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JTO KARIUOMENĖS SUDA RYMO KLAUSIMAI. EUROPA TURĖS 45 DIVIZIJAS.
yra padarytas Atlanto pakto 
valstybių ir trijų didžiųjų — 
JAV, DB ir Prancūzijos.

Europai ginti nuo Rusijos 
užpuolimo sudaroma bend 
ra Europos gynimo kariuo 

menė.,
kuri bus vienoje vadovybėje 
sudarys 45 divizijas, apgink
luotas moderniškiausiais gink
lais. Ryšium su Europos Sau
gumo klausimu, JAV vyr. ko
misaras V. Vokietijoje McCloy 
pakartotinai išdėstė JAV, DB 
ir Prancūzijos ministerių ir 12- 
kos Atlanto pkato dalyvių nu
tarimus, kad užpuolimas V. Vo 
kietijos ir vakarinių Berlyno 
sektorių, bus laikomas užpuo
limu visos vakarų Europos.

Tai yra tvirtas įspėjimas, kad 
jeigu Sovietai bandytų užpulti

SOVIETŲ ŠPIONAŽO TINKLAS JUOSIA ŽEMĘ

TAIKOS IŠLAIKYMO IR
Praėjusi savaitė Jungtinių 

Tautų pilnatyje atžymėta pa
saulinės prasmės nutarimais. 
Visų pirma JTO

Korėjos klausimą išspren
dė pagrindinai.

Korėja turi būti išlaisvinta, su 
jungta j vieną demokratinę res 
publiką ir saugi nuo bet kokios 
naujos agresijos. Kad SSRS ir 
kom. Kinija nesijaudintų, JTO 
užtikrino, kad jos jėgos neper
žengs nei Rusijos, nei Kinijos 
sienos. Kai tiktai bus baigtas 
karas, karinės jėgos apleis Ko
rėją. Visam Korėjos reikalų 
sureguliavimui yra išrinkta 
speciali komisija, kurią sudaro 
Čilės, Olandijos, Pakistano, Fi 
lipinu, Turkijos ir Siamo atsto
vai. Prieš šį istorinės reikšmės 
nutarimą balsavo Rusija, Uk
raina, Baltgudija, Čekoslovaki
ja ir Lenkija, susilaikė nuo bal
savimo Egiptas, Syrija, Irakas, 
Libanas, Jemenas, Indija ir Ju 
gosią vi ja, o už balsavo 47 vals
tybės ir visų 59 valstybių. JTO 
nutarimas jau vykdomas.

Antras nepaprastai svarbus 
JTO nutarimas yra

nustatymas tarptautinio 
kolektyvinio saugumo 

priemonių.
Septynios valstybės — JAV, 

DB, Prancūzija, Kanada, Fili
pinai, Turkija ii- Uruguajus — 
įnešė pasiūlymą, kad tarptauti
niam saugumui palaikyti yra 
reikalingos kolektyvinės, JTO 
mastu, priemonės, kurios su
daromos taip, kad kiekviena J 
TO valstybė laiko atskirą, mo 
derniškai ginkluotą, kariuome
nės dalini, kuris kiekvienu me
tu, JTO pareikalavus, galėtų 
stoti į kovą. Be to, kadangi 
Saugumo Taryboje, kuri spren 
džia Saugumo klausimus, vei
kia veto teisė, tai tuo atveju, 
jeigu kilus kur karui, kas nors 
panaudotų veto teisę prieš ag
resoriaus suvaldymą, tai per 
24 valandas turi būti sušauktas 
JTO pilnaties posėdis ir sku
biai išspręstas agresoriaus — 
užpuolėjo suvaldymo priemo
nės. Už šią rezoliuciją jau pa
sisakė Australija, Jugoslavija ir 
kt. Tai bus antras istorinins 
nutarimas.

Trečias istorinis nutarimas

ir

ar tiesiogiai, ar per vad. ryti
nę Vokietiją, tai būtų laikoma 
visos vakarų Europos užpuoli
mu ir tam užpuolimui vakarų 
Europos kariuomenė jau prie
šinsis karo priemonėmis.

Bet ar tai gali Sovietus at
baidyti? — Ne. Nes Sovietai 
be užpuolimų ir karų gyventi 
negali. Tiktai užpuolimai juos 
saugo nuo vidaus suiručių. To 
dėl koks bebūtų vakariečių pa
siruošimas, karas neišvengia
mas. O kad taip yra tikrai, 
parodo paskutiniai faktai. Kai 
paaiškėjo, jog Korėjos klausi
mas jau išspręstas, Sovietai 
pradėjo du naujus karus: jau 
karu užpulta ir Tibetas ir In
dokinija. Sovietai dar pasinau 
dos JTO nesusiorganizavimu.

.1 (k).

Žinios iš užsienių.
Argentina, kaip pagelbą, pa

siūliusi laivą mėsos nusiųsti į 
Korėją.

Britų diplomatai kalba, kad 
Formozos klausimas, neanks- 
čiau, kaip po lapkričio 7 d. rin
kimų Amerikoje, būsiąs svars
tomas JT Saugumo Taryboje. 
Jie tikisi, kad po rinkimų Ame
rikos vyriausybė galėsianti pri
siimti „pozityvesnę“ politiką...

Sovietai Bulgarijoje surado 
naujus uranijaus šaltinius; jie 
siunčia iškastąją rūdą į Rusiją 
per Juodosios Jūros uostus. . .

Biurokratija tarp draugų
Vokiečių delegacija, iš 18 as 

menų, vykdama į Štrasbourgą 
iš Bonn, privalėjusi užpildyti 
288 ankietas ir pateikti 252 fo
tografijas.

Pagal naujausį NEWSWEEK periskopą, 

RAŠO BR. AUŠROTAS

se

Susirūpinimą keliąs 
sąjungininkas.

JAV ambasadorius Korėjoje 
p. Muccio paskutiniu metu su
gaišo daug laiko, bandydamas 
sulaikyti nuo išsišokimų Korė
jos prezidentą p. Syngman 
Rhee. Rhee tapo savanaudiš
kas, reikalaudamas apsaugoti 
jo politinę padėtį namuose.

Ko raudonieji nustojo
Dabar, kada Korėjos raudo

nieji nustojo šios progos, JT 
gen. sekretorius Trigve Lie pa 
sako, ko jis negalėjęs skelbti 
prieš koįkias dvi savaites, bijo
damas jiems pakišti šią idėją: 
jeigu š. korėjiečiai būtų tele
grafavę, kad priima ST reikalą 
virr.ą atsitraukti už 38 lygiagre
==3t--- =3^' -M=

Michailo Popovo „Echo der i 
Woche“ savaitrašty paskelbto- : 
mis žiniomis, rusų zonoj šiuo 
metu dirba 80.000 Šnipų rusų 
Špionažui. Jie įkinkyti dabar 
vykstančio valymo darbe, 
Jiems pavestas visiškas rusų zo 
nos nuo pasaulio izoliavimas ir I 
steigimas stiprių špionažo cent 
rų R. ir V. Vokietijoj.

MVD špionažui Vokietijoje 
vadovauja Fuerstenburge „re 
ziduojąs“ generolas Puikina.

Rusai špionažo tikslams 
metams skiria 400 milionų 
dolerių, ir 35% šios sumos 
eina per gen. Puikino ran
kas. Be minėtų šnipų, zo

nos gyventojus seka 
45.000 emvedistų.

Užsieny karinį ir politinį 
špionažą vykdo rusų pasiunti
nybės, konsulatai, prekybos 
atstovai ir panašūs. Dėka ame
rikiečių „atvirumo“, rusų bend 
rovė AMTORG nukopijavo žy 
mų skaičių JAV-bių pramonės, 
chemijos ir karinės srities iš
radimų patentų.

Stiprūs špionažo centrai vei
kia rusų satelitinėse valstybė
se, bet stipriausi veikia Žene
voj, Šveicarijoj. Ten jau iš ka
ro metų špionažui vadovauja 
nepaprastai sumanus Aleiksand

Mūsų bendradarbio Berlyne.
rusų agentu Rabinovi- 

čium Montrealy.
Rabinovičius „globojo“ Otta- 
woj špionažo organizaciją „Gi- 
sela“, kurią išdavė žinių tieki
mo tarnybos tarnautojas Gu
zenko. Rabinovičius nagiais šie 
kė ir Meksiką, o iš ten per San 
Francisko rusų konsulą žinias 
perima agentai ir jas siunčia 
rusų vicekonsului New Yorke. 
Rusų pasiuntinybė Wašingto- 
ne visokiais keliais sutekėju
sias žinias perduoda profeso
riui Aleksandrovui, rusų dele
gacijos prie JO nariui ir prie 
JO veikiančios rusų atomo 
energijos (komisijos pirminin
kui. Aleksandrovas, pataria
mas prof. Golubcovo, „derina“

ras Rado, save vadinąs „Raudo 
nąja trijule“. Rado yra svar
biausias rusų špionažo šulas 
Europoje. Per jį siūlai tiesiasi 
net į JAV, Kanadą ir Meksiką. 
Karo metu Rado Vokietijoj 
buvo įsteigęs „Raudonąją kop
lyčią“, prie kurios jam pasisekė 
pritraukti aukštus vokiečių ka 
rininkus.

Rado sumanumu rusams pa
vyko iš JAV paglemžti nemaža 
atomo paslapčių, kas rusams 
sudarė atomo bombos gamyboj 
kertinį akmenį.

„Raudonosios trijulės cent 
rai — „Liucija“ Lucer- 
noj, „Sissi“ Berno mieste 
ir „ Abramson“ Ženevoj— 
tiesioginiai susisidkia su

KORĖJA JAU PASIDUODA
NAUJA KOMUNISTŲ AG RESIJA — UŽPULTI 

TIBETAS IR INDOKINIJA. '*•
inteligentus ir vidurinį luomą 
— amatininkus, prekybininkus, 
mechanikus, batsiuvius. Tūks
tančiai lavonų atkasami. Tai 
naujos-Buchenvaldu ir Katynų 
žudynių vietos. Jas dabar tiria 
sudarytoji speciali Korėjai ko
misija. J^į’

Komunistai, kol JTO dar ne 
susiorganizavo, daro naujus ag 
resijos veiksmus. Komunistai 
pradėjo karą su Tibetu ir Indo 
kinija, kurias užpuolė, kaip vii 
kai avis, iš pasalų. Komunistai 
vėl lieja nekaltų žmonių kraują 
Tibete ir Indo Kinijoje.

— Austrjjos komunistų 
skelbtasis streikas, kur {palai
kė Sovietų valdžia, nepasisekė, 
ypač po to, kai vakariečiai pa
reiškė sovietams protestus, kad 
jie laužo susitarimus.

— Sovietinės minos Japoni
jos jūroje nuskandino vieną J 
AV laivą.

— 4 JAV atstovybės nariai 
nuteisti Čekoslovakijoje kalėti 
po 7 — 1'4 metų, esą už bandy
mą nelegaliai peržengti sieną.

— Išlaisvintame nuo komu
nistų Teajone rasta komunistų 
nužudytų 1100 civilių ir apie 
100 JAV karių.

JTO 'pilnačiai nutarus iš 
šiaurinės ir pietinės Korėjos su 
daryti vieną savarankišką res
publiką, pirmasis JTO karo va- 

; das gen. D. MacArthuras pir
madienį davė ultimatumą komu 
nistams pasiduoti be sąlygų, o 
atsisakius jiems, įsakymą JTO 
jėgoms užimti šiaurinę Korėją.

JTO jėgos peržengė 38 para 
lėlę ir sparčiai nužygiavo pir
myn, nes, nors komunistų val
džia priešinasi, bet faktiškai 
niekas jau rimtai nesipriešina. 
Šiaurinės Korėjos žmonės, pa
tyrę komunistinio valdymo py 
ragų, laukia greitesnio išlaisvi 
nimo: komunistai traukiasi ir 
beveik be mūšių atud lodą 
miestus. JTO jęgos jau užėmė 
rytiniame pajūry Vonsan uos
tą ir pramonės centrą, už 150 
mylių nuo 38 lygiagretės. Va
karuose JTO jėgos trimfališ- 
kai žengia pirmyn. Laukiama 
desantų, (kurie tuojau suskal
dys visą kraštą į dalis ir taip 
užbaigs karą. Paimta 60. 
000 nelaisvių, daug tankų, pa
būklų ir kitos karo medžiagos.

Visose išlaisvintose nuo ko
munistų vietose' aiškėja baisios 
komunistų valdymo piktadary
bės. Komunistai išžudė visus

„RYTŲ EUROPA TURI BŪTI IŠLAISVINTA“ 
Mūsų korespondento Vokietijoje.

Amerikiečių Vokietijoje lei
džiamame žurnale „Der Me
nat“ (22-23 nr.) tilpo įvykusio 
Berlyne Kultūrinės laisvės kon 
greso referatai ir diskusijų ap
rašymai. Iš paskelbtų referatų 
sužinome, kad kai kurie to tarp 
tautinio kongreso dalyviai ryš
kiai ir drąsiai pasisakė ir

Rytų Europos pavergtų 
tautų, ypač Lietuvos, Lat

vijos ir Estijos naudai.
Žinomas amerikietis publi

cistas, prof. James Burnhom sa 
vo paskaitoje tarp kitko griež
tai pasisakė prieš tuos „natūra, 
listus“, kurie Europą ragina 
nesidėti nei su rytais, nei su 
vakarais, o likti neutrale. At
galima Baltijos ir kitus Rytų 
kraštus šalta širdimi palikti be 
siginčijantiems rivalams ir ar 
joks lenkas, čekas, estas, lat
vis, arba lietuvis, joks serbas, 
rumunas, vengras, joks rytų 
vokietis ir joks ukrainietis ne
turi turėti teisės Europos pro
blemų svarstyme savų žodį tar
ti? — klausia Burnham. Ir to 
liau: Kol komunistų teroras tę

siasi, negali pasaulyje būti jo
kios taiįkos. Tik išlaisvinimas 
gali išgelbėti. „ Išlaisvinimas vi 
sos Europos,

išlaisvinimas Vakarų Eu
ropos nuo komunistinės 
partijos slogučio, išlaisvi
nimas Rytų Europos nuo 
komisarų, Raud. armijos 

ir NKVD“.
R. Loewenthal (Angli 

ja) savo paskaitoje apie laisvę 
ir pasaulinių didžiūnų varžy
bas t. k. statė klausimą: Ar ga
lime mes apsiprasti su Rytų 
Europos netekimu ir ar galime 
atsižadėti paramos tų vyrų ir 
moterų anapus geležinės už
dangos, su kuriais mus sieja 
bendri siekimai? Ar yra iš vi
so mums prasmė čia Berlyno 
kongrese kalbas sakyti, jei ne
same įsisąmoninę fakto, kad ši 
ta vafkarų tvirtovė tik tuomet 
turi prasmės, kai tikime, kad 
Rytų Europa ir Rytų Vokieti
ja kurią nors dieną vėl bus lais 
vos? Bet maža kalbų, reikia tik 
rų pastangų. H. J. J.

ir atomo špionažo veiklą JA , 
Vse. >i ]

Kai 1947 m. JAV-se iš slap
tųjų archyvų išvogė nepapras ' 
toj paslapty laikytas atomo by- ; 
las, buvęs JAV-bių karo laivy
nu žinių tarnybos antrasis še
fas Zacharias pestebėjo tam tik 
rus pėdsakus, kurie vedė į 
prof. Aleksandrovo įstaigą 
New Yorke.

Atomo žinias Aleksandro
vas siunčia savo „darbda
viui“ prof. Vavilovui, 
mokslų akademijos atomo 
energijos komisijos pirmi

ninkui MasĮkvoj.
Šios grandies paskutinis narys 
yra MVD ministeris gen. pul
kininkas Kruglovas. Jo žinioj 
yra 1,5 mil. vyrų armija. Pas
kutiniu metu rusų špionažo 
centrai Šveicarijoj daugiausia 
verčiasi siuntinių ir ginklų 
siuntimu prancūzų komunis
tams.

Ir Vokietijoj į Vakarų vals
tybių okupacines įstaigas rusai 
visokiais keliais mėgina įgrūsti 
savuosius agentus. Kiekvienoj 
rusų karinėj dalyj veikian
tiems GRU (vyr. žvalgybos vai 
dybaj ^Kyriams Vokietijoj va
dovaująs gen. pulk. Fedoras F. 
Kuznecovas puikiai žino, kad jo 
„kolegos“, anglų War Office 
pulk. Bevanas ir amerikiečių 
pulkininkas Įeit. Baumannas, 
ne iš molio lipinti. Kad pasta
rieji nepagaili Kuznecovui „pa 
gelbėti“, suminėtinas vienas 
pavyzdys. Pernai spalių revo
liucijos proga Maskvos karo 
akademijos trim šimtam kari
ninkų demonstravo du filmus, 
kuriuos pagamino V. Vokieti
joj rusų agentai laike vykstan
čių amerikiečių manevrų. Fil
mus nugabeno iš Karlshorsto 
tresorų, bet pradėjus demons
truoti vietoj amerikiečių tan
kų ekrane pradėjo staipytis 
Mickymauzai ir mauziukai. . .

Alg. V.

tės, tada visas klausimas dėl 38 
lygiagretės peržengimo būtų 
grįžęs į ST, kur Malikas turi 
veto teisę. Korėjos politinė 
strategija, kuri dabar yra nega 
linčiame vetuoti ST pilnaties 
susirinkime, tada būtų susikry 
žiavusi.

Stiprinama namų apsauga.
Amerikos oro jėgos skuba su 

planais parengti 20 naikintojų 
grupių, kurios gintų kontinen
tinę Ameriką. Naikintojai bū
tų sugrupuoti netoli „kritiškų 
jų taikinių“, kaip Čikaga, De
troitas, Pittsburgas ir atominių 
bombų fabrikai. Prieš Korėjos 
karą, karo aviacija šį darbą bu
vo palikusi 24 tautinės aviaci
jos grupėms.

Raudonoms lempoms nebus 
žibalo.

Britanija turinti įrodymų, 
kad nežiūrint Raudonosios Ki
nijos spaudimo, Rusija nesiun
čia pakankamai žibalo Kinijai, 
po to, kai Anglija nutraukė sa
vo tiekimus. Praeityje 90% į 
Kiniją importuojamo žibalo 
ateidavo iš Vakarų.

Jis buvo ten
Čia yra mažai kam žinomas 

Anglijos min. pirmininko pa
sisakymas, dėl JAV atsiprašy 
mo už nelaimingą britų dalinių 
bombardavimą Korėjoje. „Aš 
esu buvęs aktyvioje tarnyboje 
ir žinau, kad tokios klaidos ga
linčios įvykti“, pasakęs Attlee. 
Mezopotamijoje, vienose kauty 
nėse 1916 m. (kapitono Attlee 
kuopa buvusi apšaudyta britų 
artilerijos užtveriamosios ug
nies. Britų sviedinys sužeidė 
Attlee ir jis šešerius mėnesius 
buvęs išvestas iš rikiuotės.

Maistas kalba garsiai.
Tito turi stiprų argumentą, 

prašydamas JAV maisto para
mos, žiūrėdamas į nepasisekusį 
derlių, kuris gresia badu. Veng 
rija taip pat buvusi sausrų ly
giai paliesta ir ligi dabar Rusi
ja nieko nepagelbėjusi. Ameri 
kos žingsnis padėti badaujan
čiai Jugoslavijai, prieš pajudi
nant Sovietams, galįs turėti 
milžinišką įtaką, nukreipdamas 
plačiąsias Balkanų mases nuo 
Rusijos. Ir priešingai būtų tie 
sa, jeigu Sovietai veiktų, o JA 
V susilaikytų.

Kur yra Ana?
Rumunijos užs. reikalų mi

nistro Anos Pauker likimas Ii 
gi labar yra dengiamas paslap
ties Rumunijoje esantiems dip
lomatams. Jos niekas nėra ma
tęs nuo liepos mėn., po to, kai 
pasklido gandai, kad ji pateku
si Politbiuro nemalonėn. Jos 
vardas yra įtartinai neminimas 
sąraše „Sovietų-Rumunų Drau 
gystės Mėnesio“ globojančių 
asmenų tarpe. Į visus pasitei
ravimus Rumunijos užs. reika
lui ministerija atsakanti, kad ji 
„esanti atostogose“.

NAUJAS ALT PASITVAKKYMAS
ALT keturių komisijai yra 

pavedės sudaryti bendradarbia 
vimo kolegijos statutą.

Kiek tenka nugirsti, ALT no 
ri galimai daugiau pritraukti 
asmenų, galinčių ir mokančių 
dirbti Lietuvos valstybės at
statymo darbą. Tokia bendra 
darbiavimo kolegija imtųsi nag 
rinėti įvairius klausimus, kurie 
yra susiję su Lietuvos valsty
bės atstatymo problemomis, ar 
tvarkyti su tuo klausimu susi
jusius įvairius reikalus.

Į tą darbą, ALT viršūnei va 
dovaujant, jos pavestiems klau

Mūsų Čikagos 
simams rišti būtų įtraukti įvai
rių gyvemino šakų specialistai, 
žinovai.

Kai kas klaidingai įsivaizduo 
ja ALT uždavinius. Todėl kar 
tais į ALT kreipiamasi tokiais 
reikalais, kuriais jis visai nesi- 
i ūpina, arba jam daro bereika 
lingus priekaištus, kodėl jis vie 
nu ui kitu klausimu nesirūpi
na.

ALT yra organizuota tik vie 
nam mūsų gyvybiniam klausi-

bendradarbio.
kūrimo reikalui. Jos uždavi
nys suburti tam reikalui visus 
JAV lietuvius, Lietuvos žmo
nėms padėti kovoti už savo že
mės laisvę.' ALT, kaipo JAV 
piliečių organizacija, turi gali
mybės ir JAV vyriausybei jvai 
riomis progomis priminti Lie
tuvos valstybės reikalą, netei
sėtą okupaciją ir tuos žiauru
mus, kurie okupantų ten vyk
domi. ALT ne tik vyriausybės 
sferose tą reikalą primena, bet 

niui — Lietiiv: s valstybės at- kartais sugestionuoja, kas bū-

tų darytina. Tai tokie ALT 
uždaviniai.

