
lumiiiM
independent Lithuania

l~'~~ M "><'1 M ir'rr-- it i' M .... i^- , rirlt
į Už Lietuvos išlaisvinimąI Už ištikimybę Kanadai!

For liberation of Lithuania. For loyality to Canada! 

Leidžia Kanados Lietuvių Centro Taryba. 
Published by the Lithuanian League of Canada.

r Authorized as second class mail, Post Office Department, Ottawa. s* *
j Adresas: 3A — 4th Ave, Ville Lasalle, Montreal, P. Q. Canada. J
fa=====gfc.... . --K1 r =X=— 1t» w- ■ -at ...  It ----M———ml w ■ s

NR. 34 (177) KAINA 10 c. MONTREAL, 1950 m. RUGPIŪT IS - AUGUST 31 d. PRICE 10 c. X METAI

MAUKAS GRASINA TRECIUOJU PASAULINIU KARU
MASKVA DAVĖ ĮSAKYMĄ KINIJAI ĮSIKIŠTI Į KORĖJOS KARĄ?

— Strasburge išleista dėklą 
racija prieš Stokholmo deklara 
ciją. Ji smerjkia bet kokį karų 
kurstymą ir ruošimą.

— Kinijos pramonė, per
ėmus ją komunistams, visiškai 
suardyta. Darbininkai dėl ne
apsaugojimo darbo, šimtais 
žūsta.

— 109.000 JAV rezervo 
rių įtraukti į tikrąją karinę 
nybą.

ESTIJOS ŪKININKŲ 
SUKILIMAS.

„N L“ Bendradarbio lėktų-. 
Berlyno.

Kaip Berlyno „NZ“ pra ne
ša, Estijos ūkininkai pridėjo 
priešintis ir sukilk prieš prie
varta vykdomą ūkių koiektyvi- 
nimą. Neseniai ūkininkai kai
muose i j.ižtidė visus komutus- 
lus ir jiems prijaučiančius. Es 
. ..oš žemės ūkio ministro pava 
du t >'is E'-ijos sukilėlius pa
smerkė, juos puldamas Talline 
išeinančio „Rahva Haal“ laik
raščio puslapiuose už „buržu
azinį nacionalizmą“.

Galima nesistebėti, kad bet 
kurią dieną gausime naujų di 
dėlių žinių. Dabar jau nebus 
nuostabu, net ir eiliniam pilie
čiui, kuris nesidomi politikos 
smulkmenomis, kad bus pa
skelbia, jog jau prasidėjo Tre 
čiasis Pasaulinis karas. Tiek 
jau yra paruošia agresijai, kad 
visiems pasidarė aišku, jog 

sovietinis komunizmas, 
tai yra karas,

kaip ir fašizmas, nacizmas ar 
bet kuris kitas totalizrnas. 
Šiandien šios tiesos yra virtu
sios aksiomomis, tai yra tieso
mis, kuiios neraikalingos įro
dymų.

Ar gi neįdomu, kad Sovietų 
Rusijos atstovas Jakov Malik 
visą mėnesj JT Saugumo Tary 
bą iškankino ir nieko neleido 
veikti? Visas mėnuo bjauriau 
šio sabotažo ir tyčiojimosi iš 
tvikingųjų žmonių kantrybės.

Kyla klausimas, kam gi visa 
šita Sovietų Rusija daro? — 
Atsakymas gali būti tiktai vie
nas : Rusija : uošia karą, ši 
tiesa ypač bus aiški, kai prisi
minsime Ivluliko grasini-aus. 
Viename iš paskutinių Sauga
ms Tarybos pasėdžių,

Malikas ultimatyviai parei 
kaiavo ,|.ad is Korėjos bū 
tų atšauktos visos karo jė 
gos, nes priešingu atveju 

bus išplėstas karas.
O karo išplėtimas, savaime 

aišku, bus Trečiasis Pasauli
nis karas. Kaip praneša užsie
ninė spauda. Maliko grasini
mai jau pildosi. Paskutinėmis 
žiniomis, raudonosios Kinijos 
kariuomenė jau peržengusi 
šiaurinės Korėjos sieną. Esą 
šiaurinėn Korejon jau įėjusios 
4 armijos ir 6 armijos 
čios parnegtyje. ,

Pagal ankstyvesnes 
komunistų valdomoji 
Korėjai esanti pažadėjusi 150 
tūkstančių kariuomenės. La
bai gali būti, kad tas pažadas 
dabar jau realizuojamas. 
Sprendžiant pagal MaliĮko gra
sinimus, tai būtų padaryta 
Maskvos -įsakymu.

Kaip ten bebūtų, karo išplė
timo pavojus nepaprastai- yra 
padidėjęs. Nekalbant apie Ma 
liko grasinimus, Maskvai pa
spaudus,

komunistinė Kinija Ame
rikai yra pareiškusi reika
lavimą išvesti iš Formo- 

zos vandenų septintąją 
eskadrą,

priemonėmis. Todėl Europos 
Taryba, pirmadienį baigdama 
posėdžius, nutarė savo senesnį 
nutarimą — sudaryti visos Eu
ropos kariuomenę — papildyti 
būtinu vienos karo vadovybės 
reikalingumo nutarimu. Tai
gi: Europa, akyvaizdoje baisių 
karo pavojų, kurie atslenka iš 
Rusijos ir jos vadovaujamų sa

telitų pusės, būti vieninga ir 
ruoštis gintis bendromis jogo
mis — sudaryti visos Europos 
bendrą karinę jėgą ir tą jėgą 
pavesti vienai vodovybei.

Tai yra svarbiausia, kas pra 
ėjusią savaitę paaiškėjo trptau 
tinėje arenoje. Ir tai verčia 
mus budėti ypatingu budru
mu. (k). ka- 

tar

esan-

žinias, 
Kinija

Politinis veidrodis
lų „Nepriklausomai Lietuvai“ 
teikiamą leidimą.

Mūsų bendradarbis p. fir. 
Aušrotas yra buvęs Vokietijo
je „Lietuvių Žodžio“ redakto
rius, daugelio JAV laikraščių 
bendradarbis. Atitraukdamas 
nuo tiesioginio darbo valandas 
jis mums teikia aktualiausių 
žinių. Už tai p. B. Aušrotui 
priklauso mūsų didelė padėka.

Lietuvos vienkiemis, kuriuos dabar okupantai naikina, nes 
visus žmones varo j naujosios baudžiavos dvarus—kolūkius.

Korėjoje vyksta kruvinos kovos
Naktongo upės linija Korė- Amerikai ir Korėjai neužteks 

joje įeis į istorinių mūšių eiles. 
Yongdok, Pohang, Taegu, Ma 
san, ties kuriais eina jau kelin 
ta savaitė kieti ir nealaidūs mū 
šiai, tai vardai, kuriuos kas
dien kartoja spauda, radijas ir 
milionai žmonių. Šitų vardų 
vietovės štai jau kelios savai
tės kai dega karo ugnyje.

Kovų vaisiai permainingi, 
bet neutralizuoja vieni kitus, - 
todėl frontas laikosi be žymes 
nių kitimų.

Jungtinių Tautų Organizaci 
jos ir Korėjos respublikos jė
gos tiktai ginasi. Bet jas dide
le jėga ir baisiu spaudimu puo
la komunistinės jėgos. Jau šim 
tai tūkstančių komunistinės 
pusės siunčiamų į ugnį žmonių 
čia atidavė gyvybę. Naujais 
ir naujais pulkais varomi, jie 
čia gula nuo JTO ir Korėjos 
respublikos pasipriešinimo. 
Komunistai žmonių nesigaili, 
ir siunčia tiesiai į mirtį. Komu 
nistai laikosi nusistatymo, kad

šovinių, parako ir kulkosvai
džių sunaikinti visus komunis
tų turimus žmones. Juo dau
giau prieš pietinę Korėją bus 
pasiųsta žmonių, juo greičiau 
išseks Korėjos ir Jungtinių 
Tautų Organizacijos šovinių 
ir ginklų atsargos ir tada jie 
laimės. Prieš kultūringų ir 
žmogaus gyvybę branginančių 
tautų ginklus, sovietai siunčia 
žmones. Todėl ir Korėjos 
įas darosi vis kruvinesnis.

Naktong upė pasruvo 
krauju.

Sovietų spaudimui pasiprie
šinti į Korėją, antradienį, rug
pjūčio 29 d., atvyko Anglijos 
sausumos kariuomenės dali
nys, vadovaujamas generolo. 
Laukiama atvykstant Turkijos, 
Belgijos, Siamo, Australijos, 
N. Zelandijos, Prancūzijos ir 
kitų ruošiančių bei siunčiančių 
sausumos kariuomėmę, jėgų.

.Jsi'kūrę ties 38 lygiagrete, 
pietiečiai gerokai

ka-

bombardavo šiaurinės 
Korėjos

karinio tiekimo ir ginklavimosi 
objektus, kas ypač nepatiko 
komunistams. Praėjusią savai 
tę JTO laivai paskandino dau 
gelį šiauriečių laivų. Dėl to 
ypač nervinasi Maskva. Bet 
frontas, tiktai su nežymiomis 
atmainomis laikomas senoje Ii 
nijoje.
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kuri, prezidento Trumano pa
reiškimu, turi neutralizuoti čia 
nesusipratimus, ligi nurims Ra 
miojo vandenyno srityje konf
liktai. Savaime aišku, kad Ma 
liko grasinimai turi organinį 
ryšį su Kinijos reikalavimais.

Trumanas, beje, labai atsar
gus šia prasme. Jis turėjo neu 
tralizuoti gen. MacArthuro 
pertoli einančius pareiškimus 
ir pasakyti, kad JAV neturi 
jokių teritorinių ketinimų For 
mozos atžvilgiu ir, be to, sutin 
ka tą klausimą spięsti Jungti
nių Tautų Organizacijos rė
muose.

Taigi, priešingai Maliko ul- 
timatyvinei politikai, Truma
nas pasiryžęs taikiu būdu 
spręsti visus opius klausimus. 
Tiktai priešingoji pusė yra to
kia agresinga, kad kitos kal
bos nežino, kaip tiktai reikala
vimus.

Šie faktai aiškiai sako, kad 
agresijos išplėtimo pavo
jus paskutinėmis dieno
mis yra labai ir (abai pa

didėjęs.
Per paskutinę savaitę labai 

sutirštėjęs virš visos žmonijos 
komunistinės agresijos pavo
jus verčia visus susirūpinti ir 
skubintis ruoštis apsigynimo
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Copyright žinioms turi specia-

(Pro naujausią Newsweek periskopą^ 
šaukti aktyvion tarnybon bet 
kuriuo momentu. Teisiškas 
aiškinimas, kad 11-sis Pasauli
nis karas niekada nesibaigė.
Medicinos pagalba mobilizuo

tųjų nariams?
Gynybos departamentas ty

liai svarsto pianą, kad sudary
tų „privatų draudimą“ apmokė
ti ligonines ir gydytojus už mo 
bilizuotųjų šeimų narius. Ame 
rikos medicinos draugija tam 
pritarianti.

Apgailestauja.
Irako kurdų giminių vado

vas Mullah Mustapha Barzani, 
kuris pervedė 1.500 savo kur
dų 1947 m. per Irano linijas į 
Sov. Rusiją, dabar pareiškė ap
gailestavimą. Jis siunčia laiš
kus;, kad yra pasisotinęs sovie
tų kurstomu kurdų nacionaliz
mu ir grįžtų atgal, jeigu būtų 
pakeista jo galvos kaina.

Atgyja laivynas.
Laivyno vadovybė sulaiko 

žinias apie jos laivų judėjimą 
ir laivyno didinimą lėktuvne
šiais, kreiseriais, naikintojais 
ir kitais laivais, paimtais iš at 
sargos. Galimas dalykas, kad 
ligi pvasario karo laivynas bus 
padvigubintas. Tarp kita ko, 
Laivyno S-ga atšaukė savo „ka 
ro paliaubas“ su gynybos mi- 
nisteriu Johnsonu ir veda pro
pagandą už laivyno didinimą...

Kariškos žinios.
„Viršžaibinė planavimo gru

pė, sudaryta gen. Eisenhovc- 
rio 1947 m. užplanuoti karą 25 
metų pirmyn laikotarpiui, ra
miai užbaigė savo darbą. Jai 
yra paskirti griežtai slapti pro 
jektai. . .

Gynybos ministerija yra, 
kaip ir W. Churchillis, nuomo
nės, kad’JAV atominių bombų 
bazės Anglijoje nėra pakanka
mai saugojamos. Reikia dau
giau priešlėktuvinės artileri
jos, radaro ir sprausiminių nai
kintojų.

Vietoj Korėjos Formozai.

Nesusipratimas Vašingtone.
Žiežirbos skraido tarp užs. 

reikalų minister ijos ir preky
bos departamento, kas yra at 
sakingas už šį dar nepaskelb
tą nesusipratimą: viena N. Yoi 
ko f-ma paprašė prekybos mi
nisteriją ir gavo leidimą išvežti 
molybdeno metalo 100.000 dol. 
vertės į D. Britaniją. Laivui 
esant pakeliui, gautas praneši
mas, kad angliškoji b-vė šį me
talą ruošiasi perduoti vienai so 
vietų b-vei. Rusija labai reika 
linga šio metalo aukštos koky
bės plieno gamybai ir už tai 
gerai mdka. Prekybos d-tas 
aiškina, kad laiku įspėjęs Lon
dono pasiuntinybę, o Užs. rei
kalų ministerija atsakomybę 
primeta prekybininkams. Ta
čiau molybdenas buvo nusiųs
tas į Rusiją.

Tebelaikomi mobilizuotais.
Šis pranešimas gali sukrėsti 

JAV armijos ir karo aviacijos 
atsargos karininkus, dalyvavu
sius Jl-jame Pasauliniame ka
re, kurie buvo atleisti, bet nie
kada neatsisakė karo meto pa
tento (atseit, turėto laipsnio). 
Pentagono teisininkai išknisė 
ir patvarkė, kad karininkų pa
tentai galioja „šešių mėnesių 
laikotarpiui“. Jie gali būti pa-
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KANADOS VIEŠOJI OPINIJA VERTINA LIETUVIŲ 

NUSISTATYMĄ
vyzdys patartinas pastudijuo
ti ir kitoms tautoms.

GELEŽINKELIŲ STREI
KAS TĘSIASI.

Kanądos geležinkeliečiai te- 
bestreikuoja. Bandymai susi
tarti dar neduoda vaisių. To
dėl Kanados parlamentas tre
čiadienį priima įstatymą, ku
riuo bus išspręstas streiko 
klausimas.

32(175) 
Lietuvos4 ‘ 
„Kanados Lietuvių Bendruo
menės atsišaukimas dėl karo 
Korėjoje ir su juo susietos tarp 
tautinės būsenos“ ‘ gavo gyvą 
įvertinimą Kanados spaudoje. 
Didžiausis Montrealio anglų 
dienraštis „The Gazette“ rug
pjūčio mėn. 29 dienos laidoje 
įsidėjo visą perdėm pareiški
mą ir jį palydėjo- vedamuoju, 
kuriame sako, kad lietuvių pa-

„Nepriklausomos 
numery įdėtasią.

Maskva atominei gamybai sudarė „Urano respublika“
NL“ BENDRADARBIO PRANEŠIMAS ORO PAŠTU Iš BERLYNO.

Rusų zonos komunistai pra
dėjo šaukti, kad 17 milionų zo
nos gyventojų pasirašė peticiją 
prieš atominę bombą. Bet jie 
nė žodžiu neužsimena, kad iš 
rusų zonos atominės bombos 
gaminimui milionai tonų urano 
rūdos išgabenta ir nesustoja- 
mai gabenama į Rusiją.

Maskvoj 1947 m. įsteigta 
spalvuotiems metalams ieškoti 
ir eksploatuoti „akc. bendro
vė“. Savo skyriui, esančiam r u 
sų zonoj, ji iškabino „Wis- 
mut“ iškabą. Šis skyrius tie
sioginiai priklauso Sov. Sąjun
gos ministerių tarybos užsie
nyje esančių turtų valdybai. 
„Wismuto“ rusų zonos skyrius 
turi 15.000 tarnautojų, aptar 
liaujančių urano kasyklas. Sak 
sonijoj, Aues apylinkėj, ji pra
dėjo pirmuosius kasyklų dar
bus, kurie šiandien jau pasiekė 
Tiuringiją.

Šiuose vis labjau plečemuo- 
se ftasyklų plotuose veikia Ru
sijos gynybos ir vidaus reikalų 
ministerijos leidžiami įsakai ir 
įstatymai ir joks sovietinės Vo 
kietijos įstatymas galios čia ne
turi. Maskvoj išleistų potvar
kių ir įstatymų vykdymu rūpi

nasi 5.000 atsiųstų emvedistai 
(MVD); kurie turi „kalnų po
liciją“ ‘ ir „kalnų kriminalinę 
policiją“. Maskvinė komunis
tų partija turi savo tiesioginį 
kasykloms [kontrolierių— pulk, 
leitenantą Einbinderį, pagarsė
jusį savo drąstiškom priemo
nėm jam pavestoje „Uralo rse- 
publikoj“ laikomų vergų at
žvilgiu. Be leidimo iš kasyk
loms skirtų plotų niekas neturi 
teisės išvykti. Čia dirba prie
vartos darbus 390.000 darbinin 
kų.

Kasyklų finansavimu, nors 
tai yra rusų „akcinė benjidro- 
vė“, ir darbininkų parūpinimu 
tenka rūpintis sovietinei rusų 
zonos „vyriausybei“‘. „Wismu 
to“ bendrovė brošiūromis ir at
sišaukimais kviečia siekiančius 
gerų uždarbių vykti savano
riais į kasyklas. Nėra kalbos, 
kad tai tuščiom nueina. SĖD 
profesinės sąjungos, FD 
(komjaunjmas): savanorių
klausimą išsprendžia daug 
lengviau: — „tautinei sąžinei 
abejingus asmenis“ ‘ pašalina iš 
darboviečių. Kai šie darbo įs
taigose kreipiasi pašalpų, 
jiems pasiūloma vykti į kasyk

las. Vykti atsisakius, atima
mos maisto kortelės ir grąso- 
ma kalėjimu. Yra pramonės 
įmonių, įkurioms šiuo būdu pa
vyko iš darbininkų ir tarnauto
jų tarpo 40 proc. „savanorių“ 
surinkti. „Savanoriais“ tinka 
abi lytys, jei sukako 17 me
tų ir nemažiau kaip 50 proc. 
darbingi. Kasyklose atlieka 
baudas ir kriminaliniai nusi
kaltėliai. Prie tokių priskiria
mi ir toki, kurie „nusikalto 
prieš valstybę“. Jie dirba dova 
nai. „Savanoriai' ‘ — iš dešim
ties tūkstančių vienas — už 
šešlinką ar aštuongubą normų 
išpildymą pasiekia 1400 mar
kių per mėnesį. Paprastas „sa
vanorio“ uždarbis sukasi apie 
350 markių. Uždarbio vegeta- 
vimui vos užtenka.

Radioaktyviųjų spindulių dė 
ka, kiek padirbėjus, organizme 
pradeda reikštis votys, prade
da gesti plaučių audiniai. Pa
sėka — plaučių vėžys.

Darbas trim pamainom: vie
na pamaina kasyklose, kita pa
keliui į barakus ir atgal, o tre
čia — „guli savo lovoj“. Tai 
žinant, nenuostabu, kad didelis 
abiejų lyčių kalnakasių skai

čius; išlindę iš šachtų susimeta 
į valstybines smukles. 31,5 
markių vertės iš melaso gamin 
tos degtinės butelis sutaupo 
dviejų valandų kelionę į bara
kus ir atgal, jei diena pasitai
kė po uždarbio išmokėjimo. To 
kiomis dienomis, kaip teigia at
bėgusieji, „Urano respublikos“ 
vaizdas primena Sodomą ir Go 
morą. Algis V.

WALACE NUSIGRĮŽO NUO 
MASKVOS

„Progresyviųjų“ partijbs 
Amerikoje kūrėjas ir vadas H. 
Wallace, parašė straipsnį, ku
riame pripažįsta savo klaidas. 
Dabar jis Įsitikinęs, kad Mask
va pradėjo Korėjos karą, kad 
Maskva kursto karus ir yra di
džiausis agresorius. Maskva 
atsisakė sutrukdyti Korėjos ka 
rą ir jį remia. O jo partijos bu 
vę draugai aklai klauso Mask
vos ir yra JAV neištikimi ir pa 
vojingi.

— Europos Taryba vienbal 
šiai priėmė Šumano plieno ir 
anglies pramonės subendrini- 
mo projektą.

— Urano daug rasta Angli 
jos Wallese.

Taikos meto tiekimai pagal 
pagalbos planą, turėję vykti į 
Korėją, dabar nukreipiami į 
Formozą. Penki laivai su trą
šomis ir vienas su medvilne pa 
siekė Formozą pirmomis karo 
savaitėmis.

JAV busimasis biudžetas.
Busimasis 1952 metų JAV 

biudžetas, pagal dabar turimus 
duomenis, sieks apie 75 miliar- 
dų dolerių.

Balkanų degtuvas.
Pagal tikras žinias Maskvos 

Balkanų satelitai yra daugiau 
negu padvigubinę savo armi
jas, leistas pagal taikos sutar
tis. . .

Negailestingi valymai Bul
garijos komunistų partijoje iš
metė daugiau kaip 92.000 buv. 
narių, daugumoje provincijos 
pareigūnus. Ligi dabar šie va
lymai palietė 400.000 komunis
tų. .

Ateina žinios, kad Rumuni
ja ir Bulgarija yra išnokusios 
Sov. Rusijos prisijungimui. 
Maskva visada tai galėtų pa
tvarkyti, bet ligi dabar ji mato 
sau daugiau naudos iš taria
mos tų kraštų nepriklausomy- 
bėsu Br. Aušrotas.
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$4.50 Other Countries............
$5.00 Australia ..........................

Paieškojimų kaina $

$4.00
$4.50
$5.00 
1.00.

Pirmasis
Vokiškoji, lietuviškoji ir 

amerikoniškoji spauda gana 
plačiai aprašė Klaipėdos kraš
to vokiečių suvažiavimą, kuris 
prieš kelias savaites įvyko Ha
novery, vakarinėje Vokietijo
je.

Kaip žinoma, vakarinėje Vo 
kietijoje veikia speciali Klaipė 
dos krašto vokiečių organizaci 
ja, kuri rūpinasi, deja, ne tik
tai to krašto vokiečiais, bet, 
kas mums svarbiausia, lietu
viais. Vokiečiai jiems jau išti
kimi, tai jie žino, kad jie nie
kur penuklys. Bet visai kas ki 
1a yra lietuviai, kurie, kaip tei 
sėtieji krašto šeimininkai bei 
pagrindiniai jo gyventojai, la
bai svarbu turėti savo pusėje.

Ir vokiečiai nesnaudžia. Vej 
kia jų tam reikalui sudarytoji 
organizacija, kuri turi daugy
bę padalinių. Nenuostabu, kad 
Hanoverio suvažiavime dalyva 
vo per tūkstantį asmenų. Ši or
ganizacija visokiais būdais 
stengiasi užverbuoti lietuvius į 
savo organizaciją. Tam reika
lui naudoja visas priemones: 
kur galima, geruoju įrašydina; 
kur to nepakanka, naudoja dar
bo ir pragyvenimo davimo prie 
mones; kur ir to nepakanka, pa 
naudoja grąsinimus, įkalbinėji 
mus, įtikinėjimus; vaikus ap
rūpina mokslo priemonėmis, 
knygomis ir taip toliau. Lei
džia prieškarinį laikraštį „Me- 
meler Dampboot1“. žodžiu, 
nors Klaipėdos kraštas ir da
bar yra Lietuvos dalis, bet vo
kietininkai deda visas pastan
gas suagituoti žmones vokiečių 
naudai, patraukti juos savo pu 
sėn ir juos laimėti vokiečių tau 
tai ir būsimai VaĮkietijai.

