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Tautos Fondas šaukiasi Jūsų paramos
Artėja vasiro 16-oji. Atsikūrusios turime patikrinti laisvinimo ko- 
nepnklausomam politiniam gy- vai vadovaujantiems veiksniams 
venimui Lietuvos istorijoj ta die- — VLIKui ir Vykdomajai Tary- 
na siejama su mūsų tautos ne- bai — jų sustiprintai veiklai bū- 
pamirštamu žygiu patikrinti sau ■ tinas materialines sąlygas, 
laisvę ir lygiateisiu nariu įsi
jungti į laisvųjų tautų šeimą, 'sios minėjimas turi būti ypatin- 
Vasario 16-osios aktas, paskelb- =gas minėjimas. Tautos Fondo re
tas iš po okupanto letenos ir prieš ' sursai yra kuklūs. Reikia turėti 
jo valią, reiškė mūsų atkakliai | galvoj, kad Vadovaujantiems 
iškovotą laimėjimą, žymėjo mū- Veiksniams pavestas uždavinys 
sų ateities tvarkymosi gaires ir gal teks vykdyti ūmai pasikeitu- 
darė mus pačius atsakingus už j siose ir pasunkėjusiose sąlygo- 
tolimesnius mūsų pasiekimus. Ir: se. Reikia neužmiršti, kad įvy- 
tuomet žino j ome, kad sto j ame 
prieš didelius uždavinius, ku
riems tesėsime tik savimi atsi
dėdami ir savimi pasitikėdami. .

Žiaurus likimas. mums skyrė 
skaudesnius bandymus,,kaip ga
lėjome tikėtis. Paskutinis dešimt
metis virto lietuvių tautai kruvi
na Golgota. Kas pragyventi me
tai nešė kartų taupytų vertybių 
grobimą ir jų naikinimą. Lietu
vių* tauta šiurpiais maro ir pra
eities karų metais nebuvo tiek 
nukraujinama, kaip per dabarti
nį Sovietų pavergimą. Pasaulinių 
įvykių banga vėl mus atbloškė 
į tą išeinamąjį tašką, kuriame 
esame buvę prieš trisdešimt su momento reikšmę, su nuoširdžiu: 
viršum mėtų ir vėl mums stato duosnumu atlikite savo pareigą 
prieš uždavinį, — suvienytomis [kovojančiai Tėvynei. Gal dar nie- 
lėgomis, pasišventimu ir nepa- Į kuomet Jūsų vieninga parama 
laužiamu atkaklumu patikrinti 
sau laisvę.

Nežiūrint visų patirtų smūgių,- 
nesame palaužti. Kad ir trumpas

Kanados vyriausybės deklaracija
'nių, kurios išlygintų socialines 
negerovės ir užkirstų kelią ko
munistinei propagandai Šių prie 
monių tarpe numatomas indėnų 
įstatymas ir senatvės pensijų 
reikaląs.

SAVAITĖS APŽVALGA

Ir dė to šių metų vasario 16-to-

kių eigoj gali būti nutrauktas ry
šys su mūsų emigracijos atskiro
mis kolonijomis ir kad mes gal 
būsime priversti veikti izoliuoti 
ilgesnį laiką.

Dėl to aukų vajui, minint va
sario 16-ąją šiais metais, tenka 
skirti ypatingo dėmesio. Jis turi 
sudaryti tolimesnei kovai reika
lingas lėšų atsargas. Po platųjį 
pasaulį išblaškytieji Lietuviai, 
Tremtiniai, senieji ir naujieji 
emigrantai, Tautos Fondo Valdy
bos vardu kreipiuosi į Jus su pri
minimu ir prašymu:

Minėdami vasario 16-tąją die
ną ir suprasdami gyvenamojo

Lietuvai laisvinti nebuvo tiek 
reikalinga ir veiksminga, kaip 
šiuo metu. •

Prof. J- Kaminskas
Tautos Tondo^Vald^Oj^s.“ - -

Tremtis, 1951. I. 16.

Kaip įprasta, atidarant naują 
parlamento sesiją, vyriausybės 
numatomoji programa sausio 30 
d. buvo pareikšta generalguber
natoriaus perskaitytoje sosto kal
boje. Sosto kalba ji vadinama 
tik lojalumui karaliui pabrėžti, 
bet ištikrųjų ji paruošiama vy
riausybės.

Šios kalbos centre buvo šauks
mas sukaupti krašto visas jėgas 
— karines ir ūkines — savo de
mokratines laisves ginti nuo ag
resoriaus petys petin su kitomis 
demokratiškomis tautomis

Apibūdinant padėtį nurodoma, 
kkad taika ir laisvė išsaugoti yra 
Vilties tik pakėlus ir suderinus 
visų laisvųjų tautų jėgas laisvei 
ginti. O priemonės, kurių siūlo
ma imtis Ksfoadai yra šios:

1. Pirmiausia padidinti kari
nes krašto pajėgas, kurios būtų 
suderintos su kitų tautų karinė
mis pajėgomis, ypač tomis, kurios 
dalyvaus Europos gynimo armi
joje. Tam esminis dalykas yra 
padidinimas krašto gynimo išlai
dų, įkūrimas atskiro departa
mento krašto gynimo produkci
jai tvarkyti, kurio žinioje būtų 
visa karinė gamyba savo krašto 
reikalams, o taip pat ir ginklų 

igamyba sąjungininkams.’
2. Vyriausybei suteikti galios 

vidaus fronto organizavimui, 
tautos kovingumui pakelti, ap
saugai suorganizuoti ir pakeisti 
pilietybės įstatymą taip, kad ga-

sius. .. v.- *
3. Imtis grynai vidaus priemo-

tarpis, čia neminint darytų klai
dų, sustiprino mumyse brangų 
įsitikinimą, kad lietuvių tauto
je slypėjo mūsų pačių nežinotos 
jaunos, kūrybiškos jėgos, kuries 
leido nugalėti naujakurio sun
kumus ir su pavydėtinu veržlu
mu kūrė tautos ūkini ir kultūrini 
gyvenimą. Nesame palaužti ir 
dabar, kol tautos kamienas — 
lietuviškasis kaimas,— prievar
taujamas ir niokojamas, tebepa- 
silieka įaugęs kojomis ir siela į 
gimtąją žemę.

Bet visi mes suprantame esa
mos padėties tragizmą. Lietuva 
nuteka krauju, ir to mes, atsi
dūrę Vakaruose, neprivalome 
užmiršti nei vienam momentui. 
Jei ir iki šiol gyvenome skaudžiu ■ 
^k^^SS^ės tas apeinant Sūugumo Tarybą ir Priimant rezoliuciją, apšau-| 
talkininkauti namie kovojan- nedalyvaujant Kinijai. JTO ne- | kiancią Kiniją agresorių, numa- j 
tiems ir žudomiems, tai dabarti- kreipianti dėmesio į Sovietų Są-, tyta taikių priemonių bandymui 
niu metu turime dešimteriopai jungos, Lenkijos, Čekoslovaki- palikti trijų komisiją, vadovauja- 
sustiprinti mūsų pastangas. Mus j°s ir daugumos Azijos tautų 12 n

Komunistinė Kinija jau agresorius
Žymioji amerikiečių žurnalistė i 

ir komentatorė Dorothy Thomp
son viename savo rašinyje — 
“Kaip visa tai turi atrodyti karei
viui” šitaip apibūdino Korėjoje 
kariaujančių amerikiečių padėtį: 
“Amerikos kareivis niekaip ne
gali nuspręsti ką gi pagaliau JTO 
laiko agresoriumi

atkalbėti JTO atstovus nuo tokio 
žingsnio nepavyko. Azijos ir ara
bų kraštų rezoliucija, siūlanti de
rybas su komunistine Kinija, bu
vo atmesta.

Būdinga, kad prieš kiniečių ap-

pakąnkamai charakterizuoja bu
vusi JTO neryžtingumą.

Ačiū Dievui — JTO vis dėlto 
išdrįso padaryti galutinus spren
dimus. 7
JTO komitetas dviejų trečdalių ; vietų bloku balsavo Indija ir Bur 
balsų dauguma priėmė JAV re- ima. Indijos laikysena Kinijos ko- 
zoliuciją, kuri komunistinę Kini- munistų atžvilgiu, iš tiesų, darosi

Politinis ir ekonominis šaukimą agresoriais kartu su so- __ J_ • • _ A_______________ 1 II 1- 1.. .toms tautoms, esančioms tiesio
ginėje komunizmo grėsmėje. Pa
rodyti, kad laisvosios tautos vie
nos kitoms negresia, bet paramą 
teikia, kaip tai būtų parodyta 
prisidedant prie Colombo pla
no pietryčių Azijai paremti ūkiš
kai. - u.

Specialiosios praeitos vasaros 
sesijos nutartą suorganizuoti bri
gadą Korėjos karo reikalui reikią 
nutarti panaudoti Europoje.

Pagaliau dar buvo prisimintas 
reikalas remti aukso kasyklų 
pramonę, kad būtų išlaikytas do
lerio kursas ir pareikšta vilčių, 
kad galima bus pradėti St. Law- - 
rance kanalo statybą, kurios pro- b°s k’ūsią tęsiamos ir jis dalyvau- 
jektą gal būt priims ir JAV kon- toJe komisijoje, 
gresas.

Prasidėjusiose diskusijose del' Kanados statistikos biuras pa- į 30 mylių. Kiniečiai niekur nepa- 
sosto kalbos opozicijos vadas , skelbė vasario 2 d., kad pragyve- rodo stipresnio pasipriešinimo. 
Drew prikaišiojo vyriausybei per 'nuno iudeksas, lyginant su 1935- Kovos jau vyksta kelių mylių 
ilgą delsimą su priemonėmis i1539 m -pragyvenimo lygiu, per atstume nuo Seoulo. Kiniečių ka- 
krašto kariniam ir ūkiniam pa-! gruodžio mėn. pašoko 1.4 punk- riuomenės masė dingo kaip snie- 
jėgumui sutvirtinti. Į laikraščių j ta^s pasiekė 172.5. Tai didžiau-
siūlymus kariuomenę organizuo- ■?,as «n^dpnmns mm hm^elu ....
ti pašaukiant naujokkus karinei:mėnesio, kada pašoko net 2.1 įtraukimo priežasties Amerikie- sakymas yra Mao-tse-tungo ran- 
prievolei atlikti, premjeras St. I punkto. Pabrango pirmučiausia cių aviacija jiems yra padariusi koše.
Laurent atsakė, kad vyriausybė rnaistas, isskyrus kiaušinius, ku- ■ labai didelių nuostolių. Sakoma, Is Hong Kongo ateina praneši— 

- —‘ - ■ rių kainos krito vidutiniškai 11 kad 50-ji kiniečių armija visai|mų apie visstiprėjančią partiza-
cęntU^uziniiL o trip pat pabran- sulikviduota. gęrą ' jy1 JA
go baldai, rūbai,' surasi skafbi- buvo kariauti šiaurinėje Korėjo^lTEes ^afem^ mn labai palankias 
mas ir eilė kitų patarnavimų, je, kada jų kariuomenės daliniai]sąlygas Čiangkaišeko iškėlimui. 
Labiausia pabrango namų apsta- stovėjo netoli nuo savo tiekimo Tačiau ir tie partizanai taipogi 
tymas ir įvairūs patarnavimai, bazių Mandžiūrijoje. Tačiau da- nežino, dėl ko jie kariauja. Nėra 
Jų indeksas, kartu su telefono bar dėl intensyvios amerikiečių jokios bendros vadovybės parti- 
mokesčiu, pakilo net 3.4 punkto, aviacijos veiklos tiekimas darosi j zanų veiklai koordinuoti. Netgi 
Rūbai pabrango 2.2 punkto. Sta-1 visiškai neįmanomas — tuo la-| sunku pasakyti ar jie paremtų 

lu, kad JAV pasiųstų savo kari- tistikos biuro žiniomis sausio ;biau, kad tiekimo linijos yra ge- i Čiangkaišeką.
nių dalinių Europon, bet jos mėn. pragyvenimo indeksas dar 
duoklė labiausiai turinti pasi- gerokai pakilo, ypač dėl eilės 
reikšti karinių medžiagų bei > pramoninių prekių pabrangimo,: 
reikmenų parūpinimo srityje. 
Savo kelionės metu jis visur pa
stebėjęs didelio pasiryžimo, tad 
pasisekimo viltys esą didelės.

Sprogdina atomo bombas

kiniečių ko-.ją apšaukė agresorium. Tačiau į nesuprantama. Būdama komu- 
munistus, kurie remia Šiaurės i šią rezoliuciją Libanono atsto- nistinio vulkano papėdėje, ji vis 
Korėjos agresiją, ar, gal būt, pa- ! vo dėka buvo įnešta maža patai- dar nenori imtis jokių priemonių, 
čius amerikiečių karius”... Šios sa: prieš sankcijas įterptas nau- kurios galėtų suvaržyti to raudo- 
gana sąmojingos eilutės mums [jas punktas — taikos derybos. Ir noj o vulkano platesnį išs’vėrži- 

!vėl bus sudaryta trijų asmenų mą. Toks keliaklupščiavimas 
į “geros valios” komisija, kuri tu- prieš galingą kaimyną su dide- 
rės ieškoti kelių į taiką. Rezoliu- liais agresoriaus apetitais niekam 
ciją ta pačia balsų dauguma pa- ir niekada į naudą neišeina. Daž- 

... x - Tz- j • tvirtino JTO plenumas. Indijos ’ niausiai jis baigiasi nepriklauso- kurioje aptarė Kanados vyriau- atstovo B t Rau pasUngos|m bės netekimu.
sybes laikyseną Korėjos byloje. .
Jo nuomone rezoliucija neužda-; . .. .. ... .
riusi durų taikiam klausimo iš-j G©F1>. MacAfthuraS V€h. artėja prie 
sprendimui. Jis manąs, kad dery-1 38 paralelės

au- r <I Tuo tarpu Korėjoje JT daliniai 
i sėkmingai tęsia savo ribotą ofen
zyvą. Iki 38 paraleles beliko vos

Pearsono kalba
Užsienių ministeris Pearson 

parlamente pasakė ilgą kalbą

sybės laikyseną Korėjos byloje

Pragyvenimas brangsta

1939 m. pragyvenimo lygiu, per atstume nuo Seoulo. Kiniečių ka

rokai suėjusios pailgėti. Kursuo
ja taipogi gandai apie kiniečių 
kariuomenės eilėse prasidėjusias k. v
epidemijas.

Amerikiečiai jau vėl svarsto 38 
paralelės problemą. Atrodo, šį 
kartą ketinama sustoti jos ribose, 
atsisakant žygio į Šiaurinę Korė
ją. Klausiama tik ar kiniečiai tai- gas pavasari ir šiandien niekas 

sias jo šoktelėjimos nuo birželio į nežino tikrosios kiniečių pasi- da pasidarys sukalbamesni? At-

Iš Hong Kongo ateina praneši-

mus nuo karinės prievolės reli
giniais ar kitokiais motyvais.‘

Kinija su JTO nesiskaito
Pirmoji kom. Kinijos reakcija naujo sprendimo. Ryšy su tuo iš 

_ JTO rezoliuciją, Kiniją apšau- Londono pasigirdo balsas, kad šį 
kiančią agresore, buvo premjero kartą neturį būti pasielgta, kaip 
bei užsienių ministerio Cou Kai- aną kartą, kada spalio 1 d. buvo 
ba per Peipingo radijo, kurioje siena peržengta, o JTO tai pa- •• - * i - i i yt" • • • . . ! j • t • i * i _ i • _ O _ J.

1

jis pareiškė, kad Kinijos vyriau
sybė visiškai nesiskaitysianti su 
JTO trijų komisija, kuriai pa
liktas uždavinys ieškoti taikaus 
būdo Korėjos karui sustabdyti, 
nes JAV ir jų bendrai nenorį tai
kos ir uždarę kelius taikingam 
problemos išsprendimui. Nutari- 

netektos Tėvynės ilgesiu, jei ir mas esas neteisėtas, nes padary-

tvirtino tik spalio 8 d. Dabar rei
kią tuo reikalu atsiklausti visų 
kovose dalyvaujančių valstybių.

Indijai gresia badas
Indija. Pačioje. Indijoje jau pra
sideda propagandinė proameri- 
kiečiu ir antiamerikiečiu kova. 
Prieš amerikeičius nusistatę in
dai paleido gandus, kad didelį ja
vų kiekkį yra pažadėjusi Sovietų 
Sąjunga — vadinasi, amerikiečių 
javai nereikalingi. Indijos vy
riausybė tuos gandus paneigė. 
Sovietų Sąjunga nėra davusi jo
kio pažado, nors javų ji turi pa
kankamai.

tačiau tikslus indeksas, žinoma, į Indija paprastai laiko 1 milijo- 
dar neišvestas. ną tonų maisto atsargų. Dabar

Ta pačia proga primintina, kad i tos atsargos yra visiškai išseku
sią savaitę Toronte, o Montrea-1 sios. Norint išvengti bado, iki 
ly nuo praeitos savaitės ketvirta- i naujo derliaus, reikia importuoti 
dieno pabrango duona — 1 et. \ 2 mil. tonų javų. Tokius javų kie- 
kepaliukui.

Kanada gamins Sabre 
lėktuvus

Dabar laikoma, kad pasaulvįe , aioioai\Yi,i ouiviiYii Įjaiama.
>abai ęasipiWnę:

S SS i Gen. Eisenhoweris ruošia 40 divizijų ■
vien Vokietijoj sovietai turį apie Gen. Eisenhoweris, aplankęs čių pramonės magnatas Alfred 
1000. visų Atlanto- Pakto kraštų sosti- Krupp su savo 8 pagalbininkais.

Kanada nusprendė tuoj aus pa- ngs, dabar kovoja su JAV Kon- Jam sugrąžintos teisės į 500.000.- 
sigaminti 300 F-86 Sabre, kurių igresu dėl finansinės paramos. Jo 000 dolerių vertės pramonės įmo- 
kiekvienas kaštuojąs apie 400.000 tikslas yra 700.000 ginkluotų vy- j nes. Kitų karo nusikaltėlių bylos 
dolerių. Pradeda jų gamybą ir rų 1952 metų pabaigoje. i peržiūrimos.
iAoY o ^°rėj°Sokare j vyriausią gen. Eisenhowerio j Amerikeičiai, susidūrę su so-
F-86 Sabre su Sovietų JIig-lo ga- bus pakviesti Didž. Britani- 'vietinio imperializmo pavojumi,

jos ir Prancūzijos kariuomenių < iš pagrindų pakeičia savo nuo- 
Premjeras St. vadai: britų Montgomery ir pran monę karo nusikaltėlių atžvil- 

Įcūzų Pierre Juin. giu. Dar taip neseniai jie korė ir
Vokietijoje amerikiečių okupa- j siuntė į kalėjimus vokiečių gene- 

'rolus už tai, kad pastarieji užim
tuose kraštuose degino evakuo
jamus kaimus ir miestus. Šian
dien amerikiečių žurnaluose ne-

Iš Otavos pranešama, kad šitokį
D. Britanijos nusistatymą remia Neva(Jos šta,e Vegas pa. 
ir anada. ligone JAV atominės energijos

Negali sudaryti taikomosios komisija atlieka kažkokiuos ban- 
komisijos domus sprogdinimus. Nuo sau

sio 27 d. įvyko jau 4 sprogdini- 
• mai, kurių galingiausias buvo 
I vasario 2 d. rytą. Už 70 mylių 
nuo sprogimo vietos atrodė, kad 
tai žemės drebėjimas ir išdužo 
keli langai. Šviesa sprogimo bu
vo matoma už 500 mylių San 
Francisko ir už 450 mylių Los 
Angeles. Jokių smulkesnių davi
nių apie sprogdinimus neteikia
ma, tačiau netiesioginiai patvir
tinama, kad tai atominiai spro
gimai. Kai iš įvairių vietų pasi
girdo balsų, kad nukrito radioak
tyvaus sniego, oficialiai buvo pa
skelbta, kad niekur nerasta tokio 
laipsnio radioaktyvumo, kad bū
tų kam pavojingas. Atsiet, jo žy
mių rasta ir kad jų kilmė Nava- 
doje, neginčijama. O pasaulis 
šneka, kad sprogdinamos ne 
bombos, bet sviediniai, kurie ga
lės būti naudojami lauko kauty
nėse.

Dalai Lamą kviečia grįžti 
Kas dabar dedasi Tibete, iš tik

rųjų nežinoma nieko tikslaus. 
Bet pas Dalai Lamą į Jatungą 
esą atvykę, trijų labai įtakingų 
budistų vienuolynų viršininkai ir 
vykstą kažkokie pasitarimai. Kai 
kas spėja, kad Dalai Lam esąs 
kviečiamas grįžti. Nesugebama 
išaiškinti, kodėl tuojaus aniems 
atvykus Dalai Lamos vyriausy
bės radio operatorius išvyko į 
Lasą. Į New Dehli atvyksta Ti
beto delegacija, kuri nori derė
tis dėl santykių su Kinija su šios 
tenykščiu ambasadorių ir taip 
pat su Indija.

— Haga. — Olandijos kabinę-,

mą plenumo pirmininko Irano 
atstovo Nasrollah Eutezam. Bet 
pirmininkas neranda, kas sutiktų 
toje konferencijoje dalyvauti. 
Indijos atstovas atsisakė. Kana
dos užsienių r. ministerio sutiki
mo taip pat dar nėra. -

Saugumo siena >
Gen. Eisenhoweris vasario 2 

d. per radio kreipėsi į Europos 
ta abiejų Korėjų siena ar prie ■ tautas, ragindamas pasitempti ir 
jos sustota. JTO to klausimo ne-i sukurti sieną už kurios laisvasis 
svarstė. Iš Vašingtono praeitą [pasaulis galėtų jaustis saugiai 
savaitę buvo pranešta, kad JT prieš imperialistinę grėsmę, pasi- 
atitinkami organai nusprendę 38 reiškusią jau ne vieną kartą, 
paralelės neperžengti, bet JAV Laisvojo gyvenimo-apsaugojimas 
atstovas'JT Gross vėliau pareiš- reikalauja, šioje akcijoje bend- 
kė, kad tuo klausimu nesą jokio radarbiauti ir JAV. Esą natūra- j

Kas čia taip linksminasi?
Nepriklausomybės šventė prieš Argi linksmintis mums tą die- 

10 metų mums būdavo džiaugs- ną dera? 
mo ir pasididžiavimo diena, ku
rią viso pasaulio lietuviai švęs- klaus praeivis ar kaimynas salės, 
davo kuoiškilmingiau ir kuo-; kurioje toks “minėjimas” vyks. Ir 

i kaip paaiškinsim, kad tai švenčia 
Šiandien Vasario 16 d. mums'savo prarastos nepriklausomy- 

esame čia. Vakaruose tie, nuo'primena skaudžiausią neteisybę 
kieno pasiryžimo kaip tik dabar- j ir didžiausią skriaudą, kokią tik 
tiniu metu — bent dalimi pareis 'gali patirti tauta savo gyvenimo 
Lietuvos ateitis. {kelyje. Tai nebėra džiūgavimo

skatina padėtis krašte ir mūsų 
viltis vėl gaivina diena iš dienos 
didėjąs santykių įtempimas tarp 
demokratinio ir totalinio pasau
lių. Su jų lemiamomis imtynė
mis yra susijęs ir mūsų likimas.

enkeri palšos tremties metai, 
emigracijos sunkumai ir kartu 
jos vilioją pavojai daug kam mū-

• sų pradeda abejojimais pavilkti 
tai, kas iki šiol buvo mūsų sie
kimų svarbiausias turinys. "Daž
nas ima jau dvejodamas planuo
ti savo ateitį ir Lietuvos laisvini
mo uždaviniai pradeda jam ne
tekti esminės savo reikšmės. Lai
ku susigriebkim, nes turime pa
grindo manyti, kad mūsų kovoj 
artėja jos kritiškiausias momen
tas. Artėjąs vasario 16-osios mi
nėjimas tebūnie mums gyvas van 
duo ištverti kovoje iki galo ir ją 
laimėti. Tebūnie jis mums trimi
tas, primenąs, kad esame nete
kę netolimos praeities laimėji
mų, kad dėl prarasto esame ir linksmiau, 
patys atsakom ingi ir kad mes ;

bloko balsą šaukusį prie taikin
go klausimo išsprendimo konfe
rencijoje. Ir tai tik tam, kad JAV 
galėtų greičiau savo agresyvius 
planus įvykdyti.

