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Pirmuosius darbo metus baigiant
Pernai šituo metu buvo prade- savo brangaus poilsio valandas, 
s ruošti ir prieš Kalėdas pa- kad ką parašytų. Mes tikimės ga- 
rodė pirmasis “Tėviškės Žibu- lį šia proga jiems padėkoti ir pa- 
ų” numeris, pasirodęs kaip ka- reikšti pagarbos ne vien savo, 
dinis ir vienintelis tų metų nu- bet ir skaitytojų vardu.
eris. Atseit, šių metų kalėdiniu j Praeitais metais darbą pradė- 
įmeriu — juo bus sekantis Nr.1 jome plikuose dirvonuose. Ant- 
■ pradėsime antruosius darbo 
etus, o šiuoju baigiame pir- 
uosius. Ta proga mestinas nors 
umpas žvilgsnis į išvarytąją 
tgą ir į sekančių, metų dirvas. 
“Tėviškės Žiburių” pasirody- 
as prieš metus kai kam buvo 
nsacija ir iššaukė .įvairių, kar- 
is nepalankių, aiškinimų, ap- 
rendžiamų anuometinių Kana- 
>s lietuvių visuomenės įelekt- 
itų santykių. Šiandien, po me- 
, “TŽ” jaučiasi esą geriau su- 
antami ir pasiaiškinimų nerei- 
dingi. Jie visą laiką stengėsi

ruosius metus pradėsime jau su 
gana tvirtu pagrindu — su'gra
žiu būriu bendradarbių, skaity
tojų ir rėmėjų. įsikūrus “Žibu
rių” spaustuvei, leidimas bus pa
togesnis, nebepriklausysim nuo 
svetimųjų malonės, nebereikės 
dirbti naktimis, kai svetimieji 
leidžia prieiti prie mašinų, už tai 
visdėlto imdami didelę kainą. 
Šis paskutinysis pirmųjų metų 
numeris yra pirmasis, gamina
mas “Žiburių” spaustuvėje.

Nei pats laikraštis, nei spaus
tuvė dar nėra pasiekę tokio laips- 

•žvelgti lietuviškojo gyvenimo nio, kad galėtų sakyti stovį ne
si lietuviškųjų problemų visu- pajudinamai, bet pirmųjų metų" 
Į, nesidangstyti jokiais dirbti- patyrimas leidžia tikėtis, kad

---------— j------------------- ---------- | ----- nuomeneje neous aiaesmu jun- 
ds skydais, visada sakydami, antruosius mettus baigiant jau i ginių kaip brigados po 4000 ar 
virai, kaip reikalą suprato, do-įgalės būti visai arti to ir galės 5000 karių, kurios priklausys tie- 
šdamiesi visais gyvenimiškais savo veiklą bei laikraštį dar la-' 
iškiniais ir tuo, kas lietūviš- biau išplėsti. Tuo tarpu, kaip jau 
jai visuomenei rūpi. Tuščios. buvo pranešta, “TŽ” padidinami 
lemikos bei žnaibymosi buvo pereinant prie standartinio Ka- 
ngiama. Tuo pačiu keliu “TŽ” nados laikraščių pločio, bei aukš
tėliau nusistatę eiti. Ginčai,; čio, kartu dar sutankinant eilu- 
iač aštrūs pasižodžiavima, nie-. tęs. Iki šiol “TŽ” eilutės buvo lie- 

pozityvaus neduos, nes laik- jamos po 12 punktų, o nuo dabar 
štinėje polemikoje dažnai bū- bus liejamos po 11 punktų, -t.y.

daug mažiau nuoširdumo, [kiekvienai 11 eilučių prisidės dar 
ip dialektinių pastangų, kad po vieną. Tuo būdu “TŽ” nuo šio

Sutarė apginldtioti
Į Gruodžio 7 d. 12 Atlanto vals- komitetas posėdžiui būsiąs tuo- 
tybių pagaliau priėmė Vokieti- jau sušauktas Londone. Taip pat 
jos apginklavimo planą. Pagal 
jį apie 150.000 vokiečių karių tu
rės būti įjungta į Europos gink
luotąsias pajėgas. Vokiečių tu
rės būti apie penktadalį visų tų 
pajėgų.

Tai naujas svarbus žingsnis 
Atlanto Sąjungos valstybių poli
tikoje. Plano smulkmenos dar 
neskelbiamos. Prieš jį vykdant 
dar reikės išspręsti kaikuriuos 
teeniškus bei politiškus klausi
mus. Padėtis beabejo bus keisto
ka, nes Vokietija ir toliau bus 
laikoma okupuotu kraštu, o oku
pantai turės apginkluoti jos ka
riuomenę, kuri bus laikoma ly
gaus sąjungininko pajėga.

Planas yra išdirbtas pagal 
Prancūzijos reikalavimus. Dėl to 
tai numatoma, kad vokiečių ka
riuomenėje nebus didesnių jun-

prieš Kalėdas laukiama užsienių 
ministerių konferencijos Briuse
ly. Tuojaus $££aro komiteto 
posėdžių prezidentas Trumanas

vadu paskirsiąšfgen. Dwight D.
Eisenhower, fet*'

Iš Bonnos vyriausybės pusės 
pareiškiama, kad jos dėl šio pla

teisę vėliau savo nuomonę 
savus rezervus paijsikšti.

sau
bei

Europos karo vadas gėn. 
Eisenhoweris

spėjama bus paskirtas dar prieš 
Kalėdas ir pradės eiti pareigas 
nuo 1951 m. pradžios. Jo štabo 
šefu numatomas JAV gen. Įeit. 
Alfred M. Gruenter. Eisenhowe- 
rio pavaduotoju, kartu ir sausu
mos pajėgų vadu minimas da-

SAVAITĖS APŽVALGA
JAV politika Azijoje —- Attlee ir Trumano konferencija — Taika cialiai neatsako net į pal 
su komunistine Kinija sunkiai įgyvendinama — JTO nesuranda nūs jų reikalavimus. Pask 
išeities — Gen. MacArthuro kariuomenė pradeda Dunkirk opera- 1 ruošiama nauja rezoliuci;

cijas — Amerikiečių prestižas pavojuje _ 2__ 1_ 1_______ _
Pasaulio dėmesio centre šį kar

tą, be abejo, buvo Attlee ir Tru
mano slaptos konferencijos, ku
rios užsitęsė 5 d. Attlee į Vašing
toną atskrido prieš akis turėda
mas vieną tikslą: atkalbėti prez.. 
Trumaną nuo griežtos akcijos ir | 
oficialaus karo su komunistine 
Kinija.

Militarinė Vak. Europos tuš
tuma europiečius verčia griebtis 
beviltiškų nuolaidos politikos 
priemonių artėjančio karo ug
niai nustumti keletui metų, kad j

lanti nutraukti karo veiks 
piršti tautoms, kurios veda žūt-1 tarP. abie^ kariuomenių 
butinę kovą su sovietinio komu-! W®? teritoriją — niek 
nizmo antplūdžiu, nes tie princi- mę’ 
pai dažniausiai tik susilpnina an
tikomunistinį frontą ir komūnis- ' ryžtingai stumia šešių ta 
tams, padeda laimėti pergalę. Tai zoliuciją, kurią Saugume 

■ buvo didžiausias amerikiečių po- boję užvetavo Malikas. E 
litikos pralaimėjimas, sugriovęs cija reikalauja, kad kinieč 
komunistinių ir antikomunisti- , trauktų savo kariuomenę 
nių jėgų pusiausvyrą Azijos že- rėjos, 
myne.

Todėl dabar Attlee yra visiš- 
_______ _________ ____ : kai teisus, pirmuoju uždaviniu 

laimėti laiko' v.Europos’kariuo-' vakanl Politikams pastatydamas 
menės suorganizavimui. Azija i Europos laisvųjų tautų išsaugo j i- 
šiaip ar įtaip jau, galima sakyti, j Kaip tik šitame punkte Att- 
yra prarasta. JAV vyriausybės > ^,ee su Trumanu pasiekė vienin- 

“politika čia susilaukė skaudaus reikšmingesnį nutarimą: 
bankroto. Jeigu savo laiku ame- ginkluotis —- kiek tiktai leidžia 
rikiečiai būtu suteikę efektinges- abiei« kraštu ištekliai ir ginkiuo- 
nę paramą Čiankaišekui, šiaYi- Atlanto Pakto tautas. Prez. 
dien milijoninė kiniečių armija, ‘ atkalbęj ° Att-

' tikos tęsimo. Tačiau, deja, ir šio 
Į nutarimo įgyvendinimas pri
klauso nuo visiškos Maskvos ma
lonės. Ginkluotis ir kitus gink-

ginkluotis — kiek tiktai leidžia

Amerikiečių atstovas A

Šis Austino pasi 
buvo aprobuotas JTO pi 
posėdyje ir perduotas p 
komisijos sprendimui. Tač 
litinė komisija turi daug 
su sovietų opozicija. Kiek 
diplomatui aišku, kad M 
tungas niekada nesutiks 
traukti iš Korėjos. Vadin< 
gu minėtoji rezoliucija bt 
imta, padėtis dar labiai 
komplikuotų, oficialus JI 
su komunistine Kinija pa 
tų nebeišvengiamas. Todt 
tinės komisijos delegatai 
ir dairosi į šonus, laukdai 
buklo: gal gi kiti JTO pat 
suras gudresnę išeitį ir d 
galima apsieti be ofi 
karo...

Tuo tarpu gen. MacAr 
anot lietuviškos patarlės 
yra nei pakartas, nei pa 
Jam reikalingi skubūs s] 
mai. Kiekviena diplome 
delsta diena tik dar labiai 
pilkuoja 

būdu nebe 
milijonas kinų nebus sul 
JT kariuomenės likimas y 
kUS.

Naujas gynybos pozicį 
kariuomenė užima ifetoli 1 
Pietinės Korėjos sostinę : 
ginti visomis jėgomis, jei 
munistai nesustos prie 3f 
lėlės ir stumsis toliau į pi

Apsuptiesiems marinai 
galiau pavyko prasiveržti 
ros kranto. Į pagalbą f 
nauji MacArthuro dalini 
lengvino apsuptųjų žygį, 
dabar prie Hungnam pos1 
dasi 60.000 JT kariuomen< 
rią iš ten reikės išvežti i 
nes kito kelio nebėra. Vs 
noromis nenoromis tenka 
toti Dunkirk operacijas. ' 
mės, kad amerikiečių aviai 
karo laivyno apsaugoje, , 
riuomenė čia nepatirs di 
nuostolių. Reikia manyti, 
sis Dunkirk nebus taip 
kaip kad buvo pirmasis, 
galimai evakuacijai paruo: 
vų Hamhung uoste sekn 
prasimušė paskutinės gnj 
25.000 karių, sutriuškinusi 
priešo divizijas. Iš jų es 
sužeistų, o kiek žuvo 1 
biama.

mub pet vč$qu minimas aa-* e -
...................... jbartinis vakaru kariniu pajėgu ikuri dabar skaudžiai muša JT nuo}aidų_Poh- 

siogmi vyriausiam Europos pa- štabo feiHTnąršalas kariuomenės dalinius, kovotų už;
Montgomery, bet yra dar keblu- amerikiečių interesus, ir mes 
mas, kad sausumos pajėgų vadu niekada nebūtumėme turėję. Ko- 
pritiktų būti nrancūzui, nes‘r®i°s katastrofos. Blogiausiu at- - .n - - •• vpin Kiniinip dar tohohn luoti bus galima tik tada, jeiguPrancūzijos sausumos pajėgos veju — Kinijoje vis dar tebebu- , * nenradėdt-

! yra didžiausio? » i tą vykęs pilietinis karas. Mask- jlviasKva įauKS ir įeis, nepraaeaa
va tada dar nebūtų galėjusi ki- j nia pasaulinio karo.

_ . __ — Vašingtonas. — JAV karių, nieciu komunistus naudoti savo * savo Pus®s Attlee ir Trumą-
Sąjungos karinis komitetas, ku- nukentėjusių Korėjoje, skaičius agresijų planams įgyvendinti. ^a^ konferencijų komunikatu

ultimatumą: jeigu jūs nesutiksi
te nutraukti karo veiksmus Ko
rėjoje ir. ney iyersite komunisti- 

mūms priimtinomis sąlygomis, 
mes užsuksime visą ginklavimo
si mašiną. Ginkluosime Atlanto 

»uxiionio UCU.XJC p<x<_x<x mcĮjuo— Konieiavo su jAv čusiuvcus, u j Pakto tautas ir tuos Azijos kras- 
dyje pareiškė, kad teikimas p0 to su 9 Azijos bei Artimųjų j tus, kurie dar veda sunkią kovą 
ginklų bei medžiagų Š. Korėjai Rytų atstovais. Po to buvo pa- su komunizmu. Jeigu gi jūs su- 
negalįs būti laikomas nelegaliu skelbta, kad Indija greičiausia tiksite derėtis ir taikytis, mums 
dalyku, nors Kinija to ir neda- kartu su anomis 12 Azijos vals- nebus jokio reikalo ginkluotis...

jėgų vadui. Vokietija neturės nei 
generalinio šatabo, nei krašto 
apsaugos ministerijos. Jos ka
riuomene rūpinsis bendroji V. 
Europos gynimo ministerija.

Planas būsiąs pradėtas vykdy
ti po to, kai jį patvirtins Atlanto — Vašingtonas. niečiu komunistus naudoti savo I

riam^ vadovauja JAV štabų vir-į per savaitę pakito 1,4’14 ir pasie- Kilntas demokratinigyvAnitnn ! Maskvai pastatė maždaug tokį 
principus ne visada apsimokašininkas gen. Omar Bradley. Šis'kė 32.442.

2 senojojormato
k
yviam žodžiui.
Esamose išeivijos sąlygose 
kraštį leisti yra nelengva. Rei- 
t labai daug ir materialinių ir 
elektūalįnių pajėgų, kurias 
caupti yra labai sunku. Tur
liju bei mecenatų mes neturi- 
!. Laikraščio iš prenumeratos 
mamų pajamų niekad nepa
ika, berods, nei vienam mūsų 
įvijos laikraščiui, o kiti pini- 
dai šaltiniai taip pat negau- j Aplinkybės taip lėmė, kad ši- 
; ir tik po nemažų pastangų i tas persitvarkymas vyksta me

tų pabaigoje, kada ir taip daug 
rūpesčių atsiranda, tačiau tiki
mės. kad pasitaikančios kliūtys 
bus nugalėtos skaitytojams nė 
nepastebint ir nepavėluotai su
laukiant prenumeratoriams pa
žadėtos dovanos — gražaus kiše
ninio kalendoriaus, kuris jau 
spausdinamas. Tikimės, kad mū
sų pastangas įvertins visi mūsų 
bičiuliai, o ypač visi r ėmė j ąį t 
platintojai ir prenumeratoriai.

Tad visi bendromis jėgomis — 
(širdžių rėmėjų, o kad kiek-; kas plunksna, kas centu — į ben- 
tiame numeryje, skaitytojai Įdrą darbą ir antraisiais metais 
šjo rasti dalykų vertų skaity- ’ sukurkime tvirtą “Tėviškės Ži- 
yra nuopelnas bendradarbių, ’ burių” šeimą, sudarykime sąly- 
ių nemažas būrelis jau spėjo gas, kad galėtume kiekvieną “T

piru pridedant po 1 skiltį gauna
me 8 skiltis, kurios sudaro jau 
naujojo formato puslapį (nes jos 
ilgesnės už senąsias skiltis). Dėl 
tankesnio liejimo kiekvienai 
skilčiai prisideda maždaug po 10 
eilučių ir antra tiek dėl puslapių 
pailginimo, kas per visus 8 pus
lapius sudaro 1120 naujojo ilgio 
eilučių, t.y. daugiau kaip visą 
puslapi.

T

ją, lygiai tokią, kokią Sovietų
Rusija vetavo Šaug. Taryboje, stovas JTO Sir Senegal’ ilgai

Višinskis tame pačia meposė- konferavo su JAV atstovais, o

Užpraeitą savaitę JAV, D. Bri
tanija, Prancūzija, Norvegija, 
Kuba ir Ekvadoras buvo pateikę 
rezoliuciją Saugumo Tarybai, 
reikalaujančią, kad Kinija pasi
trauktų iš Korėjos. Sovietų Rusi
jai rezoliuciją vetavus, gruod. 4 
d. tos pačios valstybės įteikė ge- riusi. Jei šią tezę priimtų, tuo bū- tybių, kurios kreipėsi į Peipin- Atseit, Maskva dar kartą gauna 1 o 4- w T * a. 4 1*. . Z • T . • — T T j 1 * J — X - . 1. *

- - ---- -  —_ JT-'------------------—”     — JT---------------------v

memorandumą, kuriuo reikalau- i sukilėliams. Višinskis Kinijos ti ties 38 paralele, kreipsis į JT,
siūlydamos, kad JT kreiptųsi T

Praeitą sekmadienį Indijos at

neraliniam sekretoriui Tr. Lie du pateisinama būtų ir parama go vyriausybę siūlydamos susto-

ja šį klausimą svarstyti plenu
me, kur veto neveikia.

Gruodžio 5 d. JTO tvarkoma
sis komitetas 10 balsų prieš So
vietų ir Čekoslovakų, Indijai su
silaikius, nutarė klausimą įrašy
ti į darbotvarkę ir tuojaus pra
dėti svarstyti. Višinskis ta proga 
pareiškė, kad JTO vadovaujan
tieji sluoksniai norį Kiniją pada
ryti atpirkimo ožiu už MacAr
thuro nepasisekimus ir kad jis 
prieš tai kovosiąs. Kinija nega
linti būti indiferentiška ir draus
ti savanoriams eiti pagelbėti kai
mynams.

Gruodžio 6 d. šešių valstybių 
memorandumas plenumo 51 bal
su prieš 5 sovietinio bloko balsus 
pasiųstas į politinį komitetą, o 

įdaryti nuoširdžiais “TŽ” bi-i Ž” numerį su pasigėrėjimu imti į tos 6 valstybės išdalino delega- 
[ * Z —, ^4. V • • • v • • • V • ♦ j • 1 • • J V • A* w « e #

dalyvavimą Korėjos kare teisė-

siekiami. Intelektualų išeivi- 
e yra palyginus gausu, tačiau 
i jie yra užsiplukę darbuose 
duonos kąsnio, išvarginti gy- 

iimiškųjų grumtynių ir tik 
elėmis pastangomis bei pasi- 
ntimu tepajėgia rasti laisves- 
valandėlę, kad parašytų ką 
gyvena, ką savo- širdyje ir 
roję sukaupia.
Zad “TŽ” galėjo sunkius me- 
būti išspausdinami be su

linių, yra nuopelnas mūsų

kais, stačiai nuvagiančiais rankas ir juo tikrai pasidžiaugti. ei joms savo siūlomą rezoliuci

D. Britanijos premjeras Attlee Otavoje
laip buvo numatyta, baigęs 5 
iu pasitarimus su prezidentu 
manu, D. Britanijos premje- 
Attlee atplaukė į N au j orką 
š ten, lydimas Kanados už
dų r. min. Pearson, specialiu 
uvu šeštadienį atskrido į Ota- 
kur po pasitarime su prem- 

i St. Laurent, tarėsi su visu 
inetu. Jis buvo sutiktas iš- 
tiingai, su patrankų salvėmis 
riėmė garbės sargybos para- 
Oficialiai jo vizitas aptaria- 

! noru iš pirmųjų šaltinių pa- 
•rmuoti Kanados vyriausybę 
! pasitarimus su prezidentu 
manu ir išaiškinti D. Britani- 
ir Kanados vyriausybės pa- 
as į dabartines politikos 
blemas.,
paudos konferencijoje Attlee 
eiškė, kad Vašingtono konfe
sijos komunikate paminėta 
tingos abiejų vyriausybių 
monės nekliudo bendrai su- 
inai veikti JT rėmuose. Vie- 
Įclausimu visos trys vyriausy- 
sutariančios, būtent, kad su

kad, kol toje tarnyboje yra, neKinais negali būti deramasi tol, 
kol jie nesustabdys savo puoli
mo su daug didesnėmis pajėgo
mis Korėjoje. Kaip tik puolimas 
bus sustabdytas, abi vyriausy
bės esančios pasiryžusios derėtis. 
Č ia buvo iškelti trys pagrindi
niai klausimai:

1. Ar Kinija yra tik Krem
liaus stumdoma lėlė ir jei taip, 
tai ar ji ir tada klausys Maskvos 
įsakymų, kai jos pajėgos Korėjo
je bus sulaikytos?

2. Ar Korėjos klausimas gali į. nepripažįsta, tuo atžvilgiu ski-
būti išskirtas iš kitų Kinijos pro- - -
blemų, ypač Formozos, atseit ar 
JT turi remti politiką, nukreip
tą prieš Maotsetungą?

3. Kokios apimties derybos su 
komunistine Kinija turėtų būti 
vedamos JTO?

Dėl trečiojo klausimo Kanados 
ir D. Britanijos pažiūra yra ta 
pati, būtent, kad derybų apimtis 
neturėtų būti siaura, jei Kinai 
puolimą sustabdytų.

Kad Kinija būtų vien Maskvos 
tarnyboje, nesą įrodymų arba,

tumą rėmė 1907 m. Hagos kon- Kinijos vyriausybę su tokiuo pat 
vencija> aptariančia neutralumo siūlymu. Ar tame siūlyme bus 
sąvoką. Tos konvencijos 5 parag- minima ir demilitarizuota zo- 
rafe, mat, sakoma, kad valsty- na, Sir Benegal spaudos atsto- 
bės neutralumo nesulaužo daly- vams nepasakė, nors iš neoficia-

galima būtų pradėti derybų su i taikai garantuoti

vamimas kare savanorių priva
čių asmenųų. Bet kiti kalbėtojai rodant, kad neutralią zoną galė- 
tuojaus iškėlė, kad Višinskis' tų sudaryti natūrali kalnų sie- 
praleido ankstyvesnį paragrafą, na. Indijos atstovas dementavo 
kuris sako, kad kovotojų daliniai gandus, kad Peipingas pranešęs 
negali būti formuojami bei ap- sutinkąs sustoti ties 38 paralele, 
mokomi neutralioje teritorijoje.

Politinis komitetas Kinijos 
intervencijos klausimą svarsto 
labai lėtai ir balsavimų laukiama 
tik šią savaitę. Matyt, norima pa
laukti, kad padėtis kiek išryškė
tų. Tuo tarpu tęsia tarpininkavi
mo pastangas Indija. Pasklido 
gandų, kad Indija pasiūlys JT 
nutraukti karo veiksmus ir Ko
rėjoje tarp JT kariuomenės ir 
kiniečių sudaryti neutralią zoną. 
Indijos nuomone, tai vienintelė 
išeitis, kuri duotų laiko tolimes
nėms diplomatinėms pastangoms

Maotsetungu.
Kad Korėjos klausimas galįs 

būti atskirtas nuo Formozos 
klausimo, Kanados vyriausybe 
esanti nusistačiusi nuo pat karo 
Korėjoje pradžios ir tuo klausi
mu sutarianti su D. Britanijos 
vyriausybe. D. Britanija pasisku
binusi kom. Kiniją pripažinti, 
Kanada to dar nepadariusi, bet 
nuo JAV, kurios kom. Kinijos

riantis, pritampanti prie D. Bri
tanijos.

— Vašingtonas. — Atlanto Są
jungos štabų viršininkai susiren
ka Londone gruodžio 12 d. Karo 
komiteto pirmininkas sen. Brad
ley pats ten nedalyvaus, nes ne
gali išvykti iš JAV dėl sunkios 
padėties Korėjoje. Konferencija 
svarstys Vokietijos apginklavi
mo ir Europos jungtinių pajė
gų vado paskyrimo klausimus.

į 13 valstybių kreipimąsi į Pei- 
pmgi vyriausybę neperžengti 3- 
paralelės, jokio atsakymo dar ne
gauta, bet neoficialiai kinų dele
gacijos vado buvusi mesta repli
ka “O kokia bus garantija, kad 
JT už tos paralelės vėl nesusi
tvarkys, nesukaups jėgų irx ne
puls Š. Korėjos?” Indijos siūlo
mas buferis, atrodo, ir turėtų bū
ti ta klausiamoji garantija.

Bet klausimą vėl pagriežtino 
JTO Korėjos komisijos praneši
mas, gautas gruodžio 8 d., kuria
me konstatuojama, kad įsiver
žusių tarpe tikrai yra bent 231 
tūkstantis kiniečių reguliarios 
kariuomenės, kad jos belaisviai 
parodę, jog jiems buvę sakoma, 
kad jie turės ginti Kinijos sieną, 
nežinoję, kad kaunasi su JT. Tai 
naujas pačios JTO organo liudi- 
dijimas, kad Kinija tikrai daly
vauja kare, kad tai ne vien sava
noriai. Beabejo, kad padėtį tai 
komplikuoja. -

galimybę padaryti galutinus 
sprendimus. Karas ar taika yra 
jos rankose.

Karo paliaubos Korėjoje vis 
dėlto yra labai problematiškas 
dalykas. Sunku tikėtis, kad Ki
nijos komunistai imtų domėtis 
baltuoju taikos balandžiu, kada 
jų armijos tokiu smarkiu tempu 
stumia JT kariuomenės pakriku
sius ir kas dieną vis labiau retė
jančius dalinius. Amėrikeičiai ir 
JTO negali taikos sąskaiton už
leisti Korėją Kinijos komunis
tams — kaip gi tada tokį žingsni 
išaiškinsi pasauliui. Agresorius 
ne tik kad nebūtų nubaustas, bet 
išeitų laimėtojas, o Saugumo 
Taryba, kurios sprendimu ameri
kiečiai ir jų sąjungininkai atėję 
į pagalbą pietų korėjiečiams, su
silauktų triuškinančio pralaimė
jimo ... '

Aukščiausia Trumanui, Attlee 
ir JTO priimta taikos kaina yra 
Kinijos komunistų sustojimas 
prie 38 paralelės. Tačiau, sa
vaime suprantama, Kinijos ko
munistai, būdami padėties vieš
pačiai, turi žymiai didesnių rei
kalavimų. Ne paslaptis, kad jie 
nori gauti Formozą ir nuolatinę 
vietą JTO posėdžių salėse. Tru
manas su Attlee sutiko Formozos 
likimo sprendimą perduoti JTO. 
Tačiau jų nuomonės vis dar ski
riasi dėl kom. Kinijos įsileidimo 
į JTO. Attlee tokį žingsnį laiko 
neišvengiamu būtinumu, o Tru
manas aiškiai ir atvirai pasisakė 
prieš komunistinės Kinijos įsilei
dimą. Komunikate tik sakoma, 
kad skirtingi abiejų valstybių 
nusistatymai šiuo klausimu ne
trukdys jų bendradarbiavimo ki
tais klausimais.

JTO diplomatai neriasi iš kai
lio, ieškodami kompromisų. Try- 

Atstovų skaičius nuolat mažėja. į likos Azijos tautų delegatai krei- 
Praeitą ketvirtadienį iš 206 ast- pėsi į Peipingo vyriausybę, mal- 
tovų tesuirinko 87, penktadienį daudami komunistus sustoti 38 
—85, šeštadienį—72, o sekmadie- paralelės ribose. Tokiu atveju jie 
nį vos 65. Vyriausybė nusista- sutinka garantuoti komunistinės 
čiusi parlamento posėdžius per- Kinijos neliečiamumą. Tačiau 
kelti toliau į pietus. Peipingas vis dar delsia ir ofi-

lių šaltinių tai patvirtinama, nu

bet sakoma, kad Maotsetungas 
Indijos ambasadoriui Peipinge 
pranešęs, jog Kinija esanti pasi
ruošusi derėtis Korėjos klausi
mu dviem sąlygom: 1. kad kartu 
būtų svarstomas visos Tolimųjų 
Rytų problemos, įskaitant ir For
mozos klausimą ir 2. kad Kinija 
konferencijoje turėtų lygų balsą.

Kinija ruošiasi karui
Iš Hongkongo pranešama, kad 

pastaraisiais mėnesiais Kinija 
olačiu mastu ruošiasi ginama
jam karui. Krašte skubiai stato
ma daug aerodromų ir kelių. Sta
toma daug slėptuvių nuo oro 
puolimų. Esą, ruošiamasi gintis, 
bet nemanoma ginti pietryčių ar
ba pietinių pakrančių. Šancha
jų ir Kantoną manoma evakuo
ti, o ginti pramonines šiaurės sri
tis. Dėl to ten esanti ir kariuo
menė sukoncentruota. Pasiruo
šimus karui rodą ir dideli už
pirkimai Hongkonge ir grūdų 
rekvizicijos.
P. Korėjos parlamentas pakriko

P. Korėjos vyriausybė užsi
mojusi paskelbti karo meto įsta
tymų, bet parlamento atstovų di
džioji dalis jau pabėgo iš Seoul 
ir negalima sudaryti kvorumo.

