių 3 esminiai ir gali 
sukelti nesutarimo.

1. Taikos sutartis gali būti 
pasirašyta tik visų valstybių 
nugalėtojų.

2. Už Japonijos saugumą iki 
to meto atsakingos yra JAV, t. y. 
kad JAV karinės pajėgos ten

turi likti, nors Sovietai yra prieš 
tai.

3. Japonija pripažįsta Korė
jos nepriklausomybę, pritaria 
JT vardu JAV globai Ryukyu ir 
Bonin salose ir priims sprendi
mą, kdkį padarys JAV, D. Bri
tanija, Sovietų Rusija ir Kinija 
dėl Formozos, Peskadoro, Pietų 
Sachalino ir Kurilų.

Jei tos 4 valstybės šiuo reika
lu per metus nepasiektų susi
tarimo, klausimas tebus paves
tas JTO plenumui. Formoza ir 
Peskadoras yra dabar kinų na
cionalistų valdomos, P. Sacha
linas ir Kurilai — Sovietų Są- nijai savo nuostolių sąrašus, 
jungos, o Ryukyu ir Bonin — j 7. Šias pretenzijas spręs tarp- 
JAValstybių. ■ (tautinis specialus Tribunolas.

Sovietai, atsakydami į šią) Tai esą bendri bruožai, o į 
notą pabrėžė, kad Kaire ir Pots- i smulkmenas JAV nesigilinan- 
dame Formoza ir Peskadoras čios.

žadėti Kinijai, o Kurilai ir Sa
chalinas Jaltoje — Sov. Rusijai 
ir naujo sprendimo .'nereikią. 
Ryukyu ir Bonin salų nebuvę 
sutarta iš Japonijos atimti. Ru
sija savo notoje taip pat reika
lauja nustatyti, kada JAV ka
riuomenė išeis iš Japonijos.

Kitos sąlygos yra:

Deja, reikia prisiminti, kad 
tarp naujųjų ir senųjų išeivių 
beveik visose lietuviškosiose 
kolonijose yra tam tikro nedar
numo. Dar ne visur pakanka
mai susigyventa ir vieni antrus 
perprasta. Tačiau tai mažesnis 
pavojus. Vienų idealų vado
vaujamieji tikrai susigyvens ir 
po kurio laiko veiks kuo dar
niausiai. Dabar gal neverta net 
nagrinėti tą nedarnumą įnešan- 
čias priežastis. Ir atsektos, jos 
neišnyks. Jas nutrins gyveni
mas. Didesnė ir opesnė yra 
santykiavimo patriotiškos ko
vojančios ir nuo tautinių aktu
alijų nutolusios dalių.

Tai opi problema, reikalinga 
didelio atsargumo ir takto. O 
santykiavimo formą beabejo 
nustato pažiūra vienų į antrus. 
Atvirai kalbant, vad. komunis
tuojančioji mūsų išeivijos dalis

rodo, kad čia yra didelė dirva 
sąmoningųjų pabijotų misijai. 
Juk jų lietuvybės ilgesiu speku
liuoja ir komunistinė lietuviško
ji spauda. Kiek ten patriotinių

Atidengia atomines paslaptis

drauti su jais ir pamatysim, 
kiek daug dar juose tebėra lie 
tuviškos dvasios, kiek daug ii-* 
gesio lietuvybės. Kartu su skau. 
dančia širdimi pamatysime ir 
didžiulį nesupratimą tautos da
bartinės tragedijos, tačiau tai

dar nepajėgia išsiveržti iš įpras- • dar nedaro jų nelietuviais. Tai 
to kelio, prie kurio yra pririšti 
praeities, įpročių ir asmeniškų 
ryšių su "vadais". Santykiavi
mo su jais klausimas yra kartu 
ir auklėjimo klausimas.

Auklėjimas vyksta per anltš- deklamacijų! O kam gi tai? Tik 
tesnes vertybes turinčiųjų nuo- dėl to, kad ji kreipiasi į lietu- 
latinį bendravimą su tų verty-. viškus žmones, kad ir slėpda- 
bių reikalingais. Ne per atsiri- ma, kaip jos garbinamieji so- 
bojimą, atsiskyrimą ar ultima- vietai tą lietuvybę žudo Lietu- 
tyvius reikalavimus. Ultimatu-. voje. Kai šitą baisųjį melą per
mals nieko negalima pasiekti, pras visa jos suvedžiotoji ma- 
tik nutolti. O mes juk negalime sė, jos dienos bus baigtos, 
nutolinti nuo savęs nei vieno 
lietuvio, nes, Vaižganto žo
džiais tariant, net "padlecas" ra lietuviai, ilgisi lietuvybės. 

* • m e -• ’ Tad ar nutrauktini ryšiai su jais 
vien dėl to, kad jiems svetimas, 
dar neperprastas politinės lais- atrasto reaktoriaus — pogrindi- 
vės idealas? Ar gali būti jie pa- nio dalyko atominės energijos 
keisti ultimatumais? Beabejo atpalaidavimui vadinamo 
ne. Jų akys atsivers palengva ir ZEEP, pagaminto iš uranijaus, 
tuo greičiau; juo dažniau ir ar*

Šiaip ar taip vad. mūsų ko
munistuojantieji tautiečiai tebė-

yra mūsų brolis. Tad ar ne tiks
liau eiti su kantrybe, pakeliant 
daug skaudulių ieškant ir vie
nos paklydusios avelės, palie
kant visada atviras duris jai 
grižti ir džiaugtis grįžusia, kaip 
džiaugėsi evangelijos tėvas grį* 
žu'’ paklydusiam sūnui.

Deja, ir čia Kanadoje pakly
dusių turime apsčiai, bet ar bū- 

_____________ . tų teisinga visus juos laikyti iš- 
patrijotinę kovojančiąją dalį I gamomis. Reikia tik paben-

Ypač po Fuchso bylos JAV 
atominių tyrinėjimų paslaptis 
visai uždarė savo seifuose. Da
bar prieita išvados, kad bend
ram technikinės pažangos la
bui naudinga kaikurių paslap
čių nebelaikyti paslaptimi. 
Dėlto tai lapkričio 2 3d. Kana
dą, JAV ir D- Britanija paskelbė 
tam tikrose ribose leidžiančios 
apie atominę energiją rašyti 
mokslinėje literatūroje, leidžian
čios privačioms firmoms bei 
mokslo įstaigoms vykdyti tyri
nėjimus. Tarp kitų nuimtas sky
das nuo pirmojo už JAV ribų

ti išvadas, kad ZEEP yra Sovie
tų išvogtas ir nebėra prasmės 
jį nuo kitų slėpti?

dojimą Saugumo Tarybos dis
pozicijai su veto teise. Višinskio 
reikalavimai, savaime supran
tama, buvo atmesti. Tuo tarpu 
Trygve Lie plano kai kurie pa
ragrafai susilaukė pritarimo.

Nacionalistinės Kinijos atsto
vas T. F. Tsiang mėgino pra
dėti diplomatinę ofenzyvą prieš 
Sovietų Sąjungą, suversdamas 
jai visą atsakomybę dėl civili
nio karo Kinijoje. Jis pareiškė, 
kad šiuo metu 45.000 sovietų 
kontroliuoja visą Kiniją, pasiū
lydamas JTO nusiųsti specialią 
komisiją ir vietoje patikrinti jo 
patiektus faktus. Bijodami su
griauti tiltus su Sovietų Sąjun
ga, laisvojo pasaulio diploma
tai kompromiso sąskaiton nusi
plovė rankas: T. F. Tsiango 

' skundas perduotas Mažajam
Vokietija reikalauja lygybės
Kancleris Adenaueris pareiš

kė, kad V. Vokietija neabejo-1 Ansambliui, kuris sekančiais 
tinai prisidės prie V. Europos i 
gynimo, kad provincinių rinki
mų reziultatai buvę neteisingai

o, metais tuo reikalu turės pada- 
’ ryti specialų pranešimą.

Komunistinės Kinijos delega-
išaiškinti, bet Vokietijos daly- vadovaujama gen. Wu

Hsiu-chuan, galų gale atvyko į 
New Yorką. Susirinkusius spau-

tuviškąją šeimą. Izoliuoti jie dar 
toliau tols. O juk tai taip pat tos 
pačios brangiosios lietuviškos

sunkiojo vandens ir grafito. Jis 
buvo atrastas dar 1945 m. Ant
ras pajėgesnis reaktorius atras-

NRX, dar paliktas paslaptyje.

vavimas toje akcijoje, o taip
pat sąjungininkų kariuomenės ^os atstovus lįniečiai komunis- 
pasilikimas krašte turįs būti nu.
statytas specialia sutartimi, bet ka:^girdi, tarp amerikiečių ir ki- 
neremiamas nacių vyriausybės j hiečių juk niekada nebuvo di- 
Kacuos aktu. Pati tauto £
turinti prie to prisidėti. Vokietija

tai užtikrino, kad jiems rūpi tai-

prisidėsianti r finansiniai prie 
t,o bet, kiek ji pajėgsianti, turį 
nustatyti neutrali komisija.

Kai dėl Europos gynimo ka
riuomenės, tai vokiečių daliniai 
turį būti tokie patys kaip kitų 
tautų daliniai, jie turį būti ap
ginkluoti tais pačiais ginklais ir

j X/C7 'U.pOU.U'JOO, OkAvU

niu kaimynines tautas ir visą 
pasaulį išstatydama į pavojų 
Egiptas ketina kreiptis į JTO. 
Tačiau, reikia manyti, JAV, ku
rios dabar rūpinasi Viduržemio 
jūros saugumu, parems britus.

Pačioje Anglijoje jaučiamas 
didelis pasipiktinimas. Dalis 
parlamento atstovų deda pa
stangų sulaikyti militarinės pa
galbos tiekimą Egiptui, kad . 
ginklai ir ypač naujieji britų 
Centurion tipo tankai nebūtų 
panaudoti prieš britų karius.

Vakarų Vokietijoje .vokie
čiams vis labiau ima augti ra
gai. Vakarų didieji Atlanto pak
to tautų taryboje ginčijosi dėl 
Vokietijos apginklavimo, lyg 
tuo vokiečiams darytų ypatin
gą malonę. Įsižeidę vokiečiai 
atsuko nugarą jų planams. Da
bar amerikiečių okupacinės 
valdžios galva McCloy yra pri
verstas važinėti po Vokietijos 
miestus ir vokiečiams įrodinėti, 
kad jiems reikia ginkluotis ir 
ruoštis kovai, nes patys vokie
čiai, ypač socialistų partija, va- 
ro propagandą prieš Vokietijos 
bortinės jos politinės padėties, 
apginklavimą, nepakeitus da-

Nerasdami kitos išeities, Va
karų sąjungininkai ima peror
ganizuoti savo jėgas. Amerikie
čių zonoje vėl atgaivinama ka
ro metu veikusi 7-toji armija. 
Be to, militariniais sumetimais 
kariuomenės judėjimui panai
kinamos zonų ribos. Dalis ame
rikiečių kariuomenės dalinių 
bus perkelta į prancūzų zoną, 
o kai kurie prancūzų daliniai 
atsikels į amerikiečių zoną. Ang 
lų zonon atvažiuoja belgų di
vizija.

vokiečiai turį gauti lygias teises 
vyriausioje vadovybėje.

Kartu Adenaueris pabrėžė, 
kad jo partijos pralaimėjimas 
Hessen ir Wiurtemberg nerodąs 
vokiečių nenoro ginkluotis. Bet 
po kelių dienų Ji pralaimėjo

Rytinėje Vokietijos zonoje ko- 
muistų išminčiai padarė naują 
atradimą. Kaip jų spauda pra
neša, mokslininkai nustatė, kad 
žvirblis laukuose per metus su* 
lesa nuo penkių iki devynių 
svarų grūdų. Liaudies milicijai 
duotas įsakymas kiekvieno 
hektaro plote sušaudyti po kele
tą žvirblių... Ta proga Vaka
rų Berlyno "Kurier* juokiasi: 
"Jeigu nusigandęs žvirblelis 
pasibels snapeliu į jūsų langus, 
įsileiskite jį į vidų, nes ir jis jau 
bus politinis pabėgėlis" ...
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GEDIMINAS GALVA.

Šeši ar vienas karas?

JAV turi remti visas laisvės trokštančias tautas
— girdisi vis daugiau balsų iš New Yorko

Jeffersonas kartą pasakė: 
"Dievas kartu su gyvenimu 
mums dovanojo laisvę"-..» Vi
siems žmonėms, visoms sąmo
ningoms tautoms.

Rooseveltas, teoriškai pripa
žindamas teisybę Jeffersonui, 
praktiškai visiškai ją paneigė. 
Tik viena žydų tauta šio ameri
kiečių prezidento politikos iš
davoje atgavo laisvę, kai tuo 
tarpu Wilsonines pražuvo... 
Pražuvo ir didžioji Wilsono idė
ja, džiaugsminga išsilaisvinan
čių tautų dvasia. Jos pagauti, 
žmonės gatvėje bučiavo prava
žiuojančio Amerikos — tikrosios 
Amerikos —- prezidento rankas. 
Tai buvo, kada 1919 m. Wilso 
nas prieš pat Taikos konferen
ciją lankėsi Europoje.

Laisvės grąžinimas tautoms 
sukūrė jėgą. Jau Napoleonas 
.-sakė: "... juk tėra tik dvi tik
rosios jėgos pasaulyje. Kardas 
ir dvasia. Ilgokoj likiminėj ko
voj dvasia visada nugali kar
dą." Yra tautų, kurioms šitai ne
pritinka. Rusai, sakysim. Napo
leonas jiems nešė naujas idė
jas, laisvę. O jie pasirinko bau
džiavą dar keturiasdešimčiai 
metų ir carus. Pasaulis nesirū
pino: "Kas mums darbo". Užtai

nušvietė rusiškąjį imperializmą 
— kaip ant delno išdėstė, ir už
tai laikykime jį savo draugu. 
LAIC, New Yorke, sako gerai 
jį pažįsta, o tai mums tik 
džiaugsmo daro. Lietuvius ne
kartą jis prisimena. Gaila — is
torija taip norėjo — nekaip nar
sius dvasingus savo krašto gy
nėjus, bet nors kaip nelaimin
gas sovietų agresijos beginkles 
aukas. Bumham mums svarbus 
savo idėjomis: Sovietų rusų im
perija turi būti išardyta. Stali
nas už tai jį pirmuoju savo prie
šu laiko — ne kaip antikomu- 
nistą, bet kaip griežtą rusiško 
imperializmo priešą.

Kol valdys Maskva, pasaulis 
bus vergijos šešėlyje — kartoja 
skaistaus proto amerikietis. Pro
fesorius reikalauja ofenzyvos, 
kad ir automatinės. "Būtų bai
su, jei mūsų vyriausybė nu
spręstų šitaip. Bet būtų dar bai
siau, jei ji pasyviai lauktų iki 
Sovietų Rusija smogtų pirmoji". 
"Maskva silpna pramonėje, 
technikoje ir moksle. Tačiau, 
MVD padedant, visa šitai įma
noma nugalėti. Vieno Maskva 
niekad nepajėgs užgniaužti, tai 
laisvės troškimo!"...

"Vieną kartą amerikiečiai pri
valo užtikrinti Rytų Europą ir 
visą Sovietų Imperiją, jog ji vi
somis jėgomis sieks pravesti sa
vo planą grąžinti joms laisvę ir 
apsisprendimo teisę". Profeso-

thUr žiniomis, Mandžiūrijoje esą 
sutelkta 0,5 miL Tik dabar atei
na mintis, kad japonai 1937— 
1945 m. nenoromis įsivėlė į ka
rą su kiniečiais. Prileiskim, kad 
amerikiečiams pavyks nunešti 
vėliavą prie Yalų upės. Ar tuo 
atveju būtų jau išspręsti visi 
klausimai su Kinija ir sovietais? 
Aš nesidedu prie tų optimistų.

baigtas už laikinas paliaubas

Nekjcdbant aĮpie gyvybių au
kas, vien JAV tam paaukojo 
400 mil. dolerių.

Šeštas židinys—Kinija, turinti 
daug neišspręstų klausimų, 
daug kraujo praliejusi, bet nū
dien sovietų vežiman įkinkyta 
komunistinei revoliucijai įgy
vendinti. Kinija, tik metams pra
slinkus po pilietinio karo, jau 
pereina į puolimą: Korėjoje, In
dokinijoje, Tibete,'Nepaly. Ten 
žygiui pavykus, senobinis kul
tūros židinys taps pasaulinio 
perversmo įgyvendintoju Azi
joje.

Dabartinė raudonųjų persva
ra yra nepaprasta: 11.8 mil. 
prieš 1.1 mil. vakariečių sparne. 
Aišku, kad sovietai tą persvarą 
panaudos Azijoje įsivyrauti.

Maskvos auklėtinis Mao-Tse- 
tung pasakytoje kalboje Peipin- 
ge nurodė: "Mes turime apjung
ti visas tautas, mylinčias taiką 
ir laisvę; talkininkaudami su 
sovietais, kad kovoje mes ne
būtume vieni".

Suprantamas pastarasis W. 
Averill Hamman, JAV preziden
to ypatingo patarėjo įspėjimas: 
' Mes turime nusiteikti ilgą tarps 
nį gyventi pasaulyje, pilnam 
pavojų". Tas tarpsnis bus- sun- ” 
kus ir reikalaus didelių aukų.

Aš nesistebiu, kad mana- bi
čiuliai nevienos nuomonės. Jų 
nekantrumas, svyravimas su
prantami, kaip ir mielo skaity
tojo neretas nuogąstavimas: 
Tas nuogastavimas yra supran
tamas, kai persisotinęs irisal- 
kęs pasaulis pradėjo III pasau
linį karą, net jo nevadindamas- 
tuo vardu. Maldydami skaus
mą ir puoselėdami viltį, mes.

laukia karžygiško mosto, *kurjj Maocetung atsargus vadas.

dedame karą. Karžygiai dingo, 
liko eiliniai plėšikai. Je tų są
vokų neatskiria JTO, kuri laimi
no Niurnbergo bylą, o nūnai "iš 
rado", kad kare dalyvauja ne 
vien ministerial ir generolai. To
dėl Niurnberge reikėję nuteisti 
milijonus vokiečių karių, žygia
vusių už tūkstantmetį "Vater- 
land", sovietus pagiliant už pra- 
veniškes ir katynus.

Niekuo dėti mano bičiuliai, 
jei vienas norėtų tiesiog nupūsti 
sovietus, kitas nemato karo, nes 
galvoja XVIII a. sąvokomis, o 
trečias apgailestauja, jog 5 min. 
prieš dvyliktą atsidūrė Naujor- 
ke, kuriame nebedrąsu gyven
ti amerikiečių laikraščių pasi
skaičius: sprogs tas didmiestis, 
o sovietinė atominė bomba liks 
sveikutėlė.

Argi kaltas mano bičiulis, šaL 
tai žiūrėdamas į sovietų taikos 
suvažiavimus, įvykusius Nau- 
jorke, Stockholme ar Varšuvoje 
ir nori įtikėti Kremliaus siūlymai 
sušaukti pasitarimą Vokietijos 
raizgynui išspręsti, pamiršus to
kį klausimėlį, kaip Berlyno nau
joji apsiaustis? Juk jų taikai ti
ki milijonai, o prancūzas Schu
man katuadis sutiko tartis. Ar

TRYS NUOMONĖS

Ir man šis ruduo nesėkmin
gas, kaip vakarietiškam pasau
liui. Anuomet, kai Egipto saulė 
į Čikagą atsirito, tik ką Korė
joje karui prasidėjus, mūsiškis 
žymus teisininkas dėsto: tavo 
pranašautas trečiasis pasauli
nis karas jau prasidėjo. Ar ki
tais metais jau būsime Lietu
voje? Juk Korėjoje sprogęs bur
bulas greitai būsiąs pamirštas. 
Aš pareiškiau, jog vakarie
čiams susikibus su sovietais iki 
1953 m., karas užtruks netrum
piem; kaip pastarasis. Tas bi
čiulis, kuriam pabodo jankio 
ūkyje kasdieną 12 vai. triūsti, 
didelis flegmatikas, mane puo
lė nepaprastu įkarščiu: "Tu pra
radai entuziazmą, kurį turėjai 
Vokietijoje".

Antrasis, politikos išprievar
tautas, politinio makiavelizmo 
palaužtas, europėjinių "vieny
bės" piršlybų atgrąsytas ir Eu
ropos Sąjungos konferencijų 
pabodęs, suvesdamas prieš Vė
lines "sąžinės sąskaitą" ir kar
tą į metus terašydamas bičiu
liams, raminasi, kad Europos 
politinis olimpas "artimoj" atei
tyje nenumato jokio karo. Todėl 
jis Vokietijoje ir toliem numatąs 
tūnoti. Aš jam minėjau, kad Eu
ropoje ir visame pasemlyje įtam 
pa didės, laukiu jo atsakymo 
prieš 1951 m. Vėlines.

Tretysis, visuomenės šulas, 
nuo Nauforko krantinių vis be- 
žvilgčiojąs Europos pusėn, atei- 
viškas "pensininkas" dar ne
pažįstąs dolerio, primygtinai 
Iriausia: "Kada įvyks trečias 
pasaulinis karas ir ar jį mes 
laimėsime?".

Dėl to nelemtojo karo gali ne
tekti visų bičiulių, kurie, žiūrėk, 
ims ir sukurs naujas partijas 
tarptautinėms problemoms 
svarstyti. Ir tai nenuostabu—juk 
vidaus partijoms mūsų veiks
niuose nebeužtenka kėdžių!

NAUJA LINKMĖ

Prašau nesijuokti iš mano bi
čiulių, kurie galvoja rimtai: štai 
,va taika, o ten karas. Jie gal
voja tarytum gyventų tais lai
kais, kai ir politikoje, bent prie
dangai, buvo reikalingi šiokie 
tokie dorovės pradai, kai dar 
sovietų nebuvo. Nūdien pasau
linės revoliucijos apaštalai ir 
budeliai - prie stalo pasodinti, 
kad galėtų viena ranka taikos 
loalandį rodyti, o kita neramu
mus kelti. Jie Ispaniją vadina 
kraugeriška, nes ji prieškomu- 
nistinė, patys būdami didžiau
siais kraugeriais. Skaitytojas 
gal norėtų mano bičiulius pava
dinti neišmanėliais, bet tas var
das pirmiausia įrašytinas vaka
riečių lentelėse JTO, nes bude
liui leidžiama būti pasaulio tei
sėju.

Nerūstauk, skaitytojau, ir dėl 
Alinus, [karo neaiškumų. Vakariečiai

Tiesa, meno kažkurie bičių

prasidėjusį karą. Bei tą patį pa
darė Schuman užmiršęs Pran
cūzų koloniją Indokiniją, Ache
son savo satelitus — Graikiją, 
Filipinus ir Bevin, laikydamas 
savo nuosavybe Malajus ir 
Burmą.