Ar peržengs 38 paralelę?
JT kariuomenei palengva vis 

slenkant pirmyn, iškilo klausi
mas ar šį kartą vėl bus perženg-

li nesunkiai susitvarkyti.
— Otava. —

Laurent pareiškė, kad vyriau
sybė netrukus pateiksianti pro
jektą įstatymo, suteikiančio vy
riausybei dalinės ūkinės kontro
lės teisiu.

— Otava. — Prancūzijos prem-

Kas čia taip linksminasi, pa-

ikius Indija galėtų gauti tik iŠ JA 
V-bių, bet JAV dėl Indijos laiky
senos JTO ir nuolatinio komunis
tinės Kinijos užtarinėjimo gali 
atsisakyti suteikti paramą. JAV

visų Atlanto Pakto kraštų sosti- Krupp su savo 8 pagalbininkais.

Į vyriausią gen. Eisenhowerio

cinė valdžia pradėjo visą seriją 
amnestijų, atrodo, norėdama pa
traukti vokiečius į savo pusę. 
Dvidešimt vienam mirti nuteis-VlaVci, X 1 dlIVvAZfJJUu Ml vZil! ”

jeras Rene Pleven vasario 2 d. tam karo nusikaltėliui mirties sunku rasti nuotraukų, kuriose 
aplankė Otavą. Jo vizitas rodąs bausmė pakeista kalėjimu. Tris- smilksta amerikiečių padegti Ko- 
psstangas kolektyvinėmis orie- dešimt trims kaliniams bausmė rėjos kaimai. Karas lieka
monėmis laiduoti taiką.

— Otava. — Laikraštinis po- j 
pieris pabrango nuo sausio 29 d.

Mannerheimo laidotuvės
Vasario 4 d. Helsinky iškilmin-

karu. 
vietądovanota, ir jie išleisti iš kalėj i- Generolai visada į pirmą 

mo^Išleistųjų tarpe yra ir vokie- stato savo karių gyvybes.

Didž. Britanija ginkluojasi
Jau trečią kartą Didž. Britą- ną. Sakoma, jis pažadėjo 

nijos vyriausybė padidina sumas, Trumanui laikytis Indokinijoje
prez.

gai palaidotas tautinis Suomijos sfcjrtas ginklavimosi reikalams, net ir tokiu atveju, jeigu ten į

Įvykiai žada virsti lemiami ir 
mūsų ateičiai. Būkime veikliais 
jų dalyviais. Dalyvaudami bend
roj demokratinio pasaulio jėgų 
mobilizacijoj taikai ir tautų lais
vei patikrinti, mes kartu turime 
mobilizuoti mūsų jėgas Lietuvos

bei džiaugsmo, bet susikaupimo, 
liūdesio ir protesto diena.

Viso pasaulio laisvieji lietuviai 
tai dienai rengiasi atsidėję.' Ta
čiau, deja, ne visur įsisąmoninę į 
jos esmę. Net spaudoje jau matė- 

.Tne pranešimų, kad Jhmejimai
reikalui. Turime pasiruošti ga-|kaikur bus baigiami “linksmais 
limiems lemiamiems įvykiams, j šokiais, grojant geram orkestrui“.

bės dieną ir pasauliui protestą 
reiškia lietuviai?

Ar šokiais bei pasilinksmini
mais mes ką įtikinsim, kad ištik- 
rųjų jaučiame skriaudą ir dėl jos 
gedime?

Aš Jau nekalbu apie tai, kad 
Vasario 16 d. šįmet išpuola jau 
gavėnioje, kurios paneigimas 
taip pat toli nesiderina su lietu
viškaisiais papročiais.

Ar nebūtų dar laiko nutarimus 
persvarstyti? A. St.

didvyris Mannerheimas, feldmar 
šąląs ir buv. prezidentas. Laido
tuvėse dalyvavo šimtai tūkstan
čių suomių. Komunistai iškilmes 
boikotavo, o jų organas parašė: 
“Nėra pagrindo pagerbti žmogų, 
kuris atsakingas dėl pralieto ne
kalto kraujo“. Laidotuvėse ne
dalyvavo taip pat Sovietų Rusi
jos ir satelitų atstovai. Oficia
liai nedalyvavo ir Norvegijos ats-

■ tas atsistatydino, kai liberalai,! tovas, bet jis dalyvavo asmeniš- 
. būdami koalicijoje, balsavo prieš I kai*ir nuo savęs padėjo prie did- 
’ Indonezijos politiką. I vyrio karsto vainiką.

Šį karM ginklavimuisi sekančių karą įsikištų Kinija. Ta pačia 
trijų metų laikotarpiui ketinama proga Pleven paprašė Trumaną 
išleisti 14 bilijonų dolerių. Tuo- tuojau panaudoti atomines bom-. 
jau pat apmokyti bus pašaukta bas, jei sovietai pradėtų žygį į 
235.000 atsarginių. Po apmokymo Vakarų Europą.
jie vėl bus paleisti. Aviacija ir: Patys amerikiečiai demonstra- 
laivynas šaukia į savo eiles 20 tyviai erzina sovietus savo nau- 
tūkstančių rezervistų. Jų tarny- jais atominiais bandymais Los 
ba numatoma ilgesniam laiko-j Vegas atominių bandymų rezer- 
tarpiui. . vuare. Sprogimas seka sprogimą.

Europa jau pradeda nubusti. atominili ‘
Prancūzijos ministeris pirminiu-** Šviesa, 
kas Pleven aplankė prez. Trumą-1 Vyt Kastytis.
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Lietuvis katalikas svetimųjų jūrojeGyvenimas tarp svetimųjų nė-. spausdino pasikalbėjimą su ra toks lengvas, kaip iš karto at-! rodo. Teisingai pastebėjo vienas- “-’-^pagyvenęs žmogus, kad mes, gy- sg vęfids&hi - svetimųjų tarpe, nenoromis keičiamės, kartais patys to ' nejausdami ir nepastebėdami.Jau atvejų atvejais^buvo viešai pasisakoma apie lietuvių tau- _______ _______ ________ _________tinio charakterio išlaikymą iš- ko ypatingo nesakot Tačiau kas- eivijoje. Akcentuota palaikyti sa- dieninis gyvenimas — ne scena yo papročius, kalbą, lietuviškas įr sunku pastebėti, ypač iš šalies, šeimas, mokyklas, organizaci- j įvairias pašalines įtakas, kurios jas, spaudą, parapijas. Taiklios žaloja lietuvišką siela.šitos pastabos ir vertos gilaus Mažas pavyzdys: jaunas ka- demesio sites mintys. Tačiau si talikas lietuvis įsimylėjo protes- kartą pravartu sustoti prie vieno ; tante merpaite ši sutiko už in esminio klausimo: kaip sekasi • katalikams lietuviams palaikytisavo religines tradicijas protes- Bažnyčioje. Tyli kova virė beveik tantizmo jūroje... 'metus. Nenusileido-nė viena pu-

jaunu studijozu apie lietuvių katalikų sąlygas Anglijoje. Ten pastebėta, kad, nors lietuviai katalikai gerai laikosi ir nepersiima protestantizmu, tačiau esaęia kai kurio kontakto • su protestantais.Rodęs, pastaba paprasta ir nie-
šitos pastabos ir vertos gilaus tantę mergaitę. Ši sutiko už jo tekėti su viena sąlyga, kad jungtuvės bus atliktos protestantųtantizmo jūroje. . .Kova dėl vaiko sielosKai paskutinio karo metu japonai užėmė Indoneziją, .ten gy
veno ir olandai Hertogh’ai. Jie turėjo šešis vaikus ir laukė sep*- tintojo. Pirmosios okupacijos dienos įnešė nemaža chaoso, ir olandų šeima turėjo nepaprastai daug rūpesčių.Pasinaudojusi sąmyšiu, mala- jietė Aminah, išsiskyrusi su savo ________________ _______ ,vyru Maroef, pasikvietė pas są- na iš pagrindiniu žmogaus laisve Hertoghų dukterį Berty trims vių — laisvas tikėjimo išpažini- dienoms. Tokiu būdu ji tariamai norėjo padėti gausios šeimos motinai. Kai mergaitė po penkių dienų negrįžo, motina dviračiu nuvažiavo pas Aminah atsiimti savo dukterį. Tačiau pakeliui japonai ją suėmė ir uždarė koncentracijos stovykloje.

sė, ir... jungtuvės neįvyko.Tačiau kitame mieste net du lietuviai katalikai priėmė sužieduotinių protestančių ultimatumą ir susituokė nekatalikų bažny čioje. O kokia draugų ir artimųjų opinija? — Jie stengėsi muzika ir dainomis palinksminti laiminguosius ...Tiesa, laisvė visų akcentuojama. Net JTO Žmogaus ir Piliečio Teisių Chartoje pabrėžė, jog vie-vių — laisvas tikėjimo išpažinimas ir keitimas. Tačiau “mylimosios ultimatumas” neleidžia tikėti, jog katalikas laisva valia pasitraukė iš katalikų bendruomenės narių.Dar daugiau: kas turi reikalo su intymiais žmogaus sielos reikalais, kas po kelenių, kartais net

Jūs neturite propagandosNeperseniausiai valdyba vienos įtakingos tarptautinės organizacijos, kurios būstinė JAV, mane pakviečia pietums. Dar nepradėjus pietauti, organizacijos sekretorius padeda ant stalo pluoštą žurnalų ir taria: “Senokai mes gauname šiuos biuletenius. Ne vien mes, čia susirinkę, bet ir mūsų propagandininkai, niekuomet negalėjom suvokti tų biuletenio uždavinio. Juose matyti nuolatinė analizė be sintezės, kuri sudaro propagandos esmę. Jei pagal tą biuletenį norėtume įspėti lietuvių norus politinėje srityje, menu, tikrai suklystume. Ten nuolatinis skundas dėl lietuvių tautos persekiojimo. Faktai ir vėl faktai: išvežta, nužudyta, kalinama. Išvada prašosi, jog lietuviai to nenori. O ko jie nori? Apie redagavimą, stilių ir medžiagos patiekimo būdą galima nekalbėti. Tačiau, aš turiu pasakyti tiesą. Jei tas biuletenis yra vienintelis periodinis leidinys JAV anglų kalba, — jūs neturite propagandos”.Tuos žodžius taręs jis, šypsodamasis man pakišo rinkinį “Lithuanian Bulletin”, leidžiamą AL Tarybos. Aš stebėjau jo išraišką, kuri i;odė jo nepasitenkinimą. Tat paaiškėjo iš jo papildomų žodžių: “Būdamas lietuvių draugu aš turėjau tat padaryti, kad kartą suprastų išvadas to biuletenio leidėjai ir redaktoriai”.Aš tylėjau, nes anksčiau tą leidinį varčius, ginčytis buvo bergždžia. Pietūs sunkiai buvo virškinami, nes aš buvau sotus nuo krūvos biuletenių ...Propagandos esmėPropaganda yra įtaiga žmogaus galvosenai pakeisti. Ji patiekiama, kad nejučiomis skaitantis persiimtų norimomis idėjomis ir jas laikytų savomis. Propagandos skleidžiamos mintys turi būti sugeriamos, kaip rašalas sugeriamas neprisotinto sugeriamo popieriaus.Lietuvių biuleteniui įvertinti stabteliu ties jo metodais, kurie turi būti vykdomi kiekvieno propagandinio leidinio.Esminis propagandos pradas: turimą idėją nuolat skelbti, kad nepaliaujamai, sistematingai apie ją kalbėtų ir rašytų.

GEDIMINAS GALVA.

Dėdama didžiausias pastangas, j po keliolikos tokio tikėjimo “pa- p. Hertogha pasiekė vieną savo keitimo” metų prašomas kaip tikslą: jos šeši vaikai buvo atga- nors padėti sutvarkyti sąžinės benti pas ją į stovyklą. Tačiau reikalus, tas puikiai žino, kaip Aminah griežtai atsisakė sugrą- * _ - <žinti jai Berty. Taip ji elgėsi remiama pačių japonų, į kurių Kempe Jhai (japonų SS) laisva valia įstojo.Po karo bet kokie Berty pėdsakai pranyko, o Herthogų šeima grįžo į Olandiją. Tačiau netikėtai Berty buvo atrasta ir Her- toghai kreipėsi į anglų teismą Singapore, kad mergaitė būtų

laikui bėgant ir meilės įkarščiui vėstant, tas “ultimatumas” atsiliepia. Išeities jieškantKąt. Bažnyčia, kuri visą laiką rūpestingai budi katalikų šeimų sargyboje, paskutiniu atveju daro vienintelę nuolaidą: jeigu nekatalikas, norįs tuoktis su kataliku, nesutinka laisva valiajiems sugrąžinta. Pirmojoj ins- |priimti katalikų tikėjimo, — jistancijoje tėvai laimėjo. Tačiau antroji instancija, remdamasi procedūralinėmis priežastimis, nutarė mergaitę grąžinti Ami- nah. Tą pačią dieną Aminah 13 metų mergaitę išleido už muzul- mono vyro.Berty tvirtina, jog ji esanti muzulmonų tikėjimo^ Girdi, ji su katalikų tikėjimu, kurio apeigomis buvo pakrikštyta, bet kokius santykius nutraukusi.O viešoji nuomonė?Kokia tad padėtis?Karo audrų mėtytai šeimai buvo pavogta dukrelė. Mergaitė buvo laikoma tartum dievaitė, puošiama ir skaniai maitinama, kad būtų galima lengviau ją laimėti. Tikslas buvo pasiektas: mergaitė nepažįsta savo tikrojo Dievo, nenori matyti savo tikrų tėvų, veržiasi į moterystę, būdama daryaikas...Kaip visa tai gali pergyventi tėvai? Kaip gali jaustis tikinti motina, kuri jai davė gyvybę?Kaip gi į visa tai reaguoja pasaulis? Žurnalistai iš to daro sensaciją: jie fotografuoja jauną mergaitę su vyru ir Aminah, klausinėja apie jos planus ir tomis sensacingomis žiniomis ir vaizdais apipila spaudą.Tiesa, anglų spaudoje buvo atspausdintas vienas kitas skaitytojų laiškas, ginąs šeimos teises. Tačiau beveik nei vienas laiško rašytojas nepavaizdavo tos tragedijos, kuri į savo nagus sučiupo Hertoghų šeimą ir jos nesubrendusią dukterį. Siela šiandien - gal būt nė nesuprantama tiems, kurie į ją pro pirštus žiūri.
Lietuvio siela ir opinijaAmerikos lietuvių laikraščiai (Draugas ir Darbininkas) at-

pasižada netrukdyti katalikui atlikti religines pareigas ir vaikus krikštyti ir auklėti katalikiškai. Vadinasi, abu šeimos nariai lieka prie savo tikėjimų, tik vaikai būtinai auklėjami katalikiškai, kad katalikas neliktų sudžiūvusią šakele.Gyvenimo patirtis rodo, kad ne kartą pasitenkinama tiktai civiline metrikacija, jeigu šeima lipdoma, nepaisant vieno bendro tikėjimo. Taip elgiamasi sąmoningai: jau iš anksto prisibijoma nesutarimo ir sunkumų, kai nejaučiamas vieno tikėjimo stiprinąs ryšys. Patylomis mintyse turima dar viena galimybė: jeigu nesugyvens, bus lengviau atsiskirti.Opus ir sunkus šis klausimas. Kova dėl žmogaus sielos nekartą vyksta romantiškiausiose aplinkybėse. Bet ar tokiu atveju prisimenama dar vienas ir lemiantis aspektas: busimieji vaikai? Koks bus jų tikėjimas? Koks išauklėjimas? Ar nesulauks jie Berty likimo?...Tas atsakingumas buvo visuomet atsimenamas ar bent kitų primenamas Lietuvoje. Svetur, tarp svetimųjų, sirenų balsai perdaug saldžiai vilioja, ir nevienas numoja ranka į svarbiausią žmogiškosios būtybės dalį — sąžinę.Šis klausimas judintinas, nes jis daug rimtesnis, nei iš tojo ar neįsigilinus atrodo.

3. Vengti J»et kurio paraleliz
mo, pav., tarp LB ir Lietuvos atstovybės Vašingtone leidinio “Cur rent news on the Lithuanian situation”, informacinio leidinio.* Tokio derinio mes pasijuntame reikalingi vartant praeities ____  __ ___ _____ _ propagandinius leidinius, pasiro- prieš aštuonerius metus, kurie, bent lietuviams jau žinoma. Ar j džiusius Europoje ar kitur. Elinors' ir kartojami, tačiau nėra amerikiečiams įdomu kas dedasi; r°P°je politinei propagandai di- .____________ Šiaulių ar Klaipėdos apskrityse. I dėsnių nuopelnų turi privačios---------------------- Toji kronika būtina redaktoriaus, leidyklos už veiksnius. JAV temokančio prisitaikyti amerikie- i turime tik gražiai besivadinan- čiams, o ne vertėjo. O čia tesi- tį LAIC informcaijos centrą, mato vertėjas. 4 išskirti politinę informacijąPastarajame LB 1941 m. ins- nuo propagandos. Politinė infor- trukcija dar pakartotasrusiškai. macįja> propagandos dalis, turi Kuriam galui ? būti dažna, greita ir aktuali. Pro-LB ^yrjn?°’ redagavimo, for- paganda turi mokamai nušviesti mos požiūriais yra nevykęs, ne- vįsas mūsąsias politikos proble- žinia kuriam tikslui jis skirtas ir :mas, bet ne tarnauti kurios orga- kam patarnauja. O jam leisti ski- nizacijos ar kieno kito gyvybei riama nemaža suma, kuri būtina užregistruoti •lietuviškai politinei akcijai ir ilietuviškai propagandai, kurios, 5. Panaudoti JAV ir kitų kraš- deja, iki šio meto neturime. ’institucijas,.galinčias perteik- Mums trūksta-periodinio leidi- ■ f 1 mums naudingas žinias. Pav., nio, kuriame būtų nušviesta lie- Vašingtone esanti leidykla, kuri tuviška veikla svetur, o ypač poli išleidžia milijoninių laidų savaitinės propagandos, kuri šiuo me- tinukus pradžios mokykloms Įr

Šūviai be taikinioslėpti tikruosius tikslus. Šis pradas tetinka vidaus ar tarptautinėje politikoje žaidimą atliekant uždaromis kortomis. Lietuvių reikalas aiškus ir šventas: mes norime politinės nepriklausomybės. Mums nėra ko dangstytis.Trečias — propagandininko vaidmuo kilnus, jo priešo — tamsus, niekingas. Tat esmėje atitinka mūsų tikrovei.Ketvirtas — panaudoti su dabartimi susijusius įvykius, o ypač svarius vardus.Penktas — veikti į jaunimą.Šeštas — turimam tikslui turi būti panaudotos visos organizuotos priemonės, siekiančios to paties tikslo. Ne vien leidinys, knyga, bet taip pat žodis ir menas tūri tarnauti tikslui siekti.Stabtelėjus ties “Lithuanian Bulletin”Jis išeina du kartu į metus, vięL 32 pusi. Antraštė niūroka. Kiekvienas numeris kažkodėl pavadintas pustomiu ir su keistais skaičiais: 1-6, 7-12; reikia suprasti mėnesius. Kiekybiniu požiūriu yra menkas, nes,, berods 2 redaktoriai į mėnesį tesuredaguoja 5,33... pusi. Laikykime ir tą klausimą nesvarbiu. Bet kiek turėtų išlaikyti redaktorių “Tėviškės Žiburiai”, kurie.kas savaitė išleidžia 16 pusi. “LB” apimties?Ką duoda LB?.Stabtelkime ties trimis pastaraisiais “pustomiais”.1949 liepos-gruodžio LB užtinkame du dalyku: Trečiojo Amerikos lietuvių kongreso nutarimus ir 1941 m. sovietinį siautėjimą Lietuvoje.Kongreso nutarimų suredaga- vimas to kongreso redakcinės komisijos reikalas. Kad tie -nutarimai vis besikartoja, taip pat ne LB redaktorių kaltė. Tačiau, kad tie nutarimai biurokratiniame stiliuje dedami į propagandinį leidinį — nesusipratimas.Dar didesnis nesusipratimas, kai du trečdaliu biuletenio užima

medžiaga, pilnai suprantama. Ta- ties leidiniai išimtinai yra pasiejau nesuprantamas aklas persi- ------- --spausdinimas įvykių, buvusių rodę Europoje.Pavergtos Lietuvos kronika
propaganda.LB 1950. I. VI, VIII pustomyje įdėti vėl du rezginiai “Genocido ženkle” ir “Sovietų ambasados netikslus atstovavimas”. Pirmajame rašinyje, pradžioje Užtinkame Šventųjų Metų kronikos žinias, gyventojų skaičiaus vertinimą, vyskupų išnaikinimą, prieš tikybinę veiklą, provokacijas, vandalizmą, komunistų partijos pareigūnus, LKP (b) apskričių sekretorius, ministerių tarybą, atstovus sovietų tarybose, rinkimus ... ir galop Staliną katekizme. Kuo tas darkinyš patarnauja Lietuvai išlaisvinti?Antrasis straipsnis, visai ne- dėtinas, nes ne mūsų uždavinys analizuoti Sovietų ūkišką gyvenimą, o ypač kai amerikiečių daž name leidinyje užtinkame logiškiau ir aktualiau parašytų studijų.Štai naujutėlis VIII “pūstomis” 1950 m. liepos-gruodžio mėn., at- žvmėtas: 7-12.Viršelyje nuotrauka: “Crusade for Freedom” eisenos. Tariaus kaiką rasiąs biuletenyje apie tą eiseną, jei nesusigriebta parašyti apie organizaciją. Tačiau teradau po nuotrauka parašą, išvardijantį matomus asmenis.Šis “pūstomis” pasižymi naujiena. Jame užtinkame Clarence Augustus Manning. Kas jis per vienas? Mes težinom, kad jis ne-: lietuvis. Ar jis atitinka minėtam ketvirtajam propagandos pradui —žinomam vardui?VLIKo nota JTO, genocido reikalu, tačiau reikalinga paaiškinimų. Tuo klausimu jau daug rašyta, tačiau LB terandame pakenčiamų sugretinimų sovietuo-

4. Išskirti politinę informaciją

gimnazijoms tikrai dabar pasinaudotų mūshja medžiaga.6. Prisitaikyti vietos papročiams ir atskirų skaitytojų lygiui.Šios esminės sąlygos rėkiančiai reikalauja kurti propagandos aparatūrą, nusimanančiai vadovaujamą, ir siekiančią ne išskirtino, bet bendro tikslo Lietuvai išlaisvinti.Ar nenuogąstautina dėl kai- kurių “oficialių propagandininkų” žygio 1950. II. 16. Naujorke, kai Nepriklausomybės šventės

tu paskubomis organizuotina.Lietuviškos propagandos organizavimas1. Žinoti ko mes siekiame. Tuo tikslu turi būti sukurtas propa- gandbs planas, kurio kiekvienas šūvis pataikytų taikini. LB ne tik propagandos, bet net informacijos reikalų nepatenkina.2. Sutelkti visas priemones vie nam tikslui. Žodis ir raštas, moks■ las ir menas, radijas ir filmą turi tarnauti vienam tikslui. Ne vieno kreivo piršto rodymu, bet viešomis organizmojėgomis. turime :■ siekti Lietuvą išlaisvinti. Kuris proga už surašymą rezoliucijos' nuošimtis šviesuomenės, pav.,. kongresui paimta $100 honoraro? universitetuose dirbančių profe- Ar nepabodo vienybės ardytojų šorių, dalyvauja politinėje pro-į deklamacijos apie vienybę? At- pagandos akcijoje? rodo jau metas apsivalyti.
KARO KiRVIS JAU IŠKASTAS...(Vašingtone ir New Yorke sugaudyti pletkai)(NY bendradarbio), i — Iš Otavos “mums” skunse V“, s anc10 roro 'džiasi, jog jiems labai apmokytu i čiu generolu ne tik Lenkijoje,nocido konvencijos. Tas klausi-! traksta Ypatmgai bet visoje rusų užgrobtoje Vidu-;s vienas esminių, oet jį, lunp . hidroelektrinėj, metalo ir kitose no Europoje, įskaitant ir Balti- . J... e11? sYartos polltlnlų! pramonėse. Padėčiai pagerinti ■ jos valstybes.aprašymas judėjimo laisves var-j klausimų, LB, atrodo, sąmonin-’gai praleidžia.Kitas geras straipsnis: “Tautos žudymas”, prieš metus išspaus-

mas vienas esminių, bet jį, kaip Į ir i

•rodo jau metas apsivalyti.
rydami vyriausiu komanduojan-

f pramonėse., nutarta, esą, iš Didžiosios Brita- Inijos vežtis, o taip pat įsileisti daugiau imigrantu ir išvietintu- ,. - „ ju, kad’ jie “pakeistų kanadie- f4e Geneve , l£įus darbininkus kasyklose iri
žymo 1941 m. ir tuomet buvusio išvežimo organizavimo nepapras- aP'e ;tai atstumiančięmis antraštėmis:- .; i“Laisvė keįįaujį ar_sustoti už ge-.P ^nės■ “Gyvenimas kuris per tąią&ą išverstas angų lį^uo^'p^ucriS^'perk^■t • luocnner Ine Cxoebels Dia- policinėje valstybėj e”. ir, ,ries”, 1948, atkartotos Goebelso į Tai archaiškas archyvas, kurio j linio skaitytojo akių neatkreipsi mintys: “Propaganda turi būti j vengia rankos ir akys. Sunki jo I su tuo dėstymu, nes jis jau pate- prastųtėlė ir nuolat besikartojan- forma, apstus istorine medžiaga, kęs istorijon. Reportaže nepa- ti. Propagandoje tik tas tegali bet ji nesuvirškinta, nepritaiky- prastai puikiai atpasakotas Esti- ta amerikiečiui skaitytojui ne jos įjungimas Sovietų Sąjungom ' vien esmės, bet ir redakciniu po- Jis gal ir detinas, bet jau nė LB. žiūriu. Jei to nepadarė “Eltos Pastarasis LB skiriasi, nes ja- biuletenis” ar VLIKo kaikurie: me įvesta kultūrinė kronika, ku- jįaudonojoję armijoje. Trijų pul- memorandumai, iš kurių imta 1 rioje nurodyti lietuviškosios sri- ku tiekimo štabu karininkai Ir kareiviai buvo MVD suimti, ąp- ' kaltinus jog jie pardavinėję gink lūs kontrarevoliucioniėriams. Keliolika- karių suimant patys nusišovė.■— Jugoslavų laikraštis Beigra

arsustoti už ge-

sulaukti gerų vaisių, kas sugeba problemą suprastinti, išreikšti paprastais žodžiais ir turėti .drąsos nuolat kartoti”.Antras pradas — sugebėti pa- žiūriu. Jei to nepadarė “Eltos