Tenka spėti, kad jei bus prie 
ALT sudaryta tokia bendradar 
biavimo (kolegija, gal ji čia sa
kytus kitus klausimus netiesio 
giniai palies ir tuo pačiu ALT 
darbą palengvins ir jam daug 
kur padės. O viso tq veikimo 
būtinas pagrindas tai lėšos ir 
vėl lėšos. Galime tvirtinti, kad 
šios vasaros atostogoms pas; 
baigus, Čikagos lietuvių gyve
nimas pasidarys įvairesnis, tur

(Nukelta į 8 pual.)
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teisę grįžti išlaisvinton Tėvy
nėn su savigarbos pajautimu, 
turime viską daryti, kas mums 
pajėgu, kad ir čia, jaustumės 
mūsų tautos kovų dalyviais.

Tuo neatsisakomos parei
gos pajautimu VLIK-as ir V. 
Taryba remia savo finansinį 
planą parūpinti T. Fondui rei
kalingas lėšas. Jos turi būti pa 
rūpintos ilgesniam laikui, nes 
net ginkluoto konflikto atsiti
kimu, niekas mūsų nežinome, 
kaip ilgai karas užsitęstų. Bus 
dar sunkiau, jei Vakarai nebus 
greitai Sovietų išprovokuoti im 
tis prieš juos ginklo. Ir dėl to 
pastovus ir nedelsiamas apsidė 
jimas T. Fondui remti yra 
mums griežtas būtinumas. 
Kiek mokėsime jį įgyvendinti, 
tiek bus patijkrinta svarbiausi 
sąlyga Lietuvos laisvei ginti. 
Finansinis VLIK'o ir V. Tary 
bos planas skiria kiekvienai 
mūsų emigracijos kolonijai jos 
kasmet įnpštiną į T. Fondą su
mą. Jei nestigsime nuoširdaus 
pasiryžimo, jos nebus sunku 
pastoviai mobilizuoti“.

Todėl, ryšium su tuo atsišau 
kimu, Kanadoje skelbiamas tri
jų mėnesių vajus Tautos Fon
do reikalui. Vajus vyksta spa
lių, lapkričio ir gruodžio mėne
sius. Visos Kanados lietuvių or 
ganizacijos ir pavieniai tautie
čiai kviečiami šio vajaus metu 
įsijungti į Tautos Fondą tokia 
forma, koįkia kas sugebės.

Būtų labai gerai, kad organi 
zacijos sudarytų tautiečių sąra
šus, kurie pasišada kas mėne- 
sis mokėti pačių jų įsipareigo
jamą pastovią Tautos Fondui 
auką, nors ir nedidelę. Tai bū
tų geriausia. Bet jeigu kas ne 
sugebės to padaryti, kad būtų 
suruoštos specialios tam reika
lui rinkliavos — subuvimuose, 
specialiai tam surengtuose po
būviuose, arba aukų lapais apei 
nant butus ir Lietuvos laisvės 
labui surengiant viešas rinklia
vas miestuose ir tuo būdu pa
sinaudojant bendram laisvės 
reikalui ir ne lietuvių duosnu- 
mu.

Kanados Lietuvių Tarybos 
skyriai maloniai prašomi imtis 
iniciatyvos ir drauge su kito- 

į mis organizacijomis arba pavie 
i niais asmenimis sudaryti, kur 
. galima, specialius komitetėlius 
: bei iniciatyvines grupes, kurios 

imtųsi Tautos Fondo vajaus ak 
cijos.

Surinktus pinigus, prašoma 
siųsti Tautos Fondo įgaliotinės 
Kanadoje p. Marijos Arlauskai 
tės vardu, šiuo adresu: 6642— 
3rd Ave, Rosemount, Montre
al, P. Q.

KLCT Sp. ir Inf. Sk.

visi žinome. Apie jį kas- 
kalbame’ir dėl jo sieloja- 
Trumpai sakant, tai yra

Ji 
dien 
mės. 
lietuvių tautos laisvės ir Lietu
vos išlaisvinimo reikalas.

Tačiau maža yra Įkalbėti ir 
maža sielotis, bet reikia ir kon 
krečių darbų. Lietuvos išlais
vinimo reikalams yra būtinos 
lėšos, ries yra daug įvairių Į 
veiksmų, kurių be lėšų negali
ma nuveikti.

Lėšų telkimui yra specialus 
fondas — Tautos Fondas, kurį 
tremtyje veda VLIKo ir jo 
Vykdomosios Tarybos skirtas 
valdytojas prof. J. Kaminskas, 
o Kanadoje to Fondo įgalioti
niais yra Marija Arlauskaitė ir 
Leonas Girinis. —

Dabar Tautos Fondo Valdy
tojas prof. J. Kaminskas yra su
sirūpinęs fondo pastovumu ir 
pajėgumu, nes artinasi lemia
mieji laikai. Štai ką apie Tau
tos Fondą sako prof. J. Ka
minskas: „Tautos Fondas yra 
mūsų rezistencijos sukurtas iž
das vesti kovai už Lietuvos iš
laisvinimą. Tai yra svarbiau
sias tai kovai vesti mūsų gink
las, be kurio visos mūsų di
džiausio pasišventimo žadina
mos pastangos dažnai liktų be 
realių pasekmių. T. Fondas yra 
tylus, bet ištikimas mūsų ko
vos palydovas, be kurio pati ko 
va būtų neįmanoma, kaip nega 
Įima yraĮkūno gyvybė be pašto 
viai ir pakankamai stipriai pla
kančios širdies“.

Šitam nepaprastai svarbiam 
reikalui, kaip paskelbė Kana
dos Tautos Fondo įgaliotinė p. 
M. Arlauskaitė, darydama me
tinę apyskaitą, Kanados lietu
viai per metus teaukavę tiktai 
po 15 cenįtų. Nėra kas ir saky
ti, kad tai visiškai nepakanka
ma. Todėl M. Arlauskaitė ra
gina Kanados lietuvius susirū
pinti šią spragą pataisyti. O 
Tautos Fondo Valdytojas prof. 
J. Kaminskas siūlo ir būdus:

„Pastovios T. Fondo paja- 
mos vienu būdu tegali būti pa
tikrintos — pastoviu savanoriš 
ku, bet kiekvienam lietuviui 
moraliai privalomu, atsidėji
mu Lietuvos laisvinimo reika
lui. Senosios mūsų emigraci
jos tolimesnė parama yra jos 
geros valios reikalas. Bet mes 
— rųaujieji emigrantai — bėg
dami iš Lietuvos, palikome 
kraštą tokiu momentu, kada na 
mie likusi tauta ryžosi ilki galo 
išeiti kruviną Golgotos kelią. 
To mes neturime teisės niekuo 
met užmiršti, juoba, kad dabar 
tinė tikrovė prašoko skaudžiau 
sius numatymus. Ir jei norime 
pateisinti savo buvimą laisvuo 
se Vakaruose, patikrinti sau

pirštį kaip pavyzdingiausį pie
menį, kaip pirmūną. . . Girdi,

— Tave reikia siųsti Mask
von parodon, kaip geriausį ta
rybinės Lietuvos piemens pa
vyzdį. . . Pirmūnus, stachano 
viečius tarybinė valdžia turi 
pagerbti.. .

Generolui, kaip sakoma, dėl 
tų pagyrų užrūgo viduriai. Lai 
mei netrukus prasidėjo karas 
ir ats. gen. Grigaliūnui Glovac 
kiui neteko vykti į Maskvą — 
piemenų suvažiaviman. Neži
nia, kuo būtų pasibaigusi jo ta 
kelionė: gal būt atsivežęs ko
kią Stalino premiją arba ordi
ną, o, gal, ir atsidūręs Butyr
kos kalėjime ar panašiai.

Kai karui prasidėjus, genero
las sugrįžo į Kauną, daugelis 
jo nepažino, — tiek jis buvo 
pavirtęs „pūąfelninku“. ..

Tūlas profesorius, kurio pa
vardės neminiu, nes jis tebėra 
Lietuvoje', kažkurioje bažnytė 
Įėję buvo pasidaręs. . . varpi
ninku. Apžėlė, apsivėlė ir toks 
nabagas ir „pakarnas“ buvo, 
kad jį daugelis vaizdavosi lyg 
kokį šventąjį, kai senoje varpi
nėje jis tampė varpų virves. Ir 
jis laimingai praleido pirmąją 
oikupaciją ir išdrįso pasilikti 
antrąjai. Deja, dabar varpinin
ku jau sunkiau būti.

Pirmosios okupacijos metu 
Sovietai mažai tekliudė 

bažnyčias,

A. A. DR. JONUI ELVIKIUI 
mirus, seserį

ONĄ IR šVOGERĮ DOMĄ ŠIURNAS 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

E. T. Šiurnos ir V. L. Plečkaičiai.

Aš nuo stambiųjų istorinių 
faktų nuklystu ir bandau šiek 
tiek duoti šalutinių faktų fak
telių, kurie, gal, kiek vaizdžiau 
pailiustruos išgyventąjį laiko
tarpį.

Štai prisimena keli būdingi 
epizodai.

Pirmosios Sovietų okupaci
jos metu, ypač prasidėjus per
sekiojimams, gaudymams ir ki 
Šimas į kalėjimus žmonių, kai 
kas tuojau susiprato ir pradė
jo slapstytis. Pasireiškė net tū 
las slapstymosi išraslingumas. 
Pav. atsargos generolas Griga
liūnas Glovackis apsimetė sker 
džiumi ir kažkuriame dvare ga
nė bandą. Išsiaugino ilgą barz 
dą, apžėlė plaukais, apsivėlė ir 
atrodė kaip tikras Sovietų kol 
chozininkas. Norėdamas dau
giau užsikonspiruoti, jis net ir 
nakvodavo su galvijais tvarte. 
Kadangi

dvarai, kiek jų dar buvo li
ke Lietuvoje, iškart buvo 
paversti sovehozais ir 
jiems valdyti buvo paskirti 

sovietiniai komisarai, 
tai dvaro komisaras, kuriame 
piemeniu buvo generolas, šį lai 
kė idealiu piemeniu. Jis nuolat 
prie galvijų, nuolat juos prižiū 
ri ir net miega su galvijais...

Ir ką manote? Ir čia užsi
konspiravusiam generolui su
sidarė dėl to jo piemeniško stro 
pumo pavojus. Komisaras sa
vo piemenį valdžiai pradėjo tiktai viršūnes paspaudė: atėmė

Vajus „N. L.“ būstinei 
„NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS“ NAMŲ STATY

BOS VAJUS

Kaip praėjusiame „Nepri
klausomos Lietuvos“ numery 
buvo paskelbta, „Nepriklauso
mos Lietuvos“ redakcija ir 
spaustuvė būtinai turi netrukus 
išsikelti iš dabartinių patalpų 
ir, kad darbą galima būtų plės
ti, turi būtinai įsigyti savo pa
talpas, nors ir kuklias. Tuo 
tikslu KLCT ir Spaudos bend
rovė „Nepriklausoma Lietuva“ 
statybos reikalams paskelbė 2. 
—3.000 dolerių vajų. Džiugu, 
kad eilė tautiečių jau tuojau at 
siliepė ir jau prisiuntė pirmuo
sius „NL“ bendrovės šėrų-ak- 
cijų, statybos reikalams, pir
kimus. Štai ir jų sąrašas :

1. Kęsgailą Step. . . $ 10,—
2. Simonavičius J .... 10,—
3. Jaspelkic Stasys ..10,—
4. X. Y.................................20,—
5. Mačionis Jurgis . .20,—
6. Burkšaitis Zigmas . .10,—
7. Otto K. . .....................10,—
9. Rukšėnas Gediminas 10,—

10. Jonelis Alb.................. 10,—
11. Kardelis J.....................10,—
12. Ada Kavaliūnaitė . .10,—

Gauta jau visa eilė pasiža
dėjimų, nors vajaus skelbimas 
dar nėra pasiekęs visų skaityto 
ju.

Ačiū pirmiesiems už skubų 
atsiliepimą ir maloniai prašo
me atsiliepti ir visus malonius 
„NL“ skaitytojus.

• Sp. b-vė „N L“ ir KLCT.

SPAUDOS BENDROVĖS 
„NL“ NEĮTEIKTŲ AKCIJŲ 

SĄRAŠAS

Maloniai prašomi atsiliepti, 
nurodant tikslius adresus, šie 
asmens, pirkusieji Spaudos 
Bendrovės „Nepriklausoma 
Lietuva“ akcijas - šėrus:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Barisauskas Jonas, 
Kutka ai- Kukta Stasys, 
Petkevičius Jonas, 
Verykis Petras, 
Markauskas Stasys, 
Grikenis Bronius, 
Kazlauskas Vladas, 
Rutkauskas Juozas, 
Lasniauskas Vacys, 
Zabarauskas Petras, 
Stauskas Petras, 
Visgirdą Antanas, 
Rimkevičius Jonas, 
Seibutis Petras, 
Augustinas Bronius, 
Levandauskas Bronius, 
Ignatavičius Bronius, 
Miškauskas Marcelis, 
Sungailienė Angelika, 
Šiaudinis Albinas, 
Papuška Petras, 
Norkus Antanas, 
Borisas Napoleonas, 
Znotinas Bronius.

Visi čia suminėtieji maloniai 
prašomi prisiųsti savo adresus, 
kad galima būtų išsiųsti akci
jas - šėrus.

Sp. b-vė „NL“ Valdyba. 
3A—4th Ave, Ville Lasalle, 

Montreal, P. Q.

Kauno ir Vilniaus kunigų se
minarijos namus, uždarė teolo
gijos fakultetą, atėmė likusias 
po žemės reformos iš bažnyčių 
žemes, atskirus kunigus suėmė, 
(kad likusieji laisvi bijotų), 
bet bažnyčių dar nelietė. Aš 
bent negirdėjau, kad iš bažny
čios kur nors būtų buvęs pada
rytas klubas arba sandėlys. Ga 
Ii būti, kad ir tai kur nors bu
vo, bet man neteko apie tai su
žinoti. Todėl ir varpininikai, 
kaip „špitolninkai“, dar galėjo 
būti. Kadangi tai buvo paskuti 
nio rango parapijų pagalbinis 
personalas, daugiau „almuž- 
nos“, negu darbo žmonės, tai 
ir mažiausio jie dėmesio nusi
pelnydavo. Varpininko, mat, 
pastas buvo pats nežymiausią. 
Ir profesorius galėjo apie me
tus išsilaikyti nepastebėtas. Da 
bar jau kas kita Lietuvoje, nes 
komunistai išvystė visą savo 
partinę veiklą ir okupacija vyks 
ta pilnu tempu.

Panašių slapstymosi faktų 
buvo ir daugiau. Kiti nuvykę 
į kaimą ir niekam nesirodyda- 
mi, kiek pakeitę išvaizdą, galė
jo slapstytis.

Sovietų santvarkoje didelę 
laimę sudaro netvarka.

Dėl sovietinės netvarkos 
daugelis žmonių išMko gyvi: 
persikėlė į tolimas vietas, kur 
jų niekas nepažįsta; pakeitė pa 
vardes ir jau galėjo gyventi. 
Ten ligšiol palyginti nesunkų 
būdavo „pamesti pasą“ ir gau
ti naują kitu vardu ir pavarde.

Kaip pavyzdį sovietinės ne
tvarkos, kurį pačios Maskvos 
„Izvestijos“ prieš kelis metus 
buvo aprašiusios, aš noriu sumi 
nėti būdingą faktą: Kažkoks 
avantiūristas sumanė pabūti di 
dėlių sov-tų kariuomenės vadu, 
juo pasiskelbė ir šiauriniame 
Kaukaze su didele pompa pri
ėmė didelį raudonosios armi
jos paradą. Jis buvo labai iš
kilmingai priimtas armijos va
dovybės ir pasirodė, kad tai ap
gavikas ir žulikas.. .

Dėl sovietinės netvarkos ir 
nuo nelaimių ir nuo mirties iš
sigelbėjo didelis ir mūsų tau
tiečių kiekis. Ir aš pats dėl tos 
netvarkos tiktai išlikau neiš
vežtas į Sibirą, nors — ir dabar 

. viešai galiu pasakyti, kad pir
mosios okupacijos metu dirbau 
ramiai, galimu mokėjimu ir nie 
jru nekenkiau, kaip ir abso
liutinis daugumas lietuvių, ku
rie norėjo, kad Lietuvos darbo 
žmonės galėtų gyventi ir, be 
keliaklūpščiavimo ir išpūstų 
štabų garbinimo, kuris kiek
vienam kultūringam žmogui 
yra šlykštus ir nesuderinamas 
su elementarine žmogaus gar
be, galėtų dirbti darbą.

Bet to komunistams nepaka 
ko. Jie vertė garbinti savo die- 

. vus diktatorius. Kas to nepa
darė ; kas nesutiko kapituliuoti 

’ prieš partiją visu 100%; kas 
drįso pasilaikyti nors ir mažą 
kamputį širdyje savo jausmų, 

. savo minčių; kas, pagaliau, 
kaip aš, atsisakė tarnauti žval-

žvalgyboje ir išdavinėti savo 
tautiečius, — tas jau aiškiai 
buvo pasmerktas ištrėmimui ir 
mirčiai.

Štai kodėl žmonės slapstėsi 
ir štai kodėl, artinantis antrą
jai okupacijai, pasitraukė į va
karus.

Tiktai pikta propaganda ga
li tvirtinti, kad vadinamieji D 
P yra vokiečių kolaborantai, 
naciai arba jų draugai. Atvirkš 
čiai:

visi kolaborantai komunis
tų yra aukštai vertinami ir 

neliečiami.
jų apsjkaičiavimas yra šis: 

kas bendradarbiavo su naciais, 
tas lengvai mokės bendradar
biauti ir su komunistais. Bet 
kiekvienas savarankiškas pilie
čio pasireiškimas sovietams ne
priimtinas.

Atrodo, kad revoliucionie
riai komunistams turėtų būti 
priimtiniausi žmonės. O bet gi 
yra visai atvirfkščiai. Mat revo 
liucionieriai (paprasta prasme) 
dažniausia yra žmonės turį sa
vo galvas ant pečių, moką gal
voti, svarstyti. O tokie komu
nistų partijai nepriimtini, nes 
komunistų partijai reikia žmo
nių, kurie klauso jos įsakymų, 
aklai klauso. Smegens komu
nistams nereikalingi, nes sme
gens yra individualūs, o jiems 
reikia trafareto, štampo. Štai 
kodėl ir vad. Suvalkiečių suki
limo dalyviai komunistų buvo 
vieni iš pirmųjų ištremti į Si
birą. Ji® nukentėjo nuo vadi
namojo „smetoninio“ režimo, 
jie nukentėjo, ir nepalygina
mai žiauriau, ir nuo sovietinio 
režimo.

Taigi,
komunistai nesąmones 

rašo,
kai mums, tremtiniams, prikai
šioja kolaboraciją su naciais. 
Mes naciams buvome opozici
joje; mes nacių okupacijos me 
tu leidome pogrindinius laikraš 
čius, kuriais kovojome su oku
pacija ; mes suorganizavome vi 
są pogrindinį sąjūdį prieš na
cių okupaciją; mes gelbėjome, 
kiek galėdami, darbo žmonių 
apsaugą nuo deportacijų į Vo
kietijos pramonę ; mes visais bū 
dais priešinomės Lietuvos žmo 
nių mobilizacijai ir siuntimui į 
frontą, ir mes daug kovo
jome už lietuvių tautos laisvę 
ir Lietuvos nepriklausomybę 
prieš bet kokią okupaciją, nors 
ji būtų ir Amerikos, kuria čia 
kai kas nori viltis.

Ne ir ne. Mes jokios okupa
cijos nepripažinome ir nepripa 
žinsime, nors ir būtų ideališ
kiausios santvarkos, o ne krau 
geriška ir vergiška, kokia yra 
sovietinė. Mes esame laisvi 
žmonės ir turime teisę reika
lauti laisvės. ■Štai mūsų nusi
statymas, kurio nieku nepajkei 
sime.

Ir štai šitokis klausimo pa
statymas Sovietams yra nepri
imtinas, todėl jie nuolat ir nuo 
lat gaudo ir tremia ir kalina 
Lietuvos žmones, (d. b.)

O

Pavergtoje Lietuvoje
STEIGIAMI DIDIEJI KOLCHOZAI

Visoje Tarybų Sąjungoje 
šiuo metu vykdomas didžiulis 
žemės ūkio pertvarkomas. Mat 
bolševikams jau beveik nuo pa 
čios revoliucijos pradžios nesi
seka tvarkyti žemės ūkį. Per 
eilę metų čia buvo ieškota nau
jų kelių ir vis dar neužeita ant 
tikrojo. Paskutiniu laiku galu 
tinai paaiškėjus, kad kolchozų 
sistema neša vargą ir skurdą, 
buvo sumanyta kita reforma— zų tepaliko 1.570, kitaip ta-

žemėsstambiųjų pramoninių 
ūkių arba didžiųjų kolchozų kū 
rimas. Jau pereitais Arėtais T 
SRS žemės ūkio ir kolchozų mi 
nisterijose įvykdyti žymūs as
meniniai pakeitimai, pašali
nant, o kartais net suimant, se 
nuosius žemės ūkio vadovus. 
Naujieji ėmė jungti kelis kol
chozus į vieną. Taip Maskvos 
srityje iš 6069 veikusių kolcho

riant, iš kiekvienų 4-rių kolcho 
zų buvo sukurtas vienas nau
jas. Panašiai buvo padaryta ir 
kituose rajonuose.

Prieš trejetą mėnesių Mins
ke įvykęs komunistų partijos 
vadų suvažiavimas nutarė pa
našiu būdu pertvarkyti ir Gu
dijos kolchozus. Atrodė, kad 
Lietuvos kolihozai nebus bent 
tuo tarpu pajudinti, tuo lab- 
jau, kad ne visa Lietuvos žemė 
sukolchozinta, o tačiau. . . ir 
Lietuvoj pradėti steigti didieji 
kolchozai.

Nors Lietuvos žemė nebuvo 
dar visiškai sukolchozinta, ta
čiau daugelyje vietų jau buvo 
spėta pradėti statyti kolchozi
niai (bendrieji klojimai, klė
tys, tvartai. Čia buvo sutelkta 
iš ūkininkų valstybės ir kolcho 
zų labui atimti grūdai, javai, 
pašaras, galvijai, žemės ūkio in 
ventorius. Šie kolchozai turė
jo virsti kaimais. Vienkiemiai 
jau buvo pradėti griauti, tro
besiai keliami į kolchozų cent
rus. Tačiau šie dabar skaudžiai 
nuvilti: jie nespėję čia įsikurti, 
turės pamesti savo naująsias 
gyvenvietes ir keltis dar į ki
tas — stambiųjų kolchozų cent 
rus.