. Menu nenusidėsiu patiekda
mas, mano nuomone, teisingą 
išvadą, kurią daro "US news 
and World report" 1950. XI. 14, 
Nr. 20: "Ateities" karas laužia-

Jis įsivėlė į karą Korėjoje, kai 
JTO kariuomenė peržengė 38 
paralelę ir užėmė Šiaurės ko
rėjiečių sostinę Pyongyang. 
MacArthur įvykdžius išsikėlimą 
ir puikų taktinį žaidimą. Ir kaip 
tik tuo metu, kai JAV demokra
tei laukė Korėjoje laimikio, pa
dedant 30.000 vėliau net 100.000 
kiniečių, atbloškiama JTO ka
riuomenė 50 mylių. Vėliau žings 
nis po žingsnio vėl artinosi prie 
Mandžiūrijos sienos. Ar vadina
moji JTO kariuomenė, 250.000 
ir 100.000 pietų korėjiečių, pa
sieks sieną, o ten atsidūrę ją 
išlaikys savo rankose?

Kiniečių įsikišimas aiškina
mas įvairiais sumetimais: išlai 
kyti Supung elektros jėgainę, 
ties Sakču, ant Yalu upės, Mas
kvai spaudžiant sukurti ten nuo, 
latinę maišatį, kuri žymią vaka
riečių kariuomenę prirakintų ir 
vakariečius spaudžiant derėtis 
dėl Formozos. Maocetungo>’de
legacija kažkur sovietuose už
kliuvo, vykdama į JTO.

Tačiau galima vadinti britų- 
naivumu siūlant kiniečius atsi
pirkti Supung jėgainę ar neat
sargia prognoze, kai Pr. Daili
de dėsto "Lietuvių Kelyje" apie 
kiniečius: iš dideli© debesio — 
mažas lietus.

Nereikia pamiršti, kad Kinija 
yra sovietų įsakomoji jėga, tu
rinti 5- mil. patyrusios kčniuo- 
menės ir lygiai tiek-pat liaudies, 
milicijos, apginkluotos sovietų. 
Sovietai laiko po ginklu 650.000 
vyrų į šiaurę nuo Vladivostoko 
ir Chabarovsko.

Maskva neabejotinai džiau
giasi, kai kinai įsivėlė į karą ir 
susiskaidę mažomis divizijomis, 
po 8.000 vyrų, pradėjo puoli
mą. Tam reikalui panaudota tik

natyje ir ST, kuriose Višinskis ir 
Malikas grėsmingai prabyla. 
Višinskis taikos balandį vėl už
rakina narve, o raktą išsiunčia 
į Maskvą.

Malonu ramintis, tačiau nū
dienė įtampa nesudaro mažiau
sio pagrindo taikos balandžiui 
pasaulio mėlynėje: paleisti va
nagai tyko jo. Tat gerai žino ir 
tie, kurie kalba apie formalinę

Indokinija netrukus taps nū
dienio pasaulinio karo mūšių 
sritimi, kurioje kiniečiai taip pat 
jau įsivėlę. Ten prancūzai jau 
prarado 2 bil. dol. ir apie 20.000 
vyrų, komunistai apie 50.000 
vyrų. Prancūzija nesutaria In- 
dokinijos klausimu. Iš šalies 
vargu kas jiems padės. Tonkin 
jau apsiaustas. Komunistai pra
dėjo žygį į Kombodžą.

Šiandien prancūzai turi ten 
150.000 po savo vėliava ir 140 
tūkstančių vietnamiečių talki
ninkų.. Bet jie traukiasi. Ar Pran
cūzija sugebės ten- siųsti kariuo
menę,, ginklus ir tam reikalui 
skirti stambias sumas, kai ko
munistai kalba apielndokirtijas 
B'audies respubliką, draugingą 
sovietams, o socialistai suskilę?

Filipinuose pilietinis karas 
kaštavo 15.000 gyvybių. Ar jis- 
baigtas? Ne. Visu smarkumu jis 
vėl užsiliepsnos, kai Indokini 
ja įsivyraus Hošimin-

Malajuose mūšiai tarp britų 
ir sukilėlių yra laikinai sumažė
ję, bet iki šiol jau palaidota

yra pusiausvyroje 84.000 britų 
pusėje ir 70.000 sukilėlių.

kad tai yra tas veiksmas, kuris 
surizgusiam pašaliui suteiks 
lygsvarą, pavergtiems laisvę, o

ims.

darbo.
. Wilsonas buvo nušvilptas 

' ■ ameSSečių respublikonų, iš
juoktas prancūzų su anglais. 
Jie pasitikėjo kardu. Žmonija 
dėl to žiauriai kentėjo ir kentės, 
nes velionis Smutsas pasakė: 
"ne Wilsonas, bet žmonija pra
laimėjo Paryžiaus Taikos kon
ferencijoje".

Ir tiesiog klaiku, kad pasau
lyje tiek taip vadinamų aukštų 
galvų, politikų, kurie dar ir bak
teriologinio, atominio karo išva
karėse nesuprantat tikrosios Jef- 
fersono minties: "Dievas vi
siems kartu su gyvenimu dova
nojo laisvę!" Dažnai skaitomo 
apie tokį National Committee 
for free Europe, tulus pareigu 
nus State Departamente, kurie 
verčiau prisipažins komunistais 
negu supras, jog jie remia biau- 
riausią pasaulyje imperialisti
nę valstybę. Šimtai milijonų ne- 
rusų kenčia po ruso-azijato-so- 
vieto batu, o visokie Robinso
nai, Johnsonai, Piccassos, klie
di: "Tegyvuoja gražioji, kūry
bingoji, taikingoji, laisvę-nešan
čioji Sovietų Rusija".

Et! O amerikiečiai ką! Tru
manas jau 1947 m., taip sakant, 
deklaravo: "Tikiu, jog Amerikos 
politika yra remti visas tautas 
kovojančias dėl laisvės" ..., o 
San Franciske buvo: "Teisybė 
yra didžiausia pasaulio pajėga, 
kuria mes visada vadovausi
mės". Gi Baltijos tautos "De ju
re" nepriklausomos, "De facto" 
— jų visos notos sueinančios į 
Sovietų "nemėgstamo" Lie krep. 
šį ir jos tebeskerdžiamos po se
novei. Ne mes vieni, tokie ma
žiukai! Ukrainiečiai jau 30 metų 
kenčia ir kraujais spiaudos.

Karas su dėdulė iš Kaukazo 
verčia yankius realiau mąstyti. 
Vis daugiau ir daugiau tokių 
pasigirsta. Prof. Bumham, iš 
New Yorko universiteto Ukrai- periodais 
niečių kongrese, kuriame net 
"du" Kongreso atstovai sėdėjo, 
ypač garsiai užakcentavo, kad . _
Amerika turi remti visas laisvės varikliu. Toks greitis būsiąs vi- į kėsią mažiausia dviejų metų ši- 
siekiančias tautas., Jis gražiai są kelionės laiką! Tokiu būdu tokį stebuklą pastatyti.

gus, su kuriuo kad ir labai ne
noromis skaitosi State Depart- 
mente — kerta visa jėga. "Mes. 
privalome užtikrinti visą pasau
lį. ne per kokius šnabždėtuvus, 
kaip "Amerikos .Balsas", bet 
taip, kad jis visas girdėtų, jog 
mes amerikiečiai stovime kartu 
su visomis tautomis trokštan
čiomis laisvės ir prieš visus jas 
pavergusius tironus". Susirinki
me profesorius užtikrino, jog 
pats laikas, kad amerikiečių tau 
ta pripažintų ir priimtų ukrai
niečius kaip savo sąjunginin
kus. "Tie, kurie tiki į laisvę, tu
ri burtis. Mes žinome, kokia tra
gedija ištiko tuos, kurie buvo 
pasilikę vieni, ir krito. Bet tat 
turi versti tik juo labiau spiestis 
krūvon ir pasitikėti vienas kitu. 
Kartu kovodami, galime būti 
tikri, ir esame tikri, jog laimė
sime'

Atominis povandeninis laivas

A

Kada Šventas Tėvas Romoje, 
JTO Lake Success, Trumanas ; 
Vašingtone šaukia prie nusi- ' 
ginklavimo, pasirodo žinutė:

Atomo energija varomas po
vandeninis laivas, kuris kaštuo
siąs apie $40 mil., t.y. keturis 
kartus daugiau negu dabartinis 
povandeninis laivas jau yra 
konstruojamas Knolls Atomic 
Power laboratorijoje, esančioje 
General Electric kompanijos ži
nioje, kuri savo ruožtu priklauso 
Vyriausios Atominės Energijos 
Komisijos. Laivas galėsiąs il
giau negu dabartiniai išbūti pa
sinėręs po vandeniu, tačiau vis. 
tiek turėsiąs iškilti tam tikrais 

pakvėpuoti" tyru 
oru. Jis plauksiąs po vandeniu 
greičiau, negu bet kuris laivas' 
paviršiuje su tokios pat jėgos!Tačiau jie Prisipažįsta, jog re:

visi paviršiaus karo laivai bus 
šio povandeninio laivo pasie
kiami. Jei iki šioliai povandeni
niai tykodavę aukų, atominis 
perimsiąs plėšriųjų taktiką, pats 
puldamas ir vydamasis savo 
aukas. Laivo mašinų skyrius 
per pusę sumažėsiąs, tvirtina 
laboratorijai, vadovaująs inži- 
rius Mr. Kesselring. Atpuls ir 
naftos krovinio ir baterijų svo
riai, kuriuos tik maža dalimi už
ims svoris šarvų, supančių ato
minį reaktorių, apsaugančių 
įgulą nuo mirtingųjų spindulių. 
Laivas nepalypinamai ilgiau 
išbusiąs jūroje negu dabarti
niai sovietų skubiai statomi lai
vai. Amerikiečiai sako, kad anų 
neboją, nes jų keliolika atomi
nių atstosią visą sovietų 350.

są kelionės laikų! Tokiu būdu tokį stebuklą pastatyti.

trrties išdava, kurioje įtarpdin- 
tos JAV. Viešosios teisės parei
gūnai jau atvirai kalba labiau 
apie įsipareigojimą dabartiniuo 
se karuose, kaip įvykstančiuose 
kada tai ateityje. Mažieji karai, 
sudėti krūvon, sudaro didįjį, tre
čią pasaulinį karą.

Ten toliau dėstoma: "JAV ir 
sovietai yra priešai trečiame 
pasauliniame kare, kuris tęsis 
metais. Tiesiog ar netiesiog tos 
galybės įsipainioję priešinguo
se frontuose, Filipinų, Graikijos. 
Indokinijos, Kinijos, Korėjos, 
Malajų. Nuo antrojo pasaulinio 
karo pabaigos aukų skaičius 
siekia 3,6 mil. Daugiausia aukų 
Kinijos kare, kurio metu sovie
tai ir JAV rėmė kovojančius. 
Korėjoje amerikiečių nūnai dau
giau žuvo, kaip per praėjusio 
karo pirmuosius keturis metus. 
Graikijoje 150.000 užmuštų ar 
sužeistų".

Jei mano kaikurie bičiuliai 
abejoja šių žodžių teisingumu, 
amerikiečiai, kurių nemaža da
lis balsų už $5 nepardavinėjo, 
apsisprendė balsuoti už respub
likonus dėdamiesi galėsią iš
vengti tolimesnės karo eigos. 
Tai milžiniška klaida, nemažes
nė už JAV padarytas tarptauti 
nės politikos srityje. Sovietų 
šarvuočiai, sprausminiai lėktu
vai, pakasti sprogmenys nema
žiau amerikiečių naikins po rin
kimų.

Tarp tų karo sričių yra mil
žiniški nuotoliai. JAV bešokinė
damas kartais pataiko ir į tikrą 
priešą—Mandžiūrijoje, kurioje 
telkiami sovietų ginklai ir kinie
čių kariai.

ŠEŠI ŽIDINIAI — VIENAS 
GAISRAS

Korėjoje vyksta nūdien di
džiausios apimties III pasauli
nio karo mūšiai. Amerikiečiai 
anksčiau paskelbė turį nuosto
lių 28.000 vyrų, o dabar, gali
mas dalykas, jau siekia 35.000. 
Abiejų pusių aukų skaičius sie
kia 200.000.

ANGELLOS CALOMIRIS ISTORIJA

FBI seka JAV komunistus
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(Tęsinys iš praeito nr.) f

MOKYKLA

Calomiris savo studijų objek
tu buvo pasirinkusi politinę eko
nomiją. Pamokas dėstė tūlos 
Edward Smith, didelis foto mė
gėjas. Kadangi jis jau buvo gir
dėjęs apie Angellos fotografi
nius sugebėjimus, pastaroji iš 
karto susilaukė didesnio savo 
mokytojo dėmesio. Jis netgi 
duodavo jai patikrinti sąrašus, 
ar visi yra susirinkę ... Nusira
šyti pavardes buvo per daug 
pavojinga. Tačiau Angella kas 
dieną pasistengdavo įsidėmėti 
keletą pavardžių ir jas išmokti 
mintinai, kad pirmai progai pa
sitaikius galėtų papildyti FBI 
kolekciją.

Marksizmo mokslas pasižy
mėjo ypatingu sausumu. Iš pra
džios Angella dar mėgino gau
dytis logikos pagrinduose, bet, 
matydama, kad su logika čia 
netoli tenueisi, ėmė žodis į žodį 
užsirašinėti Smitho paskaitas, 
tarp eilučių įterpdama ir savo 
klasės kolegų pavardes. FBI są
rašai didėjo... O Smithas buvo 
labai patenkintas jos stropumu. 
Vieną dieną jis netgi teikėsi pa
klausit! ar pamokos nėra per 
sunkios. Angella jį nuramino: 
— Sunkokos, bet mes juk visą 
amžių lankėme kapitalistų mo
kyklas. Todėl dabar turime vis
ką naujai išmokti...

Drg. Lilla labai džiaugėsi, kai 
Angella laimingai baigė politi
nės ekonomijos komunistinį kur
są. Ji tuojau pat pasikvietė ją į 
savo KP skyriaus egzėkutyvinio 
komiteto posėdį, kur būdavo ap
tariami komunistų partijos narių 
darbai. Tenai buvo susirinkę 
finansų, narių, literatūros, auk
lėjimo, spaudos skyrių sekreto
riai ir keletas šiaip favorizuo-

jamų komunistų, jų tarpe ir An
gella.

Jų KP skyrius turėjo dvide-

linosi į penkias grupes, vadina
mas "celėmis"—po penkis žmo
nes kiekvienoje. Gi New Yorko 
mieste buvo virš keturių šimtų 
tokių skyrių. Kiekvieną savaitę 
skyrių vadovai darydavo pra
nešimus aukštesnėms instituci
joms, šios—dar aukštesnėms, 
kol, pagaliau, raportai pasiek
davo paskirų apygardų komite
tus ir iš čia—tautinį KP komi
tetą.

AŠAROS ANTROJO 
FRONTO GARBEI
1942 m. rudenį didžiausias 

komunistų rūpestis buvo Vaka
rų sąjungininkų parama Sovie
tų Sąjungai. Angella tris vaka
rus į servaitę ir beveik visus sa
vaitgalius praleisdavo be jokio 
atlyginimo dirbadama partijos 
naudai. Atvirame ore būdavo 
ruošiami masiniai mitingai, ku
riuose visi šaukdavo, kiek tik 
balso turėdami: — Duokit antrą, 
jį frontą...

Partijos skyriaus susirinkimų 
metu drg. Lilla pakišdavo po
pieriaus, plunksnakotį ir lauk
davo, kol kiekvienas rašydavo 
asmeniškus laiškus prezidentui 
Rooseveltui, reikalaudami mili- 
tarinės pagalbos sovietams. 
Kongresui atakuoti buvo pa
ruošta visa serija spaustuvėje 
spaustų atvirlaiškių ir peticijų. 

, Kiekvienas komunistas privalė
jo rinkti parašus, pristatydamas 

i KP iš anksto paskirtą surinkti 
i parašų kontingentą...

1943 m. Angellai pavyko pra
simušti iki egzekutyvinės sekre
torės pareigų Foto Sąjungoje.

Sąjunga surengė paskaitą apie 
fotografavimo meną. Paskaiti
ninke, plačiai žinoma fotografė, 
įpuldama į isteriką, ėmė šaukti: 
—- Kaip aš galiu kalbėti apie 
foto meną, kada jie (rusai) mirš
ta Stalingrade. Paskaita, kurios 
klausytojai buvo susirinkę past 
semti, žinių apie dokumentinį 
meną, baigėsi atsišaukimu: — 
Duokite antrąjį frontą....

ANGELA DIDINA

Siekdama laimėti daugiau 
laisvo laiko komunistų sekimui, 
Angella tais pačiais metais pra
dėjo savarankiškos fotografės 
karjerą. Ji tapo nuolatine kai 
kurių žurnalų reportere. Tačiau 
čia jai ne juokais teko slėpti 
savo ryšius su komunistais nuo 
klijentų ir taipogi FBI siunčia
mus raportus maskuoti nuo ko
munistinių draugų ir draugių... 
Atsargumas tapo įpročiu. Pav., 
gavusi komunistinę spaudą, ji 
tuojau nuplėšdavo pavardę ir

dą ji perduodavo FBI—nebūtų 
žinoma nereikalingiems žmo. 
nėms. Stengdavosi niekada ne- 
sipasakoti, kur eis ir ką darys, 
kaj komunistai negalėtų jos pa
sekti. Tas, palyginti, buvo ne
sunku, nes juk foto reporterė 
nesėdi vienoje vietoje. Tuo bū
du jai pavyko apsisaugoti nuo 
artimesnių ryšių su komunistais 
ir komunistėmis.

FBI iš jos jau buvo gavusi 
daug medžiagos. Tačiau agen
tai norėjo žinių apie kiekvieną 
komunistą ir net kiekvieną jų 
sumanymą. Čia jau nepakanka 
vien tik dalyvavimo komunistų 
partijoje. Laisvalaikį teko pra
leisti komunistinėse kompanijo
se. Komunistai ėmė naudotis jos 
butu, telefonu, automobiliu, jos

(Nukelta Į 3 psl.)
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Socialinio draudimo pažanga Vokietijoje
Dėl nelaimių atneštų žmoni

jai per du paskutiniuosius pa
saulinius karus didelė atsako
mybė tenka Vokietijai. Dėl tų 
nelaimingų karų pasėkų Vokie
tijos žmonės daug kenčia ir 
vargsta — dėl sugriautų fabri
kų stinga darbo, dėl sunaikin
tų daugybės namų stinga butų. 
Todėl Vokietijos darbo žmonės, 
suprantama, neturi tokių gerų 
uždarbių, kaip JAV ar Kanados 
dirbantieji. Tačiau Vokietijoje 
dirbančio žmogaus gyvenimas 
turi tokių gerų pusių, kurių gali 
pavydėti kitų kraštų darbinin
kai. Tai įvairūs socialiniai drau
dimai, ypač ligos ir nedarbo at
vejuose. Amerikoj liga yra vie
na didžiausių nelaimių, nes 
žmogus tada ne tik nieko neuž
dirba, bet ir santaupas gydyto
jams — lupikams išleidžia. Vo
kietijos darbininkui liga nėra to
kia baisi nelaimė,, nes kiekvie
nas dirbantysis, kuris į mėnesi 
uždirba nedaugiau 300 D. mar
kių, privalomai turi apsidrausti 
ligonių kasose. Susirgęs jis gau
na nemokamą gydymą ligoni
nėje, jei jo liga to reikalauja, 
o jei jis gydosi-namie, jis gau
na kasdien pašalpą, kuri ma
žai kuo skiriasi nuo bedarbio 
pašalpos.

Ligonis darbininkas gydymo
si pašalpą garma ir būdamas 
bedarbis, nes kiekvienas yra 
privalomai draudžiamas ir nuo 
nedarbo. Sakysim, žmogus, ku
ris išbuvo darbe nemažiau 6 
mėnesių ir neteko darbo ne dėl 
savo kaltės, per tris mėnesius 
gali gauti bedarbio pašalpą. Jei. 
jis darbe išbuvo bent 10 mėne
sių, bedarbio pašalpą gali gau
ti pusę metų. Jei dirba ilgiau, 
bedarbio pašalpos dienų skai
čius daugėja. Pašalpos dydis 
pareina nuo gauto atlyginimo 
ir šeimos sudėties, tačiau pati 
pašalpa yra tokia, kad žmogus 
taupiai gali pragyventi. Jei per 
bedarbio pašalpos gavimo lai
ka, asmuo darbo nesusirado, 
arba darbo įstaiga jam jo ne
pasiūlė, bedarbis dar gali gauti

FBI seka komunistus
(Atkelta iš 2 psl.) ' 

laisvalaikiu, pinigais—lyg vi
sam tam jie turėtų neginčytiną 
teisę. Angella nieko negalėjo 
pakeisti. Mažiausias jos prieš
taravimas būtų sukėlęs partijos 
nepasitikėjimą ir, labai galimas 
dalykas, įtarimą. FBI ją įspėjo: 
KP vieną jų žmogų apkaltino 
šnipinėjimu New Yorko policijai 
vien tik dėl to, kad jis vengė 
panašaus pobūdžio socialinių 
patarnavimų...

Komunistų partija žinojo — 
didmiesčio.policija į ją siunčia 
savo slaptuosius agentus, sie
kiančius dešifruoti galimą ko
munistų grėsmę viešąjai tvar
kai. Aukštieji KP vadai, reikia 
manyti, žinojo, kad ir jie patys 
yra sekami policijos. Tačiau 
apie tcd partijos eilėse niekas 
niekada nešnekėdavo.

Naujieji Angellos bičiuliai, 
nors ir būdami gerai apmokami 
baltarankiai, mėgdavo rengtis 
ir elgtis kaip paprasti fabrikų 
darbininkai. Pobūviai, jeigu tik 
jie būdavo rengiami, visda tu
rėdavo kokį nors politinį tikslą. 
Kiekvieną kartą kas nors turė
davo pakilti nuo vaišių stalo ir 
pasakyti aštrią politinę kalbą. 
Gautas pelnas būdavo skiria
mas taipogi politiniams tiks
lams. Nuo pobūvių rengimo ne
galėdavo išsisukti ir Angella. 
Tačiau tas vargas jai apsimo
kėdavo, nes juk girtiems pap
rastai atsirišo liežuvis...

NAUJA PARTIJOS
LINIJA

1943 m. praėjo pagalbos So
vietų Sąjungai organizuoti ženk
le. Kiekvienas geras komunis
tas turėjo padėti didžiąjam są
jungininkui laimėti "tėvynės

Dr. J. GRINIUS
/

darbo draudimo pašalpą, kuri 
yra nedaug ką mažesnė už be
darbio pašalpą. Taigi, nedarbo 
h ligos draudimai panaikina tą 
baimės ir netikrumo nuotaiką, 
kuri grąso daugeliui Amerikos 
kontinento dirbantiesiems. Vo
kietijos darbininkai neturi vieno 
dalyko, kurį turi prancūzai — 
tai šeimos priedo, kuris propor
cingai kyla pagal vaikų skai
čių. Tiesa, ir ligos ir darbo 
draudimų pašalpose ir mokes
čių atsiskaitymuose atsižvelgia
ma į nedarbingų .vaikų skaičių, 
tačiau dirbančiajam šeimos 
priedas nemokamas. Tuo tarpu 
Prancūzijos darbininkui, kuris 
turi 4 vaikus, atlyginimas paky
la arti 100%, o tas priedas iš
mokamas ne darbdavio, bet 
valstybinio šeimos fondo, kurio 
administraciją renka dirbantieji.

