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TINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS PILNATIS PRIEŠ DIDŽIUS UŽDAVINIUS.

POLITINIS VEIDRODIS

kernui,ikatas skelbia, kad trys 
užsienių reikalų ministerial — 
Achesonas, Bevinas ir Šuma
nus, —

Praėjusioji savaitė žmonijos 
demesį nukreipė į dvy (Gebėji
mų vietas • naujus nepapras
tus įvykiu? Korėjoje ir Jungti
nių Tautų Organizacijos pil
naties posėdžius kuriems pa
ruošimą padarė visų pirma

trijų — JAV, DB ir Pran
cūzijos — užsienių reikalų 

ministerių konferencija 
flew Yorke.

Ši nepaprastos reikšmės kon 
ferencija, nežiūrint kai kieno 
pranašautų sunkumų, vienin- kariuomenės kontingentai. Ve
gai išsprendė visus svarbiuo
sius klausimus, kuriais intere
suota visa žmonija. Pirmoje ei 
Įėję tai yra saugumo klausimai.

išleistasis po konferencijos

vienigai susitarė dėl 
saugumo priemonių.

Dėl \Zokictijus išleistas 
cialus komunikatas. Trumpai 
suglaudžiant jų mintis, klau
simai taip Htioūo: Sutarta dėl 
priemonių ginti laisvas Euro
pos ir Azijos valstybes. Tuo 
tikslu Europoje bus padidinti

spe-

kietijai bus leista žymiai padi
dinti policijos kiekį, kuriš su
gebėtų pasipriešinti komunistų 
organizuojamiems perversmų 
sąmokslams. Vaakrų Vokieti-

Pasikalbėjimas su generaliniu 
Lietuvos konsulu

tuojau siunčia pas Generalinį 
Lietuvos Konsulą.

— Čia kai kas abejoja, ko
dėl Tamsta nevyksti į Ottawą, 
prisistatyti Kanados vyriausy
bei?

(Nukelta į 8 pusi.)

jos kompetencijų sfera išpie- 
čian.?. Jai bus leista sudaryti 
užsienių reiKalų ministeriją ir 
turėti diplomatines atstovybes. 
Su Vokietija bus sudaryta tai
ka. Be to, pareikšta, kad

pasikėsinimas į laisvąjį 
Berlyną, ar į Vakarų Vo
kietiją bus laikomas agre
sijos aįktu prieš Vakarų 

Euripos valstybes.
Trys užsienių reikalų minis

terial pareiškia vokiečių tautai, 
kad jie pritaria jos pageidavi
mui sujungti rytinę ir vakari
nę Vokietiją į vieną valstybę, 
bet kol Sovietų Sąjunga nesu
tinka vykdyti visoje Vokietijo
je laisvų demokratinių rinki
mų, tai nėra įmanoma įvykdy
ti, — todėl Vakarinė Vokietija 
bus laikoma visos Vokietijos 
leprezentante, nes joje yra de
mokratiniu būdu išrinkta vo
kiečių tautos atstovybė.

Tačiau trys užsienių reikalų 
ministerial reiškia baiminimąsi, 
kad rytinėje Vokietijoje Sovie 
tai yra sukūrę didelę karinę jė
gą, kuri gręsia vakarams pavo
jum.

12-gos Atlanto pakto vals
tybių ministerių konferen
cija praėjo toje pačioje 
dvasioje ir aptarė kolekty 
vinio saugumo klausimus, 

kuliais daugiausia tarsis ir JT 
O pilnatis.

Rugsėjo 19 dieną,, atidary
damas JTO pilnaties posėdžius 
Filipinų atstovas Romulo pa
reiškė, kad Jungtinių Tautų 
Organizacijos pilnatis stovi 
prieš nepaprastai svarbių už
davinių sprendimą; būtent, 
kaip padaryti, kad JTO būtų 
efektyvi ir atgautų visišką pa
sitikėjimą, kurį savo veto pikt 
naudojimu sužlugdė SSRS?

Korėjos įvykiai, tiesa, JTO 
prestižą, labai atstatė ir iškė
lė į efekingą aukštį, bet veto 
teisė kiekvienu metu gali su
žlugdyti geriausius JTO sie
kius ir ketinimus.

Malikas paskutinėmis dieno
mis Saugumo Taryboje panau
dojo jau 45 veto. Žinoma, tas 
nedaug jam gelbėjo, tačiau JT 
O stovi prieš šios problemos lėktuvas nušautas prie Korėjos, 
sprendimą. Sis nenormalumas JAV laivyno lėktuvų, pirmasis 
turi būti kaip nors pašalintas, atidengęs ugnį į Amerikiečių 

lėktuvnešį. Laivyno ministe-(k).

Pagal naujausį NEWSWEEK periskopą.
RAŠO BR. AUŠROTAS

pranešta, kad JTai yra žinovų žodis.
Nemanykite, kad Trumano 

optimistiški pareiškimai Korė
jos karo reikale yra tik poli
tiški žodžiai. Nežiūrint nuolat 
ateinančių blogų žinių, JAV 
kariški stebėtojai tiki, kad Š. 
Korėja greitai išsemia savo at
sargas ir suklups bekariauda
ma. JAV vyriausybė vis lab- 
jau įsitikina, kad Kinijos rau
donieji nepadės iŠ. Korėjai.

Reikia laukti oro mūšių?
Čia yra neskelbta priežastis, kariuomenę, palikdami visą at- 

Kodėl JAV strategai nėra savi- sakomybę Rytų Vokietijai, tuo 
mi patenkinti dėl menkos Š. mi pakartodami Korėjos pavyz 
Korėjos veiklos, net ligi šio me dį. Stebėtojai tiki, kad sovie
to: š. korėjiečiai nuo pat karo 
pradžios sistemingai ilgine 
šiaurėje esančių aerodromų bė
gimo takus ir statė angarus, 
kur lėktuvai galėtų būti paslėp 
ii nuo bombų skeveldrų.

Nufilmuotos raudonos rankos.
Laukite, kad JAV tuoj pa

teiks foto įrodymus, jog sov.

riui Matthews
AV lakūnai nufilmavę visą in
cidentą.

Korėja Vokietijoje?
Pagal geriausią padėties ver 

tinimą Vašingtone, netikima, 
kad Maskva norėtų pradėti bet 
kur Vakarų puolimą iš Rytų 
Zonos, ligi komunistų partija ir 
jos ginkluotosios jėgos sovietų 
zonoje nebus tiek sustiprintos, 
kad pačios galėtų pulti. Tada 
rusai pasigirs atitraukią savo

Generalinis Lietuvos Konsulas 
Kanadoje min. Vytautas Gylys

Lankydamasis Toronte, lai
kiau savo pareiga aplankyti 
Generalinį Lietuvos Konsulą 
Kanadoje įgaliotų minister} p. 
Vytautą Gylį ir gauti iš jo su
sidariusių Kanados lietuviškų
jų aktualiųjų išaiškinimą. Be 

, turimųjų, Toronte dar teko pa 
tirti negirdėtų, vienam Toron
tu! žinomų.

Gen. Konsulas, pasirodo, 
yra įsigijęs Toronto pakrašty
je, Grenadier Heights 11 nr., 
namus, iš kurių, išnuomavęs jų 
dalį, tikisi pats gyventi ir dali
nai išlaikyti konsulatą. Namai 
tikrai gražioje Heights parko 
pakraščio vietoje.

Gerb. Konsulas, atrodo, gy
vena vienišai, tik su žmona. Jų 
svečių salę puošia keli dar iš 
Lietuvos atsivežti Lietuvos dai 
lininkų teptuko paveikslai. Prie 
rašomojo stalo stovi kukli do- 

/ Jtumentų spinta. Taigi, kaip 
-fiatome, Gen. Konsulas tvar
kosi labai kukliai, nes ir svečių 
kambarį naudoja, kaip darbo 
kabinetą.

Kai Ponia Gylienė pasirodo 
su vaišėmis, mūsų kalba nu
krypsta į praeities prisimini
mus. Ponia prisimena Kauną, 
Rygą, Klaipėdą. . . ii dabar 
siautėjančią ten okupaciją. Kas 
galvojo, kad teks išgyventi 
prievartinę emigraciją ir susi
rikti net Kanadoje, už jūrių— 
marių?. . .

Kai p. Gylienė išeina šeimi
ninkauti, aš kalbinu ministerį.

— Atvykęs į Toronto, aš 
išgirdau Montrealy negirdėtų 
gandų. Žinodamas, kad geriau 
šia yra tiesiai ir atvirai juos iš
siaiškinti, aš ir kreipiuos į Jus.

— O, gandai yra kam skleis 
ti. Jūs gi žinote, kad tuo yra 
interesuotos ir kaikurios įstai
gos, — atsako p. Gylys. — Gal 
ypač kai kam nemalonu, kad 
kai kreipiasi į įstaigas, juos

Sovietų komunistai sumušti ir be tvarkos bėga
JTO JĖGOS UŽIMA SEULĄ. PERKIRSTAS GELEŽINKELIS Į PIETŲ KORĖJĄ, PIETINIS KOMUNISTŲ FRON 

TAS SULAUŽYTAS. TIKIMASI KORĖJOS KARĄ BAIGTI PER MĖNES|.
Netikėtai užpulta, pietinė Ko 

rėja negalėjo skubiai susitvar
kyti, o Jungtinių Tautų Orga
nizacijos jėgas reikėjo visai 
naujai sukurti, — todėl ir ka
ras pradžioje nesisekė. Bet da 
bar jau įvyko 
zimas.

McAi thuro
JTO jėgos

iškėlė Inčone desantą.
Desanto iškėlime dalyvavo 

260-t septynių valstybių laivų 
ir aviacijos junginių. Desan
tas iškeltas idealiai: nė vienas 
JTO kareivis neužmuštas, tik
tai 15 išvesta iš eilių. Pats vy
riausias vadas gen. McArthu- 
ras su štabu išsikėlė į krantą 
ir pats aplankė Inchono uostą, 
kuris yra Seulo uostas ir Kim
po, kuris yra Seulo aerodro
mas.

esminis persiiau

vadovaujamos 
rugsėjo 15 d.

Rugsėjo 19 d. JTO jėgos jau 
buvo Seulo priemiesčiuose ir 
jau perkirto geležinkelį, ku
riuo šiaur. Korėja tiekė pieti
niam frontui aprūpinimą.

Kimpo jau naudojamas 
kaip JTO aerodromas.

Kai šiaurinėje Korėjoje bu
vo keliamas desantas, pietinės 
Korėjos fronte, kuris nuo Seu
lo nutolęs per 250 kilometrų 
(apie 156 mylias), JTO jėgos 
darė puolimą.

Priešui, matyt, desantas bu
vo nelauktas dalykas. Jis gal 
vojo, kad netrukus „amerikie
čius" suvarys į jūrą. . . Todėl 
apie desantą kraštas nebuvo pa 
informuotas. Tą „pareigą“ at 
liko JTO lėktuvai, paskleidę vi 
sime krašte 3 milionus lapelių, 
kuriuose buvo įdėtas ir Korė
jos žemėlapis su nurodymu de 
santo vietų.

Komunistus desanto išlai
pinimas ir ofenzyva pie

tuose parbloškė.
Pietuose frontas dezorgani

zuotas. Komunistai bėga, pa
likdami ginklus ir kitą karo me 
džiagą. JTO jęgos išmušė prie 
šą iš šios pusės Naktongb upės 
ir pačios nužygiavo už jos. At
siimta jau daug miestų — We- 
agwan, Kasan, Pohang.

Vieno JAV karininko paieiš 
kimu, JTO jėgos per mėnesį 
laiko jau būsiančios namie.

Taigi, nežiūrint to, kad 
Maskva Korėjos komunistams 
davė jau ne tiktai 1949 metų, 
bet ir 1950 metų gamybos gink 
lų, komunistai triuškinamai ir 
gent susilauks antrojo Nurn- 
bergo, kuriame tur būt paaiš
kės ir Maskvos rolė.. .

Kulkosvaidis JTO posėdžiuose
Sovietų Rusijos delegacijai, 

atvykusiai iš Maskvos į New 
Yorką, padaryta staigmena — 
siurpryzas. Višinskui ir Mali- 
kui pasiūlyta apžiūrėti sovietų 
1950 metų gamybos. . . kulkos 
vaidis, JTO jėgų paimtas pas 
Korėjos komunistus. McArth 
uras jį prisiuntė pridėjęs prie

savo raporto Saugumo Tary
bai.

Mat, Sovietai tvirtino, kad 
jie Korėjos komunistams par
davė tiktai senų ginklų, o čia 
pasirodo, kad Korėjos komunis 
tai Maskvos yra aprūpinti šių 
metų gamybos ginklais. Tai 
jrodo, kad Maskva meluoja.

Ispanai išrado nepaprastus ginklus
Vokiečių savaitraščio „Die 

7 Tage*' Ispanijos korespon
dentas pateikia informacinį 
straipsnį apie nuostabų ispanų 
naują ginklą, kuriuo svaidomi 
spinduliai, paraližuoją karei
vius.

Tuo metu, Kai dviejų stip
riausių pasaulio valstybių 
mokslininkai lenktyniauja ato 
minės bombos srityje, Ispanijo 
jc ilgesnį laiką tylomis buvo 
dirbama prie kito naujo gink- 

>. Žymūs Ispanijos fizikai, 
grupuoti Madride, Barcelo- 

noje ir Toledo, atsidėję dirbo 
U-spindulių šautuvo srityje. U- 
spindulių šautuvas — naujas 
pavojingas ginklas, kurio svai
domi spinduliai kelioms vaian- jau nebežudė, o tik kuriam lai
doms visiškai paraližuoja pa
liesto žmogaus smegenų veiki
mą.

1946 metais, kai prasidėjo 
Ispanijos politinė izoliacija, 
Madride įvyko žymiausių Ispa 
nijos mokslininkų susirinki
mas. Barcelonos fizikas Gon
zola tame susirinkime pranešė, 
jog Ispanijos vyriausybė nesi
domi atominių bombų gamyba. 
Tačiau gen, Franco paskyręs tik silpnai spindulių paliesti, o

neribotas pinigų sumas paga
minti spindulių ginklams. To
liau fizikas gonzola paaiškino, 
jog Ispanija jau turinti ultra 
spindulių ginklą, kad gali at
remti kiekvieno priešo užpuo
limą. Šio ginklo siunčiami spin 
dūliai naikina žmogaus smege
nų nervus, ardo kraujo indus 
ir palieka sunkias apdegimo 
žaizdas. Mdkslininkų uždavi
nys patobulinti šį ginklą, kad 
jo svaidomi spinduliai nenužu- 
d 't”, bet tik laikinai priešo ka 
leivius padarytų nepajėgius ko 
voti.

Pagaliau mokslininkams pa
sisekė iš vieno mineralo išskir
ti tam tikras medžiagas, kuiios

kui paliestųjų paralyžavo jude
sius.

1948 metų birželio 26 d. To
ledo, Madrido ir Barcelonos 
įgulų kareiviai buvo pakviesti 
stoti savanoriais į specialų da
linį. Kareiviai buvo supažin
dinti su U-spindulių ginklu. 
Po pusės metų įvyko pirmasis 
bandymas su 80 kareivių. Pa
sėkos: 23 tuojau mirė, 9 buvo

likusieji kelias valandas išgulė
jo visai sustingę.

Sekantis U-spindulio šautu
vo bandymas, įvykęs 1949 me
tų gegužės mėnesį, pareikala
vo dar 12 aukų. Trečią kartą 
bandant — tų pačių metų lap
kričio mėnesį, — iš 150 „ap- 
spinduliuotų“ kareivių mirė 
tik du. Taliau U-ginklas pri
pažintas bandymų nereikalin
gas.

Išoriniu pažiūriu U-spindu
lių ginklas esąs panašus į ne
didelį teleskopą su kubo for
mos kristalu gale. Šio kristalo 
paskirtis surinkti užtaise esa
mus spiduhus n juos nukreip 
ii taikinio linkme. Spindulių 
veikimo tolimiausias atstumas 
esąs 10 kilometrų. Tačiau šiais

SLAPTA KOMUNISTŲ SUTARTIS
liau slaptame susitarime Rau
donoji Kinija pasižada indoki
nų komunistams pasiųsti pata
rėjų ir specialistų.

— D. Britanija lėktuvais iš
vežė Korejon savo karius. Iš 
Londono ligi Tokio kelionė 
trunka 8 dienas.

šautuvais apginkluotų karių 
nedideli daliniai gali padaryti 
nekovingais didžiulius priešo 
vienetus. Visi kariai, ant ku
rių buvo išbandytas U-spindu- 
lių veikimas, savo įspūdžius nu 
saito vienodai. Regėjimo jie ne 
nustoję, tačiau aplinkos veik 
nesuvokę, o pajudėti visai ne
galėję.

Vienas bandymų stebėtojas 
pareiškęs, jog visa apylinkė po 
spindulių „iššovimo“ atrodžiu
si kaip užburta. Prieš tai tra
tėjo automatinių ginklų garsai 
ir kareiviai vykdė perbėgimus. 
Staiga manevrų triukšmas ap
rimo ir kareiviai sustingo. Tik 
po 4 valandų kai kurie bando
mųjų pradėjo judėti, bet nesti
go ir tokių, kurie atsibudo tik 
po dviejų parų.

Prancūzijos aukštasis komi
saras Indokinijai paskelbė teks 
tą slapto susitarimo Raudono
sios Kinijos su indokinų suki
lėlių vadu Ho Tschi-minh. Ta
me susitarime numatomas 5 ki 
niečių divizijų pasiuntimas In 
dokijos komunistų paramai. To

tai iš rytų Vojkietijos atsitrauk 
šią apie š. metų pabaigą.

Naujas bandymas įsodinti 
Raud. Kiniją.

Laukite milžiniškų pastangų 
įvesti Kinijos komunistų atsto
vus kurie jau paskirti, tuoj po 
to, kai prasidės JT visuotinis 
suvažiavimas rugsėjo 19 d. 
Britanija, Indija ir Jugoslavija 
skatins piimti komunistinę Ki
niją į JT, kaip geriausią prie
monę, sulaikyti ją nuo įsikiši
mo į karą Korėjoje. Tačiau at 
sižvelgiant į JAV opoziciją, ne 
galima laukti, kad komunistinė 
Kinija būtų priimta.

Malijkas — nieko sau boisas.
Dabartinis JT Saugumo Ta

rybos pirmininkas Sir Gladwin 
Jebb šiaip išsitarė apie savo 
pirmtakūną J. Maliką vienam 
amerikiečiui draugui: „Profe
siškai, Mahkas yra Maskvos 
piktos politikos garsiakalbis. 
Bet, asmeniškai, jis yra malo
nus, kaip bet kuris jūsų pilie
tis iš Milwaukee, kuriuo, aš ti
kiuosi, jis vieną dieną taps!“

Posūkis link respublikonų.
Jau galima pažinti JAV poli, 

tišką krypt}: profesiniai politi
kieriai dabar jaučia, kad tauti
nės nuotaikos Kongreso prieš
rinkiminės propagandos metu 
krypsta respublikonų pusėn. 
Jeigu ši kryptis tęstųsi, tad ga
lima laukti žymių laimėjimų 
Senate ir Kongrese. Paskuti
niai įvykiai teisingai ar klaidin 
gai padeda respublikonams*, 
kylančios kainos, nepopuliarus 
mobilizavimas, vyriausybės iš
sišokimai (Trumano laiškas 
apie marinus) ir blogos žinios 
iš Korėjos.

Ką galvoja Vašingtonas.
JAV sostinėje yra tikima, 

kad gen, Dwight Eisenhower 
gali būti paskirtas aukš
tuoju Atlanto Pakto valstybių 
kariniu vadu. Privačiai Eisen- 
hover pasisakęs, kad jis tar
naus kraštui, pildydamas bet 
kokias gyvybines pareigas.
Valstybės sekretorius Acheson 
yra žiežirba už judėjimo, kad 
būtų paskirtas amerikietis, 
kaip vyriausias kariuomenės va 
das Europos gynybai. Esą jis 
jaučia, kad toks žingsnis psi
chologiškai būtų labai vertin
gas, kaip ženklas ,kad Vašing
tonas yra Europa iš esmės su
sirūpinęs.

Vašingtone galvojama, 
kad 82-ji parašiutininkų divi
zija galinti būti pirmasis JAV 
kariškas vienetas, išsiųstas į 
Europą, pagal Trumano paža
dą. Yra galima, kad ir nevistš 
kai apmokyti JAV daliniai ga 
lį būti perkelti j Europą, kur 
jie gausią atitinkamą kontinen 
to apmokymą.

Br. Aušrotas.
— Su Japonija JAV suda

rys taikos sutartį.
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Rusija šeimininkauja pavergtoje Lietuvoje
KAIP KOMUNISTAI VIS KĄ KLASTOJA IR MELUOJA.

tingos sovietinės politikos fak
tai. Kai Lietuva jau buvo Ru
sijos okupuota, tarp Hitlerio 
Vokietijos ir Stalino Rusijos 
vis dat ėjo dėl Lietuvos dery
bos. Tie du vadai niekaip ne
galėjo pasidalyti Lietuvos kū
no. Hitlerio raštinėse po karo 
rastieji slaptieji susirašinėji
mai Berlyno su Maskva štai ką 
sako :

(Nukelta į 7 puslapi)

Kanados
kreiptis į 
jų pagal-

nelaimėje 
yra reik i

Dar kartą tenka 
tautiečius ir šauktis 
bos.

Daugelis tremties 
atsidūrusių tautiečių 
lingi pagalbos.

Pagal jų įvairumą, yra rei
kalingi visokeriopos pagalbas. 
Tie nelaimingieji, kurie dėl 
sveikatos arba amžiaus negali 
emigruoti j kitus kraštus ir pri 
verstinai turi likti Vokietijoje 
bei Austrijoje, reikalingi me
džiaginio šelpimo. Reikia rū
pintis jų ir primaitinimu ir ap 
rengimu. Kas pats negali ar 
nežino, kam pasiųsti siuntinių, 
tam tikslui skiriamas lėšas vi
sada gali siųsti KLCT dispozi • 
cijon. KLCT tas lėšas sunau
dos tam, kam aukotojai jas 
skirs. Būtų labai malonu, kad 
kiekvienas Kanadoje atsiradęs 
tautietis tam tikslui skirtų mė 
nešinę, nors ir nedidelę, bet pa 
sroviai periodiškai siunčiamą 
auką. Tokiu būdu, kad ir iš ne 
didelių aukų, kurios aukotojui 
nesudarytų jaučiamo sunkumo, 
susidarytų gražios sumos, ku
rios būtų panaudotos šelpti n’e 
laimėn patikusius tautiečius.

