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Didžioji šventė geriausia proga surikiuoti 
jėgas tikslingai kovai

Žmogaus tauurięji nusiteiki- nes net egzaltuoja. Tačiau kovos 
mai savajam kraštui, artimui ar' kely esant, nuotaikos negali įk
ąramiesiems, pagaliau pasaulio ti tikslu. Jos tegali būti priemonė 
Kūrėjui nėra perijodiški, bet kovos reikalui. Bet męs, deja, ne- 
nuoiūuniai, pastovūs. Tačiau iš
viršinis jausmų pasireiškimas 
svyruoja. Tam tikrais momen
tais, tam tikromis dienomis ar 
penjodais žmogus savo dėmesį 
sukoncentruoja į vieną ar kitą 
savo sielai brangų dalyką ir sten
giasi tada išlieti visus savo jaus
mus, stengiasi parodyti savo mei
lę taip, kaip tik sugeba ir pajėgia.

Tikintysis nuolat jaučiasi Ap
vaizdos globoje, tačiau savo jaus
mus Kūrėjui parodo daugiausia 
šventėse. Savo brangiuosius as- ginaiauS) tačiau vis dėlto aiškus 
menis mes vienodai mylime vi- tikslas Q mes kanadiečiai tik 
sada, bet ypatingai tai parodyti

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje
APLINKRAŠTIS Nr.l

Visiems lietuviams, organizacijoms ir jų skyriams Kanadoje.

stengiamės jų žymesnėse dieno
se, vardinėse, gimtadieniouse ar
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SAVAITĖS APŽVALG
Nesutikimai JTO tebesitęsia

girdime programinių šūkių. O 
jiems kaip tik šventės duoda ge
riausios dirvos. Tad kodėl esam 
tokie nepraktiški formalistai? Ar 
esam įpratę, kad kas kitas už 
mus pagalvotų ir darbus nudirb
tų? Juk dabar tik visuomeninės 
institucijos tėra vienintelės gal
vos ir jėga. _

Liečia: 1. Vajus Tautos Fondui.
2. Organizacijų adresų 

prisiuntimas.
3. Tautos Fondo Atsto

vybės aplinkraščiai.

Lietuvos nepriklausomybės pa 
skelbimo Vasario 16-tosios išva
karėse Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje skelbia vajų visame

JAV, tiesa, turi nors ALTo pa- i krašte Tautos Fondui lėšoms su
skalbtąjį pinigų telkimo vajų. 
Nors tai taip pat įprastas daly
kas, nenešąs visuomenei nieko ori

minėjimus ir teturime. Nejaugi 
mes jau turime pasitenkinti vien 
sparnuotais žodeliais ir nuriedė-

kitomis,jiems atmintinomis bran- jusia ašarėle ju pasiklausius? 
giomis dienomis. Padorus tautie- Ar ne dabar metas apsvarstyti 
tis savo tautos nepamiršta nie- !kokįa vieta užimame tautos lais- I 

vės kovoje ir ar esame pasirengę 
tuos uždavinius atlikti, ar juos 
atliekame? Ar atliekame visiš
kai tiksliai ir kas padėtų tai ge
riau atlikti. Ar ne laikas mums 
šią didžiąją dieną pagaliau pa
siryžti baigti vidaus susitvarky
mo reikalus, kurių nebaigę iš 
tupčiojimo stadijos niekad neiš
eisime? Be tvarkomojo organo

giomis dienomis. Padorus tautie-

kad, tačiau ypač ją iškelti, ją vi
sam pasauliui parodyti stengiasi 
ir jos reikalais rūpinasi taip pat 
tautinių švenčių progomis.

ir mes turime ne vieną tautinę 
Šventę. Bet didžiausia iš jų yra 
Vasario 16 d., primenanti mūsų 
tautos ilgesių Įsikūnijimą ir da
barties uždavinius. Žodžiuose 
Laisvė ir Nepriklausomybė glūdi

kelti.
Vajus tęsis 2 mėnesius — iki 

balandžio 16 d. Vajaus metui už
sibaigus atstovybė duos apy
skaitą.

Atstovybė kreipiasi į visas or
ganizacijas, jų skyrius ir visus 
lietuvius vajaus pravedimo rei
kalu, Vasario 16-tosios minė j i- 

jmuose rekomenduojamos aukos 
Tautos Fondui. Pageidaujama

visa tai atmetė. Jau ir taip per 
ilgai tūpčiota. Ilgiau laukti nega
lima. Prezidentas Trumanas 
spaudos konferencijoje taipogi 
parėmė Achesono mintį: agreso
rius yra agresorius.

Tačiau tas agresorius vis dar 
tebėra oficialiai nepakrikštytas. 
agresoriumi. Indija, arabų kraš
tai ir Didž. Britanija dar vis no- 

i retų apsieiti be “krikštynų” 
Indijos premjeras Nehru pa- Tuo tarpu JAV jau nenori ilgiau 

vedė savo ambasadoriui Peipin- laukti.
ge paprašyti paaiškinti jų pasku- Po ilgų ginčų Didž. Britanija 
tinę notą JTO dėl paliaubų Ko- jos premjero Attlee lūpomis vis 
rėjoje ir konferencijos Azijos i dėlto sutiko paremti akresoriaus

JTO, nuo, kurios sprendimų 
priklauso karas ar taika, gyvena 
labai sunkias dienas. Prieš savai
tę amerikiečiai pateikė rezoliu
ciją, reikalaujančią apšaukti ki
niečius agresoriais ir imtis prieš 
juos nukreiptų sankcijų. Atsira
do eilė valstybių, kurios mano, 
kad tai būtų pavojingas sprendi
mas ir netikslus, nes Kinijos nu
silenkti nepriverstų.

aukas pravesti su aukų lapais, jei centrų ir turimų skyrių adresus.
Jei lietuvių vienetai ir •nėra žmo
nių kaip organizacija, prašomi 
pranešti vietos adresą.

III.
•Norint Tautos Fondo reikalus 

plačiau paskleisti, Atstovybė 
pradeda leisti aplinkraščius. Jie 
bus išsiuntinėjami organizaci
joms. Mūsų laikraščiai “Nepri- 

į klausoma Lietuva” ir “Tėviškės
Žiburiai” prašomi juos spausdin
ti, už ką Atstovybė reiškia pa
dėką.

Jūsų ! problemoms išrišti. Raudonoji į rezoliuciją, bet ji griežtai pasisa-
Marija Arlauskaitė j vyriausybė nuramino: jeigu jau > ko prieš sankcijas, kurios, girdi,

Tautos Fondo Atstovė Kanadoje, j jds įaįp }abaį norite nutraukti tik galėtų iššaukti pasaulinį karą.
- 16642 — 3rd Avė karo veiksmus Korėjoje, tą gali- Kanados vyriausybė taipogi ky-

Geresniam fyšių palaikymui Rosemount, ’ ma būt^ Padaryti. Tegu susiren- bo tarp dangaus ir žemės. Ji no-
tarp Tautos Atstovybės ir orga- • Montreal, 36, Que.
nizacijų -
ganizacijos prašomos pranešti!

yra reikalas aplankant ir namuo
se.

Atstovybė manytų, kad kolo
nijų visos organizacijos kolekty
viai pajėgtų surengti koncertą ar 
kitokį parengirhą, kurio pelną 
paskirtų Tautės Fondui. Minėji
mo parengimo pelną siunčiant 
visų geresnei orientacijai pagei
daujama rengimo apyskaita.

Atstovybė tiki, kad vajus Tau
tos Fondui susilauks pilno atgar
sio visame krašte. Atstovybė iš 
anksto dėkoja už- pastangas ir 
linki . organizacijoms geriausios 
sėkmės vajų pradedant.

ge paprašyti paaiškinti jų pasku-

ka 7 kraštų delegatai kur nors už retų paremti JAV, bet, būdama 
visai- lietuviškos or- Canada. JAV teritorijos ribų ir jie galės i britų dominija, negali užmiršti

losi m cancin 97 h nustatyti datą laikinoms paliau- paskutinės britų imperijos kraš-
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Vos tik buvo pradėta svarstyti j visų apleistai, vienintelė paguo- 
JTO Saugumo ir politiniame ko- . da, kad ir senatas nubalsavo 
mitete 
bianti _

. 1*4. * 4. x ~ I, VU1 XX VXXX V J V UX iįcuiv - _ — - , - - .

visa lietuvių taucos programa. juj^ negaiįme gyventi_ nei ats- • ^stovas Rau sausio 22 d. prane- sas taip pat renua.
kiros kolonijos, nei visa Kanados i gavęs iš N. Delhi žinių, kad : Trečią tylių -grumtynių dieną 
lietuviškoji bendruomenė. Ar • Kinija sutinkanti laikinai nu-1 Nehru pasakė per radio kalbą,

r---------- ... .—, *— _ — -----  ..
JAV rezoliucija, paskel-i vienbalsiai rezoliuciją, visiškai 
Kaniją agresore, Indijos1 remiančią jos politiką ir kongre-

Didesnių žodžių lietuvis šiandien 
nežino. Dėl to tai nepriklauso
mybės šventę su ypatingu paki- Vasario 16 ir pasirengimo jai pe- 

rijodas nėra pats geriausias laįęj 
kas atskirbms kolbhijčms baŽgt£ 
susitvarkyti visus formalumus, 
o centrui tą dieną atžymėti di
džiuoju neaiškumų pašalinimo 

'gestu, paruoštus vežimus palei- 
i džiant šuoliu? O gal “pasirengi- 

vjsa taį su_

traukti karo veiksmus Korėjoje'kurioje aiškiat puolė JAV siūlo- 
su sąlyga, jei susirinks 7 valsty
bių — KiiiijosiSb^fe tų Sąjungos, _ _
Indijos, Egipto, JAV, D. Britanl- lymą, kad būtų sušaukta konfe- 
jos ir Prancūzijos — konferenci
ja Formozos bei Tolimųjų Rytų dymo reikalui apsvarstyti. JAV 
klausimams išspręsti ir jei kom. atstovas nurodė, kad tai netiks- 
Kinijai bus pripažinta vieta JTO.
Tuojaus sujudo visi, kam nepati-

Azijos ir arabų

pavadino ne agreesija, bet “inter
vencija agresijai paremti”,. JAV 
ambasadorius nurodė, kad tai su
darys blogo Įspūdžio JAV visuo- 
menėje ir siūlė padaryti pareiški
mą, iš kurio matytųsi, kad D. j 
Britanija yra JAV pusėje, Attlee ’ 
p:asakė kalbą, kurioje išskaičia
vo, kiek D. Britanija daro ruoš

DaugėlreTtaiLtH^i'feirib^'dar -at- 
mena savo valstybinio gyvenim 
pradžią, švenčia nepriklausomy
bės šventę. Tačiau daugeliui tai 
yra paparastas tradicinis forma
lumas, .tik paprasta nedarbo die
na ir nedaug daugiau. Tuo tarpu Į ma? minėjimams __  ______ - - . -
lietuviams V ąsario 16 d. _ švente ; tl.ukdyS) nepaliks laiko pamink- Įko JAV rezoliucija, teigdami, kad 
turi gilios, jaudinančios ir susi-|juį pastatvti. susidariusi nauja situacija ir ne
mąstyti verčiančios prasmės. Ji i _ . i reikia skubintis. Bet JAV atsto-
primena tautos teises, jos ilge-! Rezistencijos organams .viena |yas įarelškė> kad u priėšinsis 
sius, patirtas neteisybes, skaus- taikos foimų yra labai paprasta, ;kom Kinijos įsileidimui i JTO 

ir Formozos klausimą spren
džiant remsis savo gyvybiniais 
interesais. Vėliau dar buvo pri
dėta, kad nedalyvaus konferen
cijoje, kurioje Formozos klau
simas būtų sprendžiamas be nac. 
Kinijos atstovų. Tai reiškė, kad 
kom. Kinijos dvi pagrindinės są
lygos karui sustabdyti JAV at
meta. JAV betgi pirmą kovą pra
laimėjo — komitetas 27 balsais 
prieš 23, 6 susilaikius, priėmė 
Rau pasiūlymą posėdį atidėti 48 
vai., kad būtų laiko gauti dau
giau informcaijų ir pasitarti. 
Daugumą nulėmė Sovietų blo
kas, D. Britanija su Kanada, ara
bų ir daugumas Pietų Amerikos 
valstybių.

Tai buvo didžiausias JAV pra
laimėjimas visoje JTO istorijo
je. Sekanti diena nedarnumų 
taip pat neišsklaidė. Londone 
Attlee pareiškė, kad D. Britani
ja linkusi išnaudoti visas gali
mybes padėčiai išgelbėti. Jei vis
kas nepasisektų, balsuosianti už 
Kinijos pasmerkimą moralinį, ,c------ «---------------- ------- ------
bet be fizinių sankcijų. Azijos ir mų sustabdymas, o kartu griež- 
Arabų valstybės paskelbė siūly- tai puolė kom. Kinijos laikyse- 
mą pirma sušaukti preliminarinę sakė galįs balsuoti už JAV 
’ * " ■■■• ’ ■ rezoliuciją, bet kvietė pagalvoti,

ką reikėsią daryti ją priėmus. Jo Mannerheim, buvęs prezidentas, | 
galva, nei kom. Kinų atsakymas.----- »---------------------------------- 1
užkertąs kelio deryboms, nei už
kirstų kelio jų pavadinimas ag
resoriais.

Apskritai laikoma, kad Kana
da pasisakė arčiau JAV, kaip ir 
Brazilija, Haiti, Izraelis, Pana
mą ir Graikija. Azijos valsty
bės pareiškė esą pasiryžuslos sa
vo rezoliuciją pagriežtinti, o JAV 
oficialiai tebesako reikalaują jų 
rezoliuciją priimti, nors neoficia
liai skelbiama, kad sutiksiančios 
ją sušvelninti.

Kai Attlee Kinijos veiksmus

boms Korėjoje, o kartu apsvars- tų konferencijos "metu padarytų 
tysime visas Azijos problemas. Į Įsipareigojimų. Australija ir N. 
Tačiau neužmirškite, kad jūs tu- Į Zelandija tuo tarpu aiškiai ir at- 
rėsite mus įsileisti Į JTO ir. ati- j virai pasisakė už agresriaus pė
duoti Formozą. zoliuciją. Taigi, ir britų pasauly

Nehru tuojau per savo atstovą!jau prasideda skilimas.
'Benegal Raut pranešė JTO, kad Vienas britų karikatūristas da- ; 
Peipingas sutinka derėti. JAV į bartinę padėti apibūdino labai 
šį kiriiečių komunistų manevrą charakteringa karikatūra: Ame

rika, apsirengusi indėno drabu
žiais. šoka karo‘šokį prieš mik
rofoną. Susirūpinęs britas kraipo 
galvą:—-Vargas mums su ta Ame
rika... Gretimas vaizdelis rodo 
Stalinąr'sų .kartuvių kiloa-artė-

pažiūrėjo labai kritiškai, nes ja
me veik nieko naujo nėra. Ag- 

• įresorius sutinka derėtis, bet rei- 
! kalauja, kad už savo agresoriš- 

kus nuopelnus būtų priimtas į 
J TO,.prašo«Fw7^o?Qsix^  nenori

rencija 7 valstybių.karo sustab-
sovietų agresijos grėsmę. Bet 
apie patį ginčą nepasakė nieko.

Praeito sekmadienio posėdyje 
JAV atstovas Austin davė Su-

I prasti, kad JAV linkusios supras
it! nuomonę tų valstybių, kurios 
'būgštauja, kad JAV rezoliucijos

joje.
JAV sekretorius Achesonas

britas j&u šaukia: — Bet be Ame
rikos ... Apsaugok, Viešpatie!...

mus, viltis, skatina pasiryžimą ' nesudėtinga ir didelio išmaniu-!. 
ištverti ir verčia apmąstyti, ap- gumo nereikalinga. Tai telkimas į' 
galvoti veiklos programą bei ke- ; išteklių Tautos Fondui. Tik ką 1 
liūs, kurie trumpiausiu laiku vėl! paskaitėmę spaudoje TF įgaho- j 
nuvestu i nepriklausomo gvveni- L^nės metinę apyskaitą su gra
mo palaimą. Dėl to tai lietuvis i žioin.is programinėmis mintimis 
šiandien vasario 16 d. švenčia ir j: 7 siūloma veiklos schema. ;_,paut, 
sunkiai dirbdamas. Švenčia ne dinąme šiame Nr. jos Aplink- : 
džiugesiu spindįs ir siautėdamas, raštį Nr. 1 — raginimą Vasario 16 
bet giliai susimąstęs, prisiminda- d- proga parinkti aukų. Bet tai 
mas kovotojų aukas ir jų pralie- Juk šauksmas į gerą valią. O kur 
to kraujo šauksmą, išreikštą tau- ' aparatas lėšoms telkti? Nejaugi 
tos laisvės kovų nežinomojo ka- j ši našta turi būti palikta tai vie- 
reeivio aukuro akmens įraše: nai idealistei nenuilstama  j ai 
“Atiduok, ką privalai”. ~ nr a_i_

Tai didvyrių testamento

i ir
; neužmirštamajai p. M. Arlaus- 

Tai didvyriu testamento įsa- ikaitei? , Ar dar §alima Pradėti 
kymas, kiekvienam sakas: “O'^us, kad kažkas kažkada dar 

’ tu? 'kažką tam uždaviniui nužymė-
Ir mūsoji išeivija jau senokai j^s, kai visi žino,.kam priklauso 

suskato ruoštis tai didžiajai die- nužymėjimo teisė, kas tuo nū
nai. Spaudoje jau senai skaitome, ' žymėtuoju yra ir veikia? Nejaugi 
kad tai ta, tai kita kolonija nu- ! Pretenzijose ir formalumuose 
matė minėjimą suruošti tą ar ki- gali būti paskandintas reikalas? 
tą dieną. Ir iš viso, kada gi mes priei-

Visa tai labai gražu. Tačiau sime prie planingo uždavinių, nu- 
minėjimai nedaug tepatarnauja j žymėjimo ir jėgų bei išteklių ri- 
reikalui Jie, tiesa, sudaro pat- kiavimo jiems vykdyti? Nejaugi 
riotines nuotaikas, kartais žmo- gi paskęsime minėjimuose? * -* 

Privalome informuoti vakariečius
Lietuvių Informacijos Įstaigos j Amerikos prezidentus įstaigos 

Amerikoje ir Vokietijoje jau ne- (yra prašoma: “Jeigu jūs turite 
kartą prašė lietuvius pabėgėlius į bent kokių žinių iš dabartinės 
parengti jiems dokumentuotos'Lietuvos, apibūdinančių 
medžiagos, liečiančios sovietų namas sąlygas, deportacijas, So- 
okupaciją. Kiekvienas pabėgėlis 
galėtų jos prirašyti tomus savo 
pergyvenimų Lietuvoje ir bėgi
mą iAio “išvaduotojų”, kai daž
nas buvo pirmose fronto linijose. 
Deja, apsileidimas buvo viena 
priežasčių, jog tos medžiagos ne
buvo surinkta per daug. Todėl ir 
didžiųjų Amerikos politikų do
mėjimasis įvykiais mūsų tėvynė
je negalėjo būti pilnai paten
kintas. Lietuvių informacijos įs
taigos padarė viską, kas gaWma. 
Tačiau jos pakartotinai prašo, 
kad kiekvienas iš tų 40.000 antru 
kartu bolševikams okupuojant jūsų pasakojimą išvers anglų ikaro veiksmams sustabdyti, ta- 
pasprukusių, rastų laiko šitam. H1*-- j-—-j.—

O iš vieno buvusio kandidato į firmacijai. v

tu?..

gyve-

konferenciją, kuri pabandytų 
rasti bazę karui sustabdyti ir iš
ryškintų kom. Kinijos pasiūly
mą. Tuo pačiu siūloma JAV rezo
liuciją sulaikyti, o be to kulua
ruose buvo pradėta pusgarsiai 
kalbėti, kadetai siūloma su žinia 
ir .pritarimu daugelio Atlanto 
pakto narių. Net Kanada laikosi

vietų tironišką laikyseną, pasi
priešinimą, o taip pat jūsų asme
nišką atpasakojimą, kada, kodėl 
ir kaip jūs pabėgote — mes la
bai įvertintume jei jūs tai per- 
siųstiAnėte mums“... Tai yra rezervuotai ir po užs. reik. min. 
pareiga kiekvieno sąmoningo lie- ~ 
tuvio! Pasirinkit kokį būdingesni 
faktą, įstrigusį jums atmintin iš 
bolševikmečio ir kuo paprasčiau
siai, nesirūpindami nei stiliumi 
nei forma, rašykit “Lithuanian 
Information Center, 233 Broad
way, New York City, NY, USA”. 
Šios įstaigos prityrę tarnautojai

Pearson pasimatymo su St. Lau
rent" buvo paskelbta, kad ji būtų 
priversta JAV paremti, jei jos 
užsispirtų savo rezoliuciją pasku
binti, bet mananti, kad rezoliu
cijos atidėjimą galį pasiūlyti pa
čios JAV arba kas kitas. Nors 
Kanada mananti, kad tuojaus tu
rėtų būti sušaukta konferencija

lu, kad kalbėtis visais reikalais 
galima tik JTO, nes 7 valstybės 
negalį išspręsti kom. Kinijos da- —o__ --------- ---- --- --------
lyvavimo JTO klausimo, kuris i tolimesnė išdava bus panaudoji- 
priklauso visom 60 valstybių na-Į mas ginklo ir esą linkusios savo 
riu, o be to, esą, ir Formozos' rezoliucija kiek modifikuoti, t. j ,* . , _ . ,. R.
būti kitos nuomonės, kaip anos 7. 
Beabejo užkulisinės veiklos dė
ka tą dieną už JAV poziciją pa
sisakė Australija, N. Zelandija ir 
Ekvadoras su Venecuela.

Visiškai natūralu, kad JAV _ 
prieš jų vadovavimą suspurdėju- nustumtos į antraeilę vietą, pra
šioms valstybėms daro spaudimo 
ir, beabejo, dažnas ambasadorius 
išgirsta: “Kaip sau norit, ponai... 
bet...” Štai pats senato santy
kių su užsieniu komisijos pirmi
ninkas T. Connaly Indijos prašy
mą dėl 1.000.000 tonų kviečių at
metė be ceremonijų, o artimųjų 
rytų komiteto panašų prašymą 
atidėjo — esą, reikia apsvarsty
ti, nes arabų valstybės pasireiškę 
prieš JAV.

Sausio 26 d. pagaliau prabilo 
Kanados Pearsonas, tik ką grįžęs 
iš Otavos. Jis pasakė tikrai meis
trišką vingurtavimo kalbą, pa
žadėdamas balsuoti už Azijos 
rezoliuciją, jei ji bus pagriež- 
tinta, įvedant nuostatą, kad siū
lomos konferencijos svarstymų 
pirmas punktas bus karo veiks-

Korėjoje komunistai nebepuola
MacArthuras susidūrė' kartą šios savaitės laikotarpyjeGen.

su nauja problema: kažkodėl ki- mėgino kaip reikiant susikauti 
niečiai, nutraukę savo sėkmingą su amerikiečių naikintuvais, bet 
puolimą, traukiasi atgal į šiaurę, i kautynes pralaimėjo. Bando jie 
Prarasti miestai vienas po kito jau apšaudyti ir amerikiečių pės-

t v .H. i vėl atsiduria JT kariuomenės tininkus. Vadinasi, kiniečiai pra- 
rankose. Iki Seoulo beliko vos deda aviacija naudoti.

agresore neatsisako. JAV ir Azi- de^t mylių. | Galimas dalykas, kad kiniečių
Toks netikėtas kiniečių pasi- j atsitraukimas turi kitą tikslą: 

traukimas, iš tiesų, nesupranta- gal būt, jie nori išprovokuoti gen. 
mas. Gal būt dėl intensyvios MacArthurą neatsargiai ofenzy- 
amerikiečių aviacijos veiklos ki- vai, paspęsdami naujus spąstus, 
niečiai negali pristatyti savo ka- Pagaliau — gal jie savo atsitrau- 
riuomenei pakankamai šaudme-; kimu mėgina dar labiau parali- 

žuoti JTO veiklą Lake Successe.
i Tačiau gen. MacArthuras šį kar- 
i tą jau yra atsargesnis — karo 
■nežada baigti iki Velykų ir tai- 
i pogi nepradeda puolimo. Savo 71 
metų amžiaus sukaktį jis’ atžy
mėjo vizitu į Korėją, kad čia ga-

klausimu daugelis JT narių galį čiau pareiškė, kad nuo pagrindė į 
nio reikalavimo Kiniją pripažinti i

jos valstybių rezoliucijos palik
tos nubalsuoti antradieniui. Ma
noma, kad JAV rezoliucija, ku
rioje sankcijos Libanono siūlymu

eis 42 ar 45 balsais iš 60. ■ nų? Aštuntosios armijos vado ži- 
i niomis — amerikiečių aviacija j 
i paskutinio mėnesio laikotarpyje 
yra išvedusi iš rikiuotės 140.000 į 
kiniečių. Kiti komentatoriai ki-' 

Sausio 26 d. JAV kainų ir at-;niečių pasitraukmą mėgina aiš- 
lyginimų stabilizavimo direkto- kinti jų susikirtimu su sovietais: 
riai paskelbė, kad nuo vasario 1 Stalinas netesėjęs pažado Mao-dėtų susipažinti su padėtimifron- 
d. įšaldomi atlyginimai ir kainos J .................... — J;-
visiems dalykams išskyrus karo 
pramonei reikalingas medžiagas 
ir kaikuriuos maisto produktus, 
iš kurių kiauliena greičiausiai 
ilgai nepaliks nepaliesta.

Norma paimta sausio 25 d. kai- j 
nos, o atlyginimams — gruodžio 
19 — sausio 25 d. tarpe pasiekta tais. 1950 m. Čekoslovakija buvo 
aukščiausioji norma. į įsipareigojusi patiekti didelį kie-

Atlyginimij ir kainų kontrolė 
JAValstybėse

jtše-tungui duoti aviacijos para-j te. Likusias "savo amžiaus die- 
, mą. Charakteringa, kad kiniečių i nas gen. MaccArthuras norėtų 
i turbininiai naikintuvai pirmą ! paskirti kovai su komunizmu.

Sovietų sankcijos Čekoslovakijai
kį įvairių mašinų ir preciziškų 
instrumentų. Tačiau savo įsipa- 

ireigojimų negalėjo išpildyti.
Į Būdama labai reikalinga ža
liavų, Čekoslovakija, kurios pra
monė gamybą pakėlusi 165%, 
daug mašinų ir preciziškų instru- 

: men tų pardavė vakarų valsty
bėms, o Sovietams nebeužteko. 
Maskvoje toks satelito nesiskai
tymas palaikytas dideliu nusi
kaltimu, tad Sovietų Sąjunga, 
atsilygindama,.atsisakė parduoti 
grūdų duonai ir net atšaukė tuos 

ligoninėje, sulaukęs 83 m. am- joje prasidėjus revoliucijai grįžo į transportus, kurie buvo pakeliui 
žiaus. Sekmadienio rytą visoje į tėvynę ir buvo regentu, kol į Čekoslovakiją ir jos pasienyje. 
Suomijoje šią liūdną žinią pa-į buvo išrinktas prezidentas. Jis Komunistinė Čekoslovakijos vy
sk eibė varpų gaudesys, radio, vadovavo kovoms su bolševikais riausybė nusprendė grūdų iš- 
specialios laikraščių laidos, o į 1918 m., o taip pat 1939 ir 1941 ‘plėšti iš “buožių”, atimdama iš jų 
kraštas pasipuošė pusiau stiebo m. 1944 m. jis buvo išrinktas pre- viską. Bet to neilgam teužteks, 
nuleistom vėliavom. Antradienį zidentu, bet dėl nesveikatos 1943 .........................  * • -•
velionies kūnas specialiu lėktų-j m. abdikavo ir po to veik visą 
vu nuvežtas į Helsinkį. Preziden- laiką gyveno Šveicarijoje.

Pleven Vašingtone 
Prancūzijos premjeras Pleven

Iš anapus geležinės uždangos, 
ateina žinios apie' sovietų pir
muosius susikirtimus su sateli-

Feldmaršalas Mannerheimas mirė
Suomijos nepriklausomybės simbolio. Atsimename kaip vi- 

kovų ir paskutiniųjų dviejų karų sa didvyriškoji Suomijos kariuo- 
su Sovietų Rusija herojus feld- menė tMaskvos buvo vadinama 
maršalas baronas Carl Gustof iMannerheimo bandomis.