Tačiau šiuo momentu Vokie
tijos kraštų kai kuriuose Landta
guose debatuojamas, o kai kur 
(Hessene, Wuertemberge) jau 
priimtas įstatymo projektas, ku
ris įvesdina įmonės darbinin
kus į įmonės administravimą, 
kaip sprendžiamąjį veiksnį. Tie
sa, suteikimas teisės darbinin
kams per savo rinktus atstovus 
dalyvauti įmonės valdyme yra 
kilęs iš Prancūzijos, ypač pran
cūzų katalikų. Tačiau Prancū
zijoje jis praktikuojamas tik to
se įmonėse, kur katalikai pra
monininkai tai leidžia, norėda
mi išlyginti santykius tarp dar
bo ir kapitalo. Šitą mintį apie 
darbininkų dalyvavimą įmonės 
valdyme ir jos pelne energingai 
pasigavo vokiečiai. Už ja stip
riai pasisakė vokiečių katali
kai 1949 m. "Kataliku Dieno-

V

se" Bochume, kur tos idėjos 
stipriu rėmėju išėjo vokiečių 
krikščionių demokratų pažan
giojo sparno vadas Dr. Arnold. 
Už tą darbininkų dalyvavimą 
įmonės valdyme ir pelne pasi
sakė ir vokiečių profesinės są

Sekančių metų pradžioje An- prašė parūpinti bilietą į KP New 
gelia buvo pasiųsta į dešimties Yorko apygardos narių uždarą 

posėdį. Jie ten norėjo pasiųsti 
kitą savo agentą, kad partijos 
linijos pakeitimą galėtų dar pla.

dienu kursus, skirtus komunis- 
tams, dirbantiems propagandi
nį darbą darbininkų sąjūdžiuo
se. Mokytojų logika čia buvo 
labai paprasta: darbininkai ir 
kapitalistai yra visiškai natūra
lūs priešai. Todėl darbo organi
zacijų vadovai, kurie ieško kom
promisų, siekdami išgauti dar
bininkams aukštesnes algas ir 
frumpesnes darbo valandas, tu
ri būti traktuojami kaip "liau
dies priešai" ... Jokio bendra
darbiavimo tarp komunistų ii 
kapitalistų negali būti.

Po kelių dienų į tuos pačius 
kursus atsilankė drg. Roy Hud
son, žinomas komunistų rašyto
jas, Amerikos politbiuro patikė
tinis. Jo kalba buvo pilna di
džiausių netikėtumų—girdi, ka
ras išaugino naują—"progresy
viųjų biznierių" klasę. Pavyz
džiu buvo nurodyti Henry Wal
lace kapitalistai, su kuriais ko
munistai privalo bendradar
biauti. Komunistams reikia skir
ti "gerus" kapitalistus nuo "blo
gų" kapitalistų...

Dėl tokio netikėto partijos li
nijos pakeitimo niekas nebandė 
patiekti komentarų. Kursų lek
toriai nerodė nei mažiausio su
sijaudinimo, nors jų pirmykštės 
paskaitos buvo griežtai priešin
gos drg. Roy Hudson išdėsty
toms teorijoms... Gi drg. Hud
son, baigdamas savo kalbą, da
vė suprasti, kodėl keičiama par
tijos linija—"gerieji" Amerikos 
kapitalistai investuos kapitalus 
Sovietų Sąjungos atstatymui, 
kai tik pasibaigs karas... Tai 
štai dėl ko taip staiga gimė "ge
ro kapitalisto" terminas...

Naująjį KP linijos posūkį An
gella telefonu tuojau pranešė 
FI atstovams. Pastarieji buvo 
pastebimai sudominti ir jos pa

jungos. Kai kurių Landtagų pri
imti atitinkami įstatymų pro
jektai jau gal būtų įgiję galios 
ir pradėję veikti, jei į šitą rei
kalą nebūtų įsikišę Bonnos par
lamento kai kurios suinteresuo
tos frakcijos. Čia pasigirdo bal
sai, kad tokie įstatymai, kurie 
esmiškai keičia darbo ir kapita
lo santykius, neturi būti praves
ti kraštų atstovybėse, bet visos 
Vakarų Vokietijos parlamente, 
nes tai esąs visos Vokietijos 
struktūrinis reikalas, vieni šitaip 
pasisakė norėdami, kad pažan
gi socialinė idėja taptų realy
bė visoj šaly, tačiau kiti pasi
sakė už visos Vokietijos par
lamento įstatymą, norėdami 
darbininkų dalyvavimą įmonių 
valdyme sutrukdyti. Tačiau vie
name savo paskutiniųjų pareiš
kimų Dr. Arnold pasakė, kad 
įstatymas apie darbininkų da
lyvavimą įmonių valdyme vis 
tiek neužilgo bus pravestas. Ir 
reikia tikėtis, kad taip bus, nes 
už tokį darbininkų ir darbdavių 
santykių sprendimą pasisako 
žymi dalis krikščionių demo
kratų ir socialdemokratai, o la
biausiai jam prieštarauja libe
ralai, kurių tarpe daugiausia 
yra įvairių įmonių savininkai.

Yra dar ruošiamas ir kitas įs
tatymas, kuris jau iš dalies prak 
tikoj potvarkiais veikia, tai naš
tos išlyginimo įstatymas (Las- 
tenausgleich). Tas pažangus so
cialinio teisingumo įstatymas 
atsirado dėl didelių nuostolių, 
kurių teko patirti daugeliui Vo
kietijos gyventojų per karą. 
Daugelis neteko įmonių, namų, 
sveikatos, profesinio pajėgumo, 
kai tuo tarpu daugelio kitų vo
kiečių išliko žemė su savo tur
tais, išliko fabrikai, įmonės, na
mai ir tt. Kad vieni iš turimų tur
tų nesikrautų kapitalų, o kiti 
nepaliktų elgetomis, yra numa
tyta specialiais naštos išlygini
mo mokesčiais apdėti tuos, ku
rių turtai per karą išliko. Iš tų 
mokesčių, kurie bus mokami iš 
likusių turtų savininkų per eilę 
metų, susidaro didelis fondas.

šiau išstudijuoti.
Skyriaus susirinkimo metu 

Angella pasisiūlė nunešti bilie
tą vienai sergančiai komunistei. 
Kaip ji ir tikėjosi, komunistė lai- i 
ku nepasveiko, ir ji bilietą per- Į 
davė FBI. Narių skyriaus sek- j 
retorė užmiršo bilieto reikalą. 
Nepaprašė jo atgal sugrąžinti. 
Tuo būdu FBI žmogus lengvai 
įsišmugeliavo į posėdį. >

Į DIENOS ŠVIESĄ

Komunistų partija jau 1943 m. 
gegužės mėn. buvo "likviduo
ta". Vietoj jos įsikūrė Komunistų 
Politinė Sąjunga su plačia "libe
raline" programa. Komunistai 
kėlė didžiausias ovacijas Earl 
Browderiui, savo vadui.

Moterų Darbo tautinė direkto
rė drg. Gurley Flyn paaiškinę, 
kad ateityje komunistai naudo 
sis "buržuaziniais" kreipimosi 
terminais. Vietoj "draugų ir 
draugių" reikės naudoti—"bro
lius ir seseris" ir netgi — "po
nus ir ponias"... KP skyriai 
persikrikštijo į "klubus", o KP 
skyrių organizatoriai tapo ne
kalčiausiais "klubų" pirminin
kais.. .

Komunistai, kurie eilę metų 
vargo pogrindyje, dabar staiga 
išėjo į dienos šviesą kaip ge
riausi Amerikos piliečiai. Į sa
vo susirinkimus jie ėmė kvies
tis pašalinius asmenis. Partie
čių eilės greitu laiku padvigu
bėjo. • •

Naujoji—"atvira" — partijos 
politika dar labiau palengvino 
Angellos darbą FBI. Skyriaus 
susirinkimuose ji dabar jau ga
lėjo vesti užrašus, net jeigu tam 
ir neturėdavo jokio oficialaus

Iš jo bus mokomos ne tik karo 
reparacijos, bet fr pašalpos nuo 
karo nukentėjusiems — jau mo
kama ir bus mokami pinigai 
profesiniams įrankiams įsigyti, 
namams ir įmonėms atstayti, in
validams, bedarbiams, pabėgė
liams šelpti, našlaičiams išlai
kyti ir mokyti. Tiesa, tie naštos 
išlyginimo mokesčiai yra kare 
nepaliestiems savininkams di
deli, sunkūs ir nemalonūs. Bet, 
iš kitos pusės, jie paskirsto te
kusią naštą visiems vokie
čiams; jie neleidžia turtėti vie
niems ir badauti kitiems. O visi 
socialinio teisingumo įstatymai 
padaro tai, kad Vakarų Vokie
tijoj komunizmo įtyka smunka. 
Tie įstatymai taip pat rodo, kad 
socialinio teisingumo mintis Vo
kietijoje yra gili. Ji nepalieka tik 
teorijose, dėl kurių žavesio 
svaigsta Pietų Amerikos intelek
tualai, bet ji sistematiškai vyk 
doma gyvenime. Ir jei Vokieti
jos parlamentas priims įstaty
mą apie darbininkų dalyvavi
mą įmonių valdyme, beliks tik 
pravesti šeimos priedo įstaty
mą dirbantiesiems, kad Vokieti
ja taptų pačia pažangiausia 
valstybe socialiniu atžvilgiu.

Svetimas kapitalas plaukia į Kanadą
Kapitalas plaukia į Kanadą
Daugiausia dėl netikros pa

dėties daugelis Europos firmų 
savo fabrikus kuria Kanadoje. 
Nuo 1946 m. savo skyrius Ka
nadoje atidarė net 16 Europos 
firmų—šiais metais net 10, pra
eitais—5. Laukiama, kad sekan
čiais metais bus naujas antplū
dis. Netoli Toronto įsikūrė Šve
dų firma SKF, Granby, Que. 
Prancūzų firma BOP, gaminanti 
optinius ir precizinius aparatus. 
Jos mašinų didelė dalis atga
benta iš Prancūzijos. Iš Austri
jos atsikėlė į Ajax Cambria

• - ' -T

. Sovietai sudaro laivyną iš 
paskandintų laivų

NYT iš Berlyno praneša,jog 
sovietai moka vienai Berlyno 
firmai doleriais, kad ji tik jiems 
iškeldintų iš Baltijos jūros di
desnę dalį nuskandintų vokie
čių laivų, kuriuos naudosią sa
vo laivynui.

22.000 tonų "Hamburg" iškel
dinimas netoli miestelio Sas. 
nitz. Nesenai jis įvilktas į Wdf- 
nemuende, kur bus perkrikšty- 

Karo metu Sovietų Sąjungoje 
išgarsėjo ne vienas generolas. 
Dėl to tai ir Stalinas viename 
politbiuro posėdyje po karo pa
sakė: "Pagrindinis mums pa
vojus šiandien yra generolas 
ant balto arklio". Taip, mat, 
mėgstama apibūdinti Prancūzų 
revoliucijos karų iškeltą Na
poleoną Bonapartą .kuris nu
šlavė visą revoliuciją

Bet Stalinas visada lieka Sta
linu, sugebančiu pavojingus 
žmones laiku nušalinti arba vi
sai likviduoti, kad nespėtų jo 
sutriuškinti. Ir niekas taip tiks
liai, kaip jis dar nėra vykdęs 
Machiavelli patarimo kuni
gaikščiui: "Jei tavo karo vadas 
pasidaro pavojingas — užmušk 
jį ir pastatyk jam paminklą". 
Stalinas čia pralenkė ir Machia
velli išmintį. Kad neužtemdytų 
generalissimo "genijaus", visi 
beiškylą genarolai bei maršalai 
buvo laiku nušalinti. Jei pasau
lis dar tik spėliojo dėl Vatuti- 
no, mirusio nuo operacijos dar 
karo metu, tai Žukovo tylus 
nuėmimas nuo priešakinių pos-

i Manufacturing Company, La- 
chine, Que., įsikūrė JAV plunks
nų ir pūkų apdirbimo fabrikas; 
Švedų viena firma dabar kuria
si St. John’s, Que., o Olandų ba
tų fabrikas Sherbrooke.

Per pastaruosius 5 metus Ka
nadoje įsikūrė 197 naujos sve
timo kapitalo įmonės. Tuo pat 
metu kanadiškas kapitalas įkū
rė 834 naujas įmones. Išviso per 
tuos 5 metus atsirado 1.031 nau
ja įmonė su 41.399 darbininkais, 
kurių 10.485 amerikoniškose ir 
5.877 angliškose.

Kanada deda pastangų iš
plėsti cheminę pramonę, tačiau 
šioje srityje pasirodo daugiau
sia padaryta amerikoniško, bet 
ne savo kapitalo — iš 44 įmo
nių 22 amerikoniškos, 3 britiš
kos ir 19 kanadiškų.

Kanadiškas kapitalas betgi 
daugely šakų vadovauja, ypač 
tekstilėje ir kailių pramonėje. 
Naujose tekstilės, kailių ir rū
bų gamybos įmonėse — 320 — 
dirba 10.000 darbininkų. Trans
porto priemonių gamybos 38 
naujose įmonėse dirba 7.836 
darbininkai. Bet šioje šakoje

tas ir išvalytas nuo sliekų ir žo- amerikoniško kapitalo investuo- 
lių. Tokio pat tipo laivas Hansa' ta daugiau kaip kanadiško.
jau buvo sovietų išgriebtas. 
anksčiau ir pakrikštytas "So-j 
vietsky Sojuz" skubiai perstato
mas Antwerpeno dokuose.

Laivas su kuriuo Hitleris at
plaukė į Klaipėdą 1939 m., o 
vėliau plaukiojo organizacijos 
"Džiaugsmas per jėgą, t.y. Jėga 
per Džiaugsmą", taip pat jau 
kuris laikas kaip išplukdytas 
paviršiun ir vadinasi "Azija". 
Vakariečių ekspertai sako, jog 
jiems toks biznis nei į galvą 
neateinąs, nes pigiau esą pa
statyti naują, modernesnį lai
vą. Sovietams visa tai nekaš
tuoja nieko. Tereikia šūktelti vo
kiečiams, ir reikalas įvykdo
mas. Tas pats šaltinis praneša, 
kad sovietų žinioje jau kuris 
laikas yra treniruojama 3.000 
vokiečių jūrininkų, kaip dalis 
Liaudies Armijos. aim

* * *
— OTAVA. — Kanados ka

rinė vadovybė Halifaxe kuria 
jūrų ir oro pajėgų laivynų mo
kyklą, kurios pirmasis uždavi
nys derinimas abiejų laivynų 
veiksmų prieš povandeninius 
laivus.

tikslo. Kaip tyčia—"klubas" nu
tarė įsteigti registracijos sekre- 
torijatą—susirinkimų protoko
lams rašyti. J sekretorės postą 
buvo išrinkta... Angella. Da
bar ji jau visiškai laisvai galėjo 
rašyti smulkiausius raportus 
apie susirinkimus. Reikėjo tik 
per kalkę padaryti vienu nuora
šu daugiau ir jį perduoti FBI...

(Bus daugiau)

Sovietiniai generolai Stalino globoje
tų buvo ryškiausiai pastebi
mas. Mat, jau perdaug jis bu
vo pradėtas garbinti armijos Ė 
užsienio. Juk jį net išdrįso pa
kviesti su vizitu į užsienį! Jį 
vizitavo anglų maršalas Mont
gomery!

Tačiau Stalinas su generolais 
elgiasi atsargiai. Jis žino, kad 
be jų negalima būtų vesti karo, 
tad juos taupo. Iš didžiųjų karo 
vadų, kad ir nušalinti, beveik 
visi tebėra gyvi, bet laikomi 
Kremliaus artumoje ir faktiškai 
atskirti nuo armijos. Iš genero
lų, suburtų Maskvoje po budria 
paties generalissimo akimi, su
stiprinta viso jautraus MGB 
aparato, yra minimi: maršalas 
Vasilevskis, einąs karo minis- 
terio pareigas, jo padėjėjai So
kolovskis su Konievu, artileri
jos viršininkai maršalai Voro
nov su Jakovlev ir garsusis tan
kų specialistas Bogdanov. Be jų 
dar yra gen. štabo viršininkas 
Štemenko ir "partinis genero
las", Stalino dešinė ranka, mar
šalas Bulganinas.

Visi tie maršalai yra aukštose 
vietose, tačiau tiesioginiais gink 
luotųjų pajėgų vadais, koman
duojančiais generolais, yra Sta
linui atsidavę, jo malonės pri
klausą ir vardo dar nepasiekę, 
jauni generolai, kuriais jis ga
li pasitikėti, ir kurie net norėda
mi armijų neišjudintų.

Sovietų Rusijos karo apygar
dos yra dvejopos, dviejų klasių. 
I klasei priklauso didžiosios Ru
sijos centro ir pasienių apygar
dos, o II klasei priklauso nuoša
lesnių vidaus rajonų (pav. pa
valgio ar ved:. Sibiro) apygar
dos. Prie pirmosios klasės pri
klauso Karaliaučiaus—Kalinin
grado k. apygarda vadovauja
ma gen. Garbatov ir Karpatų vietų ir satelitų — pajėgų vadu.

Baisūs užsimojimai masinėms žudynėms - -
Neatsižvelgiant į priemone^ 

perspėja ši verčianti susimąs
tyti UP žinutė: "5000 žiurkių ir 
pelių, užkrėstų maro ir kitų bai
siųjų epidemijų bakterijomis, 
buvo rastos nepaprastoj pas
laptyje buvusioje laboratorijo
je, netoli Pyongyang, Korėjoje, 
kuri veikusi jau nuo 1947 metų, 
tūlos rusės moters mokslininkės 
vadovybėje.

Iš jų tik 380 tebebuvusios gy
vos, o iš šio skaičiaus 200 buvę 
pasiutusios iš bado. Tikimasi, 

apygarda, prie kurios priklauso 
ir Čekoslovakija, vad. gen. Ga
lioki. Šiose apygardose esą ar
mijos laikomos parengtyje ir vi
si civiliai gyventojai yra kari
nės valdžios žinioje. Tcd prime
na okupuotųjų kraštų santy
kius. Panašūs santykiai yra 
pietų Kaukazo k. apygardoje, 
kurios armijos skirtos Artimųjų 
Rytų sričiai. Jos vadu buvo 
prieš metus miręs garsusis mar
šalas Tolbuchin, o dabar yra 
buvęs štabo šefas gen. Anta- 
nov.

Leningrado apygardai vado
vauja jaunas, bet jau pasižy
mėjęs, gen. Lučinski, Kijevo — 
partijai ištikimas iki kaulų gen. 
Grečko, Odesos — Puchov, Pa
kaitės — armėnas Bagramian, 
o Tolimųjų Rytų — maršalas 
Malinovskis, vienas belikęs 
svarbiame poste praeito karo 
garsenybė. Iš dar naujai iškel
tų žvaigždžių minėtini: Liudvi
ko v, Bieloboradov, Čistniakov, 
Pliejev, Trofimienko ir Zachwa- 
tajev. Karo metu jie beabejo 
taptų didelių armijų vadais, bet 
taip tuojaus pat būtų panaudo
ti smegenys dabar nuošaly lai
komų praeito karo garsenybių. 
Nėra jokios abejonės, kad pra
eito karo garsenybė, kurį grei
čiausia ir turėjo galvoje Stali
nas, kalbėdamas apie genero
lą ant balto arklio, maršalas 
Žukovas, kuris dabar laikomas 
nuošalioje Uralo karinėje apy
gardoje, jei ^prasidėtų karas, 
taip pat būtų pašauktas svr- 
besniems uždaviniams.

Didelį pasaulio dėmesį trau
kia ir maršalas Rokosovskis, 
dabartinis karinis Lenkijos dik
tatorius. Spėjama, kad žygio į 
vakarus metu jis būtų paskirtas 
vyriausiu visų jungtinių — so-

kad nei viena nepaspruko lais
vėn. Gyvuliai buvo užkrėsti ba
cilomis tuoj amerikiečiams iš
lipus Inchone. Spėjama, jog so
vietų parėdymu jos turėjusios 
būti paleistos JT kariuomenės 
užnugaryje. Pelės buvusios ge
rai šeriamos, o jų kailiai buvo 
išpurkšti specialiais chemika
lais, kad geriau prie jų prisilai
kytų musės, kurios turėjusios 
būti taip pat pajungtos pasaulio 
"buržuazijos ir reakcionierių iš
naikinimui". aim.



TBVISKES ŽIBURIAI

Iš LIETUVIŠKOJO PASAULIOHamilton, Ont.
JA VALSTYBĖS Švietimo komisija

prisijungia šėtonas su tais pa-

vė ir buvę Lietuvos universite
tų profesoriai dr. J. Puzinas, dr. 
V. Maciūnas, dr. A. Vasiliaus-

zevičius, kuris nors ir turi gana 
aukštų valdiškų tarnybų, bet su 
visa širdimi, apie 15 metų, sa
vo daina palaiko tautiečiuose 
tautinę sųmonę. A. Žibąs taip

leisti "Pragiedruliai" sustojo jau 
senokai, su 29 Nr. Dabar žada 
savo biuletenį leisti ŠLB, kurio 
Nr. 1 jau pasirodė.

aplankė kun. Juršėnas iš Čika
gos, kuris atlaikė šv. Mišias ir 
pasakė pamokslų apie tikėji
mo ir Dievu pasikėjimo svarbų

"TŽ" prenumeratos ketina D. Britanijoje: metams 4.50 doL, 
pusmečiui 2.50 doL Metiniai prenumeratoriai gaus nemokamų 
priedų kišeninį kalendorių 1951 m.

neregistruotu laišku iki dviejų svarų.
"TŽ" administracija.lė įvyko ateitininkų visuotinis 

susirinkimas, kuriame gerb. 
kun. Juršėnas, savo tartame žo
dyje, pabrėžė kokie svarbūs ir 
dideli yra ateitininko uždavi- 
niai. Jų pasirinktas šv. Povilo 
šūkis — Visa atnaujinti Kristu
je — uždeda pareigų prisidėti 
prie Dievo Karalystės įkūrimo 
žemėje. O tai bus atsiekiama 
tik per ištvermingą, ilgų kovą 
ii savojo Aš atsižadėjimo auką. 
Prieš Dievo Karalystės įgyven
dinimų žemėje kovoja nuo Die-

gundymais ir pačio žmogaus 
silpna prigimtis. Šiai kovai ap-

siginkluoti neužtenka vien aukš 
to laipsnio inteligencijos, hu
maniškumo, tvirto charakterio, 
bet nepaprastai svarbu palai
kyti kontaktų su Dievu per daž
nų šv. Eucharistijų.

Kun. Juršėnas, išbuvęs 10 me
tų komunistinės Rusijos kon
centracijos stovyklose, patyręs 
skaudžių gyvenimo mokyklų, 
tiek teoretiniais įrodymais, tiek 
praktiškais patarimais, nors ir 
per labai trumpų laikų, suge
bėjo duoti tai, ko ilgisi nerami, 
Dievo ieškanti žmogaus dvasia.

Nors susirinkimo metu salė
je teko gerokai pašalti, tačiau 
vėl pasitaikius progai išgirsti 
tokius vertingus didelės dva
sios žmogaus patarimus, nebū
tų paisoma nei šalčio.

Labai gaila, kad tas brangus 
svečias negali būti nuolatine 
hamiltoniečių parama, nes jau 
šiomis dienomis grįžta Čikagon.

