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TARPTAUTINĖ KATASTROFA NEIŠVENGIAMA
SENSACIJŲ SAVAITĖ — AGRESIJA DIDĖJA — SUKTAS PERVERSMAS—ATEN TATAS AMERIKOJE — 

KARAS NEIŠVENGIAMAS
praėjusi savaitė susprogo ne 

lauktomis sensacijomis. Visų 
pirma Puerto Rico saloje prasi 
dėjo keistas perversmas. JAV 
tai salai leido apsispręįsti, to
dėl ir reikalo nebuvo daryti su 
ikilimą. Jau iš anksto galima 
buvo spėti, kad čia kažkas ne 
taip yra. . . Ir štai Amerikos 
gyvenime išimties įvykis — 
pasikėsinimas prieš prezidentą.

Ir gi tų pačių Puerto Rico na 
cionalistų vardu. Pasikėsinto- 
jai užpuolė JAV prezidento 
būstinę ir, bandydami įsiveržti 
į vidų ir nužudyti prezidentą, 
susišaudė su policijos sargyba. 
Trys kritę ir vienas atentato 
vykdytojas sužeistas. Jis ati
dengė tūlas ir paslaptis. Klau
simas dar narpaliojamas, 
jau dabar aiškėja, kad

atentate įpainioti JAV 
Jkomunistai.

Kaip galima spėti, atentato 
autoriai yra komunistai, sudarę 
su nacionalistais komplotą. ši 
sensacija, kurią kol kas dengia 
dar miglos, turės netrukus pa
aiškėti.

tokia ne
nauja ko

užpuolo

bet

Antra, nors ir ne 
laukta, sensacija yra 
munist agresija — 
Kinijos komunistai 

Korėją.
Oficialiu MacArthuro prane 

Šimu JTO Saugumo Tarybai, 
Komunistinės Kinijos karinome 
nė dviem atvejais peržengė Ko 
rėjos sieną ir pradėjo kovoti 
prieš Jungtines Tautas. Lap
kričio 9 d. ST tą klausimą 
spręs, bet, kaip galima laukti, 
dėl Sovietų veto, turės perkelti 
į JTO plenumą.

Tačiau ne vienas šis faktas 
komplikuoja tarptautinius san
tykius. Po to, kai JTO pilnatis 
priėmė septynių valstybių pa
siūlytą kolektyvinio saugumo 
sistemą, (komunistai visur su
aktyvino agresingus puolimus:

Maskva pasiuntė notas 
vakarų valstybėms, 

kurioms stato eilę reikalavimų, 
siekiančių komunistų viešpata
vimo.

Kinija pradėjo stiprų Tibeto 
puolimą ir Indijai pasiuntė ne

tą, kuria reikalauja iš Indijos 
atitraukti kariuomenę nuo ka- 
ravonų kelių iš Tibeto, kur ji 
tuos 'kelius ligšiol saugojo. In
dokinijoje komunistai ypatin
gai aštriai pradėjo pulti Viet
namą.

Žodžiu, agresija vystoma vi
sais frontais, visose žemės vie
tose-, ir Trečiasis Pasaulinis Ka 
ras, kaip buvo numatoma Ko
rėjos Karo pradžioje, reikia lai 
kyti, Korėjoje, Tibete, Indoki
nijoje jau pradėtą. (k)

TRYS KARAI

POLITINIS VEIDRODIS O pagal w gp'
naujausį NEWSWEEK periskopaf^Z 

farše fa, ® M

Radaro uždanga Pabaltyje
„NL“ BENDRADARBIO IŠ BERLYNO.

Atstato aerodromus.
2.000 buvusių vokiečių avia 

cijos 'karininkų mobilizavo at
statymui visų aerodromų.

Vyriausieji raudonojo laivy
no atsparos taškai — palei Lė 
bą ir Gardersee. Riugeno ir 
Dievenow aerodromai jau pra
dėjo veikti. Osternotės ir Swi 
nemiundės švyturiai naujom 
šviesos priemonėm spinduliuo
ja ilki 10 mylių.

Vokiečių specialistų padeda
mi rusai nuo Neuru^pino (50 
km nuo Berlyno) ir Greifswal- 
dės iki Pernau nutiesė radaro 
sieną. Jo pagalba dabar kont
roliuojamos įvairių tipų V-ra- 
kietos kurias raudonasis laivy
nas dabar ne iš Peenemiundės, 
bet iš Kolbergo uosto angos iš 
šauna. Alg. V.

Šiandien galima patiekti iš 
„Telegraf“ daugiau žinių apie 
rusų ruošiamus Baltijos sustip 
rinimus, kurie nuo Wismaro— 
per Klaipėdą, Liepoją, Vens- 
pilį — siekia iki Pernau, Esti
joj. Įsistiprinimų darbai 
Kolbergo — Misdroy ir Pilu- 
vos — Klaipėdos ruožuose ar
tėja prie galo.

Įsistiprinimų sistema 
susidedanti iš maskuotų pozici 
jų kas 1000 metrų. Požemiuo
se- pozicijos sujungiamos kori
doriais. Pozicijų platformos 
elektros pagalba galima iškelti 
ir nuleisti gilyn ir yra stipriai 
ginkluotos. Darbams vadovau 
ja vokiečiai inžinieriai. Tech
niškai siekiama pralenkti Ma
ginot ir Hitlerio Atlanto pa- 
krnatėse buvusias linijas.

Praplėstu ir pagilintu Pilia- 
vos kanalu gali plaukioti 20000 
to karo laivai. Tokio pat dy
džio laivai netrukus galės 
■įplaukti ir į Stralsundo, Rosto 
ko ir Wismaro uostus. Uostuo 
se dieną ir naktį dirba žemse
mės. „Vokiečių Demokratinė 
Respublika“ kolįkas projekto 
vykdymo darbams temokanti 
80 mil. markių.

Vokiečiai modernina rusų 
karo laivus.

Rostoke laivų statykla 
„N'eptun“ remontuoja ir moder 
nin.a rusų karo laivus. Nese
niai perstatė šarvuotį „Komin- 
tern“ (6230 to) ir minuotoją 
„Marty“ (3600 to). „Žvejy
bos laivai“, statomi Wismare, 
yra vokiečių naikintuvo ^.Nar
vik“ pamėgdžiojimas. Kiek
vienas šių „žvejų laivų“ turi 
penkias šešiacoles patrankas ir 
aštudnius torpedoms iššauti 
vamzdžius.

Komunistų agresija plečia
ma. Šiandien jau galima aiš
kiau matyti, kad tai, kas „NL“ 
buvo pasakyta Korėjos karo 
pradžioje — jog prasidėjo Tre 
čias Pasaulinis karas, — pasi
tvirtina, nes viekas neišvengia
mai išsiplečia į tą Trečiąjį pa
saulinį karą.

Rusijos komunistai Antrąjį 
pasaulinį karą pradėjo Europos 
vakaruose, o Trečią pasaulinį 
akrą, kaip matome, pradėjo Azi 
joje. Tokiu būdu jie tikisi nu
kraujuoti tautas, o po to patys 
nusilpusius pribaigti, pirmoje 
eilėje užgrobdami Europą.

Karas Korėjoje
neina į galą, nes, kaip praeita
me numery buvo rašyta, įsijun 
gė Kinija, kurios kariuomenės 
daliniai pradėjo žygį prieš 
Jungtines Tautas. Korėjos 
frontas nuo Mandžiūrijos sie
nos, kuri jau buvo pasiekta ke 
liose vietose, turėjo atsitraukti.

JTO jėgos 
bombonešių" ir 
šiai šiauriečius 
bardavo.

Korėja turi 
Pasirodo, kad komunistai atsi
traukdami gausiuose kalnuose 
paliko savo dalinius, kurie da
bar JTO jėgas puldinėja iš už 
nugaros. Tokiu būdu karas Ko 
rejoje darosi karštesnis ir jo ga 
lo dar nematyti

Karas Tibete.
Komunistai užpuolė begink

lį Tibetą. Žinoma, tokiu atve
ju nesunku karą laimėti. Ko
munistai skelbia, kad jau visas 
Tibetas jų rankose. Tibeto vai 
dovas Dalailama nespėjęs pa
sitraukti. Bet ar komunistai su

stos prie- kaimyninių sienų?
Karas Indokinijoje.

Indokinijoje komunistų ag
resija vis dar didėja. Komunis 
tų puolimas prieš Vjetnamo 
valstybę, kurią palaiko Pran
cūzija, darosi vis dar stipresnis 
ir atkaklesnis. Apsigynimo 
įgulos turėjo pasitraukti iš nau 
jų vietovių.

Kol Vjetnamo valdžios su
manytoji kariuomenė bus įs
teigta, komunistai gali išvys
tyti didesnius karo veiksmus ir 
daug laimėti.

Mat, taikusis pasaulis nesi
ruošė ne tiktai ką pulti, bet ne
siruošė ir gintis nuo užpuolikų. 
Dabar už tai turi mokėti gyvy 
bėmis ir pralaimėjimu*

Tai nėra net dabar lengva.
Chrysler'io gamybos geni

jaus K. T. Keller pakvietimas 
vadovauti vairuojamų sviedi
nių programai, priešingai pa
skelbtiems pranešimams, dar 
nereiškia, kad JAV jau imasi 
masinės šių tolimų atstumų vai 
ruojamųjų ginklų gamybos. 
Seniai svajojamas tarpkonti- 
nentinis, tik sagutę paspaudus, 
karo vedimo būdas dar yra už 
eilės metų priekyje. Net apie 
500 km (300 mylių) skrendąs 
V-2 robotas yra tik bandymo 
stovyje-. Tik trumpesnių ats
tumų priešlė&tuviniai ir karo 
laivyno vairuojami sviediniai 
yra gaminami plačiu mastu. 
Keller’is turi uždavinį šio gink 
lo gamybą, kuri eina įviariornis 
kryptimis, įvesti į tinkamas vė
žes.

Mes visko nepasakysime.
Be-klimpstant susitarimams 

tarp Atlanto Pakto dalyvių, 
Amerika pasilaikys pas save ne 
paprastai slaptus ginklus. Tik 
mažiau slapti ginklai, standar-

Dideli tempai.
„Vulkan“ statyklos Stetine 

per savaitę pastato rieną po
vandeninį laivą; turbinos — 
Walther sistemos, torpedoms iš 
šauti — dešimt vamzdžių. Sta
tykloj dirba 4.000 lenkų spe
cialistų. Tas pats pov. laivo 
tipas statomas ir Wismare bei 
Warnemundej. Brandenburge ’, 
prie Havelio upės, ir Boitzen- 
burge, prie Elbės, statomi žve
jybos ,kutenai, kuriuos Štral- 
sunde paverčia minų ieškoto
jais, įmontavus 6 cilinderių 
dyzelio motorus, arba povande 
ninių laivų naikintojais su 8 ci
linderių dyzelio motorais.

panaudojo 600 
lapkr. 7 d. bai- 
ir kinus subom-

daugiau bėdų.

Kinta Vokietijos gyvenimas
PRANEŠjIMAS ORO PAŠTU

Dienomis ir net valandomis 
kinta Vokietijos gyvenimas. 
Bendroje Europos apsigynimo 
sistemoje ir Vokietija susirūpi 
nusi dalyvauti. Todėl vyks»a 
eilė persitvarkymų, kurie tie
siogiai paliečia ir lietuvius.

Perjungiant tremtiniui! į vo
kiečių ūkį, ateina badas, nes vo 
kiečiai patys turi bedarbių ir 
tremtiniams darbo neranda. To 
dėl daugumas, ypač senų ir ne- 
sveikatingų, laukia pagalbos iš 
už jūrų.

Aprūpinimo klausimas pablo 
gėjo ir todėl, kad atvykęs čia 
BALFOo pirmininkas sujaukė 
šelpimą, Atskyręs BĄLFą nuo 
Raud. Kryžiaus. Pažeistas vi
suomeniškumo pradas, įsigali 
biurokratija.

tai galėjo naudotis emigracijos 
lengvatomis, o dabar jiems du
rys nežinia dėl ko uždarytos. 
Jeigu prie šitų sunkumų dar 
ateina žinios, kad tarp Pfullin- 
geno ir Romos neišsilygina 
„diplomatiniai“ santykiai, jei
gu Mažosios Lietuvos Taryba 
nepajėgia palenkti lietuvybės 
labui VLIKo „veto“ teise besi
naudojančių širdžių, jeigu drau 
ge su Laisvės varpo garsais pa
sklido žinios apie lietuvių didė
jantį vargą ir net atėjusį badą, 
tai ir didžiausiam optimistui 
krinta ūpas.

Argi mes, lietuviai, sauja 
žmonių, nesugebėsime žmoniš
kai susikalbėti; ir bendromis jė- 
gomsi šalinti visus sunkumus?

J. J. Detmoldas.

tliiiii

Aldona Ratavičiutė ir Antanas Morkūnas, sukurusieji 
lietuviškos šeimos židinį.

tiniai tipai vartoti II-jo pasau
linio karo metu ar panašūs į ži 
nomus ginįklus Europoje, galį 
būti, kaip pasikeitimo objek
tas. Tik Britanija turinti pri
ėjimą prie didžiausių paslap
čių, bet kai kas ir Britanijai ne 
pasiekiama.

Išlikimo rekordinė kaina
Apytikris 1952 metų Pen

tagono biudžetas bus milžiniš
kas, jeigu palyginti su taikos 
metų priešbuvusiais. Reika
lauja: žemyno kariuomenė — 
24.000.000.000 dolerių, Aviaci
ja — 23 miliardus dol. ir laivy
nas — 19 miliardų dolerių. Gy 
nybos pasekretorius Robert A. 
Lovett turi uždavinį šias su
mas apdailinti. Net kariškiai 
sutinka kad 66 miliardų dole
rių yra daugiau negu pramonė 
ir ekonomija tai galėtų pakelti. 
Skirtingumai aukštose sferose

Praėjusią savaitę Dulles pri
vatiniame bute Manhattan1 e 
Įvykusioje tarp Dulles ir J. Ma 
liko privatinėje konferencijoje, 
Malikas iškėlė visuotinį JAV— 
Sov. Rusijos santykių klausi
mą. Jis pareiškęs, kad rusai 
„ilgiau“ nenorį vyrauti pasau
lyje ir jie tik pageidaują gyven 
ti taikoje. Jis netgi pasisakęs, 
kad Maskva susidomėjusi pre
kybos santykių išplėtimu su 
Amerika. Dulles, paėmęs Sta
lino knygą apie’ Leniną, pa
skaitęs Malikui ištraukas, kur 
nurodoma, kad komunistai ne
trukus perimsią pasaulio kont
rolę. Malikas, likęs prie savo, 
tvirtindamas, kad Rusija užė
musi įvairius kraštus dėl savi
saugos, nes Amerika žengusi į 
v'sas tuštumas, stiprindama sa 
vo jėgą. Dulles atsakęs, kad 
Amerika pajudėjusi tik po to, 
kai Maskva veikusi, ir čia šis 
klausimas palikęs vietoje.
Rusiškos mados draugiškumas.

Amerikos pareigu,įai patylo 
mis juokiasi iš Višinskio patir
tojo smūgio iš vieno arabų pa
reigūno, per specialius tik JT 
arabų atstovams surengtus pie 
tus. Savo liepsningoje 
kalboje Višinskis bylojo ap.e 
tradicinę arabų pasaulio ir Ru
sijos draugystę. Ir jis tol ne
atsisėdo ligi Irako atstovas al- 
Jamall pakilo ir, nurodydamas 
pavyzdžius, paklausė, ar šaud
menys siųsti Izraeliui Palesti
nos karo metu taip pat įro ią 
šio „amžino“ draugiškumo tęs 
tinumą.
Daugiau bėdų dėl Palestinos

Netrukus turės naujai įsideg 
ti Palestinos klausimas. Dau
guma žmonių nežino, kad Pa
lestinos „taika“ faktiškai tėra 
tik prailgintos karo paliaubos. 
Neramumai naujai prasidėję 
tarpe 800.000 arabų pabėgėlių 
iš Palestinos, kurie gyvena da
bar Libanone ir Syrijoje. Ne
susitaikydami dėl nuostolių po 
padalinimo, pabėgėliai kaltina 
JT, kad šios nesirūpinusios jų 
likimu, kai Izraelis ir toliau au-

Kai tirštai renkasi Trečiojo
Pasaulinio karo debesys, pro
jektuojami visi ekstra planai. 
P. Sidzikauskas Amerikoje bu 
vo paskelbęs vienus planus ; da 
bar iš Londono ateina žinių 
apie kitus planus, kurie esą ky
lą iš Romos. Atrodo, ir čia reik 
tų daugiau sutarimo ir geros 
valios.

Lietuviškas gyvenimas eina 
siauryn ir sunkyn. Lietuviai 
šalinami iš kareivinių ir lieka 
be butų. Uždarytas beveik vi 
sos lietuviškos mc(kyklos, o į 
vokiškas tremtinių nenori pri
imti. Tenka rūpintis vargo mo 
kyklomis. Anksčiau repatrijan

ga ir tarpsta.

Europai ginti reikia 120 divizijų
SAKO PRANCŪZŲ GENE ROLAS MAST.

Atlanto paįkto sąjungininkai 
tiktai tada turėtų pagrįstą,gali
mumą sulaikyti Sovietų agresi
ją Europoje, jeigu jie mobili
zuotų 120 divizijų — sako pa
sitraukęs į atsargą prancūzų 
generolas Charles Mast, brošiū 
roję „Europos Apginklavi
mas“.

Savo brošiūroje jis neprana
šauja, kada karo veiksmai ga
lėtų prasidėti, bet tiktai pabrė
žia, kad Europos dabartinis

saugumas, paremtas Amerikos 
atominių ginklų pranašumu, to 
lydžio mažės. Jis tvirtina, kad 
Rusijos taį'kos meto pajėgos 
iš 175 sausumos divizijų, 15. 
000 oro ir laivyno su skaitlin
gais povandeniniais laivais va
karuose turi būti atsvertos pla 
ningai mobilizuotomis jėgomis.

— JTO pilnatis 53 balsais 
prieš 5 komunistų ir 7 susilai
kius priėmė kolektyvinio sau
gumo sistemą.

— Žaliasis internacionalas 
kreipėsi atsišaukimu i visus ūk 
ninkus, kuriems nušvietė ko
munistinės propagandos melus 
ir apgaules.

— JAV Valst. dep. paneigė 
žinias, kad Korėjos kare daly
vauja Japonijos karo daliniai.

— Romoje policija išsklaidė 
neofašistų demonstraciją. Vai 
džia pareiškė, kad ji neleis 
kraštutiniams — rasistams ir 
komunistams — siautėti.

Kariškos žinios
Pagal dabartinį Pentagono 

planą vienas trečdalis JAV že 
myno kariuomenės turi būti 
Europoje. JAV naujokai, po 
pradinio apmokymo Ameriko
je’, gali būti siunčiami tiesiog į 
V. Vokietiją, kur gautų pilną 
karinį apmokymą. Tačiau jie 
nebūsią siunčiami į Berlyną.

JAV karo aviacija Europo
je greit turės vien sprausmi- 
nius naikintojus, po to, kai Re
public F-84E pakeis dabarti
nius — šaudančias žvaigždes 
ir kitus.
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Geras sumanymas
Dabartaniu metu žmogui 

suuku arba beveik neįmanoma 
numatyti žmonijos ateitį. Ne
įmanoma numatyti ir to, kokiu 
būdu vystysis žmonijos bend
ruomenė ir į kokias formas ji iš 
sirutulios.

Mes žinome, kad jau prieš 
tūkstančius metų buvo tenden
cija iš visos žmonijos sudaryti 
totalinį vienetą. Bet praėjo 
tūkstančiai metų, o tas tikslas 
nė kiek nepasistūmėjo pirmyn. 
Daug yra faktų, kurie rodo, 
kad žmonija kaip tiktai reiškia 
atvirkščių — didesnės diferen 
ciacijos tendencijų. Tautų su
brendimas ir išsiskyrimas iš 
tautiškai nediferencijuotos ar
ba neryškiai diferencijuotos ma 
sės; kūrimasis tautinių valsty
bių, — tai vis įrodymas, kad 
kol kas žmonijoje vyksta dife
renciacija.

Nežiūrint visokių totalisti- 
nių tendencijų, ir net labai žiau 
rių pastangų, žmonija dar il
gus amžius gyvens šį procesą 
ir dar ilgai puoselės tautinę di
ferenciaciją. Todėl ir mums, 
lietuviams, šis faktas neturi bū 
ti svetimas, nežiūrint to, kokių 
poltinių arba religinių pažiūrų 
mes būtume. z z

Taip pat yra lengvai įrodo
mas faktas, kad tautinis žmo
nijos įvairumas yra didelis kul
tūrinis bei pažangos veiksnys. 
Mokslas, menas, ir plačia pras 
me kultūra bei civilizacija iš to 
tiktai laimi.

Todėl visi šie faktoriai ir 
mus, lietuvius, verčia laikytis 
savo tautos, branginti vertin
gas jos savybes, jas puoselėti.

Šia prasme norisi pabrėžti ir 
aukštai vertinti tą iniciatyvą, 
kuri dabar reiškiasi Kanados 
lietuvių bendruomenėje, bū
tent — bendruomeninių tautos 
kultūros židinių steigimą. Gal 
ryškiausis ir pilniausis to pa
vyzdys yra Montrealio ir To
ronto lietuvių bedruomenės su 
sirūpinimas sukurti tuose di
džiuosiuose centruose Lietuvių 
Tautos Kultūros židinius— Lie

Jau ir pirmieji lietuviai atei
viai beveik iš pat pirmųjų imi
gracijos dienų rūpinosi sukurti 
lietuvių centrus. Tokiu būdu 
išaugo organizacijos, kurių klu 
bai yra įsigiję savų namų. Bet 
gyvenimas, kaip sakoma, nešto 
vi vietoje. Jis reikalauja naujų 
pastangų, nes stato naujus rei
kalavimus.