Bet šį kartą kreipiamas ypa
tingas dėmesys j tremtinių, li
kusių už Atlanto, perkėlimą į 
Amerikos kontinentą reikalin
gumas.

Daugelis tremtinių prašyte 
prašosi, maldaute maldauja 
kaip nors sudaryti sąlygas 
jiems atvykti į Kanadą. To
kiais laiškais bombarduojama 
„NL“ redakcija ir tokių laiškų 
gauna ir kiti tautiečiai .

Bet ne visi gali padėti šiame 
labai svarbiame reikale. Dau
geliui neprieinami galimumai

lietuviais
sudaryti darbo sutartis ir butų 
garantijas. Na, buto suradimo 
klausimas bent nesunkiai nu
galimas. Bet darbo sutarties 
sudarymas jau yra labai dide
lis uždavinys. Toli gražu ne vi 
siems tai įmanomas dalykas. To 
dėl, gavę laiškus žmonės, nors 
ir labai norėdami prašantie
siems padėti, negali.

oic faktai verčia mus kreip
tis į tautiečius, kurie tai gali 
padaryti arba kurie gaL padėti 
tai padaryti, ir prašyti tam rei
kalui pasiaukoti. Kad lengviau 
būtų susigaudyti, tautiečiai, ga 
Ii kuo nors padėti atsikviesti iš 
užjūrių tremtinių, maloniai pra 
šomi apie tai pranešti KLCT 
1 migracijos skyriui, adresu: 3a 
—4th Ave, Ville Lasalle, Mont 
real, P. Q. Iš čia tokius pasiža 
dėjimus jau galima bus skirs
tyti pagal reikalą ir galimybes.

Yra žinoma, kad daugelis 
mūsų tautiečių — geradarių 
yra jau daug atsikyietę nelai
mingų tremtinių, bet yra ir to
kių, kurie dar nieko nėra atsi- 
kvietę, o tuo tai p u gali tai pa
daryti. Be to, yra tautiečių, 
kurie per sar o darbovietes bei 
savo darbdavius gali tai pada
ryti. Treti žino asmenis, kurie 
tai galėtų padalyti. Žodžiu, 
dar yra daug galimybių atsi
kviesti tremtinių iš už Atlanto, 
reikia tiktai suprasti gyvą rei
kalą ir atjausti artimo nelai
mes.

Tautiečiai, visi esame žmo
nės, kiekvienas galime atsidur
ti nelaimėje, — nuoširdžiai pa
dėkime vieni kitiems. Artimui 
ištiesta pageflbos ranka visada 
Dus paremta kitu atveju. Pa
dekime neiaukton nelaimėn pa 
tekusiems tautiečiams.

KLCT Sp. ir Inf. SJk.

Pranešu giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje ir tremty
je, kad 1950 m. rugsėjo mėn. 10 d. 23 vai. 05 min. Da- 
voso ligoninėje (Šveicarijoje) numirė mano mylima 

žmona a. a.
ANELĖ KONIUKOVIENĖ

(gim. Pakuly tė)
Liūdintis vyras.

V. SIDZIKAUSKAS LIETUVOS IR LIETUVYBĖS 
REIKALAIS.

laimingas Lietuvos valstybę 
tautą ištikusios nelaimės pada 
vinys, savo prigimitimi, užda
viniais ir nudirbtais bei dirba
mais darbais organiškai susijęs 
su sava valstybe ir tauta ir su 
šios pastarosios pastangomis iš 
likti gyi a ir būti apjungta ir 
laisva savoje nepriklausomoje 
valstybėje, 2. Sakytos organi
zacijos nevalia nei ardyti nei ža 
loti, — ją galima ir reikia to
bulinti ir išbaigti, labjau sude
rinti su gyvenamojo politinio 
momento ir mums statomais 
reikalavimais, padaryti jos 
veiklą efektyvesnę, jos vado
vavimą labjiau visų jaučiamą, 
būtent: a. VLIK*as turėtų ne
delsdamas eiti prie egzilinės vy 
riausybės sudarymo, kaip ked 
numatyta VLIK'o 1944 m. v., 
sario 16 d. deklaracijoje ir pa
ryškinta Wuerzburgo 1945 m. 
liepos 3 d. protokole, b. Jei 
aukščiau suminėto postulato

Buv. Vykd. Tarybos pirm. ] 
min. V. Sidzikauskas „Lietu
vių Kely'“ paskelbė platų 
straipsnį „Atvirai kalbant“, 
kuiio rezoliutyvinę dalį čia de i 
dame.

„Norint, VLIK’ui galima ne 
maža priekaištų ir užmetimų 
padaryti. Jo organizacija nėra 
tobula, jis nesugebėjo iki tol 
įjungti Mažosios Lietuvos 
veiksnį į bendrą Lietuvos lais
vinimo ir tautos potencialo iš
saugojimo darbą, toli gražu ne 
viską ir laiku atlieka, kai kurie 
jo nariai žiūri daugiau grupi
nių nei bendrų tautos reikalų, 
vaikosi raktinių pozicijų ir pan. 
Bet ar turime kuo ir ar galime 
jį šiandie pakeisti? Ne. Ką 
mes čia tremtyje besukur tu
me, kad ir pirmu požiūriu la
bai reprezentantyvų ir tobulą, 
būtų tik tremtinių organas, ne
įgalintas atstovauti visai tau
tai ir reikšti jos politnę valią. 
Lietuvos reikalas nuo to nepa
taisomai nukentėtų. Tad salus 
reipublicae suprema lex esto. 
O tai, kas galima ir būtinai rei 
kalinga, turi būti pataisyta. Pa 
daryti tai gali tremtyje esan
tieji politinių partijų ir kovos 
oiganizacijų centrai.

Iš viso to peršasi šios išva
dos: 1. Musų politinė organiza 
cija šioje geležinės uždangos 
pusėje: VLlK‘as ir Vykdomo
ji Taryba, veikiančių diploma
tinių misijų šefai ir ALT yra

tų ir melų, žmonės, patys to 
nepergyvenę, negali net įsivaiz 
auoti. Taip gražiai sovietinį 
režimą ir jo vaisius aprašinėja 
visa komunistinė spauda, — 
tai kaip gi kitaip ir gali būti?—■ 
galvoja nežinią žmonės. O ži
nantiems tiktai pyktis ir juo
kas ima, kaip tie žmonės, lyg 
musmirių apsiėdę, tais melais 
tiki.

Bet štai, ra, ryškus tos klas

vardu, kuriame dėjo užsieninės 
spaudos straipsnių ištraukas. ; 
Taip tas laikraštis rašė. Bet 
mane sudomino citata, neva pa : 
imta iš „Lietuvos Žinių“. Su
lyginau ją su originalu ir nu
stebau, kad nieko bendra ji ne
tari. Po to ėmiau tikrinti ver- i 
timus, ir pasirėdė, kad tos ci
tatos, kurias tas laikraštis dėjo : 
svetimženkliuose, yra perdėm 
suklastotos. Viskas įšversta 
ant sovietinio kuipalio, pagal , 
komunistų reikalą. Matyti, 
kad tokio melo reikalinga bu
vo sovietinė valdymo sistema. 
Rusijos žmones reikėjo įkalbi
nėti,, kad už geležinės uždan
gos viešpatauja tikrai skurdas 
ir badas; kad visi tiktai ir lau 
kia sovietines santvarkos; kad 
jau bręsta bolševikinio pervers 
nio valanda.. . Taigi, sovieti
niai žmonės, laukite ir kentėki- 
te, nes už geležinės uždangos 
žmonės nepalyginamai blogiau 
gyvena, negu Sovietų Sąjungo 
je.

Tokios taktikos komunistai 
laikosi ir dabar. Tiktai paseki
te „Liaudies Balsą“, „Vilnį“ 
Pagal jų rašymą, sovietuose vis 
kas ideliai gera ir gražų. O šia 
pus geležinės uždangos viskas 
bloga ir bjauru. Komunistai 
tokiu būdu falsifikuoja gyve
nimo tikrovę ir apgaudinėja 
žmones. Komunistinė spauda, 
kaip matome, pasitikėti negali
ma nei už centą. Joje viskas 
meluojama ir klastojama. Vie
nas tiktai Zoščenka savo fel
jetonuose genialiai mokėjo ap
rašinėti sovietinį gyvenimą tik 
rą ir neklastotą, bet jis už tai 
gavo pei galvą ir daugiau jau 
nie'.ko nerašo.

Tokie dalykai dėjosi ir Sevie 
tinės Rusijos okupuotoje Lietu 
voje. Teisybė, kuriai turi spau 
da tarnauti, jau išnyko iš Lie
tuvos spaudos skilčių, kai tik
tai ji atsidūrė okupacijoje ir ko 
munistų rankose.

Įdomūs klastos faktai.
Maskvai patvirtinus Lietu

vos okupacijos fakta ir Lietu
vą susovietinus, reikėjo viskas 
keisti, žinoma, turėjo būti pa
keistas valstybinis Lietuvos 
ženklas. Tuo tikslu buvo pa
skeltas dailininkams konkur
sas. Mūsų dailininkai prakalta 
vo ant projektų. Ir vis kombi
navo kokį nors vidurį, kuriame 

. turėtų bent mažą vietą ir nėr
■ priklausomos Lietuvos Vytis.

Jie pagamino daug projektų, 
i Bet. . . visi Lietuvos dailininkų
■ darbai buvo atmesti. Sovietinei 
, Lietuvai ženklą padarė rusas. 
• Padaryti jį gi buvo nesunku,
■ nes tam reikalui buvo paimtas 

Rusijos valstybinis ženklas ir 
tiktai duoti lietuviški užrašai. 
Tai bendras vadinamųjų „so
vietinių respublikų* * ženklas, 
kaip kad dabar Lietuvai pri
mestas ir bendras visoms „so
vietinėms respublikoms** him
nas, kuriame skirtumas tiktai 
tas, kad jis pritaikytas Lietu
vai. . .

Deja, šių komunistinių klas-

Montrealio Lietuvių Scenos Mėgėjų gr. narę ALDO- į 
NĄ KLIKNAITĘ ir ALBERTĄ BITINĄ, sukūrusius f 
lietuviškos šeimos židinį, s' tikiname ir linkime laimin- g 
go ir linksmo gyvenimo. g

Montrealio Liet. Scenos Mėgėjų grupė, g

tikslu pašalinti opiausius VLI 
K* o negalavimus, kaip kad ne
sugebėjimas iki šiol įjungti 
Mažosios Lietuvos veiksnį į 
mūsų valstybės ir tautos bend
rųjų problemų sprendimą, per 
didelis ir persiauras, kai kurių 
VLlK‘o narių grupinis įsipoli- 
tikavimas, ir pan.; e. Ten, kur 
leidžia sąlygos, personaliai su
stiprinti mūsų veikiančiąsias 
pasiuntinybes, įtraukiant dau
giau pasiruošusių valstybiniam 
darbui asmenų j valstybės lais
vinimo ir informacijos darbąj 
ypač opi šituo požiūriu yra mū 
su pasiuntinybės prie šv. Sos
to padėtis, neš ten mūsų pa
siuntinys dėl nesveikatos prak 
tiškai savo pareigų negali eiti; 
f. Visi geros valios lietuviai tu 
rime, laikinai įšaldę savo as
menines ambicijas (kas mūsų 
jų neturi?!), tiek tarpusavio 
santykiuose, tiek santykiuose 
su svetimaisiais, rodyti dau-

Istorinių įvykių pnjsimini- 
muosna neiškenčiu neįterpęs 
ir tūlų savo prisiminimų, kurie 
šiokiu ar tokiu būdu budina iš 
gyventuosius momentus ir pa- 
pildo bciTurą vaizdą.

„Sovietinė spaudos „laisvė“.
išėjęs iš ligoninės, buvau be 

daibo. Jonas Šimkus, kuris re
dagavo „Tarybų Lietuvą“, pa
darytą iš „Lietuvos Aido“, 
man pasiūlė padaryti vertimų 
iš rusų kalbos. Sutikau. Pasi
rodo, jis man davė versti Sta
lino raštus. Versti, tai versti. 
Bet man pasirodė, kad tūlos, tų 
raštų vietos nesvarbios, ne
reikšmingos arba prieštarau
jančios viena kitai. Ir aš ke
lias vietas apleidžiau. Pasiro
dė, kad Politbiuras patikrino, 
ar tiksliai išversta ir rado pra
leidimų. . . Skandalas! Komu 
mstams tai buvo padaryta ma
no šventvagystė! Šimkus ga
vo velnių, o iš manęs Stalino 
raštų vertimus atėmė...

Kitą kartą man buvo užšaky 
tas straipsnis apie Filharmoni 
ją — jos organizaciją. Aš iš
dėsčiau reikalą, kaip, jis mano 
manymu, turėtų būti. Bet, kai 
straipsnis pasirodė „Tarybų 
Lietuvoje“, juodom raidėm pa 
brėžtai buvo išgarbinti Leni
nas, Stalinas ir kompartija, ku 
rie esą rūpinasi tautų kultūra. 
Manau, kad J. Šimkus tą būti
ną „maldelę“ įdėjo norėdamas 
man gero. Bet faktas lieka fak 
tu, kad tokiu būdu straipsnis, 
po kuriuo buvo mano parašas, 
buvo sufalsifikuotas. Redakto 
nūs J. išimkus, suprato, kad be 
tos komvadų liaupsinimo „mai 
dėlės“ straipsnis netinka. Jis 
tui ėjo instrukcijas iš Politbiu- 
ro, kaip reikia redaguoti laik
raštis. . .

Pradėjęs apie spaudą, noriu 
suminėti dar vieną iš savo pa
tirties faktą. Maskvos „Lite- 
ratūrnaja Gazeta“ sumanė pa
rašyti apie Pabaltijo valstybių 
meną, ir per savo atstovą Vil
niuje, išprievartavo mane pa
rašyti straipsnį. Aš tada bu
vau Lietuvos Filharmonijos di- 
dektorium. Aš, remdamasis 
tikrais duomenimis, parašiau 
tą straipsnį, kaip dera žurnalis 
tai. Bet koks buvo mano nuste 
bimas, kai tą straipsnį pama
čiau atspausdintą minėtame 
laikrašty. Nieko bendro 

i mano parašytuoju
jis neturėjo. Mano patiektieji 
faktai iškraipyti ir suvesti ligi 
minimumo, o straipsnis perdirb 

I tas taip, kad visų pirma išKo- 
liotas „smetoninis režimas“, 

I „buržuazinė Lietuvos santvar- 
I ka“, kuri visgi tiktai žlug- 
■ džiusi ir pagaliau išliaupsinta 
• sovietinė santvarka su „pasau

lio tautų tėvu, mokytoju ir ge 
nialiu vadu Stalinu. . .". Po 
šių eksperimentų, jau darbas 
spaudoje buvo aiškiai neįmano 
mas.

Šia proga prisimena man 
vienas būdingas faktas : 
Maskva kurį laiką leido laik
raštį, rodos, „Za rubežom“

su
straipsniu

ir

i

bos, vengti partizaninės veik
los tiek valstybės laisvinimo, 
taigi politiniame ir diplomati
niame bare, tiek mūsų tautinio 
potencialo išsaugojimo, taigi 
tautiniame ir kultūriniame ba
re ; tatai liečia ir atstovavimą 
tarptautinio pobūdžio organi
zacijose ir institucijose, ir mez 
girną santykių su kitų valsty
bių ir tautų politiniais veiks
niais, ir viso pasaulio lietuvius 
apjunigančią organizaciją, ir 
mūsų kultūros puoselėjimo bei 
jos demonstravimo reikalą, ir 
kitus panašios rūšies reiški
nius. Tuo, pačiu nenoriu pasa
kyti, kad mūsų poiitinė organi
zacija yra perdėm centralisti- 
nė, išjungianti bet kokią priva
tinę ar paskirų asmenų ar or
ganizacijų iniciatyvą. Anaip
tol. Individualinė ir kolektyvi 
nė iniciatyva yra skatintina ir 
vertintina, tik, kai tatai liečia 
bendrus valstybės ir tautos rei 

giau tautinio susidrausminimo, Lalus, ji turi paklusti koordl

atstatyti prieš praeitų metų 
rugpjūčio 9 d. „persitvarky
mą' * buvusią struktūrą, kitais 
žodžiais tariant, — personaliai 
atskirti Vykdomąją Tarybą 
nuo VLIK‘o ir duoti jai atski
rą pirmininką; c. Paliekant 
vykdomąją Tarybą ar bent jos 
branduolį Europoje atkelti VL 
lK‘ą į tą kraštą, kur yra stip
riausias lietuviškas užnugaris; 
d. Tremtyje esantieji politinių 
partijų ir kovos organizacijų 
centrai turėtų veikiai įsikišti o tuo pačiu ir tautinės savigar- nuojančiam centrui“.

bus surinkti įrodymai, kad po
ezijos Lietuvos valstybinės pre 
mijos laureatė Salomėja Neris 
buvo kurį laiką komunistų pro- 
pagandos suvedžiota, bet dar 
prieš Lietuvos okupaciją jau 
buvo praragėjusi visą bolševi
kinį melą, klastą ir žmogaus as 
mens išprievartavimas ir ko
munizmu nusikračiusi. Gaila 
tiktai, kad stigo valios nepasi
duoti ir NKVD automatų gąz- 
dinimui, kurių vamzdžių saugo 
ina priversta fcuvo rašyti „Po
emą apie Staliną".

Pro mažus langelius didelis 
melas.

„Vilnis“ rašo, kad Seule ko
munistai radę kalėjimą su ma
žais langeliais. Bet gi okupavę 
Lietuvą, Maskvos prisiųsti į 
Lietuvą valdovai visai užmūri- 
jo kalėjimų langus arba taip y 
užkalė lentomis, kad nieko pro 
juos nebuvo galima matyit, o 
ką jau sakyti apie saulę, kurios 
kaliniai niekad negalėjo pama
tyti.

Žinodami, kaip komunistai 
kalėjimus padaro tįkra kanky
nių ir kentėjimų vieta, mes ga
lime teigti, kad komunistai ten 
tikrai galėjo kalėjimo langus 
užkalti, bet Korėjos respub
likos valdžia.

Vergai paklonus muša.
Stalininės premijos laure

atas J. Švedas, rašydamas apie 
sovietiniam dešimtmečiui Lie
tuvoje paminėti dainų dieną, 
tolydžio tiktai lankstosi ir pa
klonus muša Stalinui. Užsie
niams taikytame rašiny J. Šve
das rašo: . .lietuvių tauta be
galo dėkinga brangiajam Stali
nui. . .' ’

Kaip gi kitaip Švedas, gavęs 
iš Stalino gabalą blėkos, 
gali parašyti? Vergai savo po
nams tiktai lankstytis ir šlo
vinti gali. Mušk, „laureate“, 
paklonus kol ta tauta, kurios 
vardu tu priverstas dėkoti jos 
pavergėjui pasakys tą, ką ji tik 
rai apie jį mano ir kaip jam dė
kinga.

Geras „mokslas“ ir geros 
mokinės!...

„Lietuvis“ — maskqjis, „L 
B“ rašydamas apie tgi, kaip tu 
la komunistė „LB“ piknike uk 
rainiečiui perskėlė buteliu gal 
vą, sako: „Atrodo, kad jis (Kar 
delis) yra linkęs, pagal hitle
rinį mokslą, moteris suvaryti 
virtuvėn ir bažnyčioj/*.

Na, o pagal stalininį mokslą 
išeina taip, kad moterys vy
rams turi galvas buteliais skal 
dyti? Tai bent mokslas! Nėr 
ko sakyti: geresnis už hitleri
nį. . .

Prisipažįsta įskundę.
„LB“ prisipažįsta galų ga

le : „. . . tiesa, policija buvo pay, 
akinta imtis tokių žygių“ (kad* 
būtų uždaryti piknikai). \

Slapti skundai yra bjaurus 
dalykas. Bet ko kito iš komu
nistų laukti netenka. Tiktai va 
kas įdomu: kaip gi komunistai 
naudojasi „kraugeriška kapita
listine“ policija? Nuo kada ko 
munistai pasiryžo sueiti į inty
mią draugystę su policija? Ar 
tai toks naujas Maskvos parė
dymas?

Kodėl iš kailio neriasi.
Komunistinis „LB* * iš kailio 

, neriasi įrodinėdamas, kad jo 
pikniką piįkietavo tiktai dypu- 
kai. „Vilnis“ pav. rašo, kad jų 

O kad taip tikrai buvo, pats J. pikniką pikietavo tiktai vieti- 
Baltušis įrodo jos citatą: 
„Sveikas, Vilniau, Gedimino 

mieste, 
Susilaukęs valandos laisvos"...

S. Neris Lietuvos kunigaikš 
tį išgarbino ir nepasakė: 
Sveikas, Vilniau, Stalino 

mieste.
Praeis dar kiek laiko, kol

Naujas komišradimas.
Maskva, greta visų kitų išra 

dimų, kuriais ji didžiuojasi, 
yra padariusi naują nepapras
tą išradimą—s aldytuvus. 
Amerika išrado šaldytuvus —■ 
fridžeterius, o Rusija — šaldy
tuvus. Mat, sovietinis gyveni
mas labai sūrus, tai komunistai 
jį šalčio. Šaldytuvus sovietai 
ne tiktai naudoja savo kraštuo 
se, bet ir eksportuoja į visus 
satelitinius kraštus. Rezulta
tai geri. Nors žmonės spjau
dosi nuo sūrumo, bet visi gina 
si, kad labai saldu 
Stiprus išradimas.

Krokodiliškos
Prarijęs žmogų, 

kepinasi saulėje ir ašaroja...
Taip daro ir J. Petrauskas, 

„Literatūros draugijos“ * vardu 
liedamas ašaras „The Gazet
te“. Koks jis lojalus ir ištiki
mas Kanadai!. .. O Maskvai 
ar neištikimas? Kas gi Pet
rauskui geresnis—St. Laurent, 
ar Stalinas? Kuriai gi konsti
tucijai Petrauskas lenkia gal
vą — Kanados ai Sovietų Są
jungos? Kodėl Petrauskas nie 
ko nesako prieš karą, o tiktai 
prieš A-bombą? Ar kitomis 
priemonėmis žmones žudyti 
yra gera, tiktai negera A-bom
ba?

Pagaliau, kur „literatūrinės 
draugijos“ literatūriniai dar
bai? Kodėl „Literatūrinei 
draugijai“ rūpi ne literatūra, 
bet politika?