Lituanistikos Institutas

Philadelphijoj "Ateities" klu
bo pastangomis įsisteigė Lais
vas Lituanistikos Institutas. Ins
tituto pirmininku išrinktas Penn- 
sylvanijos universiteto prof. dr. 
A. Sermas, o padėjėju pats or
ganizatorius dr. A. Vasiliaus
kas. Tuo tarpu institute dėsto
ma lietuvių kalba, literatūra ir 
Lietuvos istorija. Instituto lekto
riais yra Pennsylvanijos uni
versiteto profesoriai dr. A. Sen-

Didž. Britanijos Lletavty domesiui!

Winnipeg, Man.
— Lietuvių parapijos komite

to posšdyje buvo persvarstytas 
naujos nuosavos bažnyčios įsi
gijimo klausimas. Tam reikalui 
numatyta daryti daugiau pa
rengimų, kad sukėlus pradžiai 
reikiamų pinigų suma. Visi ko
miteto nariai pasisakė už baž-- 
nytinio choro stiprinimų, kvie
čiant daugiau prisidėti, ypač 
merginų, kurių tuo tarpu yra 
permažas skaičius. Nutarta pa
gerbti chorų surengiant pasi
linksminimų su šokiais ir arba
tėle. Ta pačia proga bus pami
nėta choristų globėja Šv. Ce
cilija.

Po posėdžio komitetas važia
vo apžiūrėti numatytų bažny
čiai namų.

—• Lapkričio 19 d. tuojau po 
....... sumos įvyko lietuvių mokyklos

"Tėviškės Žiburių" lapkričio 
mėn. 23 d. laidoje tilpo "Dai
nos" grupės padėka visiems 
kuo nors prisidėjusiems prie 
"Dainos" koncerto surengimo 
spalio 28 d. Minint ponios Ane
lės Steponavičienės chorų svei
kinusius — tapo išleistas LOK o 
pirmininkas p. J. Simanavičius, 
kurio pasveikinimas buvo labai 
maloniai priimtas. Už šį neap
dairumų nuolankiai atsiprašau.

Šia pačia proga pravartu pri
minti, kad lygiai tokios/pat pa
dėkos nuorašus, kokia tilpo "T. 

, Ž."„ pasiunčiau "Naujienoms", 
"Nepriklausomai Lietuvai" ir 
"Draugui".

"TŽ" tilpo taip kaip parašyta, 
nuo antraštės iki parašo; "Nau
jienose" ištaisyta, vienur saki
niai pakeisti, kiti visai išimti, ki
taip sakant, iš padėkos išimta 
siela... Gi "Nepriklausomoje 
Lietuvoje", ta siela ir sudarky
ta! Ten nesuprasi, kas buvo 
koncerto rengėju ir kas svečiu!

Iškilmingas instituto atidary
mas įvyko spalio 28 d. Šv. And
riejaus parapijos salėje. Už pre
zidiumo stalo susėdo visi insti
tuto profesoriai ir vietos kleb. 
kun. Čepukaitis. Tai buvo džiu
gus šios kultūrinės įstaigos ati
darymo momentas, bet kartu ir 
liūdnas prisiminimas Nepri
klausomos Lietuvos mokslo 
šventovių. Matėsi tie patys pro
fesorių veidai, kuriuos mes ma
tydavome Kauno ir Vilniaus 
universitetuose, bet jų veiduo
se galėjai įžiūrėti kaž kokį'klai
kų liūdesį... Priešais skaitlin
gas jaunuomenės būrys, pilnas 
entuziazmo, bet ir iš jų krūtinių 
nebepajėgė išsiveržti Gaudea- 
mus...

tuvių katalikų kongrese numa
tytoji Švietimo Komisija jau su
daryta: pirm, prof- Ig. Malinaus
kas, sekr. St Beržiukas ir na
rys J. Vaškas, MIC. Pradėda- 
dama darbų, komisija nuspren
dė pirmiausia surinkti žinias, 
kokiose mokyklose ir kiek mo
koma lietuviškų dalykų, pagal 
kokias programas, kokius va
dovėlius ir kokių vadovėlių la
biausiai trūksta.

Lietuvių Kelias, Nr. 36, 1950. 
XI. 17. praneša, kad darąs per
sitvarkymų ir galimas dalykas, 
kurį laiką nepasirodysiųs.

Los Angeles ALT skyrius 
nutarė organizuoti ALT skyrius 
visuose didesniuose Kalifornijos 
miestuose, o kur mažiau tėra lie
tuvių, surasti ALTo įgaliotinį. 
Pavasarį ar vasarą numatoma 
sušaukti visų Kalifornijos lietu
vių konferenciją.

Vasario 16-tą nutarta pami
nėti 1951 m. vasario 18 d. North 
Stora auditorijoje.

tėvų komiteto susirinkimas, ku
riame buvo įneštas sumanymas 
suruošti vaikučiams Kalėdų eg
lutę ir pramogėlę. Šis gražus 
sumanymas vienbalsiai buvo 
priimtas ir plačiai apsvarstytas, 
smulkiai nustatant visą prog
ramą.

Mokyklos komitetas visų tėvų 
leidžiančių savo vaikučius lietu
vių šeštadieninėj mokykloj var
du reiškia gilių padėką Lietu
vių Bendruomenei už gražią 
$20 auką mokyklos išlaikymui.

Koresp.

— Dvi šios kolonijos lietuvai
tės, p-lė V. Račinskaitė ir p-lė
B. Bunkutė, gerai persigalvoju
sios nusprendė nebevykti į Ha- i . ..
miltoną, nes vargu ar rastu ge- Į 2v , *■ ! nepasinaudotų šia reta proga.

Prof. Sermo atidaromoji kal
ba visus šventiškai nuteikė. Jis 
supažindino klausytojussu ins
tituto dėstytojais, kurie ilgus 
metus yra buvę Lietuvos uni
versitetu profesoriais ir yra sa
vo srities gilūs specialistai. Bū- 

Į tu didelė nuodėmė jeigu mūsų 
i visuomenė, ypatingai jaunimas

resnę vietą už Winnipega.

Toks pasielgimas ne tik visiš
kai diskredituoja koresponden
tą, giliai užgauna jo jausmus, 
paniekina jo pareigų, pasiryži
mą ir įdėtas pastangas — bet 
tuo nemažiau užgauna visuo
menę, kuriai ta padėka buvo 
skiriama, nes ji yra spaudos 
skaitytoja ir rėmėja ir šiuo atve
ju,kaip kad "Dainos" koncerto 
surengimas, nemaža tos visuo
menės dalis įdėjo daug kartų 
daugiau pastangų, darbo ir su
darė sau išlaidų, negu ta vieta 
kaštuoja, kurios laikraščiai pa
šykštėjo jos padėkai. Paga
liau — "Dainos" tikslas — lab
dara, ar ne lygiai svarbus 
spaudai kaip ir'draugijai, kuri 
pasiryžus užsibrėžta tikslą vyk
dyti neatsižvelgiant į didžiau
sius sunkumus? Kad labdaros 
veikimą išpopuliarinus, reikia 
ją kuo plačiausiai skelbti, o 
tam kaip tik reikalingas spau 
dos prielankumas.

Maria F. Yokubynienė.

Iš P. MAS Centro Valdybos veiklos
Pasaulio Moksleivių Ateiti

ninkų Sąjungos Centro Valdy
boje paskutiniu metu įvyko pa
sikeitimų. Kai kuriems valdy
bos nariams laikinai iš parei
gų pasitraukus, buvo kooptuoti 
nauji asmenys, ir dabar pilnas 
P. MAS CV sustotas yra toks: 
Sąjungos Dvasios Vadas — Tė
vas Tomas Žiūraitis, OP — P.O. 
Box 592, Metuchen, N.J. Pirmi
ninkas — Juozas Baužinskas, 17 
St John’s Rd., Ridgewood 27, 
N.Y., vicepirmininkas ir soc rei
kalų vedėjas — Vytautas Vy
gantas, sekretoriai — Galina 
Macelytė ir Vytautas Vebeliū- 
nas, iždininkas — Pranas Gru- 

- šauskas, mergaičių skyriaus 
vedėja — Česlovą Šidlauskai
tė — 159 Bowen St., So. Bos
ton, Mass.

Buvusioji Centro Valdyba

mą naujose sąlygose, užmezgė

sikuriančiomis moksl. at-kų 
kuopomis, rūpinosi socialine 
parama likusiems Vokietijoje 
moksleiviams, surengė vasaros 
stovyklų. Naujosios valdybos 
laukia nemažesni uždaviniai. 
Reikalinga organizuoti naujas 
moksleivių at-kų kuopas, ypač 
jaunesniųjų, kurios duotų visai 
at-kų organizacijai prieauglį, 
paruošti naujų statutų bei vei
kimo programas. Jose ypatin
gas dėmesys bus kreipiamas j 
lituanistikos dalykus. Ateinan
čių vasarų vėl numatoma su
rengti didelę moksl. at-kų vasa
ros stovyklų JAV-bėse. Gi 
"Ateities" ir kitokios at-kiškos 
^baudos leidimas užims taip 
pat vienų svarbiausių darbe 
sričių. Todėl naujoji P MAS 
Centro Valdyba maloniai prašo 
visus ateitininkų bičiulius, ir 
ypatingai pačius mieluosius 
moksleivius padėti jos darbui 
malda bei moraline ar materia
line parama. P. MS CV.

Šis institutas padės jaunimui 
pažinti lietuvių tautos dvasines 
vertybes.

Dr. A. Vasiliauskas, kalbė
damas kursų organizaciniais 
reikalais, pastebėjo, kad mūsų 
jaunimas, ištroškęs tautinio 
dvasios peno, laukia šio insti
tuto atidarymo. Jau pareitais 
metais "Ateities" sambūrio stu
dentai ir moksleiviai nuolatos, 
kviesdavo mūsų profesorius 
skaityti lituanistikos paskaitas. 
Tačiau tos paskaitos pasiekda
vo tik siaurą jaunimo ratelį. Į 
šį institutą kviečiamas visas 
lietuviškas jaunimas, čia gimęs 
ir naujai atvykęs ir taip pat 
pakviestos ir lietuvių parapiji
nių mokyklų seselės mokytojos. 
Paskaitos bus tik šeštadieniais 
Šv. Andriejaus parapijos mo
kykloje, todėl laikas yra vi
siems patogus.

Gili padėka visiems, padėju
sioms šį institutą įkurti, o ypa
tingai kun. kleb. Čepukaičiui. 
Tik jam padedant ir globojant 
galėjo įsisteigti šis institutas.

Po oficialios dalies prof. A. 
Sermas skaitė turiningą paskai
ta apie kalbų santykiavimą ir 
įtaką vienos kalbos kitai. K.S.

Lietuviai indijonams pildys 
programą

Palm Springs indijonų rezer
vato parapijos klebonas kun. 
Romanas Klumbys ruošia di
delę indijonų-meksikiečių šven
tę. Lietuvių Tautinių Šokių gru
pė iš Los Angeles vyks jiems 
pildyti programos. Programoje 
dalyvauti pakviesta keletas Ho- 
lywoodo žvaigždžių, kurie kaip 
tik tuo metu atostogauja Palm 
Springs miestely. Šventė įvyks 
viename -iš gražiausių Palm 
Springs viešbučių.

Šv. Kazimiero parapijos choras 
savo dešimties metų sukakčiai 
paminėti ruošiasi pastatyti ope
retę "Viengungiai". Atrodo, kad 
bus pirmoji Los Angelyje lietu
vių pastatyta 'Operetė. Režisuo
ja Lietuvos operos solistas VL 
Baltrušaitis.

Vardan tos Lietuvos...
Lietuvos konsulo Sao Paulyje 

A. Polišaičio ir režisieriaus (buv. 
liet, kino kronikos Lietuvoje fil
muotojo) Alfonso Žibo iniciaty
va suburti Sao Paulo kolonijos 
įvairių sričių menininkai susi
spietė į Sao Paulo Lietuvių Ko
lonijos Menininkų Klubų. Laiki- 
nai.tam klubui patalpas paeiliui 
duoda konsulas A. Polišaitis ir 
to klubo pirmininkas solistas 
Kazys Ambrazevičius. Susirin
kusius maloniai pavaišina jų 
ponios. Klubo valdybų sudaro: 
pirm. K. Ambrazevičius, iždinin
kas dailininkas Antanas Kairys 
ir reikalų ved. rež. A. Žibąs.

Klubo tikslus ryškiai parodo 
jo statutas, kurio svarbesnieji 
punktai yra šie:

1. koordinuoti visas liet, ko
lonijoje esemčias meno jėgas: 
tiek čiabuvius, tiek nesenai at
vykusius betkokios pasaulėžiū
ros menininkus (išskyrus bol
ševikų simpatikus);

2. įtraukti į meniškų veiklų ir 
jaunųjų kartą, ypač čia gimusį 
jerunimą, sudarant sąlygas jam 
pasirodyti dainos ar kitose me
no srityse, o taip pat paskatinti 
jį pamilti lietuvišką meną bei 
dirbti pasirinktoje meno šakoie.

kęs, daug pasidarbavo staty
damas kolonijos salėse įvairius 
veikalus. Antanas Kairys, taip 
pat naujokas, aukoja savo at
liekamą nuo darbo laiką stato
mų veikalų dekoracijoms. Da
bar jis ruošiasi, drauge su ki
tais lietuviais dailininkais, re- 
prenzentacinei dailės parodai.

Šiame nemažame menininku 
sambūryje iurime po keletą ats
tovaujančių įvairias meno ša
kas, apie kuriuos kita proga pa
rašysiu.

Iš menininkų pasisakymų 
apie jų užsibrėžtus darbus, taio 
pat iš konsulo ir organizacijų 
atstovų kalbų galima pasakyti, 
kad visi užsidegė’ dirbti "Var
dan tos Lietuvos" ... ,

— Sao Paulo lietuvių klebo
nas ir žuma?o "Mūsų Lietuva" 
redaktorius kun. Pijus Raga

Nauji kanadiečiai
Lapkričio 4 d. per Italiją lai

vu "SS Nea Hellias" į Kanadą 
išplaukė:

1. Dolgopiatovas Dimitrijus
2. Dolgopiatovas Eugenija
3. Jurkšaitis Andrius
4. Jurkšaitis Jieva
5. Jurkšaitis Augustas
6. Kardelis Valentas
7. Kozikis Evaldas
8. Kozikis Marija
9. Kozikis Olga

Kozikis Evaldas10.
11. Kozikis Lidija
12. Kupstys Pranas 

Kupstys Eleonora 
Kupstys Vyda 
Kupstys Eleonora 
Voveris Jonas 
Voveris Ona 
Kevežienė Marija 
Mickevičiūtė, Veronika 
Siperka Liudvikas

ŠVEDIJA

3. šiems tikslams siekti klu-1 žinskas iš įdomios kelionės jau
bas numato:

a. ruošti solistų koncertus 
įvairiose lietuvių apgyventose 
vietovėse,

b. ruošti viešus reprezentaci
nius koncertus,

c. rengti radio koncertus,
d. ruošti viešas dailės paro

das su liet, liaudies ir pritaiko
mojo meno skyriais,

e. rengti ir populiarinti liet, 
literatūros vakarus, supažindi
nant senąja ir jaunąją kartą su 
lietuviška grožine žodžio kū-

Švedijos Lietuvių Bendruome
nės Krašto Taryba I sesijai su
sirinko Stockholme rugpiūčio 6 

'd. Daugiausia buvo tartasi or
ganizaciniais, emigracijos ir ka- 
ro pavojaus klausimais. Priim
tas laik. statutas, solidarumo 
mokesčio nustatyta 3 kronos 
mėnesiui. Išrinktas Tarybos 
prezidiumas: Ig. Kazlauskas — 
pirm.; J. Narakas — vicepirm.; 
Kriaučiūnas — sekret. Į Krašto 
Valdyba išrinktieji pareigomis 
pasiskirstė šitaip: V. Staneika— 
pirm., B. Laucevičius — sekret., 
inž. K. Kraujalis — iždininkas; 
kandid. Kl. Gumauskas ir Alf. 
Rimeika. Į Kontrolės kom.: Eg. 
Budrys, J. Pajaujis ir Vii. Vi
leišis.

Sudarius L. Krašto Bendruo
menės organus, iki šiol veikusi 
Lietuvių Draugija Švedijoje, iš
variusi didelį kultūrinį ir visuo
meninį barų, likvidavosi. Jos 
leistas biuletenis sustojo. Jos

4. Menininkų veiklai remti 
steigiamas fondas iš: koncertų 
pelno, vienKartinių aukų, nuola
tinių ir garbės narių įnašų.

5. Menininkų klubas, kaipo 
apolitinis, savo meniškiems 
tikslams siekti, bendradarbiau
ja su visomis veikiančiomis Sao 
Paulyje liet, organizacijomis.

6. Klubo nariai ir toliau akty
viai dalyvauja esamų organi- 
zac. meniškuose parengimuose.

7. Klubas palaiko santykius 
su vietos liet, spauda.

8. Klubas palaiko santykius 
su viso pasaulio liet, meninin
kais bei jų organizacijomis.

Atrodo, kad visuomenė ir or
ganizacijos šį menininkų klubų 
sutinka šiltai. Organizacijų ir 
spaudos atstovai mielai daly
vauja klubo posėdžiuose. Taip 
pat atsiranda būrelis rėmėjų. 
Tikimasi, kad menininkų klu
bas išjudins visus senus ir jau
nus lietuvius, juo labiau, kad 
jam vadovauti apsiėmė koloni
jos mylimas solistas K. Ambra-

grįžo. Jis aplankė JAV ir Kana
dos lietuviu kolonijas. J.V-tė.

AUSTRALIJA

Tautinio meno dirbinius — 
medžio drožinius, mezginius ir 
pan. — Sydnejuje naujieji atei
viai sutarė pardavinėti David 
Jones prekybos namuose. Par
davinės tautiniais rūbais pasi
puošusios mergaitės. Firmos 
naudai eis 10%.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. Siperka Ona
22. Siperka Reimontas
23. Pilarskis Jurgis
24. Tolstoy Anatol
25. Tolstoy Irena
26. Tolstoy Ina
27. Tolstoy Aleksander
28. Tolstoy Vladimir

Iš Bremerhaven per JAVzį 
Kanada lapkričio 16 d. laivu 
"General Blatchford" išplaukė:

1. Scerba Alfonsas

3. Jonušas Vytautas
4. Stirkys Romanas _
5. Kuolaitis Edvardas

Redakcijai prisiųsta

Padėka
Mano nuliūdimo valandoje, 

š.m. liepos mėn. 18 d. po sun
kios galvos operacijos, Birmin- 
ghame , Q. Elizabeth ligoninėje, 
mirus Konstancijai Brazdžionie
nei, pareiškusiems užuojautų: 
pp. St. ir Br. Bujokams, VI. ir St. 
Bardzilauskams, M. ir S. Sibils- 
kiams, "Tėviškės Žiburiams" ir 
kitiems prieteliams Kanadoje, 
tariu nuoširdų ačiū

Liūdįs Bed. Brazdžionis.

Užsisakyk ir skaityk 
religinės-tautinės minties pa
veiksluotą Venecuelos lietu

vių mėnesinį laikraštį

“TĖVŲ KELIį”
Prenumeratos kaina metams 

4 doleriai.
Adresas: Apartado 369—Ca-

AIDAI skiria literatūros premiją
Mėnesinis kultūros žurnalas 

"Aidai", leidžiamas TT. Pran
ciškonų, pamečiui skirs po vie
ną $500.00 premijų už premijos 
komisijos geriausiu pripažintą 
grožinės literatūros ir mokslo 
veikalų. Šiuo skelbiamos jos 
’risyklės pirmiesiems metams:

1. 1951 metais pirmą kartų 
premija bus skiriama už grožinę 
literatūrą: poezijų, noveles, apy
sakas, romaną ar dramą.

2. Už premijos komisijos ge
riausiu pripažintų veikalų ski
riama premija nebus skaldoma būtų parinktas iš viešumon dar

nepasirodžiusių veikalų, auto
rius sutinka dalinai ar ištisai 
spausdinti per "Aidus".

7. Premijos sprendėjų komisi
ją sudaro: Bem. Brazdžionis, J. 
Girnius, V. Maciūnas, Pr Nau-

4. Eilėraščių rinkinys, skiria
mas premijai, turi ^sudaryti ne
mažiau 32-48 puslapių knygą, 
jeigu ji būtų išspausdinta. No
velių ar apysakų rinkinys turi 
būti nemažiau kaip 100 pusla
pių dydžio spausdintos knygos.

5. Paskutinė data kūriniams 
įteikti 1951 metų gruodžio 1 d. 
Siųsti šiuo adresu: Ant Vaičiu
laitis, 2087 No. Main Avenue,

| Scranton 8, Pa.

! 6. Premijuotų kūrinį, jei jis

tarp atskirų autorių.
3. Premijos komisija vertins 

1950-1951 m. pasirodžiusius vie
šumon grožinės literatūros kūri
nius ir tais metais parašytus, 
bet dėl dabartinių sąlygų nega
lėjusius būti išspausdintais kū-1 jokaitis, A. Nyka-Niliūnas, Ant. 
rinius tų autorių, kurie Juos pri- Į Vaičiulaitis ir leidėjų atstovas 
siųs komisijaL | T. Dr. Andriekus, OFM.

Aidų lapkričio mėn. numeris
Šiame AIDŲ numeryje, kuris 

jau atspausdintas, rašo: V. Či- 
žiūnas — Tautinės sąmonės ug
dymas ir išlaikymas emigraci
joje; T. Dr. Kl. Žalalis OFM —- 
Literatūriniai Šventraščio žan
rai; Prof. E. Fraenkelis — Apie 
kalbininkus tyrinėjusius lietuvių 
kalbą; Dr. J. Grinius — Menas 
ir mokslas lietuvių tautos' tar
nyboje. Grožinės kūrybos patei
kė: H. Nagys, P. Andrius;!, V. 
Kazokas ir P. Stelingis. Be to, 
šį numerį puošia Matisso, A. 
Valeškos, P. Kiaulėno, L Mestro- 
vičiaus, J. Daugėlos ir A. Melni
ko piešiniai bei skulptūros.

Laiškai lietuviams, 1950 m. 
spalio mėn. vol. I, Nr. 9.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 
1950 m. lapkričio mėn. Nr. 11.

Moterų Dirva, lapkričio mėn., 
Nr. 11, 1950 m.

Ateitis, spalio mėn., 1950 m., 
Nr. 7 (19). Turiny: V. Pikturna, 
kas ne su manimi, tas prieš ma
ne; Pr. Naujokaitis, Mes turime 
išlikti lietuviais; prof. St. Kolu
paila, Susimąstęs tamsus Ne
vėžis; St Barzdukas, Dabarties 
gyv. ateit reikalai ir uždavi
niai; R. Tagorė, Pilnėjantis mė
nuo; J. Norkaitis, Pax Romana 
kongresas Amsterdame; K. A- 
tis, III Amerikos At-kų suvaž. 
Toliau seka: Šis tas apie beis
bolų, Gimtoji kalba, Skyr. Mer
gaitėms, Jauniesiems, Įvykiai, 
darbai ir žmonės, Kreivos šyp
senos, Mes plačiame pasauly
je ir tt. Be to, dar yra poezijos: 
P. Stelingio, O. B. Audronės, A. 
Baužinskaitės, L Žitkaus. Nu
meris, kaip visada, puikiai ilius
truotas.