Mannerheimas yra buvęs Ru- 
praeitą šeštadienį mirė Lausanne sijos caro gvardijoje, bet Rusi-

• • • • W W XX XX • • • « • • « » • • e ■ W

kalbon ir perduos vakariečių in- čiau ji pati tokio siūlymo nepada- 
alm. [rysianti. JAV vyriausybei, veik Į

tad stengiasi Maskvą nuraminti. 
Deja, tai nesiseka. Maskva pa
reikalavo pakęsti sunkiosios 
pramonės min. A Kliment. Pre
zidentas Gottwald to betgi nepa
darė. Premjeras > Zopotocky pa
sisiūlė nuvažiuoti į Maskvą pasi-

kinijoje, bet nori gauti JAV pa- Pranešė, kad palauktų, kol pa
žadų, kad jos pasiųs į Indokiniją, kviesią. Matyt, norima suplanuo- 
paramos ginklų ir rems Prancūzi j ti ir pareikalauti tam tikrų pa
jos numatomus diplomatinius i keitimų Čekoslovakijoje.

I žygius. Vyt. Kastytis.

tas Paasikivi pasakė per radio 
kalbą, kurioje priminė, kad M. 
vardas Suomijos istorijoje liks pr. sekmadienį atvyko į Vašįng- 
amžiams, bet neakcentavo jo toną. Jis turįs užtikrinti JAV, 
kaip pasipriešinimo sovietams kad Prancūzija tęs kovas Indo- aiškinti, bet Maskva jo nepriėmė.

Dabar pats laikas “Tėviškės Žiburių” 
prenumeratą pratęsti 1951 metams
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Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija Published by Lithuanian R. C. Cultural Society of CanadaPrenumerata Kanadoje ir JAV metams su priedu $4,00, pusmečiui be priedo $2,50. Kituose kraštuose metams su priedu $4»50» pusmečiui be priedo $2,50.įmokėję nemažiau $10,00 skaitomi garbės prenumeratoriais, . pakeitimas 25 et. (smulkiais pašto ženklais)
941 Dundas St. W., Toronto, Ont. Canada. Telefonas EM 3-4265

^ Komunizmas mūsų laikų socialinėje 
- raidoje nėra neišvengiama išeitis.Klausimas gana, jautrus,;.,ta- j č£aji'ąpręstirąs. .Ar šis lemiantis istorinis reiškinys yra materialinis ar morali-

vidinį giminingumą, kuris lengvai pereina iš vieno į antrą, pasilikdami visada lygiai kenksmingi. Abu —privatus ir vals- ak<my?t ^tyh&iis kapitalizmas (komuniz- mzmas yrą putina ka- 'mąs^'.yra^ materialistiniai-savo' idęolegijoje/ Abu niekina žmogaus asmenybę ir garbina indus-mzmas ____pitalizmo išdava?- ‘-Ko^MinizmcP pasišekimas -dau giatt'paema iš pasa'uiėžiūrčfc pū- trinį žygdarbį. Abu- smilkydami 
sesę riėgtf ekonomijos. KomunSž-4liežuviu laisvei, Ją pasmerkia, mo; jė*ga, prasidėjusi- ■priėš!<‘virš-j siekdami jos vietoje pasodinti ti- ^ntą'mėfų,-kurim da?vė-i pradžią-raniją/ kurią abu vadina ?-‘tvar- du''buržujai; pakeife -pblįtinįipa- ka” ir kuri — ar-tai'būtų vals- raulio vėidą. Šią hiihtį‘'pagimdė'’'tybės ar organizuoto biznio tira- pasibaisėtina darbininkų padėtis nija—yra prieštaravimas Dievo naujuose- "gamybos mėtodimisėP įr gamtos tvarkai. . -Jei ne ši visuomenės krizė," vo-J Ne> su- aukštomis algomis ati- kietis-žydas filosofas ir prancū- trauksime žmones nuo komuniz- zas ekopomistas, tikriausiai ne- mo, nes žmogus negyvena vien būtų susitikę. Bet akstinas, kuris duona, bet daugiau žodžiais, iš- juodu suvedė, buvo bendras einančiais iš Dievo burnos (arba skurstančios žmonijos atjauti- stokojant tų, velnio mintimis), mas, bendras pasipiktinimas ne- Kaip nėra tiesa, kad mes turė- tėišingumu. Tai nebuvo ekono-, tume laiminti kapitalizmą kaipo miniai veiksniai, tik degantis re- prieštaravimą komunizmui, taip forinatorią susijaudinimas. Toks lygiai nėra tiesa, kad mes priva- ekopomimų*' sąlygų sūsitikimas lėtume palikti kapitalistuš neiš- pagimdė komunistinę mintį, ku-' vengiamai įvykių progresijai ri tuojau įsiskverbė į’žmonių ' link komunizmo. Kapitalizmas protą. Jei dvasiniai reikalai ne-* Jogiškai veda į komunizmą, nes būtų buvę paliesti, nebūtų kilęs j abu turi- bendrą materialistinį

Paskutiniųjų savaičių įvykiai atnešė didelį nerimą ir susirūpinimą į Vakarų demokratijų stovyklą. JTO atstovų pastangos išsaugoti pasaulio taiką vis dar neduoda. reikiamų rezultatų. Ko- munistinėa Kinijos agresija Korėjoje tebėra nepažabota. Ji netgi ima skaldytis ir griauti pačią JTO. Demokratinių kraštų nuomonių skirtumai jas padalino į dvi dalis. Vieni — su JAV priešakyje — kiniečius tuojau pat norėtų apšaukti agresoriais, kiti, bijodami trečiojo pasaulinio karo ugnies, vis dar yra linkę derėtis su Mao-tse-tungu. Siūlymas seka siūlymą, o konkrečių žygių, deja, niekas nesiskubina daryti. Tuo tarpu vargšas eilinis pasaulio pilietis, sulaikęs kvapą, laukia vienokių ar kitokių sprendimų. Diplomatų gudrūs ir kvaili manevrai jau jam spėjo nusibosti. Nusibodo jie, reikia manyti, ir gen. MacArthurui, kurio žuvusių, sužeistų ir dingusių be | žinios vyrų skaičius artėja prie apvalaus pusės šimto tūkstančių. Vadinasi, Korėjoje karas -vyksta pilnąją žodžio prasme, 6 diplomatams jis vis dar tik paprasta policine akcija. Anądien “Time” žurnalo redaktoriai, nustoję kant rybės, parašė vieną labai prasmingą sakinį: “Tautos dažnai pralaimi karą vien tik dėlto, kad jos savęs dar nelaikė karo vyje su agresoriumi”... sto

Antikomunistinės jėgosnesibaido. Nepabijojo jų kadaise ir Hitleris, nei tuometinė Tautų Sąjunga taipogi neturėjo nuosavos karinės pajėgos, kuri jam būtų galėjusi užmauti apynasrį.
. DVI DIDŽIOSIOS

PASAULIO GALYBĖSDabartinė pasaulio padėtis mums primena visiems gerai žinomą pasaką, kada pelės sugalvojo katinui po kaklu parišti skambutį. Atrodo, jau ir pelių tarpe būta, labai gabių diplomatų. Tačiau, deja, neatsiradę nei vieno pelių generolo, sutikusio tą herojišką operaciją įvykdyti. .. Ir dabar, *kai tik reikia sustabdyti didesnį agresorių, visų mūsų aky^ nukrypsta į JAV. Sovietus nuo.tiesioginių jų.imperialistinių planų įgyvendinimo sulaiko ne JTO, bet JAV. Mums belieka pasidžiaugti, kad šį kartą padėtis nėra tokia beviltiška, kokia ji buvo anomis, pelių

jau turi bent 1.000 atominių bombų. Reikia manyti, tie patys , PASAULYJE LAIVYNAS JAV fabrikai pagamino ir mažės- JAV didžiuojasi didžiausiu nių atominių bombų, kurias gali- pasaulyje laivynu. To paties žur- ma būtų naudoti priešo fronto nalisto Baldwino žiniomis, prieš linijose ar netolimoje užfrontė- prasidedant Korėjos karui akty- je. Apie hidrogeninės bombos gi- vioje JAV laivyno tarnyboje bii- mimą vis dar nieko oficialaus ne- v0 17 lėktuvnešių, o 83 stovėjo

DIDŽIAUSIAS

toks pasipriešinimas. Šiandieninis komunizmas, nors ir netiesioginiai, tačiau apgaulingai atmeta pagrindines krikščionybės, tiesas, it negali būti kalbos apie jo priėmimą.Dalinai kalti ir katalikai, nes /nuo Renesanso laikų pažangieji krikščionys-daugiau krovė turtus-žemėje; negu danguje. Tad nenuostabu, kad marksistinė atžala- — komunizmas tuoj au dangų-'sulygino su žemišku turtu.
flį. Bet atsiminkime, kad 'komu-1 nianaš yra apgaulinga praraja, į kurią įkrentama be vilties išeiti, lygiai kaip patekti Sibiran.'' Komunizmas yra laisvės priešas.Baisiame skurdo ir neteisybės purvynę, kurį iššaukė pramonės revoliucija, žmonės pirmiausia pažvelgia į prabangoje ir ištvirkime paskendusias užeigas, kuriose patekę, persisunkia nedorybėmis ir krenta į šiurkštų materializmą, šiandien vadinamą komunizmą. Monopolinis kapitalizmas, nacizmas ir komunizmas, kuriuos pagimdė 'Hėgelis, yra trys broliai, turį tą patį šūkį, tą pačią neapykantą jf tą patį dievaitį. Jie visi garbiną ^Molochą, finikiečių dievą, kuriam. aukodavo gyvus žmones, kaip šiandien Stalinui. Komunizmas ir nacizmas sudievino valstybę, o kapitalizmas biznį. Jie visi smerkia ir niekina asmens vertybę; visi trys tiki,' kad laisvė yra tik reikalo pripažinime. .Šis laisvės sugretinimas su reikalu yra žmogiškosios laisvės su- kaustymas grandinėse j" yra tikrosios laisvės užmušimas, tos laisvės, kurią Bažnyčia' skelbia pirmuoju žemišku gėriu. >Markso pranašystėTikėjimas į “reikalą” sugadino visus. Marksas pranašavo, kad po kapitalizmo turi būtinai sekti komunizmąs. Ir štai visi “pažangieji” tiki Marksui: kortiunistai triumfališkai, antikomunistai beviltiškai. Tik “kvailiai”, “atsilikėliai”, drįsta juo (Marksu) nepasitikėti. Žymiausi ir garsiausi buržuazijos rfiokslimnkai Europoje ir Amerikoje per keletą metų bandė proto akrobatika prisitaikinti “naujai” ir “neišvengiamai’* pozicijai. Jie įdėjo visą savo energiją, kad galėtų su malonumu ją priimti. Ir jiems nepasisekė, nes Markso mokslas yra* priešingas Dievo mokslui. Dievas, kuriam visi dalykai yra galimi, juokiasi iš jų “reikalo”. Jo planuose yra begalybė galimumų, kokių mūsų politiniai ekonomistai niekada nesapnavo.

Broliškas kraujasKapitalizmas nebūtinai turi duoti vietą kolektyvizmui, bet mums pravartu pažvelgti į jų

KAS BŪTŲ, JEIGU 
PAJUDĖTŲ SOVIETŲ 
SĄJUNGA?Kol turėjome reikalą su mažu agresoriumi — Šiaurės Korėja, JTO elgėsi kaip labai drąsus riteris. Ji ne tik pavadino šiaurės korėjiečius agresoriais, bet tuojau pasiuntė kariuomenę užpultiesiems apginti. Vėliau atėjo didesnis agresorius — komunistinė Kinija. JTO riteriškumas iš karto buvo nustelbtas isteriškos naujo pasaulinio karo baimės. Nusigandę JTO atstovai dabar šoka “lenciūgėlį” aplink krūvas vienas už kitą mandresnių rezoliucijų ir vis žvalgosi į Mao-tse- tungą, kad raudonasis Kinijos 'viešpats perdaug neužsirūstintų.

tikslą. Jei vadai pasitrauktų iš materialistinės balos, kurioje yra įkritę, galėtų atitaisyti žmonių reikalus. Bet yra perdaug prikibę prie materialistinės minties, jog dabar pasisukti į dvasinį tikslą ir mūsų galutinį tikslą Dievą yra gana sunku. Reikė-iT, - ,- .. j , x..tu padaryti didelę ir skaudžia IdoInu’. “f demokratijos is- - ' minčiai darytų, jeigu Mao-tse-tungo keliais pajudėtų Sovietų Sąjunga, kuri tuo tarpu pasaulio įvykių šachmatinėje lentoje tebestumdo satelitų figūrėles, ieškodame silpnų yietų demokratijų frontuose?Kaip praktika rodo —• JTO bent jau šiuo metu yra visiškai bejėgis kūdikis. Agresoriams sustabdyti ji neturi savo kariuomenės, o rezoliucijų agresoriai

operaciją. Reikėtų nuolatos kartoti: “Pirmiausia jieškokite Dievo karalystės ir Jo teisingumo, o visa kita bus jums duota”.
7 Komunizmui pakaitaI ’ Pakaita komunizmui yra Katalikybė. Tiesa, Katalikybė nėra politinė ar ekonominė sistema, bet ji veda į teisingą politinę sistemą ir pastovią ekonomiją. Nėra jokios abejonės apie galimumą įgyvendinti šias formas. Mes turime vadovais Popiežių enciklikas ir Bažnyčios filosofus, kurie gali autoritetingai pasakyti kokios būtų pasekmės. Politinėje santvarkoje mes galime turėti demokratiją arba monarchiją arba aristokratiją arba pagaliau maišytą formą. Kiek viena iš; šių politinių formų atsilaikys sugedimui, pakol mūšų politiniai vadai žiūrės į Dievą ir praktikuos dorybę.Ekonominėje santvarkoje pastovumo pagrindu, privalo būti nuosavybės gerbimas. Popiežiai savo enciklikose visada šią tiesą primena. Yra tikra, kad kiekvienu atsitikimu komunizmas ir kapitalizmas savo ekonominėse pažiūrose pažeidžia pagrindinius principus: komunizmas nenori pripažinti privačios nuosavybės, kapitalizmas gi apriboja nuosavybę.Nėra kitos išeities, tik dvasinė revoliucija galėtų išgelbėti žmoniją nuo šių dviejų priešų. Kada didžiuma visuomenės pradeda dėti savo viltis biurokratiniame darbo padalinime, ir saugumą daugiau myli. už nepriklausomumą, galime pradėti bijoti valstybės sugriuvimo. Tokie žmones nebegali numesti retežių be Dievo Apvaizdos ir išpirkti savo sielas iš vergijos. ’Jei pasaulis darys atgailą už blogą praeitį ir kovos už kilnes-

Jeigu dabar kiltų pasaulinis karas, visa pagrindinė jo našta užgriūtų ant JAV. Kitos Vakarų demokratijų valstybės arba tuoj aus patektų į sovietų nagus arba, užmiršusios savo diplomatines mandry bes, turėtų mušti SOS telegramas * į Vašingtoną. Taigi, svarstant pasaulinio karo galimybes šiais ar sekančiais metais, visą dėmesį tenka kreipti į JAV, jeigu mes norime nustatyti bent apytikrį antikomunistinio fronto stiprumą. Vėliau, be abejo, situacija gal kiek pasikeis, nes, tikėkimės, JAV doleriais maitinamos Vakarų demokratijų valstybės vis tdėlto suorganizuos bent jau šiokią tokią kariuomenę. Gal būt, tada ir JTO galės įsitaisyti pakenčiamą bizūną. Tačiau šiuo metu tas pasakos pelių generolas, kuris raudonajam komunizmo katinui galėtų parišti skambutį, yra vienas — JAV.
AVIACIJA IR
ATOMINĖS BOMBOSJAV jau antrojo pasaulinio karo pabaigoje spėjo išgarsėti savo aviacija ir atominėmis bom- .bomis. Atrodo, šio krašto strategai ir dabar pagrindinį dėmesį skiria minėtiems ginklams. Niekas tiksliai nežino, kiek JAV atominių ginklų fabrikai pagamino garsiųjų bombi|». Žurnalistas ir komentatorius Hanson W. Baldwin “The New-York Times” puslapiuose spėja, kad atominių bombų skaičius jau susideda iš keturių skaitmenų. Tikėkime, jis yra geriau už mus informuotas. Vadinasi, anot, Baldwino, JAV

girdėti. Pagaliau negalima užmiršti, kad naujos atominės bombos turėtų būti stipresnės už tas, kurios savo laiku sudrebino Nagasakį ir Hiroshimą.Amerikiečių oro tvirtovės B-29 be nusileidimo galėjo nuskristi 2.000 mylių. Jas jau spėjo nustelbti naujieji strateginiai bombonešiai B-36. Jų veikimo spindulys jau siekia 5.000 mylių, t.y. be nusileidimo jie gali padaryti 10.000 mylių kelionę. Prie šešių paprastų motorų šiems bombonešiams dabar dar primontuoti ket.uri turbininiai, ipotorai — tuo būdu gerokai padidinant jų greitį. Be to, amerikiečių aviacija įveda benzino stotis ore: kurą galima papildyti, iš kitų lėktuvų, nenusileidžiant žemėn. B-36 sovietams yra didžiausia problema, nes jie atominę bombą gali nugabenti į bet kurią Sovietų Sąjungos vietovę. . .Tuo tarpu patys sovietai neturi lėktuvo, kuris galėtų prilygti šiam dešimt motorų oro* milžinui. Jeigu tikėsime amerikiečių strategų išvedžiojimais, jie vis dar tebevargsta su B-29 kopija, perkrikštyta į TU-70. Vadinasi, sovietų tolimo skridimo bombonešių veiklos spindulį tenka ma- tucfti 1.000 mylių. Iš savo bazių Sibire sovietai gali pasiekti tik kai kurias JAV vietoves arba, jeigu norėtų bombarduoti ir kitus strateginius JAV taškus, turėtų paaukoti atominę bombą gabenantį lėktuvą. Dėl kuro stokos jis negalėtų grįžti atgal į savo bazę.Dabar tenka išspręsti sunkiausi klausimą — kiek sovietai yra pasigaminę atominių bombų. Į pagalbą vėl tenka kviesti amerikiečių strategus; Tuo tarpu jie pas Staliną atominių btembų priskaičiuoja nuo vienos iki dešimt. Taigi, tolimojo skridimo bombonešių ir atominių bombų atsargose pastebimas ryškus amerikiečių pranašumas. Tačiau sovietai turi daugiau pasistatę turbininių naikintuvų. Čia jau jie tikrai praneša amerikiečius. Jų naikintuvai pasitiktų amerikiečių B-36 ir dabar sunku pasakyti, kiek bombonešių su atominių bombų kroviniu galėtų pasiekti savo taikinius...

rezerve. “Plaukiojantis aerodro> mas” yra baisus ginklas. Jo efektingumas pakankamai išbandytas kare su Japonija.Sovietai beveik neturi laivyno. Jo pagrindą sudaro povandeniniai laivai, kurių pastatymui ir įrengimams nereikia tiek daug pinigo, o nuostolių ir jie gali padaryti pakankamai didelių. Jau seniai kalbama apie sovietų planus iš povandeninių laivų raketomis apšaudyti JAV pakrantes. Radaro sistema JAV vis dar nėra pakankamai tobulai įrengta. Be to, kiekvienas radaro aparatas turi specialias antenas. Taigi, sovietų agentams lengva nustatyti, kur yra radaro stotys ir kur jų .nėra. Susidariusias radaro tinkle spragas visada lengvai galima išnaudoti.
UŽMIRŠTA SAUSUMOS 
KARIUOMENĖLiūdniausiai JAV stovi sausumos kariuomenės reikalai. Jau šiuo metu sovietai disponuoja arti 200 kovai parengtų divizijų. Karo atveju jie lengvai gali divizijų skaičių padvigubinti. Tuo

tarpu JAV kartu su marinais ir okupacine kariuomene Vokietijoje tepriskaito vos 13 divizijų sausumos kariuomenės. Praėjusio karo metu JAV įstengė sumobilizuoti 95 divizijas.Sovietų tankų masės taipogi kelia didelį rūpestį amerikiečiams, nes vis dėlto tankai tebė- ■ .ra baisus ginklas, nors amerikiečių strategai prieš Korėjos karą juos jau buvo nurašę į atgyvenusių ginklų grafą... Dabar JAV fabrikai vėl pradeda kalti šiuos plieno milžinus.Geresnių perspektyvų teikia amerikiečių ekonominis pajėgumas. Karui vesti reikia naftos, plieno, aluminijaus, uranijaus rūdos, akmens anglies ir, žinoma, pinigo. Ačiū Dievui — JAV pramonė toli pralenkia sovietinę. Jeigu sovietams ir jų satelitams karo pradžioje pavyktų užimti V. Europą, gal būt, Artimuosius Rytus, dalį Azijos žemyno, vis dėlto galutiname rezultate jų pergalė labai abejotina. Tai ^greičiausiai būtų tik laikino pobūdžio laimėjimas. Su- būrusios apie save sovietų nesuspėtus užimti demokratinius kraštus, JAV, reikia manyti, įstengtų smogti mirtiną smūgį sovietiniam imperializmui. Pagaliau Sovietų Sąjunga šiaip ar taip yra milžinas molinėm kojom: būtų sunku išlaikyti okupuotus kraštus, kada tenai suklestėtų gyva partizaninė veikla, o partizanai juk jau ir dabar veikia. Vyt. Kastytis.
vi nica - laisvės kovotojų kapinynasčiant, kad jie yra NKVD agentai.Laikraštis priduria, kad tokių kapų Ukrainoj buvo atrasta ir daugiau. Krasnodaro NKVD net buvo sugalvojus net mašiną negyviems žmonėms susmulkinti.

Sovietiniuose kalėjimuosePrancūzų komunistų laikraštis “Les Lettres Francaises” apkaltino rašytoją David Rousset, kad jis primelavęs apie sovietines priverčiamųjų darbų stovyklas. Rousset, buvęs komunistas, buvęs Vokietijoje kacetininkas, patraukė laikraštį į tiesmą. Tarp daugybės jo liudininkų dalyvauja ir EL Campessino, buvęs komunistas, buvęs komunistinės armijos generolas Ispanijoje, pabėgęs į Maskvą, bet ten pakliuvęs į nemalonę ir į kalėjimus, bei lagerius. Žemiau duodamos kelios ištraukos iš jo straipsnio, paskelbto “L’Espoir de Nice” 1950.12.6.sėdėjau Lubiankos kalėji-Ašme, paskui keturis mėnesius Butirkose ir Krasnipresioj. Kokias baisybes aš turėjau dar iškentėti! Tikrąjį dabartinės Rusijos veidą sudaro jos kalėjimai ir jos koncentracijos stovyklos. Kas nėrą perėjęs per šias skausmo, vergijos ir mirties vietas, neturi teisės kalbėti apie stalininę Rusiją, nenorėdamas meluoti sau ir kitiems. xButirkose mane įkišo į patalpą 50 metrų ploto, kurioje buvo nemažiau kaip 180-190 suimtųjų. Oras buvo taip prikaitintas ir prišvinkęs, kad beveik visi buvo nuogi. Nenusįrengė tik tie, kurie baiminosi dėl savo drabu-i žiu. Iš tikrųjų, apie pora dešimtų banditų su savo vadu akivaiz-\ . ‘ , * r doje jų sėbrų prižiūrėtojų de-nę ateiti, bukime tikri, kad ko* 4munizmas neras vietos.B. Mikalauskas. monstravo savo'teisę šioje masinėje celėje. Nuo pat pradžios da* viau jiems suprasti, kad aš nesu
Ukrainiečiai kritikuoja uAmerikos Balsę“Amerikos Balso” vedama politika stebina rusų pavergtų tautų žmones. Paskutinė tokia kritika buvo pareikšta prof.;Lev Dobriansky, dėstančio Georgetown Universitete Vašingtone. Konstatavęs, kad prezidento Trumano žodžiai, kad “Kinų tauta yra paversta rusų kolonialinės politikos įrankiu” transliuojąntjo kalbą visomis kalbomis “Voice of America” transliacijos buvo išleista, jis labai nusistebėjo. Jis

bijosi jog tai penktosios kolonos darbas.Prof. Dobriansky nenuilstamai reikalauja, kad “Amerikos Balsas” būtų paverstas nepriklausoma nuo State Department© institucija ir būtų tuo reaktorių išsprogdinti ideologiniam atomui rusų pavergtose tautose. To paties reikalavo, per visos Amerikos radijus kalbėdamas, Stassen, per pereitus rinkimus kandidatavęs į Amerikos prezidentus.

pasiryžęs pakęsti jų diktatūrą. Man reikėjo pirma išsikovoti, ne be pastangų, pakankamai vietos atsigulti, paskui apsaugoti savo daiktus nuo vagystės. Aš aiškiai pareiškiau, kad užmušiu patį pirmąjį, kuris norės pavogti tai, kas man priklauso: Gaujos vadas patikėjo, kad aš esu aukštos klasės banditas, ir man pasiūlė savo bičiulystę. Butirkose reikėjo gulėti ant žemės, įsispraudus tarp kitų kalinių, nieko neturint nei pasikloti nei užsikloti.Į trečią dieną man atsidūrus Butirkose, NKVD komendantas, apsirengęs civiliai, man atnešė maisto ir tabako. Jie elgėsi su manim draugiškai ir man patarė pasirašyti pareiškimus, paruoštus Lubiankoj. Matydamas, kad jo įkalbinėjimai be vaisių, jis man davė paskaityti sprendimą mano reikalu. Treji metai priverčiamųjų darbų stovykloje Vorkutoje — poliariniuose tyruose — paskui penkeri metai gyventi priežiūroj ir penkeriems metams atimamos visos pilietinės teisės. Iš viso trylika metų. Iš tikrųjų tai visam gyvenimui, nes esti maža, kurie po tokios bausmės sugrįžtų.Nuo tos dienos, kai man davė paskaityti sprendimą, man pranešė, kad turėsiu dirbti. Buvau savo profesiją nurodęs, kaip dirbtuvių vedėjas, tad man pavedė suorganizuoti darbo brigadas — vyrų ir moterų. Vakarais 10 vai. turėjau peržiūrėti įvai

rias masines kameras, lydimas dviejų prižiūrėtojų, ir surinkti iki 800 tinkamų darbui kalinių. Buvo penkios didelės moterų kameros. Koks baisus vaizdas! Dėl nepakeliamo karščio, jos buvo beveik visos iki siūlo galo nuogos. Tarp tų įvairaus amžiaus sulysusių moterų buvo nepaprastai ciniškų, atstumiančiai šlykščių, buvo ir 12, 13, 14 metų mergaičių, kurios tarnavo pirmųjų iškrypimams. Tuo metu, kai aš ėjau pro tas nelaimingąsias, rink damas darbui, prižiūrėtojai savo ruožtu pasirinkdavo vieną iš jaunesnių mergaičių ir čia pat prie visų išprievartaudavo. Jei kuri priešindavosi ar imdavo šaukti, tai kitos turėdavo ją palaikyti ir užčiaupti bumą tarp bendro juoko ir blevyzgų. Kartais prižiūrėtojai jas išsivesdavo į koridorius. Geriausia diena tiems prižiūrėtojams buvo viena per mėnesį, kada moteris vesdavo maudytis. Tikra orgija! Pirmą dieną, kurią aš dalyvavau šiame spektakly, paveiktas šito išniekinimo, aš trenkiau ant žemės savo popierius ir pieštuką protesto ženklam Atsiėmiau už tai tiek, kad mane jau be sąmonės nugabeno į ligoninę. Vieną naktį į jaunos kaimietės desperatiškus riksmus kaimyninės kameros jauni vyrai pradėjo maištauti, tada prižiūrėtojai paleido kulkosvaidžių ugnį. Sovietiniam kalėjime kolektyvinis protestas apmokamas mirtim. Negyvieji tyliai pakasa- mi, o prižiūrėtojai gauna savo viršininkų pagyrimą.Daugumas NKVD prižiūrėtojų kalinių transportui ir kalėjimams saugoti, yra paimti iš Kazachstano. Tai tamsiausi ir žiauriausi žmonės iš visos Rusijos, ir griežčiausiai fykdą discipliną. Jie visi jauni — 20-24 metų, vidutinio ūgio, bet raumeningi, stiprūs ir mongoliškomis galvo-

Ukrainiečių laikraštis “Nowyj Schlach” Kanadoj aprašė 1943 m. Ukrainoj, Vinicos miestely, atrastus masinius Sovietų sušaudytų žmonių kapus. Atrasta buvo 10.000 lavonų. Iš jų. 679 atpažinti. Tarp jų 279 ūkininkai, 119 darbininkų, 92 tarnautojai ir 189 intelektualai. Daugiausia ukrainiečių tautybės. Iš bendros duobės ištrauktieji pasirodė su surištom užpakaly rankom, suskaldytom galvom, su šūvių į pakaušį pėdsakais. Viena ūkininkė pažinusi savo vyro apsiaustą. Jis buvo suimtas, kai atsisakė šventadienį eiti į darbą. Į pasiteiravimus dėl vyro žmona buvo gavusi iš prokuratūros iš Maskvos pranešimą su Višinskio parašu, kad jos vyras ,esąs 1938 m. gegužės mėn. 3 d. paleistas. Bet sugrįžtant jo nesulaukė. Ūkininkė Ol- chi’vska apžiūrėjo atkastųjų lavonų pirštus. Pagal nuaugusį į šoną pirštą ji atpažino savo vyrą, kuris buvo NKVD, suimtas. Jo apsiauste buvo rastas tokio turinio raštelis: “Aš (vardas, pavardė, vieta) prašau, kas šį raštelį ęas, pranešti mano žmonai Linai, kad parodymus prieš mane NKVD yra davę septyni žmonės (čia suminėtos pavardės). Jie paliudijo prieš mane teismui. Mane pasmerkė mirti, ir tuojau būsiu sušaudytas. Dievas mato, kad aš nekaltas. Tegul Dievas atleidžia ir jiems kaltes”. Pasirodė, kad iš tų liudininkų tuo metu du jau buvo mirę, du buvo aukšti sovietų kariuomenės pareigūnai ir trys dar ramiausiai sau Vini- coj" gyveno, niekam nenujau- na neskaidomą motinėlę Rusiją”.