Sovietų Sąjunga labai ener
gingai ruošiasi karui. Ji sten
giasi patikrinti komunistinei 
valstybei ir jos vadovams grū
dų aruodą ir ypatnigai galimai 
saugesnį užnugarį. Štai kodėl 
vykdoma nauja žemės reforma.

Lietuvos TSR žemės ūkio 
ministerijoje buvo įvykdyti žy 
mesni personaliniai pakeitimai. 
Pakeistas ir pats žemės ūkio mi 
nistras: naujuoju paskirtas lie
tuvišką pavardę turįs Vladislo
vas Augustinaitis, sūnus Josi
fo. Šis Lietuvos rusintojas la
bai energingai ėmėsi nitu jų kol 
chozų statybos darbo. Iš mas- 
kolijos atgabneta visa eilė nau
jų specialistų, kurie turį čia 
„palengvinti“ kolchozų steigi
mo darbą.

Kolchozų stambinimas Lie
tuvoje jau pradėtas. Ir pradė
tas vykdyti nuo pačių geriau
sių žemių — Šiaulių apskrities 
ir srities. Tai padaryta sąmo
ningai.

Pakruojo rajono „Pergalės“ 
kolchozas buvo sujungtas su 
ten šalimais esančiu „Sakalo“ 
kolchozu. Naujas kolchozas pa 
vadintas „Pergalės vardu“ ir 
turi dabar 1.402 ha žemės.

(Bus daugiau)

Ką reiškia fanatinis aklumas.
Kaip fanatizmas yra pavo

jingas, parodo šis pavyzdys.
„Vilny“ tūla Pasaulaįkė pik

tinasi, kad „garsiojo’ * Buchen- 
waldo koncentracijos stovyk
los tarnautoja, kuri kankinusi 
žmones, nesušaudyta ar nepa
karta, o pasodinta į kalėjimą.

Bet kodėl Pasaulakė nemato, 
kad ta Buchenvaldo stovykla ir 
dabar veikia ir komunistai joje 
dar žiauriau jkankina žmones?. 
Kodėl Pasaulakei geras ne tik
tai odos lupėjas, bet nervų tą- 
sytojas ir milionų žmonių žu
dytojas komunistinis Politbiu- 
ras ir jo vadas Stalinas? Kodėl 
Pasaulakė nieko nesako prieš 
tos pragaro stovyklos tolimes 
nį naudojimą žmonių kankini
mams?

Štai ką reiškia aklumas, kurį 
daro fanatizmas.

„Donosčikai“.
„Vilnyje“ Jonikas piktinasi, 

kad kažkas komunistus įdavęs 
policijai. Tuos įdavėjus jis va
dina „donosčikais“, kaip bjau
riu išdavikų žodžiu.

Tegul Jonikas peržiūri 
Montrealio komunistus, kurie,

kaip prisipažino pats „Liaudies 
Balsas“, įskundė „Nepriklau
somą Lietuvą" policijai.

Kaip gi čia išeina: ar vieni 
tai „donosčijkai“, o kiti „pilieti
nę ‘pareigą atlikusieji“
Ne tik „donosčikai, bet ir melą 

giai.
„Vilnis“ 194 nr. apie komu

nistų pikietavimą Montrealy 
įdėjo visą puslapį melų. Štai ką 
jie rašo: „Yra žmonių, kurie, 
sakoma, matė, tik keliomis mi 
nutėmis prieš Vilimo užpuoli
mą, Kardelį stovint prie garsia 
kalbio miške. O kada misteriš
kas balsas pasigirdo pulti, tai 
S. Vilimas buvo užpultas ir 
žiauriai sumuštas. ..“

Taigi, „progresyvieji“ ne 
tiktai donosčikai, bet ir mela
giai, nes bent penki šimtai žmo 
nių matė ir girdėjo, kad Kar
delis, ne miške, bet visų aki
vaizdoje- prašė lietuvius nesu
tepti savo rankų komunistų pri 
girdyto ir užsiundyto žmogaus 
prisilietimu. Tai yra visiems 
žinoma. Bet komunistams tie
sa ntereikalinga, — jie tik me
lais ir verčiasi.

Mondrapypki*.
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Mūsų spaudoje šiuo klausi
mu tikrai retokai teužtinkama 
pasisakymų.

Paviršutiniškai imant, dau
gumai mūsų turėtų atrodyti sa 
votiškai normalu ir neliestina 
tai.

Juk esame vienodose sąlygo
se: abi tautos yra netekusios 
nepriklausomybės, abiejų tau
tų tėvynėse siaučia tas pats rau 
donasis teroras, didelė dalis 
abiejų tautų yra tremty — iš- 

. eivijoje ir kenčia vienokius var 
gus. Ypač išeivijoje veik vi
sur gražiai tarpusavy sugyve
na, tautinių švenčių metu pa
sakoma kartais net šiltų žodžių 
ir tt. Kur nors išeivijoj — pa
saulio kampelyje gyvenantiems 
abiejų tautų vaikam,s atrodo, 
terūpi: tik norėti dirbti ir su
laukti, kad didžioji laisvojo pa
saulio pabaisa — komunizmas 
būtų sutriuškintas, o tada išli
kus visiems gyviems grįžti į 
savąsias tėvynes.

Mes lietuviai, tvirtai tiki
me, kad tie mūsų broliai ir se
sės, kurie gr š, jie grįš per sa
vąjį Klaipėdos uostą ir pirma 
proga nuvyks į amžinąją sos
tinę Vilnių.

Tačiau taip neatrodo mūsų 
buvusiems ir vadinamiems bro
liams lenkams.

Kiek lietuviai yra tikri Vil
nium ir dėl to savo tikrumo yra 
palikę tuo klausimu savotiš
kai nerūpestingi, tie/k lenkai, 
kokių pakraipų jie bebūtų, kaip 
tarpusavy besipeštų (ypač jų 
vadovybės), bet savo sienų 
klausimu visi yra palyginti la
bai vieningi, nuoseklūs ir veiks 
mingi. Jiems vakaruose — 
Oderis - Neissė; rytuose — 
prieš karinės sienos: reiškia, 
su Vilnium ir Lvovu.

Lenkų tautos vadovaujantie
ji veiksniai žino, kad laikas dil
ba ypač Vilniaus klausimu jų 
nenaudai. Ten tėvynėje, pasak 
jų, „įsistiprinąs svetimas — 
lietuviškas gaivalas'‘, išeivijoj, 
ar tremty lenkai, susidurdami 
su lietuviais ir juos labjau pa
žindami, kaž kaip iš lėto tarsi 
persiorientuoją tuo klausimu.

Todėl kartkartėmis ir yra pa 
leidžiami tam tikri šaukliai, ku 
rių pareiga be- kitų turirpų spe 
cifinių uždavinių, ir šiuo Vil
niaus klausimu pakurstyti, at
naujinti tas laiko gydomas jų 
kaimynams žaizdas, sustiprinti 
savo tautiečius dvasiškai, nu
teikiant palankia jų egzilinės

LIETUVIŲ SU LENKAIS SANTYKIŲ
RAŠO ALBINAS VILNIŠKIS

Federaciją valstybių, manau 
visi įsivaizduoja, kaip lygių 
partnerių sąjungą, kurioje de
rinama arba turima bendros ka 
rinės pajėgos, na užsienio poli
tika bendra, muitų nėra ir dar 
visa eilė kitų tokios sąjungos 
attributų. Lenkai ją įsivaizduo
ja, kaip sąjungą, tiesa, bet jo
je jie privalą pirmuoju smui
ku groti. Bendrame parlamen 
te jų kalba ir tt., o vietose, sa
ko, jūs galėtute turėti savival
dą, mokyklas ir panašiai. Ma
žai skiriasi nuo nacių laikų sa
vivaldos ar panašios. ..

Be to, toji Federacija turėtų 
apimti būtinai lietuvius, len
kus, gudus, ukrainiečius.

Juk, sako, jau 1920 mt. Pil
sudskis svajojęs apie tokią Fe 
deraciją. . .

Jie net poetą Mickevičių ima 
pavyzdžiu tokiai įkūnytai Lei- 
tuvos — Lenkijos sąjungai. 
Girdi, jis buvo tikras lenkas, o 
rašė: „Lietuva mano bran
gi. . .“ Lietuva ir toliau galė
tų vadintis Lietuva, tik. . . iš 
vardo.

vyriausybės vedamai net ir da
bar . . .grobuoniškai politikai.

Štai neperseniausiai ir čia 
Kanadoje visose žymesnėse vie 
tovėse lankėsi Pilsudskio įpė
dinio — Zaleskio vadovauja
mos vyriausybės karinių pajė
gų generalinis inspektorius ge 
nerolas Anders.

Mus lietuvius turi dominti vi 
sur jo pareikštas įsitikinimas, 
kad atgimsianti Lenkija, bet ry 
tuose be kitų vietovių, pami
nint ir Vilnių.

Mes nuoširdžiai linkime len 
kų tautai atgauti Nepriklauso 
mybę, tačiau reiškiam užuojau 
tą darantiems tokius pareiški
mus trumparegiams politikams, 
kurie vistiek savo žodžio ne
ištesės ir susikompromituos ir 
ne vien prieš savuosius. . .

Tokie pareiškimai mūsų per
daug nenustebina. Savo šovi
nistinę, grobonišką vei/klą len 
kai varo visais galimais būdais 
ir galimomis priemonėmis.

Net ir komuistinė Lenkija, 
kuri yra atsisakiusi bet kokių 
pretenzijų j Vilnių, tačiau ir ta 
nors laivą pakrikština tuo var- 
du, nors gatvę kokiam Štetine 
ar Wroclawe pavadina Vil
niaus vardu, o ką bekalbėti 
apie išeivijos ir tremties len
kus.

Bedisįkutuojant su lenkais in 
teligentais tuo klausimu, išrys 
kėja keletas charakteringesnių 
tos jų užsispyrusios politikos 
niuansų. Lenkų visuomenė per 
mažai pažįsta mūsų Nepriklau 
somojo gyvenimo pasiektus lai 
mėjimus, jos gajumą. Lenkams 
ir dabar vaidenasi, kad Lietuva 
visai savarankiškai negalėsian 
ti gyventi: jei ji nesusidėsianti 
su Lenkija, ji ir vėl pateksianti 
Vokietijos įtakon ir būsianti 
panaudota prieš Lenkiją; tad 
ar negeriau jai būti kartu su 
Lenkija? Juk tokia žavi mūsų 
bendra istorija esanti.

Kai taip galvojantiems pri
menama mūsų santykių su Vo 
kietija eiga, Klaipėdos krašto 
klausimas, kažkaip susigėdina.

Vilniaus klausimas, visi pri
pažįsta, turėtų būti sureguliuo 
tas ir girdi Vilnius turėtų būti
grąžintas Lietuvai, tik sąlyga, 
(kad Lietuva būtų Federacijoj 
su Lenkija. . . nepaprasta mei
lė : niekaip negalima atsipalai
duoti. . . nuo mūsų brolių.

Būdingas labai ir būsiančios 
Federacijos, kuri būtų užtva
ra rytams prieš vakarus, supra 
timas.

Lietuva, girdi, praeity buvu 
si taip pat negausi savo skai
čium, tačiau būdama labai ka 
ringą buvo išplėtusi savo val
dymo ribas gana tolokai, o at
silaikyti prieš kryžiuočius, kar 
tu ir jų amžinus priešus vokie
čius, jai būtinai reikėję unijos 
su Lenkija. Tas pats ir dabar 
turį būti.

Kai jiems primenama, kad 
lietuviai uniją su Lenkija laiką 
didžiausia praeities nelaime ir 
nurodoma visos lenkų pastan
gos praeityje tą vargšę Lietu
vą suvirškinti, kažkaip netiki
ma ; perdaug ta praeities ro
mantika dar ir dabar gyvena
ma. . . Labai jiems karti yra ta 
realybė, kad lietuvių tauta nors 
ir palyginti su jais maža, bet 
jiems yra mažiausiai. . . lygus 
partneris. . .* •

Nuo nelemtos 1920 m. spa
lių 9 d., ką protingesnieji, nuo 
seklesnieji lenkai ta>ip pat smer 
kia, iki 1938 m. kovo mėn. ul
timatumo, neturėjimas diplo
matinių ir kitokių santykių

Dailininkė Anastazija Tamošaitienė, kuri yra plačiai pagarsėjusi lietuviškais kilimais, 
aukštos meniškos vertės, Toronto tarptautinėje parodoje daugelio žiūrovų dėmesį trau
kė ir savo viešai dirbamu lietuvi^cų raštų audimo darbu. Kaip matome, dažnai ji buvo 
apgulta žiūrovų, kurie stebėjo jos darbą lietuviškose staklėse. Ši „Nepriklausomos 
Lietuvos“ bendradarbio fotografo p. E. Gumbelevičiaus nuotrauka vaizdžiai parodo, 
kaip parodos lankytojai domisi dailininkės p. A. Tąmošaiteinės darbu.
Bendrai, dailininkų pp. Antano ir Anastazijos Tamošaičių lietuviškais meniškais dirbi
niais domisi ir visi lietuviai, nors gyventų jie ir Australijoje ar pietinėje Amerikoje..

Neseniai p. Tamošaitienė ga vo užsakymų net iš Venezuelos.

KLAUSIMU
tarp Lietuvos ir Lenkijos dėl 
užsispyrėlės Lietuvos, buvo di 
dėlė Lenkijos diplomatijai 
rakštis. Anuo metu, Lenkija 
tarptautinėj plotmėj norėjo vai 
dinti didelę, pasipūtusią — sva 
rią, na žinoma ir teisingą ro
lę. Todėl pirma pasitaikiu
sia proga, Lenkija ir pasisten
gė jėga — grasinimu pašalinti 
tą rakštį, kliuvinį iš kelio. Lie 
tuva šito pamiršti negalėjo ir 
negalės, tačiau praeityje blogu 
neatsimokėjo: Lenkijai nelai
mės valandą ištiesė pagalbos 
ranką, priglausdama ir gerai už 
laikydama dalį karių.

„Mielas per prievartą nebū
si“, sako mūsų priežodis. Jei 
nori, kad kas tau būtų drau
giškas, mažiausiai būk jai tei
singas.

Lenkų tauta privalo atsimin 
ti, kad nebuvo pasaulyje tokio 
žmogaus, kad ir tikro krikščio
nies, kuris jį apiplėšusiam va
giui būtų nuoširdus ir niekuo 
dėtas.

Ko, ko, bet pasyvaus protes 
to, nepaduoti tokiam rankos 
niekas negali priversti, išsky 

rus, žinoma, tik tą patį plėši
ką. . .

Tas pats ir tarptautinėj plot 
mėj. Mes ištiesėme ranką, bet 
per prievartą ir tol, kol jų pri
pažinti vadovaujantieji veiks
niai vadovaujasi tokia Vilniaus 
klausimo politika, tol turėtų ga 
lioti mūsų buv. Nepriklauso
mos valstybės vyriausybės ves 
toji politika, pasyviojo boikoto, 
tiek, kiek ji pasikeitusiose są
lygose nekliudo mums pa
tiems.

Vietovėse — pavieniai asme 
nys santykiaukime kaip žmo
gus su žmogum, tačiau mūsų 
organizuotieji padaliniai turi 
rodyti tą pasyvųjį protestą. 
Kokia forma tokį protestą reikš 
ti, turėtų spręsti nuosekliai ir 
apdairiai vadovaujantieji orga
nai. Mes visada privalome sa
vo poelgiuose išlikti kultūrin
gi, tada mastas ir laipsnis sa
vaime lengviau bus atranda
mas.

Juk pasitaiko ir pavienio as
mens gyvenime, ypač dabar iš
eivijoj, kada nevisai kartais tei 
singam ar taktiškam bosui, jei 
jis yra inteligentas, parodyti jo 
kaip žmogaus ignoravimą, ne
parodyti jam vidinės šilimos, 
tačiau kaip prieš viršininką bū 
ti paslaugiam, darbščiam ir są
žiningam, tai toks bosas daž
niausia neiškenčia ir pirmas 
pasistengia sureguliuoti savo 
santykius: moraliai tu jį pri
bloškė! — tu laimėjai.

Tas pats ir lietuvių lenkų 
santykiuose. Kai lenkai pasi
jus moraliai pribloškiami, o jie 
ambicingi, turim žiųoti, yra, 
patys nujaus reikalą sunonnuo 
ti san-kius ir atitaisyti broliams 
lietuviams daromą skriaudą, ki 
taip — mūsų būsianti siena tu
rės būt nustatyta tokių tarptau 
tinių organų, kurių valios tu
rės paboti ir lenkai.

Kad toks Būsiantysis Orga
nas be didelio dvejojimo pripa 
žintų teisėtą ir amžiną mūsų 
tautos Nuosavybę, visi: imant 
nuo paveinio lietuvio, mažiau
sios organizuotos lietuvių gru
pės iki Vyriausiųjų Mūsų Or
ganų, privalome jau dabar net 
ir nemaža sparta ruoštis, auko
tis, budėti.

SURASK NORS VIENĄ
naują skaitytoją, padė
si padvigubinti “NL” 
prenumeratorių skaičių 1

Kaip Kanadoie kūrėsi 
lietuviai

PASAKOJA MAGDALENA ADOMA1TYTE-JUŠKEVI- 
ČIENE

K Vytauto klubo, o paskui ir 
visai išnyko.

— Montrealy buvo ir lietu
viškų mokyklų?

— Taip. Buvo metų, kada 
veike net keturios mokyklos. 
Mokytojomis buvo dvi seserys 
Bandžiūtės, Budrytė, Pranus 
Tautkus. Jie vedė anglų mo
kyklas bet jose buvo dėstoma 
ir lietuvių kalba.

Vėliau mokė Marija Arlaus
kaitė (ji ir dabar mokytoja) ir 
mano marti — P. Vilimaitė-Juš 
kevičienė. Lietuvių mažiau bu 
vo, bet mokykloms veikė ir bend 
rai buvo gana gyva lietuviška 
veikla. Kai prisimenu, kiek tai 
rūpesčių, darbo ir pasiaukoji
mo reikėjo, — sako p. Juške- 
vičienė-Miller.

— Tiesa, o kodėl Miller?
— Ta antroji pavardė atsi

rado be mūsų valios. Kai ma
no vyras nuvyko į Sfkotiją, tai 
ten, stojant jam į darbą, bosai 
negalėję ištarti ilgos Juškevi
čiaus pavardės ir į dokumen
tus jjuše Miller pavardę, kuri 
jiems esą patogesnė ištarti. 
Taip ši svetima pavardė buvo 
įrašyta ir į dokumentus ir taip 
ligšiol 5 ra.

— Kai grįžtame prie tos pi a 
eities, įdomu, kaip tada atrodė 
miestas ?

8 ■
— Pradžioje buvo tiktai baž 

nytinė Šv. Onos draugija. Ži 
noma, prie tokios draugijos vi
sos moterys nesidėjo, nes drau 
gijos įstatai reikalavo tūlų baž 
nytinių įsipareigojimų: regulia 
nos išpažinties ir kt. Nors ir 
tikinčias, bet laisviau galvojau 
čias ir nemėgstančias didelęs re 
Ilginės disciplinos moteris v.s 
dėlto buvo didelė prasmė jung 
ti į bendrą lietuvišką darbą, pa 
sitarnauti tautai ir tėvynei, ku
rioms jo > nebuvo abejingos. Bi 
rutės draugija tokiu būdu susi 
darė skaitlinga, veikli ir yra iš 
variusi gerą vagą, — sako p. 
Juškevičienė. — Mes turėjome 
vaidintojų butelį, kuriam tal
kino ir vyrui, kaip p. Mašnic- 
kas ir kiti. Mes samdydavome 
sales ir rengdavome vakarėlius 
su vaidinimais. Vaidinome lie
tuviškus veikalus. Deja, man 
labai pritrūkus laiko ir vadovy 
bei atitekus į neatydžias ran
kas, draugija pakriko ir paga
liau likvidavosi. Beje, draugi 
ja buvo veikli ir stipri, kol joje 
buvo aukšta moralė. Tiesa, 
veikimo pradžioje klebonas 
kun. Kučas mus neigiamai įver
tino, bet aš reikalą jam išaiški
nau ir jis tada mielai savo nuo
monę pakeitė ir rimtai ją ver
tino, net įėmė. Buvo ir socia- 
listų kuopa, kuri permanentiš
kai tai atgydavo, tai vėl apmir
davo. Tas pat atsitiko ir su 
pirmąja draugija — Šv. Kazi
miero, kuri, del visokių nesklan 
durnų pirma prisijungė prie DL

piastai kitaip atrodo. Tada bu 
vo dar palyginti mažas, ne
įrengtas, be patogumų, kūne 
yra dabar, miestas. Per tuos 
45 metus, kai aš Čia gyvenu, 
Montrealis padarė milžinišką 
pažangą: išsiplėtė, išaugo, iš- 
gražejo, išpatogėjo ir dabar jo 
negalima nn palyginti su 1904 
metų Montrealiu. Ir žmonės 
dabar visai kitaip jau atrodo. 
Viskas pasikeitė gerojon pu
sėn ir labai dideliu mastu.

P. Juškevičienė pasakojo ir 
pasakojo. Daug iš jos pasako
jimų reikėtų užrašyti, ypač jos 
atsiminimų apie draugijas, or
ganizacijas, kuru. jau ir archy
vų nelikę ir istorikui sunku bus 
ką atkurti, — bet apie tai, gal, 
kita proga. Tuo tarpu p. Mag 
dalenai Adomaitytei Juškevi- 
čienei-Miller didelis ačiū ir už 
šias žinias.

Svarbu, kad iš jos pasakoji
mo jau pradedami apčiuopti ir 
pirmieji lietuviai imigravę į Ka 
nadą. Tenka dar teirautis apie 
seniau atvykusius, o jų, pasiro 
do, yra, tiktai dabar kiek sun
kiau rasti, nes jie beveik nie
kur nesirodo.

SU JONU SAVICKU VYKS 
TAME PAS POV. BRAKNį

Senieji montrealiečiai, p. Gri 
cius ir p. Rokas, daug man pri 
pasakojo apie Povilą Braknį, 
kuris esąs bene vienas iš se
niausių Montrealio lietuvių. 
Esą jis daug žinąs apie pirmų 
jų lietuvių atvykimą į Kanadą 
ir pats esąs daug patyręs. P. 
Rokas dar pasaįkojo apie mirų 
šiųjų vaidinimąsi, kurį pats p.