Peipingas vis dar delsia ir ofi-

Politinė situacija pa 
yra niūri. Trumą no ir Att 
sitikimas neįstengė nusk; 
apsiniaukusios padangės, 
munistinės Kinijos agresi 
tabdymo klausimas vis < 
bėra atviras. Jo sprendin 
JTO delegatų rankose. M 
tik tenka pasidžiaugti, ka 
jų vyrų susitikimas pasta 
kapį nuolaidų politikai, 
dabar jau žada kovoti gre 
mano — pažadėjo, kad D. 
nija ir toliau dalyvaus o 
jose. Iš kitos pusės — Tru 
atrodo, apsigalvojo ir jau 
tina bent tuo tarpu mėtj 
mines bombas Mandži 
kur jos tikrai nieko fielai 
pasižadėjo to nedaryti ne 
rus su D. Britanija. Visas 
sys krypsta į tiesioginį pr 
Sovietų Sąjungą. Nublaid 
tika smarkiai pažeidė an
čių prestižą laisvųjų taut 
se. Jį išgelbėti gali tik 
laikysena ir rimtas tuo 
sutikti sovietinį imperial!

Vyt. Kasi
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Mandžiūrijos svoris
I960. «Hp14W

50 numerių apžvelgus
’ ’Pernai prieš Kalėdas pasirodė ■ romonis, K. Grigaitytė-Graudu- 

, šiene, Ant. Tamošaitis, inž. A.
Vilniškis, Dr. Henr. Nagys, Ba
lys Rukša, J. Kačinskas, V.Venc- 

Inėl ^kus? Dr- Karvelienė, Nelė Maza- 
ląitė-Kruminiėnė, St.' Bakšys, A. 
Gfažūnas, Vanda Ramūnienė, 
Dr. J. Gintautas, St Yla, adv. 
Jer. Valaitis, A. Tyruolis, Aid. 
Valickaitė, Gražina Anysaitė, 

žaus būrio mielųjų bendradarbių Dr. P. Gaidamavičius, T. V. Gi-

pirmasis •‘‘Tėviškės žiburių” nu
meris. Su 51 nr. užbaigiame “TŽ” 
pirmuosius metus.

r

sunki Tačiau, dėka leidėjų pasi
šventimo, nuoširdžios lietuviško
sios visuomenės paramos ir gra-

siekia 1,4 mil. idv. vai, kai liku
sioji Kinijoje tik 0,4 mil. klv. vai. 
Mandžiūrijos plieno gamyba sie
kia 272.000 to„ kai likusios Kini
jos 21 mil. to. Anglies gamyba 
tolygi visos Kinijos, t.y. 11 mil. 
to. Tačiau Mandžiūriją dar nesu
spėjo pasinaudoti japonų atras
tomis anglimis Tuno Pien Tao, 
rytinėje srityje, greta kurios yra 
geležies ruda. Žibalo šaltinių iš
tekliai siekia 333 mil. to., kai li
kusios Kinijos—188 mil. to. Čia 
nutylėsiu apie žemės ūkio dide
les galimybes, kurios tik dalimi 
panaudotos.

Mandžiūriją, Tolimųjų Rytų 
aukso obuolys, visus masina. 
Anksčiau ten rungtyniavo rusai 
su japonais, kurie ten įrodė ne
mažą ūkišką plėšrumą ir suge
bėjimus. Vėliau bandė spraustis 
vakariečiai, bet neturėjo užtekti
nai laiko įsigalėti.

DOVANOS SOVIETAMS
F. D. Roosevelt daug ką pado

vanojo sovietams. Jaltos-konfe
rencijoje, .1945 m. vasario 18 d., 
sovietų krepšin jis įmetė Kurilus 
ir Sachaliną. Kurilų salose, jei 
tikėti sovietinėms pagiroms, su- 

Į kūrė plieninę tvirtovę. Anuomet 
japonai tose salose ruošė Pearl 
Harbor puolimą. Dabar ten esan-

traukė iš jų, už tai iš Japonijos 
gavo Sachaliną. Pastaruoju metu 
veltui gavo iš JAV Kurilus ir 
Sachaliną, kuriame atrasti žiba
lo šaltiniai. Apie tą “dovaną1 
prezidentas nesiteikė net kon
greso painformuoti Nuo ano 
meto sovietai jau spėjo tinkamai 
įsitvirtinti, kad galėtų ginklai 
prabilti paprašius dovaną grą- 

,žinti.
Prabėgomis paminėti klausi

mai rodo Korėjos klausimo pai
numą. Ten įklimpo amerikiečiai. 
Kelio atgal nėra. Kiniečiai, įsa
kyti sovietų, pradėję milžinišką 
puolimą, siekia didesnių uždavi
nių. Šiandieną tuščia kalbėti 
apie Korėją, kai pasaulio jėgos 
kertasi dėl praeityje vesto F. D. 
Roosevelto, dalinai W. Churchill, 
vaikiško žaidimo.

Kiniečių komunistų delegacija 
JTO Saugumo Taryboje reika
lauja: JAV pasitraukti iš Korė
jos, neliesti Formozos ir įsileisti 
raudonąją Kiniją į JTO. Ameri
kiečiai šaukia: mes nepasitrauk
sime iš Korėjos. E. Bevinas mu
šasi į krūtinę Žemuosiuose rū
muose: suklydome de facto pri
pažinę komunistinę Kiniją.

Kas toliau lieka? Bombarduo
ti Mandžiūriją? Tai reikštų karą 
su Kinija. Sovietai laiką pasi
rinktų tinkamą išeiti į pasaulio 
karinę regyklą pažiūrėti, kiek 
sniegas dengia kritusių—bendri
ninkų ir priešų. Tuomet ir pra
sidės naujas trečiojo pasaulinio 
karo tarpsnis. „

nijai“. Netrukus tat buvo pakar
tota raudonųjų kiniečių JTO po
litinėje komisijoje.

Ši propaganda ne savaiminga, 
bet skolinta iš,japonų. Kai japo
nai, 1905 m., iš rusų išsiderėjo 
Portartūrą ir Daireną, sovietų 
vadinamąjį Dalnij, o 1910 m. už
grobė Korėją, spauda nuolat ra
mino kiniečius: mes saugom jus 
nuo JA¥*užpttolimo. Tik vėliau 
paaiškėjo japadų tikslas — įsiga
lėti Kinijoje.

Dabar tos pačios lazdos pakei
čiami galai Komunistinė Kinija 
nūdien taria: dies giname Man
džiūriją. Af vien dėl jos? Ne. 
Maskva ir Peimhgas turi ir kitus 
samprotavimus? Tačiau Man
džiūrijos svarbos nepaneigia vie
ni ir kiti. Sovietai ir raudonasis 
naujagimis yra apsėsti sienų 
saugumo. Abu rėkia: mes kapita
listų puolami. Todėl pirmiausia 
puola savo kaimynus pavergti. 
Tą puolimą atlikti palengvino 
F. D. Roosevelt politikos linkmė.

Mandžiūriją yra svarbi polti- 
niu, kariniu ir ūkiniu požiūriais.

Ne pripucjlamybė, kad japonai 
atsidėję studijavo Vilnijos pa
grobimo techniką, ją pritaikyti 
Mandžiūrijoje. Tai įvyko 1931 m. 
rugsėjo 18, kai pradėjo ten karą. 
Mandžiūriją užimama 1932. I. 
dieną pavadinama Mandžuko. 
Tautų Sąjunga protestavo. JTO 
ir to neišdrįso, nors sovietai pa
sižymi nuolatiniu svetimų tautų 

japonai ten ir Mandžiūrijoje. At- ; pavergimu. Ji baimingai ilgą asi- 
•___________ •___ _ „r___________________ 1-__ ■ - . -

ANTRASIS PUOLIMAS
Kai JAV siautė didžioji audra, 

sustabdžiusi stambiuose telki
niuose pramonės veiklą, Korėjo
je kiniečiai pradėjo antrą didįjį 
puolimą.. Kiniečių armijos ban
gomis rieda. Sunkieji šarvuočiai 
Stalin III pirmą kartą dalyvauja 
mūšiuose. Sovietų sprausmipįai 
lėktuvai MIG-15 ir Jak naikintu
vai padeda JTO kariuomenę 
stumti.

Kiniečiai ir sovietai nevaržo
mi sienų, JTO kariuomenė iki to 
antpuolio dabojo Mandžiūrijos 
sieną. Kinų telkiniai paruošiami 
neliečiamoje žemėje, JTO kariai 
tenkinasi Korėja ir Japonija, ku
rioje apstu sovietinių šnipų, se
kančių kiekvieną karinį kruste
lėjimą. Naujasis generolas šal
tis iš vakariečių reikalauja, pa
stangų ir aukų, kai klimate įpra- 
tusiems palengvina kariauti.

MacArthur * ofensyva baigėsi 
niekais. Jo skelbtas JAV karių 
atleidimas Kalėdų atostogoms

talkininkavimo, pradėdami ant-Į džiūnas, Paulius Jurkus, V. Ro- ir_ paskutmioji ofensyva toly- 
ruosius metus “TŽ” leidėjai su cevičius, Roma Jaloveckaitė, V:! Acheson politiškam numaty- 
šviesesnėm viltim žiūri į ateitį. J. Narbutas, A. Paukštys,, A. ^ui . Bergždžiai 2°^

Erdvilas, B. Mikalauskas, O. Ku
bilienė, Anis Rūkas, J. Karys ir 
kiti.

Jie nagrinėjo visiems mums 
aktualias problemas, šaukė į

šviesesnėm viltim žiūri į ateitį.
Išleidžiant pirmąjį. laikraščio 

numerį, Redakcija savame žody
je tarp kita ko, šitaip formulavo 
laikraščio tikslą: “Tėviškės Žibu
riai” nori stoti pilnutinio lietu
viškumo sargybon, nori gaivinti 
pilnutinę lietuvišką dvasią, su- j vės, rūpinosi lietuvių visuome- 
formuotą amžiii kely, nori gai-' niniu gyvenimu ir kultūriniais 
vinti ir palaikyti visas lietuviš-' reikalais. Rašytojai ir poetai sa-

Korėjoje gaisrą užgesinus bus 
ramu Azijoje, kurioje sukurta 

! apstybė žaizdrų. Ten negali bĄti 
į atstatyta tvarka, kai Kinija, 
Maskvos kurstoma, jau nepaken- 

bendra“kovą “dėl“Tevynėš*lais- j čia pašalaičių įsikišimo. Ameri-
Skiečiams iš ten pasitraukus, Ko
rėja bus lygiai taip pat suvirš
kinta, kaip tat anksčiau padarė

vo kūrybiniu darbu leido skaity
tojams atitrūkti nuo pilkos kas
dienybės ir praturtėti dvasioje, 
ypatingai nūdienio mūsų gyve
nimo aplinkumoj, kada fabrikų 
mašinos, savo triukšmingu ūžė-

Naujosios “imperijas” apsau
goje stovi 0,75-1 mil. geriausių 
sovietų karių. Sovietinė kariuo
menė sutelkta trikampyje tarp 
Irkutsko, Jakutsko, Ochotsko ir 
ypųč pajūrio srity: Nikolajevsk, 
Komsomolsk, Sovietskij Port, 
Chabarovsk, Vorošilov ir Vladi
vostok. Armijų štabai įkurdinti 
Komsomolske, Vladivostoke, 
Dalnij-Dairen, Anadir ir Jakuts- 
ke. Vyriausia karinė būstinė yra 
Čitoje, kurios apylinkėse išaugo 
milžiniškos aukso kasyklos.

Rytinio Sibiro kariuomenė, 
kuriai anksčiau vadovavo žino
mas marš. G. Žukov, o dabar 
marš. R. J. Malinovskij, supa 
Mandžiūriją. Toje kariuomenėje 
lėktuvų, šarviuočių ir kiti tech
niški daliniai turi persvarą.

Tas pats yra ir Mandžiūrijoje, 
kurios kiekvienas svarbesnis 
miestas turi nemažus lėktuvų ir 
šarvuočių dainius. Iš ten jie ir 
Korėją pasiekia.

Ar sovietų mašiną valdo kinie
čiai, korėjiečiai ar sovietų ka-. 
riai yra visai nesvarbu.

ŪKIŠKASIS VEIKSNYS
Mandžiūrijos. ūkiškasis veiks- čios karinės jėgos sužiuro į Alias- 

nys yra nepaprastos svarbos. Su- kuri, kaip kariniai autorite- 
pungo užtvankos jėgainė aprūpi- tai prasitaria, jaučiasi nejaukiai, 
na elektra Mandžiūrijos pietinę Kurilų 32 salos sovietus ata- 
sritį nuo Dalnij ligi Charbino. tveria nuo' Ramiojo vandenynu. 
Mandžiūrijos elektros gamyba 1875 m. sutartimi 'Rusija pasi-

ANGELLOS CALOMIRIS ISTORIJA

FBI seka J AV komunistussimintina, jog pirmas pasaulinis 
karas prasidėjo ne dėl vokiečių 
polėkio tiesti geležinkeli 5 B var=- 
du, iki Bagdado, ne dėl Maroko 
ar Sarajevo įvykių. Antrasis pa
saulinis karas padegtas ne už
puolimo Vilnijoje, Mandžiūrijo
je, Abesinijoje ar Dancige. Tie

lo ausį judino, kai nūdienė Kini
ja užima Tibetą, kariauja Indoki
nijoje ir net muša jos kariuome
nę. Jei nesenai JAV militariškai 
svyravo pripažinti naująją rau
doną imperiją, britai tuoj pat dėl 
Honkongo tat padarė.

Kiniškoje Mandžiūrijoje vie-

• kąsias tradicijas bei papročius, 
/ puoselėti lietuviškąją kultūrą.

skleisti lietuviškųjų laukų gai
vinančiojo vėjelio dvelkimą, 
šviesti daugybe, šviesų, švieselių, 
žiburių, žiburėlių, kurie spindi
tėviškės pastogėje ir po žydriuo- ■ siu, tarytum nori užslopinti ma
jų jos dangumi”. :!myse viską, kas gražu, kilnu,

siektina.
“TŽ” gausi šeima korespon

dentu ne tik Kanadoje, bet ir . . , . _T . . . .. .. .
olačiame pasaulyje, informavo s?>unga ,r Vofaeciai tojai .švyti grubia, uždarius JAV
skaitytojus apie visame pasaulyj ^.orgamzavo keletą metu pr.es generalinį ko,?ulatq Mukdene, 
je išsibarsčiusius lietuvius: ju ] : Pasau mi ar<l- y Vieton vaaanecių atslinko tūks-
įyvenimą, kultūrinius pasireS v.nmka. anuomet svyravo .r ėjo tanciai sovietiniu “patarėjų” ir 
kimus, vargus, skausmufir lai- ‘ Kanosą Sovietai žymi raudonoji armija.

. pasidarė santarvininkais juos jau carinė Rusija nuolat kai- 
vokiečiams užpuolus. Nūdien $5ojo nosį Mandžiūrijon. Per ją 
yra dar blogiau, nes santarvinin- į Portartūrą nutiesė geležinkelį" 

. kurį prarado pralaimėjus karą
su japonais. Po>antrojo pasauli-

• ju jos dangumi”.
Per tuos vienerius metus “T 

Ž” sąžiningai laikėsi nusistatytų 
gairių. Ne be to, kad. bent iš pra
džių, nebūtų buvę ir blogą le
miančių pranašų. Kaikas prana
šavo ir troško, kad “TŽ“ mirtų 
dar vystykluose. Tačiau tos in
tencijos tesutvirtino tik laikraš
čio leidėjų ryžtingumą darbą tęs
ti toliau.

Panašių pranašų niekad ne
trūksta. Štai, pav., dar Lietuvos

.tmjn:

gyvenimą, kultūrinius pasireiš
kimus, vargus, skausmus. ir lai
mėjimus. Jų darbas, anot Dr. V. 
Kudirkos, leido mums sužinoti 
kur lietuvis verkia, kur juokiasi, 
kur linksmas ir laimingas, kur 
nuskriaustas, bedalis ir pri
slėgtas. _

Visų bendromis jėgomis “TŽ“ 
pasidarė mielu ir skaitytojų nuo
širdžiai laukiamu svečiu. Tai ro
do kasdien didėjanti skaitytojų 
ir laikraščio bičiulių šeima.

Žengiant Į antruosius gyveni
mo metus, “Tėviškės Žiburiams” 
linkėtina ir toliau nepailstamai 
tęsti pradėtąjį kilnų darbą, o 
mieliems bendradarbiams ir bi
čiuliams—nesiskirti ir kitais me
tais iš taip gražios šeimos ir ben
dru darbu tiesti kelią į mūsų visų 
išsiilgtą brangią Tėvynė Lie
tuva.

Tikėkime, kad “Tėviškės Žibu
riai” nušvies mums ta kelia i 
gimtąjį kraštą.

įvykiai terodo galybių gaires. I ton bambukinės užlaidos atsira- 
Dėl jų dar XIX a. buvo sukurta | do geležinė. Visi oficialūs stebė-

'kai ne vien nesutaria daugeliu
esminių klausimų, pav., vakari
nėje Europoje, Azijoje,- bet iki, 
šiė meto nefasta'tinkamų vaistų 
prieš bolševizmo idėją. Esantis 
kovos sąlytis su sovietais, nors ir 
netiesioginis, parodo vakariečių 
silpnąsias puses: fronte ir ple- 
palinėje, kuri vadinasi JTO. Vie- 
nur ir kitur iki šiol pralaimėjo.

(Tęsinys iš praeito nr.)
DANGUS NIAUKIASI...
KP ėmė ruoštis pogrindinei 

veiklai. Pradėta organizuoti ma
šinisčių kursai. Jos, sustojus 
“Daily Worker”, turėtų rašomų 
mašinėlių pagalba spausti parti
jos vedamuosius ir jais per ran
kų rankas aprūpinti visus KP vieną prirašytą ar pripaišytą la- 
narius.

1948 m. Angela tapo vieno KP 
skyriaus organizatorė, atseit, 
pirmininke. Komunistai tada iš
vystė didelę veiklą nekomunisti
nėse unijose, stengdamiesi kom-

Sulietuvino Vyt. Kastytis

kad iš salės nebus galima išsi
nešti jokių užrašų. Tačiau Ange
llai vis dėlto pavyko: posėdžiuo
se ji lyg žaizdama atsargiai vis
ką žymėjosi Į bloknotėli. Kiek-

peli, suglamžiusi j rutuliuką, ne
žymiai kišosi į kišenę. Paliekant 
posėdžių salę jos kišenės buvo 
gerokai išsipūtusios. Prie durų 
buvo darom akrata. Kada ėmė

e Generai. Lietuvos Tary
bos sekretoriui Dr. Jurgiui Šau
liui šitaip bylojo: “Yra gesinto
jų, ne tik iš šalies, bet ir iš vi
daus. Kur gi nebuvę! Pasaulio, 
gyvybė—dviejų sričių kova. Yra 
kova, tai yra ir kovotojų, kitaip 
kaip gi? Ašen leipstu be šviesos 
ir šviesoje tegaunu, ko man rei
kia. Kurmiams gi ir šikšnospar
niams — šviesumas kenkia ir 
šviesoje jie nieko nepasigauna. 
Tad ir kitiems šviesos pavydi. - 
O aš jiems tamsos nepavydžiu. 
Kas mano—mano, kas tavo—ta
vo, Gyvensiva katras sau.”

Turint galvoje visos išeivijos 
spaudos sunkią būklę, reikia pa
sidžiaugti, kad “TŽ“ savo pirmąjį 
egzaminą išlaikė gerai. Čia, kaip 
jau minėjau, būta didelių nuo
pelnų daugelio laikraščio rėmėjų 
ir nuoširdžiu bičiuliu. Šiuo atve
ju, ypatingai prisimintini mie
lieji bendradarbiai, kurie, atitrū
kę nuo sunkaus kasdieninio dar
bo ir aukodami taip reikalingas 
poilsio valandėles, praturtino 
laikraščio puslapius savo raši
niais, beletristiniais dalykais, po
ezija, korespondencijomis ir ki
tokiais pranešimais.

1950 m. “TŽ” bendradarbiavo: 
vysk. V. Brizgys, Dr. Paplauskas 
-Ramūnas, S. Sužiedėlis. Vyt. Ta- 
mulaitis, A. Vaičiulaitis, Vyt. 
Rastytis, kun. P. Ažubalis, Bern. 
Brazdžionis, Kazys Bradūnas, Pr. 
Rudinskas, K. Pažėraitė, Edv. 
Karnėnas, P. Klevinis, A. Rinkū- Į korektiškumo neparodys, ir su 
nas, St Bujokas, A. Grybas, R. ■ baime ir smalsumu jie prisime- 
Kuzmickis, Marija Ramūnienė, na- seną pranašystę apie kazokų 
Medelis, Dr. J. Gutauskas, J. I arklius, girdomus iš švęsto van- 
S. Meškuitis, Ged. Galvanauskas, • ctens indų šv. Petro Bazilikoje.. 
Dr. K. Sruoga-Veržikas, P. Stoč- Ne, šito italai neprileis: jie tiki- 
kutė, Dr. V. Maciūnas, J. Kraii- si, kad pats Stalinas to nepn- 
kauskas, Faustas Kirša, šalčius- leis... Nejaugi italų komunistų 
Ahnus, dipl. mišk. Vyt Barisas, partija dar ko gero įsirengtų sa- 
Alė Rūta-Nakaitė, Ant. šalčiu- vo raudonąjį kampelį Sikstino 
nas, prel. J. Balkūnas, Alf. Su-; koplyčioje...
šinskas, V. Poškus, Vyt. širvy- i Rimtesni laikraščiai nujaučia, 
das, Pr. Naujokaitis, Zenonas kad tuo atveju, jeigu rusai įžy- 
Ivinskis, St. Devenis, Jurgis Kas- giuotų į t Romą, visai netektų vyskupas Beran iš namų arešto 
tytis Gliaudą, Antanas Ramonas, laukti naujos Baltramiejaus nak-' savo rūmuose yra pergabentas 
A, Benderius, kun. J. Razutis, ties, kaip ją pranašavo italų an- į Pankrac kalėjimą. Kiti vysku- 

• Juozas Lingis, Jonas Graičiūnas, tiklerikalai pradedant Garibaldi i pai laisvi, bet policijos priežiū-
Aloy^as Baronas, L. Žitkevičius, if baigiant Marinetti. Tai būtų roję. Dvasininkai persekiojami ir

MANDŽIŪRIJOS SVARBA
Kinijos “savanoriams” atsidū

rus į pietus nuo Jalų upės, Pei- 
pingo vyriausybė paskelbė pra
nešimą “krašto gynybai” patei
sinti: “Mūsų kaimynų saugumas 
ir neliečiamybė yra Kinijos sau
gumas ir neliečiamybė”. O tuo
met pradėtas plakimas JTO, “nes

Pr. Alšėnas. ; ji sudaro grėsmę šiaurryčių Ki-

Jei Romą užimtų bolševikai
Kas atsitiktų raudonajai armi- ■ ne kartą parodė, kad rusų didy- 

jai siūbtelėjus į Vakarus ir atsi
rėmus’ į Apeninų pusiasalį? — 
klausia italu laikraščiai su nesle
piamu atvirumu.

Kaip Sovietai traktuos italus, 
dar galima bandyti spėti iš kitų 
tautų patyrimo. Bet kaip jie lai
kysis Vatikano atžvilgiu? 1933 
m., kai vokiečių daliniai po Ba- 
doglio kapituliacijos įžygiavo į 
Amžinąjį Miestą, — ne vienas iš 
nacių vadų išreiškė norą išvysti 
popiežių kacete. Tačiau oficialu
sis Hitlerio vyriausybės nusista
tymas buvo korektiškas. Italai 
neturi abejonių, jog “didvyriškai 
įžygiavusi“ raud. armija tokio

bė jam labiau rūpi, negu mark
sistinė doktrina.

Koks gi yra paties popiežiaus 
nusistaymas? Nežiūrint daugelio 
Kardinolų Kolegijos narių suges
tijų, — pasitraukti, eventualiam 
pavojui artėjant, —Šv. Tėvo nu
sistatymas lieka aiškus ir nepa
keičiamas: Aš pasilieku. Visi įro
dinėjimai, kad laisvame pasauly 
būdamas, jis galės geriau organi
zuoti dvasinę kovą prieš bolše
vizmą, visi gąsdinimai, kad jis 
gali likti faktiškai rusų belaisvis, 
— jo negali ‘paveikti. Jeigu jis 
gyvendamas yra šv. Petro Įpėdi
nis, kodėl j*o mirtis turi būti kito
kio negu šv. Petro mirtis... Jam 
atrodo, jeigu Pontifex Maximus 
tokiu momentu pasitrauktų iš 
Romos, jis padarytų neatšaukia
mą klaidą. Ir italai yra tikri, kad 
šitoji klaida nebus padaryta. 
Bent kol Eugenio Pacelli nešioja 
tijarą. E.

Arkivyskupas Beran kalėjime
Iš pranešimų, gaunamų iš Pra

hos Romoje, aiškėja, kad arki-

J. Grinius, Dr. Ag. Šidlauskaitė, daugiau ar mažiau taikingos pas- 
J. Aistis, Ad. įima, A. Maceina, ! tangos sujungti Katalikų Bažny- 
Ada Karvelytė, Dr. Gr. Valan- čią ir Ortodoksine Rusų Baž- 
čius, A. Šapoka, Dr. Vydūnas, Pr. nyčią. Jeigu šiandieninai italų 
Kozulis, P. Minkaitis, K. Vaite-j komunistai ta problema ir nėsi- 

/ ris, Balys Brazdžionis, M. Yoku- interesuoja, tai Stalinui ji yra 
bynienė, Jonas Stumbrys, B. Ab-i tautinis rusų tikslas. O jis jau

apie 90% parapijų yra nętekę 
kunigų. Komunistinė valdžia 
perėmė seminarijas. Verbuojant 
kandidatus j jas skelbiama, kad 
mokytis teks ne 5 m., bet 2 m., 
kad celibatas nebūtinas, o atly
ginimas būsiąs aukštas.

Portartūras karine tvir
tove. Dalnij, nors tariamai ki
niečių valdomam, jie viešpatau
ja. čangčun geležinkelio linijo
je, kuri yra skirta vidiniam 
transportui pietinėje Mandžiūri
joje,- Maskva nusveria. Ji valdo 
daugelį svarbesniųjų įmonių. 
Mandžiūrijos sojos pupos daugu
moje išvežamos į sovietus, o iš 
ten atvežami įvairūs gaminiai.

Japonams pastarąjį karą pra
laimėjus, Kremlius viešpatauja 

i ne vien Išorinėje Mongolijoje, 
Sinkiange, bet ypač svarbioje 
Mandžiūrijoje ir nenori pasi
traukti iš Korėjos.
SAUGUMO SAMPROTAVIMAI

1945 m. sutartimi su Čankaiše- 
ku Maskva įgyja įtakos Man
džiūrijos geležinkeliuose, pramo
nės įmonėse, Portartūre ir “lais
vajam uoste” Dilnij, kuriame 
amerikiečių laivai buvo tikrina
mi, o vėliau apšaudyti. Viskas 
sklandžiai dėjosi iki nacionalistai 
pataikavo. Tat neabejotinai pa
greitino kiniečių komunistų žygi, 
kurio užuomazgos reikia ieškoti 
1920 m.

1950 m. vasario 14 nepuolimo 
ir draugiškumo sutartimi su 
Peipingu Maskva pasižada iki 
1952 m. atsisakyti turimų privi
legijų Mandžiūrijoje ir atitraukti 
kariuomenę. Kiniečių trečioji ar- 

• mija padovanojama gen. Čenji ir 
pilietiniame kare labiausiai nu
kentėjusi gen. Zinpan atsiduria 
Mandžiūrijoje. Kąikurie buvę 
nesutarimai pašalinti Maskvai 
ištikimjo Maocetufigo. >.

Pastaraisiais matais sovietai 
deda ypatingas pastangas Sibi
rą supramoninti. Rytiniame Si
bire,, kuriame europiečiams ne
palankios klimatinės sąlygos, į 
rytus nuo Irkutsk, Jakutsk ir 
Tiksi, apgyvendinta apie 18 mil. 
europiečių, daugumoje ukrainie
čių. Toji milžiniška sritis tik pas
taruoju metu geologiškai aptirta. 
Pasak Piotr Pirogov, nesenai 
perbėgusio į Vakarus, Rytiniame 
Sibire, nežmoniškiausiose sąly
gose skirta išnaikinti 1,7 mil. as
menų: 1 mil. pabaltiečių ir 0,7 
mil japnų belaisvių. Tie “lais
vojo“ pasaulio vergai kasa įvai
rius žemės turtus, tiesia kelius, 
kuria pramones, stato miestus. 
Ten pagaminama 17% pheno, 27 
% anglies, 5% žibalo bendros so
vietinės gamybos. -

pasisekimo * tebuvo susilaukta 
vien tik jugoslavų uosto darbi
ninkų tarpe. Betgi ir pastarieji 
tol tesidomėjo komunistine pro
paganda, kol jų herojus Tito su 
Juozopu buvo geruose santy
kiuose.. . :

Vieną vakarą, kada visi An- 
gellos skyriaus KP nariai buvo 
išsiųsti “padėti” streikuojan
tiems uosto darbininkams, ji sė
dėjo skyriaus būstinje su buvu
siu tautinio komiteo atstovu drg. 
Lenu. Vyrukas labai nerimavo, 
kad tarp jų narių ir uosto darbi
ninkų neįvyktų muštynių. Paga
liau, sekdamas gerų generolų pa
vyzdžiu, jis pats nutarė vykti į 
politinių kautynių lauką—uosto 
rajoną. Kad ji nepatektų kartu 
su juo įpolicijos rankas, drg. Le
nas knygutę paliko Angellai “pa
saugoti”. Angella pasisakė keti
nanti vykti namo. Drg. Lenas pa
žadėjo, pavojui pasibaigus, at
siųsti žmogų knygutei atsiimti. 
Savaime suprantama, Calomiris. 
vos tik spėjus parbėgti namo, 
tuojau padarė visos knygutės— 
ji buvo šifruota—foto nuotrau
kas, kurios tuojau pat nukelia
vo į FBI atstovų rankas ...

