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Parapijinis branduolys
"Niekas negali pavaduoti pa

rapijos. Ji yra gyvybinė krikš
čioniškojo gyvenimo ląstelė. 
Parapija yra kasdieninio gyve
nimo centras, o jos nariai su-

lumą pažadindamas apsnūdu
sius ir miegančius. Kunigai pri
valo formuoti šitokius katalikus, 
juos apginkluojant doktrina ir 
drąsa apaštališkai ofensyvai.

prieš civilizacijos ir kultūros

Gyventojų surašymo* .
Kanadoje gyventojų surašy

mas daromas kas 10 metų. Pas
kutinysis buvo 1941 m.,, o se
kantis bus 1951 m. vasarą. Tam 
ruoštasi jau 2 m. ir 1951 m. pra
džioje bus paskelbtas verbavi
mas surašinėtojų. Jų reikės apie 
18-19.000. Surašinėjama bus ne 
tik gyventojai, bet kartu bus 
renkamos taip pat žinios apie 
krašto ūkį, verslus, žmonių gy
venimą ir tt. Surašymui praves
ti numatoma išleisti apie 9 mil. 
dolerių. Jis prasidės birželio 1.

Popiežių atsišaukimai į pa
sauliečius, kviečiant prisidėti 
prie parapijinio veikimo, pa
smerkia klebonų atsiskyrimą 
nuo visuomeninio gyvenimo. 
Pasauliečiai įtraukti parapijos 
veikime tuoj supranta kasdie
ninę Bažnyčios kovą už žmo
nių gerbūvį, dažnai rasdami 
geresnius laimėjimo metodus 
už patį kunigą.

Mūsų parapijose yra apie 
90% katalikai, tačiau prakti
kuojančių, skaudu sakyti, yra 
tik 40%. Katalikų Akcijos na
riams yra pavesta rasti priemo
nes atvesti atšalusius katalikus 
į religinę praktiką. Štai vienas 
iš daugelio pavyzdžių.

Vienoje didelėje parapijoje, 
susidedančioje beveik iš prole
tarų, Katalikų Akcijos nariai, 
susitarę su klebonu, sekė at- atgabentų į Kanadą žemės ūkto 

; puolusių nuo tikėjimo mirties darbams. Pririnkęs eilę faktų iš 
- datas. Atėjus metinei klebonas Hamiltono apylinkių ir Nįagara 

*»--• pusiasaly, Hamiltone prieš'eilę 
metų įsikūręs Gosschalk nuro
do, kad naujieji ateiviai, ku
riuos verbuojant buvo vaizduo
jama, kad Kanadoje keliai auk
su gristi, ūkininkų laikomi ne-

Politikai konferuoja
Kritiška padėtis Korėjoje Va- rėjoje ar pusiasalio viduryje, tai sitarimams su Rusija ir išvengti 

šingtone kelia didelį nerimą. ‘ dabar tai nelaikoma tikra. Dau- Tolimųjų Rytų karui. 2. Prie JT 
Ieškoma kelių, svarstoma, kon- ( giau tikimasi, kad padėtį išgel karinės vadovybės daugiau tei- 
feruojama. Šeštadienį preziden- bės Nehru ar Tr.,Lie pastangos šių suteikti britams, apriboti 
tas 2 vai. konferavo su valsty
bės sekretorių Achesonu, karo 
sekretorių Marshalliu ir štabo 
viršininku O. Bradley. Po to jie 
nuo 11 vai. iki 1.30 vai. ryto 
konferavo su užsienių reikalų 
koordinatorių Harriman. Vals
tybės sekretoriaus pavaduoto
jas Webb tarėsi su partijų lyde
riais, senato užsienių r. komite
to pirmininkas, sen. T. Conna- 
ly ir senat. Wiley taip pat bu
vo pakviesti į valstybės depar
tamentą.

Padėtis laikoma labai rimta. 
Jei prieš kelias dienas buvo ma
noma, kad MacArthur galės su
laikyti komunistus dar Š. Ko-

tarpininkauti. j valdžią MacArthurui, kuris Eu-
JT kariuomenės daliniai bent ropoję esąs laikomas atsakin- 

keliose vietose suskaldyti ir ap- gu dėl komplikacijų Korėjoje, 
supti. Kcdkurie.mažesni viene- esą, jas iššaukęs savo "karo už-

SAVAITĖS APŽVALGA

tai pajėgė prasimušti iki didės- baigimo" ofensyva. 3. Atominė I kalčiausia dėl Jo yra gen. 
nių, bet kelias dažniausia ir bomba Korėjoje neturinti būti 
toliau užkirstas. Visa viltis yra panaudota, 
aviacija, kuri turi palaikyti ir 
tiekimą. Tačiau aviacijai veikti 
labai trukdo oras — pūgos.
Temperatūra puolė iki 27 laips- .
nių žemiau 0. Tai labai vergina 
karius. Vadovybė skelbia, kad 
žmonių aukos nesą didelės, bet 
daug prarandama municijos.

MacArthuro kariuomenei gresia antrasis Dunkirk — Politikai su
kruto gelbėti taiką - Trumanas grąsina atomine bomba. — Va
karų Europa nenori karo — Galutinas žodis priklauso Maskvai.

Korėjoje gen. MacArthuro su dabartinė Kinijos komunistų 
didele pompa pradėtoji ofensy- 
va susilaukė tragiško galo. JT 
kariuomenės daliniai patyrė 
skaudžiausį pralaimėjimą viso
je Korėjos karo istorijoje. Atro-

MacArthuro žvalgyba, kuri kaž- 
į kodėl nepastebėjo 500.000 ki- 
I niečių koncentracijos šiaurinėje 
i Korėjoje, visą laiką jų skaičių 

T , „ . , - I matuodama tik 100.000 karių, o
Lake Succsess dabar pats dar laikydama Man.

Diplomatų pastangos

agresija gali būti'įvadas į pa
saulinį karą.

Prezidentas Trumanas spau
dos konferencijoje kiniečiams 
pagrąsino atomine bomba. Ta
čiau tas jo žingsnis sukėlė ne
lauktas pasekmes: atominės 
bombos daugiau išsigando V. 
Europa, negu komunistinė Kinu 
ja. Didžiausią triukšmą pakėlė 
britai. Jų nuomone, atominės 
bombos pavartojimas reikštų 
pasaulinio karo pradžią, nes so
vietai turi tarpusavio pagalbos 
paktą su komunitine Kinija ir 
tokiu atveju, reikia manyti, įsi
jungtų į karą. Gi sovietų paju
dėjimo pirmiausia reikėtų lauk
ti Europoje.

Nusigandęs Bevinas paiūlė 
dar karią organizuoti keturių di
džiųjų koferesnciją ir mėginti iš
lyginti nuomonių skirtumus su 
sovietais. Churchillis parėmė 
Bevino mintį, bet jis ramesnis 
— netiki, kad sovietai šiuo me
tu stotų į karą. Attlee tuojau pa
sišovė vykti į Vašingtoną pas 
prez. Trumaną: girdi, amerikie- 

’ čiai su savo MacArthuru mums

darbymetis diplomatams. Dau- 
■ giausia dedama vilčių į pastan
gas Indijos atstovo Benegal N. 
Rau. Bet po pirmų pasikalbėji
mų su kinais jis pareiškė, kad 
negalįs dar pasakyti nieko. Ne
bent tik tai, kad jis ir jo vyriau
sybė dėsią visas pastangas, 
kad karo Tolimuose Rytuose 
būtų išvengta. Dėl gandų, kad 

'kinai deryboms pradėti statą 
I sąlygą, kad JTO kariuomenė 
pasitrauktų už 38 paralelės, jis 
pareiškė, kad tai jam esanti 
naujiena.

Pasikalbėjimus su kinų de
legatais veda ir JTO generalinis 
sekretorius Trygve Lie. JAV de
legacijos vadas JTO Austinas

džiūrijoje, kai tuo tarpu jie be
veik visi buvo šiaurės Korėjoje 
ir tylomis ruošėsi generalinei 
ofensyvai. Savo dispozicijoje 
turėdamas vos 150-000 karių, 
gen. Macrthuras vargu ar būtų 
pradėjęs puolimą.

Iš kitos pusės — kaltė dėl da
bartinių skaudžių pralaimėjimų 
krinta JT kariuomenės dali
niams, kurie, deja, nepasižymi 
kovingumu. Kiniečiai naudoja 
sovietų taktiką, į frontą mesda
mi mases žmonių, dažniausiai 
ginkluotas vien tik lengvaisiais 
ginklais. Turint galvoje ameri
kiečių aviaciją ir jų žymiai ge
resnį apsiginklavimą, jėgos 
persvara žmonėmis dar negalė
tų nulemti pralaimėjimo.’Vokie
čiai paskutiniojo karo metu So
vietų Sąjungoje laikėsi prieš 
dešimteriopai ckaiUingesni. prie
šą, rmfs^tų^F^^j^Sel^refa 
tiek kovos lėktuvų, kiek jų da
bar turi JT kariuomenė Korėjo
je...

Padėtis Korėjos frontuose tik
rai liūdnai atrodo. Tiesa, gen. 
MacArthurui šiaip taip pavyko 
atitraukti vakarinį kariuomenės 
sparną, tačiau rytuose komu
nistai atkirto marinus ir kai ku
riuos 7-tos divizijos vienetus. 
Atskirtieji daliniai, aprūpinami 
oro keliu, mėgina prasiveržti į 
pietus.

Gausios kiniečių pajėgos 
pradėjo naują puolimą centri
niame fronto ruože. Vienas ko
munistų kylis suka į rytus, ant
rasis veržiasi į vakarinį Korė
jos pakraštį. Ypatingai didelėje 
grėsmėje atsidūrė JT kariuome
nės daliniai, operuojantieji ry
tiniame šiaurės Korėjos pakraš
tyje. Penkioms dešimtims tūks
tančių JT karių gręsia atkirti-

Karo su Kinija reikia išvengti
Gruodžio 2 d. įvykusiame D. 

Britanijos ir Prancūzijos minis 
terių pirmininkų pasitarime 
prieš Attlee kelionę į Vašingto
ną sutarta, kad karo Azijoje 
turi būti išvengta betkokia kai
na. Jei teksią pasirinkti karą

Imigrantai skryninguoti, o juos 
priėmę darbdaviai — ne

Tokią pastabą daro savo il-|mės ūkio darbininko gyvenime
i j—i i— iz SqiygOS tikrai keistinos. Kitaip

darbininkų ten visada truks. I Azijoje ar Europoje, reikią pasi-
game skunde olandas M. Gos- 
schalk, stojęs ginti išnaudoja
mų savo tautiečių tik nesenai

— OTAVA. — Vašingtonan 
atskridęs D. Britanijos premje-

asineniškai tėvui, ar motinai, at 
kuriam šeimos nariui, parašy
davo laiškelį maždaug tokio tu
rinio: "Brangioji ponia, ateinan
tį penktadienį sueis keturi metai 
nuo praradimo Jūsų mylimo vy
ro. Aš jį visada prisimenu ir pakenčiamiausiose sąlygose, 
kaipo šios parapijos tėvas pasi-1 verčiami dirbti visas 7 d. nuo 
melsiu už jį Šv.* Mišiose, kurias ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro 

gaudami viengungiai po $45, o 
vedę po $75 mėnesiui. Dėl to 
jie esą nusistatę, išbuvę sutar
ties numatytus metus, keltis į 
miestus. Jų gyvenimo sąlygos 
dabar primenančios baudžiau
ninkų sąlygas.

Tai, berods, pirmas balsas, 
pakeltas ne politinių pabėgėlių 
—- DP, — bet eiliniu imigrantų 
vardu, rodos, kad Kanados že-

atlaikysiu penktadienį 7 vaL 
prie didžiojo altoriaus".

Šis laiškas su klebono para
šu iššaukia šeimoje, nebeturin
čioje ryšio su Bažnyčia, susi
jaudinimą. Moteris, kuri Buvo 
beveik užmiršusi savo gyveni
mo draugą, susimąsto. Atsisto
ja prieš jos akis tūkstančiai at
siminimų, kurie suminkština jos 
širdį iki ašarų. Tada ji kalba 
apie savo vyrą su savo sūnu
mis, giminėmis ir kaimynais.

Pagalvokite: asmeniškas kle
bono laiškasl Jis sudaro visos 
dienos pasikalbėjimą su įvai
riausiomis išvadomis. Ir štai 
pas kaimynus jau sakoma: 
‘'Pagaliau tie kunigai nėra taip 
jau žvėriški; netiesa, kad jie tik 
su kapitalistais eina; yra visų 
draugai..."

Sekantį penktadienį našlė 
jau bažnyčioje klauso Mišių, o 
su ja grupelė draugų ir kaimy-’ 
nu. Daugelis iš jų jau seniai be
buvo bažnyčioje. Pradeda gal
voti, kad žmoguje yra kažkas 
amžino ir kad nereikia religijos 
apleisti. Po Mišių našlė nuei
na į zakristiją padėkoti klebo
nui už prisiminimą jos vyro. Ji
nai paaiškina kaip į ją paveikė 
jo laiškas, paskatindamas eiti 
į bažnyčią, kurios jau seniai ne
belankė. Duoda suprasti, kad, 
sugrįš į parapiją ir tuo tarpu už
perka kitas Mišias.

Tai tik vienas iš daugelio pa
vyzdžių. _ -

Siaučiant bedievybei nebe
užtenka pamokslo bažnyčioje. 
Evangeliškoji doktrina turi pa
sireikšti vispusiškai, ypač per 
organizacijas. Pasauliečių apaš 
talavimas sukepa ailų entuziaz
mą Ir randa didelį pritarimą. 
Pasauliečių apaštalavimas pa-

lankyti Otavoje. Jis laukiamas 
šios savaitės viduryje.

— LONDONAS. — Common
wealths santykiavimo sekreto
rius P. Gordon pareiškė, kad D. 
Britanija parems emigraciją į 
Kanadą, jei Kanda to sieks. Lig 
šiol kliūtis buvusi finansinė D. 
Britanijos poltika.

— OTAVA — Pranešama, 
kaj iš Fort Lewis vienam bata- 
lijonui išvykus į Korėją, ten 
siunčiamas kitas batalijonas, 
kad apmokomųjų skaičius vėl, 
pasipildytų iki 10.000.

— OTAVA. — Civilinės oro 
apsaugos tarnybos 30-40% Ka
nadoje būsianti sudaryta iš mo
terų.

rinkti Europą. Mat, bijomasi, 
kad, JAV pajėgoms įsivėlus Azi
joje, karas Europoje būtų ne
išvengiamas-^^-JAV jeu ne
būtų gedima laukti rimtesnės 
paramos.

Attlee Vašingtone
D. Britanijos premjeras Attlee 

pasitarimams su prezidentu 
Trumanu atvyko pirmadienį. 
Aerodrome jį pasitiko pats pre
zidentas ir keli kabineto nariai. 
Attlee pareiškė, kad D. Brita
nija ir JAV taikos išlaikymo ir 
pasipriešinimo agresijai fronte 
turi stovėti greta ir Sovietų Ru
sija bei Kominformas veltui 
gaištą laiką norėcfamas jas iš
skirti. Attlee Vašingtone užtruks 
4 dienas. Pasitarimai prasidės 
antradienį. Sakoma, kad Attlee 
atsivežęs tris pagrindinius siū-

su valstybės sekretorių Ache- 
sonu.

S. Rhee už atominės 
bombos panaudojimą

Prezidentui Trumanui pareiš
kus, kad reikalui esant Korėjoje 
gali būti panaudotta atominė 
bomba, daugelis pasaulio kraš
tų atsiliepė arba perspėjančiai 
arba raginančiai. P. Korėjos 
prezidentas Rhee mano, kad 
atominę bombą galima esą 
mesti, iš anksto perspėjus gy
ventojus, kad pasitrauktų, bet 
reikia nemesti naujosios bom
bos. Čia, esą, pakaks senosios, 
tokios, kaip buvo mesta Hire- 
šimoje.

Manitobos parlamento rūmai Winnipege

privirs skanios košės...
Prancūzijos ministeris pirmi

ninkas Pleven atskrido į Lon
doną pasitarti su Attlee. Į Va- 
štag^gv.Pl^y«i negali vykti, 
nes jo mirilstenų kabinetas voš 
laikosi ir kiekvienu momentu 
gali būti priverstas pasitraukti. 
Prancūzai juk įpratę krizių me
tu mainyti vyriausybes. Attlee 
Vašingtone žada atstovauti ir 
Prancūziją. Abiejų šių kraštų 
politikų nuomonė yra Vienoda: 
nepradėti oficialaus karo su 
komunistine Kinija. Tokį šūkį 
dabar puoselėja beveik visų de
mokratinių valstybių diploma
tai. Į šį chorą — taika bet ko
kiomis priemonėmis — įsijun
gia ir Kanada.

JTO turėjo sunkią kovą su 
sovietais ir komunistinės Kini
jos delegatais. Po ilgu derybų 
Saugumo Taryboje Korėja ir 
amerikiečių "agresija" prieš ko
munistinę Kiniją į dienotvarkę 
buvo įtraukta vienu punktu. 
Tas suteikė progą Austinui ap 
kaltinti agresija Kinijos komu- 

mas. Blogiausia, kad komunis- nistus. Austinas kiniečių dele
ted jau artėja prie vienintelio gacijai pertiekė visą seriją klau- 
uosto Wonsan. Jeigu jiems pa- simų, surištų su dabartiniais 
vyktų užimti šį uostą, JT kariuo- įvykiais Korėjoje, į kuriuos gen. 
menė Korėjos rytiniame pakraš- 
tyje ėitsidurtų labai kritiškoje 
padėtyje.

Vakariniame fronto sektoriu
je JT kariuomenė paskubomis 
evakavo šiaurinės Korėjos sos
tinę Pyongyang. Ncruja gynv- 
bos linija bus organizuojerma 
į pietus nuo Pyongyang — kur 
nors netoli 38 paralelės. Di
džiausią problemą sudaro kerro 
medžiagų sandėliai. Juos ten
ka sprogdinti arba palikti ko
munistams. Gen. MacArthurui 
reikėtų keleto naujų divizijų, ku. 
rių jis neturi iš kur paimti, c 
kiniečių ir šiaurės korėjiečių re 
organizuota kariuomenė jau 
matuojama apvaliu 1.000.000 
skaičiumi...

Gen. MacArthuras kreipėsi } 
JTO, maldaudamas skubios di
plomatinės akcijos arba naujų 
Įgaliojimų, nes Korėjoje jau pra. 
sidėjo tisioginis, nors ir neoficia
lus, JT kariuomenės pajėgų su
sikirtimas su komunistine Kini 
ja. Jis vis dar nepraranda vil
ties sulaikyti komunistus bent - , - -,
jau 38 paralelės ribose, kur Ko-1 JT kariuomenės vyriausio vado 
rėjos pusiasalis gerokai susiau. 
rėja.

Laisvojo pasaulio diplomatus 
ir eilinius piliečius žinios iš Ko
rėjos fronto sukrėtė smarkiau, 
negu žemės drebėjimas. Argi 

’ tai jau būtų trečiojo pasaulinio 
karo pradžia? Valstybės sekre
torius Achesonas pirmasis at- 

l kreipė žmonijos dėmesį, kad

Wu Hsiu-Chuan nesiteikė atsa
kyti. Sekdamas Višinskio ir 
Maliko pėdomis, jis smarkiai 
puolė JAV vyriausybę, suvers
damas jai visas didžiąsiasa ag
resijos "nuodėmes"—Formozą, 
Korėją, Filipinus ir Indokiniją.

Austinas mėgino pravesti re
zoliuciją, reikalaujančią ati
traukti Kinijos kariuomenę iš 
Korėjos. Rezoliucija buvo priim
ta didele balsų dauguma, bet 
Malikas tuojau griebėsi veto ir 
užblokavo sprendimus. Dabar 
JAV greičiausiai šį reikalą per-. 
duos JTO plenumui. Tačiau, ka
dangi dėl karo baimės kyla 
nuomonių skirtumų tarp vakarų 
sąjungininkų, JAV atstovai JTO 
nesiskubina.

Indijos delegatas Benegal N. 
Rau ir JTO sekretorius Trygve 
Lie mėgina vesti tiesiogines de
rybas su kiniečiais, norėdami 
suminkštinti jų užsispyrimą. Pa
sitarimų rezultatai nežinomi, 
bet gandai skelbia, kad Kinijos 
komunistai stato dvi sąlygas: 1. 
gen. MacArthuro pašalinimą iš 
“ ___ ________________________________.._____________________

i pareigų ir 2. JAV koriuomenės 
atitraukimą iš Korėjos. Galuti
nas žodis, be abejo, priklauso 
Maskvai.

Vyt. Kastytis.

— NAUJORKAS. — Žurnalo 
Look apskaičiavimu, JAV turin
čios apie 700 atominių bombų.
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Katalikiškas patriotizmas
Dažnai kaltinama Religija už 

permažą rūpinimąsi protėvių 
žeme. Tai netiesa. Katalikų 
Bažnyčia sekdama Kristaus pa. 
vyzdžiu daug prisideda ir prie 
žemiškosios tėvynės. Pažvelki
me Tikėjimo šviesoje į tikrąjį 
patriotizmą, kurį daugelis dėl 
egoistinių išskaičiavimų blogai 
supranta.

Tėvynės meilė yra šventas 
dalykas, ypač mums lietu
viams, kada mūsų brangi tėvy
nė Lietuva šimteriopai sužeista 
kasdien lieja nekaltą kraują.

Patriotizmas yra meilė gim
tajam kraštui, meilė tai lūšne
lei, kurioje mamytė mus supo 
lopšelyje niūniuodama daine
lę. Patriotizmas yra kova už ge
resnį rytojų, už tautos reikalus, 
o šiuo momentu yra ir pasiau
kojimas už atgavimą Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomybės. 
Patriotizmas yra šventas pasi
didžiavimas, nenuilstantis sten- 
gimasis iškelti kur tik mes esa
me mūsų amžiais garbingos 
tautos vertybes.

Patriotizmas yra troškimas ir 
noras, kad tautos religinė dva
sia ir tikėjimas nebūtų palau
žiami; kad Jos tautiniai papro-

Prasižengimas prieš tėvynę 
yra laikomas didžiausiu nusi-

kaltimu be atleidimo. Komunis
tai, atmetę tėvynės sąvoką, 
masiniai žudo žmones, kovo
jančius už savąsihs tėvynes. 
Prie to privedė tie, kurie pasta
tė tėvynę vietoj Dievo. Ir štai 
šiandien daugelio milijonų tė
vynės perblokštos, suskaldytos, 
beveik sunaikintos. Liko tik 
griuvėsiai, kuriuose milijonai 
žmonių ieško su ašaromis tėviš
kės namų ir jų neranda.

Tėvynės smaugėjai yra tie, 
kurie mokina, kad valstybė yra 
virš moralės, virš dorovės, virš 
visko; kad piliečiai priklauso 
valdžiai,- kaip avys piemeniui; 
kad valstybė gali gyvuoti be 
Bažnyčios ir dorovės.