Ukrainos Laisvės Sąjūdis s . aktyvėjaPirmą kartą Amerikos istorijoje toks žymus asmuo pareikalavo, kad šalia Baltijos valstybių ir Ukrainai būtų užtikrinta laisvė. Tai Pennsilvanijos universit. rektorius Harold Stassen. Ukrainiečiai tai skaito dideliu laimėjimu. > 'Anapus, praėjusį rudenį ukrainiečių sukilėliai buvo užėmę didesnį miestą Karpatų kalnyne, kuriame išsilaikė ištisą dieną. Svarbūs MVD pareigūnai buvę ukrainiečių karo teismo sprendimu sušaudyti. Tai parodo, jog žuvus UP A generolui Taras Čuprynka ukrainiečių sąjūdis Vakarų Ukrainoj tebesilaiko.Ukrainiečiai nepatenkinti “Amerikos Balsu”“Gomin Ukrainy” perspausdina Ukrainoj leidžiamo informacijų biuro biuletenio straipsnį, kuriame atvirai pasisakoma prieš “Amerikos Balso” ukrainietiškų- jų transliacijų dvasią. Esą, nepakanka ukrainiečiams, kad kalbama jų kalba. Reikia dar, kad būtų skaitomasi su jų teisėmis. O transliacijos esą tipingai di- džiarusiškos ir propaguoją “Vie-
mis, siauromis akimis, gudriomis ir aistringomis. Jie atlieka ketve- rių metų tarnybą prieš pasiunčiami į kolchozus. Jiems viskas leista: mušti,-užmušti-, prievartauti. Vieninteliai, kuriems jie paprastai rodydavo pagarbos, tai banditai. Politinius jie vertina kaip fašistus ir kontrarevoliu- cionierius. Jie dalinasi savo vagystės vaisiais su banditais ir patenkina jų gyvuliškus geismus moterimis, kuriomis kalėjimai nuolat papildomi. Jie nesirūpina jokia politika. Jie tenkinasi tuo, kad gali gyventi ir žaisti kuo ilgiau ...Iš Krasnipresios kaliniai skirstomi darbams į įvairias stovyklas. Stovyklų viršininkai atvyksta pasiimti jiems paskirtos darbo jėgos. Juos teisingai vadina vergų pirkliais.Toliau buvęs komunistų generolas svarsto, kuriam tikslui bolševikai įtaisė priverčiamojo darbo stovyklas.1928 m. pasirodė pirmasis įsakymas “apie kalinių darbo geresnį sunaudojimą”. Jis buvo visu pilnumu pritaikytas nuo 1931. šiais metais Stalinas pasakė istorinę kalbą, kurios visa esmė yra suglausta šiuose sakiniuose: “Arba mes pralenksime kapitalistinius kraštus, arba žūsime. Mes esam atsilikę 150 metų nuo pažangiausių kraštų. Arba mes juos pralenksim per artimiausią dešimtmetį arba mes būsime su-

naikinti”. Žmonių aukomis ir kančiomis buvo pagrįsta sovietinio gyvenimo pažanga iki karo su nacine Vokietija. Šitas karas, kurį Stalinas provokavo visais būdais tarp vakarų, bet pats stengėsi išvengti dalyvavimo jame, Rusiją labai sunaikino. Po karo buvo dar labiau sustiprinta 1931 m. linija: pasiekti per 10 metų tai, ką pažangieji kraštai yra pasiekę per 150 normalia raida. Bet kaip pusiau laukinė Rusija padarys šį stebuklą? Su atsilikusia technika, su proletariatu, išbadėjusiu, apiplyšusiu, purve ir nevilty gyvenančiu? Kaip įvyk dyti apsiginklavimo programą ir pasiruošti naujam karui, į kurį Rusija deda visas viltis? Atsakymas vienas: priverčiamasis darbas. Bet Kremlius žino, kad nevilties pagauti gyventojai yra pavojingi pačiam vidaus režimui. Tad reikia suardyti gyventojų dvasią, atimti jiems bet kokią mintį, galimybę mintimis vienam su kitu pasidalinti, pasėti jų tarpe moralinę paniką. Tam geriausiai tinka priverčiamojo darbo priemonė.Atkreipia EL Campessino dėmesį ir į tai, kad Sovietų Sąjunga yra iš 16-kos respublikų ir 8-
bolševikiniam režimui, o kai kurios siekia nepriklausomybės. Kremlius yra apskaitęs, jog bū- (Nukelta į 3 psl.)
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KĄ PASAKOJA MOŠŲ SENIEJI?
SOCIALINIAI KLAUSIMAI

T. DR. KLEMENSAS 2ALALIS, O.F.M.

Komunistinės Kinijos kariuomenė žygiuoja iškėlusi savo vado iviao-rse-Tungo paveiKSlą

“Rerurp Novarum” enciklikos 60 m. sukaktisJau pirmosios kregždės pasirodė lietuviškoje spaudoje, mininčios besiartinančią gegužės 15 dienos sukaktį. Prieš 60 metų Leonas XIII išleido socialinę encikliką, nurodydamas Bažnyčios pažiūras ir mokslą apie socialinę darbininkų padėtį, jų teises ir pareigas, jų santykius su darbdaviais ir pasiturinčiais. Šią encikliką, po 60 metų galima drąsiai, pavadinti sociologijos Magna Charta.* Tačiau, dar nevisi ją gerai pažįsta ir kartais randasi burnojimų, kad Bažnyčia nesirūpinanti darbininkų padėtimi, kad ji einanti su turtingaisiais ir galingaisiais. Todėl visa nenuostabu, je pasirodė lietuvių spaudoje pageidavimai, kad laikraščiai, bent šiais metais, rezervuotų keletą skilčių ir socialiniams klausimams, duodant populiariai parašytus popiežių enciklikų aiškinimus. Pasirodė taip pat pageidavimai, kad katalikiškos draugijos paminėtų šią sukaktį, suruošda- mos paskaitų apie Bažnyčios socialinį mokslą ir, jei galima, išleisti socialines enciklikas. Naujosios Anglijos liet, darbininkų vadų suvažiavimas įvykęs sausio 7 d. Cambridge, Mass, priėmė gražias rezoliucijas ir net pažadėjo išleisti enciklikas.Štai kodėl, trokštame pateikti spaudai keletą rašinėlių apie Bažnyčios socialinį mokslą, paaiškinti Leono XIII, Pijaus XI ir PijausXII enciklikas, liečiančias socialines problemas. Šiuo norime realiai prisidėti prie sukakties minėjimo, ypatingai kreipiant dėmesį į patį popiežių bei ganytojų mokslą, duodant ištisas citatas iš dokumentų, ka'd galėtų jomis pasinaudoti prelegentai, kurie kalbės įvairiuose susirinkimuose ar minėjimuose.Kanados lietuviams norėtume taip pat paryškinti vyskupų laišką, pasirodžiusį prieš metus, t.y. 1950 vasario 14 d. Popiežių mokslas tinka visiems pasaulio katalikams, nes remiasi apreikšta tiesa ir Evangelija. Ji tinka ir visiems laikams ir visiems kraštams. Tačiau kiekvienas kraštas turi savo papročius, savo ypatingas sąlygas ii* gyvenimo būdus. Todėl tie bendrieji princij ai reikia pritaikinti kiekvienam kraštui specialiu būdu. Štai kodėl vyskupai, stengdamiesi išdėstyti popiežių enciklikas, jas pritaiko savo diecezijoms, savo žmonėms.Į Kanadą atvykusioms lietuviams, ir daugiausiai kaip darbininkams, socialiniai santykiai yra viena iš svarbiausių problemų. Taigi, vienos ar kitos skilties paskyrimas šiems klausimams kaip tik yra pageidautinas. Ir “Tėviškės Žiburiai”, iškeldami popiežių bei vyskupų socialinį mokslą išpildys savo pareigą paminėti LeonoXIII “Rerum Novarum” 60 metų sukaktį, kartu minint vėlesnių popiežių papildymus, būtent Pijaus XI encikliką “Quadragesimo anno”, pasirodžiusią prieš 20 metų (1931 m. gegužės 15 d.) ir Pijaus XII kalbą, pasakytą per Vatikano radijją 1941 m. Sekminių dieną, minint 50 metų sukaktį, taip pat to paties popiežiaus kalbą, pasakytą 1942 m. Kūčių dieną. Šios enciklikos ir kalbos yra kaip tik katalikiškojo socialinio mokslo santraukos. Be to, supažindins skaitytojus ir su Kanados vyskupų pastoraliniu laišku, prieš metus išleistu, nagrinėjančiu šioje šalyje gyvenančių darbininkų problemas; ■Lauktina, kad atsirastų lietuvių sociologų, kurie parašytų šiais metais daugiau straipsnių “Tėviškės Žiburiams”, kuriuose panagrinėtų ir pritaikytų lietuviams, gyvenantiems Kanadoje, ypatingai socialinės savitarpinės pagalbos klausimą.

Diktatorius Mao-Tse-Tung
Pažinkime dar vieną žmonijos pabaisą, 
nuolat pasipildo.

Diktatorių skaičius
Žiauriausias pasaulyje sutvėrimas -

taisyklių. Jis organizavo “nuosa- žmogus vą programą”, teigdamas, jog
Sovietų Rusijoje ir jos pavergtose tautose, suvaryti žmones į aikštes ir gatves nuolat turi šauk ti: “Tegyvuoja didysis Stalinas! Tegyvuoja vadas ir mokytojas! Tegyvuoja tėvas, auklėtojas ir dar kitoks kitokiausias genijus... tegyvuoja!... tegyvuoja!!..Lygiai tas pats vaizdas šiuo metu yra ir komunistinėj Kinijoj. Peipingo didžiulėj aikštėj dažnai paraduoja pusalkaniai kiniečiai šaukdami:“Mao Tse-Tung wan sui! Mao Tse-Tung wan sui! — Tegyvuoja Mao Tse-Tun- gas...Tai vienintelis ir ryškiausias diktatorių valdymo reiškinys; būk pusalkanis arba badauk, kraują ir ašaras liek, bet šauk: tegyvuoja... tegyvuoja...Ir iš tik rujų, koks pasityčiojimas iš žmonijos! Vieni diktato-

Sovietiniuose kalėjimuose(Atkelta iš 2 psl.) simam kare su demokratinėmis galibėmis, kai kurios iš jų taps demokratijų sąjungininkėmis. Jas palaužti reikia deportacijomis.“Estija, Latvija ir Lietuva, kurios pasisakė už savo tautinę nepriklausomybę po pirmojo pasaulinio karo, o paskui kovojo su komunistine penetracija, yra nukentėję labai smarkiai, jas įjungus Į Sovietų Sąjungą. Jos iškentėjo du masinius valymus, vieną 1944, antrą — 1948. Jas apkaltino fašizmu ir Sovietinės tėvynės išdavimu. Ko jos iš tikrųjų norėjo, tai ne tėvynę pakeisti, bet būti nepriklausomos. Estai, pav., labai smarkiai buvo priešinęsi nacių kariuomenei. Bet tai neįrašyta jiems į sąskaitą. Vienintelis dalykas, kurį Kremlius vertina, tai visokios rezistencijos sovietiniam jungui sunaikinimas. Pirmųjų represijų metu šaudė masėmis. “Išvalytųjų” asmens turtas buvo atimtas, net jų asmeninio vartojimo daiktai. Estai buvo masiškai deportuojami į poliarines sritis ir Sibirą. Lietuviai į Archangelską ir Naująją Žemę Ledinuotajame vandenyne, kur jie buvo atiduoti žiauriausiam režimui, ir kur mirtingumas yra baisus jau vien dėl 
šalčio, siekiančio 60-70 laipsnių. Latviai buvo deportuojami į Šiaurės Karagantą, pietų Uchtą ir Kotlas. Jiems nedavė jokių dokumentų, ir jie neturi jokių teisių. Juos laiko kaip dingusius, 
kaip mirusius. Visos šitos depor
tuotųjų masės yra skirtos greitai 
sunaikinti. Dar žiauresnės kan
čios skirtos gudams. Jie pakėlė 
tris persekiojimo bangas. Pir
moji pasibaigė 1944. Apkaltinti 
šnipinėjimu, jie buvo šaudomi 
masėmis, nežiūrint nei amžiaus, 
nei lyties, rusų kariuomenės, 
Vadovaujamos NKVD. Antrą 
banga buvo kitais metais: apkal
tinti tėvynės išdavimu, tūkstan
čiai gudų buvo pasmerkti 25 me
tams sunkiųjų darbų. Trečioji 
ir didžiausioji banga, trukusi iš
tisus metus, nusiaubė gudus 
1946. Visas deportuotųjų turtas 
konfiskuotas. Jiems neleido pa
siimti nieko, o jei kuris būrėjo

geresnių asmeninių daiktų, jie buvo pakeisti blogesniais. Gudai buvo daugiausia išgabenti tarp Šiaurės ašigalio ir Sibiro.Ukrainiečiai pakėlė tris valymus: 1943, kai iš teritorijos buvo išstumti vokiečiai, 1944 ir 1945. Ten neliko nė vieno iš vokiečių kolonistų, o pačių ukrainiečių buvo išgabenta daugiau, kaip vienas milijonas.Ne mažiau žiauriai buvo valomos Gruzijos, Azarbeidžano, Kazachstano, Kirgizų, Karelijos respublikos. Gruzinai, nelaimingi Stalino tautiečiai, buvo apkaltinti neištikimybe ir išdavimu. Nors vokiečiai buvo užėmę tik dalį Gruzijos, bet valymas apėmė visą Gruzijos teritoriją. Ir pačioj Rusijoj kai kurie rajonai buvo “iššukuoti”. Rostovo rajone deportuotos visos šeimos tų, kurie turėjo trauktis, traukian-

tis vokiečiams. Moterų, senių, vaikų nebuvo pasigailėta. Juos apkaltino apsikrėtus vokišku sifiliu. Stalingrado rajonas, kurio herojizmu buvo žavėjęsis pasaulis, neišvengė represijų. Dar stipriau jas pajuto Voronežas, Kurskas, Krasnodaras, Stavropolis, Astrachanė. Žiauriausiai nukentėjo Leningradas, kurio priešinimasis buvo prilygintas Madrido pasipriešinimui... Nepaisant to, Leningrado darbininkai turėjo dirbti dienomis ir naktimis, gaudami 150 gr. duonos. Badas buvo toks, kad pasitaikė net kanibalizmo reiškinių. Iš čia deportuotieji buvo gabenami į Ukrainą ir Krimą, kur po didelių vietinių gyventojų deportacijų labai trūko darbininkų.Taip Sovietų Sąjungoje iš vienos vietos į kitą persodinta milijonai žmonių...
Ryžtantis atstovauti reikėtų 

pagalvoti ar tinkiKiekvienas lietuvis tremtinys visuose pasaulio kampeliuose turi būti savo tautos ambasadoriumi, kaip vienas iš mūsų diplomatų yra pareiškęs. Geras lietuvio vardas daug prisidės prie greitesnio ir sekmingesnio Lietuvos atstatymo. ‘Bet yra lietuvių, kurie to diplomato posakį savo naudai supranta ir bendram Lietuvos reikalui ne tik nepadeda, bet. pakenkia. -Kovai su bendru civilizuoto pasaulio priešu — komunizmu ruošiamasi. Ypač energingai pradeda veikti atstovai tautų už geležinės uždangos. Kaip Europos, taip Amerikos šalyse veikia įvairiausi antikomunistiniai blokai, komitetai, kurie atlieka milžinišką darbą, patiekdami reikalingos ir brangios informacijos vadovaujančioms valstybėms artėjančioje lemiamoje kovoje.
Lietuviai prie šio darbo visuo

se kraštuose aktyviai prisideda. 
Tai sveikintinas ir džiuginantis 
reiškinys. Tą atstovavimą atlieka 
mūsų VLIKas, diplomatija ir 
įvairios centralizuotos organiza
cijos, daugumos akceptuotos.

Kanados lietuviai Šioje srityje

irgi veikia: tarptautiniuose antikomunistiniuose komitetuose yra pasireiškę, aktyviai dalyvaudami vadovybėje bei bendruose pasirodymuose Kanados visuomenei masiniai. ,Iki tol tarptautiniuose komitetuose lietuvių atstovai buvo deleguoti LOK, kaip visų organizacijų patikėti asmens.Bet štai nesenai teko spaudoje skaityti, kad lietuvių atstovavimą tarptautiniame komitete nori paimti viena liet, organizacija ir dar skyrimo būdu. Aš nenorėčiau šito reiškinio kvalifikuoti, bet norėčiau pasakyti, kad ne tik vietiniai, kaip Toronto LOK, bet ir Centrinis LOK turėtų tam kelią užkirsti. Lietuvius tarptautiniuose komitetuose atstovauti turėtų, mano nuomone, Kanados Lietuvių Bendruomenės LOK parinkti kvalifikuoti asmens.Pirmoje eilėje jie (atstovai) turėtų mokėti anglų ir. kitas kelias kalbas žmoniškai ir būti visuomenei žinomi autoritetingi asmens. Tokių mes turime pakankamai.
Teko lietuviams raudonuoti 

kelis kartus, kai viešuose pasi
rodymuose (Toronte) lietuvių 
atstovas, kalbėjęs “angliškai”,

— Patinka Tamstai Kanada?
— Čia man patinka vienas tik 

daiktas: moterys padoriai rėdo-

40 METŲ KANADOS 
GIRIOSEšianden gali užtikti lietuvių tolimiausiuose kampuose. A. a. į Matas Šalčius, tas amžinas keliauninkas, jų rasdavo visur iri džiaugdavosi tokiu radiniu. O aš, “- pakliuvęs į buvusius girių plotus, pirmiausia klausiu ar nėra lietuvių. Ogi štai net ištisa šeima: p. R. Užeinu pas mamą, jau senutę — septintoj dešimty. Gyvena viena kaip atsiskyrėlė mažytėj pirkelėj. Jos sūnūs, jau Ve- aę prancūzes, gyvena atskirai Ji bevelyja gyventi ramybėje su savo “Šventųjų gyvenimais”, “Ramybės Šaltiniais”, ’ “Aukso Altoriais”. Ji — dažna maldyklos lankytoja, susikaupusiai eina kryžiaus kelius, o paskui gėrisi plačia Kanados gamta.— Man gera, kai vanduo šniokščia, vėjai ūžauja, smilgos šnera; mašinų bildėjimo nemyliu. ...Vakarais, užsižiebusi dar žibalinę lempą, atsiskleidžia savo maldaknyges, šventųjų gyvenimus, išsitraukia rožančių ir kalbasi, kalbasi su savo Viešpačiu. Jinai viską Jam išsako, nepalikdama nė mažiausio rūpesčio Jam nepapasakojusi...— Mamele, kaip gi čia dabar atsiradot taip toli nuo Lietuvos?— Ogi iš Anglijos. Lietuvoj buvom nemaža šeima, pragyventi buvo sunku. Vežė Anglijon — ten irgi nebuvo lengva. Paskui' vežė Kanadon. Atvykom iš Anglijos su vyru ir ėjom kirsti girių. Ėjom visi pradžioj, o paskui bėjo tik vieni vyrai. Nebuvo traukinių, tai ėjo žmonės pėsti virš šimto mylių ir ten likdavo ištisai savaitei. Buvo kompanijos pasamdyti indėnai, kurie maitino ir rūpinosi darbininkais. Kai susitaupėm pinigų, nusipirkom’ ūkį. Ėjosi neblogai, kol vyras buvo gyvas. Kai jis mirė, pardaviau ūkį ir įsikūriau artimiausiam miestely. Dabar sūnūs me- kanikai — taiso karus, o aš viena sau gyvenu.Užeinam pas sūnų. Prie namų — automobilis, čia pat iškaba: Restaurant. Pasirodo, sūnus Ve-

nereikalinga mokykloje matematika, nereikalingas bent, koks mokymasis ir žinios apie kinų klasikus ir tt. Vienintelis dalykas kuriuo Mao interesavosi, buvo istorija... •18 metų turėdamas Mao jau . priklausė slaptai revoliucinei grupei, kuri kovojo prieš “Man- chu dinastiją ir imperializmą”.Mao gimtojoje provincijoje, : Changsha mieste, prasidėjo didelis komunistinis judėjimas. Tenai pasireiškė net ginkluoto sukilimo reiškinių, kur pirmosiose eilėse vis buvo dabartinis Kinijos diktatorius Mao Tse-Tungas. Vėliau jis nuolat kovojo prieš Čiangkaišeką, tačiau vis nesėkmingai. Pagaliau, 1931 m. jam ir jo sėbrams teko bėgti į Maskvą,. . kur teko galutinai užbaigti revo- dęs prancūzę, o kartu su ja res- žmogus. Jeigu jo žmoniškumo liucinę mokyklą.jausmams užmigęs ir Sąžinės bal- Dabartinis Kinijos diktatorius,

dai žūva, tačiau iškyla kiti, vis nauji. Jeigu Stalino mokinys ■ Hitleris žuvo prarijęs mirtingų: nuodų kapsulę, o fašizmo kūrėjas ; — Mussolinis savo dienas baigė i sušaudytas ir už kojų pakartas,’ tai žiauriausias pasaulyje diktatorius ir kruvinasis milijonų žmo nių egzekutorius — Stalinas ramiai tebegyvena ir dargi sau draugų susiranda. Visi matome, kad Azijos žemyne, Kinijoje iškilo nauja kruvina žvaigždė, didžiulio žmonių koloso bekompro- misinis valdytojas, diktatorius Mao Tse-Tung.Tai Stalino sodinta, laistyta ir puoselėta “gėlė”...Šioje žemėje nebuvo ir nebus žiauresnio sutvėrimo, kaip patsjausmams užmigęs ir Sąžinės bal- Dabartinis Kinijos diktatorius, sas užslopiptas, jis eina, brauna- pagal kinįęčįų žmones, yra aukš- Si;- žengia per radonus, kad vai- ’" *’ -dytų, engtų ir teriotų milijonus žmonių.Taigi, šiuo metu virš 400 mil. kiniečių Visiškai pajungti diktatoriaus. Mao Tse-Tungo valdy-
to ūgio, turis apie 1 mtr. 73 cm. — apie 5 pėdas ir 10 colių—aukščio, geros sveikatos. Jis rengiasi visuomet tvarkingai, nors kukliai, mėgsta dėvėti “staliniško i pavyzdžio” mundurą, nemėgstamui. Galima sakyti, kad gal nie- kaklaryšio ir iš pirmo pamaty kas moderniojoj istorijoj nepa- mo žmonėms daro gerą įspūdi.darė tokios greitos ir tokios milžiniškai didelės “karjeros”, kaip 56 m. vyras, buvęs įvairaus plauko padauža, komunistas Mao Tse-Tungas. Tik prieš porą su viršum metų toji žmogysta gyveno urve, tolimos Kinijos šiaurės kalnuose, o nūdien — jis besąlyginis šimtų milijonų žmonių valdytojas. Kaip revoliucinis pabėgėlis, ilgą laiką jis gyveno už įstatymo ribų ir slapstėsi...Šiandieną Mao Tse-Tungas ir jo diktatoriškasis valdymas Kinijoje jau yra pripažinti daugelio galingų kraštų. Nekalbant apie Sovietų Sąjungą, Peipingo vyriausybę yra pripažinę ir anglai.Kai Stalinas šventė savo 70-jį- gimtadienį, iškilmių metu, Maskvoje, Mao sėdėjo garbės kėdėj, Stalino dešinėj... Savo kalboje Mao Tse-Tungas pabrėžė, kad: 450 mil. kinų eis išvien su galingąja Sovietų Rusija ir kiniečiai niekad neužmiršią stiprios sovietų pagalbos “jų laisvės kovoj”.Dabartinis Kinijos raudonasis diktatorius Mao Tse-Tungas yra gimęs smulkučio ryžių augintojo šeimoj, centralinėj Kinijos pietų provincijoj Hunan. Ligi septynerių metų'Mao dirbo kartu su tėvu nedidukėj ryžių farmoj. Dar vaiku būdamas, jis jau pasižymėjo dideliu padaužiškumu ir prieštaravimais tėvams. Todėl tėvas,-manydamas, kad jį galėtų perauklėti mokykla, dar visai mažą atidavė į mokyklą. Tačiau ir mokytojai jo revoliucinio charakterio nepalaužė: Mao niekad nesilaikė mokykloje nustatytų

o kitų tautų atstovai pastebėję 
“Lietuvių kalba labai, panaši į 
anglų”... Kitas gi lietuvis man 
pridūrė šalia sėdėdamas: “Duo
čiau 10 dol., kad tas lietuvis bū
tų neužėjęs į sceną “angliškai” 
kalbėti”... Man atrodo, kad tai 
lietuviškųjų reikalų niekinimas.

Prieš tokius lietuvių veikėjus 
atstovus kiekvienas lietuvis tu
ri teisę protestuoti, nes jie nori 
ir už mane kalbėti

Jonas Stumbrys.

Mao Tse-Tungas yra vedęs net keturis kartus (panašiai kaip ir jo mokytojas Stalinas). Pirmoji jo žmona buvo parinkta jo tėvo, kuri tačiau griežtai atsisakė gyventi su padaužišku, nuolat besislapstančiu, be garbės ir be teisių vyru. Antroji žmona — buvusio Peipingo komunistinio profesoriaus duktė — buvo nuteista mirties bausme, kuriai sprendimas įvykdytas antikomunistinio Hunan gubernatoriaus parėdymu. Trečioji Mao žmona yra pagimdžiusi keletą vaikų. Turėdamas 30 metų amžiaus Mao ir su šia atsiskyrė. Nuo to laiko nieko nebebuvo girdėti nei apie trečiąją žmoną, nei apie vaikus. Jo ketvirtoji žmona, Lan Ping, buvusi aktorė, dabar apie 35 m. amžiaus (jis pats 56 m.). Šiuo metu jie turi 8 metų dukterį ir gyvena prabangiškuose palociuo- se, Peipingo širdyje, kurių grožis, dydis ir išpuošimas — galėtų kelti pavydą didiesiems pasaulio monarchams.Komunistinėj Kinijoj, kaip ir Sovietų Sąjungoj, svariausi balsą turi ne kokia nors vyriausybė, bet komunistų partija, kurioj Mao žodis yra lemiamas. Mao Tse-Tungas, kaip ir “generalissimo” Stalinas turi savo žinioje nedidelį, bet visagalintį politbiu- rą, kuris ir vadovauja 450 mil. kiniečių. Komunistų partija Kinijoj, pagal paties Mao aptarimą, yra “kovos organizacija”.
Šiuo metu įvairios sovietų mi

sijos tikra srove teka į Kiniją, 
kaip jos sakosi, “padėti kinie
čiams atstatyti karų nuteriotą 
kraštą”...