NELAIMINGOS KP
BARBAROS...
Angellos skyriaus finansų sek

retorė drg. Barbara, nusivedusi 
Angelių į savo butą ir saugiai už
rakinusi duris, ėmė jai skųstis 
“kaip patikimai komunistei”, 
kad ją, Barbarą, jau seka ir tar
do FBI. Jos abi sudegino komu
nistines Barbaros knygas. Ko
munistų partijos nario knygelę 
išsigandusi Barbara įmetė į klo
zetą. Ji, vargšė, nežinojo, kad tas 
nei kiek nepakeičia padėties, nes 
jos kortelės numerį Angella jau 
prieš kelis mėnesius buvo prane
šusi FBI... Nieko nenujausda
ma Barbara netgi padovanojo 
Angellai savo “Komunistų Mani
festą”, "kurio ji niekaip neįstengė 
prisiversti įmesti į krosnį...

Tokių KP nelaimingii Barba
rų tada buvo šimtai. Visos jos 
labai graužėsi dėl komunistinės 
praeities, degino komunistinės 
propagandos raštus ir plėšė par
tijos nario korteles...

Kaip tik tuo metu įvyko KP 
konvencija^ įeinančių atstovų 
dokumentus stropiai tikrino par
tijos slaptoji žvalgyba. Kiekvie
nas komunistas buvo įspėtas,

aukštuosius partijos pareigūnus. 
Su jais ir ji išėjo pro duris me
keno nekrėsta, o su ja Į FBI ran
kas iškeliavo konvencijos smul
kus aprašymas su krūva pavar
džių ... ■ ■ =

Tų pačių metų vasarą buvo 
mesti kaltinimai dvylikai komu
nistu vadu dėl ruošimosi nuvers
ti JAV vyriausybę. FBI eilėse ki
lo didelis entuziazmas. Jie ištisa 
metu eilę sekė komunistus, rink
dami kaltinamąją medžiagą ir 
laukdami, kol pastarieji sulau
žys įstatymus, kad juos .būtu ga
lima patraukti į teismą.' Valanda 
jau buvo atėjusi.

ANGELLA KP 
NEMALONĖJE
Angella turėjo didesnį inci

dentą su rajono organizatore drg 
Rena Klein. Pastaroji be jos ži
nios ir net oficialaus pranešimo 
į Angellos vietą paskyrė naują 
asmenį drg. Caroline. Atvykusi 
į sekcijos posėdį, Angella rado 
pirmininkaujant drg. Caroline ir 
tik tada sužinojo, kad ji atleista 
iš sekcijos organizatorės pareigų.

Supykusi dėl drg. Renos ne
takto, Calomiris viešai išdrožė 
ilgoką kalbą, nukreiptą prieš ra
jono organizatorę drg. Reną 
Klein, pagal komunistinius meto
dus išvadindama ją biurokrate, 
nenusimanančia darbininkų są
jūdžių reikaluose ir, išviso, ne
tinkančia rajono organizatorės 
pareigoms, kurias ji, girdi, buvo 
užėmusi vien tik todėl, kad KP 
viršūnėse turėjo stambių užta
rėjų ...

Angellos pasikarščiavimas 
greit davė rezultatų: ji buvo ap
šaukta antikomuniste, apkaltin
ta prieš partiją nukreiptais atsi
liepimais ir santykių palaikymu 
su antikomunistinio nusistaty
mo žmonėmis. Tai, be abejo, bu
vo drg. Renos Klein revanšas. 
Po tokių aštrių kaltinimų sekė 
visiškai suprantamas reikalavi
mas—išstoti iš KP.

Tačiau Angella nenusigando. 
Ji pareikalavo, kad jai primesti 
kaltinimai būtų įrodyti. Sekantį 
rytą kreipėsi į drg. John Laut- 
ner, New Yorko valstybėlės KP 
Apžiūros Komisijos viršininką, 
prašydama pravesti kvotą. Kvo
ta nebuvo pravesta. Drg. John 
Lautner delsė, laukdamas, kol 
visas nemalonus reikalas aprims

ir bus užmirštas. Angella ir to
liau likosi KP eilėse. Tačiau 
John Lautner, po Angellos pa
sirodymo liudininke KP vadų 
byloje, tapo atgailos ožiu. Jam 
buvo suversta kaltė, kad jis re-, 
mia ir globoja partijos šnipus .:. 
Ir net jis pats buvo apšauktas 
priešo agentu. 1950 m. sausio 17 
d. KP jį išmetė iš savo tarpo.

RUOŠIMASIS TEISMUI 
t rf **

FBI pasiūlė Angellai stoti liu
dininke dvylikos KP vadų bylo- 
j e. Pasiūlymas iš pradžios atrodė 
JahaiLmaloni^. beU-rimčiatžS^ 
galvdjūs7rta^ouvo;iabar'r 
gas dalykas. . Po tokio viesč iš
stojimo prieš komunistus ar savo 
tikrosios veiklos » atskleidimo, 
Angella visą amžių turėtų pra
leisti JAV. Išvykusi Už JAV ri
bų ji būtų tuojau sulikviduota 
Komunistinio Internationale 
agentų. Maskvos rankos labai il
gos ir toli siekiančios... Iš kitos 
pusės—tolimesnis dviveidis žai
dimas partijos eilėse taipogi nie
ko gero nežadėjo. Labai galimas 
dalykas, kad KP jau ją įtaria ir 
tik laukia progos nušluoti nuo 
žemės paviršiaus. Vargu ar ypa
tingos atsargumo priemonės ga
lėtų išgelbėti nuo šios grėsmės.

Kaip tyčia į jos foto studiją 
atsilankė tūlas Ralph iš tautinio 
KP komiteto ir jai pasiūlė labai 
įtartiną naujos rūšies darbą— 
ryšininkės pareigas. Tas sukėlei 
dar didesnį Angellos nepasitikė
jimą partija. Visą naktį ji tarėsi 
su FBI atstovais. Buvo trys iš
vados. Gal būt, KP jau žinojo, 
kad ji dalyvaus liudininke ko
munistų vadų byloje. Tokiu at
veju KP jai galėjo tyčia suteikti 
ryšininkės pareigas, nes FBI ats
tovai, susigundę gauti naujos 
medžiagos, galėtų atsisakyti nuo 
jos liudijimo, ją ir toliau palikti 
KP eilėse... Pagaliau gal šis siū
lymas tebuvo jos ištikimybės 
bandymas. KP jai visada galėjo 
duoti tyčia suredaguotus prane
šimus ir bandyti ją sekti. ... TYe- 
čia išvada—labai galimas daly
kas, KP taip buvo dezorganizuo
ta, kad drg. Ralph nieko nežinojo 
apie drg. Renos Klein Angellai 
primestus kaltinimus... ‘

FBI vis dėlto nutarė nerizi
kuoti Angellos gyvybe ir statyti 
ją liudininke, tuo užbaigdami jos 
kaipo antikomunistinės šnipės, 
karjerą. Kadangi drg. Ralph dar 
vis nesiskubino įvesti ją į naujas 
pareigas, Angella ir toliau dirbo 
KP eilėse, atliekamu laiku ruoš
dama medžiagą komunistų vadų 
teismui. Per komunistų pikieti- 
ninku linijas ji automobiliu bū
davo įšmugeliuojama į teismo 
pastatą ir čia per’ kiauras naktis 
dirbdavo su tardytojais*Per lan
gą iš devinto aukšto ji matyda
vo piketuojančius komunistus 
su didžiuliais plakatais: Išlais
vinkite dvylika kaltinamųjų! 
Neduokite žūti demokratijai! ' 
Šiandien teisiami komunistai, 
rytoj ateis eilp jums!.. . - v

1’ (Bus daugiau)
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Mūšy studentijos vargai
Jaunoji Drauge! Ar tu statei 

sau klausimą—vieną kartą visiš
kai rimtai—kuo tu būsi? Keista, 
Tu negalėjai savęs neklausti. Vis 
atrodė, kad dar turi laiko: spėsiu, 
gal pats gyvenimas atsakys! • 

Metai eina, ir gyvenimas tyli. 
Tu, turbūt, nepagalvojai, kad di
džiausius atsakymus duoda ne 
gyvenimas, o Dievas. Įsiklausyk! 
Jis kalba retai ir tyliai—gal ne
išgirdai, gal gyvenimo tempas ir 
triukšmas apkurtino—ir praėjo 
pro Šalį Rūpintojėlis su savo kuž
desiu.

Mieloji! Jei tu išgirstum tq 
u vieną žodį “Sek mane!”, dar tau 

liktų kitas mažas klausimas: kaip 
kokiu būdu? Ir gal dar vienas: 
kur?

Tu gali rinktis vietą ir formą, 
kuri tavo širdžiai artimesnė. Mes 
norėtume tau tik padėt, mes, ku
rios Rūpintojėlio balsą išgirdu- 
sios kiek anksčiau. Gal girdėjai 
šventojo garsų gaubiamą arki
vyskupo Matulaičio - Matulevi
čiaus vardą. Mes esame jo kūri
nys, gimęs savoj lietuviškoj že
mėj—tuo metu, kai gimė ir mūsų

Atvyk pas mus, pamatyk! Jei 
turi abejonių, ar nori platesnių 
žinių—-parašyk. Duodame tau ir
turi

adresą:
Rev. Sister Superior 

Immaculate Conception Convent 
R.F.D. 2, Putnam, Conn., USA 

arba Kanadoje 
Rev. Sister Superior 

9 Wellesley Place 
Toronto, Ont

“Žodis aš mane tiesiog skaudina...0 
-y M. Martin.

nimo sqjū- mq? — pakl&ise kartą vieną mu

Galbūt, didesnei visuomenės 
daliai yra mažai žinoma apie lie
tuvius, studijuojančius Šiaurinės

tiną L
— Dėl to, i 

nepagalvojus
— O ar - ' 

jis paaugęs.
— Mylėsiu,
Tikrai 2 *

Dar gydytojų licencijavimo 
klausimu

“The Ensign” praneša, kad jo 
korespondentui, kuris kreipėsi į 
Medicinos Tarybą teiraudamasis 
nuomonės dėl Vancouverio Me
dikų draugijos pareiškimo, kad 
DP gydytojai galį gauti darbo 
Kanadoje, buvę atsakyta skeptiš
kai. Esq pirma reikią išlaikyti 
egzaminus, kurie būną du kartus 
per metus. Vankuveriečiai tai 
pareiškė neigdami Albertos pro
vincijos užsimojimą pakeisti li
cencijavimo tvarką. The Ensign 
nuos, savęs pastebi, kad Kanadai 

tautos nepriklausomybė. ’ Mes' esą reikalinga dar 2000 gydytojų 
esame Marijos Nekalto Prasidė- ir kad IRO globoje jų esą 3000, 
jimo Seserys, norinčios Marijos tik nepastebi, kad nemažai jų yra 
Žemės pašventinimo savo auko- ir Kanadon atvykusių, bet ne- 
mis ir apaštalavimu.

tik nepastebi, kad nemažai jų yra

gaunančių teisės dirbti.

flžio aktyvi dalyvė Simone Weil, 
kilusi iš pasiturinčios izraelitų 
šeimos ir kataliko rašytojo Gus
tav Thibon • supažindinta su 
krikščionybės esmė, savo pasta
bų knygutėje pasižymėjo:

“Jeigu kas nors padarė man ką 
nors blogo, reikia iš meilės tam, 'meilė. Ji 
kuris mane nuskriaudė, stengits, 
kad ta kančia manęs nesumažin
tų, nes pirma ir jis iš tikrųjų ne
padarė blogo veiksmo”.

Toliau ji šitaip samprotauja:
“Reikia, kad pats blogis būtų 

švarus, p jis negali būti švarus 
kitaip, kaip tik nekaltai kenčiant. 
Nekaltasis, kuris buvo nuskriaus 
tas, ant blogio išpila išganymo 
šviesą. Lieka Dievo nekaltumo 
atvaizdu. Taigi taip Dievas, kuris 
myli žmogų ir žmogus, kuris my
li Dievą, turi kentėti”.

Skriaudos grūdina
Mes matome nekartą motinas, 

kurios ypatinga meile gaubia sa
vo vaikus. Ir net nuo pačios kū
dikystės.

— Kodėl jūs stengiatės paten
kinti kiekvieną kūdikio troški

ir dirbo mokykloje. Tačiau karo 
metas ir nuolatinis pavojus pri
vertė ją slapstytis sodžiuje. Ją Amerikos universitetuose. Tik- 
priglaude savo ūkyje rašytojas riausiai nesuklysiu teigdamas, 
G. Thibon, bet Weil sutiko priim- kad daugumai studijos šiuo metukad

tose ir kraus milijonus. Tačiau ar 
daug kas žino, kad Kanadoje dip
lomuotieji tik iš universiteto re
tai uždirba 250 mėnesiui, tuo tar
pu, kai didelė dalis normalių

Kaip gintis nuo atominiy bombų
Ontario provincijos ugniagesių 

maršalas parūpino brošiūrą, ku
rioje trumpai nurodoma, kaip 
žmonės turi elgtis, jei būtų nu
mesta atominė bomba. Brošiūra 
išsiuntinėta visiems provincijos 
ugniagesių vienetams.

Brošiūros pradžioje gyvento
jai padrąsinami, kad atominė 
bomba nėra jau taip viską nai
kinanti, kaip įsivaizduojama. 
Prieš jos veikimą, sako, yra ir 
apsaugos priemonių. Hirošimos 
ir Nagasaki sprogimuose nuo tie
sioginio bombos veikimo žuvęs 
tik palyginus nedidelis pro
centas aukų. Daugumas žuvę 
nuo netiesioginių bombų pasek
mių, dėl klaidingos laikysenos, 
nes žmonės nežinoję. ’Sprog- 

nudeginimai buvę pirmąjanno nudeginimai buvę 
daugumos mirties pri 
Tik nesenai esą patirta, ad plo- 

apsau- 
Kalbos, 

Hirosima niekad nebūsianti 
tinkama gyventi vieta, esą netei
singos. Hirošima šiandien esan
ti jau atstatyta ir aplink augą 
javai sveikiausias maistas. Ra
diacija buvusi priežastis mirties 
tik 10-15% žuvusiųjų.

Atseit labai svarbu žinoti, kaip 
tokiam atvejy elgtis.

Gyventojus perspėjančiam 
ženklui pasigirdus, per likusias 
15 minučių reikia:

gąs nuo 
kad Hire

1. Užsimauti neaukštas kelnes 
ir užsivilkti kuo ilgesnėm ran
kovėm, iki riešų, bliuzę. Visi rū
bai turi būti,šviesios spalvos— 
lengvai dažyti. Užsidėti skrybėlę 
žemyn nulenktais kraštais. Kel
nių galus sukišti į kojines. Už
simauti pirštines. Sudrėkinti no
sinę ir aprišus ja veidą panaudo
ti kaip kaukę nuo radiaktyvių 
dulkių.

2. Užgesyti ugnį gazo krosnyse 
ir vandens šildytuvuose. >

3. Atidaryti visas duris ir lan
gus, kad išvengtum sugadinimų 
nuo oro bangų spaudimo. Po 
sprogimo uždaryti visus langus 
ir duris, kad apsisaugotum nuo 
radioaktyvių dulkių.

4. Užtraukti langų užuolaidas, 
kad saugotų nuo radiacijos.

5. Laikytis — geriausia gulti 
ant žemės /Oiti -sienos^ - toli - nuo 
langų, arba prie stiprios kolonos. 
Būnant lauke, gulti į griovį ar 
prie stipraus pastato pagrindo.

6. Išjungti alyvos krosnis.
7. Uždaryti duris į anglimi ar 

malkom kūrenamas krosnis.
8. Prisileisti geriamo vandens 

ir pastatyti jį rūsyje apdengtą, 
kad tiktų vartoti po puolimo.

Atvejais, kai puolimas po per
spėjančio alarmo seka tuč tuo
jau, brošiūra duoda vieną nuro
dymą:

Atsigulk veidu žemyn, veidą 
paslėpęs tarp rankų, akis smar
kiai užmerkęs. Palik kniūpsčias 
10 sekundžių po sprogimo.

Kq daryti po sprogimo?
Tai priklauso nuo to, , kaip 

bomba susprodinta—ore, ant že
mės ar vandenyje. Nuo to pri
klauso, kokie sudaryti debesys.

Jei ore susprogdinta, debesys 
pakils iki 30.000 pėdų per 5 ar 10 
sekundžių. Pavojus nuo šitų de
besų radiacijos praeis per 10 mi
nučių.

Jei bomba susprogdinta žemė
je ar vandenyje, debesys taip 
aukštai nepakils ir radiacija pa
vojinga ilgą laiką. Jei radiologi
nės apsaugos tarnyba neduos ki
tokių nurodymų, pasišalink iš tos 
srities, kaip galima greičiau.

Calomiris nuotykiai šaltas dušas
Šią visam pasauly plačiai susi

dariusių nuomonę griežtai panei
gia Otavoje viešėjęs aukštas ang
lų valdininkas Malajuose Mal
colm MacDonald. Pasak jo, Bao 
Day, prancūzų pastatytas Indo- 
kinijos Viet Nam valstybėlės 
valdytojas, nėra joks bevalis pas
tumdėlis. Tai vyras didelės drą
sos ir didelio politinio apsukru- 

z mo. Jis mylįs savo tautą gal la
biau ne kuris kitas iš jo tautie
čių, jai pasišvęsdami >s dirbąs ir 
kovojąs su komunistiniu pavoju 
negalvodamas apie savo gyvybę. 
Jei jis būtų lėbautojas, to neda
rytų, būtų ir toliau pasilikęs Ri
vieroje, nes pinigų jam netrūko. 
Kaip kiekvienas jaunas žmogus, 
jis mėgo savo laiku paūžti ir pa
matyti pasaulio. Komunistų pro
paganda nesnaudė ir- suskubo 
nupiešti pasauliui Bao Day as
menį jiems naudingais bruožais. 
Nesuskubę įkelti kojos į Indiją, 
Pakistaną, Burmą, komunistai, 
išnaudodami kiekvieną progą ir 
žinodami, kad prancūzai yra silp
ni, nori užgrobti Viet Nam vals
tybėlę.

Prancūzų Indokinija susideda 
• iš trijų valstybėlių: Cambodia, 

Laos ir Viet Nam.
Išskyrus Viet Nam kitose dve

jose yra ramu. Viet Nam valsty
bėlėje yra stiprus tautinis judė
jimas, kuris pasidalinęs šiuo me
tu pusiau. Viena dalis klauso Bao 
Day, kita Maskvbje išmokyto ko
munisto Ho Chi Minh. Sugrįžęs į 
savo kraštą, Malcolm MacDo
nald tvirtinimu, Bao Day pasiro
dė esąs vertas jam skirtos vietos 
ir trumpu laiku pasiekė didelių 
laimėjimų. Savo apsukrumu iš
stūmė komunistų įtaką daugely
je krašto vietų visiškai Komu-

nistai tapo nustumti į Kinijos pa
sienį. Diena po dienos Bao Day 
pozicijos tvirtėjo, o Ho Chi Minh 
silpnėjo. Dabartiniai komunistų 
laimėjimai pasiekti vien kinų 
dėka.

Bao Day laukia tos dienos, ka
da prancūzų nebebus krašte. Ta
čiau dabartiniu metu prancūzai 
Indokinijoje yra būtini. Be jų 
kraštas patektų į chaosą. MacDo
nald sako, kad prancūzai Indoki- 
nijos reikaluose verti pagarbos. 
Jie jokios naudos negaudami lai
ko frontą prieš komunizmą toli
moje Azijoje. Bao Day nesunkiai 
gali sudaryti 100.000 vyrų ka
riuomenę. Jai vadovauti trūksta 
karininkų. Numatoma, kad pran
cūzai pails ir ilgai negalės Indo- 
kinijos ginti.

Vienintelė viltis JAV. Dėdė 
Samas nesnaudžia. Karo medžia
gų pagalba iš JAV jau pasiekė 
frontą. Trečias laivas, atgabe
nąs amerikiečių pagalbą, atvežė 
ir 40 kovos lėktuvų. P. Br.

O latvių dovanos nepriėmė
Prieš mėnesį lietuvių grupė 

Long Islande, N.Y., pasiuntė 
Trumanui pluoštą dolerių, pra
šydami panaudoti juos kovai su 
komunizmu. Trumanas juos per
davė iždui, po atatinkamo pa
garsinimo.

Lapkričio 25 panašaus gesto 
ėmėsi latviai, pasiųsdami 23 do
lerius tūlam gubernatoriui Hen
ry Sęhricker, kuris tačiau juos 
grąžino atgal su prierašu, jog tai 
buvęs ištikrųjų gražus gestas, 
bet kovoje sU komunizmu pirmo
je eilėje eina krikščionybė, bet 
ne pinigas, todėl jis siūląs lat
viams pinigus perduoti katrai sa
vo parapijos bažnyčiai. Aim.

.ti jo pasiūlymą viena sąlyga, atrodo tam tikra prabanga. Deja, 
tada, kai tur^ ^ti leista dirbti fizinį tai yra toli nuo tikrovės. Iš 16

dalis normalių

nes jis mano
motinos

jai nesunku, L 
laimingas.

Tačiau vieną 
eina iš motinos 
susiduria su r ’ 
deja, nėra persunkta motiniškos 
meilės dvasia. TačĮa jis patiria ir 
skriaudą, ir paniekinimą, ir ap
gaulę, ir išnaudojimą. Pasaulis 
jam pasirodo visai kitokioje švie
soje. Kartu betgi nauja aplinka 
—žiauri ir negailestinga— jį ir 
užgrūdina.

Ir suaugęs žmogus turi kūdi
kiškumo savyje. Ypačiai, tai ap
sireiškia spontaniškai, neapgal- 
vojant, kai susiduriama su nau
jais kraštais ir žmonėmis. Pačią 
pirmą dieną naujas kraštas pasi
rodo keistas su savo papročiais 
ir žmonėmis: jie ne taip, kaip 
įprasta, sveikina, ne taip kalbi
na, klausinėja, jie įsivaizduoja, 
pučiasi, nesupranta mano dva
sios, tėvynės netekimo skaus
mo ... Su laiku tačiau apsipran
tama: nestebina kambarių židi
niai, o kartais net pradeda patik
ti, nestebina kaimynų rezervuo
tumas, nuolatinis skubėjimas, 
net pinigo meife...

O vis dėlto in ši skriauda—gy
venimas svetimame krašte—grū
dina, moko, kai į visa žiūrima 
blaiviomis ir atviromis akimis.; 
Pradžioje minėta Simone Weil 

. tvirtina:
“Kiekviename krašte turime 

i mylėti tai, kas jame sudaro pa- 
; grindinę, atskirų individų dvasi
nės pažangos sąlygą,—būtent: 
socialinę santvarką,net jei ji ne
tobula būtų, nes ji geresnė už 

■ visišką anarchiją; kalbą, papro- 
' čius, iškilmes, visa, kas priside
da prie to krašto grožio, visą jo 
gyvenimą gaubiančią poeziją... 
Tačiau tauta kaip tokia negali 
būti antgamtinės meilės objektu. 
Neturi sielos. T&’pgi yra didele

būtų

vaikas iš-
tuojau

aplinka, kuri,

darbą. į Toronto universitetuose studijuo
Ir dirbo Simone Weil papras- jančių lietuvių nei vienas neturi 

čiausius ūkįo darbus, marinosi laimės naudotis bent kokia pra- 
už savo persekiojamus tautie- banga. Jų darbo sąlygos galėtų 
čius, kol džiova pakando jos jė- būti tiksliau apibudinamos kito- 
gas ir galutinai numarino (1943 kiais žodžiais: skurdas ir per ne- 
m.). Įdateklių veržimasis į ateitį. Gal-

S. Weil apie darbą turėjo savo ’ " ' " 
būdingą filosofiją:

“Rankų darbas tai laikas, ku
ris įsigeria į kūną. Dirbdamas 
žmogus tampa medžiaga — kaip 
Kristus Eucharistijoje. Fizinis 
darbas yra mirties pobūdžio, o 

. mums reikia pereiti per mirti. 
Reikia būti pasaulio sunkenybių 
užmuštam, sutrintam”.

“Jokie žemiškieji tikslai neat
skiria darbininkų nuo Dievo, — 
vieni jie yra tokioje būklėje. Vi
sos kitos profesijos susikuria 
sau atskirus tikslus, kurie atsi
stoja tarp žmogaus ir skaistaus

būt, dalinai ir tiesa, bet ar tai nė
ra viena iš pagrindinių mūsų tau
tiškumo išlaikymo ir mūsų tė
vynės atstatymo sąlygų—palai
kyti kuo didžiausią inteligenti
jos skaičių?? Kas padengs mūsų 
inteligentijos nuostolius abiejų 
spalvų kacetuose, kas papildys 
per šiuos juoduosius metus am
žinybėn nužengusias pajėgas? 
Nepriklausm. laikais, kuomet 
ir kacetai neretindavo mūsų ei
lių, Lietuvos aukštosios mokyk
los išleisdavo šimtus naujų inte- 
gentų vien tik papildyti laiko iš
skintas jėgas. Šie šeši metai Lie- 

Gėrio. Jiems tokia uždanga ne
egzistuoja. Dėl to darbininkai la
biau reikalauja poezijos, nei duo
nos. Jų gyvenimas turi būti poe
zija, — reikalauja amžinybės at
spindžio. Ir tiktai religija gali bū- 
•ti tos poezijos r altiniu... Stin
gant tos poezijos, pradeda rastis 
įvairios demoralizacijos formos.“ 

Kokios gilios, iš paties gyveni
mo išsiurbtos mintys!

Juk ir šv. Juozapas buvo pa
prastas rankų darbininkas, o jo 
siela kilo, kaip kodylo dūmai, į 
aukštybes. Mūsų ūkininkai, pur- 

i vinomis rankomis triūsęsi apie 
1 žemę maitintoją, savo dvasia bū
davo lyg tie Evangelijos minimi 
kūdikiai.

Darbas skaidrina žmogaus sie
lą, parengia ją didžioms mintims 
amžinybės vaidiniams. O religi
ja įkvepia ir galutinai apvalo.

tuvoje ir tremtyje palaužė tra
giškai didelį skaičių mūsų tautos 
branduolio. Tačiau kiek mūsų 
jaunimo buvo paruošti užimti jų 
vietas? Vokietijos universitetus 
baigė vos kelios dešimtys lietu
vių, kai tuo tarpu per tuos me
tus Lietuvos universitetai bū
tų paruošę virš 1000 naujų jėgų. 
Ar tai nėra tragiškas balansas? 
Šie liūdni faktai verčia mus pa
žiūrėti į mūsų studijuojantį jau
nimą visiškai iš kitos pusės. 
Taip, jie vargsta dėl užsibrėžto 
tikslo, bet šis tikslas nėra jau 
taip egoistinis, kaip kaikurie 
mano. Dauguma mūsų tautiečių, 
galbūt, šiek tiek apsikrėtė dole
rine liga ir neretai primeta ją 
studentams,"'sakydami, kad po

darbininkų gauna net ir daugiau. 
Argi apsimoka vargti 4 metus, 
sumokant už tai apie $3000, kad 
po to uždirbti tik apie pora šim
tų mėnesiui? Ne, šis studijuojan
čio jaunimo pasiryžimas turi 
daugiau ideologinio atspalvio, 
negu materialinio. Ir iš 
nant jų finansines padėtis, 
tais darosi baisu pamačius, kad 
dauguma tik su kaliais doleriais 
kišenių j e pradeda studijas. Iš 
šalies žiūrint atrodo, kad tai yra 
gryna savižudybė. Taip, ta. jų. 
drąsa yra nuostabi ir kelia pa
sigėrėjimą mūsų nepasiduodan
čiu jaunimu. J ?

Ir štai kodėl mūsų, aktyvus] 
studijuojantis jaunimas yra vex- ? 
tas pagarbos ir, netgi pasakyčiau, 
konkrečios paramos. Mūsų kolo
nijos nėra turtingos, bet jos yra 
pakankamai turtingos neleisti 
studentams badauti; kaip kad 
yra atsitikę Toronte. Iš kitos pu
sės yra baisi tragedija būti pri
verstam atsisakyti universiteto 
dėl finansinių sunkumų, kai 4 
metų sunkaus darbo vainikavi
mas yra beveik ranka pasiekia
mas. Yra faktų, kad vietinių uni
versitetų pripažinti ypatingai ga
biais ir savo gabumais įsiveržę į 
“garbės studentus”, yra priversti 
atsisakyti universiteto vien to
dėl, kad neturi ko valgyti. Ar ši
tie faktai neapeliuoja į visuo- . 
menę?

Aš manau, kad lietuvių visuo
menės pasyvumas studentijos 
reikalams nėra pagrįstas. Atėjo 
laikas ir net vėlyvas, prabilti vi
suomenei ir pasisakyti savo min
tis. Vardan mūsų tautos gerbū
vio neleiskim išmirti mūsų inte
ligentijai! A. J.

Įima laukti miestus puolant, nes 
tokis sprogimas plačiausiai vei
kia. Tokiam atvejy reikia elgtis 
šitaip:

Palikti po stogu tol, kol nustos 
kritęs lietus ar dulkės sukeltos 
sprogimo. Tuo tarpu pagelbėti, 
jei. kas nors kaimynystėje yra 
sužeistas. Užgesinti, jei kur pra
sidės nedideli gaisrai.

