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SOVIETAI KORĖJOJE VISIŠKAI SOMOSTI POLITINIS VEIDRODIS
SEDULAS PAIMTAS. PIETINĖ KOMUNISTŲ KARIUOMENĖ ATKIRSTA.KOM UNISTAI BĖGA UŽ 38 PARALĖL

Iš Korėjos žinios trumpos, 
bet visiškai aiškios.

Korėjos sostinė Seoulas pa 
imtas pirmadienį, rugsėjo 25 
diena. Miesto centre sunaikin 
ta 10 tankų, paimta daugybė 
belaisvių ir karo mežiag^ų.

Septintoji JTO armija, kuri 
iš Inchono ėjo į pietų rytus, 
pietinio fronto kryptimi, pei- 
žengusi Han upę_ ir užėmusi 
Suwon miestą, antradienį, rug
sėjo 26 d., ties Taejonu, susi
jungė su pirmąja armija, kuri, 
pralaužusi Pusano frontą ties 
Taegu, paėmė Kumchon ir ki
tus miestus, atskubėjo į šiau
rės vakarus. Tokiu būdu pieti
nės Sovietų armijos, apie 100 
tūkstančių karių, yra atkirstos 
nuo šiauiės ir visiškai uždary
tos Korėjos pietuose. Jos jau 
niekur nepabėgs. Čia paimta 
daugybė karo belaisvių ir karo 
medžiagų.

Paėmus Seoulą, komunistų 
kariuomenė bėga be tvarkos į 
šiaurę, už 38 paralelės. JTO 
jėgos, ją besivydamos, jau už
ėmė Chunchon miestą, arti 
, aialėlės.

Komunistų kariuomenė 
sklaidyta ir visur traukiasi
tvarkos. Laukiama, kad atkirs 
toji pietuose komunistų karino 
menė, netekusi tiekimo ii ne
galėdama niekur pabėgti, šian
dien ar ryt kapituliuos.

KANADA NORI SAVO 
KONSTITUCIJOS

Quebece vyksta Kanados 
provincijų rninisterių pirminiu 
kų konferencija, dalyvaujant 
Kanados premjerui St. Lau
rent ir Generaliniam Guberna
toriui p. Alexander, kuri svars 
to opius Kanadai didesnio sa
varankiškumo ir atsipalaidoji- 
mo nuo Anglijos klausimus.

Konferencija konkrečiai ta
riasi dėl Kanados konstituciją 
sudarymo, kurios ligšiol ji ne
turi ir vadovaujasi D. Britani
jos parlamento priimtais įstaty 
mais.

Atrodo, kad konferencijoje 
vyrauja tendencija sudaryti su 
centrine DB Imperijos valdžia 
tokius pat santykius, kokius ji 
yra sudariusi su ja Indija. To
kiu atveju Kanada liktų tiktai 
Didžiosios Britanijos Imperi 
jos Bendruomenėje ir būtų 
varankiška.

— Švedija daro žygių 
stiprinti savo apsaugą nuo 
puolimo.
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— Bremene, pireš sėdant į 
laivą, dingo lietuvis emigran
tas į USA Mykolas Vyšniaus
kas.

KOMUNISTŲ PUČAS 
VIENOJE

Radijas pranešė, kad Vieno
je komunistai buvo bandę pučą. 
Detalių apie tai dar nėra, bet 
pranešama, kad riaušėse buvę 
užmušta 80 asmenų.

ŽEMĖS REFORMA 
ITALIJOJE

Italijos vyriausybė jau pra
dėjo vykdyti žemės reformą. 
San Severino, pietinėje I taiijc 
je, bežemiai valstiečiai gavo iš 
dvarų paimtų žemės parcelių. 
Dvejų metų bėgy bus išdalin
ta milionas hektarų (apie 3 mil. 
aitrų) dvarų žemės 250 tūkstan 
čių bežemių valstiečių, Tokiu 
būdu Italija dabar daro tai, kas 
Lietuvoje buvo padaryta prieš 
30 metų.

— Tito padarė vizitą pro- 
voslavų patriarchui. Tai laiko 
ma įvy'kiu.

— V. Vokietija valo kraštu 
tinius — nacius ir komunistus.

Pagal naujausį NEWSWEEK periskopą.
RAŠO BR. AUŠROTAS

Maršalio paskyrimas
.Nežinant naujos pasaulio 

įvykių eigos, negalima laukti, 
kad gan. Marshall liktų ilgiau 
Kaip vienerius metus JAV gy
nybos rninisterių. Šio laiko pa 
kaktų užbaigti Koiejos karą iv 
įvesti mobilizacinę programą į 
tinkamas vėžes, 
reikės numatyti 
dinį.

Matthews
Laivyno ministras Mat

thews, sukrėstas žinios apie 
Johnson atleidimą, sekančią 
dieną ramiai Trumanui pa
siūlė savo atsistatydinimą. Ta 
ciau jis prezidentui užtikrino 
likti lojaliu ir pasilikti vietoje, 
jeigu to bus norima. Matthews 
yia Johnsono parinktas asmuo 
ir seniai ilgisi grįžti į Omahą 
pi.e savo biznio reikalų. Jis 
niekada neieškojo kabineto vie 
tos ir čia atėjo tik pareigos 
jausmo vedamas. Galimas da- 

kas, kad Baltieji Rūmai jį

Taip pat jam 
tinkamoj įpė-

nedelsė
ministras

perkalbės vykti ambasadorium 
į Airiją.

Žinios iš Pentagono
JAV vyriausybė darys vis

ką, kad įtrauktų bent 
..štą respublikoną į 

gynybos aparatą. . . Dar 
rimo esminė opozicija 
Johnsoną, tačiau net jo 
kai slepia, kad yra jo pasise
kimas 
gas.. .

vieną 
naują 
nenu- 
prieš 
kriti-

sujungiant kariškas jė-

ia Korėjos 
nėra paskelbta, bet Š.

sa-

su
ūž

ILGAI NETRUKUS AMERIKOS BALSAS PRABILS LIETUVIŠKAI
SPECIALUS PASIKALBĖJIMAS SU „AMERIKOS BALSO“ RADIJO PROGRAMŲ SKYRIAUS VIRŠININKU 

p.A. PUHAN 
piliečių nebūtų galima surasti, 
tada būtų parinkti ir ne Ameri 
kos piliečiai, atitinką šioms są
lygoms. Visi kandidatai bus 
tikrinami saugumo organų ir 
žiūrima jų administracinių su
gebėjimų. Taigi, kartoju, šis 
tarnautojų „skryningo“ laiko
tarpis, normaliai užsitęsdavo 3 
— 6 mėnesius. Tikiuosi, kad 
reikalingas štabas bus sudary
tas kuo trumpiausiu iaiku ir, 

galimas dalykas, jau per 
N. Metus mes pradėsime 

šias transliacijas.

Jau kuris laikas viso pasau
lio lietu' lai, o ypač likusieji už 
geležinės sienos, nekantriai lau 
kia, kada gi pagaliau prasidės 
ilgai žodėti „Amerikos Balso ’ 
lietuviškieji pranešimai. Tau 
suprantamas „NL“ redakto 
liaus J. Kardelio susirūpini
mas gauti kuo tikslesnes infor 
macijas šiuo aktualiu klausi
mu. jo prašomas, š. m. 18 d. 
buvau priimtas p. Alfred Pu
han, kuris yra „Amerikos Bal
so“ radijo programų skyriaus 
viršininku. Į mums rūp’mus 
klausimus p. Puhan pareiškė 

„Nors prezidentas Truma- 
nas dar ir nepasiiašė įstatymo, 
leidžiančio „Amerikos Balso ‘ 
programos išplėtimą, kurion 

jeina .uinatytieji lietuvių, 
latvių ir estų kalbomis 

pranešimai,
tačiau nėra abejonės, kad tai 
i. us įvykdyta.

Man suprantamas Jūsų tau
tiečių susirūpinimas patirti 
tikslias žinias, kada numatyto
sios transliacijos bus pradėtos, 
jų laikas dienos metu, kiek kar 
tų programa bus kartojama,

Sovietai stipriai aplamdyti
KADA GALI BŪTI TREČIAS PASAULI NIS KARAS?
Sovietinis blefas trūko, kaip 

’muilo burbulas. Ir nedaug rei 
kėjo: reikėjo tiktai Jungtinių 
Tautų Organizacijai pareikšti 
tvirtą valią, kaip pasipriešini
mas agresijai Korėjoje, ir So
vietai jau kapituliuoja. Sovie
tai atsisakė JTO boikoto; jau 
nėra kalbų apie bėgimą iš tos 
organizacijos, ir jie jau prašo
susitikimo Stalino su Truma
nn. Stalinas jau sutiktų ir Trū 
manui Vašingtone pokloną 
mušti, jeigu tiktai šis jį sutik
tų priimti. . . Žodžiu, 

sovietinis išdidumas iš
kart subliušįko.

Neturėdami kaip pariekšti sa 
vu norų, Sovietai kreipėsi į ko 
munistinę amerikiečių „Tai
kos“ organizaciją, kuriai pasi
sakė, kad Sovietų Rusija noii 
tiesiogių derybų su JAV.

Tiktai Valstybės Departa
mentas atsakė, kad dabar jau 
maža žodžių, — Sovietai savo 
žodžius turi įrodyti darbais. 
T iktai tada su jais gali būti 
rimta įkalba.

Dabar, kaip matome, JTO 
vyksta tai, kas ir Korėjoje.

Kaip Korėjoje vyksta agresin
gojo priešo persekiojimas, taip 
ir Jungtinių Tautų Organiza
cijoje vyksta to pačio besitrau 
kiančio priešo persekiojimas. 
Visi kaltina ir drabsto Sovie
tus JTO pilnatyje, o jie tik 
klausosi. JAV sekretorius 
Achesonas, karčiai pamokytas 
SSRS veto remiamojo sabota-

bangų ilgis ir kita. Tačiau į 
šiuos klausimas dar kiek anks
toka atsakyti.

Kol kas asmeninis skyrius 
dar nėra pradėjęs reikalingų 
asmenų atrankos, kuri mano 
nuomone turi užsitęsti apie 
tris mėnesius. Į numatytąją 
lietuviškąją sdkciją reikia 8 
aukštų kvalifikacijų asmenų, 
kurie puikiai moka lietuvių kai 
bą. ir yra geri žurnalistai. S:ų 
kvalifikacijų Amerikos pilie
čiams bus teikiamos pirmeny
bės. Tačiau, jeigu tokių JAV

JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS POSĖDŽIUOSE
Filipiniečiui Romulo atida

rius JTO posėdžius, kalba 
|AV atstovas Achesonas, ku
lis, nurodęs sovietinę agresiją, 
pasiūlė JTO sustiprinimo prie
mones : įsteigti specialią komi
siją, kuri nuolat sektų agresi
jos židinius, o agresoriui suval 
dyti — įsteigti JTO kariuome
nę, kuri būtų sudaryta taip, 
kad kiekviena valstybė išskir
tų tam reikalui specialų dalinį, 
kuris būtų modemiškai apgink 
luotas ir kiekvienu metu pasi
ruošęs išeiti į karo lauką. O 
kad JTO aparatas nebūtų su
trukdytas kieno nors veto Sau 
gurno Taryboje, pakeisti JTO 
statutą taip, kad JTO pilnatis, 
būti sušaukta per 24 valandas.

Indijos atstovas tuojau pa
siūlė pr’imti komunistinę Kini 
ją į JTO, jo pasiūlymą parėmė 
Jugoslavijos atstovas, o SSRS 
atstovas pasiūlė tuojau įsileisti 
ir atstovus. Tautinės Kinijos

Taigi, kol nėra reikalingų i 
žmonių, tol nieko negalima spė 
lioti. Man sunku ką nors šian 
dieną pasakyti dėl bangų ilgio 
ir transliacijų ląiko. Manoma, 
kad pranešimai, skiriami Lie
tuvai, bus transliuojami tarp 1 
— 4 vai. po pietų, o bangų ir 
gį, patį tinkamiausią tam sek
toriui, parinks mūsų specialis
tai.

Tarp kita ko galiu pareikšti, 
kad mes planuojame sudaryti 
lietuvių žinovų komisiją, kuii 
mums padės parinkti reikalin
gų kvalifikacijų asmenis „Ame 
rikos Balso“ lietuviškąjam sky 
riui.

„Amerikos Balso“ praneši
mai visomis kalbomis yra įsak
miai skiriami klausytojams ana 
pus geležinės sienos, kur nėra 
nei žodžio, nei spaudos laisvės. 
Šie pranešimai yra perduodami 
tiik trumpomis bangomis ir 
klausytojai gyveną vakarų pus 
rutulyje ir neturį priimtuvų 
trumpomis bangomis, šių tians 
hacijų negalės girdėti;

mano nuomone, geriausia 
šie pranešimai bus girdėti 

Lietu|voje ir visoje 
Europoje.

Vieną mėnesį laiko prieš 
numatytųjų transliacijų pra
džią, aš galėsiu Jums pateikti

Dar
Korėjos armiją kankina užkre
čiama liga, galinti pagreitinti 
jos subyrėjimą. JAV daliniai 
yra paskiepyti prieš užsikrėti
mą. . .

Pono žodžių pakartojimas
Štai papildomas įrodymas, 

kas veda Š. Korėjos karą: š. 
korėjiečiai, prieš mėnesį pradė
dami Taegu puolimą, buvo ska 
tiriami penkių punktų oficia
lios proklamacijos, kaip jie tu
rėtų kovoti. Tai buvo stiprus 
ir paskatinąs dokumentas. Jis 
nei vienu žodžiu nesiskiria nuo 
5-kių straipsnių atsišaukimo, 
išleisto Juozo Stalino Raud. Ar 
mijai 1942 m. gegužės 1 d. pro 
ga.

teisėtoji Kinijos valdžia yra 
tvarkoje.

Daugelis atstovų atvirai kai 
tino Sovietus dėl agresijos, ku
ri dabar yra jau įrodyta ir Ko
rėjos atžvilgiu.

Pradėjus sudarinėti visumos 
posėdžių dienotvarkę, visas su 
sirinkimas pasidalino į dvi sto 
vykias: sovietinę ir antisovie- 
tinę. Pumoje 6, antroje 53 na
riai. Žinoma 53 sudaro daugu
mą ir oieno+vnrkę sudarė pa
gal daugumos valią. Todėl jon 
įrašyti Balkanų saugumo nuo 
sovietinės agresijos klausimas; 
Graikijos vaikų, okmunistų pa
grobtų sukilimo metu, grąžini
mo klausimas; SSRS satelitų— išsamias informacijas visais rū 
Vengrijos, Rumunijos ir Bulga 
rijos taikos sutarčių laužymo, 
atimant žmonėms pagrindines 
piliečio teises, klausimas; Ko
rėjos klausimas ir tt.

JTO jau tvirčiau atsistoja 
ant savo Chartos pagrindų.
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pimais klausimais, kad tai ži
notų Jūsų atstovaujamo laik- 
laščio skaitytojai“, — baigė 
malonų pasikalbėjimą p. A. Pu- 
han.
New York, 1950. IX. 18.

Br. Aušrotas.

JT trumpos žinios
Trigve Lie meškerioja, kad 

galėtų likti ponu, kaip Ji ge
neralinis sekretorius, kai baig
sis laikas 1951 m. sauąįo 31d. 
Jis sako, kad „nesutiks“, jeigu 
nebus skiriamas 2, o, dar ge
riau 5 metams. Dviejų metų 
terminas yra galimas, nors kai 
kurios Vakarų valstybės pagei 
dauja, kad JT sekretorius bū 
tų renkamas tik vieneriems me 
tams. . . Į būsimas laisvas ST 
tris vietas Brazilija ir Olandija 
dės pastangas, kad jas užimtų 
x urkija, remiama Amerikos, 
bandys gauti trečiąją, nors P. 
Amerika galinti pasisakyti už 
Libanoną.

Užsieniuose
Rusija stato aerodromus ir 

rengia poligonus prie pat š. Af 
ganistano sienų ir arti Persi
jos bei Pckistano — Indijos. ..

Naujausias rytų Vokietijos 
komunistų partijos valymas 
yra aiškinamas ne kaip baimė, 
bet kaip savimi pasitikėjimas. 
Jiems daugiau nereikia iškam
šų, kurias gali pašalinti, bet tik 
rų išbandytų partijos narių.
Tai daugiau negu vandalizmas

V. Vokietijoje iš kokių 500 
žydų kapinių, po šio karo už
baigos, daugiau kaip pusė bu
vusi išniekinta didesniame ar 
mažesniame laipsnyje. Hese 
no prokuroras mažiausia atme 
tė vandalizmo kaltinimus prieš 
daugelį suimtųjų, pasiremda
mas, kad jie per jauni būti atsa 
kingais.

----H ' ' te 1 ■

žo Saugumo Taryboje, JTO 
pilnatin įnešė

JTO statuto pakeitimo 
pasiūlymus..

Saugumo Taryboje Sovietai 
visiką vetuoja ir laisvai gali tos 
organizacijos darbus sabotuo
ti. Juk jeigu ne fatališkoji Sc 
vietų klaida, kad jie sabotuoda 
mi nedalyvavo Saugumo Tary 
bos posėdžiuose, kurie padarė 
išganingus sprendimus pasi
priešinti agresijai Korėjoje, tai 
Sovietų atstovas, pareiškęs ten 
veto, galėjo suparalyžuoti Sau 
gurno Tarybos sprendimus ir 
šiandien Korėja jau būtų Sovie 
tų okupuota. Tiktai fatališkoji 
Sovietų klaida nesutrukdė JT 
O pasipriešinimo komunistų

(Nukelta į 8 pusi.)

VLIKAS IR VYKDOMOJI TARYBA LIEKA EUROPOJE
Mūsų bendradarbio oro paštu.

„VLIKas ir Vykdomoji Ta- dė abi institucijas kartu su Tau Dėl prof. Končiaus padary- savarankiškumo. Netrukus *bi 
ryba pasilieka Europoje, kad tos Fondu palikti Europoje. to žygio išskirti Liet. Raud. steigia ir Vak. Vokietijos užsie
būtų arčiau krašto ir arčiau le Kanados lietuvių pavyzdys Kryžių iš savo talkininkų (ne- nių reikalų ministerija. Tuo
miamųjų įvykių“, — pareiškė Tautos Fondo valdybos dalinti per jį gėrybių) Vokie- vėl įkils pabaltiečių konsulatų
šiomis dienomis Vykd. TJary- sluogsniai mini Kanados lietu- tijos lietuvių laikraštis „Trem Vokietijoje atgaivinimo klau-
bos narys ir Tautos Fondo vai vius, kurie gali būti pavyzdžiu tis“ t. !k. rašo: „BALFo pirmi- simas.
dytojas prof. J. Kaminskas, pa kitiems, telkiant lėšas Tautos ninko poelgis vertintinas kaip V. Vokietija persitvarko,
sisakydamas aktualiais Tautos Fondui ir tuo Lietuvos išlaisvi stoka noro bendradarbiauti su Vokietija iš viso dabar yia
Fondo reikalais. Kaip žinia, nimui. Pabrėžiamas ir Kana- visomis lietuviškomis instituci- didelių persitvarkymų išvaka- 
buvo kalbama, 'kad VLIKas su dos lietuvių Tautos Fondo ats- jomis. rėse. Policijos pajėgos bus pa-
Vykdomąja Taryba persikels į tovybės stropumas. Surinkta . .To ne visai aiškaus konfhk- didintos tuo tarpu iki 30.000, o 
užjūrį. Buv. V. T. pirm. V. Si per 2100 dol., nors pagal apy- to pasėkas jau jaučia Vokieti- vėliau ir daugiau. Ruošiamoa 
dzikauskas, nuvykęs į USA, tikri Kanados lietuvių skaičių os lietuviai ligoniai ir. kiti šel (kareivinės. Vis daugiau funk- 
siūlė VLIKo instituciją perkel kiekvienam lietuviui teko tik piamieji. cijų, kurias vykdė okupacinės
ti į Ameriką, o Vykd. Tarybą po 15 centų. Vėl kyla liet, konsulato įstaigos, peieina vokiečių ži-
palikti Europoje. Dabar vado- pažymėtinos sumos. klausimas. nion. Vak. Vokietijos komums
vaujantieji veiksniai, nuspren- Konfliktas tarp BALFo ir Liet. Vokietija gauna dar daugiau tai vis labjau sueina porindin.
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Laikinis KLB statutas
kur, sakysime, šimtas lietuvių 
nesutaria visą pavasarį, vasarą 
ir jau įpusėjusį rudenį. Tose 
kolonijose, kuriose yra ne vie
na, bet kelios organizacijos, iš 
kurių atstovų turi būti sudary
ti Apylinkių Laikinieji Organi 
zaciniai Komitetai, dėl pavie
nių asmenų užsispyrimo ligšiol 
negali sudaryti tų komitetų, o 
be komitetų darbas visai neįma 
nomas. Apylinkės Laikinis Or
ganizacinis Komitetas yra tas 
organas, kuris yia autoritetin
gas vykdyti KLB organizacijos 
darbus. Bet yra kolonijų, ku
riose Apylinkių Laikinieji Or
ganizaciniai Komitetai ir ne
bandyti sudaryti.

Patiekiant laikinį statutą, rei 
kia pasakyti, kad daugiausia 
nuomonių skirtumo buvo dėl K 
LB krašto tarybos rinkimų 
principo nustatymo. Vieni bu
vo nuomonės, kad visa Kanada 
būtų vieninga, nesuskaldyta į 
apygardas, tuo tikslu, kad ir 
mažos srovės bei susigrupavi- 
mai galėtų pravesti į Krašto 
Tarybą bent minimalų atstovų 
skaičių, ir tuo būdu būtų išveng 
ta dirbtinės didesnių grupių 
daugumos sudarymo. Kita nuo 
monė, paremta VLIKo konsul 
tacija, priešinga pirmąjai. '1 
kiu būdu, Laikinis KLB Statu
las numato visos Kanados pa
dalinimą į apygardas ir pagal 
jose esantį lietuvių skaičių nu
statymą kiekvienai apygardai 
kandidatų skaičiaus. Tai yra 
jau artimiausios ateities dar
nas, kuris sudaro naujų užda
vinių ir sunkumų, nes apygar
dų suorganizavimas nėra pap
rastas uždavinys, ypač turint 
omeny mažiau lietuvių gyvena 
mas sritis, išmėtytas didžiu
liuose Kanados plotuose.