Maža to. Vokietininkai grie 
biasi, mūsų tūlų tautiečių po-

skambutis
žiūriu, sakytume, tiesiog kvai
lų dalykų. Štai, tame suvažia
vime Klaipėdos krašto vokie
čių vadas, buvęs to krašto Di
rektorijos pirmininkas, dr. 
Schreiber* ią, pranešė, kad jis 
Klaipėdos krašto reikalais važi 
nėjęs. . . Londonan ! Žinoma, 
„net (pas savo kameradus. Jis 
klebeno Anglijos valdžios du
ris, kad „užtartų“ Klaipėdos 
krašto gyventojus, kad pabotų 
jų valios.

Štai, tauteičiai, mums pirma 
sis skambutis.

Aš nekalbėsiu, kokio kaltini- 
U|imo ir kokios bausmės susi
lauks tie, kurie taip baisiai ver 
tina Mažosios Lietuvos Tary
bos svarbumą. Bet pasakysiu 
viena, kad mes visi baisiai nu
sikalsime prieš Tautą ir prieš 
Lietuvos valstybę, jeigu mes 
visi taip pro pirštus žiūrėsime 
•į Mažosios Lietuvos reikalus. 
Mums reikia visomis galiomis 
dėtis prie Mažosios Lietuvos 
Bičiulių organizacijos,' steigti 
jos skyrius ir patiems labai do
mėtis tuo reikalu.

Ar gi mes tokie menki ir ne 
pajėgūs, kad net atsisakome 
teisių į lietuviškąsias žemes, 
kurios buvo lietuvybės lopšiu? 
Kodėl mes negajime bent iš ki
tų pasimokyti?

Šia pačia proga labai džiugu 
buvo skaityti JAV lietuvių 
spaudoje ,kad Omahos mieste 
įsikūrė pirmasis Mažosios Lie
tuvos Bičiulių draugijos sky
rius. Bet gi kur mūsų didžiosios 
kolonijos — Toronto, Winni
peg, Vancouver, Hamilton ir 
kiti?

Tautiečiai, nepraleiskime lai 
ko, nes jis mūsų tikrai n(epa- 
lauks ! Pirmasis skambutis jau 
duotas! J. Kardelis.

Šį! m. rugpjūčio mėn. 9 d„ po ilgos ligos ir sunkių ope
racijų, Kolumbijoj, Bagotos mieste, mirė mano bran

gus vyras
INŽ. VYTAUTAS RIMGAILA.

Palaidotas rugpjūčio mėn. 10 d. Bagotos kapinėse.
Liūdintižmona.

Maskvos Kremliuje didysis 
sovietinės Rusijos sovietas (ta 
ryba)| patvirtino Lietuvos 
aneksiją, kuriai suteikta „ketu 
rioliktos socialistinės Lietuvos 
taiybų respublikos“ vardas. 
Bet tai buvo forma. O faktinai 
Lietuvoje niekas nieku nepasi 
keitė. Lietuva gyveno karinės 
sovietų Okupacijos dienas. 
Raudonajai armijai Lietuvą 
okupavus,

Lietuvoje visur ir perdėm 
šeimininkavo rusų admi

nistracija.
Nekalbant apie finansus, 

ūkį, pramonę, kurie iškart bu
vo paimti Rusijos žinion, net 
meno reikalai susilaukė komi
sarų, kurie savaip tvarkė ir rne 
no reikalus,

Štai keli būdingesni tos oku 
pacijos faktai:

Rugpjūčio 13 d. suimti Ame 
likos lietuvių pinigais ir pačių 
Amerikos lietuvių vedamos au 
dimo „Drobės“ bendrovės sa
vininkai bei vedėjai — Šimai
tis, Strimas, Daugirdas, Žos
tautas suimti ir pasodinti i ka
lėjimą už tai, kad akcininkam 
išmokėjo jiems prliklausan|čius 
už akcijas dividentus. Jie buvo 
ilgai tampyti po kalėjimus ir 
galų gale pasodinti į Praveniš 
kių priverčiamųjų darbų kon
centracijos stovyklą, kurioje 
1941 m. birželio 26 dieną visus 
.nužudė sovietų kariuomenės 
sargybos. „Drobė“, reikia pa 
sakyti, per palyginti trumpą 
laiką labai gražiai susitvarkė ir 
gamino gedąs medžiagas, ku
rios konjkuravo užsienines me
džiagas „Drobės“ b-vei kapi
talą akcijų pavidale sudėjo 
Amerikos lietuviai.

Labai būdingas, okupacijos 
fone, buvo

Lietuvos mokytojų suva
žiavimas.

Jaunimo auklėjimas okupan
tams ypač rūpi: išnuodyti iš 
lietuvių širdžių tėvynės melę ir 
pajungti juos paklusniai tar
nauti okupantui, yra pirmasis 
jų tikslas ir uždavinys. Todėl 
visos Lietuvos mokytojų suva
žiavimui okupantai skyrė labai 
didelį dėmesį. Į suvažiavimą, 
kuris vyko didžiojoje .Kauno 
sporto halėje, talpinančioje per 
10 tūkstančių žmonių, susirin
ko visi okupacijos pareigūnai, 
kurie geruįpju ar piktuoju grą 
šiuo mokytojus paklusti okupa 
cinei valdžiai ir pildyti jos rei 
kalavimus. Ir nežiūrint visų
KK

stengiasi sudaryt įspūdį, kad 
Vilimukas primuštas pikniko 
metu ir lietuvių. . .

Mes nepateisiname bet ko
kio žmogaus primušimo, bei 
mes visų pirma nepateisiname 
tų, kurie tą žmogų nugirdė ir 
pasiuntė muštis, — tai „LB“ 
komunistų, kurie patys mušė, 
o dabar rėkia.

Piktas prasimanymams ir 
akiplėšiškas melas yra, kad per 
garsiakalbį buvo kurstomos 
muštynės, kadangi viskas buvo 
atvirkščiai. Betgi šitą komu
nistinį melą gali patvirtinti 
šimtai žmonių. Kodėl tat „L 
B“ meluoja? Nebent Maliko 
pavyzdžiu: meluok daugiausia 
— gal kas nors ir patikės?

Aplenkdamas šimtus dalyva 
vusių pikietavime, „LB“ kim
ba prie atskirų asmenų. Jam 
užkliuvo net Kardelienė. Tik
tai nutyli, kad ji niekam nieko 
nesakė, išskyrus p. Braknį, ku 
ris pats prie jos priėjo ir pra
dėjo kalbinti: esą „jūs mus va 
dinate kaimo bernais“, į ką ga
vo atsakymą, jog „taip nevadi 
name, nes mes patys esame iš 
kaimų“. Toks buvo pasikalbę 
jimas, kurį girdėjo keli žmo
nės. Bet ar „LB“ rūpi tiesa?

O tiesa yrą ši: dalyvavo pi- 
kiete lygiomis nauji, lygiomis 
senieji lietuviai. Muštynes pro 
vokavo „LB* ‘ rėmėjai ir jie pra 
skėlė ukrainiečiui galvą. Vili
mukas apmuštas po pikietavi- 
mo ir ne lietuvių, bet ukrainie
čių ir jų aikštėje. Jis buvo pri 
girdytas komunistų ir jų už
siundytas. Visa kita, ką rašo 
„LB“, yra melas, prasimany
mas ir kurstymas tarp senųjų 
ir naujųjų lietuvių neapykan
tos.

graudenimo ir giasinimo prie
monių, mokytojai, baigdami su 
sirinkimą, visi, kaip vienas, už 
traiį'kė Lietuvos Himną: „Lie
tuva, Tėnyne mūsų“. . . Oku
pantai ir lietuviai komunistai, 
raudonuodami ir žaliuodami iš 
pykčio, susikniaubę sėdėjo, kai 
visi mokytojai, kaip ąžuolų gi 
ria, sustojo ir, kaip niekuomet, 
antuziastingai ir vieningai gie
dojo Himną. . . Tai okupantui 
buvo didele ir netikėta staig
mena. Šio suvažiavimo gaisas 
nuėjo nįe tiktai per visą Lietu
vą, bet ypatingai nemaloniu 
aidu atsiliepė ir Maskvoje. . .

Rugpjūčio 19 d. Lietuvoje 
pradėtas vykdyti „Socialistinis 
lenktyniavimas*‘, kuriuo darbi
ninkai pradėti reikalauti už tą 
patį atlyginimą nuveikti dvigu
bai daugiau darbų. Žinoma, 
toks darbas darbininkus išse
mia, išvargina ir išnaudoja, nes 

už tą dvigubą ir trigubą 
darbą niekas pridedamo 

mokesčio nemoka.
Nenusikratydami iliuzijų, 

kad Lietuva galės turėti kokią 
nors autonomiją, „Liaudies vai 
džios* ' ministerial darė tūlų nu 
tarimų, lyg ko tikėdamiesi. To 
dėl buvo nutarta įsteigti Že
mės bankas (rugpj. 21 d.) su 5 
milionų litų kapitalu. Bet tas 
bankas, žinoma, nebuvo įsteig
tas ,nes. . . nebuvo kam duoti 
paskolų: visi ūkiai buvo nusa
vinti ,ir niekas neturėjo teisės 
gauti paskolos.

Rugpjūčio 24 d. panaikintas 
Finansų ministerijos Užsienių 
piekybos ir Muitinių departa
mentai, nes visa tai pasiėmė 
Maskva. Panaikintos ir Lietu
vos muitinės, nes Rusijos val
dininkai perėmė ;kontrolę visų 
muitinių. Ir taip kiekvieną die 
ną Lietuvos žmonės vis 
davo ką nors nauja apie 
vos nepriklausomybės 
panaikinimą.

Tiksliai neatsimenu, 
dieną, bet tai buvo rugpjūčio 
mėn. pirmomis dienomis, — iš 
išėjau iš ligoninės. Kaikurios 
mano žaizdos po operacijos 
dar kraujavo. Man dar reikėjo 
gulėti ligoninėje ir gydytis, bet 
aš jau neturėjau lėšų. Išeida
mas iš ligoninės, sumokėjau 
veik paskutinius 110 litų. Gy 
dytojo patarimu, turėjau da- 
baigti gydytis namie.

Namie buvau vienui vienas. 
Buvo nyku ir skaudu: likau be 
darbo, be sveikatos ir be atei
ties perspektyvų.
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Didžio skausmo valandoje, mirus
ADV. LIONGINUI INDREIKAI, 

ponią Indreikienę, dukrą Meilą ir sūnų Gerą, giliai už
jaučia ir dalinasi Jūsų skausmu

Juozas Parojus.

KOMUNISTAI MELUOJA IR PROVOKUOJA
Tai yra neginčijama tiesa. 

Komunistai tiesos nemėgsta. 
Jie visur meluoja. Meluoja jie 
ir apie „Liaudies Balso“ pik
niko Montrealy pikietavimą 
Visas paskutinis „Liaudies Bal 
so“ numeris skirtas tiktai me
lams, prasimanymams ir piovo 
kavimui neapykantos 
lietuvių prieš naujai 
sius.

„Liaudies Balsas“ 
kad pikietavimas buvo nukreip 
įtias prieš įkomunistus ir ne 
prieš ką kitą ir kad pikietavi
me dalyvavo nemažiau senųjų 
lietuvių, nego jo keikiamųjų di 
pūkų. Yra faktas, kad pikieta 
vimui vadovavo lygiai senieji 
lietuviai, kaip ir naujieji.

Kilikevičius, Progresyvis, Z. 
J. ir visi kiti, kurie prirašė visą 
„LB“ numerį vien apie pikie
tavimą, kaltina dypukus. O 
tuo tarpu, kas gi pradėjo muš
tynes, jeigu ne „progresyvie
ji“ ? Kas< gi mėtė baitais, ar 
ne „progresyviųjų“ pačįps? 
Kas gi įsilipęs į medį laidė į 
lomiai /besivaikščįojančius 
žmones obuoliais, jeigu ne liau 
džia balsininkai? Kas praskė-

senų, ji] 
atvyku-

nutyli,

lė ukrainiečiui buteliu galvą, 
ar ne dūkstanti komunistė su 
mėlynu švarkeliu? Kas kilnojo 
sijonus ir rodė storas kūno da
lis, ‘kas rodė liežuvius ir nosis, 
jeigu ne „Liaudies B.“ rėmė
jai? Visa šita komunistai nu
tyli.

Faktas gi yra kad „Liaudies 
Balso“ rėmėjai buteliu pramu
šė ukrainiečiui galvą ir tas su
ki uvintas atbėgo pagalbos ieš
koti i „NL“ pikniką, kur gavo 
vandens nusiplauti ir rankš
luostį nusišluostyti. Ir ar rei
kia stebėtis, kad ukrainiečiai, 
keršydami mušeikoms, primu
šė priekabiaujantį St. Vilimu- 
ką? Bet g i,LB“ tą nutyli. Nu 
tyli, kad tai įvyko ne pikieta- 
vimo metu ir ne pas lietuvius. 
Nutyli, kad jį komunistai pii- 
iesškojo priekabių ir pats aki
plėšiškai provokavo muštynes. 
Nutyli, kad jį komunistan pri
girdė ir girtą pasiuntė į „NL‘ 
pikniką, aprūpinę iš anksto po 
licininlku. Nutyli, kad „NL“ 
piknike ir bendrai lietuviai jo 
nei pirštu nepakliudė.. Nutyli, 
kad jis pats puolė ukrainiečius 
jų pikniko vietoje. Jie, tnatfc

PRIE9GNIMO FAKTAI
Tik vieną vakarą, kai jau bu 

vo sutemę, kažkas paskambino 
prie durų. Atidariau. Prieš 
rųane stovėjo du mano nema
tyti asmens. Vienas jų prakal
bėjo lietuviš'kai. Pasisakė no
rį su manimi pasikalbėti. Kai 
aš juos paprašiau į kambarį, 
antrasis pasiteiravo, ar aš kal
bąs rusiškai?

— Taip, kalbu, — atsakiau,
— Tai mes Tamstos šian

dien ųetrukdysime: aš pas 
Tamstą užeisiu ryt vienas, — 
paaiškino rusiškai kalbantis ne 
pažįstamasis, ir abu išėjo.

Rytojaus dieną, ir gi sute
mus, vėl paskambino. Pasiro
dė vakarykštis svečias nebuvė
lis. Jis jau be ceremonijų, ir 
nekviečiamas, žengė į kambarį. 
Išsiėmė bilietą su foto ir man 
parodė. Jo pavardės tiksliai ne 
atsimenu, regis, buvo kažkoks 
Nikolajevas, bet aiškiai buvo 
parašyta, kad tai yra NKVD 
agentas.

Ir prasidėjo...
— Jūs žinote, kad Sovietų 

Sąjunga yra teisinė valstybė, 
— pradėjo jis išmoktą įžangą. 
— Tokioje valstybėje nėra 
prievartos. . .

Numatydamas sunkią kovą, 
aš tuojau pabrėžiau:

— Labai malonu! Aš labai 
gerbiu teisinę santvarką. Aš 
pats labai nepritariu prievarti
nei santvarkai, — sakiau aš.

— Taigi, ši valstybė Tams
tai suteikia didžiausį pasitikė
jimą ir didžiausią garbę, — jis 
vėl tęsė. — Tamsta turėsi NK 
VD teikti žinių apie valstybės 
priešus. Tokiu būdu Tamsta 
būsi garbingiausiu valstybės 
piliečiu. . .

— Labai ačiū už pasitikėji
mą, — atsakiau aš, — bet to
kio darbo aš nemoku dirbti, ne 
išmoksiu ir negalėsiu dirbti. . .

sužinc 
Lietu- 
žymių

kurių

Pagrindinis komunistų tiks
las — sukurstyti senuosius lie 
tuvius, nors jie ir ne komunis
tai, prieš naujuosius ateivius. 
Daroma pagal patarlę: dalyk ir 
valdyk.

Bet „LB“ pirmą kartą para
šė kaž ką panašaus į teisybę: 
„Kanados progresyvieji, kurie 
•atstovauja ’komunistus“.... 
Mes norėjome suprasti tai kaip 
prisipažinimą ir bent vieną kar 
tą atvirą pasisakymą, kad „pro 
gresyvieji“ yra tie patys ko
munistai. Bet pagal Progresy- 
vio pasiakymą, jie vis dėlto ne 
są komunistai, o tiktai juos at
stovaują. Bet atstovauti ką 
nos reiškia turėti įgaliojimus. 
Tai kas gi Kanados lietuvių 
„progresyvius“ įgaliojo atsto
vauti komunistus? Stalinas ar 
Tito?

Be to, Progresyvis labai kra 
tosi „agento“ vardo. Bet jei
gu „progresyvieji“ tiktai ats
tovauja kmounistus, tai tuo pa 
čiu jie ir yra agentai. Atstovą 
vimas juk be agentūros neįma
nomas. Tai ko gi čia dėl to 
purkštauti?

Ir dar viena pastebėlė: pikie 
tvaimas iššaukė visus tuos, ku
rie ligšiol slapstėsi ir dangstė
si neutraliais. Visi komunis
tai ir jų rėmėjai dabar jau yra 
paiškėję. Žodžiu, pikietavimas 
įnešė aiškumo: kas komunistų 
vadai (tie 43, kurie prie stalų 
gii tuokliavo), kas komunistų 
rėmėjai (tie, kurie dabar ra
miems žmonėms akis plėšo) ir 
kas yra neutralūs (jie buvo ra 
mūs ir dabar jie ramūs). Da
bar jau aišku, kaip diena. Iš
ryškėjo komunistai, būtų jie se 
niau ar dabar atvykę ir išryškė 
jo nekomunistai, ir gi būtų jie 
senieji ar naujieji lietuviai.

— Tamsta įžeidi Tamstai 
teikiamą didžiausį valstybės pa 
sitikėjimą, — Šoko jis iš kėdės. 
— Tamsta įžeidi valstybę. ..

— Ne. Teisinę valstybės 
santvarką aš labjausiai gerbiu, 
bet tokio darbo nesu dirbęs ir 
jam visai netinku, — aš karto
jau.

Agentas pradėjo pykti, karš 
čiuotis, o aš jam:

— Tamsta gi sakei, kad SS 
RS yra teisinė valstybė, prie
vartos nenaudoja. . .

Ta pastaba jį siutino. Jitf 
ateisiąs rytoj, o aš turįs apsi
galvoti. Ir išėjo. Atėjo sekan
čią dienią vėl sutemus. Ir vėl 
istorija pradėjo kartis iš pra
džių. Aš vis atsikalbinėjau. O 
jis pakišo man lapą popieros ir ' 
sako:

— Rašyk prezidento Gri
niaus biografiją. Jau Griniaus 
biografiją žinai. . .

— Ne! Nerašysiu! Jeigu 
mane tardai, tai pats rašyk. O 
aš, jeigu parašysi tą, ką aš pa
sakysiu, pasirašysiu. Bet pats 
nerašysiu ne vieno žodžio! — 
Kategoriškai atsakiau.

Sekantį vakarą atėjęs, jis iš
sitraukė iš kišenės revolverį ir 
pasidėjo prieš save. Tada pra 
dėjo su manim kalbėti. Reika
lavimai buvo tie patys. Kai aš 
vėl griežtai atsisakiau, jis pra
dėjo čiaukšėti revolveriu, gra
sinti. O aš. . .

— Tamsta gi sakei, kad So
vietų Sąjunga teisinė valstybė, 
prievartso nevartoja. . . Tai, ar 
tokia Sovietų teisinė santvar
ka?! . .

Šiš mano didžiausio gelbėji
mosi argumentas jį siutino ligi 
didžiausio pykčio. Jis koliojo- 
si, bėginėjo po kambarį, mani
puliavo revolveriu. Reikalavo 
stotis prie sienos. Aš stojau, 
kai atkišdavo į krutinę revolve 

(Nukelta į 7 puslapi)

Kolchozininkų uždarbiai.
Tai yra tragiška, bet kadan

gi komunistų spauda tuo džiau 
giasi, nėra kaip rimtai šių lak
tų vertinti. štai Joniškėlio 
vai., Kuisių kaimo kolūkio „Ar 
tojas“ kolūkiečių uždarbiai, jų 
pačių patiekiamomis žiniomis: 
Už dienos darbą kolūkietis už
dirba: 6 kilogramus, arba ka- 
nadiškai apie 13 svarų javų 
(rugių), 1 ruįilį ir 7 kapeikas 
pingiais, 104 gramus arba apie 
keturias uncijas cukraus ii pa
šaro gyvuliams (nors nepasa
kyta kokio, bet greičiausia — 
šieno, šiaudų). Vertinant tai 
kanadietiškais pinigais, bus:

svarų javų . . . apie 10 et. 
rub. ir 7 kap. apie 10 et. 
oz. cukraus . .apie 4

13
1
4 et.

Viso apie 24 et.
Prileiskime, kad gyvuliams 

pašaras ir gi tiek vertas, —ta
da kolūkiečio dienos uždarbis 
bus viso 48 centai. Yra kuo pa 
sidžiaugti!. . . O gal „LB“ ki
taip iškalkuliuos?

Reikia gi būti visiškai ak
liems žmonėms, kad nematytų 
ir tos tiesos, kurią paduoda 
viešai, per oficiozą „Tiesą“, pa 
tys kolchozininkai. Ar gi mū
sų „progresyvieji“ ne juokda
riai ?

Ne usnyne, bet dagynė.
Tilvytis esąs parašęs poemą 

„Usnynlė“. Bet, tur būt, to
dėl, kad jam akis užaugo dagy
nė ir jis dabar jau nemato nei 
kolūkiečių, nei jų gyvenimo. 
Tai gi daugiau, negu Panait Is 
trati „Baragano dagynas“. Lie 
tavos gyvenimas dabar baises
nis, negu „Baragano dagy- 
nąs‘ *.

Kodėl „progresyvieji“ 
nesidžiaugia?!

Tai labai įdomu. „Pragresy- 
viųjų" skundais, mums uždare 
piknikus. Faktas. Tikra. Bet 
kodėl „progresyvieji“ nesi
džiaugia? Meluoja viską, ko- 
liojasi, bet šiuo faktu nesidžiau 
gia. . . Kodėl?

O mes palauksime ir pažiū
rėsime, kas gi t,en toks „pro
gresyviųjų“ galindas užtarė
jas?

,,Durnjų ir bažnyčioje muša“.
Tokia yra lietuviška patarlė. 

Ji visiškai tinka Vilimukui. 
Nei jo foto aparatas buvo, nei 
jam reikalo buvo jo ieškoti. Bet 
kadangi jis „prisilakė“ degti
nės, kurios jam „progresyvie
ji“ nįesigailėjo ir paklausė jų 
pasmndomas ir, be to, pats aro 
gantiškai laikėsi ir koliojosi 
prie nekaltų žmonių, tat galų 
gale ir susitiko tokių, kurie, 
kaip ir jis pats, nenusileido. Ne 
geras dalykas muštynės, bet 
toks pat negeras dalykas jas 
provokuoti. O Vilimukas, ko
munistų pasiundytas, jas pro
vokavo.

„Kuto ipats kvep, tuo jr kitus 
tep“.

