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TRECIAS PASAULINIS KARAS VISAI PRIE VARTŲ 
DIDELI JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS SUNKUMAI, 

pobūdžio reikalavimų, kurie 
yra maždaug tos pat eilės, kaip 
ir Kremliaus Vakarams įteik
tos notos, kuriose pasisakoma 
Prahos konferencijos reikala
vimų dvasioje, tačiau daug 
konkrečiau ir griežčiau. Spė
liojama, kad Kremlius esąs pa
reiškęs, jog jeigu V. Vokietijai 
bus leista ginkluotis, tai Mask
va okupuosianti rytinę Vokie
tiją. Dėl šių Kremliaus kėslų, 
spėjama, JAV atsisakė siųsti

Praėjusi savaitė Jungtinėse 
Tautose buvd gana karšta. JTO 
pilnatis gyvena tūlą krizę, ku
rią sudaro

besiplečiąs karo konfliktas.
Kinija jau aiškiai pradėjo in 

tervenciją Korėjoje. Kinijąs 
kariuomenė jau, galima sakyti, 
oficialiai dalyvauja Korėjos ka 
re. Tai sudaro naują kliūtį su 
reguliuoti Korėjos konfliktą. 
Maža to, tai jau yra to konflik
to išplėtimas.

JTO Saugumo Taryba jau 
praeitą savaitę pradėjo tą klau 
simą svarstyti, nors Sovietų 
atstovas Malikas siūlė jo visai 
nesvarstyti. Saugumo Taryba 
Kinijos įsikišimo klausimui iš 
aiškinti pareiškė pageidavimą, 
kad |kom. Kinija prisiųstų savo 
atstovus, bet

komunistinė Kinija atsisakė 
siųsti atstovus. Tokiu būdu ST 
posėdžiai tartum pakibo, lyg 
ir laukdami naujesnių ir aiškes 
n,ių duomenų.

Paskutiniu metu.kom. Kini
jos vyriausybė pranešė, kad pa 
galiau ji siunčia devynių asme 
nų delegaciją į JTO aiškintis 
dėl Formozos. Savaime aišku, 
kad drauge bus aiškinamasi ir 
dėl intervencijos Korėjoje. Ma
tyt, todėl Saugumo Taryba nu- 
delsė tų klausimų svarstymą.

Sunkią JTO padėtį 
sunkina dar ir Tibeto skundas 
dėl kom. Kinijos agresijos, nes 
dabar ji neturi tinkamai reika
lingo sprendimo. Komunisti
nis pasaulis sulaužė savo paža
dus saugoti taiką ir visur puo
la.

Matyt, klausimą komplikuo
ja ir naujos Maskvos pastan
gos užšąkuoti vakariečių veiki
mą naujų kėslų pareiškimu.

Nors ligsiol dar nieko aiš
kaus nežinoma,

ką A askva pareiškė trims 
atstovams,

bet yra apytikrių spėliojimų, 
kad Anglijos, Amerikos ir 
Prancūzijos atstovai, pakviesti 
į Kremlių gavo ultimatyvinio

Berlynan daugiau savo kariuo- gal, tiktai tada, prasmės, jeigu 
menės.

Išeinant iš šios būsenos esą 
Kremlius numatęs pasiūlymą 

susitikti Keturiems
Didiesiems, 

kurie, esą galėtų klausimus nar 
paboti ir, gal, rasti kokių nors 
naujų išeičių.

Tokį prileidimą lyg ir patvir 
tina sutartinis Trijų Didžiųjų 
atsakymas, kad tq'ks Keturių 
Didžiųjų susitikimas turėtų

Sovietų Sąjunga gerus savo no 
rus patvirtintų konkrečiais dar 
bais. O šie dabar viską darą at 
virkščiai. Vietoje pasukimo į 
taiką ir susitarimą Maskva da 
ro viską, kad taikus sugyveni
mas visai atpuola.

Todėl tarptautiniai įvykiai 
per paskutinę savaitę visai su
triko ir krizė visai priartėjo 
prie Trečiojo Pasaulinio karo 
ribų. . . (k).
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Bėdos su Paryžium.
Santykiai tarp_ Vašingtono 
Paryžiaus yra rimčiau įsi

tempę, negu bet kuriuo laiku 
nuo de Gaulle dienų. Prancū
zų atžagareiviškumas, nesutin
kant su vokiečių apginklavimu, 
blogai nuteikė JAV karius. 
Papildomai ir Amerikos diplo
matai Prancūzijoj yra atsiuntę

ir

AR RUSIJA GALI LAIMĖTI KARA?
Šveicarų žurnalas „Šie und 

Er“ nagrinėja, ar šiandieninė 
Rusija gali laimėti karą? Spė
jama, kad Rusijos 175 žemyno 
divizijose tarnauja 2.800.000 
vyrų, kiekvienu metu pasiruo
šusių žygio. Pirmais dviem ka
ro mėnesiais ji galėtų sumobiii 
zuoti iki 300 divizijų, o per 4 
mėnesius — 500. Iš viso Rusi
ja galinti mobilizuoti beveik 20 
mil. vyrų ir apie 15 mil. kariš
kai paruoštos milicijos, kuri pe 
riodiškai privalanti dalyvauti 
„ūkininkų gynybos“ ir gink
luotojo jaunimo sąjungų ruo
šiamuose manevruose.

Minėtose divizijose yra 35 
šarvuočių ir 58 artilerijos divi
zijos. Divizijoj 10 — 11 tūkst. 
vyrų.

Suminėtini T-34 tankai į ku
riuos Korėjoje atsimušdavo 
amerikiečių sviediniai. Tik 
amerikiečiams metus kovon 
keletą didžiųjų „Mažoka“ mo 
dėlių ir iš oro puolus rakieti- 
niais sviediniais bei padegamo 
mis bombomis, T-34 liko nu
galėtas.

Rusai turi apie 40.000 tan
kų. Pagrindimu yra 35 tonų 
svorio T-34, o taktiniu — sun
kusis „Stalin", kurio sunkiau
sias modelis „Stalin 111“ — 75 
tonų svorio, ginkluotas 12 cm 
pabūklu.

Kaip vyksta karai
Karas Korėjoje.

Įsikišus kom. Kinijos kariuo 
menei, karas Korėjoje vėl atsi
naujino visu mūšių smarkumu. 
Per paskutines savaites nusi
stovėjo aišjkus frontas, nusitę- 
sęs apie 80 mylių nuo Mandžiū 
rijos sienos. Dabar jis eina pa 
liai Congchon upę vakaruose ir 
Simpu rytuose.

Praėjusią savaitę JTO jė
goms panaudojus 1000 lėktu- 
viį, daugely vietų priešo neli
ko: pametęs tankus ir pakrau
tus vagonus, netekęs dėl to bai
saus bombardavimo galvos, pa
bėgo. Bet, praėjus bombarda
vimui, vėl mobilizuojasi. Pas
kutiniu metu kinai koncentruo 
ja dideles jėgas. Tokiu būdu 
Korėjoje dabar kariauja fak- 
tinia jau Kinija su JTO jėgo
mis, kurių vis daugėja. Pasku
tiniu metu jau daugelis kraštų 
prisiuntė į Korėją savo 
riuomenės dalinius.

Karas Indokinijoje
Kinijoje suformuoti daliniai 

puola Vjetnamo ir jį ginančias 
Prancūzijos įgulas, kurios iš 
daugleio vietų turėjo pasitrauk 
ti. Prancūzų daliniuose yra ir 
lietuvių nemažas būrys.

Paskutinėmis žiniomis, pran 
cūzai, kad atsilaikytų komtinis- 
tų puolimams, reikalingi 
30.000 karių.

Karas Tibete
Komunistams užpuolus

ginklį Tibetą, kuriame iš anks
to komunistai h^ivo paruošę 
penktąją koloną, karas tibetie-

ka-

esą

be

čiams labai sunkus ir nesekmin 
gas. Beginklis prieš ginkluotą 
užpuoliką ne ką gali padaryti. 
Todėl Tibeto pasipriešinimas 
yra labai menkas.

Visuose tuo^e kariuose yra 
tiktai tas įdomu, kad Maskva 
savo planus vykdo. Vykdo 
taip, kaip užlanuota. Antrąjį 
Pasaulinį karą Maskva prade 
jo Europos vaka\uose, Tretįjį 
Pasaulinį karą pradėjo Azijoje, 
ne Sovietų teriotrijoje ir pati 
tūlą liką liekaa užnugaryje — 
ruošiasi ir planuoja iš to pasi
naudoti.

Reikia pripažinti, kad ligšiol 
jai tas sekasi, bet ar ir šios jos 
užmačios išeis jai į naudą?

KANADA TRANSLIUOS 
RUSIJAI IR OKUPUOTOMS 

SRITIMS.
Kanados radio stotis. CBC ar 

timiausiu laiku pradėk radijo 
transliacijas Rusijai ir okupuo 
toms sritms. Radijo translia
cijos bus daromos 12 kalbų ir 
bus suderintos su Voice of 
America (Amerikos balsas).

•— JAV rinkimuose respub
likonai laimėjo daugiau vietų: 
senate jie dabar turi tik dviem 
vietom mažiau už demokratus 
ir kongrese gavo daugiau vie
tų.

— Nepale (Himalajų kal
nuose) komunistai pradėjo su
kilimą.

— Komunistų vad. „tafkos 
kongresas“ iš Anglijos persike 
lė į Lenkiją, nes Anglija neįsi
leido Erenburgo, šoštakovi- 
čiaus ir kt.

„NL“ BENDRADARBIO IŠ BERLYNO.
Žaibinis karas

Netiesa kad rusų divizijos 
pakankamai motorizuotos, nes 
ir šiandien, kaip ir abiejuose 
praeities karuose, transporto 
didžiausia našta atitenka ark
liams, ir žaibinio karo jie nie
kuomet nepradės.

JAV armija skaičium rusiš
kosios nepasieks, šią spragą 
turi išlyginti V. Europa su sa
vo 260 mil. gyventojų, kad pa
judėjusiai rusų karo mašinai 
galėtų pakišti koją. Europai 
numatytų 50 karo njeto stipru 
mo divizijų (tai sudarytų 2 mil. 
karių) ir 6.000 lėktuvų reika
las neatidėliotinas. Ameriką 
baido vienintelė rusų žemyno 
armijos Europoj persvara, bet 
jei Europa suspės mobilizuotis, 
ateities karas neįvyks.

Aviacija.
Karo eigą nulemia aviacijos, 

karo laivyno ir, kas svarbiau
sia, pramonės gamybos pajė
gumo santykiai. Yra visokių 
spėliojimų, bet greičiausia Ru
sija nuolat vartoja 15.000 lėk
tuvų, atsargoj laiko apie 10. 
000. Palyginus su JAV 9.400 
lėktuvų, skaičius aukštas, bet 
nereikia pamiršti, kad JAV iš 
paskutinio karo meto atsargoj 
turi 35.000 lėktuvų. Be to, JA 
V pabaigoj karo per metus ga
mino 96.000 lėk-vus, ką Rusija 
dėl aliuminijaūs stokos vargu 
pasiektų.

Rusai turi apie 1.000 Tu-70 
tipo tolimiems nuotoliams 
skristi bombonešių, kurie yra 
gryna amerikiečių skraidančių 
tvirtovių B-29 kopija. Jais ga
lima skristi 7.000 km, bet jie 
negali konkuruoti su naujai
siais amerikiečių lėktuvais. Pri 
leiskim, kad rusai jais i) Euro
pos ar Azijos skrenda Ameri
kos miestų bombarduoti, bet 
kaip grįžti? Tuo rusų aviaci
ja amerikiečiams nebaisi. Bet 
rusų pramonės centrus pirmo
mis karo dienomis pultų JAV 
aviacija. Atomo karą laimės 
ne vien kas turi geresnes ato
mo bombas, bet ir kuris jas su 
gebės nuskraidinti iki tikslo. 
Rusams tai žinoma, ir jie pa
gamino tolimų nuotolių bombo 
nėšiams pulti atskirą sprausmi 
nių lėktuvų rūšį. Amerikiečiai 
juos pavadino „Interceptors“, no, o jiems 
Vienas „intereopterių“ 
joj pateko į amerikiečių rada- jo per karą teikiamas amerikie

ro ribas, tai nustatė, kad jis 
skrenda 1.000 km per valandą. 
Kuomet amerikiečių bombone
šiai į 10 ir aukščiau kilometrų 
aukštį, iškilo, rusų sprausminiai 
lėktuvai jų nepasiekė.