Kai aprims ir baigsis gaisrų 
gesinimas, evakuacija sužeistųjų, 
jei galima, nusiplauti, gerai su 
muilu bent 3-4 kartus, pašalinti 
visas radioaktyvias medžiagas, 
kokios ant jūsų pateko. Ypatingo 
dėmesio kreipti į plaukus, ran
kas ir pirštų nagus. Jei galima, 
pakeisti rūbus ir apavą. Anuos 
išvalyti. Jei yra galimybės, pa
prašyti, kad radiologinės .apsau
gos tarnyba ar gydytojas patik
rintu ar sveikas.

Nieko, kas paliesta radioakty
vių spindulių, neliesti, nors tai 
būtų masiną suvenirai. Nieko iš 
tokios srities nevalgyti, negerti, 
nerūkyti.

O paskutinis brošiūros patari
mas—neplepėti, neskleisti gan
dus, nes ir taip sumišimo užteks.

Matome svetur nemažu laimė
jimų. Juk šiuo metu neretai, pa
sitaiko, kad į Angliją važiuoja 
gydytis įvairose vietose išsisklai
dę jos piliečiai. Kodėl? Dėl to, 
kad čia medicininė pagalba ne
mokama, kad čia už vaitus nerei
kia mokėti. Galime aplankyti 
senelių prieglaudas, kūdikių lop
šelius, mokyklas...

Tuos laimėjimus vertiname, 
bet jų niekad ir nepamirštame. 
Jie bus naudinga medžiaga ir ta
da, kai kursimės savo Tėvynėje.

Darbas skaidrina
Beveik visi tremtiniai prade

da savo naujo gyvenimo pakopą 
fiziniu darbu. Dirba fabrikuose 
ir įmonėse ūkininkai, dirba mo
kytojai, dirba medikai, kariai, 
diplomatai, net kai kur dvasi
ninkai.

Fizinis darbas nekartą išsemia 
žmogų. Neįpratusį apgaubia net 
nusivylim oir nevilties atorūgo- 
mis.’ Vakare, grįžus iš darbo, 
krinta knyga iš rankų, kai nuo
vargis merkia blakstienas.

Simone Weil taipgi baigė 
aukštuosius filosofijos mokslus

niame pasaulyje nieko iš tik
rųjų neturime, nes likimas gali 
mums viską atimti, išskyrus ga
limybę pasakyti: — aš, 
kaip tik reikia Dievui atiduoti“, 
— sako Simone Weil.
_ žodis AŠ-, mane tiesiog 
skaudina, kai turiu jį ištart]; 
man atrodo, kad jau to žodžio AŠ 
skambesys yra bjaurus“, — tvir
tina kita prancūzų laisvės kovo
toja, rašytoja Marietta Martin.

O mes pridėkime, jau vienos 
tos mintys, plaukiančios iš kovo
jančių sielųų gelmių, suteikia 
mums malonią progą susimąsty
ti. J. Kuzmickis.
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Ar Bao Day Prancūzę pastumdėlis?
Nors kažkas matė “Tėviškės ■ kiečiai; didelio vargo juos gauti 

Žiburius” .“Laisvės” redakcijoje' nebūtų. ' .
— ir taip J Jamaikoje, N*Y., būtų labai^gerai,: Miss Angella Calomiris sveria 

jog ten talpinamas “FBI seka JA 104 poundus. Figūrėlė grakšti, 
V komumstūs” būtų ištisai joje maloni žiūrėti. Kalba gyva iž’ 
perspausdintas. Juk teisybę^nėra greita. Balsas—minkštas Metų—

Miss Angella Calomiris sveria

rodytų metodus kaip kapitalis
tai persekioja pažangiuosius. 
Bet turbūt jam neteks šios 
grakščios mažikės moteriškaitės 
straipsnio pamatyti. Gal tada iš 
skaitytojų atsirastų tokių kurie 
sutiktų apmokėti “TŽ” visiems 
bimbininkams ir- ylininkams? 
Sąrašus patiektume mes ameri-

^-rių ir visai atarai priima .. 
sus laikraštininkus. Nelaukda
ma klausimo pradeda savo bio
grafiją. Gimę Graikijoje—jos tė
tė ir mama. O ji pati išaugusi 
Rytiniame Manhatene. Šeimą 
toli gražu nebuvo turtinga ir kaž
kuris žurnalistas pavadino ją 
“be privilegijų”. Miss Calomiris 
mananti, jog tai neatitinka jos 
galvosenos. Bent ji tokia niekad 
nesijautusi.

Ji nuo 7-nių metų norėjusi tap
ti fotografe. “Ir geriau prapultu
mėt Jūs kur peklon su savo pa
sikalbėjimais. Daug mieliau man 
būtų kamerą prieš save matyti”.

Ir tada ji buvo paklausta kaip 
ji suprantanti išdavimą. Ji kiek 
pamąsčiusi atsakė “I know what 
do you mean“ ■... Tai nelengva 
būtų išaiškinti šių laikų pasauly
je. Nevienodai tai suprantama 
pas sovietus ir Amerikoje. Sovie
tams privalu visiškas atsidavi- 

imas partijai — draugai, šeima, 
namai — viskas niekai. Ameriko
je priešingai. Bet ji atlikusi savo 
pareigą!

Fotografijoje Miss Calomiris, 
kurios raportai kaip atsimenate 
keliavo į FBI “leidyklą”, kurios 
dėka galime pasidžiaugti šiais 
20 amžiaus nuotykiais, neturi 
kažinkokių ambicijų. Ji norinti 
fiksuoti žmonių pergyvenimus, 
jausmus ir patį gyvenimą. Stieg
litz ir Steichen jai didžiausi au
toritetai, kurių mokiniu Walker 
Evans ji pati norėtų būti. Aim.

Winnipeg Free Press rūmai, aut kurių vasario 16 d. plevėsuoja Lietuvos vėliava

Nauji Bažnyčios persekiojimai 
Lenkijoje

Iš Londono praneša, kad po 
Varšuvos “taikos kongreso” Len
kijoje vėl prasidėjo Bažnyčios 
persekiojimai. Komunistai svar
biausia kaltina Bažnyčią, kad 
sulaužiusi balandžio mėnesio su
sitarimą. Ten vyskupai buvę įsi
pareigoję paveikti popiežių, kad 
pertvarkytų Lenkijos vakaruose 
prijungtųjų žemių bažnytinę ad
ministraciją, kad tas žemes 
įjungtų į Lenkijos bažnytinę ad
ministraciją, o to vyskupai ne
padarę. šis argumentas, beabejo, 
keliamas dėl to, kad visokio šių 
žemių suliejimo su Lenkija klau
simas yra populiarus Lenkijoje 
ir komunistams naudinga Baž
nyčią panaudoti lenkų tautinių 
reikalų priešu.

I
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Hamilton, Ont.
Katalikės Moterys turėjo 

pasisekimą
• Liet. Kat. Mot Dr-ja Hamilto
ne gruodžio 2 d. suruošė paskuti
nį šokių vakarą, kuris turėjo gra
žaus pasisekimo ir davė apie 100

av. Kalėdų dovanoms tremti
niams ir gyvenantiems nepritek
liuje lietuviams.
Turėsime lietuvišką orkestrą
Muzikas Stasys Jokūbaitis su

organizavo lietuvišką orkestrą 
Hamiltone. Orkestras bus džiazo 
pobūdžio, susidės iš 5 griežikų. 
Jis praktikuos daugiausiai lietu
vių kompozitorių ir liaudies me
lodijų muziką. Orkestro krikšty
nos yra numatytos Kalėdų pirmą 
dieną, Hamiltone, 469 Bay Str., 
Dainavos salėje.
Kariuomenės šventės minėjimas

tos, o ką davė jos niekintojai?
Minėjimo meninę dalį sudarė 

montažas “Vargo Tėvynė”, dek
lamacijos ir vyrų oktetas, veda
mas A. Degelio, padainavo “Pa
jūrio dainą”, “Sapnų pilį” ir “Ra- 
movėnų maršą”. Minėjimas už
baigtas Tautos himnu.

Šventė praėjo pakitusioj nuo
taikoj. Hamiltoniečiai įvertino 
mūsų tautos karžygius, juos pri
siminę su meile, pagarba ir pasi
didžiavimu ir pasmerkė tuos, ku
rie iš tautos jausmų, iš mūsų sa
vanorių tyčiojasi ir juos niekina.

* Str.
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iškilmingai pamin^o“kąrrubmė- 
nės šventę. Rytą kun. Dr. J. Ta- 
darauskas atlaikė pamaldas už 
kritusius dėl Lietuvos laisvės 
karius. Po mišių sekė Libera su 
šventei pritaikintu pamokslu.

Vakare “Dainavos” salėje įvy
ko minėjimo oficialioji dalis. Mi
nėjimą atidarė KLB Hamiltono 
skyriaus pirmininkas p. St. Nai- 
kauskas pakviesamas kritusių 
už Lietuvos laisvę karių pagerbi
mui sugiedoti “Marija, Marija”. 
Garbės prezidiumą sudarė Ne
priklausomybės kovų savanoriai.

Apie Lietuvos kariuomenės 
užuomazgą, jos Nepriklausomy
bės kovas ir reikšmę valstybi
niam gyvenime kalbėjo savano
ris pulk. p. J. Giedraitis.

Apžvelgęs kariuomenės padė
tį ir pasiryžimus apginti tik ką 
atgimusią Nepriklausomą Lietu
vą, prelegentas perdavė anuome
tines tautos nuotaikas ir džiaugs
mą, kai tauta, iškentusi ilgą ru
sų priespaudą, vėl tampa laisva. 
Ta laisve tauta džiaugėsi ir lais
vę atkovojusią kariuomenę my
lėjo. Nepriklausomybės laikais 
grįžusį atostogoms karį visi ger
bė, o jo artimieji juo didžiavosi 
kad štai ir mūsų šeima laisvę 
vertina ir ant jos aukuro šeimos 
narys aukoja pora metų gražio
sios jaunystės.

Deja, pasitaiko, prelegento žo
džiais-tariant, ir tautos atmatų, 
urie savo kariuomenę niekina

Mūsų savanoriai, mūsų tautos 
kariuomenė atkovojo Lietuvai 
Nepriklausomybę. Ji įrodė, kad 
vasario .16 d. aktas buvo supras
tas, laukiamas ir įvertintas tau-

Winnipeg, Man.
Bendros Kūčios

Norintieji dalyvauti bendrose 
Kūčiose, kurios kaip ir pernai 
fųyk^/Eėvų Pranciškonų vienuo
lyno svetainėje, 233 Carlton St., 
Winnipeg, malonėkite iki gruo
džio 20 d. pranešti minėtu adre
su ar telefonu 928705 klebonui 
kun. B. Mikalauskui, kad žino
tume kiek dalyvaus.

Sušelpė tremtinius
Winnipego Lietuvių Bendruo

menė išsiuntė į BALFą 569 sva
rus rūbų. Džiovininkų sanatori
jai, DP Krankenhaus, 14b Rot- 
tenmuenster, b. Rottweil, Švei
carija, 11-kai lietuvių po du siun
tiniu, kiekvieno vertė $12.17, kas 
sudarė už $133.87 vertės maisto.

A. A. PREL. PR. PENKAUSKAS
Mus pasiekė liūdna žinia, kad 

Austrijoje gruodžio 1 d. mirė nuo 
širdies smūgio ir gruodžio 4 d. 
palaidotas prelatas Pranas Pen- 
kauskas, ilgametis Kauno V. D. 
universiteto viduramžio istorijos 
profesorius ir Kunigų seminari-. 
jos rektorius, teturėdamas 61 m. 
amžiaus.

Dirbdamas universitete, o po 
Maironio nuo 193<k m. ir rekto
riaudamas kunigų seminarijoje, 
prof., tada dar kanauninkas, yra 
parašęs keletą vadovėlių, isto
rinių studijų (iš Lietuvos istori
jos) ir gausiai rašęs straipsnių į 
perijodinę spaudą. Tremtyje gy
veno Austrijoje, paskutiniu lai
ku Bachmanning bažnytkaimy, 
kapelionaudamas net dviejose 
lietuvių stovyklose, dėstydamas 
tikybą lietuviu pimna’zHr.ia ir

Delhi, Cnt.
Lietuvių vaikams eglutė

Kanados Lietuvių Bendruome
nės Delhi apylinkė, š.m. gruodžio 
mėn. 21 d., penktadienį, 8 vai. 
vakaro Delhi miestelyje, Main 
St. Municipical Hall (Miesto sa
lėje, buvusio senojo pašto) ruo
šia visiems lietuvių priešmokyk
linio ir mokyklinio amžiaus vai
kučiams Kalėdų eglutę.

Visi vaikučiai, kurie atvyks, 
Kalėdų senelio bus apdovanoti 
dovanėlėmis. Patys vaikučiai pa
vieniai ir bendrai atliks atitin
kamą programėlę. Kviečiami vi
si vietos lietuviai tėvai suvežti 
savo vaikučius. Be to, kurie tė- 
yai ta pačia progą norėtų patys 
savo vaikučiams ar kitiems įteik
ti savo dovanėlių, gali jas kartu 
atsigabenti, Kalėdų senelis mie
lai padės ir prie eglutės jas tra
diciniai Įteiks.

Apyl. L. Komitetas.

Skaudi činia iš Čikagos liūde
siu suspaudė širdis tų, kurie ar
čiau pažinojo a.a^ Cezarį. Tas 
jaunas, energingai, daug gerų 
sumanymų įvykdęs ir ateity jų 
turėjęs asmuo, taurus ateitinin
kas staiga buvo pakviestas į 
Viešpaties vynuogyną.

Gimęs prieš 28 m. Aukštaitijo
je, Cezaris lankė Salų pradžios 
mokyklą. Ją baigęs mokslą tęsė 
Kupiškio progimnazijoje, kur 
jau aktyviili ^dalyvavo ateitinin- 
kųų veikloje.’‘Baigęs mokytojų 
kursus jis mokytojavo Salų ž. 
ūkio mokykloje. Atrosios rusų 
okupacijos metu jis gyveno 
Murbecho DP stovykloje, anglų 
zonoje. Be tiesioginio savo dar
bo
tete — jis aktyviai dalyvavo vi- 
suomeninėje stovyklos veikloje, 

pradžios mokykloje, klebonąuda- *Ilgą laiką jis buvo lietuvių ko
mas vienoje austrų pai<ų>ijvjc u- 
dar rasdamas laiko dirbti moksli
nį darbą ten pat esančioje di
džiulėje Benediktinų vienuolyno 
bibliotekoje, kur radęs Sv. Ka
zimiero beatifikacijos aktus ir 
parašė jo biografiją, kartu dar 
rašydamas straipsnių į perijodi- 
nę spaudą.

1949 m. sausio 3 d. arkivysku
pas metropolitas jį pakėlė kapi
tulos prelatu.

Savo ilgesio grįžti į brangiąją 
Lietuvą a.a. prelatas Penkaus- 
kas nebesulaukė. Tauriam tautds 
ir Bažnyčios darbininkui, tebus 
lengva ir svetima žemelė, o gau
sus jo mokinių ir bičiulių būrys 
tars “Amžiną atilsį duok mirų-, 
šiam, Viešpatie“.

miteto pirmininkas, sugebėda
mas taktiškai vadovauti labai ne
dėkingam stovyklos administra
vimo darbui. Paskutiniu laiku jis

gomis stovykloje buvo suorgani
zuota daug minėjimų, vakarų 
įr pobūvių. Kaip lietuvių taip 
ir svetimtaučių jis buvo labai 
mylimas ir gerbiamas. Jo straips
niai parašyti į vietos biuletenį 
rodė jį esant gabų publicistą. Jis 
dėjo visas pastangas ištrūkti iš 
Vokietijos į JAV, kur galėtų dar 
daugiau įsijungti į visuomeninį 
darbą, kurį dirbti jis mokėjo tik
rai labai taktiškai ir sėkmingai.

Liūdime netekę gero lietuvio, 
idėjos draugo ir nepailstančio 
darbininko. St. Bujokas.

Sovietai kolonizuoja 
pavergtus kraštus

furto praneša, kad sovietai rytų 
Europoje vykdą velnišką planą 
nušluoti nuo žemės veido ištisas 
tautas. Pabaltijy vieton sunai
kintųjų esą atgabenta ir įkurdin
ta 1.900.000 aziatų. Vilniaus, Ba
ranovičių ir Gardino apylinkėse 
begyveną veik vieni totoriai ir 
kazokai Srity tarp Rytprūsių ir 
Peipsi ežero dabar gyventojų esą 
daugiau negu prieš karą, bet tai 
mongolai, kinai, mandžiūrai, to
toriai, kirkizai. Azijatai esą ap
gyvendinami ‘ir Karaliaučiaus 
srityje ir Lenkams atiduotose ęe- 
mėse ir rytų Vokietijoje. Jie 
visur įkurdinami vietoj išvežtų.

Kolchozinėje vergijoje
“Tiesa” skelbia eilę atsitikimų, 

kaip bąlševikai persekioja Lietu
vos valstiečius “saugodami kol
chozų turtą”. Štai šarkiškių, Kai
šiadorių apskr., kolchozo du žmo
nės pagrobę kolchozo šieno. Ma
tyt, žmonės norėjo pasirūpinti 
pašaro savo dar išlaikytiems gy
vuliams per žiemą šerti. Už tai 
Malakauskas ir Cvilikas nubaus
ti po 18 metų kalėti. Ūkininkai 
vengią savo gyvulius atiduoti 
kolchozui arba ir atiduotus dar 
laiką savais ir dažnai arklius 
pasiimu savo reikalams nesi
klausę. Vargšai Lietuvos ūkinin
kai dar negali perprasti, kad jų 
gyvulys jau nebe jų. O proku
roras Bącharov už tai rašo:

“Už mėginimą pasiimti tą tur
tą atgal, net ir laikinai arba pa
sisavinti jį, kiekvienas atsako

Lietuvių gyvenimas plačiajame pasaulyje

Geriau niekam nesakyk!
(Vašintono pletkai)

— Iš Rochefort, Prancūzijoje,.tobulintus vairuojamuosius svie- 
pranešama, jog JAV armijos dinius.
technikai praėjusią savaitę pra- Milžiniški fabrikai, paskutinio- 
dėjo statyti tiekimo bazę. Ji bidėjo statyti tiekimo bazę. Ji bū--jo karo metu gaminę lėktuvus, 
sianti naudojama JAV dalinių jau pradeda išleisti modemiau- 
Vokietijoje ... jei staigus sovietų siu spraustuvų serijas. General 
antpuolis nukirstų Bremerhave- Electric Co šiuo metu pagamina 
ną ir Hamburgą. Pranešama jog daugiau šitokių motorų negu bet 
ir kitam uoste jau matosi ameri
kiečių kariai, kurie taip pat už
ėmę dalį uosto pastatų. Ameri
kiečiai mano, jog komunistai 
rimtai įvertinsią šį žygį ir ne
bandysią kelti streikų ir nera
mumų.

— Amerikos krašto apsaugos 
ministerijoje jaudinamasi, kad 
iki šioliai Prancūzijos kariuome
nėje tebėra apie 200 komunistų 
karininkų, jų tarpe net penki

tiems pulkams.
— Amerika labai susikoncent

ravo sprausminių gamyboj ir ti
kimasi jog labai greitu laiku ji 
pralenksianti britus ir sovietus, 
ši naujoji pramonė, dar vaiko 
stadijoje, turi nepaprastai dide
lę ateitį. Dabar visi karo avia
cijos lėktuvai, o jų užsakyta 
“tik” už $4.357.000.000 yra spraus- 
tuvat Tad motorai, tiek kokybe 
tiek ir kiekybe bus reikalingi ne
trukus. Pramonės žmonės tikisi, 
jog užsakymus išpildys laiku, tik 
naftos kompanijos turi šiek tiek 
rūpesčio, prisiminusios jog 
spraustūvai sunaudoja valandai 
kelis šimtus galionų daugiau spe
cialaus aviacijai benzino, negu 
paprasti propeleriniai.

Dar visai neseniai spraustuvų 
motorai buvo tarytum laikrodžio 
pagaminimo problema. Kapita
listinės Amerikos kompanijos 
jau rado būdą gaminti juos ma
siškai, tuo tarpu Rusija ir Ang
lija tebegamina juos senuoju bū
du, kas kainoja nepalyginamai 
daugiau. Tai reiškia jog Amerika 
praneš sovietus savo spraustuvų 
kiekybe ir kokybe, o taip pat 
pėstininkai gaus nepaprastai iš-

kuri kita valstybė arba kompa
nija. Antruoju numeriu eina Ali
son Division of General Motors 
Corporation. Westinghouse Co 
seka trečiuoju.

Pasaulyje vyksta karštligiškas 
žaliavų supirkinėjimas, kur va
dovauja doleris. Europiečiai la
bai įsižeidę dėlto, jog dolerio pa
keltos kainos atitenka yankiams, 
perleisdamos jiems, kaučiuką, 
šviną, cinką, vilnas ir kit. Ame
rikiečiai sutinka sušaukti konfe
renciją, kuri padalytų žaliavas, 
tik ne sovietams, žinoma. Bet iš 
vis abejojama ar kas išeis. O 
karštligė nei kiek neatsiųsta.

— Gen. Marshallis pradedąs 
vis labiau rauktis dėl prancūzų 
galantiškos laikysenos Europos 
gynimo reikalu. Jo bendradar
biai net bijosi, kad prancūzai ar 
iš vis yra pasirengę priešintis 
komunistams.

— Jei Achesoną “iššautų” yra 
daug balsų manančių jog John 
Foster Dulles perimtų jo vietą. 
Jis turįs didelį pasitikėjimą JT 
ir jos juo. Aim. ,

PRANCŪZIJA
Pranešimas iš Paryžiaus

Rugsėjo 23 d. prof. Baltrušaitis 
matėsi su gen. de Gaulle ir apie 
valandą kalbėjosi klausimais su
sijusiais su Lietuvos ir Europos 
likimu.

Spalio mėnesį Paryžiuje lan
kėsi p. min. Zarinš, Latvijos Pa
siuntinys Londone. Būvėdamas 
Paryžiuje jis matėsi šu Dr. Bač- 
kiu ir prof. Baltrušaičiu ir infor- 
mavosi bendrai Baltijos kraštų 
problemomis. j

Rugsėjo ir spalių mėnesio gale 
Paryžiuje taip pat lankėsi p. K. 
Pusta buvęs ministeris Paryžiu
je ir Estijos u. reik, ministerio 
pareigas ėjęs. Dabar jis reziduo
ja JAV.

Spalio 16 d. įvyko Europos Są
jūdžio Centro ir Rytų Europos 
sekcijos posėdžiai. Lietuvą atsto
vavo p.p. Dr. Bačkis, prof. Balt
rušaitis ir Europos Sąjūdžio ko
miteto pirmininkas prof. J. Bra
zaitis. Šiuo reikalu buvo atvykęs 
Paryžiun ir p. A. Rei, Estijos 
Tautinės Tarybos Pirmininkas 
(reziduojąs Stockholme), buvęs 
Estijos respublikos prezidentas 
ir u. r. min. Ta proga turėjo ke
letą pasitarimų su Dr. Bačkiu, 
kuris bendru estų sutikimu yra 
apsiėmęs ginti Prancūzijoj ir Es
tijos reikalus, kol nėra jų atsto
vo. Prof. Brazaitis ir p. Rei turė
jo progos pasiinformuoti ir pasi
tarti Baltijos valstybių reikalais.

Lapkričio 3-5 d. Paryžiuje įvy
ko NEI Kultūrinės sekcijos ir 
Vykdomojo komiteto posėdžiai. 
Lietuvą atstovavo p. min. Tu
rauskas. Kultūrinėje sekcijoje 
dalyvavo ir Dr. Bačkis.

Lapkričio 16-25 d. Strasburge 
įvyko keletas svarbių tarptauti
nių konferencijų: Europos Fede- 
ralistų sąjungos, Tarptautinio 
Krikščioniškai civilizacijai ginti 
komiteto, bei Europos Pataria

mam gyvenimo keliui, bet ir be
veik visos iškilmės čia organi
zuojamos jo pastangomis ir rū
pesčiu.

Ir šįmet visi stovykloje esą ka
talikai bendrai iškilmingai at
šventė Kristaus Karaliaus šven
tę—spalio 29 d. Iš ryto įvyko pa
maldos su giesmėmis net 6 kal
bomis, popiet iškilminga. akąde- 
mija su kalbomis, solistų pasiro
dymais, deklamacijomis ir tt.

:— Kariuomenės šventėje iš 
Bremeno vokiečių radio vadovy- 
bės. buvo . lieiuvigjįLoSs.
muzikos valandėlė—lapkričio 23 
d. 5 vai. 30 min. p.p.,—kurią iš
pildė muz. M. Luberskio “Aušri
nės” choras.

— 1951 metams lietuvišką^ sie
ninį, savaitinį nuplėšiamą kalen
dorių paruošė pp. J. Radvilas, 
Paulius Jurkus, Dr. Jasaitytė ir 
Dr. Aid. Vizbaraitė. šį darbą šie 
darbštūs lietuviai atliko Bremen- 
Grohn pereinamoje stovykloje. 
Kalendorius pasirodys dar prieš 
Kalėdas, jei tik tam bus surink
tos iėšos. Kaina — 1 Dm.

— Rašytojas-poetas Jurkus, 
nežiūrėdamas nepalankių sąlygų, 
paskaitė 3 emigruojantiems tau
tiečiams paskaitas: Vysk. Motie
jaus Valančiaus vaidmuo atgims
tančioje tautoje, Florencija — 
menininkų miestas ir savą poe
ma “Juodvarniai”.

— 1950. XI. 16 d. laivu “Gene
ral Blatchford” išplaukė vertė
jas p. Kamantauskas.

Dr. J. Griniaus išvykimas į 
JAV dėl sveikatos atidėtas vėl 

mėnesiams.3

visu įstatymų griežtumu, apsaų- 
gojančiu kolūkinę nuosavybę”.

Kiekvienas toks “nusikaltėlis”

mas. Toks Mockaitis, “buožių 
pakalikas” viename Jurbarko ra
jono kolchoze vogęs turtą ir bu
vęs nuteistas.

Dar minima atsitikimas Voro- 
šilovo kolchoze Trakų apskrity 
—rajone, kad “buožių pakalikas” 
Špokas prikalbėjęs kolchozo .na
rius derlių nuimti pavieniui— 
kas sau. Jis buvęs nuteistas. Be 
abejo, jis buvo auka visų išprie
vartautų ūkininkų nenoro likti 
kolchoze, nes “laisva valia ir su 
džiaugsmu” suėję į kolchozą ūki
ninkai to juk nedarytų ir patys 
pasipriešintų. O čia, rašo proku
roras Bacharov, “reikėję išaiš
kinti kaltininką”.

“Jaunosios Gvardijos” kolcho
zo, Klaipėdos rajono, revizijos 
pirmininkas M. Klinkaitis sii sū
num pasisavinę 2 centnerius grū
dų. Už tai tėvas nubaustas 15 me
tų, o sūnus 8 m. kalėjimo.

Žiemai nepasiruošta
“Tiesa” visoje eilėje straipsnių 

pradėjo pulti daugelį kolchozų, 
kad laiku nepasiruošta žiemai. 
Jau pašalus daugelio kolchozų 
galvijai tebevaikštą po -laukus, 
nes nepastatyta tvartų. Kaikū- 
rie laiką gyvulius pas ūkininkus. 
Nesą taip pat paruošta pašaro, o 
bolševikai atradę tiesą, kad tik 
gerai šeriamos karvės duodą pa
kankamai pieno. Mat, niekas ir 
nežinojo! Ypatingai bloga padė
tis esanti Anykščių, Utenos ir 
Panevėžio rajonų kolchozuose.

daryti lietuvišką vaikų darželį, 
bet patalpos tam yra paskirtos 
kartu su ukrainiečiais.

Juozas Adomaitis, buvęs Ša
kių ir Marijampolės policijos 
vadas, kuriam buvo neleidžiama 
emigruoti, Augsburgo stovykloje 
nusižudė, kad šeima galėtų iš
vykti.

VLIKo Vykdomoji Taryba 
Lietuvos interesams ginti ir ats
tovauti delegavo: p.p. Dr. Bačkį, 
pulk. Lanskoronskį ir įgal. min. 
Turauską.

Sekančiais metais Paryžiuje 
yra rengiamas Pavergtųjų Tautų 
kongresas. Lietuvių delegatai 
yra numatyti į Šiuos svarbius 
kongresus ir aktyviai dalyvauja 
pasirengimo darbuose.