Bet Laikinis KLB Statutas 
jau patiektas.

KLCT Sp. ir inf. Sk.

Šiame „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ numery skelbiamas Lai 
kinis Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Statutas. Tai yra 
nemažo darbo, daugelio posė
džių, pasitarimų, svarstymų ir 
dar nebaigtų konsultacijų vai
sius. Jis dabar patiekiamas vi 
sų Kanados lietuvių dėmesiai. 
Tautięčiai patys galės jį įver
tinti ir dėl jo pasisakyti.

Iš šito statuto seka, kad Ka
nados Lietuvių Bendruomenei 
įgyvendinti, yra būtina padary 
ti visų Kanados lietuvių sąra
šus, nežiūrint to, ar jie turės 
teisę dalyvauti vyriausiojo Ka 
nados lietuvių organo — Kana 
dos Lietuvių Krašto Tarybos 
— rinkimuose, ar neturės. Lai
kantis statuto, visi, be išimčių, 
Kanados lietuviai turi būti su
rašyti, nustatytas visų jų skai
čius ir pagal tai nustatytas 
rinksimų kandidatų skaičius. 
Todėl pirmoji Kanados Lietu
vių Bendruomenės įgyvendini
mo sąlyga — surašyti visus 
Kanados lietuvius. Reikia pa
sakyti, kad šis darbas didelis ir 
nespartus, ypač skaitlingesnė- 
se kolonijose ir didesniuose 
miestuose. Šis darbas, nors 
jis pradėtas jau seniai, ligšiol 
dar nėra nei įpusėtas. Fakti- 
noji padėtis yra tokia, kad kai 
kuriose vietovėse net pavieniai 
asmens jau yra užpildę regis
tracijos korteles, o kitose, kad 
ir žymiai skaitlingesnėse kolo
nijose, registracija dar nepra
dėta. Ligšiol centrinis LOKas 
yra tegavęs tiktai keliasdešimt 
registracijos kortelių. O pagal 
tvarką, vietovės turi tuo tarpu 
padaryti bent pc du egzemplio 
rius registracijos kortelių, kū
nų viena lieka vietoje, o kita 
prisiunčiama centrui.

Be šių trūkumų, dar reikia 
konstatuoti, kad yra vietovių,

Laimingo vedybinio gyvenimo
* p. p. IRENE BOBROWSKIS

ir VYTAUTUI BARAUSKUI
linki s?

Calgario lietuviai. S/ 
■AMUiKRMMtMiMiKhaikMMikfckMstsiaiisiaiaiaiaiaistaifeMaitol

APGAILĖTINI NEDRAU G1NGUMO REIŠKINIAI
Amerikos savaitraštis „Dar- ; 

bininkas“ prieš pagrindinę re
formą fanatiškai mus šmeižė ir 
dergė. Perėmus jį leisti vie
nuoliams ir pakeitus redakto
rių, „Darbininkas“ paėmė vi
sai naują kryptį ir pasidarė po
zityvus, kūrybingas laikraštis. 
Ta permaina mes galėjome tik 
tai pasidžiaugti. Ir nesigailime 
jam gero žodžio.

Amerikos „Draugas“ nebu
vo mums toks piktas. Jo santū 
rūmą mes vertiname. Bęt tu
rime dar pastebėti, kad ligšiol 
jis, nežiūrint to, kad mes jo nie 
ku blogu nepaliečiame ir, at
virkščiai, dažnai suminime jo 
vardą, dedame visus jo siunčia 
mus mums pranešimus bei skel 
bimus, — vis dėlto ligšiol 
mums rodo nedraugingumą. 
Kad jau ir nustojęs mus „links
niuoti“, bet mielai pasičiumpa 
kiekvieną „Tėviškės Žiburių“ 
prasimanymą ir jį būtinai pa- 
Kartoja (paskutinis toks fak
tas buvo 209 „D.“ nr.), tiesa, 
dažniausia nieko nepnkerkda- 
mas. Mūsų atžvilgiu „Drau
gas“ objektyvumo rodo jau dau 
giau, negu jis darė anksčiau, 
tačiau mes vis dar apgailestau 
jame, kad jis mums ligšiol lie
ka nedraugingas, nors mes tuo 
pačiu jam neatsilyginame.

Nedraugingiausi mums yra 
torontiškiai „Tėviškės Žibu
riai“, kurie nesiliaujamai sklei
džia apie mus visokius prasima 
nymus ir gandus. Bet tai, ko
kių piktų gandų ir prasimany-

Laikinasis Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Statutas

lams vietos valdžios įstai
gose u privatinėse įmonė
se ;
registruoja apylinkės lie
tuvius ir tvarko kartote
ką , 
parengia ir pateikia apy
linkės susirinkimui tvir
tinti apylinkės sąmatą ir 
kontrolės komisijos patik
rintą sąmatos apyskaitą;

1. atlieka kitus šio statuto 
arK. L. B. centro valdy
bos pavestus uždavinius.

Apylinkės valdyba renka
ma vieneriems metams.
sudaro nemažiau kaip trys 
nariai: pirmininkas, iždi
ninkas ir sekretorius, bei 
trys kandidatai.

0. Apylinkės valdybos nariai 
pai eigomis pasiskirsto su
sirinkę pirmo posėdžio.
Apylinkės valdybos posė
džiai nevieši ir juose taria
ma paprasta balsų daugu
ma. Baisams pasidalinus 
lygiomis, nusveria pirmi
ninko balsas.

. Apylinkės valdybos posė
džio rašomas protokolas. 
Jis perskaitomas sekančia
me posėdyje ir pasirašo
mas pirmininko ir sekreto
riaus.

. Apylinkės valdybos nariui 
dėl kurių nors priežasčių 
nustojus būti apylinkės 
valdybos nariu, jo vieton 
įeina daugiausia balsų ga
vęs kandidatas.
Esant mažiau kaip 10 pil
nateisių lietuvių, vietoj 
apylinkės sudaroma seniū
nija, kuriai vadovauti ren
kamas seniūnas ir jo pava
duotojas.

25. Apylinkės turtui ir atskai
tomybei patiki inti yra apy 
linkės kontrolės komisija.

26. Apylinkės kontrolės komi
sija renkama vieneriems me
tams iš trijų narių ir trijų 
kandidatų.

2/. Apylinkės turtą ir atskaito 
mybę kontrolės komisija 
tikrina bent kartą per me
tus. Kiejkvienam tikrini
mui surašomas aktas.

28. Reikalui esant papildyti 
apylinkės kontrolės komi- 
taikomas šio statuto 213 
str.

sijos sąstatą, atitinkamai
29. Apylinkė gali būti likvi

duojama dviejų .trečdalių 
pilnateisių susirinkimo da
lyvių balsų dauguma.

Likvidacijai pravesti apylin
kės susirinkimas renka trijų na 
rių likvidacinę komisiją.
30. Apylinkę likvidavus, jos 

turtas ir dokumentai pc 
duodami K. L. B. centro 
valdybai.

3. BENDRUOMENĖS 
APIGARDA

. .31. K. L. B. centro valdyoa 
gali apylinkes grupuoti į 
apygardas.
Apygardos reikalams tvar
kyti yia apygardos suva
žiavimas ir apygardos 
dyba. ™

33. Apygardos suvažiavimą su 
daro apylinkių vaidybų pir 
mininkai ir seniūnai.

Apygardos suvažiavime gali 
dalyvauti E. L. B. centro val
dybos atstovas.
34. Apygaidos suvažiavimas:

a. taria apygardos reikalus;
b. lenką apygardos valdybą

ir apygardos kontrolės

BENDRIEJI DĖSNIAI
Kanados Lietuvių Bend 
ruomenė yra nepartinė or
ganizacija, siekianti ap
jungti Siame krašte gyve
nančius lietuvius, lietuviš
kai dvasiai išlaikyti, tauti
nei kultūrai puoselėti, so
cialiniams bei ekonomi
niams interesams rūpinti 
ir vesti kovai už laisvą, ne
priklausomą, demokratinę 
Lietuvą

2. K. L. B. tikslas — siekti 
įgyvendinti Lietuvių Car- 
tos dėsnius, kurie paskelb
ti 1949 m birželio 14 die
ną Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto.
K. L. B. savo veikloje lo
jaliai vykdo Kanados įsta
tymus ir jos valdžios pot
varkius bei įsakymus, rū
pinasi lietuvius supažin
dinti su Kanados santvarka 
ir ugdyti juos gerais kraš
to piliečiais.

4. Savo tikslui siekti K. L. B.:
a. registruoja Kanadoje gy

venančius lietuvius;
b. organizuoja lietuvių mo

kyklas, vaikų darželius, 
kuisus bibliotekas, skaityk 
las ir kitas tautinio auklė 
jirno ir švietimo įstaigas;

c. organizuoja lietuvių moks 
lo, meno ir kultūros insti
tucijas;

leidžia knygas, laikraš
čius bei kitus periodinius , 
bei vienkartinius leidi- i 
nius •
organizuoja paskaitas, 
koncertus, vaidinimus, pa 
rodąs ir kitus kultūrinius 
parengimus bei pramogas, 
rūpinasi lietuvių ekono
miniais reikalais;
moraliai ir materialiai re
mia lietuvišką šeimą, glo
boja ligonius, senelius, 
našlaičius ir rūpinasi 'ki
tais lietuvių socialiniais 
reikalais;
lemia ir globoja jaunimo 
ir sporto organizacijas;
skatina ir remia moterų 
veiklą;
atstovauja lietuvių reika
lams Kanados valdžios įs
taigose bei kitose institu
cijose ;
rūpinasi dirbančiųjų lie
tuvių teisių apsauga ir or 
ganizuoja tinkamą jų at
stovavimą.
palaiko ryšius su lietuvių 
organizacijomis Kanadoje 
ir kitose šalyse;

m. organizuoja lietuvių trem 
tiūių pagalbą, rūpinasi jų 
atkėlimu Kanadon ir tei
kia jiems reikiamą para
mą bei globą;

n. organizuoja akciją dėl 
Lietuvos laisvės ir jos ne
priklausomybės atstaty
mo.

2. BENDRUOMENĖS 
APYLINKE.

5. Kiekvienoje Kanados vie
tovėje, kur yra bent de
šimt lietuvių, yra K. L. B. 
apylinkė.

Apylinkės ribas nustato K. 
L. B. centro valdyba, pasiūlius 
apygardos valdybai, jeigu to
kia yra.

6. Apylinkės reikalus spren
džia apylinkės susirinki
mas.

Jis:
a. renka apylinkės valdybą

1.
1.

3.

d.

e.

g-

h.

j-

k.

1.

j-
c.

d.

k.

mų jis paleido paskutiniame nu 
meryje (38 (39), net iš „TŽ“ 
sunjku buvo laukti. Ilgiausiu 
straipsniu jie sumakalojo vis
ką krūvon ir „NL" redaktorių, 
ir KLCT, ir „Naujienas“, ir 
Toronto Apylinkės LOKą, ir 
dievai žino ką, ko nei suprasti 
negalima. Nei tame straipsny 
logikos, nei faktų ir nei už ska
tiką tiesos. Tai ištisa prasima
nymų, melų ir insinuacijų tirą 
da, kuriai tinka nebent jos ant 
rašte. Toje abrakadabroje, ma
tyt, nei redakcija nesusivokė, 
nes straipsnį paleido V. Stel
moko parašu, bet rašo, kad tas 
straipsnis yra redakcijos („iš 
mūsų pusės užtenka vieno ais 
kaus pasisakymo. . .“).

Ką gi į tokį straipsnį galima 
atsakyti, jeigu jo autoriai ab
soliutiškai yra įsitikinę, kad jie 
turi Dievo, tikėjimo ir tiesos 
monopolį? Juk partinis fana
tizmas, kuriuo tie žmonės ma
tuoja visus kitus, jų partijai ne 
priklausančius, yra nesugriau
namas.

Mes manome, kad mes turi- 
me nemažesnes teisęs į Dievą, 

, tikėjimą (tokį, kokį kas mūsų 
išpažįsta) ir teisą, kaip ir „T. 
Z.“. Šitos vertybės yra visų ir 
niekas jų iš mūsų neatims. Vėl 
tui „TŽ“ bando jas monopoli
zuoti. Tą, ką mes savo širdyse 
turime, niekas mums to neiš
plėš. Mes pripažįstame visiems 
žmonėms teisę turėti savo įsi
tikinimus ir dėl jų nebijoti, kad 
bus paskaityti nelygiais ki-

ir apylinkės kontrolės ko
misiją ;
taria apylinkės veiklos 
planą;
tvirtina metinę apylinkės 
sąmatą ir apylinkės kont
rolės komisijos patvirtin
tą sąmatos vykdymo apys 
kaitą;
taria įmokas savo apylin
kės reikalams;

e. taria kitus šio statuto pa
vestus arba K. L. B. cent 
ro valdybos ar susirinki
mo pilnateisių dalyvių pa
siūlytus klausimus.

Apylinkės susirinkimas 
kviečiamas bent kartą per 
šešius mėnesius^ Trečda
liui apylinkės pilnateisių 
lietuvių arba apylinkės 
kontrolės komisijai raštu 
pasiūlius ir svarstytinus 
dalykus nurodžius, apy

linkes valdybą turi su
kviesti apylinkės susirinki

mą, ne vėliau kaip per dvi 
savaites siūlymą gavus. 
Sufsirinkimą kviesdama, 
apylinkes valdyba prieš 

dvi savaites praneša apylin 
kės pilnateisiams lietu
viams susirinkimo laiką, 

vietą, darbų tvarką ir 9 
str. taisykles.

9. Apylinkės susirinkimas "lai
komas teisėtu dalyvaujant 
ne mažiau kaip pusei pilna 
teisių apylinkės lietuvių.

Kviečiamu laiku reikalingam 
skaičiui nesusirinkus, po valan 
dos susirinkimas įvyksta nežiū 
unt pilnateisių dalyvių skai
čiaus, bet jis gali tarti tik tuos 
dalykus, kurie buvo pažymėti 
susirinkimo kvietime.
10. Susirinkimą pradeda apy

linkės valdybos pirminin
kas arba jo pavestas kitas 
valdybos narys.

11. Susirinkimo protokolui su 
rašyti susirinkimo pirminiu 
kas pasikviečia sekretorių.

Protokolą pasirašo susirinki- 
pirmininkas ir sekretorius. 
Apylinkės susirinkimas ta
ria paprasta pilnateisių da
lyvių balsų dauguma. 
Pilnateisis susirinkimo da
lyvis yra kiekvienas apylin 
kės lietuvis ne jaunesnis 
kaip 18 metų.
Ir turįs 18 metų apylinkės 
lietuvis nėra pilnateisis, jei 
gu jis:

a. kenkia Lietuvių Tautai;
b. priešingas Lietuvos nepri 

klausomybei;
c. pritaria bolševikinei ar ki 

tokiai Lietuvos okupacijai. 
Kas pagal 14 str. nėra pil
nateisis lietuvis, nustato 
K. L. B. centro valdyba.

. K. L. B. centro valdybos 
pripažintas nepilnateisiu 
lietuvis gali per trisde- 
šnnt dienų skųstis. Nesu
sipratimams ir skundams 

spręsti (NSS) komisijai.
Šios komisijos sprendimas 
galutinis.

loks skundas komisijos tu
ri būti išspręstas ne vėliau kaip 
per tris mėnesius skundą ga
vus.
17.

7.

8.

mo
12.

14.

1.5.

16.

18.

19.

32.

21.

22

23

24.

35. Apygardos suvažiavimą 
šaukia apygardos valdyba 
kas metai. Jis įvyksta susi 
rinkus nemažiau kaip pu
sei kviestų apylinkių val
dybų pirmininkų ir seniū
nų. *

Apygardos valdyba praneša 
bent piieš keturias savaites K. 
L. B. centro valdybai savo apy 
gardos apylinkių valdyboms ir 
seniūnams apie suvažiavimo 
laiką, vietą ir darbų tvarką. 
36. Apygardos suvažiavimą 

pradeda apygardos valdy
bos pirmininkas. Suvažia
vimui vadovauja ir jo dar
bus tvarko suvažiavimo iš
rinktas prezidiumas.
Apygardos suvažiavimas 
taria paprasta dalyvaujan
čių balsų dauguma.

38. Apygardos valdyba renka
ma vieneriems metams, ją 
sudaro ne mažiau kaip pen
ki nariai: pirimininkas, du 
jo pavaduotojai, sekreto
rius ir iždininkas ir trys 
kandidatai.
Nukelta į 3-čią puslapį.

37.

tiems, turintiems kitus įsitiki
nimus.

Mes žinome, kad partinis fa 
natizmas, kaip ir religinis, ar
ba antireliginis, yra aklas ir ne 
atlaidus. Dėl to kyla nesantai
kos ir karai. Dėl jo kraujuoja 
ne vienų mūsų Brangi Tėvy
nė. Bet mes tvirtai, kaip laikė
mės, taip ir laikysimės nepai ti
nes ir nesrovinės krypties ir ly 
giomis vertiname ir vertinsime 
visus lietuvius patriotus nežiū
rint to, kokią tikybą jie išpa
žįsta, koĮkiai partijai priklauso 
ar visai jokiai partijai nepri
klauso, — jeigu jie laiko save 
lietuviais ir nepripažįsta bet ko 
kios Lietuvos okupacijos. 
Mums brangus yra kiekvienas 
geras lietuvis ir mes jo įsitikini 
mus gerbiame ir gerbsime. Jo
kios prievartos — nei medžia
ginės, nei moralinės — mes ne 
pripažįstame ir nepripažinsime.

Toks yra mūsų atsakymas.

NNS komisijos sprendi
mas, kuriuo panaikinamas 
K. L. B. centro valdybos 
nutarimas dėl pripažinimo 
nepilnateisiu lietuviu, turi 
būti ne vėliau kaip per dvi 
savaites nuo sprendimo die 
nos pranešamas per K. L. 
B. centro valdybą atitinka 
mai apylinkės valdybai.
Bendruomenės apylinkei 
vadovauti yra apylinkės 
valdyba.

Ji:
a. vykdo apylinkės susirin- . 

kimų nutarimus;
organizuoja lietuvių tau
tinio auklėjimo bei švieti
mo įstaigas ir rūpinasi jas 
išlaikyti;
organizuoja akciją kovai 
dėl Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės atstaty
mo ;
rūpinasi apylinkės kultū
rine r socialine veikla.
moraliai ir materialiai re
mia lietuvius nelaimės at
veju;
organizuoja lietuvių trem 
tinių paramą ir rūpinasi 
jų atkėlimu Kanadon;

g. rūpinasi lietuvių vardo 
orumu;

n. lenką tautinio solidarumo 
įnašus;

i. atstovauja lietuvių reika-

b.

c.

d.

e.

f.

Ir „Vilnis“ turi šventų dalykų. i
„Vilnis“ šventenybių nepri- : 

pažįsta. Bet, pasirodo, tiktai 
kitiems, o pati sau jų turi. Da
bar ji skelbia savo šventą dar- ' 
bą: rinkti jos prenumeratą. . .

79 dol. negerai, o 13 dol. gerai?
Komunistų „Viinis“ apraši

nėja vieno Amerikos senuko 
skundą, kad jis gaunąs tiktai 
79 dolerius pensijos.

Tiesa, 79 dol. nėra didelė pen 
sija, bet iš jos gyventi galima 
ir badauti nereikia. O kaip gi 
gyvena Lietuvos kolchozinin- 
kai, kurie per mėnesį teuždir
ba tiktai 13 dolerių?

Keista ta „Vilnis“ : ji mato, 
kad sunku Amerikoj gyventi 
su 79 doleriais, bet nemato, 
kaip Lietuvos žmonės turi gy 
venti su 13 dolerių.

Džiaugsmas per ašaras.
„Vilnis” aprašinėja, kad 

Utenos „Aušros“ kolūkyje 
esanti įsteigta krautuvėlė, ku
rioje yra medvilninių audinių 
ir šiokių tokių prekių. . . Tai 
bent džiaugsmas, kad krautu
vėlėje atsirado šiek tiek pre
kių. . . Tikrai tarybinis džiaugs 
mas.

Pas mus prekėmis užversti 
sandėliai, užverstos krautuvės. 
Ir kas tai do fenomenas, kad 
dėl to kas rašytų koresponden
cijas. Matyti, kad sovietuose 
tas džiaugsmas eina per aša
ras. Kai nieiKO nėra, o čia šis 
tas atsiranda, tai ir džiaugiasi 
žmonės.

Oi, okupantai kietuose na
guose laiko kolchozininkus. Ta 
dėl kai kokį menkniekį kyšteri, 
jau žmonės džiaugiasi ir padė
kos telegramas rašo Stalinui.

Bliumo byla ir komunistai.
„LB“ gardžiuojasi Bliumo 

byla. Aprašinėdamas ,kaip na
ciai klastojo bylas, jis sąmonin 

■ gai „užmiršta“, kad Maskvos

komunistai taip pat klastojo by 
las savo priešininkų. Gal „L 
B“ paaiškins, kuo gi komunis
tų klastos bylos skiriasi nuo na 
cių klastos bylų?

„Gelbėkime, gelbėkime“, 
bet nuo ko?

Visa (komunistų spauda rėk
te rėkia: „Gelbėkime Andrulį, 
gelbėkime.“ Bet gi nuo ko jį 
reikia gelbėti?

Pats Andrulis sako ir rašo, 
kad Sovietuose tikras rojus. 
Nėr gi laimingesnės šalies kaip 
Sovietai. Tai nuo ko gi Andru 
lį reikia gelbėti, ar nuo tos lai
mingos salies, kurion jį depor
tuos? Ar Andrulis netiki tuo, 
ką pats sako ir rašo?