„Vištos deda daugiau 
kiaušinių“...

Skaitytojas jau mano, 
tai maskvines - komunistinės 
vištos. „Gamtos pertvarkyto
jas, tėvas ir mokytojas“ Stali
nas įsakė ir deda. . . daugiau. . .

Ne, gi! Pasirodo, kad ne tik 
tai komunistinės vištos gali 
dėti daugiau kiaušinių, bet ir 
„kapitalistinės“ — amerikoni- 
nės. . . Pati „Vilnis“ praneštu 
kad Beltsvillės vištininke JAV 
žemės ūkio departamentas da
rė bandymus su vištomis, Ku
rias švitino ultravioletiniais 
spinduliais ir pasirodė, kad 
tos švitintos vištos deda 10—

. 18% kiaušinių daugiau. . .
Skirtumas tiktai tas, kad 

Amerikos žemės ūkio departa- 
L tnentas vištas švitina ultravio- 
. lėtiniais spinduliais, kad jos 

daugiau dėtų, o „tėvelis“ Stali 
. nas įsako, liepia ir vištos de

da. . . Taigi, sovietuose vis dėl 
to geriau!.. .

Kodėl ne vienas mastas?
„Vilnis“ apie korėjiečius ra

šo „Lai valdosi kaip jiems pa
tinka, ar kaip jie mokės“.

Labai gerai. Tai kodėl ko
munistai neleidžia korėjiečiams 
valdytis taip, kaip jie nori ir 
karu nori juos priversti valdy
tis taip, kaip Maskva nori? Ir 
kodėl „Vilnis“ korėjiečiams tai 
ko vieną mąstą, o leituviams 
kitą? Kodėl korėjiečiai gali 
valdytis, kaip nori, o kodėl lie
tuviai negali taip vaTdytis, kaip 
jie nori? Kodėl reikia Lietuvą 
laikyti okupuota?

J. Baltušis ir S. Neris.
Ilgoku straipsniu J. Baltušis 

„LB“ skiltyse prisimena Sa
lomėją Nerį. Ir tiktai vieno jo 
teigimo negalima paneigti. S. 
Neris buvo jautri asmenybė ir 
tikrai mylėjo Lietuvą ir Vilnių.

gyventi.. .

ašaros.
krokodilas

kad

niai. Kodėl taip yra?
Reikalas aiškus: „LB“, ma

tyt, jau gavo naujas Maskvos 
direktyvas: „kurstyti nesantai
ką tarp vietos gyventojų ir D 
P“. „Vilnis“ to, matyt, dat ne
žino. Mat, nežino kairė, ką da 
ro dešinė.

MandrapypkiS'



1950. IX. 21. — Nr. 37 (180) ________ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA___________________________ _______ _____ 3 PSL.

Merkio įtakas į Nemuną, kurį taip gražiai aprašė Vincas Krėvė Mickevičius: Ten, kur sraunusis Merkys neša savo vandenis į platųjį Nemunėlį, senovėje buvo šauni pilis. . .

Bendra Kanados pieno
W. Frank Jones The Borden's Co.

pramonės ekonominė apžvalga
Ltd. Prezidento pranešimo Ottawos Rotary klubui santrauka.

Kaip ir visos kitos pramonės 
šakos, pieno ūkis susideda iš 
daugelio pavienių skyrių. Mes 
žinome pieno gamybą ir jo ga^ 
minius: šviežią pieną, sviestą, 
sūrį, koncentruotą pieną, pie
no miltus. Tačiau tai dar nėra 
piinas vaizdas. Tikra juk, kad 
kiekvienas iš šių produktų rei
kalauja žinojimo jį pagaminti, 
parduoti, tvarkyti, yra reikalin 
gas finansų, sąskaitybos, lek- 
lamos planavimo, gamintojų 
bendradarbiavimo savo tarpe 
ir glaudaus ryšių palaikymo su 
visuomene — vartotojais.

Pieno gamyba. Imant apva
liais skaičiais, paskutiniais me
tais Kanadoje buvo 3.620.000 
melžiamų karvių. Vidutiniškai 
viena karvė teko 3,74 vartoto
jams, arba daugiau kaip viena 
karvė vienos šeimos suvartoja
mam pienui ir kitiems jos pro
duktams. Šis vidurkis lygina
si vienai karvei, kuri terįka 6,6 
vartotojams USA.

Prieš 10 metų Kanadoje bu
vo 61.000 karvių daugiau. Vi
dui kis vienos karvės pieno pro 
dukcijos buvo 4.287 sv., kas I.y 
ginasi su 4.637 sv. vidurkiu da 
bar. Padidėjimas y,ra 8 proc. 
Bendra viso krašto pieno ga
myba padidėjo iš 15,8 bilionų 
svarų 1939 m. iki 16,8 bilionų 
svarų 1949 m.

Rezultate karvių sumažėji
mo ir gyventojų padidėjimo de 
Išimties metų periode vienai 
karvei maitinamų žmonių sikai 
čius padidėjo iš 3.06 į 3.74.

Paskutiniais metais visame 
krašte buvo 450.000 pieną ga 
minančių ūkių ir pieno gamy- 

ba, kaip minėta anksčiau, pa
siekė 16,8 bilionų svarų. Įvai
riose farmose krašto viduje bu 
vo sunaudota 90,5 proc. paga
minto pieno kiekio. Pieno su
naudojimas visose jo formose 
yra 1,15 kvortos per dieną 
kiekvienam gyventojui. Suvar 
tojamas kiekis lyginasi su 1.5 4 
kvortos Airijoje, kuri pieno su 
vartoja daugiausia pasauly, 
1,4 kvortos Naujoje Zelandijo
je, 0,81 kvortos USA; Indijo

„Daly Mail 
tas, nenurodydamas šaltinio, 
bet patikindamas žinių tikru
mą, praneša apie neseniai Bcr 
lyne Įvykusį komunistų atsto
vų pasitarimą, kuriame Mask
vos buvo duoti nauji nurody
mai dėl tolimesnes veiklos Va
karų Vokietijos, Prancūzijos, 
Italijos, Belgijos, Olandijos ir 
Luksemburgo komunsitų va
dams. Maskvos instrukciją su 
daro šie s garbiausi klausimai:

1. Visomis priemonėmis di 
dinti tarp JAV ir Britanijos pa 
žiūių priešingumus Formozos 
klausimu;

2. Dar daugiau sustiprinti 
pradėtą taikos akciją;

3. Suintensyvinti propagan
dą dėl atominės bombos už- 
draugimo. "

Kornunisbų manymu, juo 
daugiau pasisekimo turės ši 
propaganda, tuo mažiau ame
rikiečiai turės drąsos šį ginklą 
panaudoti. Berlyne įvykusio 

je suvartojama tik 0,20 kvor
tos.

Pieno sunaudojimas. 9,5% 
pagaminto pieno eksportuoja
ma pieno produktų formose: 
sūrio, kondensuoto pieno, pie
no miltelių.

Netoli pusės — 47% pieno 
yra sunaudojama sviesto garny 
bai. Ši skaitlinė lengvai lei
džia suprasti margarino' įtaką 
mažinančią pajamas ūkinin
kams, kurie parduodamo pie

Naujos Maskvos direktyvos komunistams
koęesponden- komunistų vadų pasitarimo da- rengti protesto mitingų prieš tyvų, dominančių platesnes gy 

ventojų mases. Pagrindas ras 
tusi, pavyzdžiui, tuo atveju, 
jei dėl didinamos ginklavimosi 
programos reikštųsi infliacija 
ir kainų kilimas.

lyviai susidarė įspūdį, toliau ra vakarų ginklavimąsi ir ginklų 
šo „Daily Mail“, kad Maskva 
arba dar visai neturi atominės 
bombos arba ji šioje srityje pa 
dariusi maža pažangos.

4. Berlyno pasitarimų metu 
duota nurodymų ateityje neoe-

ĮSAKYMAS „NUTILDYTI“ TREMTINIUS
ma tremtinių vardui. Labai yra 
svarbu sudaryti nepasitikėji
mą dvasiniais ir visuomeninio 
gyveninio vadovais.

Visomis galimomis priemonė 
mis griauti pabėgėliais pasitikę 
jimą ypač tose valstybėse, ku
rios remia jų emigraciją, kaip 
J a V, Kanada, Argnetina ir 
Brazilija. Būtina siekti, kad 
ekonomiškai pabėgėliai nu
smuktų.

Komunizmui pavojingus pa
bėgėlius nutildyti.

Vietinių gyventojų ir pabė
gėlių santykius paversti vieša 

■kandalus, kuriais būtų kenkia neapykanta-

Vienas nepartinis Rotterda- 
mo laikraštis paskelbė tekstą 
naujo slapto įsakymo -sovietų 
agentams. Tame įsakyme ypač 
daug dėmesio skiriama politi
niams pabėgėliams. Įsakymo 
dalis liečianti tremtinius taip 
skamba.

„Labai yra svarbu tarp įvai
rių pabėgėlių tautinių grupių 
sukelti nesantaiką. Šio tikslo 
siekiant panau \ ti ūkinius ir 
nacionalinius nevienodumus. 
Taip pat aštrinti nesantaiką 
tarp politinių vienos ar kitos 
tautybės grupių, griauti jų kul 
tūrinį gyvenimą. Inscenizuoti 

ną sviesto gamybai. 1949 m. 
pieno suvartojimą lygindami 
su suvartotu kiekvieno asmens 
1948 m. rasime jį mažesnį net 
8%, kas ir yra pradėtos marga 
rino gamybos rezultatas.

24,2% yra suvartojama švie 
žio pieno ir grietinės pavida
luose.

Viena iš rimtų priežasčių 
šviežio pieno kainos padidėji
mo yra padidėjimas išlaidų per 
dirbant, parduodant ir prista

tiekimą kitoms valstybėms. 
Geriau paruosti smogiamuo
sius būnus sabotažo aktams at 
likti;

5. Komunistai neprivalo or
ganizuoti streikų, jei nėra mo- 

tant iki vartotojo durų. Ge
riausia priemonė kainos suma
žinimui būtų pieno pristaty
mas kas antrą dieną, žinomas 
kituose kraštuose. Bet tas ma 
žintų pieno kokybę.

Dauguma galvoja, kad švie
žio pieno kaina yra peraukšta 
ir mažina jo sunaudojimą, 
i neš nutardami pieną pakeisti 
kitais produktais turėtume pa
nagrinėti pragyvenimo brangu 
mą 10-ties paskutinių metų lai

6. Galiausiai, instrukcijos 
gale, duodama taktinių naujų 
nurodymų vakarų Europos ko
munistams. Kadangi vykstan
čiuose rinkimuose nėra vilčių 
pasiekti daugumos, tad ypač 
■kreiptinas dėmesys į užmany
tų darbų kokybę. Taip pat pa 
minėta, jog kai kur vakaruose 
aitimiausiu metu gali komunis 
tų partijai tekti pereiti į pogrin 
džio veiklą. 

Baigdamas „Daily Mail“ ko
respondentas pažymi, kad Ber
lyne įvykusio komunistų vadų 
suvažiavimo nuotaika nebuvu
si optimistinė. Kerėjos klausi
mas nelaikomas planingai įvyk 
dytu. Taip pat suvažiavime ne 
simatė ženklų, kurie rodytų, kė vidutiniškai išleidžia 20 et. 
kad kotas Europoje būtų neiš- iš kiekvieno dolerio pienui ir 
vengiamas. (Nukelta į 6 psl.)

kotarpyje ir mūsų nustebimui 
rasime, kad pieno kaina pakilo 
tik 56—65%, kai kitų maisto 
produktų kainos pakilo 100%. 
Kai kurie iš jų pakilo net 
157%.

Iš 19 et. mokamų už pieno 
kvortą, 10,5 et tenka ūkinin
kui, 2 et tenka perdirbimui, 5 
et — pardavimui ir pristaty
mui, 1,25 et administracijai ir 
taksams ir 1 et lieka netto pel 
no. Iš 7 et kainos padidėjimo 
už pieno kvortą, 5 et tenka 
ūkininkui ir 2 et perdirbėjui.

10% viso pieno kiekio yia 
sunaudojama ūkininkų na
muose.

7,4% pieno yra sunaudoja
ma sūrių gamybai. Kanadie
čiai yra vieni iš tų, kurie nau
doja sūrio mažiausia. Kiekvie 
nam gyventojui praėjusiais me 
tais teko 4 svarai sūrio. Jei 
mes neeksportuotume sūrio, ga 
lėtume jo gamybai naudoti tik 
5% pieno kiekio.

4,9% pieno sunaudojama 
šerti jauniems guvuliųms. 
4,5% koncentruoto pieno ga
mybai, 2,5% ledų gamybai.

Reikšmė kraštui. Ne visada 
pilnai įsivaizduojame, ką reiš
kia pieno promonė mūsų kraš 
to ekonominiam gyvenimui. 
17% bendro gyventojų skai
čiaus arba kiekvienas šeštas ka 
nadietis tiesioginiai ar netie
sioginiai priklauso pieno pra
monei.

Metinė pagaminto, perdirb
to ir parduoto pieno ir jo pro
duktų vertė siekia 600 milionų 
dolerių. Kiek’-iena šeiminin-

Kaip Kanadoie kūrėsi 
lietuviai

ISTORINĖS MEDŽIAGOS APYBRAIŽOS. 
PASAKOJA KLEMEN SAS ROKAS.

6.
— Beieškodamas darbo (1914 

metais), užsidūriau ant polici
ninko būdelės, kūnų tada, Ka 
dai verbuojant kariuomenėn sa 
vanorius, buvo nemaža pnsta 
tyta Montrealio trotuaruose. 
Mat vyko Pirmasis Pasaulinis 

<karas. Policininkas man tuo
jau :

— Come in, come in!... — 
saįko (įeik, įeik).

Įėjau. Davė gerą čėrką dži
no. Kitą. Sako:

— „Pasirašyk. . . ir viskas 
bus O. K.1’.

— „Reikia“, — sakau,—su 
žmona pasikalbėti. Matai, tu
riu žmoną, vaikų. . .“

— „O, tai niekis. Viskas ge 
rai. Žmona ir vaikai bus aprū
pinti, — pasirašyk, — sako.

— Parėjau namo, — tęsia p. 
Rokas, — jau 'kaip ir išsigėręs, 
nes policininkas man suvertė 
dar čėrką degtinės. . . Ir sakau 
žmonai: „Eisiu į kariuome
nę. . . Tu busi su vaikais aprū
pinta. . . O darbo nėra.“ Bet 
kur tau. Žmona sako: „Eik, 
bet jau ir negrįžk, jeigu palie
ki mane vieną su mažais vai
kais. . . Gal sugrįši be rankos 
ar be kojos. .. Kur aš tave dė 
siu?... Taip ir teko likti be-

nos ir nešvarios. Ir St. Catha
rines šaligatviai buvo lentiniai. 
Kai eini po lietaus, tai kai ku
rią lentelę prispaudi, — kad 
duos vandens ar purvyno sro
vė — visą apipila. . . Elektios 
mieste buvo. Tiktai pats cent
ras turėjo elektros. Šiaip vis
kas buvo apšviečiama žibalu. 
Visose krautuvėse buvo tiktai 
žibalinės lempos. Nei Verdu- 
no, nei Ville Lasalle visai nebu 
vo. Dabartinio Verduno vieto
je telkšnojo pelkės ir augo rais 
tai, kuriuose perėjosi antys. . . 
Už Frontenac taip pat buvo ba 
los ir pievos. Kur dabar CPR 
dirbtuves, tada buvo didelis 
miškas. Man dyvai, kaip da
bartinis Montrealis su Veędu- 
nu, Ville Lasalle, Lachine ir ki 
tomis miesto dalimis išaugo 
per šiuos paskutinius 40 metų! 
Toks greitas buvo Montrealio 
didžiausį Kanados miestą su 
miesto pakilimas ir išaugimas į 
milžiniška pramone, didžiausia 
visoje Kanadoje, su didžiausiu 
Kanadoje ir antruoju savo dy
džiu uostu visoje Amerikoje. 
Juk Montrealio uostas mažes
nis tiktai už New Yorko, o kai 
aš, tik ką atvykęs, stačiau ten 
šades, jis buvo dar visai ma- 

"įžas. J
— Ką tai reikštų? Kaip 

Tamsta, p. Rokai, galvoji? — 
teiraujuosi, norėdamas išgirs
ti to praktiško 4-rių namų sa
vininko nuomonę.

— Man regis, jeįgu miestas 
kyla, tai yra sąlygos jam kilti.

žygių ir be pasižymėjimo me
dalių. . . — juokauja p. Rokas. 
Po vienuolikos nedarbo mėne
sių susiradau darbo geležies 
fabrike, kuriame dirbau. . . 23 
metus! Per tą laiką susitau
piau pinigų ir pasistačiau 5 na
mus. Vieną pardaviau, 4-ns ir 
dabar turiu. Jais aprūpinau 
vaikus — 4 sūnus, kurių tik 
vienas vedęs, o 4 dukterys iš
tekėjusios ir viena vienuoli.

— Ai atvykę į Kanadą daug 
lietuvių radote? — teiraujuosi.

— Visai nedaug. Tiktai ke 
lios šeimynos. Pirmųjų lietu
vių jau nėra, — jie jau išmirę. 
Užsilikę esame Jonas Čepaitis 
Goosvillige, Tamošaitis Rose- 
mounte, Povilas Braknys Ro- 
senaounte, kaimynas Antanas 
Jankevičius Vilie Lasalle, Jo
nas Gricius miesto centre, aš, 
na, gal, dar vienas, kitas.

Mūsų kalba vėl nukrypsta į 
Montrealio praeitį. P. K. Ro
kas, žiūi ėdamas į tolį, kuriame 
tartum ją mato, vėl pasakoja:

— Montrealis visai kitaip ta 
da (1908 metais) atrodė. Tik
tai miesto centras, apie St. Cat 
haline, buvo išgrįstas kevtirtai 
niais akmeminis. Kitos mies
to dalys buvo negrįstos, purvi

O dabar, kai miestas toks di
delis, tai ir visokių galimybių 
susirasti darbo ir apsigyveni
mo sąlygų yra žymiai daugiau, 
negu kur kitur, mažesniame 
mieste.

— Man labai svarbu būtų 
sužinoti, kas pirmasis lietuvių 
atvyko ir čia apsigyveno? Pir
mą mirusį lietuvį jau žinome, 
bet kas atvyko pirmasis.

— Tikrai nežinau, bet, re
gis, Kaminskas ir Blažiai. Jie 
jau mirę, o jų vaikai išvirtę an 
gliikais. Kaminsko vienas sū
nus dar šiek tiek moka lietuviš 
kai, o duktė jau beveik visai 
užmiršusi.

P. Rokas labai įdomiai pasa
koja apie du Juozu, kurie ta
da buvo abu singeliai (neve
dę), gyveno drauge ir mėgo iš 
sigerti. Bet išsigerti mėgs- 
tant, dažnai pritrūkstama pini
gų. • •

— Geria, geria, — sako p. 
Rokas, — o kas daryti kai pri
trūksta pinigų? Nėr iš ko ger
ti. . . Tai jie sumanė „parduoti 
velniui dūšią. . .“ Tur būt pa
sigėrę, pradėjo šaukti velnią ir 
siūlyti pre*kę. . . Tiktai 
velnias matyt, nelabai ža
vėjosi pijokų dūšiomis ir nepa
sirodė. Taip jiems nieko nepa
sisekė velinui parduoti. Tada 
jie pradėjo daryti kitus nzikin 
gus bandymus, kad kaip nors iš 
šauktų velnią. Bet nieko neiš 
ėjo. Vieną gražią dieną vienas 
Juozas mirė. Ir ką jūs mano
te? — Velnias gal ar kas atė
jo, bet gyvą jam Juozui pradė 

jo kažkas vaidintis. Bet, — sa 
ko p. Rokas, — apie tai jums 
geriau papasakos Povilas Brak 
nys, kuris apie tai geriau žino. 
O aš jums papasakosiu apie ki 
tą panašų atsitikimą. Jūs pats 
dar galėsite patikrinti nes tas 
asmuo, kuriam vaidinosi, dar 
gyvas.

Ir p. K. Rokas išdėstė štai 
kokia tos velniavos istoriją:

— Počenčaly (P. St. Ch.) 
gyveno tūlas Staniulis. Turė
jo žmoną ir vaikų. Bet mirė. 
Ir našlės namuose pradėjo vai
dintis. Kai tiktai sutemsta ir 
ateina naktis, — kambary pia- 
deda šėlti, dūkti: mėto lovą, at 
siranda tartum vėjas, duris 
tranko, ir žmonėms nėra gyve
nimo. Našlė pasikvietė pažįs
tamą Popieraitį. Bet nieko ne
padeda. Tas pat tamsoje dūki
mas. Kai uždega šviesą, vis
kas nutyla. Kai tiktai vėl švie 
są užgęsina — vėl dūkimas. 
Tai man pasakojo pats popie- 
raitis. Tas vaidinimasis taip 
pradėjo gąsdinti žmones, kad 
plačiai pasklido gandas. Kar
tą pas mane užeina keturi 
stambūs ukrainiečiai ir klau
sia, kur vaidinasi? Esą jie tą 
velniavą sutvarkysią. Aš juo§ 
nuvedžiau pas našlę Staniulie
nę, — sako p. Rokas. — Ukrai 
niečiai klausia ją:

— „Ką duosi, kad sutvar
kytume reikalą?“

— „Na, ką gi“, — atsako
Staniulienė, — „statau bonką 

• ieg’inčt .
•— „Gerai, — sako ukrainie

čiai, — „duoK!" — Pasistatė 
ir geria. Tiktai kaip taenks 
ant stalo kibirą su vandeniu!.. 
Ukrainiečiai, kaip jspyrti, iš
bėgo, onasle vėl neturi ramy
bės. Kas daryti? Nuėjo pas 
kunigą Šimkų. Tas patarė už 
Staniulį nesimelsti, įdavė ne
prasižiojančių aguonų sėklų, lie 
pė jas pasėti ant kapo ir pasė
jus nueiti nuo kapo atbulai. 
Staniulienė padarė, kaip buvo 
sakyta, ir vaidinimasis išnyko. 
Tik po kurio laiko Staniulienė 
sumanė pažiūrėti, kas gi daro 
si su tomis pasėtomis aguono
mis? Jos, pasirodo, sudygu- 
sios ir gražiai augį. Bet kai 
tiktai sugrįžo is kapų, — vėl 
vaidinimasis prasidėjo. . . Ji 
vėl pas kunigą Šimkų. Tas vėl 
sako — nereikėję lankyti. Vėl 
davė aguonų ir nuiodė kaip rei 
kia pasėti ir tt. Nuo to me'li 
vaidinimasis išnyko. O našlė 
Staniulienė vėliau ištekėjo ir 
dabar laimingai gyvena. Bet 
apie visa tai jūs galite geriau 
sužinoti iš jos pačios. Be to ir 
Braknys ir Staniulienė yra vie 
ni iš seniausiai čia atvykusių 
lietuvių. P. Braknys jums tik
rai galės labai daug papasakoti 
apie pirmuosius lietuvius. Jis 
juk yra vienas iš vyriausių, at
vykusių Kanadon, — už baigė 
p. Rokas.