"Ateitį" redaguoja K. Ambra
zaitis ir A. Pocius. Prenumerata 
metams 3 dol. Atskiras nr. — 30 
et. "Ateities" red. ir administra
cijos adresas: "Ateitis", 41? re St Montreal, Que. 

| Grand St., Brooklyn 11, N.Y. ,

B. Ketaraus

"Lietuvių Dienų" naujas Nr.
Puikiai iliustruotas "Lietuvių 

Dienų" Nr. 8 skiriamas Lietuvos - 
Vyčių veikimui atžymėti. Telpa 
net 7 iliustracijos iš Vyčių sei
mo ir organizacijos vadų. Vir
šelis dail. P. P. Puzino "Tremti
nė”, praėjusį mėnesį miesto va
dovybės parodoje buvo pripa
žinta geriausiu piešiniu 1950 m., 
paskiriant autoriui medalį.

Turinyje: Pragiedruliai ir še
šėliai — gen. St. Raštikis; Vy
čiai kovoja už lietuvybės išlai
kymų—pasikalbėjimas su nau
juoju pirm. Al. Vasiliausku; 38 
metai lietuviškumo sargyboje— 
L. Valiukas; Ar galima nušauti 
kūnų į mėnulį
kas; Lietuvių Liaudies Dainos 
jauniesiems pianistams; Lietu
vių meno triumfas; Tarpusavy 
kalbėkime lietuviškai. Anglų 
sekcijoje telpa: Th© Written 
Word — M. Stark; Kristijonas 
Donelaitis—Famous Lithuanian 
Poet, Joys of Spring; Abroad the 
Kualoa — iš lietuvio kelionės 
aplink pasaulį.

"LD" adresas—9204 S. Broad- 
way, Los Angeles 3, Calif. Me
tinė prenumerata $3.00 visuose 
kraštuose. Dabar užprenumera
vę 1951 m., gaus nemokamai 
lapkričio ir gruodžio numerius.

Kanadoje galima "LD" gauti 
paskirais numeriais ir užsipre-, 
numeruoti metams pas šiuos 
platintojus — atstovus:

A. Diržys, 484 Ossington Avė. 
Toronto, — sekmadieniais po 
antrųjų pamaldų parapijos sve
tainėje ir trečiadieniais nūo 7 
vai. vak. "TŽ" redakcijoje.

Vyt. Aušrotas, 162 Gorevale 
Ave., Toronto.

Jonas Krikščiūnas, 96 Wright 
Ave, Toronto.

S. Bujokas, 1338 Downing St., 
Winnipeg, Man.

J. Pleinys, 24 Fife St, Hamil
ton, Ont
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Kodėl man patinka motervs
Tikrumoje dauguma vyru 

mėgsta moteris, bet aš nežinau 
nei vieno, kuris būtų drįsęs pa
sisakyti aiškiai spaudoje — ko
dėl?

Vyras, gyvenime nebandęs 
surišti draugystės bent su puse 
tuzino moterų, o turėjęs tik mo
tiną, atsitiktinai seserį, mylimą
ją, žmoną, ta pačia spalva nu
dažo visas kitas. -Didesniame 
būryje moterų jis arba labai 
moteriškas, arba "ponių gar
bintojas". Tai priklauso nuo jo 
amžiaus. Toks vyras nėra labai 
mėgiamas. Atsižvelgiant į ben
dras taisykles, ' vyriškis turi 
gerbti visas moteris, didesnėje 
grupėje, pats stovėdamas nuo
šaliai. Mes esame verčiami 
spręsti iš skurdaus mažyčio pa
vyzdžio ar nugirdimo. Nenuo
stabu, kad mes laikomės nudė-

patinka savo kantrume, ištver
mėje, švelnume ir kietume. Aš 
mėgstu jas dėl jų įvairumo ir 
mokėjimo žaisti taip daug rolių. 
Man moteris patinka, kad ji tuo 
pačiu laiku gali būti ir "Ieva" ir 
"Madona". Jose prasideda žmo
giškosios būtybės augimas, kas 
duoda gyvenimui reikšmę. Aš 
myliu moterį su šiomis ir viso
mis išviršinėmis ypatybėmis.

Jeigu reiktų duoti pagrindinę 
jų pamėgimo priežastį, pasaky
čiau — moteriškumas. Moters 
moteriškumas yra daug dau
giau negu fiziologiškumas. Ne- 
žūstantis patrauklumas, vyriškai 
giminei jau ryškus pas kūdi
kius— mergaites, taip kaip yra 
motinose, žmonose, moteryse ar 
mergaitėse. Moteriškumui aš 
priskiriu visus seksualinius as
pektus, kurie persunkia visą

rui. Čia yra daugiau negu pa
prastas lyčių giminingumas. 
Dažnai ta meilė tokia nesava
naudiška be priežasties ar atly
ginimo. Bet koks niekšas, valka
ta ar genijus gali turėti pasi
šventusią žmoną. Kartais mo
ters meilė stiprėja proporcingai 
nedėkingumui, kurį ji sutinka. 
Ir kas drįstų sakyti, kad kvaila 
yra mylėti?

Moterys yra Dievo didžios

idėjos įkūnijimas. Amžinas Mo
teriškumas ateina į pasaulį per 
moterį su saulės šviesa ir laime 
ir rečiau su šešėliais ir skaus
mu. Aš myliu moteris, nes mo
ters sudėtis yra gyvybė ir sap
nas. Jei esu per idealus savo 
mintyse, tcd dėl to, kad mano 
akiniai rožės spalva nuspalvinti 
moters, kuri mane myli.

G. M. White.

J. AUGUSTAITYTĖ - VAIČIŪNIENĖ

VIEŠPATIE
O taip bijau, kad man perdaug neužmokėtum. 
Aš noriu, kad paliktum truputį skolingas — 
Už juodas ašaras naktim žvaigždėtom, 
Už tas be skundo valandas, baisias ir ilgas.

Kaip vinkšną rudenį, gali mane nuplėšyt — 
Atimt akis, ausis, pritraukt liežuvį...

TnMnrMįrf kursai Tocools
Liet Kat. Moterų Draugija vi

sada šalia kitų svarbių reikalų, 
sielojosi ir specialiais moterų 
klausimais bei rūpinosi jų bui
ties pagerinimu. Tam tikslui 
steigė Žemės ūkio bei Namų 
Ruošos mokyklas mergaitėms, 
kūrė darželius, prieglaudas, or
ganizavo įvairius kursus ir pa
skaitas. Šiuo metu, esant lietu
viams išsklaidytiems po visą 
pasaulį, daugelyje vietų vėl įsi
kūrė Liet Kat Moterų Draugija. 
Nežiūrint sunkių sąlygų, jų veik
la sėkmingai plinta. Jaunesnės, 
įvertindamos vyresniųjų darbą, 
stengiasi pasekti jas.

Paskutiniuoju metu Toronte, 
-Liet. Kat. Moterų Dr-jos Mergai

čių sekcijos valdybos iniciaty
va suorganizuoti 6 savaičių ku
linarijos kursai. Paskaitos vyks
ta parapijos salėje 2 kartus į 
savaitę. Kursantės supažindina
mos su virimo ir kepimo pagrin
dais ir receptūra, šeštadieniais 
atliekama praktika. Kursus su 
dideliu pasišventimu veda p. 
Zdaržinskienė. Susidomėjimas 
kursais didelis, bet dėl mažų 
patalpų ne visas norinčias bu
vo galima patenkinti. Džiugu, 
kad ir tokiose sąlygose darbas 
randa pritarimo.

Dvi pabaltietės—latvaitė ir lietuvaitė Regina Bilkštytė 
Toronto Jarvis kolegijos mokinės per mokyklos surengtą tautų 
pasirodymą, kuriame pasirodė net 21 tautybės atstovės savais 

tautiniais rūbais

Virtuviniai moterų reikalai
moters asmenį, įskaitant ir jos 
mąstymo būdą, rengimąsi, ei
seną, kalbą, net jos kepuraitės

vėtos frazės "žema moteris" ir 
niekiname tas, kurių, mums at
rodo, negalime mylėti. Gal būt,

- tas negali būt pakeičiama. Bet; dėvėjimo būdą. Jos kalbos to-
aš apgailiu tai. Dauguma vyrų nas, gestai ir kosmetika yra di- 
prisipažįsta bent privačiai: "Ži- delis moteriškumo atskleidimas, 
r.oma, kad man patinka mote
rys, o iš jų visų viena labiau- ną karininkę sakančią naujo- 

. • n
šiai .

Aš myliu moteris: visas tas, 
kurios neišeina iš kelio—į ten, 
kame aš jų nemėgčiau. O tokių 
randu nedaug. Kodėl jas mėgs
tu, turiu pasisakyti prieš tai, ne
gu pasensiu, susimaišysiu, at
leista ar neteksiu savo balso.

Praeitame kare išgirdau vie-

biau charakteringos moteriškai 
< - : giminei, negu vyriškai.

Aš mėgstu moteris, nes jos 
yra neįspėjamos ir sunkiai kla
sifikuojamos. Jos yra vyrams 
mįslė, dėl ko jų nuomonė apie 
moterį tampa įdomi, ir be ko ji 
tokia tikrai nebūtų. Aš mėgstu 
moteris, kad jos netiki ką mato, 
nesako ką tiki, ir duoda pačios 
sau klausimus ir į juos naiviai 
atsakinėja. Aš myliu jas už jų 
linksmumą, praktiškumą už ty
lų priėmimą to, ko jos tuoj pat 
negali pakeisti, už nepasidavi- 
mą staigiai tam, ką jos gali pa
keisti. Aš jas mėgstu, kad jos 
gyvena ne vien galva. Man jos

kėms: "Atsiminkite, kad jūs esą. 
te ponios ir pamirškite, kad esa
te moterys". Būtų daug efektin
giau, jei ji galėtų pasakyti: "Bū
kite poniom jei galite, bet nie
kuomet nepamirškite nei minu
tėlei, kad esate moterys". Tas 
būtų vertęs jas pagalvoti pirm 
pasitikint dūžtančiu elgsenos 
šarvu ir būtų padėję nukreipti 
joms normalius jausmus ir troš
kimus į didžiausią laimę.

Paprasčiausia tarnaitė ir kil
mingiausia karalienė gali di
džiuotis savo moteriškumu. Mo
terys "galvoja iš širdies" ir yra 
vedinos "moteriškos nuojautos" 
ir visose padėtyse yra jausmo 
žmonės. Jos pasiekia puikiausių 
rezultatų. Pesimistas vokiečių fL 
losofas Šopenhaueris parašė 
kartą novelę, norėdamas įro
dyti, kad moteris neturi sielos. 
Aš norėčiau tikėti arba tai, arba 
kad moteris yra tik siela.

Bet iš visų moters bruožų 
i brangiausiu yra jos meilė vy-

Bet neatimki man tėvynės džiaugsmo
Ir neišmesta kaip žvejys ant kranto žuvį.

Neatimki tos, kuri prie Baltijos prigludus veidu. 
Nei tos, kuri man niekad sapnuose nebesumirgo.
— Jei kas užnuodytas strėles širdin man leido - 
Nebeatimki mano greitakoje laisvės žirgo.

Man rodos, kad perdaug jau man Tu duodi.. < 
Ir aš, nebridus gilaus taigų sniego. 
Nebūsiu pašaukta į pažadėtą žemę. 
Kurioj seniai mėnulio naktimis nemfogrr.

Nylono dėvėjimas
Kai kas suabejoja—ar nailo

nas yra šiltas ar šaltas? Nuo
stabu, atsakymas yra taip ir ne. 
Vasaros metu nieko nėra,vėsės 
nio, kaip ' nailono naktiniai 
marškiniai ar bliuskutė. Kai tik 
atšąla, pastebėsi kaip maloniai 
šildo nailono megstinis ar ko
jinės. Taigi, nailono išdirbiniai 
yra ir šalti ir šilti. Kodėl jie šal
ti? Dėl savo plonumo, pro kurį 
nepaprastai lengvai praeina 
oras. Kas juos padaro šiltais? 
Storumas ir siūlų konstrukcija, 
kas sudaro gerą oro izoliatorių.

Plačiausiai vartojamos nailo
no kojinės. Jų ilgesnis ar trum
pesnis dėvėjimas priklauso nuo 
daugelio dalykų: konstrukcijos, 
dydžio, rūpestingumo aunantis.

* t

bei prisegimo ir kojinių siūlelių 
storio.

Norint išvengti kojinių išbėgi
nių ir pasitraukimų, reikia švel-; 
numo. Rūpinkis,kad _ nebūtų ’; 
šiukščios rankos ir nelygūs na-i 
gai. Džiovink jas ant lygios vir-n 
velės ar lazdelės. Nusimauk žie i 
dus, kai aunies. Laikyk jas po-! 
pierinėse dėželėse ar suvynios 
tas popieryje. Atsimink, kad tin-;> 
karnas dydis ir ilgis tavo kojai1 
yra svarbus ilgesniam dėvėji-Į' 
mui. Jei jos per ankštos, greit; 
pertempiamos; jei per laisvos,? 
greit pasitraukia akys. Nailone^ 
kojinės, kaip ir daugelis lengvų ? 
nailono išdirbinių, neprosina1- 
mos. i?

PASKAITYTI IR PAGALVOTI

Dauguma iš mūsų žino kaip 
nepasakyti nieko, maža ži
no — kada.

Namai yra vieta, kurion gali 
ateiti jos neužtamavęs. Anon. 
Siela yra visuomet nuspalvin
ta laisvalaikių mintimis.

Dean Inge.

Meilė yra kelionė į naują ne
žinomą kraštą; jos ilgumas; 
kaip ir kiekvienos kitos kelio
nės, priklauso nuo to, ką tas 
kraštas turi tau parodyti. Ten 
turėtų būti miškai su tyliais 
tankumynais, kuriuose gyve
na ramybė; šviesūs gyvybės 
upeliai; švarūs miestai, pa- 
tatyti ant pagrindo gražių tra
dicijų ir išpuošti aukštais reli
gijos ir mokslo bokštais; ža
liuojantys laukai, kur gimsta 
paprasčiausia mintis ir jaus
mas ... ir kalnai taip aukšti, 
kad lipančio į vieną iš jų žmo
gaus kvėpavimas patampa 
toks gilus ir nežinomas eili
niams žmonėms. Dienos metu 
žemė po jų kojomis išsitiesia 
kaip aiškus atskleistas žemė
lapis, o nakties metu žvaigž
dės taip priartėja, kad, rodos, 
ranka pasiekiamos. Tokiame 
krašte žmogus gali gyventi 
amžinai. Rebecca West.

Jautienos kepsnys

> Imti 1 klg. jautienos, 2 šaukš
tus sviesto, 1 svogūną, truputį 
' porų,, salierų ir petruškų, 1 lau- 
?ro tapą, 5 pipirus, 3-4 šaukštus 
vandens ar sultinio, 100 gr. lo

pšinių, 1 stiklinę marinato- ir 
p druskos.
p Nuplautas mėsos gabalas iš- 
P mušamas, pamarinuojamas ar- 
Pba ištepamas provanso alyva. 
?(Mėsa mušama per sudrėkintą 
?ir nuspaustą lininę medžiagą, 
?į kurią ji įvyniojama. Tada mė- 
'Sos forma nepasikeičia). Po 1-2 
vai. marinuota mėsa gerai nu- 

? sausinama ir, jei liesa, pri- 
? smaigstoma supiaustytų ketur- 
pkampių pailgų lašinių gabaliu- 
pkų, ištrinama pipirais, aptepa- 
ma tirpintu sviestu ir įdedama 

p į riebalais išteptą ir daržovių 
P prieskoniais išbarstytą skardą 
P Kepama karštoje, krosnyje. 

; Kai mėsa pageltonuoja, palais
tomo karštu vandeniu ar sulti-

niu. Vėliau dažnai laistoma at
siradusiu skystimu. Jei skysti
mas išgaruoja, dapilama ver
dančio vandens. Jei -ima iš vir
šaus degti—Aiažinamas kros
nies karštis arba mėsa apden
giama sudrėkintu ir nuspaustu 
pergamentiniu popierių.

Kai, įdūrus šakute sunkiasi 
šviesus skystimas, mėsa išima
ma, ataušinama ir skersai rau
menis, truputį įstrižai, aštriu pei
liu supiaustoma plonomis skilte. 
lėmis. Pusdubenyje mėsa iš šo
nų apdedama įvairiomis troš
kintomis daržovėmis ir užpila
ma padažu', kuriame kepė mė
sa. Padažas paruošiamas taip: 
į skystimą, kuriame mėsa kepė, 
įberiama šaukštas miltų, gerai 
išmaišoma, kad nebūtų gru- 
muliukų, pavirinama, įpilama 
2-3 šaukštus grietinės, pakaiti
nama, pagal skonį įdėdama 
druskos ir perkošiama. Pada
žą galima paduoti ir atskirai.

PAULIUS IUBKUS

MOTULEI

JONĖS ATSAKYMAS
PASKUTINIU laiku gavau iš Jonės porą laiškų. Ji gyvena 

Fuesseno kalnuose ir taiso sveikatą. Mat, dėl silpnų plaučių jai 
komisija į JAV įvažiavimą atidėjo metams.

Savo pirmesniajame laiške Jonė rašė, kad ilgesnį laiką be
gyvendama kalnuose ji buvo beužmirštanti komisijos padarytąjį 
smūgį. Dažnai skaitydama įdomias knygas, gaudama viltingus 
bei guodžiančius sužieduotinio Liudo, išemigravusio New Yor- 
kan, laiškus, ji, galima sakyti, ir visiškai buvo atgavusi dvasinę 
pusiausvyrą. Bet štai, paskutiniajame laiške, jau iš pat pradžių 
ima skambėti liūdna gaida.

— Mielasis bičiuli, — pradeda savo laišką Jonė, — praeitą 
antradienį turėjau didelį sukrėtimą. Liudo laiškas iš JAV mane 
galutinai išmušė iš pusiausvyros. Trumpai nusakant, jis pasi
giria gerai įsikūręs, turįs gerų progų mokytis anglų kalbos, radęs 
šaunių kompanijų. Susipažinęs su viena amerikiete, kuri savo 
"karu" gana dažnai jį pavažinėjanti po didmiestį. Visi jos gimi
nės jau atvira bumą kalbą, kad mes, esą, sudarytume gerą porą.

— Atrodo, jei tik norėčiau, — rašo toliau man Liudas, — gal 
ir laimę surasčiau. Ką gi, New Yorke, tai ne Kaune — reikia 
prisiderinti prie naujo gyvenimo, papročių ir automobilinio tem
po. Laikas eina, kaip vanduo, nė išsimiegoti negali. Reikia 
labai ir labai apsisukti. Galop, kažin ar beverta snausti, juk mes 
senstam. Skubink atvažiuoti, jeigu ne, atleisk, gali viskas kitaip 
virsti, nes man ir ištvermės gedi pritrūkti... —

— Tu įsivaizduoji, mielasis drauge, kuriam noriu čia kaip 
senam pažįstamam pasiguosti, — tęsia savo laišką Jonė, — 
kokie išgyvenimed gedėjo kilti memo širdyje, gavus tokį ledšką. 
Juk Liudui labai aiškiai buvo žinoma, kad tik po metų aš galėsiu 
Amerikon patekti ir tai dar netikra. Rodos, jei kas su kuolu per 
galvą būtų smogęs, dūžis nebūtų buvęs toks žiaurus kaip nuo 
Liudo plunksnakočio. Galvojau: pasiutus Amerika, o gal tik DP 
širdis, kurioje amerikonizmo daigai jau iš anksčiau glūdėjo, gi 
dedbar jie ėmė išlįsti, radę pertogias sąlygas. Europoje Liudui 
užteko ištvermės 7-niems metams, per kuriuos išblėso jo pirmo

mas. Man gi, atseit antrajai pokario aukai "sulikviduoti" ima 
pakakti ir 7 savaičių.

— Iš karto norėjau plūstis, — rašo Jonė savo laiško pabai
goje, — norėjau iškeikti visam amžiui vyrų nepastovumą, iš 
kitos pusės norėjau dar priminti gražiausias prisiminimų valan
das, bet staiga mano ausyse suskambo kažkokia gedulo maršo 
gaida. Įsiklausiau. Taip, tai "Tannhaeuserių" operos laidotuvių 
melodija užplūdo mano girdos jausmus, apėmusius vėliau, rodos, 
mane visą. Ta gaida man neleido ištarti jokio priekaišto žodžio 
Atmintin grįžo net ir tos, daug kartų dar Kaune matytos operos 
herojaus žodžiai:

"Mirties šešėliais miglos dengia žemę, 
Kalnai ir kloniai ūkanom aptemę.
Kalnų mėlynių ilgisi širdis,
Bet ją taip gąsdina tamsi naktis..."

Bet po valandėlės melodija ėmė nykti. Pamažėle rimau, sten
giausi valdytis, malšinti įsisiūbavusius pykčio jausmus. Supra
tau, kad žmogus negali likti be amžiaus ir aplinkumos įtakos. 
Gi mūsasis amžius ieško patogaus gyvenimo, heroizmui kasdien 
bastant. Tiesa, mintijau toliau, be herojų, kenčiančių titanų kan
čias Sibire, be partizanų, miškų olose vedančių savo gyvenimą, 
paaukojimą tėvų žemės atdūsiui, dar nemaža yra pasaulyje iš
sibarsčiusių tėvynainių, garbingų žmonių, kurių širdyje heroiz
mo dvasia iki grabo lentos neišblės. Deja, kaip gaila tų, kurhj 
dvasią apėmė tamsios nakties snaudulys. Kaip gaila tų, kurie 
pasipylę į miestų šaligatvius susimaišė su iškamšų eisena.

Kai šiokios pesimistinės mintys, įsižiebusios iš mano pėrgy- 
venimo, nukrypo į šių dienų amžiaus pilkumą, užėjo tartum antra 
nuliūdimo banga: skausmas dėl visos žmonijos pilkos ateities. 
Ir čia, pajutusi, kad manieji išgyvenimai tėra visos žmonijos blū i 
dinėjime tik smulkių smulkiausioji dalelytė, — kažkaip susira-1 
minau antrą kartą. Šioje nuotaikoje susikaupusi, jau galėjau 
visai ramiai savo buvusiam sužieduotiniui parašyti:

— Liudai, Tau laimės aš linkėjau mūsų gražiausiomis meilės 
dienomis, nenustoju jos linkėti ir dabar, kai tos dienos baigias!. 
Vieni žmonės gyvenime vadovaujasi protu, sąžine, kiti Jaus
mais, automobiliu ir pan. Aš laisva valia atsisakau lenktyniucH 
su "karo" savininke. (Argi pėsčiąją! tai būtų ir prasminga?). Nuo 
šiol mano meilė — kalnų mėlynėms! Būk laimingas, Liudai, ir 
atydus, kad Jūsų "karas", išskridęs iš naujosios meilės plento 
ribų, neatsitrenktų Į betoninį elektros stulpą... — baigia savo 
laiška Jonė. A. Lūšnaiti*.

Iš visų gyvenimo džiaugsmų, i 
kurie ramiai apgaubia žmo
gų poilsio metu, nieko nėra 
didesnio, labiau gaivinančio, 
nieko naudingesnio plačiau
siuose viso pasaulio jaus
muose kaip žemės grožio mei
lė. Kai kurie žmonės to ne
jaučia, kad natūraliam pa
sauly yra daug grožio, aš 
sakyčiau: ugdyk tą jausmą 
ir skatink jį kiekvienu atveju, 
kada tik gali. Apsvarstyk Į 
metų laikus, pavasario i 
džiaugsmą, vasaros puiku- i 
mą, saulėleidžio spalvas ru- , 
denį, jautrumą ir gracingumą - 
nuogų žiemos medžių, sniego < 

. grožį, grožį šviesos vandeny- < 
je ir ką senieji graikai vadi- ; 
no — "neišmatuojamą jūros ; 
šypseną". Tuomet tu gyveni- ; 
me nustosi daug sunkių va
landų, nes mažiau sunaudosi ; 
laiko menkoms ir varginau- ] 
čioms mintims.