Apskaičiuota, (kad rusai per 
metus pagamina 1.500— 1.800 
sunk, bombonešių ir 3.000 — 
4.000 lengvųjų, 5.000 — 6.000 
naikintuvų, kurių 50 proc. 
sprausminiai, ir 1.200 — 1.400 
transporto lėktuvų.

Laivai.
Rusų laivynas nuo amerikie

čių ir britų toli atsilikęs ir pa
senęs. 1944 m. rusai iš ameri
kiečių gavo kreiserį „Milvau- 
kee“ („Archangelsk“) ir iš 
britų — „Royal Sovereign", 
kov. laivą („Murmansk“), du 
pov. laivus bei aštuonis naikin
tuvus. Du pirmuosius po karo 
grąžino savininkams, o jų vie
toj gavo 1911 m. statytą italų 
kovos laivą „Giulio Cesare" ir 
1934 m. statytą kreiserį „Ema 
nuele Filiberto“.

Šiandien raudonąjį laivyną su 
daro trys 23.000 to dydžio 
1911 m. statybos kovos laivai. 
Be to, turi 12 kreiserių, iš jų 
„Krasnyj Krim“ (6934 to), 
1915 m. statybos, naujausias— 
„Kalinin“ — statytas 1945 m. 
Naikintuvų — 60. Jokio lėk
tuvnešio. Vokiečiai karo metu 
turėjo 132 pov. laivus, rusai 
šiandien turi—360, o kiti 1951 
m. užsibrėžę pasiekti 1.000.

Amerikiečių uostams rusai 
povandeniniais laivais kelia pa
vojų.

A-bomba.
Bendrai, prileidžiama, kad 

rusai atomo bombas turi, bet 
kiek — sunku pasakyti. Ame
rikiečiai, geriausiai pažįstą ato 
mo bombos gamybos sunku
mus mano, kad rusai šiandien 
turi 60 at. bombų, net gal ir 
mažiau, bet už trumpo » laiko 
galėsią turėti net iki 100. Ame 
rikiečiai, žinoma, irgi turimus 
skaičius slepia, bet spėliojama, 
kad jie per metus pagamina 
500* atomo (ar vandenilio) 
bombas.

Geležis ir nafta.
Stalinas karo pradžioj pasa

kė, kad karą nulems motorai. 
Motorų gaminimui reikia plie- 

varyti — naftos. 
Korė- Rusus nuo katastrofos išgelbė-

čių ir britų plienas. 1950 m. ru 
sai siekia pagaminti 25.4 mil. 
to. Laisvasis pasaulis per me
tus pagamina 130 mil. tonų!

Rusų naftos šaltiniai iki pa
skutinio lašo išsiurbiami. Su 

naujų vers- 
naftą virsta 

Prieš de-

Kanados lėktuvo katastrofa
Didelis Kanados, Montrea- 

lio, keleivinis lėktuvas, pava
dintas „Canadian Pilgrim“, 
grįždamas iš Romus, dėl miglų 
ir lietaus, atsidūrė į Prancūzi
jos Alpes ir žuvo su visais 58 
asmenimis, kurių 51 buvo ke
leivis ir 7 įgulos nariai. Ke
leiviai lankėsi Romoje Šventų
jų Metų proga ir jų tarpe žu
vo 10 kunigų. Keleivių daugu
ma buvo iš Quebeco miesto, 
bet dalis ir iš Montrealio ir ki
tų Kanados vietų, o vienas bu
vo ir amerikietis. Popiežius

sužinojęs apie nelaimę, pradėjo 
verkti ir paskelbė už žuvusius 
maldas.
JUGOSLAVIJA NUTRAUKĖ 
SANTIKIUS SU ALBANIJA

Jugoslavijos valdžia atšaukė 
iš Albanijos atstovus ir pareika 
lavo, kad tuojau iš Jugoslavijos 
išvyktu Albanijos atstovai, nes 
Albanija provokuojanti prieš 
Jugoslaviją nukreiptfis veiks
mus ir esanti jai labai nedrau
ginga.

— Popiežius netrukus pa
skirs 17 kardinolų.

įkarščiu ieškoma 
mių, bet kova už 
nelaiminga drama, 
šimtį metų daug tikėtasi iš nau j 
jai surastų Išimbai'jaus vers
mių, bet apsivilta. Teisybė, 
jiems atiteko rumunų ir Zis- 
tersdorfo, Austrijoj, naftos šal- \ 
tiniai, bet su pastaraisiais drau ' 
ge per metus rusai gauna 35 
imi. tonų naftos, o laisvasis pa 
Saulis — 300 mil. tonų!

Keturi penktadaliai rusų naf 
tos šaltinių yra Baku ir apie 
Kaspijos jūrą. Juos patogiai 
pasiekia vakarų aviacija. Naf
ta nėra aukštos kokybės, nes ji 
daugiausia teturi 91 laipsnį ok 
tano. Iš tokios naftos lėktu
vams tinkamo benzino negali
ma gaminti. Jei šiandien rusai 
vis daugiau krypsta sprausmi- 
nius lėktuvus gaminti, tai tik 
dėl stokos tinkamo benzino.

Ko dar stinga.
Aliuminijaus rusai globali

nio karo atveju pritruktų, ypač 
lėktuvų statybai.

Anglies per metus iškasa 
260 mil. tonų, jų satelitai — 
170 mil. tonų, laisvasis pasau
lis — 1360 mil. tonų. Gumos 
rusai neturi, o gaminamoji sin
tetiškoj! nepatenkintų totalinio 
karo būtiniausių reikalavimų. 
Rusijos elektros jėgainės per
metus pagamina 75—-80 miliar 
du kw elektros srovės, Vakarų 
blokas — 700 miliar dų. Rusi
jos pramonėj dirba 35 mil. dar 
bininkų, o vien JAV — 62 mi- 
lionai.

Rusijos pramonė išbarstyta 
po visą valstybę. Tai pasunki
na aviacijai pulti, bet techniš
kai sukelia daug vargo ir ru
sams, pav.: Magnitogorsk© rū
dos tirpykloms anglį tenka ga
benti iš Kuznecko kasyklų, šim 
tus kilometrų. Geležinkeliais ir 
transportas neišsiplėtę, taip 
kad pramonės decentralizavi
mas skaudžiai jaustųsi.

Balansas.
Rusijos ekonominis pajėgu

mas sieįkia penktadalį amerikie 
čių. Žemyno armija skaičium 
ir, gal, apginklavimu praneša, 
bet kurią armiją, taip pat ir 
taktiškoji aviacija, bet strate
giškoji aviacija amerikiečių yra 
stipriausioji pasaulyje. Ame
rikiečiai ir britai valdo pasau
lio vandenynus, jų pranašumas 
atomo bombos gamyboj irgi 
aiškus. Gali būti, kad rusai Eu 
ropoj ir Azijoj lengvai galėtų 
laimėjimų pasiekti, bet globali 
nį karą laimės, kas valdo van
denis, kontroliuoja orą ir eko-

■ nomiškai stipresnis.
’ išie apskaičiavimai nustotų 
• reikšmės, jei rusams pasisektų 

užimti Europą ir Vidurinius 
Rytus. Tai nepaprastai vilioja 
Kremlių, bet kad to.neįvyktų

namo kandžių Prancūzijos vy
riausybės politikos ir asmeny
bių įvertinimų. Aišku, kad ko
munistai šią padėtį puikiausiai 
išnaudoja.
Varžomas P. Korėjos įlkarštis.

Gen. MacArthuras yra spau
džiamas, kad tikrintų visus bu
simuosius P. Korėjos preziden
to būstinės pareiškimus. Prie
žastis: vienoje paskutinių kal
bų vienas P. Korėjos generolas 
prieš laiką pagrasino nutraukti 
elektros energijos tiekimą Rau 
donąjai Mandžiūnjai is milži
niškų Korėjos jėgainių esančių 
šiaurės pasienyje. Kai kurie 
jaučia, kad tai padėję paveikti 
komunistus permesti kiniečių 
dalinius į Korėją.

Taika, pabūklai ir Neinu.
Čia yra intriguojanti Indijos 
Tibeto santykių prošvaistė:ir

iš patikimų-šaltinių tvirtinama, 
kad prieš komunistų Įsiveržimą 
į Tibetą. aDugumoje šie gink
lai yra buvę anglams nereika
lingi šautuvai, pistoletai, kul
kosvaidžiai ir šaudmenys, ku
riuos perėmė indai, kai Brita
nija paliko kraštą. Ši aplinky
bė yra cituojama, kaip įrody
mas, kad min. pirm. Nehru nė
ra visai šventas šaltojo karo 
bangose, kaip kad atrodytų.

Laivynas spinduliuoja. ..
Paskutinis priešu-;. durnųjų 

laivų laivyno ištobulintas pro
jektas yra pagerintas pagal gar 
so bangas šviesai jautrus po- 
vandenis detektorius. Ant pa
našaus, kaip radaro ekrano, šių 
bangų yra sukuriamas vaizdas, 
rodąs nardlaivio greitį, jo kam 
pą su persekiojamu laivu ir 
nuolatinius nardlaivio išsisuki
nėjimo manevrus.

Kaip niekad anksčiau, lai
vynas tobulina garso detekto
rius, povandenines rakietas ir 
minų laukams išvalyti vairuoja 
mas torpedas. Minų grėsmė 
buvusi nedavertinta ir JT mi
nų valytojai Korėjos vandeny 
se, turėję žymių nuostolių.
Tamsėja Indokinijos paveikslas 

Prancūzų nuostoliai Indoki
nijoje yra buvę toki rimti, kad 
visa Tonkino provincija, 43. 
000 kvadratinių mylių ploto, 
gali būti užleista komunistams. 
Ši karti itesa minima gen. 
Alphonse-Piere Juin slaptame 
raporte vyriausybei. Prancū
zija norėdama atgauti praras
tas pozicijas Tonkine, turėtų 
nusiųsti į Indokiniją dar 30.000 
vyrų, 250 naujų tankų ir 100 
lėktuvų.

— Po pratęstų derybų, bri
tai, pagaliau, sutiko įsileisti ja
ponų prekybos misiją į Angli
ja

— Anglija, viena iš pirmųjų 
pripažinusi raud. Kiniją, išsiun 
tė Sir Maberly Esler Dening į 
Hong Kongą, kad iš ten, kaip 
britų ambasadorius, vyktų į 
Pekingą. Dabar, beveik tikra, 
kad jis į ten nevyks.

Raudonieji ieško dieviško 
pritarimo.

Komunistų režimas Čekoslo
vakijoje sudarė darbo komite
tą, kuris studijuoja Šv. raštą ir 
kitas katalikų tikėjimo knygas, 
kad parinktų reikalingas ištrau 

. kas komunistinei propagandai. 
■ Tai turi tikslą sustiprinti rau- 
• donąją vyriausybę jos kovoje 

prieš Romos katalikų bažnyčią.
i O svarbiausias siekimas yra: 
į įtikinti giliai tikinčius Čekoslo

vakijos ūkininkus, kad režimo 
planuojamas žemės nusavini
mas (kolchozų kūrimas) turi 

— susirūpinęs ir Vašingtonas, savo rūšies dieviškąjį palaimi- 
Algis V. nimą.
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Kas pagelbės?
Pasitikėdami viso pasaulio 

lietuvių vienybe, gavę pradžiai 
realios paramos iš VLIK'o ir 
BALFO, įkūrėm Vak. Vokie
tijoje, Diepholze, lietuvišką 

aukštesniąją mokyklą ir moki 
niams bendrabutį.

Šios įstaigos tikslas išgelbėti 
nuo galutinio nutautimo Vokie 
tijoje gyvenančių lietuvių jau
nuomenę ir paruošti ją tėvynės 
Lietuvos tarnybai. Daugiausia 
mums rūpi ateiti į pagalbą 
Maž. Lietuvos lietuviams, ku
rie, priversti gyventi tarp vo
kiečių ir leist vaikus į vokišką
sias mokyklas, negali patys vie 
ni atsispirti gana stipriai vokie
tinimo galiai. Džiugu yra ma
tyti į bendrabutį atvykstančius 
sveikus ir gražius lietuvių klai
pėdiečių vaikus, kurie, metę 
vokiškąsias mokyklas, palikę 
savo tėvelius stoja į lietuvišką 
gimnaziją ir su didėliu užside
gimu griebiasi kartoti savo gim 
tąją kalbą, kurią jau buvo be- 
pamirštą. Tai daugumoje susi
pratusių ir Lietuvai ištikimiau
sių klaipėdiečių vaikai.