Šį pragaištingą mokslą smer
kiam, tvirtindami, kad krikščio
niškoji dvasia ir patriotizmas, 
tikėjimas ir tėvynės meilė yra 
neatskiriami dalykai. Kas to ne
silaiko, nusikalsta prieš savo 
tėvynę. Sekime didžiojo Irlan- 
dijos patrioto, Danieliaus O'-

savo testamente: "Mano kū
nas priklauso Kandijai, mano 
širdis Romai ir mano siela Die
vui". O mes lietuviai sakyki
me: mano kūnas priklauso Lie
tuvai, mano širdis Katalikų Baž
nyčiai ir mano siela Viešpa
čiui. T. Barnabas.

tik laikinai sutrikdytas, niekas 
neabejoja. 70 milijonų tauta, 
gyvenanti pačiame Europos 
centre, negali būti nustumta į 
politinio gyvenimo užkampį, o 
juo labiau dar tokia ekspansy
vi ir agresyvi tauta kaip vo
kiečiai. Irmeikiek nenuostabu, 
kad dabar taip daug vargsta- 
ma dėl Vokietijos įtraukimo į 
Europos gynimą nuo bolševiz
mo.

Vokietija savo vertę žino ir 
laikosi kietai. Kanclerio Ade
nauerio vyraiusybės parodytas 
nuolankumas vakariečių pla
nams yra jau davęs vaisių — 
atnešęs jo partijos pralaimėji
mą net trijose valstybėse — 
Hessene, Wuertemberg-Baden 
ir Bavarijoje — pačioje tvir
tovėje. Ir pats kancleris Ade
nauer po to jau pareiškė, kad 
Vokietija įsijungs į Europos gy
nimo planą, bet tik su sąlyga 
visiškos lygybės su kitopiis 
valstybėmis.

Bet Vokietija svajoja ne apie 
lygybę. Atbundantis vokiškas 
nacionalizmas vėl svajoja apie 
vadovaujamąją padėtį ne tik 
Europoje, bet ir visame pasau
lyje. Tik dabar, žinoma, jau 
nekalbama apie pasaulio už
valdymą jėga, bet, demokrati- 

•niais principais tvarkantis, no
rima užimponuoti visoms tau
toms priimtinais šūkiais.

Šiuo atžvilgiu labai įdomus 
straipsnis pasirodė Kanados vo. 
kiečių nacionistų laikraštyje 
"Der Courier", parašytas žino
mo politiko Dr. Otto Strasser, 
leidžiančio tarptautinės politi
kos biuletenius.

Dr. Otto Strasses straipsnis 
pavadintas "Vokietija ir rytų 
Europa". Jis kalbąs tautinės Vo-

kietijos vardu ir jaučiąsis jos 
minties reiškėju. Jis turįs pa
reikšti, kad vokiečiai su dabar
tinėmis rytinėmis sienomis nie
kad nesutiksią. Tautinė Vokie-

linčių tautų nepriklausomybės 
siekimus..." ■ •

diskai ir apgalvotai. O dar ryš
kiau tai parodo du trečdaliai 
straipsnio užpildyti šūkiais, turį

kdduoti atsvarą prieš vokiškąjį 
branduolį, pašalintų jos hege
monijos pavojų. Viša tai esą

Deutschland išeina į puolimą.

- žiupsnelis iš Winnipego praeities
.1-

Jei daugelis Europos miestų 
gali didžiuotis skaičiuodami sa
vo amžių tūkstančiais metų, tai 
Winnipegas, deja, dar neprašo
ko ne\ šimtmečio. Praeitais me
tais jis triukšmingai atšventė 75 
metų sukaktį.

Winnipegas įsikūrė Assini- 
boine ir Red upių susikirtime, 
kur senesniais laikais indėnai, 
gyvenantieji prerijose, daryda
vo susirinkimus. Šios vietos 
privalomus sumaniai išnaudojo 
Hudson Bay Co. 17 š. Anglijos 
karalius Charles II dovanojo 
šiai kompanijai visus žemės 
plotus į Hudson įlanką įtekan
čių upių tinkle. Šių upių san-

slatė sandelius ir pradėjo kailių 
prekybą su indėnais.

Tačiau pirmieji tikri kolonis
tai, vadovaujami lordo Selkii- 
ko, atvyko į Winnipego apylin
kes tik 1812 m. Po dešimties 
metų buvo įsteigtas Fort Gąrry. 
Tik 1870 m. vietovė buvo galu
tinai pavadinta Winnipeg, nuo 
to paties vardo ežero, esančio 
į šiaurę nuo miesto, Winnipeg 
indėnų kalboj reiškia "purviną 
vandenį“, nes šio ežero vanduo 
iš tikro yra labai drumzlinas.

1870 m. buvo įkurta Manito- 
bos provincija, o po trijų metų 
provincijos parlamentas sutei
kė tuometiniam Winnipegui, tu
rėjusiam vos 1500 gyventojų, 
miesto teises. Jam buvo suteik
tas ir Manitobos provincijos 
sostinės titulas. Betgi Winnipe
gas, nors ir turėdamas miesto 
ir sostinės vardus, tuomet atro
dė labai skurdžiai: gatvės ne
grįstos, be vandentiekio, be 
elektros šviesos, be geležinke
lio. Telegrafo įstaiga buvo vie
nintelis ryšys su pasauliu. Va
saros metu pašto vežimas tris 
kartus savaitėj gabendavo paš
tą į JAV ir atgal. Laivai atga
bendavo prekių, kai upės pa- 
siliuosuodavo nuo ledų.

Visų svajonė buvo geležin
kelis, nes artimiausia stotis bu
vo už 300 mylių. Ir kai Winni
pego miesto taryba 1874 m. bir
želio mėli. 1 d. priėmė miesto 
oficialų herbą, jis buvo — loko- 

-motyvas su trim pėdom kvie
čių. Tuo tarpu Winnipegas pir
mą traukinį išvydo tik po ketu
rių metų — 1878 m. Pirmasis 
lokomotyvas atvykęs į Winni- 
pegą dabar laikomas CPR sto
ties bulvare.

Nuo šio laiko ypatingai pa
gyvėjo miesto statyba. Šaligat
viai buvo daromi iš pušinių 
lentų. Tuo metu Winnipegas 
jau turėjo 15.000 gyv. Pirmoji 
konkė Winnipege pasirodė 1881 
m. Po dešimties metų paleistas 
tramvajus, kuris buvo pirmas i 
Vakarų Kanadoje. Winnipegas 
pasidarė Vakarų Kanados ur
mo prekybos centru.

1905 m. buvo jau neblogai 
sutvarkytas vandentiekis ir pa
statyta pirmoji vakaruose hyd- 
roelektrinė stotis. Po to prasidė
jo nepaprasto augimo periodas. 
Nuo 1904 m. iki 1914 m. gyven
tojų skaičius iš 67.000 pakilo net 
iki 203.000. Tik keletas miestų 
pasaulyje gali pasigirti tokiu 
staigiu augimu ir išsiplėtimu. 
Tačiau karas, atidarymas Pa
namos kanalo ir kitų miestų va. 
karuose atsiradimas, Winnipe
go poziciją susilpnino ir jo au
gimas sustojo, šiuo metu mies
tas turi 235.000 gyventojų. 
Mieste tėra smulki pramonė, 
kuri žiemos metu smarkiai su
mažina savo produkciją. Dėl to 
žiemos metu čia padidėja be
darbių skaičius.

Miestas randasi gan žemoj 
lygumoj, todėl dažnai esti pot
vynių pavojus. Ypatingai dide
lis potvynis buvo šių metų pa
vasarį, kad dalis gyventojų 
buvo evakuota ir miestui pada
ryta didelių nuostolių.

Winnipegas vakaruose yra

geležinkelių mazgas. Be to, dėl 
geografinės padėties yra tapęs 
grūdų pramonės centru. D_1 šių 
dviejų savybių Winnipegas ga. 
Ii tapti karo metu priešo bom
bardavimų objektu, nors ir. ne
turėdamas aukštosios pramo
nės ar stambesnių įmonių.

lizmo skirianti. Ir didžiausia 
kaltė esanti hitlerizmo, kad jis 
nedavęs laisvės Rytų Europos 
tautoms — nuo Baltijos iki Kau
kazo, kad bolševikinį valdymą 
norėjęs pakeisti vokiečių val
dymu.

‘ "Vakariečių gyvenimo filoso
fijos" pagrinde esąs reikalavi
mas asmens, tikėjimo ir tautos 
laisvės, sako Strasseris. Dėl ši
tos laisvės vakarietis atiduo
siąs viską, nes be laisvės jam 
nėra gyvenimo. Milianai euro
piečių ištisus šimtmečius laikę
si principo "Geriau mirtis, ne
gu vergija!" Vakarų literatūra 
esanti vienas ištisas himnas 
laisvei.

Vakarų valstybių didžiausias 
esąs nusikaltimas, kad jos ši
tuos principus išdavusio, pa
žeidusias, propagavusios ir ra
ginusios ' išduoti tautų laisvės 
troškimus,' reikalavusios nusi
lenkti jėgai. Tai esanti mirtina 
nuodėmė prieš vakarietiškąją 
dvasią. Dėl to tai paliestųjų tau. 
tų tarpe augąs pasibjaurėjimas 
h neapykanta šitai vakariečių 
politikai, "kai jie. iš trumpare
giško egoizmo išdavė laisvės 
kovas Suomių ir Estų Latvių ir 
Lietuvių; kai jie nekreipė dėme
sio į heroiškas kovas Kaukazo 
tautų ir Ukrainiečių, kad tik ne
nusikalstų Kremliaus bude
liams, — ir kai pagaliau sunai
kino tautines laisves vokiečių 
ir japonų, milijoną vokiečių va
karų pasienyje ir daugiau kaip 
12 milijonų vokiečių rytų pasie
nyje padėjo paversti vergais 
arba tremtiniais, o kitus 4-5 mi
lijonus padėjo išvyti iš tėvynės, 
apiplėšti; išgęffihti ir žudyti —» 
ir tik-tam, kad išlaikytų grobuo
niškąją karo koaliciją, kuri — 
tai likimo ironija — pagaliau 
vis dėlto subirėjo".

"Yra nusikaltimas prieš va
karietiškąją dvasią kai vaka
rų pajėgos šiandieną tramdo 
tautines laisves, nepriklauso
mybės troškimus nusikaltimu 
laiko — kai Indokinijoje ir kitur 
su ginklu stoja prieš laisvę my-

šūkiais, turinčiais Vokietijos va- 
dovybėje apjungti visas skriau
džiamąsias tautas — ir bolše-

Pasisakęs, kad Kremliaus po
nų savybės bei laikysena ne 
leidžia abejoti, kad Vokietijos 
rytų provincijų atgavimas, grą
žinimas teisių užsienių vokie
čiams ir Rytų Europos tautų 
laisvės atgavimas galimas tik 
karo keliu, Strasseris sako, kad 
jis dėl šių tikslų nebaisus. Na- 
tionale Deutschland laikanti 
laimingu sutapimu, kad to pa
ties siekiančios Rytų Europos 
tautos. Iš to tarp Vokiečiu ir tų 
tautų šiandien išplaukiąs dva
sinis bendrumas, o ryt — gal 
karinis ir ūkinis. Vokietija Rytų

Nationale Deutschland atsiža
dėtų Vokietijos laisvės — nuo 
Aachen iki Beuthen. Nuo Klai
pėdos iki Saaro" (Rašo Memel, 
bet sugretinimas rodo, kad tai

pert begalima, kad Vokietija 
apleistų Rytų Europos tautas. 
ND šaukianti savo tautos sū
nus, šaukianti Pabaltijo ir Rytų 
Europos tautas prie “Geriau 
mirti, negu vergauti“. Laisvė 
esanti Europos dvasia, kas at
sisakytų jos, atsisakytų savęs;

Nuotaikos labai nevienodos
Kinijai atvirai įsikišus į Korė

jos kovas, bet atsisakant dėl to 
kalbėtis JTO, visas pasaulis ne- 
tekęs žado sužiuro, kas iš to iš
eis. Diplomatai atsidūrė prieš 
labai sunkią problemą. Jų pir
mieji pasisakymai rodo labai 
skirtingas kraštų nuotaikas.

JAV valstybės sekretorius 
Acheson lapkričio 29 d. kalboje 
per radio pasisakė labai griež
tai. Esą, padėtis esanti nepaly
ginamo pavojingumo. JAV 
tauta savo istorijoje įrodžiusi, 
kad ji kaunasi, kai reikia ap
ginti laisvę ir teisingumą, atseit 
ir dabar pasiryžusi kautis. Jis 
viešai kreipėsi į kom. Kiniją 
užbaigti agresiją. (Šį žodį JAV 
tik dabar pradėjo vartoti kalbė
damos apie Kinijos veiksmus. 
Iki tol buvo kalbama apie inter
venciją, apie kurią tarptautiniai 
susitarimai nieko nesako, atseit 
ją yra lengviau likviduoti be 
didelių komplikacijų). Toliau 
savo^

poje ir kolonialinių pretenzijų 
neatsižadančių vakariečių spau 

• džiamąsias pietų-rytų Azijoje 
ir Okeanijoje. Reikia pasakyti, 
kad šūkiai parinkti labai taik
lūs. Jei galima būtų pasitikėti, 
kad Nationale Deutschland tik
rai išsižadėtų "Nach Osten wol- 
len wir reiten, nach Osten wol- 
len wir zieh'n", galima būtų tik 
džiaugtis. Ir nėra abejonės, kad
ši grupė vokiečių mases po ku- Europos tautų neišduosianti, 
rio laiko gali išjudinti. Šiaip ar kaip tai padarę vakariečiai.

ND žinanti, kaj imperializmo 
laikais ir vokiečiai daug kur 
nusikaltę vakarietišhajai lais
vės dvasiai, bet daugiau to ne- 
bėdarysią — padėję tautoms 
laisves atgauti, jas gerbsią ir 
saugosią. Esą galimas dalykas, 
kad Europos Federacijas rė
muose atsirasią regionaliniai 
junginiai, pav. "Lenkijos-PabaL 
tijo unija", kuri išspręsianti ir 
f

taip, ji jau nori siekt hitleri
nės propagandos skelbtosios 
misijos: sulaužyta Vokietijos at
sigaus pirmoji ir ji išves Euro
pą bei pasaulį iš bolševikų su
kurto pokarinio chaoso.

Būdinga yra, kad Strasser 
savo straipsnį paskelbė Kana
dos vokiečių laikrašty. Tik jau 
ne Kanados vokiečiams reikė- 
io užakcentuoti teises tautų

nedarysianti nei vieno nei ant
ro. Ji sveikinanti rytų Europos 
tautas kaip sąjungininkus šian
dien, kaip ginklo draugus rytoj, 
kaip bičiulius ir bendrus būsi
moje Europoje — nepriklauso
moje tiek nuo Maskvos, tiek 
nuo Wallstreeto. Tegyvuoja 
laisvė, tegyvuoja, Europa, bai
gia savo straipsnį Strasseris-

Juk įsidėmėtinos mintys, ku
rios gali išsivystyti į didžiulį na
cionalistinį sąjūdį. Šūkiai teore
tiškai gražūs, bet praktiškai at
neštų daug naujų komplikacijų.

Grybas.

ANGELLOS CALOMIRIS ISTORIJA

FBI seka JAV komunistus

gos, veiklą pajungti JT vaira
vimui, 3. Kuo sparčiau suorga
nizuoti ginkluotas pajėgas, 4. 
Ūkinių tautų bendravimui su
kurti sąlygas pasipriešinti puo
limui iš oro ir sukurti sveikas 
socialines sąlygas, kad įmano
mą būtų pasipriešinti komuniz
mo plitimui viduje, 5. Visiems 
būti pasiruošus bandyti kon
fliktus likviduoti taikiomis prie
monėmis, 6. Tvirtai laikytis pra
dėtos veiklos užsieniuos ir vi
duje.

Prezidentas Trumanas spau
dos konferencijoje pareiškė, 
kad esąs svarstomas net atomi
nės bombos panaudojimo klau
simas ir kad jis tuojau paprašy
siąs kongresą paskirti daugiau 
pinigų ^ginklavimuisi. Žodžiu, 
JAV nuotaikos labai nenuolai

(Tęsinys iš praeito nr.)
KARO PABAIGA
Karui pasibaigus, Angella. 

kaip ir kiekvienas kitas JAV 
pilietis, vėl norėjo grįžti į nor
malų gyvenimą. Dviveidis žai
dimas visada reikalauja dides
nio nervų įtempimo. Atsiranda 
natūralūs nuovargis, o su juo —• 
poilsio troškimas.

FBI pripcžino, kad daug jų 
slaptųjų agentų, dirbusių ko
munistų eilėse, karui pasibai
gus, metė pavojingas misijas 
ir vėl grįžo į normalų gyveni
mą. Tą patį, žinoma, galėjo pa
daryti ir Angella, nes savo įsi-, 
pareigojimus FBI ji buvo pri
siėmusi tik karo laikotarpiui. 
Tačiau FBI atstovai ėmė jos 
maldauti tęsti pradėtąjį darbą. 
Jos parama dabar jiems buvo 
dar reikalingesnė, negu pirma. 
Surasti gerus pakaitus nėra jau 
taip lengva. Šnipais juk tega
lėjo būti asmens, kurie sugebė
davo įgauti komunistų pasitikė
jimą ir, svarbiausia, patys nie
kada nepasitikėdavo komunis
tais ... Be to, slaptasis agentas, 
norėdamas sėkmingiau įsibrau
ti į KP, privalėjo būti neturtin
gos kilmės, patyręs šiek tiek 
vargo praeities dienose. Žo
džiu, jo biografija turėjo būti 
pakankamai priimtina komu
nistams. Žmonės, sėdintieji FBI 
raštinėse, aišku, partijos eilėse 
netoli tenukeliautų.

— Argi dar komunistinis pa
vojus nėra praėjęs? — paklau
sė Angella.

FBI atsakymas buvo pilnas 
naujų mįslių: — Anaiptol. Pa
lauk truputėlį — pamatysi...

NAUJOJI LINIJA 
BRAŠKA...
Vos mėnesiui tepraslinkus 

nuo karo pabaigos, "Daily Wor-

Sulietuvino Vyt Kastytis

_ — čia ne vieta ir ne laikas 
panašiems klausimams...

Marksizmo paskaitos, skirtos 
komunizmo populiarizacijai, po 
to tuojau buvo nutrauktos. Kom
partijos susirinkime pagal "ins
trukcijas iš aukščiau“ prasidėjo 
diskusijos. Vienas paskui kitą 
visi nariai prisipažino "klydę": 
girdi, kapitalizmas ir komuniz
mas negali išsitekti kartu vie
name vežime. Jeigu jie savo lai
ku tuo klausimu buvo kitokios 
nuomonės, tai tik dėl to, kad 
vadas Earl Browder taip tvir
tino... Veltui senieji komunis
tai — Browderio draugai — 
bandė ginti "nusidėjusį" vadą. 
Beveik visi jie, nieko nelaimėję, 
buvo išmesti iš partijos. Kiti gi, 
būdami lojalūs Maskvai, drg. 
William Z. Fosterio vadovauja
mi, ėmėsi partijos reorganiza
cijos ir pasiruošimų revoliucijai. 
"Gerų" ir "blogų" kapitalistų 
teorija priėjo liepto galą. ..

Angella buvo pasiųsta nau
joms pareigoms —Columbus 
Hill skyriaus finansų sekretore. 
Pareigūnai užsivertė krūvomis 
direktyvų, kurios turėjo vienin
telį tikslą
jos prarastą kovingumą. Vėl 
prasidėjo mitingų sezonai. Vėl 
nariai buvo išgrūsti į gatves 
agituoti, kaip kad ir anais lai
kais, kada visi kapitalisto bu
vo vienodai blogi...

NARIŲ SĄRAŠAI
ANGELLOS RANKOSE

*
Vienas iš pasitraukiančių 

Browderio pasekėjų paliko ne
užrakintą stalčių su sekcijos na-

FBI sekančią dieną per kenas 
valandas padarė fotografines 
sąrašų kopijas. Po to Angella 
visą pusdienį slankiojo vyriau
sioje sekcijos būstinėje, kol" są
rašus prisitaikė įkišti į tą patį 
staičių.

Norėdama nukreipti galimą 
įtarimą, sekančiame susirinki
me ji užpuolė narių registraci
jos direktorių, kad jis'neužrald- 
na stalčiaus: — Mums reikia 
saugoti narių sąrašus. Dabar 
juk mes vėl esame Komunistų 
Partija, o ne Komuinstų Politinė 
Sąjunga...

Kitoniškas nuotaikas rodo
___  ____  . _____ Bevino kalba parlamente pra

kalboje Acheson pareiškė, dedant diskusijas. Jei Acheso- 
xaa dabar niekas negali garan- nas tik priminė,, kad visi turi 
tuoti, kad karo bus išvengta. I būti pasiruošę taikiomis prie- 
Be to, tikruoju kaltininku Ache- monėmis likviduoti konflikįus, 
sonas paskelbė Sovietų Rusiją, tai Bevinas visą svorį deda į 
Kinijai palikdamas atviras du naujas derybas su Sovietais. D. 
ris dar pasitraukti. JTO Ache-Į Britanija esanti pasiruošusi kar- 
sonas siūlė tuojau imtis visų tu su JAV ir Prancūzija kalbėtis 
priemonių agresijai sustabdyti su Rusija tuojaus po šią savai 
ir pasiruošti gedimam karui, tę įvyksiančio 3 užsienių minis- 
Term jis siūlo 6 priemones: 1. Iš- terių pasitarimo Paryžiuje. Ne! 
plėsti tarptautinį aparatą tai- opozicijos vardu kalbėjęs Ede- 
kai išlaikyti, 2. Regionalinių nas tos konferencijos neatmetė, 
junginių, kaip Atlanto Sąjun- bet siūlė ten plačiau tartis.

"PERSIAUKLĖJIMAS"
Partija pradėjo naujai refor

muotą programą — kovą su 
browderizmu, ty. buvusio par
tijos vado politinėmis "klaido
mis". KP teorijos ir praktikos 
kurse imta svarstyti revoliuci
jos reikalai.

— Ar mes esame pakanka
mai pajėgūs pravesti revoliuci
ją JAV? — paklausė kažkuris 
komunistas. — Kodėl revoliu
cijos nepradėjome 1933 m., ka
da turėjome daugiau narių? 
Milijonai bedarbių būtų mus 
parėmę...

Mokytojo atsakymas labai 
trumpas: — Tada mes dar ne
buvome pasiruošę. Nebuvome 
pakankamai išsimokslinę. Par
tijos eiles daugiausia sudarė 
paprasti žmogenliai, į partiją 
įstoję vien tik dėl depresijos. 
Rusijoje revoliucijai įgyvendin
ti pakako 50.000 komunistų. Tą - 
darbą čia, JAV, mes galėtume 
atlikti su dar mažesniu skaičiu
mi. Užtektų keleto tūkstančių 
draugų ir draugių, gerai pa
ruoštų ir disciplinuotų, išdėsty
tų strateginiai svarbiose vieto
vėse.. .