Vicount Grey, i

L Operos solistė Iz. Motiekai
tienė kartu su žinoma pianiste 
J. Rajauskaite lapkričio 26 d.

Recital Hali.

MOTULE, eik ant aukšto kalno. 
Pažvelk į vakarus rausvus. 
Pro skliauto debesėlį švelnų 
Matysi mariose laivus.

Tai aš plaukiu laivais juodais 
Ir savo liūdesį nešuos!
Man kužda — puošiasi žiedais 
Žiemužė tolimuos kraštuos!

Ne man vėl Baltijos. iškilti
Ir žengt į krantą gintarų 
Ir Žilvyno karaliaus viltį 
Pamesti kvepiančiu baru..'.

Pamok, Motule, nuo krantų, — 
Tegu skarelė man plazdės! 
Pajuodusiais laivais skrendu 
Palaidot liūdesį širdies!

O PAULI, mielas klajūnėli.

Sugrįžk, keri saulė įdienojus

Liet. Kat Moterų Draugijos
Centro Valdybos pirmininkės 
A. Užupienės naujas adrešas: 
83 Galley Ave., Toronto, Ont.

Naktužės be tavęs

Ne tau ten saulė skaisčiaveidė
Ir miestai rožėm prasiskleidę,
Į laimę nenuves... 
r

Tik ant gimtinės slenksčio seno
Ir liūdesys džiaugsmu sruvena.

Sugrįžk, klajūne, pas mane!

Jei bus durelės uždarytos

Tenai kuždės tau žolynėlis. 
Bučiuos vėjelis pasikėlęs.
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Iš plataus pasaulio
Nauja formulė dėl Veldėtuos 

apginklavimo
Vokietijos apginklavimo rei

kalu Atlanto pakto valstybės 
iki šiol negalėjo susikalbėti dėl 
to, kad JAV siūlė organizuoti 
vokiškus vienetus iki divizijų, o 
Prancūzai nesutiko su dides
niais vienetais kaip batalijonas. 
Dabar Atlanto pakto karinių 
atstovų konferencijoje priimtas 
kompromisinis sprendimas, kad 
vokiečių kariuomenė būtų for
muojama pulkais po 4000 kiek
vienas, kurių 3 sujungiami į 
atskirus vienetus, lyg divizijas, 
kurios betgi yra tiesioginėje 
Vyriausiojo jungtinės kariuome
nės vado žinioje.

Britų siūlymai kinams iš 
Korėjos išprašyti

D. Britanija ruošianti planą, 
’kuris turėtų privesti prie kinų 
pasitraukimo iš Korėjos. Esą, 
britai maną, kad reikią Kinijai 
oficialiai užtikrinti, kad JT pa
jėgos nepažes Mandžiūrijcs 
sienos, kad jos nenori išplėsti 
karo ir Korėjos Mandžiūrijos pa
sieniu bus sudaryta neutrali zo
na. Tai nenauji siūlymai, bet 
jie iekad nebuvę pareikšti Kini
jai oficialiai.

Kažin ar sutiks tos valstybės, 
kurios kom. Kinijos dar nepripa
žįsta ir su ja visai nesikalba. 
Užtikrinimas juk reikštų pripa
žinimą.

Pagal paskutinį pranešimą 
D. Britanija, susižinojusi su kito
mis valstybėmis, nutarė pasiųs
ti Peipingo vyriausybei nota, 
kurioje išdėstys tuos pačius da, 
lykus. Britai mano, kad tai tu
rėtų kinus nuraminti ir privesti 
prie susitarimo.

— LONDONAS. — D. Brita
nijos karių Korėjoje iki lapkričio 
16 d. žuvo 51, sužeisti 158, din
gę 5.

— ROMA. — Italijos vyriau
sybė skubos keliu dar prieš Ka
lėdas nori pravesti įstatymą 
prieš atbundantį fašizmą, jau 
turintį pusę milijono narių.

Neįsileis savo piliečių

Komunistinė Lenkijos valdžia 
pastangas sugrąžinti savo pilie
čius nutarė baigti. Atstovybėm 
išleista instrukcija nespausti,’ 
kad svetur gyveną lenkai palai, 
kytų pilietybę ir lenkiškus pa
sus. Pasų pratęsimo formulėje 
buvusi klauzulė, kad paso sa
vininkas gali vykti į Lenkiją, 
panaikinta. Norint grįžti į Len
kiją ir jos piliečiai turi gauti 
įvažiavimo vizas.

Žydai katalikams

Šimtmečio sukakties nuo Ka
talikų Hierarchijos Anglijoje at
naujinimo proga Vyriausias' 
Anglijos Rabinas Dr. Israelis 
Brodie pasiuntė Westminsterio 
Arkivyskupui Kardinolui Griffin 
sveikinimo telegramą. Telegra
moj tarp kitko linkima, kad reli
ginės tolerancijos dvasia, Die
vui padedant, būtų išplėsta ir 
tuose kraštuose, kuriuose dabar

Konuuctas del bgipto i 
t 

' Britų vyriausybė, nedalyvau. i 
jant vyresniesiem^ ministe- 
riams, kurie buvo Olandų kara
lienės Julijonos priėmimo iškil
mėse, nutarė sulaikyti išsiunti
mą Egiptui 16 tankų tol, kol ne 
bus tikra, kad 1936 m. sutartis 
bus pratęsta, nes kitaip jie gali 
būti panaudoti prieš pačius bri
tus Sueso zonoje. Kiti dar nuro
dinėjo, kad jie galį būti panau
doti prieš Izraelį.

Dėl šito nutarimo dabar kilo 
didelis triukšmas. Konservato
riai kelia balsą ir priekaištauja 
vyriausybei, kam apleidžiamas 
Egiptas, nors Bevinas jau buvo 
pareiškęs, kad prekyba su Egip
tu bus tęsiama. Jei šio įspūdžio 
įtakoje iškils-pasitikėjimo klau
simas, vos 5 daugumą teturinti 
Vyriausybė gali ir nuvirsti.

Bėgliai Iš Lenkijos

Iš Lenkijos į Švediją pabėgi
mai kartojasi veik kas dien. 
Vieni bėga lėktuvais, kiti lai
vais ar laiveliais. Jų likimas 
betgi labai nevienodas. Taip, 
pav., viena bėglių grupė, bė
gusi mažu laiveliu, išvarginta 
audros, buvo išgelbėta iš jūros 
lenkų laivo plaukusio iš Danei- 
go į Trelleborgą. Kai laivas at
plaukė į uostą, Švedų policija 
pareikalavo bėglius išduoti. Kai 
kapitonas atsisakė tai padaryti, 
policija įėjo į laivą ir pati juos 
pasiėmė.

O Lulla uoste buvo priešin
gas atsitikimas. Iš lenkų laivo 
pabėgę 2 įgulos nariai policijos 
buvo suimti ir perduoti kapito
nui. Kodėl? Manoma, kad poli
cija tuos "bėglius" palaiko spe
cialiai atvežtais šnipais.

Kinų nacionalistų žiniomis, 
Sovietai į Mandžiūriją pasiun
tę 8 savo divizijas. Kiek anks
čiau prisiuntę 100 lėktuvų ir 
daug karinės medžiagos.

Mao-Tsetungas konferuojąs 
Mukdene su maršalu Žukovu ii 
su Š. Korėjos premjeru Kim-Il- 
Sungu—

Nacion. Kinai nusileidžia
Nac. Kinų atstovas, matyda

mas, kad jo rezoliucija, siūlanti 
sudaryti komisiją, kuri ištirtų, 
kokį pavojų taikai sudaro So
vietų teikiamoji pagalba kom. 
Kinijai, nesurinks reikalingos 
dviejų trečdalių daugumos, pa
reiškė, kad nespirsiąs tą rezoliu. 
ciją balsuoti, paliekąs tik ją ap
svarstyti. Rezoliucijoje buvo nu
rodyta, kad Kinijoj esą 45.000 
sovietų agentų.

Ši rezoliucija buvo svarstyta 
politiniame komitete ir nutarta 
ją persiųsta vad. mažajam ple
numui.

Didysis britų rūpestis
Šio meto britų didysis rūpes

tis yra ar Marshall!© plano su
mos bus nutrauktos, ar gal tik 
sumažintos ar pagaliau ir toliau 
duodamos. Dėl to daug aiški
namasi ir konferuojama specia
listų finansininkų ir politikų.

Naikina katalikų įstaigas
Lenkų komunistinė vyriausy

bė nusavino garsųjį Wejherowo 
auklėjimo institutą Pomeranijo
je, kurį iki šiol vedė seserys vie
nuolės. Vienuolės buvo iš mo
kyklos išmestos. Panašūs da
lykai atsitinka ir kitose Lenkijos 
dalyse.

— FRANKFURT a, M. — Vo 
kietijos socialdemokratai reika
lauja, kaj* prieš sprendžiant Vo
kietijos apsiginklavimo klausi
mą būtų visuotini rinkimai, at
seit, kad visa tauta tuo reikalu 
pasisakytų.

— BELGRADAS. — Albani
jos gyvenimui vadovaują 3000 
sovietų instruktorių.

SPORTAS
Toronto*

Vyties krepšininkai 5-sias- 
rungtynes prieš West Toronto- 
penketuką pralošė 3145 (9-21). 
Šis jaunų vyrukų, vienetas iki

Kinai karo su JAV nenori

Lapkričio 22 d. kiniečiai 27
. v. ....... * sužeistus amerikiečius grąžinosiaučia rasinis ir religinis per-1. , , ,

KANADOS ŽINIOS

sekiojimas. Kardinolas Griffinas 
Didžiajam Rabinui padėkojo 
ypatingai už jo pasisiūlymą 
drauge veikti prieš tikėjimo per
sekiojimus.

Korėjoje jau šalta

Žiemos šalčiai JT karius Ko
rėjoje užklupo nepasiruošusius. 
Buvo manoma, kad karas bus 
baigtas iki žiemos, tad laiku šil
tos dangos nebuvo atgabenta. 
Dabar, kai temperatūra krito 20 
laipsnių žemiau nulio, kai daug 
kur sustojo peršalę mašinų mo
torai, šilta danga skubiai ga
benama lėktuvais. Gabenama 
ji amerikiečiams, gabenama 
britams ir kt, o taip pat ir pie
tų korėjiečiams. Ir viską turi 
JAV pristatyti. Britai paprašę 
net arktikos miegamųjų maišų. 
Bet šių amerikiečiai nesutinka 
duoti. Esą, miegant įlindus į 
maišą perdaug pavojinga būtų 
raudonųjų puolimai.

į jų dalinius. Sužeistieji pasako
ja, kad su jais buvę elgiamasi 
gražiai ir vertėja jiems kasdien 
kartojusi, kad: 1. Kinai nenorį 
kariauti su amerikiečiais, 2. kad 
amerikiečiai sulaužę pažadą 
neperžengti 38 paralelę ir 3. 
kad kiniečiai norėję tik prideng
ti Yalu tvenkinius bei hidro jė
gaines.

Belgijos katalikų kova su 
masonais

NESIGAILĖSITE!ATSILANKYSITE
_ Čia tikrai erdviausioje Toronte lietuviškoje valgykloje __

; 1002 Dundas W. (pora minučių kelio nuo lietuvių bažnyčios)
1 Jūs gausite pigiai, sočiai ir skaniai pavalgyti dideliu pasirin- ■ 
i kimu lietuviškų ir kanadiškų valgių ir nusipirkti išsineštinai I 
, krautuvių kainomis įvairių maisto gaminių naujai atidaryra-, 
; me Delikatesų skyriuje. Čia gausite ir nakvynę.
j Atidaryta nuo 6 ved. ryto ild 11 vaL vakaro. Tel. ME 0023.
i Su pagarba sav. A. Šmigelskis c

VESTUVĖMS, KALĖDOMS ir GIMIMO DIENAI DOVANAS 
geriausiai pirkti europietiško meno ir rankdarbių 

gamybos — prekybos įmonėj ’

Art Handicrafts - Walter Koppel
609 YONGE ST. TORONTO. TeleL PR—4596

Savininkai — estai. Atidaryta nuo 10 v. ryto — 9 v. vak.
Čia parduodami:

• meniškai ranka išpuošti odos išdirbiniai
• sidabro ir aukso meniški išdirbiniai

• keramikos ir parcelano išdirbiniai
• meniškai išpjaustyti ir išdeginti medžio drožiniai

• audiniai ir mezginiai
• europietiški bedded ir tt.

Priimami užsakymai pagal Jūsų asmenišką pageidavimą

Belgijos 
gausūs ir galingi. Jie yra socia
listų, liberalų ir kitų kairiųjų 
partijų nariai, arba dažniausia 
jų vadai, ir užima svarbias 
valstybės vietas valdymo ir 
švietimo ministerijose. Tačiau 
per paskutiniuosius rinkimus 
susivieniję katalikai' laimėjo 
daugumą dėl dviejų pagrindi
nių programos dalykų: kad ka
ralius grįžtų į Belgiją ir kad ka
talikiškom mokyklom būtų su
teikta valstybinė parama. Iki 
šiol jas išlaikė katalikai tėvai 
savo lėšomis. Katalikų partijai 
valdyti trugdo labiausiai maso
nai. Iškovojus valtybinę para
mą katalikiškom mokyklom, 
tuomet įvyks visiškas masonų 
pralaimėjimas, nes jie smar
kiausiai kovoja prieš karalių ir 
katalikiškas mokyklas.

— NAUJORKAS. — Lapkri
čio 22 d. Long Island susidūrus 
dviems traukiniams žuvo 75 
žmonės.

masonai yra labai

NESIGAILĖSI, 
jei pasitarsi prieš pasirašy 
damas namų pirkimo—par

davimo dokumentus
Br. SERGAUTIS vertėjas 

tarpininkauja įvairiose įstai
gose, padeda sutvarkyti imi

gracijos reikalus, daro 
vertimus.

Kanados ir D. Britanijos 
prekyba

Konservatorių atstovui nuro
džius, kad D. Britanija turėtų 
vesti gyvesnę prekybą su Kana
da, D .Britanijos užjūrių preky
bos ministeris Bottmlėy pareiš
kė, kad žaliavų importas iš Ka 
nados augąs. Tikimasi, kad 
1951 metais jis prašoks 1940-50 
m. importą ir pasieks 1947 m. 
lygį. Tačiau esanti kliūtis, kad 
pav. medžio, popierio ir kaiku- 
rių kitų dalykų Kanada nepar- 
duo’danti tiek, kiek D. Britanija 
norėtų pirkti.

Kanados gaminiams pirkti 
esanti kliūtis dolerių trūkumas. 
Bet esą imamasi priemonių pa
laikyti nors esamą apyvartą. 
Bekono ir sūrio būsią nupirkta 
tiek, kiek Kanada pajėgianti 
pagaminti. Kenuotų lašišų D. 
Britanija nupirkusi už $5.000.000 
ruošiantis nupirkti už $2.500.000 

į obuolių. Norėtų, esą, pirkti pa
šarinių grūdų, bet negalinti 
pirkti dėl stokos dolerių. Jei jų 
pirktų, turėtų atsisakyti nuo kitų 
maisto produktų. D. Britanija, 
esą, galėtų dar daugiau pirkti 
Kanadoje, jei ši jai suteiktų to
kias pačias sąlygas, kaip duo
da Olandijai, iš kurios lašišas 
ima 90% svarais ir tik 10% do
leriais.

Dėl eksporto į Kanadą minis
teris pasidžiaugė automobilių 
pramonės veikla. Esą, jei visos 
pramonės šakos tiek pat eks
portuotų į Kanadą, dolerių trū
kimo nesijaustų.

— OTAVA. — Kanados bu
vęs karo atašė Varšuvoje pulk. 
Įeit. E. W. Cutbill paskirtas į 
vyr. būstinę. Naujo atašė Len

kija neįsileido.
— OTAVA. — Praėjusiais 

metais visoje Kanadoje buvo 
54.500 gyv. namų gaisrų. Nuos
tolių padaryta už apie 65 mili
jonus doleriu.

Valdžia parduos sviestą

Kanados vyriausybė paskel
bė paleisianti į rinką savo san
deliuose laikomą supirktą svies
tą. Ontario ir Quebec provinci
jose būsią pardavinėjamas i 
rūšies sviestas po 57 centus, o 
kitose atatinkamai transporto 
kaštams nuo gamybos vietos— 
Britų Kolumbijoje po 56, Saska- 
eevane po 53 ir tt.

Pardavimas bus pradėtas 
nuo gruodžio 1 d.

Vyriausybė tą sviestą žiemos 
metu supirko po 58 c., o vasarą 
po 53 centus. Jo esą 33 mil. sv.

rodo lengvai taps turnyro nu
galėtoju. Komandą sudaro jau
ni žaidėjai pasižymį tiksliais 
mėtymais, staigiomis pasuolė
mis, bendrai geru sviedinio val
dymu. Pirmame kėlinyje mūsų 
vyrai sukovojo visai blankiai, 
kada antroje žaidimo dalyje jau 
šiek tiek "apšilo" ir pradėjo su
sigaudyti padėtyje, buvo per 
vėlu išlyginti pasekmę. Šį kartą 
liet, pusėje žaidė ir taškų lai
mėjo: Mackevičius 6, Duliūnas 
7, Ignatavičius 11, Kalibatas 
7, Žukas 0. West Toronto ko
mandai — Karabin 14, Sahia- 
dac 11, Stulac 7, Baida 6, Man- 
dryk 4, Fico 2, Boguski 1.

Ta proga norėtųsi atkreipti 
klubo vadovybės dėmesį į jau
nių krepšininkų prieauglio vie
neto sudarymą. Iki šiol čia jo
kios pažangos nepadaryta. Ar
gi Toronte tokioje gausioje liet, 
kolonijoje neatsiras jaunuolių 
besidominčių mūsų mėgiamuo
ju krepšinio žaidimu. Futbolinin
kai buvo kiek apdairesni, nes 
šios vasaros sezono pabaigoje

Kanadoj nuo džiovos miršta 
mažiaumen

Dabar Kanadoje iš 100.000 
gyventojų nuo džiovos miršta 
vos 15 per metus. Tai mažiau
sias skaičius pasaulyje. Onta
rio provincijoje pritaikius nau- { neapsiėjo nei vienų rungtynių 
jojo įstatymo priemones tikima- 
si, kad tas skaičius puls iki 12.

EDMONTONAS. — Lap
kričio 21 d. 17 vagonų trauki
nys, vežęs į Fort Lewis Kana
dos specialiosios brigados dali
nį, prie Jasper, Albertoje, susi
dūrė su kitu traukiniu. Žuvo20, 
sužeista 61. Karių žuvo 14. 

t — OTAVA. — Galimas da
li* - •_!. • -i m lykas, kad Kanadoje netrukusMažiau girtųjų nusikaltimų / 

bus atgaivinta oro- gynybos 
Kai vienas Jungtinės Bažny- j ministerija, po karo panaikinta, 

čios dvasininkas prikišo Toron f Ministeriu greičiausia būsiąs C. 
to majorui, kad esą perdaug 
plečiamas svaigiųjų gėrimų 
parduotuvių bei girtavimo įstai
gų, policija paskelbė, kad girtų, 
prasižengusių Liquor Control 
Act sulaikytojų skaičius esąs

G. Power, kuris buvo karo metu.
— OTAVA.—Statistikos biu

ras praneša, kad spalio mėn. 
užsienio prekyba pasiekė aukš
čiausio laipsnio. Eksportuota už 
$318.900.000, o importuota už

sumažėjęs. Dabar tokių prasi- $323.700.000. Į JAV eksportuo- 
žengėlių esą mažiau negu buvę 
1912-13 m., kai Torontas teturė
jo vos 400.000 gyventojų, f.y.
2,5 kartų mažiau.

ta už $2Į07.400.000, o iš jų im
portuota už $213.700.000.

9 Irene Ave. Toronto. LO356S

jaunių talkos.

• Po penkių sekmad žaidi
mų krepšinio turnyre pirmauja 
West Toronto, juos seka su vie
nu pralaimėjimu St. Vlad's, to
liau MUN, Mustangs; Lietuviai, 
St. "Stan’s, Jugoslavai, Macedo
nia.

• Lietuviai šachmatininkai 
greit pradės žaisti komandinėse 
miesto pirmenybėse, ginti savo 
meistrystę. Šįmet premier lygoje- 
dalyvauja 6 komandos: Ukrai
na, Gambit, CYMCA, Hart-HoU- 
se ir estai. Praeitą sekmadienį 
lietuviai sužaidė draugiškas 
rungtynes prieš CYMCA II-ją- 
komandą. Laimėjo lietuviai 5-1 
santykiu. Vytį atstovavo: Matu- 
sevičius, Paškauskas, Stepaitis, 
Rimas, Simonavičius, Sirutis.

PASAULIO LIETUVIŲ KULTŪROS ŽURNALO

Nauja lietuviška valgykla Restaurant EUROPA
Didžiausias pasirinkimas įvairių patiekalų (12-18) rūšių 

pagamintų prityrusių virėjų. Jaukios patalpos.
Greitas patarnavimas. 756 Queen St W. Toronto

BR. BUKO WSKA. R. a

AKIU SPECIALISTE

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6 
Pirmadieniais ir ketvirtadie
niais priima taip pat 7-9 p.p. 
386 Bathurst St Toronto

TeL EL—6515

Dr. William J. Zinchesin
B.A., M.D., L.M.C.C?

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Priėmimo valandos 2—4.30 ir 

7—9 po pietų.
386 Bathurst St Toronto

TeL WA1344:

Tikrinu akis ir pritaikau akinius 
suaugusiems ir vaikams.

Priėmimo valandos: kasdien

Sekmadiencds paged susitarimą
55 St John's Rd., W. Toronto, 

(kampas 94 Laws St) 
TeL LYndhurst 0052

Lietuvis radio mechanikas
L. KOCIUS

949 DUNDAS ST. W. iMtoH Betavfų bažnyHo* TeL WA1691 
priima pataisymui visų rūšių radio aparatus. Darbas at
liekamas gerai Ir sąžiningai. Kreiptis nuo 9 iki 2 vai. popiet

Paisymui pcdlkfl gcfflma bet kuriuo metu.

Aparatas sustojusiai širdžiai 
išjudinti

Toronto universiteto medicin. 
fakulteto du gydytojai — J. C. 
Calaghan ir W. G. Brigelow — 
metiniame JAV gydytojų, suva
žiavime Bostone spalio 23 d. 
padarė pranešimą apie elektri
nį aparatą, išbandytą su gy
vuliais, su kuriuo, sustojusi šir
dis priverčiama vėl veikti ir va
rinėti kraują. Esą vilčių, kad pa
galba šio aparato nenormaliai 
veikianti širdis galės būti palai
koma normaliame ritme tiek il
gai, kad galėtų veikti normaliai 
sava jėga. Jis galėsiąs tikti taip 
pat prie daugelio sutrikdymų 
dėl įvairių laikinų ligų veikimo.