Gimnazijoje, kurioje veikia 
visos 8 klasės, vyksta smarkus 
darbas. Tai yra vienintelė vi
soj Europoj tikrai lietuviška ir 
(krikščioniška gimnazija. Visos 
kitos liet, gimnazijos Vak. Vo 
keitijoje likviduotos, nes vo
kiečių valdžia, remdamosi Aukš 
tųjų Komisarų potvarkiais, ne
sutinka duoti tautinėms tremti 
nių mokykloms paramos. Tai
gi mūsų tautiečiai yra pri
versti atiduoti savo jaunąją 
kartą mokyt ir auklėt vokie
čiams. Daugelyje vietų vokie
čiai nepriima mūsų vaikų į sa
vo aukštesnes mokyklas. Bet 
lietuviai vistiek nepajėgtų ap
mokėti vokiečių mokyklose už 
vaikų mokslą. Taigi Vokieti
jos lietuviams ateina tamsiausi 
laikai, kaip kadaise Lietuvoje 
carų priespaudos gadynėje. . .

Šitą tamsią valandą ryžta
mės nepasiduoti. Po ilgos ir at 
kaklios kovos vokiečių įstaigo
se galų gale pavyko gauti tei
sę laikyt bent vieną savo gim
naziją ir gaut nors 2 mokyto
jams algas. Gavome taip pat ir 
geras patalpas su visais reika
lingais įrengimais mokinių

bendrabučiui. Pasišventėliai 
mokytojai dirba gana sunkų 
darbą, tegaudami už vieną pa
moką vos 40 — 50 pfg.

Visa tai — Vardan tos Lie
tuvos !

Gimnaziją įkūrėm, mokinius 
sukvie(tėm, bet kai reikia juos 
išlaikyti — mūsų jėgos nebeiš- 
neša. Mokinių tėvai, patys bū
dami vieni iš vargingiausių Eu 
ropos skurdeivų, jokiu būdu 
negalėtų apmokėti už savo vai 
kų mokslą ir maitinimą.

Į Jus tat, brangūs viso pa
saulio lietuviai ir šaukiamės!

Rodos, nebūtų jau labai sun 
ku didesnėms lietuvių koloni
joms pasiimti globoti bent po 
vieną mūsų gimnazijos klasę ir 
surinkti mokinių išlaikymui 
benjt po 80 — 100 dol. kas mė
nuo.

Mūsų planas paremtas vilti
mi, kad visur atsiras kilnių ide 
alistų lietuvių, 'kurie parodys 
gražios iniciatyvos ir sutiks pa 
būti mūsų įgaliotiniais. Prašo
me tokius tautiečius atsiliepti.

Tai yra pirmasis bandymas 
po platųjį pasaulį išsisklaidžiu
siai lietuvių šeimai. Jeigu jis 
pavyks — mūsų svarbi įstaiga 
gyvuos ir savo uždavinį atliks. 
Tada mes visi matysim ir supra 
sim, kad Lietuvių Vienybė tai 
yra toji nepalaužiama jėga, ku 
ri padės mums ištęsėti sunkioj 
kovoj už lietuviškąją kultūrą ir 
už lietuvio laisvę.
P LB Vokietijos Krašto V-ba 
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Red. prierašas: Aiškinti ne
reikia : reikalas nepaprastai 
svarbus. Mažąją Lietuvą mums 
ypač reikia atlaikyti nuo ją 
bloškiančių svetimųjų bangų. 
Jaunimas bus ateities kūrėjas.

Turiu viltį kad susiras Ka
nadoje bent 200 lietuvių, kurie 
kas mėnesį tam reikalui skirs 
po 1 dolerį, ir prašymas bus 
patenkintas. Kol geresnio ke
lio nėra, aukas tam tiks
lui siūlau siųsti per Mažosios 
Lietuvos Bičiulių draugiją: V. 
Pėteraitis 5155 Bourbonier, 
Ap. 6, Montreal, P. Q. Ir „N. 
L“ mielai tam patarnaus.

J. Kardelis.

Istorinių įvykių apžvalga.

RUSIJA ŠEIMININKAUJA PA VERGTOJE LIETUVOJE

1950 metų įvykiai riedėjo 
Antrojo Pasaulinio karo fone ir 
jo sudaromose sąlygose. Ka
ras, kuris, apimdamas vis nau
jas sritis, plėtėsi visą gyveni
mą traukė ir kiekvienu metu pa 
jungė jį savo reikalams.

Lenkijos užpuolimas buvo 
tartum dabartinis Korėjos už
puolimas. Agresorius, užpul
damas Lenkiją padarė sąmonin 
gą žingsnį, kaip ir dabar Korė
joje, į tai reagavo sąjunginin
kai, kaip ir dabar JTO valsty
bės. Ir jau nebuvo galima ka
ro plėtros sulaikyti. 1940 m. 
agresija plėtėsi į visas šalis, 
kaip ir dabar.

Agresoriai karo eigoje plė
tė savo agresijos planus. 
Kiekvienas pasisekimas didi

no jų apetitus. Sovietų Rusija 
jau ano karo metu buvo susirū
pinusi Azija, bet svarbiausia, 
kaip iš slaptųjų dokumentų da
bar matyti, jai rūpėjo pirmiau
sia stipriai pasigrobti artimą
sias sritis ir tvirtai jose įsistip
rinti. Tai buvo gerai apgal
voti, gerai sutarti Stalino su 
Hitleriu arba jų autoritetu pa
remti planai. Štai, tiktai pažiū
rėkime, kaip jie viską darė.

Spalių 22 d. Stalinas dėkoja

lotovas su Dekanozov usutin- 
kami svastikomis ir kūjo - pjau 
tuvo vėliavomis išpuoštomis 
iškilmėmis.

Lapkričio 12 d. Ribentro
pas apžvelgia karinę padėtį, nu 
rodo, kad Britanija jau nugalė
ta ,ir pastebi, kad Hitleris sim
patizuoja susitarimui dėl įta
kų sferų pasidalinimo tarp Vo
kietijos, Rusijos, Italijos ir Ja
ponijos; Molotovas prašo tiks
lesnio įtakos sferų apibrėžimo.

Lapkričio 12 d. ir 13 d. me
morandumai apie Hitlerio pa
sitarimus su Molotovu, daly
vaujant Ribentropui, Dekano
zovui ir patarėjams Hilgeriui ir 
Pavlovui, konstatuoja:

Hitleris, padaręs plačią pa
saulinės politikos apžvalgą, 
tvirtina, kad yra galimas Sov. 
Rusijos bendradarbiavimas su 
Trijų valstybių pakto signata
rais Amerikai sulaikyti nuo ki
šimosi į Europą. Molotovas su 
tinka, kad bendradarbiavimas 
yra galimas, bet prašo paaiški
nimų dėl Suomijos, Blkanų ir 
Turkijos ir dėl „naujosios tvar 
kos Europoje ir Az-je.“ Toliau 
Hitleris pakartotinai skatina 
susitarti dėl Britų imporijos pa 
sidalinimo, o Molotovas tvirti- 

Ribbentropui už jo instrukty- na, kad pirmiau reikia pripažin 
ti Sovietų interesus Suomijoje, 
Balkanuose ir Turikjoje.

Ribbentropos pabrėžia Vo
kietijos, Italijos, Japonijos ir 
Sov. S. įtakos sferų pasiskirs
tymo planą ir patiekia planą 
slaptos sutarties, kuria tas pa
sidalinimas išreiškiamas ir ku-

vią įvykių analinę ir pareiškia, 
kad tolimesnis santykių page
rinimas yra galimas; Moloto
vas priima kvietimą vykti į 
Berlyną.

Molotovas veža Hitleriui 
brangiausią dovaną — Stalino 
portretą (VofA). Berlyne Mo

ria Sov. S-ga įtraukiama į Tri
jų valstybių pakta, Moloto
vas primygtinai reikalauja aiš
kiau išreikšti Sovietų interesų 
pripažinimą Pabaltijy, Balka
nuose, Dardaneluose ir užgiria 
bendradarbiavimą su Ašies 
valstybėmis, bet tik po aiškaus 
susitarimo ir susipratimo.

Savo ilgame pranešime lap
kričio 12 d. posėdy Hitleris pa
darė tokią santrauką:

1. Vokietija nereikalauja ka 
rinės pagalbos iš Rusijos;

2. Vokietija, norėdama atsi
spirti Anglijai, buvo priversta 
įsiveržti į teritorijas, esančias 
toli nuo savosios, kur ji netu
ri nei politinių, nei ekonomi
nių interesų;

3. Tačiau yra kai kurių rei
kalavimų, kurių svarbumas pa 
aiškėjo karo bėgyje ir kurie tu
ri gyvybinės svarbos Vokieti
jai. Galimas dalykas, kad po
nas Molotovas yra nuomonės, 
jog vienu ar kitu atveju nutol
ta nuo įtakos sferų sąvokos, 
kaip Stalino buvo sutarta su 
Ribbentropu. Tokie nukrypi
mai įvyko kai kuriais atvejais 
Rusijos okupacijų metu prieš 
Lenkiją. Daugeliu atvejų, šal
tai apsvarstant vokiečių ir ru
sų interesus, fureris nenorėjęs 
daryti nuolaidų, tačiau jis su-

pratęs reikalą atsižvelgti ir į 
rusų interesus. Rav., ekonomi
niu požiūriu Lietuva, tiesa, tu
rėjo mums kai kurios svarbos, 
bet politiniu požiūriu mes su
pratome reikalą išlyginti pade 
tj visoje šioje srityje, kad būtų 
išvengta ateityje tendencijų, 
kurios būt galėjusios sudaryti 
įtempimą tarp Vokietijos ir Ru 
sijos. . .

Fiureris dabar svarstąs bend 
radarbiavimo tarp Vokietijos 
ir Rusijos klausimą. Tam tiks
lui jis patiekia šiuos Vokieti
jai svarbius punlktus.

1. „Lebensraumo“ reikalas. 
Per šį karą Vokietija įsigijo to
kius didelius plotus, kad jiems 
išnaudoti reiktų šimto metų.

2. Kai kurių kolonijų reika
las Centrinėje Afrikoje.

3. Vokietijai reikalingos 
tam tikros žaliavos, kurių tie
kimą ji turi ginti bet kuriomis 
aplinkybėmis, ir,

4. Vokietja negali leisti 
įsteigti priešingų valstybių oro 
ir laivyno bazių tam tikrose sri 
tyse. Tačiau visa tai jokiu bū
du nepaliesią Rusijos interesų. 
Rusijos imparija gali plėstis vi 
siškai nesusidurdama su vokie
čių interesais. (’Molotovas at
sakė, kad tai yra tiesa).

(Bus daugiau)

>i>C7--- XX-____04K

Vajus „N. L 
„NEPRIKLAUSOMOS ClE- ] 
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 dabartį 
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 
pirmuosius „NL“ bendrovės 
šėrų-akcijų, statybos reika- 
“~r~m—■ — i " .... .........
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būstinei
lams, pirkimus. Štai ir jų sąra-
šas:

$
41. Kupčinskas Antanas 

iš Detroito, USA 10,—
42. Barauskas Mečys iš 

Siaux Lockaus 10,—
43. Y. X., Montreal 10,—
44. Masionis Ant., Tor. 10,—
45. Januševičienė Stefa

Toronto 10,—
46. Narbutas P., Montr.
47. Vaitkutis P., Montr.

Gauta ir pasižadėjimų.
Ačiū pirmiesiems už skubų 

atsiliepimą ir maloniai prašome 
atsiliepti ir visus malonius „N 
L' * skaitytojus.

Sp. b-oė „N L“ ir KLCT.

Aukštaitis.

Dabartinio Lietuvos gyveni-
mo vaizdai

5.
Nors seniūnas ir buvęs 

komunistų žmogus, tačiau 
nakties tamsoje partizanuį įsa 
kymą slaptai visur išklijavęs. 
Jei tasai komunistuojantis se
niūnas nebūtų partizanų įsaky
mo išpildęs, partizanai būtų su 
juomi atsiskaitę. Jei rusai bū
tų sužinoję, kad seniūnas išĮkli 
javo partizanų įsakymą, jie bū 
tų jį tuojau likvidavę. Minė
tas partizanų įsakymas seniū
nui, kad išklijuotų jų parėdy
mą, buvusi partizanų savotiška 
bausmė seniūnui už jo bendra
darbiavimą su komunistais.