Lietuvių visuomenei dabar 
jau nepakanka turėti tiktai kas 
dieninę sueigos vietą, kurioje 
galima sutikti pažįstamus, ar
ba suruošti vieną kitą staigme
ną. Visa tai reikalinga ir tai 
gražu. Bet yra ir daugiau rei
kalų, ypač svarbių kultūrinėje 
bei socialinėje plotmėje.

Užsibrėžtieji Lietuvių Tau
tos A amų tikslai yra platesni ir 
didesni. Trumpai sakant, yra 
reikalinga salė, kurioje galėtų 
vykti vakarai — spektakliai, 
koncertai, kitokį masiniai subu 
vimai; reikalinga biblioteka ir 
skaitykla, kurias kasdien galė
tų tautiečiai lankyti, o ypač gy
vasis ir budrusis jaunimas; čia 
yra būtinas vaikų darželis, ku
riame dirbančios molinos galė
tų kasdien palikti savo būtinos 
priežiūros reikalingus vaiku
čius, kad jie būtų kultūringai 
prižiūrimi ir auklėjami; yra rei 
kalingos patalpos lituanistikos 
dalykų moįkyklai. Tai yra pa
grindiniai ir patys būtinieji rei
kalai. Jau vien, jų patenkini
mas būtu nepaprastai svarbus 
ir didžiai vertingas.

Labai yra aišku, kad kas 
šiuos reikalus dabar parems, 
nuoširdžiai padės, tas neabejo
tinai bus aukštai įvertintas Lie 
tuvių Tautos Namų kūrėjų, or 
ganizatorių, dalyvių, nors ir 
kukliu savo prisidėjimu, vardai 
įeis į Kanados lietuvių istori
jos lapus.

Šia tema reiktų daug rašyti, 
bet šį kartą tiktai atkreipiamas 
į tiii tautiečių dėmesys. Šį kar
tą tiktai tenka pasveikinti gra
žią iniciatyvą ir pagirti visus, 
kas prie šio didelio, kilnaus ir 
gražaus darbo dedasi.

1940 metais vyko žiaurus 
Antrasis Pasaulinis karas, ku
ris tolydžio plėtėsi, didėjo ir da 
rėsi vis grėsmingesnis visai 
žmonijai. Tai buvo

fašizmo ir komunizmo są
mokslas prieš valkarų 

demokratijas.
Tame sąmoksle susidėjo du 

kraštutinumai. Susiėjo pagal 
esminę giminystę, pagal valdy
mo metodus, pagal esminius 
principus. Todėl nereikia ste
bėtis, kad dabar rytinėje Vokie 
tijoje sovietinė valdžia visų pir 
ma susitarė su naciais. Jie su
tarė pagal savo giminystę. Šia 
proga man prisimena prieš pat 
Antrąjį Pasaulinį karą, 1939 
m. rugpjūčio pirmomis dieno
mis Lietuvos žurnalistų eks
kursijai Vokietijoje pasakytos 
nacių mintys, kad komunizmas 
yra voįkiečių išradimas, kurį iš 
Vokietijos išvogė Rusijos ko
munistai ir jį sudarkė. . . Na
ciai, kaip matome, save laiko 
komunistais, tiktai tobules
niais už rusų komunistus. Ne
nuostabu, kad jie- susitarė 1939 
metais ir nenuostabu, kad jie 
dabar susitaria. Vienur ir ki
tur tas pats totalizmas ir vie 
nos partijos diktatūra; vienur 
ir kitur tie patys demokratijos

supratimo ir jos gyvendinimo 
principai — su {koncentracijos 
stovyklomis ir žmogių šaudy
mu be teismo, vienur ir kitur 
reikalavimas besąlygiškai atsi
duoti partijai ir atsisakyti indi
vidualybės; vienur ir kitur jė
ga primetimas savosios religi
jos, kuri turi tarnauti partijos 
reikalams; vienur ir kitur, kaip 
matome, iš esmės neigimas lais 
vės individualybės ir apsispren 
dimo principų, gis sutapimas 
pasireiškė 1939 metais. Jis ir 
dabar pasireiškia. Jeigu 1940 
metais kilo tarp šių sutapusių
jų karas, tai tiktai todėl, kad ‘

totalistinės rūšies autorite
tai nega.li sugyventi.

Iš kelių autoritetų turi likti 
tiktai vienas autoritetas. Iš čia 
ir tendencija, kad pasaulyje tu 
ri įsigalėti tiktai vienas autori
tetas, nurungęs kitus. Stalinas 
kovoja su Tito ne todėl, kad jų 
valdymo principai bei metodai 
skirtingi, bet todėl, kad du au
toritetai, kaip katės maiše, ne
gali sutilpti. Bet ne tiktai Sta
linas su Tito yra tokiuose san
tykiuose: visi totalistiniu auto 
ritėtu pagrįsti principai taip pat 
kertasi. Štai kodėl Tąisvę ir ko- 
lejktyvinį, demokratija pagrįstą, 
principą pripažįstą žmonės ne-

gali sutikti su autoritetiniu, to- 
talizmu besiremiančiu, princi
pu.

Kadangi autoritetai negali 
sugyventi, tai neišvengiamai 
kyla karų priežastys, tiesiogiai 
ar netiesiogiai. Todėl yra visai 
teisingas posakis:

totalizmas — tai karas.
Ir mes matome, kad taip rie

dėjo Antrojo Pasaulinio ikaro 
įvykai.

1940 m. spalio 22 d. Moloto 
vas priima kvietimą atsilankyti 
Berlyne. Tuo pabrėžiama, kad 
hitlerinės Vokietijos ir stalini-

ekonominėje srity! Ir Lietuvo 
je okupantas pradėjo visokius 
eksperimentus, kurie darbo 
žmogų išmušo iš vėžių, padarė 
jį nedarbingą ir atėmė jam dar 
bo prasmę.

Pramonė ir prekyba buvo su 
jaukta ir dezorientuota. Dez
organizacija viešpatavo visose 
srityse. Nenuostabu, kad tuo
jau pradėjo kilti įvairių gami
nių kainos. Tūlų gaminių jau 
visai nebuvo galima gauti. Jau 
pradėjo stigti maisto: sviesto, 
mėsos ir net duonos. Tai buvo 
arkliukas, kurį okupantai pa
sigavo. JŠtai, Lietuva badauja.
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Vajus „N. L.“ būstinei
„NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS“ NAMŲ STATY

BOS VAJUS.
Kaip praėjusiame „Neprik

lausomos Lietuvos’ ‘ numery 
buvo paskelbta, „Nepriklauso
mos Lietuvos“ redakcija ir 
spaustuvė būtinai turi iki lap
kričio galo išsikelti iš dabarti 
nių patalpų ir, kad darbą gali
ma būtų plėsti, būtinai įsigyti 
savo patalpas, nors ir kuklias. 
Tuo tikslu KLCT ir Spaudos 
bnedrovė „Nepriklausoma Lie
tuva“ statybos reikalams pa
skelbė 2.—3.000 dolerių vajų. 
Džiugu, kad eilė tauitečių jau 
tuojau atsiliepė ir jau prisiuntė
<■ — 3t..........

pirmuosius „NL" bendrovės 
šėrų-akcijų, statybos reika
lams, pirkimus. Štai ir jų sąra
šas:

$
34. P. T. V...........................10,—
35. Pulkauninkas Alg. 10,—
36. Pp. Dikinių šeimą . .10,—
37. Sakalauskas Julius 10,—
38. Juodviršsi Mykolas 10,—
39. Kardelienė E.............10,—
40. Domeienė D................ 2,—

Gauta ir pasižadėjimų.
Ačiū pirmiesiems už skubų 

atsiliepimą ir maloniai prašome 
atsiliepti ir visus malonius „N 
L’ ‘ skaitytojus.

KLCT ir NL.

Aukštaitis.

Dabartinio Lietuvos gyveni
mo vaizdai

J. Kardelis.
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įžengus į naują bendrą gyvenimą, nuoširdžiai sveikina
$ E. ir J. Kardeliai,
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įj ALDONĄ MAŽEIKAITĘ

ir
KAZĮ VESELKĄ, 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, -velkina ir linki lai- g 
mės kupinos ateities g

Kazys Lukas. y

£

I
 ALDONĄ MAŽEIKAITĘ

ir 
KAZĮ VESELKĄ, 

sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina 
Kanados Lietuvių Dramos Teatras
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OTILIJĄ M EŠKAU SKAITĘ 

ir
ALGIMANTĄ SEMAŠKĄ,

sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikiname ir linkime lai- « 
mingo ir gražaus gyvenimo. n

v •Piešinų seimą.
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DANUTĘ TOLIUŠYTĘ, 
sukūrusią lietuvišką šeimą su p.

JONU JUODGUDŽIU, 
sveikina ir linki saulėto ir laimingo gyvenimo.

R. A. Ulbai,
K. J. Priščepionkai.
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Ųar vienas pramonės plano 

vykdymo ir krašto atstatymo 
žygis buvo padarytas. Va, štai 
kaip eina Lietuvos atstatymas. 
Po karo minėtame apskrities 
mieste per trejetą metų buvę 
pastatyta keletas gyvenamų pa 
statų, bet tie pastatai buvę to
kie maži ir taip paprasti, kad 
jie savo išvaizda ir didumu dau 
giau priminę senovišką kaimo 
pirtį, o ne gyvenamą namą. 
Nors šiek-tiek panašų į gyve
namą namą pastatą pastatyti 
privačiam žmogui esą visai ne
įmanoma; nesą jokių statybi
nių medžiagų; krautuvės tuš
čios ir jose nieko nenusipirksi; 
o jei kuriuo nors stebuklingu 
būdu kas ir sugebėtų sulipdyti 
pastatėlį šiek-tiek panašų į gy
venamą nameliūkštį, tai savi
ninkas tenai vistiek negyven
tų: ateitų „draugai“ komunis
tai ir bakūžėlės kaip nebūta; 
mat patys bolševikai neturi bu 
tų. Tokio bolševikų Šeiminin
kavimo ir pokarinio Lietuvos 
„atstatymo“ vaisiai pradėję vi
su aštrumu pasireikšti jau 
1947 metais. Nors Lietuvos 
kaimo gyvenimas nepriklauso
mybės laikais nebūvu lengvas, 
bet mes gerai žinome, kad nie
kas kaime nebadavo; kaimo gy
ventojas ir darbininkas buvo pa 
valgęs ir visai patenkinamai ap 
sirengęs. Lietuvos ūkininkas 
anais laikais dažnai sau laužy
davo galvą, kaip ir kur parduo
ti užaugintus javus, nupenėtas 
kiaules (bekonus). Užteko 
komunistams vos trejetą metų 
pašeimininkauti Lietuvoje, ir 
viskas taip pasikeitė, kad to 
krašto nebegalima pažinti. Visi 
pasidarė apiplyšę, nuvargę, iš
blyškę. Per tą trejetą metų vi
si taip pasenę, kad kitą jau sun 
ku buvę atpažinti. Ūkininkai 
ne til; maisto, bet ir sėklų pra
dėję stigti. 1947 metais pava
sarį jau pasigirdę žinių, kad tai 
vienur, tai kitur kaimuose at
siranda žmonių, kurie nebeturi 
jokio maisto — nei duonos, nei

nės Rusijos santykiai yra stip
rus ir nuoširdūs. Nes vieni pas 
kitus svečiuojasi tiktai draugai. 
Tai buvo nacizmo su komuniz
mu sutarimo bei geriausių san
tykių demonstracija, kuri, be
je, nebuvo vien tiktai forminė. 
Ne, naciniai ir bolševikiniai to- 
talistai sutarė ne tiktai drau
ge kariauti prieš vakarus, bet 
ir dalytis grobiu — tai buvo 
svarbiausia. Molotovas į Ber
lyną atvykęs dalinosi grobiu, 
kurį jie bendroms! jėgomis bu
vo sučiupę. Du plėšrūnai Ber
lyne kėlė puotą ant parblokš
tųjų lavonų. Tai aiškės iš se
kančių įvykių.

Lietuvoje okupantas tebe-
gilino „reformas“.

Viskas buvo jaukiama, tem
piama ant sovietinio kurpalio, 
(kuris ligšiol neturi formos. 
Nors Rusijoje sovietinė sant
varka siautėja jau 30 metų, bet 
ligšiol ji tebegyvena eksperi
mentinę stadiją. Komunistai 
vis bando. Padarė kolchozus. 
Jie pasirodė netikę, tai dabar 
kolchozus jungia į didžiuosius 
dvarus. Tai vis eksperimen
tai. O kiek jų sovietai turėjo

Ją reikia šelpti. Ir iš Ukrainos 
į Lietuvą atvežė kelis vago
nus. .. arbūzų. Žinoma, arbū
zai tuojau buvo išpirkti, nes ke 
Ii vagonai jai tereiškė tiktai la
šą jūroje. Iš Rusijos atvežė 
kelis vagonus rugių — „Badau 
jaučiai Lietuvai“. . .

Žinoma, lietuviai stebėjosi, 
kad Lietuva, kuri turėjo sunku 
mų pagaminamus produktus 
parduoti dėl rinkų stokos, da
bar staiga neturi ko valgyti. Ir 
man vienos kelionės iš Vilniaus 
į Kauną metu, komisarai, su 
kuriais pasitaikė važiuoti, pa
aiškino, kad

rusai viską iš Lietuvos 
išvežė,

rekvizavo javus, gyvulius ir 
Lietuvą paliko be maisto. Į 
Lietuvą gi atvežė tiktai kelio- 
liką vagonų, kurie per Rusiją 
riedėjo su užrašu „Badaujan
čiai Lietuvai“. Tai buvo tiktai 
propaganda. Rusai visa taip 
darė, kad daugiausia galėtų iš
vystyti propagandos savo kraš 
te, kuriam jie turėjo įrodyti, 
kad visur kitur badas, tiktai 
Rusijoje yra geriausia. . . .

Bus daugiau.

Nedraugingas „Draugas“.
Čikagos „Draugas“ vėl pa- 

skleido apie „Nepriklausomą 
Lietuvą“ pramanytų gandų ir 
melų. Tikslas jų labai piktas— 
pakenkti „Nepriklausomai Lie 
tuvai“ sunkesnėje jos valando
je : kai reikia keltis iš senųjų pa

talpų, o naujoms sukurti reikia 
pinigų. Taigi, pakenkti „NL“, 
namų statybos vajui „Drau
gas“ ir skleidžia prasimany
mus.

Na įką gi: jeigu tai derinasi 
su jūsų katalikiška morale, tęs
kite.

bulvių — ir kenčia nuo bado.
Partizanai. Kiekvienam, kas 

skaito laikraščius, teko girdėti 
apie partizanų veikimą Lietu
voje. Daug apie tai pasakoja ir 
A. Čia pakartosiu tik keletą 
mūsų ilgo pokalbio momentų.

Vos tik bolševikai užvaldė 
Lietuvą 1944 m., tuojau pra
sidėjęs jų siautėjimas, nekaltų 
žmonių areštai, žudymai, trė
mimas į šiaurės Sibirą, dešim
čiai metų į Vorkutos koncentra 
cijos stovyklas. Mūsų jaunuo
menė pradėjo bėgti į miškus; 
ir kas pabėgdavęs į miškus, tas 
daugiau nebegrįždavęs. Par
tizanai įsikūrę miškuose, įsitai
sė ten slaptas, gerai užmaskuo 
tas, požemines landynes ir te 
nai gyvenę vasarą ir žiemą, me
tai iš metų. Apie tai mes jau 
daug kartų esame girdėję. 
Kiekvieną iš mūsų šiurpas nu- 
krėsdaVo, kai šaltą žiemos va
karą sėdėdami šiltame kamba
ryje pagalvodavome apie mūsų 
jaunimą šąlantį miškuose.

Bet štai ką sako p. A. Nekar 
tą naktimis jam tekę susitikti 
ir kalbėtis su mūsų partizanais 
Pasirodo, kad partizanai dau
giausia bijodavę vasaros ir ge
riausiai jiems būdavę, kai atei
davusios ilgos, šaltos žiemos 
naktys. Naktis dengia ir sau
go partizanus. Kai ateina vasa 
ros trumpos naktys, partiza
nams nėra laiko nei ilgesnio žy 
gio padaryti, nei maistu apsirū
pinti, o vasaros ilgos dienos pil 
nos pavojų. Kas kita, kai atei
na ilgos, šaltos žiemos naktys. 
Tada šaltos nakties tamsoje ir 
daug saugiau ir daugiau laiko 
esti žygiams atlikti bei savo 
pragyvenimu pasirūpinti.

.Partizanai turį savo gerą or
ganizaciją ; savo uždaviniams 
atlikti esą pasidalinę rajonais. 
Esą gerai ginkluoti ir neblogai 
apsirengę. Jų veikimo sritis 
buvusi plati ir įvairi. Jie leidę 
keletą hektografuotų laikraš
čių, pav., „Tėvynės Kovoto
jas’ t „Ginkime Lietuvą“ ir ki-

(Nukelta į 7 psl.)

Ar tai irgi „jankių agresija“?
Dabar jau aiškiai nustatyta, 

kad komunistinės Kinijos karo 
daliniai, kelios divizijos, daly
vauja Korėjos ikare prieš Jung 
tinių Tautų Organizacijos jė
gas. Mandrapypkis klausia 
„Vilnį“, „Laisvę“ ir „Liaudies 
Balsą“, ar tai yra taip gi „jan
kių agresija“ ?

Pakartotinai klausiame.
„Vilnis“ piktinasi „donos- 

čikais“. Tuo tarpu „Liaudies 
Balse’ ‘ Montrealio „progresy
vieji“ patys prisipažino, kad 
buvo „donosčikais“ policijai 
prieš „N. Lietuvą“.

Pakartotinai klausiame: Ko
dėl naujienietis pranešėjas (ko 
tikriausiai nėra buvę) yra „do 
nosčikas“, o kodėl „Liaudies 
Balso“ pranešėjas, sudaręs 
glaudžius santykius su polici
ja, ne „donosčikas“ ?

Per rublių rūką
„. . .upės (kraujo, milionai iš

skerstų žmonių. . .“ rašo „Vil
nyje“ L. Jonikas. Kai L. Joni
kas taip rašo, tuojąu prieš mus 
atsistoja sovietinis totalizmas, 
Maskvos diktatoriaus Stalino 
budeliška figūra ir laukai, miš
kai ir kanalų pakrantės, nusė
tos milionais išskerstų žmo
nių. . . Tiktai L. Jonikas ma
no, kad visa tai buvę praeity. 
Jis sovietinės dabarties nema
to, nes jo akys apvilktos rublių 
rūku. ..
Dr. Kaškiaučiaus sukaktuvės.

Mizara aprašinėja komunis
to dr. Kaškiaučiaus nuopelnus 
ir 40 metų sukaktuves. Tiktai 
Mizara nepažymi Kaškiaučiaus 
sukaktuvių, ’kada jis pradėjo 
daryti abortus, nuo kurių jau 
kelios moterys nuvarytos į ka
pus.

Mizara rašo, kad bus išleis
ta Kažkiaučiaus kažkokia kny 
ga. Įdomu, ar joje bus parašy 
ta, kaip Kaškiaučius darė abor 
tus? Ir kodėl Mizara nesumi
ni tokio didelio nuopelno, kaip 
kad komunistų daktaro abort!

darymas, už kurį jis teismo ap
dovanotas 15-ka metų kalėji
mo?
Andrulis nori auksu išsipirkti.

Andrulis išsijuosęs piršo vie 
siems amerikiečiams sovietinį 
rojų, bet kai jam pasiūlė va
žiuoti į tą rojų, tai jis ir jo 
draugai dabar dešimtis tūkstan 
čių dolerių kloja, kad tiktai 
kaip nors išsipirktų nuo važia
vimo į tą sovietinį rojų. J

Pasakos durneliams.
Bimba pasakoja durneliams 

pasakas: draugas Stalinas per
tvarko gamtą... Vilniaus „Tie 
sa“ rašo, kad linams rauti ma
šinos rauna linus, kuliamoji 
mašina, traktorius atidirba už 
šimtus žmonių. ..

Jeigu tai ne pasakos, tai gal 
ir karves melžia, kaip Ameri
koje, mašinomis? O gal nėra 
melžiamų mašinų todėl, kad 
nėra kas milžti?

Bimba Vilniaus „Tiesoje“ 
matė linaroves mašnias, g* 
Mandrapypkis „Tėvynės Bal
se“ nuotrauką, kuri rodo, kad 
linai raunami rankomis. Bet gi i 
Bimba to nemato. Ir jo akys, 
matyt, apvilktos, kaip ir Miza- 
ros, rubline migla. . .
Mizarai patinka kapitalistai.
Kardelis dar niekur nepasa

kė, kad jam patinka kapitalis
tai, bet Mizara į jam pastatytą 
Mandrapypkio klausimą, kodėl 
jam nepatinka Amerikos kapi
talistai, o kodėl patinka sovieti 
niai kapitalistai, neapsakė. Tai 
gi, Mizarai patinka sovietiniai 
kapitalistai. Bet.. . kam patin
ka vieni kapitalistai tam pa
tinka bedrai kapitalistai. Nėra 
ko Mizarai išsisukinėti. . .

Koalicinis politinių piratų 
sąrašas.