— Labai prastai. Mums, at- 
vykusiems, ir žmonės nepati
ko. Atrodė, kaip čigonai. Juo 
di, nesiskutę, keistai apsiren
gę, dauigausia tai buvo pran
cūzai. O, ligšiol viskas nepa-

Braknys išgyvenęs. Tai, žino
ma, net intrygavo jį pamatyti. 
Bet niekas iš jų nežinojo, kur 
gi Povilas Braknys gyvena.
Esą kažkur tolimame Rose- 

mounte, kažkur Molsono parke.

Bet kur? — niekas negalėjo 
tiksliai pasakyti. Bet gi liežu
vis — geriausis kelrodis.

Verdune aš susiradau irgi 
seną jau tautietį Joną Savicką, 
kuris ieškomojo p. Braknio ad
reso irgi nežinojo, bet žinojo, 
kur jis gyveno. . . prieš 15 me
tų.

— Pavažiuokim kurią die
ną, gal gi rasime, — sako man 
p. Savickas. — Gal atpažinsiu 
tą vietą, kur jis gyvena.

Kai sutartą sekmadienio ry
tą aš atskubėjau į Verduno 
Avė galą, kur gyvena p. Savic
kas, jis buvo apsirengęs ir ma
nęs laukė paupyje. Rudenėjan 
ti saulutė švietė linksmai. Jos 
spinduliuose jau švitėjo įvai
riausių rudeninių spalvų atmai 
nom nusidažę medžių ir krūmų 
lapai. Tai buvo tas rudens me 
tas, kada spalvos ypatingai 
švelnios ir gražios. Ir Dzūki
jos krašto žmogus, Jonas Sa
vickas , jomis gėrėjosi, prisi
mindamas savo gimtojo Buro
kų kaimo, Punsko apylinkėse, 
tėviškės vaizdus.

Mes, deja, turėjome pasukti 
per miesto centrą, kuris visiš
kai skiriasi nuo Šv. Lauryno 
upės paupio ir nutolti nuo gam 
tos vaizdų, nors Montrealis ir 
iš šios pusės yra geras — tu
ri daug parkų ir gausią aug
meniją. Iš ryto dar žmonių ju
dėjimas nedidelis, todėl mums 
nesunku autovežimiuose susės 
ti greta ir pakeliui kalbėtis.

Turiu pastebėti, .kad ligšiol 
aš turėjau pažinčių su pasitu
rinčiais lietuviais montrealie-

lių,*) gerai apmokamų darbų, 
kuriais yra nusipelnę gerą var
dą ir yra žinomi kaip kultūrin 
gi lietuviai. Tai labai gražus 
reiškinys, kuriuo nuoširdžiai 
galima džiaugtis.

Bet yra ir nelaimingesnių 
tautiečių, kurie turi sunkesnį 
gyvenimą, ypač nemalonų se
natvėje. Šis faktas verčia la
bai rimtai susigalvoti dėl tos 
dalies tautiečių likimo, sunkta 
nių jųjų gyvenimo dienų. Šis 
faktas yra įrodymas to, kad 
imumšĮ, lietuviams, reikia vi
siems susiorganizuoti į vieną 
didelę, o tuo pačiu ir pajėgią, 
organizaciją, kuri lygintų mū
sų gyveninio trūkumus: iš vie
nos pusės, padėtų tautiečiams 
tvirčiau įsikibti gyvenimo ge 
roves, rimčiau įsikurti, sustip
rėti ir būti savarankiškais, o iš 
kitos pusės, padėti ir nelaimėse 
bei bėdose atsidūrusiems tautie 
čiams. Nelabai kuo bus gali
ma pasididžiuoti, kad vienas ar 
kitas mūsų tautiečių turės vie 
nu ar kitu tūkstančiu dolerių 
daugiau arba vietoje vieno na 
mo turės du, bet labai bus ne
malonu, kad vienas arba du tau 
tiečiai, dėl mūsų nesusiorgani- 
zavimo, dėl mūsų nesolidaru
mo, atsidurs skurde, varge, ir 
nelaimėje nesusilauks mūsų bū 
tinos paramos. Tenelinksniuo- 
ja „progresyvieji“ pasakų, kaip 
laimingai žmonės gyvena Rusi 
joje arba sovietinėje Lietuvoje, 
bet tegul parodo jie patys, kad 
jų žodžiai yra ne tuščias ple
palas; tegul savo veikimu įro
do, kad jie moka aukotis visuo 
menės labui. Kur gi pasiauko 
jimo visuomenės labui įrody
mai?

Ir tokias mintis, bevažiuoda 
mi iš vieno Montrealio galo į 
kitą, su p. Savicku palietėme.

čiais. Ir labai malonu konsta
tuoti, kad daugumas mūsų tau
tiečių čia gyvena pasiturinčiai: 
turi savo namus, dažnai ir ne 
po vienus; kiti turi savo įma
nių arba biznių, turi automobi

P. J. Savickas Kanadoje tu
rėjo nelaimę, kad geležies 
fabrike, kur jis dirbo, viela jam 
pačiupo koją ir taip persmau- . 
gė, kad jis tiktai su lazdele da
bar begali vaikščioti. Jo gyve 
nimas senatvėje ne be sunku
mų. Jis gyveną pas tūlą tautie 
tį rūsy. Būdamas tačiau nagin
gas, dirba visokius medžio ir 
geležies darbus ir šiaip taip 
verčiasi kaip namų prievaizda.

Iš Lietuvos, kaip ir dauge
lis lietuvių, kuriuos čia teko 
sutikti, jis yra pasitraukęs 
1906 metais, revoliucijos įkarš
tyje. Už 6 rublius, per žinomą 
papirkimų sienos vietą, jis per 
ėjo iš Rusijos valdomos oku
puotos Lietuvos į Vokietiją ir 
nuvyko į Angliją, kuri, kaip 
dabar matyti, buvo mūsų tau
tiečių, atvykusių Kanadon, lyg 
ir pereinamoji stovykla.

Anglijoje p. Savickas gyve
nęs ligi 1911 metų ir tais me
tais persikėlęs į Kanadą. Čia 
apsigyvenęs Montrealy.

— Kodėl Jūs kėlėtės iš Ang 
lijos į Kanadą, — klausiau p. 
Savicką.

— Anglijoje neįmanoma ge 
riau lietuviui prasikurti dėl ang 
lų nacionalizmo. Anglas ir ge
riausiam darbininkui ir specia
listui kitataučiui neduos Angli 
joje geresnio, geriau apmoka
mo darbo. Svetimtautis turi 
dirbti atliekamus ir pačius blo 
giausius darbus. Palaidojus 
visas viltis gauti geriau atlygi
namo darbo, iš Anglijos teko 
keltis į Kanadą. Čia jau į dar
bo žmogų kitaip žiūrima, ypač 
vėlesniais laikais. (d. b.).

* Dalis jų per nesusipratimą 
save vadina komunistais. Tai 
apgailėtinos tamsumo ir propa 
gandos aukos.
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„Ispaniškasis pasaulis“
Knygų pasauly.

Vytautas Kastytis
UTOPIJA

Abomas Varnas kaip grafikas
Iš TELESFORO VALIAUS PASKAITOS.

RAŠO DR. G. I. ZIDONYTĖ. Ir vilkas ir ėriukas
Dr. A. J. Cronin. The Spa

nish Gardener (Little, Brown 
and Co,. Boston, 1950).

Cronin'as, gydytojas įr ra
šytojas, kurio „Citadelė“ buvo 
išversta ir lietuvių kalbon, šie
met išleido naują romaną „Is
paniškasis Sodininkas“. Cro- 
nin'as rašo psichologinio realiz 
mo romanus, Įkurtų pagrinde 
yra nuolatinė blogio ir tyrų, 
skaisčių jausmų kova. Šioje 
knygoje jis grakščia ir jautria 
plunksno pavaizduoja žmo
gaus savimeilės konfliktą su 
gimtuoju džiaugsmu gyventi.

Harrington Brande, USA 
[konsulas San Jorge mieste, Is 
panijoje, yra savo tuščios didy 
bės vergas. Jis niekame kita
me neranda pasitenkinimo, iš
skyrus savęs garbinimą. Nie
kas daugiau jam neegzistuoja, 
tik jo raštai, jo mintys, jo idė
jos. Nesuprastas ir „neįver
tintas“, ugdo savo širdy pagie 
žą pasauliui. Pamestas žmo
nos, nepakėlusios vyro egoiz
mo, jis su nepaprastu pavydu 
saugoja sau išimtiną sūnaus 
prisirišimą ir meilę. Deja, ir 
tai jam nevyksta. Nei kalamos 
į galvą nesamos ligos (nusilp
nėjimas. , . nervingumas. . .), 
nei tėvo slegianti globa, nesu
laiko jaunančio Nicholas nuo 
veržimosi j gamtą, į pasaulį, 
nuo troškimo bendrauti su žmo 
nėmis. Jis prisiriša prie jauno 
sodininko Jose, kuris savo vik
rumu, jėga ir gera nuotaika už 
buriančiai jį veikia. Didžiau
sias jam malonumas — būti su 
savo geruoju draugu.

Brande, pajutęs sūnaus drau 
gystę su Jose, jaučiasi lyg pik
to geluonio įgeltas. Pavydas 
ir neapykanta sodininkui pa
laipsniui išauga iki beprotiškų 
ribų. Šias aplinkybes išnaudo 
ja užkietėjęs piktadaris, Bran- 
de‘s tarnas Garcia, kurs savo 
veidmainyste ir pataikavimu bu 
vo įsigijęs savo pono akyse „su 
perior fellow“ titulą. <šis ap
šokti iš traukinio ir pabėgti į 
jo kišenėn Brande's brangeny
bes. Jose suimamas. Nepade
da nei jo senelio Pedro, nei vie 
tos klebono prašymai pasigai
lėti jaunuolio. Brande nesilei
džia sujaudinamas. Kad ir ne 
būdamas tikras dėl Jose kaltu
mo, stengiasi užgniaužti sąži-' 
nės balsą savo ambicijos ir per
galės naudai .

Belieka vienas kelias nelai- 
mingąjam Jose išsigelbėti: ve
žant į Barceloną, teisman, iš

šokti ištraukimo ir pabėgti į 
kalnus, ten kur sykį su Nicho
las žvejojo, prie seno malūno. 
|Š projektą su džiaugsmu pa
remia Nicholas, .kuris savo ge
rojo draugo nelaimę labai skau 
džiai išgyvena. Ir pats Bran-
de, paaiškėjus, kad Garcia yra 
policijos ieškomas, pradeda 
stipriai dejoti dėl Jose [kal
tumo. Bet jo išdidumas ir beri 
bė savimeilė, neleidžia jam sa
vo žingsnio atšaukti.

Jose išvežamas į teismą. Ta 
me pačiame vagone sėdi ir 
Brande. Važiuojant per kal-
nūs ir Jose ruošiantis šokti iš 
traukinio, Brande staiga suvo
kia jo sumanymą. Akimirką jo 
širdy susikerta sąžinė ir ambi
cija. Pats gerai nesuprasda
mas, ar Jose pabėgimui sujkliu- 
dyti, ar jį nuo pavojaus apsau
goti, Brande puola jį sulaikyti. 
Jose praranda pusiausvyrą ir 
šokdamas užsimuša.

Grįžęs sąžinės graužiamas 
namo, konsulas neranda nei 
savo tarno Garcia, nei sūnaus. 
Pirmasis apiplėšęs butą buvo 
pasišalinęs, Nicholas gi, paveik 
tas Jose nelaimės ir išsigandęs 
girto Garcios siautėjimo, buvo 
pabėgęs iš namų. Kone išpro
tėjęs tėvas naktį važiuoja sū
naus ieškoti. Jis nujaučia, kur 
Nicholas galėtų būti. Automo 
bilio prožektoriai staiga apšvie 
čia prie kalnų uolos prisiglau
dusią jo sulysusią figūrą, ten, 
kur jis sykį su Jose žvejojo ir 
dabar jo laukė, nežinodamas, 
kad savo gerojo draugo jis jau 
nebematys. . .

Veikalo pabaiga slegianti. 
Sūnaus meilė vienišam tėvui vi 
sišlkai nyksta. Nicholas tampa 
tylus, užsidaręs. Jo žvilgsnis 
nuolat krypsta į stovintį ant jo 
stalelio motinos atvaizdą. Bu- 
vojant pas Jose, kur jis jautėsi 
tikrai laimingu toj gausioj ne
turtingoj šeimoj, klausantis Jo 
se pasakojimų apie jo motiną ir
seseris, Nicholas apima nenu
maldomas ilgesys šeimyniškos 
šilumos. Nuolatinis nerimas jį 
lydi lyg šešėlis.

Ispaniškasis Sodininkas yra 
intensyvus veikalas, kuriame 
tragizmas neatskiriamai sieja
si su grožiu ir taurumu. Abi 
temos — tėvo pavydi, despe
ratiška meilė sūnui ir Nicholas 
su Jose švelni jaunatviška 
draugystė — yra pagaunančiai 
išvystytos ir pilnai išbaigtos. 
Tėvas — užsidaręs individu
alistas, nevykėlis gyvenime. Jo

Kartu iš to paties šaltinio geria
Ir geltonais plaukais grakšti mergelė 
Kaitroj įgytą troškulį malšina.
Skaidriam vandens sidabro atspindy
Ji sau gelsvas kasas šukuoja,
Ir vilkas ir ėriukas guli ties jos kojom — 
Abu jie klausos pasakos mergelės:
Jos žodžiai šimtmečius iš miego kelia, 
Skausmu priverčia sudrebėti širdis, 
Kad kitados, Kūrėjo balso neišgirdęs, 
Pasaulis barnyje piktam gyveno.
Ir 'kai jinai užbaigia savo žodžių meną,
Po kojom, rauda vilkas ir ėriukas, 
Ir jos jaunystės skruostu — ašara pratrukus 
Šaltinio atspindini šaltan nurieda. . .

INagu kramtymas
RAŠO PROF. DR. K. VALTERIS.

Dažniausia nagus kramto mo 
kyklinio amžiaus vaikai, bet ne 
retenybė pamatyti „meniškai“ 
bekramtantį nagus studentą, 
daktarą ar net žymų valstybės 
vyrą!

Stebėjimai rodo, kad nagus 
pradeda kramtyti vaikai vyrės 
ni trejų metų amžiaus. Tokių 
„kramtytojo“ skaičius auga iki 
7 metų amžiaus, o vėliau lieka 
pastovus iki brendimo pra
džios — kada pasiekia maksi
mumą ir po to staiga krinta. Ir 
jei jaunuolis po 16 metų am
žiaus dar tebekramto nagus, 
tai jau galima įtarti emocinį 
bei socialinį nesubrendimą ar 
net psichinį atsilikimą.

Nagų kramtymas yra žalin
gas ir kramtytojo burnai bei 
visam jo virškinimo aparatui 
(o tuo pačiu sveikatai) ir jo na 
gams. Juk panagėse yra gau
sūs šaltiniai įvairiausių nešva
rumų, kuriuose tūno nesuskai 
tomą daugybė įvairių ligų ba
cilų, kurios patekę į burną, jau 
žino, ką toliau veikti. Kita ver 
tus — nuo kramtymo neretai 
gaunasi panagių uždegimas, su 
randėjimas ir sudarkymas.

Psichologai ir medikai nagų 
'kramtymo (veiksmą laiko as

mens vidinės įtampos išraišką; 
vėliau jis virsta įpročiu. Viena 
tokių dvasinės įtampos priešas 
čių gali būti blogi tėvų ir vai
kų santykiai. Vaikas jautriai 
pergyvena šeimos nedarnumą 
ir ieško vienokios ar kitokios 
paguodos: ir didelė dalis ran
da ją nagų kramtyme. Vaikui 
augant, nagų kramtymo drau
dimas bei smerkimas iš tėvų ir 
mokytojų pusės didėja. Toks 
„persekiojimas“ verčia vaiką 
ieškoti kitokio pakaitalo, k. a.: 
lūpų, pieštuko bei plunksnako
čio kramtymo, nagų bei nosies 
krapštymo ir net blogiausio 
veiksmo — rūkymo. O pats na 
gų kramtymas esąs pakaitalas 
draudžiamo pirštų čiulpimo. 
Gausūs stebėjimai rodo, kad 
vaikai, nežindę piršto, retai te- 
kramto nagus ir atvirkščiai: 
energingi pirštų čiulpėjai virs
ta nagų kramtytojai.

Bet gyvenime matome ir pas 
suaugusius vienokių ar kitokių 
dvasinio pergyvenimo išraiš
kų, kaip pav. drovus jaunuolis, 
sutikęs savo „išsvajotąją“, ima 
glamžyti kepurę, dainininkas 
ar kalbėtojas ima beprasmingai 
linguoti, gestikuliuoti ar čiu
pinėti kokį daiktą ir tt.

nepažabota ambicija ir perdi- 
delė savimeilė paverčia jo gy
venimą nuolatine [kančia. Ni
cholas — jautrus, švelnus ber
niukas, kurio dvasinė būsena 
skaitytojui verčiant knygos 
puslapius tampa vis įdomesnė 
ir artimesnė. Jose — sveikas, 
simpatiškas ir geras gamtos sū 
nūs. Garcia — gana vykęs ap 
sigimusio piktadario tipas. Dr. 
Halevy, daugiau psichopatas 
nei psichiatras, savanaudis ir 
sadistas, randa pasitenkinimo

savo pacientų dvas. kankinime.
Autorius pats būdamas gy

dytojas ir gerai pažindamas sa 
vo luomo užkulisius, jais bjau
risi ir nevengia atskleisti kai ku 
rių šios profesijos atstovų sie
los žemumą. Visi Ispaniškojo 
Sodininko veikėjų charakteriai 
įdomūs ir įtikimi, nors ir gana 
savotiški.

Šis Cronin1 o veikalas, kaip 
ir visa jo kūryba, dvelkia ide
alizmu, taurumu, ir ypatingai 
tinka jaunimui.

(Tąsa iš praeito nr.)
Adomas Varnas piešė ir ne 

politinių šaržų, kurių nemažai 
išspausdino 1919 metais lenkų 
kalboje Vilniuje leistame ju
moristiniam žurnale. Nemažai 
tokių šaržų išspausdino ir Kau 
ne leistame jumoristiniam žur 
nale „Vapsva“, iš kurių pažy
mėtini: Galdiko, fiklėriaus, 
Gruodžio ir kitų kultūros dar
buotojų šaržai. Be to, Balio 
Sruogos ir Viktoro Žadeikos 
parašytoje monografijoje „Kip 
ras Petrauskas“, rodos buvo 
ketun Adomo Varno šaržai. 
Tarp daugelio įvairiuose leidi
niuose išspausdintų šaržų, mi
nėtinas astkirai šaržas — kom
pozicija „Vienuolika Dailės 
Apaštalų“, šioj kompozicijoj 
dailininkas atvaizdavo 1926 me 
tų Kauno Meno Mokyklos pe
dagogų posėdį. Visi vaizduo
jamieji „apaštalai1 ‘ dailininko 
vykusiai pagauti, išgyventi, 
tikri. Istikrųjų, juk tai ir bu
vo Adomo Varno tikrieji bičių 
liai, kuriuos jis matydavo kas
dieną, kas valandą, tai idėjos 
draugai — Šlapelis, Didžiokas, 
Kalpokas, Žmuidzinavičius, 
Galdikas, Šklėrius ir kiti. Įdo 
mu, kad šiame šarže matome ir 
patį Jubiliatą ir tai skicuojantį 
savo kolegas. . . IŠ šios grafi
nes kompozicijos Adomas Var 
nas 1927 metais išvystė alieji
niais dažais didelio formato de 
įkeratyvinį kūrinį.

Baigiant kalbą apie Adomo 
Varno šaržus, įdomu pastebė
ti, kad juose dailininkas naudo 
ja stipriai stilizuotą piešinį ir 
pasirinkdamas įdomias, charak 
teringas pozas. Adomo Varno 
šaržuose daug satyrinės nuo
taikos. . .

Adomas Varnas šalę šaržų, 
yra nemažai nudirbęs ir litogia 
fijos srityje. Tai Prahoje dai 
lininko paties akmenyje išpil
dytieji lietuvių kultūros veikė
jų portretai, k. t.: Simano Dau 
kanto, Motiejaus Valančiaus, 
Antane Baranausko, Jono Ba
sanavičiaus, Vinco Kudirkos, 
Žemaitės, Maironio, Mykalo- 
jaus Čiurlionio, L. D. K. Vy
tauto portretus. Tuos portre
tus dailininkas realizavo maž
daug vicnerių metų laikotarpy 
je Prahoje, kur tada jis pnžiū 
rėjo lietuviškų litų banknotų, 
pagal jo paties piešinius, spaus 
oinimą. Portretai buvo skirti 
mūsų mokyklų ir kultūrinių įs
taigų reikalams: Prahoje
spausdintieji portretai, daugu

moje buvo nusisekę, o kai ku
rie jų, k. t. Kudirkos, Basana
vičiaus ir Čiurlionio, net aukš
to 'meninio lygio. Nekalbant 
jau apie didelį pasitarnavimą 
suteikiant galimybę jau mokyk 
los suole supažindinti su lietu
vių tautos kultūros veikėjų 
portretais, autorius gali jaustis 
laimingu, kad ir šiandieną mi
nėti jo portretai Lietuvoje yra 
tapę tikromis įelikvijomis liku
siems broliams!

Ir vėliau Adomas Vainas tĮ| 
grįždavo prie litografijos. Taip, 
1930 metais Kaune, dailinin
kas vėl litografijoje išpildė Vy 
tauto Didžiojo portretą.

Nors trumpai, reikia sustoti 
ties jo darbo iliustracijomis An 
tano Smetonos knygai „Pasaky 
ta — parašyta“. Šiuo atveju 
jau turime reikalą su Adomu 
Varnu kaip knygos iliustruoto- 
ju. Dailininko užmanytasis mi 
nėtai knygai maketas negalėjo 
būti pilnai realizuotas. Knygai 
jau mašinoj atsidūrus, iliustra 
cijų — inicialų ir vinječių skai 
čius iš keturiasdešimt, turėjo 
pašolkti net iki 120. Nežūinnt 
nepalankių sąlygų, knygoje ttl 
pusios, žinoma tik paties Ado
mo Varno sukurtosios, iliustra 
cijos buvo nuotaikingos ir savi 
tos.