Ir tokia patarlė yra. Ji labai 
vietoje prisimena, kai „progre
syvieji" mus vadina hitlerinin
kais ir smogikais. Kad „pro
gresyvieji“ yra ii hitlerininkai 
įr smogikai, apie tai šiaiųlien 
jau gali nežinoti tiktai pats 
tamsiausias ir labjausiai atsili
kęs gaivalas. Juk Hitleris su 
Stalinu buvo didžiausi draugai, 
ne tiktai Lietuvą dalinantis, ne 
tiktai karą ruošiant prieš Vaka 
iu Europą, bet ir po karo. Fak 
tas yra, kad rytinės Vokietijos 
premjeras Grotewohl visomis 
išgalėmis dabar organizuoja 
hitlerininkus ,nacius. Fakfe^L 
kad Sovietinė valdžia nepap.B 
tai giria Stalino su Hitleriu 
1939 metų susitarimus. Faktas 
yra, kad Hitlerio generolai Sta 
linui ir dabar mieliausi bendra 
darbiai. Tat, toks „progresy
viųjų“ neapdairumas gali būti 
tiktai dėl jų visiško nesuprati
mo SSRS, sovietinės santvar
kos ir komunizmo.

Mat, „savieji savųjų nepa
žįsta“. ..
„Kardelininkai* * ir Kilikeviči* 

ninkai?
Natūralu būtų: jeigu „karde 

lininkai“, tai kitoje pusėje kili- 
kevicininkai. O, gal, jeigu jau 
taip baisūs tfė „kardelininkai“, 
tai, gal, geriau būtų „kardinin 
kai“? Tai būtų karingiau. . . 
O dar geriau, kaip buvo siūly
ta, — „mandrapypkininkai''... 
Ir taip: Kilikevičininkus pikie- 
tavo mandrapypkininkai;.,

Mandrapypkis.
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VLIKo pirmininkas apie Kanados lietuvius!, aaio nbnA
VLIKo piimininkas M. Kru mišką dvasią, tuos pareiškimus 

pavičius, „Eltos" bendra<*ar- j 
biui šiomis dienomis suteikė il
gesnį pasikalbėjimą Pasaulio 
(Lietuvių bendruomenės Orga
nizavimosi reikalais. Čia pažy 1 
mėsių tiktai, 'kas pasakyta Ka
nados lietuvių atžvilgiu: 
„Kanados lietuvių bendruome
nė pirmoji pradėjo rūpintis 
bendruomenės organizavimu 
pagal laik. PLB santvarkos 
nuostatus ir prie tikslo eina sis 
temingai ir tvirtu, bet labai lė
tu žingsniu, dėl to savo pirme
nybę užleido kitiems. Kanada 
turi jau ir krašto statutą susi
rašiusi. Tuo būdu pirmoji pra 
dėjo organizuotis pagal nuos
tatus Kanados lietuvių bend
ruomenė* *.

Tos pačios „Eltos“ žiniomis, 
VLIKo ir VT pirmininkas M. 
Krupavičius nuo rugp. 10 die
nos išvyko ilgesnių atostogų 
sveikatai pataisyti. Eilės tvar
ka jį pavaduoja J. Brazaitis.

VLJKo būstinėje Pfullinge- 
ne lankėsi BALFo pirmininkas 
dr. Končius. Specialiame VT 
posėdyje buvo apsvarstyti 
tremtinių šalpos bei juridinės 
jų apsaugos reikalai.

Liet. Raud. Kryžiaus vyr. 
valdybos pirm. dr. D. Jasaitis 
rugpjūčio vidury išvyko j Šiau 
rėš ameriką. Jau kuris laikas, 
kai Raud. Kr. pirm, pareigas ei 
na p. J. Makauskis.
Ką daryti su tremtiniais karo 

atveju?
Tastai klausimas pastaruoju 

laiku svarstomas daugelyje vie 
tų. Anksčiau paskelbtos 2i- 
njos, kad karo atveju, visi DU 
iš Vokietijos būsią išgabenti į 
Ameriką, IRO įstaigų dalinai 
atšaukiamos, nors ir pažymi
ma, kad IRO darysiančios vis
ką, kad Europoje esančius 
tremtinius nutolintų nuo pavo 
jaus židinių. Bet taip pat pažy 
mima, kad karo atveju susisie
kimo priemonės būtų rekvizuo 
tos kariuomenės reikalams. Jau 
ir šiuo metu du IRO laivai esą 
atiduoti kariuomenei.

Lietuvių Bendruomenės Vo 
kietijos krašto valdyba laikė 
savo pirmaeile pareiga padaly
ti kas: galima, kad karo Europe 
je atveju mūsų tautiečiams bū 
tų suteikta reikalingiausioj! pa 
rama. Veikiama bendrai su ki
tų Pabaltija tautų centro ko
mitetais. Krašto valdybos pir
mininkas tuo tikslu lankėsi IR 
O anglų zonos štabe ir ten jam 
buvo oficialiai pareikšta: „IR 
O vadovybė upran.ta tremtinių 
nuotaika ir konkrečiai svars
to būdu ir galimybes, 
kaip apaaugoti tremtinius nuo 
galimo konflikto 
Tos priemonės artimiausiu lai 
ku bus diskutuojamos IRO 
tarpzonijnėje konferencijoje ir 
vėliau Genevoje“. — Pareiški
mas įdomus, tačiau, žinant IR 
O kai kurių viršūnių dvipras-

Sunkiais Lietuvai Rusijos ir vargo prispausti, patikėjo 
carų priespaudos laikais, ne- komunistų agentų skleidžiamo 
mažas skaičius gerų Lietuvos i 
sūnų ir dukterų turėjo palikti 
mielą savo kraštą ir vykti į to 
limus užjūrio kraštus, kad ten 
galėtų susikurti žmoniškesnį 
gyvenjmą, pasidžiaugti žmo
gaus laisve ir kad galėtų vė
liau padėt savo broliams pasi- 
likusiems tėvynėje. Tie, dau
giausia gilaus Lietuvos km. sū 
nūs ir dukros, beveik be išim
ties buvo giliai religingi, myli 
pavo tėvų kalbą bei papročius. 
.Apie jokias marksizmo, leniniz 
mo bei bolševizmo teorijas jie 
ir supratimo neturėjo. Todėl 
pirmieji lietuviai išeiviai, kur
damiesi tiek Amerikoje, tiek 
Kanadoje, labai artimai ir nuo 
širdžiai tarp savęs bendravo ir 
vieni kitiems, kaip broliai ir se 
serys, padėdavo.

Bet štai ateina sunkieji eko
nominiai, taip vadinamieji „de
presijos“ laikai. Sunkias die
nas pergyveno mūsų išeivija. 
Ypač daug skurdo ir vargo pa 
tyrė Montrealio, tada jau skait 
lingiausią lietuvių koloniją. 
Ne vienam bado šmėkla žiūrė
jo jau į akis. Komunistų ap
mokami agentai, pasinaudoda
mi sunkiu Ekonominių momen
tu, esant nesureguliuotiems ka 
pitalo bei darbininkų santy
kiams, pasišovė vadovauti dar- 

’pininkų judėjimui. (Nemažas 
mūsū tautiečių, būdami skurdo

galima priimti tik suus tam tik 
romis abejonėmis. Tik tiesio
giniai kariuomenės vadovybės 
užtikrinimai galėtų tremtinius 
nuraminti.

Kaip padėti likusiems 
Vokietijoje?

Šalia paromos, siunčiamos Ii 
kusiempt Vokietijoje tautie-

™------ vlį -------- mm-- -------- uw-

MŪSŲ, BENDRADARBIO ORO PAŠTU 
čiams per labdaringas organi- 
zacijjas (pav. B ALF ir Liet. 
Raud. Kryžių) buvo, yra ir 
bus labai svarbi tiesioginė šal
pa atskiriems asmenims ar at
skiriems kolektyvams (pav. ku 
rios nors sanatorijos lietuvių 
grupei). Abu šalpos būdai yra 
svarbūs, garbingi.

Tačiau dažnai tautiečiai už
jūryje nežino arba nepilnai ži-

XK

no, kaip geriausiai padėti, kad 
kuo didžiausios būtų naudos.

Reikia skubėti, gali būti per 
vėlu.

Niekas negali žinoti, kada 
gali įkilti naujas karas ir Vaka
rų Europoje.

Užjūrio tautiečiai, kurie tū
li Vokietijoje ar Austrijoje gi 
minių, draugų a=r šelptinų pa-

XX -------- XK XX--- XX~—

žįstamų, šiuo metu itin turėtų 
skubėti siųsti saviškiems kiek 
galint daugiau paramos. Netik 
dėl to, kad Vokietijoje likusie
ji apskritai jau ir dabar gyvena 
nepritekliaus gyvenamą, bet 
dar ląbjau, kad naudiems įvy
kiams pribrendus šalpos tieki
mas gali labai pasunkėti, ar net 
stačiai pasidaryti neįmanomas 
ir likusieji Vokietijoje tautie-

XK XX

Koks gyvenimas Lietuvos kolūkiuose
,,Tiesa“ 113 (2174) nr. rašo: 

„Mes, Joniškio valsčiaus, ( 
Kuisių kaimo darbo valstiečiai 
į kolektyvinio darbo kelią sto
jome 1948 m. rudenį. Susibū
rę į bendrą šeimą, savo artelę 
pavadinome „Artojo“ vardu. 
Kai suėjome į kolūkį, tuoj pat 
mus užklupo rudens sėja. Ne
sunku įsivaizduoti, kiek mums 
buvo iškilę įvairių sunkumų, 
nes mes tik ką buvome, pradėję 
žengti nauju keliu ir neturėjo
me jokio patylimo, kaip ūki
ninkauti tokiame stambiame 
ūkyje, koks yra kolūkis.
, Šiandien, tai ką galima 
dabar pasakyti: — nei vienas 
mūsų nebūtų galėję^, taip pasi
turinčiai gyventi, jeigu nebū
tume atsisakę senojo ūkininka
vimo būdo — gyvenimo ir dar 
bo pavieniui. 6 kg grūdais, 104 
g cukrum, 1,07 rublio jpinigais, 
pašaro asmeniniams gyvuliams 
šerti — toks buvo mums atly
ginimas už kiekvieną darbadie 
nį, užbaigus pirmuosius žemės 
ūkio metus. Laukininkystės 
brigados nariai Rasikas, Kund
rotas, Grigansas ir eilė Įeitų 
vien grūdų už savo darbą visuo 
meniniame artelės ūkyje parsi
vežė nuo 1,5 iki 2,2 tonos.

Nykiai atrodė kolektynio 
darbo pradžioje mūsų gyvuli
ninkystės farmos: jų negalima 
būtų ir farmomis pavadinti, 
nes jose buvo vos po, vieną ki
tą gyvulį. Dabar ant 421 ha iš 
produktyvių gyvulių turime 
12 melžiamų karvių, 3 telyčias, 
12 veršių. Kiaulininkystės far 
moję — 8 motininės kiaulės, 
20 prieauglio ir 1 repiodukto- 
rius. Visuomeninių avių turi
me dvi dešimtis, dalis jų — 
juodgalvių veislės. Išrinkome 
jau vietą savo būsimai gyven
vietei.

Tačiau, mūsų manymu, per 
tą laiką, kai suėjime į kolūkį, 
galėjome daug daugiau pada
ryti, negu kad dabar 
apie- ką papasakoti.

Mes trimečio plano 
1949 metais įvykdėme 
lininkystės farmoje, avių, gal- 

paekmių. vijų srityje — planą sužlugdė- 
me, o paukščių farmos visai ne 
suorganizavome.

Štai pavyzdys, kaip dėl val
dybos kaltės kolūkis turėjo žy
mių nuostolių dėl uždelsto ja
vų kūlimo. Nuėmus derlių, už-
###$

uot tuoj organizavus javų kū
limą, dalis kolūkiečių su tuolai 
kiniu pirmininku pryšakyje 
gal kokią savaitę prisėdo prie 
alaus ąsočių, kol užėjo lietūs.

Mūsų artelėje eilė kolūkie
čių pernai neįvykdė nustatyto

darbadienių minimumo. Pav., 
Elena Stankienė per visus me
tus išdirbo tik 67,86 darbadie
nio, Petronėlė Norvaišienė — 
54,57 ir pan. Negalima sakyti, 
kad artelės valdyba nebūtų 
ėmusis kai kurių priemonių su

turime

užduotį 
tik kiau

. u -■ «< v f. i k. jn-'V-
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Dabar dalyvaujančios Toronto parodoje dailininkės Anasta
zijos Tamošaitienės darbo liet uviškas kylimas.

mis melagingomis darbininkų 
laisvės idėjomis, pasekė juos. 
Vienintelė, kas stojo skersai 
kelio ■ jomunistų agentams — 
tai bažnyčia, ypač Rom. kata
likų. Prancūziškosios katalikų 
parapijos sugebėjo gana tinka
mai komunizmui pasipriešinti, 
ir dėl to beveik nežymus jų 
procentas nuėjo paskui Mask
vos agentus. Lietuvių Montre 
alio parapijos vadovybė tuo 
laiku rūpinosi ekonominiais rei 
kalais ir neparodė reikiamo pa
sipriešinimo bei suklaidintų 1 
tautiečių grąžinimu į tiesųjį 
kelią. Tai pamatę, I_______
agentai pasiskubino mūsų tau
tiečius sujungti net į organiza
cijas, aprūpindami juos net lie 
tuvių kalba leidžiamu, komu
nizmo idėjų grindžiamu, laik
raščiu — „Liaudies Balsu' *.

Nors tas laikraštpalaikis lei
džiamas Toronte, bet jo bernai 
kasmet atvažiuoja į Montreal} 
ir kitas lietuvių kolonijas pasi
rinkti aukų iš suklaidintų tau
tiečių, kad už juos vėliau ga
lėtų garbinti „Kremliaus die
vaičių“ veiksmus. Nors atva
žiavus į Kanadą tremtiniams 
tas jų „biznis“ žymiai pablo
gėjo, nes daugelis mūsų senų- 
jų tautiečių, išgirdę apie komu 
mstų siautėjimus mūsų tėvynė 
je, nuo komunistų agentų nusi- laikų liaudies milicininkėlis, ar

čiai atsidurtų labai sunkioje, 
daugelis net katastrofinėje pa
dėtyje.

Visas pasaulis ruošiasi ka
rui. Vyksta ne tik tiesioginis 
apsiginklavimas, bet ir ūkinis 
pasiruošimas karui: Ganjyba 
nukreipiama į karui reikalin
gus išdirbinius; žaliavos ir dir
biniai, iki tol naudoti tik gyven 
tojų civiliniam vartojimui, tau
pomi, kraunami į sandėlius kai 
po atsarga karo metui, kainos 
kyla, kai kur jau įvedami pre
kių suvaržymai, kai kur jie pla 
nuojami:

Yra įvairių būdų.
Pinigais, pavyzdžiui, iš Šiau 

rėš Amerikos galima į Vokie
tiją ar Austriją siųsti jau ir pas 
to perlaidomis (rodos iki 100 
dolerių) ir banko čekiais (ypa
tingai Federal Reserve Bank 
čekiais) ar parvedimais, arba 
ir per firmas, kurios Ameriko
je ar Kanadoje užsiiminėja pi- 
pigų ir kitų gėrybių persiunti
mu j Vokietiją. Vokietijoje to 
kius pervedimus ir čekius,' tie-, 
sa, išmoka vokiškomis markė
mis oficialiuoju kursu t apie 
4,20 DM už amerikonišką do
lerį), bet už tai toks kelias yra 
palyginamai greitas, tikras ir 
patogūs.. Mažesnėmis, sumo
mis be didelės rizikis ateina ir 
air mail laiškais. Jei tokius 
laiškus su doleriais Vokietijo
je kartais atidaro muitinė, tai 
pastaruoju laiku dolerių jau ne 
išima, o patikrinusi laiškui pri
deda savo lakštelį, kuriuo gavė 
jas raginamas gautą laišku 
banknotą iškeisti nustatytame 
valiutariniame banke.

Kas siųstina.
Neseniai buvo Vokietijoje su 

sidaąiusi tokia padėtis, kad jau 
(neapsimokėjo gauti taukų ar 
cukraus. Pastaruoju laiku 
ypač cukraus ima stigti, o ir 
taukų kaina padvigubėjo. Tu
rint galvoj dabart} ir ateitį tad 
ir bus neprošalį įdėti į siunti
nius ir tų produktų. Siųsti lie
są mėsą, ar paukštieną, ar žu
vies išdirbinių neapsimoka, čia 
tie produktai pigesnį. Lašiniai 
(apsimoka. Geriausiai apsimo
ka siųsti degintos kavos pupe 
lės, arbata, na ir cigaretės. Ci
garetės siųsti anksčiau buvo vi 
sai uždrausta. Dabar jau iš 
Amerikos galima siųsti ir ciga
retes, tačiau jei Vokietijoje 
siuntinys muitinės atidaromas, 
tai už cigaretes reikia mokėti 
muitą ir akcizės mokestį, kaip 
kad reikia mokėti už kavą > jei 
į mėnesį vienas asmuo gauna 
daugiau, negu 5 svarus) ir už 

i arbatžoles (jei į mėnesi gauna- 
■ ma daugiau negu pusė svaru).

Tremtinys gavęs siuntiniu ka
vos, arbatos, keįkavos, ar ciga
rečių, iš tų gaminių gali pasi
daryti sau pinigo maždaug dvi 
gubai to, ką siuntėjas buvo su
mokėjęs!. Taip yra šiuo metu.

H. J. J.

drausti panašiems dykinėto
jams. Dykinėtojai buvo įspėti. 
Tačiau valdyba tuo ir nusirami 
no. Vėliau niekuomet draus
mės klausimas nebuvo apsvars 
tytas nei valdybos posėdžiuo
se, nei visuotiniuose susirinki
muose, nors ir dabar pasitaiko 
nemaža dykinėjimo reiškinių. 
Dėl kai kurių kolūkiečių dyki
nėjimo nemaža dalis kaltės ten 
ka ir brigadininkams, ligą lai
ką mūsų kolūkyje buvo įsigalė 
jusi netikusi darbo tvarka: na 
riai iš vakaro jokiu būdu nega
lėdavo sužinoti, ką ir kur se
kančią dieną reikės dirbti. Rei 
kia tik pagalvoti, prie ko prive 
da tokia „tvarka“ karščiausių 
lauko darbų metu — ar tai per 
pavasario sėją, kai kiekviena 
uždelsta valanda neša tik nuos 
tolius, arba derliaus nuėmimo 
metu, kai javas pi ąsyte prašosi 
pjaunamas. Mes galime drą
siai tvirtinti, kad kiekvieno kol 
ūkiečio darbadienis pernai bu 
vo buvęs daug svaresnis, jei
gu būtų buvęs geriau organi
zuotas darbas laukininkystės 
brigadoje.

Artelės įstatai griežtai rei
kalauja kovoti prieš lygiavą 
darbe ir išmokant atlyginimą. 
Tačiau mūsų kolūkyje ne visa
da to laikomasi, 'šduodant pa 
sąrą asmeniniams >olūkiečių 
gyvuliams šerti, šiaudai ii pe 
lai buvo išduodami visiems po 
lygiai, visiškai nepaisant, kiek 
kuris kolūkietis turėjo išdirbęs 
darbadienių. Dėl to išėjo taip, 
kad tinginys gavo 
giai tiejk pat, kiek 
pareigingas artelės 
gi tokia „tvarka' * 
stiprinti kolūkyje darbo draus
mę? Aišku, kad ne.

Mes atsiliekame vystant vi
suomeninę gyvulininkystę. 
Kaip anksčiau kalbėjom, 1949 
metais trimečio plano iškeltos 
užduotys buvo sužlugdytos. 
Be abejo, šis atsilikimas vys
tant gyvulinikystę buvo viena 
iš priežasčių, kodėl mes neįsi
taisėme per metus jokių žemės 
ūkio mašinų, nepradėjome sta
tybų ir gavome mažą, pinigų už 
darbadienius. Ar taisosi padė
tis šiais metais? Kolūkiui yra 
išskirta 11 tūkstančių rublių 
valstybinių kreditų. Tačiau iš 
šios sumos nepanaudotas nei 

(Nukelta į 6 pusi.)

tų sudarytas tam tikras orga
nas kovoti su komunizmu? 
Tokos organas turėtų perimti 
ne tik kovos su komunizmu va
dovavimą, bet ir registravimą 
visų tų faktų. Taip Įpat toks 
organas turėtų nedelsiant pra
dėt sudarinėt sąrašą lietuviškai 
kalbančių Stalino bernų, viešai 
jį skelbiant, kartu juos išme
tant iš Lietuvių Bendruomenės 
tarpo, kad toliau nedrįstų save 
vadinti lietuviais.

Tokio organo būtų pareiga 
painformuoti atatinkamus val
džios organus apie tas darbo
vietes, kurių savininkai, būda
mi komunistuojantieji, vien už 
įjikietavimą atleidinėjo pikieta 
/usius iš darbo. Žodžiu, kad 
būtų sudaromas Lietuvos „ju- 
došių“ sąrašas.

Karas, su komunizmu, pra
sidėjęs Korėjoje, joje nepasi
baigs. Tiek Amerika, tiek Ka
nada yra susirūpinusios savo 
krašto saugumu, o su tuo surjš 
tu komunistiniu veikimu. Jau 
oficialiai skelbiama, kad sudari 
nėjąmi komunistų sąrašai ir 
kad laikui atėjus visi komunis
tai, kaip Stalino penktosios ko 
lonos avangardas, bus patalin- 
ti už spygliuotų (Vielų. Jei lie 
tuvių bendruomenė turės iš 
anksto sudariusi Lietuvos „ju 
došių sąrašą ir tuos sarašo 
dalyvius iš savo tarpo išmetu
si, tai ji bus švari,

pašaco ly- 
ir stropus, 
narys. Ar 
gali padėti

Po pikietavimo
RAŠO STEP. KĘSGAILĄ

gal jųjų auklėtinis, bet ačiū 
Dievui, kad jų labai mažas skai 
čius.

Nors tos rūšies pikietavimas 
buvo ne tik lietuvių tarpe, bet 
ir bendrai pirmas Montrealy, 
tačiau tenka pasidžiaugti gana 
tvarkingu pravedimu. Pikietavi 
mo tikslas pasiektas. Į pikni
ką - mitingą susirinko vos 40 
— 50 „Liaudies Balso“ garbin
tojų. Abejingieji, pamatę jau 
prie kelio išstatytus pikieti- 
nin.kų plakatus, nesustodami, 
važiavo pro šalį, visai neužsuk
dami nė pažiūrėti. O ir pikni
ko - mitingo dalyviams nelabai 
lindo atsivežti uždandžiai ir gė 
rimai, kląupant per garsiakal
bius duodamų teisingų infor
macijų apie „Stalino rojų“ ir 
mūsų tautos naikinimą. Todėl 
ir pikietavimą nuėmus, „raudo 
nieji“ greit krovės ne'suvalgy- 
tus valgius, neišgertus gėri
mus ir spruko iš aikštės ir no
rėjo susirinkti vienoje „počin- 
čalio“ salikėje, bet ir ten atsira 
dus pikietininkams — išsiskirs 
tė namo.