„LB“ rašo, kad sovietiniam 
Berlyne buvęs koalicinis sąra
šas. . . Gera koalicija, kai pa
ima už gerklės ir pasmaugę pa
karia ant „koalicinio“ sąra
šo. .. Gera jau ten piratinė ko

i alicija... Mandrapypkia,
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1. Dar prieš atvykdami į 
Kanadą girdėjome, kad čia at
vykę mūsų tautiečiai dažniau
siai suserga taip vadinama „do

darbuotojai, tegul pamėgins ir 
sužinos kaip sunku dolerį už
dirbti. Pasakai tokiam, kad 
„laukinis žmogus laikraščių ne- 
sjjiaito" ir išeini. . .

Dėl komitetų veiklos, jų rei
kalingumo ir kitų visiems lie
tuviams aktualių reikalų, šito
kį žmonės irgi turi savotišką 
nuomonę. Jie įsitikinę ir jų 
neperkalbėsi, nes tokių žmonių 
nuomone, bet kokia veikla yra 
paskirų žmonių garbės arba 
naudos ieškojimas ir t. t.

Pasikalbėjęs su aukščiau iš
vardintais lietuviais pagalvoji 
ar tikrai šie žmonės lietuviai? 
Taip, jie yra lietuviai, nes daž
niausiai jie gerai moka tik lie
tuvių kalbą, bet jie yra sumen- 
kėję lietuviai, kuriems labai 
tinka „dvasios pavargėlių“ var 
das. Kartais tokių tarpe pasi
taiko ir sukomunistėjusių arba 
komunizmo įtakos sugadintų 
žmonių, bet čia jau retesni at
sitikimai.

2. Blogas reiškinys mllsų 
tautiečių — naujų kanadiečių 
tarpe; tai nepaprastas išgudrė- 
jimas, kuris pasireiškia blogo
mis formomis. Žinoma, tas iš- 
gudrėjimas yra tik tų pačių 
žmonių įsivaizduojamas. Yra 
tiesa, kad vyrukas, pamatęs 
Vokietiją, Kanadą šiek tiek ap 
sitrina, gerai uždirbdamas įsi
taiso gerus rūbus, susideda 
banke apvalią sumelę dolerių, 
bet tuo pačiu kti kuriam iš jų 
atrodo, kad jis ir daug protui 
gesnis — gudresnis pasidarė.

Tai gal ir taip yra, bet kada 
toks vyrukas pradeda už save 
kvailesniu skaityti arba kvailin 
ti daug daugiau išsilavinusį 
žmogų, tai jau nepateisinama.

Atrodytų, kad mūsų vyrai, 
kurie vos baigę pradžios mo
kyklą ar net mažai raštingi, Ka 
nadoję labai išgudrėjo, o mūsų 
intelingentija padarė didelį 
žingsnį atgal ar net iškvailėjo...

Kokiame nors ginče ar šiaip 
pokalbyje koks nors vyrukas, 
norėdamas nuginčyti, steigia
si nurėkti — perrėkti ir visai 
neduoti kitam kalbėti arba be 
jokių argumentų sako: ne, tai 
ne tiesa. Parodyk jam juodą 
spalvą, o jis sako balta ar at
virkščiai. . . Ir po to jis jaučia 
si nugalėjęs — laimėjęs ginčą, 
atseit, jis gudresnis.

Būna atsitikimų, kad koks 
nors „iškvailintas“ inteligen
tas, matydamas, kad ginčas be 
prasmis, arba įsižeidęs dar pa
sako savo oponentui, kad „su 
durnu — du turgu“. Na, tada 

ra atsakymą — neužsidarys, zinok> kad lslg‘Jai „mirtiną 
sako, o jei užsidarys, tai dyka- Pries4- • • 
duoniai, taip vadinami spaudos 3. Dar vienas blogas reiški-

lerine Lga“, t. y. stengiasi kuo 
daugiausia pinigų uždirbti, o 
kuo mažiausiai išleisti, o tas 
taupumas peržengia ribas. Ir 
tikrai, tas pasitvirtino, ne-s tar
pe lietuvių — naujų kanadie
čių — visur mes tokių „dole
rio ligonių" atrasime.

Kad taupyti būtinai reikia, 
to niekas neginčija, bet kada 
tas taupymas peržengia ribas, 
tai jau nesveikas reiškinys.

Argi tai yra normalu, kad 
taupyti pradedama net neda- 
valgant ar labai prastai val
gant, nuo ko net susergama 
skilvio ir kitokiomis ligomis? 
Ką galima pasakyti apie tokį 
žmogų, kuris iš taupumo net į 
lietuvių susirinkimus ir pobū
vius vengia eiti, sakydamas, 
kad visokį susirinkimai turi 
tikslą tiktai traukti iš žmonių 
pinigus neaiškiems tikslams. . .

Tokius „dolerio ligonius“ pa 
žinsite iš pirmo susitikimo su 
jais. Jų svarbiausioji ir kasdie 
ninė pasikalbėjimų tema visą 
laiką yra tą patį — visą laiką 
tik apie pinigus ir apie pinigus.

Nebandyk tokį paprašyti pa
aukoti Tautos Fondui ir pasiū
lyti užsiprenumeruoti laikraš
tį, nes gausi tokį atsakymą, 
kad net parausi, ne dėl savęs, 
bet dėl tokio atsakymo. Toks 
atsakymas, aišku, bus ne į te
mą ir jame viskas bus sumaišo
ma. Apkaltinami ir apvagina
mi visokį koki tik buvo tremty 
je komitetai, BALFas, VLIK- 
as ir Tautos Fondo valdytojai 
ir tt. Jeigu paprašyti konkre
čių faktų apie tariamas vagys
tes“ ir „siįktybes“, tai jų netu 
rimą arba išgalvojama, iškrai
poma faktai ir „iš adatos veži
mas priskaldomas“. Dažniau
sia toki „ligoniai“, norėdami sa 
vo šykštumą pateisinti, stačiai 
pradeda varyti priešingą rink
liavai ar pan. propagandą, ir 
atkalbinėti kitus nuo aukojimo. 
Tokie žmonės, kurie kituose 
žmonėse ir jų darbuose tik va
gystes įžiūri, dažniausiai pa
tys yra nesąžiningi.

Ar tai normalu, įkad lietuvis, 
uždirbęs per mėnesį 200 — 
250 dolerių, neužsiprenumeruo 
ja nė vieno lietuviško laikraš
čio? Suprantame, jei čia bū
tų žmogus dėl nedarbo ar kokiu 
nors būdu atsidūręs sunkioje 
piniginėje padėtyje, bet daž
niausia čia toki, iš kurių juo
kiamasi, kad jau „bankai iš jų 
pinigų nepriima. . .“

Pasakai tokiam žmogui, kad 
jei visi tcjkie lietuviai būtų, tai 
mūsų visi lietuviški laikraščiai 
turėtų užsidaryti. Ir gauni ge

APIE BENDRUOMENINES LIGAS
RAŠO J. SK., SAU LT ST. MARIE.

nys - liga mūsų išemigravusių 
tautiečių tarpe ne tik Kanado
je, bet kaip teko girdėti, Angli
joj, U. S. A. ir kitur — tai pa
vydas. Pavydas graužia ne tik 
senus lietuvius-emigrantus, bet 
ir naujus. Jei aš turiu gerą dal
bą arba įsigijau namą ar nusi
pirkau auto, tai, atrodo, kodėl 
pavydėti, jei mano tautietis, 
kad ir vėliau atvykęs tą pat pa
darė arba, kad jam gerai seka
si? Atrodo, kad nebūtų pagrin 
do pavydui, bet pavydima. Ir 
tas pavydas kartais virsta dar 
bjauresne forma, tai, stačiai 
džiaugimasis artimo nesekme 

Palanga yra viena gražiausių Pabaltijo vasarviečių, kurion 
dar carinės Rusijos laikais suvažiuodavo daug vasarotojų. 
Lietuvos nepriklausomybės laikais Palanga pergyveno kelis 
laikotarpius. Pradžioje ji pradėjo sparčiai augti. Paskui su 
degė. Po to ji buvo atstatyta jau visai moderniškai.
Palanga turi nepaprastai gražias ir vasarotojams patogias 
smėlio kopas, kuriose vasarotojai gali patogiausiai kepintis 

saulėje ir smėly.
Modernizuojant Palangą, senoji, medinė bažnyčia buvo nu
griauta ir pastatyta graži mūrinė, daugiausia Tiškevičių lė
šomis. Šiame atvaizde matome naujosios Palangos bažny

čios didįjį altorių.

ar net noras, kad kitiems tau
tiečiams nesisektų. . . Charak
teringas reiškinys, 'kad buvusie 
ji Lietuvoje darbininkai ar net 
ūkininkai daugumoje džiaugia
si ir labai patenkinti pamatę 
dirbant sunkų fizinį darbą bu
vusį Lietuvoje valdininką, kari 
ninką, ar panašų, jų nuomone, 
„poną. . .“ Atseit buvusioji ne
lygybė dingo! Ir koks' pyktis 
ar pavydas apima tokį „lygy
bės mėgėją“, kada pamato, kad 
tas buvęs „ponas“ už jį neblo
giau, o dažniausia net geriau 
jam neįprastą sunkų fizinį dar
bą atlieka ir pripranta, greičiau 

reikalautų iš valdžios to, kas 
pas mus neįmanoma, arba tik 
per šimtmečius pasiekiama, kai 
pasakoma, kad ligi tikros de
mokratinės santvarkos ilgas ir 
sunkus kelias, kuris reikalin
gas visų paramos, geros valios 
ir supratimo, o su anarchistais, 
tik „trobeliųų valdžia turė
tų.. .

Norėdamas pakeisti temą, 
paklausi tokį, ką jis šiuo metu 
Tėvynei gerą darąs. Vienas 
kitas iš tokių dergėjų aiškina
si, kad savųjų tarpe esą galima 
„išsiaiškinti“. Kamgi aiškinti 
saviems, kurie apie savo kraš
tą žino daugiau už „aiškinto
ją“, o ,be to, kas savų aįkyvaz- 
doje savo Tėvynę dęrgia ir ter
šia, tas tą patį, dažniausiai, ir 
svetimtaučiams gieda.

Paimkime rusą, kuris neken
čia komunizmo ir pasikalbėk 
su juo. Pradėk perdaug iš Ru
sijos juoktis, tai ir nustosi sim
patijų. Taigi, net tamsiam ru
seliui yra įskiepyta gimtosios 
žemės meilė, o kur tie jausmai 
dingo mūsiškiams?

Dar galima būtų ir daugiau 
blogų reiškinių — ligų musų 
tarpe atrasti, kaip tai šmeižtai, 
apkalbinėjimai, kišimasis ne į 
savo reikalus ir t. t., bet tai 
jau yra menkesni griekai, ku
riuos paliksime ateičiai.

Bis mano rašinėlis, žinoma, 
bus kaip botago smūgis per nu 
garą visokiems „dvasios pavar
gėliams“ ir „Tėvynės dergė- 
jams“. Jie to ir verti. Gana 
jau pataikauti ir gražiuoju kal
bėti su jais, nes iš tokių žmo
nių vistiek jokios naudos, nei 
Tėvynei, nei lietuvybei, nei lie
tuviškoms organizacijoms nė
ra ir nebus. Tikiu, kad už savo 
straipsnį susilauksiu priekaiš
tų iš tų žmonių, kuriems patai 
kyšiu, jei ne spaudoje, tai ma
no gyvenamoje vietovėje, bet 
kova su jais bus tęsiama kol, 
„neregiai praregės, o luoši pra
dės vaikščioti. . .“

Aš jokiu būdu netaikau ir ne 
galiu taikyti savo priekaištų vi 
siems buvusiems darbininkams 
ir ųkininkams.Kaip tik man kas 
dien tenka sutikti buvusių dar 
bininkų, ūkininkų, taip vadina
mosios „liaudies“ atstovų, ku
rie čia Kanadoje pasižymi 
darbštumu, stropumu, tvarkin
gumu ir t. t. Jie statosi ir per
kasi namus, važinėja naujais 
nuosavais auto, turi gražių san 
taupų, bet ir Tėvynės reikalų 
nepamiršta. Kada reikia ir kur 
reikia, jie aukoja, remia, ne
skirsto savo tautiečių į „po
nus“ ir „liaudį“, o svarbiausia 
tai, savo kenčiančios Tėvynės 
neniekina ir nedergia. . . Tokių 
žmonių ir mūsų busimoji išlais 
vintoji Lietuva lauks su išskės
tomis rankomis. J. Sk.

„pono“ prikibti ar pajuokti, pa 
vyduolis dažnai įieško prieka
bių, jei tik ką suranda. Pradeda 
peikti, kartais net keikti buv. 
nepriklausomos Lietuvos val- 
išmoksta svetimą kalbą, prade
da būti darbo vietoje skaito
mas geresniu darbininku ir tt.

Norėdamas kaip nors prie to 
žią, buvusią „neteisybę“ ir „ne 
lygybę“, prikišti perdideles al
gas ir tas virsta stačiai buv. ne 
priklausomos Lietuvos dergi- 
mu. Nei logikos, nei tiesos to
kiame dergime nei už centą ne
surasi, o dar blgoiau, kad toks 
tautietis ir tave patį, kaipo bu
vusį Nepriklausomos Lietuvos 
valdininką, karininką ar pana
šiai, įžiūri irgi kaltu ir atsakin
gu už tas „neteisybes“. . . Pa
bandyk tokiam palyginti Lie
tuvą su kitais kraštais, kur bu
vo dar prastesnis gyvenimas, 
tai bematant būsi kuo nors ap
šauktas.

Teko kartą girdėti, kai vie
nas buvęs karininkas, pavadin
tas tautininku, vienam „dva
sios pavargėliui“ atsakė, kad 
jis niekuomet jokiai partijai ne 
priklausęs, bet dabar tikrai 
esąs „tautininkas“, bet tik ta 
prasme, kad jam rūpi visos lie
tuvių tautos ir lietuvių — lie
tuviškieji, atseit tautos, reika
lai 1ibjau už priekabių jieškan- 
tį asmenį. . . Teko taip pat gir 
dėti, kai vienas tautietis atrem
damas priekaištus buv. Lietu
vai, išvardino visą eilę valsty
bių, kuriose gyvenimo sąlygos 
buvo blogesnės kaip Lietuvo
je. Priekabių ješkojęs stačio
kiškai paklausė, iš kur jis tai 
žinąs. Į tai, žinoma, gavo atsa 
kymą, kad vienose savo išvar
dintose valstybėse buvęs, o 
apie kitas tikrai daugiau žinąs 
ir užbaigė, kad jis ir apie mė
nulį ar maršą daugiau žinąs.

Kas gi yra viso to priežastis 
— o gi irgi pavydas. Reiktų 
jieškoti priemonių ir bųdų to
kius pavyduolius gydyti, o su 
„tėvynės dergėjais“, tai reikė
tų gal ir giežtesnių priemonių 
imtis, kaip skelbimas jų pavar
džių spaudoje, nutraukimas bet 
kokių santykių su tokiais žmo
nėmis ir t. t.

Nenustebkite, kad daugu
mas ir apkalbėtų „dvasios pa
vargėlių“ ir „tėvynės dergėjų“ 
iš anksto pasisako į Lietuvą 
niekuomet negrįšiąs ir po bū
simo komunizmo sunaikinimo. 
Ir kaip pasijunta toks žmogus 
užgautas, jei jam pasakoma, 
kad menkas nuostolis bus Lie
tuviai, jei negrįši. Nesvarbu bus 
esą atsikuriančiai Tėvynei, jei 
toki „demokratai“ ar gudruo
liai kasdien vis valdžią verstų,

Dar apie skraidančias 
lėkštes

SAVO AKIMIS MAČIUSIŲ LIUDININKŲ PAREŠKIMAS 
3. Rašo J. Pronskus. simą Vašingtone. — Joks diri

guojamų sviedinių karininkas 
nebus tiek kvailas, daryti ban
dymus palei oro linijas arba vir 
šum miestų. Tai būtų krimina 
linis apsileidimas, nes bet ko-

Aiškinimas, kad „lėkštės“ 
yra JAV karo vadybos slapti 
sviediniai, nėra naujas, ir nors 
Baltieji Rūmai ir karo vadyba 
griežtai paneigia, kad skraidau Jkia mechaniška klaida gali pa- 
tieji skriduliai būtų Amerikos 
išradimas, tačiau daugelis ame 
rikiečių netiki tokiais paneigi
mais, aiškindami, kad tai šamo 
ningai slepiama paslaptis.

Norėdamas padaryti galą 
toms slaptybėms, Keyhoe nuvy 
ko pasiinformuoti pas žymiau
sius JAV kontroliuojamų svie
dinių autoritetus. Kap. Dal
mer S. Fahrney, JAV laivyno 
specialistas, pradėjo bandymus 
su diriguojamais sviediniais 
1936 m. Jis ir jo inžinieriai pa 
gamino sviedinį su televizine 
akimi. Visi naujausieji JAV 
armijos ir aviacijos išradimai 
yra paremti kap. Fahrney anks 
tybesniais atradimais. Kap. 
Fahrney, kaip laivyno bando
mosios oro sviedinnių stoties 
viršininkas Point Mugu, Kali
fornijoje, keičiasi visomis slap
tomis informacijomis su viso
mis kitomis žinybomis.

— Aš galiu jums griežtai 
pareikšti, kad skraidančios 
lėkštės nėra laivyno armijos ar 
aviacijos diriguojamieji svie
diniai, — jis pareiškė į paklau-

statyti į pavojų žmonių gyvy- į 
bes. Net šaudami sviedinį per 
okeaną mes iš anksto pašalina
me viską iš kelio ir tą atstumą 
griežtai kontroliuojame ban
dymų metu“.

Admirolas Calvin Boltser da 
vė tokį pat užtikrinimą:

— Jei skraidančios lėkštės 
egzistuoja, tai jos nėra mūsų 
gaminamos. — Kiti aukšti ap
saugos viršininkai nurodė, kad 
tokie nepaprastai paslaptingi 
išradimai, net jei jie būtų žmo
nių valdomi, jokiu būdu nebūtų 
bandomi kur papuola viršum 
Jungtinių Valstybių, Kanados, 
Mejksikos ir kitų kraštų, kur 
skraidančios lėkštės dažnai bu 
vo pastebėtos.

DC3 transportinio lėktuvo 
susitikimas, chronologiška tvar 
ka, yra devintas transportinės 
aviacijos susitikimas su skrai
dančiomis „lėkštėmis“, apie ku 
riuos TRUE žurnalas yra surin 
kęs specifiškas žinias. Dešim
tas įvyko mėnesį vėliau; įvai
riais laikais įvyko ir daugiau

susitįkimų, kurie tačiau nėra 
taip nuodugniai dokumentuoti.

Eilė kitų susitikimų
Kap. Emil J. Smith, United 1 

Air Lines pilotas, buvo didelis 
skeptikas ir kai prasidėjo 
„skraidančiųjų' lėkščių“ sensa
cija, jis tik juokėsi. Bet jis štai 
ga pakeitė savo nuomonę, kai 
1947 m. liepos 4 d. jis pats ir 
jo bendrakeleivis pilotas Ralph 
Stevans pamatė devynis dide
liu greičiu skrendančius dis
kus viršum savo DC-3. Tačiau 
įkaro aviacijos įstaiga, Project 
Saucer, ir jų pranešimą ranką 
numojo.

1948 m. liepos 28 d. Easter 
Air Lines DC-3 pilotai, Claren 
ce Chiles ir John Whitted, pra
nešė savo susitikimą su leistu 
švitinčiu daiktu, kuris praskri
do pro jų lėktuvo langus. Va
landą anksčiau aviacijos bazės 
Macon tarnyba matė tą patį 
skridulį viršum savo galvų, lei
džiantį spalvotas šviesas. Išty
rus, kad jokio kito lėktuvo toje 
vietoje nebuvo, Project Sou- 
cer, „paaiškino“, kad tai bus 
buvęs meteoras.

Kiek laiko vėliau Pan Ame
rican Airways lėktuvas pamatė 
ore keistą daiktą tarp Everett 
ir Bedford, Massachusetts. Pi 
lotas ir nevigatorius nupiešė tą 
daiktą buvus cilindrinės for
mos su bukais galais. „Oro ba 
lionas“, paaiškino aviacijos va
dovybė.

1949 metų gale Golden 
North oro transportinis lėktu- 

■ vas tarp Seattle ir Anchorage, 
i Aliaska, susidūrė su nakties

metu skraidančia „lėkšte“. ] 
Kai lakūnai bandė prie jos pri- ; 
artėti, ji baisiu greitumu nudū
mė aukštyn. Vėliau patirta, kad 
saugumo karininįkai tuos laku- i 
nūs klausinėjo ištisas valandas. 
„Iš jų klausimų aš gavau įspū
dį, kad jie puikiai žino, kas tos 
„skraidančios lėkštės yra' *. 
Vienas pareigūnas pasakęs, kad 
jis tikrai žino, bet jis nieko ne
gali pasakyti.

1950 m. kovo pradžioje trys 
TWA lakūnai Vandąlia aero
drome prie Dayton, Ohio, ir ei
lė (kitų liudininkų matė spindin 
tį daiktą, kybantį labai aukštai 
ore. Buvo paskambinta Pro
ject Saucer, Wright Field, ir 
visas būrys lakūnų ir įgulos ste 
bėjo reiškinį, kai keturi lėktu
vai pakilo oran, „lėkštės“ pasi
tikti. Tačiau paslaptingasis 
daiktas staiga šovė vertikaliai 
au'kštyn ir pakybojęs daugely 
mylių ore, dingo iš akių. Kai 
kap. Kerr pasiuntė raportą Ci
vilinės Aeronautikos vadovy
bei, jam atsakė, kad ten jau tu 
ri pilną raportą iš Vandalia su 

1 20 kvalifikuotų liudininkų pa
rašais.