Dailės leidiniui „Pirmasis 
Baras“ sukūrė labai vykusias 
keturias vinjetes įvairiems lei
dinio skyriams. Šalia jų, tame 
pat leidinyje, dailininkas davė 
su labai turtinga simbolika abu 
viršelius. Keturių vinječių ori 
ginalai vėliau buvo įsigyti Čiur 
lionies Galerijos ir tuo pačiu 
susilaukė visišką kaipo grafi
kos kūrinių pripažinimą.

Adomas Varnas, be šaržų, 
litografijų ir knygų iliustraci
jų, yra nupiešęs dar ir daug 
exhbrisu, kultūrinėms organi
zacijoms emblemų, didįjį Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
antspaudą, be to pirmiesiems 
lietuviškiems lito banknotams 
— penkiems, dešimčiai, pen- 
Kiasdešimčiai ir šimtui — pro
jektus. Tarp daugelio įvairaus 
pobūdžio grafikos darbų, daili 
ninkas yra padaręs ir apie 38 
Lietuvos pašto ženlklus, kurie 
pasižymi lietuvišku charakte
riu ir tinkamai panaudotu mū 
sų ornamentu. Pašto ženklai 
daugumoje dekoratyvūs, sko
ningi ir filatelistų sferose tin
kamai atstovauja anų laikų lie
tuviškuosius pašto ženklus.

Bereikalingas-------------
--------------- sugrįžimas

JONAS NEVARDAUSKAS
Aš niekad perdaug nesirū pinau rytojaus diena ar toli

mesne ateitimi. Gyvenau kaip daugelis mirtingųjų: linksmai 
ir nerūpestingai. Kai apsivedžiau, šiek tiek mano būdas pa
sikeitė, bet ddelio rūpestingumo manyje vistiek nebuvo. 
Kai dėl kitų gerovės, ar tai nuo ko turi pareiti šeimos laimė, 
atlikdavau su dideliu stropumu.

Aš nieko taip nebuvau mylėjęs, kaip savo žmoną. Aš 
jai daviau pilną laisvę, bet ji tuo nesinaudojo. Aš buvau 
tikras, kad ji tyrai ištikima ir yra geriausias mano gyvenimo 
draugas.

Vakare, kai užmigdavo Vytukas ir Laimutė, džiaugda
mosi vaikučiais, ji prieidavo prie manęs ir apkabindavo ma
no kaklą. Tada, aš, kaip vaikas, imdavau bučiuoti jos ran
kas. Pritraukęs ją arčiau, bučiuodavau jos skruostus ir plau
kus. Tuo momentu, vargingas mūsų tremtinių gyvenimas, 
atrodydavo jaukus ir naujas. Aš jaučiau, ką reiškia turėti 
mylimą žmogų.

žinodama mano būdą, kartais ji pati daugiau rūpinosi 
materialiniais reikalais, negu aš. Ji duodavo suprasti, kad 
panašūs reikalai daugiau priklauso moteriai, nes moters pri
gimtis tam paaukota. Jos nuomone, vyras privalo būti dau
giau pranašesnis visuomeniniame, negu šeimyniniame gyve
nime.

Laikui slenkant, vieno žmogaus sutikimas, man atnešė 
nemažai nerimo.

Kai grįžusį iš darbo mane pasitikdavo žmona, man pri
siminus tą žmogų, mano širdis padidindavo plakimo tempą. 
Man atrodė, lyg mane kas smaugtų. Švelniai nukėlęs žmo
nos rankas nuo savo pečių, prieidavau prie lango ir žiūrėda
vau , į temstantį vakarą, kurio pakelėje jaučiau artėjančią 
mūsų šeimos tragediją.

— Bet kuo aš kaltas? — sykį pagalvojau savyje. — Juk 
tą atnešė sužvėrėjusio dvidešimto amžiaus politika ir karas.

Kartą ji raminančiai manęs paklausė:
— Kodėl toks nešnekus šį vakarą, ar kas atsitiko ne

gero?
— Nieko, brangioji, trumpai tariant, buvo nenumaty

ta. ..
— Kas?
— Juoda katė, kuri perbėgo skersai kelią. — Tą ta

ręs, Mefisto šypsena nusišypsojau, kad pasitaikė toks saki
nys, kuriuo pasisekė laikinai užtušuoti nevietoje pasakytus 
žodžius.

— Kas yra, sakyk?. . . Aš visiškai nesuprantu, apie ką 
kalbi?

— Man skauda galvą, aš einu miegoti, — atsakiau. Ji 
ėmė ieškoti vaistų, bet aš pareiškiau, 'kad nereikia. Tada ji 
tarė:

— Aš miego dar nenoriu. Duok ką nors paskaityti. 
Kur yra praeitos savaitės „Tėviškės Žinių“ numeris?

Aš tylėjau. . . Kiek palaukusi ji tęsė toliau:
• — šiandien ponia Lapienė pasakojo, kad ten rašo
apie naujai išleistą romaną „Bereikalingas sugrįžimas“. 
Sako ir autoriaus fotografija esanti. Ponia tiesiog juo susi
žavėjusi, o ligoninės sesutei Anelei, kaž kas tą romaną jau 
prisiuntęs. Skaitant net ašara nukritusi.

Plačiai pravėriau akis ir kelis kartus, lyg kažką baisaus 
nurijau. Lyg šaltu vandeniu perpiltas, paskui atsirėmiau į 
sieną. Man dingtelėjo mintis: kas pirma viskuo suintere
suota?

Tai sutvėrimai moterys. .. Gerai, teeina viskas grei
čiau. Vistiek [kartą turės išsi-spręsti.

Priėjau prie knygų spintos, išėmiau reikalingą laikraš
čio numerį ir padaviau žmonai.

Kieįk pavarčiusi puslapius, įsmeigusi akis į romano au
toriaus fotografiją, tarė:

— Tas Antanas Savonis, labai panašus į amžinos at
minties mano vyrą Leonardą.

Švelniai apkabinau jos počius ir glausdamas prie savęs 
tariau:

— Eugenija, tu neklysti. . .
Ji visa sudrebėjo ir sužiuro man į akis. Pamačiusi, kad 

mano veidas rimtas, lyg abejodama pasakytais žodžiais, pra
tarė :

— Kaip tai?.. .
— Visada įvyksta tas, kas turi teisę įvykti. Jis yra bu

vęs tavo vyras. Leonardas Šilkauskas, 1941 metų birželio 
23 dienią sušaudytas ties Verkovu.

— Stepai, ar tai tau neskaudu tyčiotis iš manęs?
— Tu dar netiki?
Ja privedžiau prie lovos ir pasodinau.
Kai iš kišenės ėmiau raktą, aš jaučiau, Ikad mano ranka 

dreba.
Atrakinau stalo stalčių ir išėmiau romaną „Bereikalin

gas sugrįžimas“.
Atversdamas viršelį tariau:
— Kieno šis rankraštis ? . .
Ji užsidengė rankomis akis ir nugriuvo ant pagalvės.
Aš atnešiau šalto vandens ir pakėlęs jos galvą, pridėjau 

stiklinę prie lūpų.
Ji intensyviai gėrė vandenį nė žodžio netardama. Man 

pasidarė geriau, kad ji neverkė.
Aš atsisėdau šalia ir žiūrėjau į jos akis.

— Ar tu myli mane? — kiek patylėjęs paklausiau.
Ji nicfko neatsakė, tik palenkusi mano galvą pabučiavo 

į skruostą. Aš ją priglaudžiau prie krūtinės.
Apie pusvalandį mes sėdėjome tylėdami, paskui ji man 

tarė: , ....
__  Iš kur jis sužinojo, kad tu esi mano vyras ir kokiu 

būdu nuo jo gavai šią knygą?
Aš pradėjau : . .
— Manau, tu prisimeni, kai mes gyvenome tremtinių 

stovykloje prie Šveicarijos sienos?
__  Taip, — baimingai žiūrėdama į mane, atsakė Euge

nija. — Ten tu buvai tos stovyklos vedėju.
Pradėtą kalbą tęsiau toliau:
__ Nuo karo pabaigos buvo praėję keletas mėnesių, kai 

vieną dieną į stovyklą atėjo labai įtartinas žmogus. Jo vei
das buvo pageltęs ir nežinia kada skusta barzda. Rūbai vos 
liakėsi ant kūno. Sakau, daugiau panašus į išvargusią bež
džionę, negu į žmogų. Jis sakėsi esąs išėjęs iŠ koncentraci
jos stovyklos. Kai aš ėmiau klausinėti: „Iš kur ir kaip čia 
patekai?“ — jis atsisakė pasakoti. Visi jį palaikėme šnipu 
ir aš atsisakiau jam duoti leidimą apsigyventi stovykloje. Jis rf- 
ėmė rodyti ištinusias ir žaizdotas savo kojas, maldaujančiai 
prašydamas nors porą dienų leisti pailsėti. Su tuo aš sutikau 
ir leidau apsinakvoti malkinėje, kuri buvo prie mūsų namo 
galo. Ten gyvendamas jis pamatė tave ir sužinojo viską. Po 
trijų dienų iš stovyklos jis dingo.

Dabar aš grįšiu pasakoti prie netoli nuėjusio laiko.
— Tu gal pastebėjai prislėgtą mano nuotaiką, kai aš 

grįžau iš Harrisburgo? Tai yra lygiai prieš dvi savaites, jį 
aš sutikau vienoje geležinkelio stotyje.

Vedinas puošnia dama, prie manęs priėjo Amerikos ka
riuomenės uniformoje, gražiai atrodantis kariškis ir paklau
sė, ar aš tas pats esu Regeno tremtinių stovyklos buvęs ve
dėjas, ponas Balutis. Lg sukvaišęs atsakiau: „Taip!“ Pas
kui jis paklausė, ar aš prisimenąs tą žmogų, kuris nakvojo 
tada malkinėje, Aš vėl atsakiau teigiamai.

Dabar kai pagalvoju, kas iš to toliau seka, koks aš kvai
lys, kad prisipažinau. . .

Jis kiek paraudo ir pasakė kas esąs. O tau, nieko apie 
tai neleido sakyti. Įsivaizduok, kaip turėjau jausti tada? 
Paskui jis mane nusivedė į stoties krautuvę ir nupirko si
dabrinį arkliuką. Paduodamas man tarė: „Parvesk mano 
sūnui“.

Dama, su kuria jis atėjo, angliškai jo paklausė, kam ši 
dovana. Lyg rodydamas į mane, jis atsakė, kad šito pono ber 
niukui.

Tylėdami mes vėl grįžome į salę. Dar kartą mane per
žvelgęs nuo galvos iki kojų, jis atidarė savo lagaminą, iš ku
rio išėmė knygą ir užrašęs šiuos žodžius: „Ilgam prisimini-



1950. X. 12. — Nr. 40 (183) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL.

KULTŪRW£jfk^OLyiKA
LIETUVIAI MOKSLINIA ME DARBE KANADOJE

Vis daugiau lietuvių įsilieja 
j mokslinį Kanados darbą. 
Vien tiktai Montrealy mokslo 
ir mokymo darbus dirba jau 
keli lietuviai mokslininkai.

Žemės ūkio akademijoje dir
ba agronomas prof. P. Povilai
tis. Montrealio Mac Gili uni
versitete jau apie dvejus me
tus profesoriauja Dr. Povilams. 
Prieš metus iš tremties atvy
kęs Dr. Antanas Jankauskas 
taip pat Mac Gili universitete 
dirba odos ligų (Acnea vulga
ris, Psoriasis vulgaris) tyrimo 
darbus ir bandymus su naujais 
vaistais.

Toronto universitete taip 
pat yra lietuvių, dirbančių 
moįkslinį darbą: chemikas prof. 
J. Zubrys, jaunas chemikas J. 
Maurukas, dr. A. Josiukas.

Sostinės 
versitete 
Ramūnas-Paplauskas, humani
taras ir jo žmona dr. Paplaus
kienė - Ramūnienė.

Edmontono universitete dir 
ba dail. P. Bepetys.

Kaip matome, tai jau geras 
būrys lietuvių, įėjusių į Kana
dos mokslinį darbą. Bet tas 
kiekis, kaip galima spėti, dar 
padidės, nes ir daugiau lietu
vių mokslo žmonių, netrukus 
jsigys teises ir, atrodo, gaus ga 
limybių dirbti mokslo įstaigose 
mokslinį darbą, — patys tobu
lintis ir mokyti Kanados stu
dentus.

NAUJA LIETUVAITĖ 
MOKYTOJA MONTREALY

Jau daugelis seniau Kana
don atvytkusių tautiečių yra įsi 
giję namų, biznių, ir gražiai 
gyvena. Bet palyginti tiktai 
nedaugelis sugebėjo savo vai 
kus išmokslinti ir duoti jiems 
geresnę ateitį, kurioje jie galė
tų naudotis kultūros atsiekimų 
viršūnėmis, įdomesnėmis parei 
gomis, lengvesniu darbu.

Tokių šeimų ir Montrealy § 
nėra daug, palyginus su lietu- iį 
vių skaičiumi: Arlauskų, Vaup ( 
šų, Juškevičių, Andriukaičių, x 
Matulių, Leknickų, Vilimų, Sa f 
lalų. )

Jų būrin įsilieja ir pp. Luko į 
šių šeima, kuri moikslina vai- ; 
kus. Štai šiemet Marianopolio ) 
koledžą baigė pp. Lukošių dūk 
relė Eugenija Lukošiūtė, kuri t 
nuo rudens pradėjo dirbti mo t 
kytojos darbą Daniel O' Con- ' 
nei School, Cote St. Antoine. ;

Ottawos uni- 
profesoriauja dr.

E. Lukošiūtės tėvus reikia la
bai pagirti ir pagerbti, kad jie 
savo vaikus leidžia į mokslus 
ir duoda jiems gražesnę ateitį. 
Tuo pačiu jie pasitarnauja ir 
geram lietuvių tautos vardui.

KELI GYDYTOJAI LAIKYS 
EGZAMINUS

Daugelis lietuvių, ne tiktai 
baigusių aukštuosius mokslus 
Europoje (Lietuvoje ir kitose 
valstybėse), bet ir dirbusių ten 
mokslinį darbą, Kanadoja turi 
perlaikyti egzaminus, be kurių 
jie negali tęsti savo specialy
bės darbo.

Dabar Montrealy arba jau 
laiko arba pasiruošę laikyti eg
zaminus dr. Stonkus, dr. Uldu- 
kis ir dr. Šulma. Prieš tai, ne
gu gavo teisę laikyti egzami
nus, jie turėjo atlikti dar prak
tiką ligoninėse. Atlikę prakti
ką, jie .jau pasiryžę gauti visas 
teises ir Kanadoje. Linkėtina 
jiems sėkmė.

Tiktai kai kuriems Lietuvos 
mokslininkams pasiseka gauti 
mokslinį arba savo specialybės 
darbą nelaikius egzaminų. Tai 
daugiau liečia inžinierius, me
nininkus.

IŠ JAV BĖGA Į KANADĄ 
MUZIKAI.

Prieš metus atvykęs iš trem
ties muzikas p. Vaičiulėnas įsi- 
įkūrė St. Jaeno, N. B., vyskupo 
katedroje vargoniniku. Gavęs 
perdaug darbo, jis iš JAV re
komendavo žymųjį lietuvių var 
gonininką, Kauno konservato
rijos profesorių Žūki, vargoni 
ninku, o jis pasilieka choro ve
dėju. P. Žukas JAV negavo 
darbo, nes jo balsas esąs „pras
tas“, nors vargoninikas ji 
pirmos rūšies.

LITUANISTIKOS MOKYK
LA BROOKLYNE

Mokykla šiemet apima pra
džios ir aukštesniuosius mo
kyklų kursus. Gimnazijos kui
sąs įvestas tiktai šiemet. Ja
me aukštesniųjų gimnazijos 
klasių mokiniai galės papildyti 
lituanistil*os dalykus: lietuvių 
kalbą, lietuvių literatūrą, Lie
tuvos istoriją, Lietuvos geogra 
fiją. Baigusieji pilną gimnazi 
jos kursą, gaus ir lituanistinių 
dalykų pažymėjimus. Mokyk
lą, kaip matome, labai praktiš
kai susitvarkiusi.

PAMINKLAS 
NADOS

Islandietis 
Gudmundsson 
1889 m. atvyko Kanadon ir ap 
sigyveno Albertos provincijos 
Markvillės ūky, (’kame po die
nos darbų vakarais rašė eilėraš 
čius iki mirties 1927 m. Visi jo 
eilėraščiai išleisti 5 tomuose 
„Andvokur“ vardu. Jo kūrybą 
aukštai vertina Islandijoje, 
Anglijoje, ir dabar Kanada 
valstybės lėšomis Markvillėje 
pastatė jam paminklą ir miesto 
parką pavadino jo vardu.

NAUJAS V. KRĖVĖS 
KŪRINYS

V. Krėvė baigė rašyti antrą
ją „Dangaus ir žemės sūnaus“ 
dalį. Kai dėl tos jknygos vys
kupo Padolskio pareikštų min 
čių, tai V. Krėvė sako, jis ra
šęs ne mokslinį, bet literatūros 
veikalą. Jeigu taikyti vysk. Pa 
dolskio mastą, tai ir Dantės 
„Dieviškoji komedija“ ir Šile
rio „Don Carlos“ turėtų būti 
lygiai traktuojami.

— Čiurlioniečių koncertas 
New Yorke 1 spalių praėjo ge
ru pasisekimu. Didžiulė salė 
buvo pilna publikos. Dėl salės 
didumo moterų choras neturė
jo pilno girdimumo. Koncerte 
buvo daug amerikonų publi
kos.

ŽYMIAM KA- 
POETUI
poetas Stephen

Stephansson

AMERIKA MEDŽIOJA ŽY
MIUOSIUS MENININKUS
JAV impresario S. Hurock 

yra sudaręs sutartis su pasižy
mėjusiais naujais menininkais: 
austrų pianistu F. Guldą, ispa
nų sopranu Victoria de Los 
Angeles, bulgarų basu B. 
Christoff ir sopranu Delia Ri- 
gal. S. Hurocį: medžioja nau
jai iškylančias žvaigždes. Pa
staroji yra angažuota į New 
Yorko Metropilitain.

BERNARDAS SHAW... 
NESIMAUDO

Neseniai senelis anglų rašy
tojas Bernardas Shaw susitren 
kė ir buvo paguldytas į ligoni
nę. Buvo spėjama, kad jis 
perlaužęs šlaunies kaulą.

Ligoninėje gailestingoji se
suo pasiryžo jį išmaudyti, ikaip 
to reikalauja ligoninės tvarka. 
Bet B. Saw pareikalavo iš jos 
pažymėjimo, ar ji turi teisę 
maudyti ligonius. . . Esą jis bi
jąs, kad ir kita sesuo nepano
rėtų jo maudyti. ..

Po to Anglijos gydytojai pra 
dėjo nagrinėti klausimą, ar 
maudymas yra naudingas iš vi
so

— Dailininkas Juozas Aksti 
nas jau kuris laikas Ikai dirba 
Montrealio Eatono firmoje de
koratorium. Turįs gerą šefą, 
taip pat dailininką ir savo dar 
bo srityje progresuoja. Jis 
drauge yra ir Kanados Lietu
vių Teatro aktorius.

— Čikagoje įsidūrė Lietu
vių kalbos draugija, kurios pir 
mininku išrinktas lituanistas 
prof. dr. Jonikas.

— JAV dienraštis „Brocton 
Entreprise“ pagiria tris lietu
vius: Z. Mereckį, V. šalučką ir 
V. Eikiną, kad jie, atvykę iš 
tremties, įstoję į gimnaziją 
baigti vidurinio mokslo.

— Lietuvos baleto artistas 
p. Velbasis JAV ištiktas dide
les nelaimės: mašina jam nu
traukė keturis rankos pirštus.

Mokslo naujienos
KOKS GALI BŪTI ŽEMĖS GALAS

Mėnulis, atrodo, ramus ir 
draugiškas; jis patvariai atlieka 
savo kelionę aplink žemę, pa
gal puikią pusiausvyrą tarp 
erdvės kūnų. Bet jeigu dėl 
žvaigždžių ir planetų judėjimo

Planetariumo direktorius 
Amerikiniame Gamtos istorijos 
Muziejuje New Yorke, prof. 
Atwater salto:

— Saulė galėtų bet kada ne 
tikėtai susprogti, o iš to kiltų 
toks baisus karštis, kad sude- suirtų ta pusiausvyra, tai mė
gintų visus žmones, gyvius ir 
augalus.

Saulė yra žvaigždė. O kas 
mėnuo eksploduoja tolimose 
erdvėse bent viena žvaigždė, ir 
po sprogimo padidėja jos karš 
tis.

Pirm sprogimo tos žvaigž
dės atrodė ramios ir lėkė regu 
liariai savo keliais dausose, pa 
našiai, kaip dabar Saulė. Ko
dėl jos ūmai eksplodavo, dar 
neišaiškinta. Panašiai gali at
sitikti ir Saulei.

Žvaigždės gana tvirtai laiko 
si savo kelių erdvėse tam tik
rame tolyje viena nuo kitos. 
Bet kometos klaidžioja, „kaip 
girtas automobiliaus vairuoto
jas“. Kometų yra daug ir ne
žinia, kada kometa, lė|kdama 
begaliniu greičiu, gali smogti 
žemę. Jeigu tai būtų gana di
delė kometa, ji taip trenktų že
mės rutuliui, kad atomų bom
bos sprogimas atrodytų tik 
pirštu pliaukštelėjimas, lygi
nant su kometos smūgiu.

DĖMESIO KALENDORIUI!
„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ 1951-iems metams išleidžia jkolendorių. Tai bus

ANTRASIS KANADOS LIETUVIŲ KALENDORIUS 1951 METAMS.
Jame bus svarbios ir įdomios medžiagos. Jame dalyvauja žymūs bendradarbiai. Malo
niai prašomi dalyvauti visi tautiečiai su reikšmingesnėmis temomis, nes kalendorius 

yra visos Kanados.
Kalendorių gaus visi metiniai „Nepriklausomos Lietuvos ' prenumeratoriai.

Atkreipiamas įmoninkų, verslamoninikų, profesionalų, biznierių dėmesys, kad nepra
leistų progos prisiųsti kalendoriui savo skelbimų. Skelbimų kaina: 50 centų už ketvir

tainį colį.
Malonūs Skaitytojai prašomi šias žinias paskleisti tarpe savo pažįstamųjų.