— Nors britai išdidžiai atmetė amerikiečių pagalbą pinigais, bet jų tiek staigaus pasitaisymo prie- . žastys pradeda aiškėti. Šiuo me- įtii Britų-ginklavimosi pramonė dabai stokoja elektros mašinų ir ! generatorių. Amerikiečių ekspertai nurodo, jog praėjusiaiskalbon ir plačiai paskleistas. Ei- ]įanį į geriau apmokamas vieptas. Amerikiečius stebina toks ' i geras paskutinių laikų kanadie-! metais jie viską išeksportavę į ■ įčių darbdavių sugyvenimas su : Rytų Europą. Ginklavimosi mi- ‘; darbininkais, nors pragyvenimas! ništeris Shinvelis nusiskundė, 'pakilęs net 170G.— Iš Vengrijos; pranešama, ’ apie “liaudies priešų” areštus
EIENC MIESTAS VILNIUS?“Vilnius buvo ir tebėra mūsų istorijos arena, mūsų garsiosios praeities paminklų lobynas, mūsų tautinio atgimimo lopšys, mūsų išsilaisvinimo kovų bastijonas, mūsų poetų ir rašytojų įkvėpėjas”.Nemanykim, kad tai citata iš Vilniui Vaduoti Sąjungos kurio leidinio. Taip rašo gudas A. Gor- ny, Kanados gudų laikraščio “Be- laruski Emigrant” praeitų metų paskutiniam numery. Gudija be Vilniaus esanti neįsivaizduojama. “Atiduoti kam Vilnių — reikėtų išplėšti jį iš gudų tautos kūno, iš gudiškosios stichijos, iš viso, kas ją supa, išplėšti, kaip širdį iš gyvo kūno”.Mums per savą spaudą polemizuoti su tokiais gudais ura patri- jotais, žinoma, nėra tikslo, tačiau verta pažinti jų tezes ir atsekti jų minties šaknis. Negi iš blogos valios jie taip kalba. Jiems gal ir atrodo taip. Deja, Vilniaus gudiškumo tezė pagrindžiama tik istoriniu jaukalu.Pirmoji didžiosios Lietuvos kunigaikštijos sostinė buvęs Naugardukas, o Gediminas ją perkėlęs į Vilnių, kuris nuo pat pradžios turėjęs gudišką charakterį.. Lietuvos valstybės kūrėjas buvęs Mindaugas, kuris pasirėmęs lietuvišku karių sluogsniu (o vis dėlto!), kurio betgi nepakakę išsiplėtusiai valstybei valdyti ir lietuviai užleidę vietą gausesniems ir kultųringesniems
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gudams, kultūriškai lietuvius pralenkusiems 3 šimtmečiais. Lietuviai pagal jį buvę žemaičiai ir aukštaičiai, bet Vilnius buvęs gudų srityje. Valstybei kuriantis lietuviai tebegyvenę kilčių santvarkos stadijoje. Visą valstybinę kūrybą, taip pat ir ūkinį gyvenimą nešę ant Savo pečių gudai, lietuviai bajorai taikęsi prie jų ir gudėje. Lietuvos vardas likęs, buvęs taikomas ir gudams, bet jis apibūdinęs valstybinę priklausomybę, bet ne tautinę.Vilniaus miestas buvęs pastatytas gudų rankomis. Jie pastatę ir pirmąsias krikščioniškas šventyklas,'iškėlę į didelį politinį, kultūrinį ir ūkinį centrą. O toliau autorius prabėgom primena kai kuriuos Vilniaus istorijos faktus, ypač iškeldamas Skary- ną, Leoną Sapiegą, Kastusį Kalinauską, ypač šį pastarąjį laikydamas nacionaliniu gudų herojų, iš vėlesnių laikų primindamas daugiau vardų, o taip pat Vilniuje ėjusius gudų laikraščius.Vilnius savo gudiškąjį veidą pradėjęs rodyti 20 a. pradžioje, bet gudiškosios kultūros suklestėjimą sutrikdęs 1914-1918 m. karas ir vėlyvesnį politiniai įvykiai. Tačiau ir Lenkų okupacijoje Vilnius likęs vakarų Gudijos centru. Antrasis p. karas gudų vilčių taip pat nepateisinęs. Vilnius ėjęs iš rankų į rankas. Dabar bolševikų okupacijoje jis esąs vadinamas Lietuvos Tarybų respublikos sostine, bet gudai esą tikri, kad jų amžinasis gražusis Vilnius vėl parodysiąs savo gudiškąjį veidą, kai nuslinksią okupacijų debesys. Svetimi skydai negalį išlikti gudų gyventojų masėje.
Su istorikais, kurie randa dar

reikalo įrodinėti, kad gudišką . .miestą gudų rankos pastatė, ži-j do priemiestyje, pasiėmęs lapkri- noma, sunku ginčytis, nors tai numerį ‘‘Pravdos suskai- rodo, kad ir pats autorius savo čiavo, jog tame viename numery tezės pagrindais nevisai tiki. Bet Stalino vardas buvo paminėtas ne ginčo čia reikalas. Gudų dės- 101 kartą. Ir tik pirmajame laik- peratiškus rūpesčius mes galime raščio lape! Juozas Visarionovi-suprasti ir atjausti, nes ir jiems laisvo gyvenimo teisę visa šir- džia pripažįstame. Tačiau labai abejotume ar jų laisvės kovai
čius Stalin — 35 kartus, draugas Stalinas —-. 33; didysis vadas — 10; brangus ir mylimas Stalinas —■ 7; ir didysis Stalinas — 6 kartus. Kitos vardo priedėliij varia-

; jog jiems labai trūksta spraustu- vų motorų, todėl jie kreipęsi į Ameriką prašydami perleisti di- i dėsnį kiekį Sabre naikintojų mo- : torų. Amerikiečiai prisimena, jog net iki 1948 metų britai siuntė Rolls Royce spraustuvų motorus į Rusiją!—i Kapitalas geriausiai parodo, kur einama. Dolerio vertės kritimą nujausdamas, kapitalas bėga į Angliją, Australiją ir Pietų Ameriką. T Montevideo 750 milijonų dolerių suplaukė per 3 mėnesius. Olandų ir šveicarų bankai čia dabar laiko savo kapitalus taip pat. Amerika šiuo kartu neišneš savo kailio taip vykusiai, kaip per praėjusius du karus — spėjama daugelio abiejuose didmiesčiuose. Atmuš. .gali ką nors pagelbėti kova dėl j t’ ....... ■ v- . * u -Vilniaus, įnešanti kartėlio tarp GĮj°s skambėjo šitaip didy dviejų tautų, kurios turėtų eiti s^s va<^as v^os ^žmonijoš’greta, o yra perskiriamos. Jei jau Vilnius toks gudiškas, tai nė- ’, “visuW 7 ■ c-darbininkų išlaisvintojas”, “pranokėjas mūsų pergalės”, “didysis ”, “Stalinas taikos trokštančiųjų viltis” ir tt. Šią žinią persispausdino didieji laikraščiai, bet daugumas skaitytojų nesuprato reikšmės.— Rusai pasiskubino revan- šuotis gen. Eisenhoverio paskyrimui, maršalą Rokosovskį pada-

ra ko juo ir rūpintis. Rūpinkitės, kovoto j a5, už ^j^ą’ Gudija, o jis savaime bus jūsų. Jei ta kova pradedama, matyt, nelabai jo gudiškumu tikima. Tai kam erzinti lietuvius, kurie gudams vis dar nepraranda bičiuliškos užuojautos? St.
I

Olandas, buvęs karo belaisvis, pasakoja 
apie gyvenimą Sovietų RusijojeIš Rusijos po 5 nelaisvės metų buvo grąžinti 96 olandai, kaip buvę vokiečių kariuomenės kariai. Vienas iš jų, kuris buvo laikomas Odesoje, pasakoja apie didelį vietinių gyventojų badą. “Rusai miršta kaip musės nuo persidirbimo ir bado. Rusų vaikai spiesdavosi apie mūsų lagerį ir prašė duonos. Kai kurie mirė tiesiog aikštėse. Mes negalėjome jų maldavimo patenkinti. Patys gaudavom tik 600 gr. duonos — baisios duonos! Ateidavo ir moterys, prašydamos duonos parduoti. Kai mes atsisakydavome, už duoną jos pasisiūlydavo pačios. Bet mes buvom nuolat saugojami ir apie moteris negalėjo būti nei kalbos”. Kitas olandas pirmojo pasakojimą papildė. “Moters ir vaikai buvo apsiren-

gę skudurais, basi ir nuolat sušalę. Bent kaime. Miestuose buvo truputį geriau. Žiemą rusai kojas apsitūlodavo skudurais, arba mūvėdavo veltiniais. Rusai yra alkani ir laiko save žuvusiais. Jie vagia viską, ką tik gali. Jie kapstosi atmatų duobėse, kartais susipešdami dėl rastos supuvusios bulvės”.Belaisvis, kuris buvo Sibire, pasakoja, kad darbininkas uždirba mėnesiui 600-800 rublių, o duonos kepalėlis kaštuoja 200 rublių.Nuo savęs tenka pridurti, kad badavimas ir dabar yra visuotinis reiškinys Sovietų Rusijoje. Jis atėjo jau ir j Lietuvą. Ligi 1948 m. iš Rytprūsių žmonės eidavo į Lietuvą elgetauti. Būriai plūdo su maišeliais iš Rusijos.
1

_ __

Kanados Legionas už mobilizacijąKanados Legionas, vadovaujanti veteranų karių org-ja, turinti 2.200 skyrių ir 300.000 narių įteikė parlamentui memorandumą, kuriame reikalauja, kad būtų įvesti atsarginių kariniai apmokymai ir pasiruošimai visuotinam išteklių ir žmonių mobilizavimui. Vyriausybei daromas priekaištas, kad ji esanti visai nepasiruošusi ir negalinti pašaukti vyrų net apmokymui vien dėl to, kad trūkstą laivų, lėktuvų, ginklų ir aprangos. Kanada pergyvenanti sunkiausią savo istorijos perijodą ir turinti budėti. -Karo departamentas dėl priekaišto, kad nepasiruošta, pareiškė, kad laivų ir lėktuvų esą užsakyta* už $425.000.000, dangos už $35.000.000 ir kad 50.000 dangos komplektų esą sandeliuose.Su kolchozų įvedimu ir Lietuvos kaime pasunkėjo padėtis. Iš vokiečių belaisvių, kurie buvo Lietuvoje, teko patirti, kad šimtai belaisvių buvb dėkingi Lietuvos gyventojams už gyvybės išgelbėjimą. Bet nuo 1949 m. jau prie belaisvių stovyklos Kaune (prie Nemuno, tarp Maironio ir Daukanto gatvių) jau susirinkdavo būriai vaikų ir prašydavo duonos iš belaisvių. Sovietiškas badas atžygiavo ir į Lietuvą.
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Pasaka apie du milžinus
kurių vienas molinėm' kojom, o kitas moline galva

Tas, kur su kojomis molinė
mis, buvo laimingai įtikinęs pa
saulį savo jėga. Bilijonai dolerių 
jam buvo sukišta, kad tik Juoza
pas iš Tifliso — “Plieninis” pa
tenkintas būtų. Buvo užgniauž
tos burnos žurnalistams, gen. Mi- 
chailovičius atiduotas T>o ma
lonei, pusė Europos ir Azijos, kad 
tik milžinas su molinėmis kojo- 

/ mis būtų patenkintas. Molinės 
galvos tai darė — istorija mums 
sako. Tačiau dar iki šioliai ši mo
linė politika tebetęsiama. Stra
tegiškai jau kiek susigriebta ir 
karininkams daugiau valios duo
ta — bet politiškai, pasauliui per 
prievartą vadovaująs milžinas 
teberodo, kad jo politika tik mo
liu, nors paskutiniais mėnesiais 
ir pagal kaikuriuos prekybinės 
laisvės principus, paremta...

Jis nenori kreipti dėmesio ką 
kaikurios mažiukės tautos šaukia 
— kaimynai, to su molinėmis ko
jomis ir žino jį geriau, negu šia
pus Atlanto “amerikonišku gy
venimo būdu” besidžiaugią. Tie
sa, yra išminčių, bet tik ne admi
nistracijoje JAV.

John Stewart, Europos Laisvės 
Škotų Lygos pirmininkas Glas- 
gove neseniai išleido raportų 
santrauką, kuriuos jam pristatė 
pernai Škotijoje kongresan susi
rinkusios šių tautų delegacijos: 
Azerbeidžano, Gudijos, Bulgari
jos, Kaukazo, Kazachijos, Kroa
tijos, Gruzijos, Vengrijos, Idel- 
Uralo, Latvijos, Estijos, Rumuni
jos, Serbijos, Turkestano, Lietu
vos ir Ukrainos. Jos visos per Mr. 
Stewart prašė Vakarų pasaulį 
įsidėmėti, kad jie yra visiškai su
klaidinti puikios rusų propagan
dos. Rusijos, kuri įsakinėja pa
saulio komunizmui vadovauda
mosi savo tikslais ir kuri nėra 
taip nepažeidžiama, kaip kiti įsi
tikinę. Jie nurodė, jog Rusija 
taip ir išsiplėtė tik dėlto, kad Va
kariečiai nesuprato ir nesistengia 
suprasti Rusijos prigimties. Jos 
visos kartu, tos tautos, karščiuo
jamosios reikalavo amerikiečius 
įsisąmoninti, jog
Rusijos nieks nenugalės ato
mais ar hydrogenu. Bet jos ži
nančios Rusijai daug pavojin
gesnį ginklą, būtent laisvę 
mylinčių jos pavergtų tautų 
prisikėlimą, religijos renesan
są ir tautiškumo idėjų pripaži
nimą. Jei vakariečiai atkreip
sią dėmesį, Sovietų Rusija bū
tų pasmerkta karo atveju vi
siškam sunaikinimui; ne iš Va
karų, bet iš jos pačios paverg
tųjų tautų.
Milijonai laukia tos valandos 

/ ir tebedūsta apmaude: Vakarai 
pirmiausia rūpinasi ekonominiu 
atstatymu — ir produkcija.

Lietuviai ir ukrainiečiai bene 
du smarkiausi iš tų tautų, taute
lių. Jų biuleteniai periodiškai ei
na į Vakarų pasaulio politikų 
kanceliarijas. Jie be atvangos rei 
kalauja ir perspėja ■— ir nežy
miai, vis pamažėl — “Mažas ke
ras didelį vežimą verčia”.

Konservatyviosios amerikiečių 
administracijos politiką gražiai 
pavaizduotų šios kelios iškarpos: 
“Demokratija — amerikiečių gy
venimo būdas — yra nuostabiau
sias dalykas kokį mes turime ir 
yra tikrai vertas, kad mes jį gin
tume, jei tam kas nors grėstų” 
(MacArthur, vyriausias JAV ge
nerolas Tdl. Rytuose); “... Kon
gresas yra pasirengęs priimti bėt 
ką, ką gen. Eisenhoweris pasiū
lys... Tai reiškia, kad adminis
tracija visiškai atsiduoda Eisen- 
howerio, kaip būsimo kandidato 
į Amerikos prezidentus sprendi
mui, kad jis savo ruožtu palaiky
tų jos vedamą politiką” (Anne 
O’Hare McCormick, “Abroad” of 
NYT). To pačio Eisenhowerio 
kuris su Marshaliu stengėsi iš 
paskutiniųjų įtikinti Frankliną 
De Lano, kad Chruchilio planas 
invazija į Europą per Balkanus 
užtikrintų nuo sovietų imperia
lizmo yra visiškai bereikalin
gas skrupulas! Maršalas Žuko
vas tada buvo jo mylimiausias 
draugas! #..

Galiausiai juoda ant balto iš
dėsto yankių politiką viename 
NYT vedamųjų, sausio 22-rą.

“...Niekas mūsų vadovybėje 
neplanuąja jokio karo, kad pri
verstų Rusiją atitraukti rankas 
nuo Lenkijos bei Čekoslovaki
jos ar išlaisvintų Baltijos vals
tybes. Viskas ką demokratija 
šiuo istorijos laikotarpiu tega
li padaryti, tai saugoti tai, ką 
ji dar turi”...
P. V. Sidzikauskas, VLIKo ats

tovas Amerikai, komentavo šį

NYT, kaipo liguistą norą išlaiky
ti status, quo. Tiesiog nuostabiai 
primenantį Chamberlaino, Dela- 
dier politiką prieš nuolatinę 
“su užtikrinimais” Hitlerio ag
resiją! JAV — administracijos 
prestižas nusmuko į kulnis vi
siems — beje, tai viena priežas
čių, kodėl pasaulis taip nepasiti
kėdamas priima Kinijos pavadi
nimą “agresoriumi”. Per daug 
žmonės prisimena gen. Marsha
ll© “įsakymą” gen. Čiang Kaiše- 
kui į savo vyriausybę įsileisti ko
munistus 1945-1948 metais! O 
James Bumham, vienas šviesiau
sių amerikiečių politikos kritikų, 
kaltina savuosius, jog jie vedą 
kūdikio politiką — mėtymasis, 
žodžio mainymas, nežinojimas 
savosios linijos,' užsienio politi
kai vadovaujančių asmenų-rū
pinimasis užtikrinti ateitį sau, 
bet ne šitam didžiuliam konti
nentui.

Burnham savo paskutinėse 
knygose labiausiai prikiša Ame
rikos valdžiai ignoraciją. Nebo
jimą, kad ir minėtos mažų Rusi
jos pavergtų tautų apeliacijos. 
Galiausiai, knygoje The Struggle 
for the World jis tvirtina, kad 
amerikiečiai iš vis iki šioliai ne
turėję užsienio politikos ... ko ši 
tauta siekia, kur link ji galvoja 
žygiuoti?... Antisemitizmas, 
dirbtinas kaučiukas, civilinės tei
sės ar maisto perteklius neturė
tų daryti tiek įtakos užsienio po
litikai”... Daugumai vadovau
jančių amerikiečių trūksta pa
saulėžiūros.

Šičia, va, ir nesinorėtų sutikti
— jų buvo. Tai Woodrow Wilson
— tas pats kuriam milijonas lie
tuviškų parašų priminė Lietuvą, 
ir kuris nesipriešino dėlto Lietu
vos atstatymui. Jis rėmėsi prin
cipais ir buvo išsimokslinęs ir 
pakankamai lankstaus proto su
prasti Rusijos plotų ir galvų pa
vojų. Kada europiečiai suko uo
degas neparemdami baltųjų Ru
sijos generolų ir taip vadinamos 
“demokratinės” vyriausybės, 
Wilsonas jautė pavojų. Jis, biivo 
pirmasis Amerikos prezidentas, 
kuris be kongreso leidimo pa
siuntė 1919 m. Amerikos dalinius 
kovai su komunizmu, bet nė pre-“ 
zidentas Trumanas. Ir tada jį, 
kaip dabar Mr. Taftas Trumaną, 
respublikonai papjovė tematyda
rni tik sekančius rinkimus ir te
siekdami surinkti ‘‘taikos” trokš
tančiųjų balsus, lyg galvodami 
“po manęs kad ir tvanas”...

Šitas mažųjų ir vidutinių tau
tų “keras” verčias administraci
jos vežimą, pasibaisėtinai išgąs
dino “tarptautinio komunizmo” 
skelbėjus, tuo tarpu carų impe
rializmo tęsėjus. “Pravda” apra
šo, kaip Stalinas krutino ūsus su
sirūpinęs ir klausydamas draugo 
Pospelovo, Markso-Engelso ins
tituto direktoriaus išvedžiojimų. 
Pospelov neminėjo, kas paskati
no tadaWilsona, o dabar respub
likoną Harold E. Stasseną, siūlyti 
grąžinti laisvę pavergtoms tau
toms ir kokiomis tai sąlygomis. 
Pospelovas negalėjo to sakyti, 
nes būtų paskelbęs akciją pas sa- 
.ve “namie”. Už tai jis varė ant 
Amerikos! Sausio 20 iškilminga
me posėdyje Didžiajam teatre jis 
kaltino JAV, kad Wilsonas jau 
1919 norėjęs dalyti Rusiją ir net 
Kaukazą žadėjęs atiduoti Tautų 
Sąjungos mandatui! Tad ameri
kiečių rankos esą suteptos rusų 
krauju. Pospelovas, Stalinui gir
dint, visai iškrypo iš internacio
nalo linijos ir toliau tik stūgavo 
apie “Rusijos motinėlės” žemę 
kurią yankiai norį išdraskyti. To
dėl padarė išvadą aiškią ir apro
buotą: “Prole tari j ato revoliuci
jos pergalė prieš pasiutusius im
perialistus yra neišvengiamai ar
ti” ... Tuo tarpu, kaikurios va
karų šalys, “imperialistinės”, 
kaip Anglija ir kitos tebeieško 
“susitarimo”, nors jau ir Yankee 
beisbolo žaidikai pasakytų, kad 
susitarimas su rusais įmanomas 
tik vienokis — paduoti Josifui 
virvę ir paprašyti kad švelniai 
pakartų...
Nors Amerika ir ginkluojasi, 
bet jos valdžios vyrai dar netu
ri nieko konstruktyvaus; jie 
atrodo, tik tebesistengia išsau
goti ramias pozicijas ikį sekan
čių rinkimų.
Jiems, kaip generolas MacAr

thur prisipažino teberūpi dar vis 
namų biznis ir iki šioliai kai ku
rie iš jų neperprato, jog jie yra 
viso laisvojo pasaulio vadai, kad 
juos slibinas su molinėmis kojo
mis gali užgniaužti ir užslėgti 
tiesiog!

O Kremliaus kelias tikslus: be 
karo jau laimėta ir bus laimėta 
dar daugiau, jei pasiseks dabarti
nės jo politikos svarbiausias tiks
las: suskaldyti vakariečius į dvi 
stovyklas! ,

Amerika, kaip demokratija, jos ir laisvės ne tik Amerikos, ar 
negali išvystyti tokios aiškios ir 
realios politikos. O be to, ji dar 
per jauna, per mažai subrendusi 
valstybė ir kaip tauta, bet todėl 
ji turėtų nebūti abuoji visiems 
kitų pasiūlymams. Amerika tu
rėtų žvelgti pasaulin ne tik per 
“General Electric” ar “Boing” 
bombonešių fabrikų direktorių 
akis, bet politikų tikrų filosofų. 
Ir miela, kad ir tokių balsų vis 
daugiau skamba — nors ir apie 
Kapitelių, — ne viduje, — bet tai 
ir veikia dėdę Šamą. Teisybės 
niekur nepaslėpsi! Dinamiški, 
nors kitais atvejais ir mums keis
tais pasiūlymais, amerikiečiai, 
valstybės ir mokslo vyrai, kaip

Grafikas J. Deksnis,Tėvų sodyboje žiemą

Rusu sprausminiai lėktuvai
Paskutinio karo pabaigoje ru- 

sai ore buvo dar toli “atsilikę nuo 
vakariečių. Tiek jų lėktuvai, tiek 
varikliai, tiek kontrolės aparatai 
toli gražu neprisilygino prie va
karietiškų. Tačiau karo pabaigo
je pajungtos vokiečių ir čekų 
įmonės bei inžinieriai gerokai pa
kėlė jų orinį pajėgumą, dėl kurio 
jau būgštauja vakariečiai.