Partizanų bausmės griežtos, 
dažnai net žiaurios. Už plėši
kavimą, išdavimą — mirteis 
bausmė. Dažnai mirties baus
mės būdavo įvykdytos slaptai; 
nusikaltęs žmogus dingsta be jo 
kių pėdsakų ir nė lavono jo nie 
kas nesuranda. Kaip pavyzdį, 
p. A. nurodo tojkį atsitikimą. 
Viename apskrities mieste gy
venusios dvi merginos — se
serys. Jos buvusios komsomol- 
kos ir dirbusios bolševikams. 
Anksti pavasarį, tik-ką sniegą 
nuleidus, jos dienos metu iš
ėjusios į netoli esantį miškelį 
spalgenų pasirinjkti, iš to miš
kelio jos niekados daugiau ne 
grįžusios ir jų lavonai nebuvę 
surasti. Kai vėliau buvo pasi-

partizanus, ar jieteirauta pas 
nieko nežino apie tų dviejų mer 
ginų dingimą, buvo trumpai at 
sakyta: „Jas lapė ant uodegos 
nusinešė“.

Neretai partizanai pasitenki
na tik įspėjimu; baisiausias 
esąs įspėjimas, kai partizanai 
pagrąsiną, kad lapė ant uode
gos įspėtąjį nunešianti, jeigu 
jis nesusitvarkys. Bendraj, po 
sakis:

„Lapė ant uodegos nunešė 
arba nuneš“, 

esąs visiems gerai žinomas ir 
kiekvienas suprai/tąs, ką tai 
reiškia. Partizanų gyvenimas 
esąs sunkus ir labai pavojin
gas; partizanas gyvenąs tik ta 
valanda, nes jis nežinąs, ar bus 
gyvas po keleto valnadų.

Nors partizanai esą gerai or
ganizuoti, jų bunkeriai gerai 
paslėpti, bet mirties pavojai 
juos tyką be atvangos. Rusai 
bolševikai, nepajėgdami nuga
lėti partizanų, įtraukę į kovą 
su partizanais vietinius išga
mas - parsidavėlius.. Rusai 
juos pavadinę istrebiteliais, o 
mūsų žmonės jiems davė panie 
kos vardą, pavadindami stri
bais. Stribai esą apginkluoti. 
Kaipo vietos gyventojai, stri
bai gerai pažįsta savo apylin
kės žmonės, gerai žino kiekvie

Buv. Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus pirmininkas dr. D. 
Jasaitis per „Lie-tuvių Kelią“ 
sako:

— BALFas yra per LRK pa 
skirstęs tremtiniams pašalpų 
pinigais, daiktais ir maistu už 
daugelį dešimčių tūkstančių do 
lerių. Pats Liet. Raudonasis 
Kryžius savo pastangomis yra 
surinkęs 40.000 doleriais ir 1,5 
miliono Reicho markėmis ir 
taip pat viską išdalinęs tremti
niams. Tai buvo pašalpa, kol 
tremtiniai gyveno DP stovyklo 
se, skurdo ir vargo. Bet da
bar per 20.000 tremtinių yra at 
vykę į JAV. Didelis jų skai
čius Vokietijoje pasinaudojo B 
ALFo ir LRK pašalpomis. 
Bet dabar jie jau įsikūrė, pra
dėjo žmoniškai gyventi, kai kas

Skolų grąžinimo klausimu.
perkasi net automobilius ir na
mus. Nuo dabar iš BALFo ir 
L. Raudonojo Kryžiaus gautos 
pašalpos jiems jau turėtų virsti 
tik paskolomis, kurias reikia 
grąžinti, kad liekantieji ir nega 
IĮ išemigruoti seneliai, nedarbin 
gi ir ligonys būtų tinkamai su
šelpti. Jei visi skolininkai savo 
paskolas grąžintų, tai BALFas 
ir Lietuvos Raudonasis Kry
žius turėtų gražaus turto savo 
šalpos darbams vykdyti toliau 
dar efektingiau, negu savo šal
pos darbo pačiais žydėjimo lai 
kais. Gal abu galėtų šelpti kiek 
vienas savo vardu ir nuo to šel 
piamieji tik dar daugiau laimė
tų.

Tai yra labai aišku ir labai 
teisinga.

slėpta tokia neapykanta, kuri iš 
siliejanti kartais į visiško su 
gyvulėjimo formas.

Viename Aukštaitijos baž
nytkaimyje p. A. tekę būti to- 
jcio įvykio metu. Jam esant ta
me bažnytkaimyje stribai atve
žę nušautą partizaną, kuris bu 
vęs to bažnytkaimio gyvento-

J 
vežėčias, galva iškišta pro ve
žėčių galą ir žemai nukarusi, 
kad kiekvienas matytų, su ko
kiu paniekinimu gabenamas 
partizano lavonas. Atbėgusios 
prie lavono partizano motina ir 
sesuo alpdamos verkusios. Tuo 
metu priėjusi viena moteriškė, 
to pat bažnytkaimio gyvento
ja, ir pradėjusi į lavoną spjau
dyti, jį visaip niekinti, o užmuš 
to partizano verkiar^ią motiną 
ir seserį pradėjusi kolioti, kad 

(Nukelta | 7 psl.)

ną taką ar griovį miške. Tad 
rusai, prisirinkę stribų, su šu
nimis, daro miškuose medžiok
les, ieškodami partizanų slėp
tuvių’(bunkerių). Ko nepaste
bį stribai, tai užuodžia šunes.

Tokių medžioklių metu esą 
susirėmimų ir aukų iš abiejų 
pusių. Stribams gyventi kai
muose esą labai pavojinga, to- jas. Lavonas buvęs įmestas į 
dėl stribai koncentruojasi mies 
teliuose, kur yra daugiau gink
luotų komunistų ir jų polici
jos, bet ir miesteliuose nesą 
saugu stribams.

Ne tik partizanai, bet ir gy
ventojai turi didelę neapykantą 
prieš stribus. Mat, stribai pa
deda ne tik partizanus naikinti, 
bet jie gelbsti bolševikams vyk 
dyti ir visokias kitas egzekuci
jas. Tarp stribų ir jų rėmėjų 
iš vienos pusės ir vietos gyven 
tojų — iš kitos pusės esanti pa

Kuo panašūs ir kuo skiriasi. 1 
„Liaudies Balse“ tūlas J. ; 

Paukštis pasiėmė įrodyti, kuo < 
skiriasi sovietinė santvarka nuo 1 
kapitalistinės, kaip jis sako. 
Bet pradėjęs įrodinėti, kad SS 
RS „atstovaują naują pasaulį“, 
pats pripažįsta, jog komunistai 
„niekur nesakė ir nesako, kad 
toks valstybinis aparatas (koks 
yra pas kapitalistus ir sovietuo 
se) gali būti panaikintas. . .“ 
Vadinasi — ministerial, polici
ja, kariuomenė, valdininkai ir 
t. t. — visur yra. Tai koks gi 
naujumas?

Kad sovietai tikrai skiriasi 
nuo kitų santvarkų dabar, tai 
tas tiesa, bet netiesa, kad tai 
yra kažkas nauja. Ne, dikta
tūrų ir despotijų buvo ir se
niau. Skirtumas gal tiktai 
toks, kad Stalino despotija ir 
diktatūra yra žiauriausia, ko
kią tiktai istorija žino.

Istorija žino, kad net vergai 
suskildavo. Stalinas gi nuo vi
so pasaulio užsidarė geležine 
uždanga, kad niekas nesužino 
tų, kaip sovietinės santvarkos 
žmonės kartais, nepakeldami 
sunkumų, sukyla. Bet dabar 
jau ir tos žinios pasiekia pa
saulį. Todėl Stalinas ir skuba 
pradėti naują pasaulinį karą.

Bet ir dėl to valdinio apara
to. Caro laikais Rusiją valdė 
3 tūkstančiai dvarininkų, o da
bar Rusiją valdo 3 milionai va
dinamų komunistų. Tai jeigu 
carinės Rusijos žmonėms buvo 
sunjku pasotinti 3 tūkstančius 
„siurbėlių“, Jai dabar tūkstan
tį kartų sunkiau yra pasotinti 
vad. komunistų gaujas, kurių 
yra daugiau, negu buvusių po
nų.

Carinė Rusija turėjo kariuo
menę ir policiją, o Sovietinė Ru 
sija turi daug didesnę kariuo
menę, daug didesnę policiją ir 
dar milžinišką specialę opriči- 
ną (kaip Jono Baisiojo laikais) 
— NKVD kariuomenę, gink
luotą visais ginklais, kuri spe
cialiai yra skirta malšinti bet 
Ikokį žmonių nepasitenkinimą. 
Ši kariuomenė saugo, kad darbi 
ninkai kur nepaskelbtų streiko, 
kad kolchozininkai nepasiprie
šintų.

Gražiai J. Paukštis pripažįs
ta kad sovietuose „neįvyksta 
pergaminimas”. Tikra teisy
bė. Tan tikrai „pergaminimo*' 
nėra, nes sovietiniai žmonės ne 
turi pačių reikalingiausių da
lykų, pradedant maistu ir bai
giant adata. Todėl jie išbadė
ję, nuplyšę, nudriskę ir skęsta 
skurde. Eg ne juokais Andru
lis nenori vykti tan sovietinių 
rojun. Jis, matyt, ne kvailas. . . 
Už cash kitiems persą tą „ro
jų“, bet pats jan nenori vykti. 
Ir J. Paukščiui Mandrapypkis 
pataria, anksčiau negu rašyti 
visokias nesąmones ir išgalvo
tus dalykus, pirma pačiam reik

tų savo akimis ir savo kailiu tai 
patirti. Pagyvenęs Rusijoje 
darbininko padėty Paukštis 
taip nerašytų. ..
Linksmos žinios apie infliaciją.

„Liaudies Balsas' *, rašyda
mas apie infliaciją (tai yra — 
apie pinigų nepadengtų auksu 
arba kitomis vertybėmis padau 
gėjimą), prieina labai linksmų 
išvadų: „Na, ir gaunasi logiš
ka išvada: norint sulaikyti in
fliaciją, reikia iš žmonių su
rinkti pinigaus, padaryti juos 
biednesniais, o kad biedni žmo
nės negalėtų pirktis, — suvar
žyti išmo|kėjimų terminą“.

Taigi: Sovietų Rusija, likvi
duodama infliaciją, tur būt, pa 
gal šį „LB“ skaičiavimą ir pa
darė jau kelias valiutų pamai
nas, o keisdama senus pinigus 
į naujus, už šimtus ir tūkstan
čius senųjų rublių, mokėjo tik
tai kapeikas. Dabar tokia pat 
prieš infliaciją priemonė pada
ryta ir sovietinėje Lenkijoje: 
iš žmonių (ten gi, kaip ir Ru
sijoje, juk kapitalistų seniai 
jau nėra — sako „LB“) surin
ko senus zlotus ir už senųjų 
zlotų šimtą davė tiktai po vie
ną naują zlotą. . . Nėra kas ir 
sakyti, 
bės“ - 
neišnaudoja darbo žmonių.. .
DLK Vytauto klubo „bajorai“ 

nepatenkinti „mužikais“. 
Daugumas suklaidintų nuo

širdžių žmonių mano, kad ko
munistai arba save vadiną „pro 
gresyvieji“ yra žmonės, ku
riems svarbu žmoniškumo ir 
lygybės principas. Visi juk esą 
me žmonės, todėl ir visiems 
nuoširdžiai, žmoniškai reikia 
bendrauti. Bet taip manydami 
jie labai (klysta. tf

gtai, Klubo 25 metų sukaktu 
vių proga „Liaudies Balsas ne
patenkintas, kad dalis klubo na 
rių nebuvo išskirta iš bendro £ 
draugiško subuvimo. „Progre- ™ 
šyvieji“ ‘ nepatenkinti, kodėl 

’ jiems nebuvo paruoštas atski
ras net stalas.

Štai „Liaudies Balsas“ rašo: 
„Nebuvo jiems paruošta atski- 

. ras stalas. Nebuvo jiems duo
ta nė mažiausios privilegijos 
šiame baliuje. Jie, kurie atėjo, 
turėjo lygiai mokėti įžangą, 
kaip ir visi kiti svečiai“.

Matote, jie nenori būti su vi
sais žmonėmis, su svečiais, su 

,savo draugais šermoįiais drau
ge, bet reikalauja atskiro stalo, 
privilegijų ir net nemokamos 
įžangos. . . Ar gi tai ne bajo
rai, kurie noii išsiskirti iš „mu 
žikų“ tarpo?...