Padėkojęs p. Rokui už įdo
mias žinias, budinančias pirmų 
jų lietuvių išeivių psichologiją 
bei galvoseną, aš taikau žings
nius į kitus senuosius lietuvius. 

(Bus daugiau)
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Žmogus žemes rankose
VIKT. MALDEIKIS

H e reti ko galas
Knygų pasaulyje ii- vėl nau

ja knyga — B. Rukšos poezi
jos rinkinys „Žerrjės Ranko
se“. Rinkinio auotrius, poezi 
ja besidomintiems, pažįstamas 
gana seniai. Eilėraščiai, ku
riuos jis spausdindavo periodi
koje, skyrėsi iš kitų savo for
ma ir stiliaus bei minties savi
tumu. Patriotinio arkliuko 
Rukša nebuvo pabalnojęs, ro
dos, nė karto. Taip pat nesi- 
graudeno nei Dievo, nei dan
gaus vardu. Negalima sakyti, 
kad tai yra dideli pliusai, bet 
ir minuso dėl to neverta staty
ti. Netikusių giesmių apie tė
vynę ir Dievą ligi nuobodumo 
prigiedojo kiti. Apie jų litera
tūrinę vertą nekartą spaudoje 
buvo pasisakyta. Atrodo, kad 
tos dvi temos yra skirtos 
tiems, kurie nieko savito nesu
geba pasakyti ir yra nevykę 
Brazdžionio, Kiršos ir Bradū- 
no sekėjai.

Apie ką gi Rukša dainuoja 
savo pirmoje knygoje? Nevy
kusią meilę? Rožes ir mėnulį? 
Melancholišką prisipažinimą? 
Priesaikas alyvų pavėsyje ir 
donžuanišką apgaudinėjimą? 
Iš karto turime atsakyti, kad 
tokio limonado Rukšos knygo
je nėra ir dūsavimų ir glamo
nėjimų mėgėjams ir mėgėjoms 
jis nepriimtinas. Žemė, būtis, 
žmogaus, daiktų ir praeities 
meilė, jaunystės pavasario lū
žis, nešąs nerimą ir nusivyli
mą, aukso ir žemės grūmoto 
konfliktas, ruduo, klajoklio da
lia, nuodėmės, savižudžiai ir 
degančios skriaudos, — štai 
Rukšos tematika, kurioje po
etas daugumoje yra stiprus, 
savas ir mokąs nuoširdžiai iš
sisakyti.

B. Rukšos knyga suskirsty
ta į tris skyrius: ugnies šokis, 
saulėlydžio giesmė ir išsilaisvi 
nimas. Pirmąjame skyriuje 
autorius yra skaidrus ii pilnaj 
jaunatviškos jėgos. Myli že
mę ir gyvenimą:
Nebuvo tau buitis relikvija ar 

sakramentas.
Nebuvo tau ruletė, kur 

apgaulingai sukas.
Tik ta viena mintis, kad 

žemėje gyventi 
Yra vien laimės gabaliukas.

(Tik laimės gabaliukas—
11 pusi.

Jaunatvės jėga veda poetą 
kartu su klajūnais kalnais, ku
riuose jis laukia svaigaus kri

timo, nore ir žino, kad tas kri
timas antrą kartą nepasikar
tos. Bet kristi yra svaigu ir ne 
verta per anksti paklysti ramu 
mo soduos, kuriuose tylos ku
pini medžiai gali užmigdyti pa 
vargusią klajūno širdį. Ir at
veda poetas į jo kelią motelį, 
kuri klajūnui sušunka: 
Tai aš elastiškais panteros 

žingsniais 
Nejuntamai į savo kelią ateinu 
Ir kad pavargęs niekados 

nebesustingtum, 
Aš uždegu tavyje tūkstančius 

ugniu. . . 
Tegu liepsnodamos jos šauks 

tave, vilios 
Paklydus soduose ramumo ir 

ir tylos. . .
(***, 10 pusi.)

Kada žmogus yra uždegtas 
„tūkstančių ugnių“, jis amži
nai nerimsta. Pilnas svajonių 
jis ir sapnuose gyvena: 
Aš esu šiąnakt šių rūmų 

maharadža 
Ir šių sodų dyvinų karalius. 
Niekas taip žmogaus buities 

pagražint 
Kaip kad aš šioj žemėje negali. 
Skamba muzika ir dainos mano 

rūmuos, 
Jaunos, gundančios merginos 

šoka. 
Vynu, metų tūkstanties 

senumo, 
Aš svečiam už jų draugystę 

moku. 
(Pavasario nakties sapnas, 19 

pusi.)
Viso eilėraščio, taupydami 

vietą, necituojame. O norėtų
si pacituoti, nes jis yra vienas 
iš geriausių pirmojo skyriaus 
eilcraščių.

Pirmojo skyriaus poezija — 
gyvenimui, pavasariui, mote
liai ir žemei. Ypatingai stip
riai nuskamba meilė žemei: 
Nebesustok sau lino marškinių 

atsegti ■ — 
Juos švelnūs pirštai žemės 

dukterų atsegs, 
Ir jau turėsi tu be jokio saiko 

degti, 
Užgęsęs liūdesingų valandų 

žvakes. . . 
Nes žemė tiek kankinančiai 

svaigi šiąnaktį 
Ir tau jos meilės, tvaiko jos 

širdies užteks. . .
(Ugnies šokis, 12 p.) 

Antrojo skyriaus poezija pil 
na praradimo ir neramumo. 
Tas nerimas banguoja įvai

riom spalvom ir tonais. Bet

Pranas Giedrys
VIENIŠOS VASAROS. i

TOS vasaros vis ,eina ir eina. . . ir mane palieka 
vieną. . . taip kaip dagį paliai tvorą. . .
Jau iš šitos vasaros nelaukiu nieko — 
ir keista: nieko ir nenoriu. . .
Tiesa, pavasarį sušvitę buvo saulėj 
kažkolki švelnūs ir rusvi plaukai. . . 
bet aš per lėtas užgimiau šiam pasauliui — 
ir JI mačiau jau bastos su kitu pritemusiais laukais. . .

VASAROS PAVAKARE.
P/VURŠČIAI, sparnais mėlynais ir raudonais, 
krykščia po alavo dangų. . .
ir merginos, pakaišytais sijonais, 
taškos upėj ir žvengia. . .
Bet man jau širdies neužgauna,
nei tai, kad jie’ krykščia, nei tai, kad jos kvajotas.
Aš, turbūt, jau nejaunas. . . aš, turbūt, jau tikrai nebejaunas, 
kad net nežiūriu mergaitėms į kojas. . .

XX--------------xx:. XX----------------------------------XX----------- ’MX------------W

„Draugas" skelbia poezijos konkursą
1. Paskutinė data konkur

sui skiriamiems eilėraščiams 
įteikti—1950 m. lapkričio 1 d.

2. Už du geriausius eilėraš
čius skiriamos premijoj.: I — 
50 dolerių ir 11 -— 30 dolerių.

3. Premijuotiniems eilėraš
čiams nustatyti teisėjus pa
skirs: du Rašytojų Draugiją, 
du Lietuvių Kultūros Institu
tas ir vieną „Draugas“.

4. Tema paliekama pasirink 
ti pačiam rašytojui. Pageidau 
jama, kad eilėraštis būtų para
šytas mašinėle ir neilgesnis 
Kaip du ar trys puslapiai.
* H Jt—... Jg

neūžia. Tik kažkoks susirūpi
nimas būtimi, atidus savęs ir 
žmonių stebėjimas prasiveržia 
Shopenhaurišku voluntarizmu 
veik Iš kidkvieno punkto. To
dėl Rukšos poetinė filosofija 
yra gana sugestyvi. Sakome— 
poetinė, nes tikrumoje filosofi
ja remiasi vienintele pažinimo 
jėga — žmogaus protu. Kada 
filosuofuojama žvelgiant pro 
poetinę prizmę, eilėraštis ref- 
cksuoja vaizdais, palygini
mais, spalvom ir tonais. Tada 
visa filosofinė mintis sukelia 
tam tikrą nuotaiką — džiaugs
mą ar susimąstymą, liūdesį, il
gesį kažko praėjusio ir nesu
grąžinamo. Reikia džiaugtis, 
kad daugumoje Rukšos filoso
finė mintis yra suglausta ir 
gerais palyginimais ir vaiz
dais išryškinta:
Paveikslą ras kiti ir juo

išpuošti

5. Autorius gali siųsti vieną, 
du arba tris eilėraščius, pasira 
šytus tuo pačiu slapyvardžiu. 
Premija galės būti skiriama tik 
viena tam pačiam autoriui.

6. Kūrinius siųsti adresu: 
Poezijos Konkurso Komisijai, 
„Draugas“, 2334 S. Oąįiley 
Ave., Chicago 8, Ill.

7. Sprendimo nešališkumui 
patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame 
uždarytame voke pažymėti sa
vo tikrąją pavardę ir adresą, 
taipgi įrašant siunčiamų eilė
raščių pavadinimus ir pasirink 
tą slapyvardį.
......H ..*1 ---
Jie sugebės save, tik nežinia 
Kas jiems karaliaus, griuvusio 

nuo sosto,
Jaunystės ir garbės kaina. . .

Labiausia, galbūt, išskirtini 
šio skyriaus eilėraščiai yra. Iš 
sižadėjimo giesmė, Vasara, Va 
gis, Nuodėmė, V. K. Sesuo, 
Pėdsakai, N. N., Jau nėra vilio 
jančio, Poeto namuose, Aš ne
girdžiu ir tikrai nuostabus ei
lėraštis Šauksmas. Cituojame 
ištisai:
Mes klūpojom prie žmogaus 

nušauto,
Seno eglių miško pakrašty, 
Ir malda tikėjome nuplauti 
Jojo sielą rudenio nakty.
Šaukė žvaigždės mums iš 

aukšto skliauto,
Kad ir mes gyventi neverti 
Ir tik šiaip sau klūpom prie 

nušauto
Seno eglių miško pakrašty. . .

(Bus daugiau)

Trockio nužudymo organiza Tačiau jis buvo išduotas Au
toriai, matyt, tikėjosi, kad žu- tanui Babič, Didž. Britanijos 
dikas arba pabėgs arba bus vie piliečiui, natuializavusiam Ra
toj užmuštas. Jie nenumatė nadoje ir gimusiam Lovinace-, 
trečios galimybės, kurią suda- Jugoslavijoj, 1905 m. birželio 
rė pats Trockis. Nors jau be- 13 d. Tolimesni tyrinėjimai pa 
veik netekęs sąmonės, Trockis rodė, kad Babičas, kilus Ispani 
parodė į gretimą kambarį kur jos pilietiniam karui, išvyko te 
jo sargybiniaii daužė žudiką, ir nai ir savanoiiu įstojo į vyriau 
tarė: sybininkų kariuomenės Tarp-

— Neleiskite jo užmušti — tautinę brigadą, kurioj kovoda 
jis turi būti priverstas kalbėti! mas ir žuvo. Ispanijos valdžios

Per pirmąjį tardymą Jacso- įstaigos tuomet patvirtino jo 
nas papasakojo versiją, kuri mirtį. ' p-A
daugeliu svarbių detalių buvo Kas, galimas dalykas, po to 
skirtinga nuo jo laiške surašy- įvyko, galima spėti iš generolo 
tosios versijos. Jis taip pat ne Walterio Krivicko patiektų ufl 
galėjo išaiškinti kai kurių formacijų. Šis buv|s bolševi- 
prieštaravimų ir tardytojams kų generolas, anksčiau buvęs 
atrodė, kad jis, greičiausiai, sovietų (karinės žvalgybos Va- 
nėra tos pirmosios, jo laiške su karų Europoje viršininkas, at-
rašytosios versijos tikrasis au
torius. Pastatytas į kryžminę 
tardymo ugnį dėl jo asmens ta 
patybės, Jacsonas pakartojo 
tai, ką jis anksčiau buvo pasa
kojęs Silvijai. Tačiau vienas 
Belgijos pasiuntinybės Meksi
koje tarnautojų, ilgoką laiką 
pasikalbėjęs su juo, pareiškė, 
kad jis netikįs, jog Jacsonas bū 
tų iš tikrųjų belgas. Daugu
mas Jacsono pareiškimų apie 
jo gyvenimą Belgijoj buvo ne
teisingi ir jo prancūzų kalbos 
akcentas esąs toks, (kokiu kal
ba žmogus, gerai tos kalbos iš
mokęs Šveicarijoje.

Beveik kiekvienas tolesnis 
tyrinėjimų žingsnis dar labjau 
sustiprino nuomonę, kad Jacso 
nas (ar Mornardas ir Vanden- 
dreždas) ne tik melavo apie sa 
vo asmenį, bet ir visi kiti jo pa 
rodymai buvo išgalvoti.

Paklaustas apie Kanadišką 
pasą, Jacsonas negalėjo atsi
minti jokių kitų detalių, išski
riant tik vardą „Frank Jac- 
son“. Jis sakėsi, kad jis nie
kuomet to dokumento atidžiau 
netyrinėjęs ir netgi nežinojo, 
kada ir kur tas tariamas Fran
kas Jacsonas buvo gimęs.

Tačiau JAV konsulato Mek
sikos City archyvuose buvo 
rastas Franko Jacsono prašy
mas išduoti jam tranzitinę vi
zą per JAV į Montreal). Pra
šyme buvo įrašytas jo paso nu
meris, jo išdavimo data ir vie
ta bei Jacsono gimimo data ir 
vieta: 1905 m. birželio 13 d., 
Lovinac, Jugoslavija. Kana
dos valdžios įstaigos surado, 
kad tuo numeriu, kurį Jacso
nas nurodė savo prašyme vy
žai gauti, tikrai buvo išduotas 
autentiškas kanadiškas pasas. 

sisake grįžti į Sovietų Sąjungą 
ir pabėgo į JAV (kur vėliau 
buvo rastas viename Vašing
tono viešbučio kambaryje re
volverio kulka nužudytas). Sa 
vo anuo metu išgarsėjusio) kny 
goj „Slaptoj Stalino tarnyboj“ 
Krivickis rašė, kad pilietinio ia 
panų karo metu visiems Tarp
tautinės brigados nariams bu
vo įsakyta savo pasus įteikti sa 
vo viršininkams. Žuvusių tos 
brigados narių pasai buvo siun 
čiami į Maskvą, kur patyrę do
kumentų klastotojai juos „pa
taisydavo“ ‘ ir įteikdavo savo 
slaptiems agentams, siunčia
miems su specialiomis misijo
mis į užsienį.

Vykstant Monardo bylai, jo 
kalėjimo celė visuomet buvo ap 
rūpinta gramofonu, plokštelė
mis ir knygomis, o valgį jis 
gaudavo iš brangiausio resto
rano. Už visus šiuos dalykus 
buvo apmokama per jo advoka 
tus iš fondų, kurių tikrasis šal
tinis pasiliko tų advokatų pro
fesinė pslaptis.

Byla užtruko ištisus mėne
sius ir ji dar nebuvo baigta, 
kai Hitleris užpuolė Staliną, 
tuo būdu padarydamas Staliną 
keleriems metams demokratijų 
sąjungininku. Pagaliau 1943 
m. balandžio 16 d. Meksikos 
šeštasis baudžiamasis teismas 
nubaudė Jacques Mornardą 20 
metų kalėti už iš anksto apgal
votą žmogžudystę. Savo spien 
dime teisėjai pskelbė: „Moi- 
nardo elgesys nuo to laiko, 
kai jis atvyko į Meksiką, kol 
jam pavyįko užmegsti kontaktą 
su Tiockiu ir vėliau, tėra tik 
falsifikacija ir dirbtinumas. 
Teismas turi paskelbti, kad 
Franco Jacsono ar Žako Mor

KGRŠTAS
------ —---------------- —Jonas Nevai dauskas.---------------------------

Be meilės žmogus yra tik pu
, sė žmogaus, tik popieriaus

sk’autelė su keliomis datomis 
ir atsitiktiniu vardu: ir jis pui
kiausiai gali mirti.

Erich Maria Remarque.
Mes buvome trys geri draugai: Juozas, Henrikas ir aš. 

Mūsų draugystė prasidėjo iš pirmųjų dienų Karo aviacijos 
mokykloje. Per tuos metus mes taip susidraugavome, kad 
negalėjome priprasti, kaip bus, jei kada reikės mums skirtis. 
Nė vienas nebuvome pagalvoję, kad trečiaisiais draugystės 
metais, mūsų tarpe įvyks skaudus įvykis.

Visi trys mes buvome šviesiaplaukiai. Henrikas ir aš 
vidutinio ūgio. Juozas kiek aukštesnis ir plonesnis. Rikiuo
tėje, aš su Henriku visada stovėdavau greta, o Juozas sto
vėdavo arčiau kolonos priekio. Mokyklos bendrabutyje mū
sų lovos irgi buvo iš eilės. Juozo, Henriko ir mano.

Juozas buvo rimto būdo, kartais mėgdavo pajuokauti 
ir orisidėdavo prie mūsų šposų, nors tas Nesiderino prie jo 
įgimto kuklumo ir rimtų veido bruožų. Gal darė tik. tam, 
kad palaikytų mūsų draugystę, o per tą mes jį pamilome. 
Henrikas ir aš visur buvomte vienodi. Už visokius šposus, 
bausmių nesuskaitydavome.

Mus gerai pažino virėjai ir kitas personalas, kaip be 
eilės bulvių skutėjus. Didesnių bausmių mes nęužsipelny- 
davome. Tuo viskas ir baigdavosi, nes pamokose buvome 
abu geri mokiniai.

Nei namuose’, nei čia didelių turtų pas mus nebuvo. 
Kiekvienas turėjome po lagaminą ir kiekvienas žinojome, 
kas juose sudėta.

Pas Juozą buvo daug literatūrinių knygų, romanų. Gra 
žiuose rėmuose mergaitės fotografija, kurią jis vadino Liu
da.

Išskyrus mokyklos vadovėlius, pas Henriką buvo tik 
vienas meilės romanas, ir jame sudėta keletas merginų fo
tografijų ir ’aiškų, be to, jis turėjo nuosavus šachmatus, ku
riuos, po nepasisekusio žaidimo dviem saujom įmesdavo į 
lagaminą.

Pas mane nebuvo nei romanjų, nei fotografijų, tik ke
lios kortų kaladės, prie kurių aš praleisdavau visą laisvą lai
ką. Tuo buvau patenkintas, nes visi mane vadino korti
ninkų čempionu. Po nepasisekusios meiles, mylėti daugiau 
nebebandžiau. Į viską buvau spjovęs. Gyvenau su ta min 
timi, kad ožka pati ateis prie' šienfo.

Vakarais visi kantriai išklausydavome vienas kito pa
sakojimų. Juozas mums pasakodavo apie visokius nuoty

kius, skaitytus knygose. Apie tų knygų autorius, Šekspyrus 
ir Šatobrianus. Žinojome, kad Juozas rašo, ries jo pavarde 
dažnai matydavome žurnluose.

Toliu sekdavau aš. Žinoma, mano kalba buvo apie tū
zus ir devynakes, apie kortų kalades ir laimėjimus.

Kalbų pabaigai visada leisdavome Henriką. Jis buvo 
humoro žinovas. Viską užoaigdavo gardžiu juoku. Ir šian
dien aš prisimenu jo pasakojimą, kaip kartą traukinyje va
žiavę kunigas ir žydų rabinas:

Kunigas važiuodamas išalko ir ėmė valgyti sumuštinį 
su kiauliena mėsa. Iš prigimties būdamas svetingas, nieko 
nepagalvojęs, pasiūlė užkąsti rabinui. Po to, vienas antrą 
atsiprašė. Kunigas baigdamas pokalbį pridėjo:

— Bet geras dalykas kiauliena. . .
Atsisveikinant rabinas tarė:
— Nuo manęs perduokit savo žmonai linkėjimų.
— Jūs suklydote, mes žmonų negalime turėti.
— Bet geras dalykas žmona, — baigė rabinas.
Taip jis mums pasakodavo, kol apimdavo miegas.
Kai mūsų lėktuvų trejukė grįždavo iš skraidymų, že

mai pasilakusieji draugai sakydavo:
— Grįžta du pramuštgalviai ir rimtasis.
Visi mus mielai sutikdavo ir klausydavosi mūsų išgal

votų kelionės nuotykių.
Laikas bėgo. Artėjo ruduo. Universitetan susirinko 

studentei. Visame mieste gyvenimas pagyvėjo. Mūsų tre
jukė dažniau pradėjo eiti į pasivaikščiojimus. Būdavo ir 
taip, kai Juozas su Henriku manęs neprikalbėję eiti kartu, 
mane palikdavo gatvėje, ir kiekvienas nužingsniuodavo prie
šinga kryptimi pas savo išsvajotąsias. O aš tada ramiai sė
dėdavau kine.

Aš pastebėjau, kad Juozas kas kartą darėsi mažiau šne
kus ir susirūpinęs. Grįžęs iš miesto ri.ervingai peržvelgda
vo užduatas pamokas ir numesdavo užrašus. Iki šiol ėjęs 
pirmuoju mokiniu, ėmė svyruoti, nebeatsakydavo į lektorių 
klausimus, viską darė nerūpestingai. Mes žinojome, kas yra 
to priežastimi, bet ifė vienas nenorėjome kalbėti.

Juozas buvo įsimylėjęs gražiausią medicinos fakulteto 
studentę Liudą. Su Liuda aš buvau pažįstamas iš gimnazi
jos laikų, ir dabar, kai ją susitikdavau, visada sveikinda
vau. Liuda tikrai buvo giaži. Tą jausdama, ji kėlėsi pui
kybėn. Jos tėvas buvo apskrities inžinierius. Užaugusi tur
tingoje Šri neje, visur ji mėgo prabangą, o Juozas buvo vals
čiau raštininko sūnus. Jo tėvas jam daugiau nebegalėjo pa
dėti,, nes visus pinigus buvo išleidęs, kol sūnus baigė gim
naziją. Juozui prasimušti į gyvenimą, vienintelis kelias liko 
Karo Aviacijos mokykla.