Jau kuris laikas, kai Maskvoje 
gegužės 1 d. proga ruošiamose 
karinėse demonstracijose pradė
jo rodytis sprausminiai lėktuvai. 
Jie lakioja virš Berlyno, buvo 
pastebėti-virš Beringo sąsiaurio 
ir dabar Korėjoje.

Neabejotina, kad rusų didžiau
sią dėmesį nukreipė į sprausmi- 
nius lėktuvus importuoti vokie
čių karinės taktikos žinovai ir in
žinieriai. Net ir Andrėj Tupo
lev, propagavęs tolimo skridimo 
bombonešių statybą kuriam lai
kui buvo nustumtas į šalį.
Jų pirmasis dėmesys buvo skir
tas lėktuvams, tinkamiems arti
moms pro kautynėms ir jų milži
niškos armijos puolimams rem
ti. Didelę tos programos dalį jie 
yra jau atlikę ir dabar pereina 
prie tolimo skridimo bombonešių 
statybos.

Nežiūrint geležinės u ždangos, 
amerikiečiai turi pakankamai 
davinių apie jų sprausminius lėk 
tuvus ir spauda paskelbė būdin
gas jų charakteristikas, kurias 
skaitytojams čia patieksime.

JAK-25 — konstruotas Alek
sandr Sakovlev. Gal geriausiai 
nusisekęs rusų vienmotorinis 
sprausminis naikintuvas, prilygs
tąs amerikiečių F-84F. Kiekvie
nas turi greitį virš 650 mylių į 
vai. — 1046 km. vai. Traukos jė
ga: JAK — 5200 svarų, F-84F — 
5300 svarų. Lėktuvo svoris: JAK 
— nežinomas, F-84F — 12.5 to. 
Apginklavimas: JAK — dvi 32 
mm patrankėles, F-84F neskel
biamas.

JAK-19 sprausminis naikintu
vas lygintinas su amerikiečių F- 
84E. Kiekvieno greitis virš 625 
mylios į vai. — 1006 km. vai.

F-84 yra varomas Allison J-35 
sprausminio variklio, 5000 svarų 
traukos. JAK — Čelomej pana
šios traukos variklio, kuris yra 
pamėgdžiojimas Britų Rolls-Roy
ce Nene. Ginklavimas: JAK 
ginkluotas dviem 32 mm patran- 
kėlėm, dviem — 12.7 mm kulko
svydžiais plus rakietomis ar bom 
bomis. Amerikietiškas — šešiais

Manning, Burnham, Dewel, Taft, 
Willey, tvirtai remia politiką, 
kurią bene gražiausiai susuma
vo, jau kelintą kartą per Ameri
kos televizijos, radijo stotis ir 
spaudą tai kartojąs Pensilvanijos 
universiteto profesorius Harold 
E. Stassenas. “Amerika privalo 
nusistatyti ilgametės politikos 
gaires, kurios vestų į civilizacijos 
ir laisvės pergalę prieš komunis
tinį imperializmą... Civilizaci-

mūsų egoistinių interesų, bet vi
sos žmonijos! Tik šia politika bū
tų išvengta pasaulinio karo, ku
ris grąsina baisiais nuostoliais”. 
Stassenas taip pat nurodė, kad 
kaikurie Amerikos politikai per
vertina Rusijos jėgas ir siūlė, 
kad būtų įsteigta speciali, dina
miška institucija, kuri perimtų 
dabartinį Valstybės Departamen 
to “Amerikos Balsą”, ir kurio 
tikslas būtų pasauliui paskelbti, 
jog
Ukrainos, Estijos, Latvijos, Lie 
tuvos, Turkestano, Lenkijos, 
Čekoslovakijos, Rumunijos, 
Bulgarijos ir Vengrijos nępri-' 
kausomos ir suvereninės vals

kulkosvydžiais ir 4000 svarų ra- 

bai gerai įrodo, kiek rusai prisi
vijo vakariečius, ir daugiausiai 
gaminamas.

MiG-9 sprausminis naikintu
vas (Michail Gurevič) lygintinas 
su amerikiečių F-80. Abu sveria 
apie 7.5 tonos. F-80 turi tik vieną 
Allison variklį 4600 svarų trau
kos, o MiG-9 — du Čelomej va
riklius, kurių sumarinė trauka 
beveik ta pati kaip amerikietiš
ko. Pasiekiamas greitis amerikie
tiško F-80 — 580 mylios į vai. — 
934 km. vai., rusiško MiG — 550 
mylių į vai. — 885 km. vai. Gink
lai skirtingi: MiG — viena 32 
mm patrankėlė, du 12.7 mm kul- 
kosv., rakietos ir bombos. F-80 — 
keturios 20 mm patrankėles, ra
kietos ir bombos.

LA-16 (Semjon Lavočkin) pir- i 
masis rusų sprausminis naktinis 
naikintuvas su atgal atlaužtais 
sparnais. Ši sparnų forma cha
rakteringa viršgarsinio greičio 
lėktuvams. Lėktuvas turi du Če
lomej variklius po 4000 svarų 
traukos ir stipresnis už amerikie
čių F-88, kuris pasiekia greitį 
virš 650 mylių į vai. — 1046 km. 
vai. Abu lėktuvai turi panašų 
apginklavimą po keturias 20 mm 
patrankėles, rakietas ir bombas. 
LA — yra modifikuotas vokie
čių Messerschmitas Me-362, ku
rio planai buvo baigti naciams 
kapituliuojant.

IL-16 konstruotas Sergej Ilu- 
šin, kurio geriausiai žinomas lėk
tuvas Šturmovik IL-2 buvo ap
dovanotas premija. IL-16 viduti
nio radiuso bombonešis, 40 tonų 
klasės, aprūpinta 4 — Čelomej 
sprausm. varikliais. Jam lygia
gretis amerkiečių B-45 turįs 4 — 
GE — General Electric varik
lius. Abiejų greitis virš 550 my
lių į vai. — 885 km. vai. Abiejų 
ginklai nežinomi. Sparnų ir lėk
tuvų ilgis beveik tas pats. B-45 
dar nenaudojamas, o IL-16 jau 
lakioja eskadrilėmis. IL-16 pa
sirodė 1947 metais. t

LA-15 rusų dvimotor. spraus
minis naikintuvas yra perdirb
tas vokiečių Me-262, o amerikie
čiams tepavyko tik 1947 metais 
sukonstruoti lėktuvą panašų į 
Me-262. LA-15 svoris yra 11.900 
svarų, o amerikiečių Me Donnell 
Baushee — 14.000 svarų.

LA-15 turi 2 Čelomej variklius 
po 3700 sv. traukos, Baushee turi 
2 Westinghouse J-34 var. po 3000

tybės bus atstatytos arba su
kurtos ... paleisti visi tie mili
jonai sovietų politinių kalinių 
koncentracijos ir priverčiamo
jo darbo stovyklose, Sovietų 
Sąjungoje..^ Rusijos dirvonai 
vėl priklausys Rusijos lais- 

kurtos laisvos darbo unijos... 
pripažinta religijų laisvė... 
taip pat bus atstatyta laisva ir 
demokratiška vieninga Vokie
tijos valstybė”...
Apeliacija jau prasiveržusi į 

pasaulio viešumą, yra logiška po
litinių įvykių bėgmėje pakeliui į 
Šventąjį Karą prieš tiraniją, bet 
maža vilties, kad ji būtų įjungta 
į tikrą JAV vyriausybės politi
ką karui dar neprasidėjus. Ame
rikai perėjus į defensyvinio ka
ro politiką aišku, jog ir Stassenas 
kils aukštai ir jei tada — o tai 
sunku įtikėti — pasirodytų, kad 
tai buvo tik propaganda ar bus 
tik dalinai įvykdyta — dviejų 
milžinų kova tebūtų tik vienos 
kautynės šio šimtmečio didžiųjų 
karų eilėje — molinės kojos 
galvos neilgai tetarnauja.

ALMUS

ir

sv. traukos. Abiejų maks. greitis 
virė-SOO-mylių į vai. — 966 km. 
vai..

Mi-1 (Dažnai vadinamas MiG- 
15) vienas smarkiausių dieninių 
naikintuvų pasirodęs ir Korėjoje. 
Jis turi 40 laipsn. kampu atlauž
tus sparnus, t.y. 5 laipsn. daugiau 
negu greičiausias amerikiečių 
lėktuvas. Jis panašus į F-86, ku
ris irgi operuoja Korėjoje. Abie
jų greičiai virš 650 mylių į vai.— 
1046 km. vai. F-86 turi vieną GE 
variklį 5200 svarų traukos. Mi-1 
— Čelomej - Nene variklį 5500 
svarų traukos. Raudonųjų lėk
tuvas turi du automatinius 40 
mm rakietų pabūklus, o F-86 — 
keturias 20 mm patrankėles, ra- 
kietas ir bombas. Tik visai nese
niai ir amerikiečiai sukonstrua- 
vo automatinius rakietų pabūk
lus lėktuvams. Vienas kanadie
tis lakūnas, kuris valdydamas 
F-86 Korėjoj sutiko Mi-1 juos 
charakterizuoja kaip tinkamai 
greitus, bet kai tik jis prisiarti
nęs su F-86 iki nuotolio, kad ga
lima būtų atidaryti ugnį, Mi-1 
(jis vadina MiG-15) nėrė per sie
ną į Mandžiūriją.

Rusai neturi lėktuvo, kuris pri
lygtų amerikiečių Martin B-51— 
3-jų sprausm. variklių puikiam 
lėktuvui, skirtam žemės pajėgom 
remti, kuris daug puikesnis kaip 
B-45. Jis dar nenaudojamas. Ru
sų TU-64 dvimotoris sprausmin. 
su greičiu 450 mylių į vai. (per
dirbtas jų TU-2 propeler. bom
bonešis pakeliąs 2%’tonos bom
bų), yra daug silpnesnis.

Užtat amerikiečiai neturi lėk
tuvo, kuris prilygtų JAK-21. JA 
K-21 yra perdirbtas vokiečių Me- 
163. Me-163 buvo plačiausiai nau
dojamas paskutiniam kare skren 
dančiom tvirtovėm atremti. Ru
sai šį lėktuvą aprūpino spraus- 
miniais motorais ir skiria lokali
nei apsaugai. Jis turi viršgarsinį 
greitį.

Sprausminių lėktuvų išvysty
me turėjo daugiausia nuopelnų 
Britai ir Vokiečiai. Britai su- 
konstruavo pirmieji praktišką 
sprausminį variklį lėktuvams, o 
vokiečiai — pirmąjį lėktuvą. To
dėl tiek rusai, tiek amerikiečiai 
turi skolintis žinių ir patyrimo iš 
kitur. Pasirodo, rusai gerai iš
naudojo vokiečių sužlugimą bei 
britų komersantiškus ypatumus 
ir prisigamino netik vokiškų lėk
tuvų, bet ir britiškų motorų.

Dar 1948 metais rusai turėjo

SOCIALINIAI KLAUSIMAI

T. DR. KLEMENSAS ŽALALIS, O.F.M.

Leono XIII socialinis mokslas
Paskutiniu metu trys popiežiai atkreipė ypatingą dėmesį į so

cialinę darbininkų padėtį ir davė autoritetingus nurodymus, kokie 
turi būti santykiai tarp darbo žmonių ir darbdavių, koks atlygini
mas, kiek darbo valandų, ir tt.

Nors ir trumpai, perverskime enciklikų puslapius ir atspaus
dintas dabartinio popiežiaus kalbas, kad galėtume susidaryti vaiz
dą apie tėvišką rūpestį darbo žmonių atžvilgiu, apie tą rūpestį, 
kuris 60 metų bėgyje davė gana gražių vaisių, t y., kad darbinin
kų padėtis yra žymiai pagerėjusi, negu buvo XIX' šimtmečio 
pabaigoje.

Leonas XIII, jausdamas sąžinės, balsą gelbėti tragišką darbo 
žmonių padėtį, išleido encikliką, visiems žinbmu vardu “Rerum 
Novarum”, 1891‘m. gegužės 15 d. Popiežius pirmiausia apgina teisę* 
į privačią nuosavybę, kurią norėjo paneigti socializmas. Jis įrodė, 
kad kiekvienas žmogus turi teisę dirbti ir pragyventi iš darbo. Ne
tik pragyventi, bet šį tą susitaupyti ateičiai. Jei kuris sąvo. santau
pas paverčia į privačią nuosavybę, ar tai nusipirkdamas žemės ga
balą, ar namus, ar kitaip investuodamas, tas turi teisę šią nuosavy
bę palaikyti. Niekas iš jo negali atimti

Popiežius taip pat liečia šeimos klausimą. Valdžios organai te
turi teisę kištis į šeimos židinį tik tuo atveju, kada turi suteikti jai 
pagalbą ar išspręsti vaikų teises į paveldėjimą. Jei kištųsi į kitus 
vidujinius reikalus, vaikų auklėjimą, peržengtų savo kompeten
cijos ribas.

Po šio įvado, popiežius išdėsto santykius tarp turtingųjų ir be
turčių, kaip Kristus žiūrėjo į turtinguosius ir nieko neturinčius, 
kokie yra Evangelijos principai šiuo atžvilgiu ir kaip Bažnyčia, 
laiko bėgyje, rūpinosi meilės darbais.

Leonas XIII pagaliau įeina į opų klausimą: Valdžios įsikišimas 
į socialines problemas. Valdžios organai turi rūpintis išleisti įsta
tymus, kad visų padėtis būtų apsaugota, tiek proletarų tiek tur
tingųjų. Visi prieš valdžią būtų lygūs ir turi tas pačias teises. Todėl 
ir jų socialinė padėtis turi būti apsaugota, kad jų nuosavybė būtų 
saugi, kad kiekvienas-turėtų patogų gyvenimą. Valstybės pareiga 
rūpintis, kad darbininkai teisingai gautų atlyginimą, kad galėtų 
net naudotis dalimi to pelno, kuri padaugina darbdaviui savuoju 
prakaitu. Valstybė taip pat, pagal Leoną XIII, turi suteikti pilną 
laisvę šeimai, netik atskiram asmeniui, apsaugoti jų turtą ir ypa
tingai, išleidžiant įstatymus ir prieš visokius išnaudojimus bei strei
kus, kurie nieko gero neatneša nei darbininkui, nei visuomenei, nei 
valstybei.
' Darbo atžvilgiu, popiežius nustato, kad darbas turi atitikti žmo
gaus jėgoms, kad moterys- ir jaunieji dirbtų lengvesnius darbus, 
kad sunkesnių darbų valandos būtų trumpesnės, ypatingai jei yra 
kenksmingas sveikatai, kaip kasyklose. Bendra taisyklė: darbi
ninkui reikia duoti poilsio laiką, per kurį galėtų atgauti darbo va- 

j landomis prarastas jėgas. Kas to nesilaikytų, nusikalstų prieš 
I Dievo nustatytas pareigas, liečiančias artimą ar asmeninę padėtį.
Atlyginimas už darbą irgi turi būti proporcingas ir kartu atsižvel
giant į darbininko šeimos padėtį: jis savuoju darbu turi teisę gauti 
tiek, kiek reikia išlaikyti visą šeimą.

Kad nebūtų išnaudojimų, kurių gali nepastebėti valstybė, dar
bininkai turėtų sudaryti sąjungas, draugijas ir vieningai ginti savo 
teises. Taip pat yra būtinas kongresų šaukimas, kuriuose nagrinė
tų socialines problemas-ir jas pritaikytų gyvenimui .

Šios yra pagrindinės mintys Leono XIII enciklikoje.
Kiekvienam klausimo nagrinėjimui paskirsime atskirus rašinė

lius, vėlesniuose laikraščio numeriuose.

nemažiau 16.000 lėktuvų, jų tar
pe labai nedidelį skaičių spraus
minių, kai tuo laiku amerikie
čiai turėjo 11.500 kariškų lėk
tuvų.

Sekančių metų bėgy rusai pa
gamino 25.000 lėktuvų, iš kurių 
5.000 sprausminių. Iš naikintuvų 
tipo per tuos metus tepastatė 
2.500 stumokliniais varikliais, vi
si kiti naikintuvai buvo spraus
miniai. Tais pat metais amerikie
čiai tepastatė tik 2.500 kariškų 
lėktuvų.

1950 metais rusai pagamino 
mažesnį skaičių lėktuvų, tačiau 
didesnio bendro tonažo. Mat, 
pradėjo bombonešių programą. 
Tačiau ir tais metais sprausmi
nių lėktuvų skaičius dominavo. 
Pasirodymas net dvimotorinių 
Sprausminių naikintuvų LA-15 
rodo, kiek jie yra toli pažengę 
ir tipų atžvilgiu, o TU-64 ir IL-16 
ir sprausminių bombonešių sta
tyboj.

Kokybės atžvilgiu nedaug ką 
galima rusų lėktuvams prikišti. 
Ypač pačių lėktuvų konstrukci
jai, kuri daugumoj paimta iš vo
kiečių. Tiktai dujų turbinų sta
tyboje jie pasilikę nuo britų ir 
amerikiečių. Lygiai esą ženklų, 
kad ir automatiniai elektroni
niai kontrolės aparatai neturi 
tokio tikslumo, kaip vakariečių, 
tačiau su laiku ir tą trūkumą vo
kiečiai ir čekai pataisys. »

Taigi, jeigu ne kokybė, tai pa
sibaisėtina kiekybė rusų lėktuvų 
kelia rimtą nerimą vakariečiams.

Nežiūrint, kad paskutinių ke
turių metų laikotarpyje JAV pa
skyrė gynybos reikalams rekor
dinę 50 bilijonų dolerių sumą, 
tik nedidelė jos dalis 600 milijo
nų dolerių buvo išleista gink
lams pirkti. Jokių didelių artile
rijos pabūklų, šautuvų, kulko
svydžių ar naujų pabūklų lai
vynui nebuvo pirkta. Didelis dė
mesys buvo kreiptas į naujų 
ginklų ieškojimą.

Jeigu tik 50% per 4 metus iš
leistų sumų būtų panaudota 
ginklų pirkimui — būtų buvę 
galima už juos apginkluoti nau
jais pokariniais ginklais 100 sau
sumos divizijų — daugiau negu 
JAV naudojo paskutiniame kare, 
— ir dar 100 oro grupių bei 50 
didelių lėktuvnešių — dvigubai 
daugiau negu jos naudojo di
džiausiame paskutinio karo įtem
pime.

Tačiau Korėjos ir ankstyvesni 
įvykiai parodė, kad JAV dažnai 
pasirodo silpnos, kai ateina ne
tikėtos bandymų dienos. Tikėki
me šį kartą gausios pamokos pa 
kankamai bus pamokinusios ir 
netrukus JAV ir kiti vakariečiai 
bus pakankamai pasiruošę grės
mingiems įvykiams. A. J.

Lenkija ir Pabaltijo 
valstybės

Gen. Andersas tuo pat metu, 
kai Briusely vyko Atlanto valst. 
konferencija, ten lenkų susirin
kime padarė pranešimą, kelda
mas projektą Lenkijos ir Pabal
tijo suartėjimo ir siūlydamas jau 

(išeivijoje sudaryti bendras,kari
nes tų tautų pajėgas. Ar tai jo 
naujas sumanymas, ar apie tai 
kalbama buvo ir jam lankantis 
JAV, sunku spėti.

O vis dęlto būdinga. Lietuvą 
Lenkijos prįeglobstin traukė lie
tuvis Pilsudskis, o visą Pabalti- ■ 
jį ten pat nori nuvesti latgalietis 
Andersas.

NAUJIEJI KANADOS 
LIETUVIAI

Iš Otavos Emigracijos D-to 
paskelbtų davinių matome, kad 
nuo 1945 m. imigracijos, į Kana
dą pradžios iki 1950. XI. 30 d. 
į Kanadą atvažiavo 8736 lietu
viai, 8040 latvių ir 6874 estai. Ta
me laikotarpyje atvyko į Kanadą 
383.222 asmenys. Prie šio skai
čiaus reikia pridėti dar 46.080 
imigrantų iš JAV.

Dabar pats laikas “Tėviškės Žiburių” 
prenumeratą pratęsti 1951 metams
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Pamaldų metu bažnyčioje bus 
tautinė vėliava.

Antroji minėjimo dalis Lietu
vių klube, 240 Manitoba Ave., 
7 vai. vak. Čia bus trumpa pa
skaita ir istorinis dramos veika
las “Mirga” (Vytauto išlaisvini- 
msa iš kalėjimo).

Prie įėjimo bus renkamos au
kos Tautos Fondui.

KLB Winnipego Apyl. V-ba.
Bendruomenės susirinkimas

’ n.Kovo 44- 2 vai. p>.p., KLB Win
nipego Apylinkės valdyba šaukia 
visuotinį narių susirinkimą.

Svarbiausias dienotvarkės 
punktas — naujos valdybos rin
kimai.

Kviečiame visus dalyvauti.
KLB Winnipego Apyl. V-ba.

— Didelėje Winnipego miesto 
salėje sausio 28 d. įvyko Ukrai
nos Nepriklausomybės paskelbi
mo dienos minėjimas. Paskaitą 
skaitė Belicky, buv. Kijevo uni
versiteto profesorius — akto pa-

*. skelbimo dalyvis. Ukrainiečius 
sveikino slovakų, chroatų ir lie
tuvių atstovai. Lietuvių vardu

Pats laikas atnaujinti “Tėviškės .Žiburių” prenumeratą. 
Kreipkitės pas platintojus A. Mikalauskaitę ir Ve. Janušką.

spauda rašo, kad šiais metais 
Wpg. gali įvykti Pan-amerikos 
ukrainiečių konferencija. Lietu
viai turi rimtai pasiruošti toje 
konferencijoje pasveikinti uk
rainiečių atstovus.

—‘Manitobos provincijoje, ne
toli Verden miestelio rasti žiba
lo šaltiniai. Gręžimą padarė 
Standart Oil Co. iš Kalifornijos. 
Dabar gaunama po 3 bačkutes 
žibalo p,er 1 vai. Kompanija ma
no žibalo Šaltinius eksploatuoti.

— Vasario 13 d.. Lietuvos Ne
priklausomybės šventės minėji
mo ppoga, Wpg. lietuvių choras 
koncertuos per 2 Wpg. radio siųs
tuvus. - . '

— “Draugo” prenumeratą at
naujinti ir naujai dienraštį užsi
sakyti galima pas St. Bujoką, 
1338 Downing Str.

— Wpg. B-nės valdyba nutarė 
surengti gavėnios laiku bankie- 
tą. Lietuviai katalikai nesupran
ta tokio b-nės vadovybės nutari
mo, kuris nesiderina su katali
kams brangiu gavėnios laikotar
piu. Ne gavėnios laiku salę gali
ma buvo gauti ir ne Lietuvių 
klube.

racijos stovyklose ir vargstančius 
visus ir visur mums brangius as
menis.

Prisiminkime tą dieną savo 
maldose ir prašykime, kad Galy
bių Viešpats būtų jiems gailes
tingas; sutrumpintų gyviesiems 
kentėjimus ir suteiktų trokšta
mą laisvę, o mirusiems ir žūstan
tiems amžiną laimę. O Tėvynei 
Lietuvai — laisvę.

Prašome tą dieną prie nuošir
džios maldos ir skaitlingo daly
vavimo pamaldose.

Lietuvis,

Hamilton, Ont.
ap. valdyba

Brookline lietuviai iškilmingai paminėjo 
Klaipėdos atvadavimo 28 m. sukaktį

e (Naujorko bendradarbio)
jauna Stankaus studijos studen- dalyvauti.

KLB Hamiltono 
nustatė šią Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo programą:

1. Vasario mėn. 16 d. 7 vai. vak 
lietuvių parapijos bažnyčioje pa
maldos už žuvusius dėl Lietuvos 
nepriklausomybės.

2. Vasario mėn. 18 d., sekma
dienį, 11 vai. ryto iškilmingos pa
maldos lietuvių parapijos bažny
čioje. Pamaldas laiko ir pamoks
lą sako kun. Dr. J. Tadarauskas.

3. Vasario mėn. 18 d., sekma
dienį, 6 vai. vak. lenkų veteranų 
salėje, 754 Barton E., pirmas 
tramvajaus sustojimas už Sher
man g-vės, minėjimo aktas — 
koncertas.