Su “Comic” knygutėmis vilioja 
į JAV kariuomenę

Kaip kartais yankiai nerimtai 
žiūri į gyvenimą, pailiustruoja ir 
šis pavyzdys: amerikos kariuo
menė prisiuntė Harward univer
sitetui kelis tūkstančius “comic” 
knygučių, vilioti šio vieno stip
riausių Amerikos universiteto 
studentus, stoti savanoriais į ar
miją. Universiteto karinio ap
mokymo viršininkas šias knygu
tes liepė grąžinti atgal, pridė
damas, jog “jos netinka mūsų 
studentų intelektualiniam ly-

VOKIETIJA
Bremen Grohn pereinamoji 

emigrantų stovykla
Gal bent 90% visų tremtinių 

iš Vokietijos emigravo per Bre
meno Grohno pereinamąją sto
vyklą. Čia jie atsisveikina su Eu
ropa. Ir kiekvienam išvykstan
čiam iš čia visam laikui pasilie
ka atmintinas nenuilstamo idea
listo kun. V. šarkos, stovyklos 
kapeliono, atminimas. Jis čia yra 
visu gaivintojas ir gyvenimo 
dvasia. Ne tik pamaldos, kuriose 
prašoma Dievo globos nežino-

Kariuomenės šventė Grohn 
per. stovykloje

Kariuomenės šventė Bremen- 
Grohn lapkričio 23 d. šiemet pa
minėta iškilmingiau, kaip kitais 
metais. Iš ryto, 10.30 vai. įvyko 
pamaldos, šv. Mišias laikė kun. 
K. Riekus, pamokslą pasakė 
kun. L. Dieninis. 5.30 vah p.p. per 
stovyklos garsintuvą buvo trans
liuojama lietuviška muzika iš 
plokštelių, įdainuotų “Aušrinės” 
choro. Po to įvyko vakarinės pa
maldos bei religinės muzikos 
koncertas. Giedojo sopranas Aid. 
Šlepętytė ir op. solistas tenoras 
P, Mirov, vargonais pritarė C. 
Clement. Pagaliau mokyklos pa
talpose įvyko iškilmingas posė
dis, kurį atidarė., pulk. J. Šlepe
tys, paskaitą skaitė Dr. V. Mi- 
siulis, o iš B? Brazdžionio kūry
bos deklamavo Rūta Taurienė ir 
J. Derenčiūtė. Puošimo ir paren
gimo darbus atliko pp. Balsys, 
Lapinskas ir Levinas. K.V.S.

BRAZILIJA
Margas lietuvių gyvenimas
Paskutiniu laiku S. Paulo lie

tuvių kolonijoje ypač pagausėjo 
‘Įvairių vakarų šu' vaidinmaiš 
rengimas. Publika noriai į juos 
lankosi. Net už brazilų ištekėju
sios lietuvaitės atsiveda savo vy
rus į balius ir vakarus. Kai kurie 
tokie braziliečiai stengiasi pasi
rodyti moką lietuviškai ir tuo 
labai didžiuojasi.

Beje, Sao Paulyje Vilos Zeli- 
nos priemiestyje yra beveik vien 
tik lietuvių apgyventas. Čia, ga
lima sakyti, yra mažytė Lietuva. 
To priemiesčio turguje yra bent 
kiek ir brazilų prekybininkų. Ta
čiau ir pastarieji, norėdami prisi
vilioti daugiau pirkėjų, savo pre
kes garsiai reklamuoja lietuvių 
kalba, o pamiršę vardą, patikri
na raštelyje.

— Lietuvis Povilas Darkus iš
kovojo trečią vietą dviračių 
lenktynėse Santo Amaro, S. Pau
lo, kur dalyvavo 200 varčovų.

— Jonas Sidaras, S. Paulo m. 
turėjęs radijo prekybą, o vėliau 
alaus barą, neseniai išvyko į 
Urugvajaus pasienį, kur vienoje 
kariškoje radijo stotyje gavo ra
dijo mechaniko vietą.

— Mokyt. Simas Bakšys iš 
vienos JAV esančios aukso ieš
kojimo bendrovės gavo pasiūly
mą dalyvauti ruošiamoje ekspe
dicijoje, Brazilijoje. Tuo reikalu 
vedamas susirašinėjimas.

ARGENTINA
Dr. J. Gintyla, elektroterapi- 

jos specialistas, turėjęs savą li
goninę Kaune, su visa šeima per 
Austriją pasiekęs Buenos Aires, 
jau turi atsidaręs savą kabinetą 
ir sėkmingai verčiasi. Jo origi
nalus reumatizmo gydymo meto
das, buvo sukėlęs plačias disku
sijas Lietuvoje, tačiau ligonių 
jam netrūko.

Lietuviška mokykla
Traunsteino stovykloje pasise

kė įkurti lietuvišką mokyklą, 
kurioje dirba bent 4 mokytojai

gaudas ir A. Grinienė. Tai bus 
pradžios mokykla, bet joje mo
kysis ir pirmųjų klasių gimna
zistai. Ruošiamasi taip pat ati-

Prof. Paszkiewicz
Prof. Henrikas Paszkiewicz, iš 

lenkų bene pats geriausias Lie
tuvos istorikas, išleidęs net ke
letą atskirų knygų iš Lietuvos is
torijos, karo metu buvęs vokie
čių nelaisvėje, tada dar norėtas 
atkviesti profesoriauti į kurį Lie
tuvos universitetą, dabar gyve
na Londone. Tarp kitko jam bu
vo pavesta sudaryti egzilinį Len
kų kabinetą po Tamaszewskio. 
Vėliau jis buvo prezidento Za
leskio įgaliotinis-tarpininkas dfe. 
rantis su partijomis dėl prezi
dento vietos užleidimo kitam. 
Bet abi jo misijos nepasisekė.

Marijampoliečiai nesugeba 
iškulti

Nepriklausomos Lietuvos lai
kų Marijampolės apskrities ūkį 
atsimename kaip vieną iš ge
riausių, o dabar “Tiesa” skun
džiasi, kad Marijampolės rajono 
kolchozai nepristatą privalomų 
paruoštų, nes nepajėgią iškulti. 
Rajone esą 32 kuliamosios ma
šinos, bet 10 iš jų sugedusios sto
vį, o likusios daugiau gendą ne
gu dirbą, nes nebuvę laiku atre
montuotos, o kitos neturinčios 
motorų. Taip pagal planą buvę 
numatyta prikulti 3.335 tonas ja
vų, o prikulta vos 850 tonų. Lai
ku neiškėlus, nebuvę pakanka
mai ir sėjai grūdų.

“Socialinio turto” vagystės
Kaip visoje Sovietų Sąjungo

je, taip dabar ir Lietuvoje, pri
vataus turto vogimas nelaikomas 
dideliu nusikaltimu, bet baisiu 
nusikaltimu laikomas pasisavi- 
bolševikįnę terminologiją, socia- 
nimas valstybinio arba, pagal 
Įistinio turto, nors tai būtų ir iš 
bado padaryta. Vagia ten visi, 
nes atlyginimų nepakanka pra
gyvenimui, o labiausiai vagia 
prisiųstieji rusai. Tik į jų va
gy stesprokurątųtaJr partija ne
reaguoja, nes tai “švietėjai ir va-5 
dai”. Šią vasarą didelė byla bu
vo Kelmės rajono Užvenčio sov- 
chozo spirito valykloje, kur vo
gę visi nuo vedėjo iki šoferių ir 
darbininkų. Visi jie buvo atiduo
ti bolševikiška mteismui ir nu
bausti: Prielgauskas — 25 me
tams, konfiskuojant turtą, Kaz
lauskas — 15 metų priverčiamų
jų darbų stovyklos, Laurinaitis 
— 12 metų, Juozapavičius, Ta- 
randa, Jablonskis — po 10 metų, 
Žvinglys—2 metams. Buvęs aps
krities vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotojas Dorofoje- 
vas už “tarnybinės padėties pa
naudojimą piktam” — 1 metams 
priverčiamųjų darbu. (Tiesa, Nr. 
152).

Dailininkų vargai
Aąžvalginės Lietuvos dailės * 

parodos proga bolševikinė spau
da smarkiai puola dailininkus, 
kurių daugumas nesidomį parti
jos pasiūlytais motyvais. Ir pa
čioje parodoje iš 77 dailininkų 
vos 40 tedalyvavę. Daugelis jų 
gana smarkiai puolami. T. Ku
lakauskas esąs neįsijungęs į bol
ševikinę veiklą ir vos vieną pa
veikslą tenupiešęs—Balio Sruo
gos portretą. J. Vienočinskis esąs 
visai negyvenimiškas. Varašius 
nupiešęs paveikslą “Petrašiūnų 
elektrinė”, bet ten nepavaizda
vęs tinkamai “darbo žmogaus”. 
B. Zalenskis piešiąs sportiniais 
motyvais, bet be bolševikinės 
ugnies. Šileika parodai tedavęs 
vos vieną peizačėlį, iškraipantį 
gamtą. Alg. Petrulis, A. Savic
kas, B. Uogintas, J. Vilutis per- 
mažai reiškiąsi komunistinėje 
veikloje ir nekuria Stalino port
retų. B. Mingėlaitė-Uogintienė 
piešusi “Žvejų artelė”, o išėjusi 
žvejų šeima. Tai esą visai nebol- 
ševikiška, šeimos pavaizdavimas 
partijai esšs nepriimtinas. Vai
vada pagaminęs Stalino ir Palec
kio biustus, Vyšniauskas — Puš
kino biustą, H. Rudzinskas — 
soc. darbo didvyrio Žmiejausko 
biustą, Buračas dirbąs akvarele, 
J. Aleknavičius nutapęs “Nera
mi jūra”, Trečiokaitė-Žabenkie- 
nė nupiešusi Baltrušaičio portre
tą, V. Pieškūnas iš granito iška
lęs Stalino biustą, bet silpnai, 
Kurminskis kuriąs dekoracijas. 
Vyt. Jurkjnas virtęs stalininiu 
meno kritiku. Artistas J. Ru
dzinskas esąs įsijungęs į partijos 
propagandinę tarnybą ir gavęs 
“nusipelniusio artisto” vardą. V. 
Tomskis Levgaudas.esąs Kląipė- 
dosteatfb' direktbrius.

Sovietai nepasitiki senaisiais 
savo krašto išdavikais

Stockholmas lapkričio 20 die
ną per NYT pranešė, kad girdė
ję Rygos radijo dekretą, jog “Ci
ną”-—komunistų Latvij o j e oficio
zas, perspėjo LTSR prezidentą 
Augustą Kirchenšteiną, kad per
daug atsiduodąs buržuaziniu na
cionalizmu ir siūlė kuo greičiau
siai keisti kelią. Tik prieš mė
nesį keturi LTSR kabineto na
riai prapuolė dėl panašių klaidų. 
Taip pat tuo pačiu paneigiama 
anksčiau paskelbta žinia, jog 
prezidentas buvęs sulikviduotas; 
tai buvusi netiksli tūlo Stockhol- 
mo laikraščio žinia. Aim.

Paryžiuje vėl teisia Sovietiį Rusiją
rius kuriamai lenkų armijai, jau 
daug tuo reikalu rašęs spaudoje; 
3. generolas Gowzales, kariavęs 
Ispanijos karo metu prieš Fran
ko, o vėliau pabėgęs į Sovietų 
Rusiją, ten priimtas kaip hero
jus ir pasiųstas į Frunzės vardo 
karo akademiją, bet vėliau pate
kęs į darbo stovyklą už tai, kad 
nepajėgė pamiršti savo Ispani
jos reikalų ir neįsigyveno į Rusi
jos reikalus. Be jų dar bus visa 
eilė kitų liudininkųų, įvairių tau
tų atstovų.

Byla žada būti labai įdomi.

Po pasaulio dėmesį palauku
sios Kravčenkos bylos, dabar Pa
ryžiuje prasidėjo nauja didelė 
panaši byla, kurioje bus iškelta 
daug medžiagos apie Sovietų pri
verčiamojo darbo vergiškas sto
vyklos.

Bylą iškėlė rašytojas D. Rou- 
sset, buvęs vokiečių kaceto Bu- 
chenwalde kalinys, kuris suorga
nizavo platų komitetą tirti kon
centracinių stovyklų gyvenimą 
Sovietų Sąjungoje. Prieš jo pa
reiškimus apie vergų darbą So
vietų Sąjungoje stojo Prancūzų 
komunistų lakraštis “Les Lettres 
Francaises”, pavadinęs juos na
cistiniu išmislu. Rousset laikraš
čio redaktorių apkaltino įžeidimu 
ir iškėlė bylą, reikalaudamas 10 
milijonų frankų atlyginimo ir 
sprendimą paskelbti 250 laikraš
čių.

Komunistų laikraštį gina ad
vokatas Morgan, tas pats, kuris 
jį gynė Kravčenkos byloje. Rou
sset pristato eilę liudininkų, ku
rie sovietų darbo stovyklose yra 
buvę ir žino jų gyvenimo sąly
gas. Pagrindiniai liudininkai yra 
3: 1. šveicarė E. Lipper, socialis
te, kuri nuvyko į Sovietų Sąjun
gą kaip į “tikrojo socializmo ša
lį” ir atsidūrė Kolymos darbo 
stovykloje, iš kur ją, kaip savo 
pilietę, karo metu išvadavo švei
carų vyriausybė; 2. lenkas J. 
Čapskis, 1939 m. patekęs sovietų 
nelaisvėn, o po sutarties su Si- 
korskiu gavo progos aplankyti 
daugelį stovyklų rinkdamas ka-

Komunistai ruošiasi JAV
NHT spausdina smulkmenas 

komunistų sąmokslo JAV planų 
karo atvejy. Tai yra instrukcijos, 
rašytos ispanų kalba, kurias po 
pasitarimo su žymiais komunistų 
vadais Italijoje vienas jūrininkas 
gavo uždarytose sardinių dėžutė
se. Jas pripuolamai atidengė ki
tas jūrininkas, užsigeidęs para- • 
gauti draugo sardinių ir vieną 
tokią skardinėlę atidaręs. Visa 
instrukcija yra sutalpinta labai 
smulkiai spausdintoje brošiūro
je, skirtoje paskleisti tarp JAV 
komunistų, pasirašytoje nekaltos 
“Krašto sporto ' tarybos”. Joje 
kalbama apie visokius galimus 
būdus naikinti elektros energi
ją fabrikuose, apie sprogdinimą 
tiltų bei susisiekimo priemonių, 
apie naikinimą ginklų, net apie 
žudymą įstaigų pareigūnų che
mikalais, apie užnuodijimą mais
to panikai iššaukti ir tt '

♦



v JONAS GAILIUS

Nėra gyvenime
Vieno veiksme scenos vaizdelis

VEIKIANTIEJI ASMENYS:
1. Juodviršis — senas, pražilęs ūkininkas.
2. Juodviršjenė jo žmona.
3. Jurgis — jų sūnus.
4. Ona
5. Partietis.
6. Trys enkavedistaį.

jų duktė.

Ūkioinko grįčia. Skurdi, neturtinga stalas, uslanas, pora kėdžių, 
indauja, paveikslai ant sienos, •— bet švari. Vakaras. Kambarį ap

šviečia žibalinis žiburys.
JURGIS (keldamasis nuo stalo). Tai kaip, tėte, leidi? Juk ma

tai, kad dabar nėra gyvenimo...
JUODVIRŠIS (kuris visų laikų suka virvę, staiga pakelia gal

vų). Tai kų, vaike, vėl savo karunkų giedi? Tėvo namuos suskis 
tavęs gi neužpuolė. O kaip tu manai: kas mane senį pavaduos, kai 
tu į miškų išeisi? Kompartija? Tinginių brigados? Kas javus su
doros, kas juos sukirs, į gubas sustatys ir į kluonų atveš? Burliokai? 
Staehanovcai? .

JURGIS. Ė, tuščia jų, tų javų. Vistiek nei mes juos malsime, 
nei mes iš jų duonų valgysime. Šiandien laisvos rankos ir kojos 
brangiau, negu javai ar pati žemė...

JODVIKšIS (atsistojęs, spjauna į šalį). Tfu! Kiaušinis, ma
tai, gaidį pamokys! Pirma tegu tau nuo snapo motkos pienas nu
džius, o tada galėsi ir apie duonų šnekėti. (Dumia pypkę). Piemen
galys... Jei tau nė ši žemė nebrangi, — gali tuojau pat kur nori 
dangintis. Ale kų ten, miške, saugosi? Turbūt, sulopytas kelnes, 
kad jų nuo šiknos nenutrauktų? Man žemė brangesnė ir už gyvy
bę, vaike! Tegu mane muša, prie kryžiaus kala, — nė žingsnio nuo 
jos nesitrauksiu!

JURGIS. Atleisk, tėte, gal netaip prasitariau. Žemę, gimtųjų 
sodybų myliu ir aš. Gatavas esu už jas ir gyvybę paaukoti. Bet 
kokia nauda ir žemei, ir visam kraštui, jei naktį ateina tie nevido
nai, sugaudo kaip viščiukus ir velniai žino, kur ištremia?

JUODVIRŠIS. Va, va, jau tu, bra, ir keiktis moki! Kaip koks 
maskolius! Ar tik nebūsi komsomolų smarvės paragavęs?! Žiūrėk 
tu man! A, taigi, taigi... Mano galva, ūkininkas — kaip kareivis. 
Turi žemės šmotų, tai ir saugok jį kaip šautuvų. Geriau vietoje 
žūk, bet nuo savo žemės laisva valia nesitrauk! (Krapštydamas 
pypkę). Žinia, tu jaunas dar, geltonsnapis. Tau laisvė atrodo vis
kas. Tačiau žinok: ūkininkui laisvė be savos žemės aršiau nei ka
lėjimas. Ir dar atsimink seno tėvo žodžius: kas pats atsižada savo 
žemės, kah ja sunkią valanda palieka, nevertas juodos duonos 
tiekę valgyti!

2 vaizdas
JUODVIRŠIENĖ (staiga įėjusi, padeda prie durų kibirų ir va

landėlę v-iūri tai į vyrų, tai į sūnų).
JUODVIRŠIS. Na, ko spoksai, boba? Ar dar negana prisižiūrė

jai? (Jurgis tuo tarpu išeina).
JUODVIRŠIENĖ. Turiu akis, tai ir spoksau. Negi nevalna?
JUODVIRŠIS (pašiepdamas). Vaina, kurgi ne! Moteriškoms 

juk viskas valna: ir žiūrėt, ir plepėt. Tokia, jau jūsų natūra... Naje, 
o kur Ona? Kuris laikas, o jos vis nematau...

-JUODVIRŠIENĖ. Į kaimynus nuėjo. Gana, kad ir taip visų die- 
įįįįų namuos sėdėjo. Juk dabar pati jaunystė...
' JUODVIRŠIS? t kaffnynus,~5akairOkokius? .

JUODVIRŠIENĖ (kiek sumišusi). Nagi, pas Kailiūnus. (Pasi
taisiusi). Pas Kailiūnų Levutę.'.. v ;

JUODVIRŠIS (metęs į jų piktų žvilgsnį). Motin, motin, vienų 
jų turi... Gerai žinai, kokie dabar čėsai. Laikyk jų trumpai, prie 
pat ragų . Neleisk zylioti! Tai nekartų tau sakiau. Nenorėk, kad 
senatvėje diržų juosčiausi....

JUDVIRŠIENĖ. Kad tu, tėvai, ir ūmus. Kaip širšinas kokis. 
Mergaitė ir taip per dienas druni namuose. Tegu, sakau, nors va
kare pasižmonėja...

JUODVIRŠIS. Tepasižmonėja, sakai? Tavo bobiškas protas, 
Marce, matau, koks buvo, toks ir liko. .. Nė pats raudonasis šėto
nas tau razumo nedadėjo. Tikrų praudų, ana, seni žmonės porina: 
ilgas plaukas, trumpas protas...

JUODVIRŠIENĖ (klesteli rankomis). Argi tu tik nepablūdai, 
seni? Prie ko čia tau raudonas šėtonas ir mano razumas? Žiūrėk, 
kad pats su savo liežuviu už uodegos neužkliūtum...

JUODVIRŠIS. Ša, boba, nekudakink kaip višta! Kiaušinio gi 
nepadėjai! Kitaip pakudakinsi, kai Ona besižmonėdama tau ir 
visiems mums Tokios košės išvirs, kad visi rozu užspringsime. Da
bar toks čėsas: nelakstyk, kur nereikia ir neplepėk, ko nereikia. 
Stachanovcu vistiek nebūsi, o baltoms meškoms į užpakalį gali be
matant patriūbinti...

JUODVIRŠIENĖ. Tai kad tu ...
JUODVIRŠIS. Pala, dar nebaigiau. (Atsikėlęs prieina arčiau). 

Ar tau Jurgis užsiminė, kad nori pas miško vyrus pereiti? A?
JUODVIRŠIENĖ (išsigandusi). Jurgis? Dieve, Tu mano! Nieko, 

nič nieko jis man nesakė. Ar aš tam jį auginau, ar tam ant rankų 
nešiojau? Ar tam per naktis akių nesumerkiau? (Pakelia į viršų 
rankas). Visagali Dieve! Ar ilgai būsi kantrus ir žaibus savo ran
kose laikysi? Trenk perkūnu į tuos bedievius ir leisk mums laisvai 
atsikvėpti!

JUODVVIRSIS. Pala, Marce! Kibą užmiršai: Dievas kantrus, 
bet nemaršus. Nenorėk, kad dėl mūsų ar mūsų vaiko stebuklų da
rytų; Jurgiui jau pasakiau: jei nori, gali tuojau į miškų bindzinti, 
net tada nebūsi vertas juodos duonos riekę valgyti...

JUODVIRŠIENĖ. Žinai, tėvai, Jurgį. Jis kantrus, o ir šių mūsų 
prakaitu aplaistytų žemelę myli. Jei jau apie, miškų kalba, matyt, 
jam iki gyvo kaulo įkyrėjo tos agitacijos, raudonos gurguolės, 
soclenktynės ir kiti velnio poteriai. O gal ir dar kų blogesnio nu
jaučia... < • ’ x

3 vaizdas *
ONA (įbėga į kambarį ir, pamačiusi susirūpinusius tėvus, nu

leidusi galvų eina į šalį).
JUODVIRŠIENĖ (žiūri į pykstantį tėvų). Tėvai, tik nepradėk 

vėl iš naujo...
JUODVIRŠIS (mostelėjęs jai ranka). Ona! Prieik prie savo 

tėvo! Na...
ONA (nuleidusi galvų, sudėjusi priekyje rankas, prieina prie 

tėvo). Klausau tėveli! '
JUODVIRŠIS (permetęs jų akimis). Na, Ona, iš tavęs, kaip 

žiūriu, jau tikra merga. Žinia, tokios nė su pančiu neišlaikysi. Man 
rodos, ir ne durna esi. ne piemenė-... Sakyk man, ar myli savo, 
va, motinų, kuri tave augino, auklėjo? Ar myli mane, sena savo 
tėvų??

ONA (žvilgterėjusi į abudu). Myliu tėte!
JUODVVIRSIS. Gerai, dukra. Ir mudu su motina tave myliva. 

O sakyk: ar myli šių sodybų, mūsų prakaitu nuplautą, ar myli tų 
juodų žemelę, kuri tau duonų augina?

ONA. Myliu, tėte!

Kalėdomis artėjant
(Paruošė Moterų žodžio Redakcija)

panaikina visų šio vakaro šven
tumų ir prasmę. Gal daug įtakoą 
daro šitas mums svetimas papro
tys kai kuriose nuo lietuviškų 
papročių Nutolusiose lietuvių 
šeimose, kurioms . tiek Kūčios, 
tiek Kalėdos tarnauja tik dide
liam išgėrimui. Tačiau mums 
jos turi neapsakomai didelę bei 
gilių prasmę. Kūčių vakarienėje

daujame Kūdikėlį Jėzų, kad pa-

Kapętos silkės suobuoliais _ 

Gerai išmirkyti Ąąilkes. Nuva-

Sutarkuoti 6 šaukštus džiovinto 
pyrago ir juos persijoti. Patar
kuoti pagal skonį Svogūnų. Ka
potas silkes, sutarkuotus obuo
lius, 6 šaukštus tarkuoto ir už- 
plikinto pyrago, svogūnus ir 4-6 
šaukštus aliejaus gerai kartu iš-

KŪČIOS

Kūčių vakarienės tradicija gi
liai įaugusi į lietuvio šeimos gy
venimų. Nežiūrint, kad daugelis 
su šia švente susijusių burtų bei” 
prietarų jau nyksta, bet šitos šei
mos šventės esmė palieka ta pati. 
Tik vienas toks vakaras metuo
se, kuriame žmogus sugrįžta į na
mus su kūdikyste ir vaikyste, 
jaunatve ir pavargęs nuo gyveni
mo audrų, šitas vakaras giliu 
broliškumo saitu sujungia ne tik 
vienos šeimos narius, bet net tos 
pačios tautos žmones. Skuba sū
nus pas mamų, brolis pas seserį, | 
draugė pas draugų, kad nepalikti I 
šitų šventų vakarų be namų. Tra- - -,
dicinės plotkelės laužymas, taip W ^imti kaulus^galvų ir ųo- 
būdingas lietuviui, tartum, pa- degą, nupiovus, atidėti. < Silkių 
šventina Kūčių valgiais padeng- pienius smulkiai sdcapotL Sutar
tų stalų ir visus apgaubia kažko- kūoii, 4 did. rūgščius obuolius, 
kia šventinė nuotaika.

Šituos brangius prisiminimus 
ir jų medę atsinešėme mes ir čia. 
Ir čia mūsų darbščiosios šeimi
ninkės brangių prisiminimų li
kučiais puošia Kūčių stalų, už 
kurio daugybė, jei neranda na
mų, tai bent su jais atnaujina 
savo ryšį ir tai pačia gražiau
sia prasme, nes Kūčių vakaro 
mintys nuveda jį ten, iš kur ka- 
dais su skaudama širdimi išvyko. 
Vieni atranda šilimos artimoj 
šeimoj, pas brolį seserį, kiti (gal 
patys nelaimingiausi) susirenka 
didesnėje grupėje.

Deja, reikia apgailestauti, kad 
svetimam krašte, kartais savos 
tradicijos bandomos nuslopinti 
mums visai svetimomis. Viena iš 
tokių blogybių tai alkoholinių 
gėrimų vartojimas. Šita blogybė

ŠIS TAS IS KŪČIŲ VALGIŲ

gias dalis ir kiekvienų jų sufor
muoti panašių į silkę. Iš. vieno 
galo pridėti galvų, iš kito uode
gų. Iš viršaus užpilti truputį alie
jaus ir leisti pastovėti, paskui pa
barstyti tarkuotu pyragu. Duo
dant į stalų užpilti truputį citri
nos sulčiu. - ' : V

Daržovių salotėliai
Išvirti bulves, morkas, burokė

lius, pupeles. Paimti truputį ir 
raugintų kopūstų ir agurkų. Bu
rokėlius ir agurkus; supi aust y t i
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JUODVIRŠIS. Gerai, dukra! Gimtos žemės, tėviškės niekas tau 
neatstos. Jokie dvarai, jokie žemės skarbai. Na, ir ant galo: ar myli 
savo kraštų, tuos miškus, upes, ežerus, laukus, sodžius ir miestus?

ONA. Myliu tėte!
JUODVIRŠIS. Gerai, vaike. Tik išgama savo krašto nemyli ir 

jį išduoda. O dabar pala, paklausyk manęs. Matai, esu senas, pra
žilęs, bet nemanyk, kad tavęs nesuprantu. Ir aš buvau jaunas, ir aš 
vakarais nenutupėdavau namuose. Bet dabar kiti čėsai, Ona: da
bar raudonasis velnias taikosi ant pačios bambos atsitūpti, b jo 
išperos —- visokį komsomolcai — tave kiekviename žingsnyje seka. 
Nueisi ten, kur jiems nepatinka, prasitarsi ką, kas jiems nepa
ranku, — ir čiups tave už kudašiaus. Nė aiktelti nerosi. Supratai

ONA (tyli).
JUODVIRŠIENĖ (kumštelėjusi). Na, atsakyk gį dukra! Juk 

jis tavo tėvas, tau tik gera velija.
JUODVIRŠIS (griežtu balsu). Tai kų? Liežuvio neapverti?
ONA (ožiuodamasi). Jūs manote, kad jei sėdėsiu namie, tai 

niekam nieko blogo ir neatsitiks... Ar taip, ar taip nėra gyveni
mo. Juk patys matote, kas darosi...

JUODVIRŠIS. Ono, prikąsk liežuvį! Kol esi mano namuose, 
turi manęs klausyti. O jei ne ...

ONA (pakėlusi drąsiai galvų). Tai velyk pas partizanus išeisiu... 
JUODVIRŠIENĖ. Dukrele, kų tu kalbi? Ar tau galvoje negerai? 
JUODVIRŠIS (eidamas artyn). Ką? Kų tu pasakei?
(Tuo metu subilda priemenėje ir į pirkią įbėga uždusęs Jurgis).

4 vaizdas
JURGIS (puldamas prie tėvų). Enkavedistai sodžiuje! Žmones 

gaudo! Į sunkvežimius kraujasi!
(Karštligiškai čiumpa savo milinę, kepurę ir skubiai rengiasi).
JUOVIRŠIENĖ (užlaužusi rankas). Viešpatie Dieve, to dar be

trūko! Kas dabar daryti? (Kartu su Ona puola prie.tėvo). -
ONA. Tėveli bėkime! '
JUODVIRŠIS (apkabinęs žmonų ir dukterį, valandėlę svyruo

ja). Ne, likime namuose! Ir taip nėra gyvenimo. O gal mūsų ir 
neųžkabins... Atsiduokime Dievo valiai, vaikai!

JURGIS (prišokęs prie tėvo). Tėte, nežudyk mamos ir savo vai
kų! Visi bėkime! Viską palikime ir bėkime! (Tempia už rankos).

ONA. Tėveli, nors vienų kartų mūsų paklausyk!
JUODVIRŠIENĖ (blaškydamas!). Aš nė pati nežinau kų daryti. 