Komunistai ėmė kelti “dienos 
problemas". Kongresas buvo 
užverstas reikalavimais sugrą
žinti namo vyrus, kurie kariuo
menės eilėse ėjo sargybą išil
gai geležinės uždangos.. • Butų 
sunkumai taipogi buvo puiki 
dirva komunistinei propagan
dai. Vėliau griebtasi negrų 
problemos, bet ir čia nesusilauk 
ta didesnio pasisekimo. Komu
nistų partijos nariai negrams 
stengėsi rodyti nepaprastą pa
lankumą. Kai kurios partietės 

nas komunizmo "vilkas, pdkan- raščiui popieriaus — paėmė propagandos^ sumetimais net 
karnai susipažinęs su Maskvos, tuos kelis lapus, o s ujais ir pa- 
taktika: į slėptuosius sąrašus

munisto drg. Jacques Duclos 
laišką, puolantį Amerikos KP 
vadą Earl Browderį už kolabo
ravimą su kapitalistais. Tie, 
kurie į partiją buvo įstoję Jos 
"naujos linijos" dienomis, dar 
vis nesiorientavo padėtyje ir 
nesuprato Maskvos intervenci
jos. Vienas iš jų marksizmo pa
skaitos metu paprašė mokytoją 
paaiškinti, ką reiškia drg. Duc
los laiškas. Mokytojas buvo sė

■ sugražinti partijai

raktais nesirūpino. Tai paste
bėjusi, Angella, sekcijos orga
nizatoriui pasisiūlė padėti pa
ruošti keletą rotatoriumi spaus
dintų pamfletų. Kada organiza
torius vienai valandėlei išėjo į 
prausyklą, Angella surado są
rašus, talpinančius šimtus "ko

danti Juos į rankinuką, bet or
ganizatoriui netikėtai sugrįžus, 
nesuspėjo — pakišo po keliais 
lapais rotatorinio popieriaus. 
Išeidama namo, paprašė juod-

į. į ištekėdavo už negrų...
' (Bus daugiau)
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Speciality darbo galimybės Manitoboj jaunus kanadiečius, o atvykė
liui būtų galima patekti tik per Pas Darbštyjį Winnipego visa omeniaiaką

Dabartiniai lietuviai atvykstą. iš aštuonių dalykų, bet gydy- 
į Kanadą labai įvairuoja tiek Į tojams su ilgesne praktika ar 

atsižymėjusiems daroma išim
tis — atleidžiami nuo šių egza
minų. Bet vėl, viena lietuvė, iš
laikiusi egzaminus iš 8 minėtų 
dalykų, niekur nepriimama at
likti stažą, o tuo tarpu mūsų 
vadintoj "nedraugiškoj" Vokie
tijoj ši gydytoja buvo priimta 
į Muensterio universitetą ir dir
bo kaip vidaus ligų katedros 
asistentė.

Nėra labai šviesios perspek
tyvos ir chemikams — vaisti
ninkams. Sąlygos praktikai: iš
klausyti vienų metų kursus iš- 
versitete, atlikti bent vienų me
tų stažą ir išlaikyti provinci
jos nustatytus egzaminus. Dirbti 
chemiko-vaistininko darbą gali 
tik gavę Kanados pilietybę. Ar 
būtų įmanoma įstoti į-universi
tetą nebandyta, tačiau, atrodo, 
nebūtų lengva. Šios rūšies yra 
tik viena lietuvė specialistė, ku
ri, nors dirba savoj srityj, ta
čiau darbas ne pagal pasiruo
šimą.

Veterinarijos gydytojų padė
tis dar nėra visai paaiškėjusi, 
nors Manitobos du lietuviai vet. 
gydytojai dirba asistento dar
bą: vienas — gyvulių klinikoj, 
antras — pas vet .gydytoją. 
Pradžioje Manitobos veterinari
jos gydytojų unijoje vyravo nu
sistatymas, kad visi naujieji 
ateiviai vet. gydytojai turi at
likti vienų metų praktiką asis
tentais pas vietinius vet gydy
tojus, o po to būtų leidžiama 
laikyti egzaminus. Bet paskuti
niu metu, atrodo, formuojasi ki
ta mintis, t.y. unijos sekretorius 
paragino suinteresuotus prista- 
yti diplomą ir kitus dokumentus 
veter. kolidžui Giielph, Ont. 
Minėtas kolidžas, išaiškinęs 
standartus europinių universite
tų užskaitys diplomus ar pusta- 
tys kitas sąlygas, kurias išpil
džius bus galima laikyti egza
minus provincijoj. Taip pat yra 
galimybė, kad reikės pakinkyti 
nustatytą laiką minėtą kolidžą. 
Tad, lietuviai vet. gydytojai 
Manitoboj yra pakeliui į teisę 
verstis laisva praktika.

Agronomų visam krašte ir 
šioj provincijoj yra perteklius. 
Kiekvienais metais Kanados 
universitetai išleidžia 800-1000 
naujų agronomų. Iš jų tik 10-20 
% absorbuoja valdžios įstaigos, 
tyrimų institutai ar bandymų 
ūkiai. Kiti eina į žemės ūkio ga
minių pardirbimo bei įpakavi
mo įmones ar kitas ekonomines 
organizacijas. Nemaža dalis ių 
grįžta administruoti paveldėji
mų ar įsigytų ūkių. Kai kurių 
lietuvių ir kitų tautybių agro
nomų buvo bandyta eiti į ban
dymų, universitetų ūkius, bet 
nesimatant ateities perpekty-

nės su praktiškųjų mokslų pa
siruošimu paprastai susiranda 
žymiai geresnes darbo ir pra
gyvenimo sąlygas šiame konti
nente. Tačiau, jei amatininkas 
susiranda darbą pagal savo 
užsiėmimą dažnaiusiai iš pir
mų dienų, tai specialistams su 
aukštuoju mokslu, susirasti dar
bą savoj srityj dėl įvairių prie
žasčių yra gana sunku.

Dar Europoje įvairios Kana
dos Imigracijos komisijos mėg
davo pabrėžti, kad šiam kraš-

bininkai, o žmonių su universi
tetiniu pasiruošimu jie turį už
tenkamai. Atvykus į šią didžiu
lę šalį, deja, tai pasitvirtino. Tik, 
jei kurios srities darbuotojų tu
ri permaža, profesinės sąjungos 
apsitveria tokia geležine tvora, 
kad ją peržengti dižncd neįma
noma.

Be to, britiška galvosena čia 
giliai įleidusi šaknis, nes Ame
rikos revoliucijos metu angliš
kieji lojalistai iš ten subėgo į 
Kanadą ir jai davė stipriai pro- 
anglišką veidą. Jei net kana
diečiams karo veteranams, bet 
ne angliškos kilmės, yra labai 
sunku gauti geresnę poziciją, 
tai ką kalbėti apie tremtinį, ku
ris, nors ir turėdamas gerą pro
fesijų pasiruošimą, tačiau be 
pilietybės, dažnai be stipraus 
anglų kalbos žinojimo, turi daž
nai atsidūžti į rūpestingai pa

Į valdžios žinioj — Civil Ser
vice Commission — esančias 
įstaigas, įmones ar ūkius šiuo 
metu visai negalima patekti, 
nes aplikantas turi būti išgyve
nęs šiam krašte mažiausiai

sąlyga nebebus kliūtis, tuomet 
atsiras diplomų pripažinimo 
klausimas ir kt

Atrodo, kad. intelektualams 
darbo gavimo sąlygos - pana
šios visam krašte, tačiau jos 
kiek įvairuoja paskirose provin
cijose. Ir, nežiūrint, kad sąly
gos yra labai nepalankios, tai 
neatbaido naujųjų ateivių ir jie 
veržiasi visais galimais būdais 
į savo darbo sritis. Vietiniai 
dienraščiai dažnai su nusiste
bėjimu aprašo naujųjų kana
diečių apsukrų įsikūrimą ar 
sėkmingą darbą savo profe
sijoje.

Dabartiniu metu Winnipege 
palankiausias sąlygas turi in
žinieriai. Tiesa, veik visi lietu
viai inžinieriai iš Winnipego 
yra išvykę, neturėdami didelių 
perspektyvų ateičiai dėl silp
nos vietinės pramonės, tačiau 
vienas lietuvis ir kitų tautybių
esą inžinieriai dirba daugiau j yų, o gerunami ar siūlomi labai 
ar mažiau atsakingą savo pro- ’ žemi atlyginimai atbaidė nuo 
fesijos darbą. Jiems yra palan
ki padėtis dėl inžinierių trūku
mo ir jų pareikalavimas esti iš 
privačių firmų pusės, kurios nė
ra varžomos nei Civil Service 
Commission nuostatų, nei uni
jų, o vadovaujasi tik savo fir
mos interesais.

Medicinos darbuotojams yra 
nelengvas kelias.

Dantų gydytojams reikalinga 
išklausyti tam tikras kursas prie 
universiteto ir po stažo leidžia
ma laikyti egzaminus prie pro
vincijoj sudarytos komisiios. 
Tačiau dantų gydytojai labai 
sunkiai priimami į universite
tus papildomam kursui lankyti. 
Vienintelė lietuvė dantų gydy- 

. toja Winnipege dėl aukščiau 
minėtų aplinkybių negali vers- 
fls praktika, nors pasitaiko iš 
naujųjų imigrantų, kurie prak
tikuoja neoficialiai.

Medicinos gydytojams stato
mi taip pat griežti reikalavimai. 
Tačiau nesą vienodumo. Pa
grindinis reikalavimas — atlik
ti bent vienų metų stažą, c po 
to išlaikyti provincijos nustaty-

noro dirbti savo sričiai artimą 
darbą. Bandymų ūkiai ir ban-

to, prieš leidžiant stažuoti rei
kalaujama išlaikyti egzaminus

dymų stotys yra federalinės 
valdžios žinioj ir mūsiškis ag
ronomas be 5 m. rezidavimo 
Kanadoje negali gauti net ban
dymų stebėtojo sezoninio dar
bo, kurį paprastai atlieka agro
nomijos studentai. Tyrimų la
boratorijose ir sėklų kontrolės 
stotyse mažesnės svarbos dar
bas yra lengviau gauti, bet dėl 
žemo atlyginimo neatsiranda 
entuziastų. Eiti į privatų žemės 
ūkį nėra jokių teisinių kliūčių, 
tačiau Manitoboj yra stambūs 
ūkiai, kurie reikalauja daug ka
pitalo įsigyti patį ūkį, mašinas, 
sėklas bei kitą inventorių.

Komersantams — ekonomis 
tams — buhalteriams yra ga
limas gauti darbas pagal sa 
vo profesiją, tačiau ir vėl — pri
ima tik mažesnės firmos, kurios 
moka labai žemą atlyginimą; 
didžiosios kompanijos papras- 

stengiasi priimti vietinius

protekcijų. Šios rūšies lietuvis

halterio pareigose, bet dėl ma
žo atlyginimo ir menkų per-

Mokytojai nerodo jokios ini
ciatyvos ar noro brautis į kana- 
dietiškas mokyklas. Priežastys 
— menkas atlyginimas ir kal
bos ne laisvas mokėjimas. Vie
na vietinė lietuvaitė dirba mo
kytojos darbą, bet toli užkam
pyj, nes mieste turi privilegiją 
dirbti tik angliškos kilmės pe
dagogai.

Tad, Winnipego naujųjų atei
vių veržimasis į savo profesijos 
darbą yra nemažas, tačiau jis 
progresuoja labai lėtais žings
niais, nes imigrantų joks kraš
tas nesutinka išskėstom ran
kom, o reikia apsukrumu, kant
rybe bei atkaklumu išsikovoti 
geresnę ateitį.

tai

a
Mykolas Januška į Kanadą

jo širdyje liepsnoja karšta tė
vynės meilė. Pradėjus daugiau

gingai organizuoja ir gyvai da
lyvauja Įvairiose lietuvių orga
nizacijose. Jis pirmasis KLTary 
bos skyriaus pirmininkas, KLS 
valdybos narys, KLB-nės val
dybos narys ir ilgalaįkis ir da
bartinis Lietuvių Bažnytinio ko

Buvo įdomu sužinoti smul
kiau apie jo praeitą gyvenimo 
kelią ir todėl kreipiauęi į jį 
daugiau žinių, su kuriomis bus 
įdomu susipažinti ir "TŽ" skai
tytojams.

— Kas jus atbloškė į tolimą 
Kanados žemę?

— Namuose buvome 5 tro
liai ir viena sesutė. Žemės te
turėjome apie 14 ha, tad vyriau
siam broliui norėjosi kaip nors

Mykolas Januška

— Kaip kūrėtės Winnipeg©?

venti atvykau 1944 m. Jau 
anksčiau buvau čia pirkęs na
mus. Atvykęs gavau darbo ge
ležinkelių CPR b-vėje, kur ir 
dabar dirbu.

vių visuomeninis gyvenimas?
— Wpg. senieji imigrantai 

čia turėjo pašalpinę dr-ją ir 
vėliau pradėj oorganizuoti klu
bą. Didelį darbą atliko pp. 
Liaukevičius, A. Urbonas, A. 
Matulevičius, Zavadskai ir kt., 
pravesdami ALTarybai rinklia-

Šv. Povilo. Kolegijos rektorius kun. J. P. Monaghan S.J.

šių metų kelionėje po Šiau
rės vakarų valstybes turėjau 
galvoje susitikti ir Winnipego 
lietuvius. Tuo labiau, kad Ame
rikoje tiek daug skaitėme apie 
garsųjį, pereitą pavasarį, Rau
donosios upės išsiliejimą, pa- 
plukdžiusį didelę to miesto 
dalį ir net ne vieną lietuvį išva
riusį iš jo pastogės.

Kaip daugelio pereito karo 
tremtinių lietuvių atsiradimas 
vienoj ar kitoj Vokietijos zonoj 
buvo atsitiktinis, taip ir emigra
cija į vieną ar kitą Amerikos

Aplankius Winnipego lietuvius
žemyno valstybę irgi buvo be 
ypatingo apgalvojimo — ne 
vienas vyko ten, kur pasitaikė 
patogesnės galimybės. Taigi 
nenuostabu, kad ir Winnipege 
galima rasti jų giminėje "sky
rybų", dalis gyvena Kanadoje, 
o kiti broliai ar seserys — JAV.

Iš dalies, gal dėl šios priežas
ties jau kelintoje Kanados pro
vincijoje girdėjau labai gyvą 
domėjimąsi Amerika ir jų gy
venimo sąlygomis. Norėtųsi at
sakyti, kad šios dvi valstybės 
tiek savo santvarka, tiek išori-

giną su paskaita iš Čikagos 
1947 m. Nors dalis lietuvių ne
pritarė, buvo surinkta apie $300 
ir pasiųstas į ALT suvažiavimą 
Naujorke p. Liaukevičius.

Didžiausias ir judriausias lie
tuvių visuomeninis gyvenimas 
prasidėjo, kai Wpg. pradėjo at* 
vykti naujieji lietuviai. Aš pats 
atsikviečiau iš Vokietijos 4 bro
lius, o sesutė, ištekėjusi už Ame
rikos armijos karininko lietuvio, 
išvyko į Čikagą. Atvykus dau
giau lietuvių turėjome skubiai 
organizuotis. Iš Montrealio jau 
buvo duodamos instrukcijos 
kaip organizuoti KLTarybos 
skyrius. Skubiai buvo suorga
nizuotas toks skyrius ir Wpg. 
Tuo metu darbo buvo daug Ir 
įvairiausio. Posėdžiai, repetici
jos, parengimai, minėjimai ir 

rusišką* žargoną susikalbėti su Į įvairus kiti reikalai reikalauda- 
ukrainiečiais. Atvykus į Wpg. Įdaug laiko ir darbo. Bet bu

užsidirbti pinigų, apmokėti da
lis, padedant išsimokslinti bro
liams ir pagerinti ūkį. Tėvelis 
paskolino pinigų kelionei ir 
karštligiškos emigracijos sūku
ryje atvykau į Kanadą. Į Kana
dos žemę koją įkėliau 1927 m. 
gegužės 1 d. Quebec© uoste. 
Kadangi turėjau sutartį dirbti 
žemės ūkyje, tai agentas mus 
5 lietuvius nukreipė į Winnipe- 
gą. Atvykę čia darbo negavo
me. Buvome išsiųsti į Saskače- 
vano provinciją, kur 2 darbo 
gavo, mes trys vargingais ke
liais, bilietams neturėjome pi
nigų, grįžome atgal į Winnipe- 
gą. Labai sunku buvo nemo
kant anglų kalbos. Naudojome

apsistojome pas pp. jauniškius. 
Mano draugas turėjo jų adresą. 
Jauniškiai mus malonaii priė
mė, o mes čia praleidome 2-3 
d., kol gavome darbo pas vieną 
ūkininką vokietį. Pradžioje jis 
mums mokėjo po 25 dfcl. per 
mėn., bet už labai gerą darbą 
kiekvieną mėnesį algą didino. 

! Vėlų rudenį vėl sugrįžome į 
! Wpg. pas Pov. Jauniškį. Žiemos 
metu dirbau cemento fabrike. 
1929 m. išvykau dirbti į aukso 
kasyklas — Central Manitoba 
Mine, — nes mieste darbo bu
vo sunku gauti. Kasyklose mo
kėjo po 58 et. per vai. Ten dir
bau iki 1944 m., ten ir angliš
kai pramokau.

riio gyvenimo žvilgsniu, 
panašios. Gal būt bendras pa
sakymas, bet charakteringas: 
tik peržengus Kanados sieną 
matosi, kad čia daugiau miškų, 
o Amerikoje — automobilių ii 
judėjimas didesnis. Tiesa, kad 
tos pačios rūšies įmonės Ameri
koje darbininkus apmoka bran
giau keliais ar keliolika centų, 
bet nekurtos labiausiai varto
jamos prekės taip pat Kanado
je pigesnės. Grožėjausi naujų 
ateivių taip greit "dygstančiais" 
nuosavais namais, gal net spar
čiau kaip JAV. Bet paaiškėjo, 
kad nekilnojamos gėrybės čia 
beveik per pusę pigiau kaštuo
ja įsigyti kaip, pav., Čikagoje 
ar Detroite.

Specialiai Winnipego koloni
ja gali pasidžiaugti sveiku že
myno klimatu, ko lietuviai netu
ri prie Didžiųjų Ežerų ar Atlanto 
vandenyno.

''Žiauri’’ nelygybė tarp Kana
dos ir Amerikos naujų emigran
tų, kad anie, kol nepiliečtai, ne
lengvai tegali atvykti Į JAV ap
lankyti savųjų. Tuo tarpu 
mums pakanka atlikti tik menki 
formalumai emigracijos įstaigo
je, kad be jokių trukdymų ga
lėtume peržengti šių valstybių 
sieną.

Winnipego lietuvių kolonija 
yra vienintelis mūsų tautybės 
postas Pietinės Kanados vidų 
ryje. Reikia džiaugtis, kad 
nauji ateiviai sutvirtino visai 
praretėjusias neskaitlingas se
nųjų imigrantų eiles. Vietos vei
kėjai su pasiryžimu ir vieningai 
stengiasi ugdyti lietuvybės dva
sią, garsinti mūsų kultūrą ir me-

labai

palikus tėviškę?
— Su namais palaikiau nuo

latinį ryšį. Rašydavau ir gau
davau laiškus. Skubėjau atsi
teisti skolą, todėl dažnai siųs
davau pinigus. 1936 m. ve

tikslis gyvenimas. Dabar turiu 
du sūnelius. Labai pergyvenau 
Lietuvos okupaciją 1940 m.

ną tarp svetimųjų. Tačiau nega
lima sveikinti tų darbuotojų, ku
rie, pabūgę pasitaikiusių sun
kenybių, palieka savuosius ir 
išvyksta kitur didesnės ''lai
mės'' jieškoti — kur, ged būt, 
jie daug mažiau reikalingi.

Suprcrtau kad ši vos 500 as
menų lietuvių šeima* ryžtasi 
ateityje net įsigyti nuosavus 
maldos namus. Tai būt.ų pats 
didžiausias mūsų tautos tikėji
mo švyturys plačiai apylinkei ir 
organizuotumo pavyzdys ki
tiems.

Kaip daugelis šio žemyno lie
tuviškų kolbnijų, šalia kilnaus 
pasišventimo senos kartos tau
tiečių, turi ir mūsų tėvynės 
duobkasių, kurių sąžinės net 
gyvi liudymai nesupurtė dėl 
pragariško darbo tarnaujant 
raudoniesiems.

Savo bendriausių įspūdžių 
įtakoje apie Winnipego lietu
vius linkiu jiems meilėje dar
buotis Dievo garbei ir mūsų 
tautos labui. O tiems, kurie nori 
patirti nuoširdaus svetingumo
pavyzdį, patariu aplankyti Win- j gyvenimo sąlygos vargina mū- 
nipego lietuvius. ! sų išblaškytus tautiečius.

Kun. Albinas Martištūnas. I St Bujotais.

vo dirbta su tikru užsidegimu.
Jau 1948 m. pradžioje mėgi

nome soorganizuoti chorą, bet 
tai galėjo įvykti tik 1948 m. ga
le, kai į Wpg. atvyko p. J. R. 
Simonavičius. Tuomet buvo su
organizuota ir taut, šokių grupė, 
kuriai vadovavo p-lė E. Klimai- 
tė, dabar ponia Žulienė, gyv. 
Toronte. Šitų grupių suorgani
zavimas leido mums iškilmin
gai paminėti 1949 m. Vasario 
16 d. šventę, kai p-lei Dauguvie
tytei režisuojant, buvo pastaty
tos Krūmino "Pabaigtuvės'', ir 
tų pačių metų vasarą 75 m. 
Wpg. miesto- sukaktuvių iškil
mėse. Nuo to laiko ir dabar lie
tuviai turi chorą ir stengiasi 
suorganizuoti taut, šokių šokė
jų grupę.

— Kaip buvo einama prie 
dvasinių lietuvių reikalų aptar
navimo?

— Šis klausimas pasidarė 
labai aktualus, kai pradėjo at
vykti daugiau lietuvių. Aš su 
broliu Juozu 1947 m. lankiausi 
pas J.E. Winnipego arkivysku
pą ir prašėme lietuvio kunigo 
į Wpg. 1948 m. pradžioje mus 
aplankė kun. Kulbis iš Montre- 
ąlio. Jis paprašė kun. Mc Guire 
iš St. Paulo jėzuitų kolegijos 
kiek leis jam sąlygos, aptarnau
ti lietuvių katalikų reikalus. 
Kun. Mc Guire, mokėdamas 
vokiškai, tuo gyvai rūpinosi. 
1949 m. pradžioje į Wpg. atvy
ko tėvas kun. Jurgis Gailiušis- 
Nuo to laiko pranciškonai mū
sų kolonijos neapleidžia iki šiol. 
Mes už tai esame labai jiems 
dėkingi.

— Girdėjau, kad jūs esate 
daugeliui tremtinių pagelbėję? 
atvykti į Kanadą?

— Pirmiausiai jutau pareigą 
ir džiaugsmą atsikviesti savo 
brolius. Po to visokiomis progo
mis ir dar dabar suieškau pa
žįstamų ūkininkų, kurie sudaro 
dokumentus atvykti tremti
niams iš Anglijos, Vokietijos ir 
Šveicarijos. Darau ir darysiu 
viską, kad pagelbėti norintiems 
atvykti į Wpg. kiek tik leis ga
limybės ir sąlygos. Mūsų visų 
uždavinys nepalikti nei vienio 
lietuvio Europoje, kur sunkios

JONAS SUAIŽYS Ir Co
Namų remontai, {rengimai, užbaigimas ir statyba. Moder
niškų virtuvės kabinetų gamyba. Nemokamas darbų Įkai

navimas.
Winnipeg, 308 Buras St. Telet 21798.
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ieiviy įsikūrimo galimybės vakary Kanadoje
Dideli Vakarų Kanados plo-i ginimu. Tremtiniai taip pat mė- mui viešbučių ir Saskačevano 

tai pradėti eksploatuoti ir nau- Į gina kibti į ūkius. Yra keletas, provincijoje, 
doti žemės ūkiui prieš 50-70 m. 
Žemės turtų anglies, radiumo,

4
Didi. Britanijos Lietuvių dėmesiui!

atstovybę, kurios adresas: Mr. BaL Brazdžionis. 24 Reginald St.

kurie nusipirko ūkius ir drąsiai pramonė. Vak. Kanadoj pra- 
kuriasi. Jie apskaičiuoja, kad I monė gana smulki. Tačiau
gyvenimas mieste neduoda jo- , 
kių perspektyvų ateičiai. Ką 
uždirbi tą praleidi, tuo tefrpu 
ūkyje galima sutaupyti.