Pasakos apie sovietines
Jas kartais pasakoja 

nistinė spauda, šiomis

unijas, 
komu- 

____  .. dieno
mis vieną pasaką apie soviiį* [', ■ 
nes „unijas“ papasakojo i? 
„Vilnis“.

Betgi Sovietuose jokių unijų - 
nėra. Ir nė kada jos nedaro su C 
- ažiavimų ir niekad jos nepa- 
leiškia savo nusistatymų.

Sovietuose yra tiktai valsty
binės įstaigos bei įmonės ir yra 
jų valdininkai, kurie privalo pil 
dyti tai, ką įsako valdžia. O 
vietiniai komitetai privalo pa
dėti įstaigos arba įmonės vedė
jui vykdyti tai, kas valdžios įsa 
kyta. O valdžiai įsakymus duo 
da komunistų partija. Tokios 
tai sovietinės „unijos“...

Pikietinė gaida...
Kilikevičius, parvykęs iš la

bai sėkmingo, kaip jis rašo, 
„Liaudies Balso“ pikniko iš 
Montre"’ , kaip užvedė pikie- 

. tinę gaidą, tai taip jau kelintas 
„L. B.“ numeris vis tebetrau
kia. Tuo „LB“ siekia rekordo 
prieš „Vilnį” kuri taip pat 
traukia tą pikietinę gaidą...

Pažiūrėsime, kas išeis čem
pionu. . .

Mandrapypku.
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URUGUAJAUS 
AKTUALIJOS

Rašo A. Gumbaragis.
Kad Uruguayans respubliko

je leidžiama laisvai veikti ko
munistų partijai ir ši respubli
ka savo konstitucija ir savo 
vidaus tvarka garantuoja pil
nutėlę laisvę, tai faktas. Bet 
kiek tiesos yra tame, kad res
publikos sostinė yra komunis
tų centras, tai parodo faktai: 
čia prieš porą mėnesių imtasi 
registruoti visus respublikoje 
gyvenančius komunistus. Tas 
ypatingai pritaikyta ateiviams 
— už tai dabar mūsų koloni
jos bolševįkėliai su savo „Dar
bu“ ir „Kultuve“ ėmė labai 
nervintis.

• • •
Rugpjūčio m. paskutinėmis 

dienomis pasirodė nauja „Lais 
voji Lietuva“.

Lietuviškai spaudai čia yra 
labai sunkus kdlias. Kai „Pie
tų Amerikos Lietuvis“ pasiro
do kas 2 ar 3 mėnesius, o „Lais 
voji Lietuva“ “ vieną ar du 
kart per metus. Komunistų lie
tuviškai spausdinamas „Dar
bas“ ir „Kultuvė“, pasirodo 
punktualiai, nes mūsų brolių 
krauju apšlakstytų pinigų ne
trūksta.

• • u
Rugpjūčio m. 25 d. visoje 

respublikoje buvo švenčiama 
125 metai Uruguajaus nepri
klausomybės paskelbimo sukak 
t avės.

Ta proga Uruguajaus Lietu
vių Taryba pasveikino raštu 
Uruguajaus Respublikos pre
zidentą Luis Batile Berres ir 
vidaus bei užsienio reikalų mi 
nisterius.

Prieš trejetą mėnesių Urugu 
ajaus sostinės Montevideo gat
vės buvo nulipintos dideliais 
plakatais, raginančiais gyven
tojus pasirašyti taip vadinamą 
„Stocholmo taikos peticiją“.

Ramūs Uruguajaus gyvento 
jai, dideli demokratai ir taikos 
šalininkai, be gilesnio apsisvars 
tymo greit pasirašė tūkstan
čiais, bet dabai paašikėjo, kad 
tai komunistų manevras, todėl 
šie pasirašiusieji ėmė atšauki
nėti savo parašus per spaudą, 
taip pat tūkstančiais, o dabar 
pasirodžiusieji parašų rinkėjai, 
vejami su pasipiktinimu.

• ♦ •
Artėjant krašto rinkimams, 

kurie įvyks šių metų lapkričio 
26 dieną, /isoje Uruguajaus 
teritorijoje vyksta stipri politi
nė agitacija.

Rugpjūčio 22 d. komunistų 
partijos lideris Eugenio Gomez 
ir parlamento atstovas Enrigue 
Rodriguez nuvyko į netolimą 
nuo sostinės provincijos Trein 
te J Tres miestą padaryti savo 
rinkiminės propagandos.

To miesto vienoje aikštėje

Kaip lietuviai gyvena
LIETUVIAI ANGLIJOS HORIZONTUOSEUžsiprašė parašyti nekrologą.

Nei man, nei tau gerb. skai
tytojau tikriausiai ligšiol nete
ko girdėti, kad jaunas, stiprus 
kaip ąžuolas, vyras susirūpin
tų savo būsimos mirties nekro
logo paskelbimu spaudoje. Ta 
čiau šiais laikais ir tokių daly
kų pasitaiko. Neseniai mane 
aplankė geras Lietuvoje buvęs 
pažįstamas, kuris dabar įsivaiz 
duoja, kad jį kiekviename 
žingsnyje komunistai pasiruo
šę nugalabyti. Anksčiau buvo

CBC radijaus programų direk
torius H. J. Boyle, kuris pla- 
. . nuoja žiemos programą. . .

buvo pakelta tribūna. Kai Uru 
guajaus komunistų lyderiai su 
lipo į ją pasakyti prakalbos, su 
sirinkusi publiįka ėmė šaukti: 
„Šalin komunizmas!“, „Šalin 
Sovietų imperializmas“ ir nu- 
būnos. Kad išvengus publikos 
aštresnio reagavimo, policija 
prašė kmunistų vadus nuo tn- 
turėjo juos apsupti, susodinti į 
automobilius ir palydėti iki jų 
būstinės.

Dabar vietos spauda ir stato
klausimą, kaip pasielgtų polici 
ja Sovietų Rusijoje, jei ten ko
kia nors opozicinė partija ban
dytų daryti savo propagandą?

Po šio nepavykusio bandymo 
jie mėgino naujai rizikuoti, ki
tame provincianiame mieste. Šį 
kartą Melo mieste. Ten pakė
lę tribūną, bandė padaryti di
delį mitingą dalyvaujant parla
mento atstovui Rodrignez, bet 
ir čia nudegta.

Kai kalbėtojas užlipo į tribū 
ną, publiįka jį sutiko švilpimu 
ir staigiai ėmė bombarduoti 
kiaušiniais ir apelsinais. Ne
spėjęs pasakyti nei poros saki
nių, kalbėtojas tuoj buvo nuso
dintas nuo tribūnos ir apsau
gotas policijos, o jo partijos 
raudona su pjautuvu ir kūju 
vėliava buvo suplėšyta ir su
mindyta. Studentai iškėlę vals 
tybinę vėliavą, sudarė milžiniš

užaliarmavęs net lietuviškąsias 
institucijas dėl „komunistų“ 
veiklos Selby hotesyje. Į tai 
buvo atkreiptas dėmesys ir rei
kalas išaiškintas, tačiau nieko 
panašaus į „komunistų“ veik
lą neradus, viskas taip ir pasi
baigė lietuvių tarpe.. Dabar į 
jo išdirbinėjamus pokštus nie
kas net dėmesio nekreipia. 
„Tragiškojo jo mirties nekrolo 
go tikriausiai nereikės rašyti, 
nes jokie pavojai jo gyvybei ne 
gręsia.

Kitas vyras, žiūrint į išvaiz
dą, be jokio priekaišto. Tačiau 
išsikalbėjus, tuoj pastebimas 
galvosenos šlubavimas. Visuo 
met vaidina detektyvą, būk ką 
jis sekąs ar aiškinąs. . . Mėgi
na įtikinti, kad su tuo ar kitu 
Lietuvos ministeriu turi glau
dų ryšį. Neretai jam pažįsta
mą ar nepažįstamą žmogų „pa
kriksima“ komunistu.

Tokių pavyzdžių būtų gali
ma priskaityti ir daugiau.

Gal ne vienas pasakys, tai 
kas čia įdomaus. Tai nenor
malaus protavimo išdaigos. 
Kaip bebūtų, bet dalykas yia 
rimtas. Abu minėtieji vyrai bu

Ką manifestaciją, miesto gatvė
mis, o policija turėjo didelį rū
pesnį, kad jie neprieitų prie šių 
ir juos saugojo pusantros va
landos, vietos komunistų parti 
jos patalpose.

* *
Laikinasis Uruguajaus Lie

tuvių Bendruomenės Organiza 
cinis Komitetas ėmė stipriai 
veikti nors komunistų „Dal
bas“ su „Kultuve“ stengiasi 
visokeriopai kenkti. 

CBC transkanadinės radijaus sistemos priešmokyklinio 
amžiaus vaikams programos vedėja D. J. Goulding su 
savo vaikais, kurių dainas ir pasakojimus girdi visos Ka
nados vaikai.

vo korektiški ir pavyzdingi, ta 
čiau sunkiuose tremties gyve
nimo vingiuose, nervai nebeat- 
iaikė. . . Būtina skubi atatin
kama medicinos pagalba, nes 
laikas bėga, nervai ir toliau irs 
ta ir senatvę gaii labai liūdno
se apystovose užbaigti.

J. J-tis.
Audra kavos puodelyje.

Amerikoje leidžiamas savait 
rastis „Keleivis“ Nr. 33, įsidė
jo BALF'o apyskaitą už š. m. 
liepos mėn. Minėtoje apyskai
toje sakoma, kad tiesioginei 
šaipai lietuviams Anglijoje per 
liepos mėn. išmokėta $ 4.545. 
00. Tai tikrai didelė suma, iš 
kurios gėrybėmis ar pinigais 
būtų galima sušelpti nemaža 
šelptinų tautiečių. Tačiau Aug 
lijoje BALF'o parama, bemaž 
kaip ir nejuntama. Tiesa, senų 
susidėvėjusių rūbų ir avalynės 
galima gauti, maži vaikai gau
na prausimuisi muilo „Swan“ 
gabaliuką. Kartais tai vienur 
tai kitur užregistruojamas Ca
re gautas maisto pakietėlis. 
Tarp skelbiamų didelių doleri
nių sumų ir esamos praktikoje 
šalpos gaunasi didžiausias kont 
įastas. Žmonės tai skaityda
mi daro įvairiausias išvadas,
tarpusavyje kelia „audras“ ir 
piktinai. Reikalas būtų aiškus 
jei nors kartą „Br. Lietuvyje“ 
BALF'o įgaliotinis Anglijoje, 
padarytų nors siaurą BALF'o 
šalpos apžvalgą Anglijoje.

J. J-tis.
Piatęstas lietuvių registracijos 

laikas.
Lietuvių Sąjunga vykdžiusi 

gyv. D. Britanijoje lietuvių su 
rašymą, buvo nusistačii^i tą

kitur
darbą baigti iki rugsėjo mėn. 1
d., tačiau ligi to laiko nesuspė
ta, tada surašymo terminas 
prailgintas iki lapkričio mėn. 1
d.

Tačiau abejotina, ar visus 
lietuvius pavyks surašyti, nes 
pavieniai išsklidę ar spikūrę šei 
mas su kitataučiais, net vengia 
tos registracijos. Taip neturė
tų būti, tačiau nei prie geriau
sių norų kiekvieną nejtikinsi ir 
nesurasi kur nors „užsikonser
vavusiai“ gyvenentį. J. J-tis.

Dainininkė Juliette, kuri pra
ėjusią vasarą daug dainavę iŠ 

CBC Vancouverio.

Gyvenimas teorijoje ir 
praktikoje.

Teorijoje ir komunizmas yra 
skaistus, kaip angelas, bet prak 
tikoje, kas jį ant savo kailio 
patyrė, pasakys, kad yra šim
tą kartų baisesnis už įsivaizduo 
jamą velnią. Panašūs reikalai 
klostosi n mūsų gyvenime, 
šiandien daugelis dedasi karš
tais tėvynės patriotais, skelbia 
tėvynės laisvinimo idėjas, lie
tuviškus solidarumo principus. 
Pasiklausus tokį, kiekvienas pa 
sakys, kad tai kalba tėvynės sū 
us Nr. 1. Tačiau praktikoje su 

jais susidūrus, Tautos Fondui 
ar kt. lietuvių reikalams teski
ria tik kukliausius penus. O, 
jų proklamuojamas tautinis so
lidarumas? Nemaža tokių gar 
bingųjų tautiečių turi įsigiję na 
melius. Apsigyvenę pas juos 
Įvairių tautų žmonės. Tačiau 
kiek beldžiasi į jų sąžinę lietu
vių motinų su kūdikiais, bet 
jos neranda vietos jų pastogė
se.

Neužtenka svaidytis tuščiais 
ir gražiais žodžiais? Reikia re
aliai suprasti lietuvių solidaru
mą?

TAUTIEČIAI, rašykime iŠ 
kiekvienos Kanados vietovės 
apie lietuvių gyvenimą, sąly 
gas, darbus, atyginimus, rū
pesčius, KLB organizavimosi 
eigą ir tt. Rašykime taip, kaų 
mokame.

KAIP SEKASI KENGŪRŲ 
ŽEMĖJE.

Rašo A. Gauiia.
Nors ir nedaug ką pirmųjų 

dienų atvykėlis arba naujasis 
australietis tegali rašyti apie 
Št kraštą, nes palyginus jis yra 
visiškai skirtingas, ir tą junti 
visose gyvenimo srityse.

Gyvenamieji namai gražiai 
pastatyti, dauguma papuošti 
darželiais. Pasirodo, kad čia, 
pietuose, Melbourne mieste, žie 
mą užtektinai šalta, bet vasarą, 
ypač mano atvykimo metu, kli
matas panašus į Brazilijos.

Australija, kaip matos, ple
čia savo stiprią industriją, ko 
nepastebėjau Pietų Afrikoje; 
todėl jaučiamas didelis trūku- 
mass darbininkų, o darbas ap
mokamas neprastai. Todėl, kai 
bant, apie darbą, gal būt, ši 
„Kengūrų žemė“ yra viena pa
saulyje vieta, kur paprasčiau
sio darbininko atlyginimas ma
žai kuo skiriasi nuo kvalifikuo 
to darbininko. Neturįs amato 
žmogus, fabrike uždirba nuo 7 
iki 13 svarų savaitėje, o už pi a 
gyvenimą sumoka nuo 2,5 iki 
3 svarų. Tokiu būdu toks ne
kvalifikuotas darbininkas, per 
mėnesį lailko gali įsigyti neblo 
gą kostiumą.

Australijoj darbininkas yra 
apsaugotas nuo visokių nelai
mių. Atleisti be priežasties iš 
darbo —nevalia. Pagaliau, dar 
bininko niekas ir neatleidžia, 
nes jo darbas yra įvertintas, o 
toks trūkumas darbo rankų. Pa 
vyzdžiui aš vos buvau atvykęs 
tik tris dienas, ir metų pabai
goje, kuomet visi fabrikai už
daryti, nes darbininkai buvo ga 
vę trijų savaičių apmokamas 
atostogas, darbą gavau be sun
kumo.

Be to, šioj šalyje darbininkai 
gerai organizuoti: turi stiprius 
sindikatus, kuriems priklauso 
visi, nes nepriklausydamas 
dikatui — negausi darbo. Aiš 
ku, tam tikrais atvejais daroma 
išimtis, kuria ir aš pasinaudo
jau. Jei sindikatas paskelbė 
streiką, tai — nori, ar nenori 
— turi nedirbti. Tokį streiką 
jau mačiau pirmą dieną. Lai
vas priplaukė prie uosto kran
tinės ir patys keleiviai turėjo 
išsinešti savo bagažą, nes kro
vėjai buvo sustreikavę.

Gal dėl to Australija kol kas 
neturi luomų. Gyventojai ma
žai tesiskiria vienas nuo kito: 
inteligentas turi tokią pat ver
tę, kaip darbininkas — abu, 
daugumoje, turi po nuosavą gy 
venamą namą, ir neretai važinė 
ja savo mašina; abu sotūs ir 
myli sportą. Gal dėl to austra- 
iiečiai yra tvirto sudėjimo ir pa 
sižymi mandagumu: — duoda 
mas ir imdamas visuomet tau 
neužmirš padėkoti. Dabar mo
linuos anglų kalbos. („Ž.“).
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giausia baisų gavęs kandi
datas.

45. Apygardos valdybos būsti
nę nustato apygardos su
važiavimas.

46. Apygardos valdybos dispo 
nuojamam turtui ir atskai
tomybei patikrinti yra apy 
gardos kontrolės komisija.

47. Kontrolės komisiją apygai
dos suvažiavimas renka iš 
jo dalyvių vieneriems me
tams. Ją sudaro trys na
riai ir trys kandidatai.

48. Šio statuto 46 str. minėtą 
turtą ii atskaitomybę kont 
rolės komisija tikrina bent 
kartą per metus. Kiekvie
nam tikrinimui surašomas 
aktas.

49. Reikalui esant papildyk 
kontroles komisijos sudėtį, 
atitinamai taikomas šio sta 
tuto 44 str.

50. Apygarda gali būti likvi
duojama dviem trečdaliais 
apygardos suvažiavimo da
lyvių balsų dauguma.

Likvidacijai pravesti apygar 
dos suvažiavimas renka trijų 
narių likvidacinę komisiją.
51. Apygardą lividavus, jos tur 

tas ir dokumentai perduo
dami K. L. B. centro valdy 
bai.

4. BENDRUOMENĖS 
TARYBA

52. Vyriausias K. L. B. tvai- 
kytojas yra K. L. B. tary 
ba.

Ji:
a. nustato ir keičia K. L. B. 

statutą;

Atkelta iš 2 pusi.
.39. Apygardos valdyba:

a. prižiūri, derina ir skatina 
apylinkių veiklą;

t), atstovauja apygardos lie
tuviams vietos valdžios ir 
privatinėse įstaigose.

c. organizuoja apygardos su 
telktinę akciją kovai dėl 
Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atstatymo;

d. parengia ir pateikia K. L. 
B. centro valdybai tvirtin 
ti apygardos sąmatą ir 
apygardos kontrolės ko
misijos patikrintą sąma
tos vykdymo apyskaitą.

40. Apygardos valdybos nariai 
pareigomis pasiskirsto su
sirinkę pirmo posėdžio.

41. Apygardos valdybos posė
dis neviešas ir jis teisėtas 
dalyvaujant daugiau kaip 
pusei jos narių, įskaitant 
valdybos pirmininką arba, 
jam negalint, jo pavaduo
toją.
Apygardos valdyba taria 
paprasta balsų dauguma. 
Balsams pasidalinus lygio
mis, nusveria pirmininko 
balsas.

43. Apygardos valdybos posė
džio rašomas protokolas. 
Jis perskaitomas sekančia- 
čiame posėdyje ir pasirašo
mas pirmininko ir sekreto
riaus. z

44. Apygardos valdybos nariui 
dėl kurių nors priežasčių 
nustojus būti valdybos na
riu, jo vieton įeina dau

b. renka K. L. B. atšovus į 
Pasaulio Lietuvių Bend- 
druomenės Seimą;

c. renka K. L. B. centro vai 
dybą, centro kontrolės ko 
misiją ir Nesusiprati
mams ir skundams spręs
ti komisiją;

d. nustato K. L. B. centro 
organų būstinę;

e. nustato K. L. B. nariams 
tautinio solidarumo įnašo 
normą;

f. leidžia įvairioms gyveni
mo sritims taisykles;

g. nustato K. L. B. veikiai 
bendrąsias gaires ir pasi
sako bendrais Lietuvių 
Tautos reikalais;

h. tvirtina K. L. B. centro 
valdybos sąmatą ir cent- 
rokontrolės komisijos pa
tikrintą sąmatos vykdy
mo apyskaitą;

i. taria kitus Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Vyr. 
Valdybos, K. L. B. cent
ro valdybos, centro kont
rolės komisijos ar tary
bos narių siūlymus.

53. K. L. B. tarybą sudaro pil
nateisių Kanados lietuvių 
tiesioginiu ir slaptu balsa
vimu dvejiems metams 
rinkti atstovai.

y Į K. L. B. tarybą gali bū
ti renkamas kiekvienas pil 
nateisis Kanados lietuvis 
ne jaunesnis kaip 21 metų.

o5. Nuo kiekvieno pilno 500 
lietuvių gyventojų skai
čiaus renkamas vienas ats
tovas ir nuo likučio ne ma
žesnio kaip 300 amenų ren
kamas dar kitas atstovas.

56. Atstovams rinkti lietuvių

gyvenamos vietovės su
skirstomos į rinkimų apy
gardas. Jų ribas ir kiekvie 
nai apygardai rinktinų ats
tovų kiekį nustato K. L. B. 
taryba arba jai pavedus 
centro valdyba, pagal tos 
vietoves gyvenančių lietu
vių skaičių.

57. Į K. L. B. tarybą rinktinų 
atstovų kandidatus turi tei 
sę išstatyti savo apygardo
je kiekviena 3 pilnateisių 
lietuvių grupė.

Keliose apygardose išstaty
tas kandidatu tas pats asmuo 
gali būti renkamas apstovu vie 
noje apygardoje, jo paties pa
sirinkimu.
58. Apygardoje laikomi išrink

tais atstovais daugiausil iš 
eilės balsų gavę kandidatai.

59. Kandidatų išstatymo ir ats 
tovų rinkimo tvarką nusta
to K. L. B. taryba atskiro
mis taisyklėmis.

60. K. L. B. taryba paprasto
sios sesijos šaukia centro 
valdybą kartą per metus, 
pranešdama K. L. B. apy- 
linkimės prieš mėnesį sesi
jos laiką, vietą ir darbų 
tvarką.

61. K. L. B. centro kontrolės 
komisijai ar % tarybos na
rių raštu pasiūlius ir svars 
tytinus dalykus nuiodžius, 
centro valdyba turi ne vė
liau kaip per keturias sa
vaites siūlymą gavus su
šaukti tarybą nepaprasto
sios sesijos.