Tėvai, ką tu galvoji? .
JUODVIRŠIS (nuleidęs rankas). Aš jau pasakiau: liekame na

muose! Bent mudu su motina. O judu, vaikai, žinękitės! (žiūri į 
vaikus). - \

ONA (apkabinusi motiną). Mamyte, kas bus, tas! Nuo jūsų ne
siskirsiu! - <

JURGIS (svyruodamas ir nerimdamas). O Sts.;. aš...
(Tuo tarpu kažin kas stipriai pasibeldžia į duris .Visi aikteli ir 

valandėlę nežino, ką daryti. Jurgis puola prie lango)1.'

5 vaizdas ...
BALSAS (už lango, o kartu pasirodo ir šautuvą durklas). Stoj, 

nė iš vietos! >
(Į duris dar stipriau beldžiasi. Juodviršis persižegnoja ir sun

kiais žingsniais eina jas atidaryti. Į kambarį įlekia du šautuvais 
ginkluoti enkavedistai ir vienas partietis).

PARTIETIS (išsitraukia iš kišenės raštų fr ciniškai šypsoda
masis skaito). Kompartijos nutarimu, Adomas Juodviršis, Marce
lė Juodviršienė, Jurgis Juodviršis ir Ona Juodvirsyle perkeliami į 
draugiškas sovietų respublikas. Pasirengti duodama pusė valan
dos. Per tų laiką galima pasiimti kiek drabužių ir maisto. Be sar
gybinio negali išeiti iš kambario. Kas mėgins bėgti, bus vietoj 
nušautas!

JUODVIRŠIENĖ. O Jėzau! Gelbėk! (Susmunka, o verkianti 
Ona apsikabinusi veda prie uslano).

JURGIS. Sakiau, tėte, dabar nėra gyvenimo!
JUODVIRŠIS. Išgamos! Nekaltas lietuvių kraujas prakeikimu 

tegu krinta ant jūsų galvų, kad šėtonui parsidavę patys su visa 
savo pragaro karalyste būtumėte degančios sieros sunaikinti!

PARTIETIS (enkavedistams atkišus durklus, smogia ranka į 
veidų). Nutilk, prakeiktas buože! Tuojau marš į sunkvežimį!

Uždanga

HENRIKAS NAGYS

siųstų jų ir mūsų kenčiančiai 
žemei

| šitų kovų prieš šventų tradi
cijų laužymų kviečiama kiekvie
na lietuvė moteris, kuri turi pro
gos pridėti rankų prie Kūčių sta
lo parengimo. Visi tavo vakarie
nės dalyviai bus dėkingi tau už 
tų jaukių šilimų, kuri juos šil
dys ir nuves į jų tėviškes, kurio
se Kūčių vakarienė ir prakartė- 
lėje Kūdikėlis tarp savęs turėjo 
tokį trumpų kelių.

Kapojamas rudens lietaus skaudžių, ledinių kirčių, 
begaliniu ir purvinu keliu su tūkstančiais brendi — 
Kareivi, mano pilkas, mylimas kareivi.
Tu užmiršai ir verkt ir juoktis. Net ir mirtį 
tu pamiršai. O laukia ji tavęs, gal būt, visai arti, 
išrašiusi ir tavo vardų ant medinio kryžiaus kreivo.

Bet tu jos nebijai Tu daugel kartų jau buvai numiręs, . 
ir laukdavai, tartum išganymo, tikros mirties tada...
Akyse ašarų seniai nebėr; Tu nežinai — gal ir širdies krūtinėj? 
Ir plakamas nesibaigiančio rudenio lietaus ledinio, 
brendi lėtai Į kruviną saulėlydį po skausmo ir ginklų našta.

Lietingą vakarą paniurusia vaga 
sroveno drumstas, šniokščiantis vanduo. 
Ir paskutiniai sielininkai nuplaukė žemyn srovę, 
dainuodami liūdnas dainas... Ruduo.

nsmouosH
.ūčhjiųsJ

cm. didumo gabaliukais, pri
dėti keletu supiaustytų marinuo
tų arba sūdytų grybų, taip pat 
mirkytų, smulkiai supiaustytų 
silkę ir kietų virtų kiaučinį. Vis
ką sudėti, užpilti alyva, trupu
tį citrinos sulčių ar acto, viską 
gerai sumaišyti it leisti porų va
landų pastovėti. Puošti įvairiai 
supiaustytais burokėliais, mor- 
komsi, kiaušiniais. Galima val
gyti su rūgščia grietine ar be jos.

Lydeka drebučiuose
Imti 1% klg. lydekos, 200 gr. 

‘daržovių prieskonių: pipirų, lau
ro lapelių, petruškų, žuvies sul
tinio, baltos želatinos ir truputį 
citrinos rakšties.

Į šaltų vandenį sudėti visus 
prieskonius ir truputį pavirti. Į 
prieskonių sultinį dėti sveikų ar 
supiaustytų porcijomis lydekų 
ir virti ant lengvos ugnies, sau
goj ant, kad nesukristų. Išvirusių, 
atsargiai išgriebti, sudėti į pail
gų pusdubenį ir atšaldyti. Sulti
nį perkošti ir paimti tiek, kiek 
reikia žuviai užpilti, kad vos ap
semtų. Želetinų ištirpinti ir iš
leisti į perkošta sultinį. Žuvį 
puošti kiaušinių skiltelėmis, plo
nai supiaustytomis virtų morkų 
ripkelėmis ir petruškomis.

Redakcijai prisiųsta
Marijos Dangun ėmimo dogma; 
J. Bružikas, Ar rašytis į parapi
jas; kunigas Jonas, Kodėl nesi
skirti; J. Venckus, SJ, Apie evo
liucijų; G,S.J,, Atsakyk į svar-, 
blausių klausimų; V.M., Lietu-

Eglutė — 1950 m. spalis, Nr. 9, 
225-256 psl.

Eglutė, kaip paprastai, graži, 
jaukiai iliustruota ir turininga. 
Spausdinama: Vaižgantas, Vii-, 
niaus įkūrimo pasaka; ištrauka 
iš Žemaitės “Rykštė į galvų įpi
la proto”, M. Pečkauskaitė, Auk
siniai rutulėliai; V. Nemunėlis, 
Pasaka apie pelėdų, Vyt. Tamu- 
laitis, Svirplio muzikanto kelio
nės (tęsinys), Esjnaitis, Beržai ir 
vėjai; V. Čižiūnas, Lietuvos se
novės vaizdai, C. Daumantas, 
Bepirštis Antanas; be to, eilė
raščiai V. Nemunėlio, St. Džiu
go, Al. Barono; korespondenci
jos ir vaikų laiškai.

Vytautas Kerbelis, Lietuvių 
liaudies dainos jauniesiems pia
nistams. Išleido Kazimieras De- 
veikis-Pipiras, 1000 egz., Buenos 
Aires, 1950, 32 psl., tiek pat dai
nelių. Kaina nepažymėta.

Laiškai Lietuviams, 1950 m. 
lapkričio mėn., Vol. 1, Nr. 10,137 
-152 psl. Turiny: J. Vaišnys, SJ,

tėvams; atsakymai į klausimus.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1950 
m. gruodžio mėn., Vol XXVII, 
Nr. 12. 353:384 psl.

Knygų Lentyna,/Nr. 9-10 (28- 
29), III metai, Rugsėjis-Spalis, 
1950 m., Danville, Ill., USA, 21- 
24 psl., 100 egz., hektografuotas 
leidinys.

Tai Liet. Bibliografinės Tarny
bos leidinys, paruošiamas Ą. RU- 
žancovo, tremtyje jau suregistra
vusio 1049 knygas bei brošiūras 
ir 133 leidinius. LBT vedėjas, de-"5 
ja, iki šiol tebesiskuiidžia ne vi-, 
sus leidinius ir net ne visus peri- 
j odinius leidinius tegaunųs. Gai
la. Taip mes niekad nepajėgsi
me visos kultūrinės veiklos ba
lanso suvesti.

Virti pyragaičiai su kopūstais 
ir grybais

Pyragaičiai gaminami kaip 
kaldūnai, tik vietoj mėsos deda
ma kopūstai: vieni ar su gry
bais. Jiems tešla padaryti kaip 
kaldūnams.

Rinkinys apie Milašių
Š.m. gale bus išleistas specia

lus rinkinys apie mūsų didįjį poe
tų Milašių. Leidinį redaguoja Fr. 
de Miomandre ir Cassou, leidžia
mas. Ed- Neyayee.

kyklas, jog vietoj dabar išleidžia
mų į metus 50.000 diplomuotų 
inžinierių, 1952 metais tebūsią 
vos 20.000, o 1954—12.400! Mini
malus inžinierių prieaugliaus

šinio^kopūstų pridėti į puodų su 
pora šaukštų ištirpinto sviesto, 
truputį pasūdyti ir troškinti. 
Atskirai išvirti džiovintus gry
bus. Prieš virimų juos gerai nu
plauti. Vandenio pilti tiek, kad 
gerai juos apsemtų. Įdėti truputį 
druskos ir pamažu virti ligi su
minkštės. Išvirus, smulkiai su
piausty  ti sudėti į kopūstus ir vėl 
troškinti. Įdėti druskos ir pipirų. 
Toliau daryti kaip paprastus kai- 
dūnus. Virti sūdytame vandeny. 
Skanu valgyti su grybų padažu.

Grybų padažas
Ištirpinti 3 šaukštus sviesto i c 

jame paspirginti 3 šaukštus mil
tų, praskiesti rybų sultiniu ir 
įpilti 1 stiklinę rūgščios grieti
nės. Galima įdėti ir smulkiai su
kapotų grybų.

Drebučiai
Drebučiai gaminami iš bet ku

rios vaisių ar uogų sunkos, pri
dedant į jų želatinos. Kad dre
bučiai būtų skaidrūs, juos išva
lyti išplakto kiaušinio baltymu. 
Dėti jį į karštų sunkų ir kai bal
tymus sutrauks, nukošti.

“Skunke”
Teko patirti, kad N. Metų pro

ga pasirodys pirmasis Kanadoje 
jumoro laikraštis “Skunke”, ku
ri bus kol kas neperiodinis lei
dinys. Jumoro laikraštis palies 
daug aktualijų.

Blogai su Amerikos intelektu
Prieš savaitę pasiskundęs 

Amerikos muzikų stoka ir jų ga
limu visišku išnykimu, “New 
York Times” vėl apeliavo į ne
žinia, kų perspėdamas, jog pa
našus likimas laukius amerikie
čių rašytojų ir poetų! Esąs labai 
sveikintinas siūlymas Amerikos 
Akademijai remti talentigiau- 
siuosius rašytojus, bet, girdi, tai 
problemos neišspręstų.

Kiekvienais metais vis mažiau 
atsiranda jaunųjų talentų, ir tai, 
girdi, nėra leidėjų kaltė. Esu 
skaitytojai nebeperkų kitokių 
knygų, tik tas, kurios yra “ge
riausiai perkamų knygų” sąraše.

Ir ne vien tik tame pačiame 
numery aliarmuojama, jog ar
timiausioje ateityje Amerikai 
pritrūks, šalia biznio, didžiausių 
jos civilizacijos iškėlėjų — inži
nierių. Esą, tiek sumažėjo stu
dentų įstojimas į Technikos mo-
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viškoji kultūrinė kūryba, tautinės gyvybės išlaikymas 
ir Lietuvos nepriklausomybės atgavimas.

AIDUS redaguoja redakcinis kclektyvas, sudarytas iš žymių 
lietuvių kultūrininkų su rašytoju Ant. Vaičiulaičiu 
priešakyje.

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

administracijos adresas: AIDAI, Kennebunk Port, Me.

VISI KVIEČIAMI I KULTŪROS ŽURNALO
AIDŲ PLATINIMO TALKĄ

Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų AIDŲ

yra 3’CLOOO'į metus." ' Aim.

Lenkas prisimena Lietuvą
Vilniaus lenkų žurnalistas St. 

Janickis Toronto “Glos Polski” 
Nr. 18 išspausdino savo atsimi
nimus iš gyvenimo internuotųjų 
stovykloje Kalvarijoje 1939 m., 
kai Lenkija buvo išdraskyta, o 
dalis lenkų armijos perėjo į Lie- 
va ir buvo internuota.

Daugiausia jis kalba apie pa
čios stovyklos gyvenimų, o lie
tuvius tik tarp kitko prisimena. 
Jis pirmiausia kelia klausimų ar 
Lietuvos karinė vadovybė ištik- 
rųjų neradusi kitų patalpų ar ty
čia lenkų karininkus sutalpinusi 
psichiatrinės ligoninės patalpose. 
Dėl komendanto majoro Jakšto, 
sako, kad jis daręs viskų, kad ne
pakeliamas gyvenimo sąlygas 
padarytų dar Siauresnėmis. Pri
simena dar, kad juos “išvaduo
tus“ kartu su Lietuva”, iš Kalva
rijos transportuojamus NKVDis- 
tų, gyventojai išlydėję su ašaro
mis, žinodami, kad “kelionė į ne
žinomybę netrukus ir jų laukia”.

TIKĖJIMAS GRĮŽTA | JAV?

John Foster Dulles, žinomas 
respublikonų politikas, siūlomas 
vienas kandidatų į Achesono vie
tų, savo paskutinėje knygoje 
“Karas ir Taika” nurodo, jig 
Amerika privalo visų pirma pati 
dvasiniai atsigauti prieš pradė
dama kovų su didžiausia pasaulio 
materialistine pajėga — Sovietų 
Rusija.

Metams praėjus matosi mažy
čių reiškinių, kurie leidžia tikė
ti jog šio suprantančio vyro ape
liacija, paremta daugelio kitų, 
buvo išgirsta. New Yorko pože
miniuose traukiniuose dabar 
dažnai randi skelbimų formos 
plakatus “Take Your problems 
to Church This Week—Millions 
leave them there”—maldai sudė
tos rankos iliustruoja. Elizabeth 
New Jersey teko matyti skelbi
mų “Eik į bažnyčių būtinai“— 
pasirašė “Fisher Bakery(!)“.

New Yorko spauda taip pat 
i pranešė, jog nuo lapkričio pabai
gos visos Amerikos radijo ir tele
vizijos stotys pusiaudienį, tūlos 
19-tės mergaitės siūlymu, ir su 
karščiausiu Trumano ir kariuo
menės kapelionų pritarimu, at
kalbės maldų už žuvusius dėl 
laisvės amerikięčius karius ir te- 
bekovojančius Korėjoje. Aim.



IS PLATAUS PASAULIO
■

bendrauja

Franco reikalauja Gibraltaro
Pasikalbėjime su falangistų 

oficiozo korespondentu generali
ssimus Franco pareiškė reikala
vimų, kad D. Britanija grąžintų 
Ispanijai Gibraltaru. Esą, karo 
metu D. Britanija pasižadėjusi 
po karo svarstyti visas Ispanijos 
pretenzijas bei siekimus, kartu ir 
Gibraltaro klausimą.

Niekas, žinoma, nelaukia, kad 
D. Britanija atsižadėtų Gibralta
ro, kurį valdo nuo 1704 m. Netiki 
tuo ir Franco, tačiau užsiprašy
damas jis gali išsiderėti didesnę 
kainų už prisidėjimų pre Euro
pos gynimo, o tap pat didesnę

Dar tarsis su Sov. Rusija
_ usgCP praneša, kad 

_ JAV
sutarusios pasiūlyti Rusijai de
rėtis dėl Vokietijos. Esu, gruo
džio 9 d. buvęs pasirašytas ben
dras atsakymas į Rusijos pasiū
lymų sušaukti konferencijų Vo
kietijos klausimui svarstyti. Bū
siu betgi pastatyta sąlyga, kad 
S. Rusija įrodytų savo gerų va
lių ir užbaigtų Austrijos oku
pacijų. °

Nori apriboti MacArthur 
valdžių

Ypač Europoje pastaruoju me
tu pasireiškė nepasitenkinimo 
gen. MacArthur, kuriam prikiša
ma beatodairiškumas. JTO va
kariečių delegatai svarsto gali
mybę į aukščiausiąją vadovybę 
Korėjoje įvesti atstovus visų tau
tų, kurių karinės jėgos ten kau
nasi. Norima sudaryti JT vado
vybę. Ligi šiol MacArthurui JT 
jokių instrukcijų nedavė ir jis 
veikė daugiausia susižinodamas 
su JAV štabu, nes JAV karių ten 
yra daugiausia.

Šiuo atžvilgiu įdomus inciden
tas įvyko D. Britanijos parla
mente. Kai karo ministeris Shin
well pareiškė, kad MacArthur 
peržengęs JT nurodymus, kaip 
juos suprantą britai, atsakyda
mas į Edeno paklausimą, užsie
nių viceministeris Davies atsto
vus užtikrino, kad MacArthuro 
veiksmai visai sutikę su JTO in- 
strukcijomis^ Shinwell buvo ten 
pat, bet nieko neatsakė. Aišku, 
kad Davies norėjo gelbėti Įspūdi 
Vašingtone, o tikroji britų nuo
monė yra su Shinwell.

Siūlo sustoti ties 38 paralele
11 rytų valstybių—Indija, Bur

ma, Egiptas, Iranas, Irakas, Li- 
banonas, Pakistanas, Filipinai, 
Saudi Arabija, Sirija ir Jemenas 
—kreipėsi į Š. Korėjos ir Kinijos 
vyriausybes, prašydamos, kad 
tuojaus paskelbtų, jog jų kariuo
menės neperžengs 38 paralelės. 
Manoma; kad tai suteiktų laiko 
rasti išeitį derybomis. Pasitari
me dalyvavo ir Afganistano bei 
Indonezijos atstovai, bet, negavę 
instrukcijų, jie nepasirašė atsi
šaukimo.

Gruodžio 6 d. šį atsišaukimų 
JTO plenume smarkiai puolė Vi
šinskis, ypač nurodydamas, ko
dėl tos valstybės tylėjo, kai bu
vusi peržengta 38 paralelė Mac 
Arthuro. Kinų atstovas taip pat 
trumpai pareiškęs, kodėl .krei
piamasi tik, į kinus. Šis atsišau
kimas tuo įdomus, kad 7 iš jį pa
sirašiusių valstybių priimant lie
pos 7 d. revoliucijų dėl JTO įsi
kišimo Korėjoje susilaikė.

tanijos oro laivynų vyksta labai 
glaudus apmokymo bendradar
biavimas. Visoje eilėje D. Brita
nijos aerodromų yra grupės

lat skraido kartu sp britais ir at
lieka kartu manevrus. Taip pat 
veik visam pasauly amerikiečių

tų aviatorių, kurie viską daro 
kartu. Net Korėjoje neretai ame
rikiečių lėktuvuose yra vieni ar 
kartu su •amerikiečiais britai la
kūnai Taip stengiamasi pažinti 
vieni kitų taktiką bei metodus ir 
mokomasi atlikti bendras opera
cijas.

Marshaliui siūlant, JAV svarsto
mas klausimas tuojaus paskelbti 
pavojaus padėtį, kuri įgalintų 
įvesti krašte karo meto tvarką, 
ūkio mobilizacijų ir leistų sku
biau pravesti dabar siūlomų ka
ro reikalams sumų — 18 bit dol.

Commonwealth© divizija 
Korėjoje

Iš Britų pasaulio šiuo metu 
Korėjoje kaunasi D. Britanijos ir 
Australijos brigados. Ten jau yra 
vienas batalijonas kanadiečių. 
Visi tie daliniai operuoja atski
rų amerikiečių divizijų vadų ži
nioje. Dabar keliamas klausimas 
sudaryti atskirų Commonwealth 
divizijų su atskiru vadu.

JAV stato slėptuves
Kongresui praeitą savaitę pa

teiktas planas viešųjų slėptuvių 
statybos, kaštuosiąs 3.100.000.000 
dol. Beveik du trečdaliai slėptu- 

-viųyra skiriamos gyventojams 
slėptis. Prie jų turės prisidėti ir 
savivaldybės. Statybos planas

Kim II Sung grasina
i Per Peipingo radio skelbda
mas Pyongyang© ir Š. Korėjos 
išvadavimą, Š. Korėjos premje
ras Kim II Sung šaukė liaudies 
armiją ir partizanus kovoti ir už 
38 pralėlės, kol paskutinis prie
šas bus sunaikintas, kad negalėtų

Komunalinėms slėptuvėms 
vyriausybė numato duoti pusę 
reikalingų sumų, o jos kaštuo
siančios $2.250.000.000., Priemo
nėms kovai su oro puolimo su
keltais gaisrais, užgriovimų pa
šalinimo bei transporto priemo
nėm skiriama $200.000.000—taip 
patmokant pusę sumos vy
riausybei. Tokiuo pat santykiu 
antra tiek skiriama personalo 
aprūpinimui priemonėmis. Visas 
medicinines bei žmonių gelbėji
mo priemones numato nupirkti 
centro valdžia, o tam skiriama 
$400.000.000. Taip pat tik centro 
valdžia $32.000.000 skiria susisie
kimo ir kontrolės priemonėms

Masės pabėgėlių 
traukia apie 500.000 pabėgėlių. 
Daugelis mažais laiveliais bėga į 
Japoniją. Pakrantėse išaugo 
žmonių kontrabandos verslas. 
Už pervežimą imama tik JAV ar 
Japonijos valiuta.

Prancūzija nusileido
Tris mėnesius užtrukęs nesu

tarimas dėl Vokietijos apginkla
vimo pasibaigė gruodžio 6 d. 
Prancūzijos vyriausybės nutari
mu, kad, kaip pavojaus atvejo 
priemonė, gali būti organizuoja
ma V. Vokietijos kariuomenė ir 
ne tarptautinės kariuomenės rė
muose. Kartu buvo nutarta sau
sio mėn. sušaukti Atlanto pakto 
valstybes apsvarstyti Europos 
armijos sudarymo planą. Į tą 
tarptautinę kariuomenę turėtų 
būti įjungti ir Vokietijos kovos 
daliniai po % divizijos. Priimtos 
dar dvi sąlygos, būtent, kad Vo
kietijos karinės pajėgos niekad 
neturės prašokti penktadalio At
lanto pakto valstybių pajėgų ir 
kad Vokietija neturės generali
nio štabo.

V. Vokietijos policija
Vak. Vokietijai leistas 10.000 

policijos skaičius būsiąs paruoš
tas iki kovo mėn. ir daugiau kaip 
trečdalis jų būsiu išskirstyti So
vietų zonos pasieny apsisaugoti 
nuo iš ten ateinančių sabotaži
ninkų ir šnipų.

Pastarųjų įvykių Korėjoje įta
koje Vokietijos nuotaikos kinta. 
Balsai, kad Rytų ir Vakarų kon
flikto atveju Vokietija turi išlik
ti, mažėja, palankumas įsijung
ti į vakarų gynimosi sistemą au
gąs, praneša JAV pareigūnai iš 
Vokietijos.

o jei tie nepritartų,

Rusų sprausminiai su britų 
turbinomis

Aukštas britų valdininkas R. 
B. Tory, pareiškė spaudai, kad 
sprausminiai lėktuvai, vartojami 
Korėjoje, turi britų pagamintas 
turbinas. Esq, 1947-48 m. darbie
čių valdžia davusi leidimą par
duoti rusams apie 200 Rolls-Roy
ce turbinų, kurios dar ir dabar

— Hong Kong. — Spaudžiant 
JAV, Hongkongo vyriausybė, 
kuri dar rugpiūčio 8 d. uždrau
dė išvežti Į Kiniją naftos, plieno 
gaminius, metalo apdirbimo ma
šinų, chemikalų, transporto prie- 
onių ir elektros reikmenų, pa
skelbė, Įvedanti licericij avimą 
eksporto Į Kiniją dar 4 grupėms 
prekių: aviacijos reikmenų. bei 
ginklų, mašinų, karinių reikme
nų ir nuodingų dujų.

Triukšmas dėl artisto
Vakarų Berlyno vyriausybei 

leidus atvykti su gastrolėmis 
Vienos Burg Teater su jo gar
senybe aktorių Werner Krauss. 
Prieš trupės pasirodymą Kur- 
fuerstendamm teatre susirinkusi 
2000 minia, vadovaujama žydų, 
bandė spektaklį sutrukdyti, 
šaukdama, kad Krauss yra nacis 
ir 'kraugerys?:PoHc§ai sjeirstant 
minių Įvyko susidūrimasf ž poli
cininkai ir 5 civiliai nuvežti į li
goninę, daugelis lengvai sužeis-—■ Vašingtonas. — Praplečiant

draudimą išvežti prekes į Sovie- i ti. Spektaklio metu buvo trukdo- 
tų Rusiją, Kiniją ir kitus komu- ma šauksmais. Amerikeitis ra- 
nistinius . kraštus, paskelbtas šytojas Curt Riess, kuris yra pa- 
draudimas JAV laivams ir bet-įrašęs bent pustuzinį antinaciškų 
kuriame pasaulio uoste pasikrau
ti prekių, skirtų tiems kraštams. 
Nusikaltimas baudžiamas $10.000 
ir metais kalėjimo. Jugoslavija.

tebelaikomos vienomis iš geriau- kaip priešinga Sovietų Rusijai, iš 
siu anglų turbinų. draudžiamųjų kraštų išskirta.

knygų, bandęs nurodinėti, kad 
Krauss yra perėjęs 3 denacifika- 
cijos tardymus, buvo apstumdy
tas ir suspardytas.

Škotai juda
Škotijos savivaldos šalininkai 

ruošiasi įteikti karaliui peticiją, 
kad būtų įkurtas atskiras Škoti
jos parlamentas. Kadangi Britų 
politiniai vadai jų ankstyvesnio 
balso neišklausė, tai dabar jie 
nori juos visai aplenkti. Jie dar 
nusistatė tik tartis su abiejų di
džiųjų partijų vadais — Attlee ir 
Curchill.
tai nusistatę peticiją išplatinti 
visoje Škotijoje sukelti masines 
demonstracijas per sausio mėn., 
d vasarį Įteikti ją karaliui. Peti
cijoje prašoma, kad karalius su
šauktų politikų susirinkimą, ku
riame škotai galėtų įrodyti jų sa
vivaldos Įvedimo neatidėlioti- 
numą.

— Tokio. — Nuo Įsiveržiančių 
kiniečių traukiasi masės pabė
gėlių civilių. Iki Kumchon jiems 
nebuvo leista naudotis geležin
keliais, o ten jie sulaikyti, pa
kraunami Į traukinius ir siunčia
mi į pietus."XT F :.

— Berlynas. — Rytų Berlyne 
veikusios Lenkijos prekybinės 
misijos visi 20 narių per 2 savai
tes visi perbėgo į vakarų Berlyną 
ir nebegržta. ’

Korespondentai Korėjoje
Per visų karo Korėjoje metų 

yra žuvę 8 korespondentai. Dar 
5 yra patekę į nelaisvę arba din
gę. Paskutinis iš jų nelaisvėn pa
teko AP foto korespondentas Fr. 
NoeL
Tonsilų pašalinimas pavojingas

JAV vaikų paralyžiaus fondas 
po ilgų tyrimų paskelbė, kad po- 
liomeličio epidemijos atvejy vai
kai 3 kartus greičiau apsikrečia 
negu tie, kurie tebeturi tonsi- 
las. Beto, pasirodė, kad tonsilų 
nebeturį vaikai 11 kartų greičiau 
suserga poliomeličio forma para
duojančia alsavimo centrus ir 
dėlto mirtinga.

Tyrimai buvo atlikti remiantis 
1946 m. didžiosios polio epidem-i 
jos Minesotoj daviniais.

Kaplanaitės bylų atnaujins
JAV apeliaciniai rūmai gruo

džio 5 d. nutarė Kaplanaitės by
loje dėl šnipinėjimo pravesti 
naują tardymą. Jai jau buvo pa; 
skirta 15 metų kalėjimo. Teismas 
taip pat pripažino, kad FBI ją be
sąlyginiai suėmė nelegaliai, nes 
įtarimas, kad ji gali pabėgti, ne
sąs Įrodytas. -

Ledai iš dangaus
Anglijoje prieš kurį metų pa

kartotinai pasitaikė, kad iš erd
vės nukrito stambių ledo gabalų, 
sveriančių po 14 svarų ir pan. 
Niekas negali išaiškinti jų kil
mės. Paskelbta, kad tai bus grei
čiausia ledas, atitrūkęs nuo lėk
tuvų, kurie apšąla aukštybėse, 
o žemyn nusileidę pradeda atšil
ti. Bet skeptikai nurodo, kad yra 
buvę tokių ledų pasirodymų ir 
tais laikais, kai nebuvo aviaci
jos. Tarp 1857 m. nukrito ledo 
gabalas Į pievą netoli Londono, 
o 1849 m. 25 svarų gabalas Į vienų 
Škotijos farmų.

SPORTAS
Toronto

Paskutiniųjų dviejų savaičių’ 
bėgyje liet krepšininkai išplėšė 
dvi pergales prieš graikus ir uk
rainiečius, tuo pačiu baigdami 
I-jį pirmenybių ratą. Šįmet mūsų 
vyrams einasi jau daug sunkiau, 
nes iš 7 susitikimų laimėjo tik 4.

Prieš Macedonia liet, laimėjo 
54-34 (26-22) pasekme ir prieš 
MUN 48-44 (19-16). Abejose var
žybose liet, atstovavo ir taškų 
pelnė: Mackevičius 11-11, Duliū- 
nas 8-9, Ignatavičius 15-10, Kali- 
batas 2-12, Berčanskas 12-2, Žu
kas 0-4, Naras 4-0. Iš priešų pu
sės geriausi metikai buvo grai
kas Dziro 12 ir Iwanickis 10 (M 
UN).