Prekyba. Vakarų pasaulyje 
emigrantai pamatė, kad bene 
geriausiai jaučiasi tie, kurie yra 
įkibę į prekybą. Pirmoje eilėje 
čia reikia pažymėti žydus. Jūs 
veik nerasite žydų dirbančių fi
zinį fabriko darbą Visos žydų 
pastangos yra įsigyti prekybos 
įmonę. Į tai turėtų atkreipti dė 
mesį ir lietuviai.

Jokia investicija neduoda tiek 
daug % % už įdėtą kapitalą, 
kaip prekyba. Mūsų kultūrinis 
gyvenimas būtų daug lengves
nis, jeigu, turėtumėm daugiau 
biznierių. Prekyba yra toji sri
tis į kurią naujieji ateiviai turė
tų atkreipti kaip galima dau-Į 
giau dėmesio. Nieko nepadės 
mūsų gyvenimo palengvinimui 
darbas fabrikuose, kad ir ge
riausiai apmokamas. Kiekvie
nas doleris tenka uždirbti gana 
Sunkiu prakaitu. Todėl ir iš dar
bininko reikalauti parapijų, 
mokyklų ir spaudos išlaikymui 
yra perdaug skaudu. Visas tas 
institucijas daug lengviau galė
tų remti biznieriai! Deja, jų mes 
turime Vakarų Kanadoje visa: 
mažai. Winnipeg© mieste krau
tuvę turi tik vienas naujai atvy
kęs lietuvis. Kitas krautuvę turi 
St. Boniface (senasis ateivis). 
Saskačevane keli lietuviai turi 
viešbučius. Manitoboje vienas 
turi viešbutį.

Prekybos srityje ’ investuoti 
kapitalą yra ne taip rizikinga 
kaip kur nors kitur. Be to, daž
nai čid galima pirkti biznį su 
nedideliu kapitalu.

Net galima gauti krautuvę 
nuomoti. Kiek .didesnio .kapita
lo reikia viešbučiui pirkti, kurį 
sudaryti gali 4-5 susidėję. Šioje 
branžoje biznis yra tiek dide
lis, kad įdėtas kapitalas apsi
mokėtų. Provincijos rajonuose 
galima pirktis viešbučių už 20- 
30.000 dol. visai neblogose vie-

neseniai. Per paskutinius 30 m. 
šalia žemės ūkio gamybos di
dinimo sparčiai išaugo kasyk
lų pramonė ir miško medž. ap
dirbimas. Tiesa, pagrinde Va
karų Kanada liko didžiausia ž. 
ūkio produktų gaminimo spe
cialistė. Čia yra javų ir mėsos 
neišsemiami gamybos centrai. 
Paskutiniu kuku Albertos pro
vincija pagarsėjo dideliais naf
tos šaltiniais, kurie Kanados 
ekonominiame gyvenime su
vaidins labai didelį vaidmenį.

Visa tai palikus turtingų ben
drovių ir pinigingų asmenų pa
sipelnymo apetitams, pažiūrėki
me, kokios yra galimybės įsi
kurti Vakarų Kanadoje naujie
siems ateiviams. f

» 
Žemės ūkis. Kanados ž. ūkio 

gamyba kasmet didėja. Tačiau 
pastebima ,kad įvairi propa
ganda nukreipti ūkininkavimo 
kryptį nuo javų ūkio prie gyvu
lininkystės neduoda rezultatų. 
Kanados vyriausybė negali iš
pildyti bekono sutarto kontin
gento Anglijai vien tik dėl kiau
lių stokos. Kiek lengviau augi
nami raguočiai, tačiau ir toje 

- šokoje jaučiamas atsilikimas.
Taigi jauniems, pasišventu- 

siems lietuviams Vakarų Ka
nadoje galima būtų įsikurti ir 
prasigyventi. Žemės kaina Al
bertoje, Saskatčevane ir Mani- 
toboje nėra aukšta. Su $1000 
įmokėjimu galima’ gauti visai 
neblogą ūkį. Arčiau miestų že
mės kaina yra -jau aukšta. Daž
nai čia 1 akro kaina siekia $150 
—400.. Tačiau čia ir gaminių 
kainos kitos- Pav., Wpg. mieste 
už didelių kiaušinių 1 tuz. dabar 
mokama iki 75 et. turguje. Tuo 
tarpu toliau nuo miesto už 1 
tuz. kiaušinių ūkininkai gauna 
nedaugiau 35 et.

Pirmieji lietuvių mėginimai 
įsikurti ūkiuose buvo gana sun
kūs. Dar ir dabar Manitobos 
provincijoje yra kolonija lietu
vių ūkininkų, kurie ne visi gerai tose. Tokiame viešbutyje turi 
įsikūrę, kaikurie skursta. Sas-, 
kačevano provincijoje visa eilė 
ūkininkų lietuvių gyvena gana 
gerai. Daugumas jų turi dide
lius ūkius ir verčiasi javų au-

norint pramonės įmones atida
ryti dažnai daromi tam tikri 
sunkumai reikalaujant įvairių 
specialybės egzaminų, Bene to
dėl lietuviai pramonėje visai 
nėra įsikūrę- Šiuo metu pirmuo
sius ledus pralaužė p. Dilba, 
atidaręs kepyklą. Maisto pro
duktų gamyba šiuose rajonuo
se yra gana plačiai išplėsta ir 
tos srities specialistai čia galė
tų rasti galimybių įsikurti.

Transportas. Besiplečianti 
pramonė ir prekyba verčia 
plėstis auto transportą. lietu
viai šioje srityje taip pat nepa
sižymi. Keletas senesniųjų turi 
sunkvežimius, bet tai nesudaro 
didelio biznio. Iš naujųjų atei-

pusmečtai 2.50 doL Metiniai prenumeratoriai gaus nemokamą 
priedą kišeninį kalendorių 1951 m.

Mūsij geri). Atstovas laukia platintojų iš visos D. Britanijos 
vietovių. Visais "TŽ“ reikalais prašome kreiptis į atstovą, per kurį 
bus vedama ir visa atskaitomybė. Pinigus galima siųsti atstovui 
neregistruotu laišku iki dviejų svarų.

Winnipeg, Man
Choro pagerbimas

Parapijos komitetas, reikšda 
mas padėką choristams už pa
sišventimą ir prisidėjimą prie 
lietuviškos giesmės ir dainos, 
lapkričio 25 d. YMCA salėje su
rengė arbatėlę su pasilinksmi
nimu.

Buvo susirinkę apie 70 žmo
nių. Gražus jaunimo būrelis. 
Visų veiduose buvo matyti pa 
kilusi nuotaika, džiaugsmas,

vių jau du yra įsigiję sunkveži- draugiškumas. Pasilinksmini- 
mius, su kuriais uždarbiauja, mas buvo pertrauktas vaišėmis, 
Atrodo, kad auto transporto < pakviečiant visus prie skaniai 
b-vės įsteigimas galėtų doti ne
blogą biznį. Tačiau čia reikia 
jaunų ir stiprių jėgų.

"Baigiant reikia tik džiaugtis 
ir visais būdais remti mūsų biz
nierius, skatinti imtis biznio ir 
kitus, kurie sugeba ką nors sa
vistoviai dirbti, kad tokiu būdu 
turėtumėm savo mecenatų mū
sų lietuviškai kultūrai Kanadoje 
išlaikyti. Sb.

pagamintų užkandžių. Prie sta
lo vėl skambėjo lietuviška dai
na. Pasilinksminimo vedėjas p.

sius, nušviesdamas tikslą ir pa
reikšdamas padėką. Choro ve
dėjas p. P. Šopaga labai gra
žiai kalbėjo apie lietuviškos 
dainos, giesmės ir bendrai lie 
tuviškojo meno reikšmę ir svar
bą lietuvių tautos gyvenime,

ypač išeivijoje, kviesdamas 
skaitlingiau prisidėti prie choro. 
Sveikino chorą parapijos komi
teto pirm, p.' M. Januška, klebo
nas kun. B. Mikalauskas, OFM, 
ir Moterų draugijos pirm. p. B. 
Bujokienė.

Bankiete dalyvavo ir YMCA 
prezidentas Mr. Walter McDo
nald, pasakęs reikšmingą kai 
bą, atjausdamas lietuvių tau 
tą sunkioje tremties valandoje, 
pasižadėdamas visokeriopai 
paremti. Pažadėjo užleisti salę, 
kada tik bus galima, pasilinks
minimams.

Nuoširdi padėka šeiminin
kėms: p. A. Rutkauskienei, p. 
J. Dūdienei, panelėms: A. Rut
kauskaitei, M. Bilickaitei ir M. 
Naujokaitytei, taipgi p. M. Ja
nuškai ir p. V. Rutkauskui, ir vi
siems kokiu nors būdu prisidė- 
iusiems prie parengimo suruo
šimo.

1$ PAVERGTOS TĖVYNĖS
Vilniaus katedra

Lenkų išeivių spauda skelbia 
gavusi per Šveicariją tikrų ži
nių, kad Vilniaus katedra, kuri 
jau anksčiau buvo uždaryta, 
dabar esanti pavesta komunis
tų partijos susirinkimų sale.

Nauji ministerial

Paskutiniu metu LTSR Mask
va įvykdė kai kuriuos pakeiti
mus. Dig. Cistiakovas Aleksie
jus, Michailo sūnus, paskirtas 
LTSR ministrų Tarybos pirmi
ninko pavaduotoju (pirmininku 
tebėra M. Gedvilą). Drg. Augus
tinaitis Vladislovas, Josifo sū
nus, atleistas iš LTSR tarybinių 
ūkių ministro pareigų ir paskir
tas LTSR žemės ūkio ministru. 
LTSR tarybinių ūkių ministru 
paskirtas drg. Mamajevas Di- 
mitrijus, Aleksiejaus sūnus.

LTSR aukščiausios Tarybos 
prezidiumo įsaku iš 1950. rugp. 
25 d. drg. Petrovas Aleksiejus

Michailo sūnus, paskirtas Vals
tybinio plano komisijos pirmi
ninku. (Tiesa, 1950. VIII. 27, Nr. 
203).

Iš senelių pasakojimų atsi
mename, kaip duonos nęišten- 
ką žmoneliai eidavo rinkti po 
dirvas varpų. Atsimename kaip 
jas karo metu ūkininkų dirvose 
rinkdavo vargingiausių mieste
lio bakužių moterėlės su vai-

Kodėl Vaitkų taip greit

būti 5-6 pastovūs darbininkai. 
Taigi, bendrovė čia galėtu 
daug padaryti. Viešbučių dide
lis žinovas ir pardavėjas Wpg. 
yra p. Pauplys. Jis turi pardavi-

Iš Prancūzijos lietuvių gyvenimo
Nauja studentų valdyba

LŠ D-jos Studentų Sekcijos 
susirinkimas įvykęs lapkričio 
7 d. perrinko valdybą: Venskus 
Adolfas — pirmininkas, Vens- 
kuvienė Birutė — sekretorius ir 
Aukštakalnytė Julija — iždinin
kas. Kandidatai Dr. Ralys ir J. 
Puškorius. Esmėje pasiliko be
veik ta pati. Valdyba tik ją pa
pildė p-lė Aukštakalnytė Ame
rikos lietuvaitė — studentė.

. Studentas Juozas Jasėnas 
1949 m. sausio 22 d. atvažiavo 
į Paryžių iš Vokietijos, kaip DP. 
1949-50 mokslo metais lankė 
Aliance Francaise—Ecole Prak- 
tique de Langue Francaise. Š. 
m. spalio 24 d. įstojo į Faculte 
dės Lettres — Sorbonnos uni
versitetą.

Šiuo metu stud. Jasėnas labai 
sunkiai materialiai gyvena. Iš 
niekur jokios pašalpos bei sti
pendijos negauna ir jam reika
linga greita pagalba maistu ir 
pinigais. Jeigu jo draugai ir pa. 
žįstami, jam atsiųstų tik po vie
ną dolerį, o jis už vieną dolerį 
gali kukliai pragyventi dieną 
Paryžiuje — štai, jo adresas: 12 
Rue A Savoure, Charenton-Sei- 
ne, Paris, France.

Mūsų studijuojantis jaunimas
yra gražiausias tremties elitas, tuvių senelių sugrupavimo, kad 
ir tą elitą reikia nors biologiš-' jie nebūtų tokie vieniši. Pažadė- 
kai išsaugoti sveiką, nes jie- ta prašymas patenkinti.
laisvai tėvynei bus greitai rei-1 — Šiuo metu Paryžiuje yra 
kalingi. Jeigu Jūs, mieli skai-, žinomi du lietuviai amerikonai 
tytojai, žinotumėte, kaip man1 studentai, kurie nors Amerikoje 
skaudu matyti Paryžiaus lietu- gimę ir augę labai gražiai kal
vius studentus — gyvenančius ba lietuviškai. Dr. kun. Jeske-

šeštų aukštų palėpėse, išblyš
kusiais veidais, išalkusius... o 
jie, pilni energijos ir nežiūrėda
mi savo sveikatos, veržias — ta 
gali lietuviška širdis — į moks
lą ir semias kuo daugiau moks
lo žinių — iš to mokslo šaltinio 
Sorbonnos. Taigi, nepamirškim 
mes jų!

— Sesuo Rozalija Pirinaus- 
kaitė iš Lietuvos jau prieš karą 
atvažiavusi į Prancūziją. Apie 
13 metų, kaip renka Paryžiuje 
aukas. Tai yra paprasta nuo
širdi Šv. Pranciškaus sesuo, ku
ri Paryžiaus daugeliui lietuvių 
yra padėjus materiališkai bei 
morališkai sunkiose valandose 
ir jos gerumo niekas neužmirš.

— Žurnalistas Vytautas Ged
gaudas "Draugo" koresponden
tas Paryžiuje, lapkričio 10 d. 
išvažiavo į JAV, kaip emigran
tas. Paryžiaus lietuviai jam lin
ki ir Amerikoje plunksnos ne
padėti ir kovoti už tiesą — tėvy. 
nės laisvę. Aloyzas Stankė.

— LŠ Dr-jos valdybos narys 
1 inž. Bulota išvyko į Kanadą. J 
ja vietą vcddybon įėjo p. J. Puk- 
teris. Taip pat išvyko į JAV dr- 
jos narys p. M. Šimavičius.

— LŠ Dr-jos valdyba jau yra 
padariusi žygius dėl mūsų Be

Iš Piety
ARGENTINA

Buenos Aires
— Po visos eilės pasitarimų 

ir svarstymų, jau padaryti pir
mieji konkretūs žygiai Argenti
nos Lietuvių Bendruomenės su- 
siorganizavimo reikalu. Spalio 
mėn. gausiam visuomenininkų 
susirinkime galutinai nutarta 
imtis pirmųjų organizavimosi 
žygių ir išrinkta Laikinasis Or
ganizacinis Komitetas iš šių as
menų: kun. P. Garšva, J. Pad- 
valskis, K Norkus, L. Sruoga, 
prof. D. Gruodis, A. Kuprevi
čius, inž. J. Ramanauskas, J. 
Gilvydis ir Burdulis. Daugelis 
lietuvių yra patenkinti ir laukia 
bendros visus apjungiančios 
organizacijos.

— Šv. Cecilijos vardo cho
ras, energingo muz. V. Rymavi- 
čiaus vadovaujamas, ruošiasi 
naujų lietuviškų plokštelių įdai- 
navimui. Bus įdainuotas Lietu
vos Himnas, "Vasario 16 d.", 
muz. V. Rymavičiąus ir visa eilė 
kitų lietuviškų dainų. Plokštelių 
įdainavimą, t.y. matricos paga
minimo išlaidas padengia vie
tos lietuviai patriotai.

— Pianistas virtuozas A. Kup
revičius, šiuo laiku gyvenąs 
Buenos Aires ir turėjęs čia visą 
eilę pasisekusių piano koncer
tų, nuo spalio mėn. pradėjo va
dovauti Tautinio Ansamblio 
chorui.

Amerikos
Cumbica miesą, įvedęs van
dentiekį ir drenažą kituos dvie
juos miestuos. Prieš, porą sa
vaičių jis išplaukęs Australijon, 
kur esąs didelis geodezijos in
žinierių pareikalavimas.

— Spalio 29 d. Moocoje LSB 
mokyklos lietuvių kalbos pa
mokų lankytojai suruošė vaka
rą, kuriame buvo suvaidinta 
"Miškas ūžia", režisuojant pa
čiam autoriui mokyt. S. Bakšiui. 
Dainas išmokino "Jaunučių cho
ro" organizatoruis Liudas Ra- 
lickas. Publikos prisirinko pilna 
Dariaus ir Girėno salė.

—Dailininkė-iliustratorė Stan- 
čikaitė-Abraitienė ruošiasi di
desnio masto parodai, kuri 
įvyks Vasario 16 d. šventės 
proga.

— Agr. B. Laukšas gyvena 
Guapure teritorijoje, netoli Urug 
vajtus sienos, kur dirba kaip 
vieno didelio dvaro ūkvedys.

—- John Goody (Jonas Gudo
ms), lietuvis, kilęs iš Pitsburgo. 
JAV kariuomenės leitenantas, 
atvyko Brazilijon kaip moder
niškųjų ginklų instruktorius.

— Inž. Jonas Abraitis vado
vauja geležinkelių statybos 
darbams M. Knudson bendro
vėje. Iš Naąue jis perkeltas į 
Itapinga miestą.

Lietuvos kariuomenės šventė
Minėjimą surengė Lietuių 

Bendruomenė lapkričio 26 d., 
Lietuvių klubo salėje. Atidary-

žys, pakviesdamas p. V. Dar- 
gužą skaityti paskaitą. Prele
gentas nušvietė visą Lietuvos 
kariuomenės kūrimosi ir gyva
vimo raidą bei jos garbingas 
kovas už savo tautos-laisvę. P. 
Liaukevičius nuoširdžioj ir jaut
rioj kalboj papasakojo savo 
pergyvenimus Lietuvos kariuo
menėje.

Toliau sekė meninė progra
mos dalis, kurią pravedė p. J. 
Vidžiūnas. Reikšminga paste
bėti, kad didesnę programos 
dalį išpildė priaugančioji lietu
vių karta, mokyklinio amžiaus 
vaikučiai, kuriuos paruošė di
delė ir nenuilstanti lietuvių ko
lonijos Winnipege veikėja p. 
V. Šmaižienė. Gražina Zavads- 
kaitė pianu ir J. Šmaižys, jr., 
smuiku išpildė pora gražių da 
lykšėlių. L. Dargužaitė pasakė 
eilėraštį "Tenai dabar". Trio 
—. S. Šmaižytė, L .Dargužaitė ir 
G. Zavackaitė — akompanuo
jant L. Šmaižytei padainavo 
"Plaukia Nemunėlis". G. Zavac
kaitė pasakė eilėraštį "Akme
nėliai rauda", L. Šmaižytė — 
"Trakų pilis". J. Šmaižys, jr., 
smuiku ir I. Pranevičiūtė pianu 
pagrojo "Pas močiutę augau". 
Akordeonu pagrojo p. P. _ Šopa
ga. Legendą apie nežinomą ka
reivį paskaitė p. V. Šmaižienė.
Choras, vadovaujamas p. P. Winnipege. Bet ir vėliau pp. 
Šopagos, padainavo dvi dai
nas: "Kur tas šaltinėlis" ir "Su-' vaišingumu sutikdavo kiekvie- 
tems tamsi naktužėlė", kurią, 
publikai prašant, pakartojo.

"Argentinos Lietuvių Balsas" 
buvo vienas iš nedaugelio laik
raščių, prisiminusių Feliksą 
Vaitkų, kuris prieš 15 metų, sek
damas Dariaus Girėno testa
mentą, drįso sekti jų valią, nors 
ir nesėkmingai. Su Lithuanica II 
jis išskrido iš New Yorko 1935 
m. rugsėjo 21 d. ir po 20 vai. 
45 minučių, vėl žmonių ma
rioms laukiant Kauno aerodro
me, priverstinai nusileido Ai
rijoje. Karo metu Vaitkus užsi
tarnavo laipsnį ir buvo įvertin
tas taip, kad šiuo metu eina at- 
sakomingas pareigas Karo 
Aviacijos departamente. Alnu

Rugpjūčio 18 d. "Tiesoje" CK 
sekretorius, Tarybos Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo pirminin
kas Didžiulis - Grossman karš
čiuodamasis rašo, kad partija 
išaiškina ir griežtai nubaudžia 
tuos "kenkėjus" kolchozininkus, 
kurie grūdus vagią kūlimo me 
tu arba nubloškią ant dirvos ir 
pavagią. "Tiesos" Nr. 207 skel
bia, kad partijos įsakymu var
pų nuo dirvos surinkti išsiunčia
mi seneliai ir vaikai.

Na, kaip sau norit, jei kūlės 
metu darbininkas prisipila ki
šenes grūdų arba naktį atėjęs 
iš gubos nubloškia kokį pėdą, 
tai jau ne iš gero gyvenimo. 
Tokia pat gera "turtingumo" 
atestacija kolchozui, jei jis var-

ma apsimokančiu dalyku.
Ir visdėlto pasauliui giriama

si apie gerovę ir perteklių!'

Nusipelnę gydytojai
Liepos 21 dienos proga bolše

vikams daugiausia nusipelnę 
gydytojai pagerbti suteikiau 
jiems "LTSR nusipelniusio gy
dytojo" vardą: Doc. Ign. Buja- 
kui{ Chackeliui, s. Chaimo Ki- 
barskiui, Pranui Norkūnui, prof. 
J. Šopauskui.

Organizacinis iietuviy 
gyvenimas Winnipege

1947 m. birželio mėn. 29 d. kaip galint daugiau įpilti "Drew 
išlipau Halifax© uoste ir po 4 rys" alaus į trokštančias bume- 
dienų atsiradau Winnipege, kur les, savo reklaminiuose skelbi- 
buvau sutiktas prieš 20 metų, at
vykusio brolio Mykolo. Pergy
venę brolišką susitikimą, vė
liau dar daug daug kalbėjomės 
apie pergyventus laikus ir kai 
geroką pusę paros pailsėjau, 
brolis pasakė, kad skambino te. 
lefonu pp. Urbonai ir prašė pas 
juos atvykti. Kadangi Winnipe- 
go mieste susisiekimas gerai 
sutvarkytas, tai po pusvalan
džio mes jau buvome 666 Wil
liam Ave. Prie durų mus pa
sitiko besišypsą, pusamželį at
gyvenę pp. Ona ir Alekas Ur
bonai. Po trumpo pasikalbėji
mo ant stalo atsirado įvairių 
užkandžių ir skystimėlio. Pra
džioje pamaniau, kad tie tau
rieji lietuviai mus vaišina kaip 
pirmuosius po karo imigrantus

— Argentinoje, Rosario mies
te, kuriasi nauja lietuviška pa
rapija, kurios kūrėjai yra tėvai 
Marijonai, kun. K. Vengrui MIC 
energingai vadovaujant. Kun. ; 
K. Vengras yra neišsemiamas ' 
energijos lietuvis, atvykęs į Ar- ’ 

entiną iš Šiaurės Amerikos.