62. K. L. B. taryįos sesija 
įvyksta susirinkus ne ma
žiau kaip pusei tarybos na 
rių.

B. tarybai tvirtinti savo 
sąmatą ir centro kontro
lės komisijos patikrintą są 
matos vykdymo apyskai
tą;

k. vykdo K. L. B. tarybos 
nutarimus;

l. vykdo kitus šio statuto ar 
Pasaulio Lietuvių Bend-

menės Vyr. Valdybos pa- 
pavestus uždavinius.

67. Centro valdyba renkama 
vieneriem metam. Ją suda 
ro nemažiau kaip devyni na 
riai: pirmininkas, du jo pa
vaduotojai, du sekretoriai, 
iždininkas ir trys valdybos 
nariai, ir ne mažiau kaip 
penki kandidatai.

68. Centro valdybos nariu ga
li būti kiekvienas Kanados 
pilnateisis lietuvis ne jau
nesnis kaip 21 metų.

69. Centro valdybos nariai pa
reigomis ir darbų sritimis 
pasiskirsto susirinkę pir
mo posėdžio.

70. Centro valdybos posėdis 
neviešas ir jis teisėtas da
lyvaujant daugiąu kaip pu
sei jos narių, įskaitant val
dybos pirmininką ar jo pa
vaduotoją.

71. Posėdžio kviečia centro vai 
dybos pirmininkas arba 
jam negalint jo pavaduo
tojas, reikalui esant. TJ-ims 
centro valdybos nariams ar 
centro kontrolės komisijai 
raštu pareikalavus ir nuro
džius svarstytinus dalykus, 
per septynias dienas pirmi 
ninkas ar jo pavaduotojas 
turi sukviesti posėdžio.

(Nukelta į 7 psl.)

63. K. L. B. tarybos sesiją pra 
deda centro valdybos pir
mininkas. Sesijai vadovau 
ja ir jos darbus tvarko ta
rybos išrinktas prezidiumas 
ir komisijos.

64. K. L. B. tarybos posėdžiai 
gali būti vieši ir nevieši.

65. K. L. B. taryba taria pa
prasta dalyvaujančių narių 
balsų dauguma.

5. CENTRO VALDYBA
66. K. L B. veiklai organizuo

ti ir vadovauti yra centro 
valdyba.

Ji:
a. prižiūri ir ipstruktuoja 

apylinkių ir apygardų 
veiklą;

b. rūpinasi lietuvybe ir lie
tuvių vardo orumu;

c. vadovauja kultūrinei, 
švietimo ir socialinei veik 
lai;

d. siekia įgyvendinti šio sta
tuto 4 str. išvardintus tiks 
lūs;

e. atsovauja lietuvių reika
lams Kanados valdžios įs 
taigose bei kitose institu
cijose ;

f. rūpinasi K. L. B. lėšomis 
ir organizuoja aukų va
jus;

g. vadovauja Kanados lietu 
vių registracijai ir tvarko 
lietuvių centro kaitoteką;

h. tvirtina apygardų sąma
tas ir sąmatų vykdymo 
apyskaitas;

i. palaiko ryšius su kitomis 
tautomis bei su lietuvių 
organizacijomis Kanodoje 
ir kitose šalyse.

j. parengia ir pateikia K. L.
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„Padūkimas gyventi”
RAŠO DR. G. I. ŽIDONYTĖ.

John O'Hara. The Rage to 
live — (Random House, New 
York, 1949) — prieš metus pa 
sirodęs amerikiečio romanas— 
apima amerikoniškos visuome
nės šio šimtmečio gyvenimą. 
Jame aprašytosios epochos so
cialinė chronika, pindamosi su 
asmeniškais veikėju išgyveni
mais, tęsiasi iki paskutiniausių 
laikų. Veikale gvildenamas 
įvairių luomų gyvenimas vie
name Pensilvanijos mieste — 
Fort Penn, — kuris tačiau pil
nai pavaizduoja visos Ameri
kos jaunatvišką augimą ir su 
juo susijusias problemas. Fort 
Penn miestas, su savo Įvairia
spalviu politiniu ir ekonomi
niu gyvenimu, savo spauda, so 
dalinių santykių aktyvumu, ka 
pitalistinių šeimų galvosena, 
priėmimais, vaišėmis, veidmai- 
ningunrti, snobizmu. . . sudaro 
veikalo foną, prie {kurie de i- 
nasi esminiai romano veikėjai. 
Caldwell šeima — Fort Penn 
miesto didžturčiai (,,creme de 
la creme'1), kurių turtai ir įta
ka pridengia visa tai, kas že
mesnėje visuomenės klasėje 
būtų laikoma skandalinga.

Grace Tate — ištekėjusi 
Caldwell‘ių duktė — yra dra
matinis simbolis šios jaunosios 
kartos, kuriai „padūkimas gy
venti“ yra aukščiausias gyveni 
mo tikslas. Grace yra graži, 
temparamentinga moteris, nie
kad nesigailinti to, ką savo aist 
rų padūkimu papildo. Ji tik
rai nori išsemti iš gyvenimo vi 
sa, ką jis malonaus gali duoti, 
ir nuo pat ankstyviosios jau
nystės, slapčiomis, godžiai ge
ria svaigiąją žemiškų džiaugs
mų taurę. Ji yra liberali savo 
ir kitų moralės atžvilgiu, ta
čiau savo šeimos dominuojan
čią padėtį visuomenėje vertina 
labjau už viską. Stipria savo 
valia, šaltu protu ir drąsa, ji 
išlaiko puikią pusiausvyrą tarp 
savęs ir visuomenės, ąiai pasta
rajai teatidengdama tik nedide- 
lę savo sielos dalelę. Miršta 
vyras, sūnus, meilužis — Gra
ce Caldwell-Pate kiekvienu at
sitikimu lieka šalta ir santūri, 
nes to reikalauja jos ir jos vai
kų didybė. Viešame skanda
le, kur išnervuota „konkuren
tė“ paleidžia į Grace keletą šū 
vių, tačiau nepataiko, ši pasta
roj’ neparodo nė mažiausio su
sijaudinimo, nuduodama, kad 
mirtis jai nieko nereiškia.

Sidney Tlate-Grace Coldwell 
vyras — puikiai primintų Char 
les Bovary savo akla meile žmo 
nai, jeigu jis nebūtų apdovano 
tas didesniu intelektu bei giles 
niu žmonių ir aplinkumos paži

nimu, kas jį nuo to nedcAingo 
vaidmens apsaugo. Kaip ir 
Grace jis yra ryškus, stiprus 
veikalo personažas, natūraliai 
einąs per gyvenimą, ir, paga
liau, stoiškai mirštąs modernia 
liga (polyomyelitis). Veika
las įdomus, vaizdingas, pilnas. 
Gal kiek per ilgas, per daug ja
me socialinės chronikos, pasi
kalbėjimų, kurie tačiau, po au
toriaus gyva plunksna, nenusi
bosta. Visi Caldwell-Tate šei 
mos lankytojai, bičiuliai-ės, 
įvairių profesijų miesto parei
gūnai, yra įdomūs, charakterm 
gi J. O’Hara veikalo tipai, ku
rie sudaro judrų, spplvingą 
amerikietiškos inteligentijos 
vaizdą.

Pridėkime, kad autorius turi 
tikslų žodį, nesivaržo nuogai 
piešti intymaus gyvenimo mo
mentus. Iš veikalo matyti jo 
plati erudicija, apimanti įvai
rias visuomeninio gyvenimo 
sritis ir gilus, skrupulingai aky 
lūs žvilgsnis į žmogaus psicho 
loginę Būseną.

Visos šios savybės „Padūki
mas gyventi“ knygos autorių 
skiria į neabejotinai pirmaeilių 
Amerikos rašytojų tarpą.

NAUJI RAŠTAI
APAŠTALO JONO EVAN 

GELI JA. Lietuvių Misijos 
Draugijos leidinys. Chicago, 
USA. Leidinys iliustruotas.

Marshall Mosley, D. D, 7 
DALYKAI, KURIUOS TU
RĖTUMEI ŽINOTI. Lietuvių 
Misijos Draugijos leidinys. 
Chicago, Ill. USA.

„TĖVŲ KELIAS“. Mėne
sinis katalikiškas leidinys, iš
eina Venezueloje. Adresas: 
Colegio Salesiano, Apartado 
369, Caracas, Venezuela.

„ŠVYTURYS“. Mėnesinis 
dvasinio turinio žurnalas, 98 
nr. Adresas: „Švyturys“ (The 
Beacon), P. O. Box 488, Chica 
go 90, 111., USA.

Vladas Kirlys - Žvagulis. 
KRAUJAS IR KERŠTAS. 
Novelės. Viso 12 novelių. Jos 
buvo išleistos Lietuvoje, bet da 
bar Brazilijos „Žinios“, pasiry 
žusios leisti literatūros veika
lus, pirmuoju pasirinko V. Kir- 
lio-Žvagucio noveles „Kraujas 
ir kerštas“. Išleista 1000 eg
zempliorių. Adresas: Avenida 
Tiradentes, Sao Paulo, Brazil. 
Kaina leidinio nepažymėta.

Kun. Kazys Mažutis. DI
DŽIOSIOS GRUMTYNĖS. 
Spausta Vokietijoje, Diepholze. 
Tiražas: 1000 egzempliorių. 
Galima gauti adresu: „Darbi
ninkas“, 366 W. Broadway, So.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Augustaityte - Vaičiūniene
IŠSILAISVINIMAS

Paleido aušra raėlynbangė 
Upes iš rankovių plačių. . . 
Šviesa kaspinais susirangė 
Ik žemės visų pakraščių.

Pajuodavę mūrai suskilo 
Įgriuvo stogai debesų. . . 
Viršum violetinio šilo 
Pulkai mėlynmargių žąsų.

Kiekviens čia save pamatė 
Paieinant kalneliais lėkštais...
Žėruoja iš kelmo gyvatė 
Šarvais sidabru ataustais.

Žavėjantis burtas nukrito 
Į kvepiantį lauką sėjos.
Ant lapo šermukšnio karpyto, 
Ant veido kančios nebylios.

Pražydusią imsi krivulę
Ir eisi pasveikint aušras. . .
Ką užpūtė naktys užgulę , 
Diena žydraakė suras.

NURIMS PAMAŽI
Šaukia žemė į lauaą artoją, 
Šaukia dirvos auksinės sęjos. .. 
Debesimis perkūnas atjoja 
Ir suprunkščia rytais nedėlios.

Tik tavęs, mano mielas lietuvi, 
Nieks nekviečia gyventi pradėt. 
Tau neparneša žemė lauktuvių 
Ir neateina keliu palydėt.

Tu žiūri į patvinusią upę, 
Kaip jos vandenys skuba namo. 
SudrasKyta būre įsisupę 
Miršta dienos kelių tolumoj.

Ji subėgs vėl į Įprastą vagą, 
Bus tyra ir srauni ir graži. 
Nors širdis tavo ilgesiu dega, 
Ant šio kranto nurims pamaži.

Boston, Mass., USA. Kaina 
nepažymėta. Leidinyje auto
rius nagrinėja sąvokas: buržu
azija, kapitalizmas, liberaliz
mas, proletariatas, krikščiony
bė, komunizmas, socializmas ir 
daro išvadas: Žvilgsnis į ateiti.

LIETUVIŲ KALBOS 
VADOVAS.

Ilgai lauktoji knyga, kokios 
nebuvo ir neprijklausomoje Lie 
tuvoje, jau yra išėjusi iš spau
dos; jau įrišta ir jau paruošta 
ekspedijuoti.

Visi, kas to svarbaus leidi
nio prenumeratą apsimokėjo, 
netrukus jį gaus, nes Lietuvių 
Kalbos Vadovas bus siuntinė
jamas tiems, kurie apsimokėjo 
prenumeratą.

Lietuvių Kalbos Vadovas 
ekspedijuojamas iš Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės būsti
nės, kuri iš Miuncheno dabar 
perkelta į Anglų zoną: (21a) 
Bad Salzuflen, Baumstr. 17. 
Lietuvių Kalbos Vadovą gali
ma užsisakyti per jo Įgalioti
nius (Kanadoje per P. Štuopį, 
104 Wright Ave, Toronto

Pabaiga.
Trečiasis knygos skyrius, 

kurį poetas pradeda Rudens 
nocturnais, yra ganėtinai tam
sus ir juodas. Mums atrodo, 
kad liūdesys arba džiaugsmas 
nėra joks pagrindas meno ver 
tinimui. Pagrinoas: jei poetas 
moka išgyventi, turi mokėti ir 
tikrai savitai išsisakyti.

Rukša, šiame liūdname sky
riuje, rodos, tik porą kartų pa
vartoja liūdesio žodį’ Ir tai 
kalbėdamas ne apie save, bet 
apie klajoklį, nors iš ankstyves 
niųjų autoriaus pasisakymų ina 
tyti, kad tuo klajokliu yra jis 
pats. Taigi, apie liūdesį nekal
bama, o gaida liūdna; skaus
mas kažin kur toli, bet skauda 
prie širdies. Ir taip geliančiai 
skauda, kada poetas moka įti
kinti, kad tai nėra poza ir ma
niera, bet nemeluotas ir išgy
ventas jausmas.
Tie, kurie poeziją supranta 

ir ja domisi, bet nemėgsta tam
sių spalvų, perskaitę šį trečią
jį skyrių, gali su autoriaus „po 
etiškom haliucinacijom“ ir ne
sutikti, bet atmesti juos kaip 
silpnus kūrinius negali, kadan
gi jie yra geri formos atžvil
giu, nauji vaizdai ir palygini
mais, o svarbiausia — saviti. 
(Mes niejkuomet nesutiksime 
su H. Nagio „Tėviškės Žibu
riuose1 1 teigimu, kad Rukša yra 
tik vidutiniškas poetas ir, be 
to, labai nesavas. Negera kai 
poetas virsta kritiku ir, neturė 
damas rimtų ir tikrų argurpen- 
tų, savom silpnybėm apipila ki 
tą). Piati tematika, kurioje su 
telpa duobkasiai, žemės grums 
tas, puolusio žmogaus būtis, 
šukės, ruduo, išsilaisvinimo ir 
originalaus išsilaisvinimo troš
kulys — rezignacija, vijokliai, 
auginą nevilties žiedus, pakly
dimas ir t. t., reikalauja stip
raus žodžio išsisakymui ir sa
vitos gaidos. Pažiūrėkime: 
Bet kartą liks prasme vanduo, 

druska ir duonos riekė.
Ir kartą nebesvaigs iliuzijom 

tuščiom širdis.
Tada galėsim išsiskirt.

Nesusitikti niekad.
Tada numirti niekas mums 

nesutrukdys. . . 
(Didžioji prasmė, 73 pusi.) 

Būdamas žemės grumstu, 
poetas nepakelia akių į dangų 
ir tokiam pat bendrakeleiviui 
žmogui sušunka, kad tik žemė 
ji priglaus nakties audroje su 
jo skausmu ir sudužusių sva
jonių šukėmis:
Kur eini per rudens naktį, kur 

veržies per baisią vėtrą?— 
Glausk prie žemės dužusių 

svajų šukes.

Ont., Canada) arba tiesiai iš P 
LB Vokietijos krašto valdybos, 
aukščiau nurodytu adresu. Ka 
nadoje jo Ikaina $ 4.50.

„AIDŲ“ 
RUGSĖJO NUMERIS

Jau išėjo „Aidų“ rugsėjo nu 
meris, kuriame išspausdinti 
šie straipsniai: prof. V. Šilkars 
kio „Solovjovas ir Dostojevs
kis“, Vydūno, J. Lingio studi
ja „Priešistorinė Lietuva“, Sta 
šio Ylos „Kunigas Dievų Miš
ke“ facetiniai atsiminimai), 
J. Danielou, S. j., „Intelektu
alinės srovės prancūzijoje“,

Grožinės literatūros davė: 
J. Aistis, L. Žitkevičius, K. Ve 
selka, J. (Švabaitė, J. Mekas, ir 
Ant. Vaičiulaitis. Yra litera
tūros, menu ir visuomeninio 
gyvenimo apžvalgos ir knygų 
skyrius. Numeris iliustruotas 
Rouault, Dobužinskio, Michel
angelo, Rodino, Krivicko ii ki 
tų paveikslais. „Aidų“ metinė 
prenumerata $ 5.00, Kanado
je: $ 5.50 (Kanados $ 6.00). 
„Aidų“ administracijos adre
sas: Aidai, Kennebunk Port, 
Maine.
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Žmogus žemės rankose
VIKT. MALDEIKIS.

Glausk prie žemės. Ir jos 
vieno menko meti o 

Jas palaidoti užteks. ..
(***, 65 pusi.).

Būtų galima cituoti ir dau
giau, bet tada reikėtų nurašy
ti veik ištisą skyrių ir degti šal 
tojo rudenio lapu liepsnoje, 
laukti ateinant savižudžių, ku 
ne kas naktį gundytų mus iš
eiti kartu su jais arba svyruot 
pro karčiamą, neatsigręžiant į 
žmogų, norėjusį savimi išnie- 
kinti mus; Ir saukti, kad tik 
mumyse yra pagieža ir blogu
mas, kad mes buvome verti iš
niekinimo, jei tik nuo to būtų 
kam nois lengviau. . . Taip bū
tų galima pnrinkti daug dau
giau juodų, liūdnų brangakme
nių, kurių švytėjimo jokia pa
vydžiai kandi kritika užtemdy
ti nepajėgs. Bet šio straipsnio 
paskirtis yra kitokia: supažin
dinti skaitytojus su poeto vi
daus pasauliu, jo stilium ir for
ma. O kiek Rukša valdo for
mą, galima spręsti iš dviejų pir 
mojo skyriaus eilėraščių 
„Banga“ ir „Tu eini,nuplauta 
laiko ranka“. Abiejuose eil. 
nėra nei vieno švogždžiamojo 
garso. O vis dėlto ritmas ne- 
lūžta, rimai klasiški ir pati min 
tis nepasimeta. Abu eilėraš
čiai yra gana muzikalūs. Kiek 
poetui tuo atžvilgiu pasisekė, 
paklausykite:
Tokią naktį tu vien tiktai 

piano,
Tu liūdnoji, tu marių banga. 
Ir dainuok kol krūtinėje mano 
Ramumu brilijantai degą.
Tau kuklij palapinėj klajoklio 
Atradau daug branjyų dovanų: 
Juk klajūnė ir tu, tu vilioklė,— 
Į tave kaip migla ateinu. 
Kaip migla, kur ant marių 

plevena 
Begalinio ramumo pilna, 
Ateinu tau primint, kad tik 

piano 
i u mylėtum per nakjį mane. . .

(Banga, 14" pusi.)
Abu eilėraščiai yra origina

lūs ir nauji. Mums atiodo, 
kad mūsuose tokie eksperimen 
tai yra pirmi ir, be to, jie yra 
poetinio žodžio žingsnis į prie
kį- O yra žmonių, guriems to
kie dalykai tik „raizgyta buta
forija ir įforminimo katastro
fos pavyzdys. . .“

Baigiant, tenka palinkėti 
Rukšai daugiau kondensuotu
me, atsipalaiduoti nuo kai ku
rių vietomis nereikalingų žo
džių nes problematinės poezi
jos kelias to įeikalauja.

“NEPR. LIETUVĄ“ - 
REMIA LIETUVOS 
LAISVES KOVĄ!

KCRŠTAS —
Jonas Nevaidauskas------ —---------------- -

II.
Vieną saulėtą dieną, mes išskridome atlikti šaudymo 

pratimų virš jūros. Skrydome devyni lėktuvai, išsirikiavę 
po tris. Mūsų trejukė buvo ta pati, tik šį kartą aš skridau 
viduriniuoju, tarp dviejų lėktuvų.

Galinga, sutartinė motorų daina drebino skaidrų oią. 
Lyg loošyje supdamiesi, žvalgėmės į bekraštes, mėlynas erd
ves, ir lyg į pilką vnrantinklį, keliais ir upėmis išraizgytą 
žemę. Lyg baisūs, geležiniai paukščiai veržėmės priekin, 
palikdami mažyčius namus, sodybas ir miškus.

Juozui ir Henrikui aš pamojau ranka. Henrikas atsakė 
sugniaužta kumštimi rodydamas į nosį. Aš supratau jo juo
ką, kad sugrįžęs už kažką gausiu boksą. Juozas man nieko 
neatsakė. Kai kartą dar pažvelgiau, jis sėdėjo nuleidęs gal 
va. Mano radijaus ausinėse pasigirdo balsas: „Alio! Numeris 
penki... Nesnausk, daugiau žiūiėk dešinės, Henrikas“. Aš 
atsakiau panašiai, tik daugiau žodžių pavartodamas.

Pasiekę jūrą, mes sukinėjomės, kaip paukščiai, ratu. 
Spaudėme kulkosvaidžių mygtukus ir šaudėme į ištemptą 
baitą maršką, kurią vilko vienas lėktuvas, kaip taikinį. Juo
zo nerūpestingumą pastebėjau ir čia. Jis vos neužkliudė spar
nu gretimą lėktuvą. Su kiekvienu jo lėktuvo posūkiu, man 
per nugarą nueidavo šiurpulys.

Sekanti diena buvo debesuota. Kaip sakydavome: že
mi debesys.

Mes žinojome, kad tą savaitę kiekvieną dieną teks skiai 
dyti.

Pirmas išskrido Juozas su uždaviniu: atlikti netoli esan
čio miestelio žvalgybą. Pagal uždavinį, jam reikėjo staigiai 
išsinerti iš debesų, apžiūrėti stotį ir vėl dingti debesyse. Neš 
ten budėjo stipri priešo priešlėktuvinė artilerija. Henrikas 
ir aš laukėme paskyrimų. Mes stovėjome bendrabučio'pa
mokų salėje ir žiūrėjome per langą. Skubiai įėjo budintis ir 
tarė:

— Nukrito mūsų žvalgybinis lėktuvas; juo skridęs la
kūnas žuvo.

— Baigta. . . Juozas. . . — susijaudinęs tariau ir pirš
tu ėmiau trinti lango stiklą. Mano ranka drebėjo. Henri
kas stovėjo tylėdamas, kaip stabo ištiktas.