• Lapkričio 29 d. prasidėjo 
Toronto miesto st. teniso pirme
nybės. Visos komandos buvo su
skirstytos į tris grupes: major, 
senior ir intermediate division. 
Vyties klubas gavo teisę išsta? 
tyti 2 kom. į major ir 1 į senior 
grupę. Pirmoje grupėje susitiko 
abi liet, komandos; laimėjo pir
moji 11-10 ir antrą susitikimą 
prieš Broadview Aces 12-9. II-ji 
komanda dar pralaimėjo prieš 
Ryerson-Press 8-13. Liet, senior 
grupės vienetas nugalėjo Mine 
Safety 19-2 ir ukrainiečius 21-0 
(be kovos).

Lietuvių pirmą rinktinę suda
ro Pr. Gvildys, Raškauskas, Ra
nonis, Duliūnas, Žukas; H-jŠ St. 
Gvildys, Rautenš, Trumpis ir se
nior — Vaičiūnas, Vitembrestas, 
Banelis.

• Didžiausia nesėkmė pra
džioje pirmenybių lydėjo liet. 
Šachmatininkus, nes prieš ukrai
niečius gavo skaudžiai pralaimė
ti — %-5%. Už Vyties klubą žai
dė P. Vaitonis, Matusevičius 
(% t.), Paškauskas, Stepaitis, 
Rimas, Sirutis, o ukrainiečių pu
sėje: Suk, J. Onyščiuk, E. Onyš- 
čiuk, Moskal, Stanko, Trutenko.

Jžg.

Stalinas kaltina Trumanų
Po Trumano spaudos konfe

rencijos, kurioje griežtai pasisa
kė prieš Kinijos užpuolimų Ko
rėjoje, Maskvos “Pravda” iš
spausdino vedamąjį, kuris, kaip 
Maskvos diplomatai spėlioja, 
esąs parašytas paties Stalino. Jo 
pagrindinė mintis, kad užpuoli
kas yra JAV, nes esą jos kariuo
menė buvusi Korėjoje. O jei Ki
nai nori ginti savo kaimyninį 
kraštų, tai jie turi daug daugiau 
tam teisių negu JAV, kuriems 
iki Korėjos 5000 mylių. Truma- 
nas taip kalbus tik dėl to, kad 
norįs karo.

Iš straipsnio daroma išvada, 
kad sovietai dar nelinkę kariau
ti, kad linkę derėtis ir derybo
mis laimėti.

— Kairo. — Gruodžio 7 dienų 
Egipto užsienių ministeris pa
skelbė karo padėties su Vokieti
ja pabaigą. Tas neliečia .galimų, 
reparacijų ar kitokių pretenzijų 
klausimą.

— Bonna. — V. Vokietija rei
kalauja, kad organizuojant vak. 
Europos gynimo armiją jai bū
tų pripažintos lygios teisės su ki
tom 12 Atlanto pakto valstybių 
ir kad būtų leista suorganizuoti 
10 divizijų. Kitoks siūlymas Vo
kietijai esąs Įžeidžiantis.

— Londonas. — Pagal sausio 
1 d. davinius, D. Britanija turi 
685.300 karių — 435.000 regulia
rios tarnybos ir 251.8000 atsar
ginių. Be to, yra 227.900 civilių 
karinėje tarnyboje.

— Hong Kong. — Komunisti
nė Kinija dabar turinti 5 milijo
nų armiją ir pradėjusi mobili
zuoti dar 4 mil. Tada ji turėsianti 
didžiausią armiją pasaulyje. Ma
noma, kad ji bus paskirstyta ats
kiriems uždaviniams — užimti 
kraštus: Korėją, Indokiniją, 
Burmą, Indoneziją, Filipinus, 
Formozą arba paremti vietinius 
“sukilimus”.

— San Francisko. — Peipingo 
radio skelbia, kad korėjiečiams 
turį būti suteikta “daugiau para
mos”.

— Londonas.—Stafford Cripps 
pasitraukus likusion neužimton 
vieton išrinktas taip pat dar- 
bietis.

— Alžiras. — 2000 alžiriečių, 
marokiečių ir svetimšalių legio
ną karių išplaukė į Indokiniją 
gruodžio 4 dieną. '

— Philadelphia. — Rusams 
atomines paslaptis išdavęs šni
pas Harry Gold nuteistas 30 me
tų kalėti.

— Catania. — Etnos ugniakal- 
nis dar tebeveikia ir sudaro pa
vojų vis naujoms gyvenamoms 
vietovėms.

— Vašingtonas. — JAV laive, 
kuris kursuoja tarp JAV ir Ko
rėjos, aptikta net 5 sugadinimai, 
aiškiai rodą sabotažą. Smulkes
nių žinių neteikiama.

— Briuselis. — Belgų Kongo 
uranijaus kasykloje pasireiškė 
komunistų sukeltų sabotažo 
veiksmų.

— Otava. — Kanados vyriau
sybė lapkričio gale eilei firmų 
davė užsakymų už $3.000.000 pa
gaminti karinių reikmenų.
'--------------------- --------- ----------------------

i Užsisakyk ir skaityk i 
religines-tautinės minties pa-1 

• veiksluotą Venecueloš lietu
vių mėnesinį laikraštį 

“TĖVy KELIA”
Prenumeratos kaina metams 

4 doleriai
Adresas: Apartado 369 — Ca

racas — Venezuela S.A.

nĖMKIAV LAIKRODININKAS UEmCdlV; KAZIMIERAS TUTLIS
Taiso vietinių ir vokiškų firmų laikrodžius. Dirbtuvė turi 
dalių vokiškiems laikrodžiams. Laikrodžiai taisomi greitai, 

gerai ir pigiai. Prašome kreiptis ir Įsitikinti.
Atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

EUROPEAN WATCHMAKER
762 Queen St W. Toronto, Ont.

Karas pražudytų demokratijų 
ir gerbūvį

Indijos premjeras Nehru pa
reiškė, kad pasaulio skirstymas 
pagal ideologijas—komunizmą ir 
antikomunizmą — esąs atgyven
tas, vakar dienos dalykas. Žmo
nės, kurie pasaulį taip daliną, 
esą pernykščiai žmonės. Kai 
daugelis atstovų reikalavo, kad 
Indija glaustųsi prie antikomu- 

į — kad ar
tėtų prie Sovietų Rusijos, Neh
ru išvardino visus kraštus, su 
kuriais Indija yra geruose san
tykiuose. Jų tarė nebuvo komu
nistinių kraštų. Prisimindamas 
kritišką padėtį, Nehru pareiškė,

LIETUVIŲ KATALIKIŠKOJO JAUNIMO ŽURNALAS

ATEITIS
ATEITYJE rašo žymiausieji mūsų literatai, visuomenininkai bei 

mokslininkai, tačiau
ATEITYJE turi progą pasireikšti ir jaunos jėgos — pats jaunimas

su savo kūryba. ...
ATEITIES prenumerata metams 3 dol. Garbės prenumerata 10 nistiniH kraštų, o pora

dol. Užsieny — pagal dolerio kursą.
ATEITIES redakcijos ir administracijos adresas:

“ATEITIS” 417 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y. USA

PLAUKŲ TVARKYMO SPECIALISTĖ

MARIA KAPSI
113 MacPherson A v., Toronto, Ont. 

Ilgalaikis sušukavimas — mano specialybė
Individualiai pritaikau šukuoseną. Plaukų dažymas. Blakstienų 

ir antakių dažymas. Plaukų šaknų sustiprinimas.
Prašau užsakyti tel. KI 4585

Kalbu angliškai, estiškai, vokiškai, rusiškai, švediškai.
Garantuotai būsit patenkinti

Tabake ūkiai 
pardavimui

Turiu naujų sąrašų įvairių ūkių su mažais 
“cash” įnašais nuo $4.000

CHARLES POCIUS INSURANCE AND 
REAL ESTATE BROKER

Tillsonburg, Ont. Telefonas 829 J.

kad JAV, jei nori, gali karų tu
rėti bet jis abejėjąs ar po karo 
sukrėtimo galėtų išlikti demo
kratija ir gyventojų gerbūvis.

Su džipu per Atlantą
. Ben Carlin ir žmona liepos 24 

d. iš Halifax išplaukė su per van
denį einančiu — amfibiniu — 
džipu per Atlantą. Rugpiūčio 
gale jie pasiekė Azorus. Tuo

; M. J. CAMPBELL & SON REAL ESTATE 
Perkant namus nepamirškite

Mes Jums padėsim ieškant patogiausio namo su galimai žemiau
siu grynais pinigais Įmokėjimu kiekviename Toronto rajone. 
Skambinkite nuo 7 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Tel. RI 3670 ir prašykit 
p. V. Paima arba iki 9 vai. vak. į Įsthigos centrą telefonu MA 0449 

Kalbame vokiškai, švediškai ir angliškai

NAUJA MODERNI LIETUVIŠKA

Vyriškų rūbu krautuvė
Paltai r kostiumai parduodami gatavi ir siuvami pagal jūsų 

užsakymą. Skrybėlės, megztukai, viršutiniai ir apatiniai 
baltiniai, kojinės pirštinės ir kt.

—- Visų dalykų didelis pasirinkimas —

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

Sav. C. SALMONAITIS

DERBY MEN’S SHOP
Į 2576 YONGE ST. TORONTO Telefonas HY 9624

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

gamybos — prekybos įmonėj

Ari Handicrafts - Waiter Koppel
609 YONGE ST. TORONTO. Telefonas PR 4596

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

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

■x • europietiški baldai ir tt.
Priiman.i užsakymai pagal jūsų asmeniškų pageidavimų

tarpu pasibaigė jų benzinas, kurį 
buvo įsidėję. Jie šaukėsi pagal
bos — 2 bosų benzino, kuriuos 
jiems nuvežė vienas laivas.

— Rangunas. — Vietos anglų 
laikraštis praneša, kad Burmos 
komunistai susitarę su Kinija už 
karinę pagalbą perleisti Kinijai 
šiaurinę Burmos dalį.

NESIGAILĖSI, 
jei pasitarsi prieš pasirašyda
mas namų pirkimo—pardavi

mo dokumentus
Br. SERGAUTIS vertėjas 
tarpininkauja * įvairiose įstai
gose, padeda sutvarkyti imi

gracijos reikalus, daro 
vertimus.

Kreiptis 9-3 vai. p.p.
9 Irene Ave. Toronto. LO 3565

Lietuvis radio mechanikas
L. KOCIUS

949 Dundas St. W. netoli lietuvių bažnyčios. Tel. WA 1691 
priima pataisymui visų rūšių radio aparatus. Darbas atliekamas 

gerai ir sąžiningai. Kreiptis nuo 9 iki 2 vai. popiet.
Pataisymus .palikti galima bet kuriuo metu

Jūsų patogumui nauja

LIETUVIŠKA KIRPYKLA
atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. išskyrus pirmadienius
Skubų ir gerą patarnavimą atlieka prityrę Lietuvos kirpėjai

867 DUNDAS ST. W. (prie Manning Ave.) TORONTO |
Telefonas EL 6954 Sav. Br. Pakėnas Į



=====
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MARGIS DRUGS
JONAS V. MARGIS Phm B.

19 St. John’ s Road (prieš 3131 Dundas St W.) r 
rduodama Penicilin, Streptomicin ir kiti moderniški vaistai.

Paruošiami vaistai pagal receptus
Kosmetika: Yardley”s, Richard Hudnut — Max Factor ect -

IU-9543

Pristatoma į namus 

VISAME TORONTE
Telefonas

MU-9543

UKRAINIEČIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
įsikūrę prieš 27 metus

CARDINAL&SON
166 Bathurst St. Toronto z Telefonas WA 9954

LONDON FURNITURE CO
nas baldų pasirinkimas. Minkšti baldai—parduodami nauji
itnaujinami seni. Kalbame europ. kalbomis

875 Queen St. W. Toronto. Tel. 2010

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

FRANK PSZON
KEAAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

Telefonai:
Įstaigos- AD 3588 Buto: LA 9458
Didžiausias pasirinkimas lietuvių apgyventam rajone 

Čia jūs rasite mandagų ir sąžiningą patarnavimą

Kas nori namus 
arba bizni pirkti

arba parduoti, kreipkitės į mus.
Rasite teisingą ir nuoširdi patarnavimą
Kalbame lietuviškai — klauskite Peter 

ROBERT P. RICE REAL ESTATE
888 College St. Toronto. Tel. LA 1277

CL. EL 6597 849 DUNDAS ST. W. TORONTO

Canada Chrome Furniture
fnas pasirinkimas elektrinių reikmenų. Chromo stalai ir.kėdė:

T“""

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

ST IN SO H’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

ūso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brangenybes 
' Garantuotas darbas ir prieinamos kainas /

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vai. vakaro.

Lietuviška Baldy Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO”

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

“Reiškite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

THE VICTORY FLORIST
estuvių puokštės, vainikai, dekoratyvinės gėlės bei vazonai
av. A. MERKER 576 QUEEN ST. W. TORONTO
> _ ‘ - -------------------------- • . .. -- »----- --- -

Užsisakykite anglis: PARLIAMENT FUEL CO.
♦ Savininkas lietuvis Augustinas Undraitis (A. Underhill)
. Telefonas RA 4414 304 Sackville St. Toronto

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

LAIKRODININKĄ
turinti 30 metų profesinę praktiką 

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

l'-M.,,."“ I .m.' ,

Vyry ir motery rūbų siuvykla

i BARCLAY CLOTHES
^Lietuvis siuvėjas B. KUPČINSKAS diplomuotas 1949 m.
Siuvimo ir kirpimo Akademijos Londone — Anglijoje.

4» DUNDAS ST. W. TORONTO TEL PL 1795

Susirgus kreipkis į

YARMEY CLINIC
slavų Medicinos klinika, vadovaujama Dr. W. I. Yarmey

- 314 Bathurst St Toronto, Ont Tęl. EL 7146

Sau It Ste. Marie, OnL- ^l
Sault Ste. Maris, Ont. lietu

viai vis dar negali pamiršti “iŠ 
piršto išlaužto” atitaisymo spalio 
19 d. “TŽ” Nr. 42(43). J. Sk. ©me
si visai bereikalingo darbo. “Ati
taisydamas” “TŽ” Nr. 38(39) bu
vusių KAS korespondencijų iš 
Sault Ste. Marie, Ont., pasirodo 
tiek smulkmeniškasis, kad už
kliūva visai už neesminių dalykų. 

I Korespondentas K.A.S. rašo, 
kad Sault Ste. Marie, Ont. ran
dasi 130 lietuvių, o J. Sk. “ati
taiso”, kad pačiame mieste apie 
100, o su apylinkėmis mažiau 
kaip 130!!

Kų galvojo J. Sk. rašydamas, 
kad moterys teuždirba $15-17 sa
vaitėje, visai neaišku. Jeigu J. 
Sk. nežinojo, kiek moterys už
dirba, reikėjo pasiklausti tų, ku
rios dirba, čia daugiausia mote
rys dirba valgyklose ir ligoninė
se, kur prie atlyginimo yra duo
damas ir maistas. Paskaičius už 
maistą apie dolerį dienai, tai iš
eitų uždarbis $22-24 savaitėje.

Dėl “SteeL Plant” J. Sk. sutin
ka su K.A.S. Tai ištikrųjų nieko 
negalima pakeisti. Nepriima 
naujų DP ir tiek.

J. Sk. nori labai išgirti chro
mo fabriką “Krumplęntą”. La

ibai gaila, bet tai yra viena iš Įa- 
’ biausiai nepastovių darboviečių, 
į kur padirbus mėnesį kitą, o kar
tais net ir savaitę, atleidžiama.

Pabaigoje J. Sk. pradeda rašy
ti apie kaž kokius blogus reiš
kinius. Dolerių turėti juk ne nu
sikaltimas, o jeigu nesidomi lie
tuviškais reikalais ir “apsikasa 
savame kiaute”, tai ar čia nebus 
kitas reikalas, neturįs nieko ben-

AKIU SPECIALISTAS

L LŪNSKY, R.O

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto

Tėl. RA 3924

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

312 Bathurst St.
Bathurst Medical Building 

Telef. AD 6373 Toronto

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE--EEE)
■ 1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
- B.A., M.D., L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir
7-9 po pietų

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. WA 1344

ra su pinigais.
ADVENTINĖS NUOTAIKOS
Adventas — tai miego laikas: 
Miega visas svietas.
Miega senas, miega vaikas, — 
Nors ir guolis kietas...
Taip žmogelis darbus baigęs, 
Gula lovon kniūpsčias, 
Ir joj miega lyg apsvaigęs, 
Nes tas laikas tuščias.
Miega anglai-kanadiečiai, 
Kinai ir eskimai...
Jokia nuotaika nešviečia,

nybę ardančius straipsnius, o 
bendromis jėgomis siekti bendro 
tikslo—Lietuvos laisves ir ne- 
prikausomybes. J. S.

Quebec, JQne.
Iš 123 pabaltiečiu, kurie iš Šve

dijos atvyko nuosavu laivu, dau
gumoje be vizų, atvyko į Kanadą 
ir buvo sulaikyti OąĄeKuorte, ££ mteglTlma."'“““’ 
jau beveik visi gavo teisę pasilik
ti Kanadoje ir išvažinėjo po Jei aties kada koks svečias, 
kraštą, kur kas buvo numatęs. Giminė senoji, — 
Quebec pasiliko tik pora šeimų, Krenta jie kur nors prie pečiaus

Ir tenais sapnuoja...
19

Mūs jaunimas, kuris baisiai 
Buvo smarkaus būdo, — 
Dabar kartu su senaisiais 
Ėmė ir apsnūdo.
Tie, kur vesti pasiruošę — 
Žmoną gaut norėjo, — 
Parpia kampe atsilošę, 
Arba pastalėje... ,
Ir aukštoji šviesuomenė 
Metė knygas skaitę, 
O rimtai miegoti imas 
Ištisas savaites.
Mūsų žmonos bartis liovės 
Snaudulio pagautos 
Ir užgriuvusios ant lovų, 
Miega lyg paplautos.
Ir mergelė dailiakojė, 
Metė lūpas dažius, 
O vien tik saldžiai sapnuoja, 
Kaip “boisiuką“ išsirašius . . .
žodžiu, ilsis visos sielos: 
Teko joms pavargti...
Nieks vargšelėms nebemiela, 
Tiktai noris knarkti.

kurių, tarpe buvo rasta džiovinin
kų ir viena šeaaaa.jBltfios žvyras 
yra susirgęs -psichiškoj/ Keletą t 
gausių šeimų, kurioms įsikurti 
sunkiam, yra atgabentos į Ajax, 
Ont. pereinamąją imigrantų sto
vyklą,. kol bus surasta darbo.

Šitų atplaukėlių tarpe buvęs 
vienas lietuvis jau apsigyveno ir 
dirba Toronte.

Fort William, Ont ir apylinkės 
lietuvių dėmesiui A i - T”* *• i • rmAloyzas Bačiulis yra The On- 

1 tario Hospital Box 249 Fort Wil-
liam, Ont Maždaug už 4-5 mylių 
esančiame South Neebing.

Lankantiems miela pristatyti 
ligoninės Superintendent J. R. 
Howitt M D., kuris padės.

Paskutiniame .savo laiške pa
stebi, kad ligonį geriausiai pa
veikė savieji, negu moderniškos 
medicinos priemonės.

Reikšdamas padėką nepažįsta-1 
mam kunigui, A. Jones, L. Ke
mešiui, J. Miškiniui ir B. Miški
niui ir kreipdamasis ypač į vie
toj6 gyvenančius lietuvius, 
šau galimai dažniau ligonį 
kyti.

Jūsų 
ligonio 
kiamos 
Apt. 3.

pra- 
lan-

žinios ir sugestijos 
sveikatos stovi yra 
4700 Jeanne D’Arc St.

P. Adamonis.

apie 
lau-

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel.WA9822

SHIFF’S
VALYMAS — 

PROSAVIMAS —
PATAISYMAS — 

Kalbame lietuviškai „ 
909 Dundaš St West. Toronto 

Telefonas ELgin 0649

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St. W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

DANTISTAS 
Dr. EtlAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. EL 6515

ATSILANKYKITE! NESIGAILĖSITE!
‘‘PARK RESTAURANT”

1002 Dundas St W. (pora minučių kelio nuo lietuvių bažnyčios) 
Čia tikrai erdviausioje Toronte lietuviškoje valgykloje

Jūs gausite pigiai, sočiai ir skaniai pavalgyti dideliu pasirinkimu 
lietuviškų ir kahadiškų valgių ir nusipirkti išsineštinai krautu
vių kainomis įvairių maisto gaminių naujai atidarytame delika
tesų skyriuje. • Čia gausite ir nakvynę.
Atidaryta nuo 6 vai. ryto iki 11 vai. vakaro. Tel.. ME 0023 

Su pagarba sav. A. Šmigelskis

Šumnūs pobūviai užmigo,
Su visa šeimyna ... ’
Kada kelsis šis pasaulis, — 
Viens Dievulis žino...

Pasaulio kalbos
Pasauly yra apie 2.889 gyvųjų 

kalbų ir apie tiek pat mirusių. 
Daugiausia žmonių kalba kinų 
kalba—per 450 mil. žmonių. To
liau seka anglų kalba—230 mil. 
Prancūziškai tekalba 50 mil.

Kartų tėvas ir mokytojas į 
Kremlių pasikvietė po atstovą 
iš visų plačioje tėvynėje gyve
nančių tautų. Norėdamas patirti, 
kaip vertinama jo veikla, Stali
nas paklausė juos, kaip jie verti-1 »<** ***
na Sovietų Sąjungos gyvenimą. Į užtiko tik jo jaunėlį sūnų. Repor- 
ką ten randa girtino ir kų taisy- teriai, žinoma, nepraleido progos 
tino. su juo pasikalbėti. O reportažai

Visi iš dalyvių, kad ir nedrįs- gavosi gana “linksmi”, 
darni atvirai pasakyti, vis reiškė 
tokių ir kitokių pageidavimų, 
nurodinėjo, ko kaikurie piliečiai 
ilgisi, paprastai pasmerkdami jų 
neišmanymų. Tik vienas žydelis 
nerado nieko taisytino ir nieko 
nebuvo girdėjęs, kad kas skųs
tųsi.

— Ui, drauge Staline, juK vis
kas puikiausia. Liaudies suprati
mas kyla, penkmečio planų re
zultate gyvenimo lygis pakilo 
jau kelis kartus ir netrukus pra
lenks kapitalistinius vakarus/..

Pasibaigus- apklausinėjimui, 
Stalinas tarė: , „ . p

— Ačiū draugai. Visus prašau 
sekretoriui įteikti savo tikslius 
adresus. O ypatingai blaivų 
žvilgsnį parodžiusį draugų Joselį 
Dovydovičių norėčiau apdovano
ti. Sakyk, drauge, ko norėtum?

— Ui, drauge Staline, bet . aš 
nedrįstu prašyti. Ąš bijau. .

— Sakau tau, prašyk drųsiai ir 
gausi!

— Aš, aš, drauge Staline... 
norėčiau gauti užsienio pasą, su 
teise išvažiuoti į JAV.

— Gerai, — tarė apsiblausęs 
Stalinas ir išėjo.

Dovydovičius ištikrųjų gavo 
pasą ir leidimą išvykti per Vla
divostoką. Jis išvažiavo, bet JAV 
nepasiekė. Prie pat Baikalo, trys 
emgebistai, nebodami protestų ir 
dokumentų, išvedė jį iš vagono 
ir... pasiuntė į Lenos aukso ka
syklų stovyklą.

Rimtas reikalas
Dar nesenai vedęs gydytojas 

bičiulių pakviečiamas telefonu 
kaip 4-tas lošikas bridžo partijai. 
Žmonelė, pastebėjusi, kad ren
giasi išeiti, taria: *

— Ar išeini, brangusis?
— Gaila, taip, brangioji. Labai 

rimtas reikalas. Ten jau yra trys 
gydytojai.

pasikalbėti; su šių metų Nobelio 
taikos premijos laureatu Ralph 
Bundle, gavusiu tq premijų už 
sėkmingą tarpininkavimą Pales
tinos karui užbaigti, namuose jie

su juo pasikalbėti. O reportažai

Nudžiugęs galįs duoti pirmą 
savo gyvenime pasikalbėjimą, 
berniukas pareiškęs:

— Tėvelis beabejo gali džiau- 
tis taikos premija. Bet man ro
dos, prieš taikindamas tautas, 
tėvelis turėtų pasiekti ramybės 
mūsų namuose. Čia gi padėtis 
gana rimta. Aš nuolat pešuosi 
sū a|tūonic>Iikamete seserim Joa- 
na, fcuiri turi nepakenčiamų cha
rakterį ir taip pat nuolat kivir-

siekti.
‘Atsakymas, atrodo, 10 metų 

berniukui per gudrus. Žurnalis- 
tas, matyt, pats viską suformula- 
Vp, iš jo davinius sužinojęs.

Restorane
Lankytojas į kelnerį:
— Žiūrėk, tamsta, jūs. skelbėte 

spaudoje, kad restoranas nuo va
kar dienos tvarkomas kito vedė
jo, bet, kaip matau, vedėjas yra

Kelneris:
— Taip, mielas pone, vedėjas 

yra tas pats, bet jis tik ką vedė...
Meškerės masalas

Nesenai vedęs vyras gauna iš 
krautuvių sąskaitas už žmonos 
rūbus, pirktus dar gerokai prieš 
vedybas.

‘ — Bet man nepritiktų mokėti 
šias sąskaitas,—sako vyras.—Ar
gi reikalaujama iš žuvies, kad 
apmokėtų už meškerės masalą 
su kuriuo ją priviliojo sugau- 
nant?

Nauji kėliai
Senuosius siaurus kelius, ku

riuose vos du vežimai tegailėjo 
prasilenkti nesusidūrę, pakeitė 
puikūs’platūs plentai, kuriuose 
vienu metu gali susidurti bent 6 
ar 8 automobiliai. .

BR. BUKOWSKA, R.O.
AKIŲ SPECIALISTĖ

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

55 St. John’s Rd. W. Toronto 
kampas 94 Laws St.
Tel. LYndhurst 0052

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

LIETUVIŠKA MOTERŲ 
PLAUKŲ KIRPYKLA

JANET’S BEAUTY SALON
Skambinkite: GE 6620

346 Broadview Ave. Toronto 
Sav. J. Viliūnienė 

Atidaryta kasdien 9-9 vai.

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas
496 Queen St. W. 

(prie Denison Ave.)
Tel. WA 5232 Toronto

Lietuvis fotografas A. GARBENIS
LAFAYETTE STU DIO 2182 Dundas St W. Toronto

laikina nuolaida — vestuvių nuotraukos Q 4 fl „X
Naujai atvykusioms lietuviams V llifcllltj

Prieš ateidami, skambinkite ‘telefonu: KE 5364

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų:

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos, 

• krosnys ir tt

Kalbame slavų kalbomsi
—•——- -----------

HOLLYWOOD CLOTHING
Nauji ir dėvėti vyriški žiemi
niai PALTAI ......... $5-$50
Vyriškos SKRYBĖLĖS po $5 

Pasirinkimas iš 8 spalvų 
500 dėvėtų ir naujų kostiumų 

specialus išpardavimas 
nuo $ 8 ligi $ 40 

270 Queen St W. 
(prie Beverty) Toronto

LIETUVIŠKAI KALBĄS KAILININKAS
. Parduodami gatavi, ir siuvami pagal Jūsų. užsakymą kailiaL A 

Kailinių taisymas ir persiuvimas.
' Duodama lengvam iŠsimokėjimui

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

LIETUVIAI, kas norite pasidaryti lengvesnį 
gyvenimą ir užsitikrinti rytojų

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

ŪKIŲ PIRKIMO SĄLYGOS: Įmokama sutarta suma, o
išmokėjimas -— % nuo metinių tabako pajamų

J. W. K O CIU K REAL ESTATE BROKER
Platesnių žinių kreiptis į V. Treigis, R.R. 1 Simcoe, Ont.

Tel. 9 ring 2, Delhi, Ont.

Lietuvis Radio Technikas
taiso įvairius ; radio aparatus. Paima'ir pristato į namus 
Skambinkite Tel. RO 3973 &uo 6 iki 9 vak vak.

ALGIS STANĖNAS, 181 BLACKTHORN AVE. TORONTO

RUTH FROCKS
Moteriškos suknelės, kostiumai, paltai, apatiniai, kojinės ir kt

Duodame lengvam iŠsimokėjimui
>

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

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

BEAVER BREAD LIMITED
103 Lightbourne Ave. Toronto

Našia lietuviška valgykla Restaurant EUROPA 
..... Didžiausias pasirinkimas įvairių patiekalų 12-18 rūšių 

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

Pirmos eilės lenkiška rankinė 
SKALBYKLA - WOODBINE HAND LAUNDRY 

RŪBŲ VALYMAS. Mes paimame iš namų ir pristatome. 
Darbas garantuotas. Kainos neaukštos.