BRAZILIJA
Inž. Valkas

"Buenos Aires Herald" rugsėjo'j 
30 d. numery išspausdino platų 
straipsnį, kuriame, pagal gau
tą pranešimą iš Brazilijos apra
šyta kiek daug naudos Brazili
jos pažangai padarė paskutinių 
trijų metų bėgyje atvykę į tą 
kraštą lietuviai ir kiti tremtiniai.

Straipsnyje plačiau apsisto
jamo prie lietuvio hidro ir geo
dezijos inžinieriaus Napoleono 
Volko, kuris padaręs irigacijos 
planus 800 akrų ryžių plantaci
joms Mogi das Cruzes, S. Paulo 
valstijoje, suplanavęs visą

vičius tobulinasi savo studijose 
ir panelė Aukštakalnytė—Aus
tin lanko konservatoriją. Abu 
labai nuoširdžiai įsijungė į Lšj 
Dr-jos Studentų sekcijos veiklą.

Vienintelė lietuviu 
krautuvė — Grocernė 

Winnipeg© mieste.
Gaunami geriausios rūšies 
maisto produktai. Dabar įren
giau lietuvių spaudos skyrių. 

Gaunamos įvairios 
lietuviškos knygos.

Sav. O. ir J. Demereckai

ATSTOVAUJU
North American Life
Assurance Company.

Kas norėtų apsidrausti sa-

bės ir ligos atveju, prašau 
kreiptis 

VYTAUTAS KRIŠČIŪNAS, 
532 William Ave. Winnipeg 

TeL 28595

__PAUPLIS REALTY- 
Jeigu norite įsigyti Manitobcs 
ir Saskačevano provincijose 
viešbutį, namus ąr formą, 
kreipkitės į Pąuplio nejuda
mo turto agentūrą Winnipe
ge, Main St. 818. Tel. 5535.5.

Urbonai tokiu. pat lietuvišku

ną, kaspas juos užsukdavo. O 
tokių, kurie nesusitiktų su» p.‘ 
Urbonais, iš naujųjų imigrantų,

P. U. Jauniškių pagerbimas turbūt, mažai buvo. Užtat pp. I 
Povilas ir Uršulė Jauniškiai, Urbonams išvažiuojant iš Wir.- 

yra seniausi Winnipeg© lietu- nipego į Torontą, vietos lietu
vių kolonijos gyventojai, nuo- viai surengė iškilmingas išleis- 
širdūs lietuviai, moką prisitcft- (tuves, o į CNR stotį susirinkę 
kyli prie senosios ir jaunosios atsisveikinti lietuviai nustelbė 
-.artos, giliai atjaučią ir visada stoties miniq>
prisidedą prie kiekvieno lietu
viško veikimo. Sekmadienį, lap
kričio 26 d., minėjo savo 38-nių 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. šeimyniškame bankiete 
dalyvavo jų artimieji pažįstami, 
kuriuos jubiliatai nepaprastu 
nuoširdumu vaišino. Svečiai 
ponams Jauniškiams linkėjo su
laukti auksinio jubiliejaus.

— Lapkričio 23 d. pakrikšty
tas P. A. Vaškevičių pirmgi- 
mis sūnus Algimantas Julius. 
Kūmais buvo Vincas Januška 
ir Stasė Virkutienė.

—J. Subačius staiga susir
go širdies liga. Paguldytas Ml- 

j sericordia ligoninėje.
Koresp.

Susipažinęs su vietos lietu
viais, patyriau, kad Winnipege 
veikia trys lietuviškais vardais 
organizacijos, kurias galima 
būtų pavadinti trim nariais vie
name kūne. Tai tėvas — Mani- 
tobos lietuvių klubas, sūnus — 
Sūnų ir Dukterų savišalpinė 
d-"ja ir šviesybių šviesybė — Li
teratūros d-ja. Jas visas tris va
dinu vienu kūnu, nes visos jos 
turi vienodą spalvą ir Su ma 
žomis priemaišomis tu rač’u

muose tai vadindamas lietuviš
komis tradicijomis — tur būt su
kurtas Lietuvoje kryžkelėse bu
vusių karčiamų. Sūnus — Pa- 
šalpinė ligos ištiktus draugus 
sušelpia piniginiai ir Šviesybių 
šviesybė — Literatūros drau
gija aprūpina tėvą, sūnų ir sa
vo narius pažangiąja literatūra 
— Markso, Engelsą, Lenino, 
Stalino ir net kai kurių lietuviš
kų leidiniais. Prie įėjimo į klu
bo salę, bufete galima gauti 
"Sugrįžusieji pasakoja", "Kas 
yra tremtiniai ir kadėl jie pa
bėgo, pas nacius", "Tėviškės 
Balsai" specialus leidinys už
sienio lietuviams ir kt

Sūnų ir dukterų savišalpinės 
nariu ir mane buvo privilioję, 
bet pastebėjęs kur atsidūriau, iš 
jos išstojau ir parašiau per 
"Naujienas" viešą pareiškimą, 
po kurio Winnipeg© sūneliai ir 
dukterytės išrinko komitetą ku
riam pavedė mane patraukti į 
teismą. To teismo Winnipeg© ir 
visos Kanados lietuviai laukė 
su dideliu susidomėjimu, bet 
dėl nežinomų priežasčių — gal 
"Liaudies Balsas" per anksti iš
ėjo ginti S. ir D. Pašalpinės tau- 
tiškumo — iš "advokatų" ko
miteto 3 KLT Wpg. sk. valdybos 
ir pareng. komisijos nariai pasi
traukė, o tikrieji inspiratoriai, 
žinoma, nenorėjo. Taip ir bai
gėsi didysis teismas. Pasitenki
no mažu "Iš šalies žiūrinčio" 
straipsneliu ’"Naujienose", kur 
mane išbarė, kodėl už $80 ne- 
parsidaviau Džiugašviliui ir ko
dėl Literatūros d-jos sekreto- 
riaus nepaskelbiau "kacetinin-

1948 m. ruošiantis Vasario 16zomis priemaišomis ių i-uu u
asmenų valdomos — gal ge- minėjimui ir nesant Winnipege 
riau tiktų sakyti, vieno asmens ‘autinės minties organizacijos, 
direktyvomis. Tos trys organi- kuri imtųsi iniciatyvos lietu- 
zacijos atlieka tam tikras funk- vių tautines šventes paminė*!, 
cijas: tėvas klubas stengiasi, iškilo mintis suorganizuoti Ka-



TĖVIŠKĖS EIIUBIAI
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Lietuvių dvasiniai reikalai Winnipege
Senieji lietuviai arba visai 

buvo atitrūkę nuo bažnyčios ar
ba buvo prisirašę (keletas) prie 
kitų tautybių bažnyčių. Atvy
kus didesniam naujų imigrantų 
skaičiui, 1947-48 m. kilo būtinas 
reikalas turėti lietuvį kunigą. Tą 
reikalą matė visi tikintieji. Tuo 
reikalu jau 1947 m. gale pp. 
Myk Januška ir Juozas Januška 
lankėsi pas vietos arkivyskupą. 
Jie prašė arkivyskupo kaip nors 
rasti būdų, kad Wpg. galėtų 
būti lietuvis kunigas. Arkivys
kupas pažadėjo tą klausimą 
svarstyti ir teiravosi kiek maž
daug Wpg. yra lietuvių katali
kų. 1948 m. du kartu Wpg. lie
tuvius aplankė gerb. kun. Kul- 
bis iš Montrealio. Kartais pa
maldas lietuviams laikydavo 
kun. Mc Guire, airis, jėzuitų St. 
Paulo kolegijos profesorius, da
bar Toronte. Pamokslą sakyda 
vo vokiškai. Tačiau lietuviai ne
buvo tuo patenkinti. Spaudoje 
buvo daug rašoma apie reika
lą turėti lietuvį kunigą; Tėvai 
Pranciškonai į tai atkreipė dė-

OFM vyko praskinti pirmųjų ta
kų. Vasario 16 d. 1949 m. mi
nėjimui buvo nutarta kviesti ku
nigą iš Čikagos. Jau buvo susi
tarta ir laukiama atvažiuojant, 
kai staiga 3 dienas prieš tai at- 
sirand Wpg. lietuvis kunigs. Ti
kintiesiems buvo labai džiugu. 
Teko atšaukti užprašytą kuni
gą iš Čikagos. Jau pirmas kun. 
Gailiušio OFM pasirodymas, 
užkviečiant JE Wpg arkivysku
pą į Vasario 16 minėjimą, buvo 
didelis pasitamavimas lietuvių 
propagandas Tiesa, niekas ne
kaltas, kad netiksliu minėjimo 
pravedimu graži pradžia buvo 
visai sugadinta, tačiau kun. 
Gailiušis OFM norėjo mūsų rei
kalui daug padėti.

Pirmieji kun. Gailiušio OFM 
žingsniai buvo kaip galint grei
čiau suregistruoti lietuvius kata
likus, juos aplankyti. Jo rūpes
čiu buvo gauta St. Paulo kole
gijos koplyčia pamaldoms. O 
organizacijos gaudavo veltui 
salę susirinkimams, minėji
mams ir vakarams. Jis gyvai 
reiškėsi visuomeniniame gyve
nime ir jo sumanymai buvo re
alizuojami visų pritarimu. Jo 
rūpesčiu Wpg. aplankė JE vysk. 
Brizgys. Tai buvo didelė lietuvių 
šventė Wpg. Tačiau neilgai te
ko Wpg. kun. Jurgiui Gailiušiui 
būti. Vienuolyno vyresnybė jį 
pakvietė aukštesnes pareigas 
eiti. Į jo vietą atvyko kun. PI. 
Borisą OFM tų pačių metų rug
pjūčio mėn. pradžioje. Naujasis 
dvasios vadas galutinai sutvar
kytoje kolonijoje taip pat gyvai 
reiškiasi visuomeniniame gyve
nime. Jo rūpesčiu buvo įsteig
tas KLKat. Moterų Dr-jos,sky
rius, su pasisekimu pravestas.

dabartinis Winnipego lietuvių 
dvasios vadas

Jam dedant daug pastangų bu
vo įsteigta KLB apylinkė ir šeš
tadieninė lietuvių mokykla. Ne- 
žiūrint gerų santykių su senai
siais lietuviais jam nepavyko 
jų perkalbėti, kad anie priimtų 
į klubą nariais ir naujuosius.
- Kun. PL Borisas OFM Wpg. 
išbuvęs virš metų 1950 m. rug
sėjo 22 d. išvyko naujoms pa
reigoms į JAV. Naujasis dva
sios vadas visomis jėgomis

Daina ir lietuvių sceniniai pasirodymai Winnipege
Neturima tikrų žinių, kaip se

niai atvyko pirmasis lietuvis į 
Winnipegą. Tačiau žiūrint į ne
seną Wpg. įkūrimą, galima ma-

davo jau prieš 1900 m., ty. kar
tu su Wpg. įsikūrimu augo ir 
lietuvių skaičius. Didesnis lie
tuvių skaičius čia atsirado 1900 
—1910 m. (gal keliolika šeimų). 
Daug daugiau 1919-1929 m. Ta
čiau inteligentinių pajėgų sto
ka neleido lietuviams išvystyti 
visuomeninės veiklos. 1947~ m. 
į Wpg. pradėjo atvykti tremti
niai iš sulūžusių Vokietijos sto
vyklų. Vyko ne tik šeimos, be! 
taip pat ir daug jaunimo įvai 
riems darbams. Wpg- lietuvių 
skaičius augo.

Buvo sukurtos visuomeninės 
organizacijos. Choro reikalas 
taip pat rūpėjo. Jau 1948 m. 
pradžioje buvo galvota suorga
nizuoti chorą. Tam reikalui Ve. 
Januška buvo nupirkęs net gai
dų, bet sumanymas nepavyko, 
nes liet, "geležinkeliečių" gru
pė apleido Wpg. kartu su nu
matytu chorvedžiu. 1948 m. ga
le į Wpg. atvyko cukrinių run
kelių rovėjai. Jų tarpe buvo ir

stengiasi suorganizuoti chorą1 chorvedys J. R. Simanavičius, 
ir bendrai išjudinti visuomeninį 
gyvenimą. Jis taip pat deda 
daug pastangų kaip nors įsigyti 
lietuviams bažnyčią ir įsteigti 
parapiją. Visų lietuvių katalikų 
pareiga tas jo pastangas visais 
galimąis būdais remti ir visiems 
organizuotai glaustis prie savos 
bažnyčios. Wpg. lietuviai' bus 
visada labai dėkingi savo buv. 
dvasios vadams už jų pastan
gas aptarnaujant dvasinius lie
tuvių katalikų reikalus, o esan- 

_______ r__________ „___ ..____  čiam linki daug sėkmės sun- 
"TŽ" ir "Aidų" platinimo vajus, i kiose pareigose. St Bjks.

Jis ir pradėjo chorą organizuo
ti. Jau 1949 m. vasario 16 d. 
p. Dauguvietytės - Kudabienės 
pastangų dėka galima buvo 
pastatyti Krūmino "Pabaigtu
ves". Tautinius šokius mokė 
ponia Klimaitė-Žulienė. Choras 
ir taut, šokiai koncertavo St. Bo
nifaco sanatorijoje ligoniams ir 
senelių prieglaudos pacientams 
Akordeonu šokiams grojo nuo- 
latikis griežikas p. Jurgis Ja
nuška.

Bene didžiausių pastangų iš
choro ir taut, šokių šokėjų rei- • bo laikotarpį mokykla turėjo

kėjo pasiruošti 75 m. Wpg. minėjime, o jos vadovei išvy

minėti. Tai buvo didelis lietu-Į jų, suorganizavimu.
Nuo lapkričio 1 d. chorą ves

ti vėl apsiėmė p. Šopaga. Kun. 
B. Mikalauskas OFM deda vi
sas pastangas suorganizuoti 
gerą chorą. Atrodo, kad esant 
geriems norams to būtų galima 
pasiekti.

Visą laiką choras gieda baž
nyčioje giesmes liet, pamaldų 
metu. Choras savo repertuare 
turėjo daug ir gana sudėtingi} 
dainų, pav. "Jūreivių maršas"

viams egzaminas ir jį lietuviai 
išlaikė. Pasirodymai buvo tikrai 
įspūdingi 1949 m. gale daug 
jaunimo iš Wpg. išvyko į Toron
tą. Kartu išvyko ir choro diri
gentas p. Simanavičius. Susilp
nėjus choro sąstatui, naujam 
choro vedėjui p. Šopagai buvo 
labai sunku ką nors geresnio 
suorganizuoti. Tačiau nežiūrint 
to, visi minėjimai neapsiėjo be 
choro ir taut šokių grupės.

Išvykus p. Šopagai, chorą 
nuo š.m. balandžio 15 d. pradė
jo vesti p. V." Šmaižienė. Choro 
dalyvių kiek sumažėjus buvo 
apsiribota tik mergaičių choru.

tą pasirodė š.m. Vasario 16 d.

Vaidyba. Iki Winnipeg an ne
atvyko daugiau jaunimo, sce
nos veikalų pastatyti niekas ne
galėjo. Pasirodžius pirmosioms 
lietuvaitėms St. Boniface, gali
ma buvo pagalvoti ir apie tai.

Lietuviškoji Winnipego mokykla
1950 m. kovo mėn. buvo įkur

ta Winnipege lietuvių šeštadie
ninė mokykla, kuri po dviejų 
mėnesių vasaros atostogų, to
liau tęsia savo darbą.

Šiuo metu mokyklą lanko 12 
mokinių, suskirstytų pagal išsi
mokslinimą trimis grupėmis. 
Amžiumi mokiniai skirstosi: 6 
m. — 3; 7 m. — 2; 8 m. — 3; 
9 m. — 1; 10 m. — 1; 11 m.— 
2. Naujai atvykusiųjų — 11 vai
kų, seniau atvykusiųjų —- 1 (re
gistruotų, bet nelankančių, dau-

Mokykloje dėstoma: tikyba, 
lietuvių kalba ir krašto moks
las.

Artinantis Kalėdų šventėms, 
numatoma mokiniams suruošti 
kalėdinio pobūdžio parengimą.

Nors ir per trumpą savo dar-

visokių sunkumų, Jcurių svar
biausi buvo piniginiai, tačiau 
praėjusiais mokslo metais bu
vusio tėvų komiteto apsukrumo 
ir keletos vietos duosnių orga
nizacijų dėka, mokyklos tie 
sunkumai buvo nugalėti. Atro
do, kad ir šiais mokslo metais 
naujai išrinkto tėvų komiteto 
mokyklos reikalai bus išmin
tingai tvarkomi.

Baigiant norėtųsi atkreipti dė
mesį tų tautiečių (tiek naujai at
vykusių, tiek iš seniau čia gy
venančių), kurių vaikai mokyk
los nelanko. Kaip ten bebūtų, 
bet jei mes esame lietuviai, tai 
ir savo vaikams turėtume duoti 
progos nors keletą valandų sa
vaitėje lietuviškai pasimokyti.

kati 1948 m. rugsėjo 8 d. p-lės 
Šarkaitės surežisuota "Niekie
no žemėje” pasirodė scenoje.
1949 m. vasario 16d . šventėj 
p-lė Dauguvietytė pastatė Krū
mine "Pabaigtuves". Tai buvo 
vienas iš pačių gražiausių Wpg 
lietuvių pasirodymų. Į 1949 m. 
vasarą Wpg. apleido gana 
daug jaunimo ir veiklesnių lie
tuvių. Tačiau, kad ir su likusiais 
tų pačių metų gale p. Šmaižie
nė pastatė "Aušros Sūnūs", c
1950 m. pradžioje "Buhalterijos 
Klaida". Tai didelio darbo ir 
pasišventimo vaisiai. Švenčių 
progoms buvo pastatyta pora 
veikaliukų vaikams, taip pat p. 
Šmaižienės režisuotų.

Užsimojimams trukdo patal
pų stoka repeticijoms ir pasta
tymams. Liet. Klubo salės sce
na yra maža ir joje tenka įreng
ti visus scenos apėjimus, tuo. 
tarpu St. Paulo kolegijos salė ir 
scena yra puikiai įrengtos, bet 
ten sunkiau gauti vietą daž
noms repeticijoms. Visų Wpg. 
lietuvių reikalas dėti visas pas
tangas įrengti salę, kurioje ga- 
lima būtų laisvai daryti repe
ticijas ir rengti parengimus.

Visos lietuvių organizacijos . 
savo kasoms papildyti turi tei
sę kamet surengti po 2 ban- 
kietus. /Tokiomis teisėmis be
veik visos organizacijos ir nau
dojasi, tačiau jau dabar yra 
sunku gauti tiems bankietams 
salę, nes Liet, klubo salė vis 
yra užimta ir užimta. Iš tokios 
padėties lietuvių organizacijas 
gali išgelbėti tik antros salės 
įsigijimas.

S. Bujokas.
?

vaidintas vieno veiksmo sce
nos vaizdelis "Paslaptingoj zo
noj" — režisorius J. Šarkaitė, 
pasiųsta tremtiniams Vokietijoj 
4 pokietėliai, sutikti iš Europos 
atvažiuojantieji tremtiniai, bu
vo pradėtas organizuoti choras, 
bet chorvedžiui iš Winnipego iš
vykus, jo padėjėjai išgraibstė 
gaidas, kurių asmeniškai net 
10 dainų buvau parūpinęs.

Antrais, ty. 1949 m., KLT 
Wpg. sk. buvo trumpesnis lai
kotarpis — pusmetis. Paminėta 
Vasario 16-ji, pasiųstas p. L. 
Liaukevičius į Montrealio suva
žiavimą, kuriame atstovai nuta
rė KLT vardą pakeisti į KLS-gą. 
Po šio atstovų suvažiavimo nu-

1949 m. Wpg. įsisteigė KLK 
Be KLS skyriaus, Wpg. dar Moterų dr-jos skyrius, kurio val- 

veikė KLT skyrius, kuris turėda- dybą sudarė: V. Šmaižienė — 
mas mažai narių, pasitenkino' pirm., E. Klimaitė-Žulienė — se- 
vienu metiniu visuotinu narių 
susirinkimu.

Be jau minėtų, 1949 m. vasa
rą viename parke susiorganiza
vo Jaunimo klubas, kuris be 
steigiamojo, susirinkimo, tame 

, pačiame parke turėjo dar vieną

tas kartu su latviais ir estais. linkę prisiraš- 104 nariai ir iš
rinko apylinkės valdomuosius 
organus—valdybą: Joną Šmai- 
žį — pirnū, Joną Stanaitį — 
vicepirm., Joaną Klimaitę — se
kretore, Vyt. Dargužą — kasi
ninku, Myk. Januška — imigra
cijos ir darbo parūpinimo rei
kalams, Jurgį. Račį ir Česlovą

salėje, persiorganizavo iš pa

nados Lietuvių Tarybos Wpg. 
skyrių. Tuo reikalu 1948 m. ko
vo ir balandžio mėn. teko susi
rašinėti su KLCT V-ba iš kur 
gavau instrukcijas KLTskyriaus 
steigimo reikalu. 1948 m. balan
džio 18 d- sušaukėme steigiamą 
KLT Winnipego sk. susirinkimą, 
kuris įvyko 666 William Ave., 
pp. A. ir O. Urbonų namuose, 
4 vai. p.p. Susirinkimą atidarė 
Mykolas Januška. Perskaitė KL 
CT sveikinimą ir instrukcijas. 
Susirinkusieji, kurių buvo virš 
30 asmenų, vienbalsiai pritarė 
KLT Winnipego skyriaus steigi
mui. Susirinkimas nutarė ir 
slaptu balsavimu išrinko į sky
riaus valdybą šiuos asmenis:
Stefą Vanagaitę, Aleką Urbo- į tarimų, kai kurie nariai nesuti
ną, Mykolą Janušką, Bronių * ko su atstovų nutarimais ir nuo 

' Augustiną, Verą Zavadskienę j S-gos atsiskyrė pasilikę KLT 
ir kandidatais Antaną Matule- vardą.
vičių ir Mykolą Bukauską, ku-1 1949 m. gegužės 15 d. KLS 
rie pareigomis pasiskirstė se- Wpg-skyrius susirinko YMCA 
kančiai: Myk. Januška — pirm..
B. Augustinas — vicepirm., Al.'grindų ir išrinko skyriaus val- 
Urbonas — kasininkas, Stefa dybą, kuri pareigomis pasi- 
Vanagaitė — sekretorius, Vera skirstė sekančiai: J. R. Simona- 
Zavadskienė — antrasis sekre-, vičius — pirm., Mykolas Ja- 
torius ir finansų sekretorius. Į nuška — vicepirm., St. Vana- 
revizijos k-ją: Adolfina Kamon- gaitė — sekretorium, Ant. Paup- 
kaitė, Jurgis Vidžiūnas ir Kazys lys — kasininku, Dr. Ant. Juo- 
Urbonas, kurie pareigomis pa
siskirstė: K. Urbonas — pirm., 
Ad. Kamenkaitė ir J. Vidžiūnas 
— nariai.

Į parengimų k-ją: Ona Urbo
nienė, St. Boniface sanatorijos 
mergaičių atstovė—Janina Šar
kaitė ir Vincas Januška, kurie 
pareigomis pasiskirstė: Ona Ur
bonienė — pirm., Janina Šar
kaitė ir V. Januška — nariai.