„Nepriklausoma Lietuva“.

IŠLEIDŽIAMAS RINKINYS 
NOVELIŲ

Jaunas rašytojas Jonas Ne- 
vardauskas netrukus išleidžia 
rinkinį novelių. Šiame numery 
spausdinamoji novelė „Berei
kalingas sugrįžimas“ yra iš to 
rinkinio.

— Bostone susikūrė rašyto
jų klubas, kurio pirmininku iš
rinktas poetas Faustas Kirša.

— Žinomasis JAV visuome
nės veikėjas ir advokatas J. Ba 
gočius sunkiai serga.

— Urugvajaus lietuviai Mon 
tevideo mieste ruošiasi pirkti 
namus, kuriuose kurtų visos 
kolonijos židinį.

— Tremtinių sielovados tar 
nybos vedėjas kfin. F. Kapo
čius išvyksta į JAV. Kircheim 
-Tek daugiau jau nebebus lietu 
vių tremtinių sielovados cent
ru. Naujas tarnybos vedėjas ka 
pucinas Tėvas Bernatonis gy
vensiąs Hanau stovykloje.

nulis galėtų nukristi ir padary 
ti didžiausią tragediją žemės 
rutuliui. Atsivertų seniai už- 
gęsę ugniaĮkalniai; jūros taip 
įsisiūbuotų, kad užlietų ištisus 
žemynus; kiltų neapsakomai 
smarkūs vėjai. Suprantama, 
kad neliktų nė vieno žmogaus 
gyvo.

Pagaliau, žemė su visais gy
viais ir augalais gali sušalti, 
nes saulės kaitra palaipsniui 
eikvojasi, nors labai palnegvė- 
le. Bet tai pats tolimiausias pa 
vojus, — sako prof. Atwater. 
Dar kelis bilionus metų negrę- 
sia žemei sušalimas.

PIRMOJI KELIONĖ Į 
MĖNULĮ.

Paryžiuje buvo susirinkę 8 
valstybių mokslininkai, kurie 
domisi tarpplanetiniu susisieki
mu. Mokslininkai priėjo nuo
monės, kad kelionė į mėnulį 
bus galima per 50 metų.

Tačiau yra galimybių ir ki
tų, jeigu per tą laiką bus kas 
nors didesnio išrasta, kad ga
lėtų tą sumanymą paskubinti.

Išrastas automatinis. linotypas.
Čikagos grafikos meno paro

doje pirmą kartą parodytas au 
tematinis linotypas. Tai auto
matinė rinkti raidėms mašina. 
Automatinis linotypas kiek ma 
žesnis ir jo matricų magazinai 
stovi statmeniškiau.

Veikia jis tokiu būdu: spe- 
ciale mašinėle, kuri vietoj rai
džių padaro skylutes, parašo
mas tekstas ir dedamas į spe
cialų aparatą, kuris pagal tas 
skylutes veikia linotypo rai
džių klavitūrą, surinktų eilučių 
padavimą ir tt. Tai galima pa
lyginti ir su automatiniu piani
nu, kuris skambina pagal kas
pine išmuštas skylutes. Auto
matas esą veikiąs bent dvigu
bai greičiau, njegu geras rinkė
jas. Tokiu būdu vienas mecha 
nikas galįs prižiūrėti kelius li- 

. notipus, kaip audyklose kad vie 
nas audėjas prižiūri kelias stak 
les.

mui prarastos mano laimės Globėjui“, padavė man. Daugiau 
jis nieko nekalbėjo, atsisveikino ir nuėjo.

— O Dieve, Dieve, vargšas Leonardas. Aš įsivaizduo
ju ką jis yra pergyvenęs. O apie mane netarė nė žodelio? — 
vos sulaikydama ašaras klausė manęs Eugenija.

— Ne! — atsakiau.
Ji puolė į mano glėbį ir pravirko, kaip kūdikis. Kai 

šiek tiejk ją nuraminau, ji kukčiodmaa kreipėsi:
— Žinai, Stepai, tu man atnešei dvigubą skausmą, tik 

vien nemokėdamas nuslėpti kelių žodžių. Kam tu man pa
sakei, kad jis gražiai atrodė irbuvo kartu su puošnia dama! 
Man netik kelia skausmą, bet ir pavydą. Jei būtumei nors 
ir melavęs, bet sakęs, kad jis atrodė blogai ir pasielgė visiš
kai negudriai, tuo būtumei sukėlęs tik užuojautą, nežiūrint 
to slėgimo, kurį aš slepiu širdyje. Žinok, kad pavydas yra 
daug stipresnis už žmogaus valią ir jis kenkia šeimos laimei:

Yra valandų, kai mintimis grįžtu į palaidotos minios vie 
tą, pavydėdamas ten likusiems draugams, kad jų skausmas 
pasibaigė ir gali ramiai ilsėtis. Jeigu jie galėtų prabilti — 
pasmerktų mane. Aš nekaltas. Ką tikėjau grįžęs rasti, to 
aš neradau. Svajonių vietoje mane pasitiko juoda dabartis, 
kuri lyg šmėkla viena ranka užsidengusi akis, antrąja rodo 
kelią atgal“.

Praskleidęs kelis puslapius, skaitymą tęsiau toliau:
„Gerasis Dieve, nejaugi per visą dieną nęatsiųsi nė vie

no debesėlio, kuris valandėlę uždengtų saulę ir sumažintų 
pragarišką karštį, — kankinamas begalinio troškulio, vos 
vilkdamas jkojas, galvojau.

Pilka mūsų kalinių minia slinko miško link. Ištarti žodį 
mums buvo uždrausta. Tik niekas negalėjo pastoti kelio mū
sų mintims, kurios per žibančius durtuvus veržėsi į toli pa
liktą tėvynę, dėl kurios varomi ėjome į nežinią.

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 kasdi en iki 8 valandos vakaro.
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Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

SĄŽININGAI IR GRAŽIAI.
Adresas: 202 St. Clarens Avė, Toronto.

Telefonas: ME 8522.
■m x x x
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— Bet. . . ką aš čia pasakoju — musų laimė sugriauta. . .
— Brangioji Eugeniją, aš tau sakiau visada tiesą. Jei

gu tu tikrai jauti didesnę meilę man — niekas negali pa
kenkti. Valdžios įstaigų ir buvusių gyvų jo draugų buvo pa 
tvirtinta, kad jis tikrai yra žuvęs ir bažnyčioje, po trijų me
tų mus sujungė. Mūsų šeima yra teisėta! O jo sūnus Vytu
kas, tu pati matai, kad niekada nėra skriaudžiamas. Aš jį 
myliu taip pat, kaip mūsų dukrelę Laimutę.

— Nežiūrint, kaip tu mane mylėtumei ir kaip aš tave 
mylėčiau, jeigu manyje tebėra gyva sąžinė, taip pasilikti ne
galiu. Reikia žiūrėti išeities.

Iš širdies visą laiką jai raminančiai kalbėjęs, už tokį 
pasakymą mane paėmė pyktis. Paleidau ją iš savo glėbio ir 
atsistojęs pasakiau:

— Arabas ir ant kuolo pasmeigtas pasakė, kad nėra pa
dėties be išeities. Ir tu, Eugenija, jei nori — ieškok!

Neramiai slinko minutės. Lauke šėlo vėjas. Ant sie
nos kabančio laikrodžio rodyklė artinosi prie dvylikos. Lo
velėse tyliai miegojo vaikučiai.

— Eugenija, — kreipiaus, — nekaltinkime vienas ant
ro.

— Deve, aš neįkaltinu nieko, bet širdis. . .
Ji vėl mane grąžino prie savęs, sakydama, kad šią naktį 

vistiek negalėsianti užmigti ir prašė paskaityti kai kuriuos 
romano puslapius:

Pasislėpdamas nuo savo žmonos, romaną buvau perskai
tęs ir man viskas buvo žinoma. Lyg nuo karsto keldamas 
sunkų akmenį, verčiau knygos viršelį. Pradėjau nuo įžan
gos.

„Nuo mano mirties yra praėję keletas metų. Nesistebė
kite, jeigu manęs nepažinsite ar nesuprasite. Per tą laiką 
tiek pasikeitė aplinkuma ir žmonės, kad ir aš jų nebesupran
tu. Išskyrus sielą, aš esu viską praradęs; nebeturiu nieko, 
kas mane vestų į naują ryžtingumą.

Kelias buvo smėlėtas. Kojomis sukeltų dulkių debesys 
dengė mūsų koloną. Krūtinėje jautėme džiaugsmą, kai miš
ko medžiai ėmė užstoti saulę. Artindamiesi prie staigios, nu 
griuvusios pašlaitės tikėjome, kad ten rasime vandens. Stai
ga pasigirdo šūvis. Sargybiniai puolė į pašlaitę, o į mus pa
sipylė baisi kulkosvaidžių ugnis. Siaubo apimtomis akimis, 
mačiau kaip išgulė pirmosios gretos. Šalia manęs ėjęs: Kal
vaitis ir Baltonis, griuvo po pirmojo šūvio. Lyg kažkas ma
ne nudiegė ir daugiau aš nieko nebeatsimenu.

Vėsios oro srovės apimtas, temstant pabudau lyg iš sap
no. Viskas buvo nutilę, tik uodai, prisisotinę kraujo, zvimb
dami dar Ikažko nerimo. Skausmo veriamas, aplinkui apžiū
rėjau kelis nelaiminguosius, bet Kalvaičio ir Baltonio nebu
vo. Pagalvojau: „Jie gyvi! Gal laimingai grįš tėvynėn“. 
Krauju persunktais rūbais, šalčio krečiamas, svyruodamas 
nuėjau miškan. Kiek paėjęs aš norėjau įsitikinti, ar verta to
limesnė mano kelionė? Ėmė noras pamatyti kaip esu su
žeistas. Nusivilkęs baltinius, pamačiau peršautą savo petį, 
bet nesiorientavau, kodėl kruvintas veidas? Miške praleidęs 
naktį, jaučiau artėjantį galą. Mane degino karštis. Toliau 
keliauti mišku buvo beprasmiška. Reikėjo ieškoti žmonių, 
kad suteiktų pagalbą arba visai pribaigtų. Nuo kelio nuklys
ta toli mano nebūta. Kiek paėjęs priėjau platų plentą. Grio 
vyje gulėjo žuvę trys kariai Lietuvos kariuomenės unifor
moj. Man dingtelėjo galvon išeitį nešanti mintis: Geriau bū 
ti karo belaisviu, negu politiniu kaliniu. Pakeitęs rūbus ir 
pagal žuvusio kario liudijimą nutaręs vadintis nauja pavar
de, įsukau į plentą. Matyt, taip buvo likimo lemta, mane su
ėmė ukrainiečiu dalinio kariai. Aš pasakiau, kad esu puolu
sio lėktuvo sužeistas ir paprašiau pagalbos ar greičiau pa
siųsti mane į amžinybę. Dviejų sargybinių lydimas, buvau 
pristatytas seniukui pulko gydytojui.

Nuo čia prasidėjo nauja mano Odisėja. . .“
Bua daugiau.
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 KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA? |

MES SUTEIKIAME JUMS

TEISINE - KALBINE PAGALBA j
J ; Tvarkome imigrac’jos, pilietybės, palikimų bylas; su X 
Įdarome daibo, buto garantijas, dokumentus, patvirt’n- s 

tus vertimus; tarpininkaujame nuosavybę perkant, pat « 
duodant; atstovaujame įmonėle, įstaigose; teikiame viso- § 

Ikeriopą informaciją; giname Kanados ir kitų kraštų Ue- X 
tuvių interesus. Jums patarnavimus ai lieka teisininkai $ 
ir kalbininkai, studijavę Amerikos bei Europos univer $ 
sitetuose. g

I JONAS J. JUSKAITIS I
I’ 907 Dundas St. W„ Toronto, Ont., Canada. Tel. PL 4133^

LIETUVIŠKA

BALDU KR ALI L V E}
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME GATAVUS.PRIIMAME UŽSAKYMUS 
IR PATAISYMUS.

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

SAV. J, K AM 1 CH AIT1 S. PATARIMAI VELTUI
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St. Jean‘o
Labai klaidinga manyti, kad 

lietuviai Kanadoje yra susitel
kę tiktai į didesnius telkinius, 
kokie yra Montrealy, Toronte, 
Hamiltone, Winnjipege, Van- 
couvery ir kituose didesniuose 
miestuose. Anaiptol, Kanado
je lietuviai yra pasiskleidę la
bai plačiai po visą šį milžiniš
ką kraštą. Reikia atsiminti, 
kad Kanados teritorijos plotas“ 
yra lygus visos Europos plo-' 
tui. Tokiame plote išsimėtę lie 
tuviai kaikur grupėmis, kitur 
mažomis grupelėmis, dar kitur 
tiktai po kelias šeimas, o yra 
didelis tautiečių kiekis, kurie 
gyvena ir pavieniui.

Kas stebisi, jog Kanados lie
tuviai patys savęs „nesusigau
do“, tai jie turi atsiminti, kad 
jeigu vienas ar du lietuviai gy
vena, sakysime, prie Halifakso, 
N. B., o kiti gyvena Vancouve- 
ry, B. C., tai tas palyginimui 
su Europa reiškia, kad vieni lie 
tuviai gyvena prie Uralo kal
nių, o kiti — Portugalijoje. 
Tiktai pirmasis nuotolis yra di 
dėsnis dar. „Susigaudyti' čia 
tikrai nelengva. Iš Vancouve- 
rio į Halifaksą reikia qkspresu 
važiuoti 5 dienas ir 5 naktis. 
Lėktuvu tą ^kelionę įveikiama 
tiktai per 20 valandų, beveik 
parą. Kanada juk platesnė už 
Atlantą. Todėl tokiame kraš
te „pasimesti“ lengva, o „susi
gaudyti“ tikrai nelengva.

Štai, nors ir netoli nuo Mont 
realio yra St. Jeano miestas, 
vyskupo rezidencija, bet ir jį
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VICTORIA 
CLEANERS 
&. DYERS CO.

%

£

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
’ CITY-W1 BE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE
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PASIDARYKIM ATEITĮ BE RŪPESČIŲ — APSIDRA USK1M ŠIANDIEN

Alb. NORKELIŪNO AQENTUROJE | į
MONTREAL ENTERPRISES REG‘D. g I

Vienintelė lietuviška apeįraudos agentūra, kuri draudžia nuo įvairiausių nelaimių, gaisrų, 2 
susirgimų ir kt., patarnauja susidūrus su valdžios įstaigomis, pirkimais, dokumentų verti- 2 

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

MOK1NK1MES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH ;

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyrių 
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS . 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui. i

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg;d., P, O, Box 294. Westm<.im»t,

Quebec,

lietuviai
pasiekti reikia laiko ir priemo 
nių.

Gerai, jeigu atsiranda „ka
ringas' ' (automobilingas) tau
tietis, kaip kad p. K. Lukas, ku 
ris laisvalaikiu nesigaili pavė
žinti „bončiaus“ besidominčių 
platesne Kanada piliečių, 
(nors ir be pilietybės), kurie 
panori aplankyti kaimynus, tai 

‘galima šį tą pamatyti ir „susi- 
“gaudyti”.

Paskutinį šeštadienį, beieš
kodami apylinkėse tautiečių, 
atsidūrėme už dvejeto dešim
čių mylių nuo Montrealio St. 
Jeano mieste. Žinojome, kad 
jame gyvena žymusis „Nepri
klausomos Lietuvos“ spaudos 
bendrovės akcininkas ir rėmė
jas p. Juozas Paulauskas. Pas 
jį pirmiausia ir užvažiavome. 
Jis, pasirodo, didžiojoje — 141 
Richelieu gatvėje turi gražų 
restoraną, kuris niekuomet ne
užsidaro — veikia ir dieną ir 
naktį, be pertraukos. Todėl 
kas tautiečių keliauja per St. 
Jeaųą — dieną ar naktį, — vi
sad gali pasinaudoti p. Paulaus 
ko gražaus restorano vaišingu
mu.

Bet pasirodė, kad čia lietu
vių gyvenama ir daugiau. Ant
rą gražų restoraną toje pačioje 
gatvėje laiko p. Mikalauskas, 
kitoje gatvėj batų įmonę ir par 
duotuvę laiko p. Tutvinas. 
Ibervilles fabrike šveicuotoju 
dirba naujai atvyįkęs lietuvis, 
bet jo pavardės nepasisekė su
žinoti. Dirbusi čia dar viena

lengvus ir
Sutaisome rū-

X

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
aps’austus nuo lietaus 
uždedami jiems “Drex”, 
kad neperlelstų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus 
sunkius,
bus (iširimus), įsiuva
me sagas ir pan. Kiek
vieną orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na
mus.
Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti TRenmore 1135 

(galimą pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. 1135 

lietuvaitė pas teisėją, bet ji jau 
išsikėlusi. Viso St. Jeane lie
tuvių esą su šeimomis apie 17 
asmenų.

Dr. J. Senikas, kurio buvi
mą St. Jeane, kaip ir p. Paulaus 
ko, žinojome, teko aplankyti 
taip pat (jis čia dirba vietos li
goninėje kaip gydytojas), pa
sakojo, kad St. Jeano lietuviai 
retkarčiais susirenka. Tačiau 
visiem susirinkti bendran pobū 
vin dar nepasisekę. Dr. J. Se
nikas tačiau tikisi, kad vis dėl
to pasiskes visiems St. Jeano 
lietuviams susitiktų išlyginti 
tūlus nesklanduus, kurių ir ne 
dideliame būrelyje pasitaiko, ir 
sudaryti vietos bendruomenę. 
Tai būtų ir visi šiuo tarpu St. 
Jeano lietuviai.

Reikia suminėti vieną ir ne
lietuvį, bet didelį lietuvių drau 
gą — prancūzą agronomą p. 
Pigeon, kuris taip yra pami
lęs lietuvius, kad su jais dau
giau ir bendrauja. Išgirdęs, 
kad Montrealio lietuviai rengia 
kokį parengimą ar koncertą, 
jis atsįkuba ir Montrealin. Ir 
tikrai daugelis Montrealio lie
tuvių jį taip pat pažįsta iš susi
tikimų tai koncertuose, tai DL 
K Vytauto klubo pobūviuose.

Nors šiemet 
nebuvo tokia 

karšta, kaip kitais metais, bet 
visos mūsų kolonijos organiza 
cijos turėjo ilgokas „atosto
gas' *. Tiesa, daugelis tautie
čių, o ypač judrusis jaunimas, 
buvo išvykęs į provincijas pa
sipinigauti — tabako skinti. 
Nors šiemet tabako farmose 
darbininkams mokėjo kiek 
brangiau, bet užtat tabako der
lius daug kur buvo menkesnis 
ir derliaus nuėmimas — har
vest šiemet buvo trumpesnis. 
Savaime aišku ir uždirbti daug 
kam te|kę šiek tiek mažėliau.

Bet harvest pasibaigė. Visi 
grįžo miestan, o čia geriau ap
mokamą ir tinkamą darbą jau 
sunkiau rasti. Todėl kai kas 
patraukė, bent iki Kalėdų į pla 
čiuosius Kanados miškus lai
mės pabandyti.

Pirmieji po „atostogų“ savo 
„sezoną“ atidarė Londono lie
tuvių SLA 320 kuopa. Ji, kad 
ir kiek pavėluotai paminėjo 
Rugsėjo Aštuntąją ir gausoko- 
me susirinkime gvildeno bei 
sprendė daug savo aktualijų.

Po vasarą turėtų kelių suei
gų bei iškilų, ir skautai turė- 

Dr. J. Senikui pasiųstos lie- jo gražią sueigą, kurioje nubrė- 
tuvių registracijos kortelės ir 
praneštas adresas „Gabijos“, 
kuri platina knygas, nes jis sa
vo vaikutį pradeda mokyti skai 
tyti, o lietuvišką elementorių 
juk čia knygyne nenusipirksi. 
Šiuo adresu, kuris čia skelbia
mas, galės pasinaudoti ir kiti 
tėvai, nes „Gabija“ platina 
„Patrios“ išleistus labai gra
žius „Aušrelės“ elementorius, 
kurie yra sudaryti St. Zobars- 
ko: „Gabija'‘, 412 Bedford 
Ave, Brooklyn, N. Y., USA. 
(elem. kaina 1,25).

Keliavęs.

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

redakcija ir skaitytojai.

ATEITIS BE R Ū P £ S č U, 
ŠEIMA APRŪPINTA.

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

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

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).

Londono lietuvių „Atostogos
London, Ont. 

vasara pas mus

žė artimiausios veiklos planus. 
Jie taip pat užsimojo visai Lon 
dono lietuvių kolonijai suruoš 
ti mūsų kariuomenės šventės 
minėjimą ir suvaidinti pirmą 
kartą Londono lietuvių gyve
nime lietiuvišką veikaliuką „Gi
rių ereliai“.

Kitos organizacijps, atrodo, 
taip pat jau juda. Tik ALOK, 
užmigęs, š. m. liepos mėn. 2 d., 
pasmerktas merdėti. Tiesa, A 
LOK sudarymo reikalu londo- 
niečiai lietuviai ginčijasi jau 
nuo anįkstyvaus pavasario, bet 
išeities vis negali rasti. Cent
rinis LOK Kanados lietuvių 
Centro Tarybos Londono sky
riui jau senokai rašė, kad bū
sianti graži pradžia, jei ALO 
K Londone sukurs trys organi 
zacijos. Bet, kai toji gera pra 
džia buvo padaryta, netrukus 
atojo iš Centro ilgas, pamatuo
tai išdėstąs lietuvių vienybės 
reikalą raštas, raginąs sudary 
ti ALOK iš visų keturių Lon-

■

ir driaudžia 
ir specialiai 

dono lietuvių organizacijų. 
Ketvirtoji, ALOK-an nesuti
kusi įeiti, organizacija, ir po 
šio įtikinančio Centro rašto jau 
daugiau, kaip pora mėnesių 
dar savo nusistatymo nepakei
tė ir ALOK sudaryti su kito
mis orgaizacijomis vis nesiren
gia.