Tris dienas vėliau po Day- 
: ton įvykio panašų diską matė 

American Air Lines grupė 
Monterrey, Mexico. Tai buvo 
kovo 12 d. Be to dar apie 50 
keleivių matė. Vis tik aviaci
jos vadovybė paneigė, kad tai 
būtų buvusi „lėjkštė“.

Kovo 21 d. Chicago and 
Southern orlaivis matė skren
dantį diską arti Stuttgart, Ar
kansas. Apskritas daiktas, žyb 
sėdamas keistomis mėlsvai

baltomis liepsnomis, pasisuko besukdamas aplink lėktuvą at 
nepaprastu greičiu dideliu ra- sidūrė tarp lėktuvo ir mėnulio, 
tu.

Balandžio 18
Gray skrido Braniff lėktuvu, ] 
kai C. A. A. bokšto sargas ; 
Childress aerodrome, Texas, 1 
persiuntė jam skubią radiogra
mą, perspėdamas, kad paslap
tingas sidabriniai baltas daik
tas pastebėtas iš bokšto; sar
gas paprašė Gray būti atsar
giam. Kap. Gray ir jo įgula 
greit pastebėjo tą daiktą, tat 
tai buvo didžiulis apskritas, 
šviesus objektas, kabąs didelė
je aukštybėje. Pradžioje ma
nęs, kad tai, bus balionas, jis 
greit turėjo pakeisti nuomonę. 
„Aš niekuomet nieko panašaus 
nebuvau matęs“, jis pareiškė. 
Tuojau buvo pasiųsti ru grei
tieji lėktuvai pasiekė tą švie
sulį, tačiau nepajėgė jo pasiek
ti, nes kabojo apie 15 mylių 
viršum Žemės. Keyhoe tačiau 
negavo pamatyti oficialaus ra
porto apie tą susidūrimą, taip 
pat jam nebuvo duota pamaty 
ti raporto iš Vandalia, kaip ir 
117 DC-3 liudininkų raportų.

Naktį į gegužės 29 d. 1950 
m. American Air Lines DC-6 
lakūnas ir pirmasis karininkas 
bei inžinierius , iš Vašingtono 
matė nepaprastai skaistų daik
tą artėjantį prie jų lėktuvo 
skrendant arti Mount Vernon. 
Kapitonas Willis Sperry staiga 
pasuko lėktuvą, išvengti neti-

I keto susidūrimo, tačiau tas 
„daiktas“ staiga pasuko kairėn 
ir sustojo. Kai kapitonas šūk
terėjo savo lėktuvą „daikto“

- pusėn, šis vėl pradėjo skristi ir

tuo būdu visa jo forma pasida- 
d. kap. Carl rė aiškiai matoma. Tai buvo 

panašu į torpedą, pirmagalis 
apšviestas ir visas slidus daik
tas atrodė, lyg iš tamsaus me
talo. Staiga jis „paspaudė“ ir 
dideliu greičiu nuskrido į ry
tus.

Be šių smulkiai reportuotų 
yra dar visa eilė kitų, matytų 
arti Buffalo, tarp Aliaskęs ir 
Japonijos, skrendant iš Hava
jų į Amerikos pusę ir kt.

Nežiūrint tos gausybės rim
tų pranešimų, paremtų šimtų 
liudininkų parašais, karo avia
cijos vadovybė į spaudos pri
mygtinus klausinėjimus atsa
ko: „Jokių tyrinėjimų nėra da
roma. Skraidančios lėkštės pa 
prastai neegzistuoja“.

• • •
Autorius Keyhoe daro tokią 

išvadą:
1. Lėkštės yra tarpplanetari 

niai lėktuvai. Arba,
2. Jie yra nepaprastai aukš

tos greitybės ir tolimo skridi
mo išradimai, slaptai pagamin
ti kur nors mūsų žemėje.

Aš tikiu, ssilko Keyhoe, kad 
admirolas Bosler ir kap. Fahr
ney sakė tiesą. Negalima pri 
leisti, kad Amerikos karo va
dovybė rizikuotų piliečių gy
vybe, leisdama daryti bandy- 

i mus viršum tirštai apgyventų 
■ vietų. Be to, tas neįtikėtinas 

greitis ir aukštumas bei paskli 
dimas po visą pasaulį daro neti 
ketina, kad tai būtų žmonių 
rankomis gamintas pabūklas.

(Bus daugiau)
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Literatūrinėmis temomis
RAŠO HENRIKAS NAGYS.

savo straipsnyje: „Deja šauks
mas pavėluotas. Pozicijos už
imtos. Jūsų priešas yra kietas, 
pasiryžęs atlaikyti visus puoli
mus“ . Ką gi, jei tai būtų kari
nės telegramos tekstas, būtų 
viskas tvarkoj. Bet čia kalba
ma apie literatūrą. Čia kalba
ma apie žmogaus dvasinės kū
rybos įvertinimą. Ar tikrai ne 
tiesą kalbėjo (kritikas Petravi
čius tvirtindamas, kad „vieną 
kartą įkėlęs koją, netrukus jis 
atsisės už stalo ir pradės šeimi
ninkauti, nesiskaitydamas su 
tikraisiais šeimininkais“?

Ir baigiant šią liūdną pastrai 
pą, reikia dar priminti J. Ne
vardauskui, kad ne jisai a s m e 
n i š k a i turi „okupuoti“ rašy 
tojo kėdę, bet jo k ū r y b a tu
ri būti verta tokio išaukštini
mo. Ne jo pavardė yra menka
vertė (kaip jisai nusiskundžia 
savam straipsny), bet jo rašo
mieji dalykai. Sutinkame su 
jo tvirtinimu: „Daug pašauk
tų, bet maža išrinktų“. Dar 
daugiau : Deja, yra ir visai ne
pašauktų, kurie triukšmingai 
veržiasi į jiems nepriklausan
čias vietas.

Jeigu tai būtų vienintelis at
sitikimas, būtų buvę jį galima 
praleisti ir negirdomis. Kiek
vienas sveikos nuovokos žmo
gus panašų pasisakymą tikrai 
permatė ir jį tinkamai įvertino. 
Tačiau, kai tokie^reiškiniai ima 
kartotis, jų nepaminėti negali
ma. Spauda nėra privataus po 
pieriaus lakštai, į kuriuos gali
ma rašyti, bet ką.

Apie kritiką ir recenzijas.
Jeigu gerai savo amatą pa

žįstąs mėsininkas imtų staiga 
statybos žurnale aiškinti archi
tektams kokiu būdu planuoti 
pastatus ir įrodinėti jiems, kad 
jie ligi šiol klaidingai elgęsi, 
pradėdami namus statyti nuo 
pamatų o ne nuo stogo gegnių, 
kiekvienas lengvai gali įsivaiz
duoti koks triukšmas kiltų. 
Tuo tarpu, kai elementariausių 
literatūrinės teorijos ir literatu 
rinės kritikos žinių neturintys 
piliečiai užverčia laikraščius 
skystomis ir diletantiškomis, 
savo gerų draugų arba giminių 
knygeles į padanges iškelian
čiomis „kritikomis“, mūsų re
dakcijos dėl to perdaug galvų 
nelaužo. Ir, nedudk Dieve, jei 
gu tokiam kritikui pabandysi 
nurodyti jo nesąmones ! Jisai 
bematant tave apkaltins visom 
septyniom didžiosiomis nuodė
mėmis ir dar pareikš, kad nėra 
nieko bjauresnio, kaip literatū
rą studijavusiam žmogui rašyti 
apie literatūrą, štai „Naujie
nose“ (Nr. 217) tokią nuos
tabią mintį sviedė kaukėtas 
Varnauskas, o šiame laikrašty
je (Nr. 37—38) jam paklus
niai akomponavo ir tūlas Mal 
deikis. Anot jų „negera kai po 
etas pavirsta kritiku“. Nepa-

2.
Apie pozicijų okupavimą.
Kad ankščiau parašyti saki

niai nėra be pagrindo, įrodo ne 
seniai šiame laikraštyje (Žiūr. 
„N. L. Nr. 38) atspausdintas 
vieno autoriaus viešas pykčio 
žaibas, sviestas į kūrybos kri
tikus. Tokios rūšies polemika 
yra, švelniai kalbant, literatū
riniame gyvenime neįprasta. 
Gaila, kad apie tai reikia iš vi
so rašyti, nes tai yra asmeninės 
žmogaus kultūros klausimas. 
Tačiau, J. Nevardausko patiek 
tos tezės tikrai vertos dėmesio.

Vertos dėmesio todėl kad jo 
se išsakyta visų į jį panašių ra- 
šinėjančiųjų pažiūra į literatū
rinius klausimus. Jau anksčiau 
Nevėžio Juozas lygiai 
tokiu pat įžuliu tonu buvo pa
skelbęs šiame laikraštyje visą 
eilę panašių nesusipratimų 
apie literatūrą. Taigi, čia esa
ma gana piktos epidmijos ku
rios praleisti tylomis negalima. 
Štai mirięto J. Nevardausko 
bendrą literatūrinę nuovoką la
bai vaizdžiai apibūdina jo pri
skyrimas kritikos žurnalistinėn 
sritin ir nenusivokimas apie 
svarbų kūrėjo psichinės struktū 
ros klausimą (kurį iškėlė jo 
knygą teisingai įvertinęs Pelė
nas), nes J. Nevardauskas ban 
do kūrybą palyginti su tilto ar 
namo konstrukcija (tikrai anot 
jo paties „Dieve, apsaugok“ !). 
Lygiai nesuprantamas jo paci- 
tavimas Bern. Brazdžionio gry 
nai eksperimentinėje plotmėje 
išliekančio posmelio, kad tokiu 
būdu pateisintų savosios kny
gos eilėdarines klaidas. Yra 
skirtumas tarp sąmoningos pa
stangos ir paprasčiausio nesu
gebėjimo ! Be to, teneužmirš- 
ta J. Nevardauskas, kad Braz
džionis yra jau prieš „Sveti
mus Kalnus“ išleidęs visą eilę 
mūsų poezijos viršūnėje mini
mų rinkinių, tuo tarpu J. Ne
vardausko kūryba nieko bend
ro su literatūra neturi. Verta 
jam prisiminti, taip pat, kad ji
sai pats save pasivadino „jau
nu kūrėju“, — to vardo jam 
nė vienas jo knygą vertinusių 
nėra suteikęs. Jis kaltina juos, 
kad jie slapyvardėmis pįrisiden 
gę (tiesą sakant tai nėra pagir
tinas įprotis) jį norį išmelsti iš 
jo „užimtų pozicijų“. Kadangi 
šio straipsnio autorius nėra sla 
pyvardėtas, norėtųsi nuošir
džiai pasakyti J. Nevardauskui, 
jis be reikalo braunasi su sava 
kūryba literatūron, nes jo „Už 
rūstinti Dievai“ pakankamai 
aiškiai net eiliniam skaitytojui 
įrodo, jog tos knygos autorius 
jokio literatūrinio talento ne
turi. Eilėraščių rinkiny norė
tųsi, mažų mažiausia, matyti 
taisyklingą lietuvių kalbą ir su 
gebėjimą naudotis pagrindinė
mis poetinėmis ir stilistinėmis 
priemonėmis. Tiktai šypsnį iš
šaukia jo narsus pareiškimas

Mirė Bernard SHAW
Vėlinių dieną, 1950 m. lap

kričio 2 d., naktį, Anglijoje, 
Ayott St. Larence mirė garsu
sis naujųjų laikų dramaturgas 
rašytojas George Bernard 
Shaw, sulaukęs 94 m. amžiaus.

Jis yra gimęs 1856 metais 
Dubline. Buvo liudininkas da 
bar jau užmirštojo Krymo ka
ro. Buvęs atomo skaldymo am 
žiaus liudininku, jis toĮkiu bū
du yra liudininkas viso šimtme
čio civilizacijos pažangos, dide
lio ir žymaus žmonijos istori
jos gabalo stebtojas, išgyve
nęs daug literatūrinių srovių, 
daug patyręs, daug permintijęs 
ir pats daug kūręs, ir nuėjęs į 
kapą ne be savo įtakos pėdsa
kų.

Būtų tikriausiai išgyvenęs 
visą šimtmetį, jeigu ne nelaimė.

žįstu šių abiejų kritikų, bet jei 
gu jie nusiimtų savo kaukes, 
gal gi paaiškėtų, kad ir jie be
rašą? Dar daugiau: gal net 
viena kita nelemta giminystė 
iškiltų viešumon ir tada jų ko
vos tikslai išryškėtų? Jeigu jie 
būtų domėjęsi mūstį literatūri
niu gyvenimu, jiems, tikriau
sia, būtų paaiškėję, kad mūsų 
kritikoje, išskyrus kelis ’profe
sionalus (prof. Ambrazevi
čius), visi kritikai buvo ir te
bėra patys rašytojai. Taip bu
vo Nepriklausomybės metu, 
taip yra ir šiandien. Kiekvienu 
atveju, atrpdo, geriau, 'kad li
teratūrą pažįstantys ir ją stu
dijavę žmonės rašo kritikas ir 
recenzijas, negu pretenzingi ne 
mokšos. Tada neatsitiks tokių 
nelaimų, kaip štai mūsų kriti
kui Maldeikiui nutiko, kai jisai 
pacitavo savo recenziįoje du pa 
čius silpniausius Rdkšos eilė
raščius, pristatydamas juos 
skaitytojams kaip originalius 
ir naujus. Deja, šiandien skai
tytoją sunku apgauti, nes jis 
pastaraisiais metais aiškiai pa
rodė savo literatūrinį subren
dimą. (Tai įrodo pav. mūsų ge 
rųjų rašytojų knygų tiražai ir 
papildomos laidos, o taip pat ir 
mūsų skaitytojų įseigta tremty 
viena literatūrinių premijų). 
Meninę kūrybą vertinąs žmo
gus turi mažų mažiausia, įsi
gyti pagrindines teorines ži
nias, reikalingas tokiam verti
nimui. Liaupsinimas yra sli
dus reikalas. Objektyviai ver
tinti, reiškia pasakyti aiškiai ir 
atvirai tiesą apie vertinamojo 
kūrinio meninę vertę, nors toji 
tiesa kartais ir būtų skaudi. Tai 
yra kritikos pirminis etinis rei 
kalavimas, nes\kritikas turi bū 
ti atsakingas už savo pasakytą 
žodį. Meninė tiesa yra tiktai 
viena, ir nieko nepadės, kad ir 
triukšmingiausia reklama, raš- 
tininkijai, (kuri nieko neverta. 
Praeis keli metai ir bus labai 
aišku, kuris recenzentas arba 
kritikas yra kalbėjęs tiesą.

Bus daugiau.

Vaikščiodamas savo sode po 
lietaus, jis paslydo ir nusilaužė 
koją. Buvo paguldytas į ligo
ninę, gydomas, bet fizinės ne
laimės parblokštas organizmas 
jau neatlaikė. Paskutinėmis va 
landomis žinomąjai Lady As
tor, kuri ligi mirties buvo prie 
jo lovos, jis passikundė: „O, 
Nancy, aš noriu miego. . .“ Ir 
Vėlinių dieną užmigo amžinuo 
ju miegu.

Parašęs daugybę (apie 50) 
dramatinių kūrinių ir pats vai
dinęs visą gyvenimą aštriu žo
džiu, sodriu pasakymu, jis ir 
mirdamas tartum vaidino.

Visas minties pasaulis jį be
veik šimtmetį stebėjo, sekė jo 
kiekvieną pajudėjimą. Jis tai 
žinojo ir nevengė progų kiek
vienu metu pasisakyti. Garsi 
buvo ir jo gyvenamųjų namų 
vieta, kuri turėjo ir savo vardą 
— „Shaw kampas“ — „Shaw's 
Corner“.

Vegetaras, nerūkąs ir nege
riąs, Shaw dažnai gaudavo ko
munisto ir ateisto vardą. Ta
čiau paskutinėmis gyvenimo va 
landomis jį atlankė anglikonų 
bažnyčios kunigas, pasimeldęs 
už jį jis pasakęs: „Klaidinga sa 
kyti, kad jis buvo" ateistas. Jis 
gyveno Dievuje“.

Didelis mintytojas, B. Shaw 
rašė daugiausia socialinėmis 
spalvomis persunktus dramati
nius kūrinius ir gavo „Europos 
dramaturgijos karaliaus“ titu
lą. Pasauly nėra žymesnės see 
nos, kurioje nebūtų pastatyti 
jo „Pygmelionas“, „Candida“ 
ir kiti veikalai.

Ir lietuvių scena matė ne vie 
ną B. Shaw veikalą.

Savo veikaluose B. Shaw pla 
kė visokias, jo požiūriu, nege
roves. Kandžia ligi skaudomo 
satyra jis ypač plakė Anglijos 
socialinę santvarką ir veidmai
niavimą. Teigiama, kad B. 
Shaw yra paruošęs . Anglijos 
politinį - socialinį perversmą, 
atvedusį į valdžią darbiečius su 
jų daromomis reformomis.

Savotiškas Anglijos gyveni
mas, jo sąlygos, išlaikiusios 
ligi šių laikų luominę struktū
rą, su lordais viršūnėje, yra la
bai savaimingas ir mumą^lietu- 
viams, gyvenantiems naujoviš
komis nuotaikomis, kurios žy- ją, bent Anglijoje sudariusį sa 
mi mūsų laisvės ir lygybės prin 
cipų vertinimą ir jo nešimą į 
realų gyvenimą, mums nėra vi
sai suprantamos, — todėl ir B. 
Shaw komunizmas gali būti 
kreivai suprastas, kaip savo me 
tu jį buvo supratęs ir garsusis 
prancūzų rašytojas Andre Gi
de. Kaip atrodo, B. Shaw dau
giau buvo pasireiškęs politinė
je, teorinėje, ne social ekonomi 
nėję, ne praktinėje srity mes 
gerai žinome, kad dažnai teori
ja nuo praktikos skiriasi, kaip 
dangus nuo žemės. Ateitis tik
tai išryškins šiuos B. Shaw nu
sistatymus.

Po Pabaltiečių koncerto, įvy 
kusio spalio 28 d. Montivalio 
Plateau salėje, Montrealio ra
dio stotis pakvietė Lietuvos 
operos solistę Elzbietą Karde
lienę ir pianistą Kazimierą 
Smilgevičių Kūčių dieną duoti 
per Montrealio radijo stotį lie
tuviuką radijo transliaciją, o 
komnetarus jai paruošti p. Ire
ną Kemežytę - LuĮkoševičienę. 
Bus pavaizduota, kaip lietuviai 
savo tėvynėje praleidžia Kū
čias.

BALETO ARTISTŲ PASISE 
KIMAI BOSTONE

So. Bostone apsigyvenę Lie
tuvos baleto artistai Liepinas ir 
Babuškinaitė - Vasiliauskienė, 
lydimi Lietuvos konservatori
jos profesorės S. Paleček - Le
vickienės, spalio 22 d. davė 
koncertą, kuris surinko nemažą 
salę žiūrovų, kurių tarpe buvo 
daug amerikonų.

Po (koncerto mūsų meninin
kus pakvietė Bostono konservą 
torijos direktorius. Be to, lap 
kričio 11 dieną jie pakviesti da 
lyvauti estų, latvių, lietuvių fes 
tivalyje.

S. Paleček - Levickienė, be 
to, dirba keturiose baleto stu
dijose ir duoda privačiai forte
pijono pamokas.

RENKA LIETUVOS ISTO
RIJAI MEDŽIAGĄ

Lietuvos istorijos prof. Z. 
Ivinskis jau antri metai gyvena 
Romoje ir Vatikano archivuo- 
se renka Lietuvos istorijai me
džiagą, kurios yra radęs gana 
daug.

VAIKŲ TEATRAS 
ČIKAGOJE

Gruodžio 2 ir 3 dienomis 
Čikagoje buvo pastatyta vai- 
|kams Viktoro jšimaičio insceni
zuota lietuvių pasaka „Devyni 
broliai ir sesuo Elenutė“. Spėk 
takliui šokius ruošia Eidrigevi-

Visas pasaulis jį žino ir da
bar palydi į kapus, kaip didelį 
dramaturgijoj didelį žodžio ir 
minties meisterį, didelį rašyto-

KULTŪR LV 1KA
KŪČIŲ DIENA BUS LIETUVIŠKA RADIO TRANSLIA

CIJA
čiūtė - Sprindienė, dekoracijas 
— dail. Vijeikis, režisuoja St. 
Pilka.

MIRĖ POETAS DAGILĖLIS
Lietuvoje rugsėjo 8 d. miręs 

savo metu buvęs žinomas liau
dies poetas Dagilėlis — kun. 
Mykolas Šeižys, jjimęs 1874 m. 
rugsėjo 4 d. šykštuolių kaime, 
Joniškėlio vai.

ROMOS ANSAMBLIS 
AMERIKOJE

Garsus Virtuosi di Roma ita 
lų muzikinis ansamblis atvyko 
Amerikon koncertuoti. Tiki
masi, kad jis iš JAV atvyks 
Kanadon.
SUGRįŽO Iš, KONCERTŲ

Daininkės Irena ir Laimutė 
Ivaškevičiūtės sugrįžo iš JAV, 
kame turėjo eilę koncertų New 
Yorke, N. Jersey. Koncertuo
se jos turėjo gražaus pasiseki
mo.

IŠPRIEVARTAUTAS 
MENININKAS.