KLT Winnipego skyrius, nors 
ir jaunas būdamas — vos pir
muosius metus gyvendamas, 
atliko: tris visuotinus narių su
sirinkimus, penkis valdybos su 
parengimų k-ja posėdžius. Bir
želio 14-15 d. minėjimą, komu
nizmo teismą, kurio autorius — 
V. Januška. Tautos ir kariuome
nės švenčių minėjimus, dvi eks
kursijas: Kenora laivu į Lock
port ir automobiliais į Carmon 
pas runkelinlnkus; vieną gegu
žinę, vieną šokių vakarą — 
bankietą, išleistuves St Boni
faco sanatorijoj baigusioms su
tartis mergaitėms. Be to, su

zapavičius — valdybos nariu 
ir Vytautas Dargužas, Jonas 
Činga ir Joana Klimaitė kan
didatais. Revezijos kom.: Jonas 
Šmaižys — pirm., Jonas Mali
nauskas, Angelė Saimininkaitė 
— nariais ir Albina Dručkaitė, 
Justina Stanislovaitytė kandi
datais.

Parengimų komisija: V. Ja
nuška — pirm., E Klimaitė, Br. 
Pakėnas, St Bujokas, A. Gra- 
jauskaitė nariais ir J. Vanagai
tė, O. Vaitkevičiūtė, M. Jakubė
naitė kandidatais.

Persiorganizavęs KLS Winni
pego skyrius išvystė nepapras
tą veiklą, kuriai aprašyti reiktų 
ne vieno "TŽ" numerio. Nebuvo 
šventadienių, kad KLS Wpg. sk. 
ko nors nedarytų. Didžiausia^ 
tai birželio 14-15 d. minėjimas 
su protesto demonstracija — ei
sena per miestą prie Nežinomo 
kareivio paminklo sudedant gė
lių vainikus. Prie kurių prisidė
jo KLT Wpg. skyrius ir Jaunimo 
klubas. Minėjimas buvo ruoš-

1948 m. rugsėjo mėn. atvy
kus į Winnipegą p. J. R. Sima
navičiui, lietuvių choras buvo 
suorganizuotas, pačių choristu 
nutarimu, nepriklausomas nuo 
organizacijų. J. R. Simonavi- 
čiui vadovaujant, choras atlikę 
1949 m. Vasario 16-sios minė 
jimą — suvaidino Krūmino "Pa
baigtuves" — režisavo p. E. 
Dauguvietytė. Tais pat metais, 
minint Winnipego 75 m. jubilie
jų choras dalyvavo tarp kitų 
tautybių gražiai užsirekomen
duodamas Winnipego visuome
nei. Tas pat choras dalyvavo 
liūdnųjų birželio 14-15 d. minė
jime ir kitose tautinėse šventė- mokratija. 
se. Minėto choro pirmasis diri
gentas buvo J. R. Simonavi- 
čius, antrasis Pr. Šopaga, tre
čiasis V. Šmaižienė ir ketvirta
sis vėl Pr. Šopaga. Nors choro 
dirigentai keitėsi, bet jis nuo
įsikūrimo iki iam laikui niekur suinkimą įkurti KLBendruome- 
nenusviro ir yra niekam nepri- nės apylinkę. Susirinko pilna 
klausomas. Paskutiniu laiku tu- salė. Daugumas susirinkusiųjų 
ri tendencijų likti bažnytiniu (pritarė KLB Winnipego apylin-, mq. Tautos šventė paminėta 
choru. i kės steigimui. Į KLB Wpg. apy

kretorė, Br. Bujokienė — šasi- 
ninkė ir O. Urbonienė ir Barti- 
ninkienė vald. narės. Parengi
mų kom.: A. ir G. Saimininkai- 
tės ir M. Jakubėnaitė.

1950 m. valdyba perrinkta ir Kurauską — kultūros ir švieti- 
dabartiniu laiku yra: Br. Bujo
kienė—pirm., D. Vidžiūnienė— 
vicepirm., J. Stanislovaitytė — 
Dudienė — sekretorė, E- Ja
nuškienė — kasininkė, Mika
lauskienė, A. ir G. Saimininkai- 
tės vald. narės. Kaip praeitais 
metais, taip ir dabartiniu laiku 
KLK Moterys labai gražiai vei
kia: suruošė paskaitas, šokių 
vakarus, pasiuntė BALFui $10, 
pasiuntė Vokietijon tremtiniams 
2 pokietėlius, $20 paaukojo1 
Wpg. lietuvių šeštadieninei mo 
kyklai. Dabar kas dvi savaites 
įvyksta vakarojimas vis pas KLB Winnipego apyl. jfpatin-

mo reikalams. Ant. Matulevi
čių, Pr. Matulionį ir Joną Dam- 
barą kandidatais.

Revizijos k-ja: J. Malinauskas 
— pirm., V. Zavadskienė ir Ant. 
Pauplys nariai. Parengimų ko
misija: A. Saimininkaitė—pirm- 
V. Šmaižienė, Pr. Šopaga, M. 
Jakubėnaitė, St. Bujokas, V. Ja
nuška ir P. Januška nariais.

Vėliau į pasitraukusių vietas 
pritraukti šie parengimo komisi
jos nariai: Jančiukas, J. Vidžiū
nas ir E. Januškevičiūtė.

gos veiklos per šiuos metus ne-kitą narę. Susirinkusios mote
rys dirba rankdarbius, išgeria išvystė, bet negalima primesti 
kavutės, politikuoja, mat, de- visiškos neveikios kaip kas tai 

bando daryti. KLB Wpg. apy- 
Tai gražus pavyzdys, kurį linkė paminėjo Vasario 16-tąją, 

galėtų pasekti ir kiti skyriai.
1950 m. sausio 22 d. organi

zacinis komitetas sušaukė 240 
Manitoba Ave. visų Winnipege 
veikusių organizacijų narių su-

birželio 14-15 minėjimą suruošė 
su eisenom per miestą prie Ne
žinomojo kareivio paminklo. Ei
senoje dalyvavo estai ir latviai, 
prie paminklo sudėjo gėlių ir 
pasakė kalbas, o taip pat su- j 
ruošė St. Paul’s College patai-1 
pose platesnį tos dienos minėji-

Binelio 14*15 d. minėjimo eise na per Winnipego miestą prie

Foto Ve. Januškos.

Winnipeg© liet pradžios mokyklos mokytojai ir mokiniai. Pir
masis iš kairės Tėvas Placidas Borisą, OFM.

• Foto Ve. Januškos.

Mūsų mielų "Tėv. Žiburių" dol. naujų klišių pagaminimui, 
Winnipego nr. išleidimo proga kad tik nr. išeitų gražesnis ir 
nuoširdžiai dėkojame redakci- įdomesnis; Winnipego biznie- 
jai, mielai pritarusiai mūsų su- riams, davusiems skelbimus ir 
manymui ir užleidusiai tiek gerb. straipsnių autoriams, ku- 
daug vietos "TŽ"; gerb. kun. B. rie savo pažadus taip rūpestin- 
Mikalauskui OFM, parašiusiam Į gai tęsėjo. Tikimės, kad ir kl- 
vedamąjį ir vispusiškai rėmu
siam sumanimą; p. Myk. Januš
kai,daug prisidėjusiam prie kli
šių pagaminimo ir ieškojimo;
gerb.#p. X.Y., paaukojusiam 10

tos Kanados lietuvių kolonijos 
paseks mūsų pavyzdžiu o "Tė
viškės Žiburiai" taps mūsų ko
lonijų oficiozu.

Iniciatoriai.

240 Manitoba Ave. salėje. Ka
riuomenės šventės minėjimas 
įvyko lapkričio 26 d.

Gal sąžiningiausiai atlieka 
pareigas imigracijos ir darbo 
parūpin. reikalų tvarkytojas M 
Tanuška, kuris, nežiūrėdamas 
sutinkamų kliūčių, jau atvežė 
arti 50 asmenų iš Europos ir dar 
apie pusė tiek dokumentų lau
kia imigracijos įstaigose. ~

Organizuojant KLB Winnipe
ge apyli., visos organizacijos 
išskyrus triasmenę, pasižadėjo 
savo veiklą sunstabdyti, be! 
"Naujienose” jau du kartu teko 
skaityti, kad KLT Winnipego 
skyrius atgaivinamas.

V. Januška.

Padėkite savo tautiečiams Kachastanel
APDRAUSTI

SIUNTINIAI | RUSIJĄ
už Curzono linijos — Į Lietuvą, kitas Pabaltijo valstybes 

Ukrainą ir tt.
Siunčia firma: EUR-TRADE
3 Oxford Street, Toronto 2—B, Out, Canada Telef PL 5347 
Reikalaukite nemokamų kainoraščių anglų ir lenkų kalbomis 

Laiškus rašykite anglų, lenkų ir vokiečių kalbomis.

Tabako ūkiai 
pardavimui

įnašais nuo $4.000.

CHARLES POCIUS INSURANCE AND 
REAL ESTATE BROKER

TILLSONBURG, ONT. TEL 829 J.
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Iš plataus pasaulio KANADOS ŽINIOS

Spauda praneša, kad V. Vo
kietijai įteiktasis naujas statu* 

kaip tik Vokietija pasižadės įst 

pintiną ir prisiims hitlerinio rei-

Pagal naująjį statutą V. Vo
kietija liekanti okupuotu kraštu, 
kuriame aukščiausias organas 
federalinei valdžiai yra trijų 

lomatinius santykius su drau
gingom valstybėm, tačiau už
sienio politikos kontrolė pri- , , . . . ..,. . . . ... e . dijos pasieny. Atrodo, kad ir jisklauso anai komisijai. Su so-:, .

* I DGCTSvietų satelitais santykius už-

je paliekama visiška laisvė, tik 

šiai reikėtų užsienio pagalbos.
Užsienio prekybai varžtai nu- 

ginės medžiagos nebūtų eks
portuojamos už geležinės už
dangos, kad prekybą ir mokėji
mai būtų atliekami pagal tarp
tautines sutartis, prie kurių Vo
kietija yra prisidėjusL

Rudenį buvę susirinkę Stutt- 
garte ukrainiečių Liberalų gru
pės atstovai priėmė vienbalsę 
rezoliuciją, kurioje sakoma: 
"Kadangi Ukraina buvo sovietų
pagrobta tuoj po I Karo, kaip I paskutiniu Jaita

1 susirupmo, jog amerikiečiai vis 
i labiau svarstą, ką turėjo galvo- 
' je dabartinis Amerikiečių Žval
gybos šefas Badell Smith, savo 
knygoje "Trys metai Maskvo
je", parašęs, jog sovietų komu
nizmas tėti esąs didysis Rusia- 
nizmas. Dėlto visos baltųjų rusų 
grupės ėmėsi vieningų žygių, 
kurių vienas — Kerenskio ir žy 
merus rėžytojo Dėdino paskaitų 
toumee. cdm.

— BERLYNAS. — Sovietų ka
rinis teismas nuteisė 6 vokiečius 
po 25 m., o 2 moteris po 15 m. 
kalėti už. šnipinėjimą JAV.

daugelis kitų tautų neteko savo 
laisvės po II Karo, kadangi Uk
raina neva atstovaujama Jung
tinėse Tautose neišreiškia tik
rojo savos tautos balso, ukrai
niečiai maloniai prašo, jog Eu
ropos Sąjūdis, priėmęs į savo 
tarpą čekoslovakus, estus, lat
vius, lietuvius, lenkus, rumu
nus, vengrus ir bulgarus- t'-tip 
pat priimtų ir ukrainiečius, ku
rie gedėtų reprezentuoti Euro
pos Taryboje ir Vykdomajame 
Komitete Ukrainą, panašiai 
kaip ir ankščiau minėtosios tau
tos". aim.

NESIGAILĖSITE!

Su pagarba sav. A. ŠmigelsHs

ATSILANKYSITE
?_ Čia tikrai erdviausioje Toronte lietuviškoje valgykloje — !
> “PARK RĘSTA URAMT”
'' i002 Dundas W. (pora minučių kelio nuo lietuvių bažnyčios)
; Jūs gausite pigiai, sočiai ir skaniai pavalgyti dideliu pasirin- . 

kimu lietuviškų ir kanadiškų valgių ir nusipirkti išsineštinai
I! krautuvių kainomis įvairių maisto gaminių naujai atidaryta- 

me Delikatesų skyriuje. Čia gausite ir nakvynę.'

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

gamybos — prekybos įmonėj

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

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

• meniškai ranka išpuošti odos išdirbiniai
• sidabro ir aukso meniški išdirbiniai
• keramikos ir parcelano išdirbiniai
• meniškai išpjaustyti ir išdeginti medRo drožiniai
• audiniai ir mezginiai

• europietiški baldai ir tt.
Priimami užsakymai pagal Jūsų asmenišką pageidavimą

BR. BUKOWSKA, B. a
Naufa lietuviška valgykla Restaurant EUROPA

Didžiausias pasirinkimas įvairių patiekalų (12-18) rūšių 
pagamintų prityrusių virėjų. Jaukios patalpos.

Greitas patarnavimas. 756 Queen St W. Toronto

Pagal paskutinius praneši
mus komunistų kinų kariuome
nė baigianti pereiti kalnus ir 
artėjanti prie geresnio pavir
šiaus. Ji esanti už 110 mylių 
nuo Lasos. Sostinės ginti nesi- 

jomis vaikščiojama aplink mies 
tą, sudarant "neperžengiamą" 
ratą. Dalai Lama lapkričio 16 
d. paskelbtas pilnateisiu valdo
vu, nors jam iki pilnamečio am
žiaus trūksta 2 metų. Jis tebėra 
sostinėje, bet karavanas su jo

KerensMs nori išgelbėti Rusijos 
imperiją

"Demokratinės" Rusijos buv. 
valdovas Kerenskis, pradėjo 
naują paskaitų ciklą, siekda
mas įrodyti, jog tik jis esąs tik
rasis Rusijos atstovas ir jog 
esąs esminis skirtumas tarp Ru
sijos ir Bolševizmo imperializ
mo. Jisai tvirtina, jog "Rusijos 
tauta' neturi jokių imperialisti
nių užmačių, ir jei ji savo laiku 
užėmusi Ukrainą, Lenkiją su 
Lietuva, Kaukazą, Mandžiūriją 
ir veržiasi į Dardanelus, tai tik 
vedama "savisaugos instinkto".

Baltieji rusai, turėję tokią mie
lą jiems opiniją US State De-

Šiuo metu Vokietijoje žiemo-

daro 33 divizijos. Strategai lai-1 delegacija buvo stačiai apvers- 
ko, kad šitų armijų pakaktų vi- *---- »-—>-------------------- «—•
sai Vakarų Europai užimti. Jos 
esą gerai ginkluotos ir turį daug 
moderniškiausių didžiųjų tankų 
Juozapas Stalinas III .kurie lai
komi geriausiais. Skaitant gal
vomis, sovietų esą čia 320.00C, 
o vakariečių sąjungininkų vos 
100.000.

2 Sovietų armijos esą vos 1 
dienos žygio nuotoly nuo vaka
riečių sienos, o kitos 4 — tarp 
50 ir 120 mylių nuo jos.

JT Jėgos Kojoje

Pasak MacArthur štabo pra
nešimo Korėjoje komunistų pu
sėje kaunasi 200.000 kinų ir 
70.000 šiaurės korėjiečių. Tuo 
tarpu JT pusėje yra 7 pilnos JA 
V-bių divizijos, 6 pietų korėjie
čių divizijos, dvi Britų pasaulio 
brigados ir eilė kitų vienetų, 
pradedant pavieniais batalijo- 
nais, baigiant JAV marinų bri
gada. Prie 350 jau esamų, at
vyksta dar per 1000 kanadie
čių. Kaunasi turkų brigada, Fili
pinų ir Thailand po bataliioną.

Bdtrusiai suvedžioja

Pasinaudodami anglosaksų 
nesusigaudymu tautybės ir pi
lietybės sąvokose, baltieji ru
sai stengiasi įtikinti jog ir Ru
sijos užimtoje teritorijoje tegy
vena viena tauta "a la Ameri
can" čia. Jie prešo amerikie
čius nebūti žiauriais pavergtai 
rusų tautai, netgi argumentuo
dami jog 1921-1941 m. laikotar
pyje "rusai" buvę srengę ne
mažiau kaip 30 revoliucijų ir 
sukilimų "Rusijoje". Tačiau uk
rainiečiai įrodo, jog beveik visi 
jie buvo rusų pavergtų tautų!

Baltrusiai argumentuoja, jog 
šimtai tūkstančių "rusų" ver-

romiečių spauda vėl įrodo, jog 
tik maža dalelė buvo jų tarpe 
tikrųjų rusų! Visi kiti "Rus
sians" buvo baltai .ukrainie
čiai, kalmukai, kirgizai. Tačiau, 
pagal "Ukrainian Bulletin" tu
rėdami savo pusėje, kolkas Sta
te Departamento Sovietų eks
pertus, kaip tai George Kennan, 
Mr. Poole ir panašius rusų pa
vergtoms tautoms, išskyrus bal
tus tebėra begalo sunku juos 
perrėkti, bet nežiūrint to ukrai
niečiai yra tikri, kad šiuo kartu 
jų niekas nepajėgs užgniaužti.

NESIGAILĖSI,
jei pasitarsi prieš pasirasy

davimo dokumentus
Br, SERG1UTIS vertėjas 

tarpininkauja įvairiose įstai
gose, padeda sutvarkyti imi

gracijos reikalus, daro 
vertimus.

Kreiptis 9—3 ved. p.p.
9 Irene Ave. Toronto. LO3565

Sutikti su, gėlėmis

ta gėlėmis, kurias sunešė įvai
riais nekaltais vaikiais prisi
dengusių komunistų organizaci
jų atstovai. Jų buvo tiek daug, 
kad joms sutalpinti teko p^-ū- 
pinti atskirą patalpą.

PHmMXS
JAV plieno darbininkų unijos 

susitarė su kompanijom, kad 
darbininkų atlyginimas būtų 
pakeltas 16-18 centų valandai. 
Tuo būdu išvengiama streiko, 
kuris sutrikdytų plieno gamybą 
Pakėlus atlyginimą plieno kai
na bus pakelta 6%.

— RAVENSBURG. — Vokie
tijos teismas nuteisė buvusį na
cių pareigūną 7 mėn. kalėjimo 
už tai, kad jo parėdymu 4 vo
kietėm, turėjusiam santykių su 
karo belaisviais, buvo nuskus 
tos galvos.

—- LONDONAS.—Vėl svars
tomas Europos jungtinės armi
jos sudarymo klausimas. Jau 
sutarta, kad vokiškieji daliniai 
nebūtų didesni kaip britų bri
gados.

— ATĖNAI. — Graikai skel
bia, kad ir dabar Bulgarijoje 
yra apmokomos graikų partiza
nų parašiutininkų brigados. Jie 
esą laikomi kaip bulgarų ka
riuomenės daliniai.

— FRANKFURTAS. — JAV 
kontrolės komisija- Vokietijoje 
Čekoslovakijos lėktuvams už
draudė skristi per Vokietijos te
ritoriją, nes jie nesilaiką nusta 
tytų formalumų.

— VAŠINGTONAS. — Vals
tybės sekretoriaus pavaduoto
jas Rusk kreipėsi į Azijos lais
vąsias tautas, prašydamas pa
remti Indokinijos kovą su ko
munistų kolonomis, priminda
mas, kad Prancūzija Indokinijai 
yra užtikrinusi duoti nepriklau
somybę.

— NAUJORKAS. — Dėl už
pustyto kelio dauguma JAV 
traukinių , praeitą savaitę iš 
Naujorko Į vakarines sritis va
žiavo per Kanadą kur sniego 
buvo mažiau. .

— TOKIO. — Lapkričio 29 d. 
MacArthur tarėsi su fronto ge
nerolais, bet neskelbiama apie 
ką buvo tartasi.

— NAUJORKAS.—Kaip pra
neša spauda, kinų kom. delega
cija gyvenanti Astoria Hotel, 
bet taip paslaptingai, kad, be 
JTO posėdžių, jų beveik niekas 
nematąs. Jie neiną į viešbučio 
salę net valgyti — valgą savo 
kambariuose. ■

— LONDONAS. — Egipto už
sienių r. ministeris pareiškė, 
kad dėl Egipto simpatijų ang
lams neprivalą dar anglų įgulų 
būti Egipte. Egiptas pats savo 
teritoriją galįs apginti. Reikią 
tik ginklų, bet ne karių.

NAUJA MODERNI LIETUVIŠKA

Vyriškiį rūb? krautuvė
Paltai ir kostiumai parduodami gatavi ir siuvami pagal jūsų

“BALTIC” restorano

Siūlo suvaržyti komunistus

Opozicijos vadas Drew, kal
bėdamas dėl tarptautinės kri
zės, prisiminęs Kanados vidaus 
santykius, pareiškė, kad reikia 

tatymą, numatantį bausmes už 
organizuotu antivalstybinę 
veiklu Jtos v Tlstybės tarnybo
je. Tcdp pat reikią susirūpinti 
čia leidžicana komunistine spaa 
da svetimomis kalbomis, pla
tinama net tarp antikomunistų, 
kurie nemoka vietos kalbų.

bus ruošiami Kanadoje

Yra numatyta, kad Indija ir 
Pakistanas prisius į Kandos mo
kyklas ir pramonę savo žmo
nių paruošti įvairių sričių spe
cialistais. Indija 400 prisius 
vien mašinų pramonės gamy
bom Studentų numatoma dau
giausia į technikos, ypač kalnų

"Amerikos Balsas"

Artėjant laikui, kada, kaip 
spėjama, "Amerikos Balsas" 
prabils ir lietuviškai, JAV lietu
viškoje visuomenėje kyla neri
mo, kas gi bus transliuojama. 
Ukrcdnietiškųjų transliacijų pa
vyzdys rodo, kad daug ko tikė-1

ukrainiečių spaudoje paskelb
tas praeitųjų transliacijų kalen
dorius rodo, kad buvo kalbama 
tik apie labai nekaltus kultūri
nius klausimus, bet visai nebu
vo liečiami aktualūs politiniai 
klausimai. Ukrainiečius tai la
bai erzino, vertė protestuoti ir 
net reikalauti visai nutraukti 
transliacijas. Mat, Valstybės 
Departamente tebeviešpatauja 
velikorosų dvasia. Ji gedi veik
ti ir lietuviškųjų transliacijų 
kryptį.

— PARYŽIUS. — Kai parla
mentas pareiškė nepasitikėjimą 
krašto aps. min. Moch dėl Indo- 
kinijos reikedų, premjeras Ple
ven įteikė prezidentui atsitaty- 
dinimą, bet prezidentas, tarp
tautinės politikos sunkumų aki
vaizdoje atsistatydinimo nepri
ėmė. Vyriausybė ruošiasi pa
prašyti parlamentą nubalsuoti 
pasitikėjimo klausimą.

— BELGRADAS. — Buvęs Ju
goslavijos politbiuro narys, fi-| 
nansų ministeris ir generolas 
pulkininkas, du metu kalinters 
už ryšius su Kremlių, padarė 
viešą ertgailą ir paleistas.

— ČIKAGA. — JAV per Pa
dėkos dieną žuvo 200 žmonių.

— LONDONAS. — D. Brita
nijos gydytojai protestuoja ii 
boikotuoja valstybinį sveikatos 
draudimą, atsisako dirbti ir tt.