Taigi, gyvenimas eina tolyn. 
O Korėjoje, kur padarė interven
ciją kinų komunistinės hordos, 
apie du milijonus žmonių — pa
bėgėlių bėga tolyn nuo komunis
tinio maro. Jie miršta krisdami 
pakelėse iš bado ir šalčio. Baisi 
tragedija... Išsipildė seniau gir
dėtos legendos, jog “atvažiuos 
žemėn Antikristas su baisiais ra
tais” ... štai, atvažiavo — net 
du: Stalinas ir Mao...

Pr. Alšėnas.

toraną ir keletą “sumerhausų”. Randam trejetą vaikučių, deja, nė vienas iietųviskaį nekalba. O ir pati seVelė su j ais nesusikalba. Graudu jai: sūnūs sukūrė šeimas tokias svetimas — nė susikalbėt negali.Užeinam pas kitą sūnų, turin-. tį garažą. Gimęs Kanadoj, bet puikiai kalba lietuviškai.— Biędnai mus tėvas užaugino, — sako jis, — neleido į “škū-i lę”. Skaityt pramokė mama, o su raštu buvo blogiau. Sulaukęs 24 metų griebiausi mokslo: nuvykau į Montrealį ir ėmiau lankyti elektrotechnikų vakarinius kursus. Šalia to reikėjo mokytis anglų kalbos, rašto ir skaičiavimo. Sunku buvo, bet išmokau ir būčiau gavęs diplomą, bet kai likau bedarbiu, teko nutraukti mokslą. Perėjau dirbti į garažą, kur išbuvau 15 metų. Dabar dirbu savarankiškai.Gėrėjausi to vyro ryžtumu, sumanumu. Klaiki mintis betgi kilo manyje atsisveikinus: taip miršta Lietuva Kanados giriose vos sulaukusi trečiosios kartos. Anoji nuoširdi senutė išnešė lietuviškąjį žiburį į tolimąsias girias, saugojo jį ir tebesaugo. Deja, nebėra kam jo perduoti...
70 METŲ STUDENTASAntrą septyndešimtį randu jau nebe giriose, o didžiausiam Kanados mieste Montrealy. Tai p. K. dar neseniai atvykęs iš tremtinių stovyklų.

si. O šiaupjau gyveni žmogus 
kaip ir kitur. Labiausiai pasigen- ■ 
du šičionai: rugių laukų, pievų, 
miškų. Tie mūrai, mašinos smau
gia mane.

— O ar dirbate kur nors?
— Taigi žmonės mane vis nuo

lat klausia ką dirbu. Aš gi jiems 
sakau: studijuoju. Išeinu po pus
ryčių, atsisėdu kur nors aikšte
lėj, gatvėj ir stebiu, kaip stato 
namus. Taip prasėdžiu nuo ryto 
iki vakaro “studijuodamas-” ar
chitektūrą nuo. pamatų įki sto
go. Ko gi daugiau norėt iš manęs. 
Lietuvoje valdžiau net du stam
bius ūkius, o čia tenka “studi
juoti”.

KAIP DYGO ŠV. KAZIMIERO
i; MAUDYKLA7

-Ji; .

Sekasi šįkart: rodos, būsiu pa
kliuvęs pas trečią septyniasde- 
šimtę — p. A. Ji jau sena Kana
dos gyveėntoja, bėgusi iš Lietu
vos nuo pirmo D. karo. Vyras jau 
miręs, įgyvena tik su dukrele 
nuosavame bute. Daug ji gali 
papasakoti: daug pergyvenusi, - 
daug mačiusi, daug dirbusi lietu
viškai kolonijai.— Tamsta turbūt atsimeni kaip buvo statoma Šv. Kazimiero bažnytėlė?— Kur gi neatminsi! Mes gyvenom priešais tą bažnytėlę. Kai privažiavo lietuvių į Montrealį, atsirado kun. Vyšniauskas. Jisai surinko visus, persižegnojo dideliu kryžiumi ir tarė: “Noriu statyti bažnyčią ant Jėzaus Širdies”. Na ir ėmė statyti. Buvo gal apie 500 lietuvių: visi ėjo, dirbo, kiek kas galėjo. Aš pati . būdavo einu su maža dukrele, paguldau ją kur nuošaliai, o kun. Vyšniauskas pridengia savo sutana ... Taip ir išaugo ta bažnytėlė lietuvių darbu bei prakais tu. .— Ar būdavo kokių parengimų — vakarėlių?— Oi būdavo, būdavo. Rengėm vakarus, gegužines, vakarienes, loterijas vis tai bažnyčiai. Vedasi būdavo kun. Vyšniauskas visą savo parapiją užmiestin — gegužinėn, pasiėmęs ant ranlydimas pulko žmonių. O jau pačioj gegužinėj būdavo pats trepsi, veda rateŪn, kad tik žmonės linksmintųsi. Kartais eidavom per miestą su vėliavom, raiteliais — visi matė, kad tai lietuviai žygiuoja.— Kur gi dingo kUn. Vyšniauskas?— Kai ėmė kurtis Nep. Lietuva, mūsų klebonėlis ėmė .nerimti. Taip buvo susirūpinęs Lietuva, kad ėmė ir grįžo. Atrodė, kad Lietuva be jo neatsistatys. Po jo turėjom kun. Šimkų. Jam žmonės padėjo išeiti mokslus Montrealy, ir jis nuo širdies tęsė kun. V. darbą. Kai jis išvyko Romon, perėmė darbą kiti. Labiausiai neužmirštamas betgi liko kun. Vyšniauskas. Dabar čia, Montrealy, dažnai pasitaiko nesutikimų: tas šioks, anas toks... O kun. V. būdavo atsistos ir sako: “Mes!” Jo mes reiškė — visi lietuviai be jokio skirtumo: nebuvo nei naujų, nei senų ateivių, nebuvo nei vilniečių, nei suval- kių, nei žemaičių, o buvo tik “mes — visi”. Kai tuos žodžius kun. V. tardavo, taip smarkiai mesdavo ranką, kad ji švilpdavo.Mūsų senieji slepia daug atsiminimų. Pasikalbi su jais, ir pamatai ilgą kelią, kuriuo ėjo mūsų išeiviai.

Pr. Žaidys.

Naujas “Lithuanian Bulletin” numeris
šių metų pradžioje New Yor

ke pasirodė “-Lithuanian Būlle 
tin” labai laukiamas lietuvių ve
damos kovos oficiozas. Jį leidžia 
Amerikos Lietuvių Taryba, ta
čiau jis, išsiuntinėjamas pasaulio 
vyriausybėms ir yadovaujan- 
tiems žmonėms, rodo bendrą lie
tuvių vedamą “užsienio” politic 
ką. Laikraščio viršelis iliustruo
tas “Crusade for Freedom” nuo
trauka, kurioje matome, gen. 
Clay, Mikolaičiką, Nagu, Kosen- 
kina, Jurgėla ir kitus. Biuletenio 
vedamąjį parašė žinomasis Co- 
lumbijos profesorius C. A. Man
ning. Jis džiaugiasi, jog mažosios 
Rytų Europos tautos yra įėjusios 
į nuoširdaus bendradarbiavimo 
vėžes, ir kaip pavyzdį pasirenka 
Baltijos valstybes. “Kada jų lais
vė bus sugrąžinta, jos pirmosios 
įsilies i taikingą bendradarbiavi-

mą su savo gerų norų kaimynais 
ir visu likusiu pasauliu”. Toliau 
duodama ALT rezoliucija New 
Yorke, apsprendžianti lietuvių 
bendradarbiavimą su kaimyni
nėmis tautomis. ALT ypač mie
lai bendradarbiautų su latvių, es
tų, lenkų, ukrainiečių ir gudų 
atstovais. Išsamioj apžvalgoj 
duodama su jais visais esamų 
santykių raida ir ateities bendra
darbiavimo galimybės. Kiekvie
nas lietuvis šviesuolis, sugebąs 
su svetimtaučiais pokalbiuose 
pajudinti ir savo tėvynės su visa 
Rytų Europos problema, privalo 
šį biuletenį įsidėmėti Lietuvių 
Informacijos Biuro adresas 233 
Broadway, New York 7, N.Y. Ja
me yra ir daugiau medžiagos, ru
sų įsakymų deportuoti lietuvius 
foto kopijos, partizanų iš Lietu
vos nuotraukos ir kit



WINDSOR, Ont
Vardan savo mielos tėvynės ir 

ten pasilikusiųjų, Windsoro trem 
tiniai lietuviai nesenai susibūrė 
į tautinę lietuvių bendruomenę. 
Skyrius plečia veiklą, ruošda
mas paskaitas, minėjimus, pra
mogas, garsindamas mūsų tėvy
nę svetimųjų tarpe, sukelia 
šas Tautos Fondui ir suburia 
viškius ištikimais likti savo 
vynet

sa

Kolonija jautė, kad tuštumą 
sudaro nebuvimas lietuvio kuni
go ir lietuviškų pamaldų. Kadan
gi kolonijoje veik 100% sudaro 
katalikai tai, valdyba tuo reika
lų kreipėsi į kitų tautybių dva
siškius, bet ir tie reikalo neiš- 
rišo. Valdyba puskelėje nesusto
jo, ir, suredagavusį tuiningą pra
šymą su virš 100 parašų pasiekė 
Londono vyskupą J.E. Cody/

Vieną iš pavyzdžių nurodė se- 
'; nuoSiuš Windspro lietuvius, ku- 

‘^‘rid'dėl^hebuvimo ’ lietuvio kuni-i 
go ir pamaldų veik 100% nutolo, 
nuo bažnyčios ir įsijungė į komu
nistines organizacijas.

gą paskirsiąs prie kitos tautybės 
bažnyčios ir jis galės aptarnauti 
lietuvius. Jis jau padaręs žygių 
dėl atvykimo lietuvio kunigo iš 
tremties — Vokietijos. Tačiau, 
kadangi tremtinių emigracija 
kartais labai ilgai nusitęsia, tai 
mūsų delegacija pageidavo kaip 
galima greičiau ir patiekė pasiū
lymą, kad Detroite esą laisvų 
liet, kunigų, kurie laikinai ga
lėtų mus aptarnauti. Ir su tuo 
Ekscelencija sutiko. Dabar galu
tinai viskas užbaigta. Kun. Bro
nislovas Dagilis, gyv. Detroite, 
paskirtas Windsoro lietuvių ko
lonijos kapelionu. Kol kas, pa
maldos bus kas antras sekma
dienis. Pirmosios — vasario 4 d. 
12 vai. Čekų bažnyčioje, St. Cyril 
E. Methodius Church, Seminole 
—Alexis gatv. kampas. Iš auto
busų stoties važiuoti “Erie” au
tobusu iki Alexis gatvės.

Valdybą visų norą patenkino, 
— lietuvį kunigą ir lietuviškas 
pamaldas išrūpino. Jos pageida
vimas, kad dėl lankytojų stokos 
pamaldos nenutrūktų.

Sekančios pamaldos bus vasa
rio 25 d., t.y. tą dieną, kai bus 
vasario 16-tos iškilmės. Jose da
lyvaus muziko Budriūno 60 as
menų choras iš Detroito.

Už šį didelį ir kilnų darbą iš 
Windsoro lietuvių visuomenės 
padėka* priklauso: Jo Ekscelenci
jai Londono vyskupui Cody, 
Windsoro prancūzų bažnyčios 
klebonui prel. Dillou, čekų baž
nyčios kleb. kun. Dr. Bareišai, 
Detroito liet, visuomenės veikė
jai poniai Paurazienei, kun. Br.

Iš LIETUVIŠKOJO PASAULIO

Nprs Ekscelencija mūsų atsto- 
. vų buvo.sųtiktas vėtai vakare pa
vargęs po vizitų ir skubėjo į na
mus, tačiau ne tik kad su kant
rumu ir šypsena išklausė delega
cijose prašymo, bet tuoj pat pa
reiškė: “Aš džiaugiuos, jei jūs at- 

. siklaupsit, aš suteiksiu palaimi
nimą jums ir per jus visiems 
Windsoro lietuviams”. Po to Eks
celencija pareiškė, kad tas reika
las jam esąs žinomas. Kun. Ru- 
dzinskas gyv. Londone esąs pa- 

... skirtas lietuvių kolonijų tikybos 
, reikalams, bet Windsoras esąs, Dagiliui — už sutikimą mus apaš 

per toli, o kolonija per maža iš- talauti ir mūsų valdybai:- p. Za- 
laikyti savo kunigą. Tačiau jis ra- torskiui, p. Mockui ir p. Balei- 

dęs kitą išeiti — Jis-lietuvi kuni- šiui. J. Ražauskas.

JA VALSTYBĖS
DieraŠtis “Draugas” iš The 

Linguaphore Institute Naujorke 
gavo garbės diplomą, skiriamą 
kasmet goriausiems svetimų kal
bų laikraščiams, leidžiamiems 
Amerikoje. Diplomus gavo po 
vieną ir eilės kitų tautybių laik
raščių. Atseit “Draugas” pripa
žintas geriausiai tvarkomu lie
tuvių laikraščiu Amerikoje. t

Prof. Dr. K. Oželis, buvęs teis
mo medicinos profesorius Kau
no VD universitete, baigė inter
ne praktiką ir dirbs vienoje li
goninėje Indianoje.

Vyt. Marijošius, profesoriavęs 
Hartforde, Conn., kviečiamas į 
Braziliją diriguoti “Brasileira” 
simfoniniam orkestrui.

Dail. Ad. Varnas, gyv. Čikago
je, yra gavęs vienos galerijos už
sakymą perpiešti portretus.

Prof. J. Čiurlys profesoriavęs 
Indiana Technical College, Fort 
Wayne, Ind., sunkiai susirgo.

— Vasario 16 d. minėjimą Los 
Angele ALT rengia vasario 17 d. 
Patriotic HaU.

— “LD” koncertas įvyks ba
landžio 1 d. Patriotic Hall.

— LRK Federacijos Los An
geles sk. susirinkimas sausio 21 
d. išrinko valdybą: Vincas Kaz
lauskas, Vincas Karalius, Julius 
Kiškis ir Julija Grikinaitė/taip 
pat automatiškai valdybon įei
na visų kat. draugijų pirminin-

— šv. Kazimiero parapijos 
susirinkime, sausio 21 d., buvo 
išrinkta parapijos komiteto val
dyba: pirm. P. Žukauskas, sek. 
Jos. Peters ir V, Prižgintas, na
riai: B.-Dudor, P. Grašis, S. De- 
ringis, J. Petrauskas, P Barkaps- 
kas, Drabickas, D. Sinis, F. Der- 
gela, V. Kazlauskas ir Dabšys.

— šiais metais ateitininkų
kuopos naują valdybą sudaro: 
pirm. J. Mitkus, sek. E. Truskaus 
kaitė, vicepirm. V. Kazlauskas, 
ižd. E. Baltrušaitienė ir nariu F. 
Kudirka. K. M.

Aukos vienintelei lietuvių Gimnazijai

Sudbury, Ont.
Sausio 21 d. Sudburio lietuvių lyje taip pat buvo įvairumų: lo- 

šeštadieninės mokyklos'tėvų ko-terij a, gėlių valsas, laimės šu- 
mitetas suruošė parengimą, kurs linys, rūkorių patentas 
buvo vienas iš įdomiausių šioje j Reikia tikėtis, kad ir ateityje 
lietuvių kolonijoje. Parengimas bus panašių parengimų.
įvyko St. Annes salėje. Atsilan- i — Vasario 4 d. St. Annes sa
kė daug tautiečių. Parengimo Įėję šokius ruošia KLB Sudbu- 
meįiinę dalį atliko mokyklos mo- rio apylinkės valdyba.
kinės: L. Poderytė, V. Jašiūnai- — Susidarius palankioms są- 

, tė, D. Povilaitytė, D. Kriaučeliū- lygoms Belgijos lietuviams at- 
naitė. Pirmosios trys pašoko gra- vykti į Kanadą, jau matome pir- 
žius plastiškus šokius, o paskui muosius iš ten atvykusius. Į Sud- 

burį atvyko p. Vildžių šeima, 
laukiama daugiau pakviestų.

kė daug tautiečių.

visos keturios suvaidino “Našlai
tę”. Šokius ir .vąįdinimą paruošė 
S. Poderienė. Šia proga tenka 
pažymėti, kad S. ^Poderienė iš 
tremtinių yra gausiausios šeimos 
motina. Ji ne tik gražiai auklėja 
savo šeimą, bet karts nuo karto 
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paruošia vaikiškus šokius ar vai- ;ko Joe Magines (t); 54 m. am_ 
-r, • Į šiauš, kuris kaltinamas dėl mir

ties David Houle, Sudbury ir 
Kirkland Lake virėjo. Gruodžio 
28 d. įvykęs įsigėrusių kivirčas ir 
Houle buvusi geležimi sutrenkta 
galva.

Kaltinamas lietuvis
Spauda praneša, kad pradėtas 

tardymas tūlo lietuvio darbinin-

1-33. (Žr. “TŽ” Nr. 2-55) $97.—
34. Vanda J., Montrealis 2.—
35. Kun. Gaida K. Pr., 

Mont - Laurier.^ ... 2—
36. Pilipavičius St., Hamt. 1.—
37. Markevičius J., Hamt. 1 —
38. Kenstavičius A., 

Red Pass, B. C. ..... .... . 2 —
39. Vaičiulienė E. Pembr. L—
40. J. Č., Sudbury ............ 1 —
41. S. Č., Sudbury ........... 1.—
42. Giedrikas VI., Sudbr. 1 —
43. S. J., Sudbury ......... 1.—
44. Z. J., Sudbury ... ... . 1.—
45. Rinkevičius K., Sudbr. 1.—
46. Skilandžiūnas VI., Sd. L—
47. Otto K., Montrealis ... L—
48. Urbonas M., Montrael 3.—
49. Kačergis V., Montreal 1.—
50. Otavoj Klaipėdos Krašto mi

nėjimo metu p. Paškevičiaus
surinkta ............. ........ . 5.50

51. Bevardis, Montrealis ■ 2.—
52. Mozūras Br. Montreal. 1 —

.53. Irlikis V., Montreal .. L—
54. Drevinskienė, Montr. 4.—

Viso $131.50
Be to, antrą kartą jau sumo-

kėjo:
Lapinas. Al., Montreal .. 2-i
Kardelis Jonas, Mntr. 1 1-“j
Jonelis Albertas, Mntr. L—
Rukšėnas Ged., Mntr. 1 —
Dr. Matulionis B. JAV L—
Vaitkūnienė E. St. Paul 
Altą. 1.—

Mūsų tikslas $200 kas mėnesį 
sutelkti dar neįpusėjo. Atmetus 
vienkartines aukas, vos pusė šim 
to dolerių kas mėnesį belieka.

Kadangi reikalas labai svar
bus, tai nedelskim su savo kad 
ir maža, bet mūsų atžalynui la
bai svaria auka. Vienintelė lietu
vių gimnazija Vokietijoje lau
kia iš mūsų, kad bent dvi klases 
galėtume išlaikyti

Siųsdami pinigus,' pažymėkite 
ar vienkartinė auka ar mėnesinė. 
Patogumo sumetimais patartina 
siųsti už kelis mėnesius iš anks
to. Be to, prašome pažymėti, nuo 
kurio mėnesio pradėta remti.

Aukos siųstinos; V. Pėteraitis, 
5155 Bourbonniere Ave., Apt. 6, 
Montreal, P. Q.

MLB Dr-jos L. CValdybą.

dinimėlius parengimams.
Eilėraščius pasakė L. Kriau-j 

čiūnienė ir V. Jasiūnienė. Gražų 
muzikos montažą lūpų armoni
kėle atliko R. Bagdonas.

Šį parengimą ruošiant daug 
pasidarbavo kun. A. Sabas, kuris 
yra tos mokyklos steigėjas ir va

Viso $138.50
Gautas pranešimas, kad KLB 

Wellando ALOKas iš komiteto 
kasos paskyrė $25.—.

Visiems aukotojams širdingai 
dėkojame.

BRAZILIJA
—• Žurnalas “Mūsų Lietuva” 

nuo šių metų pradžios paverstas 
savaitraščiu.

— KL Jūra, juokų laikraščio 
“Garnys” redaktorius, išleido 
specialų humoro laikraštuką 
“Skunke”, skirtą Kanados lietu
viams.

Petras Babickas, kuris dirba 
Lietuvos konsulate Rio de Janei
ro kaip sekretorius, spausdina 
savo knygą “Brazilija — vaizdai, 
žmonės, nuotykiai”.*

Dail. Jonas Rimša, gyvenantis 
Bolivijoje, ten vertinamas kaip 
talentingiausias krašto meninin
kas, apdovanotas Condor de los 
Andes ordenu Comandoriaus 
laipsnio. Jis be to, paskirtas Bo
livijos atstovu tarptautinėje Is- 
pano-Americano meno parodoje,

Miškininkų dėmesiui
Geresniam susižinojimui ir ry

šio palaikymui Lietuvių Miški
ninkų Sąjungai Išeivijoje (LMSI 
— centras Chicago, JAV) reika
lingi visų tremty esančių miški
ninkų, miškų technikų, žvalgų, 
eigulių ir medžio pramonės dar
buotojų adresai.

Glaudesnis bendradarbiavimas 
miškininkams duos daugiau nau
dos, negu snaudimas ir numoji- 
mas į viską ranka. O kad tai ne 
tušti svaičiojimai, rodo gyvenimo 
patirtis. Keliems pasiryžėliams— 
pionieriams jau pavyko įsikib
ti savoj specialybėje: dirba kaip 
miškų inžinieriai (jau priimti j 
Kanados miškų inžinierių sąjun
gą). Kliūtys, žinoma, yra didelės, 
bet nugalimos, tik reikia ryžto ir 
noro. Tad, susibūrę į krūvą ir 
veikdami kolektyviu solidarumu, 
pralaužime ledus ir kitiems į šią 
dar mums terra incognita — ža
liuosius Kanados miškus.

Gyvenanti Kanadoje savo ad
resus (galimai su šios srities in
formacijomis) prašoma siųsti se
kančiai: J. P. Tumosas, 265 Mark
ham St. Toronto, Ont. . Telef. KI 
6806.

Dipl. mišk. J. P. Tumosas
LMSI Įgaliotinis Kanadoje

Winnipeg, Man.
— Iki sausio vidurio Manito- 

boje buvo pakenčiami šalčiai. 
Tačiau antroje mėn. pusėje tem
peratūra krito ir užėjo šalčių 
banga. Mieste daug vaikų serga

Taip pat suaugusių tarpe yra su
sirgimų.

— Vasario 3 d. YMCA salėje 
įvyks lietuvių Užgavėnių blynai.

— Winnipeg© lietuvių dainos 
mylėtojai rengia repertuarą dai
nuoti vasario 16 d. šventės pro
ga radiofone. Tai bus trečias 
paeiliui lietuvių pasirodymas. 
Choristai rūpestingai lanko re
peticijas ir nori kaip galima ge
riau pasirodyti.

— Winnipeg© lietuvius labai 
nustebino “L. Balse” tilpusi ko
respondencija, kurioje pyksta
ma už naujųjų ateivių norą įsto
ti į Liet. Klubą nariais.

— P. Čingos pastangomis YM 
CA patalpose suorganizuoti lie
tuviams anglų kalbos kursai, ku
riuos jau kuris laikas lanko ga
na daug kursantų.

— Ponų Demerackų krautuvė
je galima gauti lietuviškos spau
dos.

— 1950 m. Manitoboje gimė 
18.992 vaikai, 1949 m. 19.179. Ve
dybų buvo 1950 m. 6.905, 1949 
m. — 7.376. Mirė 1950 m. 6.414 
asm. 1949 m. 6J64 asmens.

Karaliaučiaus vargai nūdienėje 
bolševikų okupacijoje

Sugrįžęs iš Karaliaučiaus į Va
karus vokietis, papasakojo savo 
pergyvenimus “Das Ufer” laik
raščiui

“Kai aš dabar pamatau žmo
nes, pilnus jaunystės ir jėgos, aš 
negaliu atsikratyti minties, kad 
tie veidai tuojau pavirs numirė
lio kaukėmis, ir kad lankstūs 
kūnai pro šalį beskubančių žmo
nių bus .tuojau ištiesti ant mo- 
rų”. Tokiomis mintimis jis negali 
atsikratyti po to, kai praleido 26 
mėnesius Karaliaučiuje suimtas 
Wrangelkaserne, gulėdamas ant 
cementinių grindų be jokio pa
kloto ir apkloto, pro sudrasky
tą stogą lietui varvant, matyda
mas šalia savęs šimtus mirštant 
ir vis klausdamas savęs — ar jau 
mano eilė? 1947 m. išlikę gyvi 
vyrai vėl pamatė Karaliaučiaus 
gatves. Jau buvo tramvajai, ap
tarnaujami iš pradžių vokiečių. 
Buvo jau ir elektra, bet dujų ne
buvo. Gatvėse užrašai vokiški.

Karaliaučius buvo turėjęs 372 
tūkstančius gyventojų. 175.000 
buvo dar tada, kai gen. Lasch 
1945. IV.
sugriautą miestą. 60.000 žuvo 
pirmomis dienomis, kai rusai 
įėjo į miestą. 1946-7 m. žiemą žif- 
vo vėl 20.000. Liko dar apie 80.000 
vokiečių, kurie deportuoti nuo 
1947 m. Jau 1947-8 m. žiemą bu
vo atgabenta iš Rusijos civilių 
ir karių 100.000. Šiandien vokie
čių yra 3.000. Jie laikomi kaip 
specialistai ir neišleidžiami. Dau
gumą vokiečių šitoje visoje Ka
raliaučiaus apygardoje sudaro 
iš sovietų zonos atgabenta “liau
dies milicija”, kuri čia paskirsty
ta į Wehlau ir Įsručio kareivi
nes, atlikdama vienerių metų 
apmokymą.

Kaip Karaliaučius atrodo 
dabar? "

Miesto centras visas sugriau- 
tas.. Pins taip pat. Mėgstamu- et kūn^iK

10. atidavė sovietams

dvi žiemas masės išmirė. Laido
jimo komandos nespėjo apsidirb
ti, nors lavonus nuogus kišo į 
masinius griovius.

Didžiausias judėjimas prie 
Šiaurės stoties. Jos aikštėj čia • 
vyksta paradai, kuriems nesigai
lima fejerverkų. Iš čia eina susi
siekimas su Įsručiu, Kaunu, 
Maskva. Iš čia eina kita geležin
kelio linija į Schneidemuehle ir 
Kuestriną. Iš čia išgabenami Ka
raliaučiaus gyventojų likučiai. 
Atnaujintas susisiekimas su Pi
lau. kuris dabar vadinasi Bal- 
tijsk, su Kranz, dabartiniu Zele- 
nogrodsku. Tilžė, dabar Sovietsk, 
geriausiai pasiekiama laivu ligi 
Labiau, dabar Poliesk, o“ toliau 
pėsčiom. Ligi Įsručio (Černia- 
chovsk) galimą ir traukiniu at
vykti. Dažnas karaliaučiškis šiuo 
traukiniu vykdavo į Lietuvą, nes 
“ten kaimuose tebegyvena žmo
nės su širdimi. Jokis karaliau
čiškis elgeta negrįžo iš ten ne
pasotintas ir — jeigu jam pa
keliui neatėmė, tuščiomis kiše
nėmis. Lietuvos ūkininkas ne 
vieną rytprūsietį išgelbėjo nuo 
bado mirties”.

Karaliaučiuje dauguma vokie
čių moterų dirba siuvyklose, nes 
rusės nori europietiškai taisytis. 
Daugelis yra tarnaitės rusiškose 
šeimose. Ir čia nori rusės euro
pietiškai išmokti stalą užtiesti, 
virti, bet gi jos negalinčios at
prasti nuo vištų ir triušių laiky
mo čia pat gyvenamam kamba
ryje-

Buvo likęs dvasininkas Link, 
kuris vieną dieną buvo pašauk
tas į komendantūrą. Draugas 
Vrašovas, valdininkas iš Mask
vos, jam išdėstė, kad jis turįs bū
ti Karaliaučiaus vyskupu. Tokia 
esanti Stalino valia. Kunigas aiš
kinosi, kad tai nesuderinama su 
bažnytiniais įstatymais. “Tai dar 
pagalvok”, — atleido jį valdi

škų pasivaikščiojimo vietoj — 
Steindammstr. — griuvėsiai ir 
žolės, išlikusioj mergaičių ama
tų mokykloj įtaisytas karininkų 
namas. Tai vienintelis Karaliau
čiuj viešbutis. Tualetui kiekvie
nas gali laisvai pasirinkti viete
lę tarp griuvėsių . . .