Gavęs iš okupantų „TSRS 
liaudeis artisto“ titulą Lietu
vos operos premjeras Kipras 
Petrauskas, žinoma turėjo pa
dėkoti „geradariams“, bet ta 
jo padėka yra originalus išprie 
vartavimo, su visais ,„sovieti- 
nijais“ duomenimis dokumen
tas. K. Petrauskas rašo:

„Džiugu dar ir tai,, kad ma 
np darbo vertinimas, sutei
kiant man TSRS liaudies artis
to vardą, įvyko būtent dabar, 
kada visa mūsų respublika, visi 
dirbantieji entuziastingai ruo
šiasi sutikti dešimtmečio jubi
liejų, kada visuotinis pakilimas 
reiškiasi kiekviename kūrybi
nio darbo bare.

Esu dėkingas Partijai ir Vy 
riausybei už didžiulį įvertini
mą. Mano nuoširdžiausias troš 
kimas — toliau dirbti pamiltą
jį operos scenos darbą, perteik 
ti savo žinias ir ilgametį paty
rimą naujoms, augančioms ope 
rinėms jėgoms, mūsų šauniam 
jaunimui, kuriam tarybinė sant 
varka atvėrė plačiausius gali
mumus ugdyti savo talentus, 
įgyvendinti gražiausius kūrybi 
nius polėkius, dirbti, kurti mū
sų visų motinai — liaudžiai.

Šiandieną, kada naujo karo 
kurstytojai siekia vėl padegti 
—taikaus pasaulio pastatą, 
mes turime dar npoširdžiau, su 
dar didesne kūrybine ugnimi 
savo kasdieniniame darbe ko
voti už taiką, tapti ryžtingais 
taikos tribunals* *.

Tai būdingas visų SSRS 
prievartaujamųjų trafaretinis 
pasisakymas. Keista tiktai, 
kad dar nesuminėtas „visų pa
saulio tautų tėvas, mokytojas 
ir vadas draugas Stalinas“. 
Tai gi turi būti kaip Amen po 
teriuose.

vo epochą), turėjusį daug priešų 
ir daug šalininkų. Aukštai in- 
telektuališkos jo dramos, pla
čiai publikai mažai prieinamos. 
Todėl ir jo populiarumas ma
sėse nėra didelis. Jis pervers
mą darė intelektualų sluogs- 
niuose, kurie jau spėjo jo min
tis transponuoti ir išnešti į po
litinę areną.

Nors B. Shaw mirė, bet jo 
mintys dar ilgai bus visos min
tijančios žmonijos sverstymų 
ir permintijimų objektas. Kaip 
sakoma: „Idėjos, jei didžios, 
nemiršta kaip žmonės“.

(jk).

JTO vertėjai
apsi-
New
Kad

Eilinis pasaulietis, nežiūrint kas jis bebūtų, gali 
lankyti Jungtinių Tautų būstinėje Lake Success prie 
York ir čia niekeno netrukdomas sekti JTO posėdžius, 
toje 60 tautų mišrainėje būtų Inegviau susigaudyti, yra pri
pažintos penkios oficialiosios kalbos. Norintiems JTO dar
bais pasidomėti, būtina mokėti vieną iš oficialiųjų kalbų. To 
liau jau viskas yra labai paprasta: paėmus prie kiekvienos kė
dės viela pritvirtintas ausines, nusistatyti pageidaujamą kal
bą ir žiūrėti sveikam į neaiškiausiai ^kečeriojantį kalbėtoją, 
bet ausin ateinantį švariausią vertimą. Viso to idelaus su
tvarkymo didžiausi kaltininkai yra paprasti specialistai, įren
gę girdėjimo įtaisus ir kalbėtojai, aktoriai, kitaip dar vertė
jais vadinami. Kaip „Saturday Evening Post“ aprašo, JTO 
vertėjams priklauso vienas iš kvailiausių darbų tautų bendra
darbiavimo sesijose. Dažnu atveju patransliavus Višinskio 
(240 žodžių per minutę) kalbą, vertėjas apleidžia vienutę 

svyruodamas su pirmiausiu noru pakišti svaigstančią galvą 
po šalto vandens srove.

Pagal oficialiąsias anglų, prancūzų, rusų, ispanų ir ki
niečių 'kalbas, posėdžių salėje yra įrengtos penkios būdelės. 
Kiekvienoje iš tų būdelių sėdi po vertėją, kuris per stiklinį 
langą matydamas visą salę ir sekdamas kalbėtoją ausinėse 
girdi jo žodžius. Jo pareiga sakomą kalbą tučtuojau išversti 
į vieną iš penkių kalbų ir perduoti į čia pat kabantį mikrofo
ną. Kai kas teigia, kad šiam darbui pasišventę žmonės turi 
turėti dvigubą galvą arba mažiausiai dvigubus smegenis. 
Vienaip ar kitaip čia reikalaujama nepaprastos orientacijos, 
aukšto išsilavinimo ir naudojamų kalbų visišką mokėjimą.

Einant prie pačių vertėjų, kaipo pavyzdžiu tenka imti 23 
metų prancūzą Jean F. Rozan. žiūrint į jį iš salės, atrodo, 
jaunikaitis ramiausiai ilsisi, ranka parėmęs galvą laišką rašo, 
pastebėjęs salėje pažįstamą, viena akim mirkteli, skaito kai
mynės laiškutį arba pažiūrėjęs į laikrodį tingiai pasirąžo. 
O vis dėlto tuo pačiu metu jis sąžiningiausiai vertėjauja ir 

salėje klausantieji ausinėse.girdi taisyklingą prancūzų kalbą. 
Iš jo praeities žinotina, kad būdamas 13 metų vaikėzas jau 
organizavo pogrindinį pasipriešinimą prieš vokiečius, turė
damas 18 m. buvo tankų kapitonas Afrikoje, o po metų lai
mėjo Legion d'Honneur.

Vertėja Ina Telberg, sociologijos daktarė, tikra Vakari
nio ir Rytinio pasaųjių kultūros žinovė. Gimus tėvo švedo ir 
motinos rusės šeimoje Rusijoje.. Ji yra gyvenusi Sibire, Mon 
golijoje, Korėjoje, Japonijoje, Indijoje, Vokietijoje, Anglijo
je, Prancūzijoje, JŠvedijoje ir Amerikoje. Jos teigimu, esanti 
kinietė, bet prašanti neklausti, iš kur.

Beveik pusė vertėjų yra rusų kilmės, kurių daugumą 
sudaro senieji emigrantai arba jų vaikai. Tam priežastimi 
buvęs bolševizmas, kuris išprievartavo daugiausia intelektu
alus apleisti savo tėvynę, o antra, visos geresnės imperinės 
Rusijos šeimos mokino savo vaikus keleto kalbų.

Toliau dirstelime į vertėjų tarnybos direktorių George 
Rabinovič. Jo tėvas buvęs turtingas rusų pirklys. Jis pats 
gimęs Vokietijoje, augęs Rusijoje ir Šveicarijoje. Paskiau 
gyvenęs Australijoje, Prancūzijoje ir Italijoje. Su motina 
kalbėjęs rusiškai, vokiškai, prancūziškai ir angliškai. Su tė
vu rusiškai, su savo mokytojomis naudojęs vokiečių, prancū
zų ir anglų kalbas. Jo teigimu įkalbos jam nesudaro jokios 
problemos. Tai nepaprasto takto ir išsiauklėjimo asmuo. Ra
binovič akivaizdoje jokia moteris neišdrįs užsirūkyti, o ne
prašytas sxecias bus taip maloniai ir mandagiai išprašytas 
už durų, kad tik už kelių mylių atsikvošės, buvęs išmestas, 
kaip nereikalingas padaras. Per 48 metus jis yra tiek daug 
kraštų apkeliavęs, kad vienu atsikvėpimu gali pasakyti 24 
vardus, įskaitant Egiptą, Argentiną, Islandiją. Jis yra vie
nintelis senosios mokyklos JTO diplomatinis vertėjas. Prieš 
28 metus pradėjęs dirbti Tautų S-gos, Tarptautinėje Darbo 
įstaigoje, per 18 metų jis buvo beveik nuolatinėje kelionėje 
tarp Ženevos ir keturių kontinentų.

Daugumas vertėjų yra baigę įvairius universitetu?, o 
maždaug vienas trečdalis turi doktoratus. Jų tarpe yra vie
nas mokslininkas ir tikrasis kalbų specialistas, 48 m., George 
Margouliesx Jis yra vienas iš pasaulyje žymiausių Kinįįes 
literatūros žinovų; jo knygų yra dažnoje Europos bibliote
koje. JTO jis yra vienintelis mokąs visas penkias oficialias 

kalbas. Privačiame gyvenime jis esąs daugiausia užsidaręs. 
Įt draugų pašiepimus mesti vienišą gyvenimą, jis visuomet at
sako gudriu, linksmu sąmojum. Jo didžiausias išlaidas suda
ro neturtingų studentų šeipimas. Pasakojama, kad jis glpbo- 
jąs net ištisas studentų šeimas.

JTO vertėjų tarpe yra kompozitorių, inžinierių, sofis
tikų, namų šeimininkų, advokatų, kosmetikos pardavėjų, ma
šininkių, buv. Amerikos vice konsulu ir per 50 kitų profesijų.

Auguste Berg, kuris atstovauja ispanų, prancūzų ir ang 
lų kalbas, 13 metų buvo misionieriumi Madagaskare ir skel
bė savo Naujos Minties religiją.

Gražios išvaizdos, niekuomet nepavargstanti 24 m. Stel
la Dolgun visą laisvalaikį praleidžia studijuodama aktoriaus 
meną. Jos pirmosios svajonės apie teatrą užsimezgė Mask
voje, kuomet turdama 8 m. amžiaus sutiko didįjėį Konstanti
ną Stanislavskį. Jos tėvai gyveno netoli nuo Stanislavskio 
Maskvos Meno teatro, todėl mažoji Stella, nebodama mamos 
draudimo, lankė dramos studiją ir dalyvavo įvairiuose pasta
tymuose. Karo metu susipažino su anglų lakūnu ir už jo 
ištekėjo, bet tik tuomet tesusiprato, kad negalės išvykti už
sienin. Čia įsikišo britų ambasadorius A. C. Kirr, asmeniškai 
apsilnakęs pas patį Staliną ir iš jo vis dėl to išgavęs leidimą 
jaunąjai rusaitei išvažiuoti.

Keletas vertėjų yra klię iš garsių šeimų, turėjusių įta
kos pasauliniuose įvykiuose. Malonus, gyvas ir inteligentiš
kas Chang Hsueh-tseng, vienas iš devynių, kiniečių grupės 
asmenų, turėjęs aukštą vietą Chang šeimai valdant Mandžiū- 
riją. Jis yra sūnus Chang Tso-lin, kurį per pasikėsinimą ja
ponams nužudžius, buvo iššauktas Mandžiūrijos incidentas. 
Čia yra du rusai, kurie, jei ne revoliucija, būtų galėję prin
cais vadintis. Vienjas šviesiaplaukis George Vasilčikov, ka
rališką giminę siejančios šeimos sūnus, kitas Nochol Orlov, 
56 metų vertėjų šefas. Pastarasis paeina iš Grigoryj Orlov, 
vieno iš keturių žiauriųjų brolių, kurie 1762 m. pagelbėjo 
sostan atsisėsti Katarinai Didžiąjai.

Viso JTO yra 67 vertėjai, nuo 23 iki 61 m. amžiaus. Jų 
tarpe 15 moterų. Be jokių valstybinių atgįkaitymų, jų atlygi
nimas ribojasi $ 6.000 — 10.000 metams. Be to įvairios JTO 
delegacijos, vykdamos į .užsienius imasi savo vertjus, ku
riems tokios progos sudaro ma’onias ekskursijas.
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Mokslo naujienos
Susektas naujas vaistas nuo džiovos.

Žmogaus virškinimp kanalas 
turi daug liaukų, kurios gami
na virškinamąsias sultis. Virš
kinamosios sultys tačiau yra ne 
tiktai virškinimo, bet ir apsau
gos priemonė nuo bakterijų, 
kurios per burną su maistu pa- laboratorijas, kuriose iš paskers 
tenka į vidurius ištisais milio- 
nais.

I. tai Amerikos gydytojų 
draugijos vedėjai atkreipė dė
mesį ir ėmė tyrinėti gydomąją 
tų liaukų sulčių reikšmę. Ir 
paaiškėjo įdomus faktas.

Biologai ir gydytojai žino, 
kad žmogaus ir kitų gyvių 
((kiaulių, karvių, avių irtt.) virš 
kinimo k-le yra liaukų, kurios 
gamina produktus, vadinamus 
virškinamaisiais enzymais. Bal 
tymams virškinti skrandis ga
mina Pepsiną, kasa — Tripsi- 
ną, žarnos Eripsiną. Šitie trys 
enzymai, kol maistas pereina 
per skrandį ir žarnas, suvirški
na baltymines maisto medžia
gas.

Pasirodo, kad viena šitų tri
jų psinų — Tripsinas, kurio 
gausiai gamina liauka, vadina
ma kasa — penereas, gulinti po 
Skrandžiu ir savo gaminį (pan 
creatiną) atiduodanti tulžinei 
žarnai (duodenum), — Trip
sinas ne tiktai virškina balty
mus, bet ir užmuša į žarnas pa

tekusias džiovos bakterijas, ku
rios sukelia džiovos ligą.

Todėl dabar tripsinas jau 
naudojamas kaip vaistas nuo 
džiovos. Gyvulių skerdyklos 
kai kur jau yra jkūrusios savo

tųjų gyvulių kasų gaminamas 
naujas vaistas nuo džiovos. Tei 
giama, kad vaistas gerai gy
dąs.

Aparatas fotografuoti jūros 
gilumas.

Amerikos karo vadovybė 
susirūpinusi išradimais, kurie 
jai leistų greit ir gerai konku
ruoti priešą, b eko kita išrado 
naują aparatą fotografuoti jū
rų gilumas. Jūrų foto aparatas 
gali būti įleistas į jūrų gilumą, 
ten fotografuoti ir, pagal reika
lą, gali pats iškilti į vandens 
paviršių. Svarbu, kad juo ga
lima fotografuoti jutų gilumas.

Amerikos žmonės atėję iš 
Azijos.

Amerikos universtetių eks
pedicija šiemet tyrinėjo Alias
ką ir surinko labai daug arche
ologinės vertės dalykų, iš ku
rių jie nustato, kad į Ameriką 
žmonės atėję iš Azijos.

Įdomu, jog radiniy tarpe yra 
tokių, kurie Azijoje buvo var
tojami prieš dešimtį tūkstančių 
metų.

GYVIAI ARDO KATEDROS SIŪLO STERELIZUOTI IR 
KONTROLIUOTI

Amerikos gimdymo kontro
lės garbės pirmininkė Margarc 
ra Sanger, gavusi už veiklumą 
1.000 dolerių dovanų, pareiškė, 
kad juos sunaudos gimdymo 
kontrolės reikalams Japonijoje, 
nes japonės gimdančios be jo
kios atodairos ir tvarkos ir to
dėl gyvenančios labai sunkiai 
ir skurdžiai. Be to, ji pasisakė 
už įvedimą silpnapročių stere- 
lizacijos, nes, kaip žinoma, psi
chinis silpnumas persduioda iš 
kartos į kartą, o Sanger norin
ti, kad žmonija būtų sveiĮka. Ji 
dirbsianti žmogių veislei page
rinti.

NEAPSIGINA NUO 
MERGAIČIŲ

Pensilvanijos karo mokyklos 
viršininkas kreipėsi į policiją, 
kad ji padėtų mokyklai apsigin 
ti nuo mergaičių, kurios bū
riais susirenka prie mokyklos 
vartų ir vylioja kariūnus. . .

PABRANGO POPIERIUS
Ryšium su celiuliozės parei

kalavimu karo pramonei, paki
lo medienos kaina, todėl pa
brango popierius.

Kaip žinoma, Kanada yra po 
pieriaus gamybos ir eksporto 
kraštas. Apie1 90 procentų laik 
rašntio popieriaus iš Kanados 
įsiveža Amerika.

SIENAS
Paryžiuje yra susirūpinimo, 

kad garsiosios Notre Dame ka
tedros sienos irsta. Akmeni
nės jos sienos per tūlą laiką 
virs smėliu.

Tyrinėtojai nustatė, kad į ak 
menines Notre Dame sienas 
yra patekusių kažkokių gyvių, 
kurie suardo ir dulkėmis pa
verčia kietus jos sienų akme
nis. Blogiausia, kad apvalius 
vienus akmenis nuo kenkėjų, 
jie dar su didesniu įnirtimu pra 
deda naikinti kitus.

106 METŲ SENELĖ
Amerikos Danbury miestely 

šiomis dienomis
Rockwel atšventė 106 metų am 
žiaus sukaktuves.
Amerikos kare ji buvo slaugė. 
Senelė šiaip sveika, tiktai ne
prigirdi.

Karoliai arklio viduriuose.
Tula filadelfietė E. Gerhard 

buvo nuvažiavusi į ūkį aplan
kyti savo giminių. Ji norėjo 
susipažinti ir su ūkio arkliais. 
Bet vos E. Gerhard paglostė 

. arkliui kaklą, kaip jis, atsidė
kodamas, stipriomis lūpomis 
bandydamas pabučiuoti vieš
niai kaklą, pačiupo karolius ir 
visus 69, pirktus už *$.000 do
lerių, nurijo menkai tepagro- 
muliojęs. . . Tai buvo perlų ka 
roliai.

senelė Sara

Civiliniame

JTO vertėju pasidrayti yra labai sunku ir, kaip Rabi- 
novičius sako, neįmanoma būtų rasti visame pasaulyje 100, 
visas kvalifikacijas atitinkančių vertėjų. Neseniai jis turėjęs 
išvyką Paryžiun kur iš 350 prisistačiusių 'kalbų žinovų, jis 
radęs tik šešis tinkamus.

Tarptautinėje tarnyboje, kaip Rabinovičius teigia, ver
tėjas negali turėti jokio tautinio jausmo. Visų ginčų atveju 
jis turi išlikti visai nešališkas. Kartą viena delegacija, su vi
sais diplomatiniais apdailinimais, kalbėtojo buvo 
„žonglieriais ant įtemptos virvės“. Vertėjas tai 

. damas, o gal ir trumpindamas išvertė „klounai“.
* tikslumo jis buvo tuojau pavarytas.

Kitas apsirikimas buvęs daug švelnesnis.

pavadinta 
subendrin- 
Dėl to ne-

Tai įvyko 
1948 m. Paryžiuje. Rusų delegacijos kalbėtojas tarp kitko 
pasakė giliai mylįs Mrs. Roosevelt. Rusai nesuprato kodėl 
konferencijos dalyviai dėl to pasakymo pradėjo juoktis. Pas
kiau paaiškėjo, kad žodis meilė, anglų kalboje išreiškia gi
lesnę emociją, o pagal rusišką kalbą, angliškai išeina mėgstu 
arba tik gerbiu.

JTO vertėjas .turi būti ne tik tikslus, bet ir spalvingas. 
Vienas iš tokių yra lenkiškai rusiškoje šeimoje gimęs, 15 m. 
amžiaus turėdamas iš Rumunijos atvykęs Amerikon, dabar 
26 m., George Sherry. Jis taip puikiai imituoja Višinskį, kad 
radio klausytojai pradėjo rašyti grėsmingus laiškus reika
laudami pašalinti pavojingąjį komunistą.

Viena įtūžusi moteris iš New Jersey parašė aštrų laiš
ką JTO prezidentui, Carlos Romulo, reikalaudama atsakyti, 
ar tas kalbėtojas yra tikrai komunistas? Jis bent elgiasi kaip 
komunistas savo kalbose. Jai buvo atsakyta, kad JTO ver
tėjo darbas yra labai ponašus į ajetoria veikalą; jis turįs 
tinkamai interpretuoti atatirfkmą klbėtoją. Klausytojai gi 
turi susidaryti vaizdą, kad jie klauso rusų delegato.

Srerry taip puikiai imituoja Višinskį ir taip gerai per
duoda j' ožodžius a»gliškai, kad ponia Helen Hokinson, lan
kydamasi JTO ir viename iš poilsio kambarių stebėdama te
levizijos aparatą, kuris tuo metu perdavė Višinskio karo 
kurstytojų kaltinamąją kalbą, nustebusi sušuko: „Kaip nuos 
tabiai puikiai Višinskis kalba angliškai! Kad mūsų nors vie
nas atstovas galėtją taip puikiai kalbėti rusiškai, gal ir mes 
galėtume truputį kur nors laimėti“.

Sm. Meškuitis.

Mintimis po gražiąją 
Lietuvą

KAČERGINĖ — ZAPYŠKIS — KRIUKAI — ILGUVA — 
PLOKŠČIAI — SUDARGAS.