Šita negerovė stiprokai truk 
do Londono lietuvių organiza- 
vimąsi - sucementavimą. Ne
įvykdytas ir visuotinis lietuvių 
surašymas tik todėl, kad nėra 
kam jį pilnai atlikti, o tai yra 
būtinas darbas, ypač kai jau 
paskelbtas laikinasis KLB sta
tutas. L. E-tas.
GAISRAS BUVO APTEM-. 
DUS MIESTĄ IR PLAČIAS 

APYLINKES.
Sault'-Ste-Marie, Ont. Kas 

tą rugsėjo 24 d. įvyko, tai nei 
man, nei seniems žmonėms nei 
Kanadoje, nei Europoje nete
ko matyti. Šiek tiek pradėjus 
švisti, staiga apie 9 vai. ryto 
vėl visai sutemo ir tamsa, to
kia kaip nakties, pasiliko visą 
dieną. Nuo pietų ligi vakaro 
ore buvo jaučiamas dūmų kva
pas. Žmonės, vieni pradėjo 
spėlioti, kad pasaulio galas atė 
jęs; kiti, kad rusai atomine 
bomba padegę Kanadą ir tt. 
Niekas tikros priežasties neži
nojo.

Pasirodo, kad kažkur Alber
tos ir gretimose provincijose 
kilęs baisiai didelis miškų gais
ras. Tokio dar Kanados isto
rijoje nebuvę. Jo dūmai ir ap
temdė dalį Kanados ir USA. 
Mūsų mieste išeinąs „Sault- 
-Star“ dienraštis po to įdėjo 
straipsnį apie šį gaisrą. J. Sk.

KURIASI LIETUVIAI.
Windsor, Ont. Kanados au

tomobilių pramonės centras 
Windsoras vis daugiau ir dau 
giau lietuvių čia pritraukia. Ge 
ri atlyginimai, puikios darbo 
sąlygos, lengvas klimatas ir 
Amerikos pasienis čią padės su 
kurti stiprią lietuvių koloniją.

Paskutiniu laiku čia pasto
viai apsigyveno ir įsigijo nuo
savybes — mieste namus p. p. 
P. Gecius, Walker Rd., A. Skei 
veris, Marion St., Čiuprinskas, 
Marion St., Inž. A. Petravičius

TEL. FI. 2682

Marche BOULEVARD Market
SAV. PAUL GUDAS,

MĖSA, ALUS, GROSETER1JA, DARŽOVES.
6033 Monk Blvd., VILLE EMARD, Montreal.

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL 
TEL. FA 0209

S. N. R. UŽSAKĖ 
5.000 VAGONŲ

Canadian National geležin
kelių bendrovė užsakė paga
minti penkis tūkstančius pheni 
nių uždarų vagonų pas Kana
dos vagonų statytojus.

Užsakymą, vertės apie 33 mi 
lionus dolerių, atliks trys bend 
rovės: Canadian Car and 
Foundry, National Steel Car 
Corporation ir Eastern Car 
Company.

Pristatymas naujų vagonų, 
1951 metų pradžioj. P. J.

PAŠTININKAI PRAŠO 
PAKELTI ATLYGINIMUS.

Canadian Postal Employes 
Unija, atstovaujanti apie 18. 
000 paštininkų, prašo Civil Ser 
vice Commision Ottawoje pa
kelti jiems atlyginimus po $ 
360.— metams.

Daugumą šios Unijos narių 
sudaro skirstytojai, pristatyto
jai ir pašto vagonų aptarnauto
jai traukiniuose.

Kartu prašoma pagerinti 
darbo sąlygas, jas prilyginant 
arčiau prie Amerikos paštinin
kų turimų sąlygų.

Unijos finansų sekretorius 
F. W. Whithouse pareiškė, kad 
turima vilties gauti atlyginimų 
pakėlimą. P. J.

PER MILIONĄ LEIDIMŲ 
AUTOMAŠINOMS.

Ontario provincijoje, laike 
aštuonių šių metų mišpesių iš
duota leidimų 830.012 automo 
biliams, 184.297 sunkveži
miams ir kt. prekybinio susisie 
kimo priemonėms, be to, 22. 
000 specialios paskirties. Bend 
rai leidimai sudaro 1.036.409 
vienetų. Tuo pačiu laiku šofe
rių leidimų išduotu 1.483.790. 
Pajamų už automašinoms lei
dimus laike antro šių metų ket 
virčio (balandis — rugpjūtis) 
gauta 602.153 dolerių.

Praėjusiais metais registra
cijos leidimų išduota 94.509, t. 
y. 13% mažiau. P. J.

ir ats. pik. T. Bartkus, Horris 
Avė.

Tenka laukti, kad žemiai pa 
didėjus lietuvių skaičiui Wind 
sore, čia pagyvės ir organiza
cinis lietuvių gyvenimas. P. J.
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VEDYBINIS SKELBIMAS.
Lietuvaite, jei esi vieniša ir 

nuobodu vienai tęsti tremtinės 
kelią, atsiliepk! Susirašinėsi- 
me ir, jei vienas kitam patiksi
me, susituoksime.

Su pirmuoju laišku pagei
dauju foto.

Rašyti: J. Buto-dis,
P. O., York Str.,
St. Catharines, Ont.
Canada.

2 kartus.

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.,

i

735 Taschereau Blvd., 
LONGEUIL West, Tel. 6385

I 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

BA LT1 CKA
Lietuvis batsiuvį s.

Pataisymai ir užsakymai.
5355 Verdun Ave.. VERDUN 

Tel HE 4547 ■ •

REjNE BOURDAGES Reg‘d
MAMERTAS MAČ1LKAS

DIPLOMUOTAS VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS

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

Kampas Mount Royal a Breb euf, 

įėjimas: 4504 Brebeuf Street.
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MŪSŲ ^SPORTAS
TORONTIEČIŲ LAIMĖJI MAS HAMILTONE.

š,.Vyties“ krepšininkų pergale 
— 47:30 (22:13).

Jau pirmos žaidimo minutės 
hamiltoniečiams nieko gero ne 
žada: pasekmė iš 4:0 auga į 
8:0 ir 9:0. Šeimininkai ima 
„minutę“. Žaidimas pradeda
mas didele sparta ir nuo čia, 
dėka, savo kovojiškumo, hamil 
toniečiai pasidaro rimtu prie
šu vytiečiams. Pasekmė po tru 
pūtį lyginama, tačiau pirmą 
puslaiki svečiai užbaigia 22:13 
savo naudai.

Antras kėlinys pradedamas 
„Kovo-* persvara: 4:2, 5:4. 
Taškai svyruoja, bet torontie- 
čiai, būdami geresni metikai, 
rungtynių rezultatą (2 min. 
prieš pabaigą) persveria 10 taš 
kų skirtumu savo naudai. Ir 
paskutinėse minutėse, tolimais 
Mackevičiaus metimais, „Vy
tis“ baigia šį, antrą.puslaikį 25 : 
17. Bendra rungtynių pasek
mė 47:30 Toronto „Vytis“ nau 
dai.

Rungtynės nebuvo aukšto ly 
gio. Iš torontiečių tikėtasi žy 
miai geresnio žaidimo, kai tuo 
tarpu šį kartą, „Kovo“ krepši
ninkai, būdami bent % klasės 
žemesni techniškai, šią spragą 
turėjo užpildyti savo sparta ir 
kovotojiškumu. Ir tas jiems 
puikiai pasisejkė.

Žaidė ir taškų pelnė — To
ronto „Vytis“: Duliūnas 12, 
Beržanskis 0, Ignatavičius 11, 
Mackevičius 12, Žukas 2, Puš- 
korius 0, Naras 4, Kalibatas 6.

Hamiltono „Kovas“ : Bulio- 
nis 6, Kudaba 0, Miezitis 10, 
Panavas 0, Mickūnas 6, Palta
rokas 8. Kbr.

— Paskutinės geresnės pa
sekmės: 5000 — Zatopek 14; 
39, 4, 4X800 — Dinamo Mask 
va 7:36,2 (nauj. Sov. Sąj. re
kordas) moterų diskas— 42,91 
m. — atsiektas vokietės Hum
mer - Graf.

— Tarpvalstybinės lengvo
sios atletikos rugtynės Švedija

Paskutinis rugsėjo mėn. šeš, 
tadienis, Hamiltone, stovėjo 
sporto ženkle. Šią dieną, vie
tos sporto klubas „Kovas* ‘ 
šventė savo kuklų, vienų metų, 
jubiliejų. Ta proga, hamilto- 
niečiai, sportinėms varžyboms 
pakvietė Toronto LSK „Vy
tis1* krepšininkus, stalo tenisi
ninkus ir šachmatininkus, ku
rie, savo (klubo spalvoms, visuo 
se trijuose „frontuose“ atnešė 
laimėjimus.

Pirmasis Toronto ir Hamil
tono sportininkų susitikimas 
pradedamas šachmatais. Nors 
susilpnintame sąstate, tačiau 
svečiai, vytiečiai laimi juos pa
sekme 3% :2%. Paskiri susi
tikimai: (pirmieji hamiltonie- 
čiai) Vaitonis — Kairys 1:0, 
Valevičius — Paškauskas 0:1, 
Paltarokas — Simanavičius 
0:1, Tėvelis — Pulkauninkas

Stalo tenisas, kuris prie tru
putį daugiau laimės, turėjo at
nešti vienintelį hamiltonie- 
čiams laimėjimą, (į krepšinį ne 
buvo dedama daug vilties) bai 
gėsi taip pat neaukšta----5:4,
svečių pergale.

Šių rungtynių staigmena bu
vo hamiltoniečio Grajausko lai 
mėjimas prieš R. Paškauską 21 
:18, 21:18. Kiti rezultatai: Pal 
tarokas — Pr. Gvildys — 16: 
21, 15:21, Tėvelis — Ranonis 
21:13. 21:10, Petrušaitis—Re
meika 20 :22, 15 :21, Kudaba — 
Rautinš 21:18, 4:21, 10:21, Ta 
mošauskas — J. Gvildys 18:21, 
21:16, 19:21. Dvejetas: Gra
jauskas — Paltarokas pralaimi 
Paškauskui — Pr. Gvildžiui 19 
:21, 18:21, Tėvelis — Petrušai 
tis gauna taškus iš Ranonio — 
Romeikos 21:19, 21:16 ir Ku
daba — Tamašauskas laimi 
prieš Rautinš — Gvildys 19 :21, 
21:15, 21:15.

Krepšinis pravestas puikioje 
salėje (su stiklinėm lentom), 
kaip ir reikėjo tikėtis, baigėsi

DĖMESIO
Viliasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisymai.

PETE'S RADIO SERVICE
7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372 H

Praktiški patarimai PAVERGTOJE LIETUVOJE

Lietuviška krautuvė 

„Richard’s Meat Market 
SAV. POVILAS PETRONIS.

Lietuviškos gamybos dešios, įvairių rūšių loaėsos, 
daržovės, grosetenja.

5898 Verdun Ave., Verdun TR 0281

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

SAV. M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie Veidun Avė) arti naujosios lie

tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141
Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų.

Naudingu ku
(38-181) „NL“ n-ry tilpusią 

informaciją „Nesunfku įsigyti 
specialybę“ papildome praneši 
mu, kad jei kas lankydamas va 
karinius kursus minętame ins
titute (125 Sherbrooke St. W) 
nepraleis daugiau kaip 5 pamo
kas, tai tam dalis už mokslą su 
mokėtų pinigų bus grąžinta. 
Ypač tai taikoma mergaitėms, 
lankančioms virimo, siuvimo, vi 
daus dekoravimo (ne dažymo, 
kaip buvo rašyta) kursus.

Dekoravimas dėstomas ro- 
veikslus, aiškinant istorinę rai
dą, besivystantį dekoravimą — 
namų įrengimą ir apstatymą. 
Šitokie kursai labai daug padė
tų mūsų mergaitėms. Tokius 
kursus baigusios (išduodami 
tam tikri pažymėjimai) merg«ui 
tės sugebės geriau, šauniau 
tvarkyti namus, vitripas arba 
dėstyti šį dalyką mergaitėms 
mokyklose. Juk reikės grįžti į
vandalų nuteriotą tėvynę ku
riai truks ne tik specialistų, 
bet ir šiaip išprususių žmonių.

Gero skonio pirmasis šalti
nis yra motina, bet ji turi steng 
tis kuo daugiausia išsilavinti. 
Lavinkimės, turtinkime savo ži 
nias kaip i* kuo tik galime, kad 
galėtumėme parvežti Lietuvon 
tą, kas yra gero, gražaus sve
tur. Kaip dainoj bernelis, vyk
damas svetimon šalin, žada 
„parnešti šilko skarą“, taip 
mes siekime parvežti žinių ir 
sugebėjimų daryti gražius dar
bus.

Be minėtų kursų yra dar 
daug kitqkiu, pav.:

YWCA duoda odos dirbinių 
kursus (viršeliai, piniginės, 
pirštinės). Dėsto latvė, įran
kius duada YWCA.

Skrybėlių dirbimas ir perdir 
bimas iš fetro, šiaudų, med-gų.

rsu yra daug
Siuvimo k. (pradedančioms 

ir pažengusioms).
Vidaus dekoravimas (netaip 

plačiai, kaip Tech. institute, 
Sherbrooke 125).

Mokestis už kiekvieną kursą 
$ 6, plus nario mokestis $ 2. 
.Šiems kursams nebūtinai gerai 
mokėti anglu įkalbą.

Tos, kurios anglų kalbą ge
rai moka ir norėtų ugdyti sa
vo žinias, gali įstoti į Thomas 
More institutą (BE 6572), ku
rio vakariniuose kursuose dės
toma : Krikščioniškoji moralė 
ir mokslas, Viduramžio filoso
fijos problemos, Studijos apie 
žmogų, Iškabos menas, veda
mos diskusijos apie vertingas 
knygas ir tt.

Daug kas mūsų atsikalbinės 
neturinčios laiko bet atsikalbi
nėjimui priežasčių rasime vi
sada. Juk visi žinome, kad skir 
tumas tarp silpnų ir stiprių žmo

Atkelta iš 2 pusi.
Šiaulių rajone prie žadžiūnų 
kolchozo prijungta „Mamai
čių” ir „Subačių“ kolchozai. 
Jungtiniame kolchoze žemės 
plotas pasiekė 1.522 ha. Tame 
pačiame rajone sujungti „Tary 
binės Žemės“, „Sauginių“ ir 
„Rakandžių“ kolchozai. Su
stambintas kolchozas turi 1037 
ha žemės. Panašiai padaryta ir 
kitose vietose. Iš viso, Šiaulių 
srityje naujų didžiųjų kolcho
zų steigimas vykdomas smar
kiu tempu. Padarius pirmuo
sius mėginimus čia, imta pana
šius bandymus daryti ir kitur, 
Aukštaitijoje. Taip Anykščių 
rajone iš 9 kolchozų sukurti du 
stambieji.

Vilniaus universitetas 
išleido keturis „Tarybinio Stu
dento* * numerius. Tai yra uni
versiteto partinio biuro orga
nas. Patiekiama medžiaga apie 
bolševimskus susirinkimus uni

nių yra ne išorė, tėvai ar aplin
kybės, bet vien tik energija, ne 
nugalimas nusistatymas pasiek 
ti tikslo. Mūsų tikslas čia ture 
tų būti kaip tos bitės, kurios iš 
gražiausių žiedų surenka medų 
savo namams — aviliui, taip ir 
mes rinkime tai, kas gali pra
turtinti, pagražinti mūsų bran
gią tėvynę. Toms, kurios nusi 
statė čia sukurti tėvynę, tokie 
kursai irgi naudingi, nes iš
moks to, kas palengvina kovą 
už būvį naujoj aplinkoj.

Žinome, kad pinigai ir kito
kios vertybės gali netekti savo 
vertės, gali būti atimtos ar pa
vogtos arba nacionalizuotos, 
bet amatas, sugebėjimas, išla
vintas skonis, supratimas ir iš 
lavinta asmenybė yra turtai, 
kurie praplečia protą ir labjau 
įprasmina žmogaus gyvenimą, 
nekalbant apie materialinę nau 
dą. V. J.

versitete, spartakiadą, meninę 
veiklą. Bendradarbių eilėse 
matome daug rusų. Iš viso, 
laikraštis yra labai neįdomus, 
pripildytas pagyromis ir propa 
gunda, kaip ir visi kiti tarybi
niai laikraščiai.
Panevėžyje 2 taksi mašinos

V. lt) d. „Tiesa“ praneša ne 
paprastą naujieną, kad Paneve 
žio mieste po 6 metų pertrau
kos pradėjo kursuoti trys taksi 
mašinos, kuromis važinėja 
aukšti bolševikų partijos parei
gūnai.

— Dusetų miestelio aikštės 
viduryje pastatytas paminklas 
žuvusiems tarybinės armijos 
kariams. N. Lietuvos me*u 
ten buvo nepriklausomybės pa 
minklas.

PADĖKOS
PADĖKA.

Teisininkui ‘ponui Jonui J. 
Juškaičiui iš Toronto, Ontario, 
Canada ir advokatei p-lei Cathe 
rinte R. Gallagheer iš Phila
delphia, Pensylvenia, USA, už 
teisinę ir kalbinę pagalbą išrū
pinant man JAV pilietybės do 
kumentus ir už atstovavimą 
mano bylos prieš Amerikos ir 
Kanados valdžios organus, ta
riu nuoširdų ačiū.

Jų abiejų bendromis pastan
gomis man buvo sutaupyta 
daug vargo, rūpesčių ir išlaidų.

Stasys Zdanavičius.

PADĖKA.
Dėkojame ketvirto transpor 

to lietuviams, dirbusiems Blind 
River miškuose, ir kitiems lie
tuviams, aukavusiems pamink
lo pastatymui Blind River ka
pinėse, tragiškai žuvusiam Pra 
nui Žeknui 1950. Vasario mėn.
5 d. Blind River miškuose.

AuĮkų surinkta $ 184, už ku
rias pastatytas paminklas.

Paminklo statymo komitetas.

PAIEŠKOJIMAI
— Čepulis Anatolius, kurio 

adresas yra: 144 Buckingham 
St., Hartford 6, Conn., USA, 
ieško Broniaus Žymanto, atvy
kusio Kanadon prieš porą me 
tų ir kitų tautiečių, gyvenusių 
drauge Insbruke, Freiburge ir 
kitur, o taip gi giminių ir pa
žįstamų.

— Steponas Styra, prašo
mas skubiai atsiliepti, nes yra 
svarbus ir skubus reikalas. L. 
Geidutis 61 Denison Ave, W., 
Toronto, Ont.

PARDUODAMAS

-jo =3<.  =a<. ■ =3c =at............—at- :><■
TR. 8112
Skaniai užkasite, atsigersite gaivinančių gėrimų ir 

pasiklausysite plo kštelių muzikos '

LIETUVIU SVETAINĖJE

J
 pas BRONIŲ JAZOKĄ I

7682 EDWARD St. (kampas 6 av,), VILLE LASALLE,
« --5C--------------------- 3C---------ĮĮl------------------------------------------------- 1Į-----------1

——MX ..... -XX-------- '' XK

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
1 dėž. margarin. (400 g) 1

2

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 įvairiom kainom 

ir sąlygom.
Charles Pocius — Real Estate and Insurance Agency. 
TILLSONBURG, Ont. TELEF. 829j.

PUIKUS KARAKULIO PALTAS (Persian Lamb) 
naujo 1951 metų stiliaus, ūg is (size) 18 ar 20.
PROGA UŽ $ 125.00. Tel. GR 1827 (Montreal)

ft

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

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

Jt. — ..^fc------------je= jg~ «

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1062 Rjverview Ave., Verdun, Montreal, Que, Tel, 
TR 2050, prijma pataįsymams įvairius laikrodžius.
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai. Kainos že- j 
mesnės, kaip kitur. U ž pataisymus garantuoja.

Kreiptis vakarais po 6.30 vai
------m-------- -- ne  K.  nr L —u ——sf —=J

t — -Į .X ■ X......  X---------------.n. x-----------------------—------Į

LAROSE & LEFEBVRE
Nejudomas turtas.

Lietuvis atstovas A. ŽARNAUSKAS (A. J. Zarnon).
Sąžiningai patarnaujame 1 etuviams, perkant bei par- 

, duodant namus ir visų rūšių biznius. <
Duodame išsimokėjimui su 1 ir 2 mortgage.
2057 St, James St. W., Montreal. TH. WI 0227

(Dieną ii naktį)
w w  it- m—- w --- —m  <

A. BERESNEVIČIUS į
į Priimu vyrų bei moterų rūbų užsakymus iš savo ir x 
« klijentų medžiagų. S
^Kainos visiems prieinamos. Klijentai priimami po 5 vai. v.S 
S 4298 St. Lawrence Blvd. Tel. HA 6305. &

j ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS (

į IMPERIAL AUTO COLLISSION
į G. KERĄ IT 15, į

į Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį j 
i spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iš namų ar iš su- j 
: gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. j 
: ryto iki 7 vai. vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773. j
£ — Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. — b 
į--------561 — KEEL ST. TORONTO, Ont.--------- j

— jf— jč~~~—h ............. jt ■ -H je- - =at —>—$e

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

251 St. John St. Longeuil. Telefonas: 7578.
I .In. . 11 ..—. — w --n;

Dažo paltus, sukneles, visokius kitus drabužius ir vi
sokias medžiagas.

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

PAPIGINTOS KAINOS LIETUVIAMS!

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

į
Funeral Director j

NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOfiES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694 |

XRLLL------ Mk xu....... ----------- mm----------- .  - Ulf -—mw— mv yu------- -- ----------------' ..... XX---- __3<>CZX^XX

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

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

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

UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.

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 tauKų
Siuntinys Nr. 94
A. 5% sv. šokolado $4.50
B. 8 sv. bičių med. $4.80
C. 5 sv. kakavos . . $3.40 
2. 10 sv. džiov. slyv. $3.60
I. 5% sv. margar. $3.5Q

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

2
2
2

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$ 2.80
B. 20 sv. cukraus-$ 4.85

Siuntinys N r. 7
A. 10 sv. kvt. miltų $2.60
B. 20 sv. kvt. miltų $ 3.20
Siuntinys N r. 10—$6.40

sv. rūkytų lašinių
sv. kiaulinių taukų
sv. margarino
sv. degintos kavos
sv. šokolado

Siuntinys Nr. 19—$9.95 
sv. rūkytų lašinių 
sv. kiaulinių taukų 
sv. margarino 
sv. marmelado 
sv. degintos kavos

4% sv. cukraus 
2 gabalai tualet. muilo

4
2
2

4

2
2
2
2
1

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. grynų kiaulinių 

taukų ......$ 5.50

C. 15 sv. grynų kiaulinių
taukų............. $ 7.40
D. 37 sv. grynų kiaulinių

tukų.... $ 13.50

Siuntinys Nr. 30
A. 5 sv. deg. kavos $ 6.50
B. 5 sv. degintos ka
vos 5 skard, dėž. $ 6.75

Siuntinys N r. 42—$6.95
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. 3 oa»3. 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
1 sv. kakavos
1 sv. šokolado
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KANADOS LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, SPALIO MĖNESIO 14 DIENĄ, 8 VALANDĄ VAKARO PUNKTUALIAI, GESU HALL, 1200 BLEURYSTREET 
PASKUTINĮ KARTĄ STATO ANTANO ŠKĖMOS TRIJŲ VEIKSMŲ DRAMATINĘ LEGENDĄ

JURGIO BLEKAIČIO 
ALBINO BIELSKIO 
KAZIO VESELKOS

ELZBIETA KARDELIENĖ
ALEKSANDRO PIEŠ1NOS

Živilė, 
Gluosnis, 
Ašautas, 
Karijotas, 
Svajūnas.