205 Euclid Ave. (prie Dundas St), Toronto, Ont TeL AD 0360

A. RUSENO LIETUVIŠKA AUTO REMONTO DIRBTUVĖ

Intersection Body & Fender Repair 
“Dulux” ir “Duco” dažymas. Radiatorių sutvarkymas ir kt 

2692 DUNDA ST. W. TORONTO, Ont TeL RO 1509
___ — ----- ----- ----------- . » -f- _____ _____ — .... V“' - < •



i

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 1950. YIL H — Mr. M («)
ĮTTT

TOKCNTO, Cnt.
Bendros Kūčios

Bendros Kūčios Toronto lietu
vių parapijos salėje įvyksta gruo
džio mėn. 24 d., sekmadienio va-

Pamaldos už ax preL 
Pr. Penkauską

kurie norės bendrose Kūčiose

Toronte lietuvių parapijos baž
nyčioje įvyks ateinantį šeštadie
nį, gruodžio 16 d., 9 vai. rytą.

dalyvauti, pasistępgtų užsiregist- Ateitininkų 40 metų jubiliejaus 
..............  ■ 1 , minėjimas

. Šiais mtais sukanka 40 m. nuo 
organizacija^ įsikūrimo.' - į rpa prOga Toronto at-kų kuopa š.

m. gruodžio 17 d. 5 vaL p.p. Šv. 
Elenos salėje, Dundas ir Lans
downe gatvių kampas, rengia 
viešą paskaitą, kurią laikys iš 
Amerikos atvykęs prof. Pr. Pa- 
dalskis.

Malonūs tautiečiai kviečiami 
kuo skaitlingiau dalyvauti.

At-kai 9 vai. 30 min. iš ryto 
renkasi pamaldoms ir dalyvauja 
bendroje šv. Komunijoje.

T. At-kų kuopa.

ruoti iš anksto lietuviškų knygų 
kioske parapijos salėje, įmokant 
už asmenį 1 dol. *“" 
pat, kad nemaža lietuvių į bend
ras Kūčias atvyks iš provincijos 
(miškų ir kasyklų), atvykę pra
leisti švenčių Toronte.

Rūbų rinkliava
dar kartą ir paskutinį pratęsia
ma. Kas nespėjo, dar gali su
šelpti rūbais, o jų neturintieji 
pinigais Vokieitjoje vargstančius 
lietuvius. Aukos dar bus priima
mos gruodžio 16 d. 4-7 vai. lie
tuvių parapijos salėje. Tenelie- 
ka nei vieno neatlikusio savo 
tautinės pareigos.

ML Bičiulių dr-ja.

Sekmadienį, gruodžio mėn. 17 
d., pirmą valandą po pietį}, pa
rapijos salėje įvyksta KLS To
ronto skyriaus susirinkimas.

M. Dervinis sveiksta
Torontiečiams gerai pažįsta

mo lietuvio Mykolo Dervinio 
sveikata visai pagerėjo. Po dvie
jų gana sunkių operacijų p. Der
vinis iš ligoninės grįžo į savo 
namus ir greitu laiku tikisi visiš
kai pasveikti.

Filmą
Sekmadienį, gruodžio 17 d. pa

rapijos salėje 3 ir 8 vai. rodoma 
muzikali filmą “Maytime” su 
garsiąja dainininke Jeanette 
MacDonald ir Nelson Eddy.

.1'1

Tvarkinga lietuvių šeima, turin
ti $1.500, ieško bendrininko na
mui pirkti. Skambinkite p. Alek

sui po 5 vai. vak. teL LL 5529

Dėmesio Toronto berniukai M€NTKEAU Cue.
Vakarienė geradariams < grąžintų savo siuntėjams, kad 

pagerbti tie galėtų grąžinti rengėjams
VARŽYBAS

— “Tėviškės Žiburių” sekantis numeris bus padidintas, bet jo 
kaina bus ta pati — 10 centų. Kadangi tai bus bendras Kalėdų ir 
Naujų Metų numeris, tai jį galima bus platinti per abi šventes, 
taigi net per 4 šventadienius, kurių metu bus daug progų — pa-

vaikštant po butus.
Tam, katras iš platintojų daugiausia numerių parduos, “Tė

viškės Žiburių” bičiulis p. Petras Alekna paskyrė premiją — $5. 
Gavusi platinimo davinius, premiją išmokės “Tėviškės Žiburių” 
administracija. Platintojams, be to, bus išmokėtas nuolat duo
damas platinimo procentas — 10% laikraščio kainos.

Berniukus prašome iš anksto užsirašyti veržyboms “TŽ” admi- 
nstracijoje, ją aplankant arba telefonu AD 4265. Iš čia — 941 Dun
dės St W. —• reikės pasiimti ir laikraščius. Galima bus atsiimti jau 
nuo gruodžio 20 dienos, trečiadienio.

Jei atsirastų kas galėtų suorganizuoti platintojus varžyboms 
ir kitose kolonijose, prašome mums tuojaus pranešti.

“TŽ” administracija.

SU ŠIUO “T.Ž.” NUMERIU ATIDAROMALietuvių tėvų susirinkimas
Praeito sekmadienio lietuyių 

tėvų susirinkime parapijos salė
je lituanistinės mokyklos Tėvų 
komiteto vardu tėvams praneši
mą padarė komiteto pirmininkas 
Pusvaškis. Savo pranešime p. 
Pusvaškis nurodė, kad lietuvių 
vaikams eglutė galutinai nusta
tyta rengti sausio 7 d., sekmadie
nį. Tėvai, turį vieną vaiką, įsi
registruodami sumoka 1 dol., o 
už du ar daugiau vaikų iš viso 
įmoka pusantro dolerio. Be to., 
jau yra eglutės ruošimo reikalu 
gauta 200 dolerių auka. Eglutės 
proga yra numatytas vaikų vai
dinimas, kuriam vadovauja re
žisierius J. Jagėla.

Savo ilgesniame žodyje, Anta
nas Rinkūnas, kėlė klausimą lie
tuviškosios mokyklos darbe iš
plėsti dainavimo programą, 0) 
taip pat lietuviškųų eilėraščių kas savaitę sugebėjo reguliariai ma advento sąlygose. Čia pir- 
mokymą. Kiti kalbėtojai kėlę lankyti skaitytojus, beabejo, ne miausia “TŽ” administratorius 
didesnį vaikų bendravimą įvai- vien jų darbo dėka, 
riomis progomis.

Po tėvų susirinkimo, tuojaus talkininkų,' rėmėjų ir bičiulių jant — perskaitė savo paruoštą 
sekė filmą iš misijonierių gy- -
venimo' Kinijoje.

„ŽIBURIU“ Bendroves
z Z .4.. . • s:

Spaustuv e
Atliekami visų rūšių spaudos darbai.

941 DUNDAS St. W. TORONTO, Ont. Telefonas AD 4265
, !■" nUR. ■ I > ą-—i—

“T. Žiburiu” metinis pobūvis
“Tėviškės Žiburiai” ne iš kel-jp. Simanavičius ir hamiltoniškis 

mo kas savaitę išspiriami. Tetų- 
rėdami vos du apmokamus dar
bininkus, “TŽ” jau ištisus metus

p. Matkevičius. f
Po kalbų buvo prieita prie 

linksmosios dalies, kokia įmano-

. “TŽ” turi ; Prakapas dviem atvejais—pro- 
gausią idealistų bendradarbių, tarpy užkandžiaujant ir girkšno-

“TŽ” humoristinę laidąą, skirtąšeimą, įgalinančius atlikti visą 
sudėtingą laikraščio leidimo specialiai pobūviui. Politinių,
darbą. Iš trijų pagrindinių dar- ' visuomeninio ir “TŽ” aktualijų 
bo sričių — redagavimo, spaus-Į humoreska visus maloniai nutei- 

. x.. v. -v v. dinimo ir administravimo bei
S ekspedųavimo - tuo tarpu po 

ganaus hgomus. Įvamu religi- tik pirmosios'dvi. 0 adm-inistra.

Aplankykime ligonius

gražus- -paprotys aplankyti ser- 

niu, tautinių organizacijų bei pa
skiri asmenys Kalėdų švenčių 
proga lanko ligoninėse esančius

vieną pastovų darbininką teturi

vimo bei ekspedijavimo darbas 
yra atliekamas vien, pasišventė- 

. . • , . įlių talkos.ligonius, juos suramindami ari ■ ,
atnešdami dovanėlių šventėms. Į Užbaigiant pirmuosius darbo 

Gera būtų, kad ir lietuviai pri- metus, “TŽ” leidėjai praeitą šeš- 
silaikytų šio gražaus papročio, tadienį visą gausią artimųjų ben- 
ir nepamirštų savo nelaimingų dradarbių, talkininkų ir rėmėju Į 
tautiečiu ligos patale. Šiuo me-U . , . ' ...— - . ° H. i seimą sukvietė šeimyniškam po

būviui į Toronto liet, parapijos 
salę. Atsilankė kaip svečiai taip 
pat Generalinis Konsulas p. min. 
GylySį Toronto LB Apylinkės 
LOK pirmininkas Simanavičius, 
keletas kitų svečių, o bičiulių net 
iš Hamiltono. Gavosi solidus per 
80 žmonių būrelis.

. Kiekvieno įėjusio į salę dėmesį 
maloniai traukė gražiai papuošti 
valgiais ir alučiu bei vyneliu pa
krauti stalai, paruošti LKMoterų 
Mergaičių sekcijos kulinarijos 
kursų, vedamų p. Zdaržinskie- 
nės. Kiek pasivaišinus, pesveiki- 
no svečius ir pasidžiaugęs “TŽ” 
nueitu pirmuoju kelio tarpu, vi
siems, kas parėmė tą darbą —- 
rėmėjams, bendradarbiams, tal
kininkams, darbininkams bei bi
čiuliams — leidėjų vardu pareiš
kė adėką Kanados Liet. K. Kul
tūros Draugijos pirmininkas p. 
Sakalauskas. Po to, protarpiais 
užkandžiaujant ir gurkšnojant 
alutį, ar apibūdinant darbo są
lygas bei ateities užsimojimus ar 
reikšdami linkėjimus, dar kalbė
jo: redaktorius, p. min. Gylys, 
spaustuvės “Žiburiai” bendrovės 
pirmininkas Rinkūnas, latvių at
stovas p. Skudra, rėmėjų vardu 
p. Jokubynas, klebonas kun. 
Ažubalis, apylinkės LOK pirm.

TŽ” leidėjai praeitą šeš-

Gruodžio 2 d. įvyko Montrealio ' Pe-Pardavimui. Dabargi salėje 
v i mr •• ■ * -..-s i buvo nemaža tuščių vietų, o dau-apyhnkes LOKo iniciatyva ruoš-1 .. ^1,^,1; „JL♦£; rvorrorkti * gy150 norinčiųjų dalyvauti grjzo

Maldos žygis taikai išmaldauti
Popiežius Pijus XII gruodžio 

6 d. paskelbė encikliką dvasiški- 
jai pradėti maldos žygį taikai iš
maldauti.

Vatikane dabartinė padėtis 
laikoma taip rimta, kad encikli
ka buvo parašyta ir paskelbta tą 
pačią dieną. Matyt, buvo bijo
masi, kad net jos paskelbimas 
gali būti sutrukdytas.

— Otava. —- Nord Star trans
portinė eskadrilę, įjungta į oro 
tiltą per Ramųjį vandenyną, pa
darė jau 100 kelionių į Japoniją, 
sukardama daugiau 1.000.000.000 
mylių.

Mielus idėjos draugus

p-lę ONĄ G E D MINA IT? ir
. kuopos valdybos narį p. V L A D Ą KEŽI, 

sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir linki gražaus gyvenimo

Hamiltono Ateitininkai

KANADOS ŽINIOS

toji vakarienė pagerbti senuosius -- .. . - - a j-
lietuvius, padėjusius tremti- nUO namo. Dar dau-utwuviu», p į klaidų padare patys trem-
mams įsikurti Kanadoje. Tai bu- »nia. ar vi.
vo neeilinis Montrealio lietuvių 
susibūrimas. Tur būt, pirmą kar
tą prie vieno stalo susėdo įvai
riausių amžių, pašaukimų, pa
žiūrų senieji ir naujieji Montrea
lio lietuviai. Aušros Vartų para
pijos salė įstengė sutalpinti apie 
450 žmonių, o geras trečdalis j 
nepakliuvo dėl vietų stokos. Gir
dėti, kad kai kuriems LOKo pa
reigūnams, vykdžiusiems įeinan
čiųjų kontrolę, dėl didelio nega
lėjusių patekti į salę skaičiaus, 
teko net nemalonių pastabų su
silaukti.

* Vakarienę pradėjo parapijos 7 d. vėl pradėjo darbą. Darbinin- 
klebonas kun. J. Kubilius trum- kai streiką laimėjo: gavo 12 et. 
pa malda. Valgiais gausios va- vai. priedą sekantiems metams, 
karienės metu senųjų nuopelnus 2% et vai. priedą už praeitus 
apibudino p. P. Lukoševičius, metus, 44 vai. vietoje buv. 48 vai. 
gražiu susibūrimu pasidžiaugė ir savaitėje ir po trijų metų darbo 
pakvietė visus lietuvius į bendrą dvi savaites atostogųų. Minima- 
darbą kun. J. Kubilius, daugelį ■ lūs atlyginimas dabar $1.05 vai. 
vakarienėje dalyvavusių ir neda-: Derybų pabaigai tarpininkavo

tiniai ar tai savo geradarių vi- 
sai nepakviesdami, arba tatai at
likdami netinkama forma, dėl ko 
jų santykiai po šios vakarienės 
ne pagerėjo, bet pablogėjo. Ta
čiau bendrame rezultate visi šie 
dalykai yra maži ir apyl. LOKo 

į iniciatyva tremtinių ir sekiųjų 
(lietuvių suartinimui reikia svei
kinti. L.

Pasibaigė streikas
Penkias savaites streikavę Ca- 

: nadian Tube and teel Co įmonės 
1 darbininkai Montreale gruodžio

lyvavusių geradarių išvardino ir 
jiems padėkojo p. J. Kardelis, 
sėkmės naujajai parapijai palin
kėjo kun. J. Bobinas. Senųjų var
du gražiai atsiliepė KLB LOKo 
pirm. p. P. Juškevičienė, p. M. 
Arlauskaitė, p. Žemaitis. Užbai
gos'žodį tarė Montrealio apyl. 
LOKo vicepirmininkas p. S. 
Kęsgailą, pasiūlydamas persikel
ti jauniesiems į viršutinę salę šo
kiams, griežiant Lituanica or
kestrui.

Bendrai, vakarienė praėjo ge
roje nuotaikoje ir dalyvavusiems 
paliko kuo geriausius įspūdžius. 
Tačiau, kaip ir visada, pasitai-
kė ir trūkumų, pav., buvo asme- laipsniui gauti, 
nų, daug pasidarbavusių tremti
nių labui, bet nepakviestų. Mat.

Quebec prov. Darbo ministeris 
A. Barrette. Įmonėje dirba ir di
delis lietuyių skaičius. L.

— Kaip girdėti, gražų N. Me
tų sutikimą žada ruošti Aušros 
Vartų parapija.

— Aušros Vartų parapijos kle
bonas J. Kubilius, S.J., pradėjo 
kalėdojimą ir parapijiečių sura
šymą nuo Ville Lasalle.

— Aštuonias savaites sirgęs 
dėl koios nervo sutrenkimo p. 
K. Toliušis jau pasveiko.

— Prof. Br. Povilaitis McGill 
universitete dirba antrus metus 
ruošdamas mokslinį darbą apie 

i piktžoles, magistro (master)

— Kun. J. Kubiliaus, S.J., ve
dami prancūzų kalbos kursai su-

tu Toronte yra keletas sunkiai 
sergančių ligonių, kurie randasi 
sekančiose ligoninėse arba sveiks 
tančiųjų namuose.

1. Weston sanatorija:
• Sakalauskas, Dalkus L 

(2 pastarosios moterys) 
Ruzgė yra ypatingai blogoje pa
dėtyje. Jo žmona su trimis ma
žomis dukromis gyvena Pembro
ke. Jos adresas: Mrs. Ruzgė, 89 
Pembroke W. Pembroke, Ont.

2. Queen Elisabeth ligoninė: 
Aleksandras Slanina: jau virš 
metų guli raumenų paraližiumi.

3. Our Lady of Mercy: Stasys 
Vaitekūnas ir ten pat antrame 
aukšte su abiems amputuotomis 
kojomis lietuvis Seigevičius.

4. Besitaisančių namuose, 9 
Glebe St. E., jau pusė metų kaip 
guli lietuvis Jakubauskas, ku
riam po sunkios galvos operaci
jos teks dar ilgai būti gydyto- 
jųų priežiūroje.

Pagaliau, savo privačiuose na
muose, jau apie dešimt metų ser
ga lietuvė Parukevičienė: 141 
Gorevale Ave.

Tikėkime, kad sveikieji lietu
viai, besiartinančių švenčių pro
ga, be asmeninio sau džiaugsmo, 
laukiamo švenčių proga, nepa
šykštės juo pasidalinti su sergan
čiaisiais savo krašto žmonėmis.

Ruzgė, 
Saikus 
Ponas

kė. Įspūdis dar buvo padidintas 
redakcinio kalektyvo nario V. 
Kastyčio perskaitytos jo satyros 
apie diktatoriaus mirtį.

P. Skudra visus keliais atve
jais nufotografavo prie stalų ir 
grupėje, o pabaigai buvo parody
ta neilga muzikinė filmą iš gar
siojo dirigento Toscanini diriga
vimo.

Deja, tos naktys taip trumpos! 
Nejučia atslinko pusiaunaktis, 
ir reikėjo ’ skirstytis namučių. 
“TŽ” šeima džiaugėsi, galėjusi 
vieną kartą susitikti beveik vi
sa—buvo ir tokių, kuriems gyve
nimiškos aplinkybės tą vakarą 
neleido kartu būti. Džiaugėsi pa
sikalbėjusi, pasitarusi aktualiais 

i reikalais, savitarpy arčiau susi- 
i pažinusi, nes šiaip — dirbant ats
kirose srityse — visiems susitikti 
mažai tetenka. Gaila, kad darbo 
sąlygos — na, ir ištekliai — ne
leidžia dažniau taip susirinkti ir 
atgaivinti savojo entuziazmo iš
tekliaus. St.

Pertvarkomi mokesčiai ! Gruodžio 8 d. pasibaigusi pro- 
_ ’ . .. . , ivinciju ūkinė konferencija, rei-

Kanados o provincijos ir da- ^alauj an t anoms 5 provincijoms, 
bar renka mokesčius nuo perka- nutarė įnešti. įstatymus pataisą, 
mų prekių: Newfoundland—3%, kuri leistų anuos mokesčius pa-

kiekvienas jų pagalbos sušilau- silaukė didelio skaičiaus dalyvių, 
kęs pagalvojo, kad tie ir be jo tik gaila, kad ne visi įstengia re
gaus bent dečimt kvietimų... guliariai juos lankyti. Tačiau 
Tokiais atvejais rengėjams r ei- kursantų daroma pažanga didelė, 
kėjo apsi.',.iūrėti ir kvietimus pa-! — Montreališk-is Dr.- 
siųsti apyl. LOKo vardu. Nebu- gaila sėkmingai atlieka meet 
vo paskelbta, kad kas-gavo po stažą Regina, Sask., ir pavasarį 
kelius kvietimus, nereikalingus vėl žada grįžti į Montreal!

gaus bent dečimt kvietimų.

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BY.L.A.?
MES SUTEIKIAME JUMS

TEISINĘ—KALBINĘ PAGALBĄ
Tvarkome imigracijos, pilietybės, palikimų bylas; sudarome 
darbo, buto garantijas, dokumentus, patvirtintus vertimus; tar
pininkaujame nuosavybę perkant, parduodant; atstovaujame 
gnonėse, įstaigose; teikiame visokeriopą informaciją; giname 
Kanados ir kt kraštų lietuvių interesus. Jums patarnavimus at
lieka teisininkai ir kalbininkai, studijavę Amerikos ir Europos 

, universitetuose.

JONAS J. JUSKAITIS
407 Dundas St. Wn Toronto, Ont, Canada. Telefonas PL 4880

New Brunswipk—4%, Quebec— 
2% ir dar 2% savivaldybei, o ka- 
kuriais atvejais dar 1% švieti
mo reikalams; askachewan—3% 
ir Br. Columbia — 3%. Kadangi 
konstitucija neleidžia provinci
jų valdžiai rinkti betkokius ne
tiesioginius mokesčius, tai mo
kesčiai už prekes negali būti ren
kami nuo .pramonininkų, urmi
ninkų ar betkokiu pardavėjų— 
tokiam a t vėjy jie būtų netiesio
giniai mokesčiai, — tai jie ren
kami nuo pirkėjų. Beabejo, kad 
tai sudaro blogą įspūdį. Beveik 
kiekvieną, net mažiausią prekę 
perkant — mokesčių ir tos pro
vincijos neima tik nuo maisto ir 
nedaugelio kitų prekių — prime
nama, kad yra mokesčiai, pirkė
jas dažnai nustemba, kai reikia 
mokėti daugiau negu pasakyto
ji kaina. Šitoje sistemoje parda
vėjai ištikrųjų yra provincijos 
mokesčių rinkėjai.

versti netiesioginiais, t.y. imti iš 
pramonininkų arba iš urminin
ku. Tuo būdu mokesčius renkan
čiose provinęijose specialios 
rinkliavos nuo perkamų prekių 
išnyks, bet pakils atatinkamai 
prekių kainos.

Mūsų geram bičiuliui , . . - z

CEZARIUI VAIČIKONIUI >
mirus, skaudžioje liūdesio valandoje fo žmoriai5!^^!
reiškiame nuoširdžios užuojautos.

Br. ir St. Bujokai.

Sovietų Rusija nemoka 
doleriais

Kanados International Niekei 
Company iš Suomijos gaudavo 
kasmet po $3.000.000 už Petsamo 
įmones. Kai Petsamo perėjo So
vietų Rusijai, ji perėmė Suomi
jos įsipareigojimus ir iki praei
to balandžio mokėjimo ratos mo
kėjo auksu arba doleriais. Ta
čiau tą ratą sumokėjo jau tik

Įlumbijoje. Quebece pakilo nuo 
I 45.400 iki 49.600, Ontario nuo 
: 38.300 iki 41.600. Toronto bedar- 
i biu ©skaičius nuo 9.434 pakilo 
j ikf 10.172.

Pakels mokesčius
Vyriausybės kalbėtojas pareiš

kė, kad krašto gynimo išlaidos, 
o kartu ir biudžetas, taip paki
lo, kad ateinančiais metais be 
pakėlimo tiesioginių mokesčių 
čiu metu biudžetas numatomas 
nebūsi ągalima išsiversti. Sekan- 
3 bil. dol. Šiemet yra—$2.654.- 
000.000. Krašto gynimo išlaidos 
nuolat augančios: 1947-8 biudže- pusę sumos doleriais, o antrą pū
liniais metais buvo $195.000.000, sę svarais. Kompanija iškėlė by- 

. ....... .... __ kurią parėmė Kanados vy
riausybė, bet Sovietu Rusija spa-, 
lio mėnesio ratą vėl apmokėjo Azij°s ^tsilikusiems kraštams 
per puse svarais. Kompanija bu- P^emti, bet neparemianti atsili- 
vo norėjusi neimti, bet netikros kusių pajūrio provincijų. New- 
pasaulio padėties akyvaizdoje, f°undlandieciai isvykstą į kitas

Dėmesio darbininkėms-ams
• - .i ■

Kurie dirba moterų, mergaičių ir vaikų drabužių siuvyklose

Tarptautinė Moterų Rūbų Siuvėjų unija šiuo skelbia, kad ji 
kviečia visus, toje srityje dirbančius, dėtis kartu ir bendromis pas
tangomis pasiekti 1. didesnį atlyginimą, 2. darbo apsaugą, 3. ap
saugą nuo nelygaus traktavimo dėl darbininko tautybės, 4. tą 
patį atlyginimą už tą patį darbą, 5. daugiau apmokamu atostogų, 
6. didesnį atostogų atlyginimą, 7. pensijų fondą,'8. ligos pašalpą, 
9. ligoninės apmokėjimą.

Mes, organizuoti darbininkai siekiame šių devynių punktų jau 
dabar ir norėtume, kad ir Jūs pasinaudotumėte šia nauda kartu 
su mumis. Ta pačia proga mes norime Jus painformuoti, kas mes 
esame:

1. Mes turime 425.000 narių JAV ir Kanadoje;
2. Mes esame tarptautiniai žinomi ir sunaudojame daug 

lijonų dolerių kasmet įvairiems labdarystės darbams;
3. Mes esame gerai žinomi kaip priešingi komunistų partijai;
4. Su mumis skaitosi JAV, Kanados ir yiscvrpasaulio laisvųjų

demokratijų valdžios; . f f ?—
5. Mūsų unija, t y. ILGWU, buvo pirmoji darbininkų organi

zacija, kuri prašė Kanados vyriausybę leidimo atgabenti į šį krašto 
siuvėjus, išblaškytus po Europą karo pasėkoje. Mes nusiuntėme 
į Europą specialią komisiją iš unijos narių, ši komisija Europoje 
parinko keletą tūkstančių visų tautų siuvėjų, esančių DP sto
vyklose ir atgabeno juos į Kanadą. Mes norėjome, kad Jūs galė
tumėte džiaugtis mūsų krašto laisve.

Mes kviečiame Jus prisijungti prie mūsų ir tuo užsitikrinti 
padorų pragyvenimą.

Užmegskite ryšius su unijos įstaiga dar šiandien
Mes džiaugsimės Jums padėję ,

ILGWU 346 Spadina Ave. TeL EL 7036 9 a.m. — 8.30 p.m.

mi-

1948-9 $384.800.000, 1949-50 — ■ 
$987.400.000. Kiek ištikrųj ųrei- j 
kės sekančiais metais, sunku, ( 
esą pasakyti.

Kanada pirmenybę teikia 
krašto gynimui

Valstybės turtų ministeris 
Winters pareiškė, kad Kanados j 
vyriausybė tęs išteklių mobili
zavimą krašto gynimo reikalams. 
Niekas nežinąs prieš kokiuos už
davinius Kanada atsistos besi- 
niaukiančių politinių horizontų 
pasėkoje, bet esq aišku, kad kraš
to gynimo reikalams tenka skirti 
daugiau dėmesio negu civiliams.

Newfound landas reikalauja 
paramos

Dominijos provincijų konfe
rencijoje Newfoundland© prem
jeras Smallwood, tas pats, kuris 
prieš 2 metus pravedė savo kraš
to prisijungimą prie Kanados, 
karštai priekaištavo centro vy
riausybei, kad ji skirianti sumas

• A • • i ♦*! v«

visdėlto apsisprendė, kad geriau 
gauti svarus negu, galbūt, nieko.

provincijas. Vien Toronte jų esą 
25.000. Per tuos dvejis metus 
Newfounlandas netekęs 5000 

1 žmonių. Bet jie nenorį visi persi
kelti į Kanados kitas provincijas. 
'Jie norį sukurti ir išvystyti savą 
pramonę, norį duoti darbo savo 
žmonėms, o tam reikią paramos, 
kad būtų galima padėti pagrin
dus krašto ūkiui.

Ir Kanada uždraudė 
eksportą į Kiniją

Prekybos ministeris Howe 
gruodžio 9 d. uždraudė išvežimą 
betkokiu prekių į kom. Kiniją, 
įsakymas taip pat liečia Korėją, 
Mandžiūriją ir Macao. Šiais me
tais Kanada pardavė Kinijai mil
tų ir šiek tiek aliuminijaus, skir
to arbatos pakavimui. Apskritai 
eksportas į Kiniją šiais metais 
buvo labai sumažėjęs.

Nuo šitų JAV ir Kanados drau
dimų labai nukenčia Hongkon- 
gas, per kurį visas importas ei
davo.

Nedarbas Kanadoje
Bedarbių skaičius ir šį rude

nį auga, bet netaip smarkiai, kaip 
praeitais metais. Lapkričio 16 d. 
darbo ieškančių registruotų dar
bininkų buvo 163.800, t y. 31.000 
mažiau kaip pernai tą dieną, bet 
per dvi savaites jų skaičius pa
didėjo 16.800.

Daugiausia bedarbių' padidėjo
Prerijų provincijose ir Br. Ko- so jai jau bus paskirta $70 mik

— Vašingtonas. — Gruodžio 6 
d. kongresas Jugoslavijai pa
skyrė 38 mil. doj. Tuo būdu išvi-

Vienintelis Lenkų Kino Teatras Toronte LA SALLE 
— 526 Dundas St W., netoli Spadina — 
Gruodžio 14-16 d. — ketvirtad. - šeštad.

BUMERANGAS, MULŲ VILKSTINE ir MAGIŠKOS ŠLIURĖS 
Gruodžio 18-20 d. — pirmad. - trečiad.

TAMSUS UŽKAMPIS ir KALĖJIMO VIRŠININKAS 
Savininkai: A. ir Wl. Mislowski ir K. Dublanski

Vertimai - Pamokos - Konversaciįos
„PAUPUS REALTY..

Jeigu norite įsigyti Manitobos 
ir Saskačevano provincijose 
viešbuti, namus ar farmą 
kreipkitės į Pauplio nejudomo 
turto agentūra Winnipege, 
Main St? 818. ‘ Tel. 55353.

Surašomi ir verčiami įvairaus turinio raštai į anglų kalbą. 
Duodamos anglų kalbos pamokos ir konversgcijos pažengusiems

A.BAJORINAS

53 Oakwood Ave. Toronto, Ont Tel. MElrose 89fl 
Kreiptis vakarais nuo 5.30 iki 6.30 vai., išskyrus sekmad. ir švent.