Visi hamiltoniečiai kviečiami 
šioje didžioje mūsų tautos šven-

čių darbą ir persikeliančių į mies
tus. Pasirodo, kad vėliau atvy
kusieji yra prisiekę dirbti nu
rodytoje vietoje, tad pagal įsta
tymą, jei sulaužo pasižadėjimą, 
gali būti deportuojami atgal į 
kraštą, iš kurio atvyko — ne į 
gimtąjį kraštą. Jei kas patenką 
į nepakeliamas sąlygas ir yra iš
naudojami, galį skųstis, pereiti į 
kitą darbovietę, bet negalį mesti 
darbo savavališkai.

Rinkliava BALFui Naujorke, 
vykdyta nuo spalio 27 d. iki lap
kričio 11 d., kurioje dalyvavo 
748 rinkėjai, davė $9.708,77.

L. Rašytojų Draugija paskyrė 
$500 premiją už geriausią gro
žinės literatūros knygą, išleis
tą 1950 metais.

JAV Liet Tremtinių Bendruo
menės valdyba, išrinkta suvažia
vimo, pasiskirstė pareigomis: 
pirm. P. Gaučys, vicepirm. prof. 
St. Dirmantas, sekret. K. Kleiva, 
iždininkas Dr. Br. Dirmeikis, kul 
tūros ir meno r. vadovas Dr. P. 
Mačiulis.

Pianistę Stefaniją Navickaitę 
peršovė Vladas Jatulis ir pats 
nusišovė. Čikagos ir Melrose Par
ko spauda šią tragediją plačiai 
nagrinėjo.

Lietuviai iš Filipinų, kurie ten 
subėgo komunistams užimant 
Kiniją, BALF pastangomis visi 
gavo dokumentus įvažiuoti į JA 
V-bes. Vieni jau yra atvykę, o 
kiti netrukus atvyks.28-tosios Klaipėdos Atgavimo 

metinės buvo gražiai paminėtos 
pačiame Brooklyno “lietuvybės” 
centre, Grand Street bu v? Susi
vienijimo salėje. Publikos buvo 
pakankamai, stovinčių nebuvo.

Programą su pagelbininkais— 
Tautinės Sąjungos 1-jo skyriaus 
nariais -— gražiai pravedė visuo
menininkas — patriotas Juozas 
Ginkus. Atidaręs, kiek pavėluo
tai, jis pakvietė kalbėti Lietuvos 
gen. konsulą Joną Budrį, tuome
tinį Klaipėdos sukilėlių vadą. 
Prelegento paskaita buvo tikrai 
įdomi, atskleidusi visą eilę mažai 
kam žinomų faktų. Jei Budrys 
lietė karinę-administracinę pusę, 
Vaclovas Sidzikauskas,' VLIKo 
atstovas Amerikai, turiningai 
peržvelgė diplomatinę proble
mos eigą. Jis prisiminė, jog su 
Klaipėdos atvadavimu Lietuvos 

• Nepriklausomumas buvo dar la
biau kaip jūrinės valstybės su
stiprintas. Prisiminė, taipgi, len
kų tuo metu vestas intrigas per 
savo globėjus prancūzus, jog jei 
jau uostas negalįs būti priskirtas 
prie Lenkijos, tai bent turįs būti 
paverstas “laisvuoju”... - Sidzi
kauskas nurodė, jog šiuo metu 
laisvų lietuvių užsienio politikos

tė, maloniu, stipriu balsu priža
dėjo susirinkusiems stiprią dai
nininkę.

Visiems solistams akompana
vo Aleksas Mrozinskas, neseniai 
koncertavęs V. Bacevičiaus Mu
zikos klube. Pas Bacevičių ji/ 
šiuo metu taipgi gilina savo teo
retines žinias.

Minėjimo metu, n'eseniai iš Vo
kietijos atvykusio Alg. Kačanaus 
ko iniciatyva, Lietuvių Gimnazi
jai Diephilze, kurioj daugiausiai 
mokosi klaipėdiečių vaikai, buvo 
surinkta $55 doleriai. Būt gera, 
jog šiuo pavyzdžiu pasektų visi 
lietuviški parengimai pasaulyje. 
Bent iki 1000 “box’ul”.

Pabaigai buvo inscenizuotas 
komiškas vaidinimas neva iš lie
tuviško kaimo, tačiau daugelis 
abejojo ar jis tiko rimtam mi
nėjimui. Vykusiai savo roles iš
pildė K. Vasiliauskas, Toska Dau 
baraitė-Skobeikienė ir Vytautas 
Kidolis. Jiems akordeonu grojo 
R. Kontrimas. Minėjime dalyva
vęs jaunimas gražiai pasišoko ir 
LTS 1-jo skyriaus iniciatyva vi
su buvo įvertinta. aim.

i

Sukūrus ateitininkišką šeimą mielą prietelių
Dr. PETRĄ KISIELIŲ

■ • ir ..... ;; ‘ _
► p-lę STEFĄ ALVIKYTĘ,
nuoširdžiai sveikiname ir linkime daug laimės ir džiaugsmo 
naujojo gyvenimo kelyje. -

Regina ir Petras Bražukai.

Mielą mūsų bendradarbę
JULIJĄ ŽALKAUSKAITę ir ALGIRDĄ NAKĄ, 

sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai sveikiname ir saulėto 
gyvenimo linkime

Toronto Meno Mėgėjų Grupė,

Sukūrusius šeimos židinį
VALERIJĄ RAČINSKAITĘ ir ALBINĄ TAUTKEVIČIŲ, 

nuoširdžiai sveikina, linki daug džiaugsmo, laimės ir saulėto 
gyvenimo

." > A. Mikalauskaitė.

įprastais jomarKimais priedais 
bei pasilinksminimais. Bažnyčią 
pašventino atvykęs vyskupas..

Klebonas Arminas tas dideles 
iškilmes ruošė pasikvietęs pa
galbon Sao Paulio lietuvių cho
rą, vadovaujamą A. Ambrozai- 
čio, kuris giedojo bažnyčioje ir 
iškilmėse. Ir bažnyčią puošti kle
bonas pakvietė lietuvį dailinin
ką Antaną Navicką. Citade de 
Branganca savo vedamajame 
apie bažnytinį meną, apie kalba
mą bažnyčią rašo:

“Piracaia Šv. Antano bažnyčia 
yra tikras meno stebuklas, ku
rios klebonu yra kun. Aleksand
ras Arminas.

Bažnytinis menas, turtingoj ir 
gražioj Piracaia bažnyčioje, yra 
Antano Navicko, didelių gabu
mų menininko, baigusio Aukštą
ją meno mokyklą Kaune, Lietu
vos sostinėje, kūrinys. Tai jo 
pirmasis didelis darbas šiame 
krašte, ir ta garbė kaip tik ati
teko Piracaiai.

Visa galerija popiežių (240) 
įrodo didelį dailininko sugebė
jimą potretų piešime.

Tarpe kitų paveikslų ypatingai 
pažymėtinas Piracaia miesto pa
grindinis peizažas, bujojantis Šv. 
Antano globoje, kaip mums jį 
vaizduoja menininkas, puikiomis 
linijomis, ir kartu atkuria šio 
šventojo patrono gyvenimą.

Didįjį altorių puošia dvi dide
lės Šv. Petro ir Povilo stovylos, 
kurios puikiai ir švelniai anato
miškai išpildytos.

Originalus Šv. Petro — Žvejo 
paveikslas, pagauna savo didin
ga išvaizda kiekvieną, kuris tu
ri laimės įžengti į šią puikią baž
nyčią..

Skulptūros lyg ir užbaigia šį 
puikųjį kūrinį ir puošia jį, o ypa
tingai 16 angelų stovylų Barroco 
stiliuje. Iš pridengtų angelų ran
kų plūsta šviesų srovės.

Iš viso to, ką mes pastebėjo
me, esame tikri, jog kiekvienas 
pravažiuojantis per Piracaią tu
rėtų būtinai aplankyti šią pui
kią bažnyčią — tikrą bažnytinio 
meno kūrinį”.

— Lietuvių Menininkų Klu
bas Sao Paulyje smarkiai ruo
šiasi Vasario 16 Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvėms, me
niškam viešam pasirodymui di
džiojoj konservatorijos salėje, 
miesto centre. Minėjimą organi
zuoja visos lietuviškos organi
zacijos solidariai.

— Į Sao Paulo atvyksta gar
sus misijonierius Tėvas J. Bru- 
žikas, kuris čia keliose bažny
čiose ves misijas. ;
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linija yra — jog šiame krašte, su 
grįžtančia laisve būtų panaikin
tas “autonominės valstybės sta
tutas” ir jis būtų visiškai pri
jungtas prie Didžiosios Lietuvos. 
Nurodė, kad yra siekiama iško
voti Nemuną visiškai lietuvių 
upe, ir kad jo žiotys su Kursiu 
Marėmis būtų Lietuvos sienose. 
Abi paskaitos buvo išklausytos 
su mielu susidomėjimu. Po jų se
kė eilėraščiai — jūriniai ir pat
riotiniai, deklamuoti T. Dauba- 
raitės ir V. Kidolio. Vietinis lie
tuvių tenoras A. Vasiliauskas 
gražiu savo balsu išpildė “Mano 
gimtinė” ir Gailevičiaus “Kla
jūną”.

Vykusį siurpryzą susirinku
siems pateikė Vincė Jonuškaitė, 
žymioji Lietuvos operos žvaigž
dė — geriausia lietuvių dainų in- 
terpretatorė, — išpildydama Ma
žosios Lietuvos dainas. Pasiseki
mas buvo nepapAstas, kartojo 
už tat vis naujų. Dalis dainų bu
vo niekad negirdėtos. “Oi 'sese 
seserėle” ir “Iš mažumėlės”, pa
čios dainininkės kadaise Dovo 
Zauniaus tėviškėje Rokaičių kai
me užrašytos. Muziką joms pri
taikė A. Mrozinskas. Kitos dvi 
dainos “Išbėg iš Rusnės” ir “Trys 
mergelės žlugtą skalbė” solistės 
buvo užrašytos taip pat Klaipė-

Rražiičiii tėviškėle.

JUOZAS KRALIKAUSKAS

KRIOKLYS
z (Tęsinys iš praeito nr.)

' v. ■ ■■ ■ ;
JIS plaukia kniūbščias. Paskui atvirsta aukštieninkas ir mato 

pilną saulės erdvę, kurios dugne — tolima, pabalzganojusi žyd
rynė. Vietomis jis būna pavėsyj, vietomis išplaukia į saulės dėmes, 
upės paviršiuje įvairiai iškarpytas pagal pietinio kranto krūmų 
viršūnes. Kai kur iki vandens nusvirusių šakų lapai prasibraukia 
per kaktą, nosį ir lūpas, pajaudindami iki trapaus virpulio. Giliai 
įkvėpia ir pasineria, stengdamasis kuo ilgiau išbūti vandenyje. 
Nusileidžia į dugną. Išnyra į vandens paviršių. Prunkščia ir delnu 
braukia nuo veido plaukus. •

Atgavęs kvapą ir pražiūrėjęs, Šalvėjus pamato ant tiltelio Ritą.
— Halou! — šypsosi Rita.
— Halou, Rita! — atsako jis.
Keistas skirtumas — šita tamsiaveidė stovi ten, kur neseniai 

dar jam mojo moteris su tamsiai mėlyna bliuzele ir šviesiai pilku 
sijonėliu. Nuo to palyginimo pasidaro kažkaip nesmagu. Šita yra 
kanadietė, su juodomis kelnėmis ir rūko. Kažkas yra joje vyriš
ko — ar dėl tų kelnių dėvėjimo, ar dėl rūkymo ar dėl ko. Visdėlto 
ji jam patiko: ir praeitą rudenį, ir žiemą, dar ir šį pavasarį. Žinia, 
kol nebuvo čia Pangonienės, Rita buvo įdomiausia moteris šitoj 
kolonijoj. Tikra čigonė su juodom, stipriom akim. Kumputė noselė 
ir buinūs, tankūs, labai gražūs plaukai. Temperamentinga, kaip 
ugnis, ir pašėlus — neveltui čia ją visi Pasiutusia Tigre vadina. 
Ji jam krito į akį iš karto, kai tik pirmąkart ją pamatė, einančią

— Didžiausia mano laimė, kai aš esu šalia tavęs, — sako Rita, 
prigludus po jo pažastim.

— . . . — Šalvėjus tyli, žiūrėdamas į vandenį.
— Ar tu pasiilgai manęs, Berniuk?
— O taip, ‘'Rita, — tebežiūrėdamas į vandenį, pasako balsu, 

kuriame nėra to jausmo.
— Kad tu nors'pusę tiek pasiilgtum, kiek aš.
— Pasvertumėm ir pamatytumėm, jei būtų tokios svarstyklės.
— Bet kodėl tu nežiūri į mane? Berniuk! Kodėl į vandenį slepi 

akis? Kas tau yra? ’
— Nieko, Rita.
— Ne, tu nepasiilgai. Jau nesidžiaugi, kad atėjau. Tu jau kitas 

daraisi.
— Nepradėk kažin ko, — išsisukinėja nepatenkintas, kad ji 

tikrai nujaučia teisybę.
— Ne, ne! Nesakyk, Berniuk! Pradėjai darytis kitoks, kai tik 

čia ta atvažiavo. Mačiau, kaip šeštadienį į ją žiūrėjai. Paskui pri
ėjai, šypsojaisi.

— Šypsojais! Tik tu pagalvok! Nejau prieisiu ir pradėsiu verkti?
— Tu pusę žemės perėjęs, pasakyti moki. Bet nuo mano akių 

nepasislėpsi. Ji tau patinka.
— Susitikai su žmogum iš savo krašto, tai ar bėgsi šalin per 

laukus į mišką, lyg pamišęs, ką?
— Ji tau pažįstama dar iš krašto ?
— Ne.
Jiedu tyĮi, žiūrėdami į vandenį.
— Pasakyk man, Berniuk, atvirai. Būk man šįkart geras ir at

viras, prašau, kaip aš buvau visada tau gera ir atvira. Patinka ji 
tau?

Ne, jis to nepasakys. Visiškai atviram niekad negalima būti, o 
dar kaip tik tokiu atveju. Atvirumas yra paikumas, niekas daugiau. 
Ne tik jam, bet ir jai nebūtų jokios naudos iš tokio atsidarymo. 
Ji, aišku, ne iš gero čia dabar beveik maldaute maldauja. Jeigu

<■«« o'kzU/'i-in -ii įsu IrAnriA n act ii Ii npVpnfpfi Bet nebūtu
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Tik dainelės graudžios liejas, plinta
Pro uolas, pro užtvaras visas.

Tai ne pasakoj, ne pasakoj, motule,
Tai dabar tie devyngalviai slibinai
Mūsų žemėn, mūsų tėviškėn įgulę
Dulka Šnervėmis griuvėsių pelenai..

Ne prie girnų ji —• prie rūpesčių sunkiųjų,
Kraujo ašarom nulijūsi visa...
Karalaitė lygumų, lankų žaliųjų
Gelsvo lino pabarėlyse basd.

Vienos dainos, tik dainužės graudžios, graudžios 
Liejas, nuteka lomelėn pabartais...
Ir girdžiu aš liūtim pilarif, liūtim plaudžiant, 
Vis girdžiu ratelį dūzgiant vakarais.

Įbridau į žemės skausmo juodą girią
Ir nei kelio, nei takelio nerandu.
O taip troškau, debesų gelmes praskyręs, 
Saulės taurę atsigert paduot.

(Iš Lietuvos partizanų poezijos)
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Antroji tremtinių tėvynė
Kur sodai žydėjo, laukuose liū

liavo javai ir linai, kur dainos 
skambėjo ir sesės sodino rūtas, 
rožes, lelijas, kur kiekvienas lie
tuvis jautėsi pilnateisis žmogus, 
šiandien paversta tyrlaukiais su 
azijatišku ubagynu tikru.

Pasilakusiems tėn nebėra lais
vės gimtame krašte, nebėra nuo
savybės, saugumo namuos, miš
kuose, ten lietuvių šeimos bešir
diškai visur išblaškytos — Euro
pos vakaruose, Rusijoje ir šalta
me Sibire...

Visus vargus nugalėsim nau
joje, antroje tėvynėje, įgysim 
turto, žinių, prisikaupsim naujų 
dvasios jėgų, ir niekas iš mūsų 
didvyriškų širdžių neišraus mer
les Lietuvai, o pirmai progai pa-' 
sitaikiūs, sugrįšim tėvynėn iš vi
sų kraštų.

Mes atsteigsįmjjggriautą, api
plėštą tėvynę^ jos sodybas, der
lingais laukais paversim apleis
tus dirvonus dabarties; atstaty
sim kaimus, miestus; burliokus 
išvysime ten, iš kur jie atėjo. Ir 
vėl plevesuos mylimoji trispal
vė ir Lietuvos Himnas skambės.

Nežiūrint kas pasaulyje buvo, 
yra, ar ateityje dar bus, brangi 
Lietuva ir lietuviai niekad nežu
vo, nežus... O, pasaulio viengen
čiai visi, tik vienybės — brolybės 
daugiau, neužilgo išmuš valan
da-^— tėvynė vėl bus laisva vie
ninga!
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Žiauraus pasaulinio karo per
daug siaubiai įbauginti, nelaimin 
gi mūsų tautos broliai—sesės ap
leido tėvynę, brangiausiąją šio
je žemėje savo gimtinės pastogę.

Jie prarado viską; kas buvo 
širdžiai, sielai miela, kas yra sa
va, prigimta, lietuviškam būdui 
brangu, neteko tėvelių, brolių, 
sesučių, žmonų, vyrų, vaikų, ir 
išeivijoje gyveno skurde, varge, 
beviltiškoje padėtyje.

* •

O, Sutvėrėjau pasaulio! Kas 
gal apsakyti visas jųjų kančias, 
tremtyje iškentėtas dienas, me
tus — kūno ir dvasios srityje, be 
prieglaudos, vien tik ant išmal
dos pasaulio geraširdžių.

Karo baimės, skausmo, paver
gimo šiurpiai išmėginę, jie nebe
drįso sugrįžt tėvynėn į Stalino 
kartuves,.. nes visas, kraštas, kur. 
seniau žydėjo laisvė — kultūra, 
tapo vergijos šalis su tautos de
portacijomis Sibiran.
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primityvus — yra tikras grūdas į 
lietuviškos kultūros aruodą.

Didieji mūsų tautos meninin
kai, kaip: K. Donelaitis, Mairo
nis, M. K. Čiurlionis ir kiti sė
mė savo kūrybai pradus iš liau
dies meno.

Mes dar permažai vertiname 
savo protėvių kūrybą, kurios itin 
buvo gausu tėvynėje Lietuvoje.

Antanas Tamošaitis. Padangės Aras.
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— Jūsų labai gražios kojytėš, — pasako jis.
— Aš ir pati tai žinau, — nusijuokia ji neatsigręždama.
Paskui jis vėl sako:

. — Kam reikėjo tokiai jaunai ištekėti?
— O kas tokio.
— Ir kam už tokio daug vyresnio, lyg už tėvo?

-— Nieko. Gerai
— Tegu jis būtų vedęs tokią, kaip jis pats.
— Jis savęs nemato. Jis mato tik mane, — juokiasi Karolė, lyg 

jai būtų tai visiškai nesvarbu.
— Jo gyvenimas baigia jau praeiti, o mūsų dar tik prasideda.
Karolė atsisukus pasižiūri juokdamosi, tačiau drauge ir tiria

mai: z
— Iš kur aš galėjau žinoti, kad mes kada susitiksim? — Ir 

truputį patylėjusi, paplido jau beveik rimtai: — Niekas negali 
pasakyti, kieno gyvenimas pirmiau pasibaigs.

Jie pirmąkart ateina prie Velnio Gerklės.
— ,Tai čia ta Velnio Gerklė, — sustoja Salvė jūs ir nusiima nuo 

pečių Gugą.
— Čia?! -*■ nustemba Karolė tokiu balsu, lyg ji būtų pamačiusi 

kažką nepaprasto.
Paslaptinga sietuva. Niūri, metalinė, juoda gelmė. Anoj pusėj 

pakraštys šakom aplinkęs. Ant vandens nusisvėrę, daiktais net 
įsimerkę karklai.

— Tai čia ta nelaiminga čigonė nusiskandino? — Karolė liūdna 
žiūri į metalinę, juodą vandens masę.

— Kokia čigonė?
— Tiesa, ne čigonė, apsirikau — indėnė.
— Čia.
— štai, ku- pasibaigė visas jos gyvenimas, visa meilė, viskas, 

— Karolė užjaučia aną nežinomąją indėnę, taip pat moterį.
— Labai blogai pasibaigė.

valdžiai, ar atsiprašyti viršaičio, 
kad atleistų nuo pastočių. Ji pa
sirodydavo raštinės tarpduryje 
nedrąsi ir tyli, naginėtomis ko
jomis be garso žengdavo prie sta
lo,pažymėto “mokesčių skytius”, 
drebančiomis rankomis išvynio
davo iš_ nosinės reikalingą sumą 
pinigų fr gavusi kvitą taip pat ty
liai išnykdavo.

Ir šiandien ji pasirodė rašti
nėje. Bet šį kartą ji nestojo į tą 
eilę, kur žmonės laukė sumokė-, 
ti mokesčius, nesiartino nei prie 
viršaičio kambario durų, prie ku
rių buvo vos keli interesantai. Ji 
žvelgė į tą kampą, kur aš sėdė
jau ir atidavinėjau raštus vals
čiaus seniūnams.

Kai paskutinis seniūnas buvo 
atleistas, ji nedrąsiai prisiartino 
prie manęs.

— Ką pasakysi, Daujotiene, — 
padrąsinau ją, paduodama jai 
ranką.

— Aš čia su laišku ... Sūnus 
rašo.... — prašneko ji.

Ji nežinojo, džiaugtis ar verk
ti, glamžė rankoje jau ir taip su
lamdytą laišką, skarelės kampu 
nubraukė per veidą riedančią 
ašarą.

— Ką rašo? Kaip jam sekasi? 
— paėmiau iš jos rankų suglam
žytą popierį.

— Rašo, kad sveikas... Mar
cinkų Ei enutė skaitė, bet ji tik 
du skyrius baigusi, sunku jai bu
vo viską suskaityti. Gal panele...

— Gerai, Daujotiene, skaitysi
me dar kartą nuo pradžios iki 
galo, — tariau, išlygindama dide
lį paprastu pieštuku prirašytą 
popierį.

Tai buvo laiškas sūnaus iš ka
riuomenės! Laiškas vienturčio 
sūnaus, išsiilgusio savo motinos 
ir gimtosios bakūžės. Po dauge
lio meilės kupinų sakinių, ku- 

finai, namams, dar kūdikystės 
metais pramintiems takeliams, 
tėviškės laukams, žaliajam so
džiui, jis vėl ramino savo moti
ną žodžiais:

“...Tu nesirūpink, brangi ma
ma, dėl manęs. Man nieko ne
trūksta. Esu pavalgęs, nors ir 
sunki karo tarnyba. Aš gausiu 
atostogų ir atvažiuosiu sutvar
kyti ūkio. Tada tu savo akimis 
įsitikinsi, mama, kad man ne-1 
blogai klojasi. Tik nesirūpink,* 
brangi mama ...”

Kai baigiau skaityti, mačiau, 
kaip senutė skarelės kampu vėl

— Ar jūs mokate plaukti? — paklausia Šalvėjus.
— Kaip akmuo, — prisipažįsta užsimąsčiusi Karolė.
— Tai jūs vandens bijote.
— Labai bijau. Gilus vanduo yra visada pilnas vandens.
— Kaip tai “vanduo yra visada pilnas vandens”?
— Tai kad nušnekėjau! —nusijuokia susigriebus. — Kaip pir

ma su ta čigone. Norėjau pasakyti, kad gilus vanduo yra visada 
pilnas mirties.

Bet Guga be pagalbos pats neįkris... Kad jį taip stumterėjus 
truputį... Pastūmėti į upę nutaikius momentą, kai motina ne
matys.. .Ši pagunda užgulė slopiu abejojimu, padaryti iš tikrųjų 
taip ar ne. Ir reikėjo apsispręsti, — reikėjo. Bet Šalvėjus visai 
ne apie tai taria:

— Ten iš po tų šaknų ir šakų ji gal dabar mato mus.
— Ar ta paskenduolė? Gal. Savižudžių vėlės, sako, prisilaiko 

tų vieų, kur buvo galas pasidaryta.
— Ir pas mus taip sakydavo, — jis pastebi, kad ties vaiko nu

gara puslankiu išsilenkia aukštyn šaka, nuo šaknų pažemiu nu
linkusi. Jei šaką batu užmintum, tas išsilenkimas, geriau negu 
ranka, stumterėtų vaiką į nugarą. Akimirksnį visa tai suaugo į 
nusprendimą: užminti tą šaką. Jam net palengvėjo: gal kad nu
spręsdamas išėjo iš abejojimo, o gal kad pastumiant nereiks savo 
paties ranka paliesti vaiko... Dabar — tik pagauti momentą...