PRAŠAU ATSILIEPTI
Agnę Stravinskaitę. Adresas: 
Stepas R., 2158 W. 23rd St. Chi
cago, ui. usa.

pramonės ir geologų mokyklas. 
Taip pat numatoma, kad abi 
tos valstybės pakvies eilę ka- 

cialistų, hidro inžinierių ir kt

Ir Kanada rems Ariją
Britų vadovybėje paruoštam 

planui per 6 m. sudaryti 5 bil. 
dol. fondą atsitikusiems pietų 
Azijos kraštams paremti prita
ria ir Kanada, tačiau pirmais 
metais težada vos $400.000. Pla
nas yra, bet, deja, nėra pinigų.

Kanados krašto apsaugos m. 
Claxton Kanados Jaunimo Klu
bo bankiete pareiškė, kad prieš 
akis eilės metų, o. gal ir visos 
generacijos, didžiulės išlaidos 
karo reikalams. Bet taikai bet- 
kokia kaina nesanti brangi O 
nuolaitinis budėjimas prieš ag
resiją esąs laisvojo pasaulio 
taikos išlaikymo sąlyga.

Kanada tuo tarpu karo rei
kalams biudžete turinti 567 mil. 
dol., ty. 6% visų krašto paja
mų, 30% biudžeto arba po $55 
nuo galvos, o be to, ji dar 300 
mil. dol. skiria Europai parem- 

laivynui, 8U mil. elektriniams 
įrengimams, 36 mil. motorveži- 
miams, 40 mil. aprangai, 100 
mil. statyboms

3 colių jūrų patranka kaštuo
janti $400-000, F-86 Sabre 
sprausminis ir CF-100 Canuck 
lėktuvai daugiau kaip po 400 
tūkstančių dol., naujieji tanked 
po $300.000, o vienas laivas 
kovai su povandeniniais — 8 
milijoncd dolerių. .

Kanada išleidžianti karo rei
kalams daugiau kaip bet kuris 
kitas kraštas, proporcioncdiai 
gyventojų skaičiui, išskyrus D. 
Britaniją, daugiau negu kuri 
kita Atlanto pakto vedstybė, iš-

Vienam kareiviui algcri, pen
sijom, rūbams esą išleidžiama 
$2.867 per metus, o išlaikymui 
dar $1000.

Vancouverio medikų sąjunga 
paskelbė, ka<į esanti falsifika 
torių grup.ė kuri Kanadon atvy
kusioms tremtiniams pardavi
nėjanti gydytojų pažymėjimus. 
Draugija esanti priešinga Al
bertoj numatytai licencijavimo 
tvarkai, nes Europoje nesą nei 
vienos modemiškos mokyklos, 
kuri prilygtų Amerikos konti
nento mokykloms — išskyrus 
betgi Angliją, skelbia. Sąjunga, 
lyg susigėdus. Tai neturįs būti 
įžeidimas kvalifikuotiems gydy
tojams iš tremties, bet daug at
sirandą atsimetėlių, aiškinasi 
gydytojai, palikdami plytas ne
šioti ir tuos "kvalifikuotuosius". 
Mat, ir jie konkurentai.

—■ OTAVA. — Pastaraisiais 
mėnesiais pastebėtas aiškus 
padidėjimas JAV kapitalo in
vestavimų Kanadoje perkant 
vertybių popierius ir turtą.

Kanados prokyba su 
D. Britanija

Netrukus žadama paskelbti 
naują Kanados — D. Britanijos 
prekybos sutartį. D. Britanija 
pirksianti maisto Kanadoje ir 
esanti pasiruošusi pasirašyti 
maisto prekybos sutartį. Dau
giausia tai liestų bekoną ir sū
rį. Kviečiai taip pat eksportuo
jami, bet pagal tarptautinę 
kviečių sutartį. Kas dar bus 

dalykas, kad bus atnaujinta su
tartis dėl kiaušinių, nutraukta 
1950 m. Be to, žada D. Britani
ja pirkti lašišų.

Užsienių r. min. Pearson pa
reiškė, kad padėtis Korėjoje ir 
pasauly rimta, tačiau nereikią 
pamesti lygsvaros. Kanada tuo 
tarpu nenumatanti ypatingų 
priemonių ir jos brigada tęsian
ti numatytą apmokymą Fort 
Lewis..

Bedarbių mažiau
Visoje Kanadoje lapkričio 2 

d. registruotų bedarbių buvo. 
147.000, ty. 25-000 mažiau kaip 
tuo pat metu pernai. Didžiau
sias bedarbių skaičius buvo 
kovo mėn. — 411.000, daugiau- 
sla Montrecde — 42.000. Toron
te tada bedarbių buvo arti 21 
tūkstančio. Dabar Montrecde 
yra 17.757, o Toronte 9.434, ty. 
Montreale yra 1.586 daugiau 
kaip pernai tuo pat metu, o To
ronte 1000 mažiau. Beveik vi
suose kituose Kanados miestuo
se bedarbių yra taip pat ma
žiau. Jų skaičius beabejo pa
augs, bet, tikimasi, ne tiek, kaip 
pernai. .

Lapkričio 30 d. Toronte pirmą 
kartą po 8 metų pasikartojo api
plėšimas banko. Trys nosinai
tėmis veidus persirišę plėšikai 
.dienos metu išplėšė $10.000 iš 
Canadian Bank of Commerce 
skyriaus, esančio. Roncesvalles 
ir Wright Ave. kampe. 21 ban
ke buvęs asmuo buvo suguldyti 
ant grindų, arba su pakeltomis 
rankomis pastatyti prie sienų, 
kol plėšikai dirbo. Jie pabėgo 
su naktį prieš tai pavogtu auto
mobiliu, kuris vėliau buvo ras
tas pamestas.

Policija mašinoje rado vieno 
plėšiko paliktas gumines pirš
tines ir nosinę, kuria buvo užriš-

— OTAVA. — JAV respubli
konų vadas sen. Taft pareiškė, 
kad St Lawrence kanalo planui 
jis linkęs nebesipriešinti.

— QUEBEC.- 1948-49 finam 
stiliais metais Quebec provin
cijoje svaigiųjų gėrimų parduo
ta už $53.000.000.

— TORONTO. — Tarp To
ronto ir Naujorko įvedamas su
sisiekimas lėktuvais be sustoji
mo. Skraidys vienos JAV ben
drovės ir Trans-Canada Air 
Lines lėktuvai. ■ -

Mūsų adresas!
870 DUNDAS ST. WEST. TORONTO.

Dr. ELIAS WACHNA

niais priima taip pat 7-9 p.p.

Dr. William J. Zlnctato
B.A., M.D-, L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Priėmimo valandos 2-—4.30 ir 

7—9 po pietų.
388 Bathurst St Toronto

TeL WA 1344: (kampas 94 Laws Si)

. kinti dėl jums daromų nuolaidų.

DERBY MEN’S SHOP

Jūsų patogumui nauja

LIETUVIŠKA KIRPYKLA

Lietuvis radio mechanikas
L BOČIUS

949 DUNDAS ST. W. netoli lietuvių bažnyčios- TeL WA 1691 
priima pataisymui visų rūšių radio aparatus. Darbas at
liekamas gerai Ir sąžiningai. Kreiptis nuo 9 iki 2 vai. popiet 
Pataisymui palflrfl gedima bet kuriuo meta.

2576 YONGE ST. TORONTO TEL: HY—9624
867 DUNDAS ST. W. (prie Manning Ave) TORONTO
Teist: EL-6954 Sav. Br. Pakėnas

LU MA

VISIEMS LIETUVIAMS

Vestuvines nuotraukas nemokamai
Vyru Ir motoru rabq stovykla

BARCLAY CLOTHES 
siuvėjas B. KUPČINSKAS diplomuotas 1949 m. Siu

vimo ir kirpimo Akademijos Londone — Anglijoje.

840 DUNDAS ST. W. TORONTO. TEL: PL — 1795



899 BLOOR St W. TORONTO. TeL LO—1438

PRimUB KVALIFIKUOTAS UETUVB LAIKRODININKAS j

STINSON’S JEWELLERY:

Krautuve atidaryta kasdtaa iki 8 valandos vakaro. •

849 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

Lengvos įšsimokėjimo sąlygos

Pirmos eilės lenkiška rankinė Telefonas AD 03
SKALBYKLA — WGUNBINE HAND LAUNDRY

BOBŲ VALYMAS
Mes paimame iš namų ir pristatome. 

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

Kas nori namus 
arba biznį pirkti

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

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

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

FRANK PSZON
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

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 SL John’s Road (prieš 3131 Dundas St- W.) 
Parduodama Penidlin. Str^tomldn ir kiti modemiški 

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

Telefonas
MU-9543

Pristatoma į namus Telefonas 
visame Toronte MU-9543

A* RUŠĖNO 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 CLINIC
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

LAIKRODININKU
turintį 30 metų profesinę praktiką

M. MAUNA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

Užsisakykite anglis
VASAROS PAPIGINTA KAINA

Savininkas lietuvis Augustinas Undraitis (A. Underbill) 
Telefonas RA 4414 304 Sarkvflle St Toronto

Ottawa, Out
Ottawos lietuviai Kariuome

nės šventę minėjo lapkričio 26 
d. Sister of Service patalpose. 
Nors pakvietimai buvo išsiunti
nėti visiems, tačiau dalyvavo 
minėjime labai mažai.

Dr. Šidlauskaitė skaitė labai 
turiningą paskaitą, primindama

minčių susimąstymui. Meninėje 
daly solistai pp. Šimanskis ir 
Vaičius padainavo. Trečiokas 
jr. — padeklamavo. Be to, visi 
bendrai padainavo. Minėjimą 
pravedė B-nės pirmininkas Tre. 
čiokas.

Sueigos metu surinlna $15,50 
tautiečiui Armaliui pagelbėti; 
spaudos platintojas Šimanskis 
aprūpino susirinkusius knygo
mis.

Tikrai gaila, kad tą dieną ne
buvo lietuviškų pamaldų. Kun. 
Dr. Razutis tą dieną tarnybos 
reikalais buvo priverstas išvyk
ti iš Ottawos.

Tikimasi, kad gruodžio mėn. 
pradedant lietuviškos pamal
dos vėl galės būti įprastu me
tu ir įprastoj vietoj.

Ottawos LOK, suregistravęs

visus lietuvius, gruodžio mėn.
3 d. kviečia visuotiną lietuvių

B-nės statutą. A.A.

Vanceuver, B. C.
Saulėtos vasaros ir gražios 

gamtos įtakoje apylinkės lietu
vių visuomeninis veikimas bu
vo kiek apsnūdęs.

Šis reikalas eina gerojon pu
sėn atėjus rudeniui ir artinantis 
Kalėdų šventėms.

Lapkričio 19 d. apylinkės lie
tuvių susirinkime ir Tarybos 
skyriaus su KLB Vancouverio 
apyl. LOK pasitarimuose nutar
ta suruošti Kalėdų švenčių ir 
Naujųjų Metų proga šaunų tau-

vo numatytas pelnas Tautos 
šventės Vasario 16 d. minėji
mui

Vietinio choro vedėjas greta 
veikiančio mišraus choro ryžtas 
organizuoti vyrų oktetą. Taigi ti 
kimės turėti linksmas Kalėdų ir 
Naujųjų Metų šventes, o po to, 
atsižvelgiant į vietines apylin
kės sąlygas, tinkamai paminėti

UKRAINIEČIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
įsikūrę prieš 27 metus

368 Bathurst St Toronto. TeL WA—9954

TEL WA—6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų:

• siuvamos mašinos,
• krosnys ir tt

Kalbame slavų kalbomis.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK B0CHUL1S
Taiso ir parduoda naujausius ivairiu rusiu laikrodžius. 
Galima isigyti žiedu, Toronto suveniru; parduodamos Įvai
rios auksines ir sidabrines prekes. Už darną garantuoja.

Kainos prieinamos.
Atidaryta kasdien nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vakaro.

• ■ 272y2 QUEEN ST. W. TORONTO.

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 ir 

CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2—3 ir 
7—9 po pietų

11 Gore Vale Avė* Toronto
Telef.: WA 3754

HOLLYWOOD CLOYHING

niai PALTAI _____$5—$50
Vyriškos SKRYBĖLĖS po $5

500 dėvėtų ir naujų kostiumų
specialus išpardavimas

270 Queen St. W. 
(prie Beverly) Toronto

Naujos aukos Tautos Fondui
Senas paprotys glūdi mumy Po SI: V. Platakis, M. Šorius,

šiuo momentu mums brangiau
sia?... kiekvienas suprantam.

liūs ir seses.
Štai iš visos Kanados vieto

vių pradėjo plaukti Tautos Fon. 
dui gausios prieškalėdinės au-

Sault Ste. Marie, Ont, gyve
nančiųjų lietuvių aukos Tautos 
Fondui:

Gavelis, AIL Bajoras, Robertas 
Galinis, Vikt Staškūnas, Alek
sas Skardžius, Jonas Meškys, 
Jonas Dobilas, Henr. Matijošai- 
tis,, N. Aukštikalnis.

Po $3: Ant Gustainis, Ant

Pukinskas, St. Grigekdtis.
Po $2: Ad. Motiejūnas, Vla

das Žekonis, Mykolas Chinas, 
Jurgis Volovickas, Juozas Kvaš- 
čiauskas, Juozas Malskis.

Po $1: Br. Fridrikas, O. Kriau- 
čįūnaitė, Pr. Motuzas, Kaza- 
kauskas, V. Kamenos, Zig. 
Girdvainis, Marija Poškienė, K. 
Šimas. Viso $95. Suaukotus pi
nigus prisiuntė p. R. Galinis.

Kitą kartą iš Sault Ste. Marie:
Po $3: E- Katkevičius.
Po $2: A. Vengrys, V. Skar- 

žinskas.
Po $1: J. Duoba, A. Vizbaras, 

V. Motuzienė, M. Bukauskienė, 
M. Vengrys. Viso $12.

Todėl iš Sault Ste. Marie, to
kios mažos apylinkės, gauta 
107 doleriai.

St. Catharines, Ont asario 16 
dienos vajuje Tautos Fondui 
aukojo:

$3: V. Pavilčius. .
Po $2: A. Visockis, Meškaus

kas, A. Gveizdys, A. Chainaus- 
kaitė, P. Kaziukonis, Gečaus- 
kas, Tėvai Pranciškonai, J. 
Alonderis, V. Grabauskienė, A 
Vyniautas.

“EUROPA” 
FOTO STUDIO
TeleL WA—6849.

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

Darbas pirmos rūšies.

SKIFF’S
VALYMAS —

PROS AVIMAS —
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St West Toronto

Telefonas ELgin 8649

Dantistas

Ur. Chas. OKUN
838 Dundas St W. Toronto 

(kampas Euclid Ave).
Priima vakarais pagal su

sitarimą. TeL WA 9822.

LIETUVIŠKA MOTERŲ 
PLAUKŲ KIRPYKLA 

JANET'S BEAUTY SALON 
Skambinkite: GE——6620 

346 Broadview Ave. Toronto 
Sav. J. Viliūnlenė

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo ***** pardaviau*

.496 Queen St W.

TeL WA—5232 Toronto

"Reiškite jausmus gėlėmis — skambinkite AD 1618 :

THE VICTORY FLORIST
; Vestuvių puokštės, vainikai, dekoratyvinės gėlės bei vazono!i
;Sav. A.MERKER — — 576 QUEEN ST. W. TORONTO

Lietuvis fotografas A. GARBENIS
LAFAYTTE STUDIO 2182 Dundas St W. Toronto
Naujai atvykusioms lietuviams CIO 117 f living
laikina nuolaida — vestuvių nuotraukos V Z 11121113

Prieš ateidami, skambinkite: k£—5364

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

312 Bathurst St
Bathurst Medical Building
Telel: AD—6373 Toronto

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

1438 Dundas St W. Taranto 
(prie Gladstone)

AKTO SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.0.

Pritaiko aktams visiems 
akta defektams. Ištiria akiu 
nervus, kurie dažnai suke
lia galvos skaudėjimą ir 

nervingumą.
Kalba slavu kalbomis.

470 Coltoge SL W. Terceto 
TeL RA 3924

grimas, K. Galdikas, V. Plata
kis, J. Stulgys, S. Paukštys, Pa
vardė neišskaitoma, Benfikai- 
tė, Antanaitytė, St Savickas, 
V. Alonderis, K. Bogužis, J. Sat
kevičius, J. Kazragis, Adolfas 
Šetikas, Ignas Safauka, Ant. 
Alonderis, A Kuraitis. Viso $44. 
Pinigus prisiuntė KLB St Catha.

miteto iniciatyva, birželio 18 d. 
buvo suruoštas bendras pabal- 
tiečių minėjimas, mūsų brolių ii

Sibirą 1941 m. birželio mėh. 14- 
15 d. Meninę dalį iš lietuvių pu. 
sės išpildė Buffalo gyv. solis
tai p. V. Zmuidzinas, p. E. Sa- 
kevičienė ir akompaniatorė p. 
A. Masiulionienė Solistai, atli
kę meninę dalį minėjime, atsi
sakė priimti kelionpinigius — 
$15, kuriuos prašė pervesti Tau
tos Fondui.

Hamiltono ateitininkų kuopa 
lapkričio 4 d. surinko aukų per 
šokių vakarą:

Aukojo $5 Juozas Dubinskas.
Po $2: Adolfas Mątuliūnas, 

Klemensas Matkevičius, Tėve
lis, Aldona Špakauskaitė, Ka
zimieras Gudinskas.

Po $1: Eduardas Olšauskas, 
Antanas Jankūnas, Antanas 
Pauliukas, Jonas Adomanskis, 
Vacys Jakavickas, Bronius 
Aselskis, Antanas Repšys, Ast-
ravai, Vacys Laniauskas, Pijus . 
Pleinys, Regina, Liubomiras, 
Mackevičius, Vyšniauskas, Ge
diminas Ambroziejus, Alfonsas 
Liškauskas, Antanas Vizgirdas.

vos, Jaunius Kūkalis, Klemen*

kas, Povilas Grigaravičius, Mar 
tynos Biekša, Vladas Norkū
nas, Jonas Karaliūnas, Vladas

tėnas, Kęstutis Skrebutėnas, Je
ronimas Pleinys.

Po 25 centus: V. Salemas,

Burdinavičienė, Pranė Blinstru- 
bienė, Vacys Miškinis, Neiš
skaitoma pavardė, Albina Sen
kutė, Vytautas Tvardauskas. 
Viso $54.50. Prisiuntė iždininkė

žanskis, Juozas Sakalauskas, 
Algirdas Gutauskas, Albertas 
Skrebutėnas, Jurgis Jurgutis, Jo
nas Jonikas, Vytautas Rauckis, 
Povilas Misevičius, Jonas Jero- 
dis, Motiejus Jeronikas, Stukas, 
Vytautas Stukas, Mykolas Kri
vickas, Bronius Liškauskas.

KLB Winnipeg© apyL komite
tas Tautos šventės minėjimo 
metu surinktas aukas Tautos 
Fondui $60.35 per p. J. Vidžiūną.

PP. V. Vaitkus $5 iš Wood- 
stock, Ont

P. Z. Domeikienė $3 iš Mbnt- 
recdio.

Džiugu man padėkoti. Tautos 
Fondo atstovybės Kanadoje 
vardu, visiems už "kalėdines 
dovanas", kurios buvo tikrai iš 
širdies paaukotos.

KLS Toronto skyrius dviem 
atvejais yra rinkęs aukas Vy
riausiam Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetui paremti: 1949 m. va
sario 16 d. buvo surinkta $30C, 
o 1949 m. balandžio 2 d. — min. 
Sidzikausko lankymosi proga 
Toronte — buvo surinkta $90. 
Viso $390,

Laukiant VLIKo nurodymų, 
šie pinigai buvo laikomi KLS 
Toronto skyriaus žinioje. Prof. 
Kaminskui pranešus, jog yra 
paskirta Tautos Fondo įgalioti
nė, Torontiečių suaukotus pi
nigus gavau 1950 m. lapkričio 
22 d. Prisiuntė iždininkas Vyt 
Aušrotas.

Marija Arlauskaitė.

Laidotuvių
Direktoriai

HARRY R. RANKS CO.

Tel.: WA—5370 Toronto

moteris ir motina, būdas, kuriuo 
ji supranta pareigą ir gyveni
mą, apima visos bendruome
nės likimą. Jos tikėjimas tampa 
jos vedybinio laivo žvaigžde, o 
jos meilė — gyvu principu, ku
ris formuoja ateitį tų, kurie jai 
priklauso. Moteris yra savo šei
mos išganymas ar sunaikini
mas. AmieL

RUTH FROCKS
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.
Sakmbinldte teL RO——3973 -Nuo 6 — 9 vaL vak.

> Algis Stanėnas, 181 Blackthoi n Ave. Toronto-

LIETUVIAI kas norite pasidaryti lengvesnį gyvenimą ir užsi
tikrinti rytoji},

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 — % nuo metinių tabako pajamų.

REAL ESTATE BROEZT. 
Platesnių žinių kreiptis Į V. Treigis, RJL 1 Simeoe, OttL 

TeL 9 ring 2, Delhi Ont

LIETUVIŠKU KALBĄS KAILININKAS 
Parduodami gatavi Ir siuvami paged Jūsų užsdkymą 

kailiai. Kailinių taisymas ir persiuvimas 
Duodama lengvam išsimokėjimut

BERGMAN FUR CO TORONTO
197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EL—6509

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

BEAVER BREAD LIMITED 
103 Lightboume Avė. Toronto



R

TEVISfES ŽIBURIAI

TORONTO, Ont
Ka<į neliktų nei vieno lietuvio

kuo nors neparėmusio Vokieti- je, šeštadienį, pamaldos vyks 
joje vargstančių brolių, bus pri^ 
imama rūbai, apavas ir pinigi-

4-7 vai. parapijos salėje. Kas 
iki šiol neturėjo laiko, dar turi 
progos parodyti tautinį solida
rumą ir artimui gailestingumą.

ML Bičiulių dr-Ja.

Buv. Klaipėds krašto guber- 
natūros patarėjas Dr. M. Any- 
sas gruodžio 10 d. 6 vai. para
pijos salėje skaitys paskaitą 
apie Maž. Lietuvos tautines ir 
kultūrines kovas, po paskaitos 
bus trumpas ML Bičiulių dr-jos 
narių susirinkimas.

Kviečiame lietuvišką visuo
menę susipažinti su mūsų tau
tos dalimi, kuri vokiečių užka
riavimu nuo mūsų buvo atskirta 
ir apie kurią tiek mažai težino
me. MLB dr-Jos Toronto sk.

“Tėvlškės Žiburį?” Bičiuli?, preuumerutori? 
ir skaitytoj? dėmesiui

_ , , Baigdami pirmuosius metus, "Tėviškės Žiburiai" su pasiten-
® gajį pranešti savo mieliems bendradarbiams, skdityto-

, jams, platintojams ir kitiems rėmėjams, apie naujus persitvar- 
j kymus, palengvinančius darbą ir įgalinančius sėkmingiau laik 
raštį tobulinti.

Jau nuo sekančio nr. "TŽ" bus renkami ir sulaužomi lietuviš
koje "Žiburių" spaustuvėje ir ta proga išeis padidinti — platesni, 
standartinio Kanados laikraščių formato. Tik "TŽ" ir toliau turės 
ne 8 skiltis, kaip spausdinami Kanados standartiniai laikraščiai, 
bet 7 skiltis, kurios bus platesnės, — septynioms bus išskirstyta 
aštuntoji skiltis. Tuo būdu "TŽ" padidėja 8 skiltimis arba visu 
puslapiu.