O argi ne gražu, kad visi su
sirinko gražion draugystėn, vi 
si drauge džiaugėsi ir linksmi
nosi, visi kaip lygūs su lygiais, 
kaip žmonės su žmonėmis, kaip 
draugai su draugais?

Mandrapypkis.

„socialistinės valsty- 
Rusija ir Lenkija —
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KAIP LIETUVIAI GYVENA KITUR
AUSTRALIŠKOSIOS KEISTENYBES

Rašo Bronius Zumeris.
Kiekvienas kraštas turi ką 

nors specifinio ir originalaus. 
Mokyklos suole ar geografijos 
vadovėliuose daugiau ar ma
žiau susipažįstame su kiekvie
no krašto specifiniais bruožais. 
Tačiau iš visų girdėtų kraštų 
bei atskirų pasaulio žemynų 
šykščiausios žinios, tur būt, bu 
vo ir yra apie kengūrų žemę ir 
laukinių kralikų rojų — Aus
traliją.

Jau žengiant pirmuosius 
žingsnius Australijoje, europie 
tj nustebina neaprėpiami tyr
laukiai priaugę skurdžių mede 
lių ir krūmų, po kuriuos vaikio 
jasi niekeno nesaugojami ir 
apytikriai suskaičiuoti ilgavil
nių avių būriai; puslaukinių 
karvių bandos ir šokinėją mi
nios laukinių kralikų.

Australijos augmenija labai 
varginga. Augmenijos spalva 
daugumoje ruda. Pav., pievos 
yra ne žalios, bet rudos spal
vos, kas ateivį, pradžioje nu
teikia gana liūdnai. Negausi ir 
gyvūnija. Tačiau tiek augme
nija, tiek gyvūnija pasižymi ne 
paprastu originalumu. Keliau
ji, pav. tuščiais plotais ir sutin
ki nekaltą gyvuliuką, bet tokį 
keistą, kad būdamas ir neblo
gas gamtos žinovas turėtum 
kietai galvoti, norėdamas bent 
apytikriai nustatyti, kokias jis 
pareigas eina Aukščiausio leis
toje kūrinjoje.

Bendrai ateivis Australijoje 
dažnai turi būti pasiruošęs ne
tikėtumams ir keistenybėms. 
Saulė Australijoje pietų metu 
yra šiaurėje. Iš pietų pu
čia šaltas, ledinis vėjas; iš šiau 
rėš — karštas. Metų laikai 
yra atvirkščiai negu Europoje. 
Mes pratę matyti medžius, ku
rie metų laikotarpiais meta sa
vo lapus, Australijoje yra me
džių, kurie meta ne lapus, bet 
žievę. Laukinės slyvos ir vyš
nios augina maistingąjį vaisių 
ne aplink kevalą, bet kevale. 
Daugelis medžių savo lapų aš
menimis atsisukę į saulę, todėl 
po medžiais nėra pavėsio. Dau 
gelis krūmų čiulpia paaistą ne 
šaknimis iš žemės, beU» lapais. 
Yra kailiniuočių gyvių, kurie 
gimsta iš kiaušinio arba vyriš
kos lyties paukščių, perinčių 
savo vaikus. O kas nėra gir
dėjęs apie kengūras, su ilgomis

Anglijos Londone 1951 m. bus D. Britanijos pa
roda - festivalis, kuriam statomi šiame atvaizde 
matomieji Išradimų rūmai, 97 pėdų aukščio, ap
dengti šviesaus aliumini jaus plokštėmis. Čia ma
tomi dengimo darbai. Londonas parodai ruošiasi 

labai atsidėjęs ir stropiai.

Dar apie skraidančias 
lėkštes

SKRAIDANČIŲ LĖKŠČIŲ FOTOGRAFINĖS 
NUOTRAU KOS

4. Rašo J. Pronskus.
Amerikos mėnesinis žurna

las TRUE, kuris yra pasiryžęs 
išspręsti skraidančiųjų „lėkš
čių” paslaptį ir daugiau nei 
kuris kitas periodinis leidinys 
yra apie jas surinkęs medžia
gos,'kitame numeryje įdėjo net 
septynias tokių skraiduolių fo
tografines nuotraukas.

Aptariant iš eilės^ pirmoji 
nuotrauka parodo pailgą, aps
kritą vogulj su užpakaliniu ga
lu lyg nuskeltu ir šviesesne pa
ilga dėme viduryje. Paveiks
las, pagautas William Rhodes 
iš Tucson, USA, primena bato 
puspadį arba žmogaus pėdą 

užpakalinėmis kojomis ir ne- 
proparcingai trumpomis pryša 
kinėmis, nešiojančias savo vai
kus odinėje sterblėje? Austrą 
lijos čiabuvių ginklas „bume
rangas", kuris išmestas grįžta 
į metėjo rankas atgal, taipgi 
keistenybė.

1788 m. atvežti į Australiją 
pirmieji Europos gyvuliai: 1
veislinis eržilas, 3 kumelės, 3 
kumelaitės, 2 buliai, 5 karvės,
19 ožkų, 18 kalokutų, 29 žąsys, 
142 vištos, 74 kiaulės, 35 an
tys, 29 avys ir 5 kralikai. (Šian
dien Australijoje yra: 1.195.000 
arklių, 13.500.000 raguočių, 
apie 96.000.000 avių ir apie 
(taip manoma) 4 miliardai kra 
likų. Australijoje nėra plėšrių 
jų žvėrių. Bet krašto rykštė 
yra šie judrūs gyvulėliai — kra 
likai. Apsaugoti Vakarinę Aus 
traliją nuo triušių antplūdžio, 
savo laiku buvo sumanyta nu
tiesti per visą Australiją 1 m.
20 cm. aukščio ir 1.900 
kilometrų tinklinę tvorą. 
Kada tvora bpvo baigta, visų 
nustebimui, nežiūrint milžiniš
kų nuostolių ir didelių dyku
mų, milionai 'kralikų jau kėlė 
įsikūrimo puotas Vakarinės 
Australijos ūkininkų laukuo
se. . .

Australijos gamtos stebuk
las yra Australijos pakrančių 
vad. Didysis Rifų Birjeras, tu
rintis 1900 km ilgio. Barjerą 
sulipdė amžių bėgyje mažyčiai 
koralų polipai. Tai nuostabus, 
įvairiomis spalvomis žibantis ir 
keistais žuvų šešėliais mirgan
tis milžiniškas jūros pastatas.

Iš gamtos katastrofų paminė 
tinos sausros ir potvyniai. Tam 
tikrais periodais Australijoje 
būna didžiulės sausros. Iš
džiūsta žolė ir miškai. Išgaiš
ta milionai avių ir raguočių. 
Kadangi eukaliptų mediena yra 
nepaprastai kieta, tai išdžiūvę 
eukaliptų miškai riogso ištisus 
dešimtmečius teikdami kraš
tui vaiduoklišką vaizdą.

Sausrų metu kyla milžiniš
ki gaisrai. Ugnis pašėlusiu 
greitumu užlieja didžiulius že
mės plotus su gyvu ir negyvu 
turtu. Po sausrų paprastai ky
la potvyniai. Skubančio van
dens masės užlieja ištisas pro
vincijas su kaimais ir mieste
liais ir gyvulių bandomis, o van

(puspėdę), įspaustą dangaus 
skliauste. Antroji, Betty Mal
les, besirengdama fotografuoti 
skrendantį lėktuvą viršum 
Hawthone, Cal., pastebėjo dan 
guje kažkokį blizgantį daiktą, 
kurį ir pagavo foto aparatu. Ne 
gatyvą išaiškinus, gavosi tik
rai keistas dalykas: pats daik
tas primena stalinę lempą arba 
špūlę, kurios abudu galai švie
čia, kaip du vienodi kamuoliu
kai, o vidurys išsiskečia į taip 
pat šviesią taurę; taurė ir vie
nas (kamuoliukas ausuptas ap
skritu permatomu, lyg dūmų, 
ratu.

Trečioji, yra Maxey, 1950 

dens srovės išrausia klaikias 
daubas ir upių vagas.

Minint Australijos gyvūni
ją, tenka prisiminti didžiulį jū
ros vėžį, kuris sveria ligi 225 
kg. ir yra apie 1.5 m. skers
mens. Šito vėžio žnyplės 
žmogaus ranką ar koją nuker
pa nelyginant šiaudą. Keisčiau 
sias australijos vandens gyvis 
tačiau yra vad., dugongas. Jis 
yra tuo ypatingas, kad jo lie
muo panašus į žmogaus, tik su 
žuvies uodega. Jo snukis labai 
biaurus, turintis kai kuriuos

Naujas Britų kovos lėkt uvas „Reaper“, kuris yra 
patobulintas „Meteor“ tipas, pritaikytas vėliau
sios karo taktikos reika lavimams.

LIETUVIS KOLUMBIJOS PREZIDENTO BROLIO 
ŪKYJE.

Mūsų „paukštis“ nutupia Ko 
lumbijos mieste — Medellin.

Atsiduriu prie įstaigos, kur 
jau iš seniau čia dirba lietuvis 
Dr. Karnauskas. Miestas kaž
kaip panašus į istorinę Jeruza
lę : namai krėsti iš molio arba 
plytiniai, gatvelės siauros, ir jo 
se knibžda daugiausia basi ko- 
lumbiečiai. Krenta į akis savo
tiškas jų apsirengimas ir elgse 
na. Moterys ant galvų neša 
skalbinių ir daržovių kašes; 
kiekvienas vyras turi ant pečių 
„ruana' *, o už diržo didžiulį pei 
lį — „maceti“. Iš kavinių 
sklinda ausį rėžianti pietiečių 
muzika, gatvėmis zuja liuksusi 
niai amerikoniški automobiliai 
ir be durų, langų ir laiptelių au 
tobusai. Miestas judrus, pil
nas dinamikos ir triukšmo, 
kaip ir patys kolumbiečiai.

Jau kitą dieną aš vizituoju sa 
vo dabartinį šefą. Kalbamės 
angliškai, nes jis baigęs univer 
sitetą USA. Savo ūkiuose jis 
turi apie 2.000 gyvulių, kurių 
kasmet apie 100 nugaišta. Jis 
nori turėti veterinarijos gydy
toją, kad būtų mažiau, nuosto
lių. Pasiūlo jis man '400 pezų 
atlyginimo, be to, dar maistą ir 
butą. Aš sutinku. . . ir jau per 
24 vai. turiu darbo pas Kolum
bijos prezidento brolį. Džiau
giuosi, nes dirbsiu savo profe
sijoje.

3 savaites pagyvenu Medel
lin'e, nes Dr. Karnauskui pade 
dant noriu susipažinti su vieti
ne patentika, ligomis, papro
čiais ir, be to, mokaus ispanų 
kalbą. Gegužės mėn. 8 d. at
vykstu į ūkį „EI Zalaibar“, kur 
manęs jau laukia darbininkas 
su arkliu. Čia pirmą kartą gy
venime maunuosi odinėmis kel
nėmis, rišu prie batų ilgesnius 
už pačio Pilsudskio pentinus ir 
lipu į meksikonišką balną. Už 
sukęs į administratoriaus ūkį, 
buvau tuoj nukreiptas į dvarų 
majoriją, kur ir bu§ nuolatinė 
mano gyvenvietė. Sutiktas su 
juoda kava, gaunu rtijų kamba 
rių butą, kurių viename įren

m. balandžio 16 d. nuotrauka 
viršum forto Worth rodo jjebe 
syse skrendančius keturis daik 
tus: vienas šviesus labai mažas 
lankelis, lyg palinkusi lazdelė, 
antras aiškus banano formos, ir 
du panašūs į musmirio grybą, 
arba laužtuvą su kotu, kurio 
galva panaši į visai jauną mė
nulį, o kotas aiškiai matyti yra 
šviečianti trykštanti degėsių 
pašvaistė.

Ketvirtoji, pagauta Bob 
Jung viršum Catalina, salos, 
yra šviesus, apskritas diskas 
juodame fone. Penktoji taip 
pat apskritas pailgas tamsus 
diskas šviesiame fone, šeštoji 
rodo mažą, bet aiškiai pastebi
mą baltą diską viršum Seattle, 
USA. Septintoji yra nutraukta 
Eugene Havord Aliaskoje, kur 
matyti žemai horizonte skren- 
dą du pailgi, apskriti šviesuo
liai.

Žurnalas sako, kad palygi
nant su dideliu skaičium maty

tų sjkrendančių lėkščių, nuot
raukų yra padaryta dar ne
daug, o tam yra daug priežas
čių, kurių svarbiausia, kad la
bai retai tepasitaikė, kad mačiu 
šieji būtų rankose turėję foto 
aparatą, ir kad skraiduoliai 
dažniausiai skraido nakties me 
tu, be to jie būna matomi labai 
trumpą laiką.