— Ar jūs galėtumėt čia maudytis? — paklausė Karolė.
— Nelabai būtų jauku, — jis papurto galvą.
— Tikrai.
— Tokioj vietoj gali būti ir gyvačių, ir šimtakojų, ir visokių 

kitokių vandeninių baidyklių. Ką žina;, kas čia gali lindėti tokiose 
svetimose, žmonių dar mažai ištirtose vetose.

Šalvėjus dar pažiūri į Gugą, kurs tebestovi su tuo šventu vaiko 
rimtumu, nieko nebenujausdamas, kokia didelė staigmena jį tuoj

liau sūnus išėjęs atlikti karinės 
prievolės. Tą prievolę jis jau se
nai atlikęs, bet dabar vokiečiai 
nepaleidžią. Dabar ji raminosi, 
gal sūnus gausiąs atostogų ir po 
dviejų ilgų nesimatymo metų gal 
ji vėl jį, pamatysianti.

Po pusės metų aš ją vėl suti
kau. Ji buvo dar daugiau pase
nusi' ir sunykusi. Kai aš ją pa
sveikinau, ji be žodžių linktelė
jo galvą ir nieko nelaukusi pa
davė man mažutį suglamžytą 
popierėlį.

— Tai jo laiškas, — pasakė ji.
Vėl jai sūnus rašė. Tai buvo 

keletas sunkiai išskaitomų, ma
tyt, paskubomis rašytų sakinių. 
Jis rašė esąs perkeltas į X mies
to didelį kalėjimą, kalėjimą sto-

Naujas “DRAUGO” konkursas
RYŠKIAUSIA LIETUVIŲ ASMENYBĖ

Pasibaigė pirmoji 20 šimtme
čio pusė. Tai gera proga iškelti 
nuopelnus tų lietuvių kultūri
ninkų, rašytojų, pedagogų, po
litikų, visuomenininkų ir kitų, 
kurie daugiausia nusipelnė 1900- 
1950 metų laikotarpyje. Tam rei
kalui:

1. Dienraštis “Draugas” skelbia 
konkursą: Ryškiausioji lietuvių 
asmenybė. Konkursui skirtas 
straipsnis turi būti įteiktas iki 
1951 m. gegužės mėn. 1 dienos.

2. Už tris geriausius straips
nius skiriamos premijos: 1—50 
dolerių, 11—30 dolerių ir III— 
20 dolerių. Premijas parūpins 
District Savings & Loan Assn., 
kurios vedėjas yra Juozas Mo
zeris.

3. Premijuotiniems kūriniams 
nustatyti teisėjų komisiją su
daro: konsulas Dr. P. Daudžvar- 
dis, Dr. K. Drangelis, redaktorius 
Edv. Kutaitis, Dr. O. Labanaus
kaitė if prof. B. Vitkus.

4. Konkurse dalyvaujančiam 
autoriui paliekama teisė pasi
rinkti ryškiausią lietuvių asme
nybę (iš gyvų ar jau mirusių), 
ir ją apibūdinti. Pageidaujama, 
kad straipsnis būtų parašytas 
mašinėle ir nebūtų ilgesnis kaip 
keturi puslapiai (paliekant tar
pus tarp eilučių — double space), 
geriau trumpesnis.

5. Autorius gali siųsti kelis 
straipsnius apie kelis jo pasirink
tus ryškiausius lietuvių tautos 
asmenis, pasirašydamas tuo pa

Grąžinau laišką senutei ir nu
stebusi žiūrėjau į ją. Ji mane su
prato be žodžių ir prašneko:

— Prieš du mėnesius jis bu
vo parvažiavęs atostogų. Jau ta
da jis kalbėjo, kad ilgiau nebe
išlaikysiąs ir bėgsiąs. Jų dalinį 
iškelsią kažkur toli į rytus, o jis 
geriau mirsiąs, negu iš Lietuvos 
važiuosiąs. Aš jam negalėjau nei 
patarti, nei atkalbėti. Ir praslin
kus vienam mėnesiu^ po jo išvy
kimo per jo draugus sužinojau, 
kad jis bėgęs ir jį sučiupę...

Per senutės veidą ritosi aša
ros. Ji ir nebandė jų sulaikyti. 
Tai buvo motinos ašaros, moti
nos, netekusios tai, kas jai bran
giausia žemėje.

J. M-tė.

čiu slapyvardžiu. Premija tega
lės būti skiriama tik viena tam 
pačiam autoriui.

6. Sprendimo bešališkumui pa
tikrinti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame užda
rame voke pažymėti savo tikrąją 
pavardę ir adresą, taipgi įrašant
siunčiamų rašinių pavadinimus 
ir pasirinktą slapyvardį.

7. Siųsdami savo rašinius kon
kurso komisijai, autoriai tuo pa
čiu sutinka, kad jų kūriniai, pre
miją laimėję ar nelaimėję, gali 
būti išspausdinti “Drauge”.

8. Straipsnius siųsti adresu: 
Straipsnio Konkurso Komisijai, 
“Draugas”, 2334 So. Oakley Ave., 
Chicaga 8. Ill.

REDAKCIJAI PRISIŲSTA
Current News of the Lithua

nian Situation, Compiled by Li
thuanian Legation, Washington, 
D.C., November-December 1950.

Kazys Viktoras Banaitis, Liau
dies Dainos mišriam chorui, IV, 
išleido kun. P. Jūras, — 15 dainų: 
Tėvelis po dvarą vaikščiojo, 
Tamsumai naktelių, Žirgeliai su
kinkyti, Daina grikius raunant, 
Prieš kalną beržai, Ūžia žeria, 
Kad užtemo, Mano brolis bago- 
tyrius, Neturiu aš namelių, Pa- ‘ 
bėk bareli. Tu šermukšnėli, Vai 
turiu, turiu, Du broleliai keliu 
jojo, Da pašilėlėj ir Oi jojau.

“Saleziečių Balsas” jau Kanadoje 
“Sal. Balsas”, neperiodinis 96 

pusi, žurnalas, spausdintas Ro
moję, popiežiaus spaustuvėje, la
bai gausiai iliustruotas, pasie
kė Kanadą ir JAV. Kaina 1 dol.

Norintieji jį gauti kreipiasi į 
kun. A. Sabą, Sudbury, Ont. Ca
nada arba į salezietį kun. Vincą 
Endriūną, Salesian School, Go
shen, N.Y., USA.

PRANEŠIMAS
Pranešame gerb. visuomenės 

dėmesiui, kad dar galima gauti 
Atstatymo Tarnybos išleistą kny 
gą Išlaisvintos Lietuvos ūkis.

Knygoje rašoma Lietuvos ūkio 
atkūrimo reikalais. Ji aktuali 
kiekvienam, kam rūpi Lietuvos 
ateitis. Tai vienintelis šios rūšies 
leidinys. Kiekvienas lietuvis yra 
kviečiamas su knygoje paskelb
tomis mintimis susipažinti įsi
gyjant ją. Kaina tik $2.

Kanadoje knyga gaunama pas 
mūsų įgaliotinį Vladą Skirgailą, 
204 St. Clarens Avė., Toronto, 
Ont.

Knygos platinimo reikalais 
kreiptis į vyr. įgaliotinį prie LŪA 
Studijų K-jos inž. J. Dačinską, 
701 E 5th St., So. Boston, Mass. 
USA.
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IS PLATAUS PASAULIO
Eisenhowerio pranešimas

Grįžęs iš kelionės po Atlanto! Švedų spauda praneša, kad
Sovietinė Europa Dalai Lama pabėgo

Pagaliau oficialiai pranešama, 
valstybių sostines, gen. Eisenho- Maskvoje sudaryta Višinskio va- kad Dalai Lama dar prieš mė- 

dovaujama speciali komisija, ku- Įnesį atsisakęs priimti kom. kinų 
(ri ruošianti Europos valstybių pastatytas sąlygas ir, kurį laiką 
konstitucijas. Jos paruoštųjų pagyvenęs pasieny, perėjo Tibe- 
konstitucijų pirmoji būsianti pri- i to sieną ir apsistojo Indijos pro- 
taikyta Rytų Vokietijoje. Ji vė- tektorate esančioje Sikkim vals- 
liau būsianti išplėsta visai Vo- tybėje. Čia jis sudaręs tremties 
kietijai. Taip pat esą i'uošiamos 
konstitucijos Prandūzijai, Itali
jai, Ispanijai, Austrijai ir kt. vals 
tybėms. Maskva, matyt, tikisi, 
kad jų reikės.

Maskva nori ardyti Atlanto^ 
paktą ’

Iš visų naujųjų politinių reiš
kinių Maskvai dabar nemalo
niausi yra V. Vokietijos ginkla- 
vimasis ir JAV karinės bazės 
Anglijoje ir Ispanijoje. Dėl to 
Prancūzijos ir Italijos komunis
tai esą paraginti skelbti, kad S. 
Rusija pripažinsianti tų kraštų 
neutralumą, tad jie neprivalą su 
Atlanto pakto valstybėmis gink
luotis, bet turį iš pakto išstoti.

Romos laikraštis II Tempo pra
neša, kad S. Rusija numatanti 
pasiūlyti Prancūzijai ir Italijai 
nepuolimo sutartis, o dirvą pa
ruošti esą pavesta abiejų kraštų 
komunistų vadams viešintiems 
Maskvoje. Sutartys būsią pasiū
lytos po keturių konferencijos.

Viena tarptautinė armija 
Prancūzija pakvietė Atlanto 

pakto valstybes vasario 6 d. į

weris pasakė kalbą kongresma- 
Tiams, o be to, padarė praneši
mą senatui prie uždarų durų. 
Jo nuomone Europos tautos esą 
pasiryžusios savo laisvę ginti. 
JAV negalinčios likti grumty
nių stebėtojomis, bet turinčios 
paremti tą kovą dėl civilizacijos 
išsaugojimo. Jo nuomone JAV 
turį jo komandon duoti 5 divi
zijas ir būti pasiruošusios kiek
vienu momentu paremti laisvės 
kovas betkuriame pasaulio kraš
te. Tam reikią turėti paruoštus 
gerus rezervus. Europai gipti iki 
1952 m. pabaigos turį būti paruoš 
ta bent 49 divizijų apie 700.000 
karių. * < ' •
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! Trygve^Lie pradėjo naują

kadenciją
Perręnkant naujai kadencijai 

generaliniu* sekretorių Trygve 
Lie, sovietai buvo pareiškę pro
testą* ir pareiškė, kad nuo nau
jos kadencijos pradžios jo, kaip 
gen. sekretoriaus nepripažinsią. 
Nuo vasario 2 d. Lie pradėjo nau
ją kadenciją. Iki šiol Sovietų ats
tovai jam buvo šalti, bet manda
gūs. Manoma, kad nuo dabar jie 
pradės kitaip elgtis, laikys, kad 

• JTO generalinio sekretoriaus ne
turi ir jį boikotuos.

Nestropus delegatai

Į JTO posėdžius daugumas de
legatų labai vėluojasi, o anks
čiau atvykusieji turi laukti ir sė
dėti kur* pakampiuose. Kad 
šiems nebūtų taip nuobodu lauk
ti, nuspręsta laiku atvykusioms _ 
patiekti kavos su pyragaičiais, bėms. 
Kažin ar tai privilios ir tuos, ku
rie vėluojasi?

Puola JAV ______ -- _ o—_____ . ,
Lenino mirties sukaktuvių mi-iper praėjusius metus išgabeno j pats ir daugiau nieko.

nėjime Didžiajame Teatre Mask- ! 725 tūkst. tonų ginklų į kitus 
voje, dalyvaujant pačiam Stali- > kraštus. Iš jų 478.000 gavo Vaka- 
nui, Molotovui, Malenkovui ir kt. (rų Europa, Graikija, Turkija, Ira 
politbiuro nariams, kalbėtojas, (nas — 187.000 ir 60.000 tonų ga- 
partijos teoretikas Peter Pospe-įvo Filipinai, Indokinija, Malajai, 
lov smarkiai puolė JAV, išvadin- Indonezija, Burma ir Formoza. 
damas jas amžinomis' agresorė- i Yra išsiųsta virš 1600 tankų.' 
mis. Jau' 1919 m. prezidentas Wil- i 750 artilerijos pabūklų. 6000 įvai- 
sonaS kėlęs mintį suskaldyti So- rių auto mašinų. Neįeina į tonažą 
vietų Sąjtthgą, o Kaukazo tautų 600 lėktuvų ir 50 didesnių ar ma- 
sąjungos mandatą atiduoti JAV., žesnių laivų.
Sovietų ;Sąjungos žmonių krau-Į . v. x *
jas esąs JAV rankose, tačiau jų L — asinStonas- ~ Tik ką gri- 
impėrialistinis gobšumas ėsąs (z*s 1S oreJos gen. maj. O Don- 
pasmerktas Hitlerio likimui. ,

vadas, pareiškė, kad pries Kinus
— Vašingtonas. — Automobi- reikią panaudoti atominę bom

bų pramonė paskelbė, kad JAV !bą. Ir prezidentūra ir oro iaivy- 
dabąr, ryšy su plieno pahaudoji- j no štabas tuojaus pat paskelbė, 
mo civiliams reikalams suvaržy- į kad generolas tik savo nuomonę 
mu, gamybą sumažino net 20-i reiškęs, o ne štabo ir vyriauSy- 
25%. . . *bės........

konferenciją, kuri nutartų su
kurti vieną, vieno štabo koman
duojamą ir vieno karo ministerio 
valdomą, vienodai uniformuotą 
armiją, kurios daliniai visai ne
priklausytų atskiroms valsty-

Eisenhowerio štabas
Iš Vašingtono pranešama, kad 

gen. Eisenhowerio pavaduotoju 
būsiąs paskirtas feldmaršalas 
Viscount Montgomery ir Prancū
zų kariuomenės vadas gen. Al- 

įphonse Pierre Juin. Pastarasis 
I būsiąs centrinės Europos ruožo 
vadas.

KANADOS ŽINIOS
Galės atimti pilietybę

Kanados vyriausybė numato 
pravesti pilietybės įstatymo pa
keitimus taip, kad iš piliečių, ku
rie pasirodys nelojalūs bei prie
šingi savo krkaštui, galės būti 
atimta pilietybė. Pilietybė galės 
būti atimta ir už priešišką KanaT- 
du, kaikuriems išvykusiems iš 

JAV, D. Britanijos ir Kanados dai veikimą užsieniuose. Tuo bū- i

Pakeitė atominį susitarimą

| Kanados sviesto gamyba yra 
sumažėjusi, bet jo pakaktų savo. 
Sausio 1 d. sandeliuose dar buvo 
39.721.000 svarų.

Sviestą galima įvežti
Vyriausybės potvarkis, drau- 

džiąs be specialaus leidimo im
portuoti iš užsienio sviestą, pri
imtas sausio 24 d., vėl atšauktas

SPORTAS
JA VALSTYBĖS

Trumpai apie JAV st. tenisą

Iš įvairių pasirodymų turny
ruose žaidėjai yra sugrupuojami 
pagal surinktus taškus. Nr. 1 yra, 
kuris surenka daugiausiai taškų. 
Tokiu JAV paliko iš praeito se
zono Bill Holzrichter. Toliau se
kė Nr. 2 Mc Clure, Nr. 3 Bill

vyriaušybę ir tuo tarpu ruošią- 
sis tibetiečių naujų metų šventei, 
kuri išpuola vasario 7 d. Kokie 
buvo komunistų reikalavimai, 
neskelbiama.

Kinai patyrę didelių nuostolių
Hong Konge gaunama žinių, 

kad kiniečių nuostoliai Korėjoje 
esą milžiniški. Didžiausia ir ge
riausia kinų 4-ji armija netekusi 
20% žmonių. Visos Kinijos ligo
ninės esą perpildytos sužeistų
jų. Manoma, kad ir pastarojo 
meto pasitraukimas fronte yra 
vaisius šių nuostolių.

Kinijos kareivis *
JT kariuomenė kinų belaisvių

karo meto susitarimas dėl atomi- Kanados į užsienius komunis- ^aus10 27 d. Jis nebuvo dar pra- prįce j^r. 4 Sol Shiff ir Nr. 5 
nės energijos bei keitimosi tos'tams gali būti nebeleidžiama veikti, nes dar nepasirašy- john Somael.

2__—Bet grįžti. Kad lengviau būtų galima generalgubernatoriaus. O jis į rftoterų pirmąja paliko Re- 
naujojo susitarimo turinys bei kontroliuoti tokiuos bastūnus, atsauktas po N. Zelandijos prem- ję Moness, Nr. 2 Leah Neu- 

zzzkzlbizrt įstatymas, naturalizuotiems pilie- Jero vizlf°> kuris padarė inter- frėrger> Nr_ 3 Mildred Shahian,
čiams be specialaus pareiškimo venclJos’ nes potvarkis ir taiko- 5 Magda Rurac ir Nr. 6 Mac 

mas specialiai N? Zelandijos ciauther
Tačiau pasaulio teniso pirme

nybėse, kurios įvyks Vienoje ko
vo 2-11 dienomis, JAV yra ats
tovaujamos vyrų: John Somael,

srities žiniomis pakeistas. Iš moterų pirmąja paliko Re

nuostatai neskelbiami.

D. Britanija pasispaus

Premjeras Attlee, papildyda
mas savo kalbą apie gynimosi or
ganizavimą pareiškė, kad teksią 
įvesti karo metu praktikuotą 
kontrolę. Teksią tam tikrą skai
čių darbininkų pririšti prie dar
boviečių, kitus iš civilės pramo
nės perkelti į karo pramonę.

Britai mažina mėsos normas

Sausio 26 d. D. Britanijos mais
to ministerija, jau antrą kartą

likti piliečiu leidžiąs užsieny iš
būti 6 metus, bus pakekistas 
laiką sumažinant pusiau.

bferger, Nr. 3 Mildred Shahian, 
iNr. 5 Magda Rurac ir Nr. 6 Mac

ta

mažai tesučiupusi. Nesenai buvo per mėnesį, sumažino mėsos nor
mą. Nuo vasario 4 d. savaitinė 
norma bus šviežios mėsos kiekis 
už 8 pensus, o kenuotos už 2 pen
sus. Ryšy su tuo nepaprastai pa
šoko nenormuoto maisto kainos: 
rūkytos vištienos, kralikų, žu
vų. Sumažinti normas teks dėl 
to, kad D. Britanija atsisakė mo
kėti už mėsą Argentinos reika
laujamas kainas.

Canberra per Atlantą

Atlanto perskridimas be su
stojimo jau nebenaujiena. Tik ką 
nuskrido į Angliją nesustoję JA 
V-bių B-45 keturmotoriai spraus- 
miniai. Birželio mėn. F-84 du 
perkūniniai sprausminiaf naikin-

paskelbtas būdingas vieno tokio 
belaisvio apklausinėjimas, ro
dąs, kad eilinis kareivis apie 
tarptautinę padėtį nesiorientuo- 
ja nieko.

Kareivio apranga esanti labai 
prasta ir kartu su savimi jis tu
rįs 5 d. maisto porciją ryžių. Kaip 
ir daugumas kinų karių, jis bu
vęs Mukdeno apylinkių ūkinin
kas, yra beraštis ir nieko nežinąs 
apie pasaulį. Paklaustas ar žinąs, 
kad kariaująs prieš JT, jis at
sakęs, kad tokių niekad negirdė
jęs. Klausimas ar žinąs, kur jis 
randasi, atsakęs, kad, tur būt. 
Korėjoje, bet dėl to nesąs tikras. 
Apie Staliaa jis niekad nieko ne-

Uįl^O. JL £2 0. V A1V V O. A ĮU llLAVUiJ" — ~ .

nės ar Kinijos diktatirius Mao- ;tuva^ skrido is Anglijos į JAV.j Jų kuras buvo papildytas ore, 
j tačiau vienas turėjo nusileisti Is
landijoje. Šią savaitę į JAV at
skris greitieji britų Canberra 
dvimotor. bombonešiai, skrenda 
600 mylių į valandą, kurių kons-

girdįjęs. Taip pat neturįs nuomo-
725 tūkst. tonų ginklų išsiųsta : .
Nors Korėja paima didelius Tse-Tungas yra geras vyras ar 

(kiekius ginklų ir amunicijos JAV blogas. Jis težinąs, kad tai vieš-Į
. . . . • • v. .1 ■ i > • t

nei, vienos bombonešių grupės

A B C TAXI x

TEL.

EM 3-2131

Budime
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valandas

- Paryžius.—Prancūzijos vy
riausybė siūlo šešioms vakarų ______  __________ ___
Europos valstybėms sudaryti su- trukcija tebelaikoma paslapty, 
tartį apsirūpinimo žemės ūkio Tačiau paslaptis išduodama JAV 
produktais. Tai būtų panaši su-I 
tartis i Schumano planą plienui 
ir anglims.

— Paryžius. — Prancūzija tuo
jaus pastatys 11 naujų eskadrilių 
su britų gamybos kovos lėktu
vais. Sekančiais metais pasta- 
tysianti dar 6 eskadriles.

— Bonn. — Parlamente, kal
bant apie vokiečių apsiginklavi- 

(mą, pabrėžiama, kad okupacinė :
padėtis turi baigtis. Ji perbran- į 
giai kainojanti. Jei ji liksianti, V. 
Vokietija nepajėgsianti surasti 
lėšų ginklavimui.

— Miunchenas.'-— Okupacinės 
valdžios parėdymu pagarsėjusi 
vokiečių Albert Langer — Georg 
Mueller leidykla, anksčiau pasi
reiškusi kaip naciška, uždaryta.

— Tapei. — Kinų nacionalistų 
karo ministeris paskelbė gavęs 
žinių apie sušitarimą tarp Ho-Či- 
Minh atstovų’ir kom. kinų gene
rolo Jenčienjing Nankine, pa
gal kurį kom. Kinija pasiųsianti 
į Indokiniją daugiau pajėgų, jei 
Ho nepasisektų nugalėti prancū
zus per 3 mėn.

* Butų nuomos kontrolė 
liks ir toliau

Pagal pernykštį įstatymą 
karo meto užsilikusi butų nuo
mos kontrolė turėtų pasibaigti 
kovo 31 d. Ontario vyriausybė 
yra nusistačiusi, jei centras nu
tartų kontrolę užbaigti, išleisti 
provincijos įstatymą ją paliekant 

i galioti.
Nori keisti Kanados 

konstituciją
Žemės ūkio ministeris Gardi

ner, kalbėdamas Ontario javų 
pagaminimo draugijos bankete, 
pareiškė, kad vyriausybė norėtų 
pagerinti maisto eksporto sąly
gas. Geriausias pirkėjas būtų D. 
Britanija, kuri įsiveža 50% viso 
maisto, bet Kanados vyriausybė 
taikos metu pagal konstituciją 
negali sudaryti sutarties dėl 
maisto eksporto, nes tai priklau
so provincijoms, o provincijos 
negali daryti sutarties su D. Bri
tanija. Esąs keliamas klausimas, 
kaip tą reikalą išspręsti, kad kiti 
kraštai Kanadai neužbėgtų už 
akių D. Britanijos rinkoje.

Įveža 4.500.000 svarų sviesto
Kanados sandėliai užgrūsti 

sviestu ir vyriausybė jį jau pra
dėjo pardavinėti po centų 
svarą. Bet štai staiga sužinota, 
kad 4 importininkai nupirko N. 
Zelandijoje 4.500.000 sv. sviesto 
ir jį jau gabena į Kanadą. Vy-j' 

ir Australijai. JAV žada tuojaus riausybė sulaikyti negali be spe- : 
pasistatyti jų 4 grupes specia- cialaus Įstatymo, bet daro žygių, daugumas betgi nepritarė 
liems uždaviniams — gal atomi- kad jis nebūtų parduodamas^pi 
nėms bomboms išnešioti? giau kaip kanadiškas sviestas.

is

UKRAINIEČIAI SAVININKAI

G. LUKE’S
& Electrical Appliance Co.

797-799 Dundas St. W.
Toronto,

Tel. WA 9228 Tel. WA 9228
Parduodame

SKALBIAMAS MASINAS
DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

Kas pirks šias mašinas, gaus 2-jų metų 
garantija.