Nepasisekus „Liaudies Bal
so“ garbintojams pravesti pik
niką - mitingą, net atvyku-

• siems jų „vyskupams“ iš To- sų orgalnizacijų vadovybių bū-

gręžė, tačiau likusio, i saujelė 
ryžosi šiais metais „Liaudies 
Balso“ naudai daryti pikniką 
— mitingą, kad galėtų ne tik 
parinkti pinigų komunistinei 
propagandai, bet ir prijaučian
čius „sustiprinti dvasioje“. Tai 
pajutę, lietuviai, ypač buvę so
vietinių kalėjimų politiniai ka
liniai, nukentėję nuo komunis
tinio riežimo ir visi kilnūs tau

tiečiai, ryžosi tam Maskvos ber
nų darbui daryti trukdymus — 

Maskvos pikietuoti.
Be skirtumo politinių įsitiki 

nimų, be amžiaus ir lyties skir
tumo, jokios veikiančios Ka
nadoje organizacijos bei komi
teto nevadovaujami, sužinoję 
vieni iš kitų, rinkosi skaitlingi 
tautiečių būriai į pikietavimo 
vietą. Džiugu pabrėžti ir tai, 
kad pikietininjkų eilėse matėsi 
ir seniau į Kanadą atvykusių 
mūsų tautiečių bei čia gimusių. 
Visi jie suprato, kad pikietuoda 
mi mes kovojame prieš komu- 
njzmą, o kova su komunizmu, 
nežiūrint kur ji vyktų, yra 
kova su
.vietų Sąjunga. Jei ir atsirado 
vienas įkitas, kuris norėjo būti 
„lojalus“ vienai ir kitai pusei, 
tai tik koks nors komunjstinių

pačia So-

ronto ir toliau negalėjus sa
vuosius „sustiprinti dvasioje“, 
jie griebėsi niekšiškų melų, 
ypač prieš buvusius tremtinius, 
stengdamies sukurstyt visus 
seniau į Kanadą atvykusius mū 
sų tautiečius prieš naujai atvy
kusius. Aišku, kad buvę trem
tiniai yra krislas akyse Stali
no agentams, nes jie yra gyvi 
.iūdininkai tų komunizmo klas 
tų, žiaurumų, žudynių, bei niek 
šiškumų. Bet nė vienas trem- 
tinįys nepamirš savo tautiečio 
ištiestos pagalbos rankos pade
dant jam atvykt į šį kraštą 
liks dėkingas iki grabo lentos. 
Pikietavimas buvo nukreiptas 
ne prieš senuosius mūsų tau
tiečius, bet prieš Stalino batlai- 
žius.

Pikietavimas yra įžanga tos 
kovos, kurią pasirinko ir ku
riai pasiryžo Montrealio lietu
viai kovai su Stalino bernų su
klaidintais mūsų tautiečiais. 
Nuo šios dienos kiekvienas vie 
šas komunizmo agentų, kalban 
čių lietuvių kalba, pasirodymas 
bus iššaukimas, į kurį bus re
aguota.

„Liaudies Balso“ pikniko — 
mitingo dalyviai, negalėdami 
kitiap atsikeršyti pikietuoto- 
jams, pradėjo individualinę ko
vą. Vienuš išvaro iš buto, ki
tus atleidžia iš darbo ir pan. 
Ar nevertėtų tat, 'kad prie mu
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Andre GIDE dienoraštis
Andre Gide. Journal. Paris, NRF. Gallimard, 1945. 

ŽIDONYTĖ.
budri nuotaika, žingeidi dva
sia. Rašytojas kartais norėtų 
visiškos vienatvės, užsidarymo 
savo vidujiniame dvasios pa
saulyje. Deja, ramybė ne jo 
daliai. Žingeidumas kursto 
meilę. A. Gide pasaulį myli, 
jo esminė žymė — ne tiktai bū 
ti savo amžiaus žmogum, ne 
tiktai jį atstovauti, bet, stovint 
atokiai nuo kitų, suvokti ko to 
laiko visuomenei trūksta, ir tin 
Ramiausiom priemonėm padėti 
jai savo trūkumus išlyginti. 
Tam, 'kad jai padėtų, reikia ją 
pažinti. A. Gide daug skaito. 
Svetimas mii tis jis košia per 
tankų savo griežtos kritikos 
sietą, jas aiškiai priimdamas ar 
ba atmesdamas. Aistringai do 
misi gamtos reiškiniais. Palai 
ko glaudžius santykius su ap
anka. Nagrinėja socialinius 
reiškinius. Gyvenimiškų faktų 
plotmėj, jkur daugiau ar ma
žiau suniveliuojami individai. 
A. Gide išlaiko savo tradiciją
— lieka laisvas ir nepriklauso
mas nuo kitų. Daugiau : jis tik 
tomis savo mintimis domisi, ku 
lios skiriasi nuo daugumos 
galvosenos. Net ir gražūs jaus 
mai suvulgaiėja, kai tik tam
pa visiems bendri. (5).

Laisvo apsisprendimo prin
cipas, griežta kritika štai 
nuolatiniai A. Gide palydovai. 
Šiuos gi seka budėjimas, atsar 
gumas, opozicija, subrilus ir 
kantrus aplinkos tyrinėjimas,
— tokios tai yra šio prancūzų 
vyro priemonės vesti žmogų į 
visišką jo nepriklausomumą, 
siekti objektyvios nesuintere
suotos tiesos.

Dėl dideles A. Gide įtakos 
20-tojo šimtm. pirmosios pusės 
rašytojams, neretai opozicijos 
buvo jam metami kabinimai 
dėl jo nihilizmo, anarchiško in
dividualizmo, jaunosios kartos 
į neviltį vcuimo ir kt. Tiesa, 
kad A. Gide įtaka galėjo būti 
kenksminga pesimistams, kū
ne nepajėgė atsispirti jo kūry
bos nihilistiniam žavėnui, ir 
kurie nebuvo pakankamu sub
tilūs atskirti joje tai, kas dąbar 
pasaulyje yra, nuo to, kas ja
me dar gali būti. Kas A. Gide
— — aistringai pamilusį šią že
mę — teisingai suprato, tas pe- 
nukrypo pesimizmo keliu(6). 
Nerami, ieškanti ir laisva žmo
gaus dvasia nepaliaujamai ko
voja už tobulesnės buities įgy
vendinimą. Būdamas nuolati
niame budėjime, nuolatinėje 
opozicijoje, kūrėjas kovoja už 
būvį tikriausiu ginklu — pro
tu ir aiškia kritika (7). lokio 
je prasmingoje vienatvėje, kū
lėjas, tikjs į progresą, būsimą 
žmogaus dvasios triumfą, ne
turėtų pasiduoti depresijai.

Tokie tai yra, suglaustai 
imant, Andie Gide asmenybės 
bruožai, ryškūs šiame jo die
noraštyje, (kaip ir kituose vi
suose raštuoae. Bruožai, kurie 
apibūdindami tokio masto žmo 
nes, kaip A. Gide, kartu apibū 
dina ir visos prancūzų tauto#

RAŠO DR. G. I.
(Tąsa iš praeito nr.)

A. Gide nuomone, žmogus 
tegalįs tik tobulėti, kai jis yra 
pavergiamas, /kai jam varžo
mos asmenybės įeiškimosi Jais 
vės. Tuo atveju žmogaus pro
tas ir savisaugos instinktas esą 
ypatingai gajūs ir atsparūs, 
dvasios laisvės joki pasaulio ga 
liūnai negalį atimti. „Vive la 
pensee comprimee f“, sušunka 
jis niūriomis savo krašto die
nomis, kai dramatinė politinių 
įvykių raida diena iš dienos 
artėja prie katastrofos, kai kraš 
to gynyboj kiekvienas intelek
tas ir rašytojas užima ataunka 
mą poziciją.

Ar čia A. Gide stengėsi pa
guosti save ir savo tautą, ar rū 
pinasi artėjančiu žiauriu ban
dymu, ar, pagaliau, tiki ver
tingomis jo pasėkomis? Tiesa, 
kad A. Gide sielojasi gyvena
mo meto problemomis, išplau
kiančiomis iš karo ir jo padari 
tiių, susijusiomis su iki šiol su
kurtų vertybių nuvertinimu, 
jų sąmoningu naikinimu. Jis ži 
no, kad fiziškai sunaikintų tau
tų likučiai dažniausiai nebeturi 
kąlygŲ *r dvasinei kūrybai. Ir 
vis dėl to A. Gide, šis nuolati
nis ieškotojas, stebi su tam 
tikru palankumu kylančią Fuh 
rer'io galią. Jo pasąmonėj 'ky
la balsai, kurie atkakliai šnabž 
da, kad šis pastarasis, gal būt, 
sukursiąs „sveiką, stiprią ir lai 
mingą“ rasę visai kitais pagrin 
dais, negu iki šiol žmonija kū
rėsi. Argi nebūdingas A. Gi 
de atvirumas prisipažįstant, 
kad ir jis panašių dalykų ieško 
jęs visą gyvenimą. „Argi tu 
nelaikei žmonijos, tokios, ko
kia ji dabar tebėra, verta pasi 
bjaurėjimo: vergiškai suklu
pusi, pilvu šliaužianti? Argi tu 
neniekinai visa širdim menkų 
interesų, neleidžiančių žmogui 
pakilti virš savęs? Argi tu ne
rašei — tuo metu, kai tave min 
tis buvo įsidrąsinusi: „AŠ ne
mėgstu žmogaus; aš mėgstu, 
kas jį ryja“ ? Beabejo, para
doksas, bet ne taip labai. . . nie 
ko didaus ir gražaus nepasie
kiama be aukos. .. didingiausi 
šios vargingos žmonijos atsto
vai yia tie, kurie aukojas: sa
vanoriškai“ (3).

Tol, kol dėl priespaudos 
žmogaus veržlumas į laisvę tik 
didėja, ir jo dvasinis gyveni
mas tik bujoja, tol A. Gide ne
linkęs išeiti j atvirą bekompro- 
misinę kovą. Tik (kai vergija 
pavirsta moralinių patogumų 
n pasitenkinimo šaltiniu, tada 
jis jaučia būtinybę pradėti ko
vą, kietą, nepaliaujamą, už lais 
vę ir savitą inaividualybę. (4)

Tokiu būdu, A. Gide savo 
dienoiaštyje, nuolat prisimin
damas savo amžių (septintą de 
šimtmetį), gvildena tas pačias 
problemas, dėl kurių jis nerims 
ta visą gyvenimą. Kad jo už
rašai vedami ir paprasčiausioj 
formoj, kai kuriomis dienomis 
pasitenkinant vienu kitu saki
niu, nuolat juose juntama jo

Balys Rukša 
KAUKĖ

EKSCENTRIKAS kvatoja scenoj 
Ir n,enustovi vietoj.
O tujen juo vis viena
Nebegali tikėti:

Ekscentrikas yra tik aidas, 
Netikro džiaugsmo pažas 
Miltais rankas ir veidą, 
Ir širdį nusidažęs.
Ekscentrikas dažniausia verkia 
Už tuos, kurie vėl perka 
Už tuos kur vėl perka 
Ekscentriką iš cirko. . .

* ♦ ♦
RANKAS į naktį iškeliu 
(Suskaitęs mirusias dienas) 
Ir tau šaukiu: ties (kryžkele 
Palauk ateinančio manęs.
Tu negirdi. Tu rytmečiui, 
Tujen saulėtekiui meldies. 
O nežinai — aš išmečiau 
Tą saulę iš širdies.

Ir tiek tamsos kai iškeliu 
Aukštyn pavargusias rankas, 
Kai tau šaukiu ties kryžkele 
Uždegt visas žvakes. . .

Toronte ir Hamiltone
Živilės“ spektaklių proga Toronte — rugsėjo 1 d. ir Hamil

tone — rugsėjo 2 d.

„Živilės“ autorius 
Antanas Škėma.

charakterį, jeigu tai tiesa, kad 
f autos veidas formuojamas jos 
linktinių sūnų.

(3) A. Gide. Journal, 106 p.
(4) Už aktyvią rezistenciją 

prieš okupantus A. Gide pasi
sakė tik 1941 metų balandžio 
mėn., kai vyko aiškus tautos 
t kilimas į prisitaikančiuosius 
už gerbūvy, ir į persekiojamuo
sius už neprisitaikymą.

Panašią A. Gide elgseną ma 
tėme grįžus jam iš URSS 1936 
metais. Ten su dideliu nusivy 
limu jis sekė, kaip šalia bujo- 
jančio teroro ir skurdo, kūrėsi 
patenkinta, visu kuo perteku
si, naujoji sovietų buržuazija.

(5) A. Gide. Journal, 94 p.
(6) Jeigu buvo tokių, ku

liuos A. Gide mintijimas pri
vedė prie nusižudymo, tai ki
tus jis nuo panašių aktų išgel
bėjo. Journal, 181 p,

,(7) Ibid, 64 p.

Živilės“ režisierius 
Jurgis Blekaitis.

MOKSLO ŽINIOS.

Gyvybės užšaldymas.
Gydytojai darą bandymus 

užsaldyti gyvulius. Esą pasise 
kę užšaldyti gyvą gyvį ir už
šaldytame stovyje išlaikyti ke 
lias dienas, o po to vėl atgai
vinti. Užsaldžius, esą galima 
daryti visokias operacijas, 
ypač tokių organų, kurie neuž- 
šaldytame stovyje kol kas ne
įmanoma operuoti, kaip pav., 
širdies, nors paskutiniais lai
kais kaikurios širdies operaci
jos jau daromos.

Kol kas esą daromi šunų už 
šaldymo bandymai. Jie esą sek 
mingi.
Mirusio kaulus išlaiko gyvus.

Gydytojai ir biologai daro 
bandymus išlaikyti mirusio 
kaulus gyvus. Paskutiniu me
tu esąs atrastas būdas mirusio 
jo kaulus kurį laiką išlaikyti 
gyvus. Tatai esą padaroma

KULTŪRINE KRONIKA
LIETUVIS PAKVIESTAS PROFESORIAUTI

Šiomis dienomis Kanadon at 
vyko jaunas kunigas dr. Pran
ciškus Gaidamavičius, tremty
je žinomas sutrumpinta pavar
de — Gaida.

Kun. dr. P. Gaidamavičius 
Antram Pasauliniui karui bai
giantis paruošė daktaratą ir 
Freiburgo universitete, Vokie
tijoje, Badene, apgynė teologi
ne tema disertaciją ir gavo dak 
taro vardą.

IŠ Vokietijos jis buvo pa
kviestas Belgijon, kur buvo 
lietuvių kapelionu. Per kelis 
metus išmoko prancūzų kalbą 
ir buvo „Gimtosios Šalies“ re
daktorius.

Sumažėjus lietuvių skaičiui 
Belgijoje, kun. 
vo pakviestas 
Mont Laurier, 
žinioje esančią

dr. P. Gaida bu 
profesoriauti į 

P. Q., vyskupo 
kunigų semina 

riją, kur dabar ir apsigyveno.
Kun. dr. P. Gaida dar Hit • 

lerio laikais Freiburge dalyva 
vo tautiniame ir politiniame lie 
tuvių, (jų ten buvo apie 400) 
gyvenime, kuris tada negalėjo 
būti viešas. Teko labai saugo 
tis nuo Geštapo. Ir kun. Gaida 
tam tikslui rizikavo pasinaudc 
ii jį priglaudusio vienuolyno 
sienomis. Tas slaptas komite
tas, Freiburgą užėmus pran- 

atatinkamoje temperatūroje ir 
atatinkamu būdu kaulus maiti 
nant.

Kaulų gyvybės palaikymu 
domimasi ne tiktai moksliniais 
sumetimais, bet ir grynai prak 
tiniais, nes dažnai esti reikalas 
sužalotus kaulus pakeisti svei
kais. Kaip žinoma, kaulai per 
sodinti prigyja, kaip ir akies 
raginė lobelė.

Dirbtinis auksas.
Senovėje buvo susidariusi 

visa mokslo šaka, vadinama ai 
chemija. Alchemikai rūpinosi 
padaryti auksą. Jiems nepasi
sekė. Bet dabar auksas dirbti
niu būdu jau padaromas, tiktai 
jo gamyba kol kas neapsimo
ka, nes yra biangesnė, negu iš
kasamasis auksas.

Be ko kita, auksas yra gau
namas kaip pašalinis produk
tas gaminant atominę energi
ją. Tiktai ir šiuo atveju jo paga 
minimas yra per brangus.

Nauja liga.
Ligos, kaip ir augalai ir gy

vuliai, nėra pastovios formos, 
— laikui bėgant kinta, evoliu
cionuoja : iš vienų formų išsiru 
tuliuoja kitos, naujos. Atran
da ir kryžiavimas žmogui lei
džia sukurti naujas formas. 
Taip žmogus išvedė įvairių rū
šių augalus ir gyvulius.

Ir ligos, nors žmogus jas ban 
do nuslopinti, bet jos labai gy
vybingos. Per ilgus laikus jos 
taip pat kinta ir atsiranda nau
jų. Dabar pasirodė "nauja šil
tinės rūšis, kurią gydytojai va
dina „Šiltine Q“. Ji atsirado 
Australijoje ir persimetė į ki
tus kontinentus. 

cūzams, tuojau tapo viešu ir 
lietuvių koloniją iš karto atstu 
vavo prieš okupacinę valdžią. 
Šis komitetas, kurio nariais bu 
vo kun. P. Gaida, adv. V. Po 
žėla (Australijoj), adv. P. V. 
Raulinaitis (Australijoj), prof. 
D. Krivickas (JAV), p. Viliu- 
šis ir J. Kardelis, per tą ląjką 
paruošė ir jau visai teisėtus ko 
miteto rinkimus.

Kun. P. Gaida buvo it Frei
burgo lietuvių )klebonu, kurio 
tolerancija, objektyvumas ir 
sada humaniškas bei nuoširdiJF® 
visų tautiečių atjautimus visus 
juos būrė į vieningą visumą ir 
galimai gražesnį sugyvenimą.

Naujam lietuviui profesoriui 
linkime Kanadoje jauniems || 
klierikams skiepyti meilę ob
jektyviąja! tiesai ir tam di
džiam prinęipui, kuris daugiau 
šia dabar reikalingas žmoni
jai: „Mylėk artimą, kaip pats 
save“. J. K.

KOMPOZITORIUS 
VL. JAKUBĖNAS

Dirba savo specialybės dar
bą, jeigu jį suprasti kaip muzi 
ko darbą. Jis mokina skambin
ti fortepionu, duoda muzikos 
teorijos pamokas ir treniruoja 
dainininkus. Dainininkų treni
ruočių gerokai jis turėjo Čika
gos Civik operoje, ypač t en
giant Puccini „Madame Buter- z 
fly“ operą. Be to, jis akutnpa- V 
nuoja A. Steponavičienės dai
navimo studijoje.

LaisvalaiKių pertvarko savo 
trečiąją simfoniją, kuri pirmą 
kartą buvo pastatyta Kaune, 
paskui Vilniuje.

KOMPOZITORIUS GAIDE
LIS KURIA

Modernusis kompozitoiius 
Julius Gaioelis, pirmosios rusų 
okupacijos laikais yra parašęs 
nepaprastai orginalų baletą 
„Čičinskas' , kuiis buvo nori
ma pastatyti tarybinio Lietu
vos baleto. Tačiau perdaug mo 
uerni J. Gaidelio muzika oku
pantams nepatiko.

Tremtyje bebūdamas J. Gai 
delis parašė simfoninę poemą 
„Aliarmas“ ’, programinės muzi 
kos pagrinuais sukurtą. Be to, 
jis yra sukūręs lietuvišką kon
certą smuikui.

Julius Gaidelis yra mirusiojo 
komp. prof. J. Gruodžio moki
nys, kaip ir eilė kitų jaunųjų 
lietuvių kompozitorių — J. Na 
bažas, A. Račiūnas, J. Klcmc- 
kas ir kiti.

LIETUVOS BALETO AR- 
TĮSTAI MINĖS SUKAKTU

VES
Šiemet sueina 25 metai kai 

pradėjo darbą Lietuvos bale- g 
tas. Tas sukaktuveg paminėti 
baleto artistai ruošiasi ir tam 
tikslui visi organizuojasi. Vi
si baleto artistai prašomi atsi
liepti šiuo adresu: Mr. Adolfas 
Butkus, 5135 W. Windsor 
Ave, Chicago 30, Illinois, USA.

L ŪZIS
KAZYS VESELKA

2.
Suprantate, to atsakymo ieškojau daugelį metų ir tik šį 

vakarą man dingtelėjo, kad lūžimas prasidėjo ne tada, kai 
dėl įkurdo turėjau palikti gimnaziją, ar kai dėl tariamo iš
eikvojimo buvau atleistas iš tarnybos ir to pasėkoje — at
vežtas į šį nykų kraštą darbams, o paskui prievarta paimtas į 
kariuomenė. Ne, to šaknys siekia daug giliau, tuos laikus, kai 
buvau dar vaikas ir ėjau į kaimo mokyklą. Tikrai visos pas
kui įvykusios nelaimės, žalojusios mano būtybę, yra susie
tos su ajįgriuvusiais dvaro namais, kuriuose pirmą kartą pa
jutau socialinę neteisybę, iškylimą, o vėliau buvau palaužtas.

Tiesa, pradžioje turėtumėte žinoti, kad gimiau skaitlin
goje mažažemio ūkininko šeimoje. Tėvo laukelis, kad ir 
kruopščiausiai purenamas, neįstengė išmaitinti visų vaikų, 
todėl vyresnieji kiekvieną pavasarį su maišeliais ant pečių 
plačiuoju vieškeliu ištraukdavo darbų į Latviją. Jie sugrįž
davo tjktai žiemą su pinigais ir pasakojimais ir iki tol rami 
ir pustuštė grįčiutė atrodydavo, kaip dūzgiantis pasodės avi
lys. Ir taip metai iš metų. O aš ganydavau. Ne savo — 
kaimyninio ūkininko karves ir sėdėdavau ant ežios ir pūs
damas birbynę retkarčiais pagalvodavau apie mokyklą ba- 
luojanČią tarp dvaor klevų, apie tuos laikus, kada daugiau 
nebeganysiu ir galėsiu rūkyti ir gerti ir, kaip didelis, geguži
nėse šokti su mergaitėmis.

Tačiau kartą, (kada kaip ir kasmet visi vienkiemiai įskai
tant žmones ir gyvulius, sodų medžius, ežerus ir daigotą 
žemę, kėlėsi gyvenimui, aš daugiau nebeganiau ii pirmą kar
tą peržengiau mokyklos slenkstį. Ir tą pačią dieną aš pa
jutau visą savo menkystės kompleksą, kai po pamokų pa
sipūtę ir įžūlūs kaimo vaikėzai apstoję tyčiojosi iš mano 
klumpių, lygindami jas su ežero laiveliais, pešiojo nebenau- 

ją milinį švarkiuką, supurvino ir sutrypė brolio kepurę apy- 
nauję ir man gerokai per didelę. Paskui kiekvieną dieną bū
davo sugalvojamos naujos išdaigos, nuoskaudos ir aš iki 
tol linksmas berniukas gerokai pasikeičiau, pradėjau nuo 
visko šalintis, pamėgau vienatvę ir net pataikavimą stipres
niems, geriau apsirengusiems draugams.

Bet tai dar nebuvo visai blogai, mano prigimtas gied
rumas dar nebuvo užgęsęs ir kai po pamokų vienas kiūtin
davau namo, negalėdavau nesišypsoti, stebėdamas Lietuvos 
laukų pavasario žalumą, viską nudažančio šviesiom spal
vom: ir už mokyklos siepų pasilikusias nuoskaudas ir me
džių šakas, ežero vandenį ir kaimyno mergaitės skarelę, lė
tai plevenančią vėjuje. O dienomis, kada į mokyklą ateida
vo nauji nedrąsūs vaikai, būdavau tiek sujaudintas vaizdo, 
kai jie prislėgti naujos aplinkos baufcštūs ir mažyčiai sto
vėdavo klasės kampe, glamžydami sąsiuvinius ir kepures, 
jog nugalėjęs baimę, bandydavau su jais suartėti ir užvesti 
draugystę. Deja, jie greitai nutoldavo, nes nieku negalėjau 
jų sužavėti, nei jėga, nei mokslu, kuris niekada man gerai 
nesisekė, nei pagaliau visada skurdžia, nevyliojančia išvaiz
da. Praslinkus keletai savaičių ir tie nedrąsūs naujokai pa
sidarydavo kaip ir kiti padaužos, viską suprantą, žiną, linkę 
susimušti ir įžeidinėti.