Man dingtelėjo galvon mūsų pasivaikščiojimas su Juo
zu, kapinės, visokie jo pasakyti posakiai, ir šį rytą kažkam 
skubiai rašomas laiškas.

— Einam, — apsisukdamas tariau Henrikui. Abu nu

ėjome į mūsų miegamąjį ir sustojome prie jo lovos.
— Henrikai, — kreipiausi — paduok jo lagaminą. K'ol 

Henrikas sugalvojo, ką tas reiškia, aš priėjau ir atidariau. 
Abu sužiurome.

Ant knygų buvo padėtas laiškas, adresuotas Liudai. Ša
lia gulėjo raštelis su užrašu man, kad laišką būtinai išsiųs- 
čiau. ;

— Asilas, — pirmas sušuko Henrikas.
Aš pakėliau rėmeliuose įdėtą Liudos fotografiją ir tren

kiau atgal į lagaminą, kad net stiklo šukės išpuolę ant grin
dų. Laišką ir raštelį įsidėjau į kišenę.

— Už šitą jai bus atkeršyta! — piktai surikau.
— Palauk, — sustabdžiau beinantį Henriką, — surink 

stiklus ir fotografiją įmesk į krosnį.
Išėjus mums į orą, aš kreipiausi į Henriką:
— Apie tą niekas neturi žinoti. Nesmerkim dabar jo. 

Bet toks Juozo pasielgimas nė vienam garbės neatneš. Gar 
bingas karys gali žūti tik dėl savo krašto, o ne žudytis dėl 
merginos. Jam trūko drąsos. O siųsti tą laišką taip pat ne
manau. Nenoiiu ,kad ji tuo didžiuotųsi. Jeigu Liuda jo 
nemylėjo, ir, jei tas laiškas jai sužadintų meilę, dabar jos 
meilė jam nebereikalinga. Jo kelias baigtas. . .

Henrikas užsidegė cigaretę.
Aš tęsiau toliau:
— Bet vienas aš nenoriu būti atsakingas prieš sąžinę, 

dėl jo paskutinio prašymo, o gal tame laiške yra sudėtas jo 
visus mirties tikslas. Laiško skaityti mums nepritinka. Bu
vome draugai ir būkime iki galo. Kai tikrai sužinosime, kad 
ten žuvo Juozas, laišką sunaikinsime mes abu kartu.

— Tu dar abejoji, kad galėjo žūti kitas, šiandien išskri
do tik vienas lėktuvas, — ramiai tarė Henrikas, o ką jis gal
vojo, nežinau. Kiek palaukęs tarė:

— Gerai!
Nepraėjus pusvalandžiui, mus pakvietė pas mokyklos 

viršininką ir apklausinėjo.
Budintysis apsaugon paėmė visus Juozo daiktus ir iš

nešė lovą. Po pietų Juozas jau gulėjo pašarvotas prie anga
rų didelėje salėje.

'vakarinėje laikraščio laidoje buvo įdėta Juozo fotogra
fija su aprašymu:

„Šį rytą 9 vai. 30 min., lėktuvui sugedu^, ties Panemu
nės mišku žuvo karo aviacijos lakūnas Juozas Raimutis. Ve
lionis buvo 23 metų amžiaus.

Iškilmingos laidotuvėfj įvyks rytoj 9 vai. kariu kapinė
se“.

Valandėlę su Henriku žiūrėjau į fotografiją. Puošnioji 
uniformoje jis atrodė dar gražesnis, susimąstęs ir gilus, ne 
gu ten mirgančioje žvakių šviesoje,

Vakare, mane ir Henriką paskyrė garbės sargybon prie 
karsto.

Eidamas aš išsiėmiau Juozo laišką ir tariau:
— Henrikai, plėškim ir sunaikinkim.
Perplėšę pusiau voką su laišku, pradėjom draskyti į 

smulkius skutelius. Aš pastebėjau savo rankoje, kad tarp 
smulkios laiško rašysenos, atsirado popierinio pinigo skiau
telės. Mane išpylė šiluma.

— Meskim, — sušukau Henrikui. Ir vakaro vėjas, iš 
mūsų rankų pagriebė paskutinius jo žodžius ir dar kažką 
nežinomo.

Sekančią dieną su Juozu atsisveikinom amžinai. Toks 
staigus draugo netekimas mane kažkaip paveikė.. Aš pasida
riau rimtesnis. Ląisvu laiku pradėjau skaityti knygas. Do
mėtis gyvenimu ir net smulkmenomis.

Kartą užėjau į kapines. Juozo kapas buvo apklotas pa
geltusiais‘medžių lapais. Nuvytusių vainikų juostose, nuo. 
lietaus susilieję juodavo įrašyti žodžiai. Ant vidurio kap^ 
kažkieno buvo padėta baltų gėlių. Gėlės buvo nenuvytusios, 
ką tik atneštos,

— Giminės, — pagalvojau.
Manyje vėl atgimė keištas Liudai. Kokiu būdu aš jai 

atkeršysiu už Juozą, dar nebuvau sugalvojęs.
Ėjau gatve smalsiai žiūrėdamas į praeinančius žmones. 

Nepastebėjau, kaip priėjau bažnyčią. Per duris į vidų ėjo 
dvi moterys, pskui jas įėjau ir aš. Tada buvo ne patpaldų 
metas. Viduje buvome apie penketas žmonių. Aš nustebau: 
prisiglaudusi prie- kolonos karštai meldėsi Liuda. Toje vie
toje nenorėjau apie ją galvoti, trumpai pasimeldžiau ir išėjau.

Retkarčiais su Henriku užeidavome į Metropolio kavi
nę. Abu buvome tos pačios nuomonės: gyvenk, kad žino
tum, kad gyvenai. Liudą matydavau retai. Ji ateidavo su 
kažkokiu drūtu ponu. Vieną vakarą, aš su ja šokau keletą 
šoklų. Pastebėjau, kad tuo vyru ji nelabai domėjosi. Bai
gus šokti, ji man tarė:

— Nepamiršk sekančio tango. . .
Apie Juozą nei ji, nei aš neprisiminėme.
Atėjo žiema. Aš labai mėgau čiuožti. Kartą grįždamas 

iš čiuožyklos sutikau seną draugą, amžiną studentą Jurgį. 
Jis man papasakojo, kad Liuda metusi studijas ir kažkur ga
vusi tarnybą. Jurgis jos gailėjosi, nes ypač jam ji buvus 
draugiška.

Dienom slenkant, prisimindavau Juozą ir jo laišką. Kar 
tais mažas, tamsus debesėlis užslirikdavo ant mano širdies, 
o ypač po to, kai lektorius kalbėjo tema: „Motorų gedimo 
prieža Aš ėmiau galvoti, kodėl taijp nega
lėjo įvykti Juozui? Gal ir jam sustojo veikęs motoras. Ti
kėdamasis jį užvesti ir nenorėdamas sudaužyti lėktuvo, per
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Šiuo straipsniu neužsibrėžiu 
savęs, nei kitų panašių į save, 
ginti, bet noriu pasakyti ke
letą žodžių apie šių dienų kri
tiką

Objektyvi, teisinga, pamo
kanti, prisilaikanti žurnalisti
nės etikos kritika, yra sveikas 
dalykas. Už tbkiąjcritiką, ma
nau, nė vienam neleis sąžinė 
pykti, bet bus pareikštas nuo
širdus ačiū. Kritikoje turi 
dvelkti nuoširdumas, kritikuo
jamos knygos veikėjų charak
terių nagrinėjimas.

Dabartinėje kritikoje esmi
niu daluku eina, ne faktų patie 
kimas, bet autoriaus asmens 
sudergimas ir klaidinimas skai 
tytojo.

Išsireikšdami mokslingais 
terminais, kritikai dedasi dide
liais žinovais. Skaitytojui nc- 
patiekdami vaizdo — nepacita
vę nė kelių eilučių, puola ne pa 
tį kurinį, bet nelogiškais išsi
reiškimais apdrabsto autorių.

ankš- 
nesi- 
Knti 
ir ne 
į vi-

po- 
net

Atsakymas kritikams
JONAS NEVARDAUSKAS

kūrėjas prie žymaus mūsų 
eto, kuris rimui išgauti
skaldo žodžius. Manau, gerb. 
poetas man nemes pykčio ki
birkšties, jei iliustracijai aš pa 
imsiu jo eilėraštį.
Nusėdo saulė ir negrįš, 
Lyg ką širdims atėmus, 
Dangaus delne liūdnai pražys
ta juodos chrizantemos.
'I ik kažkur upė lauš ledus, 
Bėgs iš kiantų ii liesis, 
Tiktai keleivis atsidus
damas kažko gailėsis. ..

(„Svetimi Kalnai“ 51 pusi.) 
Tikrai nežinau, gal eilėrašty 

je yra naujos formos ieškoji
mas, gal sąmoningas veiksmas.

Susiėjusių su neaiškumu, ne
tobulumu, pagal poetikos rei
kalavimą, galėčiau patiekti pa
vyzdžių ir iš kitų autorių kū
rybos. Kam taip labai smerkti 
jaunuosius?

Toliau, p. Pelėnas kalba 
apie kritiką, bet apie knygų 
torių siuntinius, išsiųstus į
jūrį, ir, į kurią draugijų valdy
bų sudėtį jie įeina. Baigdamas 
priduria, kad tų kūrinių gyni
mas pasitarnauja priešams. (Ko 
kiems?) Iš jo straipsnių būtų 
galima daugiau ką paminėti, 
bet nenoriu varginti gerb. skai nors Paryžiaus klubo sargo, sar 
tytojo, nes nieko bendro netu
ri su kritika.

Tai vienas kritikas be kau
kės.

Sekantis Algirdas Petravi
čius su straipsniu „Mūzos pa- 

(„Naujienos“ Nr. 
Čia pradedama kalbėti

ne
au
už

Kritikas turi stovėti 
čiau už patį rašytoją, 
dangstyti psiaudonimais. 
kas turi oūti autoritetas 
nemokėlio balsu prabilti 
suomenę. Kaip toliau matysi- j 
me, aš patieksiu keletą tokių 1 
išsireiškimų, kurie padoriam 
žmogui visiškai netinka.

Paskutiniu laiku kai kurie 
Amerikos lietuvių laikraščiai 
ėmė plačiau rašyti apie nau
jai išėjusias jaunųjų kūrėjų 1 
knygas. Ir kas gaunasi? Kri
tikas Jonas Pelėnas, pradėjęs 
kalbėti apie selterį, pagriebia 
tiis autorius ir užrišta burna 
nori nuvesti ant ešafoto. Leng 
vesniu tonu kalbant, pagal vie
no poeto kūrinį, ir Toreador— 
Mirtis žiaurioji žmogui susu
ko: „Ginkis!“ Ponas Pelėnas, 
matyt karo paveiktas, pasirodė 
žiauresnis už Toreadorą. Jis 
gintis neleidžia, ir net kitus 
draudžia juos ginti. Bet čia yra 
toks kraštas, kur žodį tarti gali 
visi.

Minėtas kritikas, save pri
stato ne vien literatūros kriti
ku, bet ir psichologu, kuris nu 
stato, kad tie trys autoriai esą 
vienodos psichinės konstrukci
jos. Apsaugok, Viešpatie, nuo 
tokių kritikų! Ką bendro turi 
psichologija su tilto ar namo 
konstrukcija?

Recenzentas sako, nes visi 
trys vienodai verkšlendami gie 
da apie Tėvynę.

Šįek tiek yra šnekama ir 
apie eilėdarą. Iš knygų auto
rių pusės, žinoma, netobulumų 
yra. Ar gali lydintis jaunas

seka priešas Nr. 1 — Jonas Ne 
vardauskas. Čia straipsnio au 
torius tiesiog šaukiasi pagal- 
oos: „Vieną kartą įkėlęs koją, 
netrukus jis atsisės už stalo ir 
pradės šeimininkauti, nesiskai
tydamas su tikraisiais šeiminiu 
kais!! Kas tie tikrieji šeimi
ninkai? Gal pp. Petravičiai ir p. 
p. Pelėnai? Nežinojau!.. De
ja, šauksmas pavėluotas. Pozi
cijos užimtos. Jūsų priešas yra 
kietas, pasiryžęs atlaikyti vi
sus puolimus. Manau, nieko 
nepadės jūsų šaudoma propa
gandinė artilerija, nei kiti sun
kieji ginklai. Bet nenusimimei- 
te, ponai! „Daug pašauktų, 
bet maža išrinktų“.

Ir „jis“, jei nebus to vardo 
vertas, po kiek laiko pats 
dings, kaip dingo daugelis ki
tų.

Straipsnyje užsimenama apie' 
Kanados Lietuvių Rašytojų 
Draugiją, kaip su didele pom
pa turėjusi savo suvažiavimą, 
bet vėl ta nelemta pavarde: 
„Nevardauskas ir Valery pri
klauso tai pačiai elito kategori
jai“. (Paul Valery, žinomas 
prancūzų poetas, gyvenęs 18 71 
— 1945. Autorius La Jeune 
Parque, Charmes, Variete. J. 
N.). Man visiškai nesupranta
ma, kam šis nesąmoningas pa
lyginimas. Visiškai paprastai 
galėjote prilyginti prie kokio

vojuje!“ 
195>.
iš labai aukštos tribūnos, paci
tuojant net poeto Maironio žo
džius. Straipsnyje užkliūva ne 
vien jaunieji, bet ir tie, kurie 
bandė apie juos rašyti ar užsto 
ti, kaip prof. Mykolas Biržiš
ka, Dr. Prunskis, ir galų gale 
Stasys Santvaras, kūjis, pagal 
p. Petravičių, visiškai nieko ne
sugeba.

Ponas Petravičius, kuris gal 
nevertas užsegti prof. Mykolui 
Biržiškai kurpių dirželio, apie 
visos tautos garbę nusipelnusį 
žmogų atsiliepia taip: „Myko
lo Biržiškos grafomanijos pa
gyrimu reikėjo nenoromis pik 
tintis, kad gyvieji mūsų litera
tūros istorikai iki šiol tebesėdi 
garbingame aušrininkų suolely 
je ir nepajėgia suprasti, jog Pa 
brėžos ar Zablockio veikalams 
taikyti kriterijai ir reikalavi
mai, t. y. archeologinis meto
das, nebtinka šiandieninei po
ezijai vertinti“.

Toliau iš jaunųjų, pirmuoju 
das, netobulumus, kad ateityje 

; būtų žinomos ir vengiamos.

gai irgi žino vieną, kitą dainą. 
Ar nejaučiate ateityje krislą 
akyje? Bet aš atleidžiu, nes ži 
nau, kad yra žmonių, kurie iš 
didelio rašto išeina iš krašto.

O varge, vargeli mano! Kaip 
gaila, kad tuo metu Lietuvių 
Tremtinių Rašytojų D-jos Pir
mininku nebuvo p. Petravičius. 
Jis būtų iškėlęs „rašytojų psi
chologinę konstrukcijos prob
lemą“. (Žodis „konstru\kcija ’ 
paimta sekant jo kolegą, kriti
ką Pelėną). Vietoje partizanų 
kraujo, būtų parašęs: „Ten 
šviesi saulė, ten liejasi vodka!“

Dar kartą viską peržvelgus, 
atrodo, kad pradedančiųjų 
reikštis rašytojų negali būti. 
Rašytojas turi gimti senas, su 
tobula knyga rankoje, pirmą
sias savo knygas išleidęs kažko 
Irioje planetoje ir ten perėjęs 
per grafomanijos kacetą.

Išvada: Kol nebus gerų kri
tikų — nebus gerų knygų.

Be prieglobščio mes stovime 
kryžkelėje, kritikos grafomanų 
nuolatos linksniuojami. Mes 
norime išgirsti apie savo kūri
nių tikrą vertę, pamatyti klai-

KULTŪRINE KRONIKA 
MONTREALIO LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS VYS

TO DARBĄ
malonesnės ir, be to, jaunieji 
pianistai, skambindami tas dai
nas, jų ir pramoks. Tokiu bū
du iš leidinio bus dviguba nau
da.

Tą rinkinį išleido Argenti
nos lietuvis pramonininkas K. 
Deveikis-Pipiras, tug, būdu pa- 
sireikšdamas kaip hetuvįi; kul 
tūros rėmėjas ir macenatas. 
Leidinį galima gauti per „Ar
gentinos Liet. Balso“ ijedakci- ’ 
ją: 303 Casilla de Correo“, Bu 
enos Aires, Rep. Argentina.

LITUANISTIKOS MOKYK
LA SO. BOSTONE.

So. Bostone pradėjo darbą 
jau antrus mokslo metus varan 
ti Lituanistikos mokykla, turin 
ti 10 klasių, pradedant pradžios 
mokykla ir baigiant 7 gimnazi
jos klase. Mokyklą suorganiza 
vo ir išlaiko Lietuvių kultūros 
rėmėjų draugija. Mokytojais 
toje mokykloje yra I. Giedrai
tis, M. Gimbutienė, H. Kačins
kas, V. Kulbokienė ir S. Lizdė- 
nienė. Geras pavyzdys kitų ko 
lonijų lietuviams.

AMERIKOS BALSAS 
LIETUVIŠKAI

Netrukus New Yorko radi- 
jaus stotis „Amerikos Balsas“ 
— „Voice of America“ žada 
prakalbėti ir lietuviš'kaų Tam 
tikslui jau sudaromas lietuvių 
krlektyvas iš 8 asmenų, kurie 
pageidaujami iš dypukų tai po, 
tiktai „bosas“ turi būti Ameri
kos pilietis.

PRIEŠ 100 METŲ GIMĖ 
V. PIETERIS

1850 m. rugsėjo 21 d. Žiūriu 
-Gudelių km., Vilkaviškio ap., 
gimė Vincas Pietelis, vėliau gy 
dytojas ir rašytojas, parašęs 
populiarų romaną „Algiman
tas“, apysakaitę „Keidošių 
Onutė“, „Lapės gyvenimą ir 
mirtį“ ir „Iš mano atsimini
mų“.

Daugiausia žinomas ir dabar 
' mielai skaitomas yra istorinis 

romanas „Algimantas“, ku
riam panaudota lietuvių tautos 

i istorinė praeitis.
— Argentinos lietuviai — 

Leonas Mušketas su sūnum Ri 
chardu ir Alfonsas Patapavi- 
čius akordeonas įgrojo „Vic
tor“ firmai dvi šokių plokšte
les, kurios gaunamos Mušketų 
muzikos instrumentų krautuvė 
je, Buenos Aires.

— Brooklyno muziejuje iš
statyti šešių aklų skulptorių 
autobiustai.

Montrealio Lietuvių Dra
mos Teatras po sėkmingų gast 
rolių Toronte ir Hamiltone, vi
suomenės prašomas, nutarė 
Montrealio lietuviams duoti 
dar vieną „Živilės“ spektaklį, 
kuris bus šio spalio 14 dieną 
tame pačiame 1200 Bleury te
atre.

Aktoriai, ruošdamiesi gastro 
lems, dar geriau susirepetavo, 
giliau įėjo j roles, todėl ir spėk 
taklis eina dar tvirčiau.

Be to, Montrealio Lietuvių 
Dramos Teatras, yra pasiryžęs 
darbą plėsti. Yra numatyta 
statyti daugiau veikalų. Apie 
juos bus pranešta vėliau. Da
bar tiktai konstatuojama, kad 
Teatras jau ruošiasi ir nau
jiems pastatymams. Numato
mas vienas lietuviškas veika
las, kuris jau ruošiamas repeti
cijoms. Ir, be to, numatomas 
labai įdomus pastatymas spe
cialiai vaikams.

Veikalo pastatymo data dar 
nežinoma, o 
liai vaikams 
Kalėdas.

KANADOS
ŠYTOJŲ METRAŠTIS

Kanados Lietuvių rašytojų 
draugijos valdyba, vykdydama 
suvažiavimo nutarimus, ruo
šiasi išleisti Kanados rašytojų 
metraštį. Jį redaguosianti pati 
valdyba. Rašytojai prašomi 
siųsti eilėraščius, noveles arba 
ištraukas iš didesnių veikalų, 
pridėjus foto ir 10 dol.

LIETUVIŲ LIAUDIES DAI
NOS JAUNIESIEMS 

PIANISTAMS
Tokiu vardu jaunas kompo

zitorius, prof. Gruodžio moki
nys, Vytautas Kerbelis, paruo 
se lietuvių liaudies dainų albu
mą, kurin įdėtos 32 liaudies dai 
nos ir Argentinoje išleido.

Visos dainos pritaikytos for 
tepionui, bet jos turi ir žodžių 
tekstus. Dainos parinktos pa
čios gražiausios ir tinkamiau
sios.

Komp. V. Kerbelio tokiu bū 
du atliktas labai svarbus dar
bas. Jauni pianistai pratimams 
neturi lietuviškų gaidų ir turi 
skambinti visokias jiems nesu
prantamas svetimų tautų me- 
liodijas. Savos dainos bus daug

spektaklis specia- 
numatomas apie

LIETUVIŲ RA-

IŠRASTAS NAUJAS 
LĖKTUVAMS MOTORAS
Curtiss - Wright kompanija 

Amerikoje pagamino naują di
džiulį aeromotorą ir propelerį, 
kuriam varyti reikia 15.000 ark 
iių jėgų. Propeleris turi 8 
skiautes ir yra aukščio sulig 
dviejų aukštų namais.

Motoras turi ir naują savy
bę: jis galės suktis ir atbulon 
pusėn, ko ligšiol aeromotorai 
nedarydavo. Tokiu būdu nau
jas motoras galės ne tiktai 
traukti pirmyn, bet ir, sukda
masis atgal, lėktuvu stabdyti.

GILINASI PRIEŠISTORINIO 
ŽMOGAUS GYVENIMAN

Amerikos antropologas dr. 
H. Field padarė didelę tyrimų 
kelionę artimuosiuose rytuose, 
kuriuose, kaip spėjama, dau
giausia galėjo likti pėdsakų 
priešistorinio žmogaus kelio
nių, kurias jis darė tarp Azi
jos, Europos ir Afrikos. Ir tik
rai jis ten rado daugelį lieka
nų, kurias susikrovęs >į 20 dė
žių atsigabeno į JAV ir dabar 
tiria. Jis ten rado liekanų iš 
b.000 metų prieš Kristaus erą, 
o Irano kalnuose rado urvų, ku 
riuose žmogaus gyventa prieš 
25.000 metų. Jo tyrimų vaisiai 
žada būti labai įdomūs.