Kai atėjo rusai, likę gyvento
jai badavo. Kortelės buvo įves-' 
tos tik 1946 m. Bet tik tiems, 
kurie dirbo. Vaikai ir seniai ga- -,.. - T. , , ° • viai saugoja pajūrį. Laivų staty-lejo ųnijljk; Jiems.buvo duotos s. j r / t
maisto kortelės tik nuo 19^7 m 
rugsėjo. Iš kortelių nebuvo ga
lima išgyventi, veikė juodoji rin
ka. Į ją gabeno' kas ką turėjo iš 
griuvėsių ištraukę. Kai kurie 
“specialistai” augino žvirblius ir 
juos pardavinėjo. “Astuonių - de
šimt žvirblių užtenka žmogui”, 
įtikinėjo pardavėja. Bet juodoj 
rinkoj buvo mėsos ir vaikų bei 
moterų... Jas specialistai žu
dydavo tarp griuvėsių. Per tas

karuose.
Paskutiniais dvejais metais 

Karaliaučius yra paverstas tvir
tove. Stiprūs daliniai su prožek
toriais ir šunimis saugoja Kara
liaučiaus apygardą nuo lenkų 
užimtų Rytprūsių pusės, nuo pie
tų. Ir nuo Lietuvos pusės siena 

, saugojama. Net rusai -Kalinin- 
; grado sritį gali peržengti tik su 
specialiais leidimais. Greitlai-

bos dirbtuvės dirba pilnu tempu.
* Klaipėdoj įrengta povandeninių 

j laivų bazė. Vietomis gyventojai 
” iš pajūrio iškelti.

- Jonas Dovydaitis parašė 
nauja romaną vardu “Dideli įvy
kiai Naujamiestyje”. Kai kurios 
romano ištraukos lapkričio mė
nesį buvo skaitytos per Vilniaus 
radiją.

dovas.
Ruošiant ir parengimo metu 

daug dirbo nenuilstanti tos mo
kyklos vedėja mokyt. Venckevi- 
čienė. Parengimą pravedė mo
kyklos tėvų komiteto pirm. A. 
Jasiūnas. Nemažai prie šio. pa
rengimo prisidėjo ir kiti tautie
čiai.

Po programos ėjo linksmoji 
dalis — šokiai ir alutis, šioje da-

WELLAND, Ont
Pranešimas

KLB Wellando Apylinkės LO 
K-as vasario 3 d., šeštadienį, 6.30 
vai. vak. Wellande, lenkų salėje 
— Polish Hall, 610 Ontario Rd. — 
rengia Užgavėnių šokių vakarą.

Puikus orkestras, bufetas, kie
ti ir minkšti gėrimai, loterija ir 
kt. paįvairins vakarą.

Wellando, St Catharines, Buf
falo ir kitų apylinkių lietuvius 
maloniai kviečiame užsigavėti į 
Wellandą. Wellando ALOK.

NAUJI KANADIEČIAI
1951 m. sausio 7 d. laivu “Gene

ral Ballon” į Kanadą išplaukė:
1. Tumosa Jonas.
2. Majauskas Viktoras
3. Majauskas Aleksiejus
4. Vindašius Aleksas
5. Vindašius Jadvyga

1951 m. sausio 15 d. laivu “SS
Goya” išplaukė:

1. Kun. Bertašius Justinas
< 2-6. Čeponis Antanas, Stefa, 

Kęstutis, Birutė, Audronė
' 7. Granikovas, Vladimir. Bruno
' 9-10. Kasperas Jonas, Morta

11. Senkevičius Vytautas
12-13. Šliapavičius Antanas,

Morta.
14. Rizleris Edmundas
15. Vaitelis Pranas
16-17. Lukošius Adelė, Vida

JUOZASKRALIKAUSKAS

KRIOKLYS
(Tęsinys iš praeito nr.)

■ ''.TV- ? ■. '. ■ ■

JAU pirmadienį Šalvėjus pradėjo. Pirmiausia reikia su ja ar
čiau susipažinti, galvojo, rūpestingai nusiskusdamas. Reikia ją 
prisijaukinti ir prisipratinti. Sužinoti, kas jai patinka, ką ji mėgsta. 
Ši diena daug parodys. Svarbiausia — ką darai, reikia daryti drą
siai. Pasiutęs — sakys, arba — pašėlęs, arba — išdykęs. Bet tai 
nebūna moters smerkimas, o tiktai toks jos pasigėrėjimas. Joms 
toks vyras jau patinka, jei taip sako.

Diena — nė debesiūkščio. Gal pasilaikys dabar ilgiau gražios 
dienos, žvalgosi patenkintas, atsiraitodamas rankoves .aukščiau 
alkūnių. Šią ir kitą savaitę jis dirbs naktinėj pamainoj, o Pangonis 
— dieninėj. Tas gerai. Ką ji čia veiks per dienų dienas tarp uolų 
ir miškų? Lietuvės daugiau nė vienos, o su kuria iš tų kelių kana
diečių ji susidraugaus, kalbos nemokėdama? Pati džiaugsis, kad 
bus su kuo lietuviškai pakalbėti. Čia ji lyg jam į spąstus.

Jis pasirenka vietą ant kalnagūbrio tarp krūmų, netoli ano to- 
poliuko. Atsisėda ant akmens, iš kur pro šakas matosi Pangonių 
nameliai. Dešinėje krūmai nusitęsia iki kelio, kuris eina išilgai 
kolonijos, įsikūrusios ant dviejų kalvų nugarų, lygiagrečiai su 
slėniu ir upe. Kairėje matosi lovio pavidalo slėnis, išilgai kurio 
teka upė, iš abiejų pusių apstota krūmų minios. Anapus slėnio — 
pakrantės, uolos ir miškas. Tasai tiltas ten, medinis tiltas iš tamsių 
rąstų. Per jį pervažiuoti neprieina joks kelias: tiktai takas, išmuš
tas daugiausia indėnų, ateinančių iš miško į vienintelę čia krautuvę 
ar kino seansą. Netoli tilto krioklys ūžia dieną naktį, girdimas net 
ir čia ant kalno — silpnai, lyg giliai po žeme.

Reikia, kad šis antrasis susitikimas jai atrodytų atsitiktinis, iš 
netyčių. Kai tik pastebėtų ar suprastų, kad ji medžiojama, tuoj 
savaime pradėtų vengti ir šalintis. Brangintus! ir pasijuoktų. Blo
giausia yra moters akyse tapti juokingu: tada viskas baigta, nieko 
nelauk ir nesitikėk.

Pagaliau jis pamato — išeina jinai su vaiku iš namelių. Jis atgy
ja ir įdėmiai stebi. Ji eina tiesi, iš lėto, prisitaikiusi prie vaiko 
tempo. t

Kažkodėl pasidaro jam linksma, kad jis mato ją einančią. Jai, 
žinoma, nė į galvą, kad krūmuose jos kas laukė, pagalvoja jis, kad 
žiūri į ją dabar. Ratkelis, tas mokytojėlis iš vidurio kaimo, pasa

kytų, kad negražu tykoti, kaip lapei sekti žąsį su žąsiuku. Žąsiuko 
kam bereikia — tik žąsies. Šalvėjus atsikelia ir lenda pro krūmus į 
priešingą pusę. Takelių per alksnyną išeina į kelią tiesiai prieš na
mus, kuriuose yra krautuvė ir paštas. Susvyruoja, kur eiti: į paštą 
ar krautuvę? Nei ten, nei ten nėra reikalo. Nusprendžia eiti į 
paštą: ženklų nusipirks — vis pravers kada nors. Eidamas per kelią, 
pasižiūri į kairę, nors ir žino, kad taip greit ji dar negali pasirodyti. 
Jos dar nematyti už kelio pasisukimo, aplenkiančio krūmiakalvę.

Pašte jis palūkuriuoja, kol ji prisiartina keliu iki šių namų. 
Tada jis brūkšteli baltom šukelėm plaukus, užsidega cigaretę — 
ir išeina pro duris.

— A! Malonu! — neva tai būtų netikėtai ją sutikęs, šūkteli 
draugiškai pradžiugdamas.

—- Labas, — šypso ji prisimerkusi nuo saulės.
— Tai kur taip išsileidot?
— Pasivaikščioti. Vistiek kur. Naujokai, abu žiopliukai. Čia 

mums viskas dar nauja.
— Patinka jums šita šalis?

• — Kažkokia keista šalis. Drabužiai vis ryškiom spalvom.
— Kad ir šita,—pamerkdamas akimis nurodo į praeinančią jau

ną moterį su raudonom kelnėm, kurių viena pusė paraitota beveik 
iki kelio.

— Tikrai. >
— O tavo koks gi vardas, naujas didysis kanadieti? — kreipėsi 

jis į vaiką.
Bet vaikas tyli, žiūri dviem mėnuliukais į šalvėjų, nepasitikėda

mas, beveik piktas.
— Pakrikštytas Algimantu, bet vadinam Guga.
— Guga, ha! Kodėl Guga?
— Pirmi jo žodžiai buvo vis “mama” ir “guga”. Juokais pradė

jom jį Guga vadint, o paskui ir pripratom.
— Ha ha ha. *.
— Dabar tėvas jau sako, kad gana pravardžiuoti, reikia Algiu 

vadinti. Bet aš iš papratimo dar vis jį Guga.
— Žinoma, Guga. Algiu daug pasaulyj, o Guga tik vienas. Jo 

pirmas žodis, išlaikykit įamžinę.
Čia Šalvėjus pastebi, kad Guga pavydžiai mėnuliukais žiūri į 

kanadietį vaikutį, kuris irgi šalia savo motinos kiša prie burnytės 
didelį saldainį. '

— Mamytė nė saldainiukų savo Gugai nesusipranta nupirkti. 
Nemyli mamytė Gugos.

— Ir myli, ir supranta, ale nėra išlaidi Vyras liepia taupyti. 
Mes gi nieko dar neturim. Dolerį sunku uždirbti.

— Savo vaikui nieko nereikia gailėti čia ne stovykla. Gyvenam 
Kanadoje, ir dar net pačiose aukso kasyklose. Truputį lukterkit, aš 
kokį mažmožį.

— Nereikia! — pasipriešina Pangonienė nuoširdžiai.
— Aš tučtuojau, — ir pagalvoja, kad negalima leisti sau pra

laimėti prieš šitą pirmą jos pasipriešinimą.
— Mes nelauksim, — ji pasijudina eiti.
Jis turi sulaužyti kiekvieną jos pasipriešinimą, kiek tik jų bus. 

Turi pravesti savo kiekvieną kartą, taigi ir šįkart. Todėl nusiima 
šypseną ir sako jau beveik visai rimtai:

— Negražiai padarytumėt. Negi dėl kelių centų smulkinsimės?
— Nu, kad tikrai! — nusileidžiamu balsu juokiasi ji kiek 

nukaitusi. — Už ką dabar man tie saldainiai?
— Labai atsiprašau. Visiškai ne jums — Gugai. Vaikai mano 

silpnybė.
Užskrisdamas keliais laipteliais prie krautuvės durų, jis džiau

giasi: “Puiku!” Iš krautuvės pro langą jis mato, kad Pangonienė 
eina lėtais, jo lūkuriuojančiais žingsniais, eina tik todėl, kad ne
reikėtų stovėti prieš krautuvę. Ak šitaip — ji atsilošdama papurto 
galvą ir pasitaiso plaukus. Iš rankinuko išėmus, pasižiūri į veidro
dėlį. Tai aišku, kad ji nori patikti. Jei ji dabar apsitikrina, tai jai 
nėra visai vistiek, kaip ji jam atrodys. Ji galvoja, kad jis, dabar 
pirkimu užimtas, nei į ją žiūri, nei mato. Puiku.

Grįžęs su popieriniu maišeliu, duoda imti Gugai. O po to įduoda 
jai šeimininkauti.

— Nedirbat šiandien?
— Dar dirbsiu. Nuo septintos vakaro. Šias dvi savaites naktinėj 

pamainoj.
— Tai galite su mumis pabūti.

♦ — Mielai. Jei tik netrukdau, neapsunkinu.
— O kurgi1 Dar ką išsigalvosit.
— Ar prie krioklio jau esat buvus?
— Dar ne. Vis rengiuos.
— Tai įdomiausia čia vieta. Ale ir vyras apsileidęs, nenuveda 

parodyti
— Geras mano vyrelis, nesakykit Tik jis nemėgsta toliau 

vaikščioti.
— Žinoma, nusiplūkiam tam požemy  j, kaip katorgininkai. Kar

tais pamanai žmogus, už kokias čia nuodėmes tokia bausmė, lyg 
savo tėvą ar motiną būtum užmušęs. O jis gi jau nejaunas ir 
žmogus. ,

Pangonienė kiek apniuko ir tylėjo. Gal jai’ buvo gaila, kad vy
ras turi kasdien taip sunkiai vargti ir kentėti, uždirbinėdamas šei
mai pragyvenimą? O gal jai nemalonus pats priminimas šitos tei
sybės, kad jos vyras jau pagyvenęs.

Taip jie nusileidžia alksnyno taku į slėnį. Eina per pievelę, visą 
raudoną nuo smulkių raudonų žiedelyčių, buiniomis kekėmis ant 
aukštų stamblių.

— Kaip vadinasi šitos raudonos gėlės? — klausė ji, pasilen-
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Pastabos dėl triukšmingo 
literatūrinio ginčo

Šio rašinio tikslas nėra tęsti kritikui neužtenka vien moksli- 
literatūrinį ginčą, kuris pasku-'nio pasirengimo, kurio pakanka 
tiniu laiku sudomino mūsų vi- inžinieriui kad pastatytų visai 
suomenę, bet tik išryškinti keletą | pakenčiamą namą ar tiltą. Kri- 
iš daugelio netikslumų, visiškai tiko laukia daug painesnė darbo
neįprastų ir nesiderinančių lite
ratūriniam pasikalbėjime.

Pavarčius šio ginčo straipsnius, 
pirmiausia labai nemaloniai nu
teikia perdidelis asmeniškumas: 
nesilaikymas net paprasčiausio 
mandagumo, įžeidinėjimai, ne
vertinimas ar neįstengimas su
prasti (kas irgi nieko švelninan
čio neįneša) kito reiškiamos tie
sos ir nuolatinis žonglieriavimas 
kitaip galvojančio recenzento pa
varde, pasislėpus po “nuolatinio 
korespondento”, “eilinio skaity
tojo”, “reporterio”, “nevėžio juo- 
zapo” ir kitokiomis slapyvardė-

plotmė, kur negalima tiesos įro
dinėti formulėmis, matematišku 
tikslumu, ir todėl jam šalia moks 
linių teorijų, vertinimo metodų 
pažinimo, reikalinga plati eru
dicija ir talentas. Literatūros kri
tikas bręsta, be abejo, daug sun
kiau negu pats rašytojas; nes ir 
talentingiausiam, puikią intuici
ją turinčiam kritikui, vertinant 
vienokį ar kitokį literatūrinį 
veikalą, reikalingas, be anksčiau , 
minėto mokslinio pasirengimo,, 
platus psichologijos ir visuoti
nės literatūros pažinimas, kurio 
negalima įgyti per porą ar ke-

j knygą žymiai santūriau vertinu
sį rašytoją bent literatūroje ne
įprastu argumentu: girdi, nege
rai, kad poetas vertinąs poeziją. 
Trečiasis (J. J.) gi “Naujienose”, 
remdamasis visai priešingu jo 
kolegoms argumentu, polemizuo
ja su A. Petravičium. Anot jo, 
pastarasis negalįs vertinti lite
ratūrinių kūrinių, nes pats nesąs 
nieko parašęs, net ir “...vado
vėlio apie blusų auginimą”. Liūd 
na, bet reikia pripažinti, kad to
kių nesusipratimų, mūsų litera
tūros tradicijose brendusioje kri
tikoje, iki šiol nebuvo pasitaikę. 
Visi recenzentai ir kritikai, ne
priklausomos Lietuvos ir trem
ties spaudoje, nebuvo dar pareiš
kę tokių “auksinių” minčių ir ne-, 
drįso, pavyzdžiui, Putino lietu
vių literatūros nagrinėjimų ver
tinti, vadovaudamiesi jo silpna 
“Krize” ir priešingai, ar tvirtinti,

Taip pat visai negalimas, jokiu 
literatūrinio kūrinio vertinimo 
metodu nepagrįstas pasielgimas, 
polemizuojant dėl kurios nors 
knygos su kitokią nuomonę tu
rinčiu poetu, pamiršus savo nag
rinėjamą autorių, pasileisti į il
giausią ekskursiją, kritikuojant 
savo oponento kūrybą. Jeigu to 
visiškai nesuprastų eilinis skaity
tojas, ką padarysi? Bet kada to 
dar tebėra neįsisąmoninęs as
muo, kuris rašo ilgiausius straips 
nius apie poeziją, išdidžiai kalba 
literatūros vardu — kaip šį kar
tą elgiasi Varnauskas, — darosi 
perdaug sunku.

Nepateisinamas, nors deja ši
tam ginče dažnai girdėtas verkš- 
lenimės apie neišmiegotas nak
tis, apie paskutinius centus, su
dėtus į leidžiamas knygas, apie 
pūslėtus delnus, nes anot anks
čiau cituoto J. Girniaus: “Atei-

kur kiekvienam kūriniui bus už
rašytas tikras, objektyvus ir 
daug griežtesnis sprendimas. To
dėl negalima kaltinti tų, kurie 
kūrybą atsieja nuo darbo sąlygų, 
nepalankių nuotaikų ir ieško me
ninės vertės, žmogiška širdimi 
sušildytos vidinės tiesos — tų 
vienintelių kriterijų, kurių dė
ka literatūrinis kūrinys išlieka 
šimtmečius, neapneštas dulkių, 
nuolatos gyvas ir prasmingas. 
Tikro menininko negali palaužti 
sąlygos: mūsų tautos lyrikų ne
palaužė baudžiavos, svetimųjų 
jungas, Sibiro kalėj imat Liau
dies dainų lyriškumo lygis yra 
aiškus įrodymas, kad kiekvienam 
menininkui savo vidinės tiesos 
išsakymas yra svarbesnis už kri
tikų liaupsinimus ir smerkimus.

Reziumuodamas savo pasta
bas, norėčiau pa’stebėti, kad pa
našūs reiškiniai tebesikartoja:

mis. Negalima neigti slapyvar
džių iš esmės, nes svarbi yra tik 
rašinio, vertė, o ne pavardė, kad 
ir aukščiausiais titulais papuoš
ta. Tačiau šiuo atveju, beveik vi
si skandalingiausi nusižengimai 
literatūrinei tiesai, nekalbant jau 
apie etiką, buvo pridengti vie
nokia ar kitokia slapyvarde, kas 
ir verčia gerokai suabejoti šio 
reiškinio pozityvumu. Kaip toli 
nueita su šiuo pridengtu asme
niškumu, vaizdžiai rodo kažko
kio V. Č. pasirašytas straipsnis 
“Naujienose” (1950. XI. 10), kur 
rašoma: “Autorius jokiu būdu 
negali atleisti, kad jo vadinami, 
“grafomanai” išdrįso padaryti 
kaip tik tą, ką ir jis yra padaręs. 
Taip, rodos, neseniai, 1946 m. 
Insbruck’e buvo išleista 78 pusi, 
šapirografuotas interesas, kurį 
jo autorius. H. Nagys, pavadino 
“Eilėraščiai”.. .

Šioji citata, viena iš daugelio, 
jau tikrai nerodo geros intenci
jos. Nes kiekvienas, nors truputį 
domėjęsis mūsų literatūra, ži
no, kad H. Nagys yra išleidęs ne 
vien šį “interesą” (už kurį buvo 
suteikta viena tremties literatū
rinių premijų). Kuo dvelkia ši 
citata ir nevykęs sugretinimas 
vieno pajėgiausių mūsų jaunų
jų poetų su V. Č. ginamuoju di
letantiško eiliavimo atstovu, net 
eiliniam skaitytojui yra aišku.

Tokie ir panašūs pavyzdžiai 
liudija, kad daugelis šio ginčo da
lyvių yra tik atsitiktinai į litera
tūrinį pasaulį užklydę pakelei
viai, be atsakomybės jausmo, 
mokslinio pasirengimo ir dažnai 
be sąžiningumo. Mariaii,kad’hie- 
kas nesiginčys, kad literatūrinio 
kūrinio vertinimas reikalauja 
tam tikro pasirengimo, kaip, 
pa v., tilto statyba ar ligonių gy
dymas. Dar daugiau: literatūros 
kritikas vertina kūrėjo sielos ir 
intelekto pasireiškimus, taigi 
visą žmogų, nes literatūrinio 
kūrinio vertinime kūrėjo asme
nybė ir jo darbo rezultatai nie
kada nedalomi. Todėl literatūros

lėtą metų, staiga, atsitiktinai su 
sidomėjus literatūra.

Šia prasme, daugelis prieš mū
sų akis vykstančio literatūrinio 
ginčo dalyvių, yra gerokai nusi
kaltę, padarydami žalą ir visuo
menei: užversdami laikraščius 
(kurie šalia retai pasirodančių 
knygų, yra vieninteliai realūs 
mūsų kultūros ūgdytojai) men
kaverčiais, maža ką bendro su 
literatūra turinčiais straipsniais. 
— ir patiems rašytojams, nes tiek 
komplimentas ir panegyrika, 
tiek peikimas ir pasmerkimas 
šiuo atveju tėra, anot J. Gir
niaus, “tik profaninis jo (rašyto
jo K. V.) vidaus šventyklos iš
niekinimas turistine smalsa”

. Kad šis teigimas nėra tuščia-

kad prof. J. Ambrazevičius ne
galįs vertinti grožinės literatū
ros, kadangi pats nei poezijos, 
nei beletristikos’nėra rašęs. Tr 
principinis tvirtinimas, kad poe
tas negalįs vertinti poezijos yra 
negalimas ir nerimtas. Kiekvie
nu atveju geriau, kai literatūrą 
vertina ne atsitiktinai ja susido
mėjęs asmuo, bet rašytojas, ja 
gyvenąs keliolika ar keliasde
šimt metų. O atsakomybės jaus
mą prieš savo kolegas (o svar
biausia prieš pačią literatūrą) 
rašytojas turi kiekvienu atveju 
nemažesni už kokį nors atsitikti
nį vertintoją, nes rašytojui lite
ratūra yra tikrai neišniekinama 
šventovė, o ne kokie užeigos na
mai. Šiame ginče rašytojų ir lite
ratūros žmonių nuomonės suta
po. Keliais atvejais, tuo pačiu 
metu rašytose recenzijose, skai

dėme vienodus sprendimus, ma- 
> lonius ar nemalonius, matėme 

J net tas pačias citatas. Ar tai ne- 
i buvo rašytojų sąžiningumo ir at-

žodžiavimas, priminsiu keletą 
pavyzdžių, kurie nėra pateisina
mi nei literatūrinių, nei patrioti
nių, nei sąlyginių intencijų kil
numu. Prieš kurį laiką du recen-Į 
žentai (A. Varnauskas ir V. Mal- 
deikis) “Naujienose” ir “Nepri- įw“vu _

t 1 sakomybes jausmo Įrodymas?
Šiame ginče dalyvavusiam rašy
tojui negalima prikišti, kad jisai 
nėra susipažinęs su recenzuoja

klausomOj Lietuvoj”, vertindami 
vieną poezijos knygą, po dauge-
lio panegyrikų ir komplimentii 
jos autoriui, užpuola tą pačią rnoje autoriaus kūrybinių keliu, 

kad yra daug ko neskaitęs iš re
cenzuojamojo kūrybos, kaip kad 
prisipažįsta tūlas Varnauskas. 
Esu tikras, kad Varnausko nema
lonėn patekęs rašytojas, abiejų 
vertinto poeto kelią pažįsta taip 
gerai, jog, esant reikalui, jį api
būdintų su plačiausiom citatom 
nuo pirmųjų žingsnių moksleivių 
žurnaluose, Lietuvoje, per trem
ties periodiką, iki Kanadpje iš
leistosios knygos.

Grįžtant prie šių prieštaravi
mų, kurie bent truputį su litera
tūra susipilusiam nėra įmano
mi, tegalime pasakyti, kad tiek 
Maldeikio ir Varnausko nuomo
nė iš vienos pusės, tiek J. J. iš 
kitos, yra kažkur prasilenkusi su 
tiesa, todėl bevertė, naivi, o jų 
reiškimo forma, deja, nevisai 
kultūringa.

čiai, kuri vertina autoriaus ne- 
belydimus kūrinius, moralinius 
intencijų ir paslaugų argumentus 
pakeičia grynosios estetinės tie
sos reikalavimai. Intencijų kilnu
mas, bei pastangų sąžiningumas 
galioja tik žmogaus, o ne kūry
bos vertinimui”. Gal daug kam

puolami kultūringi redaktoriai, 
kurie atsisako spausdinti diletan
tiškus rašinius ir jų liaupsini
mus, įžūliai skverbiamasi su sa
vo menkaverte kūryba į scenas 
ir bent korespondencine forma 
bando “atsiskaityti” su juos visai 
pagrįstai ignoruojančiais žmonė-

ir skaudu, bet negalime užmerk- mis.

Dvi jaunos lietuvaitės muzikantės

Naujas “Lietuvių Dienų” numeris
Sausio viduryje išėjęs naujas Į 

“LD” nr. turi įdomių straipsnių ! 
ir daug puikių iliustracijų iš įvai
rių lietuvių kolonijų pasaulyje. 
Tarp straipsnių randame — “Ko
vai už Lietuvą”, “Per grožį į Gro- ■ 
žį”, (A. Grauslys), “Į vieningą- 
Lietuvos valstybę” (K. Mockus), ! 
“Viskas praeis” (Stepas Zobars- ‘ 
kas), apie Venezuelos liet, suva
žiavimą, liet, filmą Čikagoj e,‘dra
mos teatrą, Vaikų teatrą, dešimt
metį LA Šv. Kazimiero par.'cho
ro, anglų kalba straipsniai Lie
tuvos reikalu ir k. Straipsnius 
bei reportažus puošia gražios; 
Don Šulaičio, A. Gulbinsko, K. 
Daugėlos, A. Žibo ir kitų fotogra
fų nuotraukos, kurių šiame nr. 
telpa net 43. ,

Jau sukako metai, kai “Lietu
vių Dienos” buvo pradėtos (buvo 
pakeista iš “Kalifornijos Lietu
vio”) leisti Los Angelyje, 9204 
S. Broadway, Kalifornijoje. “L 
D” leidėju yra “The Bonnie 
Press” spaustuvės sav. A. Ski- 
rius, o redaguoja visiems lietu
viams žinomi asmens: Juozas Vi- 
tėnas (buv. “Žiburių” red.), Mil- 
tonas Starkus (žurnalistikos stu
dentas Kalifornijos universitete) 
ir dailininkas Povilas Puzinas, 
kuris laimėjo pirmą premiją už 
savo kūrinį Los Angeles meno 
parodoje.

Paprašius LD prisiunčiamos 
susipažinimui nemokamai. Meti
nė prenumerata bet kuriame 
krašte $3.00.

Dabar pats laikas “Tėviškės Žiburių” 
prenumeratą pratęsti 1951 metams

Iš kultūros ir
Tarptautine Dokumentacijos 

Federacija jungia Šias valstybes: 
Belgiją, Čekoslovakiją, Daniją, 
Did. Britaniją, Indoneziją, Ispa
niją, Italiją, Kiniją, Olandiją, 
Prancūziją, Rumuniją, Suomiją, 
Švediją, Šveicariją, Vengriją ir 
V. Vokietiją. Federacijos centras 
yra Olandijoje. Susirašinėjimas 
su nariais atliekamas anglų, is
panų, italų, olandų, portugalų, 
prancūzų, rusų ir vokiečių kal
bomis. Palaikomi glaudūs ryšiai 
su UNESCO ir Tarptautine Bib
liotekininkų Organizacijų Fede
racija.

Suvienodinti korektūros 
ženklai

Pasirodo, kad šioje srityje ne
buvo iki šiol vienodumo ir kiek
viename krašte buvo vartojami 
savi ženklai. Pr. metais Belgų 
Normalizacijos Instituto bendra
darbis D’Haenens pasiūlė vieno
dų ženklų projektą, kuris buvo 
apsvarstytas Tarptautinėje Do
kumentacijos Federacijoje ir pri
imtas. Tačiau nevisos valstybės 
įeina į šią federaciją, tai ir vėl 
benebus senoviška painiava to
je srityje.