Mes žinojom, kad p.ic Liudos, kaip povai sparnus suka 
aukštesni karininkai ir visokie bankų tarnautojai. O tas, 
jai duoda dar daugiau garbės irorumo. Tokiai išsipūtėlei 
per žemos pasidarė draugės ir Juozas. Žinoma, kam jai rei
kalingas tin ateity būsimas leitenantas, jei ji galėjo už paran 

kės vaikščioti su kapitonu. Be savo meilės, Juozas niekad 
negalėjo duoti to, ką žadėjo jai kiti: O jai, gal reikėjo ne 
meilės, bet prabangos, ūžiančių salionų.

Iš kažkur pasklido žinia, kad Liuda ruošiasi ištekėti 
už kažkokio karininko. Mes tylėjome ir Juozui nieko nesa
kėme. Stebėjome, kas bus. Bet tokios žinios, visada pirma 
pasiekia tą, kurio nereikėtų liesti. Juozas pasidarė nesa
vas. Mes pradėjome bijoti, kad kas neatsitiktų. Kartą Hen
rikas pasišaukė mane ir saso:

— Ką nors reikia daryti su Juozu.
— Gaila gabaus vyro. Bet ką? — atsakiau.
--- Žinai, jis tave laiko rimtesniu — pakalbėk su juo, 

gal pasiseks, — nuoširdžiai manęs prašė Henrikas.
— Getai, — tariau, atsiskirdamas.
Sekantį vakarą, Juozą prikalbėjau eiti pasivaikščioti. 

Pc ilgų atsikalbinėjimų, jis sutiko.
Mes čjome tylėdami sostinės gatvėmis. Ant apšviesto 

šaligatvio krito vienas kitas pageltęs medžio lapas. Kai 
kur, prie langų, matėsi nuo šalnų pajuodę gėjių lapai ir gel
tonųjų Jurginių nusvirę žiedai.

iš kaitų jam visko pasakyti nedrįsau. Bandžiau prieiti 
tolimesniais kc lais.

— Klausyk, Juozai, — kreipiausi, — šeštadienį eina
me j šokius, aš tave supažindinsiu su gražia mergina, — tą 
sakiau reikalo verčiamas, nes tikrumoje jokios merginos ne> 
turėjau ir nežinojau, kaip būtų buvę, jei būtų taręs: „Ger<&, 
eisiu'“. Bet jis atsake:

— Nereikia, aš turiu vieną ir užtenka.
— Kokią? — paklausiau.
— Gal nežinai, kad aš myliu Liudą?
— Bet ar ji myli tave???
— J: man patinka ir aš ją branginu, o kiteims į mano 

reikalus patarčiau nesikišti, — susijaudinęs atsakė Juozas. 
Jo žvilgsnis buvo griežtas. Tokiu atsakymu aš buvau pri 
trenkias. Iš jo lūpų panašių žodžių aš niekad nebuvau gir
dėjęs Aš užkaitau ir nieko nežiūrėdamas pradėjau sakyti:

— Mesk iš galvos tą išpuoštą vaiko lėlę. Kiek jos iš
viršinė išvaizda tave traukia, tiek vidujinis jos tuštumas ta
ve kada nors atstums. Juk tu matai, kad ji neturi jokio ide
alo. Jai tik sėdėti už stalo ir žaisti kitų širdimis ir piniginė
mis. Ką tu darytumei, jei ją vestumei? Vietoj džiaugsmo, 
kurio iauktumei, ji parsivestų kitą vyriškį. Jai kabaretai, o 
ne šeima rūpi. Kam kankiniesi Juozai? Esi gabus vyras, 
tavęs laukia dideli ir šviesūs keliai. Po kiek metų tavo dar
bais gal didžiuosis visa tauta. Pažiūrėk, pilnos mokyklos 
mūsų žaliųjų laukų dukrų. Tik prisimink tą dainą; „O lū
pos pilnos skausmo, kurių dar niekas nebučiavo. . . “ — Ten 
daug tokių, kurios nepažįsta veidmainiško žvilgsnio ir su
laužytos sielos. Tu gerai pažįsti mane, juk ir man panašiai 
atsiko. Bet tvirta valia viską nugalėjo. Mesk tokią išsipū- 
tėlę arba palauk. Matysi, kad ji grįš pas tave, bet tu nebe- 
notėsi jos.
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Visas pasaulis sutinka, kad 
agresijų yra blogas dalykas ir 
turi būti baudžiama. Tačiau 
ne visos valstybės šutai ia, kas 
yia agresija, i riš to kyla sun
kumai. Hitleris manė, kad Mu 
solinis nesuklydęs siųsdaipas 
italų kariuomenę į Etiopijos te 
ritoriją, nežiūrint fakto, kad li- 
Kusis pasaulis tą veiksmą pa
smerkė kaip nekrikščionišką ir 
nevertą civilizuotai tautai. Mu 
solinis ir Stalinas principe su
tarė su Hitleriu, kai šis paleido 

. galingą Vokietijos ginklo, jėgą 
priešais mažesnes tautas su ta 
riamu tikslu praplėsti vokiečių 
tautos Lebenraumą ir suteikti 
„tikrąją laisvę“ prislėgtosioms 
tautų masėms. Lakusis pasau
lis jį pasmerkė kaip užpuoliką. 
Hitleri sutarė su Stalinu, kad 
rusiškoji hydia paglemžtų dau

ww.,l w... .. .M

nardo atvykimas į Meksiką te
turėjo tilt vieną tikslą — nu
žudyti Trockį“.

Nežiūrint to, vyras, kuris da 
bar vadina save Žaku Mornar- 
du Vandendreždu, įki šios die 
n,ot neišdavė tų, kurie jį su šia 
misija pasiuntė į Meksiką.

Lietuva bus laisva
JAV MINISTERIO LIETUVAI DR. OWEN NOREMO 

KALBA
gelį mažų tautų, taip vadina
moje Rytų Europos erdvėje, ta 
čiau tuo metu civilizuotosios 
valstybės jau buvo apsiginkla
vusios prieš užpuolikus, ir to
kiu būdu pasmerkimas vergais 
buvo didesnis negu mechani
nis.

Didelis tarptautinės geros 
valios laimėjimas buvo pasiek
tas tada, kai Chiurchillis ir 
Rooseveltas susitiko Šiaurinio 
Atlanto vandenyse ir paskel
bė Atlanto chartą. Liūdna vė
lesnioji jo paieiškimo istorija 
jau yra visiems gerai žinoma 
pasaka, kadangi nei britų nei 
amerikiečių tautos nepramatė, 
kaip ją padaryti veiksminga. 
Mūsų vadovybė laipsniškai nu 
sigyveno iki metodų „šuo ėda 
šunį“, kur net pats velnias bu 
vo sveikinamas kaip sąjungi
ninkas. Iš to sekė draugystė 
su Sovietų Rusija su visomis 
ją lydinčiomis blogybėmis. 
Mes iki šia; uienai neatsigavo- 
me nuo tų morganitiškų ves
tuvių blogų padarinių ir vis 
dar tebemokame už tai duoklę.

Kritikuodami Sovietų Sąjun 
gą už jos klastingumą ir blo
gus darbus, turimenepamiršti 
Įvertinti jų pastovumą. Ji vi
suomet buvo barbariška ir vi
suomet tokia bus. Jau nuo 
Džengis Kano laikų ji visuo
met naudojo dviveidę politiką 
ir nusistačiusi ją tęsti. Ji kal
ba apie demokratiją, bet turi 
apie tai visiškai kitą suprati
mą, negu mes. Ji kalba apie 
laisvę, bet turi galvoje tik tam 
tikrą įsisenėjusią praktiką, 
kaip padaryti žmones, pateku
sius po jos valdžia, paklusniais 
vergais. Ji niekada neužmiršo 
prieš tą ją vaidžuisių carų im
perialistinių svajonių ir pasi- 
i engusi bet kokiems pakeiti
mams su tokiu tikslingumu, 
Auriam neįmanoma pasiprie
šinti. Ji yra pasiruošusi įsigyti 
draugų ir sąjungininkų, atkak
liai panaudodama komunistinę 
teoriją, kuri kursto maištą 
prieš esančias valdžias, išsky
rus tokias teritorijas, kur ji sa 
vo leteną jau uždėjusi. Tų są
mokslininkų siekimų kaina — 
visas pasaulis.

Nelaimingu būdu Lietuva ta 
po artimas sovietinio imperia
listo kaimynas. Buvo tikra ne 
laimė pasikliauti jos gerosios 
valios idealais ir kaimynišku-

Kai ta žmogžudystė įvyko 
Meksikoj, Lietuva jau buvo so 
vietų okupuota. Ir tuometinėj, 
jau subolševikintoj, spaudoj te 
buvo įdėta tik trumpa Tasso ži 
nutė, kad, gūdi, tolimoj Mek
sikoj jo paties suvedžioto šali
ninko buvęs užmuštas didžiau
sias darbo klasės priešas ir ka
pitalistų batlaižis Leonas Troc 
kis. Vadinas, nei Stalinas, nei 
sovietų NKVD čia nieko dėti... 
'liek terado reikalo Stalinas 
paskelbti savo pavergtiems Ru 
sijos ir okupuotų kraštų gyven 
tojams apie vieno didžiausių ir 
gabiausių bolševikų vadų jne- 
kiagą mirtį. Bet reikia many
ti, su kokiu džiaugsmu Stali
nas sutiko žinią, kad jo tarnas 
sąžiningai atliko jam pavestą 
kruviną darbą ir didžiojo bol- 
ševistinio heretiko ir konkureij 
to jau nebera gyvųjų tarpe.

Dabar pasaulis su nemažu 
susidomėjimu stebi, kokio gi 
likimo susilauks kitas didis šių 
dienų heretikas maršalas Ti
to. Ar jis žus* nuo kulkos, nuo 
nuodų, ar nuo kirkos. Stalinas 
stengiasi visokias herezijas de 
ginti raudona geležimi.

Baigus man kalbėti, valandėlę abu ėjome tylėdami. Štai 
ga jis sustojo ir paklausė:

— Iš kur tu žinai, kad ji manęs nemyli? Ji man to nie
kad nepasakė.

Aš nusijuokiau.
— Nejaugi nematai, Juozai? Kaip draugui nenoriu 

skaudinti širdies. Tą mes visi žinome ir pastebėjome. Gal 
tu manai, kad aš tau pavydžiu? O ne! Man gaila jos, kad 
ji su tokiu charakteriu gimė, o dar daugiau gaila tavęs, kad 
tu dėl jos kankiniesi. Gėliau vieną kartą būti sužeistam kar 
du, negu visą laiką kęsti adatų badomam. Esi karys!

— Meilė — ne seilė — nenurysi, — šaltai atkirto Juo
zas.

— Tai išspjauk! — supykęs atšakia*.
— Nei tavo, nei kito žodžiai manęs nepakeis. Savo mm 

ties aš neatsisakysiu, — arba. . . arba. . .
Ką galėjo reikšti jo pasakytas „arba“, aš nesupratau, o 

(klausti ir nervinti jį daugiau nenorėjau.
Tylėdami gatve ėjome pro kapines.
— Užeinam, aš noriu ant suoliuko atsisėsti ir pailsėti, 

— visai švelniai, be jokio pykčio ir tikrai gal sielos poilsio 
ieškodamas klabėjo Juozas.

— Einam geriau į kavinę, juk tu žinai, kad aš nemėgs
tu tylos, paminklų ir antkapių. Į šią vietą mumis ir nenoro
mis atveš, o kavinė gali užsidaryti. — Tą sakydamas, aš ne
norėjau jo jausmų užgauti, *bet troškau ko toliau nuvesti 

2 nuo niūrios aplinkumos.
— Tu kalbi taip pat, kaip Henrikas, bet aš nepykstu. 

Jei visi vienaip galvotume, pasaulis būtų neįdomus ir nuo
bodus, kaip tau nuobodžios šios kapinės.

— Aš neisiu, — atsakiau. — Žiūrėti į tuos pilkus ak
menis aš neturiu jokio noro. Kai dar kartą ten pažvelgiau, 
tikrai mane nukrėtė šiurpas.

Mes grįžome namo.
Vienodai slieko rudenio dienos ir vakarai. Juozas da

rėsi vis tylesnis. Jaučiau, kad to vakaro pasikalbėjimas nie
ko gero neatnešė. Tik Henrikas ir aš likome, kokie buvome 
anksčiau. Kartą Henrikas prikalbėjo Juozą eiti drauge į 
Metropolį, nes šokiuose tikrai būsianti Liuda. Kai sugrįžo, 
Henrikas man visiką papasakojo. Jis sakė, kad Juozas tikrai 
ją yra įsimylėjęs, o ji ką myli, nežinia. Visą tą vakarą ji pra
leidusi su kapitonu1, į Juozą dėmesio nekreipdama, nors jis 
Šoko su kitom ir gėrė.

Po to pasimatymo Juozas pasijautė visiškai nugalėtas 
ir ėine sakyti, kad dabar jam viskas nesvarbu.

Savo elgesiu aš atrodžiau nieko neimąs dėmesin, bet 
viduje buvau visai ne tas. Į viską žiūrėjau paprastom akim, 
bet širdy vertinau kitaip.

Staiga mirė Juozo tėvas. Kai iš laidotuvių sugrįžo Juo
zas, jis buvo labai pasfkeitęs. Giliai įdubusios akys ir šaltas, 
ledinis žvilgsnis mane privertė suabejoti, ar jis galės viską 
kantriai pernešti. AŠ pagalvojau, kad gyvenimas yra toks 
beširdis, kaip žmogus. Kas veža, tam ir krauna.

Bus daugiau,

Anglijoje laukianti eilės j lai 
vą yra pp. Žmuidzinų šeima, 
kuri išvykimo formalumus jau 
esanti sutvarkiusi. Deja, laivas 
sulaukti yra nelengva.

Pp. Žmuidzinų šeima yra ak 
tyvių kultūrininkų šeima: p. 
Žmuidzinas — rašytojas, o p. 
Žmuidzinienė - Narųšavičiūtė 
— dailininkė, pasižymėjusi sa
vo darbais ir sugebėjimais.

Dabar, begyvendama Angli
joje, p. Naruševičiūtė-Žmuidzi 
nienė yra įsigijusi naujos patir 
ties ir praktiško priėjimo prie 
kasdieninio dailininkės darbo. 
Dirbdama lempų gaubtuvų fab 
rike, ji paišo gaubtuvus. Be to, 
ji talįkina žymiai keramikos ir 
porceliano firmai, kuri indus 
eksportuoja į Kanadą ir JAV. 
Dailininkė daro stalo indų pro 
jektus. Jau šešius komplektus 
yra sukūrusi, ii pagal tuos pro 
jektus fabrikas gamina indus.

Be to, Anglijoje ji dalyvavo 
7 parodų suruošime, kurių Yor 
ke pati buvo iniciatorė ir orga- 
nizarcie.

Be šio, taip sakant, taikomo
jo meno uždavinių, ji, kad ir 
mažai turėdama laiko, dirba ir 
grynojo meno srityje, kuris jai

mu ypač tada, kai meška jau 
staugė už durų. Lietuvos, ;kaip 
respublikos, nuostabūs pažan
gos laimėjimai nebebuvo pa
kankamai išgelbėti jai nuo be
gėdiško užpuolimo, kada gali
mieji draugai buvo užimti ant 
rojo pasaulinio karo kautynė
mis. Pajudėjusi sovietų karo 
jėga ją nugramzdino vergijon. 
Šiuo metu jos gyventojai, ken
tėdami po kruvino tirono pus
padžiu, žvelgia į ateitį laukda
mi išvadavimo dienos.

Lietuva yra laiminga turėda 
nia gausų bičiulių ir giminaičių 
būrj kraštuose, kurie nėra ag
resoriaus valdžioje. Tie žmo
nės atsimena laimingas dienas, 
kada buvo galima turėti savus 
namus ir gerovę, juoktis, dai
nuoti ir melstis. Jie nebus už
miršti savo laimingesniųjų bro 
lių. Jokia jėga jų neprivers nu 
stoti vilties ir kapituliuoti Sta 
lino vadovaujamos diktatūros 
užmačioms. Visi laisvę mylin
tieji amerikiečiai paduos jiems 
lanką šiame kryžiaus kare 
prieš blogio jėgas ir dirbs 
idant išsivadavimo diena su Ap 
vaizdos palaima netrukus ga
lėtų ateiti.

KULTŪRINE KRONIKA
LAUKIAMA PRAKTIŠKA MENININKĖ 

yra mielas ir kurį ji yra pasi- . 
rinkusi.

Atvykusi į Montrealį, daili
ninkė ruošiasi atidaryti savo 
taikomojo, jau praktiškai iš
bandyto, meno dirbtuvėlę ar 
studiją.

Montrealis džiaugsis sulau
kęs žymių savo tautiečių—me 
nininkų, intelektualų.

VAIKŲ DARŽELIS 
BOSTONE

Kultūrės lėmėjų valdyba 
skelbia vaikams nuo 2,5 iki 6 
metų amžiau darželį, kuriame 
šeimos, turinčios tokio amžiaus 
vai<kų, galėtų juos palikti išei
damos į darbą ir vakare atsi
imti. Vaikai bus ne tiktai pri
žiūrimi, bet ir auklėjami bei 
mokomi. Tai labai geras ir 
naudingas sumanymas. Vai
kus registruoja p. Čepienė: 
346 Dorchester St. So Boston, 
Mass.

IŠRASTAS NAUJAS 
RAKIETINIS MOTORAS
Massachusetts technologijos 

institutas išrado naują, labai 
taupų, rakietinį motorą, kurį 
galima pakelti viena ranka ir 
kuris sunaudoja tiktai apie ki
logramą degalų per minutę.

ŽEMĖ NEPASTOVIAI 
SUKASI

Mokslininkai anksčiau manė, 
kad dangaus kūnų santvarka 
yra absoliutiškai tobula: kad 
kiekvienas dangaus kūnas turi 
t/irtus kelius, kad tie keliai 
yra tobuli laiko ir orbitų at
žvilgiu ir t. t. Tačiau Enštei- 
no reahtyvizmo mokslas įrodė, 
kad taip nėra, be ko kita, įrodo 
kartkartėmis ant Žemės nukin 
tą meteorai bei agrolitai, kurie 
yra subyrėjusių dangaus kūnų 
{.planetų, žvaigždžių) gabalai, 
liekanos.

Dabar Kalifornijos universi
teto prof. dr. Munk įrodinėja, 
kad Žemė net savo sukimąsi 
keičia nuo įvairių priežasčių, 
žemėje kylą dideli vėjai, pava
sariai ir vasaros, )<ada įvairiose 
žemes paviršiaus vietose iš
sprogsta lapai, susikrauna vai
siai ir apsunkiną Žemę, veikia 
jos sukimąsi ir jį sulėtina ligi 
vienos — dviejų tūkstantinių 
dalių sekundės. Net automobi
lių sukoncenti avimas vienoje 

i vietoje arba smarkus bombar
davimas karo fronte taip pat 
veikia Žemės sukimosi greitį.

Lietuviška krautuvė

„Richard’s Meat Market“
SA V. POVILAS PETRONIS.

Lietuviškos gamybos dėlios, įvairių rūšių mėsos, ' 
daržovės, grosetenja. « A

5898 Vei dun Ave., Verdun TR 0281

TE L. FI. 2682

Marche BOULEVARD Market
SA V. PAUL GUDAS,

MĖSA, ALUS, GROSETERIJA, DARŽOVES.
6033 Monk Blvd., VILLE EMARD, Montreal.

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL Ą 
TEL. FA 020*
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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 ir dtfaudžia 
nuo nelaimingų atsitikimų, ligos atveju ir specialiai 

mažamečius vaikus. .
Informacijas teikia ir apdraudimą atlieka, naujai 

skirtas atstovas:
JONAS BERŽINSKAS,

[

pa-

t
i

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

tiems (šeštadieniais ir sekmacfieniaią).

ESPERANTININKŲ 
KONGRESAS

Paryžiuje įvyko esperanti
ninkų kongresas, kuriame daly 
vavo 34 kraštų pustrečio tūks
tančio atstovų. Konstatuoja- ’ 
ma, kad pasaulyje yra pusant
ro miliono žmonių, kurie kas- i 
dienine kalba laiko esperanto 
kalbą.

Įdomu, kad esperanto kal
bos kūrėjų yra dr. Zamenho- 
fas, gpvenęs ir tą kalbą kūręs 
Kaune.. Ir dabar Allksoto 
priemiestyje yra Zamenhofo 
gatvė, kurioje gyveno ir espe
ranto kalbą kūrė dr. Zamenho 
fas.

— Meksikos observatorija 
susekė naują žvaigždę, kufi pa 
skutiniu metu susprogo. Iš di
delės žvaigždės liko visai ma
ža.

LIETUVIŲ LIAUDIES DIR
BINIAI JAV MUZIEJUOSE.

Amerikos JV muziejuose be 
veik visur randama lietuvių 
liaudies mezginių, audinių,, 
drožinių ir kitų dirbinių, ku
riuos muziejai įsigiję kaiku- 
riuos, gal, prieš šimtą metų, 
dar iš pirmųjų lietuvių atei
vių. Dabar tie lietuvių liaudies 
dirbiniai jau tiekiami kaip 
Amerikos liaudies dirbiniai. . .
AIŠKĖJA GOLFO SROVĖS 

PASLAPTYS
Golfo srovė, kuri prasideda 

Meksikos įlankoje, teka paliai 
rytinius šiaurinės Amerikos 
krantus ir atsidūręs į Grenlan
diją, pasisuka Anglijos, o nuo 
šios —■ Skandinavijos krypti
mi ir dėl kurio Anglijos ir šiau 
iinės Skandinavijos klimatas 
yra daug šiltesnis ir švelnesnis, 
negu turėtų būti pagal geogra 
finį plotį, — ta Golfo srovė dar 
nėra pakankamai ištirta ir turi, 
kaip sakoma, paslapčių.

Dabar Vašingtono okeanolo 
gijos institutas pradėjo plačius 
tyrinėjimus ir jau daug išaiš
kino. Ekspedicija Golfo gylį 
tiria radoro pagalba. Kol kas 
išsiaiškinta, kad srovė yra 
daug greitesnė, negu buvo ma
nyta — 25 kilometius per va
landą ir srovės plotis ne 160 
km, bet 25. Tyrinėjimai tęsia
mi.