NAUJA MODERNI LIETUVIŠKA

Vyrišky rūby krautuvė
Paltai ir kostiumai parduodami gatavi ir siuvami pagal jūsų 
užsakymą. Skrybėlės, megztukai, viršutiniai ir apatiniai balti- 

, niai, kojinės, pirštinės ir kt.

Visų dalykų didelis pasirinkimas.

Kainos lietuviams — geriausios. Prašoma atsilankyti ir įsiti
kinti dėl jums daromų nuolaidų.

Sav. C. SALMONAITIS

DERBY MEN’S SHOP
2576 YONGE ST. TORONTO TEL: HY—9624

į VISIEMS LIETUVIAMS ’ l;

I Vestuvines nuotraukas nemokamai
j; fotografuoja tik

į STS WELLINGTON ST. W. TORONTO, TEL PL 5717

PLATINIMO VAJUS 
lapkričio, gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais

AIDAI yra mokslo, literatūros bei meno ir visuomeninio gy
venimo mėnesinis žurnalas.

AIDAI puoselėja tautinę kultūrą ir savo puslapiuose talpina 
lietuvių mokslininkų, rašytojų ir menininkų naujausius 
kūrybos darbus.

AIDAI apjungia visus pasaulio lietuvius, kuriems rūpi lietu
viškoji kultūrinė kūryba, tautinės gyvybės išlaikymas 
ir Lietuvos nepriklausomybės atgavimas.

AIDUS redaguoja redakcinis kolektyvas sudarytas iš žymių 
lietuvių kultūrininkų su rašytoju Ant. Vaičiulaičiu prie
šakyje.

AIDŲ prenumerata metams: JAV ir Pietų Amerikoje $5.00; 
Kanadoje — $5.50 (kanadiški $6.00); kituose kraštuose 
— $6.00. Atskiras numeris JAV — 50 c.; kitur — 55 c.

AIDŲ adminisracijos adresas: AIDAI, Kennebunk Port, Me.
VISI KVIEČIAMI Į KULTŪROS ŽURNALO

Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų Aidų

“BALTIC” restorano
nauji šeimininkcd kviečia užeiti ir paragauti skanių 

ir nebrangių vedgių.
Mūsų adreseis:
870 DUNDAS ST. WEST. TORONTO. TEL. PL 7060

Jūsų patogumui nauja

LIETUVIŠKA KIRPYKLA
atidaryta 9 vai. ryto — 7 vai. vak. išskyrus pirmadienius

Skubų ir gerą patarnavimą atlieka prityrę Lietuvos kirpėjai.
867 DUNDAS ST. W. (prie Manning Ave) TORONTO
TeleL: EL—6954 . Sav. Br. Pakėnas

♦
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Lietuviška BaWy Krautuvė

899 BLOOR St W. TORONTO. TeL LO—1438

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Talsc ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brango- ; 
nybes. — — Garantuotas darbas, prieinamos kainos. ■ 
Krautuve atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. ?

į ' TEL. EL—6597
- - - - -- ——-—■—

849 DUNDAS ST. W. TORONTO;

Canada Chrome Furniture
? Pilnas pasirinkimas elektrinių reikmenų. Cromo stalai ir kėdės

Lengvos išsimokėjimo sąlygos

Pirmos eilės lenkiška rankinė Telefonas AD 0360
SKALBYKLA — WOOMINE HAND LAUNDRY

RŪBŲ VALYMAS
Mes paimame iš namų ir pristatome. 

Darbas garemtuotas. Kainos neaukštos. ;
205 Euclid Ave. (prie Dundas St), Toronto, Ont

Kas nori nanus
arba biznį pirkti

arba perduoti, kreipkitės Į mus- 
Rasite teisingą ir nuoširdų patarnavimą.
Kalbame lietuviškai — klauskite Peter

Robert P. Rice Real Estete
888 College St Toronto. TeL LA 1277

DĖMESIO! Norėdami pirkti ar parduoti namus, 
ūkius, viešbučius kreipkitės į

FRANK PSZON
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

762 Dundas St W. (prie Bathurst g.) Toronto

i.-' .x . .Telefonai: .
Įstaigos: AD 3588 Buto: LA 9458
Didžiausias pasirinkimas lietuvių apgyventam rajone.

Čia Jūs rasite mandagų ir sąžiningą patarnavimą

MARGIS DRUGS
Jonas V. Margis Phm. B.

19 St John’s Road (prieš 3131 Dundas St W.) 
Parduodama PeniciEn, Streptomicin ir kiti modemiški 

vaistai. Paruošiami vaistai pagal receptus.
Kosmetika: Yardley "s, Richard Hudnut — Max Factor ect

Telefonas
MU-9543

Pristatoma i namus Telefonas 
visame Toronte MU-9543

A. HUŠĖNO LIETUVIŠKA AUTO REMONTO DIRBTUVĖ

Intersection Body & Fender Repair 
"Dulux" ir "Duco" dažymas. Radiatorių sutvarkymas ir kt 
2692 DUNDAS ST. W. TORONTO, Ont TEL: RO—1509

YARMEY CLINICkreiptis į

slavų Medicinos klinika, vadovaujama Dr. W. L Yarmey 
314 Bathurst St Toronto, Ont Tel. EL 7146.

Visų rūšių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes 
rasite 10 — 15% pigiau, negu kitur, pas

LAIKRODININKĄ 
turinį 30 metų profesinę praktiką 

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

Užsisakykite anglis
VASAROS PAPIGINTA KAINA

PARLIAMENT FUEL CO.
Savininkas lietuvis Augustinas Undraifis (A. Underhill)
Telefonas RA 4414 304 Sarkville St Toronto

Windsor, Ont
Prieš kelis mėnesius čia įsi

steigė Kanados L B-nės apy
linkė. Kadangi iš anksčiau gy
venančių lietuvių didelė dau
guma yra raudoni, priklauso 
komunistinėms organizacijoms 
ir kaip tokie yra žinomi valdžios 
organams, tad mūsų apylinkės 
pirmas uždavinys buvo prisi
statyti vietos administracijai ir 
visuomenei, kad mes esame 
lietuviai ne komunistinių pažiū
rų, bet priešingai, visom išga
lėm veikiam prieš komunizmą.

Per porą viešų minėjimų — 
Motinos Dienos ir 10 metų tra
giškos sukakties — vietos ad
ministracijos ir visuomenės ats
tovams dalyvaujant, išryškinti 
buvo mūsų tikslai ir dabartinė 
tautos bei krašto padėtis. Vie
tos visuomenė ir spauda visa 
tai palankiai sutiko ir apie lie
tuvius nuomonę ima keisti.

Į apylinkės sąrašus įsirašyti 
kviečiame visus su mumis gal
vojančius. (V-bos pirm. p. E. Za- 
torskio adresas: Benjamin Ave. 
1564).

Spalio 21 d. suruoštas susi
pažinimo šokių vakaras. Už
kviesti, su didele visuomenės 
veikėja ponia Simpson prieša
ky, gausiai dalyvavo Detroito 
lietuviai. Liko gryno pelno 133 
dol., kurie numatoma paskirti 
Tautos Fondui.

Spalio 29 d. įvyko visuotinis 
narių susirinkimas. Įstojo 12 
naujų narių. Aptarti organizaci
jos reikalai. V-bos vardu p. Ba- 
leišis padarė atliktų minėjimų 
pranešimą. Jų programos dides
nę dalį atliko Detroito lietuviai: 
prof. Padolskis, prof. Landnyt, 
prof. Motiekaitis, muzikas Bud- 
riūnas ir solistė Stepulionytė. 
Už tai visuot. susirinkimas pa
prašė ponios Simpson, kuri at
vyko į susirinkimą, perduoti 
padėką ir linkėjimus. Ponia 
Simpson, padarė pranešimą 
apie lietuvių veiklą Amerikoje, 
džiaugėsi mūsų apylinkės įsi- 
steigimu ir pažadėjo visuome
ninės paramos ateity. Dėl to, 
susirinkusiųjų ji buvo šiltai su
tikta.

Baigiantis susirinkimui V-ba 
pasiūlė ir 52 balsais — vienbal
siai —- buvo priimta sekanti

"Didysis Europoj karas pasi
baigęs be pasekmių, Rusijoj 
pagimdė komunizmą, o Vokieti
joj nacionalsocicdizmą. Abiejų 
tikslas — imperializmas, t.y. už
grobti pasaulį, pavergti žino
mą.

Antro karo pasėkoj žlugo na- 
cionalsocializmas. Komunizmas 
išėjęs nugalėtoju ir turėdamas 
:ažas kliūtis, per nepilnus 10 

metų, be didesnių karų sugebė
jo užgrobti didesnę pusę pasau
lio ir žmonijos ir suorganizuoti 
galingą 5-tąją koloną, — liku
siai pasaulio daliai pavergti.

Tiek po pirmojo, tiek antrojo 
karo, Amerikos kontinente iš 
Europos, žinoma, ir Lietuvos, 
atsirado emigrantų.

Daugumas lietuvių po pirmo
je karo atvyko ieškodami ge 
resnio pragyvenimo, bet buvo 
nemaža ir tokių, kuriems nepati
ko buvusioji santvarka. Iš pas
tarųjų, daugumas susibūrė į 
komunistines . organizacijas, 
kaip: progresyvieji, sūnų ir duk
terų, literatų ir tt.

Dauguma senųjų emigranto 
ir veik visi tremtiniai be mažų 
išimčių, esame savo krašto pat
riotai. ir čia atvykę sukūrėm 
patrijotines organizacijas, ku
rių tikslas pagelbėti laisvajam 
pasauliui ir savo krašto išvada
vimui.

Mes Windsoro lietuviai, šiais 
metais minėdami 10 metų savo 
Tėvynės tragediją, vietos'val
džios ir organizacijų atstovams 
dalyvaujant, deklaravome sa
vo organizacijos siekius. Jie su
tinka su krašto konstitucija ir 
žinoma yra priešingi komunistų 
organizacijų siekimams.

Nors vos keli metai po antro
jo karo, ir vėl išaugo dvi milži
niškos karo jėgos, tai demokra
tija ir komunizmas. Atrodo, kad 
maža vilties, kad jos nesusi- 
rems, kad išlaikyti savo, idėjas.

Mes patrijotai lietuviai, stip
riai stovėdami laisvojo pasaulio 
pusėj, visom išgalėm kovosim 
prieš komunizmą, trokštantį pa
vergti visą pasauk.

Laisvasis pasaulis, ruošda 
masis sutikti užpuolėją, pasku
tiniu laiku ėmėsi tvarkyti 5-tąją 
koloną. Mes patrijotai lietuviai, 
brangindami savo tautiečius, 
trokštame, kad nuklydę lietu-

esant, mes Kanados L. B-nės 
Windsoro apylinkės valdyba 
prašome:

1. Neturėti santykių su komu
nistuojančiam organizacijom ii 
pavieniais asmenimis.

2. Nelankyti jų susirinkimų, 
pramogų, kad neremti jų mate
rialiai ir moraliai.

Tad savo rezoliuciją baigia
me šūkiu: Į kovą prieš komu
nizmą, į kovą už Tėvynės iš
laisvinimą".

Padidėjus kolonijai, atsirado 
gyvas reikalas ir lietuviškų pa
maldų. Ir tuo reikalu daug pa
daryta ir tikim, kad greit kas 
sekmadienį ar kitom šventėm 
turėsim lietuviškas pamaldas. 
Jei pavyks gauti salę, rengia
mės ruošti bendras Kūčias.

16-tai Vasario tikimės gauti 
p. Budriūno iš Detroito chorą.

Tad, nors vos susiorganiza
vę ir mažai turėdami inteligen- 
tinių pajėgų, bet Detroito lie
tuvių remiami žengiam pirmyn.

— VAŠINGTON.—JAV daug 
dėmesio pradeda skirti sinteti
nio benzino gamybai iš anglies 
Gaminama Mississipi River, 
100 mylių nuo St. Louis.

Lapkričio 12 d. prancūzų sa
lėj įvyko LK Moterų, Sudburio 
skyriaus, vakaras. Pradžioje su
vaidintas scenos vaizdelis "Jo
nuko liga" visiems sukėlė nuo
širdaus juoko. Vaidino šešta
dienio mokyklos mokiniai. Reži
savo p. Saliomėja Poderienė.

Po vaidinimo buvo šokiai, lo
terija, gėlių valsas. Ištroškusie- 
ji galėjo nuraminti troškulį 
alučiu. Tikrai maloniai praleis
tas vakaras, kokių malonu bū
tų dažniau sulaukti.

Visuomenė parodė susidomė
jimo ir pritarimo. Pelnas eis 
daugiausiai lietuviškai šešta
dienio mokyklai, kuri jau da
bar turi 24 mokinius, 8 iš seno
sios kartos lietuvių.

Žinoma, būtų galėję dalyvau
ti ir daugiau lietuvių, ir paruoš
ti didesnę programą.

Tačiau kai kurie surišti su 
darbu, nors ir būtų labai norėję 
dalyvati, negalėjo..

Yra tarp daugelio ir tokių, ku
rie jokiuose bendruose lietuvių 
sambūriuose nedalyvauja. Tū
no užsidarę savo kiaute ir gar
bina tik dievaitį dolerį. Kitus 
gali sužavėti tik dievaitis Ba
chas su artimiausia jo drauge 
dievaite Venera arba abudu

dievaičiai drauge.
Yra ir tokių, kurie norėtų tik

rai meniškos programos, gra
žios muzikos, bet kad visa tai 
įvyktų, kaip kokiam stebukle, 
kad patiems nereiktų nei piršto

Daug iš kitų reikalauti ir pa
tiems nieko neduoti ir tik iš ša
lies kritikuoti — tai kad kurių 
sudburiškių paparotys. Žinome, 
tai tik išimtys, bet būtų daug 
maloniau ir mūsų tautai nau
dingiau, kad visi iki vieno bū
tų susipratę ir prisidėtų prie 
pozityvaus darbo.

Sudburišlds.

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

875 Queen St W. Toronto. TeL PL—2010

Dr. F. W. TICKETT
GYDYTOJAS fr 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2—3 ir 
7—9 po pietų

11 Gore Vale Avė- Toronto
Tėtei: WA 3754

LIETUVIŠKA MOTERŲ 
PLAUKŲ KIRPYKLA 

JANETS BEAUTY SALON 
Skambfaldte: GE—6620 

346 Broadview Ave. Toronto 
Sav. J. Viliūnienė 

Atidaryta kasdien 9—9 vai.

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo

.496 Queen St W.
(prie Denison AveJ

Pel. WA—5232 Toronto

"Keiskite jausmus gėlėmis — skambinkite AD 1618

THE VICTORY FLORIST
: Nestovių puokštės, vainikai, dekoratyvinės gėlės bei vazonai; ■!
;Jav. A. MERKER — — 576 QUEEN ST. W. TORONTO; !!

D; rn A A : A I LAIKRODININKAS emesio! Kazimieras Tutlis
Taiso vietinių ir vokiškų firmų laikrodžius. Dirbtuvė turi 

derlių vokiškiems laikrodžiams. Laikrodžiai taisomi grei
tai, gerai ir pigiai. Prašome kreiptis ir įsitikinti 
Atidaryta kasdien nuo 9 ved. ryto iki 8 vai. vakaro.

EUROPEAN WATCHEMAKER

762 Queen St W. Toronto, Ont <

UKRAINIEČIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
įsikūrę prieš 2? metus

CARDINAL & SON
366 Bathurst St Toronto. Tel WA—9954

587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
TEL WA—6812

• lovų komplektai
• siuvamos mašinos,
• krosnys ir tt.

Kalbame slavų kalbomis.

SKIFF’S
VALYMAS —

HOLLYWOOD CLOTHING
Nauji ir dėvėti vyriški žiemi
niai PALTAI $5—$50

Vyriškos SKRYBĖLĖS po $5 
—Pasirinkimas iš 8 spalvų_
500 dėvėtų ir naujų kostiumų
specialus išpardavimas

nuo $ 8 Ilgi $ 40
270 Queen St W.

(prie Beverly) Toronto

PROSAVIMAS — 
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St West Toronto

Telefonas Elgin 6649

Dantistas

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St W. Toronto 

(kampas Euclid Ave).
Priima vakarais paged su

sitarimų. TeL WA 9822.

DANTISTAS
J. A. GORCHTNSKI

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

Bathurst Medical Building
Telel: AD—6373 Toronto

Stanley Shoe Stere
Aukščiausios rūšies moterų, 
vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs (EE—

1438 Dundas St W. Toronto 
(prie Gladstone)

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.0.

Pritaiko akinius visiems 
akiu defektams. Ištiria akiu 
nervus, kurie dažnai suke
lia galvos skaudėjimą Ir 

nervingumą.
Kalba slavu kalbomis.

470 College St W. Toronto' 
TeL RA 3924 e

Lietuvis fotografas A. GARBENIS
LAFAYTTE STUDIO 2182 Dundas St W. Toronto
Naujai atvykusioms lietuviams 
laikina nuolaida — vestuvių nuotraukos $12 už tuziną

Prieš ateidami, SKcnnbtnlritec KE—5364

Tik pabandykit

Kai 1938 m. Sovietų Sąjungos 
Aukščiausiosios Tarybos sesi
joje Stalinas referavo savo da
bar taip garbinamąją konstitu
ciją, daugelis net jo auklėSnių 
nepajėgė suprasti ar ištikrųių 
taip yra ar tik jų ausys taip 
girdi ir akys mato parašyta. 
Taip daug surašyta laisvių, kad 
ją vykdant Sovietų režimas tą 
pačią dieną žlugtų. Kai Stalinas 
perskaitė paragrafą, kad kiek
viena Sovietų Sąjungos valsty
bė laisvu noru į S. Sąjungą įsto
ja ir laisvu noru gali iš jos iš
stoti, vienas Ukrainos delegatas 
neiškentė nepaprašęs paaiški
nimo.

— Tai, drauge Stalinai, išei
na, kad pav. Ukraina gali iš 
Sovietų Sąjungos ir išstoti?

— Visai teisingai, drauge de
legate. Konstitucija jai tai ga
rantuoja ... Bet tik pabandyki
te, — pridėjo šyptelėjęs Sta
linas. r •

— BUKAREŠTAS. — Čia vėl 
prasidėjo kalbos, kad dingo An
na Pauker, apie kurią nuo rug
pjūčio 23 d., kai išvyko į Mask
vą kominformo instrukcijų, nie
ko negirdėti. Manoma, kad ji 
jau nemalonėje.

“EUROFA” 
FOTO STUDIO
Telet WA—6849.

615 Queen St W. Toronte
Mūsų specialybė: vestuvi 
nės, šeimų nuotraukos ir 

spalvoti portretai
Darbas pirmos rūšies.

RUTH FROCKS
Moteriškos suknelės, kostiumai, paltai, 

apatiniai kojinės ir kt.

Duodame lengvam išsimokėjimui

1637 Queen St W. (prie Ronceswcdles) Toronto. TeL LO 7882

Lietuvis Radio Technikas
taiso įvairius radio apartus. Paima ir pristato į namus.
Sakmbinkite teL RO—3973 Nuo 6 — 9 vai vok.

Algis Stanėnas, 181 BIgckfhoi n Ave. Toronto^

LIETUVIAI kas norite pasidaryti lengvesnį gyvenimą ir užsi
tikrinti rytojų,

Turime didelį pasirinkimą įvairaus dydžio ir įvairių kainų 
ūkių. Taip pat turime pardavimui gazolino stočių, krautuvių, 

namų ir tt.
ŪKIŲ PIRKIMO SĄLYGOS: Įmokama sutarta suma, o išmo

kėjimas — yĄ nuo metinių tabako pajamų.

REAL ESTATE BROKER
Platesnių žinių kreiptis į V. Treigis, RJL 1 Simcoe, Ont 

TeL 9 ring 2, Delhi Ont

LIETUVIŠKAI KALlįS KAILININKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą 

kailiai. Kailinių taisymas ir persiuvimas 
Duodama lengvam išsimokėjimui.

BERGMAN FUR CO TORONTO
197 Spadina Ave. Pries ateidami skambinldte: EL—6509

Duona, pyragaičiai, tortai
pristatomi į namus, skambinkite: LL—7445

BEAVER BREAD LIMITED
103 Lightboume Avė. Toronto

l



MONTREAL, Que.TORONTO, OntI

TĖVIŠKĖS tIBURIAI

o sąžinei bus ramiau, kad 
vargstančiam broliui padėjote.

parapijos salėje priimama rū
bai, apavas ir piniginės aukos 
Vokietijoje likusiems lietuviams 
sušelpti.

Lapkričio 2 5d. pasirodė sėk
minga: žmonės nešė gausiai ne 
tik rūbus bei apavą, bet kiti ir 
pinigais.

Paskaita apie Maž. Lietuvą
Buv. Klaipėdos krašto guber- 

natūros patarėjas Dr. M. Any- 
sas gruodžio 10 d. 6 ved. para
pijos sedėje skaitys paskadtą 
apie Maž. Lietuvos tautines ir 
kultūrines kovas.

Lietuviu vaikams eglutė
Praeitą sekmadienį įvykusia

me parapijos lietuvių mokyklos 
mokytojų ir Tėvų komiteto posė
dyje buvo išdirbta programa 
lietuviams mokyklinio ir prieš
mokyklinio amžiaus vaikams 
Kcdėdų Eglutei. Eglutė įvyks 
sausio 7 d. Programoje numaty
tas trumpas vaidinimas iš vai
kų pasaulio, mokyklos moki
nių pasirodymai, žinoma, svar
biausia, visas Kcdėdų Senelio 
ceremonialas: pradedant jo iš
kilmingu sutikimu, dovanų vai
kučiams dalinimu ir baigiant 
Senelio atsisveikinimu. Susirin
kime buvo sudaryta komisija, į 
kurią įeina režisorius p. Jagėla, 
p. Norkienė, p. Butkevičienė ir 
mokytojas p. Mackevičius.

Advento metu sekmadieniais 
po pamaldų parapijos salėje 
Tėvų komiteto nariai registruos 
lietuvius vaikus, norinčius da 
lyvauti Kalėdų Eglutėje-

Kanados pašto pranešimas
Paštas prieš Kalėdas pasku

tinį kartą bus išnešiojamas 
gruodžio 23 d-, šeštadienį. Paš
tas prašo kalėdines siuntas ir 
sveikinimų korteles išsiųsti kaip 
gedima anksčiau:

Į JAV iki gruodžio 8 d.
Kanadoje į Britų Kolumbiją 

iki gruodžio 12 d., į Albertą, 
Saskatchevaną ir Newfound- 
landą iki gruodžio 13 d., į Ma
nitoba ir pajūrio — Maritime — 
provincijas iki gruodžio 14 d., į 
Ontario ir Quebec prov. iki 
gruodžio 15 d., vietines iki gruo
džio 16 d.

Jei bus išsiųsta vėliau, abe
jojama ar bus spėta laiku 
įteikti.

Paštas prašo rūpestingai už- 
adresuoti ir pridėti savą adre
są, kad būtų galima grąžinti 
siuntą, jei negalima būtų įteik
ti, o taip pat — užlipinti siun
tos rūšiai ertitinkamos vertės 
ženklų.

Filmą
Sekmadienį, gruodžio mėn. 3 

d., parapijos salėje 5 ir 8 vai. 
vak., rodoma įdomi premijuota 
filmą iš Naujosios Zelandijos 
gyven. "Green Dolphin Street".