Jurgis Blekaitis Kazys Veselka Birutė Pūkelevičiūtė Leonas Barausjkas

Pastatymas 
Dekoracijos 
Meniškas dekor. išpildymas 
Dalyvauja : 
BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ 
LEONAS BARAUSKAS 
ALGIMANTAS DIKINIS 
JUOZAS AKSTINAS 
KAZYS VESELKA 
Užkulisy dainuoja: 
Lietuvos operos solistė 
Oktetas, vedamas muziko
„ŽIVILĖS“ pastatymą lydi V ilniaus varpai, chorai, orkestr 
ai, giesmės ir dainos.
BILIETAI: kasoje prie įėjimo, visi po 1 dolerį. Vietos pag 
ai pasirinkimą.
niai kviečiami paskutiniame 
vauti, nes daugiau „ŽIVILĖ“

MOVT’tfl-ĮRAl.
VISI Montrealio lietuviai malo 
„ŽIVILĖS“ spektaklyje daly 
nebus statoma.

Dramos Kolektyvas.
t

DIDELIS PABALTIEČIŲ KONCERTAS
Didelis pabaltiečių — estų, 

latvių ir lietuvių — koncertas ] 
įvyks spalio 28 dieną (ne 29 d., ; 
kaip anksčiau buvo pranešta) i 
didžiojoje Plateau salėje, prie 
Lafontaine parko. Kiekviena ' 
grupė turės po 45 minutes.

Lietuvius reprezentuos muz. 
A. Piešinos vedamas mišrusis 
choras, tautinių šokių grupė 
ir solistai — op. sol. E. Karde- 
lienė ir pianistas K. Smilgevi
čius.

Koncertą užbaigs bendras 
visų trijų choras, kuris padai
nuos po vieną dainą trim savo 
kalbom.

ĮSPŪDINGOS AUKSINĖS 
SUTUOKTUVĖS

Sekmadienį, spalio 8 d. Auš 
ros Vartų parapijos bažnyčio
je buvo reta iškilmė: Marijona 
ir Juozas Žemaičiai turėjo auk 
sines — 50 metų — sukaktu
ves. Jų garbei buvo paaukotos 
Mišios, kurių metu ypatingo
mis apeigomis vyko jų jungtu
vių sutvirtinimas. Abu gražiai 
ir net jaunai atrodą senukai bu 
vo apsupti vaikų ir vaikaičių. 
Tai buvo trijų įkartų gražus bū 
relis: abu Žemaičius apsupo 4 
sūnūs, kurių 3 vedę, su vaiku
čiais.

Pp. Žemaičiai gavo tautinių 
spalvų kaspinais papuoštas laz 
deles. Klebonas kun. Kubilius 
atliko ypatingas ceremonijas, 
kurios jaudino sūnus ir visus, 
dalyvavusius pamaldose. Kle
bonas pasakė iškilmei pritaiky
tą gražų pamokslą. Tokių retų 
iškilmių tikrai nedaugąjiui ten 
ka matyti, o dar rečiau prigy
venti. Daugelį tai labai jaudi
no, todėl verkė ne tiktai pp. Že 
maičių vaikai, bet ir daugelis ! 
dalyvavusių pamaldose.

GRAŽIAI PASISEKĘS ŽIE
MOS SEZONO 
ATIDARYMAS

Žiemos sezono atidarymo ba 
liūs Bowling Academy salėse, 
spalio 7 d., buvo jaukus ir pra
ėjo labai gražiai. Salės, nors ir 
nedidelės, bet malonios. Jose 
tikrai buvo gana malonu leisti 
balaus vakarą.

Balius, (kuris buvo grynai tik 
tai balius, susilaukė arti 300 
svečių, ir tai buvo kaip tiktai 
toms salėms tinkamas skai
čius.

Nepailstamai grojo Brolių La 
pinų 7 asmenų orkestras. Ne
šokanti publika patogiai galėjo 
vaišintis prie gražiai sutvarky
tų stalų ir malonaus talkininkų 
aptarnavimo.

Baliun atsilankė, žinoma, 
daugiausia jaunimo, bet buvo 
ir vyresnio amžiaus tautiečių, 
net iš Ontario provincijos, ta
bako farmefių net nuo pagarsė 
jusio Delhi, kaip pp. Škudai ir 
pp. Šimučiai.

Nors baliaus nuotaikos buvo 
nusistatyta nieku nesukliudyti, 
tačiau atsiradus praktiškam rei 
kalui įspėti baliaus dalyvius 
dėl vietinių sąlygų, ta pačia pro 
ga buvo mestos kelios mintys 
dėl „Nepriklausomos Lietu
vos“ ir Montrealio Lietuvių 
Namų statybos vajaus. Tuojau 
į tai dalis baliaus dalyvių re
agavo pirkimu „NL“ B-vės Še
rų statybos reikalams, kiti, pa
tys būdami naujakuriais, — su 
galimomis aukomis. Visiems 
už tai didelis ačiū.

Šia proga reikia nuoširdžiai 
padėkoti tautiečiams už gausų 
atsilarįkymą ir visiems talki
ninkams už gražų bendradar
biavimą, būtent: ponioms ir 
panelėms — P. Juškevičienei, 
M. Leknickienei, E. Linkūnie- 
nei, J. Rukšėnienei, V. Ketur- 
kaitei, A. Niauraitei, J. Čižai- 
tei, sesutėms )'julmistraitėms. 
ponams — K. Andriuškevičiui, 
S. Jaspelkiui, J. Parojui, 
Paukštaičiui, J. Medučiui, J. 
Kandižauskui, J. Trumpai, P. 
Juodeliui, A. Pilypaičiui, J. 
Leknickui, K. Otto, A. Jone
liui, J. Jurkevičiui, K. Lukui ir 
visiems kitiems, kurie šiokiu ar 
tokiu būdu padėjo šio baliaus 
ruošimą, o rūpesčių ir darbo čia 
buvo tikrai nemažai. Ačiū vi
siems nuoširdžiai. „N L“.

MENIŠKOS ANTRAŠTĖS
Dailininkas prof. Telesforas 

Valius, be Montrealio ir To
ronto antraščių, „Nepriklauso
mai Lietuvai“ padarė dar dvi 
meniškas antraštes — Kultū
rinė kronika ir Mūsų sportas. 
Už laikraščio papuošimą mie
lam bendradarbiui, žymiajam 
mūsų grafikui T. Valiui, savo 
ir skaitytojų, kurie džiaugiasi 
gražiomis antraštėmis* reiškia
me nuoširdžia padėką.

„NL“ red.
MŪSŲ LIGONYS

Jau antra savaitė kaip Victo
ria ligoninėje guli p. Gabruse- 
vičienė.

Pavasarį operuotas žinomas 
lietuvis verdunietis p. Jonas Jo 
nikis, vėl serga Jau kuris lai
kas.

Vilasalietis K. Radeckas, va
sarą nulaužęs koją, jau taisosi.

Vilasalietis p. (Škuda, po ope 
racijos sustiprėjęs, parvyko į 
namus ir čia sveiksta.

Visiems ligoniams linkėtinas 
greitas pasveikimas ir jėgų at
gavimas.

DĖMESIO
Ateinantį 

18 d. 8 vai. 
mokyklos patalpose Lietuvių 
Akademinio Sambūrio visuoti
nis susirinkimas. Visi nariai, 
taipgi ir norintieji sambūriui 
priklausyti kviečiami kuo skait 
lingiausiai atsilankyti. Po susi
rinkimo bus trumpos vaišės, pa 
įvairintos maža programėle ir 
šokiais. Valdyba.
SKAUTŲ-ČIŲ TĖVAMS IR 

GLOBĖJAMS!
Spalio mėn. 15 d. tuoj po pa 

maldų Aušros Vartų parapijos 
saulėje šaukiamas skautų-čių 
Tėvų ir globėjų būrelio susirin
kimas.

SKAUTAI, SKAUTĖS, 
■norintieji užsisakyti knygų 
Tau, Skiltininke, užsiregistruo 
ja pas savo vieneto vadovą, ne 
vėliau, š. m. spalio 18 d. Kai
na $ 0.50.

Montrealio Tuntininkas.
t ■ ■■ m —jt- ■ —------------------=3

KOMBINUOTA KROSNIS 
(pečius), kūrenama anglim ir 
gazu, geram stovy, tuojau par
duodama geromis sąlygomis. 
Teirautis: M. Juškevičienė, 
2576 Sheppard St., Montreal.

Tel.: FR 8934.
x X —------X-
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AjKADEMIKAM ’ 
trečiadienį, spalio 
325 De Montigny

Algimantas Dikinis Juozas Akstinas

DLK VYTAUTO KLUBO CHORO KONCERTAS
Sekmadienį, nors ir neskait 

lingai publikai, DLK Vytauto ] 
klubas davė gana didelį koncer i 
tą. j

Tautinių šokių grupė pašo
ko du šokius — Kalvelį ir Žio 
gelius, šokėjams fortepionu 
skambino J. Žukauskienė. Šo
kėjai naudojo greitą tempą. 
Bet scenos ankštumas šokė
jams neleido tempo išvystyti vi 
su mastu.

Oktetas per paskutinį laiką 
neatrodo darąs žymesnės pa
žangos, nors jis tebedainuoja 
sklandžiai, o kaikurias dainas 
net ir efektingai. Jam visdėlto, 
jeigu jis bando likti oktetu, ar 
neverta būtų pabandyti dainuo 
ti a capella, bent kaiką. Tai bū 
tų, gal, kiek įvairiau, o antra, 
susidarytų daugiau sąlygų pro 
gresuoti, nes dainuojant a ca
pella trūkumų jau negalės 
dengti fortepionas; jau pats ok 
tetas turės pasirūpinti, ypač 
sąskambio ir dinamikos atžvil
giu. Be to, trečia jau, jeigu jis 
oktetas, tai verta būtų paban
dyti oktetu ir daiuoti. Ir okte
tui, ne kvartetui, galima rasti 
dainų. Visokiu atveju, šis dvi
gubas kvartetas (kol kas ne
teisingai vadinamas oktetu) 
daro neblogą įspūdį, o jo blasi- 
nė medžiaga, atrodo, ir dau
giau pajėgtų.

P. Stravinskaitė, lydima A. 
Piešinos fortepiono, padianavo 
kelias solo daineles. Jos balsas 
po pastutinio koncerto, atrodo, 

, pailsėjęs ir geriau skambėjo, ta 
i čiau jai reikia dirbti dar su pa- 
: statymu, tarena ir veido valdy 
■ mu. Balsinė medžiaga jos ga

na graži ir tembras malonus. 
Linkėtina jos darbe sėkmė.

Didžiausia koncerto progra
mos dalis išpildyta mišraus cho 
ro, kurio sudėty, kas malonu 
feonstatuoti, yra naujų veidų ir 
gražių balsų. Choras turi jau 
nemažą repertuarą, kurio dau
gelis numerių yra tikrai vertin 
gi, kaip pav., /Šimkaus, Banai
čio, Strolios, Karoso, Račiūno, 
Bendoriaus ir kt. Bet yra ir ša- 
lintinų numerių, kaip pav., Bal 
tos gėlės, Miškų gėlė. Labai 
pagirtina, kad choras įveda nau 
jų, ir pačių naujausių mūsų 
žymiųjų kompozitorių dainų, 
kaip kad V. K. Banaičio „At
važiavo piršlys“, kuri parašyta 
visai naujoviškai, sutartinių dai 
nu pavyzdžiu, labai originalių 
sąskambių.

Bendrai, choras dar stipriau 
padirbėjęs, galėtų būti visai 
stiprus ir įspūdingas. Jis tik
rai gali reprezetuoti lietuvišlką, 
ypač liaudies, dainą. Visokiu 
atveju choras, vadovaujamas p.

Piešinos, yra vertas didelo 
pagyrimo, kad nežiūrint labai . 
nepalankių sąlygų dirba ir ne- 1 
leidžia lietuviškai dainai nutil
ti ir už jūrų marių. J. K. j

STAIGMENŲ FRONTE
I

Praėjusį šeštadienį ir sekma 
dienį buvo visa eilė staigmenų- 
-siurprizų.

Bene šauniausia buvo Mag
dalenos ir Mykolo Laurinaičių 
20 metų vedybinių sukaktuvių 
partija, suruošta giminių ir bi- , 
čiulių šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Dalyvavo apie 100 as
menų. Buvo daug sveikinimų 
ir kalbų. P. M. Laurinaitis yra 
DLK Vytauto klubo tarnauto
jas.

Ville Emarde buvo paminė
tos Marijonos ir Konstanto Šil- 
kauskų 20 metų vedybinės su
kaktuvės, kurios praleistos gra 
žioje nuotaikoje. Minėjime da 
lyvavo apie 100 asmenų. Su
kaktuvininkai gavo daug dova
nų ir sveikinimų.

Bežengiantiems į naują gy
venimą, DLK Vytauto klubo 
choro dalyviams — p-lei Pau- 
žėnaitei ir p. Murauskui buvo 
suruoštas vad. mergvakaris, ku 
ris artimųjų tarps, praleistas 
gražioje nuotaikoje. Sužadėti
niai gavo gražių dovanų.

Verdune gyvenąs naujas atei 
vis p. Bukauskas minėjo 50 me 
tų amžiaus sukaktuves, kurio
se dalyvavo būrys įo draugų, 

1 giminių ir gerų bičiulių.

„PROGRESYVIŲJŲ“ 
DARBAI

Paskutinę savaitę Montrea- 
■ lio komunistai įsimanę siautė- 
• ti: pakartotinai skambina tele

fonu, koliojasi, šneka visokias 
nesąmones ir tt. Šiuo komunis 
tų gangsterišku elgesiu susido 
mėjusi policija, nes jau įspėjo 
komunistų terorizuojamuosius, 
jog jie teroristus suseks.

VILKIUKAMS.
Ateinantį sekmadienį, 

po pamaldų, Aušros Vartų pa 
rupijos salėje, įvyks vilkiukų 
sueiga. Būrelio Vadovas.

NAUJAS LIETUVIŠKAS 
RESTORANAS

Du žinomieji lietuviai visuo
menininkai — Antanas Matu
lis ir Juozas Kuprevičius nusi
pirko restoraną 908 Church 
Ave, Verdune ir atidarė naują 
biznį. Linįkime jiems sėkmės.

-JŠia proga primename tautie
čiams, kad jie lietuvius palai
kytų. Savuosius paremkime ne 
užmiršdami jų ir lankydami 
jų įmones. Ypač mes prašome 
palaikyti tuos, kurie skelbiasi 
„Nepriklausomoje Lietuvoje“.

SPROGDINO KOMUNISTUS
uždaviniui pakanka turimo ko
lektyvo, kaip dabar yra par. 
choras. Reprezentcainiam dai
nos vienetui būtų visai gana 
darbo tiesiogiams siekimams 
— lietuviškų parengimų ir ka
nadiečių koncertų užpildymui.

Bendr. komitetui būtų parei
ga paremti gražiai ligi šiol be
sireiškiantį vyrų chorą. Jo to * 
ūmesniam darbui pagrindas ■ 
būtų pačių choristų ir jų valdy 
bos pasišventimas ir apsukru
mas, ir teikti kiek įmanoma pa
galbos kolektyvo išplėtimui ir 
patalpų parūpinimui. Šitoks 
vienetas savo programoj galė
tų įtraukti ir rimtesnius relig. 
muzikos dalykus, kurie dides
nių švenčių proga būtų išpildy- 
tini ir bažnytinei publikai.

— alpuįk —
PARAPIJOS KOMITETO 

SUSIRINKIMAS
Neseniai čia įvyko parapijos 

komiteto susirinkimas. Komi
teto pirmininkas neatsilankė. 
Susirinkimui vesti buvo išrink 
tas kitas aspiuo.

Vienas asmuo darė praneši
mą apie kasos stovį. Jis skaitė 
iš lapelio, o knygos, senu pa
pratimu, nebuvo parodytos. 
Kilo neaiškumas dėl 200 dole
rių. Vienas tautietis norėjo pa
klausimą duoti, bet jam nebu
vo leista.

Mes, senieji parapijiečiai, bu 
vome pripratę, kad visus klausi 
mus galima būtų išsiaiškinti at 
virai ir gražuoju, leidžiant pa
klausimus ir sulaukiant atsaky
mų.

Kurią dieną Toronto Tem
pei salėje buvo susirinkę keli 
šimtai komunistų. Susirinki
mo metu pasigirdo sprogimas, 
nuo kurio nukentėjo (keli vy
rai ir išbyrėjo salės langai. Se
kėjai išaiškino, kad kažkas sa
lėje buvo padėjęs sprogstamąjį 
užtaisą, padarytą iš medžiokli
nio parako ir vinių. Užtaisas 
nebuvo stiprus, bet kovos prie
monė vis tiek netinkama ir 
smerktina.

BENDRUOMENĖS CHORO 
KLAUSIMAS

Šių metų Kanados tautinėj 
parodoj lietuviams skirtą pro
gramos dalį užpildė taut, šokių 
grupė ir A. Narbuto vedamas 
vyrų choras, kuris pasitaikino, 
ypač mergaites, parapijos cho
ro dalyvius. Šitoks mišrus vie 
netas svetimtaučių publikai at
rodė įvairesnis ir pilnesne su
dėtimi atstovaująs tautinę gru
pę.

Po parodos buvo nuomonių 
palikti tokį vienetą reprezenta
ciniu ir pajungti jį ALOK-o ži
niai ir globai. Nors esmėj da
bartiniu laiku Toronto ALOK- 
;as, esant organizacinia
me stovyje ir užimtam bend
ruomenės kūrimo rūpesčiais, 
nėra pajėgus labjau rūpintis 
kultūriniais reikalais (kas po 
atlikto svarbesnio darbo bus jo 
viena iš pagrindinių veiklos sri 
čių), principe sutiko su šia min 
timi.

Tačiau įvykusiame paskuti
niame komiteto posėdyje šis 
klausimas laikinai paliktas at
viru, nes įvykę nuomonių skir
tumai tarp choro dirigento ir 
liet, parapijos.

Aišku, kad par. klebonas, su 
teikdamas salę repeticijoms, 
turi teisių pageidauti kai kurių 
giesmių pagiedojimo šventadie
nio pamaldų metu. Tačiau šiam

Vienas parapijietis.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS 

viengungiui arba viengungei, 
galima ir su pilnu išlaikymu. 
Toronto, 49 Dovercourt Rd.

Telef.: O L 2620.

NAUJAS ALT PASITVAR- 
KYMAS.

(Atkelta iš 1 pusi.) 
tingesnis ir našesnis, o tuo pa 
čiu įdomesnis.

Iki šiol daug bergždžiomis 
ginčytasi, kalbėta, dejuota, o 
dabar bene jau tas visa išgyve
nama ir konkretesnio darbo sų . 
kiama. Titnagas.. . -

— Vakarinio Berlyno parti
jos kreipėsi į rytinio Berlyno z 
gyventojus, kad jie reikalautų \ 
visuotinių, demokratinių rinki
mų. Protestan prieš komunis
tų partijos prievartą, šiaurinio

tuoj

DARBO PASIŪLYMAI
Paskutiniu laiku vis daugiau 

atsiranda darbo pasiūlymų.
Moterys tuojau gali gauti 

darbo vienoje ligoninėje. 
Darbas nuo 7 vai. ryto iki 1,30 
min. pp. ir nuo 4 vai. po pietų 
iki 6.30 min> vakaro, išlaiky
mas ligoninės ir į rankas Išmo 
karna 50 dol., po 3 mėn. — 52, 
50 et., po 6 mėn. — 55 dol., 
po 1 metų — 57,50 et. Gyven
ti — po 2—3 — ligoninėje gra 
žūs kambariai, o Jtas nori gy
venti mieste, toms butui išmo
kama po 15 dol. Informacijų, 
kur kreiptis, duoda „NL“ re- Berlyno gyventojai į vakari- 
dakcoja, telefonu.

Art Woodwark Ltd, Outre- 
mont Ave 940, turi darbo vy
rams. Kas yra patyręs stalius, 
gali gauti geriau atlyginamo 
darbo.

Richttone kepykloje, kam
pas St. Laurence ir Rachel 
taip pat dar tiktai šiomis die
nomis buvo siūloma darbo. Pa 
geidavimas buvo lietuvių. Kas 
neturi darbo, gali išbandyti nu 
rodytose vietose savo laimę.

REIKALINGA 
PATARNAUTOJA

namų ruošos darbams. Atski
ras kambarys. Geras atlygini
mas. Kreiptis: nuo 10 v. ryto 

iki 7 vai. p. p.
Dr. Fridman,

1408 Bleury St., Montreal.

nius sektorius atsiuntė 50. mai
šu maisto kortelių.

— Korėja ratifikavo antige- 
nocidinę konvenciją, kuri yra 
nukreipta prieš žmonių perse
kiojimą dėl politinių, religinių, 
rasinių įsitikinimų.

— Maskvoje Gromyko ban
dė įteikti JAV atstc/vui notą 
dėl tariamo sovietų teritorijos • 
apšaudymo. Į JAV atstovo 
klausimą, kodėl Gromyko no
tos nesiunčia JTO, jis nieko 
neatsakė.

— Trumanas išskrenda į Pa 
cifiką susitikti ir plačiau išsiais 
kinti su gen. MacArthuru.

— Prahos garsioji hokey ko 
manda nubausta kalėti nuo 6 
iki 15 metų už nepalankų at
siliepimą apie Čekoslovakijos 
režimą.
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