Kačerginė. Kurortas pasižy rekvizicijos raštelį. Bažnyčio- 
mi jaukia aplinkuma, teikian
čia ramaus ir gražaus poilsio. 
Tyras oras, sausa vieta gryno 
smėlio paplūdymiai, jauni pu
šynėliai, didelė aikštė geguži
nėms, teniso aikštė šokių pavi- 
lijonas, valtelėmis plaukymas 
Nemune, vilioja/kiekvieną. Va 
sarotojai čia rasdavo švarių Aa 
sarinių ir šaunią svetainę. Gra 
žus parkas ir tiesiog iš kalno iš 
tekąs upelis. Trečiame kilomet 
re nuo Kačerginės, Panemunė
mis vykstant Kauno link, yra 
garsus vienas gražaiusių ir ti- 
pingiausių Panemunės pilia
kalnių — Pyplių piliakalnis. 
Toliau už 5 km yra

Zapyškis. Miestelis. Jį pa
togiausia pasiekti garlaiviu. 
Taip pat galima ligi Kulautu
vos važiuoti autobusu, o nuo 
Kulautuvos per Nemuną keltis 
laiveliu. Miestelyje yra labai 
įdomios statybos dar senojo 
gotikos stiliaus bažnyčia. Kaip 
galima spręsti iš plytų formos, 
ji pastatyta XVI amž. Ir do
kumentai rodo, kad šią bažny
čią 1530 m. yra pastatęs Nau
garduko vaivada Povilas Sa
piega, Zapyškio dvaro savinin
kas. Spėjama, kad anksčiau 
čia buvusi kokia koplytėlė ir 
bažnyčia esanti pastatyta seno
vės lietuvių šventyklos vietoje, 
nes krikščionys dažnai bažny
čias statydavo tokiose vietose, 
į kurias žmonės iš seno rinkda
vosi savo religinių apeigų at
likti. Visa bažnyčia dvelkia se
nove : sienos storos, kai kur li
gi 1 m. storumo; plytos rankų 
darbo, vietomis perdėtos lauko 
akmenimis, planas iškraipytas, 
daug kur pastebimas nesimet- 
riškumas. Zakristija pastatyta 
jau bažnyčią pastačius. Sto
gas buvęs dar statesnis. Prieš 
kelerius metus jis yra perdeng 
tas naujomis čerpėmis. Prieš 
didžiąsias duris buvęs medinis 
pastatas, kuris buvo nugriau
tas 1921 m.

Viduje matome senus alto
riaus paveikslus. Marijos pa
veikslas, anot padavimo, prieš 
šimtą metų (1829 m.) labai di
delio Nemuno potvynio čia at
neštas. Paveikslas buvęs paleis 
tas Vilniuje, pririštas prie brie 
džio galvos ragų, prašant Die
vą apsaugoti kraštą nuo nepa
prasto potvynio. Vanduo šį pa 
veikslą ir atnešęs į Zapyškio 
bažnyčią. Iš čia paveikslas 
tris kart buvęs dandytas per 
kelti į kapų koplyčią, bet jis 
vis grįždavęs į senąją vietą. 
Ties vargonais pakabinta ir 
briedžio galva, ant kurio ragų 
paveikslas buvęs atneštas. Var 
goriai įdomūs, išpuošti origina
liomis šventųjų ątatulomis, ku
rios vargonams grojant judėda 
vusios. Tie vargonai — tai tik 
ras lietuvių namų darbo šedev
ras. Gražiai išsilaikiusi natū
ralaus didumo karaliaus Dovy
do figūra. Jis apsirengęs vi
durinių amžių rūbais, pasilen
kęs melstis grojo arfa. Greta 
du angelai, per mišias judina 
rankas ir skambina varpeliais. 
Vargonai buvo labai geros 
konstrukcijos, turėję 105 cinko 
dūdas. Per 1 Didįjį karą vokie 
čiai jas išvežė, palikdami tik 
X———■»

je į kairę nuo altoriaus netoli 
zakristijos durų, rodoma vie
ta, kur buvęs senovės lietuvių 
tikybos aukuras, „iš kurio Vy
tautas Perkūną išvaręs“. Gro 
teliai prie altoriaus apgraužti 
Napoleono kariuomenės arklių, 
nes jo kariuomenė čia visą n ak 
tj stovėjusi. Ant vienų spinte
lės durų išliko Napoleono kari
ninkų parašai su 1812-VI-24 
data. Bažnyčia beveik kas me
tai smarkiai nukenčia pavasarį

nuo Nemuno potvynių. Vanduo 
bažnyčioje sieke nuo grindų 
visą metrą ir daugiau. Dešinė
je prie įeinamųjų durų, yra žy 
mės, kiek kuriais melais didieji 
potvyniai buvo apsėmę bažny
čią. 'Į,domi bažnyčia ir iš oro: 
prieš duris yra paminjklinis kry 
žius, ant sienos ties altorium 
po mediniu stogeliu kabo sena 
medinė kančia.

spėja, kad čia buvęs garsusis 
Salynas, kur 1398 m. Vytautas 
susitikęs su kryžiuočiais. Kiti 
istorikai Salyno ieško ties Du
bysos žiotimis. Ties Riogliš- 
kiais į Nemuną įteka Ovos upe 
lis. Už 5 km pasiekiama aukš
tai iškilusi.

Žemoji Panemunė. Čia yra 
dvaras ir bažnytkaimis. Pato
giausias susisiekimas vykdavo 
garlaiviais. Iš įdomybių randa 
me bažnytėlę ir Nemuno lygu
moje prieš ją senkapį. Kibil- 
dos lauke yra prancūzkapis, o į 
vakarus nuo dvaro — piliakal
nis. Ž. Panemunėje yra stulpo

Riogliškiai. Čia senovėje 
ant kalno buvo lietuvių alkvie- 
tė. Pasakojama, kad ten sto
vėjusi ir deivės Rioglos statu
la. Riogliškių kaime buvo ras
ta akmeninių kirvukų, yra ak
mens sodybos liekanų ir VI — pavidalo akmuo. Pasakojama, 
VIII amž., senosios kultūros kad ant jo stovėjusios senovės 
senkapis. Nemune yra Riogliš lietuvių dievų statulos, 
kių sala. Kai kurie istorikai (Bus daugiau)

><K==^X===L_XK-._- IOC

Kiekvienas turi taupymo tikslą

PASIRUOŠKJME SAVARANKIŠKUMUI PER

CANADA SAVINGS BONDS
Šimtai tūkstančių iš visų gyvenimo sričių kanadiečių, pirkdami 
Canada Savings Bonds, reguliariai taupo dalį savo pajamų. Šios 
santaupos gali praversti skubaus reikalo atveju, nes Canada Savings 
Bonds galima kiekvienu metu kiekviename banke iškeisti į pinigus 

pilna jų nominaline verte su užaugusiais nuošimčiais.

Norėdami palengvinti šių bonų įsigijimą, pirkite Canada 
Savings Bonds per savo darbovietės Taupymo Planą. Taip pat 
galite įsigyti bonus per atstovybes bei per savo banką mokant iš 

karto ar dalimis.

5-ji laida parduodama dabar!

16 Woolworth Bldg.,

IEŠKAU DALININKO
pirkti tabako ūkiui. J. Aštraus 
kas 47 Galley Av. Toronto.

Tel. LA 6338.

k 1 -.-T-J4K,

BALTICKA
Lietuvis batsiuvį s.

Pataisymai ir užsakymai.
5355 Verdun Ave.» VERDUN 

Pel HE 4547 • ■

PORT ARTHUR,CAN.
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįstamų į Canadą, prašau kreiptis į 
mūsų įstaigą, kuri jau ilgas laikas, kaip tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taipj>at įvai
rių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės dokumentus ir laivams bilietus į įvairias 

pasaulio šalis.

PASIDARYKIM ATEITĮ BE RŪPESČIŲ — APSIDRAUSKIM ŠIANDIEN

Alb. NORKELIUNO AGENTŪROJE
MONTREAL E N T E R T R I S E S R E G ‘ D .

vienintelė lietuviška apdraudos agentūra, kuri draudžia nuo įvairiausių nelaimių, gaisrų, j 
susirgimų ir kt., patarnauja susidūrus su valdžios įstaigomis, pirkimais, dokumentų verti

mais statybai paskolomis ir tt. Skambinkite telefonu arba užeikite: 
Kasdien: Kasdien rytais iki 9 vai.
5505 13th Avė. Rosemcunt, Pirm., antrad. ir ketvirtad.
Montreal, Que Vakarais nuo 6 iki 10 vai.
Tel. AM. 0342*

Edmond COURCHESNE
Advokatas

CIVILINĖS IR KRIMINALINĖS BYLOS.
10 ST. JAMES ST. W., KAMB. 308

TEL. HA 4607 MONTREAL.

Edouard MONDOR
Notaras

10 ST. JAMES ST. W., KAM. 308.
TE L. LA 5022 MONTREAL.
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HAMILTON
HAMILTONO LBLOK 
PASILINKSMINIMAS.

Lapkričio mėn. 18 d., Hamil
tono LBLO Komitetas rumunų 
salėje, (20 Murray St. W.) ren 
gia linksmus šokius, kurių vi
sas pelnas bus paskirtas Tau
tos Fondui.

Visi Hamiltono lietuviai, pra 
šomi šį kilnų žingsnį paremti, 
gausiai atsilankant į šį pasi
linksminimą. Kbr.

IŠ HAMILTONO LMDT 
„AUKURAS1 VEIKLOS. 
Po pasisekusio parengimo š.

m. spalio mėn. 21 d., kuriame 
buvo suvaidinta vieno veiksmo 
iarsas ir po to, pravesti šokiai, 
artimiausis Hamiltono Dramos 
Teatro „Aukuras11 parengi; 
inas, bus lapkričio mėn. 25 d. 
žinomoj rumunų salėje. Ir šį 
kartą, bus suvaidintas naujas 
rnrsas — tai R. Spalio „Batai“, 
po kurio seks šokiai. Kbr. .

JUNGTINIŲ TAUTŲ DIENA MOKYKLOSE
London, Ont. Spalių 24-toji

— Jungtinių Tautų 5 metų gy
vavimo sukakties diena — pa
minėta plačiai visame pasauly 
Ja. Londone (Ont.j šios sukak 
ties prasmė bei reikšmė ypatin
gai panorėta pabrėžti ateities 
..artai — pradžios mokyklos 
mokiniams, kurių čia yra per 
15 tūkst. Taip pat ji ir visose 
uu|kštesnėse mokyklose ( Colle
giate j tinkamai ir įspūdingai pa 
žymėta. Central Collegiate 
u ventė dar ir išskirtinai paįvai
rinta. Mat čia mokosi nemaža 
įvairių tautų, ypač po paskuti
nio karo audrų atvykusių, jau- 

imas. Todėl Collegiato va- 
ovybė juos visus, kaip įvairių 
litų reprezentantus, išskyrė 

ir paminėjime sustatė prieš 
Jungtinių Tautų vėliavų rinki
nio lentą. Kiekvienas jų turė
jo ranka parodyti savo krašto 
vėliavą. Deja, kad jie visi ga
lėjo tai padaryti. Lietuviai, lat 
viai bei ufkrainiečiai nerado 
rinkinyje savo vėliavų. Lai
mingesni žvelgė į savo vėliavas 
landai, kiniečiai ir kt. Tiems, 

..urių tėvynės pavergtos, moks 
o, draugų buvo reiškiamos sim 

< atijos bei užuojauta, šiuos 
tautų reprezentantus išskyrė ir 
Londono spauda. „Free Press“ 
įdėjo jų nuotraukas, o prieraše 
šalia pavardės bei tautybės pri
dėjo ir būdingą išsireiškimą:

„. . . jų tėvynes prarijo komu
nizmas' 1.

Šių Collegiato kitataučių tar 
pe didžiausią grupę sudaro lie
tuviai. Jie visi yra. aukštesnėse 
ar baigiamojoje klasėje ir dau
gelis jų neblogai mokosi. Pa
vasarį, mokslo metams pasibai 
gus, vienas lietuvis už pažan
gumą gavo net atžymėjimą ir 
piniginę premiją. Visa tai ro
do, kad musų jaunimas trem
ties m-lose gayo gerą pagrin
dą, kad gali čia ne tik pavyti, 
bet ir pralenkti vietinius moki
nius.

Londono universitete yra 2 
lietuviai studentai. Latvių stu
dentų yra net penki, jugosla
vai 2. šie iš tremties studen
tai yra populiarūs kitų tarpe. 
Todėl 
pateko tarpt, studentų organi
zacijos dėka ir dar vienas 
tremties studentas čekas.

L. E-tas.
SUKŪRĖ ŠEIMĄ

Noranda, P. Q. Spalių mėn. 
29 d. Norandos anglų katalikų 
bažnyčioj susituokė Vincas Da 
raška su p-le Gene Katasano- 
vaite. Linkime jaunąjai porai 
gražaus šeimyninio gyvenimo. 
Tai jau penkta pora šiais me
tais Norandoje sukūrusi lietu
višką šeimą. S. J.

neseniai universitetan

iš

7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372

DĖMESIO
Viliasaliečiams ir apj’Iinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme.
Prekyba ir pataisymai.

PETE'S RADIO SERVICE

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

MES SUTEIK JAME JUMS

TEISINE - KALBINE PAGALBA
Tvarkome imigrac’jos, pilietybės, palik'mų bylas; su 
darome daibo, buto garant’jas, dokumentus, patvirtin
tus vertimus; tarpininkaujame nuosavybę perkant, pai 
duodant; atstovaujame įmonėse, įstaigose; teikiame viso
keriopą informaciją; giname Kanados ir kitų kraštų lie
tuvių interesus. Jums patarnavimus ai lieka teisininkai 
ir kalbininkai, studijavę An erikos bei Europos univer
sitetuose.

JONAS J. JUSKAITIS
/ 907 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada. Tel. PL 4880

VICTORIA 
f CLEANERS 
’ & DYERS Ct)

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIRE PICK-UP 

sm AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREALIS 2836 Allard

Mes valome ir dažome 
Įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
aps!austus nuo lietaus 
uždedami jiems “Drex”, 
kad neperleistų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdų.

Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir 
sunkius. Sutaisome rū
bus (iširimus), įsiuva
me sagas ir pan. Kiek
vienų orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na
mus.

Už mūsų atliktų darbų 
garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti T Kenmore 1135 

(galima pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. 1135
5OC1. XK- hK

Iš VANCOUVERIO GYVENIMO
gyvenimo rūpesčiais rečiau už
klysta mintis mūsų galvon pri
siminti gimines, draugus ir ar
timuosius, kurių sielas pašaukė 
Aukščiausiojo balsas į amžiny
bę, o kūną prislėgė žalia kapi
nių velėna.

Šiandien nei mes, nei mūsų 
artimieji negali uždegti žvaku
čių ant kapų mūsų artimųjų 
giminių, pažįstamų, kovotojų. 
Belieka tiktai susikaupimas. 
O emigracijoje mes begalime 
tiktai bažnyčiose paminėti 
brangius mūsų mirusius.

Tokios pamaldos buvo atlai
kytos ir St. Catharines lietuvių 
'kolonijos parapijoje. O už žu
vusius partizanus buvo atkal
bėta malda.

Vacius Venckus.

Tolimiausia nuo Europos Ka 
nados vieta yra Ramiojo van
denyno pakrantė, kurioje yra 
įsikūręs antras pagal dydį Ka
nados uostas Vancouver.

Uždengtas nuo šiaurinių šal
tų vėjų kalnais ir plaunamas 
šiltos Ramiojo vandenyno sro
vės, Vankouveris turi subtro
pinį klimatą, kuris mažai tepa
žįsta žiemas, o vasarą gali ma- 
lonėtis palmių pavėsiu. Gra
žus kraštas. O turtingas pui
kiu statybiniu mišku, kuris iš 
čia plauika ypač į Ameriką.

Lietuvių čia iš seniau gyve
na apie 200. O naujai atvyku
sių, gal, irgi apie tiek. Naujai 
atvykusieji gauna darbo p. K. 
Miniotos lentpjūvėje, vadina
moje „A & M. Sawmills“, kiti 
ligoninėse, treti miš(kų kirtime.

Kaikurie naujai atvykusieji 
jau spėjo įsigyti nuosavybes: 
ūkius, liamus, jau nekalbant 
apie senuosius emigrantus, ku
rie čia turi tvirtą ir pastovų ap 
sigyvenimą.

Deja, mūsų visuomeninė 
veikla gana sustingusi. Tam 
dalinai kenkia tai, kad dalis se
nųjų lietuvių, nuo depresijų lai 
kų, kuriais juos pasigavo komu 
nistinė propaganda, nesiderina 
eiti petys į petį su kitais lietu
viais, (kurie rūpinasi laisve, de
mokratija ir Lietuvos išlaisvini 
mo iš okupantų jungo reikalais. 
Jie negali įsivaizduoti, kad pro 
paganda nieko bendro neturi su 
komunistine tikrove, kurioje 
jie būtų pirmieji „liaudies prie
šai ir buržujai“, nes turi savo 
namus, automobilius ir tt.

Dvasiniais reikalais čia rū
pinasi kun. A. Tra&kevičius. 
Šventadieniais bažnytėlė skam 
ba lietuviškomis giesmėmis ir 
pamaldos užbaigiamos Tautos 
Himnu. Palaužta Nendrė.

VĖLINIŲ NAKTIS ST. 
CATHARINĖJ.

St. Catharines, Ont. — Už
imtiems kasdieniniais darbais ir

NAUJA ROUYN NORAN- 
DOS B-NĖS VALDYBA
Rouyn - Noranda, P. Q. Spa

lių mėn. 22 d. įvyko visuotinis 
bendruomenės susirinkimas, 
kuriame buvo išrinkta nauja 
valdyba. Į, valdybą išrinkti V. 
Gudelis — pirmininkas, J. Vyš 
niauskas-sekretorius ir A. Taut 
fkevičius — kasininkas. Į revi
zijos komisiją išrinkti V. Poce- 
vičius, J. Bušauskas ir K. But
kus.

Susirinkimo metu nutarta su 
rinkti aukų džiovininkui Arma
liui paremti. Aukas sutiko pa
rinkti veikli valdybos padėjėja 
ir talkininkė p. Ruslienė. Nau
josios valdybos_artimiausias už 
simojimas — surengti kariuo
menės šventės minėjimą. Lau
kime naujai valdybai, kad ir su 
mažėjusioj kolonijoj sėkmin
gos darbuotės. . ,S. J.

„PASIDAIRIUS PO TARYBŲ LIETUVĄ”. 
Prieš Ameriką

Iš pakartotinai gautos liepos 
mėn. pabaigos ir rugpjūčio 
mėn. vidurio lietuvių kalba 
spausdinamos tarybinės spau
dos skilčių matyti, kad bolševi
kų vedama priešamerikinė ak
cija dar labjau sustiprinta. Ne
galėdami išugdyti priešameri- 
(koniškų tendencijų suaugusių 
lietuvių tarpe, pradėjo ją vesti 
per mokyklas.

Kulia naktimis.
Busimojo karo ruošai, kurį, 

be abejo, bandys sukelti Sovie 
tų Sąjunga, labai reikalingos 
didesnės maisto produktų atsar 
gos. Pasėkoje to, šiais metais 
Lietuvoje bolševikų pareigūnai 
stengėsi ištraukti iš kolchozų 
kiek galima daugaiu grūdų. Su 
ypatinga partijos pareigūnų 
priežiūra visi javai buvo su
vežti į kolchozų klojimus, be 
atodairos iškuliami ir tuojau 
raudonosiomis gurguolėmis su 
vežti į valstybinius sandėlius, 
paliekant tik mažą jų kiekį sėk 
lai ir kolchozininkų reikalams.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

hattonat Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

SAV. M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie Verdun Avej arti naujosios lie

tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141
Atdara kasdien ir sekmadie niais po pamaldų.

į ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS į

i IMPERIAL AUTO COLLISSION į 
j G K E RAITI S, j
/ Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį J 
i spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iš namų ar iš su- J 
j gedimo vietos kasdien, išskyr us sekmadienius, nuo 8 vai. j

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

--------561 — KEEL ST. TORONTO, Ont.---------

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUO8ES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0894

M OK INKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyrių 
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui.

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

Quebec.

LIETUVIŠKA

BALDU KRAL1LVE
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME GATAVUS.PRIIMAME UŽSAKYMUS 
IR PATAISYMUS.

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

SAV. J. KA M I C HA I T I S. PATARIMAI VELTUI

Į KANADĄ ATVYKO 
LIETUVIŲ 

1950 m. spalių mėn. 11 d. 
išvykusių sąrašas:

1. Baliūnienė Ona
2. Baliūnas Klemensas
3. Baliūnas Vytautas
4. Baliūnas Vincas
5. Freimanas Fridrichas
6. Freimanienė Elena
7. Gečas Vaclovas
8. Gečas Zenonas
9. Grigas Juozas

10. Kežinaitis Vincas
11. Kežinaitis Pijus
12. Kežinaitis Agota
13. Mockus Antanas
14. Pranckevičius Stasys
15. Sakalauskas Vincas
16. Sakalauskienė Uršulė
17. Svecinas Mikas
18. Svecinienė Edita
19. Svecinas Mikas
20. Svecinas Tonia
21. Vizgirda Jonas
22. Vizgirdienė Marija
23. Janušaitė Ona,
24. Janušaitis Benjaminas
25. Janukaitienė Ona
26. Janukaitytė Ramunė
27. Fieras Antanas
28. Geležienė Anelė.
29. Jonauskas Robertas
30. Jonauskaitė Nijolė
31. Burzdienė Teresė
32. Burzdys Omer
33. Geležiūnas Monika
34. Geležiūnas Jonas
36. Kenstavičienė Jadvyga
37. Mikutaitis Jeronimas
38. Lapinskas Juozas
39. Wendelis Marta
40. Liūdžius Antanas
41. Liūdžiuvienė Marta
42. Baltrūnas Alfonsas
43. Baltrūnas Genovaitė.
Išvykusiųjų lietuvių į Kanadą 
1950 m. spalių mėn. 22 dieną 

sąrašas:
1. Motgabis Laimutis
2. Kybartas Juozas
3. Vaitkus Vytautas.

Kun. V. šarka.

Daugelyje Lietuvos vietų orga
nizuotas naktinis kūlimas. Kol- 
chozininkai turėjo vargti die
nas ir naktis, kol javai buvo iš 
kulti ir išgabenti.