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

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

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

BATES & DODDS 
Funeral Services Limited 

Laidotuvių direktoriai 
931 Queen St. W. 

Toronto 3. Ont. 
Tel. EM 3-0681

A. E. Raper—adm. direktorius

Parduodame piano akordeonus

Namų pardavimas (Real Estate) ir 
draudimas visiems dalykams

reprezentuoja KENNETH J. COOPE Real Estate and Insurance
707 BARTON ST. E., HAMILTON, Ont

• Tel. 45446 arba 36594
Parduodamos farmos, namai, gazolino stotys ir įvairiausi bizniai 

Kreiptis minėtu adresu Į A. DAGELĮ.

Nauja priemonė
Prieš galvos odos ydas, pleiskanas ir prieš plaukų kritimą.
Tinka vyrams ir moterims. Buteliukas kainuoja $1.25

Užtikriname geras pasekmes arba grąžiname pinigus. 
Pabandykite, įsitikinsite patys.

Veltui duodame įvairius patarimus. Jeigu turit rūpesčių su 
plaukais, kreipkitės į mus

GOLDENBERG’S HAIRDRESSING
1138 DUNDAS ST. W. (netoli Ossington Ave.) 

Telcf. ME 8177, Toronto

Plaukų ir galvos odos specialistas

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

DERBY MEN’S SHOP
Telefonas HY 9624

LUNA rete studija
575 WELLINGTON ST. W. TORONTO, TEL. PL 5717

w

NAUJA MODERNI LIETUVIŠKA

Vyrišky rūby 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.

2576 YONGE ST. TORONTO

sviestui.
Kanadai ištikrųjų gresia svies

to trūkumas, nes turimų atsargų 
iki naujo gamybos sezono tikrai 
neužteks. Šįmet jo turima daug jįmmy McClure — kapitonas, 
mažiau kaip pernai. Taip Que
bec sandėliuose dabar vra 916 
tūkstančių svarų sviesto, o per
nai šiuo metu buvo 1.618.000 sv., 
Montreale yra 4.790.000 sv., o atsisakė.
pernai buvo 10.014.000 sv., To- j Moteris atstovaus: Reggi Ich- 
ronteyra 1.818.000, p pernai bu- (koff, Chicago; Leah Neuberger, 
vo 7.917.000, Winnipege yra 5.- New York ir 18 metų Patty Mc

Doug Cartland (pernai buvo su
spenduotas) ir Tibor Hazi, buvęs 
vengrų komandos dalyvis.

Holzrichter į Austriją vykti

916.000 sv., o buvo —- 8.488.000 
sv. Tik Saskatoone ir Edmonto
ne atsargos yra didesnės kaip 
pernai.

Influenzos pavojus Kanadai
Kanada susirūpino, kad Ang

lijoje siautėjanti influenzos epi
demija, kurios virus gali atvežti 
lėktuvais atvykstą keleiviai. Ka
dangi influenzos inkubacinis pe- 
rijodas yra 24-72 vai., tai Kana
dą lėktuvu gali pasiekti užsikrė
tęs influenza pats dar nesusirgęs. 
Jau imamasi priemonių, kad bū- yra lošęs už Vengriją, 
tų ligoninėse tuojaus izoliuoti vi-; 
si, kurie Kanadą pasiekia jau 
sirgdami ir rūpinamasi, kad ne
būtų virusų nešiotojais dar? vaikš

Linn. Reba Moness į komandą 
neįėjo, nes nedalyvavo paskuti
niuose turnyruose.

Pakaitais buvo parinkti: vy
rams Martin Reisman (pernai 
suspenduotas) ir moterims Ruth 
Crist..

Johnny Somael, Patty McLinn 
ir Peggy Ichkoff turės savo pir
mąjį krikštą tarptautinėse var
žybose. tačiau Cartland, McClu
re, Leah Neuberger jau atstova
vo JAV anksčiau, o Tibos Hazi

tantieji. Pagal veikiančius įsta- n. 
tymus tokių sulaikyti negalima, 
tad suorganizuotos tyrimų įstai
gos, kurios kiekvieną įtariamą 
atvykėlį tirs laboratoriškai.

— Otava. — Geležinkelių ben- i 
drove CPR visas važtų kainas > 
nori paketi 5%, kas jai duotų ’ 
$9.892.000. Transporto comisio-. 
nierių skyriaus pasėdy jos siū- į

( i Kai paskutinį kartą JAV daly- . 
ivavo pasaulio pirmenybėse Aus
trijoje, 1937 m., tai jie paveržė 
iš vyrų ir moterų komandų pir

mąsias vietas. G v.

išskyrus Quebec, Ontario ir B. 
Columbia.

r

—- Otava. — Kovo mėn. prasi
dėsiančioje Kanados Raudonojo 

į Kryžiaus draugijos rinkliavoje j 
(norima surinkti $2.000.000. '

Apmokame ligonines, operaci
jų ir daktarų sąskaitas bei 

prarastą darbo laiką.
Draudimą išmokame namuo

se arba ligoninėje 
amžius 

nenustatytas
Skambinkite r G. A. Mc GUIRE 

Charles E. REA Ltd.
2047 Yonge St.

Tel. MA 0377 arba LL 9624 
Draudžiame nuo ugnies, auto

mobilius ir tt.

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS 
eikite i

LIETUVIŠKĄ KIRPYKLĄ
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, 
Uragvajuje, Venecūeloje. Jie plačiai informuoja apie viso 

S pasaulio lietuvius.
• >

Didesniuose užsienio politikos centruose: 
Paryžiuje, Strasburge, Londone, Berlyne, Romoje “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 

tokį 8 puslapių priedą.

Jau daugiau, kaip 800 
bendradarbių, korespondentų ir informatorių rašo “Draugui”. 

“Draugas” turi specialius jaunimo ir dar šiuos skyrius: 
Lietuvių kalbos—vedamas iš Lietuvos atvykusių kalbininkų 
Sveikatos — vedamas patyrusio gydytojo, 
Teisės patarėjas — vedamas advokato, 
Statybos patarėjas — vedamas inžinieriaus architekto.

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

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

2.
3.

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

dienrašti siuntinėsime susipažinimui.
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MMoaaux $nu»

Moterų ir vyrų rūbai siuvami 
pagal užsakymą ir importuo

tą anglišką medžiagą.

NAT. FREEDMAN 
CLOTHES

HAT amatt. 551 B,OOK ST-w-•ZZZFWZA- Tel. LL 004!

PARNEŠ CLOTHING CO.
706 Queen St W. Toronto 

Telef. PL 2025
Vyriškų kostiumų ir paltų siu
vėjai. Dirbame pagal užsaky
mą. Atliekame ir įvairų mote
riškų rūbų užsakymus. Turi
me įvairių rūšių medžiagų.
SKUBUS PATARNAVIMAS

Kai norisi nusišypsoti NIEKAD NEVĖLU UŽSISAKYTI

-TEL. EL 6597 849 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

Lengvos išsimokė j imo sąlygos

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O

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

BEAVER BREAD LIMITED
103 Lightbourne Ave. Toronto

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

Kalba slavų kalbomis- 
470 College St. W. Toronto

Tel. RA 3924-

MARGIS DRUGS
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
- Kosmetika: YardJey”s, Richard Hudnut — Max Factor ect.

LAIKOMOS PALANGOS 
TREJČS DEVYNERIOS

SKIFF’S
VALYMAS —

PROSAVIMAS —
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai
909 Dundas St. West. Toronto

Telefonas ELgin 0649

Telefonas
MU-9543

Telefonas
MU-9543

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA9822

Kodėl nepasakyti
Trys draugės kalbasi apie savo 

šeimyninį gyvenimą:
— Kaip mes vedę, su vyru dar 

nesame pasakę vienas antram 
aštresnio žodžio.

— Ir aš norėčiau taip pasa
kyti, — atsiduso kita. t

— O kodėl negali? Sakyk! Juk 
ji pasakė.

Naujovė
Žmona vyrui:
— Juozeli, tu man kiekvienų 

Kalėdų išvakarėse vis duodavai 
dovaną — $20 banknotą.

— Hm, taip.
— Žinai, nuo šių metų aš jų 

tau nebegrąžinsiu Naujųjų Me
tų išvakarėse, bet tavo gimimo 
dieną.

Galvosūkis •
“NL” Nr. 4 (198) vedamajame 

rašo:
“Mes rašome atvirai ir nuošir

džiai, nes mums nerūpi partiniai 
reikalai”... Kas atspės, apie ką 
čia kalbama?

Žinoma
Mokytojas klausia mokinį:
— Girdėjai ką nors apie Julijų 

Cezarį?
— Taip, pone mokytojai.
— Kaip tu manai, ką jis dary

tų, jei dabar būtų gyvas?
— Gautų senatvės pensiją, po

ne mokytojau. /

Sunkus klausimas
Marti kalbasi su uošve:
— Man rodos, aš žinau, kur 

Jonas buvo.
— Sakai, norėtum žinoti, kur 

jis yra?
— Nei Kur yra, žinau. Jis lo

voj su pamėlynavusiom akim ir 
skaudama galva. Aš norėčiau ži
noti, kurjis buvo?

O aš visdėlto

Ukrainiečiai laidotuvių direktoriai
įsikūrę prieš 27 metus

- . CARDINAL & SON
366 Bathurst St. Toronto Telefonas WA 9954

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

875 Queen St. W. Toronto. Tel. 2010

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

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

Pasirinkimas iš 8 spalvų
500 dėvėtų ir naujų kostiumų 

specialus išpardavimas 
nuo $ 8 ligi $ 40

270 Queen St. W.
(prie Beverly) Toronto

BR. BUKOWSKA, R.O 
AKIŲ SPECIALISTĖ

mėnesinį religinio — patriotinio turinio laikraštį 
“SV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ” 

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

“§V. PRANCIŠKAUS VARPELĮ*' 
leidžia

Tėvai Pranciškonai, Kennebunk Port, Maine. 
Prenumeratos kaina: metams 2 dol.

skridau
“Time” žurnalas savo skaityto-|mo draugai pašaukė motiną.-Už 

jams paduoda tragišką šešerių keliolikos minučių vaikas buvo 
metų berniuko Dickie Bonham 
likimą. Savo laiku jau ir mūsų 
spaudoje buvo ne kartą rašyta 
apie vadinamųjų “Comics” nei
giamą įtaką vaikų auklėjimui. 
Šį sykį DickieBonham į kapines 
nulydėjo kino groteskai.

Viename kino seanse jis ma- berniuko žodžiai motinai. Mighty 
tė Mighty Mouse groteską, ku
riame paprastai nelaimingos ma
žytės peliukės kovoja su agreso
riais — didžiuliais katinais. Ka
da jau jos būna katinų sugauna
mos ir pakraunamos į šaldytu
vus, mėlynom dangaus erdvėm 
atskrieja pelių išgelbėtojas 
Mighty Mouse, išdaužo visus ka
tinus ir išgelbsti peliukes nuo 
katinų puotos stalo.

Tas nelemtasis Mighty Mouse 
berniukui padarė nepaprastą įs
pūdį. Ką tik sugrįžęs iš kino teat
ro, Dickie tuojau kreipėsi į mo
tiną: “Mama, ar aš taip pat ga
lėčiau skraidyti rankų ir kojų 
pagalba?”. Mama, žinoma, savo

nugabentas į Glendale Commu
nity ligoninę. Gulėdamas mir
ties patale, Dickie dar pakuždė
jo motinai: “O vis dėlto, mamy
te, aš skridau. Pakilau ir skridau 
žemyn, kol nutūpiau”... Tai bu
vo paskutinieji to nelaimingo

Muose jaunoji iliuzijų auka am
inai užmerkė akutes...

Vyt. Kastytis.

Napoleonas numušė sfinksui 
nosį

Jau senai yra keliamas klausi
mas, kas nudaužė Egipto sfink
sui nosį? Daugelis teigia, kad tai 
padarė per ilgą amžių eilę oras 
ir saulė. Šiuo metu istorikas A. 
L. McL. paskelbė tikraisiais 
Sfinkso nosies kaltininkais Ma- 
melukus, kurie turkų sultono 
Saladino pavedimu valdė Egip
tą pabaigoje dvyliktojo šimtme- 

,. . • . . . , . . įčio. Tačiau turistų vadovai ro-šuneliui su silpnais lakūno po-!d dami s£ink užsieniečiams 
inkuos paaiškino, kad žmones; !abaj mė į.akoti. kad tai 

taip skraidyti negali, bet užtat; d N leonas. Anglų pri. 
Įjuos Dievulis yra padovanojęs as lejsti E ; Napole6. 
įdidele išmintimi. Je.gu jie nori ku buves labai £ k s Norėda. 
skraidyti, pasistato keturmoto- mas savū pyktį įur nors iaietk 

-jis liepęs iš patrankos iššauti tie- 
•Berniukas nesileido taip leng- isiai į Sfinkso veidą. Pakakę vie- 

i vai įtikinamas. Kažkodėl jam at-lno šūvio ir sfinkso nosis nutru- 
pejus. Sfinksas dabar yra remon
tuojamas, nes pradėjo irti jo pa
grindas.

rrius lėktuvus.

: Kas nori namus 
arba bizni pirkti

a ' ■ 1 ■

arba parduoti, kreipkitės į mus.
Rasite teisingą ir nuoširdų patarnavimą , 

y Kalbame lietuviškai — klauskite Peter
J ROBERT P. RICE REAL ESTATE
‘ 656 BLOOR ST. W., TORONTO. TEL. LA 1277.

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

JAUNUOLI, JAUNUOLE, 
jei nori sukurti sau laimingą 
šeimą ir to linki sayo drau- 

gui-ei, skaityk ir platink 
“LAIŠKUS LIETUVIAMS”

Kaina tik 1 doleris metams.
Adresas: “Laiškai Lietuviams” 

'5541 SoPaulma^t.,
Chicago 36, III.

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STINSON’S JEWELLERY
* 2186 DUNDAS ST. W. TORONTO
Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brangenybes 

Garantuotas darbas ir prieinamos kainos
Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vai. vakaro.

Indai ir geležies reikmenys 
Skubiai pristatome Į namus 

848 Dundas St. W.
PL 1849 V

Kalbame rusiškai

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

312 Bathurst St.
Bathurst Medical Building 

Telef. AD 6373 Toronto

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas
496 Queen St. W. 

(prie Denison Ave.)
Tel. WA 5232 Toronto

Lietuviška Baldy Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO” 

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

J “Reiškite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

: THE VICTORY FLORIST
B- . . . •

Vestuvių puokštės, vainikai, dekoratyvinės gėlės bei vazonai
$av. A. MERKER 576 QUEEN ST. W. 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)

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St. W. Toronto 
Mūšų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai .

Darbas pirmos rūšies

Užsisakykite anglis
PARLIAMENT FUEL CO.

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

••■^^■^aww^^-**^*^*^*"-*"**"""*--****-*^****-*

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

LAIKRODININKĄ
■ turinti 30 metų profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai

1M. MAUNA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

LIETUVIŠKAI KALBįS KAILININKAS
Sausio mėnesio IŠPARDAVIMAS papigintos kainos

Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai.
Kailinių taisymas ir persiuvimas.
Duodama lengvam issimokėjimui

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

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

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir
7-9 po pietų

386 Bathurst St. Toronto
Tek WA 1344

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St Toronto- 
TeL EL 6515

ATSILANKYKITE! NESIGAILĖSITE!
, “PARK 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 įvairių maisto gaminių naujai atidarytame delika
tesų skyriuje. čia gausite ir nakvynę.
Atidaryta nuo 6 vai. ryto iki 11 vaL vakaro. Tel. ME 0023 

Su pagarba sav. A. Šmigelskis

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų: 

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

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos,

• krosnys ir tt
Kalbame rusų kalba

Milžiniški presai
Loewy Hydropress Co. baigia 

statyti JAV aviacijai du didžiu
lius metalo presus. Šie didžiausi 
hidrauliniai presai pasaulyje bus 
aukštesni už šešių aukštų namą 
ir turės virš 50.000 tonų pajėgu
mo. Dabartiniu metu galingiau
sią presą pasaulyje turi sovie
tai. Jis išvysto 33, tūkst. tonų. 
Rusai jį įsigijo po karo, parsi- 
veždami iš Vokietijos. Turint 
didelio pajėgumo presus, lėktu
vų statyba kainoja žymiai pigiau.

Ambasada pagrobė mergaitę
Belgų spauda pastaruoju metu 

daug rašo apie vieną 13 metų 
tremtinę ukrainietę, tarpinin
kaujant “Caritas Catolica” adop- 
tuotą vienos belgų šeimos Briu
sely, kuri išėjo į miestą pama
tyti prieškalėdinių papuošimų ir \ 
nebegrįžo. Netrukus paaiškėjo, 
kad Nina Davidivna yra sovietų 
ambasadoje. Jos išvadavimu rū
pinasi IRO ir Belgijos raudonasis 
kryžius, o policija budriai seka 
uostus ir aerodromus, kad ji ne
būtų išvežta į S. Rusiją.

rodė, kad jis jau skraidė tada, 
kai dar buvo visiškai mažas. Ma
mai į tokias mažojo išminčiaus 
pastabas beliko tik nusišypsoti: 
“Ką tu, vaikeli... Sapnavai, tur 
būt...” . ___

Yie.nl Ji draugai pasi- ! jas prietaisas — elektrinė ausis, 
kvietė žaisti indėnus. Kadangi ^urią naudojant kurčias žmogus 
toje indėnų stovykloje buvo Igali geriau girdėti už normalius, 
palanki visokiems skridimams, 25 Ta(Įįau svarbiausia yra tai, kad 
pėdų aukščio kalva su stačiu gįs prietaisas įdedamas į ausį 
šlaitu, Dickie ryžosi išbandyti taip, kad nesimato jokių žymių, 
lakūniškus gabumus. Užsivilkęs Nei baterijos vielų,' nei kamščio j 
geltoną megztuką — panašų į sagos išvaizdos, kaip kituose 
Mighty Mouse apsiaustą kino ■ prietaisuose. Susidomėjimas ir 
groteske, po kaklu pasirišęs rank ■ teiravimasis apie šią naują ausį 
šluostį, jis užsilipo ant kalvos, yra to^s didelis, kad norint vi- 
įsibėgėjo ir šoko nuo skardžiaus, i siejas atsakyti yra išleista 'spe- 
ryžtingąi suplasnodamas kojom; cjajį knygutė su paaiškinimais, 
ir rankom ... Kas tik prisiunčia adresą, visiems

Pasirodo, mama vis 4ėlto buvo j siunčiama nemokamai. Reikia 
teisi. Vargšas Dickie nutūpė (kreiptis šiuo adresu: Electronic 

;ant pilvo skardžiaus apačioj. Pa- ' 
sikelti jis jau nebegalėjo. Žaidi-

Didelis išradimas kurtiesiems 
Čikagoje yra sukonstruota nau 

— elektrinė ausis,

šis prietaisas įdedamas į ausį

Research Director. 1450 West 
19th Street, 962 B. Beltone Buil- 
din, Chicago8, III.

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

73 Adelaide St W.
Room 322

Telefonas EL 3161
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

Paieškojimai
Tamašauskas Kazys, gim. va

sario 2, 1913, anksčiau gyvenęs 
266 Clinton Street, Toronte, pra
šomas atsiliepti. Žinantieji jo da
bartinį adresą prašomi pranešti. 
Liečia palikimą jo vardu USA ir 
jam artimų asmenų atvykimą iš 
užjūrių. Jonas J. Juškaitis, Tei
sinės — Kalbinės Pagalbos Įstai
ga, 907 Dundas Street, Toronto 3, 
Ontario.

Dr. Šegamogo, Dr. Uldukio ir 
Juozo Radžiukyno, gyvenančių 
Kanadoje, prašo atsiliepti Dr. J. 
Mikelionis — Migrant Holding 
Centre, Rush worth, Vic., Aust
ralija.

Ieškomas Kipras Zbarauskas, 
su šeima Kanądon atvykę iš Vo
kietijos, Diepholz stovyklos. Jis 
pats, ar žinantieji apie jį, prašom 
rašyti adresu: M. Liškauskienė, 
76 Napier St., Hamilton, Ont.

Kazį Viengungį prašome pa
rašyti savo tikrąją pavardę ir 
adresą, pamirštus prie feljetono.

REIKALINGA 
mergina arba vedusi pora: mote
ris namų ruošai, o vyras darbams 
tabako ūkyje. Kreiptis: F. Gurk

lys, R. R. 4, Tillsonburg, Ont.

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

R ū b ų v a 1 y m a s
Mes paimame iš namų ir pristatome. Kainos neaukštos.

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

YACMEY CLINIC
314 BATHURST ST., TORONTO

Dr. W.J. Y ARMEY, gimdymas, genekologija ir bendroji praktika 
Dr. C. ROTENBERG, radiologistas
Dr. J. I. LES1K, dantų gydytojas

Technikinis personalas:
Dr. W. DEBARA, Rentgeno kabiftetas
Dr. Maria NOWOSAD, Klinikos laboratorija

Pranešame, kad mūsų telefono numeris pasikeitė į
! EMpire 4—7146

Spausdiname
laikraščius, žurnalus, knygas ir įvairius smulkius spaudinius: pa- 
kvietimus, atvirutes, blankus, pažymėjimus, vizitines korteles, 
vokus ir kit. r
Darbą atliekame lietuviškomis raidėmis ir švariu linotipo rinkimu.

ŽIBURIU*’ Spaudos Bendrove
941 DUNDAS ST. W., TORONTO. Telefonas AD 4265

LIETUVIŠKA MOTERŲ 
PLAUKŲ KIRPYKLA

JANET’S BEAUTY SALON
Skambinkite: GE 6620 

346 Broadview Ave. Toronto 
Sav. J. Viliūnienė 

Atidaryta kasdien 9-9 vai.

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

Duodame lengvam issimokėjimui

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



TORONTO, Ont.
Vaikai minės Vasario 16 d.

"Tėviškės Žiburių” kišeninis kalendorius
“Tėviškės Žiburių” prenumeratoriams pažadėtas kišeninis ka

lendorius jau baigiamas spausdinti Mums labai gaila, kad jo pa
sirodymas labai nusidelsė, tačiau tai atsitiko ne dėl mūsų kaltės, 
bet dėl šiokių tokių nesusipratimų su spaustuve, kurioje anksčiau 
buvo spausdinami “TŽ” ir kurioje taip pat buvo paruoštas spaus
dinti kalendorius. Deja, jam teko spaustuvėje išgulėti arti dviejų 
mėnesių. Tačiau dabar jau išaiškinti visi nesusipratimai ir kalen
dorius baigiamas spausdinti. Tikimės, kad sekančią savaitę jis jau 
galės būti siuntinėjamas prenumeratoriams ir visiems, kas norės 
j! įsigyti.

“TŽ” kalendoriuje yra daug tikrai reikalingos ir naudingos me
džiagos.

Be kalendanumo ir užrašų dalies, jame rasite daugybę suglaus
tų žinių apie Lietuvą, apie Kanadą, Kanados pašto taritą, angliš
kuosius matus ir jų santykį su dešimtainės sistemos matais, taip 
pat daugybę lietuviams reikalingų adresų: mūsų diplomatinių ir 
konsularinių atstovybių visame pasaulyje, rezistencinių veiksnių, 
žymesniųjų pasaulio lietuvių organizacijų ir visų lietuviškųjų laik
raščių bei žurnalų. Turint mūsų kalendorių vargu ar pasitaikys 
kam kur nors kitur ieškoti kokio lietuviško adreso.

Ta proga primintina, kad
“Tėviškės Žiburių” kišeninis kalendorius, kaip buvo skelbta, bus 

išsiuntinėtas visiems prenumeratoriams, kurie užsiprenumeruos 
arba prenumeratas pratęs iki vajaus laikotarpio pabaigos.

■“Tž” vajaus metas buvo numatytas iki vasario 16 d., tačiau, 
kadangi dėl nenumatytų sutrukdymų administracija negalėjo 
skelbti pakartotinų nurodymų dėl priedo — kalendoriaus, tai

vajaus laikotarpis prailginamas iki 
vasario mėnesio pabaigos.

Atseit, kalendorius bus išsiuntinėtas visiems, kas užsiprenume
ruos “TŽ” iki vasario mėn. galo.

“Tėviškės Žiburių” administracija nuoširdžiai dėkoja visiems lai
ku ir be paraginimų savo prenumeratas pratęsusiems skaitytojams, i

Toronte prenumeratas galima pratęsti:
“T. Žiburių” administracijoje — 9-18 vai. •
“TŽ” Spaudos kioske, sekmadieniais po pamaldų.
P. Kairio krautuvėje — 889 Dundas St. W.

“Tėviškės Žiburių” Administracija.