SAULĖ DAUGIAU ŠILDYS 
ŠIAURĘ

Eilė mokslininkų konstatuo
ja, kad Saulė kas 500 metų pa 
sisuka ir šviečia bei šildo ne 
vienaip Žemės kamuolį. Prieš 
500 metų saulė nusisukusi nuo 
Šiaurės ašigalio, todėl šiaurėje 
pasidarė šalčiau. Dabar saule 

■ pasisukusi į Šiaurės ašigalį, to 
dėl dabar šiaurėje oras darosi 
švelnesnis, 
uis.

i ATRADO
MINTI

šiltesnis ir malones

it 1 H H M H------ M
Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

neapsižiūrėjimą pats žuvo. O laiškas galėjo būti parašytas 
pripuolamai. Norėta, kad greitai būtų išsiųstas, bet dėl sku
bėjimo pamuštas ir paliktas lagamine.

Mane noras ėmė išaiškinti, bet kaip?..
Kiekvieną žiemą ant Dusetų ežero ledo buvo ruošiamos 

tradicinės arklių lenktynės. Ten suvažiuodavo šimtai gra
žiausiais arkliais ienktyniautojų. Paįvairinimui lenktynių, tu
rėjo nuskristi trys lėktuvai. Taflp dviejų senų lakūnu pa
skyrė ir mane. Pranešimą gavau iš vakai’o. Tą naktį mažai 
miegojau, nes džiaugiausi, kad galėsiu dalyvauti tame skri
dime. Akyse man stovėjo miestai ir žemėlapyje nubrėžta li
nija, per kur turėjome skristi.

Rytas buvo labai šaltas. Gerokai teko atšalti rankas, 
kol lėktuvų ratus pakeitėme slydėmis.

Pradžioje skrendant buvo šaltoka, bet paskui apsipra
tau.

Nuskridus, mūsų nuotaiką kiek sudrumstė bekylanti 
pūga. Atgal išskridome anksčiau, negu buvome sutarę. Pa 
kelyje mus užklupo baisus sniego uraganas. Tik protar
piais galėjau įžiūrėti šalia skrendančius draugus. Viskas 
maišėsi ir suposi. Apledėjo lėktcivo sparnai ir propeleris. Aš 
jaučiau, kad mano lėktuvo motoras pradėjo veikti netvar
kingai. Su kiekvienu motoro užsikirtimu mano širdis drebė
jo. Aš jaučiau baimę, nors už penkiasdešimt kilometrų bu
vo mūsų aerodromas. Motoro užsikirtimas dažnėjo. Aš pra
dėjau leistis žemyn. Siaučiant tokiam vėjui, visiškai susto
jus motorui, nors ir neaukštai skrendant, nuplaniruoti yra 
neįmanoma. Kaip rodė žemėlapis, apačioje turėjo būti lau
kai ir vienkiemiai. Žemės nuotolį mačiau tik iš rodiklio. Nuo 
skaitlinės 800, rodilklis bėgo žemynį: 600, 500, 300, 100 — 
žvelgiau, bet nieko dar nemačiau. Kelios sekundės. . . lyg 
migloj paskendusi lyguma, medžių viršūnes ir kažkoks siau
bingas nučiuožimąs.

Pabudau ligoninėje. Šalia manęs stovėjo gydytojas ir 
jo .-.istentė Liuda. Bandžiau: pasijundirtti, bet negalėjau. Pa 
prašę, kad gulėčiau ramiai, abu išėjo. Dešinioji mano ranka 
buvo sugipsuota. Skaudėjo nugara ir ūžė galva. Marumi 
rūpinosi sesuo Birutė. Ji buvo labai mandagi ir šneki. Iš 
pirmos dienos ji man daug ką papasakojo. Liuda užeidavo 
'kartu su gydytoju. Mūsų kalba buvo oficiali, bet nuoširdi.

Aplankyti manęs atėjo Henrikas. Jis papasakojo, kaip 
mane ten rado. Sakė, kad lėktuvas nėra perdaug sudaužy
tas. Sparnu aš užkliudžiau medį ir apsiverčiau. Anksčiau 
man pavyde jęs, dabar buvo linksmas, kad jį tą dieryą nepa
skyrė skristi, nes galėjo baigtis amžinu atilsiu. Henrikas 
juokavo, kaip ir visada. Kai aŠ jam pasakiau, kad man skau
da ranką, jis linksmai paguodė:

— Kentėk, kenčiantiems dangus. (d, b.)

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

SĄŽININGAI IR GRAŽIAI.
Adresas: 202 Si. Clarens A v e, Toronto.

Telefonas: ME 8522. 
m- ifc

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS 
. LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
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.

Tvarkome imigrac'jos, pilnybės, palikimų bylas; su 
darome daibo, buto garantijas, dokumentus, patvirtin
tus vertimus; tarpininkaujame nuosavybę perkant, par 
duodant; atstovaujame įmonėje, įstaigose; teikiame viso
keriopą informaciją; giname Kanados ir kitų kraštų Dė
tuvių interesus. Jums patarnavimus ai lieka teisininkai 
ir kalbininkai, studijavę Amerikos bei Europos univer
sitetuose.

ft Lietuviška moterų kirpykla
Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri

zavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

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

MEDŽIAGĄ GA- 
VANDENILIO 

BOMBAI
Čikagos universiteto prof. 

Libby ir Filadelfijos universite 
to prof. Grosse rado Tritijaus 
(Tritium) paprastame vande
nyje. Šis labai retas elemen
tas, reikalingas vandenilio bom 
bos gamybai, pasirodo, yra van 
deny, bet kol kas dar nesą prie 
monių jį is’ ten išskirti.

DIDŽIULĖ PATRANKA
Vokiečiai buvo išradę dideię 

sausumos patranką, kurią pa
vadino „Didžioji Berta“. Bet 
dabar Korėjos kare dalyvaujan 
čio JAV karo laivo „Missoury“ 
patranka šaudo sviediniais po 
1 toną svorio, šovinio skers
muo — 16 colių.

— Čikagos lietuvių choras 
„Pirmyn“, kuris lankėsi ir Lie 
tuvoje, statys kelias operetes.

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

MES SUTEIKIAME JUMS

TEISINE-KALBINE PAGALBA

JONAS J. JUSKAITIS
907 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada. Tel. PL 4133

JOE HAVER
Radio Tarnyba

Taisomi
TELEFONAS

63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO.

visų rūšių aparatai.
RAndolph 4708.

VICTORIA 
CLEANERS 
& DYERSCO

EXPERT CLEANING a DVIING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS A 

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
' CITY-WISE PICK-UP 

AHO DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

xk.',::=x

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, i 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome Į 
apsiaustus nuo lietaus 1 
uždedami jiems “Drex”, 
kad neperlelstų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūš*es karpetus ir ? 
fotelius (Chesterfields), I 
gardinus lengvus ir J 
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.

Del informacijų prašome 
telefonuoli TRenmorc 1135 

(galimi pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. 1135MONTREALIS 2836 Allard
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moję atrodė per mažai dirbu
si, kad ir jos vaidmuo sudarė 
įspūdį, lyg nevisiškai išbaig 
tas. Šiaip Baltrukonytė, yra 
su gerais daviniais.

Kaimo ūkininko, Galinio, 
vaidmuo atiteko J. Žiliui. Šį 
paprastą kaimietį, knygnešį, J. 
Žilius suvaidino gerai. Daug 
paprastumo ir lietuviškos tei
sybės.

Kunigas — A. Mingela, kiek 
netikras, nedrąsus, nepilnai su- kad montrealiečiai, paruošę nau 
sikaupęs. Tačiau tas yra dova
notina, kadangi A. Mingėlos 
tai buvo pirmasis bandymas.

E. Mickūnas — Laskaus'ko 
(šnipo) roieje buvo kiek išsi
blaškęs II veiksme, tačiau žy
miai pasitaisęs Ill-čiame.

Andriukas — V. Kvedaras 
daug žadantis.

Dar vienas mažas vaidmuo
— Vidmantas, kurį vaidino C. 
Mickūnas, padaręs gerą įspū
dį.

Ir dar viena. Režisūrai tek
tų daugiau dėmesio atkreipti į 
dainas užkulisyje. Norėtųsi, 
kad jos būtų geriau paruoštos.

Panašiai ir su dekoracijomis, 
kurias piešė J. Jonikas. Atrodo, 
per daug skubotai atliktos. J. 
Jonikas turi didelių gabumų, 
tačiau reikia truputį daugiau 
įdėti darbo.

Žiūrovų prisirinko
Central Hali salė, kuri 
aplodismentais išreiškė 
džiaugsmą ir padėką 
Hamiltono L. D. M. Būrelio 
vaidintojams.

Linkime hamiltoniėčiams 
tvirtais žingsniais eiti pirmyn, 
nes „Dr. Vincas Kudirka“ dar 
kartą įrodė, kad esame išsiil
gę scenos meno.

Žiūrovas.
„ŽIVILĖ“ HAMILTONE.
Kadangi nė vienas iš Hamil

tone esančių „NL“ nuolatinių

„DR. VINCAS KUDIRKA“
K. Inčiūros dramą Kanado

je atkūrė Hamiltono Lietuvių 
Dramos Mėgėjų Būrelis, š. m. 
rugpjūčio 26 d. Veikalą reži
savo. aktorė E. Dauguvietytė- 
-Kudabiene, kuri daug darbo 
yra įdėjusi į šią dramą: gerai 
išieškotos nuotaikos, įdomiai 
paduoti charakteriai, geras, ne- 
pcrtemptas ritmas.

V. Kudirką vaidino M. Pa
navas. Turėdamas gabumų ko 
mizmui, jis pasirodė sugebąs ir 
Gramatikas. Jo II veiksmas 
praėjo visai gerai, nors tas 
veiksmas yra sunkus. Kudir
kos mirtis (IV veiksmas) pra
ėjo, gal ,net per daug jaudinan 
čiai, su per dideliu spaudimu ir 
kai kur dirbtinumu. Grimas V. 
Kudirkai reikėjo ryškiau pa
keisti, kadangi mūsų varpinin
kas atrodė per daug jaunas ir 
sveikas.

Be abejo, M. Panavas, turi 
didelių gabumų.

A. Stasevičius — Bevardis, 
Tenka stebėtis, kad mėgėjas ga 
Ii būti taip pilnas ir nei vienam 
momentui neišsijungti. Tik su 
tarsena daugiau reikėtų padir
bėti. Baisas stiprus ir gražus, 
bet daug žodžių dingo. Davi
mų aktoriui turi: išvaizda, bal
sas, temperamentas, šiluma ir 
teisybė.

Antanėlis — tai lietuviškas 
„ubagas“, pilnas optimizmo ir 
humoro. Iki ašarų jaudina jo 
sapnai ir svajonės apie atbun
dančią Nepriklausomą Lietu
vą, vietomis nuoširdžiai juokin 
gas savo apgaulėm. Tokį ti
pą ir sukūrė A. Šalčiūnas. At
rodo, kad tas vaidmuo buvo rū 
pestingiausiai paruoštas ir už
baigtas.

Iš moterų stipriausiai pasiro 
dė S. Stanulytė, Agotos (Ku
dirkos auklės) asmenyje. Ji bu 
vo tikrai maloni ir šilta senu
tė. Puikiai praėjo dialogas su 
Barbora (Rocevičienė). Atro
do, kad S. Stanulytė, turi daug (korespondentų nedavė jokios 
dramatizmo. Ręcevičienė — 
Barbora grynai charakterinė 
aktorė. Turi daug tempera
mento, kuris kai kur gal ir su
valdyti reikėtų, nes atsiranda 
išsiblaškymas.

Užbaigta buvo ir Moterėlė— 
Meškauskienė, paprasta kaimo 
bobelė.

Sutkaitytė — Valerija. Ap 
galvotas ir teisingai suprastas 
vaidmuo, nors vietomis atrodė 
kiek per šalta.

M. Pševalskaitės rolė atite
ko Baltrukonytei, taip puikiai 
pasirodžiusiai „Pirmame skam 
būtyje“, tačiau K. Inčiūros dia

Publika neliko apyilta. Pui
ki vaidyba, geros dekoracijos, 
daugumą perkėlė į Nepriklau
somos Lietuvos teatrus, kurie 
gaivino mūsų dvasią.

Hamiltoniečiai yra labai dė
kingi M. L. D. T. už nepasidi- 
džiavimą apsilankyti mažame 
miestelyje.

Taip pat didelis ačiū priklau 
so Hamiltono Lietuvių Meno 
mėgėjų Būreliui, kad jis ne tik 
pats gaivina tautiečius, bet 
kviečia ir kitus menininkus.

Mes tikimės, kad ši M. L. D. 
T. gastrolė nebus paskutinė ir,

ją veikalą, vėl pasirodys mūsų 
padangėje.

pilna 
ilgais 
savo 

visiems

žinios apie M. L. D. T. gastro
les Hamiltone, tai aš laikau pa 
reigą parašyti nors šią kroniki
nę žinutę, nes nieko nepažymė
ti apie tokį įvykį yra lyg ir nu
sikaltimas. Taigi: Rugsėjo 2 
d. Hamiltone lankėsi Montre- 
alio Letuvių Dramos Teatras.

Puikioje Westdale College 
salėje susirinkusi didesnė visų 
Hamiltone gyvenančių lietuvių 
dalis, laukė pakylant užuolai
dos, idant išvystų A. Škėmos 
dramą „Živilė“'.

Tokio teatro pasirodymas 
Hamiltone buvo gana reikš
mingas įvykis.

Pašalinis.
HAMILTONIEČIŲ LIETU

VIŲ DĖP4ESIUI!
Spalio 1 d., sekmadienį, 3 v. 

pp., lenkų salėje, L. . _ 
St., įvyks paskaita, tema 
tuvių emigracija pasaulinių po 
litinių įvykių eigoje“. 1____
tą laikys žinomas visuomeni
ninkas ir žurnalistas Dr. Pr. An 
cevičius. Visi lietuviai yra 
Kviečiami šią įdomią paskaitą 
išklausyti ir gerb. prelegentui 
statyti įvairius mums rūpimus 
klausimus. Įėjimas laisvas.

Iniciatorių grupė.
ŠOKIŲ VAKARAS 

HAMILTONE
Vietos ir apylinkių lietuviai, 

norį smagiai pasišokti bei ma
loniai praleisti laiką, kviečiami 
atsilankyti į Hamiltono Ateiti
ninkų šokių vakarą, kuris įvyks 
š. m. spalių mėn. 7 d. (šeštadie 
nį) 7.30 v. v. lietuviškoje Dai
navos salėje (469 Bay Str. N.)

Geros kapelos puiki muzika 
pakels dvasios nuotaiką, o gai
vinantys gėrimai pastiprins kū 
no jėgas. Rengėjai.

— Tautos šventė, išskyrus 
iškilmingas pamaldas Hamilto
no lietuvių bažnyčioje, praėjo 
šioje kolonijoje be jokio viešo 
paminėjimo. Atrodo, kad šią 
pareigą turėjo atlikti HLOB 
Komitetas, kuris dar gyvena 
vasaros atostogų nuotaikomis.

— Išskyrus vieną, p. Petrai 
čio laikomą užkandinę ir p. Ka 
žamėko, dar kūrimosi stadijoje 
esantį mėsos gaminių įmonę, 
Hamiltono lietuviai visiškai ne 
siinteruoja prekyba, kuri duo
da žymiai geresnes pragyveni
mo sąlygas, negu darbas fabri 
ke ar prie statybos.

Del korespondencijos 
„Darbas ir uždarbiai“

„Nepr. Lietuvos" Nr. 36 
(1<9) A. Š. patiekė trumpą ko- 
respo.naencxją apie darbo pade 
tį bt. Catharines. Nenonu p. 
i. S. deltos Korespondencijos 
daryti kokių nors priekaištų, 
bet kaip ką pataisyti. P. 1. Š., 
atrodo, sumiKo netikslius duo
menis. Atrodytų, kad čia yra 
didelė darbo jėgų paklausa. De 
ja to visiškai nėra. Darbo įstai 
goję užregistruota 800 bedar
bių, icikancių darbo. P. I. S. 
pamini automobilių gamybos 
jmunę „The AViikinnon Indus
tries, Limited oi General Mo
tors Corporation“ . Čia p. Ko
respondento duomenys surink 
ti nevisai tikslus. Jis rašo, kad 
čia du oo tik apie tris tūkstan-

644 Barton eius darbininkų, o šiuo metu 
,Lxe butt apie keturis tūkstan- 

j cius. Tikrumoje, iki 1948 m.
Paskai- įvykusio streiko dirbo per 3.600 

o šiuo metu, prapletus automo
bilių ir kitus motorizacijos ga
mybą, papildyta 700 darbinin
kų daugiau ir šiuo metu dirba 
per 4.300 darbininkų.

Kad naujus daibininkus pri
ima ir gauna darbo net iš to
liau atvykę, tas tiesa. Jų ims 
ir uaugiau. Kiek teko girdėti 
iš fabriko administracijas, iki 
ateinančios vasaros įmonė bus 
papildyta dar 2000 darbininkų, 
nes bus perkeltas iš Oshawos 
automobilių sustatymu skyrius. 
Įmonės praplėtimui statyoa 
jau vyjkdorna. Bet tai nereiš
kia, kad jau lengva į tą įmonę 
patekti. Nuo 1948 metų ru
dens yra paduota 15.000 dai- 
bui gauti pareiškimų, o priim
ta tik 700 darbininkų. Kasdie 
ną masės žmonių nuo 3 vai. 
nakties išvargusios, nemigu
sios, tūpčioja apie įmonės admi 
nistracijos nuris
tr—• M 3C ' " ~)t" —į

Gaila, kad tik užgimusi 
„Verslo ' draugija, turėjo „mir 
ti“. Be abejo, ji daug pasitar
nautų Hamiltone mūsų ekono
minio gyveninio sustiprinimui.

— Hamiltono LSK „Ko
vas“, rugsėjo 30 d. švenčia klu 
bo metines. Ta proga įvyksta 
sporto varžybos su Toronto 
LSK „Vytis", o vakare, rumu 
nų salėje (20 Murray W) ren 
giamas linksmas šiupinys su šo 
kiais.

Vakaro pradžia 7 vai. Kbr.

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. Tel. HA 6305.
Lietuviška krautuvė

,Richard’s Meat Market
SAV. POVILAS PETRONIS.

Lietuvišihos gamybos dešios, įvairių rūšių mėsos, 
daržovės, grosetenja.

5898 Verdun Ave., Verdun

Tel. HE 4114

S. MAZULAVTIS
SIUVĖJAS

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

TR 028i

TEL. FI. 2682

Marche BOULEVARD Market
SA V. PAUL GUDAS,

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

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

■—------ it -=įt'~‘"! M"'"1" ~it 1 "~Jl

LAROSE & LEFEBVRE
Nejudomas turtas.

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

* (Dieną it naktį)

DELHI APYLINKIŲ 
LIETUVIŲ ŽINIAI.

Delhi, Ont. Delhi, Tillson- 
burg, Lasallette, Simcoe ir 
Langton lietuviai turės kas mė 
nuo vieną kartą R. K. bažny
čioje pamaldas 13 vai. 45 min. 
dieną.

Sulig J. E. Londono vysku
po parėdymo, prieš mišias vi
suomet bus. klausoma išpažin
čių. Viršminėtose apylinkėse 
esą tabako ūkiuose apie 400 
lietuvių, juk lietuviai negali 
Lkti be dvasios peno.

Maloniai kviečiu visus tau
tiečius atvykti į savas pabal
das, atsigaivinti, atgimti tikė
jime ir lietuviškoje dvasioje.

Bus giedamos lietuviškos 
giesmės: Pulkim ant kelių, 
Prieš Tavo altorių, Marija, Ma 
rija ir Šventas, Dieve.

Taigi visi, kurie turi automo ( 
bilius ir kurie jųjų neturi, bū
tinai prašau dalyvauti savose 
lietuviškose pamaldose.

Šiomis dienomis tapau per
keltas Londonan prie Šv. Krau 
jo seserų kapeiionu ir lietuvių 
reikalam klebonu.

Visais reikalais kreiptis 667 
Talbot St., London, Ont.

Kun. V. Rudzinskas, 
lietuvių klebonas.

LĖKTUVAI GESINO 
GAISRĄ

Sault-Ste-Marie, Ont. Miš
kuose, kurių čia yra daug, ki
lus gaisrui, buvo bandyta gais
rą, tiesa, ne užgesinti, bet pri- / 
slopinti, kol atvyks gaisrinin- V 
kai.

Gaisrą gesino „vandeninėmis 
bombomis“ ‘, kurių kiekviena 
turėjo po 5 galionus talpos.

Gesinime dalyvavo 2 nedide 
Ii lėgtuvai. Bandomas skaito
mas pavykusiu.

Bandyti savo laimę, aišku, ga 
Ii kiekvienas. Bet tą pačią die 
ną nieko konkretaus nesužino
mą. Jei kuriam ir iškristų lai
mingas bilietas, tai sužinoma 
už 2, 3 ar 4 savaičių. Priim
tiems asmenims administracija 
praneša telefonu arba raštu į 
gyvenamas vietas. Sakau, dar 
tik kandidatams. O kada pra
eini pro gydytojų komisiją, ku 
ri daro pagrindinį sveikatos pa 
tikrinimą, tada gauni garbingą 
įmonės pasą ir gali skaitytis au 
tomobilių statytoju. Svarbiau
sias sveikatos patikrinimas 
yra kraujo spaudimas, širdies, 
plaučių peršvietimas, akys, ve
nų išsiplėtimas, trūkis, svoris, 
sužalojimai ir tt.