Ypač įdomi ir labai įvairi 
yra Golfo srovės fauna ir flo- 

; ra — augmenija ir gyvūnija.
— Rašytojas Algirdas Gus

taitis iš Philladelphijos persl- 
ĮBiAo;sed auiBi; ‘t>9Bjpp i apjj 
apsigyveno.

— Muzikas Juozas Gaubas, 
buvęs Vilniaus konservatorijos 
vicedirektorius, atvyko į JAV 
ir apsygyveno Dorchcstery.

SUSTABDO GUMOS GRIN
DINIŲ GRINDIMĄ.

Amerikoje buvo pradėti plen 
tai grįsti guma. Guminiai plen 
tai yra labai patogus važiuoti: 
neduoda dulkių, minkšti, juose 
lengva vairuoti mašinas. O 
grindinio mylios kaina pašoks 
ta tiktai pustrečio tūkstančio 
dolerių. Bet žinant, kad gumi
niai plentai labai patvarūs ir 
negenda nuo oro bei tempeta- 
tūros atmainų, tas pabrangi
mas gali išsilyginti patvaru
mu, amortizacija. Tačiau da
bar, kai prieš akis karas, kuris 
pareikalauja labai daug gu
mos, yra įsakyta gumą taupyti 
reikalingesnierns dalykams.

VAISTAS NUO 
ARTERIOSKLEROZĖS

Arterijų sukalkėjimas yra 
mūsų laikų didžiausia nelaime. 
Del arterijų sukalkėjimo — ar 
teriosklerozės šiais laikais mirš 
ta labai daug žmonių. Daugu
mas staigių mirčių, dėl vadina
mos širdies smūgio yra mirtys 
dėl širdį maitinančių arterijų 
sukalkėjimo — arteriosklcro- 
zės. Nelaimės atsitinka todėl, 
kad širdies arterijos sukalkeja, 
pasidaro neelestingos, kietos, 
nepatvarios ir prie didesnio ir 
prie didesnio įsitempimo trūks 
ta. O trūkys yra tas smūgis, 
nuo kurio seka staigi mirtis. 
Nuo arterijosklerozės atsitinka 
ir apopleksijos — staigios mir 
tys arba paralyžiai>r.kurie kar
tais pasiseka pagydyti, jeigu 
Ikiaujo išsiliejimas į smegenis 
nesti perdidelis.

Dabar Čikagoje įvykusiame 
chemikų suvažiavime chemi
kė St. J. Ilka pranešė, kad ji 
išradusi vaistus, kurie šalina 
arterijų sukalkėjimą. Tai bū
tų didelis išradimas, jeigu jis 
pasirodytų tikras. Kol kas 
vaistai yra išbandyti tikta įsu 
žiurkėmis.

— Skulptorius Mončys, ga
vęs stipendiją, atvyko Pary
žiun gilinti žinių.

— Philadelphijos lietuviai 
steigia teatrą, kuriam vesti įs
linko komitetą.

— Bu r. op. sol. y.r Kauno 
konservatorijos mokytojas Jo
nas Butėnas Čikagoje ruošiasi 
atidaryti dainavimo studiją.

— Amerikos vargonininkų 
suvažiavimas nauju valdybos 
pirmininku išrinko muziką A.

. Giedraitį.
— Worcestery prie parapi

jos steigiama lituanistikos mo 
kykla, kurioje šeštadieniais bus 
mokoma lietuvių kalbos, geo
grafijos, istorijos ir dainų.

— Bostone organizuojamas 
parapijos mergaičių choras.

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

6920 Monk. Blvd. Vjlle Eniitrd, Montreal, Tramvajus 36,

=Tr><~—~~~11 ‘ JHTrr "=cįt— ■■■■ ... ir-' i

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1062 Riverview Ave#< Verdun, Montreal, Que. Tel.
TR 2050, prjjma patajsymams įvairius laikrodžJus.

Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai. Kainos že
mesnės, kaip kitur. Už pataisymus garantuoja, j

Kreiptis vakarais po 6.30 vai.
■ - M W M-' . M--------- lt „--nM-----

Jei Jums reikalingas elektrinis darbas šaukite

VIRBALI ELECTRIC REG’D
TEL. DO. 3655

Lietuvis Elektros Kontraktorius
Darbas garantuotas — Greitas patarnavimas 

Visokios rūšies elektros įtaisymas bei pataisymas 
Laikau pardavimui visokius elektrinius reikmenis

Savininkas: STASYS VIRBALAS, TEL. DO. 3655
816 JEAN TALON, W, MONTREAL

MOK1NKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyrių 
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui.

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg*d., P. OB Box 294. Westmound;,
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Winnipeg
WINNIPEGE FORDO ATSARGINIŲ DALIŲ 

SANDĖLIAI.
Kartu numatoma atidaryti 

pardavimo punktų aptarnauto
jams speciali mokykla, kurių 
Kanados vaaaruoge Fordas tu 
ri 600. P. J-

Ford Motor Company of Ca 
nada savo klientų patogumui 
įrengia Winnipege, St. James 
distrikte, Sąrgen Avė, didelius 
atsarginių dalių sandėlius. Iš 
bendro 24 akrų sklypo ploto, 
pastatai užims 10 akrų žemės. 
Pastatai bus plytų, ir plieno 
konstrukcijos su 75.800 ketvir 
tainių pėdų grindų plotu. Sta
tybai numatyta 900.000 dole
rių. -Sandėliuose bus laikoma 
apie 20.000 atskirų „Ford“, 
„Monarch", „Meteor“, „Lin
coln“ ir „Mercury1 • automcoi- 
hų dalių.

Tenka pažymėti, kad Fordo 
Companija vakarų Kanados 
provincijose turi apie 200.000 
savo khjentų, važinėjančių For 
do gamybos automobiliais ir 
sunkvežimiais, be to, tūkstan
čiai naudojamų Ford ir 
son traktorių.

TAUTOS ŠVENTĖ

MANITOBOJE AUGA 
CITRUSŲ VAISIAI.

Apie 20 mylių į vakarus nuo 
Minnedosa, Manitoboj, Mrs. 
Morris L,avery savo ūkyje 
Newdale augina citrus vaisius. 
Mrs. Lavery tropiniame darže 
turi keturių pėdų aukščio apel 
sinų medi, kuris išaugino du di 
delius apelsinus ir citrinos me
delį kuris praėjusiais metai: 
augo 11 colių.

uz

Foid-

Grapefruit medelis, kukis ; 
go lauke, piaėjusiais metais 
dens šalčiu buvo sunaikintas 

P. J.

au 
ra

Sault-Ste-Marie, Ont.
tos šventės minėjimą atlikome 
lugsėjo m. 1G d. airių katalikų 
bažnyčioje (267 Cathcart St.). 
Minėjimas prasidėjo pamaldo
mis, po kurių — tai dienai pri
taikytas pamokslas pasakytas 
lietuvių kalboje kun. Ai Sabo.

Po pamaldų bažnyčios salė
je, po bažnyčia, įvyko susirin
kimas, kuriame dipl. miškinin
kas A. Bajoras skaitė Tautos 
Šventei pritaikytą paskaitą.

Tolimesnėj programoje

IR RINKLIAVA TAUTOS 
FONDUI

T<fu- klamavo eilėraščiue apie Tėvy
nę, o vyresnės klasės mokinys 
L. Okmanas meniškai paskai
tė poemą apie „dyputj Kriuku
tį“, kuris nenorėjo grįžti į Tė
vynę. . .

Susirinkimas baigtas rink
liava Tautos Fondui,kuri davė 
apie $ 60.(10. Turint galvoj, 
kad žymi dalis tautiečių nega
lėjo Tautos šventės minėjime 
dalyvauti, nes dirbo, rinkliava 
’Tautos Fondui bus vykdoma 

Tolimesnėj programoje — renkant aukas namuose. Tiki- 
jaunieji mokiniai R. Karnėnai- masi surinkti nemažiau $ 
tė ir R. Motuzas gražiai pade- 100,—. J. Sk. .

OTTAWOS NAUJIENOS.
Iš Ottawos į Toronto išsike

lia vet. gyd. d-ias Zulonas, 
gaudamas iabjau tinkamesnio 
darbo savo specialybėje.

Nors negausi savo skaičium 
Ottawos lietuviškoji bendruo
menė, tačia u džiugu pažymė
ti, kad pastaruoju metu pagau
sėjo natūraliu prieaugliu: pp. 
Vaiciams, Zuionams ir Plucxai 
čiams gimė po sūnų.

Paminėta Tautos šventė. Mi 
nėijmes įvyko sekmadienį, rug
sėjo 10 d. Sister of Service pa
talpose. Minėjimą pravedė fi
nes P-kas arch. V. Trečiokas. 
Paskaitą skaitė A. Paškevičius, 
iškeldamas opiuosius šių dienų 
lietuviškosios išeivijos klausi
mus: išlikti lietuviais, perdaug 
nesumažėti sjkaičium, ugdyti 
dvasinę kultūrą. Po paskaitos 
p-le B. Ragauskaitė paskaitė iš 
mūsų literatūros.

Gaila, kad vietos meninės ęa 
jėgos negalėjo pajvairįnti minė
jimo programos.

Malonu pažymėti, kad pub
likoj matėsi ir broliškos latvių 
tautos atstovų, kuriuąg pasi
kvietė tie mūsų tautiečiai, ku
rie yra šalininkai praktiškai 
įgyvendinti lietuvių - latvių 
vienybę. . . Gytis.
KONCERTAS - MINĖJIMAS

St. Catharines, Ont. Rugsė
jo mėn. 23 d. 6 vai., vakaro, 
177 Niagara St. (Ukrainiečių 
salėje), Lietuvos Atgimimo Są 
jūdžio St. Catharines skyrius 
rengia Tautos Šventės minėji
mą. Meninę dalį išpildys To
ronto menininkai. Po koncer
to bus šokiai ir žaidimai. Be 
to, veiks turtingas bufetas. Vi
sus malonius tautiečius kvie
čiame atsilankyti.

LAS St. Catharines sk. v-ba.

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISH IN G.S OF 
ALL DESCRIPTIONS 1 

MINOR REPAIRS. V
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WI BE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

—six- mk--------

— Mes valome ir dažome IĮ 
įvairius, kaip vyriškus, * 
taip moteriškus drabu- 
žius. Taip pat išvalome I 
aps*austus nuo lietaus ę 
uždėdami jiems “Drex”, 
kad neperlelstų vandens 
ir duotų gražesnę iš- v 
vaizdą.

• « Taipgi valome visokiau- U 
sios rūš<es karpetus ir ? 
fotelius (Chesterfields), I 
gardinus lengvus ir į, 
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 

(galimąpašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

MONTREALIS 2836 AHard Tr. 1135
K ----------W----------XX-------------XX~....  ------ -y

VICTORIA 
CLEANERS 
kDYERSCo

TAUTIEČIAI, rašykime iš 
kiekvienos Kanados vietovės 
apie lietuvių gyvenimą, sąly 
gas, darbus, atyginimus, rū
pesčius, KLB organizavimosi 
eigą ir tt. Rašykime taip, kaij 
mokame. Už visus raštus it 
visas žinias bus dėkinga „NL“ 

redakcija ir skaitytojai.

.5-

TR

Eilės prie Maskvos krautuvių
Iš Maskvos pargrįžo ten 10 

metų išgyvenęs berlynietis. 
Nors Berlyne ištaiga reta, bet 
jis „NZ“ Berlyno laidoj skun
džiasi, kad sunku jam pripras
ti rankšluosti ir muilą palikti 
prausykloj, kad virtuvėj gali
ma palikti puodus. Jis čia pa-, 
sigcnda pnrūkusios virtuvės 
su kartą, pavasarį, valomais 
langais. Virtuvėj stovėjo as
tuoni staliukai, o ant jų astuo
nios seirnos šnypštė primusais. 
Dvi šeimos laikė tarnaites. 
Nakčiai viena tarnaite mygį su 
simesdavo virtuvėj, kita susi- 
riesdavo koridoriuj.

Rytą jis Maskvoj klausyda
vos iš kaimyno „buto“ pro 
spintą užstatytas duris besi
skverbiančios garsiakalbio mu
zikos ir žinių. Tai sutaupyda
vo valandą prie kiosko laukti 
„Piavdos“. Radio aparatų 
maskviečiai neturi. Jei kas ko 
kį turėjo, tai karo pradžioj vai 
džia konfiskavo.

Berlyne . (vakariniame) jis 
švilpaudamas prieš darbą atsi
neša šviežių bandelių, Maskvoj 
— tai truktų valandą. O kai 
bandeles ar duonos riekes iš ke 
pyklos išsineši, kad apspis el
getos! Bendrai, jei nori sučiup 
ti paskutinį miltų svarą, geres
nį mėsos gabalėlį, reikia akro- 
baitškų gabumų, kaip tuo pa
čiu metu suspėtum atsistoti į 
keturias eiles, 
turius įvairius 
są.

Susisiekimo 
yra ne Berlynas, 
traukiniai kursuoja gana daž
nai, bet į juos patekti nevisuo- 
met ir kumštys padeda. Jei kas 
įlipdamas ir išlipdamas nepasi
genda visų sagų, tai yra tikras 
susisiekimo virtuozas. O dėl 
sagų maskvietės tai pusę die
nos pakelui praleidžia. Kaž
kas pasakė: „Socializmas yra 
ten, kur beliko dvi rūšys sagų, 
mažų ir didelių, ir viena rūšis 
bateliams apivarų“. Maskvoj 
moterys neranda tinkamų sa
gų, neranda ir apivarų.

vedančias į ke- 
skyrius ir į ka-

srityje Maskva
Tramvajai ir

Daugumas pažįsta Maskvos 
senąsias pirtis, kur.u geriausia
— Teatro aikštėj (Sverdlovo). 
Ar šlapdribos, ar speigai, prie 
pirties laukia eilės. Maudytis 
galima už 50 kap. ir 5 rublius. 
Pirty laikrodžiai ir kitos verty
bės duodamos apsaugpn. jei 
garderobo numeiį prisiriši prie 
kojos, tai kur dėti gautą už ver 
tybes pakvitavimą? Kad ir 
kaip seka, bet, žiūrėk, korido
riuj stovi išsivanojęs „Ado
mas“, prie kojos garderobo 
skardinis numeris, o drabu
žiams sudie. Baime, kfcd tau, 
apsuptam giminių, stoty belau 
kiant traukinio, pavogs laikro
dį, kad vidury gatvės aukšto 
partiečio žmonai „nusmuks“ 
apatinė pukšinčių kailinių da
lis, kad dings iš liemenės pa
mušalo kišenės piniginė, kad...,
— lydi maskvietį, ^'ik Mask
voj galėjo įvykti, kad nuo kojų 
iki ausų NKVD uniformomis
— greičiausia, tai ptys enkave
distai — apsirengę plėšikai įsi
laužė j aukšto NKVD pariegū- 
no butą, viską išvogė, o parei
gūną supančiotą ir bruzguliais 
užsprangytą, paliko ant grindų 
gulėti. Negalima įsivaizduoti, 
kaip, kur, ir kas vagiama, ir 
Maskvoj apie Vertinskį išpli
tęs anekdotas nėra anekdotas, 
bet tikra teisybė. Komponis- 
tas po 20 metų emigracijos, po 
karo grįžo į Rusiją ir išlipo vie 
noj Maskvos stoty. Padėjo la
gaminus ant peronOj atsiklau
pė ir, siekdamas gimtinės že
mę lupomis, sujaudintas šnibž
dėjo: „Ir vėl išvydau ir atpaži
nau tave, manoji rusišjka žeme- 
’e» — čia pakėlęs galvą ir
pasigedęs lagaminų į aplink 
stovinčius gėdingai, — „ir ta
ve, o, manoji tauta!“ Alg. V.

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

genybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos.
Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

J

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. B E N 01T

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

Dėmesio šeimininkėms!
Gerįausį pasirjnkjmą aukščjausios rūšjes vjsadai šviežio maisto produktų bei rjnktj« 

nės mėsos įr Jūsų mėgiamos rūšies alaus duoda

Jurgis Macionis

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

Priimame užsakymus telefonu HE 0991 įr pristatome į namus.

Į xk.'.....  ■■.■■XK=.^=txk:------------xx -mkt-.-hk

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. sukraus—$2.10
B. 20 sv. cukraus-$ 3.80

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. margarino
2 sv. degintos kavos
1 sv. šokolado

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 

4 taukų ........... $ 5.50

BENDRA KANADOS PIE 
NO PRAMONĖS EKONOMI 

NĖ APŽVALGA.
(Acke.ca įš 3 pusi.;

jO produktams. Už tai ji gau
na žmogaus organizmui labai 
reikalingų maisto medžiagų, 
savitoje formoje, nerandamų 
kituose maisto produktuose.

Pieno pramonės įmonės per
ka daugybę prekių, įrengimų, 
mašinų ir tuo palaiko kitų rū
šių pramonę. Svarstant pieno 
pramonę iš esmės, tenka pri
durti mėsos vertę 40 et. už be 
ef svarą ir 6U et. už svarą vcal.

Ateities problemos. Prama- 
toma, kad pieno gamintojai — 
ūkininkai šiais metais turės iš
leisti 65 milionus dolerių, arįįf 
17% mažiau lyginant su pas
kutiniais dvejais metais page- 
lėjus pasaulinės ir vidaus rin
kų sąlygoms, tačiau .priimant 
domėn, jei margarinas nebūtų 
gaminamas. Kiekvienam leng
vai suprantama, kaip didelės 
žmonių grupės pajamos gali 
būti sumažintos. Čia ir yra vie 
na iš rimčiausių priežasčių pie
no pramonės klestėjimo stab
dyme. Ateitis priklausys nuo 
objektyvaus vartotojų ir val
džios padėties supratimo ir 
įvertinimo.

P, Adamonis.
-«ir—-vx— -m

— Prancūzija uždraudė jos 
ribose veikti Ispanijos komu
nistams. Prieglaudos teisės 
jiems neatsako.

— Amerikos darbo organi
zacijų atstovai pareiškė Trumą 
nui, kad JAV darbininkai eina 
su JTO ir palaiko prezidento 
planus.

— JTO sekr. T. Lie Čikago 
je kalbėdamas pareiškė, kad 
JTO du su puse metų dėjo pa 
stangas taikiu būdu išspręsti 
Korėjos klausimą, bet sovietai 
nesutiko ir pagaliau užpuolė 
Korėjos respubliką.

St---1 X?.'. įįi ,■ x------ ..'J."

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

siuva kostiumus ir paltus, moderniškiausių fasonų.
DIDELIS PASIRINKIMAS 

geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 
SĄŽININGAI IR GRAŽIAI.

Adresas: 202 St. Clarens Avė, Toronto.
Telefonas: ME 8522.

■ Ifc— ....... M------------ Ift.

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

MES SUTEIKIAME JUMS

TEISINE-KALBINE PAGALBAI
Tvarkome imigrac'jos, pilietybės, palikimų bylas; su H 
darome daibo, buto garant'jas, dokumentus, patvirtin- ; [ 
tus vertimus; tarpininkaujame nuosavybę perkant, pat < 
duodant; atstovaujame įmonėje, įstaigose; teikiame viso- o 
keriopą informaciją.; giname Kanados ir kitų kraštų Ue- 
tuvių interesus. Jums patarnavimus atlieka teisininkai V 
ir kalbininkai, studijavę Amerikos bei Europos univer- < 
sitetuose. I

JONAS J. JUS KAITI S
108 St. George St., Toronto, Ont., Canada, Tel. KI 1494

PASIDARYB4M ATEITĮ BE RŪPESČIŲ — APSIDRAUSKIM ŠIANDIEN

Alt. NORKELIŪNO AGENTŪROJE I
MONTREALENTERFRISESREG'D. |

♦.j . ........................ - ■■ - . !"■ .ar --'--------M
Vienintelė lietuviška apdąaudos agentūra, kuri draudžia nuo įvairiausių nelaimių, gaisrų, fl 
susirgimų ‘r kt., patarnauja susidūrus su valdžios įstaigomis, pirkimais, dokumentų verti- 3 

mais statybai paskolomis ir tt. Skambėkite telefonu arba užeikite:
Kasdien: Antradieniais:
5505 13th Ave. Rosemount, 7682 Edward St., ft
Montreal, Que Ville Lasalle, Que. I
Tel. AM. 0342' Tel. TR. 8112. |

IM Qia****************************^*************** *»*»*>***>lWl»»l**»i>**>
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SOTUS ALKANAM PADEK
a>D OVERSEAS, INC., 2244 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 Chicago® siunčiami AIR MAIL.

UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.

Siuntinys N r. 42—$6.95C. 15 sv. grynų kiaulinių
taukų...............$ 7.40
D. 37 sv. grynų kiaulinių

taukų......... $ 14.0C

Siuntinys Nr. 30
A. 5 sv. deg. kavos $ 6.50
B. 5 sv. degintos ka

vos 5 skard, dež. $ 7.00

2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. šokolado
d sv. 2 ozs. cukraus
’1 sv. 2 ozs. 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
y2 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. aūr. 
y2 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 
1 sv. kakavos
1 sv. šokolado

1 sv. ryžių
2 sv. 3 ozs. rūkytų Inšiniu 
Siuntinys N r. 90—$5.00
1 sv. 2 ozs. kiaulin. taukų 
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių 
1 sv. 2 ozs.. dešros 
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 sv. 2 ozs. degintos kavo«
1 sv. ryžių
Siuntinys Nr. 93—$ 8.00
5 sv. degintos kavos
5 sv. kiaulinių tauaų
Siuntinys Nr. 94
A. 5^2 sv. šokolado $4.50
B. 8 sv. bičių med. $4.80
C. 5 sv. kakavos . . $3.40 
2. 10 bv. džiov. slyv. $3.60
L Sy2 bv. margar. $3.5Q
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MUSU SPORTAS
F. VAITONIS — ONTARIO 

MEISTERIS.
Rugsėjo mėn. 6—9 dd. To

ronte buvo pravestos Ontario 
provincijos šachmatų pirmeny 
bės, kuriose dalyvavo ir mūsų 
meisteris P. Vaitonis. Būda
mas daug geresnėj^ formoje, 
negu pernai, (1949 m. laimėjo 
antrąją vietą) P. Vaitonis, iš 7 
galimų taškų laimėjo 6 (dvi 
partijas užbaigė lygiomis — 
prieš Andersoną ir Quts) tuo 
pačiu laimėdamas Ontario 
meisterio vardą. Ligšiolinis 
meisteris Andersonas su 5 taš
kais užėmė antrąją vietą .