Dveji metai jūros skautų veiklai Toronte
Pasiryžėliai visuomet atsiekia 

savo tikslą, jei jie turi pasišven
timo ir ištvermės. Jie nugali 
kliūtis, kurios kitiems atrodo ne
įveikiamos, pakelia įvairius sun-

- - - - . - ,kumus ir*įgyja net simpatijas tų,
reigų pasitraukė. Laukiama, kad kurie pradžioje juos laikė juoko

lyvautl Dalyviai renkasi Šy.Pet- Gailevičius, netrukus žadąs at- 
vykti iš Vokietijos. *

Kalbėjo per radio
Sausio 29 d. vakare. žinomas 

žurnalistas bei rašytojas Mr. Loy 
per Toronto radiją CKEY pa- 
nagrinėjo pastarąjį Toronto ko
munistų mitingą. Atremdamas 
bolševikinius melus, Mr. Loy 
kain liudininką, pergyvenusį bol- j 
ševikinę santvarką, pasikvietė 
Dr. Kaškelį, kuris atsakinėjo į 
duodamus klausimus.

... . J. Staškevičius
aktualiais katalikų tik ką atvyko iš Anglijos ir ap-

veiklos ir “Tėviškės Žiburių” rei-J sigyvęno Toronte. “Pirmiausia 
kalais. •n;.,.: > (reikia apsirūpinti sava spauda",

sakė J. Staškevičius užsiprenu
meruodamas “T. Žiburius”.

Gausios vestuvės
Paskutinį šeštadienį prieš Už

gavėnes, Toronto lietuvių baž2 
nyčioje susituokė net septynios 
lietuviškos poros: Petras Balčiū
nas su Antanina Borisevičiūte, 
Amb. Rudnickas su Pr. Martinai
tyte, Al. Nakas su Jul. Zaikaus
kaite, Juozas Bendikas su M. Da- 

su 
su 
su

Vasario 16 pamaldos Vaikai minės Vasario 16 d.
Vasario 16 iškilmingos pamal- Į Lituanistinė mokykla kviečia 

dos įvyks Toronto Šv. Mykolo .visus Toronto lietuvius vaikus ir 
katedroje (Bond St arti Church jų tėvus bei bičiulius dalyvauti 
St) vasario 17 d., šeštadienį, 10'Nepriklausomybės šventės minė- 
val 30 niin. Į pamaldas yra pa-1 jime šeštadienį vasario 10 d. 
kviestas Jo Eminencija Toronto Į 10 vai. rytą bus pamaldos, o po 
kardinolas. Šv. Mišių auką at- jų parapijos salėje minėjimas,

* našaus prelatas O’Connel, Šv.
Elenos parapijos klebonas. Būtų 
gražu, kad visa bažnyčia giedo
tų lietuviškas giesmes. Po pamal
dų — Tautos Himnas.

“Dainava” atvyks
Toronto LOK jau galutinai su

sitarė su Čikagos lietuvių tauti
niu ansambliu “Dainava” dėl at
vykimo į Vasario 16 d. minėjimą. 
Ansamblis, kuriame yra apie 70 
narių, atvyks vasario 17 d. rytą.

Šv. Metų atlaidai
Ryšium su Šventųjų Metų pra

tęsimų, Jo Eminencija Toronto 
kardinolas paskelbė Toronto baž
nyčias, kurių aplankymas yra 
viena sąlyga įsigyt visuotiniems 
atlaidams. Jos yra. šv. Mykolo 
katedra. Bond Sr.., Šv. Povilo 
bažnyčia. Queen Str. E., Šv. Pat
riko, McCall prie Dundas ir Švč. 
P. Mariic- bažnyčia, Bathurst St. 
Su bažnyčių aplankymu yra susi
ję ir atatinkamos maldos bei pri
ėjimas sakramentų. .

Ateitininkų dėmesiui!
Šventųjų Metų pratęsimo pro

ga Toronto ateitininkai vasario 
11 d., sekmadienį, 6 vai. vak., va
dovaujant parapijos kleb. kun. 
Ažubaliui pradės bažnyčių lanky 
mą. At-kai ir bendrai tikintieji 
kviečiami kuo skaitlingiausiai da

ro bažnyčioje (Queen St. East ir 
Power St.). Po šių pamaldų įvyks 
at-kų visuot. susirinkimas, kurio 
metu paskaitą skaitys p. Ašoklis 
tema “Mūsų pareigos tautai”. 
Nariams dalyvavimas būtinas.

MONTREAL, One

kurto programą išpildys vaikai.
SPAUDOS BENDROVĖS 

SUSIRINKIMAS
Vasario 10 d., šeštadienį, 7 vai 

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

Dienotvarkė:
a. Susirinkimo atidarymas.
b. Prezidiumo rinkimas.
c. Valdybos pranešimas.
d. Statuto persvarstymas.
eu. Valdybai įgaliavimų sutei

kimas.
f. Revizijos komis, rinkimas.
g. Einamieji reikalai.
Šėrininkų dalyvavimas būti-

prašomi savo vietoje įgalioti raš
tu kitus asmenis.

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

Bendrovės Valdyba.
Pasitraukė vargonininkas

Sąryšy su pasirašyta sutartimi 
su CKTB radio sutartimi St. Ca
therines dėl lietuviškų radio 
transliacijų šeštadieniais Jonas 
R. Simonavičius iš Toronto lietu
vių parapijos vargonininko pa

tas pareigas perims muzikas

ir buriavimo kursai. Be jūros 
skautų, kursantų eilėse matyti ir 
šiaip vandens sporto mėgėjų. Pa
vasarėjant KK Vaidoto laivas 
kooperuojantis su Toronto ka
nadiečiais jūros skautais, statysis 
savo jūros skautų bazę — uostelį. 
Žemę padovanojo Toronto elekt
ros bendrovė, o pastatui medžią-

Lankėsi Tėvas Kubilius
Montrealio Aušros Vartų para

pijos lietuvių klebonas kun. Tė
vas J. Kubilius, S. J., praeitą .sek
madienį lankėsi Toronte ir “Tė
viškės Žiburių” redakcijoje. Ta i 
proga KVC iniciatyva įvyko pa- j 
sitarimas ;

objektu.
' Panašiais pasiryžėliais reikėtų

pripažinti Toronto jūros skautus, ga gauta rekomendacijų pagalba 
Prieš dvejus metus, 1949 m. sau- -už labai žemą kainą. Tenka pa- 
sio mėn. 17 d. įsikūrus, daugiau- stebėti, kad kanadiečiai j. skau- 
sia valt. Br. Vaškelio pastango-j 
mis, jūros skautų Narų valčiai, Į 
teko išgirsti pašaipų bei pasity-j 
čiojimų. Atseit, jūros skautai j 
plaukios ant smėlio ir pan. Ži- ■ 
noma, turėta galvoje plaukiojau-; 
čių pastatų aukštas kainas, klu
bų nenorą įsileisti svetimų, ypač 
ne Kanados piliečių ir mažą jū
ros skautų skaičių (7). Bet liau
dies išmintis sako, juokiasi tas, i 
kuris juokiasi paskutinis. . i

Jau 1949 m. sausio mėn. 25 d. J po KK Vaidbto laivą sveikinokalais.

Operos solistė p. Z. Adomaitienė 
. \ Toronte

Vilniaus operos solistė p. Z. 
Adomaitienė po sėkmingo kon
certo Montrealyje lankėsi Toron
te. Viešėjo pas savo prietelius p. 
Ščepavičius, p. M. Pocienę ir p. 
Užupius. Gaila, kad solistei pa
kenkė Montrealio šaltas oras ir 
šia proga negalėjo torontiečius 
pradžiuginti savo sultingu mezzo 
sopranu, kurio torontiečiai se
niau du kartus turėjo progos gro
žėtis.

Solistė domėjosi lietuvių veik
la Kanadoje, lankėsi “Tėviškės 
Žiburių” redakcijoje ir apžiūrė
jo “Žiburių” spaustuvę.

Lankėsi solistas p. Stasys 
Baranauskas

Grįždamas iš Montrealio Ame
rikon mūsų stipriausias tenoras 
solistas p. Stasys Baranauskas, 
kuris dideliu pasisekimu keletą 
kartų koncertavo torontiečiams, 
trumpam laikui sustojo Toronte 
aplankydamas savo motiną ir se
sutę.

tai nustebo, sužinoję lietuvių j. 
■skautų pajėgumą. Jų kai kurie 
‘būreliai neturi dar plaukiojamų 
•pastatų. •
i Dviejų metų sukaktuvių proga 
iš.m. sausio 19 d. buvo suruošta 
arbatėlė, dalyvaujant jūros skau
tams ir skautėms bei jų bičiu
liams. KK Vaidoto laivo vadas ■ 
valt. B. Vaškelis trumpai pami- 

! nėjo nueitąjį kelią ir nurodė 
• ateities uždavinius. Iš svečių tar-

prisidėjus trims jūros skautėms, į Kanados rajono vadas j. skaut. 
įkuriamas j. sk. KK Vaidoto lai-i VI. Šarūnas, Kanados jūros skau- 
vas. Vadu išrenkamas valt. Br. į tų skyriaus vedėjas j. skaut. B, Į 
Vaškelis. Ir pradėta dirbti tyliai, Stundžia ir Vandenių laivo va 
bet ryžtingai; be pertraukų ir dė valt. B. Grabauskaitė.
abejonių. Be to. jūros skautai, priklausy-į

Išaušus pavasariui. įsigyjama darni Toronto lietuvių l .
motorinė valtis už 745 dol. Paky- j tuntui, aktyviai dalyvauja tunto i 
la pirmą kartą Kanadoje, o gal ir rengiamuose laužuose, minėj i-' 
visoje šiaurinėje Amerikoje ant mUose, sueigose. Tiek darbu, tiek 
plaukiojamo pastato Lietuvos jū- daina ir pasirodymais eina drau: 
ros Skautų vimpilas ir jos tri- ge petys į petį su sausumos bro- 
antras plaukiojamas pastatas —'liais vyčiais ir sesėmis.
spalvė. 1950 m. vasarą įsigyjama! Toronto jūros skautams linkė- 

I būrinė sloop tipo 300 dol. vertės • tina ir toliau sėkmingai dirbti, 
i valtis. Tobulėti vandens sporte ir kelti

bei skleisti Lietuvos varda sve
timtaučių tarpe.

Audrys.

Kanada normuos kainas
Žemės ūkio min. Gardiner pa

reiškė, kad nors kainų ir atlygi
nimų kontrolė esanti numatoma, 
bet žemės ūkio gaminių kainos 
nebūsiančios normuojamos.

Pertvarkė Kanados karo 
vadovybę

JAV pavyzdžiu, vasario 1 d. 
Kanadoje Įvestas visų ginklų rū
šių bendras štabas, kuriam su
bordinuotos visos karinės pajė
gos, kuriam taip pat pavestos ka
rinės pajėgos bei reikalai už Ka
nados ribų. Į šį naują postą pa
skirtas gen. Įeit. Foulkes, buvęs 
kariuomenės štabo viršininkas. 
Jo vieton paskirtas gen. Guy Si
monds, buvęs tautinės .gynimosi 
kolegijos viršininkas. Šioj o vie
ton paskirtas aviacijos vicemar- 
šalas F. R. Miller.

' Sugriuvo tiltas
Quebec per Three River Dup-_ kyti novelių rinkinį “Auksinių 

lessis vardo tiltas, kaštavęs 3 mil. vakarų daina”. Abi knygas auto- 
dolerių, vos 1948 m. atidarytas, rfus pasiryžęs dar šiais metais 
bet jau pernai pradėjęs irti ir 8 išleisti.
mėn. remontuotas, sausio 31 d.d 
sugriuvo. Pats premjeras, kurio 
vardu tiltas buvo pavadintas, 

[mano, kad tai sabotažo vaisius, 
bet kiti sako, kad ten buvę “per
daug taukų, permažai plieno”. 
Miesto majoras taip pat pareiškė, 
kad nesą jokių davinių sabota
žui konstatuoti. Per nelaimę žu
vo 4 asmenys.

Riadioaktyvus sniegas
Praeitą savaitę Ontario provin

cijoje iškritęs sniegas pasirodė 
esąs, radioaktyvus. Spėjama, kad 
tai vaisiai Nevadoje amerikiečių 
išsprogdintos atominės bombos.

— Otava. — Per praeitų metų 
11 .mėn. Kanada importavo už 
$44.400.000 daugiau negu ekspor- 

(tavo.
— Otava. — Prince Edward 

Island ir Newfoundland provin
cijos pasiūlė sąlygą, kad provin
cijos, norinčios įvesti pardavimo 
mokesčius, negalėtų imti dau
giau 3%, kad mokesčiai nebūtų 
imami nuo prekių pirktų kitose 
provincijose ir kad nebūtų daro-

įma skirtumo tarp pačioje provin
cijoje pagamintų prekių ir tarp iš 
kitur atvežtųjų.

Valančiaus raštų. “Tėviškės Ži-; 
burių” ir “Nepr. Lietuvos’ p.p.’ 
Redaktoriams už veltui įdėtus 
eglutės reikalais skelbimus.

Poniai E. Kardelienei ir Liet, 
mokyklų vedėjams p.p. Lukoše- 

salėje, kurių metu giedos op. sol. Įvičiėnei, Ališauskui ir Jankaičiui 
E. Kardelienė. 4 vai. iškilmingas už gražų mokyklų vaikučių pasi- 
minėjimas ir meninė dalis vyks rodymą eglutės metu.
vienoje iš gražiausių Plateau | Poniai St. Balsienei už paau- 
Hall 3710 Calixa — Lavallee Str. ‘kotas dvi taupymo dėžutes vai- 

Meninę dalį išpildys Montrea
lio geriausieji menininkai.

Jonas Nevardauskas 
““Užrūstintų Dievų” autorius, 
yra parašęs romaną “Generolas 

, Kosciuška”, kuriame vaizduoja- 
| ma 18 a. pabaigos Lietuva, Ame- 
\ rikos kovos dėl nepriklausomy
bės ir 1794 m. sukilimas.

i Autorius taip.pat baigia tvar-

Vasario 16 d.
Montrealio Ap. LOK kruopš

čiai ruošiasi minėti vasario 16 d. 
Minėjimas įvyks 1951 m. vasario 
18 d. 10 vai. iškilmingos pamal
dos įvyks Aušros Vartų parapijos

kūčių eglutei.
Vaikų registratoriams už gra

žų lietuvių vaikučių suregistra- 
vimą.

Poniai O. Motuzienei už pa
ruošimą užkandos eglutės pobū
viui.

P. Piešinos orkestro dalyviams 
už puikų grojimą šokiams.

Mieliems tautiečiams savo dar
bu prisidėjusiems pobūvio metu 
ir po pobūvio padėjusiems su
tvarkyti sales, būtent: p-lėms: M. 
Lukošiūtei ir Daniliauskaitei pp. 
A. Sakalui, P. Pečaičiui, Kačer- 
giui, Keturkai, Alg. Pilipaičiui,. 
Pr. Šimelaičiui, A Kudžmai, J. 
Lukoševičiui, nuoširdus lietuviš
kas ačiū.

Asmenims, kurių pavardžių 
nebegalėjome atsiminti, bet ku- 
rie savo darbu yra prisidėję prie

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Montre

alio liet, visuomenei, kuri, atsi
lankydama į pobūvį, prisidėjo 
prie eglutei padarytų išlaidų pa
dengimo, o ypatingai dėkojame:

Aušros Vartų parapijos klebo
nui kun. Kubiliui už nemokamą parengimo nuoširdžiai dėkojame, 
leidimą pasinaudoti parapijos sa
lėmis ir pasirūpinimą Kalėdų se
neliui rūbų. Kun. Vilkaičiui už
pakartotinai darytus bažnyčioje p. Br. ir L. Radzevičių šeima su- 
skelbimus eglutės reikalams.

Ponui Stropui už gražiai atlik
tas Kalėdų senelio pareigas.

Pp. Jadvygai ir Jonui Narbu-

KLS Montreal io sk. V-ba.

- KLS-gos Valdybos nario p.

silaukė dukrelės. Naujagimei 
greitai augti, o tėveliams ištver
mės auginti.

— G. ir H. Valiuliai susilaukė
tams už paaukotus 100 egzempl. pirmojo sūnaus, t

Rašytojai

ir šeimai, vyrui ir tėvui mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia
Kanados Liet. Rašytojų D-ja.

Didžiai Kanados lietuvių Kultūrininkei Rašytojai

Ddhi. Cnt
Vasario 16 d. minėjimas, 

bažnyčioje

Marijai AUKSTAiTh! ir sūnums
liūdesio valandą, mirus v 
jautos reiškia .

nuoširdžios užuo-

nilevičiūte, ‘J. Dementavičius
O. Baliūnaite, Ignas Ramonas
Lydia Mickiene ir Si. Škėma
Arija Klevinaite.

Susilaukė dukrelės , . -
Ponia Maurukienė-Kubertavi- ikiojimo sezonus padaro daug ke- 

čiūtė, Kauno valst. teatro aktorė, pi°mų iskilų.^aplanko Oakvil- 
šiomis dienomis Šv. Juozapo Ii-I1?’ Port Hope, Cobourg, padary- 
goninėje Toronte susilaukė duk-:^vam^ šimtus mylių^vandenimis, 
relės. Motina ir mažoji dukra T" 
jaučiasi gerai.

“Tulpės” svetainei
reikalinga padavėjas-a. Darbas 
nuo 5 vai. vak. iki 8 vai. vak. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais
nuo 12 iki 8 vai. vak. 750 Dun

das St. W. Tel. WA 0006.

spalvė. 1950 m. vasarą įsigyjama

Jūros skautai per abu plau-

Delhi, Ont. vasario 16 d. mi-‘ 
nėjimas bus vasario 18 d. 1.45 vai. 
p.p. Romos Katalikų bažnyčioje, 

i Per Šv. Mišias giedos p. K. Bag- ■ 
idonavičiaus vadovaujamas kva r- i 

Ui>o ite^as iš London. Dienai pritai- ■ 
S "aU u kytas pamokslas kun. V. Ru- 

! dzinkso. Prieš Šv. Mišias bus 
klausomos išpažintys. Bendra Šv. 
Komunija. Prašau visus gausiai 
dalyvauti pamaldose.

Klebonas.

LONDON, Ont.
Lietuvių pamaldos

London, Ont. lietuviams 
maldos bus vasario 11 d. 11

“Tėyiškės Žiburiai”

Nuoširdžiai lietuvybės kovotojai, rašytojai

jos vyrui mirus, giliausią užuojautą reiškia

įlš septynių jūros skautų išaugo 
iki 30, ir 1950 m. rugpiūčio mėn. 

i jūros skautės atsiskiria, sudary
damos j. skaučių Vandenių lai
vą su vade valt. B. Grabaus
kaite.

Dabar žiemos metu j. skautai 
nesėdi susidėję rankų. Ruošiasi 
teoriškai. Vyksta jūrininkystės

AUKOS “T. ŽIBURIAMS”
KVC, Toronto sk. . $25.—
J. Vasiliauskas, So. Bost.
J. Baužinskas, Brooklyn ..
J. Gurinas, Chicago
J. Urbonas, Windsor, Ont.
J. Krivickas, Vancouver ..
L. Vaštokas, London 
Anglija ..... .... .......... .-......

Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame.

“TŽ” Administracija.

1.04
1.20

1.00
1.00

0.50

KINO “CENTRE” mD^w-
Kasdien nuo 6 vai, vak. Jaukiai apšildyta •— grynas oras

• Ketvirtadienį — šeštadienį, vasario 8-10 d.
1. “ELEETS IN” - spalv. — su Betty Hutton, Dorothy Lamour
2. ADV. OF DON COYOTE — spalv. — su Richard Martin

Pirmadienį — trečiadienį, vasario 12-14 d.
1. RED HOUSE — su Edward Robinson, Judith Anderson
2. IF YOU KNEW SUSIE — su Edie Kantor ir Joan Davis

Filmą
Ateinantį sekmadienį, vasario 

11 d. 4 ir 8 vai. p.p. Šv. Elenos 
parapijos salėje (Dundas ir St. 
Clarens gatvių kampas) bus ro
doma Europoje gaminta filmą 
“Monsieur Vincent” su garsiuoju 
artistu Pierre Fresnay

pa- ! 
vai. i 

p. Z. Statkaus naujoj salėj 355 
Clarence Street. Vienkart bus re
liginis prisiminimas 16 Vasario. : 

Pamaldose gieda naujas miš-j 
rus p. Klemenso Bagdonavičiaus ; 
diriguojamas choras.

16 Vasario minėjimas 
Vasario 16 d. minėjimo oficia

lioji dalis bus vasario 18 d. 7.30 
vai. vak. p. Statkaus salėj. Bus 
kelios paskaitos. Pasirodys pirmą 
kartą naujas mišrus, p, muziko 
K. Bagdonavičiaus vedamas, 
choras. ,

Kanados Liet. .Sąjungos C. Valdyba.

Įžymią Kanados lietuvę, motiną ir rašytoją

ir jos sūnus — gyvenimo draugui ir tėvui numirus 
giliai užjaučiu

Juozas Kralikauskas.

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

Išnuomojamas vienas kambarys. 
Kreiptis telefonu ME 4570 po 

6 vai. vak.

AR JŪS PAGEIDAUJATE 5
pirkti namus;

Žemiau išvardinti namai parduodami Westone 
“Lietuvių Kolonijoje”:

. Nepailstančiai kultūrininkei . »

Rašytojai Marijai Aukštaitei ir jos šeimai 
liūdesio valandoje, mirus jų mylimam vyrui ir tėvui, gilią 
užuojautą reiškia

E. ir P. Alšėnai ir 
Alfonsas Augutis. ■

80% mokesčių mokėtojų, kurie tiksliai, pagal įstatymą, buvo 
» užpildę pajamų mokesčių blankus, gavo

$ 100.00
ir daugiau grąžinta 1950 metais

Žinoma, šiais metais ir Jūs galite būti laimingųjų tarpe. Pajamų 
mokesčių blankas užpildo ir kitus su mokesčiais susijusius rei

kalus sutvarko prityrę specialistai.
Užeikite arba parašykite

Jonas J. JUSKAITIS
Teisinės - Kalbinės Pagalbos Įstaiga

907 Dundas St. WM Toronto, Qnt, Canada. Telefonas PL 48801

Išnuomojamas kambarys vienam 
asmeniui, mergaitei ar vyrui 
Kreiptis 14 Churchill Ave. (prie 

Ossington).

Išnuomojamas vienam asmeniui, 
pirmam aukšte frontinis kamba
rys su pasinaudojimu virtuve. 
Teirautis telefonu MU 1214 nuo 

6 vai. vak.

MOTERŲ RŪBŲ SIUVĖJA 
N. ŠALKAUSKIENĖ 

persikėlė i 69 Essex St.
Bloor ir Ossington gatvių 

rajone •'

1. Dviejų aukštų plytų namas (prie miškelio) statytas 1937 me
tais, sklypas 125 pėdos x 125 pėdų. Apšildomas vandeniu.

Prašoma kaina — $9.000.
2. Vienaaukštis (Bungalow) — naujos plytų statybos. Trys mie

gamieji kambariai — moderniški.
Prašoma kaina — $ 11.000.,

3. Vienaaukštis (vienas kambarys virš garažo). Trys miegamie
ji kambariai. Namas labai gražus ir modemiškas — naujos* 
plytų statybos.

Vienintelis katalikų Kino Teatras Toronte LA SALLE
— 526 Dundas St. W.. netoli Spadina — 

Ketvirtadienį — šeštadieni, vasario 8-10 d.
1. WE WILL COME BACK — su All Star Castle. 2. ROSE OF

WASHINGTON. 3. OLD SWAP SHOP (komedija) 
. Pirmadienį — trečiadienį, vasario 12-14 d.
1. SFLOWING GOLD. 2. CRY MURDER (tik suaugusiems).
____________ 3. HOCUS — FOCUS (komedija)_____________

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

Prašoma kaina — $ 6.000

Mes turime Toronto mieste pasirinkimui daug kitų — senų ir 
nkujų namų. Kalbame: lietuviškai, latviškai ir slavų kalbomis.

Kreiptis: A. GARBENIS

H. M. DAVY & CO.
REALTORS

105 RONCESV ALLES AVE.
Tel. LA — 2763. LA — 6101, vakarais — KE — 53K1

Vertimai - Pamokos - Konversacijos
' Surašomi ir verčiami įvairaus turinio raštai į anglų kalbą. 
Duodamos anglų kalbos pamokos ir konversacijos pažengusiems

A.BAJORINAS

53 Oakwood Ave. Toronto, OnL Tcl. MElrosc 89'4
* «