Niekada nejaučiau šilumos ir iš mokytojų. Jie kankin
davo mane įvairiais reikalavimais, kad turėčiau pakankamai 
sąsiuvinių, knygų, kad būčiau švarus, nesuplyšusiais dra
bužiais, bet skurdo, kuriame skendo mano vaikystė, nė 
vienas nematė.

Keistos dienos. Ir kai dabar į jas pasižiūriu, aš negaliu 
surasti, kad bent viena būtų buvusi neišpasakytai šviesi, 
saulėta, nesudrumsta šešėlio ar ūkanoto debesiūkščio. Tie
sa, buvo keletas, apie kurias ir pinasi visa istorija, bet apie 
jas truputį vėliau.

Visas pastangas pasidaryti tokiu, kaip ir visi kiti mo
kiniai: linksmu, nerūpestingu, kaip ir pridera mažiems vai
kams, negailestingai nusinešdavo, lyg ledus pavasario srovė, 
socialinis neteisingumas. Aš nebūdavau priimamas j pertrau

kų ir pietų metu vykstančius žaidimus, nes visada kam nors 
nepatikdavau, ar painiodamasis į per ilgom, nors paraitotam 
rankovėm, brolio švarką, trugdydavau žaidimą. Todėl daž
niausiai nuošaliai stovėdamas su gailesčiu ir pavydu stebėda 
vau draugų vikrumą, mėtant kietą skudurinį sviedinį, kuris 
kartais gerokai užgaudavo, bet nežiūrint to, buvo labaft mė
giamas ir vertinamas. O kai sviedinys pro žaidėjų tarpą nu
lėkdavo į daržą ar parko krūmuokšnius, aš turėdavau bėgti 
jo atnešti, nes buvo galvojama, kad tokiems dalykams esu 
tinkamiausias. .

Tačiau kartą, kai tėvas sugrįžęs iš miestelio man p> 
vežė nors ir nebenaują, bet dar visiškai gerą, o svarbiausia 
didelį guminį sviedinį, visa pakrypo pagrindinai kita link
me. Nežinau, kur galėjo jį tėvas gauti? Ar rasti, kur nors 
po ratais pasiridenusį ir pamirštą, ar gauti iš kokio pažĮSta- 
mo ar giminaičio dovanų, bet žodžiu mano rankose buvo svie 
dinys, kokio neturėjo nė vienas vaikas mokykloje ir tai tu
rėjo šį tą reikšti.

Sekantį rytą su saule atsikėlęs skubėjau mokyklon. 
Mokykla dar buvo uždaryta ir aš susirangęs ant laiptų 
nekantriai laukiau pasirodant pirmųjų mokinių. Pirmasis 
parko takeliu atkosėjo sargas ir, pamatęs manę neįprastai 
ankstyvą, nustebo:

— Na, o tu dabar čia, Andriuk. Gal iš viso nebuvai 
namo parėjęs?

— žiūitik, dėde! — Skubėdamas pasakiau ir rodžiau į 
šalia gulintį sviedinį.

— O kas gi?
— Sviedinys!
— A, — lėtai nutęsė sargas ir visiškai nesidomėdamas 

atsirakiųo duris ir pradėjo šluoti klasę.
Kitaip šį įv/kį įvertino draugai. Vos pamatę svie

dinį, .apstojo mane ir draugiškiausiais veidais klausinėjo, iš 
kur, kaip, ar šokinėja, ar netruks, jei juo bus žaidžiama, 
kaip anuo — skuduriniu?. . Jie tuojau surado, kad pavir
šiuje kaž kada buvę išpieštos gėlytės^ o vienoje vietoje net 
bendžioniukė, ko aš pats dar nebuvau pastebėjęs. Ir po va-
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Jau gauta Lietuvos Istorija
Šiomis dienomis Montreaiy- 

je gautas pirmasis LIETU
VOS ISTORIJOS egzemplio
rius. Tiesa, prenumeratoriai 
gali gauti Istoriją kiek vėliau, 
nes ji dabar pasiųsta į JAV ir 
ten ruošiama ekspedijuoti. Bet 
tai neturėsią ilgai užtrukti. Ka 
dangi ir LIETUVIŲ KALBOS 
VADOVAS taip gi jau ruošia
mas ekspedijuoti, tai beveik vie 
nu metu lietuviai už Lietuvos 
ribų susilaukia dviejų stambių 
ir svarbių leidinių, labai reika
lingų mūsų kultūros reikalams.

Lietuvos Istorija išleista ga
limai gražiai, galima sakyti — 
visai gražiai ir net puikiai. Tie 
sa „Patrijos“ savininkas Jonas 
Leųktaitis labai nusiskundžia 
nepaprastai sunkiomis leįdimo 
sąlygomis, labai trukdžiusio
mis Lietuvos Istorijos išleidi
mą, bet sprendžiant pagal pa
sirodžiusį veikalą, tų sunkumu 
nematyti, nes veikalas išleistas 
tikrai gražiai ir sudaro labai 
impozantišką — kultūringą įs
pūdį.

Ši trečioji Lietuvos istorijos 
laida, kaip aiškina p. Lenktai- 
tis, yra gryna kopija, padaly
ta fotografijos būdu, iš anks
tyvesnės laidos. Trūkumai, ku 
riuos jis mini, toįkiam veikalui 
negalima laikyti trūkumais. 
Šiai trečiosios laidos kopijai 
nauja yra duota — dail. V. K. 
Jonyno aplankas (paprašius, 
jis siunčiamas nemokamai) ir 
tituliniai puslapiai. Tai yra gra 
žūs spalviniai darbai. Aplanke 
matome Mindaugą, Gediminą 
ir Vytautą. Labai gražus vei
kalo įrišimas.

Išleisdama Lietuvos Istori
jos veikalą, „Patria“ yra pada 
riusi vieną vertingiausių pasi- 
tarnavimų lietuvių tautos kul
tūros reikalui. Už tai jos sa
vininkas Jonas Lenktaitis yra 
vertas didelio pagyrimo. Rei
kia suminėti ir tautiečius, ku
rie medžiagiškai padėjo Istori
ją išleisti, besąlyginėmis pas.ko 
lomis — Juozą Kliukenskį, Sa
rah Karl Miller ir P. Karl.

Istorijos prenumeratoriai jau 
gali laukti, po tūlo laiko, Lie
tuvos Istorijos, kuri ypač rei
kalinga dabar, kai šia prasme 
neturima jokio leidinio, šios 
laidos Lietuvos Istorijos išleis 
ta 2.500 egzempliorių.

Lietuvos Istorijos pasirody
mas yra žynius kultūrinis fak
tas, ypač kad tai padaryta už 
Lietuvos ribų. J. K.

„DRAUGO“ NOVELIŲ 
KONKURSAS

JAV lietuvių dienraščio 
„Draugo“ novelių konkursą 
laimėjo: I premiją už novelę 
„Ragana“ jauna rašytoja Ni
jolė Jankevičiūtė, 2-rą premiją 
už novelę „Nulis“ rašytojas 
Aloyzas Baronas ir 3-čią pre
miją už „Pasakojimą apie var
pą“ rašytoja Nelė Mazalaitė.

Visi premijuotieji kūriniai 
nėra aukštos vertės.

Įdomu buvo išgirsti apie 
naują, dar nežinomą, rašytoją 

landėlės skudurinis sviedinys neteko savo vertės ir buvo už
kištas už spintos mokyklos prieangyje.

Su ta diena pasidariau visiems reikalingas, beveik net 
mėgstamas ir rųekad nebūdavau baramas už bereikalingą 
maišymąsi žaidimuose, nors vistiek buvau per daug nevikrus 
ir negalėjau išmokti žmoniškai žaisti ir, atvirai kalbant, aš 
tik trukdydavau, o žaisdavo kiti. Pagerėjusios padėties vei 
kiamas, nepastebimai dariausi stropesnis. Namų perrašinėji 
mus ir uždavinius, kurių anksčiau labai nemėgau, sumur- 
zindavau, pradėjau atlikinėti su didžiausiu atidymu ir kelis 
kartus buvau mokytojo viešai pagirtas.

Ak, tokios nuostabios buvo dienos! Kaip maža reikia 
gyvenime, kad viskas būtų miela, kad džiaugtumeisi sutik
tais žmonėmis ir glamonėtumei grioviakrančiuos pražydusias 
gėieg. Niekada nepamiršiu tų trumpų ir trapių, kaip riešu
to kevalas, dienų. Tokia didelė saulė švytėjo tuomet dan
guje, mielai šiurenp žolė pakelėje ir jokio debesio, jokio še
šėlio mažoje širdyje; tarytum viskas būtų pražydę, gyventų 
tarptų ir žydėtų.

Tačiau žinote, kad laimė yra trumpa, rodos, vos spėjai 
paliesti jos garbanas ir ji išblėso ir tik atšvaistas pasiliko 
juodam skliaute, tolimas ir nepasiekiamas. Lf širdis tuščia, 
daug įko netekusi, kas anksčiau atrodė labai būtina ir rei
kalinga.

Taip, visai netikėtai atėjo nelaimė. Mano suole gulėjo, 
greičiausia iš pavydo, supjaustytas sviedinys. Pirmą kartą 
nįeko nesigėdydamas pravirkau, gailiai, nepertraukiamai. 
Draugams tai padarė įspūdžio ir keli priėję ramino, glostė 
mano galvą, bet tai jiems visiškai netrukdė, sekančią dieną, 
kaip ir anksčiau, mane niekinti ir įžeidinėti.

Petrėnas nutilo, išgėrė paskutinę vyno stiklinę ir pri
dūrė :

— Po to viso aš nieįkada nebeatsigavau, nesistengiau, 
bijojau. Lūžis įvyko tuomet, o tai, kas darėsi vėliau, buvo 
tik nesibaigiantis erzinimas žaizdos, kuri negijo ir randas 
pasiliko visiems laikams.

Galas

Jankevičiūtę. Jos novelės įžan 
ga tikrai, gana gabiai ir gražiai 
parašyta. Tačiau turinys iš
dėstytas gana blankiai. Vis 
dėlto, jei spręsti pagal šį kuri 
nį, ji turi rašytojiškų gabumų. 
Talentą jai verta vystyti atsime 
nant, kad kiekvienas darbas, 
ypač gi rašytojo-kūrėjo, yra 
reikalingas labai daugelio ir di 
dėlių pastangų, o vienoje iš pir 
mųjų vietų — plataus išsilavi
nimo, apsiskaitymo ir pamėgi
mo kūrybinės tiesos.

BALIO SRUOGOS KURI
NIAI LAUKIA LEIDĖJO
Poetas, rašytojas, kritikas, 

teatralas ir profesorius Balys 
Sruoga yra parašęs daug me
no kūrinių, kritikos recenzijų 
ir publicistikos straipsnių. 
Daugumas jų yra išleista, bet 
B. Sruoga, būdamas nacių kon 
centracijos stovykloje, Štutho
fe, parašė dar tris veikalus: 
dramą „Pavasario giesmė“, ko 
mediją „Uošvė“ ir komediją 
„Dobilėlis penkialapis“, kurie 
laukia leidėjo.

NAUJI RAŠTAI
Jean Mauclere — LA SITU 

ATION DE L'EGLISE CAT- 
HOLIQUE EN LITHUANIE. 
Les editions dairės, 45, Allee 
Nicolas Carnot-Le Rainey (S. 
& O.).

Tai yra nedidelė brošiūra 
apie bažnyčios padėtį okupuo
toje Lietuvoje. Iliustruota ke
liais vaizdais. Leidinys pran
cūzų kalba.

Notschrei EINES STER- 
BENDEN VOLKES. Kyrie. 
Eine Sandschreiben aus dem 
Untergrund an Papst Pius 
XII . Sonderdruck aus der 
ANIMA, Vierteljahrschrifr 
fūr praįktische Seelsorge, V. 
Jahrgang, Heft I, 1950. Ver- 
lag Otto Walter AG Olten.

Tai yra iš Vilniaus gautas 
1948 m. katalikų slaptai pri
siųstas raštas. Šveicarijoje iš
leistas atskira brošiūra.

Mažasis Brolis. RAMYBĖS 
UOSTAS. Canada. 1950. Iš
leido autorius. 1000 egzemp
liorių. Spausdinta „Rūtos' ‘ 
spaustuvėje’ (ten ir gaunama 
šiuo adresu: Rūta, P. O. Box 
78, Rodney, Ont., Canada).

Tai yra religinio turinio lei
dinys, 60 puslapių. Kaina 50 
centų.

ČIKAGOJE ATIDARYTA 
LIETUVIŲ DAILĖS 

PARODA
Rugpjūčio 13 dieną Čikago

je, Istorijos draugijos muzieju
je, atidaryta lietuvių tremties 
dailės paroda. Parodoje išsta
tyta apie 400 dailės darbų.

NAUJIEJI „LIAUDIES 
PRIEŠAI“.

83 metų italų dirigentas Ar
turo Toscanini yra septynių už 
draustųjų sąraše, Sovietų zo
noj Vokietijoj, kaip pranešė 
Vokietijos „Volksblatt“. Jis 

esąs su vakarų tendencijom.
Kiti šeši uždraustieji yra: 

Andre Gide — rašytojas, — 
Sovietų Sąjungos priešas. Ig
nas Paderewskis — buvęs Len 
kijos premjeras, pianistas — 
kaipo reakcionierius, šovinis
tas, Sovietų Sąjungos priešas. 
Igoris Stravinskis — rusų kom 
pozitorius — Sovietų Sąjun
gos priešas. Reiner Maria Ril
ke — vokiečių poetas — nepo
puliarus. Stefan George — vo 
kiečių poetas — dekadentiškas 
svajotojas. Jean Paul Sartre — 
prancūzų rašytojas ir filosofas.

— Dr. Vydūnas, gyvenąs 
Vokietijoje, Detmolde, rašo sa 
vo atsiminimus, kurie tiesio
giai liečia Mažosios Lietuvos 
lietuvių gyvenimą.

— Prof. Mykolas Biržišjka, 
gyvenąs dabar Kalifornijoje 
pas savo ženjtą K. Barauską, 
rašo savo atsiminimus, kurie, 
be abejo, bus įdomūs ir svar
būs lietuvių tautos bei valsty
bės istorijai ir kultūristorijai.

— Prof. V. Maciūnas, dir
bąs Pensilvanijos universitete, 
amerikiečių enciklopedijai ruo 
šia žymiųjų lietuvių biografi
jas.

— Čikagoje įsisteigė lietu
vių agronomų draugija. Daly
vavo 25 agronomai. Valdybos 
pirmininką^ p. Rukuiža.

— Rašytojsa M. Bavarskas 
pastoviai apsistojo Detroite, 
kur gavo darbą I ordo fabrikuo 
se drauge su lašytoju Vyt. 
Alanta.

— Simo Bakšio veikalas 
„Miškas ūžia“ Sao Paule, mies
te, Brazilijoje, turėjo gražų pa 
sisekimą. Kitą dieną buvo su
vaidintas „Amerikoniškas žen
tas“.

— Prof. gen. Schmittleinas, 
Lietuvos universitete dėstęs 
prancūzų kalbą, yra parašęs ke 
lių tomų veikalą „Etudes sur 
la nationale de Aestįl“, ku
rio pirmas tomas jau yra išleis
tas.

— Archeologės dr. Gimbu
tienės veikalą „Lietuvos kry
žiai senosios religijos fone“ K. 
R. Jurgėla išvertė į anglų kal
bą.

— Juozas Mickevičius, ži
nomojo Mickevičiaus Kapsuko 
brolis, nuo bolševikų buvo pa
sitraukęs j Vokietiją ir ten mi
rė Gautingo sanatorijoje.
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ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAI— ANGLIŠKUS ŽODYNUS!
Ar norėsi greičiau išmokti 

angliškai, ar pagilinti savo 
kalbos žinias, vįs pasigesj žo 
dyno. Tat, jeį dar nesį įsigi
jęs tokio kalbos šaltinio, įsi
gyk
Vo Pėteraičįo Lįetuviškaį — 

Angliškus ŽODYNUS. — 
Juose rasi vįsus kasdieninius 
žodžius, svarbiausius gyvosios 
įr rašomosios kalbos posakjus.

Didysįs Ljet. • Angį, žody
..... A >4~ " " >4.... i' " K m-'-i----- -> 

TR. 8112
, Lankydamiesi Ville Lasalle ar vykdami į lietuvių pikni ; 

ką atsilankykite

LIETUVIU SVETAINĖJE
Ipas BRONIŲ JAZOKĄ

7682 EDWARD St. (kampas 6 av.), VILLE LASALLE.
* “ * ** -M. M M

Lietuviška krautuvė
„Richard’s Meat Market'‘

; SAV. POVILAS PETRONIS.
Lietuviškos gamybos dešios, įvairių rūšių iiaėsos, 

daržovės, grosetenja.
5898 Verdun Ave., Verdun TR 0281

DĖMESIO
Viliasaliečiams ir apylinkės lietuviams! žč

■ Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme.
Prekyba ir pataisymai.

| PETE'S RADIO SERVICE i
7688 Edvard St., Ville Lasalle.’ HE 3372

4 -<t ■ ’Sift M-—.....  44-——"'-ir*-—! ~»r ‘~~H

£ Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
? 1062 Riverview Ave.. Verdun, Montreal, Que. Tel.
I TR 2050, priima patajsymams įvairius laikrodžius.

Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai Kainos že- 
? mesnės, kaip kitur. Už pataisymus garantuoja. 
I Kreiptis vakarais po 6.30 vai. >
\ h w-------m _jt , i r i IT. M--------- *

KLAUSIMAI 
t R ATSAKYMAI

VEDA JONAS J. JUŠKAITIS

S. KOKIOS YRA ĮVAŽIAVIMO Į KANADĄ GALIMY
BĖS, PASKELBUS NAUJĄJĮ IMIGRACIJOS POTVARKĮ?

(Atsakymas į P. V. klausimą, Noranda, P. O.)
Kanados Generalinis Guber

natorius Pilietybės ir Imigraci
jos Ministeriui pasiūlius ir pa
siremdamas galiomis, jam su
teiktomis Imigracijos Įstaty
mo 38 skyriaus, š. m. birželio 
9 d. atšaukė 1949. VI. 2 d. pot 
varkį Order in Council P. C. 
2 743 ir jo vietoje patvirtino 
potvarkį Order m Council P. 
C. 2856. Naujasis potvarkis, 
paskelbtas „Canada Gazette“ 
1950 m. birželio 29 d., įsigalio
jo nuo liepos 1 d. Jis draudžia 
išlipti Kanadoje visų kategori 
jų ir profesijų imigrantams, iš
skyrus sekančias išimtis:

(Imigracijos Viršininkas gali 
leisti įvažiuoti į Kanadą imi
grantui, kuris kitais atžvilgiais 
atatinka Imigracijos Įstatymo
nuostatų sąlygoms ir jeigu jis 
įtikina Imigracijos Viršininką, 
kad to)ks imigrantas yra:

1. Britų Imperijos tautų na
rys ar Irlandijos pilietis ir įva 
žiuoja į Kanadą tiesioginiai ar 
netiesioginiai iš Didžiosios Bri 
tanijos Suvienytosios Karali
jos ir Šiaurinės Irlandijos, Ii- 
landijos1, Australijos, N. Zelan 
dijos, Pietų Afrikos Unijos ar 
JAV ir su sąlyga, kad jis turi 
pakankamai lėšų pragyveni
mui iki darbo susira<?Tmo. Šio 
potvarkio tikslui sąvoka „Britų 
Imperijos tautų narys“ reiškia 
asmenį, kuris yra gimęs arba 
naturalizavęsis Didžiosios Bri
tanijos Suvienytosios" Karali
jos ir Šiaurinės Irlandijos, Ir
landijos, Australijos, N. Zelan
dijos ir Pietų Afrikos Unijos 
teritorijoje; ar Irlandijos pilie
tis, kuris tapo Suvienytojios 
Karalijos piliečiu registravęsis 
pasiremdamas 1948 m. Brita
nijos Pilietybės Įstatymu.

2. JAV pilietis, įvažiuojan
tis į Kanadą iš JAV ir turįs pa 
kandamai lėšų pragyvenimui 
iki susiras darbo.

3. Prancūzijos pilietis, gi
męs joje, įvažiuoja į Kanadą iš 

nas, didelio formato, įrištas 
drobės viršeliais, turįs arti 600 
pusi., kaštuoja tįk $ 5, o ma
žasis, kišeninjo formato su tar 
limį po Kiekvieno angliško žo 
džio, apimąs per 400 pusi., 
kaštuoja tįk $ 2.50.

Žodynaį gaunami, prisjun- 
čįant pašto perlaidą šįuo adre
su :

I. Andruškevįčienė, 
5155 Bourbonnįere, Apt 6, 

Montreal, Que.

Prancūzijos ir turi pakanka
mai lėšų pragyvenimui iki su
siras darbo.

4. Asmuo, dėl kurio Minist- 
teris (kurio sprendimas yra ga 
lutinis) yra įsitikinęs, kad 
a. jis yra tinkamas imigrantas 

atsižvelgiant į Kanados so
cialines, klimato, švietimo, 
pramonės, darbo ir kitas są
lygas bei reikalavimus ir

. nėra nepageidaujamas dėl 
jo savotiškų papročių, palin 
kimų, gyvenimo būdo, pa
žiūrų į nuosavybę ar dėl jo 
galimo nesugebėjimo leng
vai prisitaikinti ir įsijungti 
j kanadišką bendruomenę ir 
prisiimti Kanados pilietybės 
pareigų ir atsakomybės nuo 
saikiam laiko tarpui praėjus
nuo jo įvažiavimo.

5. Asmuo, kuris atvyko į 
Kanadą kaip ne imigrantas, 
stojo į Kanados ginkluotąsias 
pajėgas ir jose tarnavęs buvo 
garbingai demobilizuotas.

Šitie nuostatai nėra taikomi 
aziatiškos rasės imigrantams.

Toks yra naujojo imigraci
jos potvarkio tekstas. Jis la
bai atsargiais žodžiais („nepa
geidaujamas dėl savotiškų pa
žiūrų į nuosavybę“) užtrenkia 
duris visokio plauko komunis
tams.

Turėjo praeiti tam tikras lai 
ko tarpas, kol buvo galima su
sidaryti vaizdą apie to naujojo 
potvarkio vykdymą praktikoje. 
Reikia atsiminti, kad Kanados 
imigracinės politikos pagrindu 
yra Imigracijos Įstatymas. Pot 
varkiai, leidžiami kartkartė
mis, yra tik to įstatymo smul
kūs pakeitimai ar papildymai.

Dabar galiojančio Imigraci
jos įstatymo ir naujai išleisto 
potvarkio šviesoje, suglaustai, 
kas liečia daugumą mūsų tau
tiečių, galima pasakyti, kad lie 
tuvis, kuris neturi DP statuso, 
nėra JAV pilietis ar Britų Im
perijos tautų narys į Kanadą 
gali atvažiuoti pastoviai apsi
gyventi, jeigu jisai yra kvie
čiamas Kanadoje pastoviai gy
venančio (ir ne piliečio) :

1. Pirmo laipsnio giminės 
(tėvo, motinos, brolio, sesers, 
sūnūs ir dukters) ;

2. Sužadėtinio ar sužadėti
nės ;

3. Ūkinin|ko,
4. Miško pramonės bendro

vės ;
5. Žemės turtų bendrovės;
6. Asmens, kuris yra parūpi 

nęs darbo ir buto garantijas.
Šitos penkios kategorijos ga 

Ii atsikviesti baltosios rasės as 
inenis atatinkančius sveikatos 
ir charakterio reikalavimams iš 
visų paaulio šalių, eančių šia
pus geležinės uždangos.

EXPERT CLEANING & DVE1NG 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS 1

MINOR REPAIRS. 1
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

NX"-’ HW.