Kaip jau p. I. Š. minėjo, at
lyginimas čia valandinis, bet 
pagal darbo rūšį ir stažą. Ma
žiausias atlyginimas — $ 1.07, 
o aukščaiusias — $ 1.85 per va 
landą. Prie to dar prisideda 
bunai ir premija. Už išpildy
tą visu 100% normą, išmoka
ma pilna premija $4%. Taip, 
kad savaitinis šešių darbo die
nų atlyginimas nuo $ 50 iki $ 
75 netto.

Dirbama dvejomis ir trijo- 
mis pamainomis. Dirbantieji 
dvi pamainas, dirba po 9 vai. 
per dieną, o trijose pamainose 
— po 8 vai.

Moterys, taip pat, uždirba 
nuo $ 35 iki $ 45 per savaitę.

Įmonė leidžia mėnesinį žur
nalą „The Me Kinnon Peop
les“, kuriame kiekvienas darbi 
rinkas gali skelbti įvairius pa 
geidavimus, mintis, pasiūly
mus ir tt. Taip pat, yra įvesta 
„Employee Segestion Plan“, 
kur darbininkui už išrastą dar
bo patobulinimą, bei būdą dar
bą palengvinti, išmokamos ga
na nemažos premijos, siekian
čios kartais iki $ 750.00.

Tai tiek šį kartą apie auto
mobilių fabriką, kur jati ir 24 
lietuviai kala karštą plieną ir 
saujomis kibirkštis ryja.

Baigdamas, noriu atsiprašy
ti p: I. <$., kad aš įsiveržiau su 
pridėčkais ir pataisymais.

Tad bandykite laimę laimin
gieji ! Vac. Venckus.

Red. prierašas. Red. nemato 
didelio skirtumo tarp to, kas 

'—at-—.......—
| TR. 8112
į Skaniai užkąsite, atsigersite gaivinančių gėrimų ir 
I pasiklausysite plokštelių muzikos

LIETUVIU SVETAINĖJE
pas BRONIŲ JAZOKĄ

7682 EDWARD St. (kampas 6 av_), VILLE LASALL1
>-........... If'-..........  M- M............ M-------

parašyta p. I. š. ir p. V. Venc
kaus, kuris greičiau papildo, 
negu pataiso p. 1. š. praneši
mą. Ačiū abiems Bendradar
biams. Red. bus dėkinga ir ki
tų vietovių tautiečiams, kurie 
bus malonūs pranešti panašių 
žinių.

KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiųsti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).
-------- H— '"h—  n. i n

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

ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS

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

Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį į 
spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iš namų ar iš su- ji 
gedimo vietos kasdien, išskyr us sekmadienius, nuo 8 vai. j 

ryto iki 7 vai. vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773. j 
— Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. — t 

KEEL ST. TORONTO, Ont.--------- į

=ar~■ m1 k* M ........ k"’~'
Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1062 Riverview Ave.* Verdun, Montreal,
TR 2050, priima petaįsymams įvairius

Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
mesnės, kaip kitur. Už pataisymus

Kreiptis vakarais po 6.30 vai
- M—- ..... v..............m ---------- w. m........ »«-

Quee Tel. 
laikrodžius. 
Kainos že- 
garantuoja.

561

LI ETUVIŠKA

BALDU KRAL1LVE
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME GATAVUS.PRIIMAME UŽSAKYMUS 
IR PATAISYMUS.

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

SAV. J. K A M I C H A I T I S. PATARIMAI VELTUI

MOK1NKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skynu 
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistraeijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui.

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg d., P, O, Box 294. Westmou.iA, 

Quebec,

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL 
TEL. FA 020f

XXZSZXXZZZSZZX3XZZX3XZXXE

ATEITIS BE RŪPESCŲ, 
ŠEIMA APRŪPINTA.

Geriausi*i proga apsirūpinti ateitimi ir išvengti gydy-
■ vč mosi išlaidų jeigu laiku apsidrausi,

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

mažamečius vaikus.
Informacijas teikia ir apdraudimą atlieka naujai pa

skirtas atstovas:
JONAS BERŽINSKAS,

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

tiems (šeštadieniais ir sekmadieniais).
nu 1 ■'-T’! įtinti irtXXlXXMXlC
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LAIKINASIS KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
STATUTAS

(Atkelta Įš 3 pusi.)
72. Centro valdyba taria pa

prasta balsų dauguma. Bal 
sams pasidalinus lygiomis, 
nusveria pirmininko bal
sas.

73. Svarbesnėms sritims tvar
kyti, centro valdyba gali 
sudaryti atskiras komisijas 
arba skirti įgaliotinius.

74. Centio valdybos posėdžio 
rašomas protokolas. Jis per 
skaitomas sekančiame po

sėdyje ir pasirašomas pir
mininko ar sekretoriaus.

7C. K. L. B. tarybai jos sesijo
je pusei dalyvaujančių na
rių balsų dauguma pareiš
kus nepasitikėjimą centro 
valdybai ar kuriam jos na
riui, nepasitikėjimo palies
tasis atsistatydina.

76. Centio valdybos nariui dėl 
kurių nors priežasčių nu
stojus būti centro valdy
bos nariu, jo vieton įeina 
daugiausia iš eilės balsų ga 
vęs kandidatas.

6. CENTRO KONTROLĖS
KOMISIJA

77. K. L. B. centro valdybos 
disponuojaamm turtui ir 
atsk'aitoinyoei tikrinti yia 
centro kontrolės komisija.

17. Centro kontrolės komisiją 
sudaro trys nariai ir trys 
kandidatai, renkami vie- 
neriems metams.

79. Centro kontrolės komisijos 
nariu gali būti kiekvienas 
Kanados pilnateisis lietu
vis ne jaunesnis kaip 21 
metų.

80. Šio statuto 77 str. minėtą 
turtą ir atskaitomybę cent
ro kontrolės komisija tikri
na bent kartą per metus. 
Kiekvienam tikrinimui su
rašomas aktas.

81. Reikalui esant papildyti 
centro kontrolės komisijos 
sudėtį atitinkamai taiko
mas šio statuto 76 str.

7. NESUSIPRATIMAMS IR 
SKUNDAMS SPRĘSTI

KOMISIJA
82. Kanados lietuvių tarpusa

REIKALINGA
PADAVĖJA-JAS 

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

TR 8112

B A L T I C K A
Lietuvis batsiuvį s.

Pataisymai ir užsakymai.
5355 Verdun Ave.. VERDUN 

Tel. HE 4547.
•a> MMKS 

vio nesusipratimams ir 
skundams spręsti yra Ne
susipratimams ir skun
dams spręsti (NSS) komi
sija.

83. NSS komisią sudaro trys 
nariai ir du kandidatai, ren 
kami K. L. B. tarybos vie
niem metam.

84. NSS komisijos nariu gali 
būti renkamas kiekvienas 
Kanados pilnateisis lietu
vis ne jaunesnis kaip 30 
metų.

85. NSS komisija turi savo 
santvarkos, kompetencijos 
ir teisenos taisykles, pa
tvirtintas K. L. B. tarybos.

8. BENDRUOMENĖS
lėšos.

86. K. L. B. lėšas sudaro:
a. tautinio solidarumo įna

šai ;
b. kultūrinių parengimų bei 

pramogų rinkliavos;
c. aukos, palikimai, dovanos;
d. įmokos apylinkės reika

lams ;
e. kitos pajamos.

87. Bendrųjų lėšų (86 sti. a, 
b, c ir ej 70% eina K. L.
B. reikalams, 10% Pasau
lio Lietuvių Bendruome
nės Vyr. Valdybai ir 20% 
P. L. B. Kultūros Fondui.

88. Kuri daiis 70% bendrųjų 
lėšų, tenkančių K. L. B. rei 
kalams, ir kuri dalis įmokų 
apylinkės reikalams eina 
apylinkei, kuri apygardai 
ir kuri centro valdybai, nu 
stato K. L. B. taryba.

89. Iki Lietuva bus išlaisvinta, 
55% bendrųjų lėšų (8o 
str. a, b, c, ir e) eina P. L. 
B. reikalams, o likusieji 

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

Atdara kasdien ir sekmadie niais po pamaldų.

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ AT VE TU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

a

45% šių bendrųjų lėšų ei
na Tautos Fondui Lietuvos 
laisvinimo reikalams, P. L. 
B. Vyr. Valdybai ir P. L. 
B. Kultūros Fondui, pagal 
P. L. B. seimo priimtą pa- 
SKirstymą.

9. BENDRUOMENĖS 
LIKVIDACIJA

90. K. L. B. gali būti likviduo 
jama dviejų trečdalių K. L. 
B. tarybos sesijoje daly
vaujančių narių balsų dau
guma.

Likvidacijai pravesti K. L. 
L. taryba renka tiijų narių lik
vidacinę komisiją.
91. K. L. B. likvidavus, jos tur 

tas ir dokumentai perdauo- 
dami Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Vyr. Val
dybai.
10. PEREINAMIEJI 

NUOSTATAI.
92. Iki šio statuto nustatyta 

tvarka bus sudaryti K. L. 
B. centro organai, K. L. 
B, organizacinius reikalus 
tvarko, K. L. B. tarybos 
rinkimų tvarka nustato ir

šią taiybą sušaukia pirmo
sios sesijos Laikinasis Ka
nados Lietuvių Bendruo
menės Organizacinis Ko
mitetas (L. K. L. B. O. 
K.).

93. Šio statuto numatyta tvar
ka sudarius K. L. B. cent
ro organus, L. K. L. B. O. 
K. nustoja veikęs ir per
duoda turtą ir doumentus 
K. L. B. centro valdybai.

94. Šis laikinasis K. L. B. sta
tutas sudarytas vadovau
jantis Laikinaisiais Pasau
lio lietuvių Bendruomenės 
Santvarkos Nuostatais ir 
priimtas Laik. K. L. B.

MUSU SPORTAS
J

HAMILTONO LSK
Niūriame, atrodė, be jokios 

ateities esančiame Vakarų Eu 
ropos stovykliniame gyveni
me, lietuviui nebuvo svetimas 
kultūrinis organizuotas veiki
mas. Šalia veikusių įvairių or
ganizacijų, beveik kiekvienoje 
„DP campėjee“ turėjome ir 

>us, kurie su dideliu 
pasisekimu rungtyniaudavo su 
kitomis lietuvių stovyklomis ir 
labai dažnai su senais svetim
taučių sporto klubais. Lietu
vio VoKietijoje buy o pažįsta
mas kaip geras krepšininkas, 
st<Jo tenisininkas, lengvaatle- 
tas irkt. sporto sričių meiste
ris. Nenuostabu, kad Vokieti
jos ar Prancūzijos sporto spau 
doje labai dažnai surasdavo- 
me, linksniuojant lietuvio ar 
Lietuvos vardą.

Prasidėjus emigracijai iŠ Va 
karų Europos į užjūrio kraš
tus, palietė ir mūsų sportinin
kus. Tačiau ir čia, jie savo 
veiklą plečia ir, kiek sąlygos 
leidžia, dirba taip pat mūsų tau 
tos gerovei ir Lietuvos vardo 
išgarsinimui.

Kai 1949 m. liepos mėn., Ha 
mil tone, mažas sporto entuzias 
tų būrehs įsteigė sporto 'klubą, 
pavadindami jį HLSK „Ko
vas“', daugelis tikėjosi greito 
jo žlugimo. Tačiau išėjo prie
šingai: jis ne tik nežlugo, bet 
dieną dienon vis tvirtesniais 
žingsniais jis ėjo pirmyn. Šian 
dien, atrodo, nėra lietuvio spor 
t--------------------- 31-------

Org. Komiteto 1950 m. 
rugsėjo 23 dieną (protoko 
las Nr. 19) ir įsigalioja nuo 
jo priėmimo dienos.

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

PROGA Už $ 125.0G. Tel. GR 1827 (Montreal)

REISE BOURDAGES Reg‘d
MAMERTAS MAČIUKAS

DIPLOMUOTAS VYRIŠKŲ ?R MOTERIŠKŲ RŪBŲ
SIUVĖJAS 

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

Kampas Mount Royal ii Breb euf, 
įėjimas: 4504 Brebeuf Street.

PASIDARYKIM ATEITĮ BE RŪPESČIŲ — APSIDRA USKIM ŠIANDIEN

Alb. NORKELIŪNO AGENTŪROJE
MONTREAL ENTERPRISES R E G ‘ D .

Vienintelė lietuviška apdraudos agentūra, kuri draudžia nuo įvairiausių nelaimių, gaisrų, a 
susirgimų >r kt., patarnauja susidūrus su valdžios įstaigomis, pirkima-s, dokumentų verti- a 

mais statybai paskolomis ir tt. Skambinėkite telefonu arba užeikite: i
Kasd'en: Antradieniais: 9
5505 13th Ave. Rosemount, 7682 Edward St., 5
Montreal, Que Ville Lasalle, Que
Tel. AM. 0342 Tel. TR. 8112. * g

„KO VAS“ METINĖ, 
tminko, kuriam būtų nežinomas 
„Kovo“ vardas, su krepšiniu, 
stalo teniso, šachmatų ir kt. 
sekcijomis.

Negali koviečiai pasigirti 
meisterių, ar vicemeisterių ti- 
tu'ų laimėjimais. Tačiau per 
tuos metus laiko padaryta ga
na daug: sužaista 15 krepšinio 
rungtynių, pravesta eilė pmg- 
pong ir šachmatų turnyrų, su
žaistos su svetimtaučiais staio 
teniso rungtynės. Atsižvel
giant į tai, kad daugumas ha- 
miltoniečių dirba pamainomis, 
sic darbo vaisiai save pateisi
na.

Metinių į roga, rugsėjo mėn. 
30 d. įvyksta dviejų kaimyninių 
s te klubų — Toronto LSK 
„Vytis“ ir HLSK „Kovas“ 
krepšinio, stalo teniso ir šacn- 
matų rungtynės.

Be abejo, šių dviejų miestų 
susitikimas, yra didelis įvykis 
Kanados lietuvių sportiniame 
gyvenime, .-adangi beveik po 
dviejų metų, vadovaujantis 
sporto gyvenimui šiame kraš
te, Toronto LSK „Vytis“ susi
tiks su savo rimčiausiu konku
rentu — Hamiltono LSK „Ko
vas“ .

Varžybos bus pradėtos 10 
vai. ryto, rumunų salėje, (20 
Murray St. W.) šachmatų ir 
12 vai., toje pačioje salėje, sta
io teniso rungtynėmis.

val- P- P- įvyks krepšinio 
varžybos.

Šachmatai, atrado, yra stip
riausia hamiltoniečių pozicija: 
savo eilėse, turėdami P. Vaito- 
nį (Ontario meisterį) ir neblo- 

(Nukelta į 8 pusi.)

PADĖKOS
PADĖKĄ.

Nuoširdžiai dėkojame Myko
lui Krauzai, padėjusiam suras
ti darbą ir apsigyvenimo vietą, 
mums, naujai atvykusiems į 
Montrealį.
J. Jonušaitis ir B. Jonušaitytė. 

PADĖKA.
Musų vieninteląi brangiai 

dukrelei mirus, visiems lietu
viams, mus užjaučiusieins sun
kioje nelaimėje, taip skaitlin
gai dalyvavusiems laidytuvėse 
ir papuuŠusiems Iienos karstą 
gražiomis gėlėmis ir vainikais, 
tariame nuoš.rdžią padėką.

Elzė ir Matas Leščinskai.

PAIEŠKOJIMAI
— Julius Bencrtas, gyve

nąs Rua Stamumbuco 7 nr. Vii 
la Zehna, Sao Peiūlo, Brasil, ieš 
ko Methos Benertas ir jos. vy
ro Kari Klemas, kurie iš Lietu 
vos išvyko i92 7 metais ir apsi
gyveno Canadoj, Bruno mies
te, Saskatchavan.

— Antanas Vanagas, gyve
nąs: Baicizimeto, 161 Caieva 
19, apart. 5, Venezuela, ieško 
savo sesutės L. Vanagaitės - 
Daunienės, išvykusios iš Vo
kietijas 1947 ar 1948 metais.

Kas apie ją ką žino, labai 
prašau man pranešti.

VEDYBINIS SKELBIMAS 
IEŠKAU.

Esu lietuvis, 26 metų am
žiaus neseniai atvykęs iš Pary 
žiaus. Ieškau lietuvaites, iki 
24 metų amžiaus, susirašinėti 
laiškais dėl vedybų tikslo. Ra
šyti, įdėjus fotografiją, adre
su: Petras Jakubauskas, 149 
Jesper Rd., Bentleihg. Vie Aus 
tralia.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS 

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

maistu; viena minutė nuo 
tramvajaus.

KURKIMĖS 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 (lotų) LONGEUIL ANNEX po $ 150.00. Kiekvienas 
sklypas turi apsčiai vietos n uosavam daržui.

Susisiekimui su Montrealiu tereikia 15 minučių. Lengvos išsimokėjimo sąlygos — 
įmokėti tįk $ 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 Longeuil Zone 6385, o vakarais DOllard 892 4.

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

LONGEUIL West, Tel. 6385

Dėmesio šeimininkėms!
Gerjausį pasjrjnkjmą aukščiausios rūšies vjsada švįežio maįsto produktų bei rinkti

nės mėsos įr Jūsų mėgiamos rūšies alaus duoda

Jurgis Ma ei o n i s
G. M. Grosery

5292 Bannantynę Avė (kampas Melrose) Verdun.
Priimame užsakymus telefonu HE 0991 j r pristatome į namus.
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Siuntinys Nr. 1—$6.90
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. saliami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarin. (400 g)
Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$2.10
B. 20 sv. cukraus-$ 3.80

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kyt. 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 s v. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos
4% sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. grynų kiaulinių 

= taukų ............ $ 5.50

SOTUS ALKANAM PADEK
AfD OVERSEAS, INC., 2244 vV. 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 san dėhuose, 
o užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL.

UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.

C. 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, dėž. $ 7.00

Siuntinys N r. 42—$6.95 į
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. šokolado
1 sv. 2 ozs. cukraus
1 sv. 2 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
% sv. šokolado

Siuntinys Nr. 74—$4.70
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs. nedeg. kavos 
1 sv. 2 ozs. avižinių dribs.
1 sv. 2 ozs. cukraus
Isv. 2 ozs. pilno rieb. sūr 
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
1sv. kak&vos
1 sv. šokolado

1 sv. ryžių
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašiniu 
Siuntinys Nr. 90—$5.00
1 sv. 2 oas. kiaulin. tauki, 
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių 
1 sv. 2 ozs.. dešros 
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 sv. 2 ozs. degintos kavo»
1 sv. ryžių
Siuntinys Nr. 93—$ 8.00
5 sv. degintos kavos
5 sv. kiaulinių tauaų
Siuntinys Nr. 94
A. 5% 8V- šokolado $4.50
B. 8 sv. bičių mcd. $4.80
C. 5 sv. kakavos . . $3.40 
S. 10 sv. džiov. slyv. $3.60
I. 5% 8V- margai. $3.50



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ivou. IX. 28. — Nr. 38 (181)

MOWfR&Al.
SI SEKMADIENĮ NAUJOSIOS LIETUVIŲ PARAPI

JOS SUSIPAŽINIMO VAKARIENĖ
pramokstančių skyrius. Mūsų 
tautietis prof. A. Vaupšas ang
lų kalbą dėsto Sarsfield mokyk 
loję. Be jo, kitus du kursus ve 
da kiti specialistai.

DLK VYTAUTO KLUBO 
CHORAS

spalio 8 d., sekmadienį, klubo 
patalpose rengia vakarą, apie 
Kurį smulkiau bus pranešta vė
liau.

DIDELIS PABALTIEČIŲ 
KONCERTAS

Pabaltijo tautos — lietuviai, 
latviai ir estai — Flatau salėje 
spalio 29 dieną turės didelį 
koncertą, kuriame dalyvaus žy 
iniosios meninės jųgos. KieK- 
vienai šių trijų tautų yra skir
ta po 45 minutes laiko. Pla
čiau apie koncertą bus praneš 
ta kituose „N L“ numeriuose.

SLA 123 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

įvyko sekmadienį. Apsvarstyti 
einamieji reikalai, priimti nau
ji nariai, susimokėti narių mo
kesčiai.

Papildomai pranešama, kad 
SLA vajus pratęstas ligi spalio 
15 d. Kas lig tos datos įstos 
nariu, pasinaudos vajaus leng
vatomis — bus atleistas nuo 
stojimo į apdraudos nuo nelai
mingų atsitikimų skyrių įstoja 
mojo mokesčio. Informacijų 
tuo reikalu aglima gauti tele
fonu „NL“.

MIRĖ K. SKAPIENĖ
Ilgiau sirgusi vėžio liga Vic

toria ligoninėje mirė neseniai į 
Kanadą atvykusi Kotryną Ska 
pienė, peržengusi 40 metų am
žiaus. Į laidotuves buvo atvy
kusi iš JAV duktė, kuri ten tu
ri savo šeimą.

LANKĖSI MONTREALY
(Šiomis dienomis Montrealy 

lankėsi iš Brazilijos, Sao Paulo 
miesto, kun. Ragažinskas, ku
ris viešėjo Ville Lasalle pas p. 
p. Gaurius.

Iš Sudburio lankėsi kelių 
Montrealio namų savininkas p. 
Kostas Sagaitis, kuris ta pa
čia proga atlankė ir „Nepri
klausomos Lietuvos“ redakci
ją ir, apsimokėjęs prenumera
tą, laikraščio reikalams dar ir 
paaukojo. Ačiū Jam.

MUSŲ LIGONIAI
Villasaliečiui p. Škudai ligo

ninėje padaryta inkstų opera
cija, po kurios jis jau sveiksta.

Verdunietei p. Gražienei pa
daryta apendicito operacija, po 
kurios ji jau sugrįžo į namus ir 
taisosi.

KAS DOMISI MEDŽIOKLĖS 
REIALAIS,

tesikreipia į p. Juozą Parojų: 
2319 Nelleda St., Montreal, te 
lef'onas: WI 8071.

JAUNIEMS SKAUTAMS.
Sekmadienį po pamaldų Auš 

ros Vartų parapijos salėje 
įvyks vilkiukų sueiga.