Žurnalas garantuoja, kad jo 
įdėtosios nuotraukps yra tik
ros, stropiai patikrintos ir pati
kimos, ir kviečia, kam pasiseks 
ateityje tokių nuotraukų pada
ryti, nedelsiant siustu redakci
jai „TRUE“, NewYork, USA. 
Nors fotografuoti objektus dan 
guje reikalingi tam tikri prie
taisai, k. a. giliai raudonas filt
ras dangui aptamsinti, tačiau 
fotografai raginami stverti bet 
kokį pirmą papuolusį aparatą 
ir daryti kiek galima daugiau 
nuotraukų, pasistengti pasi
šaukti kuo daugiau lipdininkų.

žmogaus veido bruožus, o bal
sas nejaukus — tarytum skun- 
džaintis ar dejuojantis. Žino
mas Australijos dingo yra lau
kiniu tapęs naminis šuo. Jis 
yra gudresnis už lapę ir labjau 
šiai žmogaus vengiantis gyvis 
Australijoje. Dar yra paukštis 
panašus į mūsų varną, bet rė
kia, akip avis. Lietuviai juos 
paprastai vadina skraidančio
mis avimis. Didžiausias rėks
nys Australijoje yra kukabara, 
kuriai balso gali pavydėti ne 
vienas daininikas.

giu vaistinę, o kituose gyvenu.
Mano ūkis yra 40 kv. klm. 

dydžio ir turi 1.200 raguočių. 
Čia yra 25 šeimos, kuriose kas
met gimsta lyg iš rašto 25 vai
kai. Tuo būdu ir molkyklos 1 
— masis skyrius susilaukia 
kasmet 25 mokinių. Čia šei
mose vaikų skaičius atitinka 
biologiniams dėsniams: kiek
viena šeima turi 22 — 25 vai
kus. Svyravimas priklauso 
nuo besivedančiųjų amžiaus.

Darbo dieną pradedu pagal 
reikalą. Čia tenka joti tik į 
kalnus ir į pakalnes. Lygumų 
čia visiškai nėra. Su manim 
joja visada palydovas — dar
bininkas. Jis atidarinėja ga
nyklų vartus (kurių čia yra 
apie 90), lasu sugauna karves 
ir jas palaiko. Kolumbiečiai iš 
viso yra puikūs laso specialis
tai. Jau pirmu metimu jis gali 
pagauti karvę už regų ar kak
lo. Po to seka rafinuotas laso 
pasukimas ir užmetimas karvei 
už nosies. Tuo būdu jau kelio
mis akimirkomis karvė turi ant 
galvos visą apinasrį. Laso čia 
mėto jau maži vaikai. Čia nėra 
ūkyje tokio darbininko, kuris 
visur nesinešiotų laso. Ūkis, 
kuriame aš gyvenu, yra gana 
klaidus. Ir man jau teko keli 
kartai paklaidžioti po pakal
nes. Karvės taip pat čia dažnai 
pasiklysta ir žūva. Tačaiu vie
nos karvės žuvimas ūkiui nepa 
daro didelių nuostolių, nes mė
sinė karvė tekaštuoja tik apie 
150 pezų, kai tuo tarpu pieninė 
600—800.

Greta mano gyvenamo ūkio 
„EI Zulaibar“ yra dar ir antra
sis ūkis, vad. „EI Tabor“. Šie
du ūkiai guli 600 m. aukštumo
je. Klimatas čia gana vėsus. 
Temperatūra liūčių metu nu
krinta iki 10—12 C, o vasaros 
metu gyvsidabris naktį nukrin 
ta iki 0. Kiekvieną dieną čia 
vilkiu megztuką, o naktį jau bū 
tinos 3 antklodės. Tačiau že
mumose Kolumbijoj, taip pat 
nepaprastai karšta. Ten pilna 
papūgų ir kitų tropinių paukš-

LIETUVIŲ GYVENIMAS ANGLIJOJE 
Lietuvių Sąjungos metinis suvažiavimas.

Šiemet spalių mėn. 14 — 15 
d. d. Londone įvyko 4-sis iš ei
lės Liet. S-gos skyrių atstovų 
suvažiavimas, kurio proga atsi
lankė VLIK'o pirm. prel. Kru
pavičius, Prancūzijos lietuvių 
atstovas inž. Bulota, Vak. 
Vok. Bendruomenės pirminin
kas inž. Zunde, kuris, be to, 
perdavė Mažosios Lietuvos Ta 
rybos ir Dr. Vydūno sveikini
mus. Dalyvavo ir Škotijos lie
tuvių atstovas kun. Gutauskas, 
taipgi ir Lietuvos Ministras 
Londone B. K. Balutis.

Suvažiavimą atidarė Sąjun
gos pirmininkas M. Bajorinas. 
Atvykusieji svečiai pasakė su
važiavimui kalbas ir po jų su
važiavimui sutikus, jie buvo 
pakviesti į garbės prezidiumą.

Sąjungos pirmininkas M. Ba 
jorinas padarė išsamų prane
šimą. Jis pareiškė, kad dabar 
Sąjunga turi 63 skyrius su 
2.288 nariais. Narių skaičius 
žymiai sumažėjęs nei pernai bu 
vo dėl žemės ūlkio hostelių lik
vidavimo ir emigracijos į kitus 
kraštus. Sąjungos rėmuose ga 
Ii tilpti visi, nes ji yra neparti
nė ir nesrovinė organizacija. 
Tai užtikrina jos įstatai ir de
mokratiniu būdu pravedami or 
g >nų rinkimai. Sąjunga Lietu
vos laisvinimo bylos reikalais 
dalyvauja keletoje įvairių Są
jūdžių, su kitų tautų organiza
cijomis rengia bendrus minėji
mus, susirinkimus ir kt. Sąjun 
ga yra daug išplatinusi mūsų 
leidinių anglų kalboje ir tuo pa 
čiu žymiai prisidėjo prie naiki
namos mūsų tautos kančių iš
kėlimo vakarų pasauly. Sąjun 
ga rūpinasi savo narių kultūri
niais ir asmeniniais reikalais, 
susidurūs šio krašto įstaigose.

Atskirus pranešimus davė 
Sporto Sąja ir „Br. Lietuvio“ 
reikalais redaktorius K. Obolė- 
nas. Suvažiavimas aktyviai 
svarstė reikalą Liet. S-gą įjung 
ti į PLB. Šiuo reikalu prieita 
sprendimo, kad L. S-ga kaip di 
džiausią šio krašto organizaci
ja imsis inciatyvos sudaryti 
LiOK; į jį bus pakviesti visų 
šiame krašte veikiančių lietu
vių organizacijų atstovai. LOK 
paruoš laikinąjį statutą ir pra
ves Didž. Britanijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Tary
bos rinkimus.

Suvažiavimui išsamų prane
šimą davė VLIK'o pirm. M.

čių. Bejojant tenka dairytis ir 
saugotis, kad bezdžionaitė ko
koso riešutu neuždrožtų per pa 
kaušį arba rankos storumo gy
vatė neužsinorėtų pasveikinti į 
koją. Atsargumo dėliai gerai 
čia dėvėti tropinį šalmą ir joti, 
kojas užsidėjus ant mulo ausų.

Išjojęs į plačius ir kalnuotus 
Kolumbijos laukus tikrai pa
mirštu visus vargas vienoje 
Tasmanijos cemento fabriko ak 
menų skaldykloje ir nejaukų 
darbą vienoje Victorijos pie
ninėj. Čia aš (>su žymiai laimio 
gesnis, nes dirbu savo jjtofesi- 
joj ir nejaučiu nė mažiausio šo 
vinizmo šešėlio. . . Dr. V. S. 
30. VII. 50.

Šiame atvaizde sukombįnuotos keturios „akrai 
dančių lėkščių“ nuotraukos.

Krupavičius. Jis gerai pa
lietė lietuvybės išlaikymo rei
kalus ir platokai apžvelgė VL 
IK'o veiklą, Suvažiavimas su 
ilgomis diskusijomis priėmė 
naujus Liet. S-gos įstatus.

Centro vykd. organų rinki
muose, su mažomis pakaito
mis, išrinkti bemaž visi tie pa
tys buvusieji asmenys. Suva
žiavimas dvi dienas praėjęs la
bai gyvoje atmosferoje, priė
męs keletą sveikinimų ir rezo
liucijų, užbaigtas tautos himnu.

J. J-tis
Pradėtas išvietintųjų asmenų 

apklausinėjimas.
Spalių 23 d. pradėtas D. Bri

tanijoje esančių išvietintųjų as 
menų apklausinėjimas. Apklau 
sinėjimą vykdo vidaus reikalų 
ministerijos žinioje esanti ko
misija. Klausimai duodami 
įvairus, daugelis jų panašūs į 
Vokietijoje buvusių skriningų 
klausimus, o kiti informacinio 
pobūdžio. Patikrinime ypatin
gai liečiama, kokie dar ryšiai 
sieja ir yra palaikomi su už ge 
ležinės uždangos esančiais na
miškiais ar artimaisiais.

Šis skriningas nėra „bai
sus“, nes niekas nebus išskri- 
ninguotas. Išvietintųjų asme
nų tarpe jis sutinkamas labai 
šaltai ir jokio dėl jo jaudinimo
si nepastebima. J. J-tis.

Didž. Britanijos lietuviai 
įsigijo namus.

43, Holland Park, Londone 
W. 11. Namų ’zaina — 8.000 
svarų sterlingų. Ligšiol namų 
fondui tesurinkta tik apie 3.250 
svarų. Paskolos paimta 5.000 
svarų. Tačiau namų vidaus re
montui ir baldams nupirkti dar 
skubiai reikia 800 svarų ster
lingų. Tikimasi, kad mūsų tau 
rioji lietuviškoji visuomenė j 
šį paskutinį vajaus šūksnį pil- 
nausiai atsilieps pirkdama ak
cijas. Namuose pasitalpins 
Liet. S-gos centras, „Br. Lietu
vio“ redakcija ir susiburs k; 
tas visas salos žemelėje esantis 
lietuvių kultūrinis gyvenimas. 
Lietuvių Namai Londone yra 
lietuvių susipratimo ir solida
rumo simbolis. Šis namų įsigiji 
mus parodo, kad bendras dar
bas, bendras susiklausymas ir 
bendros pastangos neša pasigė 
retinus rezultatus. J. J-tis.
Susvyravo darbai tekstilėje.

Pastaruoju laiku tekstilės 
pramonėje gamybos produkci
ja daugelyje fabrikų sumažin
ta net 50%. Tai iššaukė nepa
prastai pabrangusios užsieniu© 
se vilnos kaina. Turėtosios at
sargos jau vsiškai baigiasi o, 
nauji transportai dar negauti. 
Tačiau darbininkai dar neatlci 
dinėjami ir tvirtinama, kad 
greitu laiku vilnos bus pakan
kamai ir gamyba bus tokia, 
kaip ir buvusi. J. J-tis.

— Adelaidėje, Austi ali joje, 
susirūpinta steigti lietuvių 
spaustuvę, kurioje būtų spaus
dinamas „Australijos I.'etu- 
vis“.



4 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ■«7 1950. XI. 16. — Nr. 45 (188)

Literatūrinėmis temomis
RAŠO HENRIKAS NAGYS.

žmogiškai g‘li tematika, leidžia 
tikėti, kad Šlaitas yra tikram 
kūrėjo kely.

Bet štai karti ironija: vidu
tinės arba ir visai diletantiškos 
figūros įžūliai braunasi, viena 
kitą perrėkdamos, į pačių nusi- 
pintus šiaudinius „rašytojų" 
sostelius, o tikras ir talentin
gas poetas stovi nuošalėje, įky
riųjų šmirinėjimo pridengtas. 
Aišku, !kad tokiais metodais 
tikrą kūrybą nustelbti, sunku, 
bet pats faktas vertas paminė
ti, nes tokie apgailėtini nekul
tūringumo reiškiniai ima vis 
labjau įsišaknyti mūsų periodi
nėje spaudoje.