Mirė žymusis bibliotekininkas
Belgijoje mirė Belgų Doku

mentacijos Draugijos pirminin
kas Oskaras Grojean, ilgametis 
Briuselio Karališkosios bibliote
kos bibliotekininkas ir direkto
rius. Mūsų Bibliografinė Tarny
ba dar 1946 m. pradžioje užmez
gė ryšius su vėlionies vadovau
ta draugija ir sulaukė iš jo sim
patijų ir pritarimo.

Kur daugiausia paplitę 
laikraščiai

Pr. metais Urugvajuje įvyko 
spaudos ir informacijos laisvės 
konferencija. Viename iš skaity
tų pranešimų buvo patiekta įdo
mi statistika: kiek laikraščių nu
merių tenka tūkstančiui gyven
tojų įvairiuose kraštuose. Štai 
lentelė: ,

570 egz. D. Britanijoje, 
472 „ Norvegijoje 
445 „ Liuksemburge 
438 ,. Australijoje 
403 „ Danijoje 
382 „ Švedijoje 
374 ,, Naujoje Zelandijoje 
354 „ JA Valstybėse 
166 „ Tarybų Sąjungoje’ 

Tad ir čia sovietai neturi kuc 
pasigirti! (Les Cashiers de la 
Documentation, 1950 m. No. 6).

Katalikų spauda Ispanijoje
Belgų žurnalo “Les Cahiers de 

la Documentation” žiniomis Is
panijoje pr. metais buvo leidžia
ma 472 lįįtalikų laikraščiai ir žur 
nalai. Iš jų 104 išleido specialius 
numerius, skirtųs Šv. Metams 
paminėti.

LBT

knygų pasaulio
Žymusis populiarizatorius 

kilęs iš Lietuvos
Dažnai išgirstame, kad tai vie

na, tai kita pasaulio garsenybė 
yra lietuviškos kilmės arba nors 
iš Lietuvos kilusi.

Pasirodo, kad JAV pagarsėjęs 
geriausias mokslinių pasiekimų 
perteikėjas William L. Lauren
ce, kuris tik ką išleido naują vei
kalą — Pragaro bomba — Thp 
Hell Bomb — yra taip pat iš Lie
tuvos kilęs. LAIC žinių santrau
koje randame:

“Autorius yra “New York Ti
mes” mokslo skyriaus vedėjas. 
Jisai intymiai susipažinęs su ato
minės energijos tyrimų pažanga 
nuo pat pradžios. Šalia savo 
mokslinių žinių, vienas gabiausių 
žurnalistų Amerikoje, Laurence 
sugeba paprastais, suprantamais 
žodžiais dėstyti painiausias prob
lemas ir moka neperžengti pas
lapties ribų. Todėl juo y įsi, pasi
tiki. . . , „n

“Šis gabus žurnalistas - moks
lininkas yra gimęs Salantuose, 
Žemaitijoje, 1888 m. kovo 7 d. Jo 
tėvai buvo Lipmanas ir Sara 
Preusaitė Sievai, kurie emigravo 
Amerikon 1905 m. Patsai Lauren
ce ėjo mokslus Harvardo ir Bos
tono universitetuose ir Besan- 
con universitete, Prancūzijoje. 
Jisai studijavo teisę, filosofiją, 
mediciną, inžineriją, aviaciją ir 
tt; buvo instruktorius, žurnalis
tas, dramaturgas, vertėjas ir ka
rys. Dabar jisai kasdien rašo 
straipsnius ,NY Times iš įvairių 
mokslo sričių ir yra pripažintas 
kaip žymiausias mokslo populia
rizatorius”.

REDAKCIJAI PRISIŲSTA
Henrikas Radauskas, Strėlė 

danguje, eilėraščiai, Chicago, 
MCML, 112 psl., viršelis ir pieši
niai V. Kasiulio, išleido V. Sau
lius, 700 egz.

Darbo rankos, Nr. 5 ir 6, 1950 
m. gruodžio mėn., Paryžius, 32 
psl., dvimėnesinis rotatorinis lei
dinys, leidžiamas Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos prie CFCT.

Lietuvių Kalendorius 1951 me
tams — savaitinis nuplėšiamas. 
Paruošė mokyt. J. Radvilas, ra- 
šyt.-poetas P. Jurkus, Dr. J. Ja
saity tė, Dr. A. Vizbaraitė, išleido 
J. Karvelis, spaudė A. Pockwitz 
Nachf, Klause, Stade;
Šv. Pranciškaus VaVrpelis, 1951 
m. Nr. 1, 32 psl. Numeris skirtas. 
Šv. Marijos Dangun Paėmimo 
dogmai. Tuo klausimu išspaus
dinta eilė straipsnių ir iškilmių 
aprašymai bei su tuo susijusio: 
žinios.

Moterų Dirva, sausis 1951 m., 
Nr. 1, 24 psl., ALRK Mot. S-gos 
organas, kurio didžiąją dalį už
pildo organizacijos reikalai.

kus skindama.
Šalvėjų jaudinančiai-veikia šis jos lankstymasis pievoj:
— Ką aš žinau, — burbteli.
— Kaip čia gražu, ar ne? -—džiaugiasi jinai.
— Toliau bus dar gražiau, — nenuleidžia nuo jos vilko akių.
— Kaip pasaka!
— Pasaka dabar dar tik prasideda.
Jinai įdėmiai pažiūri į jį: ramiai, kiek surimtėjusi, tiriamai.
Šalvėjus šypteli ir užsižiūri į mišką anapus upės. Jis mąsto, kad 

gal reikėjo nutylėti šį dviprasmiškumą. Negalima juk nė trupu
čio pakelt savo atvirumo antvožėlio. Reikalui esant galima atviru
mą suvaidinti, bet tik jau jokiu būdu neatsidaryti prieš moterį.

Ji eina tylėdama ir užsimąsčiusi.
Visi trys užeina ant rastinio tilto.
— Čia pavasarį tiek prisirenka žuvų, kad kaip silkių statinėj.
— Kodėl? — ji išsiblaškiusi.
— Tada čia jos kelia vestuves.
— A-a, — atsitokia jinai ir nusijuokia, tur-būt, kad negudriai 

buvo paklausiusi.
— Indėnai rankomis tada kibirus čia prisigaudo. Nešasi į savo 

pamiškę, kepa ir verda. Balius tada būna ir jiems ir jų šunims. O 
tenai už posūkio ties gluosniais — Velnio Gerklė.

— Kas tai?
— Indėnai taip vadina. Labai gili upės vieta. Sako, negalima 

dugno pasiekti. Karklų ir gluosnių baisiom šaknim, lyg šimtakojo 
kojom, apaugus. Prieš porą metų indėnė tenai nusiskandino.

— Kodėl? — Pangonienė paima Gugą už rankutės.
— Nelaiminga meilė. Ji — indėnė, o jis — baltasis ir vedęs, 

turėjo kažkur šeimą. Kartą išvažiavo, net jai visai nieko nepasakęs. 
Po trijų ar keturių mėnesių būt turėjus gimdyti.

— Grįžkim atgal. Eikim iš čia.
— Reikia dar krioklį 'pamatyt Būtinai. Savaitę pragyventi 

Mėlyname Kėkšte ir vis dar būt krioklio nemačius?
Pereina tiltelį. Pasuka atskilusia tako šaka į kairę. Eina pro 

krūmus. Pašaliuose krūmų šaknys išlindusios, sukibusios, išsirai- 
čiusios, lyg gyvatės.

— Čia, tur būt, ir gyvačių yra? — Karolė nepasitikėdama žiūri 
į prasižiojusius krūmų tarpušaknius.

— Aišku, yra. Kur nebus tokiose vietose.
Pangonienė atsigręžia:

— Jos nenuodingos ir nepiktos. Baigščios, bėga nuo žmogaus.
— Bet šlykščios.
— Negalima, žinoma, sakyt, kad jos būtų labai simpatingos.
Prieina krioklį.
— Iš tikrųjų! — šūkteri Karolė su nusistebėjimu ir džiaugsmu.

Tarp abiejų sutvirtintų krantų — užtvanka. Užtvankoje nuo
žulni šliūžė, lyg vandens malūno. Šita kavinės spalvos šliuže ne
paliaujamai slysta tamsus vanduo,"Kurs krinta staiga atitrukdamas 
ir saulės spinduliuose pabaldamas. Krinta duždamas į verdančią 
ir ūžiančią masę, kunkuliuojančią purslais ir putomis, žaidžiančią 
lūžtančių spindulių spalvingom atošvaistom.

— Kaip pasakoj! — išreiškia pasigėrėjimą Pangonienė, matyt, 
įpratus sušukti “Kaip pasakoj”, kai jai kas gražu.

— Pasaka dar tik prasideda, — pastebi Šalvėjus vėl, kaip pirma. 
Nusiduodama, lyg šito nenugirdusi, Karolė pritupia prieš vaiką. 
— Dieve, kaip Gugai čia įdomu! — ji žiūri į vaiko akučių mė

nuliukus. ,
Šalvėjus iš pakraščio nugriebia rieškučias putų ir prineša prie 

Gugos: '
— Še, Guga, imk!
Vaikutis ima gražias, baltas, kaip sniegas, putas. Bet vos piršte

liais paliestos, putos nyksta, kaip graži iliuzija. Šalvėjus vėl pase- 
mia rieškučias putų ir vėl duoda vaikučiui. Guga vėl ima ir vėl 
nepaima ir prasijuokia dėl savo nesėkmės. Juokiasi visi trys drau
ge, ir tas juokas visus tris artina, surišdinėja.

Staiga — Šalvėjus nutveria Pangonienę. Pakelia ant rankų, 
prineša prie kranto ir siūbuoja, uščioja, neva ruošdamasis mesti 
ją į vandenį.

Ji instinktyviai ranka apkabina jo pečiu?, bet greit atsitokus 
pasileidžia. Išraudus, bet nesupykus, juokdamosi šaukia.

— Paleiskit! Vaiko negąždinkit!
Ji tokia miela: ir jos išraudimas, ir išlenkti keliai viršum jo ran

kos. Jis suabejoja savimi, kad gali neištverti jos nepabučiavęs. 
Šitai būtų toks pasiskubinimas, tokia perankstyva kvailystė, kuri 
galėtų būti visišku amen ir jų susitikimams, ir bent kokiam jos 
prielankumui. Pirmą kartą pabučiuoti tėra galima tik palaipsniui 
prie to priėjus. O dabar — jos prie to nepriruošus, iš pat pirmos 
dienos. Galėtų būti didelė klaida, nepataisomai prieš jį nustatanti 
šitą moterį.

Jis nuleidžia ant žemės jos kojas, nubraukdamas rankomis per 
jos liemenį — liauną, stangrų, saldžiai gundantį iš po plonos, sli-- 
džios bliuzelės

Vengdama į šalvėjų pažiūrėti, Pangonienė vėl atsitupia prieš 
vaiką:

— Nebijok, Guga! Ponas tik juokavo. Jis nenorėjo mamytės 
mesti į vandenį. Ponas tik taip žaidė.

— Joks ponas, o tik paprastas Balys šalvėjus, — sako šalvėjus 
dusliai. Ir staiga užgirsta jis savyje, kaip nuožmiai sustaugia alka
nas geismas šitos moters.

Jis nusisuka ir apsidairęs pasilenkia akmenėlių. Mėto lėtai po 
vieną į vandenį, lydi akimis juos krintančius ir jaučia nykią kančią.

— Mums jau laikas eiti.
— Kam skubėti? — paklausia neatsigręždamas.
— Reikia pietūs virti. Grįž tėvelis nuvargęs. Užsuksim dar į 

krautuvę. Kol pareisim.
Jis tyli. Ar ją lydėti? Beabejo, ji mano, kad ir jis eis iš čia drau

ge. Ne, nelydės. Tegu paliks jai klaustukas, tegu neišsiduos, kad jis 
ja taip labai suinteresuotas ir jau kabinte kabinasi.

— Pasiliekat čia? — klausia ji pasiruošus eiti, laikydama Gugą 
už rankutės.

— A... Čia. Pasimaudysiu. O ši vieta jums kaip?
— Patinka. Gražu čia.
— Aš čia beveik kasdien. Kai dirbu naktinėj pamainoj, jei ne

lyja, ateinu čia vidudieniais. Kai dieninėj — vakarais.
— Prasimanysim ir mes čia ateiti.
— Pavyzdžiui, ryt.
— Gal. Pažiūrėsim. Viso!
— Iki!
Ji su vaiku nueina. Guga greit išnyksta tarp krūmų, o jos galva 

dar matosi. Kai krūmai ir ją uždengia, jis greit nusirengia, pasilik
damas tik su maudymosi kelnaitėm. Įšoka į vandenį ir žiūri išilgai 
upės į žemupį. Jis pamatys dar ją, einančią per tiltelį.

Ji užeina ant tiltelio ir stabteri. Tamsiai mėlyna, dabar iš toliau 
blizgančia bliuzele ir šviesiai pilku, iš čia žiūrint bevek baltvrsi- 
jonėliu. Daili jinai, nieko nepasakysi, labai daili. Tai ne Pasiutusi 
Tigrė, toli anai iki šitos. Niekad ant šito tiltelio dar nebuvo užėjus 
tokia. Lyg kokia kino artistė. Atrodo, kaip nekaltutė mergaitė, o jau 
viską žino, jeigu ištekėjus.

Ji atsisuka, o netrukus pamoja iškėlusi ranką. Aišku, pamatė 
jį. upėje prie palinkusių į vandenį šokų. Simpatinga ir draugiška 
ji, miela ji. Taip. Pasaka dar tik prasideda. Ji baigsis, kaip ir visos 
pasakos. Šiandien prasidėjo žodžiais. Ne šiandie: užvakar, šešta
dienio vakarą po kino. Viskas prasideda nuo žodžių. Jau ne tik 
žodžiai buvo — ji buvo neseniai ant jo rankų. Puiki diena. Ne
paprasta šiandie.

Ji pranyksta už krūmų. O jo akyse vis dar tamsiai mėlyna bliu- 
zelė ir šviesiai pilkas sijonėlis. Anie debesėliai šviesiai pilki irgi. 
Jis atsimena ją pasilenkusią raudonoj pievelėj. “Paleiskit!” — už
girsta ją prašant pro baimingą juoką ant jo rankų. Gal ir kvailas 
buvęs, kad jos nepabučiavęs? Tą minutę ji buvo jo valioj, atsimena 
jos kelių išsilenkimus. Užgirsta savyj nuožmiai sustaugiant geismą 
šitos moters. ‘Paleiskit?”... Ne, r.evisada jis taip greit ją paleis, 
nevisada toks kvailas bus.

Jis atplėšia akis nuo šviesiai pilko debesėlio — šviesai pilko, 
kaip jos sijonėlis. Pasileidžia plaukti pavandeniui, tiltelio link. Ir 
jaučia, kaip jį gaivina, kaip ramina vėsus miškų vanduo.

(Bus daugiau)

Svarsto “Comicų” klausimą
Ontario švietimo skyrius sau

sio 9 d. svarstė vadinamų “Co
mic” knygučių ir žurnalų klau
simą. Prieita išvados, kad tos 
knygutės yra pilnos žiaurumų, 
bestiališkumų ir seksualizmo ir 
nutarta prašyti centro vyriausy
bę uždrausti taip, kaip yra už
drausti “Comicai” ir JAV.

Naujieji “bezbožnikai”
1942 m. ypač prez. Roosevelto 

įtakoje, Stalinas paskelbė taria
mą religijos laisvę ir likvidavo 
“Bedievių Sąjungą” bei uždarė 
jos laikraščius: savaitraštį “Bez- 
božnik” mėnesinį “Antireligioz- 
nik” ir trimėnesinį “Ateist”. Da
bar su JAV įtaka skaitytis nebė
ra reikalo, bet kad pasaulio opi
nija nebūtų nepalankiai nuteik
ta, nei ta organizacija nei laik
raščiai neatgaivinami. Manoma, 
kad jų įpėdiniu padaroma “Poli
tinių ir mokslinių Studijų Drau
gija”, kuri jau paskelbė būdingą 
rezoliuciją: “Mūsų organizacija 
turi vesti kovą su dievu ir baž
nyčia moksliniu pagrindu ir ne
trukus išleis 29 milijonu* pries- 
b&žnytinių knygučių”.
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V , __ Paryžius._ Rašytojas Rou- I

KT)T A / i A T TG 1-^ A C A TTT lsset, kuris buvo iškėlęs bylą “LesĮ X L/ll A XX U O JL XJlOZIl ’U JL/LvZ ^trf Francaises’'už pavadini-
t ' V

t Eisenhowerio kelionės

J — Haaga. — Olandų štabo vir- 
sset, kuris buvo iškėlęs bylą “Les ’ šininkas gen. Kruls, kuris vieno- 
Letres Francaises” už pavadini- je kalboje kritikavo krašto poli- 
mą fašistiniu melagiu, kai jis tiką “ginkluotis dovanomis”, pa- 

i tvirtino, kad Sovietų Rusijoj yra tiems nepasitempiant, atleistas ir 
1 priverčiamojo darbo stovyklos,! nuo vasario 1 d. bus paskirtas 

k<mclagerius i Jau ne kartą buvo pasklidę bylą laimėjo. Laikraštis turės ap- naujas.
Tik nesenai Paryžiuje pasibai- kalbų, kad D. Britanijos užsienių mokėti visas teismo išlaidas. | — Tokio. — Atsilankymas pas 

gusioje Rousset byloje prieš ko- r. min. Bevinas, kuriam yra jąu Rousset gaus 100.000 frankų.
munistų laikraštį, pavadinusį jį 70 metų, kuris serga astma ir šir- j _ Vagingfona* __
fašistiniu Sovietų Sąjungos šmei dimi, o be to, praeitais metais net 81

du kartus buvo operuotas, užlei- j 
siąs savo vietą kam nors svei- '

SPORTO ŽINIOS r

Aš parodysiu SSSR 
kcmclagerius

Pasitrauks Bevinas
. Europos gynimo jungtinės ka
riuomenės vadas gen. Eisenho- ! 
wer aplankė visus Atlanto pakto 
kraštus. Jo įspūdžiai esą iš visur 
geri. Visur radęs tinkamus pasi- n“dini’nk’u-

. ruošimus- ir pianus isskyrus E[ Campessin0, lspanijos pi- ... ..........................................
Olandiją, kur sis reikalas esąs iįetjnįarne ^are pagarsėjęs gen. kesniam. Tačiau vieno populia- 
delsiamas. Pasisekę jam suartėti y Gouzalez vardu dovavęs 46 ■ ----- . ■ ■ ....
ir su vokiečiais, kurių generolai, raudonajai divi2jjai.
kaip praneša spauda, buvę suza- ( u - - • - r •
yėti jo paprastumu bei bičiulis- komįsįja į Rusiją ir parodyti j tą jį paguldė pneumonija. Vėl 
kurnu ir pareiškimu, kad neturįs jtapus mįiijonų žmonių, žuvusių pasklido gandų, kad jis į kabine- 

?S ”eaPy^ant0S- koncentracinėse stovyklose. Aš tą nebegrįšiąs. Bet šį kartą siau- 
pasiryžęs parodyti stovyklas, ku- ,tėjančios influenzos yra paliesti 

į riose aš buvau. Pasiryžęs parody- visa eilė valdžios žmonių ir par- 
|ti ir kitas stovyklas. Tada komi- i amen to atstovų. Darbiečių ats- 
sija supras, kad tai, kas dengiasi tovų serga dar 4, o konservato- 
komunizmo vardu, tėra fašizmas ! rių vienas. Darbiečių dauguma 

: po raudona vėliava”.
į “6.000 ispanų draugų atvyko 
su manimi į Rusiją.'Kai aš 1948 
m. pabėgau, jų bebuvo likę 1200. 
Kiti žuvo”.

“Aš negailiu kovojęs prieš fa
šizmą — baigė komunistinis Is-

TORONTAS
Per šį žiemos sezoną liet. Vy

ties sporto klubo spalvas tumy 
ruošė atstovauja krepšininką 
stalo tenisininkai, tinklininkai ii 
šachmatininkai. Kol kas sekmin-1 MacArthur Čiangkaišeko karinės

— v aaiiig tunas. — Iki sf^diį.įn^ukėirdaug kUbojimų Imf «iausiai kovoia st tenisininkai 
d2 » ZUVO’ Gangkalseko nfu^pajudėjimą. ?Pie kur,uos kart’ tenka ?la
dingo arba sužeisti. ' Su Jo rišamas ir buvusio Ciang- ■ ■

•U ~ Berlynas. - Rytų Vokieti-:kaišeko štabo viršininko pava.| Komandmese miesto varzybo-
ministerių Attlee Ja ir Lenkija jau pasirase Oderio1 “ i—oriaušių savo 

atleisti vis nenori! Praeitą sa- —Neisės sienos, išvestos specia-
Aš pasiryžęs vykti su tarptau- vaitę Bevinas vėl susirgo. Šį kar- 11OS komislJos> protokolą.

O kalbėjęsis jis kaip tik su tais 
generolais, prieš kuriuos jam te
ko kautis Afrikoj ir kt. frontuose. 
Jią atvirai pareiškęs, kad JAV 
visiškai nespirią vokiečių gink-; 
luotisi{£.tj£ p£^,.ftp§i^^ti — 
taip arb^ne^ftęp iraįįųą žinoti, 
kaip derinti savuosius planus. 
MahėMaJk’ad jo konferencijos su 
vyriausybės nariais, partijų va- 
daiš ir. generolais tikrai prisidės .

’ priė’ Vokietijosw ‘ ‘-ginlčlavimosi - j _
klausimo greitesnio sprendimo. panų herojus, kurio atvaizdais

Aplankęs eilę valstybių, gen. kadaiss buvo puošiami net pre_ 
Eisenhower atskrido' į Vasingto- • 
ną su pranešimu, pakeliui dar 
sustojęs Islandijoje - ir Kanado
je. Jam lankantis Europos sos
tinėse komunistai- visur Stengė
si sukelti demonstracijų, mani-

sumažėjo iki 3.
Teisiamas Virzingas

“TŽ” jau buvo minėta, kad uk
rainiečiai prieš metus pakėlė bal
są prieš gestapininką Wirzing, 
dėl kurio kaltės buvo nužudyti 
bent keli ukrainiečių veikėjai. 
Jis pastaraisiais metais buvo 
amerikiečių zonoje Vokietijoje 
IRO policijos viršininkas ir va
dino save latviu tremtiniu Villi 
Vircins. Maždaug prieš pusmetį 
jis buvo suimtas, o sausio 24 d. 
jo byla pradėta nagrinėti Niurn-

kių- įpakavimai Sovietų Sąjun
goje, — bet labai gailiuosi, ka
daise kovojęs už komunistinį re
žimą Ispanijoje. Sovietų Sąjun
ga buvo mano didžiausias apsi-

, . .. . . . ., t u- • • mylimas”. (Campessino atsimini-ib a teis
festacijų bei streikų. Labiausiai mu straipsnį žiūr. 2 psl.). I G

. tavzjnoma, pasireiškė Italijoje ' . \ ! Politiniai pasitarimai Europoje
ir Prancūzijoje. Bet sį kartą vy-; Atkurs kominterną

monių. Paryžiuje iš"5000 mani- nistų vadų sųyažiavime nutarta

. tai, žįnoma, pasireiškė Italijoje

— Saigon. •— Bao Dai organi
zuoja naują vyriausybę, sutrauk
damas visas antikomunistines, 
bet ir antiprancūziškas pajėgas.

duotojo gen. McClure išvadavi-i 
mas iš pareigų.

— Paryžius. — Prancūzai nori 
kreiptis į Eisenhowerį, kad Ma
gino linija būtų pripažinta va
karų Europos gynimo dalimi ir 
atstatyta bei pratęsta šiaurėje.

gėsi I-jo rato varžybos. Vyties 
I-ji komanda be pralaimėjimų 
stovi pirmoje vietoje. Kiek liūd
niau išėjo su antrąja, kuri pajė-t 
gė užimti tik paskutinę vietą; 
Lietuvių pirmąją atstovavo J; 
Ranonis, R. Paškauskas, ir Pri 
Gvildys.'

Major division lentelė atrodo’ 
sekančiai: I grafa laimėtos rung
tynės, II — pralaimėtos, III lai- 
mėti t setai, IV — pralaimėti se
tai ir V—bendras taškų skaičius:

se lietuvius atstovauja 3 viene
tai: 2 komandos major lygoje ir
1 senior. Kaip tik šiuo metu bai-

Vytis I . .................... .......
Broadview Aces .............
Pyerson Press ................
Broadview A II .... ..... .....
Latvian YMCA ............. .

.' Westend YMCA ............. ..;
Vytis II .......................

Senior division grupėje lietuviai stovi irgi pirmoje vietoje, žai
džia H. Vilmbrecktas, A.^.BanelisJ2. Vaičiūnas ir V. Pulkauninkas.

Šios grupės lentelė po I-jo rato žaidynių: - ""'l
Vytis III . : 
Ukraine S. A. 
Dan — East York ..
Broad vie wYMCA ..
Imperial Oil . ........
West end YMCA ......
Mine Safety ..........

6 0 86 40 12
5 1 99 . 27 10
4 2 73 53 8
3 3 67 59 6
1 4 27 78 2
1 5 34 92 2
0 5 34 71 0KARO KIRVIS JAU ISKASTAS.

(Vašingtone ir New Yorke sugaudyti pletkai)
(NY bendradarbio) .

— Nikitai Izotovui nevertėjo 
susidėti su Stachanovu. Mat, jie
du kartu Sugalvojo bolševikišką 
išnaudojimo būdą. Tiesa, jie bu- 

'vo padaryti didvyriais, bet abu 
mirė nesulaukę nei 50 metų, Izo
tovas tik praėjusią savaitę.

— Žydai vėl įrodė, kad jie stip
resni, negu katalikai. Kada prieš 
porą savaičių Berlyne vokiečiai 
rodė filmą, kurioje vaidino Har
lan, prie Hitlerio vaidinęs ’’Žy
dą Juess”, žydai DP mušė akme
nimis policininkus, daužė ekra
ną, spiaudė ir kitką darė, ir 
Aliantų valdžia liepė vokiečiams 
filmos rodymą, kaip žalingą 
Aliantų interesams, kuo skubiau
siai nutraukti. (Beje, ten CIC 
policijos šefo pavardė yra Ab
raham). Kada buvo atvežta į 
Naujbrką Rosselini filmą “Ste
buklas”, kurioje išjuokiama ar
ba pagal Talmudą atpasakojama 
Šv. Marijos istorija ir kada kata
likai prašė, kad nutrauktų, žydų ' 
spauda ir teisėjai reikalavimą at
metė ir filmą rodoma.

— Morgenthau, Roosevelto 
ministeris, pagarsėjęs, siūlymu 
sterilizuoti vokiečių tautą, tarė
si su prezidentu Trumanu. “Bu
vo svarstomi kaikurie Izraelio 
reikalai”. Po pasitarimo Morgen-

_ ---- . . . - Ukrainiečiu spauda rašo, kadnausybes ėmėsi jau griežtų prie- į Maskvoje įvykusiame komu- buvQ ■
monių. Paryžiuje is oOOO mani- mstų vadų suyaziavme nutarta / į Ukrainos laisvini- 
fėstavušių komunistų net apie atgaivinti kominterną, kuris bu- J DOiit'iniai vadovai nasitari- 
2500 buvo suimta. vo panaikintas 1943 m. spau_ ; politiniai vadovai pasitari

' džiant Rooseveltui. Ar dabar vei- 
Notos Rusijai kiąs kominformas bus panaikin-

JAV, D. Britanija ir Prancūzi 
ja įteikė S, Rusijai jaotas at 
sakymus dėl’jos pastarosios no-1 . -- - _ , -
tos ketąrių didžiųj ų užsienių mi- ■ prancūzų ^ komunistų
nisterių-susitikime feikahu Siū- ^tikrųjų gydytojų Įjuvo 
loma preliminarinė 'konferenci-; lydėti į svarbų suvažiavimą, 
t būtų | Ar nesušaudys?

i Vokietijoje didėlio dėmesio ..
susijaudinimo , sukėlė nuteisimas mesnėms problemomsašspręsti.