"TŽ" prenumeratoriams skirtas priedas — kišeninis kalendo
rius su daugeliu informacijų — jau spausdinamas. Jis bus iš
siuntinėtas visiems metiniams prenumeratoriams, kurie užsipre
numeruos arba prenumeratas pratęs vajaus metu.

1951 metams "TŽ" prenumeratos kaina nustatyta sekanti: 
Kanadoje ir JAV metams su pritedu $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.

šia tvarka: 7.30 vai. ryto pirmos 
šv. Mišios, 10 vaL antros 
Mišios ir pamokslas.

SV.

"Dainos" Grupės mėnesinis

vyks normaliu laiku; 10-12.15 v.

Bendros Kūčios
Kaip praėjusiais metais, taip 

ir šįmet Kūčių stalas, bendrai 
norintiems jas turėti, bus ruo
šiamas Toronto lietuvių parapi
jos salėje. Lietuviai, pageidaują 
dalyvauti bendrose Kūčiose pa
rapijos salėje, yra kviečiami 
užsiregistruoti po pamaldų pa
rapijos salėje lietuviškų knygų 
pardavimo kioske.

FILMĄ
Sekantį sekmadienį, gruodžio 

10 d., parapijos salėje bus rodo
ma 4 ir 8 vai. advento nuotaikai 
pritaikinta filmą "Karalystės 
Raktai".

Vaikų kinas šeštadienį nuo 
12.15 vai. iki 1 vai. po pietų.

— TORONTO. — Kanados 
architektūros parodoje nacio
nalinėje galerijoje pirmąją vie
tą ir aukso medalį laimėj! to
rontiškė architektūros firma 
John B. Parkin Associates

majoru perrinktas McCallum. 
Jo varžovas Lamport betgi ga
vo vos apie 1500 balsų mažiau. 
Perrinkti ir visi trys kontrolieriai, 
o ketvirtuoju išrinktas J. L Sha
nnon. .Tarėjų tarpe bus keturi 
nauji. Vienas iš jų Fr. Cham
bers pagaliau išstūmė iš miešto 
tarybos paskutinį komunistą 
Freed.

KALĖDINĖS ATVIRUTĖS
Toronte gaunamos:

1. Atlantic Restaurant 1330

gar gt.
2. BalticnestauranL 870 Dun

das St W.
3. Tulip Restaurant, 750 Dun

das St W.
4. Sekmadieniais parapijos 

svetainėje — "TŽ" Spau
dos kioske arba prisiuntus 
$1 už 10 sveikinimų "TŽ"

MONTREAL, Que.
v K

Paskutiniame Vyr. LOKo po
sėdyje pradėti svarstyti toli-

lai. Nutarta kuo greičiau pa
ruošti rinkimės taisykles. Tam 
reikalui sudaryta komisija - iš 
p.p. Katiliaus, Ručinsko ir
Kudžmos.

Posėdyje iškilo nuomonių 
skirtumas dėl apylinkių persior
ganizavimo iš laikinųjų LOKų j 
KLB apylinkes. Viena nuomo
nė — paskelbtasis laikinasis 
statutas galioja kaip centro ta 
rybos, taip ir apylinkių rinki 
mams. Antra nuomonė — lai
kinieji LOKai galės persiorga 
nizuoti į KLB apylinkes ir įvyk
dyti rinkimus tik po Centro ta-

tvirtintus rinkiminius nuostatus.
Nutarta užklausti Hamiltonų 

dėl jų jau įvykdytų apylinkės 
rinkimų persiorganizuojant į KL 
B-nės apylinkę. V.

Siūloma pinigus sudaryti par
duodant šėrus po $50. ne dau
giau 10 Šerų vienam asmeniui.

duoda namų statybos reikalą į 
visuomenės rankas ir tikisi vi
suotinos paramos.

Diskusijose iškilo nuomonė, 
kad reikėtų arba palaukti KLB 
susirganizavimo arba namų 
statybą perduoti vietiniam LO 
Kui. Esą, jau turimas DLK "Vy
tauto" klubas, veikiąs šėrų pa
grindais, toli gražu ne visiems 
prieinamas. JIežinia koks bū
siąs ir "NL" laikraščio likimas, 
kuris buvęs , sukurtas visų au
komis. Užtat’ar nevertėtų, esą, 
palaukti, kol organizacinė pa
dėtis stabilizuosis.“ Po ilgesnių 
ginčų vis dėlto susilaikyta nuo 
balsavimo dėl namų statybos 
perkėlimo į LOKą, kadangi iš 
iniciatorių pusės aiškiai buvo 
pareikšta, kad šis susirinkimas 
tėra informacinio pobūdžio, tu
rįs tikslą pagyvinti šėrų plati-941 Dundas St. W. Toron

to, Ont Canada.
K. Kazlausko krautuvėje: 
1579 Dundas St. W.

“Čiurlionis” vėl lankėsi Toronte
Gruodžio 2 d., praeitą šešta-. skliautų beribė erdvė, iššauk- 

dienį, torontiečiai ir daug sve- dama pavėluotą aidą bei ūžesį, 
čių iš artimesnių ir tolimesnių o piano visai nebeišsiųsdama į 
lietuviškų kolonijų, net ir iš 
Montrealio — gavo progos at
gaivinti savo paliegstančią dva 
šią, kaip visada, maloniame 
"Čiurlionio" ansamblio koncer 
te didžiojoje Mašsey Hali salė
je. Nors ansamblis dar neper
seniausiai buvo lankęsis Toron
te, tačiau prisirinko lietuviškos 
ir nelietuviškos visuomenės 
gausiai, nors galėjo, žinoma, ir 
dar keletas šimtų tilpti.

Reikia tik stebėtis ansamblio 
vadovo, jo padėjėjų ir visų na
rių energija bei patvarumu, ku.

* rio dėka ansamblis sugeba taip 
i sunkiose sąlygose reprezentuoti

įvyks gruodžio 15 d., penkta
dienį, 8 vai. vak., pas narę Pun- 
dziuvienę: 21 Rosemount. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti.

Valdyba.

j lietuvius tėvus
Pasaulinis Motinų Sąjūdis,.] Toronto lietuviai tėvai, pada- 

rykime pradžią sąjūdžio po 
visus kraštus išblaškytų lietu
vių tėvų jaunajai kartai apsau
goti nuo nutautėjimo. Bendro
mis jėgomis padėkime išlaikyti 
lituanistikos mokyklas, lietuviš
ką vaikų spaudą — laikraštėlį 
"Eglutę", vienintelį mūsų vai
kams; na ir pagaliau sudaryki
me sąlygas jiems bendrai pasi
džiaugti. Pirmas ne eilinis To-, 
ronto lietuviu vaikams džiaugs-1 .
mos - Kalėdų eglutė su dova-1 retuviskeją kultūrą Ir garsinu 
nomls ir žaidimais. I Lietuvos vardą ir sloie Atlanto

I pusėje. Reikia jį taip pat svei-
Jūsų vaikų mokytojai ir Tėvų kinti, kad sugeba išeiti į di- 

Komitetas laukia gruodžio 10 d. džiąstos milijoninių miestų see- 
2.30 vai. susirūpinimo iš visų' nas. Vienas toks pasirodymas 
lietuvių šeimų, kurios augina 
lietuviškąjį atžalyną savajai 
žemei.

Toronto lituanistikos mo
kyklos Tėvų Komitetas.

Jungtinių tautų žmogaus teisių 
komitetui įteiktame memoran
dume tarp kitko sako: "... tik 
šeima tegali laiduoti moralines, 
socialines, psichologines ir ma
terialines vertybes vaiko ugdy
mui — išsiplėtojimui..

Ar nepavėluosime? Š.m. gruo 
džio 10 d., sekmadienį, 2.30 vai. 
parapijos salėie visi lietuviai tė. 
vai pamatykite, išgirskite ir pa
sisakykite mūsų vaikų — trem
ties sąlygose — auklėjimo rei
kalu. Dalis tėvų nesąmoningai 
užmiršome lietuvybės reikalą 
vaikams. Kartais sąskaiton cen
tų atimame iš vaikų lituanisti
kos mokyklą. Ar pateisinama 
prieš kenčiančią Lietuvą, pa
galiau prieš idealistus lietuvius 
mokytojus, kurie be jokio atly
ginimo aukoja savaitės laisva
laikio dalį dėl Jūsų, tėvai, vai-

. Ar Jau parduodame savo val
kus? Kada šaukiamas lietuvių 
tėvų pasitarimas — nerandama 
reikalo visai ateiti. Pasiteisina
ma, kad vaikas lanko 5-kias 
dienas savaitėje mokyklą ir ko 
daugiau reikią. Deja, Lietuva 
sako: "Kol tėvas neatkrito nuo 
lietuviškos bendruomenės, ne
leistina ir vaikams atkristi". Tė
vų pasitarimus šaukia ne kas 
kitas, kaip patys tėvai. Ir ture- į 
tų būti jautrūs tam ne tik tie 
tėvai, kurių vaikai lanko litua-: 
nistikos mokyklą, bet ir tie tė
vai, kurių vaikai priešmokykli
nio amžiaus.

Išnuomojamas kambarys 
dviems arba vienam asmeniui 
lietuvių šeimoje. Gedima naudo
tis virtuve. Bloor-Ossington ra

jonas. Kreiptis LO 3565.

atsveria labai dideles propa
gandos pastangas.

"Čiurlionio" pasirodymas 
Toronte ir šį kartą buvo grynai 
"čiurlioniškas", be jokių prie
maišų prie liaudinio meno- JAV 
ansamblio bandė prikergti ki
tokio žanro elementų, kas iššau
kė reakcijos ir gana karčias po
lemikas spaudoje. Liaudies me-

salę. Programa buvo sudaryta 
ta pačia tvarka, kaip ir per pir
mą pasirodymą: mišrus choras, 
moterų choras su kanklėmis, t. 
šokiai, pertrauka, vyrų choras, 
t. šokiai ir mišrus choras kartu 
su kanklėmis. Kaip - ir visada, 
publikai labiausiai patiko ir ji 
pakartoti šaukė smagiuosius 
dalykus. Taip pakartota buvo 
gabalas "Pasėjau kanapę", ga
balas "Polankėj", o po "Jau žir
gelis pabalnotas" bisui padai 
nuota "Augo kieme klevelis" po 
daugiagarsio "Melnikas" — 
"Pempei, pempei". Šitas "Mel
nikas", berods, daugiausia yra 
sulaukęs pastabų iš vertinusių
jų "Čiurlionio" programą ir iš- 
tikrųjų ar nebūtų kiek koreguo
tinas, apvalytas nuo kaikurių 
pigių elementų, skirtų berods, 
publikai išjudinti, nors visuma 
jo neabejotinai būdingai lietu
viška.

Organizatoriai "Č" pasirody
mo torontiečiams suteikė dide
lę šventę, tačiau reprezentaty
viu atžvilgiu ar tik neprasilenk
ta svečius kviečiant perdaug 
dėmesio skiriant administraci
jos personoms, aplenkiant kul
tūrininkus. Lygiai kaip bereika
lingai kartojant pridedamą 
"vaidinimą" po koncerto. Sve-

Lapkričio 26 d., sekmadienį, 
įvyko Montrealio visuomenės 

I susirinkimas Lietuvių Namų 
' statybos reikalu, sukviestas Lie
tuvių Namams Montrealyje sta
tyti iniciatorių pritariant LOKui

Rabinas prieš kalėdines 
giesmes

Toronto rabinas Abraham 
Feinberg praeitą penktadienį
pareikalavo, kad viešosiose ir visoms Montrealio organiza- 
mokyklose būtų panaikintos 
kalėdinės giesmės giedojimas., 
kaip priešingas demokratijos kas nurodė, kad jų pastango-. 
pagrindams. Kiti rabinai ir žy- mis jau yra užpirkti trys sklipai 
diškoji visuomenė Feinbėrgo namams Cote St. Paul rajone ir 
pareiškimo išsigynė, pareiškė 
jo neremia, o jis pats pareiškė, 
kad kalbėjęs tik savo vardu, 
žydiškosios visuomenės įgalio
jimų neturėdamas.

cuoms.
Iniciatorių vardu p. J. Leknic-

gautas leidimas statybai pagal 
paruoštą projektą. Pinigais ir 
pasižadėjimais turima apie 13 
tūkstančių dolerių. Statybos 
pradžiai reikia bent $30.000.

Paskutinės pasaulio žinios
Rusai Vokietijoje pasiruošę

JAV aukštasis komisaras Vo.

Paspruko iš Varšuvos

Vancouverietė J. B. Fletcher,

mų statybos būdo klausimo iš 
esmės.

■ Užtrukę ginčai gerokai su
gadino nuotaiką ir po konstitu
cijos projekto paskelbimo sa
lėje dalyvių skaičius tiek suma
žėjo, kad buvo nusistatyta net 
ir laikinosios valdybos nebe- 
perrinkti. Naujų šėrų parduota 
11. Daugelis senųjų šėrininkų 
esą, davę tik pažadus, bet dar 
nieko nesą įmokėję.

Tenka apgailestauti, kad toks 
opus reikalas, kaip Lietuvių 
Namų statyba nerado visuoti
no pritarimo, bent ta forma, ko
kia ji buvo siūloma. Atrodo, , 
kad netolima praeitis daugelį 
yra taip apvylusi, taip pakirtusi 
pasitikėjimą pareiškimais, kad 
nebenorima tikėti į bet kokias 
bendras pastangas ar projek
tus. L-

Užsisakyk ir skaityk 
religinės-tautinės minties pa
veiksluotą Venecuelos lietu; 

vių mėnesinį laikraštį

Prenumeratos kaina metams 
4 doleriai.

Adresas: Apartado 369—Ca
racas — Venezuela S. A.
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maciją; giname Kanados ir kitų kraštų lietuvių interesus- 
Jums patarnavimus atlieka teisininkai ir kalbininkai, studi
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JONAS J. JUŠK4IT1S
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kietijoje pareiškė, kad sovietai buvusi Britų ambasados Varšu- 
rytų Vokietijoj turi paruoštas 25 
kovos divizijas, su- kuriomis 
greitai galėtų pasiekti Reiną 
Tačiau tai nesančios naujos di
vizijos. Jos esančios Vokietijoje 
jau nuo Korėjos karo pradžios. 
Naujai prisiųstos kariuomenės 
nesą pastebėta.

Bonn vyriausybės pareigūnai 
yra pareiškę, kad Sovietai Vo- 
kietijojei turi 35 divizijas.

Vakarų Berlyno rinkimai pra
eitą sekmadienį praėjo šūkiu: 
"Jei nebalsuosi, balsuosi už ko 
munistus!" Balsavo 90,2%. 
Daugiausia balsų laimėjo Reu- 

mi pasitenkinimo, kad gavo *er vadovaujami socialistai, 
progos patys pasirodyti. Juo 
labiau, kad negi visi į sceną 
sueina.

Beje, programą baigus "Čiur
lionis" buvo pasveikintas 10 
metų proga. Jei jau Toronte tu
rėjo būti sveikinimas, tai tik 
ne šitaip — ne paslapčia pasi
ruošus vienam ar porai "susi- 
pratėlių", bet kam pritiktų.

Pabaigai dar viena pastabėlė 
dėl spausdintųjų programų. 
Massey Hall tokias programas 
matė beabejo pirmą kartą. Jei 
jau išeiname į viešumą, jei re- 
prezentuojamės, tai reprezen- 
tuokimės kaip tinka. Per aną 
"Č" pasirodymą programos bu
vo be lietuviškų ženklų — o juk 
tai taib pat mūsų, mūsų rašto, 
savybė, — o šį kartą taip blan
kiai išspausdintos, lyg būtų 
šimtametės. "Č" vertas skonin
gų, gražių programų. Juk ten 
buvo net keturios nuotraukos, 
bet ar kas nors gedės jas paro
dyti iš programos koncerte ne

it virtuvė šeimai arba 2 mergai. buvusiems, kai apie jį pasa
tams — 669 Richmond St W. kos?

vertybė, kuri gali skintis sau ke. ________
lią pati viena, be pašalinės pa- čiai turėtų išeiti iš^salės su nuo

taika, kad pažino vienos tautos 
dvasios kampelį, bet ne kutena-

ramos. Dėl to ginčytis, rodos, 
nereikėtų. Gal vertėtų geriau 
pasvarstyti kitą klausimą, bū
tent, kiek tiksliai, šis ar kitas, 
ansamblis lietuviškąjį liaudies 
meną perteikia scenoje. Mūsų 
tautoryninkai kažkodėl tyli, mu- ( 
zikai — taip pat. Viskas palie
kama patiems ansamblio ve
dėjams. Ar ne perdidelė jiems 
našta? Ar nereikėtų patalkinin
kauti? Atsiminkim, kad mes 
stojame ant kelio, turinčio pri
vesti prie lietuviškos dvasios ir 
jos kultūrinių vertybių išlukšte- 
nimo. Kas dabar formuojama, 
liks dogma ateičiai.

Kaip ir visada, "Čiurlionio" 
pasirodymas buvo puikus. Tik 
salė kažkaip nevisai tinkama. 
Ypač pirmojoje dalyje, palikus 
tuščią vietą vėlesniam šokėjų 
pasirodymui, gilumoje sustaty
to choro garsus rijo scenos

Išnuomojamas kambarys 
vienam arba dviems asmenims

Išnuomojamas kambarys

virtuvė pas lietuvius. 50 Wflli-

Išnuomojamas frontinls kamba
rys su baldais vienai arba

Koncerto metu spragsėjo 
daug fotografų spragtukų, bet 
torontiškėje spaudoje, deja, ne. 
pasirodė nei vienos nuotraukos, 
o koncertą savo skiltyse tepa
minėjo vienas "Globe and

dviems moterims. Gedima pasi- tik pakartodamas keletą daly- 
naudoti virtuve. Tik 2 minutės kėlių iš programos įvado, o iš 
nuo Dunda* g-vės. Kreiptis 118. koncerto vos kankles atskirai te-

St Tolins Rd, I prisimindamas. St.

nors nuo 64% jie puolė iki 44,5 gynimui nuo 
%. Berlynas beabejo ir toliau 
bus valdomas koalicijos 3 par
tijų: socialistų, krikščionių de
mokratų ir laisvųjų demokratų.

Vėl siūlo Vokietiją sujungti
Rytų Vokietijos premjeras Ot

to Grotewohl prisiuntė per spe
cialų kurjerį notą Bonnos vy
riausybei, kuria siūlo abiems 
pusėms pasiųsti po 6 atstovus 
derėtis dėl konstitucinio komite
to sudarymo. Adenauerio atsa
kymas dar nežinomas.

Iš Berlyno pranešama, kad 
Grotewhol ir komunistų partijos 
generalinis sekretorius Walter 
Ulbricht po pasitarimo su sovie
tų kontroline komisiją praeitą 
ketvirtadienį kažkur išnyko. 
Sklinda gandai, kad jie esą nu
šalinti. Rytų Vokietijos preziden 
to Pieck nebėra Berlyne nuo, 
lapkričio 17 d. Jis išvyko svei
katos pertaisyti į Sovietų Rusi
ją ir, spėjama, kad yra Mask
voje.

— PRAHA. — Čekoslovaki
joje 9 aukšti katalikų prelatai 
nuteisti kalėti nuo 10 metų iki 
gyvos galvos ir dar piniginėmis 
baudomis nuo $400 iki $3000.

voje tarnautoja, perspėta, kad 
bus suimto lėktuvu staiga iš
skrido į Londoną ir sakosi 
džiaugiantis galėdama būti 
kaip galima toliau nuo komu
nizmo. Jos gyvenamos patalpos 
ne kartą buvusios iškrėstos jai Pjamones Įmonėms
nesant namie, o kaltinimas iai. kurtis neleidžiama.
buvęs, kad ii pažibėjusi trims1 Bsk 1°*^/ '°-
britams vesti ginčą su lenku įs- , >iau bus renkamas ir laužomas 
, . . esamose patalpose, bet spaus-taigomis. | , , , . ,

dinti teksią kitur, nes presas ke-
— BUKAREŠTAS. — Rumu- jįgs per didelį bildesį.

nijos užsienių r. min. Anna Pau ( Kadangi b-vės valdyba jokio 
ker, dėl kurios ilgo nesirodymo 
viešumoje buvo visokių spėlio
jimų, vėl grįžo į savo pareigas

ir ragina Rumuniją sukurti stip
rią pramonę, reikalingą krašto 

"amerikiečių h 
' britų imperializmo".

— VAŠINGTONAS. — JAV 
uždraudė betkokių prekių iš
siuntimą į kom. Kiniją ir karinių 
prekių į Sovietų Rusiją ir sate 
litinius kraštus.

— PHILADELPHIA. — Čia 
suimti du vyrai, kurie prie pre
zidento Trumano traukinio kai- 

’ bėjęsi, kad turint ginklą galima 
būtų jį dabar nušauti. Policija ( 
betgi nemano, kad tai rimtas 
reikalas.

— TIBETAS. — Dalai Lama, 
atrodo, ruošiasi kraštą apleisti, 
nes į Indiją jau atvyko karava. 
nas su 5.200 sv. valdžios aukso 
kroviniu.

"Nepr. Lietuvos" spaustuvė 
nuo lapkričio mėn. galo sustab
doma miesto parėdymu ir.turi 
keltis į kitas patalpas. Mat, lig 
šiol buvo naudotasi gyv. namų 
rūsiu, kur pramonės įmonėms 
kurtis neleidžiama.

atlyginimo už "NL" laikraščio 
spausdinimą iš KLCT negauna, 
todėl jokių lėšų b-vė neturi. Pa
talpų nuomavimas esamomis 
sąlygomis bendrovei neįmano
mas, todėl nutarta statytis nuo
savus namus. Lėšas tikimasi 
sudaryti parduodant šėrus. De
ja, nei pats laikraštis, nei b-vė 
nebeturi visuotino Kanados lie
tuvių pritarimo, nes visos neut
ralumo deklaracijos nesiderina 
su praktine veikla. Ryšium su 
dabar vykdomu šėrų platinimu 
socialistinė visuomenės dalis 
turi visus šansus sustiprinti sa
vi? persvarą savo laiku visų 
bendromis pastangomis sukur
toje b-vėje, kadangi kito nusi
statymo žmonės nuo šėrų pirki
mo susilaiko. Sakoma, kad 
b-vei sustiprėjus, laikraštis "N 
L" būsiąs visai perduotas sta
čiai b-vei, bet ne KLB, kaip bu
vo skelbiama. L

’lenintelis Lenkų Kino Teatras Toronte LA SALLE
— 526 Dundas St W., netoli Spadina —

NEVADIEČIAI * ANKŠTA MAŽA SALELĖ * LAIMINGAS 
ŠUNIUKAS — spalvotas farsas

Savininkai: A. ir Wl. Mislowski ir K. Dubanski

Vertimai - Pamokos-Konversaci jos
; Surašomi ir verčiami įvairaus turinio raštai Į anglų kalbą.

pas general vikaras, du abatai, 
du buvę nunciatūros tarnauto
jai, kataliku akcijos pirminin-

torius ir kt, daugumoje iš Pra- 
,hos.

A. BAJORINAS
53 Oakwood Ave. Toronto, Ont 

TeL MElrose 8951
Kreiptis vakarais nuo 5.30 iki 6.30 vai., išskyrus sekmadie

nius ir šventadienius.