VICTORIA 
CLEANERS 
8. DYERS CO

MONTREALIS 2836 Allard

NUORAŠAS LAIŠKO SU
GRĮŽUSIO Iš RUSIJOS 

NELAISVĖS.
Verduniečiai pp. Chinai yra 

gavę iš savo giminaičio, sugrį
žusio iš Rusijos nelaisvės, laiš
ką, kurį čia dedame.

„Kaip aš iš jūsų laiško ma
tau, kad pas jus Canadoje ir ko 
munistų yra. Jūs noiite ir ži
noti kaip tikrai Rusijoj yra ir 
kaip tenl žmonės gyvena. Aš 
jums mielai viską aprašyčiau, 
bet laišku tai yra suniku viską 
aprašyti. Aš išbuvau Rusijoj 
beveik penkis metus ir man ga
na gerai teko matyti ir girdėti, 
koks gyvenimas yra tenai kai
muose ir miestuose. Rusijoj yra 
dvi klasės žmonių:

Pirmoji tai yra visi valdinin 
kai,, komisarai ir policija, ir 
tie kartu yra visi komunistai, 
tie gyvena pagal darbininkus 
gana gerai.

Antra klasė tai yra drabinin- 
kai. Jie dar ir dabra dar vargs
ta, badauja. Kaip jūs rašote, 
kad jūsų lietuvių laikraščiai ra 
šo, kad dabar Lietuvoje ir vi
sose komunistų valdomose vals 
tybėse žmonės labai gerai ir 
laisvai gyvena. Teisybė, taip 
komunistiški laikraščiai rašo 
(aš viską gerai pažįstu, tas 
pats pas mus ir pačioj Rusijoj 
yra), bet tikrenybėj visai ki
taip yra. Vienu žodžiu sakant 
Rusijoj dirbančiam žmogui gy 
venimas yra labai sunkus. Už
darbis tenai yra nedidelis pa
gal maistą, o apie apsirengimą 
tai nėra ką kalbėti, medžiagos 
labai brangios, dėl to tenai žmo 
nės labai blogai apsirengę, su
plyšę vaikščioja. Aš nežinau 
ką, tai žmonės apie laisvę su
pranta, kad Rusijoj labai lais
vai gyvena. Pavyzdžiui, nuo
savybės tenai jokios nėra, ir 
darbą pagal savo norą susiras 
ti irgi negalima, tenai viskas 
beveik suprievarta. Bet jeigu 
katras nenori, tai tuojau gau
na kelis metus priverčiamo dar 
bo. Tenai yra tokie lageriai 
dygiąja viela aptverti, kad 
joks žmogus pereiti negali, pri 
verčiamojo darbo lageriai; to
kiuose lageriuose vargsta ir su 
badu kariauja miliotiai nekaltų 
rusų. Tas yra tikra teisybė, aš 
pats savo akimis mačiau ir 
man teko girdėti, kad kiekvie
nas dešimtas rusų pilietis arba 
pilietė tokiuose lageriuose 
vargsta iki 25 metų. Aš Rusi
jos niekad neužmiršiu, kiek 
man tenai teko bado kentėti. 
Jau praėjo daugiau kaip pusė 
metų kai iš tenai parvažiavau, 

(Nukelta į 6 pusi.)

Brangūs Tautiečiai Kanado
je, beveil< kiekvienas iš mūsų, 
įdėjęs truputį triūso ir šiek 
tiek pinigo, galime atsikviesti 
ne tik savo gimines bei pažįsta
mus, bet ir mums svetimus sa
vo tautiečius. O jie išsiilgę lau 
kia Anglijoje, Prancūzijoje, 
Belgijoje, Pietų Amerikos ir ki 
tuose kraštuose, kuriuose poli
tinės, ekonominės ir klimati
nės sąlygos nėra tokios palan
kios ir mūsų tautiečiai gyvena 
plačiai išsisklaidę.

(Copyright).
XX .....'LXK

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždėdami jiems “Drex”, 
kad neperlelstų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir 
sunkius. Sutaisome rū
bus (iširimus), įsiuva
me sagas ir pan. Kiek
vieną orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na
mus.
Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti TRenmore 1135 

(galimą pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. 1135

%
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Geroldtonos pikietavo
Geraldton'o, (Ont.) mies esąs DP, 24 metų amžiaus, į 

telyje gyvena kelios lietuvių Kanadą atvažiavęs prieš 4 mė- 
.. nesiūs.

Nieko daugiau naparašyta ir 
nežinia, kas jį ir kur palaido
jo, ar jis turi fcur šeimą ar gi
minių. Tokiu atveju, jeigu bū
tų giminių arba jo šeimos na
rių, jie galėtų gauti kompensa
ciją, apdraudą ir tt. Šis faktas 
rodo, kad yra būtina lietuvių 
registracija, nes tada būtų ži
nios ir būtų galima dėl tokių 
įvykių daryti žygių, rūpintis, 
o datar užsimušė žmogų ir 
njekas nieko negali padaryti.

NJKL.

NUSKENDO LIETUVIS
Goudreau, Ont. Skaudi ne

laimė. Rugpjūčio 13 d. 13 vai. 
1 3 min. geležinkelio laika Gou 
dreau ežere nuskendo lietuvis 
Juozas Išganaitis.

Velionis nepasižy/ ėjo at
sargumu. Draugai *urėjo jį 
įspėti, kad į ežerą neplauktų 
maža baidare. Bet jis nepa
klausė. Nelaimės dieną maža 
valtele jis sumanė irtis prie 
draugų, kurie- žvejojo toliau 
nuo kranto. Nuplaukęs nuo 
kranto vos apie 200 pėdų, suko 
į šoną, apsivertė ir nuėjo į dug 
uą. Draugai atskubėjo į nelai
mės vietą, bet pasinėrusio ne
rado. Tuojau buvo pranešta 
policijai, kuri atvyko lėktuvu, 
bet taip pat turėjo ilgai ieško
ti. Po didesnių pastangų, “(pri
sidėjus vietos gyventojams ir 
darbo draugams, skenduolis 
įastas rugpjūčio 16 d. 17 vai.

Juozas išganaitis buvo ra
maus būdo, mėgo draugišką su 
gyvenimą, buvo kilęs iš Šakių 
ap.; turėjo apie 30 melų am
žiaus; į Kanadą buvo atvykęs 
prieš dvejus metus, dirbo A. C. 
R. geležinkeliuose ir jau buvo 
vyresnysis. Po medicinos ty
rimų, palaidotas Sault St. Ma
rie. Ig. Girdzcvičius.

šeimos ir keli viengungiai vy- i 
rai. Apylinkės miškuose dirba 
ir gyvena gerokas būrys vyrų , 
ir viena šeima. Senųjų lietuvių 
čia labai maža, o ir esančiųjų • 
dalis arba raudoni, arba suku- , 
rę nelietuviškas šeimas ir pa- ; 
tys nutautėję. Visi vyrai dirba ( 
aukso kasyklose arba miškuo
se. Uždarbiai yra vidutiniai ir 
nedarbas čia nežinomas.

— Jakios kultūrinės veiklos 
čia nėra, nes nėra nė vienos lie
tuviškos organizacijos. Net ne 
žinpma, kas turi pravesti ir kas 
šioje apylinkėje praves visuoti 
nąjį lietuviu surašymą. Yra 
net tokių tautiečių, kurie nė 
vieno lietuviško laikraščio ne
prenumeruoja ir neskaito (ne
turi laiko). Prieš porą metų vei 
kęs KLT Long Lac sikyrius iš
iro kartu su miškakirčių darbo 
sutarčių baigimusi. Subiro ir 
choras bei gerai apylinkėje už
sirekomendavę krepšininkai.

— Vietiniai Stalino bernai 
rengė mitingą ir rodė filmą, 
bet vietiniai įvairių tautybių 
tremtiniai ii praeitojo karo ve 
teranai pikietavo jų salę, tad iš 
visko nieko neišėjo, nes į salę 
drįso įeiti tik patys vyresnieji 
raudonųjų vadai. Tiesa, filmą, 
nprs ir tuščiai salei, rodė, bet 
kalbų jau visai nebuvo nei kam 
sakyti, nei kam klausyti.

— Tremtiniai Juozas ir Ma
rytė Glizickai ruošiasi krikšty
noms sūnaus, kuris jau žengia 
j ketvirtą mėnesį. B. K. V.

NIEKO NEVEIKIAME
Edmonton, Alta. Kai pava

sarį išrinkome naują valdybą, 
tai ligšiol ir žinių nepasirodo, 
kas jon išrinktas.

Susirinkime gerokai buvo 
ginčytasi ir nemažai kalbėta, 
bet jokios veiklos ligšiol ne
pastebima. Gal perdaug už
imti? Gal išvažinėję atosto
gų? Gal kokios kitos priežas
tys verčia kiūtėti ir tylėti? Sun 
ku pasakyti, bet faktas lieka 
faktu, kad njeko iš tų užsimo
jimų iš tų užsibrėžimų, kurie 
buvo pareikšti susirinkime, ne
realizuojama.

Bet artinasi ruduo. Karštie
ji vasaros darbai jau bus'pra- 
ėję. Gal gi tada suįkrusime ir 
mes ir, gal, tada imsimės ir 
mes Kanados Lietuvių Bend
ruomenės kūrimo darbo. Reiks 
sudaryti ALOKą, pravesti re
gistraciją ; reiks padaryti ir ki 
tus pasiruošimus. Na, lauksi
me, kaip ligšiol, kantriai, bet 
su geromis viltimis. NJKL.

UŽMUŠTAS LIETUVIS
Taber, Alta. Edmontono 

spauda praneša, kad Jonas Te- 
lekis, gyvenęs Coalhurst, Altą, 
nukrito nuo aliejaus tanko ir 
užsimušė.

Konstatuodamas tai, laikraš 
tis pažymi, kad Jonas Telekis

NUORAŠAS LAIŠKO SU
GRĮŽUSIO Iš RUSIJOS 

NELAISVĖS.
(Atkelta iš 5 pusi.) 

dar daktarai vis dirbti ne-bet 
velija. Visi, kurie iš Rusijos 
nelaisvės parvažiavę, atrodo sto 
ri, bet be sveikatos, visi turi 
vandens. Man visai baisu pa
galvoti, kad daug žmonių taip 
įsitijkinę j tą komunizmą ir ne
klauso, ką laikraščiai apie Ru
siją rašo. Tokius žmones tu
rėtų visus į Rusiją išsiųsti, tai 
jie įsitikintų ką komunizmas 
reiškia. Aš maniau, vieno mė
nesio užtektų pilnai, ir jie dau 
giau apie tai nenorėtų girdė
ti“.

Kas norėtų įsitikinti, kad tai 
yra tikra, pp. Chinai mielai su 
tinka parodyti laiško originalą.

Iš mŪ5V skautų gyvenimo. . . .

Toronto skautai vasaroja
Sekmadienį iš mieste atvyks ] 

ta daugiau iškylautojų ir pala
pinių miestuko gyventojų skai- j 
čius gerokai pakyla. Po sočių 
pietų, ramaus poilsio saulutė- j 
je, laikas sunaudojamas būsi- , 
mo sk. vyčio referatui išklau- j 
syti, jam išdiskutuoti, papildy
ti.

Laisvalaikiu vandens mėgė
jai vėsinasi upelio baseine, ki
ti, nepakęsdami karščio, pavė
syje atsivežtąja spauda domi
si, treti tik saulutės tynęs ima, 
paskirtieji virtuvėn apie puo
dus triūsia, ruošdami skanų už 
kandį stovyklaujantiems.

Diena prabėga bematant. Po 
vakarienės išsirikiuojama aikš 
tėję. Čia, kaip įprasta, malda, 
vėliavų (Kanados ir mūsų tri
spalvė) nuleidimas. Laužo pro 
gramoje įvairūs pasirodymai, 
o protarpiais lietuviška sutar
tine didingai skardena krūmus, 
aidi aujkštųjų pašlaičių augme
nijoje.

11 vai. švilpukas skelbia po
ilsio metą.

Patį vidurnaktį, saldžiausiai 
miegant skelbiamas „pavo
jus“. Užsimiegoję jaunuoliai 
nenoriai lenda iš palapinių ir 
burnoja ant „valdžios* , tai su
galvojusios. Prasideda žaidi
mas. Atskiros grupės, užrišto 
mis akimis išvedamos skirtin
gomis kryptimis, gerokai pa- 
klaidžiojamos ir nuėmus raiš
čius leidžiamos grįžti stovyk
lom Stavyklon įslinkti reikia 
nepastebėtiems, nes aplink iš
statytos sargybos pagaus 'kiek
vieną neatsargų naktibaldą. Ne 
žinomos apylinkės veičia va
dovautis orientacija. Ilgos va
landos slenka ir paklaidūnai 
pamažėl renkasi. Po vieną pa 
simetę, nuo rasos sušlapę, nusi 
braižę. . . Vieni pagaunami, 
kiti i et savo guoliu nepastebė
ti įsirango. Tai na/ dnis žai
dimas. Rytme-tĮ įspūdžių da
linimasis. Šalia nepasitenkini
mo dėl sutrumpėjusio miego, 
vis dėlto prisipažįstamą, įdo
miai klaidžiota.

Kaip ir kiekvieną rytmetį iš 
sirVkiavus, giedant himnus, ke 
liamos vėliavos. Po naktinių 

, užsiėmimų ir pusryčiai skanūs. 
. 10.30 vai. tenka dalyvauti cent 
i rinės stovyklos vėliavos pakė- 
i lime. Mūsų vyrai dalyvauja 
- skaitlingiausiai. Ir vėliavą mū 

siškis kelia.
Priešpietį atvyksta svečių— 

tunto vadovybė. Tariamasi 
bendrais organizaciniais reika
lais.

Laikas, kaip upelio vanduo, 
bėga nepaprastai greitai, jau 
popietis ir rūpestingieji prade
da apie namus galvoti. Dvi ne
darbo dienos praskrido. Ryt
«.■» T <L S.

Jeigu eilinis) Tororuto lietu
vis vasaros karščių metu pasi- 1 
ten|kina tik sekmadieniais iš- j 
vyk damas į užmiestyje sureng i 
tą pikniką arba savaitgalį pra- ] 
leisdamas Ontario ežero salo- . 
je, tai skautai toli gražu tuo : 
nesitenkina. Jiems yra gerai i 
žinomas gražusis užmiesčio 
Don slėnis, beveik nuolatinė iš 
kylu vieta, atokiau nuo miesto, 
nuostabiai aukštos ir stačios 
Cricet upelio pašlaitės. Jie bu
vojo garsioje Kanados skautų 
žiemos stovyklos vietovėje 
Samac, prie Oshawos. Iškylau 
darni turėjo progų susipažinti 
ir su kaimyninio miestuko Oak 
ville apylinkėmis. Ne svetimos 
jiems ir tolimesnės išvykos', 
kaip gėlųjų vandenų Norlan- 
das ir net ežeringasis Halibur- 
ton..

Vasara — skautiško pasireiš 
kimo ir poilsio metas, kada 
kiekvienas laisvalaikis pralei
džiamas gamtoje kur ankstyvą 
jį rytą pro medžių viršūnes pa 
siradžiusi saulutė, per palapi
nės plyšelį įspindusi žadina 
miegantįjį, kur auksinis rytme 
tis ir vėsus upelio vandup at
gaivina sveikai išsimiegojusį, 
jaunuolį. Skanus pačių paga 
mintas maistas, laisvalaikius 
užpildantieji žaidimai, kultūri
nių užsiėmimų valandėlė s, iš
vykos pas kaimynystėje sto
vyklaujančius kanadiečius 
skautus, vakarais laužai, vaidi
nimai, naktiniai užsiėmimai ir 
kt. įvairiausios sk. pramogos. 
Taip sunaudojant laiką gražu, 
įdomu ir sveika kiekvieną lais
vesnę valandėlę ištrūkus iš išsi- 
bodėjusio miesto aplinkos ir vi 
siškai savo būtybe pasinėrus 
gamtos prieglobstin.

Dar tik praeitą sekmadienį 
sk. vyčiai, grįžę iš savaitinės 
stovyklos Norlande, jau sekan 
čias dvi poilsio dienas (VIII. 6, 
7 dd.) iškylauja Cricket upelio 
slėnyje.

Čia skautai įsikūrė tankiuo
se krūmuose šiek tiek atokiau 
nuo upelio. Iš stovyklos vado
vo (ten kanadiečiai, pasikeisda 
mi stovyklauja ištisą vasarą) 
gavus paskyrimą, patogi aikš
telė apjuosiama palapinėmis, 
pasipuošiama kryžiumi, vėlia
vai stiebu ir žinoma, stovyklos 
laikraščiu, kuris čia pat pasku 
bomis išleidžiamas ir jame ma
tyti bendrojo gyvenimo nuotai 
kos bei aktualijos.

Vos įsikūrus ir šiek tiek ap
sitvarkius (šeštadienį), gauna
mas oficialus pakvietimas daly 
vauti kanadiečių lauže. Kaip 
paprastai, mūsiškiai su daina 
užkariauja simpatijas ir katu
tėms nesiliaujant verčiami kar
toti ir kartoti.

KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiųsti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

6920 Monk. Blvd. Vįlle Emard, Montreal, Tramvajus 36.

ATEITIS BE RŪPESCŲ.
ŠEIMA APRŪPINTA.

Geriausia proga apsirūpinti ateitimi ir išvengti gydy
mosi išlaidų jeigu laiku apsidrausi,

„THE MACCABEES INS.CO.“
kuri jau 72 metus sąžiningai patarnauja 
nuo nelaimingų atsitikimų, ligos atveju 

mažamečius vaikus.
Informacijas teikia ir apdraudimą atlieka

skirtas atstovas:
JONAS BERŽINSKAS,

«•

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL 
TEL. FA 020*

BALDU KRAL1LVE
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME GATAVUS.PRIIMAME UŽSAKYMUS! 
IR PATAISYMUS.

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERINČfČO
899 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL, LO 1438.

SA V. J KAMI CHAITI S. PATARIMAI VELTUI

Lietuviška moterų kirpykla
Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri

zavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

(B. M. Dodon)
2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208

KOKS GYVENIMAS KOLŪKYJE?
(Atkelta jš 3 pusi.) ] 

vienas rublis naujiems gyvu
liams įsigyti.

Dar žiemos pradžioje gyvu
lių augintojai skundėsi, kad 
farmose nėra lovių, kad reikia 
pasirūpinti štai ybinės medžia
gos, išpjauti lentpjūvėje lentų 
ir nedelsiant padaryti lovius. 
Bet praėjo žiema, atėjo pava
saris, — gyvuliai trypė per vi
są šį laiką pašarą, ir tik dabar 
pagaliau atsirado kolūkyje len
tos. Mūsų artelės meistras tūČ 
tuojau galėtų pradėti dirbti lo 
vius, bet neturi tam reikiamų 
įrankių“ ‘.

IR MOKINANT DARBAS 
NEINA.

„Kėdainiai. Apskrities kol
ūkiuose kas dieną plečiasi grū
dinių kultūrų sėja. Kolūkie
čiai jau pasėjo apie 30 procen 
tų vasarojaus. Tuo tarpu linų 
sėja neleistinai uždelsiamą. 
„Dar ne laikas: pas mus įpras 
ta sėti linus tik baigus vasaro
jų“, — aiškina padėtį apskri
ties žemės ūkio skyriaus agro
nomai. Bet ar jie pagalvoja, 
kad panašus „įpratimas“ prieš 
tarauja tarybinės agrotechni
kos taisyklėms, kad suvėlinta Ii 
nų sėja žymiai sumažina der
lių, pluošto kokybę.

Kad nepakankamai vertina
mi linų sėjos terminai, rodo ir 
tas faktas, jog eilė kolūkių dar 
neturi reikiamo kiekio linų sėk 
los“.
TAI GRAŽUS KOLCHOZI

NIS DARBAS
„Širvintai. Peinai Korvės 

tarybinis ūkis pavasario sėją 
atliko nepatenkinamai. Dėl to 
buvo gauti labai žemi grūdinių 
kultūrų, bulvių ir pašarinių 
šakniavaisių derliai. Tačiau, ta 
rybinio ūkio vadovai šią pagrin 
dinę klaidą kai to ja ir šiais me
tais. Tiek grūdines kultūros, 
tiek bulvės ir pašariniai šaknia 
vaisiai sėjami neprisilaikant jpa 
grindinių taisyklių. Dar iki 
šiol ariama be priešplūgių, 
Traktoriai nepilnai išnaudoja
mi. Traktoriai dažnai genda,

vėl ta pati pilkuma, darbas dėl 
duonutės kasdieninės. Dalis, 
tiesa, dar liejka, jiems dar nerei 
įkia skubėti: vieni atostogauja, 
kiti bedarbiai. Jie dar džiaug
sis gamtos teikiamomis nuotai
komis. Miško prieglobstyje 
taip miela gerti tyrutėlj orą, 
klausytis upelio čiurlenimo, gė 
rėtis miško ramybe. Sk. V.

prastovi be darbo, dėl ko pra
leidžiami geriausi sėjos termi
nai.

Tarybinio ūkio mechanikas 
Kalionovas visiškai nesirūpi
na, kad pavasario sėjos metu 
gerai dirbtų traktorių parkas. 
Šįiomis dienomis mechanikas 
Kalionovas, būdamas girtas, 
sudaužė traktorių ir sėjamąją 
mašiną. Dėl to sėja dabar ūky 
je nutrūko. „Tiesa“, 113 
(2174) nr.
SOVIETINIO DEŠIMTME

ČIO GARBEI
„Tiesa“ gegužės 14 d. 113 

(2174), rašo: %
„Statybos ministerija visu/ 

moję neįvykdė balandžio mene 
šio kapitalinių darbų plano ir 
nesilaikė darbų grafiko per pir 
mąjį gegužės mėnesio dešimt
metį. Net tie statybininkų ko- ( 
lektyvai, kurie įvykdė balan
džio mėnesio planą, neįstengė 
išsilaikyti planinio grafiko ly
gyje per praėjusį gegužės mė
nesio dešimtadienį. Ypač at
silieka statybos trestas Nr. 2 
ir Nr. 3, o taip pat Klaipėdos 
statybos montavimo valdyba. 
Šiose rangovinėse organizacijo 
se labai žemas technikinio va
dovavimo lygis, nekompleksiŠ- 
kai panaudojami gausūs staty
biniai mechanizmai, nepakan
kamai išvystytas socialistinis 
lenktyniavimas, neįdiegiami 
priešakiniai stachanoviniai dar 
bo metodai.

Statybos ministerijos vado
vai per vėlai sužino apie stam- ’ 
biausių rartgovinių padalinių 
atsilikimą ir nesiima ryžtingų 

* priemonių atsilikimo priežas
tims pašalinti.

— A)kos muzjejus Telšįuo" 
se tebevejkia. tačiau jo pobū
dis yra pakeistas: jįs pavers
tas „Lietuvių Ijaudies kovų“ 
muziejumi.

— Lietuvos TSR netrukus 
išeina įš spaudos naujas laik
raštis vaįkaims vardu „žvaigž 
dutė “, kuriame bendradar
biaus M. Mackevičius - Nord, 
Liūne Jonušytė, V. Mieželai
tis, V. Valsjūnienė. Kaip ži
nome, tokju pavadinimu Nepr. 
Lietuvoje ilgus metus buvo leį 
dž jamas Angelo Sargo di-jos 
laikraštis.

— P. Orlovas davė Lietu
vos mokytojams vjsą eilę nuro
dymų „Tiesoje“, kaip rejkįa 
pagal bolševikų partijos meto
dus dėstytj temą „Didysis Ta
rybų Sąjungos karas“. Čja vi 
sur ypatingai turįs būti garbi
namas Stalino vardas.