■ De^ne_ Influenza vis tebesiautėja
Praeitą savaitę Anglijoje influ

enza vis dar siautėja. Londone Į thau jaunasis pareiškė tikįs, kad 
į įmonėse į darbą neateina daug! per tris metus Amerikoje jis su- 
• tarnautojų it darbininkų. Per 
■praeitą savaitę nuo infuenzos 
mirė *890 žmonių, daugiausia vy
resnio’ amžiaus. p

Sovietų atominės bombos
W. L. Laurence T NYT moks

linis korespondentas pareiškė, • 
kad Sovietų Rusija turinti 10-15 į 
senojo tipo atominių bombų. JA 
V-bes jie negalį prisivyti, nes 

’ną. Gal dėl to sprendimas jau 10 i techniškai esą atsilikę 150 metų, 
naujosios šuo-1 Kirilų tebėra neįvykdytas, nors j o be to, neturi uranijaus. Jų tu- 

k’rimoje rūdoje uranijaus tesą 
yra 1-3'., o JAV dispozicijoje esan- 

Ičioje Kanados ir Belgų Kongo 
Į rūdoje jo esą 40-80%.

omiteias pasiūlė Į —Hong Kong. — Pastaruoju

Buvo išsamiai pasikeista poli- 
’tas ar pajungtas kominternui' ’“j™5. Mormacijomis aptar- 

_________________ ,„j_ k ;ta tarptautine kraštų.padėtis. Is- 
t ! vadoje pasitarimų dalyviai vien

balsiai priėmė planą, kuris prak- 
tiškai vykdomas galės prisidėti 

■L į prie okupuotų kraštų išlaišvini- 
imo atėjus atatinkamam momen- 
; tui. Nutarta artimiausiu laiku vėl 
sušaukti naują pasitarimą toli-

_ dar nežinoma. Pasirodo, kad ne 
va gydytis Maskvon vežtieji ita 

va 
nu-

kalbamasi. ’
.. % % i. t*?*'b f

Atilee gavo lietsargį
Alžymėdama Attlee' nenorą. la,inįnt ,tsi.

paremti - JAV Tezoliucijų, Kom. . šaakimus nebalsuoti už -Tautini 
ninųą skobiančia agresorių, be- Froilta- Elade teiame pareiškė, 
wark, -N#.-, tKSiemo kanr ve-e-: kad jo veikla demokratiniais pa
rašų sąjungos skyriaus- valoyoa ;grindais vertinant buvusi legali, 
sausio 24 d. D. Britanijos prem- ,jjs egas uusistątss prieš komunis- 
jerui pasiuntę pa- vęįįgįį'įįaį$vę aš my-
Ifdejo kableglSęfĮ,* rprmzenanti -įh ’ia§iaU> kaip ’savo gyvenimą”, 

pareiškė jis. Teismas jį nubaudė 
sargi, su kuiiuo buvo nuvykęs Sprendimas iššaukė aud- 
Į pasimatymą su Hitleriu. Esą, irįyjga reakcija laisvame Berlyne 
gal Chamberlainas lietsargio ne- ir visoje Vokietijoje. Visur pra-.

jį. pasiunčia. Kitaip, sjdėjo protesto mitingai, demons-' 
girdi,^Kinijos komunistų nenorą- fracjjos įr transliacijos į rytų zo- į 

ną. Gal dėl to sprendimas jau 10 i

pagarsėjusį Chamberlaino liet-

riminsL sako juokdariai.
:■— Helsinki f

niių koalicinės vyriausybės gal
vį yra agraių partijos vadas i ‘ 
L§rho Kekkonen, socialdemokra- ’ 
tų - vadas Emil Skog užsienių 
nįin., kabinete yra ir švedu liau- 1 
djes partijos narys Aaake Gartz, gen. Eisenhoweriui suorganizuo- metu vis daugėja žymių, kad 
vidaus r. min. agraras Vieno ti tautinę rusų brigadą kovai su 
Sįikselainen. bolševizmu.

Į paprastai mirties sprendimai vyt 
' domi per porą dienų. Flade j 
kilęs iš Bavarijos, katalikas.

— Miunchenas. ;— Rusų trem 
tinių tautinis i

įkom. Kinija, nelaukdama Korė
jos karo pabaigos, įsivels į Indo- 
kinijos karą.

rinksiąs Izraeliui 500 milijonų 
dolerių bonais.

— Demokratai vėl gavo smū
gį, kai “Foreign Affairs Quarter
ly” buvęs Roosėvelto/viceminis- 
teris Sumner Welles apkaltino 
savo buvusį šefą dėl esamos Ry
tų-Vakarų padėties. Girdi, jis 
Sumner Welles jau 1942 metais, 
kol Vokiečiai dar tašė Staliną 
prie Stalingrado, reikalavęs sku
bintis suplanuoti pokario tvar
ką ir pasidalinimą zonomis Eu
ropoje. I tai Roosevel tas atsakęs, , . xAr/-<* / Z. i .*• . . j . ■ Broadview YMCA (rungtynesjog, kaip vyriausias vadas, jis ne- ° J
Įeisiąs niekam karo. laimėjimą 
“atitolinti”. Jis nenorėjo pykinti 
Juozapo...

— Jungtinėse Tautose nusiste
bėta, kad Genocido paktas pra
dėjo veikti be, Amerikos! New 
York Times dėl to smarkiai puo
lė Senatą.

— Priėmus naująjį UMS įsta
tymą, ir visi lietuviai gydytojai 
iki 50 metų galės būti pašaukti 
į JAV ginkluotąsias pajėgas ka
rininko laipsniu.

— Yankiai tik nūsišaipė iš tū
lo Amerikos kiniečio komunisto 
pagrasinimo išvažiuojant pas 
Mao ... “Kada Amerikos išlaisvi
nimas ateis, kiniečiai Amerikoje 
bus taip pat išvaduoti. Tada aš 
grįšiu į tą laimingą išlaisvintą 
Ameriką ir gyvensiu sd jumis 
drauge”. Šis jo laiškas buvo per
spausdintas kaikuriuose Ameri
kos kiniečių laikraščiuose.

ALMUS.

UKRAINIEČIAI SAVININKAI

G. L U K E’S
& Electrical Appliance Co.

797-799 Dundas St. W. 
Toronto,

Tel. WA 9228 Tel. WA 9228
Parduodame *

SKALBIAMAS MAŠINAS
DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

Kas pirks šias mašinas, gaus 2-jų metų 
garantiję.
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Antro rato žaidynes prasideda į Vytis II (liet. pat.), 
sausio 24 d. 736 Bathurst St., Vy- 
ties kl. patalpose, kur susitiks 
Vyties I-ji su II-ja komanda. 
Sausio 31 d. Vytis I žaidžia prieš

įvyks YMCA patalpose) ir Vytis 
II prieš Pyerson Press — 299 
Queen St. W.

Vasario 7 Latvių YMCA su Vy
tis I (liet, patalpa) ir Broadview 
Aces — Vytisdl, liet. pat.

Vasario 21 d. Vytis I — Broad
view Aces (YMCA).

Vasaęio 28 d. Vytis II — West 
end YMCA (YMCA). ' . :

Kovo 7 d. Latvių YMCA —

— Praha. — Sklinda žinios, 
kad Prahos arkivyskupas Bera- 
nas tuo j aus, kaip tik pasibaigs 
Čekoslovakijos taikos kongresas, 
būsiąs teisiamas kartu įpinant 
Vatikaną ir JAV. Arkivyskupas 
nuo gruodžio pradžios esąs ka
lėjime.

. West End * 
YMCA — Vytis I (liet, pat.)

Kovo 14 d. Vytis I — Pyerson', 
Press (299 Queen St. W.). Broad-; 
view A — Vytis II (liet, pat.)

*
Senior grupės Il-ras ratas: 1
Sausio 24 d. Mine Safety — • 

Vytis III (liet
Sausio 31 d.

Vytis III (liet.
Vasario 7 d.

View YMCA.

pat.). •
Ukraine S. A. —' 
pat.). •
Vytis pas Broad-’

Vasario 21 d. Vytis pas Don 
East York.

Vasario 28 d. West E YMCA j 
pas Vytį. • '

Kovo 14 d. Vytis pas Imperial 
Oil.

Kovo 15-15 dd. įvyks Toronto; 
ir apylinkės turnyras Ryerson’ 
Institute of Technology, 50, 
Gould St. ’

Lietuvių patalpose 736 Ba-’ 
thurst yra lošiama pirmadienių*, 
ir • antradienų vakarais ir šešta-'. 
dienių popiečiais. i

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKU 
eikite i ' -

LIETUVIŠKMTRPIKLJ^
867 DUNDAS ST. W. (prie Manning’Ave.) TORONTO“

Kerpame skubiai. Nesugaišite brangaus laiko.
Sav. Br. Pakėnas

GERIAUSIAI INFORMUOTAS 
DIENRAŠTIS

Plačiausiai skaitomas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis šiuo metu yra ‘

Korespondentus 
“Draugas” turi Aliaskoje, Argentinoje, Austrijoje, Australi
joje, Belgijoje, Brazilijoje, Čilėje, Italijoje, Ispanijoje, Kana
doje, Kolumbijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, 
Urugvajuje, Venecueloje. Jie plačiai informuoja apie viso 

pasaulio lietuvius.
Didesniuose užsienio politikos centruose:

Paryžiuje, Strasburge, Londone, Berlyne, Rcgnoje “Draugas” 
turi specialius korespondentus,— patyrusius laikraštininkus.

. Žinios iš Lietuvos
per radiją, iš Kaune ir Vilniuje leidžiamų laikraščių bei iš at
bėgančių žmonių renka 3 “Draugo” korespondentai Vokietijoj

Mokslo,, meno, literatūros, architektūros 
klausimias “Draugas” yra sutelkęs specialistus profesorius, 
dailininkus, inžinierius, rašytojus, kurie užpildo specialų kul
tūros priedą, leidžiamą kas šeštadienį./‘Draugas yra vieninte- 
lis lietuvių .laikraštis,- kuris reguliariai kas šeštadienį leidžia 

,t . tokį 8 puslapių priedą.
Jau daugiau kaip 800 

bendradarbių, korespondentų ir informatorių rašo “Draugui”. 
“Draugas” turi specialius jaunimo ir dar šiuos skyrius:

1. Lietuvių kalbos—vedamas iš Lietuvos atvykusių kalbininkų
2. Sveikatos — vedamas patyrusio gydytojo,
3. Teisės patarėjas — vedamas advokato,
4. Statybos patarėjas — vedamas inžinieriaus architekto.

4 Pigiausias lietuvių dienraštis
yra “Draugas”. Adresas: “Draugas”, 2334 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, Ill. USA. Metams Kanadoje 7 dol.

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

Parduodame piano akordeonus

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

jJSfauja priemonė

Mūsų bičiuliai, lietuviai!

Kyiečiajue Jus aplankyti BURROUGHES baldų krautuves

MIELAI DUODAME 1ŠSIMOKĖJ1MU1 , -

BURROUGHES FURNITURE L LINA Lctc studija
575 WELLINGTON ST. W. TORONTO, TEL. PL 5717

Queen prie Bathurst, EM 3-1404 
Danforth prie Woodbine, HO 9300 

Bayview prie Millwood, MO 2124

Sutaupysite, jei pas mus pirksitc baldų 
— komplektus ar pavienius baldus —

Pries galvos odos ydas, pleiskanas ir prieš plaukų kritimą.
I ių,Tinka vyrams ir moterims. Buteliukas kainuoja $1.25 
Į Užtikriname geras pasekmes arba grąžiname pinigus..

Pabandykite, įsitikinsite patys, i
‘ i Veltui duodame Įvairius patarimus. Jeigu turit rūpesčių su 

plaukais, kreipkitės i mus . .

GOLUENBERG’S HAIRDRESSING
l‘ 1138 DUNDAS ST. W. (netoli Ossington Ave.)
II Telef. ME 8177, Toronto '

t ............. .
fi Plauku ir galvos odos specialistas

VASARIO MĖN. IŠPARDAVIMAS

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. KE 7593

NAUJA MODERNI LIETUVIŠKA

Vyrišku rūbų krautuvė
Prašo pasinaudoti proga ligi š.m. vasario 10 d. ir nusipirkti gata

vus arba čia pat užsisakyti pasiūti paltus, kostiumus ir pan.
Turime apie 600 rūbams pavyzdžių.

NUOLAIDOS LIETUVIAMS 10%
Prašom paskubėti, kol neišsisems geresnių pavyzdžių medžiagos 
Gavus naujus pavyzdžius apie vasario 10 d. dėl vilnų pasaulyje 

trūkumo, kainos bus labai daug aukštesnės.

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

Atsiųskite savo adresą ir persiuntimo išlaidoms 50 et. 
(galima pašto ženklais) ir mes jums vieną mėnesį 

dienrašti siuntinėsinie susipažinimui.

*

♦

. 
• *

 r*
 * 
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NAT FREEDMAN 
CLOTHES

Moterų ir vyrų rūbai siuvami 
pagal užsakymą ir importuo- J 

tą anglišką medžiagą.

551 BLOOR ST. W. 
Tel LL 0041

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK DOCK ULIS
Taiso ir parduoda naujausius įvairių rūšių laikrodžius. Galima I: 
įsigyti žiedų, Toronto suvenirų; Parduodamos įvairios auksinės B 
ir sidabrinės prekės. Už darbą garantuoją. Kainos prieinamos, t

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro
272% QUEEN ST. W. TORONTO

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

BEAVER BREAD LIMITED
103 Lightbourne Ave. Toronto s

MARGIS DRUGS
f JONAS V. MARGIS Phm B.

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

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

LAIKOMOS PALANGOS
Telefonas Telefonas

MU-9543 trejos devynerios MU<9543

UKRAINIEČIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
įsikūrę prieš 27 metus

CARDINAL & SON
366 Bathurst St Toronto Telefonas WA 9954

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

875 Queen St. W. Toronto. Tel. 2010

Kas nori namus

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

ROBERT P. RICE REAL ESTATE
656 BLOOR ST. W., TORONTO. TEL. LA 1277

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

i STINSON’S JEWELLERY
.ISO ir

2186 DUNDAS ST. W. TORONTO
parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brangenybes 

Garantuotas darbas ir prieinamos kainos
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
Vestuvių puokštės, vainikai, dekoratyvinės gėlės bei vazonai
Sav. A. MERKER 576 QUEEN ST. W. TORONTO

r—■

Užsisakykite anglis

Savininkas lietuvis Augustinas Undraitis (A. Underhill)
Telefonas RA 4414 304 Sackville St. Toronto .

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką

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

LIETUVIŠKU KALBįS KAILININKAS
Sausio mėnesio IŠPARDAVIMAS papigintos kainos

i Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai.
t Kailinių taisymas ir persiuvimas.

Duodama lengvam išsimokėjimui
BERGMAN FUR GO TORONTO

197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EL 6509

PARNEŠ CLOTHING CO. 
•ė

706 Queen St. W. Toronto 
Telef. PL 2025

Vyriškų kostiumų ir paltų si 
vėjai. Dirbame pagal užsak

Kai norisi nusišypsoti...
PL 2025

ir paltų siu- 
pagal užsaky- 

ir Įvairų mote- 
užsakymus. Turi- 
rūšių medžiagų.

PATARNAVIMAS
— nu. II I

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.0.

riškų rūbų 
• me įvairių

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

Kalba slavų kalbomis
' 470 College St W. Toronto 

Tel. RA 3924

SKIFF’S
VALYMAS —

PROSAVIMAS —
PATAISYMAS — 

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St. West Toronto 

Telefonas ELgin 0649
■ ■■ ■■ ■

Dr. Chas. OKUN
■ DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

■ >r 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

BR. BUKOWSKA, R.O 
AKIŲ SPECIALISTĖ

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

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

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.Č.

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų 

386 Bathurst St. Toronto 
TeL WA 1344

Prieš vaiką neatlaikė
Garsusis prancūzų rašytojas 

Tristanas Bernardas kalbasi su 
savo vaikaičiu:

— Seneli, ar teisybė, kad gen. 
de Gaulle išgelbėjo Prancūziją?

— Teisybė, vaikeli
— Tai lygiai taip, kaip Joanna 

d’Ark?
— Maždaug taip, vaikeli
— Tai kodėl jo nesudegino ant 

laužo, seneli?
Rašytojas pirmą kartą gyveni

me nesusigriebęs ką atsakyti
Geriau žino

Jokūbas sunkiai serga. Profe
sorių konsiliumas 1 
kad nakties jau nepergyvens. 
Žmona sėdi prie ligonio lovos ir 
verkia.

— Neverk, brangioji, — staiga 
prašnabžda ligonis paryčiui, 
dar nemiriau.

— O tu visada prieš. Tau kad

Marytė: — Žinai, Jonas labai 
puikus vyras. Smegenų jis turi 
už du.

Onutė: — Sveikinu, brangioji.
Tai kaip tik tau vyras.

Viėnur nusikaltimas, 
kitur nuopelnas

Prieš 30 m. Buckinghamshire 
prieš teisėją stovėjo jaunas nu
sikaltėlis Freed, sugautas dėjęs 
kilpas triušiams gaudyti.

— Niekšybė, neverta anglo 
vardo, — karščiavosi teisėjas. —, 
Kankinimas gyvulių, nusikalti-. tatymas

—1 M*—*
NIEKAD NtVtLįj XuigĮiM4KYTĮ 7

mėnesinį religinio -7 patriotinio turinio laikraštį
“*V. PRANCItKAUS VARPELĮ” 

kuris aplink save yra sutelkęs daug žymių bendradarbių 
ir kurį šiandien mielai įkaito lietuviai pasaulyje 

“ftV. PRANCIŠKAUS VARPEtr
leidžia

Tėvai Pranciškonai, Kennebunk Port, Maine. 
t Prenumeratos, kaina: ipetams 2 doL ;

Sekmadienio sportas
Pramoginis sekmadieniO7sįx?r- 

tas Kanadoje nevaržoma*, bet įs
tatymas iki 1950 in. "Lord’s T)ąy

rea rroie_ mas prieš žemės savininką! Deja, Act” pasirodymo'draudė betkokį 
nusprendė, «e8aloiu nubausti tamštą daugiau

kaip 3 svarais!.. . j tatymas buvo išJoistas Ontario.
| Netverdamas iš gėdos, Freedas provincijai ir -lėido patiems gy* 
tada apleido gimtąjį kraštą ir iš- ^ėhtojamš apsispręsti pteuScito 
vyko į Australiją, kur susidūrė. ^-eliu. , .• y . 7 5.- 7

^2 su milijonais triušių, naikinan- Balsavimai jau įvyko^40^J^ 
čių ūkininkų laukus. Jie tada bu- tov*U- jų 24 vietovės nuspf-eb-.

j vo naikinami šaudant Bet tai dė komercinį sekmadiento sportu 
X-.- V1^ua. . Haup kaštuota ir ne visada naši- pėisti, o 16 to neleido. Yra budin-tik ginčytis. Negi geriau nusivoki iaa,u8 Kaštuoja ir ne visaaa past vietovėlė už

- - - ■-> įseka juos nušauti. O jei pasise-
~ ' • ka, tai kailis būna sugadintas.

Freedas suorganizavo masinį 
triušių gaudymą kilpomis ir šian
dien yra triušių karalius, uždir
bąs 100 svarų per savaitę.

— Triušių kailiukų Australija 
daflST- per metus eksportuoja per 
4 milijonus svarų. Vien Sidnėju
je jų parduodama per metus per 
50.000.000, — pasakoja Freedaš, 
atvykęs aplankyti savo nusikal
timo vietos. — Triušiai per metus 
ūkininkams padaro 60.000.000 sv. 
nuostolių, tad jie prašo, kad gau
dytum ir moka man pinigus.

medicinoje negu profesoriai?

Kaip medžioti beždžiones
Grįžęs iš Afrikos vienas me

džiotojas giriasi iššaudęs visą 
1 bandą beždžionių.

— Ar tai taip lengva?
— O, visai paprasta. Aš išnau

dojau beždžionių silpnybę pa
mėgdžioti.

Paimu du pistoletu. Vieną už
taisytą, o antrą tuščią. Užtaisytą
jį numetu beždžionei. Ji#paima. 
| Aš ištiesiu ranką su pistoletu, ir 
ji ištiesia. Aš pridedu prie smil
kinio, ir ji prideda. Paspaudžiu 
gaiduką, ir ji paspaudžia. Aš lie
ku stovėti, o ji virsta. Ir taip vi-

i sos iš eilės.
Jau nebeturi

— Brangioji, vakar vakare tu 
sakei, kad aš dar turiu kažką, dėl 
ko mane verta mylėti?

• — Taip, bet tu tai jau išleidai.

Visai teisingai

Geri angliakasiai
Iš paskelbtų statistikos davi

nių matyti. kad Amerikos anglia
kasys beveik 100% daugiau iš
kasa anglies dabar negu prieš 35 
metus. Toks padidėjimas įvyko 
kasyklų darbą gerai- mechaniza- 

Į vus. Amerikos angliakasio ang- 
Ar turit savo knygų spin-!lies iškasimas yra didžiausias vi- 

■ įsame pasaulyje.
- ir mūsų . Globaliniai bombonešiai

[ JAV šeši didieji oro milžinai 
• B-36, skirti tolimiems bombarda- 
Įvimams, galį panešti tiek, kiek 
panešė 30 karo meto oro tvirto- 

, vių, skrendą 40.000 pėdų aukš
tyje, kaštuoją po $4.700.000, pir
mą kartą atliko tolimą skridimą 
į Angliją, per 24 vai. nuskrisda- 
mi 7000 mylių. Kiekviename iš jų 
buvo po 15 vyrų įgulos. Jų greitis 
—435 mylios per valandą.'

toje Maironį?
— Mums nereikia 

sūnus rašo eilėraščius.

GERRY & DAVIDSON 
Indai ir geležies reikmenys 
Skubiai pristatome Į namus 

848 Dundas St. W.
PL 1849 7

Kalbame rusiškai

Pirmos eilės lenkiška rankinė Telefonas EM 3-0360
SKALBYKLA — WOODBINE HAND LAUNDRY 

Rūbų valymas
Mes paimame iš namų ir pristatome. Darbas garantuotas.

Kainos neaukštos
205 Euclid Aye. (prie Dundas St.), Toronto, Ont.

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas
496 Queen St. W. 

(prie Denison Ave.)
Tel. WA 5232 Toronto

WILLIAM’S SHOE STORE
Moterų, vyrų ir vaikų geriausi 

batai. Pigiausia kaina.
Visų rūšių avalynė įvairaus 

dydžio kojoms.
750 QUEEN ST. W.

Telef. TR 1701

leisti, o 16 to neleido. Yra būdin-’:

leidimą balsavo 17.983, o prieš 
10.430. Tuo tarpu 16 vietovių, 
kur atsakyta neigiamai' dž lei
dimą pasisakė 44.152, O prjes lei
dimą — 76 630 Taigi vįsosė 40 
Vietovių už pasisakė 62.135, o 
prieš 87.060. ■

s Neigiamai pasisakė gyventojai 
šių miestų: Brockville, Chatham^ 
Guelph, Hamilton, Kichener, 
North Bay, Sault Ste. Marie, 
Sudbury, Waterloo, Blind River, 
Brampton, Cobourg, Nėw Li- 
sheard, Oakville, Port Hope ir 
Whitby.

Paini byla dėl kūdikio
Kanados teismai jau pusę me

tų negali išspręsti susipainioju
sios bylos dėl kūdikio.

Tula mergaitė Adelė Lesieur 
1947 m. sausio 23 d. pagimdžiusi 
dukrelę Juliją Yvoną atidavė 
įdukrinti Gibeau šeimai, o dabar 
nori atgal atgauti. Ir remiafnasi 
tikybos pagrindu. Mat motina 
katalikė atidavė Juliją Yvoną 
šeimai, kurios vyras katalikai, 
bet žmona protestantė, priimda
ma su sąlyga, kad kūdikis bus 
auklėjamas protestantų tikyboje. 
Anksčiau negu Gibeau šeįriia iš
gavo formalų adoptacijos pripai,-

žinimą pęr teismą, kūdikio mo-, 
finą ištekėjo 'Už jb tįėyo protes- 
tąntoj kuri* perėjo . į katalikų ,tį-; 
lojimą,“ ir dabar jau abii tėvai 
katalikai reikalaują, savo kūdikio'

ka.-’. 
tini kartą bylą' 
įą sausio 9 dį, 

T bepadaryta, atį 
dėta. T^cfaLįdbtrib,. kaip ji bui 
išspręsti --, - L.- /
‘į \ Protėstonų namus gali • 

; pitkti'katalikai
; Praeitą savaitę §t. Catharines 
pąšibaige įdomi bylą dėl. namų

b^itktas namas su sklypu, kurį 
kadaise Mėrrit šeimą dovanoją 
Vienai protėstonų organizacijai^ 
Tos šeimos du palikuonys iškėlė

aktą panaikinti, remdamiesi tuo^ 
kad. dovana buvo specialiai pro^ 
tėstoniškai orgąriizacįjai. Teis
mas betgi sklindą atmętė, rem
damasis donacijos akto žbdžių 
"visiems laikams”, iš ko daromą 
išvada, kad Merrit šeima nepasi
liko Į šią donaciją sau jokių tei
sių, o įstatymai krašto nenuma
to jokių .pardavimo suvatžymų 
dėl tikybos. . )

7 JAUNUOLI, JAUNUOLE, 
jei nori sukurti, sau laimingą 
šeimą ir. to linki savo drati- 

gui-ei, skaityk ir platink 
“Laiškus lietuviam^”

Kaina tik 1 doleris metams.
A d resas: “Laiškai Lietuviams”7 

5541 So. Paulina St.,. ..

1 .
i

TEL. EL6597 849 DUNDAS Stf w. TORONTO

CanadaChromeFurniture
Pilnas pasirinkimas elektrinių reikmenų. Chromo stalai ir kėdės 

Lengvos išsimokėjimo sąlygos

YABMEY CLINIC
314 BATfiURST ST., TORONTO

W.J. Y ARMEY, gimdymas, geriekologija ir bendroji praktika 
C. ROTENBERG, radiologistas r .
J. I. LES1K, dantų gydytojas ;

Technikinis7.personalas: .
Dr. W. DEBARA, Rentgerio kabinėtas
Dr. Maria NOWOSAD, Klinikos laboratorija

Pranešame, kad mūsų telefono niimeris pasikeitė į
-■.•J. - EMpire 7

Dr.
Dr.
'Dr.

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St. W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St Toronto 
TeL EL 6515

ATSILANKYKITE! NESIGAILĖSITE!
“PIRK RĘSTA URANT”

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 kanadiškų valgių ir nusipirkti išsineštinai krautu
vių kainomis įvaimj 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. šmigelskiŠ

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų Šaldų: 

Dirbame pagal Užsakymus baldų — chesterfield ir studio — 
komplektus ir parduodame kilimus.

> siuvamos mašinos,
• krosnys ir tt

Kalbame rusų kalba

* . • ‘ * - V

Spausdiname
laikraščius, žurnalus, knygas ir Įvairius srtiulkius spaudinius: pa
kvietimus, atvirutes, blankus, pažymėjimus, vizitines korteles, 
voku^irkit. -•••• .• : . * ' <

♦. • ’ *- ' ’* ? X- ■ r- ** i. ' • ’ \ ‘ - ■ * > ’ •

Darbą atliekame lietuviškomis raidėmis ir švariu linotipo rinkimu.

„ŽIBUČIU” Spaudės Bendrovė
■ > - -M •> ■ ■■ ■ ..1

941 DUNDAS ST. W., TORONTO. Telefoną* į ĄD 4265 į \
' ' =. 7 Vs,? '■ .-V ■ > 7 .,*7 •

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

73 Adelaide St W.
Room 322

Telefonas EL 3161 
Toronto

LIETUVIŠKA MOTERŲ
Plaukų kirpykla

JANET’S BEAUTY SALON 
Skambinkite Gt 6620 

346 Broadview Ave. Toronto 
Sav. J. Viliūnienė 

Atidaryta kasdiėn 9-9 vai.

*■ . •’ ■"*' * JF * 'Ji • ' ■' • ’ * ‘

Gėlėmis geriausiai patbdoma* dėmeoys ir papuošiami namai
GĖLIŲ KR AUtUVĖ “ 16 T U S ”

354 Bathurst St {vienai blokas į šiaurę nuo Bloor ft,)' M.'
Pasiūlo didelį pasirinkimą įvairių skintų žiedų: rožių, lelijų,

cijos, Alpių žibuoklės ir tt. Taip pat dėkoratyviniai paparčiai# 
vijoklififfi augalai.