Vadovas.
YMCA KVIEČIA

visus naujai ir seniau atvyku
sius atsilankyti kas sekmadie
nį nuo 4 iki 7 vai. po pietų or
ganizuojamose ; 
1124 Dorchester St. 
real.

Tai suteiks mums 
tikti senus draugus 
’■yti naujų.

Šiais metais numatoma su
darinėti programas iš esamų 
meninių jėgų. Kadangi šias ar 
batėles organizuoja Daughters 
of Emphire labdaros draugija, 
tai nei įėjimas, nei arbata su 
sumuštiniais ir pyragaičiais nie 
ko nekaštuoja.

Spalių mėn. 5 d. pirmą kar
tą šį sezoną bus organizuojami

'šį sekmadienį naujosios lie
tuvių Aušros Vartų parapijos 
yra ruošiamas susrpažinimris. 
Klebonas kun. Tėvas Kubilius, 
S. J. Montrealy yra naujai, 
dar nedaugeliui pažįstamas. To 
dėl jis mielai norėtų plačiau pa 
žinti montrealieČius lietuvius. 
Susipažinimo subuvimas bus 
parapijos salėje: 337 Villibrord 
St., 4 vai. po pietų.

Susipažinimas bus paįvairin
tas menine programa, kurioje 
dalyvauja op. sol. E. Kardelie 
nė, pianistas K. Smilgevičius, 
muz. Piešinos vedamas choras, 
Tautinių šokių grupė. Be to 
gausi loterija. Vaišės ir įžan
ga tiktai 1 dol.

Tikimasi, kad susipažinime 
dalyvaus aukštų svečių. Tau
tiečiai kviečiami skaitlingai at
silankyti j susipažinimo subuvi 
mą.

REGISTRUAJA VAIKUS 
MOKYKLAS

Pagal Kanados įstatymus, su 
sirašius tam tikram vaikų kie
kiui, mokyklose gali būti dės
toma ir gimtoji kalba — lietu
viams lietuvių. Tuo tikslu, vai 
kus registruoja: Ville Emarde 
p. B. Lukoševičienė: 6951 Ma
zarin St., telef: HE 7877; Vil
le Lasalle p. Ališauskas: 36 — 
6 Avė; Risemounte p. Daukša: 
5657 — 12 avė, tel: HO 5438. 
Jeigu normali mokykla nesu
rinktų reikiamo skaičiaus mo
kinių, tai veiktų šeštadienio lie 
tuvių mokykla. Kas norėtų 
mokytis prancūzų kalbos, pra
šoma registruotis klebonijoje, 
telef. YO 0144.

ANGLŲ KALBOS 
PAMOKOS

Prof. p. Antanas Vaupšas 
praneša, kad vakarinės anglų 
kalbos pamokos, organizuoja
mos The Department of the 
Secretary of the Province of 
Quebec, Honourable Omer Co
te, minister, pradedamos spa
lių mėnesio 2 dieną 7 vai. 30 
min. vakaro. Pamokos yra ne
mokamos ir šiemet, kaip ir per 
nai, bus duodamos pirmadie
niais ir ir trečiadieniais nuo 7 
vai. 30 min. P. M., šiose vieto
se: Sarsfield School, — 1690 
Central Street ir Olier School, 
— 3.10 Roy Street (ties St. De 
nis ir Pine Avė).

Neokanadiečių komitetas pra 
neša, kad jo yra suorganizuoti 
kursai dar De Levis mokyklo
je — 5940 Blvd. Monk, Ville 
Emard, kame bus dėstoma be 
anglų kalbos, dar ir prancūzų 
kalba.

Nemokantieji anglų kalbos 
tautiečiai patariami pasinaudo
ti šiais kursais, kurie turi pra 
dedančiųjų, pažengusių ir jau
e8*.... m ■■■"■ - h---------

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

664 — 2 Ave., Verdun, 
netoli naujosios liet, parapijos.

9

PARDUODAMI
iš namo visi padėvėti baldai — 
lovos kėdės, stalai, spiruokli- 
mai matracai, komodos, pianas. 
Parduodu pigia kaina. Par
duodu atskirai kas ko nori. 
Priežastis — namo pardavimas.

J. Onaitis.
39 Havelock St. . . Toronto. 

Telef. O. L. 5100.

PARDUODU RADIJO

atvežtą iš Europos, 4 lem
pų, pilnoj tvarkoj ir labai 

nebrangia .kaina.
Pardavimo priežastis—iš
vykimas. Interesuotus pra 
šau kreiptis kasdien nuo 6 

vai. vakaro:
1559 St. — (Jrbain, 

Montreal.
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RUDENS SEZONO ATIDARYMAS
DIDELIS BALIUS, GROJANT DIDELIAM ORKESTRUI 
Pasibaigus vasaros sezonui, pereiname į rudens, o toliau ir 
žiemos sezoną. Palydint vasarą, KLCT ruošia ,tNePr*kiau- 

bomos Lietuvos“ bakų. spalio 7 d.
Balius daromas naujoje vietoje ; Verdune, Verdun Ave 5855 

nr., „Bowling Academy“ salėse.
Baliuje gios didelis 7 asmenų orkestras.

, Visi tautiečiai maloniai prašomi tą dieną rezervuoti baliui, 
kuris prasidės 7 valandą vakaro. Plačiau apie balių sekan

čiame „N L“ numery.

Praktiški patarimai
ĮSIGYTI SPECIALYBĘ.

M. T. Institute dėstymas yra 
daugiau kondensuotas.

MONTREALIO TECHNI
KOS MOKYKLA
Vakarinės klasės

200 Sherbrook St. W. 
deda darbą sp.alių mėn. 2 d. 
Registracija pradedama rugsė
jo mėn. 25 d. Mokestis $ 10— 
30 už metus. Smulkesnių in
formacijų galima gauti vietoje.

Dėstomi dalykai: Statybinių 
planų skaitymas ir pagal juos 
medžiagos, darbo jėgos ir kai
rios apskaičiavimai. Pastatų 
konstrukcija, Braižyba, Elekt
ra, Elektiinis litavimas, Lieji
mas, Sunėrimas (medžio dar
buose ) ir plieninių plokščių — 
kampų naudojimas, GBibliote- 
ka, Mašinų dirbtuvė — metalo 
darbai, Matematika, Oxy-Ace- 
tyleno litavimas (šveicavimas). 
Šablonų darymas — metalo 
darbai, Vandentiekis ir dujos, 
Radijas, šaldymas, Metalo rai 
žymas, Kalvė, Jėgos mašinos, 
Televizija, Medžio darbai.

Vakarinės klasės ne vienam 
galimybė pasitobulinti dirba
mame darbe ar įsigyti specia
lybę. Todėl į jas reikėtų at
kreipti reikiamas dėmesys. Sek 
mingesniam pamokų klausy
mui yra reikalingas tinkamas 
anglų kalbos mokėjimas, (Ne- 
sismulkinama dėl detaliųĮ. 
Taip pat kai kurie dalykai rei
kalauja turėti aritmetikos 
matematikos pagrindus.

P. Adamonis.

NESUNKIAI GALIMA
Daugelis mūsų, ypač jaunuo 

menės, labai nesunkiai gali įsi
gyti specialybę, kuri kiekvienu 
atveju bus naudinga. Reikia tik 
tai veltui neleisti laisvalaikių. 
Montrealy yra daugybė galimy 
bių įsigyti bet kokią specialy
bę, nes čia veikia daug vakari
nių kursų. Tuose kursuose ga 
Įima įsigyti net aukštojo moks
lo laipsnį.

Šį kartą patiekiamos žinios 
apie techniškuosius mokslus, 
kurie mūsų taikais vaidina ne
paprastai didelį vaidmenį. Ypač 
yra svarbu, kad šios srities spe 
cialybės ir ateityje tuiės pla- 
čiausį panaudojimą. Niekas ne 
apsivils, o įsigijusieji specialy
bę, tikrai bus patenkinti, nes ir 
greičiau gaus darbo ir tas dar
bas bus ir pastovesnis ir ge
riau apmokamas.

MONTREALIO TECHNI
KOS INSTITUTAS

Vakarinės klasės.
125 Sherbrooke St, W. PL 

3931. Pradėjo darbą. Dėstomi 
dalykai: Parengiamasis kursas: 
Anglų kalba, aritmetika. Prak 
tiškoji matematika, Mechani
nis braižymas, Metalo darbai, 
Elektrotechnika, Radijas, Che
mija — Pradinė ir aukštesnio
ji, Inžinerija — jaunojo inži
nieriaus laipsniui, Virimas, Siu 
vimas ir siuvinėjimas, Vidinis 
dažymas.

Mokesnis: $ 8.00 — 12.00 už 
mokslo metus. Smulkesnių in
formacijų galima gauti vietoje.

arbatėlėse: 
. W„ Mont

SOVIETAI STIPRIAI APLAMDYTI
(Atkelta iš 1 pusi.) 

agresijai, ir ryt visa Korėja 
jau bus laisva.

Bet šis faktas pamokino tai
kųjį pasaulį, kad fatalizmu pa
sitikėti negalima. Todėl Ache- 
sonas JTO pilnaties dienotvar 
kėn įrašė JTO statuto pakeiti
mus :

jeigu Saugumo Taryba ne 
sugebėtų įvykdyti JTO 

chartos įsipareigojimų, 
tai JTO pilnatis turi būti su
šaukta per 24 valandas. Mat, 
pilnatyje jau negalioja veto tei 
sė.

Maža to, pasiūlyta sudaryti 
speciali komisija, kuri nuolat 
stebėtų politinę būseną, ap
čiuoptų taikai pavojingas vie
tas ir apie tai referuotų JTO, 
kuri galėtų imtis saugumo prie 
monių. O saugumo priemonę 
JAV užs. sekretorius pasiūlė 
labai konkrečią:

valstybės turi turėti nuolat 
budinčius karo dalinius,

■tK~.~~.oiK~'—xx_jl--lzxx r?

„ketvirtadienio“ šokiai W. Y. 
C. A. trečiame aukšte. Įėjimas 
10 c. Plokštelių muzika nuo 
7.30 iki 11 vai. vak.

Galvojama šių šokių globoji 
mą pavesti kas savaitę kitai 

: tautinei gr_pei.
YWCA, Montreal.

progų su- 
ir pasida-

if

SA V. JURGIS MERKYS,
215 St. John St. Longeuil. Telefonas: Zone 7578. 

20-ties metų patyrimas — geriausia garantija už atlie
kamą darbą.

PAPIGINTOS KAINOS LIETUVIAMS!

Pra-

ir

ĮDOMUS DAINOS GRUPĖS KONCERTAS
Toronto Lietuvių Moterų 

grupė Daina, jau seniai beturė 
jo rimtesnio pobūdžio parengi
mą, tad, šį rudenj rengia įdo
mų ir rimtą p. A. Stephens-Ste 
ponavičienės mergaičių choro 
koncertą, kuris įvyks 28 d. spa 
lio mėn. Eatono auditorijoje.

Kadangi, A. Steponavičienės 
mergaičių choras, savo pasiio- 
dymais atsiekė aukšto įvertini
mo, netik lietuvių, bet ir sve
timtaučių tarpe, todėl netenka 
abejoti, kad ir Toronte savo 
koncertu sužavės klausytojus 
ir paliks, kaip visur, gražius 
įspūdžius.

Visi Toronto ir apylinkės lie
tuviai maloniai kviečiami skait 
lingai dalyvauti šiame koncer
te, nes tokie būna nedažnai. 
Plačiau apie koncerto progra
mą bus pranešta vėliau, (kor.)

DAINIEČIŲ
SUSIRINKIMAS.

Šių metų spalio mėn. 29 d. 
įvyks narių susirinkimas pas 
dainietę Ališauskienę 545 In
dian Rd. Visos dainietės ir 
viešnios, maloniai prašomos at
vykti 8 vai. vak. Dalyvavimas 
visų būtinas, nes yra daug svar 
bių reikalų, kuriuos būtina vi
soms bendrai aptarti, (kor.)

SLA 236 KUOPOS NARIŲ 
ŽINIAI.

Pasibaigus vasaros sezonui, 
kuopos susirinkimai vėl atke
liami iš pirmadienių į sekmadie 
mus, todėl primename visiems

kurie kiekvienų metu bū
tų pasiruošė stoti JTO va 

dovaujamon kovon su 
agresorium.

Reikia spėti, kad šie pasiūly 
rnai, atsižvelgiant į JTO veiks
mų efektingumą Korėjoje, bus 
priimti. Tokiu būdu bus ap
eitas veto, kuriuo Sovietai vis 
vien varys sabotažą.

Iš viso jau visi suprato, kad 
tik aiškiai pasipriešinus, gali
ma suvaldyti SSRS.

Žinoma, jie savo tikslų neiš
sižadėjo ir neišsižadės. Gavę 
smūgį, jie bandys atsigauti ir 
darys naujas kombinacijas. To 
dėl tikro susipratimo nėra ko 
laufcti. Juk kaip vilką bepenė 
turn, jis vis vien į mišką žiūrės. 
Todėl ir ši Sovietų rezignacija 
yra tiktai laikinis reiškinys. 
Be generalinio mūšio jie nepa
siduos.

Kyla klausimas, kada gi So
vietai vis dėlto gali pradėti ka 
lą?

Manoma, kad geriausis lai
kas jiems yra dabar pradėti, 
kol JTO nariai dar nėra pasi
ruošę gintis. Bet gali būti, kad 
tūli pasiruošimai ir Sovietams 
reikalingi. Todėl labai gali bū
ti, kad gali išsipildyti šešiolik
tame šimtmety gyvenusio aiš
kiaregio dr. Nostradamuso pra 
našystės, kurios katastrofingą 
karą yra numačiusios 1951 me
tų birželio 15 dieną, (k).

Dar 10.000 lietuvių.
Pagal statistiką, kurią suda

rė P. L. Bendruomenės Cent
ras, Vokietijoje esama dar apie 
kurių du trečdaliai britų zono
je. Tačiau manoma, kad dide
lis Mž. Lietuvos lietuvių skai
čius į šį skaičių įeina tik dali
nai.

— Albanijos karo dalinys 
buvo įsiveržęs į Graikiją. Grai
kijos atstovas JTO patiekė įro 
dvmų, kad tie žmonės buvo 
specialiai apmokyti Lekijoje ir 
pasiųsti prieš Graikiją.

— JAV senatan įneštas įs
tatymo projektas, kuriuo nu
matoma svetimšalių korpusą 
pakelti iš 2.500 iki 25.000.

— Vokietijos Esseno fabri
kai gavo užsakymą pastatyti 
Indonezijai 100 garvežių.

nariams, kad spalio mėn. susi
rinkimas įvyks ne pirmadienį, 
bet sekmadienį, spalio mėn. 8 
d. 2 vai. po pietų, 404 Bathurst 
Str. ukrainiečių salėje.

Visi nariai prašomi skaitlin
gai dalyvauti, ypač tie, kurių 
knygutės rodo, kad jau laikas 
užsimokėti nario mokesčius, 
kuriuos yra būtina ir svarbu už 
simokėti į ticčią mėnesį. Il
giau užtęsti mokesčiai, ištikus 
ligai ar nelaimei, gali sudaryti 
nemalonumų.

Taipgi, visi nariai prašomi, 
pakeistus savo adresus būtinai 
pranešti finansų raštin. seka
mų tel. ME 8522 arba susirinki
me.

Šiuo tai pu, dar serga kuo
pos nariai: V. Sarrųilevičienė, 
kuirai buvo padaryta sunki vi
durių operacija. Ligonė jau 
grįžo iš ligoninės į namus, 135 
Gorevalle, J. Mankus, ištiktas 
staigaus širdies priqpuolio, bu 
vo skubiai išvemtas į ligoninę ir 
gydomas stropioj gydytojų 
priežiūroj šešias savaites. Da
bar jis jau žymiai geriau jau
čiasi ir iš ligoninės jau grįžo 
namo, 213 Sunnyside Ave., Ka 
zys Urbšas kaikuriam laikui pa 
guldytas į Sunnybrok ligoninę 
sveikatai patikrinti. Vi
siems ligoniams kuopa linki 
kuo greičiau pasveikti, (kor).

ĮSTEIGTAS MAŽOSIOS 
LIETUVOS BIČIULIŲ 

SKYRIUS
Rugsėjo 24 d. Toronto lietu

vių parapijos salėje įvyko Ma
žosios Lietuvos Bičiulių Drau
gijos steigiamasis susirinkimas, 
kuriame dalyvavo apie 50 žmo
nių.

Susirinkimą atidarė p. L. Ta 
mošauskas, pasakęs atatinkamą 
kalbą ir nurodęs steigiamos 
draugijos tikslą. Po to sekė 
trumpa pertrauka, kurios me
tu užsirašė nariais 36 asmenys.

Apsvarsčius ir priėmus lai
kinus draugijos Įstatus, renka
mi valdomieji organai. Valdy 
don išrinkti ir pasiskirstė pa
reigomis šie asmenys: L. Ta
mašauskas — pirai., I. Preik- 
šaitis —viccp., p. Lelis—sekr., 
V. Matulaitis — ižd., V. Skir
gaila — vald. nariu. Revizijos 
komisijon išrinkta: E. Šerme- 
nė, A. Masionis ir A. Kuolas.

Nutarta pasiųsti pasveikini
mus Mažosios Lietuvos Tary
bai ir Vlikui, išreiškiant pagei
davimą, kad Mažosios Lietu
vos Taryba būtų atstovauja
ma Vlike. Baigiant susirinki
mą, Toronto LOK pirmininkas 
p. Simonavičius pasveikino nau 
ją draugiją LOK vardu ir pa«i 
džiaugė, kad 'loronto LOK pa 
didės dar vienu talkininku. 
Draugijos veikimo pradžiai na 
riai - steigėjai sudėjo 25 dol. 
aukų. P. L.

XK~~~ XX.........XK_-------- XX—. .'zzx:

PRANEŠIMAI.
LIETUVOS ISTORIJOS 

REIKALU
Lietuvos Istorijos reikalu su 

interesuoti prašomi kreiptis į 
leidyklos įkyrių USA: Patna, 
45 St. John's Pl. Stamford, 
Conn. U. S. A. 38, 40

HAMILTONO LSK „KO VAS“ METINĖ
Atjkelta iš 7 pusi, 

gą likusį „penketuką“ — St. 
Baipšį, Breichmaną, A. Tėvelį, 
Valevičių, Paltaroką, kovie- 
čiai turėtų šias rungtynes lai
mėti.

R. Paškauskas, Gvildys ir kt. 
„Vyties“ stalo tenisininkai ge
rai pažįstami ne tik lietuviams, 
bet ir svetimtaučiams, kaip pm 
kūs žaidėjai, su stipria gyny
ba. Bet ir čia, hamiltoniečiai, 
bus kietu riešutu (A. Tėvelis, 
Paltarokas, Pctrušaitis, Bulio
nis, Kudaba, Tamošauskas) vy 
trečiams. Jeigu svečiams ati
tektų laimėjimas, tai tikrai su 
neaukšta persvara.

Krepšinis, daugelio vadina
mas tautiniu mūsų sportu, Ha 
miltone yra susidomėjimo ccat 
re .

Toronto „Vyties“ komanda 
su „žvaigžde“ — Mackevi
čium ir žir.f'm; .i krepšininkais 
— Duiiūnu, Ignatavičių, Su- 
pronu ir kitais, turėtų lengvai 
,veikti jauną HLSK „Kovas1 
komandą, kuri žinoma, šioms 
įimgtynėms pasistengs išeiti į 
aikštę savo geriausiame sąsta 
te, Č. Mickūnus, E. Kudaba, J. 
Bulionis, Laniauskas yra kovie 
čių ramstis.

Metinių proga, palinkėkime 
HLSK „Kovas“ gražių darbo 
vaisių, o visas, artimiausio šeš
tadienio varžybas (rugsėjo m. 
30 d.) pravesti gražioje spor
tinės kovos dvasioje, ydant už 
mėgsti dviejų kaimyninių mies 
tų sporto santykiai rutuliuotų- 
si abiejų lietuviškų sptorto klu 
bų gerovei. Kbr.

Hamiltone pradėjo veikti naujai lietuvių įsteigta misos 
apdirbimo įmonė, kur dešras gaminame pagal lietuviš
ką skonį. Toiontiečiąi, mūsų įmonės pagamintų lietu
viško skonio dešrų galite gauti visose lietuvių krau

tuvėse ir valgyklose, Toronte!
Hamiltone gyvenantieji tau tiečiai galite užsisakvti tie
siog iš įmonės, — mes maloniai pristatome į namus 

kiekvieną dieną.
Toliau gyvenantiems, sausas dešras, prisiunČiame paš
tu, už tą pačią kainą, neska itant persiuntimo išlaidų. 

Tad visi paragaukite seniai bevalgytų lietuviškų deš
rų!

PARKDALE SAUSAGE P ACKING CO.
SAVININKAI: J. KAŽEM EKAS IR SŪNUS.

MORLEY Str. TELEF. 4—-8558. Hamilton, Ont.

DĖMESIO ŪKININKAI !
5.000 dol. vertės ūkis 100 akrų su gerais trobesiais, 64 
mylios į vakarus nuo Londono, parduodamas tik už 

. .3.700 dol. Įmokėti 1.200 dol. ir po 200 dol. kasmet išsi
mokėti. Dėl informacijų 'kreiptis:

J. Kažcmėkas,
130 Herkimer Str. Tel. H — 8558. Hamilton, Ont.

PARDUODAMI TABAKO ŪKIAI
Kas domisi įsikurti tabako ūky ir pelningai verstis, pa
tariu dabar išsirinkti sau tinkamą „Tabacco Farm“. 
Dabar yra geras laikotarpis, visų tabakas yra nuimtas 
nuo laukų ir galima tiksliau apžiūrėti ir įkainuoti der

lių ir žemę.
Turiu didelį ūkių pasirinkimą su 

ir sąlygom.
Charles Pocius — Real Estate and
TILLSONBURG, Ont.

įvairiom kainom

Insurance Agency.
TELįEF. 829j.
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