KINO “CENTRE” 772 ^5"
Kasdien nuo 6 vaL vak. Jaukiai apšildyta—grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį (XI. 30. — XII. 2.)
11 Sudan — SpalVi 8U Maria Montez, Jon Hall
2. Kansas City Kitty 8U Davis' Crosby

Pirmadieni — Trečiadienį (XII 4. — 6.)
1. Ar tu mane myli? spaly

su Maureen O’Hara, Dick Haynes
2. šventosios seserys

su Veronica Lake, Joan Caufield. Barry Fitzgerald

TEISINį-KALBINĘ PAGALBA
Tvarkome imigracijos, pilietybės, palikimų bylas; sudarome 
darbo, buto garantijas, dokumentus, patvirtintus vertimus; 
tarpininkaujame nuosavybę perkant parduodant; atsto
vaujame įmonėse, įstaigose; teikiame visokeriopą infor
maciją; giname Kanados ir kitų kraštų lietuvių interesus*

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ

KRIMINALINE AR CIVILINE BYLA?

MES SUTEIKIAME JUMS

Išnuomojamas kambarys

jovę Amerikos bei Europos universitetuose.

JONAS J. JUŠKAIT1S
907 Dtmda, Si W. Toronto, Ont. Canada. Tol M. 4880. TeL WA 7029.

Ateinantį šeštadienį, tuojaus 
po lietuvių mokyklos pamokų, 
pirmąjį gruodžio šeštadienį, pa
rapijos vaikučiai turi išpažintį, o, 
sekančią dieną, pirmą Advento 
sekmadienį, 9.30 vai. bendrą 
šv. Komuniją.

Labai pageidautina, kad lie
tuviai tėvai ateinantį šeštadienį 
laiku iššsiųstų iš namų vaikus, 
o jų pasiimti atvyktų tiesiai į 
bažnyčią apie pirmą valandą.

Bažnyčiai statyti rinkliava
Pirmąjį gruodžio sekmadienį 

Toronto naujai bažnyčiai statyti 
Fondo Valdyba bažnyčioje pa
maldų metu per visas pamal
das praves rinkliavą, kurios pa
jamos eis banke užveston Fon
do sąskaitom

Toronto U-to Liet. Klubas
Nesenai įsikūręs Toronto Uni

versiteto Lietuvių klubas savo 
visuotiname susirinkime išsirin
ko valdybą: pirmininkas — A. 
Jazbutis, sekretorius — J. Juš- 
kaitis, kasinink. — Čiuplinskas.

Kariuomenės šventė
32-jį L. Kariuomenės šventės 

minėjimą atidarė B-nės pirmi
ninkas p. Simonavičius. Paskai
tininkas pulk. Taraškevičius 
nušvietė mūsų kariuomenės is
toriją. Lietuvos kario sąvoka, 
pagal prelegentą, yra kur kas 
platesnė.

"Ar nėra kovotojai už mūsų 
tautos laisvę 63-jų metų sukilė
liai, aušrininkai, partizanai, 
mūsų ūkininkai, darbininkai ir 
inteligentai — kuriems lygiai 
buvo brangus mūsų'kraštas?

Ar nėra kovotojai mūsų kali
niai bei tremtiniai, tie gyvieji 
protesto liudininkai prieš Lie
tuvai daromą neteisybę?".

Pono Gaižučio deklamacija, 
skambi ir ugninga, siekė didin
ti mūsų ryžtą gyventi ir jausti 
su Tėvyne: "Kaip Tėvyne ir kur 
Tu beeitum, kaip šešėliai mes 
seksim Tave". Himno garsai 
vainikavo pakilią susirinkusių
jų nuotaiką. Penktadienio kiau
rus oras, gaila, neleido dauge
liui atvykti į šį prasmingą mi-, 
nėjimą.

Sekmadienį visi turėjo progos 
prisiminti mūsų kariuomenę per 
specialiai skirtos pamaldos.

KALĖDINĖS ATVIRUTĖS
Toronte gaunamos:

1. Atlantic Restaurant, 1330
Dundas St W.—prie Lis-

2. Baltic Restaurant, 870 Dun
das St W.

3. Tulip Restaurant 750 Dun
das St. W.

4. Sekmadieniais parapijos 
svetainėje — "TŽ" Spau
dos kioske arba pasiuntus 
$1 už 10 sveikinimų "TŽ" 
Spaudos platinimo skyriui: 
941 Dundas St. W. Toron
to, Ont Canada.

j Naujai įsteigtosios "Žiburių
• spaudos bendrovės valdyba 
gavo pranešimą, kad š.m. lap
kričio mėn. 23 dieną bendrovė 
yra užregistruota Ontario spau- 

' dos bendrovių registre kaip 
"The Lights" Printing and Pub
lishing Co Ltd. ir jai duotas lei
dimas — čarteris verstis visų 
rūšių spaudos darbais.

11
Gen. Konsulo adresas: 
Grenadier Heights, naujas 
telefono nr.: MU 2376.

Antibolševikinis mitingas
Praeitą sekmadienį Toronte 

Massey Hall salėje jungtinis 
Kanadiečių Komitetas sudary
tas iš atstovų bolševikų paverg
tų tautų: gudų, estų, kazokų, 
kroatų, latvių, lietuvių, rumunų, 
slovakų, ukrainiečių ir vengrų 
buvo surengęs antibolševikinį 
mitingą. Salė, turinti 2700 vie
tų, buvo beveik pilna. Įžymes
nių kanadiečių svečių tarpe bu
vo miesto burmistras McCal
lum, viceburmistras Innes, mies 
to švietimo tarybos pirm. G. B. 
Laing, Katalikių moterų lygos 
spaudos atstovė, dar keli mies
to kontrolieriai ir aldermanai, 
laikraščšių korespondentai. See 
na buvo papuošta ties viduriu 
Kanados vėliava ir didžiuliu 
plakatu vaizduojančiu dvi su
rištas grandine rankas, kurių 
viena tą grandinę kardu kerta 
ir jame žodžiai: "Freedom for 
Nations and Individuals ABN", 
o iš to plakato šalių kabojo mi
nėtų tautų vėliavos, be estų.

Mitingą atidarė komiteto pir- 

tęs į sceną po tris atstovus bol
ševikų pavergtų tautų ir pasaky 
damas trumpą kalbą. Po to se
kė gudų laikraščio redaktoriaus 
Akulos paskaita: "Bolševizmas 
kaip rusų imperialimo forma" 
ir ukrainiečio inž. M. Kas pas
kaita: "Išdalinimas sovietų-ru- 
sų vergų imperijos", nurodyda
mas, kad rusų bolševikų impe
rija yra tautų kalėjimas pačių 
rusų sudaranti tik 55% ir kad 
jei visoms tautoms būtų duota 
laisvė nepriklausomai gyventi 
pasaulyje būtų ramybė. Po to 
visų mitinge dalyvaujančių 
tautų atstovai trumpai aptarė 
apie bolševikų jų tautų pagro
bimą ir naikinimą. Gaila, be
veik tik vieni ukrainiečiai su
minėjo ir savo rezistencines 
pastangas bei pajėgas. Lietu
vių vardu kalbėjo LOK Toronto 
apylinkės pirm. Simonavičius. 
Iš svečių kalbėjo burmistras Mc 
Callum, švietimo tarybos pirm. 
Laing, dar vienas švietimo tary
bos narys ir kontrolierius, o kitų 
svečių sveikinimus ir linkėjimus 
sėkmės perdavė jų paprašytas 
pirmininkavęs Dr. Kaškelis. 
Ypatingai aiškiai liesdamas rei
kalą pasisakė miesto burmist
ras. Užbaigiant mitingą buvo 
priimtos dvi rezoliucijos, kurių 
viena Kanados vyriausybei, 
antra išsiųsti įvairioms vyriau1- 
sybėms, institucijoms ir orga
nizacijoms.

Mitinge gudai paplatino Ab- 
ramčyko knygą anglų kalba

tautą ir be to buvo platinama 
Antibolševikinio tautų bloko — 
ABN — leidžiamo mėnesinio 
žurnalo keli šių metų numeriai 
bei mitinge tautų atstovų pasa
kytų kalbų santraukos.

Tenka paminėti, kad per 
daug buvo žodžių, todėl mitin
gas beveik nuo 7 vai. užsitęsė 
iki 10 vai. 30 min. ir daugelis 
svečių neišlaukė iki galo. Tik 
viena "Glob and Mail* kores
pondentė kantriai iki pat galo 
išlaukė. Dalyvis-

Išnuomojamas kambarys

mas su galimybe naudotis vir
tuve. Bloor-Ossington rajonas.

ČIURLIONIO” KONCERTAS
įvyksta gruodžio 2 dieną, šeštadienį, 8.15 vai.

didžiausioje Toronto salėje

.. (Shuter g-vėje iš Young prie Queen)

Kviečiami Toronto ir apylinkės lietuviai atsilankyti su savo 
prieteliais kanadiečiais.

Bilietai po 1, 1.50 ir 2 dol. parduodami visuose Toronto lietuvių 
restoranuose, o Massey Hall kasoje — nuo lapkriči 30 d. 10-5 
vai. Pagrindinė imformacija Charles restorane — 384 Young 

Str. Tel. EL 5090 pas Dr. Kaškelį.
Hamiltone pas Mr. Gumbelevičių, 51 Rabinson Str., tel. 3-6594 

ir "Arena" Lunch, 478 Barton Str. E., tel. 7-0993
Prašome bilietus įsigyti iš anksto

Po koncerto bus čiurlioniečių priėmimas — vakarienė 384 
Young Str. Charles restorane su minkštais ir kietais gėrimais. 
Į vakarienę užsirašoma "Baltic" restorane, 870 Dundas Str., 
teL PL 7060, vietos ribotos. "Verslo" Valdyba.

“Tėviškės Žiburių” Bičiulių, prenumeratorių 
ir skaitytojų dėmesiui

"Tėviškės Žiburiai" jau baigia pirmuosius savo darbo metus. 
Jūsų malonaus dėmesio ir nuoširdžios paramos dėka "TŽ" iš-
augo’! brandų savaitraštį, kurio lygį ir kokybę Jūs turite geros tės globoje "griežė" patefono 

orkestras gausiam būreliui 
energingų šokėjų.

— Lapkričio 18 d. Verduno 
Academy salėje įvyko p-lės Bi
rutės Žaganayičiūtės koncertas, 
paįvairintas dramos artistų J. 
Akstino ir Dikinio skaitytais 
mūsų poetų eilėraščiais. Atsi
lankė apie 200 žmonių, kurie, 
be vykusios meno programos, 
dar pasidžiaugė šokti skati
nančia Lituanica kapelos muzi
ka. Iš Amerikos lankėsi sve
čiai Dr. Petras Vileišis ir žmo
na Dr. Vileišienė.

— Lapkričio 11 d. merginų 
sodediečių dr-ja, Šv. Kazimiero 
p-jos salėje suruošė savo meti
nį šokių vakarą, į kurį atsilankė

progos vertinti, skaitydami jo puslapius. Visas "TŽ" kolektyvas: 
leidėjai ir redakcija dėjo ir dės visas pastangas mūsų savait
raštį paversti tokiu laikraščiu, kuris atitiktų visus Jūsų lūkesčius 
-ir kad jis būtų vertas mūsų visų bendram gražiam darbui re
prezentuoti. .

"TŽ" negali nepasidžiaugti Jūsų parodyta moraline ir mate
rialine parama ir nepareikšti Jums už tai širdingiausios padėkos.

Ateinančiais 1951 metais "TŽ" pasiryžę kiek tik sąlygos leis 
dar daugiau tobulėti. Visiems 1951 metų metiniams "TŽ" prenu
meratoriams bus duodamas nemokamas priedas gražus kišeni
nis kalendorius su įvairiomis vertingomis informacijomis. Minėti 
motyvai ir stipriai jaučiamas medžiagų kainų kilimas vertė 
leidėjus persvarstyti ateinantiems metams prenumeratos kainą.

1951 metams "TŽ" prenumeratos kaina nustatyta sekanti: 
Kanadoje ir JAV metams su priedu $4, pusmečiui be priedo $2.50. 
Kituose kraštuose metams su priedu $4.50, pusm. be priedo $2.50.

Bičiuliai įmokėję nemažiau 10 dol. už metinę prenumeratą 
bus skaitomi garbės prenumeratoriais.

"TŽ" platinimo vajus skelbiamas nuo š.m. gruodžio 1 d. iki 
1951 m. vasario 16 d. Tam laikotarpiui maloniai kviečiame tal
kon platintojais tose vietose, kur jų dar nėra arba kur vienas viso 
darbo nuveikti nepajėgia. Prašome tik parašyti, pasiųsime kvitų 
knygutes ir prenumeratų rinkimo lapus.

"Tėviškės Žiburių" administracija.

Naujas lenkas vertėjas

"TŽ" jau buvo rašyta, kaip 
buvo atleistas Toronto miesto 
savivaldybės specialus vertėjas 
Markovicz, įžeidęs teisme lenką 
praeito karo'veteraną.

Kaip praneša lenkų spauda 
"City Hali" lenkų vertėju pa
skirtas, rekomendavus Cana
dian Legion, praeito karo vete
ranas Waclaw Iwaniuk. Tai 
esąs buvęs Cambridge studen
tas, išleidęs bent kelias poezijos 
knygas, mokąs anglų, prancū
zų, ispanų, vokiečių, rusų, uk
rainiečių, čekų ir lenkų kalbas. 
Kaip pavardė rodo, ar tik nebus | 
tai sulenkėjęs ukrainietis, lenkų 
įpirštas beabejo tam, kad neat- 
atsirastų atskiro vertėjo ukrai
niečio. Dabar jis vers visiems 
rytų Europos kilmės torohtie- 
čiams, žinoma, ir lietuviams, 
kuriems teks su juo kalbėti ru
siškai, lenkiškai ar vokiškai

Atsargiau su akiniais

Kanadoje daug žmonių ma
tome su akiniais. Ir naujai čia 
įsikūrę, ypač padirbėję nakti
nėse pamainose, dažnas pajun. 

’ ta, kad akiniai jau reikalingi. 
Akiniais čia aprūpina optikai, 
bet pasirodo, kad jų tikrinimas 
akių ir akinių parinkimas labai 
nevykę.

Pavyzdžiui paminėtinas vie
nas kaimynas, kuris vos paju
tęs truputį sušlubavus akis nu
ėjo pas optiką Young St. patik
rinti akių. Žinoma, tikrintojas 
rado, kad akiniai jam būtinai 
reikalingi ir už savaitės jis tu
rėjo naujintelaičius akinius. Bet 
dar už kelių savaičių paaiškė
jo, kad tie akiniai nėra visai 
tvarkoje. Nuėjus net iš kelių 
kartų su skundu, visuomet buvo 
atsakyta, kad tad yra geri aki
niai ir jie nieko negali nei pri
dėti nei atimti. Išsekus kantry
bei, šis nuėjo pas akių specia
listą ir čia paaiškėjo, kad aki
niai tikrai nėra geri. Neskai
tant akinių kainos, bičiulis už 
vizitą ir receptą apsimokėjo $7. Į išplaukė Į Korėją.

Kanados darbininku uždarbiai

Darbininko aukščiausias at
lyginimas Kandoj yra Britų Ko
lumbijoje, o žemiausias New

1 Brunswick. Dar žemesnis yra lo iki 300.576.000 tuzinų, kai per. 
Newfoundlande ir Prince Ed- nai per tą patį metą buvo tik 
ward Island, bet ten beveik nė- 287.048.000 tuzinų. Vištų ae-

5 ra pramonės. Darbininko va- dančių šiais metais spalio mėn. 
landinio atlyginimo vidurkis buvo 28.094.000, o pernai buvo 
yra Britų Kolumbijoje $1.25, o 28.093.000.
New Brunswicke — 91,1 cent.
Tarp tų dviejų polių yra Onta
rio su $1.10, Saskatchevan su 
$1.04, Alberta — $1.02, Manito
ba — 99 c., Quebec — 93 c. ir. 
Nova Scotia — 91,5 c.

Miestais skaičiuojant gauna
si kita eilė. Brangiausiai yra 
mokama Windsor—$1.33, Van
couver — $1.25, Hamiltone —' 
$1.23, Toronte — $1.08, Montre- 
ale ir Winnipege — 0,98 cnt

Viso krašto atlyginimų vidur
kis valandai yra $1.04, o savai
tei $43.74, per metus pakilęs 
nuo 98 centų ir $41.72.

— OTAVA. — Kanados spe

cialiosios brigados pirmasis 
kovos dalinys iš Fort Lewis jau

minimumu 4 cnt. ir nieko nepa
sakyta apie praeitą laiką.

Ėek Kanada pagamina 
kiaušinių?

Statistikos biuras skelbia, 
kad per spalio mėn. kiaušinių 
gamyba pasiekė 24.238.000 tu
zinų, keri pernai per tą patį mėn. 
buvo pasiekta tik 23-627.000 tu
zinų. Per visus 10 mėn. šiais rijai teisę vesti savarankišką 
metais kiaušinių gamyba paki- užsienio politiką. Tačiau tas do

kumentas nebus skelbiamas 
viešai, kol nebus išspręstas 
prieškarinių skolų ir Vokietijos 
ūkinio prisidėjimo prie Europos 
gynimo organizavimo klausi
mai.

Tabako ūkiai 
pardavimui

Turiu naują sąrašą įvairių ūkių su mažais "cash' 
įnašais nuo $4.000.

CHARLES POCIUS INSURANCE AND 
REAL ESTATE BR

TILLSONBŪBG, ONT. TEL 829 ).

NUOTRAUKŲ mėgėjams

galite užrisakyfi BALTIC valgykloje:

Tel MEboM MSI

Vertimai - Pamokos - Konversacijos
Surašomi ir verčiami Įvairaus turinio raštai į anglų kalbą. 

Duodamos anglų kalb. pamokas ir konversacijos pažengusiose
A. BAJORU*AS

— Dažnai daug pašnekama 
apie Bendruomenę, bet retai 
pagalvojama, kad spauda yra 
tos. Bendruomenės nervų siste
ma. Visi, kurie gali, privalėtų 
spaudą nuolatos penėti atatin
kamomis žiniomis iš lietuvių 
gyvenimo. Deja, tų žinių nesi
mato "TŽ" iš Montrealio — di
džiausio Kanados miesto. Ko
dėl? Nejau, plunksnininkai be 
plunksnų?

— Lapkričio 19 d., Šv. Ka
zimiero parapijos salėj, Šv. Elz
bietos moterų dr-ja, vadovau
jant pirmininkei Motuzienei, mi
nėjo 20 savo gyvavimo metų. 
Vaupšienė ir kitos šeimininkės 
parūpino trims šimtams svečių 
ir viešnių skanią vakarienę, 
kurios metu pravesta pavykusi 
loterija dvidešimties suaukotų 
gražių daiktų. Dr-ją sveikino 
abiejų parapijų klebonai: kun. 
J. Bobinas ir kun. Kubilius. Po 
vakarienės p-lės Julės Bobinai-

KANADOS ŽINIOS
Geležinkelių firmų ir darb. 

unijų derybos
Laukiama, kad geležinkelių 

bendrovių ir darbininkų unijų 
derybos, tarpininkaujant Kel- 
lok, šią savaitę bus baigtos ir 

Priekaištauja JAV organams
Lapkričio 23 d. spaudos kon

ferencijoje Ontario premjeras 
Frost gana aštriai pasiskundė, 
kad JV organai nepadeda pro
vincijos valdžiai kovoti su pa
dugnėmis, nors veik visų Onta- bus paskelbtas sprendimas. Ne. 
rio padugnio organizacijų kil- sutariama dėl dviejų dalykų, 
mė ir šaknys esą JAV. Parlamento sprendime garan

Jis pasiuntęs raštą tuo reikalu tuota, kad 40 valandų savaitė 
JAV senato kriminalinės komi- bus įvesta nevėliau 1951 m. 
sijos pirmininkui Estes Refau- rugsėjo 1 d., o unijos reikalau- 
ver į Detroitą, kuriame nurodo, ja 'nuo birželio mėn. Toliau 
kad JAV teisminiai organai bu- unijos reikalauja, kad valandai 
vę informuoti apie vedamą ko- būtų pridėta 7 cnt. ir tai nuo 
va, bet niekuo neparėmę. Sau-j 1950 m. liepos mėn., o parla- 
gumo organai — FBI — buvę (mento . sprendime garantuota 
pasižadėję šią kovą paremti, 
kiek tos organizacijos pereina į 
tarptautinę plotmę, su sąlyga, 
kad apie jų veikimą nebūtų nie
ko žinoma, tačiau taip pat nie
ko nepadarę.

linksma nuotaika. Dr-ja iš pel
no paskyrė $50 naujos Šv. Ka
zimiero p-jos bažnyčios staty

per 3 metus jau davė $250. Dr- 
jos pirmininkė yra Elena Vo
syliūtė.

— Vytauto klube komunistai 
vėl pralaimėjo, nors atėjo susi
organizavę ir su paruoštu pla
nu. Jų norėta Įstumti raudonas 
"karžygis" į klubo pirmininkus. 
Bet, klubo jau seniai tvirtai nu
tarta jokių raudonukų į valdy
bas neišrinkti, nes leidimų da
vėjai Quebec provincijos val
džiai nedviprasmiai davė na
riams suprasti — jei tik raudo
nas kvapas klube pūstelės, tuo
jau leidimas pardavinėti svai
ginančius gėrimus bus atimtas.

rankų. Būtu gerai, kad palaips
niui prie Vytauto klubo rašytų- 
si susipratusieji lietuviai patri- 
jotai. Tai sena organizacija, tu

kų skyrius. Klubo pirmininku 
vėl bus sumanus ir energingas 
D. Norkeliūnas.

— Nesugauti plėšikai, per 
langutį užpakalyje įsilaužę nak 
tį į P. Petronio valgomų dalykų 
krautuvę, Verdune, pridarė $80 
nuostolių .

— Vienas tėvas, kuris save 
ir sūnų materialistine staliniz
mo filosofija švietė, keletą die
nų pergyveno nesmagių valan
dų, kada 17-kos metų jo sūnelis 
pasišalino iš namų, pareikšda
mas išvykstąs Kalifomijon nuo
tykių ieškoti. Amerikos imigra
cijos'inspektoriai jo pasiryžimą 
tuoj kaip su žirklėmis nukirpo .

apie 300 jaunimo, lietuvių ir ki- ir sugrąžino nuo sienos namo, 
tataučių. Vakaras praėjo labai Kor.

Vėtros ir pūgos
Praeitą šeštadienį vėtra su 

sniegu nusiaubė plačias Kana
dos ir JVA sritis. Daug kur snie
go užversta tiek, kiek dar nie- ’ 
kad nebuvo. Daug sodybų ižo- i 
liuotos nuo pasaulio. Yra ne
mažai aukų. Ontario paežerė 
nukentėjo nuo išsiveržusio van- -- 
dens. Van Wagner vasarvietė
je evakuota 500 žmonių, o keli 
namai nuplauti bangų. Toronte. 
2 audros aukos. Tokios vėtros 
nebuvę nuo 1942 ir 1945 m.

— OTAVA. — Atidaryda
mas Centr. Agrikultūros Institu
tą gubem. Alexander pareiškė, 
kad baigęs savo viešąsias pa

tikrųjų jis nesenai pirko už 23 
mylių nuo Londono namus, bet

— BONNA. — Vakariečiai 
kancleriui Adenaueriui įteikė 
dokumentą, duodantį V. Vokie-

E3Š.