Paruošiame puošnias puokfa* attotakoms ir parengiame 
gėlių krepšius.Telefonas KE 3884. ĮffitGMj<į

i'MO ....... n ii 11 m........... k

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

Duodame lengvam išsimokėjimui

1637 Queen & W. (prie fchresvMitt) Toronto. TeL LO 7662
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*e** MONTREAL, Cue.
Dail. Telesforas Valius 

(šiomis dienomis baigė Vytauto 
^Didžiojo portretą, kuris bus iš

leistas ir platinamas.

Vaikų Vasario 16- ji :
Nepriklausomybės šventę To

ronto vaikučiai švęs anksčiau — -
xSv^l Daii.V'vaUus’yra Kanados 

prasidės 10 vaL ryto bažnyčioje Į grafyni sąjungos pakviestas da- 
trumpomis pamaldomis. Po to lyvauU Kanados meno apžvalgi- 
parapijos salėje bus nunejimas kuri įvyks Torol-
su mokyklos paruosta programa, ^L Jo-balandžio mėn. Po parų- 

įp 12 vai. 1S mm. Mo- dos dail Valius būti
kyklos vadovybe i šventę kvie- tas { Kanados Grafikų Sąjungą 

nariu- ? ;
SPAUDOS BENDROVĖS 

SUSIRINKIMAS
Vasario 10 d., šeštadienį, 7 vaL 

vak. Toronto lietvių parapijos 
salėje. kviečiamas “Žibuti ų” 
Spaudos Bendrovės šėrininkų su-

pietelius,
į * “Eglutė” — vadovėlis
-j Mokyklos vadovybės nutarimu 
visi lietuviškos mokyklos moki- 
niai turi užsiprenumeruoti “Eg- 
Oę”Tl^ilqra$tei^ Wės iš dalies 
pašalinį lietuvių kalbos skaity- 

l mo vadovėlio trukumą. “Eglu
tės” kain^ metams 3 dol. Užsi- 
prenųĮaeruoU sekmadieniais sa
lėje arba pas mokytojus.
kei vieno lietuviuko negali likti 
J i be ”E G LUTĖS”

v } Jei norime išlikti lietuviais, su
kurkime lietuviškąją ugnį savo 
4aikų širdyse. “Eglutė” bus tė- 
vams šitame darbe tikrai nepa- 
mainoma .talkininkę. Ji vaiku
čiams šutėiks džiaugsmo ir kiek
vieno mėnesio gale, atneš jiems 
brangiosios Lietuvos dvasios da
lelę.

Šeštadienio lietuviškoje mo
kykloje “Eglutė” atstoja vado
vėlį. “Eglutė” talpina visa tai, 
kuo šimtmečių bėgy lietuvė mo
tina išugdė nepalaužiamus lie
tuvius.

- Rimšos “Vargo mokykla” yra 
simbolis didvyrės motinos Su 
knygš ir jos vaiku. Vaiko kny
ga “Eglutė” lydės lietuvę moti- 

tėvų žemę — Lietuvą.

Dienotvarkė:
a. Susirinkimo atidarymas.
b. Prezidiumo rinkimas.
c. Valdybos pranešimas.
d. Statuto persvarstymas.
e. Valdybai įgaliavimų šutei- 
, kimas.
f. Revizijos komis, rinkimas.
g. Einamieji reikalai.. -* 
šėrininkų dalyvavimas būti

nas. Negalį į susirinkimą, atvykti, 
prašomi savo vietoję įgalioti raš
tu kitus asmenis.

Prieš susirinkimą bus išduoda
mi Šerų oficialūs dokumentai, to
dėl visi prašomi atsinešti laiki
nuosius šėrų kvitus, kurie buvo 
išduoti įmokant pinigus.

Bendrovės Valdyba.

1951 m. vasario 6 d. 7 vai. vak^naujai atremontuotoje Italų salėje (kampas Grace ir Dundas St. 
prieš lietuvių bažnyčią). %

rengiamas Tradicinis Užgavėnių Pasilinksminimas
Senieji prie ponėkų ir knistų, pasidžiaugsite paskutinėmis mesiedo valandėlėmis, o kad jauni

mui šokant nedulkėtų, palaistysite skaniu alučiu prie atskirų staliukų.
' . - , ■ ■ Šokius paįvairins gėlės, balionai,, kaukės ir tt.
Kad tikrai puiki muzika, patviiinsite ir jūs. Įėjimas, pončkos ir knistai tik $0.75

t LKMD Toronto skyriaus valdyba

Užsakė laikraščių ligoniams 
KLM Dr-jos Toronto skyrius

Lietuviškoji radio valanda 
praeitą šeštadienį pradėta ir to
liau bus transliuojama kiekvie-’užsakė “Tėviškės Žiburius“ šiems 
ną šeštadienį 2-3 vai. p.p. banga lietuviams, gulintiems Vokietijo- 
620. i

Pirmoji transliacija darė gero 
įspūdžio ir visus patraukė pasi
rinkta rimta lietuviška linija. 
Reikėtų laukti, kad Vasario 17 
d. išpuolančią transliaciją lietu
viškoji bendruomenė, panaudos 
Nepriklausomybės šventei atžy
mėti.

Transliacijos visais reikalais 
kreiptis į J. R. Simonavičių, 702 
Dundas Št. W„ Toronto, telef.: 
EM 4-0315.

Filmą
Sekmadienį _5 vai. parapijos 

salėje rodoma muzikali filmą 
“Auksinių vakarų daina” su Edy 
Nelson.

-   — — y O “ < 
jie ligoninėse arba negalintiems 
emigruoti:

1. Lit. Kranken, Luebeck,
2. Br. čižauskas, Heistaette, 

Huntlose i. (#d.
3. J. Riteris, Bad Muender, TB

Hospital. ....... . .. . ..
4. Lit. Kranken, Gauting, IRO

Sanatorium.".........
5. Varanavičius, Heiligenha- 

ven, Landeskrankenhaus.
6. P. Narbutas, Heilstaette — 
Schoenblick, Schwaeb. Gmuend.

7. Dr. Karvelienė, Tuebingen.
8. P. Galdikienė, Paris, France.
Visais reikalais kreeiptis LKat. 

Mot. Toronto skyriun šiuo adre
su: O. Jonaitienė, 162 Gorevale 
Ave., Toronto, Ont. Canada.

Torontas pakels mokesčius
1

Miesto mayoras McCalum pa
reiškė, kad išsiversti nepakėlus 
mokesčius 1951 m. būsią neįmano 
ma, nes nepaprastai padidėję iš
laidos. Kaikurias jis suminėjo:

2.800 mokytojų, išlaikomų švie
timo skyriaus, reikalaują pakelti 
atlyginimą po $1000 kiekvienam. 
6.500 civilių tarnautojų, reikalau
ją savaitinį atlyginimą padidinti 
po $10 savaitėje arba po $520 per 
metus. Jau yien iš šių dviejų po
zicijų susidarą per $3.000.000. Be 
to, ligoninės reikalaują $1.300.000 
priedo. Policininkų 100 reikalau- į 
jąs 40 valandų darbo savaitės. 
Reikią 200 naujų policininkų, o

Koncertas
Pereitą šeštadienį, sausio 27 d., 

įvyko puikus op. sol. Z. Adomai
tienės ir sot St Baranausko kon
certas. Lietuviškų, bei pasaulinių 
kompozitorių dainų ir arijų pa
siklausyti susirinko nemažas bū
rys lietuvių. IŠ tikro, visuomenei 
buvo labai džiugu nors retkar
čiais pasiklausyti lietuviškų bal
sų, kurie ne tik palinksmina, bet 
ir pakelia suvargusią dvasią virš 
dabartinio kasdieniškumo. Bai
gus koncertą buvo pradėti šo
kiai. Grojo kapela “Lituanica".

Vakaras praėjo linksmoj nuo
taikoj, ir daugelis nenoromis tu-

“TŽ” platintojai Monrealyje 
pas kuriuos “TŽ” galima užsisa- 
. kyti telefonu:
1. Pr. Ručinskas, 350 7th Avė., 

Ville Lasalle, Telef. JIE 2938.
2. K. Toliušis, 664 2nd Ave., Ver

dun, TeL YO 1659.
3. L. Balzaras, 6427 Briand Str., 

Ville Emard, Tel. TR 3134. ,
4. A. Pusarauskas, 5559 Esplane 

Ave., Tel. DO 8507.

Potvinis
Prieš Montrealį, kitoj St. Law- 

lėjo skirstytis vakarui pasibai- ^ence uPfs pusėje esąs 8000 gyy. 
gus — o ypač tie, laimingieji — 
loterijoje laimėję vyno ar alaus 
butelį.

— Pereitą sekmadienį op. sol. 
Z.“ Adomaitienė, Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje pamaldų 
metu padėjo visiems maldinin
kams susikaupti maldoje, pagie
dodama lietuviškų giesmių. Šv.

i Mišių metu turėjo giedoti ir sol.
St. Baranauskas, bet dėl svarbių

■ priežasčių, jau šeštadienį turėjo 
iš Montrealio išvykti Žinoma,

Longueuil miestelis, kaip ir daž
nais metais pasitaiko, užlietas 
staiga pakilusio vandens. 200 šei
mų jau sausio 26 d. buvo be pa
stogės. .

Gresia potvinis ir gretimom 
vietovėm, o taip pat ir šiaurės ir 
rytų Montrealiui. Užlieta kiek ir 
Pt. St. Charles. Kaikur rūšys pil
ni vandens.

— Montrealis. — Sausio 26 d. 
Eisenhowerio atvykimas į Kana
dą proga prekybinė miesto dalis

tai kainosią $700.000. Be to, pa- buvo išleistas tik su sąlyga, kad • buvo užpilta lapeliais, šaukian-
zTi zT Ai 42k iv Iri+rxc? •»<?!** i z^z-lo Ii 1_..>._^.X — — X. — — X — _ •________*v. . ■> . .. . , _ //Tr .didėję ir kitos išlaidos, kaip li
gonių gydymas, vaikų globa ir tt. 
O 1950 m. esą baigti su deficitu.

kuomet nors turės pats vienas čiais, kad jis atvykęs “Kanados 
mišias užpildyti giesmėm. Tad Į vyrukus pasiųsti į karą Korėjo- 
belieka laukti ištęsint žodžio! ijė”. Policija aiškina, kas tai pa-

A.G.P. darė.

Paskutinis sezono linksmas šokių vakaras
Toronte įvyks š. m. vasario 3 d. ukrainiečių salėje, Bathurst

KANADOS ŽINIOS
g. 404.

Nepraleiskime gerų progų
1951 m. sausio mėn. 21 d. 2.30 

vai. lietuvių parapijos salėje įvy
ko KLK Mot. Dr-jos Toronto sk.

ną ir jos vaiką kol pasieks laisvą ! narių susirinkimas su tikrai įdo
mia p. Dr. A. Užupienės paskai-

Vasario mėn. pirmas sekma- ta. Kadangi paskaita buvo iš me- 
dienis tebūnie “Eglutės” vai- dicinos srities, liečianti moters 
kų spaudos sekmadienis. Šiais' specifinius klausimus, moterų ir 
metais “Eglutė” eis. reguliariai1 mergaičių susidomėjimas buvo 
kiekvieną mėnesį. Toronto lietu- labai gyvas ir gausus. Šusirinki- 
Viai tėvai gali užsisakyti po pa- mas prašė Valdybą suruošti tokių 
maldų parapijos salėje spaudos paskaitų visą ciklą, tikėdamasis, 
skyr. ir pas p. Kolyčių salėje ar kad p. Dr. A. Užupienė nepagai- 
telefonu LA 48237 lės laiko ir jėgų pasidalinti savo
? “Eglutės” administracija: “Eg- žiniomis su klausytojomis. To
lutė” P.O. Box 22, Montello Sta- jkios paskaitos užpildo tą spragą, 
tion; Brockton 68, Mass., USA. i kuri susidaro neturint savos lite-

Redaktorius: Pr. Naujokaitis, ■ ratūros ir neprieinant prie sve- 
59 So. 3rd St., Brooklyn 11, .NY, įtimos. Neišnaudojimas panašios 

progos yra dideliu nuostoliu pa
čiai sau. Dalyvė. Isavo prieteliams į Torontą, įpina atsargos karininkų-aspirantų kur rių” redaktorius. Iš per atsilan-

Eisenhoweris Otavoje
Jungtinių Europai ginti pajėgų

GRIEŠ GERA KAPELA, BUS LOTERIJA, BUFETAS.

Pradžia 7.30 vai. vak.

Susirgo nuoširdus “TŽ” 
bičiulis

Įėjimas 75 centai.Kviečiame pasilinksminti.

Rengia M. Liet. Bičiulių dr-jos Toronto skyrius.

Didelė nelaimė darbovietėj Į Domisi naujaisiais ateiviais
_ Sausio . 19 d. General Elektric į Toronto dienraštis “The Tele-
Prieš Kalėdas, visai netikėtai, įmonėje bedirbdamas buvo smar- gram” praeitą savaitę nusprendė 

patyrė turįs mesti darbą ir iš-jkiai sužalotas lietuvis Antanas papasakoti savo skaitytojams, 
vykti sveikatos pataisyti nuošir- Basalykas — sulaužyta kojaj net:kaip gyvena ir jaučiasi Toronte 
dus “Tėviškės Žiburių” bendra-'į dvidešimt gabalų. Nukentėjęs naujieji kanadiečiai, buvę DP.

USA. troiuwcrw
Tėvų Komitetas.

Vasario 3 d., šeštadienį, Toronto LSK VYTIS rengia linksmą

kuris įvyks YMCA salėje (College ir Dovercourt gatvių kampas) 
Dalyvauja svečiai hamiltoniečiai sportininkai Pradžia 8 vai.

Sporto bičiuli, savo atsilankymu paremk
< < . . - • ' mūsų reprezentantus tremtyje.

» Sporto klubas Vytis.

LSK KOVO — VYTIES 
VARŽYBOS

Reikalingi policininkai
Paskutiniu laiku per radio ir

vadas aplankė Otavą kaip U-tą spaudą ieškoma į Kanados poli- 
Atlanto pakto valstybę pr. penk- ' ciją kandidatų. Šiuo metu polici- 
tadienio popietę. Spaudos ats- 'jai stinga 472 policininkų. Ryšy 
tovams su juo pasisekė, pasikal- su tuo, kai kuriose vietose polici- 
bėti labai trumpai vos atvykus ja atsisakė atlikti savo uždavi- 
aerodrome. Apskritai jis reiškė nius dėl tarnautojų stokos. _ 
pasitenkinimo, kad Europoje pa- Praktika parodė, kad geriausi
apsisprendimas augąs. Nors esą policijos tarnautojai yra kilę iš 
ir sunkumų. Karinė organizacija kaimų, o ne iš miestų. Dabartiniu 
turinti būti remiama tikėjimu į laiku policija reikalauja gerai iš- 
reikalą ir jis manąs, kad “mes silavinusių kandidatų, kurie su
stojame ginti laisvės, dalykų, ku- gebėtų baigti modernišką apnRP 
rie brangūs vakarų tautoms, žmo kymą, o ne vien tik jodinėti ark- 
gaus vertės ir teisės veikti bei liais su gražiomis uniformomis, 
galvoti laisvai . ... Indėnai organizuoja partiją
bet didesniu ekscesu nebuvo, o Is vBr!‘“- Kolumbuos praneša- 

„ . .. - . .. .■ i ma, kad ten indėnai pradėjo or-
kino triukšmingai. ^ganmuof savo pohtmę pytlją,

. kuri turi kovoti uz indėnų, teises
Komunistai pogrindin neisią į Kanadoje. ‘ . fc’

darbis, dirbęs laikraščio admi
nistracijoje, Juozas Mažeika.

Šiuo metu jis yra sanatorijoje, 
kurios adresas šitoks: Beck Me
morial Sanatorium, London, Ont.

Reikia džiaugtis, kad mūsų Didž. Universiteto Ekonomijos kijos žydų šeima, iš ukrainiečių 
mielasis bičiulis nepameta geros fakultetą, p karinę tarnybą atli- žinomas veikėjas advokatas-Boi- 

i nuotaikos ir, rašydamas laiškus į ko Karo mokykloje, baigdama'; ko, o iš lietuvių “Tėviškės Žibu- 
I Savo Orieteliams i Torontą, ioina ! ptiarcrnc lrarininlrn-a«niranfn tnr rin” rpdakfnrins Tš npr atsilan.

sus ir gaudamas atsargos Įeito- kymus gautų įspūdžių parašy-! šame mitinge pareiškė, kad LPP 
.tas bendras reportažas, kurio ir komunistų partija Kanadoje 

Dabartiniu metu nukentėjusio ' ašis yra “ar patenkintas Kana- yra vienas ir tas pats dalykas, 
koja yra gipse, ir, jeigu neįvyks da?”. Reportažas pasirodė “The į kad ji esanti rami partija, kovo- 
kokių nors komplikacijų, gydy- j Telegram” sausio 25 d. numeryje janti legaliomis priemonėmis, 
tojų manymu, ligonis pasveiks, ryškioje vietoje — antrosiosda- tadnetkaruiprasidėjusįpogrin- 
Tačiaų dar vienas klausimas nėra lies pirmojo puslapio viršujė, dį neisianti. Kartu jis pakarto-i. . . h-f. .. . j..
galutinai išaiškintas: ar nėra su- ,Ten pat išspausdintos aplankytų-jjo visas Maskvos tezes apie JAV1 aS Ur^S U 1 uolaus Pra e s- 
r \ ~ ‘\ - i * ■ ■ * . ‘ * ■
laimės atveju, būtų šitaip, A. i ją atstovauja dvi mažytės dūk- j vimą tam. Jo partija prieš tai

paguldytas Toronto Western Hos Tuo tikslu jo korespondentas su 
pital. ’'foto korespondentu aplankė ir

Antanas Basalykas yra labai atliko pasikalbėjimus su , trijų 
rimta, ramaus būdo ir inteligen- tautybių atstovais buvusiais DP. 
tiška asmenybė. Jis baigė Vyt. Iš lenkų jo pasirinkta vieno Len-

Indėnai organizuoja partiją
Iš Britų Kolumbijos praneša-

Vaikų stovykla
KLK Moterų Dr-ja nutarė su- 

, .. . (ruošti mokyklinio amžiaus vai*Vasario 3 d. revansines rung- kams vasaros stovyklą.
Tai sveikintinas dalykas, kad 

Toronto mažiausia 200 lietuviu
kų turės progą vasarą pakvėpuo
ti tyru oru. Turėtų eiti į talką 
kaip tėvai, taip visos liet, organi
zacijos, nes visiems turi rūpėti 
jaunoji karta. J. R.

tynėms pas Toronto liet, sporti
ninkus į svečius atvyksta Ha
miltono LSK Kovo krepšininkai 
ir st tenisininkai Teniso varžy
bos įvyks 2 vai., Bathurst-Lenox 
gatvių kampas, o krepšinio jau
nių ir seniorų rungtynės prasi
dės 5 vaL 400 Pathurst gt. uk
rainiečių salėje Šis gražus liet, 
sportininkų bendradarbiavimas 
tarp Hamiltono ir. Toronto kolo
nijų galėtų būt pavyzdžiu ir ki
toms vietovėms. žg.
i ___ __________ ____ _ __

KINO “CENTRE” W
Kasdien nuo 6 vaL vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

I netgi j umoro į j uos
Paskutiniame laiške jis rašo:
“Šioje sanatorijoje daugiau lie

tuvių ligonių nėra. Tik aš toks 
guliu ant aukštos, it katafalko, 

i lovos. Čia dirba viena lietuvaitė, 
( kuri' retkarčiais mane aplanko. 
Per Kalėdas aplankė iš Londono 
kun. Rudzinskas. Pati' sanatorija 
randasi apie 6 mylias nuo Lon
dono”.

Baigdamas J. Mažeika prašo ir 
ateityje jo neužmiršti, nes, anot 
jo, pažįstamų aplankymai ir laiš
kai—vienintelės prošvaistės nuo
bodžiame merdėjime. •

Taigi reikėtų, kad torontiečiai 
lietuviai, o taipogi ir Londone 
gyvenantieji, aplankytų jį arba 
nors parašytų laiškų, kurie jį pa
guostų ir padėtų atgauti svei
kata. •a.

Darbo progresyviosios partijos- 
— LPP — lyderis Tim Buck vie- St. Lawrence kanalas

Kanados senai trokštamą St. 
Lawrence Šv.. Lauryno upės 
kanalo ir Niagara jėgainės pra
plėtimo klausimą vėl parėmė sa
vo metinėje ūkinėje apžvalgoje 
JAV kongresui prezidentas Tru- 
manas, pareikšdamas, kad kana-

laužyta kelio girnelė. Jeigu, ne-;jų šeimų nuotraukos — pirmą- , imperializmą ir Kanados pasida-
gomis, — kuriam iš JAV iždo 
reikia $800.000.000, jau tris kar-

nanto laipsnį.

Basalykas galėtų nevaldyti ko-j relės, antrąją taip pat dukrelė kovojanti.
jos. Kadangi nukentėjusiam teks 
pagulėti liganinėje ilgesnį laiką, 
būti| gražu, kad kuo daugiau tau
tiečių jį aplankytų.

LAS susirinkimas
Vasario 4 d., sekmadienį, 4 vai. 

p.p. UNF pastate 297 College St. 
įvyks Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio Toronto skyriaus visuotinis 
metinis narių susirinkimas.

“Tulpės” svetainei 
reikalinga padavėja. Darbas po 
5 vai. vak. Kreiptis į “Tulpes” 

svetainę 750 Dundas St. W.

BŪK “ŽIBURIŲ” SPAUSTUVĖS SAVININKU! ; 
Pirk “Žiburių” Spaudos Bendrovės šėrų (akcijų)

Vienas šėras (akcija) — $ 10.— 
“Žiburių” Spaudos Bendrovė 941 Dundas St W. 
Toronto, Ont. Telef. EM 3-4265

Ketvirtadienį — šeštadienį, vasario 1-3 d.
1. ON THE TOWN — spalv. — su Gene Kelly ir Frank Sinatra
2. LEATHER GLOVES — su Cameron Mitchell ir Virg. Grey 
' m - •-'I*“-' '

Pirmadienį — Trečiadienį — vasario 5-7 d.
1. AL BUQUERQUE — spalv. — su Rand. Scott ir Barb. Britton
2. COPACABANA — su Groucho Marx, Carmen Miranda

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

g l Padėka
Bėgdamas nuo gresiančio bol

ševizmo mažu laivu neseniai at
vykau iš Europos į Kanadą, ne
turėdamas vizos. ’ Teisininkas p. 
Jonas J. Juškaitis iš Toronto, 
man nepažįstamam ir neturin
čiam nei giminių nei draugų šia
me krašte, daug padėjo moraliai 
ir materaliai, užstatydamas di
desnę pinigų sumą ir tvarkyda
mas mano šeimos atvykimo rei
kalus. Dabar gautas pranešimas,

Delhi. Ont
Pranešame Simcoe, Delhi, Till- 

sonburgo ir apylinkių lietuviams, 
kad vasario 10 d. 7 vai. p.p. Del
hi Lenkų salėje įvyks Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės minė
jimas. Programoje kalbės Lietu
vos Gen. Konulas Kanadoje Vyt. 
Gylys. Meninę dalį išpildys op. 
listė Pranutė Radzevičiūtė, 
akompanuojant p. D. Rautens ir

kad aš galiu pasilikti Kanadoje J muz. A. Narbuto vedamas cho
ir mano šeimai leista atvykti iš 
Švedijos.

Ponas Juškaitis atsisakė priim
ti bet kokį atlyginimą už savo 
patarnavimą. Ir šioje vietoje 
reiškiu Jam viešą gilią padėką už 
jo kilnų ir altruistišką darbą.

Jonas Šimkus *
Toronto, OnL

ras.
Visi minėtų apylinkių lietuviai

su kunigu, o lietuvius “TŽ” re
daktorius, laikąs rankose “TŽ” 
paskutinį numerį, kartu su žmo
na ir dukrele.

Dr. Antanas Pacevičius baigė 
stažą Kitchener ir apsigyveno 
Toronte. Dabar ruošiasi egzami
nams gydytojo praktikos tei
sėms Kanadoje įsigyti. Juos lai
kys gegužės mėn. Didžios sėk
mės.

Dr. J. Kaškelis pasitraukė iš 
“Verslo” valdybos pirmininko 
pareigų ir išėjo iš valdybos.

Paštą išnešios tik vieną kartą
Kanados paštų valdyba jau iš- buvę duota jokios licencijos aliu- 

siuntinėjo bendraraštį visoms minijui eksportuoti po pr. m. 
pašto ' įstaigoms persitvarkyti; rugsėjo mėn., kai pasireiškęs 
taip, kad laiškai būtų išnešiojami trukumas. Paskutiniai transpor- 
tik vieną kartą per dieną. Nau- tai buvę spalio mėn., bet tik pa- 
joji tvarka nebus įvesta visur 
vieną dieną, bet kaip kur bus 
spėta persitvarkyti, tačiau ne 
vėliau kovo 31 d.

Tuo būdu., norima susiaurinti 
darbą ir sumažinti personalą. Esą 
būsią stengamasi atleisti pir
miausia tuos, kurie turi pereiti 
į.pensiją, bet būsią ir kitų atleis
ta. Praeito karo metu paštas bu
vo išnešiojamas taip pat vieną 
kartą, o dabartinė tvarka įvesta 
1946 m.

— Otava. — Susirinkus parla-

Komunistiniams kraštams j tus buvo svarstytas kongreso, 
neparduoda bet vis atmestas, nors JAV labai

JAV kongresinei tardymų ko- vilioja perspektyva lengvo pa- 
misijai vienas pramonininkas siekimo Labradoro geležies rū- 
pareiškė, kad Kanada parduo- dos.Betprojektui priešinasikon- 
danti savo aliuminijų komunisti- kurencijos biją JAV uostai ir 
niams kraštams, bet neparduo- kaikurios geležies kompanijos, 
danti JAV. Kanados oficialios kurios sugeba jį sutrukdyti. -— 
sferos į šį kaltinimą tuoj aus rea
gavo, paaiškindamos, kad ištik- 
rųjų buvę parduota kom. Kini
jai, Lenkijai ir Čekoslovakijai 
aliuminijaus 11.217.000 svarų, ' 
bet tai dėl to, kad įvežimas į JAV 
buvęs suvaržytas, o be to, tai 
įvykę anksčiau. Kanadoje ne-

neparduoda

Žuvo pirmasis kanadietis 
Korėjoje

Kanados batalijonas Korėjoje 
Korėjoje, Miryang, 30 mylių į 
šiaurės vakarus nuo Pusan, dar 
tebeatlieka apmokymą, bet da
lyvauja apylinkės valymuose 
nuo komunistų partizanų. Pir
masis kareivis, vyresnysis ser
žantas Wood, kalgarietis, žuvo 
betgi ne tose kovose, o per ne
laimingą atsitikimą — sprogus 
minai.

— Otava. — Šiais metais Ka
nada laukia 150.000 imigrantų,

gal apkstyvesnes licencijas. z
— Otava. — Keturios darbo

unijos reikalauja įvesti kainų daugiausia iš Angijos, Olandijos' 
kontrolę Kanadoje. Viena orga- Vokietijos ir kt. kraštų, o iš da-> 
nizacija reikalauja palikti butų lies ir tremtinių. Pernai įvažiavo 
nuomų kontrolę. 74.000.

9*

Vienintelis Lenkų Kino Teatras Toronte LA SALLE
— 526 Dundas SL W., netoli Spadina —

maloniai kviečiami dalyvauti, tentui bus svarstomas klausi*
minėjime i mas, kiek Kanada prisidės prie 

ūkinio Pietų ir Pietryčių’Azijos 
Bendras Simcoe, Delhi ir atkutinimo plano. Australija pa- 
Tillsonburgo apyl. liet, ko-, skyrė 73 mil. dol. Spėjama, 
mitetas minėjimui rengti. Į Kanada skirs apie 100 milijonų.

Vasario 1-3 d.
TYCOON su John Wayne, BLOND DYNAMITE, PUSS COFFEE 

Vasario 5-7 d.
SLEEP MY LOVE, NEET THE NAVY

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

i

MOTERŲ RŪBŲ SIUVĖJA 
N. ŠALKAUSKIENĖ 
persikėlė į 69 Essex St 

Bloor ir Ossington gatvių 
z* rajone

TEL. , 
EM 3*2131

Budime
24 

valandai

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

Duodamos anglų kalbos pamokos ir konversacijos pažengusiems

A.BAJŪRINAS

53 Oakwood Ave. Toronto, OnL Tel. MElrose -’’951 
Kreiptis vakarais nuo 5.30 iki 6.30 vai., išskyrus sekmad. ir švent.