Pripažįsta prekių trūkumą
Kalbėdamas apie biudžetą, 

okupuotos Lietuvos finansų 
„ministeris“ Drobnys pripaži
no didžiulius trūkumus LTSR 
dabartinėje prekyboje. Ilgą lai 
ką stigę prekių, kurios esan
čios būtinos žmonėms. 1950 m. 
patikrinus Tauragės apskrities 
parduotuves paaiškėję, kad 
40 proc. parduotuvių netuiėję 
tualetinio muilo ir skalbimo 
miltelių. Patikrinus Trakų aps 
krityje 10 parduotuvių, buvo 
nustatyta, kad visose nesama 
alaus, likerio, vyno, žuvies ga
minių, o taip pat pigesnių rū
šių papirosų.

— Poetai A. Jonynas ir J. 
Macevičius vasario mėnesį pa
rašė labai blogai eiliuota kalba 
ilgą laišką Stalinui Telšių kol
chozo „Lenino Keliu“ vardu, 
dirba 1.000 agitatorių, bet šie jie tuojau galį užsjsakytj bar- 
agitatoriai nenori agituoti gan lįgį užsidirbs. .,NL“.
t~~ ■ ag-''" įį I .1 "■■■ ■' M.............. i—’Jį 1 1

Į LAROSE & LEFEBVRE
Nejudomas turtas. <

I’ Lietuvis atstovas A. ŽARNAUSKAS (A. J. Zarnon). 
I Sąžiningai patarnaujame 1 etuviams, perkant, bei pai-
I, duodant namus ir visų rūšių biznius. i

Duodame išrimokėjimui su 1 Ir 2 mortgage.
2057 St. James St. W., Montreal. Tti. Wi 0227 

(Dieną i» naktį)
M----------------

S'veikjname pasiekusįus Ka
nadą įr pranešame, kad ,,NL“

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS 5
LIETUVIS LAIKRODININKAS į

STINSON'S JEWELLERY •
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO j

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran- 1 
genybes. Garantuotas darb as, prieinamos kainos. i 
Krautuvė atidaryta kasdi en iki 8 valandos vakaro. Į

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

251 St. John St. Longeuil. Telefonas:
Dažo paltus, sukneles, visokius kitus drabužius 

sokias medžiagas.
20-ties metų patyrimas — geriausia garantija už 

karną darbą.
PAPIGINTOS KAINOS LIETUVIAMS!

n - M ------------ ■>«................- W . . - ■ ■ W ■ ■ , ■

7578. 
ir vi-

atlie-

ATEITIS BE RŪPESCŲ, 
ŠEIMA APRŪPINTA.

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

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

mažamečius vaikus.
InformĮacijas teikia ir apdraudimą atlieka 

skirtas atstovas:
JONAS BERŽINSKAS,

ir draudžia 
ir specialiai

naujai pa-

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

tiems (šeštadieniais ir sekmadieniais).

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL 
TEL. FA 020»
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kubauskaitei, Gurklytei, Vaup- 
šaitei; prie bufeto gėrymą iš- 
davinėjusiems ponams: J. Juš 
kevičiui, A. Yukneliui, A. Stan 
kui, J. Juškevičiui (sūnui). S. 
Barauskui, A. Barauskui (sū
nui), S. Yaspelkiui, K. Lukui.

Nuoširdžiai dėkoju progra
mos vedėjui p. G. Rukšėnui. 
Ačiū už malonius linkėjimus ir 
sveikinimus: Aušros Vartų pa 
rapijos klebonui Tėvui Kubi
liui, KLCT pirmininkei P. Juš 
kevičienei, Kun. A. Vilkaičiui, 
Montrealio ALOKo atst. p. 
S. Kęsgailai, Kun. V. Stankū
nui, A. Sakalui, DLK Vytauto 
klubo pirm. A. Norkeliūnui, 
„ND“ red. J. Kardeliui, A. Na
vickui, Kudžmai (LAS), Bal- 
zarui (KLS sk.), Petrui Ada- 
moniui, J. Parojui, J. Jurėnui, 
Mg. Juškevičienei, J. Adomo
niui (K. L. S. Centro). Ačiū 
sveikinusiems telegrama: K. 
L. M. B. Toronto Apylinkės 
pirm. E. Mankuvienei, taip-gi 
prof. A. Paplauskui, iš Otta
wa, Ont. Labai dėkoju visiems 
dalyvavusiems ir prisidėju- 
siems bei negalėjusiems daly
vauti.

Ačiū KLCT-bai už simboli
nę atsilyginimo dovaną, vi
siems prisidėjusiems už gra
žias ir brangias dovanas, ALO 
K-tui už patriotinę dovaną, p. 
J. Jurėnui už vertingą ir gra
žią dovaną.

Mano Motinėlė taip pat ta
ria. visiems tikrą nuoširdų lie
tuvišką ačiū.

Marija Arlauskaitė.

PADĖKOS
PADĖKA.

Kaip atsidėkoti Jums už 
ruošimą tokios netikėtos ir iš
kilmingos puotos? Trūksta 
man žodžių išreikšti visiems sa 
vo dėkingumą. Iš širdies tariu 
ačiū! Ačiū brangiai mamytei 
Juškevičienei, mylimiems p. J. 
P. Juškevičiams, šio netikėto 

. pokylio didžiausiems kaltinin
kams.

Dėkoju ne vieną dieną pri
ruošiant skanius ir gausius val
gius vargusioms: ponioms Mg. 
Juškevičienei, A. Stankuvienei, 
M. Pakulienei, M. Vilimienei, 
ponams Juškevičiams., Yukne- 
liams, Barauskams; už iškepi- 
mą gardaus pyrago, ir pyragai
čių—poniai Vaicekauskienei. 
Ačiū prie stalų patarnanvu- 
sioms ponioms: A. Lapointe 
(Pakulytė), M. Andriulienie- 
nei, P. (Šarkienei ir panelėms Jo

DABARTINIAI LIETUVOS 
GYVENIMO VAIZDAI

Atkelta iš 2 pusi, 
kiais vardais. Partizanų lei
džiami laikraščiai esą dalinami 
tarp patikimų žmonių ir slap
tai einą iš rankų į rankas.

Pagrindinė partizanų veiki
mo sritis — kova prieš komu
nistų teroristinį veikimą, nai
kinimas iš Rusijos atplūdusių 
plėšikų gaujų, kova su pataikų 
nais komunistams, naikinimas 
savųjų išdavikų. Ginklais par
tizanai apsirūpiną išplėšdami 
rusų ginklų sandėlius ar nu
ginkluodami pavienius karius 
ar policijos pareigūnus.

Apsirūpinimas maistu ir dra
bužiais vykdomas planingai or
ganizuotu būdu. Dažniausiai 
tas buvę daroma kontribucijos 
keliu. Pataikūnai komunis
tams, skundėjai, nepaklausę 
partizanų įsakymų ar kaip ki
taip nusikaltę esą apdedami mo 
kesčiais — natūra ir pinigais. 
Jei kas partizanų įsakymų ne
klausąs, tas baudžiamas ir ga
na žiauriai. Kartais partizanai 
duodavę įsakymus net bolševi
kų pareigūnams ir tie tuos įsa
kymus slaptai {vykdydavę. 
Pav., 1947 m. vasario mėnesį 
prieš balsavimą, per rinkimus į 
aukštuosius sovietų organus p.
A. gyvenamoje apylinkėję par
tizanai įsakę nebalsuoti. Šapi
rografuotą įsakymą partizanai 
įteikę tos apylinkės seniūnui, 
kad visoje seniūnijoje (seniū
nija turėjusi 6 kaimus) visur 
ant stulpų tas įsakymas būtų 
išklijuotas.

(Bus daugiau)

PADĖKA.
Nuoširdžiai dėkojame Valst. 

Oper. Solistei E. Kardelienei, 
pianistui K. Smilgevičiui, cho
ro dirigentui A. Piešinai ir vi
siems Vytauto Didžiojo Klubo 
choristėms-ams, dvigubo kvar
teto dalyviams, Akademinio 
Sambūrio tautinių šokių šokė- 
joms-ams bei jų vadovui 
J. Akstinui už lietuviškos pro
gramos išpildymą Pabąltiečių 
koncerte, įvykusiame š. m. spa 
lių mėn. 28 d. Plateau salėje, 
Montrealy.

Taip pat dėkojame Montre
alio skautėms-ams ir visiems ki 
tiems už pagalbą koncerto me
tu, o Montrealio lietuviškai vi
suomenei už skaitlingą į kon
certą atsilankymą.

užu

menės Montrealio Apylinkės 
L. O. Komitetas.

PADĖKA.
Širdingai tariam ačiū 

suruošimą 20-ties metų mūsų 
vedybinio gyvenimo mums 
staigmenos. Visų pirma orga
nizatorėm: J. Matulevičienei, 
kūmams Lapinskams, kurių pa 

HAMILTONIEČIŲ DĖMESIUI !
Rašau prašymus, laiškus, darau vertimus iš lietuvių, 
vokiečių, rusų į anglų k. Tar pininkauju įvairiais reika
lais įstaigose, perkant, parduodant nuosavybę etc.

Juozas Valevičius.
285 John N. Hamilton, Ont. Tel. 7-0002

Kreiptis po 5 vai. p. p. ir šešt.

REISE BOURDAGES Reg‘d
MAMERTAS MAČ1LKAS

DIPLOMUOTAS VYRIŠKŲ 7R MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS

-kukščiausios kokybės vyriškų ir moteriškų rūbų siuvykla.
Telef. FRontenac 9141.

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

Res. CL 4746.

Kas norite pasidaryti lengvesnį gyvenimą ir užsitikrinti r ytojų, 
PIRKITE TABAKO ŪKIUS.

Turime didelį pasirinkimą, įvairaus dydžio, įvairių kainų ūkių.
Taip pat TURIME PARDUOTI GAZOLINO STOČIŲ, KRAUTUVIŲ, NAMŲ IR T. T. 

Ūkių pirkimo sąlygos:
Įmokama suma suling susita rimo, išmokėjimas — % nuo metinių tabako pa jamų.

J. W. Kociuk,
Real Estate Broker. Delhi, Ont.

Platesnių žinių duoda, V. Treigis, R. R. 1 Simcoe, Ont. Tel.: 9 ring 2 Delhi, Ont.

stangom mes buvom gražiai pa 
gerbti ir apdovanoti; Milak- 
niam už patalpas; A. Kirkui už 
sutikimą mūsų su maršu; A. 
Kirkuvieuei už tokį rūpestin
gumą; E. Jonuškienei ir krikš 
tosūniui už pasitikimą; O. 
Pakštienei už puošimą gėlėm 
stalų; Graibam, kurie mus ir 
mūsų vežimą dovanų atvežė 
namo savo mašina.

Labai gaila. Kad kai kurių 
vardus matėm tik ant kaspino. 
Ačiū visiems, kurie prisidėjo 
prie mūsų pagerbimo. Mes bu
vom skaniai pavaišinti ir apdo
vanoti labai vertingom dova
nom. Už atskiras dovanas kn 
kštasūniui A. Lapinskiukui, V. 
Jonuškytei ir Miliariam, kurie 
mums prisiuntė net po vestu
vių sidabrinių dovanų, ačiū. 
Užu sveikinimus ir linkėjimus, 
ačiū montrealiečiam, taipogi ir 
amerikiečiams Savičiūnam iš 
Bostono, Budėnam už dovanas 
ir sveikinimus iš Maspetho.

Mielos sesės ir broliai, mes 
šiandien jums kito vardo ne
randam pavadinti, dar kartą 
prašom — priimkit širdingą 
ačiū.

Jūsų vardai neliko mums įra 
šyti vien į kaspiną, bet liko už
rašyti giliai mūsų širdyse.

R. V. Valintai.
PADĖKA.

Nuoširdžiai dėkojame Toron 
to lietuviškos valgyklos savi
ninkui p. Šmigelskiui ir poniai, 
kurie mūsų šeimai Vokietijoje 
maloniai sutiko sudaryti buto 
garantiją.

Pažymėtina, kad p. p. Šmi- 
gelskiai, mūsų asmeniškai ne
pažinoję, po pirmojo pasikal
bėjimo sutiko mums padėti. 
Prie mūsų nuoširdžiausios pa
dėkos jungiasi ir atvykusieji.

R. Geležiūnas ir 
L. Marcinėnas.

PADĖKA.
Širdingai dėkoju visiems, 

lankiusiems a. a. mano motiną 
Kotryną Skapienę ligoje ir da
lyvavusiems laidotuvėse. Dėko 
ju kun. Bobinui už palaidojimą. 
Ypatingą padėką reiškiu p. Juš 

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

D. L. K. VYTAUTO KLUBAS

kiekvieno šeštadienio vakarą ruošia

puikioje lietuviškoje salėje prie geros muzikos. Maloniai 
kviečiami visi lietuviai jaukiai ir linksmai praleisti laiką.

Pradžia 8.30 vai. vakaro. Įžanga 50 centų.
Adresas: 2161 St. Catherine East. Telefonas: CH 0480.

MOTERIŠKŲ RO BŲ SIUVĖJA 
ASTRAUSKIENĖ ANASTAZIJA. 
Siuvu sukneles, kostiumus ir paltus.

47 Galley A v. Toronto. Tel. LA 6338

PONIŲ IR PANELIŲ DĖMESIUI !
\ Taisau mašina „Nylon“ ir vi šokių rūšių moteriškų šil 
j kinių kojinių nubėgusias akis.

Pataisymai be jokių žymių.
PIGIOS KAINOS: tik 10 centų už vieną akių nubėgi- 

mą. Galima siųsti ir paštu.
VALĖ IVANAUSKIENĖ ?

| 854 Allard Ave Verdun, Montreal, P. Q. Tel. HE 7596

kevičiesnei, taip pat nuoširdžiai 
tvarkiusiai visus laidotuvių Už
kalus ir visiems mane finansiš
kai toje skaudžioje nelaimėje 
rėmusiems.

Janina Matulevičienė.

PAIEŠKOJIMAI
— Paieškai: pusseserės Aldo 

nos Paršeliūnas, k ui/ pirmiau 
gyveno Kanadoje. Mano adre
sas: 37 Grosvenor St., Sth Yar 
ra, Melbourne, Victoria, Aus
tralia.

— Juozas Juodelis, gyvenęs 
Hanau stovykloje, yra prašo
mas atsiliepti Kristinai Suokai 
tei, gyvenančiai Byescia Hali, 
London, Ont.

IEŠKAU DALININKO
su $ 5000 — 8000 užpirkimui 
tabako ūkio, arba vasarvietės, 
netoli Toronto.

J. Stankus,
3 Burlington Cres, Toronto, 

Ont. Tel. KE 3773.

Lietuviška moterų kirpykla
Daro šukavimą, pusmeti nius ir trumpalaikius fri

zavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

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

— -....je ■ jg
TR. 8112
Skaniai užkąsite, atsigersite gaivinančių gėrimų ir 

pasiklausysite plokštelių muzikos

LIETUVIU SVETAINĖJE
pas BRONIŲ JAZOKĄ

7682 EDWARD St. (kampas 6 av_), VILLE LASALLE.
W • »«■■■■■ M M lt — I TEL. FI. 2682

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

6920 Monk Blvd Vjlle Emard, Montreal, Tramvajus 36

DĖMESIO!
Estiška kailių krautuvė siūlo gražius, aukštos kokybės

fabriko kainomis. Galima ir išsimokėjimui. Atsilanky. 
kite ir įsitikinsite. Kalbame ir vokiškai.

Kailininkas A. KOTKAS, 
1481 Bishop St., Apt1. 3 

Montreal. TEL. BE 4075.

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

§ klijentų medžiagų. g
^Kainos visiems prieinamos. Klijentai priimami po 5 vai. v. S 
K 4298 St. Lawrence Blvd. Tel. HA 6305. $

b...... .... K..........M------'"M1 'H'i1' ■ i M*-1 it H-----
x Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką, 

Į| ŽUKAS ANTANAS 
1 1062 Rjverview Ave., Verdun, Montreal,

TR 2050, prijma pataisymams įvairius

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

Kreiptis vakarais po 6.30 vai 
fe- v t* w v. w - --■>*----------W-

Que. Tel. 
laikrodžius.
Kainos že- 
garantuoja.

Marche BOULEVARD Market
SAV. PAUL GUDAS,

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

X' ’■ ""l>t' "'M' 1 '' '

Kanados ir Europos siuvėjas Toiontc

siuva moderniškiausių fason ų 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.
-=>C ...........If ■■

Siuntinys Nr. 1—$ 6.70
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. salami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarino (400 g)

Siuntinys Nr. 3 — $ 6.20
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos
Siuntinys Nr. 5 — $ 5.20
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. marmelado
2 sv. degintos kavos
2 sv. cukraus
1 sv. margarino

siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$ 2.60
B. 20 sv. cukraus—$ 4.70
Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kv. miltų $ 2.50
B. 20 sv. kv. miltų $ 3.90 
Siuntinys Nr. 10—$6.40 
’ sv. rūkytų lašinių
’ sv. kiaulinių taukų 
1 sv. margarino 
’ tv. degintos kavos
1 sv. Šokolado
Siuntinys Nr. 12—$ 5.90
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. degintos kavos 
2 sv. cukraus

SOTUS ALKANAM PADEK
a>D 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.

Pristatymas trunka apie 15— 20 dienų.
Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pokuojami Europos san dėhuose, 

o užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL.
UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.

Siuntinys Nr. 14—$ 5.70
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv.cukraus
1 sv. marmelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gab. tualet. muilo

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

2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 21—$ 6.10
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. degintos kavos
1 sv. šokolado

..... r i. j Bsgasaaaaaaagasga

14 ozs. kondens. pieno
2 gabalai tualetinio muilo

Siuntinys N r. 23—$ 7.70
5 sv. rūkytų lašinių
5 sv. degintos kavos
Siuntinys Nr. _24-$ 11.50
5 sv. rūkytų lašinių
3 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
5 sv. degintos kavos
2 sv. marmelado
2 sv. sūrio 40% rieb.

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. kiaulinių tau

kų ................. $

C. 15sv. kiaulinių tau
kų ...$ 7.40

D. 37 sv. kaiulinių tau
kų .......$ 13.50

Siuntinys Nr. 30
A. 5 sv. deg. kavos $ 6.40
B. 5 sv. degintos ka

vos 5 dėžutėse $ 6.75
C. 4 sv. deg. kavos

(į pr. zoną) . . $ 6.00

Siuntinys Nr. 94
A. 5 sv. šokolado $ 5.30 
C. 5 sv. kakavos. .$4.50 
I. 5 sv. margarino $ 3.70 

5.50 B. 8 sv. bičių med. $ 5.00
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Kai leidimas statyti mūsų 
rankose ir kelio nieks nebepa- 
st'oja — mes visi eikim kūry
bos keliu!

Sklypai užpirkti ir vieta pa
rinkta Kacenpolėje, kur priei
na tramvajai 25 ir 36 ir kur ne 
užilgo ir autobusai prieis. Vile 
salei, Počenčaliui, Vilemordui, 
Verdūnui ši vieta pasiekiama, 
net pėsčiomis, o tolimesniems 
iš Placedarmo reikia važiuoti 
tik 18 minučių!

Malonu matyti, kad domėji
masis tais namais didelis.

Kaip laikinojo komiteto p- 
kas p. Leknickas išsireiškė: 
„Čia mūsų visų namas bus. . . 
Gal man, kaip senam, nebe
reiks, bet tūkstančiams jūsų, 
jaunesniems, bus užuovėja ir 
gyvenimas tuose namuose. . . 
Kam dabar atiduoti šimtais už 
salę kitiems, jeigu patys gali
me juos imti?“. . .

P. Liiįkūnas dar pridūrė: 
„Reikia tik ūpo mums, tik pir
myn ir namus pastatysim!“. . .

Visos detalės ir smulkme- 
menos bus nustatytos visuoti
nio susirinkimo.

Šiame susirinkime dalyvavo: 
Petronėlė ir Jonas Juškevičiai, 
M. Juodviršis, St. Kęsgailą, J. 
Leknickas, J. Nevardauskas, J‘ 
Parojus, P. Rudinskas, G. Ruk 
šėnas, p. Valodkaitė, p. Linkū- 
nas. Tai visų didžiųjų organi
zacijų ir LOK atstovai!

10.000 Montrealio lietuviai. 
— Visi Ikaip vienas į Tautos na 
mų statymo talką!

Pastatykim amžiną pamink
lą kartų kartoms, iš kur švies
tų graži, šviesi lietuvybės švie
sa !

Tautos namai — musų na
mai ! Į talką visi — kas Šerais, 
kas ilgalaikiais išsimokėjimais, 
nes lašas po lašo ir akmenį pra
tašo ! Parojus Juozas.

1950 m. lapkričio 3 d. „NL“ 
patalpose įvyko informacinis 
Tautos namams statyti Mont
realio lietuvių organizacijų ats 
tovų posėdis.

Posėdis buvo vieningas dva
sia — visi alei vieno pasisakė, 
kad tokie namai Montrealio lie
tuviams būtinai reikalingi!

Laikinojo namų statymo k- 
to p-kas p. Leknickas nušvietė 
tikslą, svarbą ir pateikė patvir
tintą namų statymo planą, ku
rį, kaip visi pasisakė, jei bus 
reikalas, galės būti pakeistas. 
Šiam laikinam namų statymo 
komitetui buvo rekomenduota 
nupirkti dar ir 3-čią sklypą, jei 

Montrealio skyriaus narių susi- reiktų praplėsti namą vėliau, 
rinkimas. Dalyvavimas vi
siems būtinas, nes bus spren
džiama daug svarbių klausimų. 
Atskirų pakvietimų nebus.