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

MES SUTEIKIAME JUMS

TEISINE-KALBINE PAGALBA
Tvarkome imigracijos, pilietybės, palikimų bylas; su 
darome daibo, buto garantijas, dokumentus, patvirtin
tus vertimus; tarpininkaujame nuosavybę perkant, par 

duodant; atstovaujame įmonėse, įstaigose; teikiame viso
keriopą informaciją; giname Kanados ir kitų kraštų lie
tuvių interesus. Jums patarnavimus atlieka teisininką* 
ir kalbininkai, studijavę Amerikos bei Europos univer
sitetuose.

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

J. H. BENOIT

AMherst 06942102 FULLUM ST.

6033 Monk Blvd., VILLE EMARD, Montreal.

ir draudžia 
ir specialiai

88 Annette St., Toronto, Ont., telef. LY. 2816.
P. S. Draudimas atliekamas ir provincijoje gyvenan

tiems (šeštadieniais ir sekmadieniais).

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI

naujai pa- JONAS J. JUSKAITIS
108 St. George St., Toronto, Ont., Canada, Tel. KI 1494

SXXXSX3SZXXSKXX

LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS

Jei Jums reikalingas elektrinis darbas šaukite

VIRBALI ELECTRIC REGU*
TEL. DO. 3656 M

Lietuvis Elektros Kontraktorius u
Darbas garantuotas — Greitas patarnavimas

Visokios rūšies elektros įtaisymas bei pataisymas M
Laikau pardavimui visokius elektrinius reikmenis r

Savininkas: STASYS VIRBALAS, TEL. DO. 3665
816 JEAN TALON, W, MONTREAL į

QXXXZZSZESXXXXXXXXXEXXESXZXZSSXXXCSSSSXSXaS

TDL. FI. 2682

Marche BOULEVARD Market
SAV. PAUL GUDAS, 

MĖSA, ALUS, GROSET ER1JA, DARŽOVES.

MOK1NKIMES ANGLIŠKAI |
LESLIE MACKINTOSH !LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyriu
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui.

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg'd., P, O, Box 294. WestmounA, 

Quebec._______________ _

i
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MUSU SPORTAS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FIZINIO AUKLĖJIMO BEI 

SPORTO VEIKLA.
Dar labai jauna Australijos 

lietuviškoji šeima, bet jos vai
kai — lietuviškasis jaunimas 
ieško, visomis išgalėmis, kelių 
burtis į krūvą ir sveikais pa
grindais organizuoti tautinius 
vienetus fizinio auklėjimo ir 
sporto gyvenime.

Dar tik prieš metus laiko 
Australijos lietuvių fizinio 
auklėjimo ir sparto įgaliotinis 
ėmėsi iniciatyvos organizuoti 
tautinius sambūrius sporto klu 
bu pavidale, per 
lietuvių spaudą ir privačiais 
laiškais kviečiant jaunimą bur 
tis j didesnius miestus, kur jau 
reiškėsi didesnis tautiečių gru- 
pavimasis.

Šiandien, Australijos lietu
viai gali jau didžiuotis turėda
mi keturis lietuvių spoi .o klu
bus ir keletą įvairių šakų spor 
to komandų atskirose vietovė
l M =įc ■■■ =s< J

RUSIJOS SOVIETUI LIETU 
VOS ANEKSIJA PAT VIRTI

NŪS
(Atkelta iš 2-ro pusk) 

rį. Bet visdėlto maniau, kad 
šaudyti privačiame bute nešau
dys. Jei jau būtų sprendimas 
padarytas mane nudėti, tai jis 
pasiimtų pas save į NKVD rū
sius ir ten likviduotų. Jeigu 
ateina į namus, tai reiškia, kad 
geruoju nesutikęs tarnauti NK 
VD viršininkui Petrovui, kai 
buvau prikalbinėjamas SSRS 
atstovybėje, ciabai esu bando
mas jau eilinio NKVD agento, 
kuris gali panaudoti brutualu- 
mo priemones, tačiau ne kraš
tutines, nes šioms jie būtų ma
ne pasiėmę pas save.

Vis dėlto šis agentas mane, 
išvargusį, kraujuojančiomis 
žaizdomis, kankino visą savai
tę. Kai tiktai sutemsta, jau ir 
prisisrtato. Ir kankina kelias 
valandas. O pasiskųsti nėra 
kam, nors darbas aiškiai netei
sėtas. (d. b.)

PARDUODAMAS
4 kambarių namukas su 3 lo
tais (sklypais) ir daržu, šiltai 
padarytas dei žiemos. Kaina— 
$ 2.500, įmokėjus $ 1.000. Iš 
mokėjimui pagal susitarimą.

P. Jeimolavičius,
1981 Kent St. E., Montieal.

viso pasaulio radijo

Bruno COUSINEAU
8225 Mortk Blvd., Ville Emard, Montreal

Nemokamas priedas 
trumpųjų bangų rodiklis.

Reikalui esant lengvos išsimokėjimo sąlygos

ŽINIOS TIESIOG IS EUROPOS!
Išgirskite žinias ir savo mėgiamą rartio pro
gramą tiesioginiai iš Europos ir Azijos stočių

garsiuoju PHILIPS aparatu.

se. Juo toliau, juo daugiau iš 
krašto gilumos, baigę darbo su 
tartis, plaukia į didesnius lie
tuvių susigrupavimų centrus, 
lietuviai ir Įsijungia į ten jau 
esančius sporto klubus, lokiu 
būdu, šie keturi lietuvių spor
to klubai, diena po dienos au
ga ir stiprėja ir vis daugiau ple 
čia savo veiklą. Šie keturi klu 
bai yra Įsisteigę: Melbourne, 
Sydnejuje, Adelaidėj ir Can- 
berroj. Netolimoje ateityje nu 

Austi alijos matomas ir Pertho lietuvių jau
nes 
ko-

klu

nimo susierganizavimas, 
lietuvių komandos ten jau 
voja kuris laikas.

Iš visų lietuviškų spoito 
bų Australijoje veikliausias ir 
geriausiai organizuotas yra 
Melbourne lietuvių sporto klu
bas „Varpas“, kuris priskaito 
per 100 aktyvių narių ir apima 
buriavimo, šachmatų', tinkli
nio, stalo temso ir krepšinio ša 
kas. Šjs klubas gali dižiuotis 
turėdamas savo narių taipe ge 
rus sportininkus iš kurių dau
giausia būtų iškeltini stalo te
nisininkai (Krivickas, Zdana
vičius, Jeršovas ir Sirjatavi- 
čius), krepšininkai (Baltrū
nas, Katilius, Darginavičius, 
Bakšys, Juška, Madziliauskas, 
Gasiūnas ir kt.), tinklininkai 
• Savaitis, Celna, Gasiūnas, 
Baltrūnas, Simonkevičiut ir Ba 
cevičius).

Klubas tuii išsinuomavęs di
deles patalpas su krepšinio ir 
tinklinio treniruotėms stiie, sta 
lo teniso patalpa ir atskira 
šachmatų patalpa, kurioje vei
kia pirmoji ir dar vienintelė lie 
tuviška skaitykla Australijoje.

Gražiai tvarkosi ir organi
zuojasi Adelaidės lietuvių spor 
to klubas, kuris turi vadovų 
tarpe senus veteranus, kaip p. 
Pyragių, Riaubą, Reineikį ir 
kt. Sydnejaus lietuvių sp. klu
bui vadovauja krepšininkas 

LAROSE & LEFEBVRE
Nejudomas turtas.

Lietuvis atstovas A. ŽARNAUSKAS (A. J. Zarnon).
Sąžiningai patarnaujame 1 etuviams, perkant bei par
duodant narius ir visų rūšių biznius.
Duodame išeimokėjimui su 1 ir 2 mortgage.
2057 St, James St, W., Montreal. Ttl. WI 0227 

(Dieną i» naktį)

Gružauskas, kuris į organiza
cinį darbą įdeda daug sielos. 
Canberros sportininkų tėvu 
laikomas Šalkauskas („Sūris“ 
— freiburgietis). Atsižvel
giant į Melbourne geogiafinę 
padėtį ir į organizacinį pirma
vimą, Australijos lietuvių Fiz. 
Aukl. ir Sporto įgaliotinis pa
vedė Melbourne lietuvių Spor
to Klubui suorganizuoti 1950 
m. Australijos lietuvių kiepši- 
nio pirmenybes.

1950 metų Australijos lietu
vių krepšinio pirmenybės įvy
ko liepos mėn. 8 ir 9 dienomis 
Melbourne.

Po visos eilės gražių n jau
dinančių rungtynių Melbour
ne lietuviai krepšininkai nepra 
laimėdami ne vienų rungtynių 
garbingai išsikovojo 1950-tųjų 
metų Australijos lietuvių krep 
šinio meisterio vardą. Be pa
sigyrimo, galima pabrėžti, kad 
Melbourne krepšinio koman
dos žaidimo lygis yra aukštai 
vertinamas ir atskirų žaidėjų 
techniškas subrendimas stebi
no ne vieną žiūrovą. Ypatin
gai pabrėžtinas Melbourne 
centro puolėjas Gasiūnao, ku
rio techniškas subrendimas ir 
darnumas komandiniame žaidi
me ypatingai vertinamas.

Tikslus savo metimais 
ir didelis kovotojas pasu odė 
Darginavičius, kuris australų 
yra pakviestas dalyvauti už 
Victoriją Australijos pirmeny
bėse. Gynime neįveikiamas iš
ryškėjo Baskys, kurio apdai
rumas ir taisyklingas prisitai
kymas prie priešo žaidėjo 
ginklavo geriausius priešo 
tikus.

Šios pirmenybės įrodė, 
lietuvio sportininko neitbaido 
nei dideli atstumai, nei pinigi
niai nuostoliai, nei fizinis nuo
vargis ir sportiška dvasia, kar 
tais nugali pasireiškiančius 
dvasinius silpnumus ir kartu 
stiprina tautinį susipratimą.

Vargu, ar kuris nors kitas 
/kontinentas yra surer^ęs tokio 
plataus majto tautinį — spor-

nu
me

kad

Kolumbijoj mirė dipl. inž.
Rimgaila

di, tuo labjau, kad mirė pačia
me profesiniame pajėgume ir 
vos sulaukęs pusę amžiaus, bet 
jau suspėjęs pasireikšti tiek 
Lietuvoj, tiek išeivijos profesi
niame ir visuomeniniame gyve 
nime. Tpdel Jo mirtis yra ne
tik draugamsi, bet ir visiems he 
tuviams didelis nuostolis. Sto
ka duomenų iš Jo jaunystės 
dienjų neleidžia plačiau apibū
dinti Jo gyvenimo.

Baigęs universitebų Belgijoj, 
skiriamas Tauragės, o vėliau 
Kretingos apskr. inžinierium ir 
ten ilgą laiką vadovauja, kelių, 
tiltų, mokyklų ir šiaip įvairių 
komunalinio pobūdžio statybų 
darbams bei jų projektų paruo
šimui.

Bolševikų okupacijos metu 
dirba „Komprojekte“, o laike 
vokiečių okupacijos — vienin
telėj lietuviškoj akc. statybos 
b-vėj „Statyba“. Pasitraukęs 
iš Lietuvos Vokietijon dirba di Juozas, kilęs nuo Kuršėnų, į Ka 
dėlėj Vienos statybos firmoj 
prie hidroelektrinės stoties sta 
tybos, o karui pasibaigus prisi
deda prie lietuviškuos statybos 
f-mos „Unitas ‘ organizavimo 
Tubingene ir jos išplitimo, duo 
dant darbo daugeliui lietuvių 
statybininkų. Iš ten persikelia 
į Lorrach ir dirbdamas karinės 
prancūzų valdžios žinioje vyku 
šiai tvarko visų miesto tremti
nių reikalus. 1948 mt. rudenį 
išvyks a Columbijon ir, di-bda 
mas betono išdirbinių fabrike, 
eina atsakingas administrato
riaus pareigas. Sveikatai su
šlubavus verčiasi privačia prak 
tika kol negailestinga mirtis nu 
traukia tą sunkų tremtinio gy- 
.venimą ir visas viltis sugrįžti 
tėvynėn ir prisidėti prie jos at 
statymo. Visi, kurie tik jį pa
žinojo, visad prisimins kaipc 
nepaprasto takto, išauklėjimo 
ir profesinio išsilavinimo as
mens pavyzdį.

Tebūnie Tau, Vytautai, leng 
va svetimoji Columbijos žemė!

Vytautas
Šiomis dienomis gauta žinia, 

jog rugpjūčio mėn. 9 d. Colum 
bi.joj, Bagotos mieste mirė 
dipl. inž. Vytautas Rimgaila. 
Draugams ir pažįstamiems ši 
žinia yra labai netikėta ir skau 

tinį monifestą ir todėl ypatin
gai Australijos lietuviams spor 
tininkams atitenka didele gar
bė, nes šis parengimas turi tik
rai ypatingą reikšmę matuo
jant ir sportiniu ir tautiniu 
mastu.

Šioms pirmenybėms Vyr. 
fiz. aukl. ii sporto įgahotinio 
yra paruoštas, statutas kuris 
numato, kad tokios pirmeny
bės pravedamos kasmet Atei
nančiais metais pirmenybes 
pravesti išpuola Adelaides lie
tuviams, kurie jau šiandien 
šiuo dideliu įvykiu yra persi
ėmę.

Pasibaigus šioms pirmeny
bėms, su gailesčiu apleido sve
čiai Melbourną ir už kebų die
nų visų vietovių lietuviai spor 
tininkai įsijungė į kasdienines 
varžybas ir užsiėmimus ir vėl 
su nekantrumu 
čių parengimų.
PASIŽYMĖJO 

GENTINOS
Rosario mieste įvykusiose 

sporto lenktynėse lietuvis Ka
zimieras Saduįcas 100 metrų 
bėgime laimėjo antrą vietą. 
Rungtynėse dalyvavo didelis 
sportininkų skaičius.

LIETUVIS BOKSININKAS
Juozas Vinča, gargėjęs kaip 

sunkaus svorio boksininkas 
Lietuvoje ir Vokietijos trem
tyje, atvyko į JAV ir apsigyve
no Čikagoje, pas žymųjį JAV 
lietuvių sportininką Karolį Po 
žėlą, kuris ruošia sportines 
rungtynes.

laukia aieinan-
L. B.

BĖGIME AR-
LIETUVIS

REIKALINGA
PADAVĖJA-JAS 

lietuvių svetainėje.
7682 Edward St., Ville Lasalle.
Teirautis asmeniškai ar telef.

TR 8112

ti e t u v i s batsiuvį s.
Pataisymai ir užsakymai.

5355 Verdun Ave.. VERDUN
Tel. HE 4547.

PADĖKOS
Didž. Gerb. Kun. N. Saldu- 

kui, kun. V. Vaičiūnui, pp. Tre 
jienei, I. ir K. Kumpiams, R. 
ir V. Trejams, Dr. D. Giedrai
čiui, Kolumbijos Lietuvių 
Tremtinių Komitetui ir Bago
tos L. T. Valdybai ir visiems 
Bagotos lietuvių kolonijos na
riams, daug mums materialiai 
ir moraliai padėjusioms laike 
mano vyro a. a. Vytauto Rim- 
gailos sunkios ir ilgos ligos, ir 
palydėjusiems jį į amžino po
ilsio vietą, nuoširdžiai dėkoju. 
Birutė Skučaitė - Rimgailienė.

PAIEŠKOJIMAI
— Galkus Pranas, s. Prano, 

kilęs nuo Kuršėnų, ieško Bur
bienės Onos, kilusios iš Šiaulių 
aps., nuo Kuršėnų, paskutiniu 
metu gyvenusios Kuršėnuose, 
Gelež. stot, g-vėj, į Kanadą pas 
vyrą išvykusios prieš rusų - vo
kiečių karą. Jos vyras Burba 

nadą išvykęs prieš 20 metų. Ra 
syti adresu 5982 Beurling Avė, 
Montreal, P. Q.

NORIU SUSIRASTI 
GYVENIMO DRAUGI 
Jau du metai su viršum kai 

esu Kanadoje. Mano amžius— 
29 metai, aukštis 5 pėd. 9 inch. 
Pageidauju mergaitės nejau- 
nesnės kaip 20 metų ir nevyies 
n(.s kaip 26 metų; taip pat su 
pirmu laišku foto, nes atsakinė 
siu tik į rimtus1 laiškus, kuriuo 
se bus prisiųsta foto. Į laiškus 
be foto neatsakysiu. Savo fo
to taip pat nusiųsiu pirmu laiš
ku. Mano antrašas: J. Mažu
tis, Waite Amulet Minor Ltd. 
Noraųria, P. Q.
4- M"" ' ...-'.-M- '....

Nuo rugsėjo 1 dienos 
IŠNUOMOJAMAS 
jaukus ir didelis 

KAMBARYS 
1—2 asmenims, su arba be 

maisto.
183—3rd Ave., Ville Lasalle.

Dėmesio šeimininkėms!
Gerjausį pasjrįnkįmą aukščiausios rūšies vįsada šviežio maįsto produktų bei rinkti

nės mėsos įr Jūsų mėgiamos rūšies alaus duoda

G. M. Grosery
5292 Bannantyne Avė (kampas Melrose) Verdun.

Priimame užsakymus telefonu HE 0991 jr pristatome į namus.

PASIDARYKIM ATEITĮ BE RŪPESČIŲ — APSIDRAUSKIM ŠIANDIEN

Alb. NORKELIŪNO AGENTŪROJE
MONTREAL ENTERPRISES REG'D.

h-ji REISE BOURDAGES Reg‘d 
O a MAMERTAS MAČIUKAS

Vienintelė lietuviška apdraudos agentūra, kuri draudžia nuo įvairiausių nelaimių, gaisrų, S 
susirgimų 'r kt., patarnauja susidūrus su valdžios įstaigomis, pirkimais, dokumentų verti- J 

mais statybai paskolomis ir tt. Skambinkite telefonu arba užeikite:
Kasdien: Antradieniais: j
5505 13th Ave. Rosemount, 7682 Edward St., j
Montreal, Que Ville Lasalle, Que į
Tel. AM 0342 Tel TR. 8112.

1
DIPLOMUOTAS VYRIŠKŲ ?R MOTERIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS
Aukščiausios kokybės vyriškų ir moteriškų rūbų siuvykla.
Telef. FRontenac 9141. Res. CL 4746.

Kampas Mount Royal a Breb euf,
įėjimas: 4504 Brebeuf Street.
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Siuntinys Nr. 1—$6.90
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. saliami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bek.
1 dėž. margarin. (400 g)
Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$2.10
B. 20 sv. cukraus - $ 3.60

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kvt. miltų $2.60
B. 20 sv. kvt. miltų $ 3.20
Siuntinys Nr. 10—$6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarkio
2 sv. degintos kavos
1 sv. lokolado

Siuntinys Nr. 14—$5.80
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. cukraus
1 sv. marmelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gab. tualet. muilo

Siuntinys Nr. 19—$9.95
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos
4% sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. grynų kiaulinių

taukų ............ $ 4.60

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 2244 W. 23rd PLACE, CHICAGO 8, ILL., USA.

Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus 
Europos kraštus, išskyrus SSRS. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimo. 
Prašykite pilno siuntinių sąrašo. Pristatymas trunka apie 18 dienų.

Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pokuojami Europos sandėliuose, 
o užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL.

UŽSAKANT DIDESNIUS K IEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.

C. 15 sv. grynų kiaulinių
taukų ............... $ 5.75

D. 37 sv. grynų kiaulinių
taukų............ $ 10.50

Siuntinys Nr. 30
A. 5 sv. deg. kavos $ 5.80

B. i sv. degintos ka
vos 5 skard, dėž. $ 6.10

Siuntinys N r. 42—$6.95

2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. šokolado
1 sv. 2 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozą. degintos kavos

Siuntinys Nr. 63—$9.95
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. piln. rieb. sūrio
2 sv. 3 ozs. cukraus
2 sv.3 ozs. ryžių
2 sv. (be 3 ozs.) k. taukų
2 sv. (be 2 ozs.) margarin. 
1sv. kakavos
1 dėž. (400 gr.) grietinės

1 sv. pieno miltelių
2 sv. degintos kavos 
4 ozs. arbatos

sv. šokolado

Siuntinys Nr. 74—$4.70
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs. nedeg. kavos
1 sv. 2 ozs. avižinių dribs
1 sv. 2 ozs. cukraus
Isv. 2 ozs. pilno rieb. sūr. 
Yi sv. šokolado
1 dėž. (400 g) margarino
1 sv. pieno miltelių

Siuntinys Nr. 77—$6.90
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. (be 2 ozs.) k. taukų 
1sv. kakavos
1 sv. šokolado

1 sv. ryžių
2 sv. 3 ozs. rūkytų laftin i
Siuntinys Nr. 90—$5.00
1 sv. 2 ozs. kiaulin. tauki;
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs.. dešros
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 sv. 2 ozs. degintos kavo»
1 sv. ryžių

Siuntinys Nr. 93—$6.96
5 sv. degintos kavos
5 sv. kiaulinių tauKų

Siuntinys Nr. 94
A. 5J4 sv. šokolado $4.50
B. 8 sv. bičių med. $4.80
C. 5 sv. kakavos . . $3.40 
£.10 sv. džiov. slyv. $3.60
I. 5% sv. margar. $3.50
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Stasio Augustinavičiaus jubiliejus

LIETUVIŲ PAMALDOS VERDUNE.
J. E. Montrealio arkivysku

po nutarimu šį sekmadienį, rug 
sėjo mėn. 3 d. prasidės lietuvių 
pamaldos Verdune. Mišios 
bus laikomos 11 vai. prieš piet, 
377 Willibrord Aye, Willi- 
brord Hall, Verdun ir Willing 
ton gatvių tarpe. Tuojau po 
pamaldų bus trumpas pasitari
mas.

DĖL NAUJOS PARAPIJOS
Neoficialiai teko sužinoti, 

kad Verdune steigiama nauja 
Montrealio lietuvių parapija, 
kurion galės priklausyti bet iš 
kurios miesto dalies lietuviai, 
pareiškę tam savo norą.

Naujos lietuvių bažnyčios 
pamaldos jau paskelbtos.

Naujos parapijos klebonu 
esąs paskirtas Kun. Kubilius, 
S. J., kuris ilgesnį laiką buvęs 
Prancūzijoje, paskui persikėlęs 
į JAV, o iš ten bažnytinės vy
riausybės pasiųstas į Montrea- 
lį. Vikaru būsiąs kun. Vilkai
tis, kuris dabar apsigyvenąs 
Verdune.

Daugiau žinių bus sekmadie 
nį, dėl ko po pamaldų daromas 
susirinkimas.

RUGSĖJO 8 DIENOS 
MINĖJIMAS

Montrealio ALOKas prane
ša, kad Tautos šventės minėji
mas bus rugsėjo 10 dieną, sek
madienį. Sekančiame „Nepri
klausomos Lietuvos' ‘ numery 
bus paskelbta minėjimo vieta 
ir minėjimo programa.

ŽYMŪS SVEČIAI IŠ JAV
šiomis dienomis Montrealy 

viešėjo iš JAV, N. J., JAV lie
tuvių visuomenės veikėjai Tre 
čiokai, kurie čia aplankė savo 
pažįstamus, aplankė „Nepri
klausomos Lietuvos“ redakciją 
ir praleido kelias atostogų die 
nas, arčiau apsipažindami su 
Montrealiu ir jo lietuviais. Pp. 
Trečiokai yra „NL“ prenume
ratoriai ir domisi Kanados lie
tuvių gyvenimu. P. Trečiokas 
kelis kartus lankėsi nepriklau
somoje Lietuvoje, buvo Pir
mojo Pas. liet, kongreso, įvyku 
šio 1935 metais Kaune, dalyvis 
ir jo prezidiumo narys. Pp. 
Trečiokus tiarai buvo malonu 
pasveikinti Montrealy.