Pirmenybėms užsibaigus, 
buvo pravestas žaibo turnyras, 
kurį laimėjo latvis Lidacis. 
Antruoju (matėsi pirmenybių 
nuovargis) liko mūsiškis P. 
Vaitonis.

Lietuvio laimėjimas plačiai 
nuskambėjo Toronto ir Hamil
tono spaudoje ir per radiją.

Didžiausias Hamiltono laik- 
laštis „Hamilton Spectator“ 
įsidėjo mūsų meisterio nuo
mą nuo raudonojo teroro, kil- 
trauką, pažymėdamas jo bėgi- 
įnės kraštą — Lietuvą ir kt.

Linkime hamiltoniečiui kuo 
daugiausia laimėjimų, tuo pa
čiu, dar daugiau garsinant sve
timtaučių tarpe Lietuvos var
dą. Kbr.
VERTA DĖMESIO LIETU

VAITĖ PLAUKIKĖ.
Smagu skaityti žinutes apie 

senus, dar Lietuvoje žinomus, 
sportininkus ii jų laimėjimus 
plačiame pasaulyje. Dar sma
giau matyti, kai mūsų tremties 
nors ir neskaitlingas prieaug-

RUSIJA ŠEIMININKAUJA PAVERGTOJE LIETUVOJE
Atkelta iš 2 pusi.

Sovietų, S-ga siūlo anuliuoti 
nepuolimo sutarties su Vokie

tija 3 str.
Rugsėjo 21 d. Schulenbur- 

gas persiuntė Ribbentropui 
tekstą pasikalbėjimo su Molo
tovu dėl Vienos derybų ir So 
vietų Sąjungos užs. reik, liau
die [komisaro (Molotovo) raš
to turinį Vokietijos ambasadai 
Sov. S-goje kuriame Moloto
vas pakai todamas pareiškia, 
kad nepuolimo sutarties 3 
straipsnis (dėl konsultacijos) 
galįs būti panaikintas, jei jis 
Vokietijos nepatenkiną,.

Molotovo aide-memoire pa
ragrafas 2 tarp kitko sakoma;

Dėl Lietuvos klausimo So
vietų vyriausybė mano, kad rei 
kalinga paieikšti, jog Vokie
čių reicho vyriausybės pareiš
kimas neatitinka tikrąją padė
tį. Sovietų vyriausybė ne tik 
informavo Reicho vyriausybę 
iš anksto apie priemones, ku
lių ji ketina imtis Pabaltojo 
valstybėse, ypatingai Lietuvo
je, bet dar net gavo iš Vokie
tijos vyriausybės šių metų lie
pos 17 d. atsakymą, pareiškian 
tį, kad Sovietų vyriausybės tuo 
sc kraštuose vykdomos priemo 
nės Vokietijos yra laikomos 
priemonėmis, kurios liečia tik 
Sovietų Sąjungą ir tuos kraš-

lis, bet su ryžtinga sportine 
dvasia veržiasi į priekĮ ir ren
giasi pakeisti senuosius vetera 
nūs. Tą įrodė jaunutė — 16 
metų Ingrida Ancevičiūtė, ku 
ri dalyvavo Kanados tautinėje 
parodoje moterų juniorių 1 my 
lios plaukime ir laimėjo 10-tą 
vietą. Kiek teko patirti, tai 
buvo jos pirmos rungtynės, ku 
riose pasirodė subrendusi ir iš 
tverminga plaukike esanti.

Jaunai mūsų plaukikei lin
kėtina ir toliau tobulintis — 
treniruotis šioje gražioje spor 
to šakoje ir kilnios sportinio 
rungtyniavimo arenos neveng
ti! O kitiems jaunuoliams ir 
jaunuolėms pasekti tuo gražiu 
pavyzdžiu, nes plaukimo srity 
je tremty 
mes esame 
kę.

Pastaba.
susirūpinti mūsų sporto klubai 
ir įsteigyti vandens sporto sek 
cijas. Kiek žinoma, iš senes
niųjų šios srities veteranų, ke 
lėtas yra Kanadoj — jie turėtų 
tokioms sekcijoms pagelbėti 
įsisteigti.

ir čia emigracijoj 
labai ir labai atsili

Tuo reikalu turėtų

Banga.
DĖMESIO HAMILTONIE- 

CIAI1
Hamiltono LSK „Kovas“, 

kiekvieną ketvirtadienį ir pen(k 
tadienį, parapijo salėje, prave
da stalo teniso treniruotes, ku
rioms vadovauja žinomas sprot 
tininkas A. Tėvelis.

Visi hamiltoniečiai, ping- 
pong mėgėjai-os, (ir ne HLS 
K „Kovas“ nariai) kviečiami 
šias treniruotes lankyti. Pra
džia 7 vai. vak. Kbr.

tus. Toks vokiečių reicho vy
riausybės pareiškimas Sovietų 
vyriausybei buvo visiškai su
prantamas, kadangi Vokietija 
dar tik 1939 m. rugsėjo 23 d. 
pripažino specialius Sovietų Są 
jungos interesus Pabaltijo 
valstybėse, ir priemonės, kurių 
Sovietų Sąjunga ėmėsi tose 
valstybėse, ypatingai Lietuvo
je, jokiu būdu neprasilenkė su 
Sovietų ir Vokietijos 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. paktu. Tačiau 
dėl tam tikros srities Lietuvos 
pietų vakaruose Sovietu vy
riausybė siu metų birželio mė 
nesį aiškiai patvirtino Vokie
tijos teises ir rezervavo savo 
naujuosius pasiūlymus dėl tos 
Lietuvos srities specialiam su 
sitarimui su Vokiečių reicho 
vyriausybe.

Priemonės, kurių ji griebėsi 
Pabaltijo valstybėse ir Besara
bijoje, buvo visiškai suderintos 
su Sovietų Vokietijos sutarti
mi, tuo tarpu kai naujos ir ma 
žesnės problemos yra spren
džiamos ir bus sprendžiamos 
Sovietų vyriausybės pasitarus 
su Vokiečių reicho vyriausybe. 

(Bus daugiau)
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PARDUODAMI 

naudoti baldai: virtuvės stalas, 
dvi baltos kėdės, skalbimo ma
šina, gazinis pečius, Htva, spin
telė su veidrodžiu, keletas dy- 
vonų (visokio dydžio), rašo

masis stalas ir valgomojo 
kambario baldai.

Teirautis tel.: DE 2028.

Pavergtoje Lietuvoje
SKUNDAI DĖL GEROJO GYVENIMO.

giau kaip 400.000 rublių.
tinės pramonės ministerijos 
„Laumės“ fabrikas — 214.000 
rublių, Klaipėdos gamybinė ar
telė „Pergalė“ — 122.000 rub 
lių, Kauno žemės ūkio koope
racijos bazė — 476.rublių. Miš 
ko ir popieriaus gamybos mi
nisterijos Kauno miško pramo
nės trestas nuo 1949 m. kovo 
ligi 1950 m. birželio neįmokėjo 
prekių — medžiaginių verty
bių perkainojimo 1949 m. sau
sio 1 dienai skirtumo 837.000 
lublių. Panašiai darančios Bir 
žų ir Klaipėdos aiaus daryklos, 
įvairūs kombinatai ir artelės.

„Tiesa“, 1950 m. Nr. 158.

Birželio 15 d. Maskvoje įvy- ; 
ko SSSR Aukščiausios Tary- ’ 
bos posėdis, kur, Lietuvą atsto , 
vavęs, • i

prof. Matulis, pareiškė:
7 7% visų Lietuvos ūkių yra ‘ 

sukolchozinta. Lietuvoje trūks j 
ta mokyklų, mokomojo perso- j 
nalo ir gyvenamųjų patalpų . 
mokiniams. Trūksta inžinie- • 
lių ir agronomų. Kauno uni- j 
versitetas nepajėgia paruošti i 
reikiamo kiekio specialistų. 
Mokslų Akademija neturi pa- ' 
talpų ir įrengimų, todėl nega- ' 
linti atlikti savo paskirties.

M. Gedvilą prisipažino:
Lietuva neišpildė žemės ūkio 

duoklės plano. Rusijos sunkių 
jų mašinų statybos, automobi
lių ir traktorių pramonės ir sta 
tybos medžiagų ministerijos 
neįstengė sutartu laiku paten
kinti Lietuvos reikalavimų. Ru 
sijos Elektros ii Lengvosios 
pramonės ministerijos laiku ne
pristatė reikalingų medžiagų. 
Didelis apsileidimas tenka 
transporto ministerijai, kuri 
laiku neprisiuntė riedmenų. 
Blogas buvo aptarnavimas ge
ležinkeliuose, kurie priklauso 
bendrai Rusijos Transporto mi 
nisterijai.

Kafinos...
1939 metais Lietuvoje drus

kos kilogramas kainavo 5 ka
peikas, o šiandieną — 60 ka
peikų. Reiškia druska pabran 
go 12 kartų. Tuo pačiu p'abran 
go n kiti produktai bei medžią 
gos. Pav., cukrus pabrango 
apie 3 kart, tekstilė — 3%, vy 
riški runai daugiau kaip tris kar 
tus. Atlyginimas už darbą pa
kilo tik 66%.
Viengungiai nemoka mokesčių

Kaip žinoma,Lietuvoje, so
vietų pavyzdžiu, bolševikų yra 
įvesti didžiuliai mokesčiai vien 
gungiams, kuriuos turi mokėti 
18 metų peržengę jaunuoliai, 
jeigu jie dar nėra vedę. Kai 
kuriais atvejais šie mokesčiai 
siekia pusę viengungių gauna
mo atlyginimo. Panašius mo
kesčius turi mokėti ir tos šei
mos, kurios neturi vaikų. Net
gi turintieji nedidelį vaikų skai 
čių moka specialius mokesčius, 
Tarybinis finansų „ministens“ 
V. Drobnys nusiskundžia, kad 
tokios rūšies įplaukos žymiai 
neįvykdytos ž^mia dalimi dėl 
to, kad mokesčių rinkėjai nesi
ėmė reikiamų priemonių šioms 
sumoms išieškoti.
Įmonės nori apgauti valstybę.

„Eilės įmonių vadovai pažei
džia mokestinės atskaitomybės 
pristatymo terminus, slepia ap 
mokestinamas apyvartas ir ne- 
įstatymiškai užlaiko savo apy
vartose valstybiniam biudžetui 
priklausančias stambias sumas. 
1949 m. Šiaulių a^us darykla 
nuslėpė savo apyvartoje biudže 
tui priklausančių įmokų dau-

Vie-

PADĖKOS
Rugpjūčio 27 d. Oakvillėj, 

Hamiltoniečių Spaudos Komi
tetas suruošė gegižinę spaudai 
paremti. Komitetas neapsėjo 
be talkos. Šia proga K-tas reiš 
kia viešą padėką šiems asme
nims: p-lėms P. Sadauskaitei, 
E. Repčytei, U. Paliulytei, V. 
Subatninkaitei, E. Rumbutytei 
ir kt., taipgi ponioms: Strikie- 
nei, Panavienei, Kačinskienei, 
Krygerienei, aktorei E. Daugu 
vietytei - Kudabienei ir visoms 
kitoms, kurių pavardžių nežino 
rne ar neprisimename..Taipgi gi 
dėkojame ponams: sporto klu
bo „Kovas* ' pirm. K. Baronui, 
J. Jonikui, Kl. Jurginiui, Ed. 
Sudikui, muz. Dalgiui, C. Mic 
kūnui, J. Valaičiui, B. Bedar- 
fui. Ėrenzeliui, B. Šlepečiui ir 
kitiems, kurių pavardžių ne
prisimename, ar praleidome.

Visų Jūsų talka buvo labai 
vertinga ir Jums priklauso nuo 
širdus lietuviškas — ačiū! 
Hamiltono Spaudos Komitetas.

PADĖKA
Pasibaigus Kanados Tauti

nei Parodai Toronto mieste P 
LB Toronto Apylinkės LOK 
reiškia nuoširdžiausią padėką: 
Montrealio menininkams p. p. 
Tamošaičiams, A. Mažeikaitei 
ir V. Balčiūnaitei įrengusiems 
ir daugumoj užpildžiusiems sa 
vo eksponatais parodos lietu
vių skyrių; Toronto meninin
kams p. p. T. Valiui, J. Bakiui, 
Supronui, I usvaškiui išstačiu- 
sienis savo eksponatus; p. J. 
Jagėlai už parikus. P. Manku- 
vicnei ir Indrehų šeimai už 
nuolatinį rūpestį ir palaikymą 
ry šių su parodos vadovybe; p. 
p. Stepaiėiams ir pp. Grigai- 
čiams už Montrealiečių meni
nio irų globojimą; pp. P. Au- 
gustinavičiui, L. šeškui ir R. 
Žagariui už lietuviškų kolonė
lių pagaminimą; p. P. Petrui- 
čiui už organizaciniu ryšio pa- 

i laikymą parodos met,u ir p.
Jankauskui už transporto tai
ką. Ruošiant parodos katalo
gą, p. Dr. Šapokai už teksto 
paruošimą ir grafikui T. Va
liui už katalogo viršelio pio- 
jektą.

Ypatinga padėka p. A. Ta-

mošaitienei ir A. Mažeikaitei 
už nuolatinį budėjimą, vargą 
ir aiškinimus parodos lankyto
jams, kartu ir toms mergai
tėms joms talkininkavusioms. 
Kartu ir visiems prisidėju- 
siems prie parodos lietuvių 
skyriaus pasisekimo.

Parodos muzikos dienos pa- 
siiodyme ypatinga padėka To 
ronto jungtinio choro dirigen
tui p. A. Narbutui; Tautinių 
šokių grupę paruošusioms pp. 
Valiukaitei ir A. Kačanauskie 
nei, visiems choristams ir tau
tinių šokių, šokėjams, akordeo 
nistams už didelį pasišventi
mą, darbą ir tinkamą pasiro
dymą. Liet. Parapijos klebo
nui kun. P. Ažubaliui už pa
talpas ruošiant programą, p. 
P. l-'etručiui už organizacines 
pastangas šioje dienoje.

Pasiekti šioje pandoje tau
tinės propagandos laimėjimai 
skiriami mūsų kenčiančiai 
brangiai Tėvynei Lietuvai.

T oronto Apyl. LOK.
PADĖKA

Švenčiant tugsėjo 8 
tos Šventės Toronto 
kolonijoje, Toronto 
kės LOK taria nuoširdžiausią 
padėką, liet. Parapijos klebo
nui kun. P. Ažubaliui ir kun. 
Dr. J. Gutauskui už atlaikytas 
iškilmingas pamaldas; Gc-n. 
Lietuvos Konsului Kanadoje p 
Ministerial V. Gyliui už tartą 
pritaikintą šiai šventei žodį, 
Dr. Kaškeliui už išsamią pas
kaitą ; Dr. Šapokai už rezoliu
cijų paruošimą ir p. A. Bajo- 
rinui už rezoliucijų vertimus.

Meninėje dalyje pasirodžiu- 
siems Toronto menininkams: 
Op. sol. Pr. Radzevičiūtei; 
smuikininkui St. Kairiui ir 
aKompaniatorei D. Rautens, 
dramos aktorei A. Kačinskie
nei ; jungtinio choro dirigentui 
A. Naibutui, visiems choro da 
lyviams ir tautinių šokių šoke 
jams.

Visų pastangos ir rūpesčiai 
mūsų brangiai Tėvynei Lie
tuvai.

Toronto Apyl. LOK.

d. Tau- 
lietuvių 
Apyiin-

NAUJAS LIETUVIŲ 
TRANSPORTAS

Laivu „General Taylor1* 
1950. IX. 6 dieną išplaukė į Ka 
nadą šie lietuviai: 
Adomaitis Bronius 
Lietuvninkas Vincas 
Petraitis Petras 
Pranckevičius Petras 
Rankauskas Jonas 
Šefleris Ričardas 
Vembrė Eduardas 
Daugėla Šonas 
Daugėla Vytautas 
Daugėlienė Marija 
Grabienė Monika 
Giabas Juozas 
Rainys Petras 
Šimanskis Algimantas 
Liaudinskiene Ona 
Liaudinskaitė Aušra 
Andriukaitienė Marija 
Andriukaitis Edmundas 
Brakas Adomas 
Brakienė Elena 
BraKas Bijūnas 
Blakytė Marija 
Brakytė Irena 
Labašauskas Vaclovas 
Martišius Petras.

Kun. Vaclovas Šarka.

PAIEŠKOJIMAI
— Johannes Preikschas ieš

ko gyvenusio Toronte Willy 
Kunkies. Prašoma atsiliepti 
ar žinančius pranešti The Ca
nadian Red Cross Society, 95 
Wellesley St. E., Toronto Ont.

— „N. L.“ Administracija 
prašo atsiliepti p. Petrą Traš- 
kcvičių, persikėlusį iš Kings
ton į Torontą.

— Marija Kvietkauskienė, 
5017 Northeote Ave, East Chi 
cago, Ind., USA., ieško Mari
jos Bilickaitės 18 — 19 metų, 
atvykusios į Kanadą iš Dani
jos beveik prieš metus.

GAUTI LAIŠKAI
Eng. Petras Ščepavičiui.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

5515 — 13 Ave, Rosemount, 
vienam asmeniui; galima ir su 

maistu; viena minutė nuo 
tramvajaus.

A. BERESNEVIČIUS
Priimu vyrų bei moterų rūbų užsakymus iš savo ir 

klijentų medžiagų.
Kainos visiems prieinamos. Kiijentai priimami po 5 vai. v.

4298 St. Lawrence Blvd. Telf. HA 3605.

DĖMESIO .
Villasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektiinių reikmenų taisyme.
Prekyba ir pataisymai.

pete's Radio service
7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372

DĖMESIO ! DĖMESIO ! 
HAMILTONE DIDELĖ NAUJIENA —

Lieiuviskos sales „DAilSi A.VA“ atidarymas
Š. m. rugsėjo mėn. 23 dieną, tai yra šeštadienį, 7 vai. 30 min. vakare majoro N. Zabuli 
lionio salės „DAINAVA“ atidarymo iškilmės. Ta proga toje salėje įvyks GRANDI
OZINIS KONCERTAS su žymiais solistais. Po koncerto šokiai, turtingas bufetas su 
kietais ir minkštais gėrimais. Grieš geras orkestras. Visi lietuviai iš visų apylinkių 
kviečiami atvykti į GRANDIOZINĮ KONCERTĄ. Atvykę nesigailėsite. Hamil 
tone didelė naujiena, nes lietuviai turės savą lietuvišką, patriotišką salę, kur galės 
praleisti linksmą valandėlę. Salė randasi: BAY STR. NORTH, 469, Hamilton.

Koncerto Rengimo Komitetas.

ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS

IMPERIAL AUTO COLLISSION
G K E R A 1T I S,

Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį 
spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iŠ namų ar iš su
gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773.
— Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. — 
------- 561 — KEEL ST. TORONTO, Ont.---------

Lietuviška moterų kirpykla i

m
L i e t u v i j batsiuvį >.

Pataisymai ir užsakymai.
5355 Verdun Ave.. VERDUN 

fel, HE 4547,

------K'......- ig
TR. 8112
Skaniai užkąsite, atsigersite gaivinančių gėrimų ir 

‘ pasiklausysite plo kštelių muzikos

LIETUVIU SVETAINĖJE
f pas BRONIŲ JAZOKĄ
II 7682 EDWARD St. (kampas 6 av_), VILLE LASALLE.

Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri
zavimus, dažymą ir kt.

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ
(B. M. Dodon)

2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208

REK/E BOURDAGES Reg‘d
MAMERTAS MAČILKAS

DIPLOMUOTAS VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS

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

Kampas Mount Royal .i Brebeuf, 
įėjimas: 4504 Brebeuf Street.

REIKALINGĄ 
PADAVĖJA-JAS 
ietuvių svetainėje.

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

TR 8112

L I ETUVISKA

BALDU KRAL1LVE
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME GATAVUS.PR1IMAME UŽSAKYMUS
IR PATAISYMUS. ___

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

SAV. J. K AM I CHAITI S. PATARIMAI VELTUI

===į<========)į=======JįS======gf======įf===į£==X==

LAROSE & LEFEBVRE
Nejudomas turtas.

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

(Dieną b naktį)

HAVERJOE
Radio Tarnyba

visų rūšių aparatai.
RAndolph 4708.

Taisomi
TELEFONAS

63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO.

!

1
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HAMILTON
AkORTlREAL

RUDENS SEZONO ATIDARYMAS
Kaip jau buvo skelbta, Ver- Mišios esti anksti rytą 7 vai. 

dune, Verdun Ave, 5855 nr., 
Bowling Academy gražio
se salėse, pasibaigus vasaros 
sezonui, bus atidarymas rudens 
sezono. Bus vakarienė ir šo
kiai grojant puikiam orkestrui. 
Smulkmenos sekančiuose 
L“ numeriuose.

ANTRAS „ŽIVILĖS“ 
SPEKTAKLIS

Montrealio Lietuvių Dramos 
pastatytos A. Škėmos tiijų 
veiksmų dramatinės legendos 
„Živile“ daugelis du. Montrea 
lio lietuvių nematė; daugelis ją 
nori pamatyti antrą kartą, — 
todėl Teatras nutarė „Živilę“ 
dar vieną kaitą pastatyti. Spėk 
taklio jau sutartas laikas ir vie 
ta, būtent: spalio 14 dieną 8 v. 
vak.. Monti ealiečiai maloniai 
prašomi tą dieną rezervuoti 
„Živilės spektakliui. Plačiau 
apie tai bus sekančiuose „NL“ 
numeriuose.

DĖMESIO MERGAITĖMS!
Rugsėjo 23 d., šeštadienį, 4 

vai. pp. Lietuvių parapijos sa
lėje-, Verdune įvyksta skaučių 
sueiga.

Visos skautės ir neskautės 
mergaitės nuo 11 iki 16 metų, 
gyvenančios Verdune, Ville 
Emarde ir Vilie Lasalle, kvie
čiamos skaitlingai dalyvauti.

Vadovė.
NAUJOSIOS PARAPIJOS 

BAŽNYČIOJE
Willibrord St. 337 nr, sek

madieniais pamaldos esti 8, 10 
ir 11 vai. ryto. Kasdien Šv.
r~.......w='~- '- h -.---—jĮ;------ >

pa- 
Vil- 

Auš-

Praėjusio sekmadienio 
mokslo metu kunigas 
kaitis pranešė, kad 
ros Vartų parapijos atidarymo 
metu atsilankiusieji suaukojo 
per 400 dolerių.