Baigdami norime mūsų skai
tytojams išrašyti keletą pavyz
džių iš Vlado Šlaito ir mūsų 
anksčiau paminėtų „rašytojų“ 
kūrybos. Toji iliustracija kal
bės daug aiškiau kiekvienam li
teratūrą mylinčiam ir .ją su
prantančiam žmogui, nei žiau
riausios kritikos žodis 
įstengtų apibūdinti. Štai 
posmai iš Šlaito knygos:

3.
Muitininkai ir fariziejai.

Prieš mane štai Vlado Š 1 a i- 
t o poezijos rinkinys „Žmogiš
kosios psalmės“. Išleistas pra
eitais metais Detmolde. Kny
gos autorius, berods gyvena 
Anglijoje. Šioji knyga liko lyg 
ir nepastebėta. Keli kuklūs at 
siliepimai periodinėje spaudo
je ir recenzija „Aiduose“. Šio
ji pastaroji buvo vienintelis 
rimtas ir nuoširdus kritikinis 
žodis apie Šlaito eiles šiapus At 
lanto. Ir kai šiuo metu čia ke
lia triukšmą įvairūs tariami ra
šytojai, skaudu, kad knyga ver 
ta rimto paminėjimo dūlėja len 
tynoje. Jeigu kuris nors mūsų 
jaunųjų (tiesą sakant jų am
žius vargu ar beleidžia juos to
kiu vardu vadinti) yra iškelti- 
nas, tai ka’p tiktai Vladas Šlai
tas. Jo knyga — tik su retom 
išimtim — yra ir originali, ir 
talentingai parašyta. Subtilūs 
vaizdai, spalvingi ir nauj* pa
lyginimai, organiška ir muzi
kali jo eilėraščių forma, šilta ir

O pavasariai!
Kai mąstau apie jus, pavasariai, 
aš mąstau apie visą gyvenimą, 
tik dabar, kai pasilenkiu žemėn, 
žalios žvaigždės akyse pinasi.
Aš bijau, kad nebūtum, pavasari, 
paskutinis.

tai 
keli

(Žmogiškosios psalmės, 84 pusi.) 
Ir nei vienas medis nenori mirti, 
ir nei vienas žolės stiebelis nenori minrti, 
ir nei vienas visoj šioj žemėj nnpri mirti, 
ir kai krinta pirmieji lapai nuo medžių žemėn, 
ir pirmieji stiebeliai paragavę šalnos užlūžta,
O! kaip tuščia širdy ir kaip liūdna, brangieji mano, 
atsisveikint ir skirtis.
Nenorėjau skirtis, 
o skiriamės.
Nenorėjau nutolti, 
o tolstam.
Ir kiekvienas nuotolio žingsni* širdy palielka 
sunkią nuotolio pėdą.
Ir dūdelė, kurią piemuo su savim nusineša, 
moja medžiui gimtam iš tolo ir tolstant plyšta.

(Ž. p., 108 pusi.)

gą temos vystymą. Kad šis 
pradedantysis turi k ą ir moka 
kaip pasakyti — labai aky- 
vaizdu. O dabar palyginkime 
mūsų cituotuosius su sekan
čiais“ „jaunųjų kūrėjų“ pos
mais :

KULTŪRW£>®CWIKA
O kas prie mano durų? — sp$k žodžius šiuos. LIETUVIŲ DAILĖS INSTI-

(J. Nevardauskas, U. D., 101 pusi.) TUTO SUVAŽIAVIMAS
Ir veidas, dvasia su rudeniu gelsta, 
Keliaujam su laiku — jis neša tikrai. 
Sakau: Tu tikėkis, kai mintys pailsta, 
Žiūrėki į gamtą, kaip keičias orai!. . .

(Nevėžio Juozas, „Nepr. Lietuva“ Nr. 39)
Visi mes, benamiai, turtuoliai, 
Visi: — Tu, ašen arba jis — 
Žingsniuojam ir skubam į tolį, 
Kaip marių vilnis.

(Ad. Urna, „Tėviškės Žiburiai“ Nr. 26)

Tai tik keli pavyzdžiai. Jų Ar tiktai nebus jisai vienas iš 
būtų galima pririnkti šimtus ne 
vien iš čia paminėtųjų „kūry
bos“. Ir tai nėra jokios išim
tys — tokių „perlų“ pjlna kiek 
vienam iš paminėtųjų eilėrašty. 
Jeigu tai kas nors išdrįstų pa
vadinti poezija, tad ir visas su 
eiliuotas batų tepalo ir muilo 
reklamas reikėtų vadinti tuo 
pat vardu. Jau nekalbant apie 
cituotųjų posmų besikf/nį, fel- 
jetoniškus išsireiškimus ir ligi 
graudumo banalią tematiką, nei 
viename šių posmelių „poetai“ 
nesugebėjo paprasčiausiai su
daryti teisingo lietuviško saki
nio ir suritmuoti eilutes. Apie 
tokios „poezijos“ antplūdį 
kaip tiktai buvo kalbėta šio 
straipsnio pradžioj. Tarp pas
kutiniųjų paminėtų pavyzdžių 
randame taip pat keletą charak 
teringų eilučių ir ano „rašyto
jo“, kuris taip išdidžiai ir įžū
liai atsakinėjo jo /knygą teisin
gai įvertinusiems kritikams.

(Pabaiga)

tų grafomanijos būrelio atsto
vų, kuris peržengė visas kultū
ringumo ribas? Atrodo, kad ji 
sai viename savo eilėraščių sa
ko gryną tiesą: „Einu pasi
vaikščiot prarajom, lyg ant le
do“ .

Daugelis mūsų patarlių la
bai gražiai apibūdina kantrybę. 
Bet ir šioji puiki dorybė vieną 
dieną sudūžta. Verta prisimin 
ti tai visiems, kurie tariasi jau 
okupavę pozicijas. Jeigu taikūs 
žmonės tyli, tai dar nereiškia, 
jog jie nieko nepastebi. Ateina 
laikas, kai reikia aiškiai ir griež 
tai pasakyti, jog literatūros to
kiu būdu toliau piktnaudoti ne 
galima.

Šis atviras žodis nėra taiko
mas jauniems ir tikrai pasiry- 
žusiems kurti žmonėms. Nore 
tusi kad panašaus žodžio atei
tyje tarti nebebūtų reikalo.

Įsiklausykime į šių posmų or 
ganišką ir subtilų ritmą. Į pa
prastą ir nuoširdų poeto žodį, 
ateinantį pas mus iš nemeluo
to ir gilaus išgyvenimo. Įsidė
mėkime vaizdų šviežumą ir vi
sur išlaikytą ramų ir prasmin-

Be skausmo šį pajaulį aš galiu palikti, 
Kas jums brangu ir verta už viską branginti.
Ir lyg iš ekspreso galiu ramiai išlipti,
Ir paskutinį kart^ dvikovoj žmogaus teises apginti.

(J. Neverdausko, Užrūstinti Dievai, 70 pusi.)

Mokslu naujienos
PATOBULINO POVANDE

NINIUS LAIVUS
JAV jūrų laivyno meisteris 

Matthews pareišjkė, 1/ad JAV 
inžinieriai žymiai patobulino 
povandeninius laivus, kuriems 
ruošiami atominės energijos 
varykliai ir radaro prietaisai 
sekti kitus povandeniuis lai
vus. t

DAUG SILPNAPROČIŲ
Dr. N. Yepsen apskaičiavi

mu, JAV yra apie pusantro mi- 
liono psichiškai silpnų arba ne
sveikų asmenų. Tiktai dešim
ta jų dalis esanti gydoma ligo
ninėse.

Kaip dabar girdėti, 35 pro
centai naujokų netinka kariuo
menės tarnybai, ir tai daugiau
sia dėl psichinių trūkumų. Ko
munistinės davatkos sudaran
čios stipriai sergančiųjų rūšį.

ROBOTAI VALDYS 
LĖKTUVUS

JAV aerofizinės laboratori
jos vedėjas dr.> Edlefse teigia, 
kad netolimoje ateityje lėktu
vus valdysią robotai — specia
lūs dirbtiniai „smegens“, o la
kūnas būsiąs tiktai stebėtojas. 
Pagal jo teigimą, lėktuvai pa
tys atlikinėsią ir karinius bei 
mūšių uždavinius, nes naujausi 
lėktuvai tiek yra sudėtingi, jog 
ūmogaus jęgų jau nepakanka 
jiems valdyti.

SIŲS TELEGRAMAS į 
MĖNULĮ.

1951-jų metų parodoje britai 
turės įtaisę specialų siųstuvą, 
kuris galės siųsti radio signa
lus į mėnelį, nuo žemės nutolu 
sį per 477.720 mylių. „Telegra 
ma“ į mėnulį ir atgal suvaikš
čios per pusantros sekundės.

Spalio mėn. Čikagoje įvyko 
Lietuvių Dailės Instituto narių 
suvažiavimas, kuriame galėjo 
dalyvauti tiktai dalis nArių, nes 
kita dalis yra Vokietijoje, (A. 
Dargis ir T. Vizgirda), trečia 
dalis — Australijoje (A. Mar
čiulionis, E. Marčiulionienė, V. 
Ratas-Rataiskis, A. Vaičaitis 
ir T. Zikaras, ketvirta — Pran 
cūzijoje (J. Baltrušaitis). Ir iš 
Amerikos kontinente esančiųjų 
ne visi galėjo dalyvauti (A. ir 
A. Tamošaičiai ir J. Bakis — 
Kanadoje) ir Amerikoje esan
tieji prof. M. Vorobjovas, V. 
Kašuba begalėjo dalyvauti tik 
tai laiškų forma. Aktyviai da
lyvavo: T. Valius, P. Augius, 
V. Petravičius, P. Kajipas, P. 
Kiaulėnas ir A. Valeška. Suva 
žiavimas aptarė aktualius rei
kalus, numatė galimą veikimo 
programą ir išrinko valdybą: 
A. Valeška — pirmininjkas, T. 
Valius — vicep., P. Augius — 
gen. sek. P. Kaupas — ižd., M. 
Vorobjovas ir P. Kiaulėnas — 
nariai. Instituto įgaliotiniu Ka 
nadoje išrinktas dail. Antanas 
Tamošaitis.

Suvažiavimas praėjo darbin
goje nuotaikoje ir išryškino dar 
didesnę Instituto narių vieny
bę bei pasiryžimus.

PIRMAS LIETUVIŲ RELI
GINĖS MUZIKOS KONCER- 

TAS AUSTRALIJOJE
įvyko Adelaidėje rugsėjo 8 d. 
Dalyvavo: sopranas G. Vasi
liauskienė, smuikininkas P. Ma 
tiukas, vargonai J. Govenlock, 
vyrų ir mišrus choras, vedamas ' 
V. Šimkaus. Išpildyti lietuvių ( 
ir kitų 'kompozitorių kūriniai. ‘ 
DAKTARAS MOKSLINIA- i

ME DARBE. 1
Dr. A. Josiukas Toronto Ban 

ting Institute darys mokslinį 
pranešimą tuberkuliozės klau
simu.

HAMILTONO OKTETAS i
Muzikas A. Dagelis Hamil- ■ 

tone suorganizavęs oktetą, ku- • 
ris pirmą kartą giedojo Hamil- ' 
tono lietuvių bažnyčioje Kris
taus Karaliaus dieną.

— Salomėja Norkeliūnaitė 
po „malonaus pasišnekėjimo“ 
su savo „bose“ p. Tysliaviene, 
kaip praneša JAV lietuvių laik 
raščiai, atleista iš darbo „Vie
nybės“ redakcijoje. . .

• INŽINIERIAI DIRBA SAVO 
SPECIALYBĖJE

> Inž. A. Paškevičius, į Kana- 
i dą atvykęs speciale inžinierių 
, kvota, visą laiką dirba Kana- 
, dos valstybinėje tarnyboje, turi 

gerą vardą ir kyla tarnybos pa 
kopomis. Kaip statybininkas 
jis projektuoja pastatus ir gau 
na (komandiruočių. Šiomis die
nomis jis turėjo komandiruotę 
į Montreal}. Inž. A. Paškevi
čius pastoviai gyvepa su visa 
šeima Kanados sostinėje — 
Ottawoje.

Technologijos inžinierius 
Petras Mažeika dirba kaip sa
vo srities specialistas Manoir 
Binz tekstilės fabrikuose, ties 
Quebecku.

Dr. Inž. J. Gimbutas taipipat 
dirba savo specialybėje JAV ir 
taip pat turi visokių komandi
ruočių. Jis inspektuojąs staty-

KUČIONAS DIRBA SAVO 
SPECIALYBĖJE.

Pianistas ir dirigentas Alek
sandras Kučiūnas pakviestas 
dirbti dirigento darbą Cosmo
politan Music School, su ku
rios ansambliu jis važinės kon 
certuoti per Ameriką.