RENKAMOS ŽINIOS
Tautiečiai, buvę rugpjūčio 

mėn. 13 d. „Liaudies Balso“ 
piknike arba pikietavę ir matę 
įvykius, maloniai prašomi pra
nešti: pavardę moters su mė
lynu švarkeliu, kuri ukrainie
čiui pramušė buteliu galvą; pa 
vaidę asmens, kuris buvo įsi
koręs obelin ir iš jos laidė obuo 
liais į pikietininkus; pavardes 
asmenų, kurie įžeidžiama for
ma koliojosi; pavardes asme
nų, kurie kurstė: „duok jam, 
duok!“ ; pavardes asmenų, ku
rie nugirdė Vilimuką ir kurstė 
jį eiti muštis; pavardes asme
nų, kurie dėl to pikieto atlei
do ką iš darbo arba išmetė iš 
buto ar kaip kitaip nuskriaudė.
t ■•-'-'"'i'M...........    M------=1

PARDUODAMA
1950 metų Chevrolet mašina. 
Modelis De Luxe, keturių du
rų, Sedan. Su firmos garanti
ja. Kreiptis: B. Bujūnas, 2393 
Iberville St., Montral, telef.:

HO 7969.
MTUKWiTi/oi

IŠNUOMOJAMI DU 
KAMBARIAI 

viengungiams ar vedusių 
poroms.

6963 Mazarin Str., Ville 
Emard, Tel. HE 6667.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

dviem mergaitėms arba 
vedusių porai.

6784—2 Ave., Rosemount, 
Montreal.
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Taipgi prašome pranešti pa
vardes asmenų, (kurie prieš ke
lias dienas rinko parašus.

Žinios reikalingos svarbiam 
reikalui.

KUN. ST. KULBIS 
žada lankytis Edmontpn Altą 
rugsėjo mėn. 10 d. Po to ap
lankys Calgary, Leathbridge 
ir kitas lietuvių gyvenamas vie 
tas.

VYTAUTAS SABALYS 
paskutiniame metiniame skau
tų Vyčių susirinkime išrinktas 
būrelio vadovu.

LANKYSIS JAV
Pp. P. ir J. Juškevičiai sa

vaitgalio išvyksta į JAV, kur 
lankysis Rochestery.

SKAUTAI KELIAUJA PER 
KANADĄ

Žymieji Toronto lietuvių 
skautai: Sigitas Pranckūnas, 
Vladas Morkūnas, Viktoras 
Skukauskas ir Algis Drauge
lis gražiu savo automobiliu, pa 
puoštu skautiškais ženklais, va 
žinėja per Kanadą. Rugpjūčio 
24 — 25 dienomis jie lankėsi 
Montrealy ir ta proga aplankė 
„Nepriklausomą Lietuvą“.

Savo kelionėje jie jau yra ap 
lankę kelias vietas. Į Montre- 
alį jie' atvyko iš Quebecko. To 
ronto tikisi pasiekti tiktai „Ži 
vilės“ spektaklio pamatyti.

DARBO PASIŪLYMAS
Viena kultūringa ir labai ge 

rai lietuviams nusitejkusi šei
ma yra reikalinga namų prie
žiūros. Darbas bus vienai mo
teriai, bet ji gali turėti šeimą 
— vyrą ir vaiką, kurie ten pat 
galėtų gyventi (gražus ir di
delis kambarys). Norima, kad 
būtų lietuviai. Dėl visų smulk 
menų prašoma kreiptis telefo 
nu: FI 9941.

SKAUČIŲ DĖMESIUI.
Š. m. rugsėjo mėn. 3 d. 3 v. 

p. p. Frontenac mokykloje 
2310 Bercy Str., Šaukiama 
Kregždžių skilties sueiga.

Mergaitės ne skautės kvie
čiamos irgi atsilankyki.

Skiltininkė.
NET IR NIEKU NEKALTUS 

* BAUDŽIA
Teko sužinoti, kad Mikalaus 

kienė išvarė iš buto p, Puociū- 
tę už „LB-so“ pikietą. Nors 
p. Puociūtė nebuvo ne tiktai 
pikietuoti, bet nebuvo ir pikni 
ke, bet Mikalauskienė ją apkal 
tinp, !kad, girdi, ji suorganiza
vusi pikietaviiną ir nieko jai 
apie tai nepranešusi. ..

Užregistruokime visus smur 
to aktus, kuriuos „pregresyvie 
ji“ dabar plačiai vykdo.

TAUTOS FONDUI
atsiuntė aukų iš Toronto Po
ras Z. Kuprėnas $ 10.00, Pe
ria E. Slonsis-ienė 5.00.

Nuoširdus ačiū.
M. Arlauskaitė.

PETYS PETIN?..
Gyvendami kaimynystėje su 

„Liaudies Balsu“, „Tėviškės 
Žiburiai“ varo prasimanymų 
bendrą propagandą prieš „Ne
priklausomą Lietuvą“. Pasku 
tiniame numery „TŽ“ pasklei 
dė gandą, kad „NL“ leidimą 
perimsiąs „Varpas“.

Tai yra sąmoningai piktas 
prasimanymas ir priešiškas to 
laikraščio veiksmas.

O juk visi Kanados lietuviai 
žiiyo, kad „Nepriklausoma Lie 
tuva“ yra neutralus, neparti
nis ir nesrovims, bet visų Ka
nados lietuvių laikraštis, ku
riam leisti visų Kanados lietu
vių yra sukurta akcinė „Nepri
klausomos Lietuvos11 bendro
vė. Kiekvienam, regis, yra aiš 
ku, kad akcinė bendrovė pati 
yra savo reikalų šeimininkė. 
Tiktai partiniai fanatikai viską 
bando versti aukštyn kojomis.
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Du žymieji lietuviai visuomemenės veikėjai — jubiliatas 
Stasys Augustinavičius (dešinėje) ir Vincas Treigys (kairė
je) džiaugiasi savo ūkių darbo vaisiais. Jie abu yra tabako 
ūkių savininkai. Jubiliatui ilgiausių metų!

Netoli Tillsonburgo, Ont., 
jau daugelį metų gyvęna. žino
mas visuomenininkas ir karštas 
tėvynės mylėtojas Stsays Au 
gustinavičius, kuris verčiasi ta 
bako ūkiu. Jis turi net 3 nuo
savus ūkius kurių plotas suda
ro per 300 ekerių.

Stasys Augustinavičius' gi
mė 1890 m. IX. 1 d. Ljutkūnų 
kaime, Rozalimo vis., Panevė
žio apskrities. Tėvas jo taipgi 
ūkininkas ir turėjo 7 vaikų šei 
mą. Tuo būdu š. m. rugsėjo 1 
d. jam sueina lygiai 60 metų.

Dar 1911 m. jis išvyksta į 
Ameriką laimės paieškoti ii ap 
įeigyvena Baltimore je, M. D. 
Lietuvą aplęido nenorėdamas 
tarnauti rusų kariuomenėj. Bet 
1913 m. caras išleido manifes
tą (tai buvo 300 metų Romano 
vų dinastijai paminėti), kuris 
atįeidb nuo bausmės visus 
tuos, kurie nestojo kariuome
nėn. Tokiu būdu S. Atrgusti- 
navičius 1914 m. ankstyvą pa
vasarį parvyko Lietuvon ir nu 
tarė sutvarkyti savo karo prie 
volės reikalus. Čia jį užklupo 
pirmas pasaulinis karas, nes ne 
begalėjo grįžti Amerikon.

Pirmąjį pasauliniį karą pra
leidęs Lietuvoje, matęs visus 
vokiečių okupacijos sunkumus, 
pagaliau sulaukė Lietuvos Ne
priklausomybės. Jis aktyviai 
dalyvavo jos kūrime ir dirbo 
kooperacijos srityje.

1923 m. Kanada kvietė iŠ 
Lietuvos ūkininkus, ir Stasys 
Augustinavičius atvyko Kana-

don. Išvykdamas, Lietuvoje 
paliko žmong, kuri tuo metu 
mokytojavo. Bet kiek apsitvai 
kęs, jis parsitraukė savo gyve
nimo draugę Kanadon ir visa 
šeima įsikūrė netoli Toronto— 
Wcstone. Čia prygyveno gra
žią šeimą: du sūnus ir dvi dūk 
teris. Jo šeima yra puikiai iš
auklėta, visi vaikai gražiai kal
ba lietuviškai: jau 3 iš jų su
kūrė lietuviškas šeimas; yra 
tj>. viena jauniausia duktė Sta 
sė netekėjusi; ji rengiasi pra
dėti aukštojo mokslo studijas 
— chemiją. Tai yra labai ryš
kus ir sektinas pavyzdys, kaip 
ir toli gyvenant nuo Lietuvos 
galima kurti lietuvišką šeimą 
ir mylėti savo tautą ir Tėvynę.

Stasys Augustinavičius yra 
pažangus žmogus, plačiai apsi
skaitęs 11 puikios orientacijos 
politiniuose ir kultūriniuose 
reikaluose. Jis skaito daug 
laikraščių: „N. Lietuvą“, „Tė
viškės Žiburius,1“,' „Naujie
nas“, „Draugą“ ir kitus. Tai 
didelis spaudos bičiulis ir rėmė 
jas. Lietuvoje jis veikė vals
tiečių Sąjungoje ir domėjosi 
politika. Dabar jis yra visų pa 
triotinių draugijų narys, spau
dos platintojas, puikus lietuvis 
patriotas; kenčia dėl Lietuvos 
pavergimo.

Mielam Jujbiliatui linkime ii 
giausių metų, o ypač tų metų, 
kada Lietuva atgaus savo lais
vę ir visi Jos mieli sūnus galės 
ten rasti motinišką priėmimą.

Algimantas Girdvainis.

PRANEŠIMAS
Trumpas lietuvių Kanadoje 

gyvenimas /atveria vieną ne- 
tylėtina platesnei visuomenei, 
malonią pusę, kuri būtų nenu- 
Keletas paskutinių skaudžių 
įvykių rodo, kad mūsų tautie
čiai neįstengia apsirūpinti svar 
blausiais savo ateities reika
lais. Iš patyrimo žinoma, kad 
netaupumas ir neužsitikiini- 
mas jokios garantijos juodes
nei dienai, priveda prie to, kad 
nelaimės atveju nėra net už ką 
žmogų palaidoti. Toronto LO 
K-as paskutiniu laiku buvo 
įpareigojamas nukrypti nuo sa 
vo tiesioginių uždavinių ir rū
pintis reikalingų lėšų sukėli
mui. Jis jų neturėdamas, gale 
jo tik apeliuoti į lietuviškos vi 
suomenės duosnumą. A. a. 
Liutkevičiaus laidotuvėse yra 
padaryta skolų, nes jo draugų 
parodyta privati iniciatyva ne
davė patenkinamų rezultatų. 
Šiam reikalui pakartotinai su 
LOK-o žinia bus renkamos au 
kos.

Ateityje', kad nesusidarytų 
panašių keblumų ir būtų neap- 
sunkinamos lietuviškos organ! 
zacijos įvairių netikėtų pašal
pų reikalais, patariama mūsų 
tautiečiams patiems susirūpin
ti savo likimu. Viena iš geriau 
siu priemonių yra gyvybės ap 
draudimas, kurį be įvairių ka
nadiečių bendrovių taip pat 
sėkmingai vykdo vietinės lietu 
viškos apdraudob ar pašaipi
uos organizacijos. Todėl ne
reikėtų vengti tapti jų nariais.

Reikia atsiminti, kad Kana
doje niekas nesiskubina į pa
galbą nelaimės atveju. Tik ne 
peirseniausiai atvyįkę negali ap 
sieiti be visuomenės paramos. 
Ilgiau pagyvenę ir turėję gali
mybę užsidirbti, turi skirti da
lį lėšų gyvybės apdraudai ir 
tuo pasiruošti visokiems even
tualumams.

Toronto Apylinkės LOK-as.
ĮLAUŽTI ŠONKAULIAI IR 

KALĖJIMAS
Vienas iš baudžiamosios

sės tikslų yra atbaidyti poten- 
cialinį nusikaltėlį nuo nusikals 
įamojo darbo ateityje. Viena 
priemonė tai atsiekti yra ne
gailestingas skelbimas pavar
džių tų asmenų, kurie be švel
ninančių aplinkybių nusikalto 
visuomenei.

Paskutinę savaitę Toionto 
Policijos Teisme ne žiūrovais, 
bet aktyviais dalyviais teko ma 
t yti tris mūsų tautiečius. Alek 
sas Grausas atvažiavo į teismo 
salę iš ligoninės. Baisu buvo
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SOVIETINĖ LENKIJA RUO ŠIAMA PAGAL LIETUVOS
PAVYZDI

Akademinio Sambūrio pirmi ninką
AGR. PETRĄ LUKOŠEVIČIŲ 

ir p-lę IRENĄ KEMEžYTę,
sukūrusius šeimą, sveikina ir daug laimės linki

Montrealio Akademinis Sambūris.

Lenkų spauda praneša, kad 
dabar Lenkijoje rodomas fil
mas „Žydinti Lietuva“, kuria
me tarybinė Lietuva parodo
ma labai gražioje šviesose ir 
Lenkijai statoma pavyzdžiu. 
Taipgi Lenkijos spauda už
versta straipsniais apie „žydin 
čią sovietinę Lietuvą“.

Žinoma, pastebi lenkų spau
da, kad sovietai viską, kas ro
doma, skiria sovietinės sant
varkos atsiekimams, kai vaiz
duojamasis gyvenimas yra su
kurtas nepriklausoifios Lietu
vos. Bet. . . Lenkijai jis rodo
mas su sovietiniu priedu: kol
chozais. . . Lenkija, mat, lig- 
šiol dar nesukolchozinta, —tai 
tuo filmu dabar ji ruošiama 
kolchozinti.

IŠKILUS GELEŽINKELIŲ 
STREIKO PAVOJUI

JAV prezidentas pasiųaudo- 
jo įstatymu, kuriuo geležiriike- 
lius laikinai perėmė valstybė. 
Prezidentas kreipėsi./ darbiniu 
kus, kad jie nenutrauktų susi
siekimo, o reikalavimus regu
liuotų derybų būdu.

Ką tikrai pasakė Achesonas.
Tiems, kurie (kaltina Acheso 

šoną už karą Korėjoje^ esą jis 
savo garsioje kalboje sausio m. 
Tautinės Spaudos Klube nura 
šęs Korėją, jo rėmėjai pateikia 
šį atsakymą: tiesa, kad Ache
sonas neįjungė Korėjos į JAV 
Pacifiko gynybos lanką. Ta
čiau jis pareiškė, kad užpuoli
mas už šio lanko ribų bus at
sakytas užpultojo ir vėliau JT 
narių. Tuo būdu jis įsakmiai 
įspėjęs Rusiją, kas įvyktų, jei
gu būtų užpulta P. Korėja.

Tamsūs debesys virš Irano.
Nors Tudeh komunistų kont 

roliuojama partija Trane ir yra 
uždrausta, tačiau ji yra pajė

giausia ir vis auga. Sovietai jai 
teikia ginklus.

Antras rimtas įrodymas yra 
tas, kad vyriausybės skaito Š. 
Irano kurdų giminės 100 proc. 
nepatikimomis.

O vietinio kapitalo bėgimas 
iš Irano į saugesnes vietas, 
kaip Zurichą ar N. Yorką yra 
geriausias nepasitikėjimo ženk 
las.

JAV karo laivyno žinios.
JAV laivynas rengiasi per

imti ir perdirbti į greitą tran- 
sportlaivį keleivinį faivą „Jung 
tinęs Valstybės ' ir du kitus te 
bestatomus liuksusinius laivus.

JAV ir Britanijos karo lai
vynai susitarė dėl standartinių 
signalų ir operavimo veiksmų 
dėl lėktuvnešių.

Raudonųjų muskulai 
Austrijoje.

Trijų rusiškų divizijų štabai 
neseniai persikėlė į pietryčių ir 
šiaurės vakarų rusų okupuotos 
Austrijos zonas. Apie 200 lėk
tuvų naikintojų ir apie 100 ki
tos paskirties lėktuvų atvyko į 
Austriją. Pagal slaptus prane
šimus sunkiosios pramonės sri
tyse komunistų celės rusų zo
noje buvo apginkluotos.

Reikės dar miliardų
Galvojama, kad prezidentas 

prieš šių metų galą prašys 
Kongresą paskirti dar 10 mi- 
liardų dolerių gynybai.

— Perbėgęs iš šiaurinės 
Korėjos karininkas pareiškė, 
kad šiauriečiai nustojo vilties 
laimėti karą, o jis esąs Mask
vos įsakymu paimtas iš Kini
jos kariuomenės ir pasiųstas į 
Korėjos frontą.

— JAV į Korėją vien lėk
tuvais permetė 15.000 karių.

— Į pietinę Korėją pradėjo 
dezertyruoti šiaurinės Koiejos 
kareiviai ir karininkai.

TAUTIEČIAMS
Tail“ kalėjimo atvežti į teismo 
salės kalinių skyrių po apsau
ga Juozas Škiperis ir Pranas 
Dramonas.

Teismas iš jų per lietuvį ver 
tėją išgirdo šiuos faktus. Grau 
sas, kuris pastoviai gyveno 
Windsore, buvo atvykęs Kana
dos švenčių savaitgalio į To
rontą. Jis girtavo aludėje, o 
kai ji po vidurnakčio užsidarė, 
nuėjo pas „butlegerj“ (.slapta 
alkoholio pardavinėtoja) Que-jJ 
cn gatvėje. Čia jis susit’ko Ski 
perį ir Dramoną Kai visi bu
vo gerokai išgėrę ir „butlege- 
ris“ atsisakė jiems pa,duoti 
daugiau alkoholio, jie išėjo į 
gatvę ir čia ankstyvą sekma- * 
ūienio rytą pradėjo muštynes. 
S. ir D. gatvėje sukritusį G., 
vieno anglo liudininko parody
mu „spardė lyg futbolą1-. To 
pasėkoje Grausas buvo nuvež
tas į Western ligoninę su įlauž
tais šonkauliais, išnarinta ran
ka ir sumušta akimi. S. ir D. 
sekmadienio ryto kelione bai
gėsi kalėjimo celėje, kuiioje 
abudu išsėdėjo daugiau kaip sa 
vaitę belaukdami teismo. Tei 
sėjas juos abudu rado kaltais 
1 ūno sužalojimu ir nubaudė 
šalia išsėdėtą 8 dienų kalėjime 
sumokėti po 75.00 dolerius bau 
dos ir teismo iš’aidas. Nesu
mokėję baudos, abudu turės sė 
dėti kalėjime po mėnesį. Ški
periui tai jau antras atsilanky
mas Kanados (kalėjime. Už 
girtuokliavimą jis jau anksčiau 
yra sėdėjęs 10 dienų.

Kodėl muštynės kilo, tain >r 
liko teismui neaišku. Visi trys 
aiškino, kad buvę „baisiai gir
ti“. Jonas J. Juškaitis.

MONTREALIO DRAMOS 
GASTROLĖS

Montrealio Lietuvių Dra
mos teatras atvyksta į Toron
to šį penktadienį iš ryto ir va
kare, rugsėjo 1 dieną, penkta
dienį, stato A. Škėmos „Živi
lę“. Sekančią dieną, šeštadie
nį, rugsėjo 2 d. gastrolieriai 
vyksta į Hamiltoną ir ten tą 
dieną vaidina taip pat „Živilę“.

Toronte vaidniimas vyksta 
gražioje Eatono dramos audi
torijoje.

LIET. EVANGELIKŲ 
DĖMESIUI!

Rugsėjo mėn. 2 — 3d. d. 
Toronte lankosi liet, evangeli
kų eįkskursija iš Čikagos.

Ta prof a ruošiamas vakaras, 
išpštadienį, rugsėjo mėn. 2 d. 
Bathurst United Church (kam- 

pažiūrėti į jį: dešinė akis už- pas Lennox — vienas blokas į 
sišta, kairė ranka banciažuota pietus nuo Bloor St.) Gros pui 
ir įdėta tarp geležų. O iš „Donkus orkestras. Pradžia 7 vai.

tei-

E MININKEMSS
PARUOŠĖ DIPL. AGR. J. ŠIPELIENĖ.

PIENO LIKERIS. JUODO ALAUS LIKERIS.
Proporc.: 1 kvorta spįijto, Proporc.: 3 bonkas juodo 
kvorta pjeno, 2 sv. cukraus, alaus, 1 kvorta spirito, 2 sva- 
citrįna, 1 apelsinas, 2 -- 3 

lazdelės vaniljjos.
Darbas: Spiritą, pieną, cuk- 

ju supįlti į djdelę stįklįnę bon- 
ką, sudėtį supjaustytas citri
ną ir apelsiną, perplėštas vanr 
Ijjos lazdeles, aprjštj perga
mentiniu popįeriu įr pastatyti 
3 — 4 savaitėms vėsioj vie’ 
toj, įr kartkartėmis vįs suplak 
t į. Po to perfiltruoti.

1
1 raį cukraus, 3 citrinos, 2 laz

delės vinįlijos.
Darbas: Alų, cukrų, supjaus 

tytas rjpkutėmįs citrinas įr 
perplėštas vanįlijos lazdeles' 
pavirinti 15 — 20 mįn. Atkė
lus nuo ugnies supilti spiritą, 
geraį uždengti, kad negaruotų 
spiritas, įr porą minučių pa' 
kajtintį. Po to leisti ataušti, 
ir perfįitruotį.

KIAUŠINIŲ LIKERIS*
Proporc,: 3 stiklinės spirito

■ arba džin'o), 3 kiaušinių try 
nįaį, 3 šaukštai cukraus, laz
delė vaniljjos arba esencijos.

Darbas: Trynius su cukrum 
įr vanįljja labaj gerai jštrjntj, 
po to pilti po truputį spiritą įr 
sukti |ki visą supilsim. Gale 
įpilti % cilrįnos sunkos. Prįeš 
vartojimą geraį suplaktį. (čįa 
yra pats paprasčiausias įr pi
giausias kjaušįnįnįs Ijkerįs).

APELSINŲ LIKERIS
Proporc.: 1 kvorta spirito, 

13^ sv. cukraus, % kvoitos 
vandens, 3 apelsinai.

Darbas: Nuplautas apelsį- 
Tautiečius „Nepri- nas supjaustyti riekutėmis, už 

pįltį spįrįtu įr padėti vėsioj 
vjetoj vįenaį savaįteį.

Iš cukraus įr vandens išvir
ti sirupą, sumaįsyti ąu perkoš
tu spjrjtu jr kaj ataušta var
toti.

DIDŽIULĖ GEGUŽINĖ!
1950 mt. rugsėjo,mėn. 3 d., 

sekmadienį, 2 vai. K. L. B-nės 
St. Catharines Apylinkės Ko
mitetas ruošia linksmą pasku
tinę gegužinę su kuklia pragra 
ma ir turtingu bufetu. Gros 
puiki muzika.

Kiekvienas atvykęs galės 
maloniai praleisti laiką ir pa
kvėpuoti tyru oru.

Gegužinė įvyksta Rykert 
Ave., West. St. Catharines.

K.LB St. Catharines 
Apylinkės Komitetas.

NAUJAI ATVYKUSIUS Ka 
nadon 
klausoma Lietuva“ sveikina 
ir praneša, kad jie nuo pir
mos atvykimo dienos gauna 
laikraštį. Prenumerata at
silyginama, kai gaunamas 
darbas ir užsidirbama.


	1950-08-31-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1950-08-31-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1950-08-31-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1950-08-31-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1950-08-31-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1950-08-31-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1950-08-31-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1950-08-31-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