Be to, klebonas paskelbė or 
ganizuojąs ateitininkus, katali
kių moterų draugiją, Šv. Kazi
miero draugiją ir mergaičių ka
talikių organizacijas arba 
esamas kvietė sustiprinti,

SLA MĖNESINIS 
SUSIRINKIMAS

Mėnesinis 123 Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje kuopos su
sirinkimas įvyks šio rugsėjo m. 
24 dienį sekmadienį, 15 valan 
dą (3 vai. pp.) „Nepriklauso
mos Lietuvos” redakcijos pa
talpose, 3A — 4 Ave, Ville La 
šalie. Susirinkimas prasidės 
punktualiai ir bus trumpas, 
kaip tiktai gauma.

Prašomi būtinai atsilankyti 
visi, ypač tie, kurie nėra užsi
mokėję nario mokesčių, Susi
rinkime galima bus užsimokėti. 
Laiku neįmokėjusieji nario mo 
kesčio rizikuoja būti išbraukti 
iš SLA narių tarpo.

SLA VAJUS PRATĘSTAS
Tautiečiai, norį apsidrausti 

ligos ir nelaimingų atsitikimų 
atveju, dar gali pasinaudoti va
jaus lengvatomis, nes vajaus 
metu SLA atleidžia nuo stoja
mojo mdkesčio dėl nelaimingu 
atsitikimų. SLA nariu leng
viausia įsirašyti SLA kuopos 
susirinkimo metu. Mėnesinis 
susirinkimas Montrealio kuo
pos įvyks šį sekmadienį „NL“ 
redakcijos patalpose 3 vai. pp.

KLB—LOKo POSĖDIS
Penktadienį, rugsėjo 22 die

na, 8 vai. punktualiai šaukia
mas KLB—LOKo 
svarstyti susidariusių klausi
mų, bei aptarti kitų reikalu.

FORUME
Visa savaitę Forume ėjo la- 

6844 — 13 Ave. Rosemount, bai įdomi programa, kurią pil-

,N

jau
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išnuomojamas 
KAMBARYS 

(galima naudotis virtuve) 
vienam arba dviem asmenims. 
1286 Valiquette Ave, Verdun.

Parduodamas naudotas virtu
vinis (anglių ir gazo) 

PEČIUS.

posėdis,

DĖMESIO MONTREALiEČIAI;
Pranešu Tamstoms, kad š. m. lapkričio mėn. pradžioje 
ar pabaigoje (tikslią datą pranešiu vėliau') įvyks Mount 
Royal Str. Festivalis - Paroda.
Ta proga kviečiu visus Montrealyje ir apylinkėje gy
venančius lietuvius, atsilankyti mano naujai jsteigtos_ 
siuvyklos parodoje.
Visiems gero, lankytojams dalinsiu tikietus- bilietus, 
kuriuo vienas lankytojų, (lamingasis) turės progos ne

mokamai užsisa|kyti $ 69,50 vertes geriausios angliš
kos medžiagos vyrišką ar moterišką kostiumą, aty- 
Jžiai, individualiai pasiūtą. Lauksiu visų.

Su pagarba: Jūsų siuvėjas
MAMERTAS MAČIUKAS.

PARDUODAMAS
PUIKUS KARAKULIO PALTAS (Persian Lamb) 
naujo 1951 metų stiliaus, ūgis (size) 18 ar 20.

PROGA UŽ $ 125.00. Tel. GR 1827 (Montreal)

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

633 Church Ave (prie Veidun Avej arti naujosios lie
tuvių bažnyčios.

Atdara kasdien ir sekmadie niais po pamaldų.

HAMILTONIEčIŲ GASTRO LĖS TORONTE
Rugsėjo mėn. 22 d. ukrainie 

čių salėje, 400 Barthurst St., 
Toronto, Ont. 8 vąj. vakare 
Hamiltono D. M. Būrelis vai
dins „Dr. V. Kudirką“. Tai 
jau bus antros draugiškos gas 
trolės hamiltoniečių Toronte. 
Dalyvauja geriausi trupės akto 
riai. Torontiečiai turės pro
gos pamatyti šį netolimos pra
eities kančių laikotarpį.

Nauja premija.
Rugpjūčio mėn. 26 d. H. D. 

M. Būrelis suvaidino antrą 
premjerą Inčiūros Dr. V. Ku
dirka, Tai sunkus ir psicholo
giškai subtelingas veikalas, 
bet aktoriai jveilkė visus sun
kumus ir savo roles atliko ge-

x.......—---------- xx-......—xxr:'

PASIKALBĖJIMAS su gen
(Atkeltu iš 1 pusi.)

— Kai kas taip kalbančių 
neskiria diplomatinės tarnybos 
nuo Ikonsuliarinės.
nė tarnyba surišta su nuolati
niu bendravimu su 
dzios pareigūnais.
konsuliarinė tarnyba to nerei 
kalinga. Tai viena. Antra, 
vykti į Ottawą reikia jau lėšų. 
Mano pageidavimas būtų visų 
pirma aplankyti Kąnados lie
tuvių kolonijas, bent stambes
nes. Tačiau ir čia sutinku tą 
pačią kliūti, — konstatuoja 
inin. p. Gylys.

— Manau, pone Ministeri, 
kad kolonijos pačios tam rei
kalui susimobilizuos, kaip kad, 
girdėjau, ruošiasi padaryti 
Montrealio lietuviai.

Aš teiraujuosi praktiškais 
klausimais. •

— Kai kas turi nuomonių 
dėl Tamstos pasisakymo apie 
reikalą turėti užsienio pasą.

— Aš suminėjau įstatymų 
reikalavimus, kurie nėra pa
keisti, bet, tiesa, jie yra taiko
mi normaliems laikams. Žino
ma, dabar mes gyvename ne
normalius laikus ir, be abejo, į 
tai turės būti atsižvelgta. To
dėl ir užsienio paso neturėji
mas turi kitokią prasmę.

— Kokie formalumai reika
lingi gauti užsienio pasui? — 
teiraujuosi, turėdamas prieš 
akis faktus, kad tautiečiai, ku
rie išvykstant atostogų Į Jung 
tines Amerikos valstybes, yra 
reikalingi užsienio paso, bet ne 
žino kaip jį gauti.

— Labai paprastai, — atsa

dė viena žymiausių Amerikos 
trupių, turinti apie 100 asme
nų personalo. Trupė pildė 3 
valandų programą, sudarytą iš 
daugelio numerių, nelygios me 
niškos vertės, bet kiekvienas 
numeris buvo aukščiausios sa- . , 
vo specialybėje rūšies. Daugu-’ Pa£lPrlesmim4- 
mas numerių buvo atliekama 
baletininkų, 'kurie judėjo roli- 
kais. Techniškos jų priemonės 
tolygios pačiužininkų priemo
nėms. Baleto numeriai stebi
no nepaprastai aukšta techni
ka, be galo spalvingu įpavidali 
nimu, turtingiusiais, kokius tik 
tai galima įsivaizduoti, kostiu 
mais. Net ir grynai akrobati
niai bei žonglieriniai numeriai 
buvo pirmos klasės. Todėl ir 
trijų valandų programa žiūro
vams praėjo kaip viena minu
tė. Šis teatras, kaip žinoma, 
gastroliavo dideliu pasisekimu 
Paryžiuje ir kituose kraštuose.

rai. Čia didelis nuopelnas ten
ka rėžis. E. Dauguvietytei. Sa
vo laiku negalima buvo patiek 
ti recenzijos dėl geležinkelių 
streiko ir pašto sustojimo. To 
dėl tenkinamės paties fakto 
konstatavimu. Alg. G.

Motociklo katastrofa
Motocklo katastrofoje rug

sėjo 8 d. buvo sunkiai sužeisti 
du lietuviai Albinas Varnas ir 
Jonas Rastauskas. A. Varnas 
jau mirė, o J. R. sunkiai kovo
ja su mirtinu ligoninėje. Ar 
jam pavyks nugalėti mirtį, kol 
kas sunku pasakyti. Bet reikia 
turėti vilties, kad jaunas orga
nizmas parodys savo atsparu
mą.

TORONTE STEIGIAMA
BIČIULIŲ

Rugsėjo mėn. 24 d. 12,30 vai.

MAŽOSIOS LIETUVOS 
DRAUGIJA

________ _ ____ , Sunkios darbo ir gyvenimo 
(po pamaldų) Toronto lietu- sąlygos mūsų meisteriui nelei- 
vių parapijos salėje šaukiamas džia išvystyti aktyvesnę veiklą 
Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Diaugijos steigiamas susirinki 
mas.

Kviečiame Toronto lietuvių 
visuomenę kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti.

Diplomat!

krašto val- 
Tuo tarpu

iv-----xx------~xx------ xx-------- x
. LIETUVOS KONSULU
ko p. Konsulas. ■— Reikia už
pildyti partiškimą, kurį gali
ma gauti pas mane Konsulate. 
Prie pareiškimo reikia pridėti 
■vieną iš šių dokumentų: Užsie 
nių pasą arba, Lietuvos vi
daus pasą, arba gimimo metri
kus, o vedusioms, bei ištekėju
sioms — vedybų metriką ir pri 
dėti dvi foto nuotraukas. Be 
to, pridėti 7 dolerius konguliaĮP 
rinio mokesčio. Už tuos 7 do
lerius išduodamas pas^s ir at
liekamas susirašinėjimas paš
tu. Nurodyti dokumentai, rei
kalingi gauti pasui, suminėti 
jų svarbumo tvarka. Kitokių 
dokumentų nereikia.

— Ar joasas reikia pačiam 
atsiimti, ar galima ir paštu gau

— Viskas galima atlikti pas 
tu. ir pasą persiunčiu paštų,

— O jeigu kas turi užsienio 
pasą?

— Jeigu j° terminas išsibai 
gęs, aš duodu jo galiojimo yra 
tęsimą.

— Ar daug jau išduota už
sienio pasų?

— Apie 180. Daugiausia 
vykstantiems į JAV.

— Ar Jūsų darbas nesutin
ku kokių kliuvinių ir eina 
sklandžiai?

—- Ligšiol nesklandumų ne
pasitaikė.

Mums besišnekant, iš Wel- 
lando paskambino telefonu p. 
Skaistys, kuris prašė p. Kon
sulą dalyvauti Tautos šventės 
minėjime Wellende,

— Deja, — sako p. Konsu
las, — tą pačią dieną aš jau
<x....■■ ■ xx xx w txk

Iniciatoriai.
LIETUVIAI KITATAUČIŲ 

BAŽNYČIOSE.
Dėl paskutiniu metu susida

riusių aplinkybių, Ikaikurie lie
tuviai katalikai prisirašo prie 
kitataučių parapijų ir lanko jų 
bažnyčias. Vieni garbina die
vą angliškose, kiti lenkiškose 
katalikų bažnyčiose. Turimo
mis žiniomis yra daromi žygiai 
dėl Šv. Jono Krikštytojo baž
nyčios. (A. B.)

LIETUVIS LAIMI PIRMĄ 
VIETĄ

Kanados Tautinė Paroda šie 
met surengta 72 kartą, pasibai 
gė šeštadienį, Neatsižvelgianr 
geležinkeliečių streiko ir lie
tingo oro, ši paroda buvo re
kordinė. Ją aplankė 2 milionai 
723 tūkstančiai žmonių. Paro 
doję dalyvavę lietuviai: meni
ninkai, tautinių šokėjų grupė, 
dainos mylėtojai, pasirodė ne'- 
blogai.

Pažymėtinas mūsų tautiečio 
p. Vaitonio laimėjimas. Jis 
šachmatų varžybose nusinešė 
pirmąją vietą, nugalėjęs de
šimt stiprių varžovų ir surin
kęs 6 iš galimų 7 taškų. Tuo 
pačiu jis tapo ir Ontario pro
vincijos meisteriu.

esu pasižadėjęs kalbėti Toron
to lietuvių ruošiamoje Tautos 
šventėje. Vienu laiku dviejose 
vietose neįmanoma būti.

Baigiant pasikalbėjimą, aš 
dar teiraujuosi:

— Tamstos, kaip, oficialaus 
nepriklausomos Lietuvos atsto
vo, pageidavimai?

— Norėčiau, kad visi tautie 
čiai gražiai sugyventų, išveng
tų nesutarimų ir visi bendrai 
sudarytų Kanados Lietuvių 
Bendruomenę, — baigė trum
pai Lietuvos Generalinis Kon 
sulas ministeris p. Vytautas 
Gylys. J. Kardelis.

xw xx-------- ww..... . jk;

Kurkimes pietiniame paupyje
TAUPYDAMI PINIGUS, STATYKIMĖS PATYS SAVO NUOSAVUS NAMUS.

Pasekime tūkstančius pavyzdžių, kurie laimingai gyvena savo nuosavuose namuose ir. 
nebemoka nuomų kitiems.

Mes turime per 4000 sklypų (iotų) LONGEUIL ANNEX po $ 150.00. . Kiekvienas 
sklypas turi apsčiai vietos n uosavam daržui.

Susisiekimui su Montrealiu tereikia 15 minučių. Lengvos išsimokėjimo sąlygos — 
įmokėti tiik $ 10.00, likusią dalį po $ 10.00 kas mėnesį.

ĮSIDĖMĖTINA PROGA; jei Tamsta ar kas iš Tamstos draugų perka 9 sklypus, 
DEŠIMTĄ GAUNA NEMOKAMAI!

TAT VISI Į SAULĖTĄJĮ IR GRYNO ORO PIETINĮ PAUPĮ.
Skambinkite Longęuil Zone 6385, o vakarais DOllard 892 4.

C. A. Monseau Ipėd.,
735 Taschereau Blvd., 

LONGEUIL West, Tel. 6385

KOMUNISTAI VERŽIASI INDOKINIJON
Tur būt sumažinti Korėjos 

nepasisekimų efektui, komunis 
tai pradėjo naują karą — įsi
veržė į Indokiniją.

Tačiau, kaip rodo pirmosios 
žinios, ten jie tuojau susilaukė 

. Kol kas tikies 
nių žinių dar nėra, kaip karas 
vyksta Indokinijoje, bet spėja
ma, kad ir ten jie bus sutriuš
kinti.

Viena tikrai bus aiškiau: ko 
munistai iš sabotažo ir „taikos 
organizavimo“ perėjo į atvirą 
agresiją ir karine jėga užpuldi
nėja taikias šalis.

UŽIMS BERLYNĄ?
Olandų laikraštis „Nieuwe 

Rutterdamse Courant“, pasi- . . _ 
^liaudamas gerai informuotais, ti neutralią komisiją, kuri iš- 
Berlyno sluogsniais, paskelbė 
žinią, apie Sovietų ketinimus 
Vokietijos atžvilgiu. Sovietai 
įuošiasi sudaryti su ryt. Vokie
tijos komunistine vyriausybe 
taikos sutartį. Tai padarius, 
ryt. Vokietijos vyriausybė pa
skelbsianti, kad ji esanti legali 
visos Vokietijds vyriausybė ir, 
susitarusi su Sovietų vyriausy 
be, pareikalausianti vakarų są
jungininkus apleisti Berlyną 
laike 6 mėnesių po sutarties ra 
tifikavimo. Po to laiko ji pa- 
siimsianti visų svetimšalių, 
liors ir „uniformuotų“ kontro
lę. Sovietai savo kontrolės mi
siją ir kariuomenę atitrauks. 
Sovietai pripažinsią ryt. Vokie 
tijos vyriausybę.

NAUJI KATYNO SKERDY
NIŲ ĮRODYMAI

JAV valstybės departamen
tas paskelbė du svarbius pra
nešimus apie Katyną. Pasiro
do, tyrinėjant Katyną, ten bu
vo nugabenti 4 JAV ir D. Bri
tanijos karo neleisviai karinin
kai, kurių vienas — anglų gy
dytojas. Dabar šitie karinių- tiktai komunistai.

raportus, 
jie Katy- 
įsitikinę,

kai ir skelbia savo 
Juose pasakyta, kad 
no tyrinėjimų metu 
jog 11 tūkstančių Lenkijos ka
rininkų yra nužudyti Sovietų 
Rusijos, prieš vokiečių įsiverži 
mą.
STOCKHOLME KOMUNIS

TAI PRALAIMĖJO
Švedijos sostinėje įvyko sa

vivaldybės rinkimai. Sociald. 
gavo 44 vietas, liberalai — 37, 
komunistai neteko 14 vietų.

MALIKAS BE TEISMO 
NORI BAUSTI

SSRS apkaltino JAV, kad 
jos lėktuvai bombardavę Man- 
džiūriją. JAV pasiūlė sudary-

tirtų SSRS tvirtinimus. Mali
kas Saugumo Taryboje vetavo 
šį pasiūlymą (tai buvo 45 ve
to!) ir pats siūlė be tyrimo pa 
smerkti JAV. . . Maliko siūly
mas atmestas.

— „Vilnies“ boso Andrulio 
byla atidėta. Andrulio advona 
tė pareiškė, kad ji nepasiruošu 
si atremti kaltinimų. Byla ati 
dengia visą komunistinį są
mokslą.

— JAV priimtas įstatymas 
karo atveju izoliuoti visus ko
munistus.

— Venizelos galutinai suda 
lė koalicinį, iš visų partijų 
atstovų, kabinetą, kuris patvir 
tintas.

— Anglijos vidaus reikalų 
ministeris pareiškė parlamen
te, Kad sovietų nurodymu ko
munistai organizuoja Anglijoje 
sabotažus.

— Spalio 15 d. ryt. Vokieti 
joje bus rinkimai, kuriuos už
protestavo vak. Vokietijos par 
lamentas, nes tie rinkimai bus 
falsifikatas ir prievartavimas— 
kandiaatus išstatyti turi teisę

savo šakoje ir pasireikšti pa- 
Čiau Šiaurinėje Amerikoje. Mū 
sų kompetentingi organai ir pa 
vieniai entuziastai turėtų tuo 
susirūpinti ir prisidėti prie ma- 
teralinių kliūčių nugalėjimo. 
Gabumai yra, tik reikia juos 
įkinkyti į mūsų tautos vardcį 
garsinimą.

Jonas J. Juškaitis.
JONUI SUNGAILAI 

DOVANA
M. ir Z. Užemeckų buvau pa į / 

kviesta kur nors išvažiuoti. \ 
Prisiminiau, jog jau seniai no
riu aplankyti p. Joną Sungai- 
lą, kuris jau pusantrų metų gu
li Muskoka Sanatorijoj, apie 
110 mylių nuo Toronto. Pp. 
Užemec/kai mielai sutiko ten 
vykti.

Tik atsiradę J. Sungailos 
kambary, supratom jo tikrąją 
padėtį. Taip ilgą laiką vie
nas ištisas dienas. Lankytojai 
irgi nedažni, nes tolima nuo 
lietuvių kolonijų vieta.

— Gerai būtų turėti radiją,- 
prisiminė p. Užemeckienė. — 
Tai minčiai pritariau ir aš.

Ir štai, rytojaus dieną Susi- z 
vienijimo Lietuvių Ameriko- *\ 
je 236 kuopos susirinkime, pa 
aiškinusi J. Sungailos padėtį, 
kreipiausi į susirinkimą ir pra 
šiau padėti nupirkti jam radiją. 
Mintis paremta. Kuopos iž
das skiria $ 5, Ant. ir Br. Ko- 
voliūnai 5, B. Čepauskas 2, A. 
Pundzius, L. Šalna, J. ir L. No 
vogrodskiai, A. Šeputis po $ 1. 
L. Vekteris ir J. Juška po 50 
et. Viso $ 17.

Sekantį sekmadienį, turėjau 
malonumo dalyviuti Kanados 
Lietuvių Katalikių Moterų Są
jungos Toronto Skyriaus susi
būrime, ir čia man buvo leista 
pakartoti atsišaukimą, kuris su 
siiaukė tokio pat atjautimo: 
KLKMS skyrius $ 5, Kun. P. 
Ažubalis $ 2, M. Tamulaitienė, 
O. Jakimavičienė, Ę. Krisčiū- 
nienė, St. Jagelienė, G. Kaulie- 
nė, V. Abromaitytė, G. Ku- 
chalskienė, O Kalinauskienė, 
S. Stankuvienė, Dr. Užupienė 
ir St. Vanagaitė po $ 1, S. Ba
ranauskienė 60 et., O. Gata- 
veckienė 50 et. Viso $ 19,10.

Laisvai prisidėjo: St. ir G. 
Kuzmickai $ 3, ir St. Šileikytė 
$ 1.

Viso bendrai suplaukė $ 
40.10. "J ' “
(11.34 dol.), per vieną geros 
širdies 
mokėta $ 31,16 ir pinigais p. 
J. Sungailai įteikta $ 8.94.

Gautame iš J. Sungailos laiš 
ke be ko kita rašoma: „.. .dė
koju širdingai ir pp. Užamec- 
kams, kurie buvo su jumis at
važiavę ir taip pat visiems au
kojusiems. .. Ėsu labai džiaugs 
iningas, kad yra gerų žmonių, 
kurie nepamiršta manęs“.

Radijas veikia labai gerai. Da 
bar galiu klausytis kas man pa 
tinka... Dar kartą dėkoju vi
siems, kad nepamiršote manęs 
nelaimingo ir taip sunkioje ma 
no gyvenimo valandoje.

Prie šios padėkos, aš noriu 
padėkoti kiekvienam prisidėju
sių už pasitikėjimą manimi, k V 
po jūsų gerų širdžių atstok 
mūsų mielam tautiečiui, kuris > 
laikinai atskirtas nuo sveikųjų 
pasaulio, bet kurio širdis trokš 
ta būti su sveikaisiais ir diibti 
kartu savo tautos ir šeimos 
labui. Tikėkim ir linkėkim, Kad 
kontaktas su pasauliu per radi
ją suteiks Jonui Sungailai ne 
tik malonumo vienišomis valan 
domis, bet taipgi pagelbės g r oi 
čiau grįžti jo pirmykštei svei
katai.

Maria F. Yokubynienė.
NAUJOSE PATALPOSE.
Teisininkas Jonas J. Juškai- 

tis savo lietuvių ir kitataučių 
klijentūros patogumui savo raš 
tinę perkėlė į biznio kvartalą. 
Nuo rugsėjo 15 d. teisinės ir 
kalbinės pagalbos biuras yra 
atidarytas naujai atremontuo
tuose erdviose patalpose 907 
Dundas Street West. Naujas 
telefono numeris PL 4133. J. 
J. Juškaičio rezidencija ir to
liau lieka universiteto rajone,

Už radiją su uolaida

kanadietį jaunuolį, už-
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