Skyriaus Valdyba.
VAKARIENĖ SU ŠOKIAIS.

Aušros Vartų parapjos kata 
likių moterų ratelis, padedant 
parapijos komitetui, šį šešta
dienį, lapkričio 11 d., 7 vai. 30 
min. vakaro ruošia parapijos sa 
Įėję — Willibrord 377 — vaka
rienę su šokiais. Pelnas skiria
mas Aušros Vartų parapijos Ii 
turginiams rūbams įsigyti. 
Įėjimas ir vakarienė tiktai 50 
centų. Visi lietuviai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti.

BUS PUIKI VAKARIENĖ
Šv. Elzbietos draugija šven

čia 30-ties metų sukaktuves. 
Ta proga lapkričio 19 d., sek
madienį, šv. Kazimiero parapi
jos svetainėje ruošia iškilmin
gą vakarienę ir po jos šokius. 
Be to bus ir meniška progra
ma : dainos ir šokiai.

Elzbietietės savo draugijos 
sukaktuves ruošia ypatingai 
šaunias. Bus paruošti lietuviš 
ki kumpiai, rinktinė paukštie
na, dešros, šilti ir šalti gėrimai. 
Visa ruošiama skaniausiai ir 
prašmatniausiai, kad atsilan
kiusieji būtų patenkinti. Pra
džia 4 vai. po pietų. Įžanga 1 
dol. 25 et. Visi tautiečiai kvie
čiami skaitlingiausiai dalyvau
ti. Rengėjos.

LAS KONCERTAS
LAS šoi mėn. 18 d. Lasalle 

Hali salėse 5855 Verdun Ave, 
Verdune, rengia lietuviškų dai 
nų, operų arijų ir muzikos kon 
certą su Montrealio profesiona 
lų teatro aktorių tam specialiai 
paruošta montažo interpretaci
ja-

Labai plačią ir įdomią progra 
mą išpildys sol. B. Ža^anavičiū 
tė, pianistas K. Smilgevičius ir 
Kanados Lietuvių Dramos Te
atro aktoriai B. Pū’kelevičiūtė, 
J. Akstinas ir A. Dikinis. Po 
koncerto balius su šokiais, grie 
žiant Lituanica džazo kapelai. 
Veiks bufetas su alum, vynu ir 
kitais gėrimais. Pradžia 7 vai. 
30 min. vakaro. įėjimas 1 do
leris. Rengėjai.

242 LOKALO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

įvyksta lapkričio mėn. 15 die
ną, po darbo, Montrealio uni
jos namuose: 2020 Clark St. 
Įvykstančiame susirinkime vi
siems dalyvavimas privalomas, 
nes į Montrealio Unijos (Join
board) valdybą bus perrenka
mi atstovai. Gausiu dalyvavi
mu pagyvinsime veiklą ne tik 
tai mūsų lokalo, bet ypač visos 
Montrealio unijos — išrinkda
mi tinkamus į jos valdybą ats
tovus.
242 Lokalo Valdyba ACWUA.

MĖLYNOJO KRYŽIAUS 
dalyviai įspėjami, kad paskuti
nis terminas sumokėti mokes
čius yra šis sekmadienis, lap
kričio 12 d. Visais Mėlynojo 
Kryžiaus reikalais prašoma 
kreiptis į p. P. Juškevičienę: 
3994 Rosemount Blvd., telef.: 
TU 6068.

MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS.

ti daug naudingų žinių ir pagal 
jas kreiptis į tuos, kurie skel
biasi

minėjimo

tolimesnė

kuoskait-

„NL“.

KLB — LOK 
SUSIRINKIMAS

paskirtas šį penktadienį, lapkri 
čio 10 d., 8 vai. vak. punktu
aliai „NL“ redakcijoje.

Prezidiumas.
KLS NARIŲ DĖMESIUI.
Lapkričio 19 d. tuojau po pa 

maldų Aušros Vartų parapi
jos salėje šaukiamas KLS

Lapkričio mėn. 18 d., šešta
dienį, 7 vai. 30 min. vakaro, 
Montrealy, Park Ave. 5550 (Y 
MCA patalpose) kviečiamas 
Mažosios Lituvos Bičiulių 
Draugijos visuotinis narių susi 
rinkimas sekančie darbotvar
ke :

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Naujų narių įsirašymas,
4. Valdybos pranešimas,
5. Kontrolės Komisijos pra 

nešimas,
6. M. L. B. D-jos Valdybos 

rinkimas,
7. M. L. B. D-jos Kontrolės 

Komisijos rinkimas,
8. Aukų vajaus klausimas,
9. Sausio 15 d. 

klausimas,
11. Draugijos 

veikla,
Maloniai prašoma

lingiausiai dalyvauti visų d-jos 
narių, įsirašiusių jon per pa
skirus d-jos narius, o taipogi 
tuos, kurie šion d-jon norėtų 
įstoti.

Kaip jau buvo minėta, M. L. 
B. D-jos nariais gali būti ir Di
džiosios ir Mažosios Lietuvos 
lietuviai.

M. L. B. D-jos Valdyba.
DAINŲ, ŠOKIO IR MUZI

KOS KONCERTAS.
Montrealio Ateitininkų lap

kričio 4 d. suruoštasis dainos, 
šokio ir muzikos koncertas pra- 

, ėjo visai gražiai. Solistai — p.
I. Motekaitienė, p. B. Marijo
šius, šokėja p. J. Kvietytė ir 
pianistas p. K. Smilgevičius — 
gražiai išpildė didelę ir įdomią 
programą. Visi solistai turėjo 
gražaus pasisekimo. Gaila, kad 
salė koncertams netinkama. 
Žmonių į koncertą atsilankė 
apie 300. Po koncerto buvo ba 
liūs, grojant Lituanicai. Ba
lius praėjo gražioje nuotaikoje.

SVEČIAI GIEDOJO 
BAŽNYČIOJE

Svečiai solistai — op. sol. p.
1. Motekaitienė ir sol. p. B. Ma 
rijošius, vargonais palydimi K. 
Smilgevičiaus, — Aušros Var
tų bažnyčioje, kuri dabar yra 
tapusi daugumos Montrealio 
lietuvių maldos namais, mūsų 
metu giedojo bažnytinės muzi
kos giesmes, suteikusias besi
meldžiantiems gražaus pakili
mo.

ATKREIPIAMAS DĖMESYS
Moterys daug sutaupyti ga

li atiduodamos kojines su nu
bėgusiomis akimis taisyti spe
cialistei p. V. Ivanauskienei, 
kurios skelbimas įdėtas 7-me 
šio laikraščio puslapyje.

P. Mazik, estas, reikalingas 
knygyne bernelio tarnautojo, 
kuris bedirbdamas įsigytų ir 
specialybę. Kreiptis telefonu 
FI 9956.

Bendrai patartina apžiūrėti 
skelbimus, nes ten galima gau-

Buvo nusistatyta, kad šiame 
Tautos name, netik būtų salė, 
bufetas, bet ir kultūrinės įstai
gos, kaip skaitykla ir tt.

/šiuo metu namų statymo ka
soje yra jau 4.000 dol., o su pa 
sižadėjimais,
Tai graži pradžia! Tikimasi, 
kad Montrealio lietuviai su
pras namų reikšmę ir gražiai— 
šiltai priims šį reikalą.

Šiuo metu visų organizacijų 
atstovai, susipažinę su tuo rei
kalu, informuoja savo narius, 
kad sukeltų tą didįjį vajų ir 
kad pavasarį pradėtų dygti tas 
didysis mūsų namas!

Tas namas — bus visų lie* 
tuvių, kurie tiki tėvynės prisi
kėlimu ir tautos laisve. Jis bus 
simbolis tos gražios lietuvių 
vienybės Montrealy!

Š. m. lapkričio 26 d. tuoj po 
pamladų, Aušros Vartų para
pijos salėje įvyksta tas didysis 
Montrealio lietuvių susirinki
mas, namų statymo reikalu.

Tenebūna nė vieno susipra- 
tusio lietuvio, kuris neateitų į 
šį susirinkimą!

13.000 dol.

PAGERBTI SUKAKTUVI
NINKAI «

Paskutiniais šeštadieniais bu 
vo pagerbtos kelios sukaktuvi
ninkų poros, suruošiant joms 
staigmenas.

Vilasaliečiai pp. Valė ir Ro
mas Valintai susilaukė dvide
šimties metų vedybinių sukak
tuvių, kurias jiems staigmenos 
forma suruošė draugai, gimi
nės, bičiuliai. Buvo gražių svei 
kinimų ir brangių dovanų.

Lapkričio 4 d. Elenai ir Sta
siui Virbalams jų brolio bei švo 
gėrio p. Sanderso namuose bu
vo suruoštas pagerbimas jųjų 
10 metų vedybinių sukaktuvių 
proga. Dalyvavo apie 50 as
menų, kurie įteikė gražių dova
nų, linkėjo ilgo amžiaus ir gra
žaus gyvenimo.

LANKĖSI „NL“ 
REDAKCIJOJE

Svečias iš Toronto p. 
nius Marijošius, atvykęs 
certuoti į Montraelį,
„NL“ redakcijoje ir pasakojo 
apie sumanymus Kanadoje įs
teigti JAV surtianytos artistų 
organizacijos skyrių.

P. ANTANAS NAVICKAS
prašo pranešti, kad jo pavardė 
buvo netiksliai parašyta: jo pa
vardė yra Navickas, o ne No
vickis.

Bro- 
kon- 

lankėsi

IŠNUOMOJAMAS
6 kambarių butas — 
baldai parduodami.

1610 City Hall Ave., Montreal.
TEL. LA 6239.

IŠNUOMOJAMAS 
mergaitei - moteriai gražus, 

sausas, sveikas, šviesus apsta
tytas kambarys su centriniu 

šildymu ir teise naudotis vir
tuve bei kitais patogumais, nau 
jųjų ateivių šeimoje; minutė 
nuo autobuso; gražioje Verdu- 
no gatvėje. Teirautis telefonu: 

HE 0473.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

— galima naudotis virtuve. 
.359 — 8 Ave. Ville Lasalle..

J U N A Valet Service <
SAV. A. JURGUTIS ir P. NARBUTAS. |

Į Valome, taisome,ir dažomevyriškus ir moteriškus rū- 
Ė bus. Be to, valome vestuvines suknias, langų užuolai- \ 

das (lengvas ir sunkias).
Paimam iš namų ir pristatome atgal. Darbas atliekamas 

t sąžiningai.
f 210 Dorchester St. W., Montreal. Tel. LA 2958.
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REIKALINGA
prityrusi mergaitė namų ruošos 

darbams. Yra du vaikai.
Tel. EX 0413

PARDUODAMAS
Pantex presas ir gazinis 

leris. Kreiptis:
Telef.: LA 2958.

iš

boi-

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

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

maistu; viena minutė nuo 
tramvajaus. 

■4C -3C -k.-

SUNKIOS STUDIJAVIMO SĄLYGOS
lūs Europos universitetuose. 
Užpildytą prašymo blanką rei
kia įteikti Toronto universite
tui prieš 1951 m .kovo 1 d. 
Prie prašymo pridedama: 1. 
Universiteto diplomo origina
las su patvirtintu vertimu į ang 
lų kalbą. 2. Gimnazijos bran
dos atestato originalas su pa
tvirtintu vertimu į anglų kal
bą. 3. Pažymėjimas apie mo
kėjimą skaityti, rašyti ir kal
bėti angliškai. 4. Pažymėjimas 
apie intencijos pareiškimo pa
davimą priimti Kanados pilie
tybę. 5. Įrodymas apie pajėgu 
mą sumokėti mokslapinigius ir 
įsigyti mokslo knygas bei ins
trumentus.

Smulkesnių informacijų su
teikia Toronto Universiteto 
Lietuvių klubas, 907 Dundas 
St. W., Toronto, Ont.

TULK Valdyba.
TORONTO LIETUVIAI 

STATYS NAMUS.
KLB Toronto ALOKas pas

kutiniame posėdy patvirtino 
Toronto Lietuvių Namjį statu
tą. TLN Fondo pagrindinis 
tikslas — įsigyti Toronto lie
tuvių bendruomenei namus — 
salę, kur koncentruotųsi lietu
vių kultūrinis gyvenimas.

TLN Fondo kapitalas bus su 
daromas šėrų - akcijų pagrin
dais. Suverbuotas kapitalas au 
kų būdu, iš pramogų pelno, pa 
likimų ir pn. bus 1. bendruome 
nės nuosavybė ir už juos bus 
perkami šėrai. Kitą kapitalo 
dalį sudarys akcijos - šėrai iš
platinti tarp organizacijų ir 
priv. lietuvių.

Su TLN Fondo statuto pa
tvirtinimu prasideda TLNF 
valdybos kapitalui sudaryti ak
cija.

Ar Toronto lietuviai turėsi
me savo namus, priklausys nuo 
mūsų pačių reikalo supratimo.

Koresp.
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TRYGVE LIE VĖL 
SEKRETORIUS

JTO pilnatis 46 balsais prieš 
kom. ir 8 susilaikius Trygve

Lie trejiems metams išrinko 
JTO gen. sekretorium.

— Vjetnamo vyriausybė nu 
tarė sudaryti savo kariuome
nę gintis nuo komunistinių im 
perialistų užpuolimo.

— JTO štabas Korėjoje jau 
nustatė 26.000 komunistų pik
tadarybių Korėjoje. v

— Išėjo nauja sovietinės en 
ciklopedijos pirmojo tomo lai
da. Sename tome Stalino var
das suminėtas tiktai vieną kar 
tą, o naujos laidos tome vien 
straipsnyje apie Ardzeibeidža- 
ną Stalino vardas suminėtas 
159 kartus, o visame tome — 
keils tūkstančius kartų.

Paskutiniame Toronto Uni
versiteto Lietuvių klubo visuo
tiniame susirinkmie buvo kons 
tatuota, kad 1950-51 akademi
niais metais aukštojo mokslo 
institucijas lanko 17 mūsų tau
tiečių. Jie pasiskirtę įvairio
mis mokslo šakomis šitaip: in
žinerijos mokslai — 6; huma
nitariniai mokslai — 3; Meno 
Akademija — 3 ; Karališkoji 
Konservatorija — 1; Architek 
tūra — 1; chemija — 1; socia
liniai mokslai — 1; teisių moks 
lai — 1.

Susirinkimas aptarė ir nusta 
tė ateities veikimo gaires. Vie
nas iš klubo veiklos uždavinių 
bus sukėlimas resursų sušelpti 
savo narius. Studijuojantieji 
lėšas mokslui ir pragyvenimui 
užsidirba patys: vasaros atos
togų metu ir dabar naktimis 
bei valandomis tarp paskaitų. 
Studijuojančių materialinė 
būklė yra apverktina. Paaiškė
jo, kad kai kurie iš jų neturi 
iš ko pavalgyti. Tas neigiamai 
atsiliepia į studijų rezultatus. 
Tenka pasidžiaugti, iš kitos pu 
sės, mūsų lietuviškosios visuo
menės jaučiamu palankiu nusi 
statymu akademinio jaunimo 
sušelpimo atžvilgiu. Reikia ti
kėtis, kad tai duos apčiuopia
mų vaisių.

Susirinkimas išsirinko 1950 
-51 mokslo metams valdybą. į 
ją išrinkti: A. Jazbutis — inži
nerija. J. J. Juškaitis — teisių 
mokslai; E. Čuplina/kas — in
žinerija. Kandidatai: A. Pau- 
laitis — humanitariniai moks
lai; J. Maurukas — chemija.

TULK Valdyba.

KURSAI DANTISTAMS
Toronto universitetas yra 

pranešęs, kad 1951-2 metais 
prie Odontologijos fakulteto 
veiks specialūs dvejų metų kur 
sai. Į juos bus priimami asme
nys, baigę odontologijos moks-

K
KANADOS MINISTERIO 

PAREIšįKIMAS
Kanados užs. reik. min. Pear 

son kalbėjo per JTO radiją ir 
pasakė, kad taika neįmanoma 
tol, kol Sovietai nesuntinka 
bendradarbiauti ir paklusti dau 
gumos valiai.

RINKIMAI AMERIKOJE
Lapkričio 7 d. JAV vyko rin 

kimai, kurių metu buvo renka
mi 36 senatoriai, 435 atstovų 
rūmų nariai, eilė gubernatorių, 
teisėjų ir savivaldybininkų. Da 
baltiniame JAV senate buvo 
54 demoikratai ir 42 respubliko 
nai, atstovų rūmuose 262 de
mokratai ir 172 respublikonai.

— JAV surašymo duomenys 
rodo, kad dabar JAV yra 150. 
697.361 gyventojas.

LIETUVIŠKO KAIMO 
KLAUSIMU.

Dail. pp. Tamošaičiai atsidė
ję jieško lietuviškam kaimui 
vietovės. Buvo apžiūrėtos vi
sos Montrealio apylinkės, kal
nai, ežerai, slėniai, kur būtų 
galima sukurti lietuvišką kai
melį, pastatyti mūsų krašto pa
statai ir palaikyti lituviškas 
tradicijas. Tinkamiausia vieta 
numatyta ties Kingstonu, prie 
tūkstanties salų, pusiauikelyje 
tarp Montrealio ir Toronto, ša 
lia Lauryno upės ir didžiojo 
vieškelio, šalimais USA iš kur 
lankosi daug turistų.

PADĖKOS PAPILDYMAS
Praeitame „NL'1 numery pp. 

Žemaičių padėkoje kažkokiu bū 
du praleista padėka pp. J. Vil- 
kaičiams ir pp. W. Balsiams. 
Tai dabar papildoma ir pastebi 
ma, kad tai atsitiko dėl neapsi
žiūrėjimo.

PRALĖKĖ PASLAPTINGA 
ŠVIESA

Lapkričio 2 d., apie pusę aš 
tuntos vakaro, Montreal} buvo 
nušvietusi didelė, staigi, aštri, 
šviesa, kuri buvo visai trum
pa, bet tokia stipri, kad tuo mo 
men tu pasidarė šviesu kaip die 
ną.

Radijas pranešęs, kad ta pa 
ti šviesa prieš porą minučių bu 
vusi matoma Čikagoje. Išeitų, 
kad ji į Montreal} atėjo iš Ame 
rikos.

Dėl tos šviesos kilo visokių 
spėliojimų: viena versija sako, 
kad tai buvus krintančio mate 
oro šviesa, kita — kad kažkur 
Amerikoje įvykęs milžiniškas 
atominės bombos sprogimas. 
Klausimas neaiškus, bet tą švie 
są — žybtelėjimą — Montrealy 
matė daugelis žmonių.

PAKEITĖ PALTĄ
Praėjusį šeštadienį Ateitinin 

kų koncerto - baliaus metu kaž berto Serenadą.

------ —XX ..
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MIŠKUOSE DIRBANČIŲ DĖMESIUI!
Brolis, gyvenąs Švedijoje, jieš Pulp & Paper Co Ltd. Pasku- 

ko: Aloyzo Bačiulio, atvykusi tinio meto darbovietė—Camp. 
2-ru transportu ir visą laiką 
dirbusio miškuose Longlac

kas, matyt per klaidą, sukeitė 
paltus. Gavęs ne savo paltą 
prašomas kreiptis šiuo adresu: 
216 — 2-ra Ave, Ville Lasalle.

MERGAIČIŲ SKAUČIŲ 
VIETININKUOS

sueigoje ir drauge susipažini
mo su nauju klebonu Tėvu Ku
bilium buvo ir meniška progra
ma, kurioje deklamavo N. Kliu 
čiūtė, B. Sungailaitė, o pianu 
skambino. B. Ciplijauskaitė, 
Bethoveno sonatą ir E. Karde
lienės mokinė Ina'Šipelytė, Šu-

46.
Paskutiniais metais susirgęs 

ir patalpintas ligoninėj Port 
Arthur ar Port William, Ont.

Vietos lietuviai, jį pažinoju-l 
šieji ir organizacijos prašomos 
sužinoti tikrą jo adresą, aplan
kyti dažniau ir apie sveikatos 
stovį suteikti žinių: 4700 Jean
ne D'Arc St. Apt. 3. Montre
al, P. Q.

Artėjant žiemos mėnesiams 
ir kam nors atsidūrus be darbo, 
manau galėsiu jo surasti Abiti 
bi P. & P. Co., Ltd. miškuose.

Bereikalingam susirašinėji
mui išvengti — norėčiau išgirs 
ti tik tvirtai apsisprendusius.

P. Adamonis.
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IŠNUOMOJAMAS
5 kambarių butas 

su apšildymu ir vandeniu; visi 
kambariai atskiri; 3 min. nuo 
tramvajaus. 8461 Reims St. 
Cremazie Blvd, rajone, (va
žiuojant nuo St. Catharine St. 
Laurent Blvd, ketvirtas susto

jimas už Jeane Talon)

VISI į VELLANDĄ!
,Š. m. lapikričio mėn. 18 d. (šeštadienį') 6 vai. vakare Wellande, Hungarų salėje, Kel

iems Avė., Lietuvos kariuomenės šventės proga rengiamas

KONCERTAS - ŠOKIAI
Dalyvauja: p. V. VERIKAIČIO vedamas vyrų OKTETAS 

ir solistė M. VILČIAUS KAITĖ, iš Toronto.
Turtingas lietuviškų valgių BUFETAS, minkšti ir kieti gėrimai. Europietiška kapela.

Pelnas skiriamas Tautos Fondui.
_____________________________________ Wellando ALOK-tas.
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