MUZIKAS 
VYTAUTAS MAR1JOŠIUS

Hartfordo muzikos mokyk
loje, kuri turi visus konserva
torijos skyrius, dėsto fortepio 
ną, ansambliu} dainavimą, par
titūrų skaitymą ir dirigavimą. 
Darbas einąs sėkmingai.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KUTLŪROS 

apžvalginė paroda bus atida
ryta lapkričio 26 d. Bridge
port© s. Jurgio parapijos salė
je. Dalyvauja Jketurl muziejai 
ir keli dailininkai, 
bas.

KILNOJAMA PARODA 
AUSTRALIJOJE

Australijos imigracijos de
partamentas ruošia visus me
tus užtruksiančią kilnojamą pa 
rodą, kurioje dalyvaus Austra
lijos ir naujųjų ateivių, pagal 
tautas, dailininkai, ir liaudies 
kūrinių rinkiniai. Paroda ke
liaus iš provincijos į provinciją 
ir kiekvienoje išbus apie 2 mė
nesius. Toje parodoje dalyvaus 
ir lietuviai, kurių skyr. vedė
ju paskirtas dail. J. Bistrickas. 
Jis drauge su paroda keliaus 
per visą Australiją.

1717 dienų 
enkavedistų naguose

Pasakoja Buchenwaldo 3184 numeris

I.
Tai buvo 1945 rjt birželio 

28-ji diena. Iš Gothos miesto, 
Tiuringijoj, bėgantieji nuo ru
sų paskutiniai lietuviai ir kiti 
pabaltiečiai jau prieš dešimt 
dienų pasitraukė į vakarus. 
Gothos mieste, lyg karo metu 
sirenoms lėktuvų antpuoliui su 
baubus, nematyti jokios dva
sios. Mat, čia jau dvi dienos, 
kai į pamažėl besitraukiančių 
amerikiečių vietas nepastebi
mai slenka mažais daliniais ru 
su kariai.

Aš būčiau kartu su visais iš
vykęs, bet pakeliui sugedo mo
tociklas. Vokietis taisymą vil
kino, o jam palikti motociklą 
gaila buvo. Atrodė, kad ru
sams įsakyta buvo kuo mažiau
siai rodytis, bet juos pamačius 
taip slampinėjant, nuotaika — 
nors j žemę lįsk. Motociklas jau 
tvarkoj ir man prie jo padeda 
ruoštis aštuoniolikametis Vy
tautas Gavelis. Jis nori vykti į 
Koburgą pas motiną. Vytau
tas man lyg ir juokais:

— Palaukim dar, gal, dar 
pamatysiu tėvą. Kovo mėn. iš 
Maskvos radijo girdėjau, kad 
tėvą, kaip rusų armijos kari
ninką, už pasižymėjimus kovo
se ties Stetinu apdovanojo or
dinais. . .

— Mielas Vytai, — atrėžiu 
jam, — savo dienų autoriui ga 
lesi šįvakar iš Koburgo pasiųs
ti telegramą. .. Žiūrėkim, kad 
mūsų „Waltheris“ pakeliui ne
sustreikuotų ir, kad pavytume 
amerikiečius.

Diena šilta ir saulėta. 11 vai.

bon. Vienas kažką visą laiką 
rašo, kiti drybso ir vartosi ant 
suolų. Lapą prirašęs, pakiša 
pasirašyti. Kadangi rusų (kal
ba rašyto perskaityti neįsten
giu, pasirašyti atsisakau. Ro
dos, kad perkūnas tuoj trenkė, 
taip ir pašoko visi:

— Tai ką — netiki rusų ka 
rininkų žodžiais?

Kas bus-bus, bet nepasirašy
siu. Na ir prasidėjo: kad pra
dėjo kumštimis dą/ižyti, kur 
tik pąlkliuvo. Nuo smūgių ap
alpau. Tada jie paleido kojas į 
darbą. Vėliau pajutau, kad 
sargybiniai laiptais tempė že
myn į rūsį. Rūsyje sudribau ir 
nejudėjau, kad nesukelčiau su
muštų kūno sąnarių skausmų. 
Akis įbedžiau į geležiniais vir
bais apkaustytą langelį, pro ku 
rį veržėsi vos įžiūrima auštan
čio ryto šėma švieselė.

Tame rūsy išlaikė 2 savai
tes. Viso tardė net keturis kar 
tus, ir kiekvieną kartą tos pa
čios kankinimo scenos, tas pats 
lapas pasirašyti. Tardymai 
prasidėdavo 24 ar 2 vai. nak
ties. Maisto į dieną — dvi rie
kės duonos ir neplautam puode 
šildyto vandens. Varčiausi ant 
lentinio guolio, sukinėjau skau 
dančius sąnarius ir laukiau, 
kas bus.

Devyni mėnesiai NKVD 
kalėjime Weimare

Apie liepos 12 d. išgabeno į 
Tiuringijos provincijos NKV 
D centrinį kalėjimą Weimare. 
Kalėjimas, manyčiau, statytas 
po pirmojo karo, trijų aukštų. 
Mane įgrūdo vėl į rūsį, į vienu
tę, kurioj dieną i rnaktį degė 
elektros lemputė. Palubėj, už 
geležinių virbų, žemėj, išmū
ryta langui anga, kuri sulig že
mės paviršiaus uždengta neper 
matomu stiklu. .Drėgna; jo
kios ventiliacijos; lentų guo
lis. Jose, matyt, laikė mirčiai

pasileidžiam centrine Gothos 
gatve. Gatvėje ties paštu mus 
sulaiko trys „žaliakepuriai“, 
o šalia jų stovįs civilis bloga vo 
kišĮka kalba surinka:

— Išjunkit motorą!
Tikrina dokumentus. Mudu, 

Gavelį ir mane, išskiria ir nu
veda atskirai. Nuo to laiko Ga 
velio daugiau nemačiau.

Komendantūra. Mano visus 
daiktus išverčia, iškrapšto vi
sas siūles. Iš tėvų, brolių at
minčiai paveldėtas brangeny
bes, kaip laikrodėliai, žiedai ir 
kita, žaliakepuriai krauna į sa
vo (kišenes „apsaugai". Pra
džioj neršia apytyliai, bet kai 
visa „suvalstybino“, — kad 
pradėjo mane „čiortuoti“, kad 
pradėjo „matuškuoti“, jog lu
bos parausti gali. Kiek supra
tau, jie mane keikė, jog nieko 
iš manęs pešti neliko. Paskui 
pradėjo tarp savęs keiktis, kam 
tas tiek ir tieįk pasiėmė, o ki
tam veik nieko neliko.

Apie 13 vai. mane įgrūdo į 
prie komandentūros esantį ka 
Įėjimo rūsį ir užrakino. Rūsys 
drėgnas ir apaugęs pelėsiais. 
Slegiančią kapų tylą kartais 
vos girdimai sudrumsdavo gat
vės grindiniu riedančio sunk- 
vežimo ratai.

Tik girdžiu, kad sugirgždė
jo spynoj raktai, ir du sargybi
niai nusivedė į viršų, kur kra
tą darė. Kaip ten pamačiau, 
buvo kiek po 24 vai. Kambary 
į mane sužiuro 4 įvairių laips
nių rusų karininkai ir viena žy 
dė. Pradeda klausinėti rusiš
kai, o žydė verčia vokiečių kai- nuteistus ar šiaip sunkius pra-

sikaltėlius. Susipažinus su tai, kad jau ne „vienas' ‘ esu. Stai- 
pradėjau jausti, kad mano „pra 
sikaltimo“ esama sunkaus. Čia 
neleido nė išvietėn išeiti, o in
dą privalėjau pastatyti už du
rų, kai atidarydavo.

Slinko dienos ir savaitės, bet 
nieko negirdėti. Pki gyvo kau
lo nuobodžią tylą nutraukda
vo koridoriais vaikštinėjantieji 
sargybiniai. Maistas kaip Got 
hoj: 2 riekės (turėjo būti 300 
g) duonos ir pietums kažkoks 
siurbalas, bet tikriau pasakius 
— pamazgos. Alkis neišpasa
kytas, net galva kvaišta. Kas 
bus? Už'ką? Kuo nusikaltau? 
Kaip ilgai? IŠie klausimai neda 
vė ramumo.

Tai vėl nė nepajusdavau, 
kaip mintimis nuklysdavau į 
Lietuvą. Prieš akis, lyg tikro
vėj slinkdavo Anykščiai, šven
tosios krantai, Nida, Klaipėda, 
Kaunas, Ukmergė, Vilnius. Ot, 
rodydavos, kad nors kartą 
prieš mirtį juos laisvus pama
čius, aplankius tėvų kapus, su
tikus buvusius draugus, moky
tojus. Mintys apie tėvynę lyg 
ir badą malšindavo ir suteikda
vo jėgų. Vieną kartą suradau 
stiklo šukelę. Nei su kuo kal
bėtis, nei skaityti, tai, palaukit, 
pradėsiu „rašyti“. Atsimini
muose dažnai iškildavo buvęs 
mano mokytojas, nors ir labai 
trumpą laiką, poetas A. Miški
nis. Pasižiūrėsiu, manau, nors, 
kaip atrodo, jo žodžiai, kuriuos 
jis Lietuvai skyrė. Paimu su
rastą stiklo šukę ir sienos tin
ke gremžių:
„Mes Tave papuošt žadėjom 
Kaip tikrą savo seserį, — 
Esi pačioj jaunystėj 
Ir pačiam pavasary.

„Sakalais erdvėmis skriejom 
Ir vargui netikėjom, 
Akimis išraižėm dangų, 
Kalbas kalbėjom vejami“

Pabaigęs žiūriu ir gėriuosi,

ga atsiveria durys ir įpuola sar 
gybinis.

— Aš tau, sukin syn, para
šysiu ! — pradėjo keikti ir rak 
tais per galvą, per pečius ir per 
rankas daužyti. Pasirodo, kad 
jis mane pro durų kontrolinę 
skylutę sekė, kai aš rašiau.

„Kad tu, gude, nesulauk
tum“, — manau jam išėjus, — 
o aš vistiek toliau rašysiu. Luk 
terėjęs (kol žingsniai atsitolina. 
Ir gremžių toliau Brazdžionio 
žodžius:
„Mes kaip žiedas, mes kaip ru

gio žiedas.
Plauks rugiai, išplauks ir vėl 

žydės.
Mes kaip žiedas, mes kaip ru

gio žiedas 
išdamant lapui ir paukšteliui 

giedant 
Paklausykim plasdenančios 

širdies’ ’.
Še tau, burlioke, kad nori! 

Tu man uždrausi!
Rytais sargybinius tikrinda 

vo karininkas, kuriam jie 
apie įvykius turėdavo raportuo 
ti. Kartą toks raportas vyko 
už mano durų. Sargybinis, ma 
tyt, naujokas, kalėjime, rėžia:

— Tovarišč kapitan, —adin 
pomer! (Drauge kapitone, vie 
nas mirė!)

■— Kakže umer, — dobro- 
volno iii kak? — (Kaipgi mirė,
— laisvu noru ar kaip?) kari
ninkas klausia.

-— A čto eto — dobrovolno?
— sumišęs klausia sargybinis. 
(O kas tai — savo n; ru būtų?)

— To značit, jesli ty jevo 
nebil, tajk. . . — mėgina kari
ninkas aiškinti. (Vadinas, jei 
tu jo nemušei, tai. . .)

— Seičas mne jasno, da, jas 
no, — nutraukia sargybinis, — 
nu, kaniečno, — dobrovcjlno. . . 
(Dabar man aišku, taip savu 
norų,,.)

Prieš badą — „vitaminčiki“.
Badas. Pradėjo kojos tinti. 

Sargybinio prašau gydytojo. — 
Chorošo, skoro pridut! — sar
gybiniai šaltai atrėžia. Savai
tė ir kita praėjo. Vieną dieną į 
vienutę įeina gydytoja, jauna 
mergiotė. Apžiūri, apčiupinė
ja kojas. Duoda porą tablečių 
„vitaminčiki“. Įsako nuryti 
jai esant. Vėliau protarpiais ir 
gi atnešė tų tablečių. .Kartą ir 
ijkundžiuosi jai:

— Negerai. Suima neklatą, 
uždaro, daužo kaip šunį, dvasi
na badu. Galo taip pat nema
tyt.

— Žinoma gerai nėra, — sa
ko gydytoja, — bet aš girdė
jau, kad tamstą tardys tardyto
jas iš Maskvos. Laukiama kas 
dien atvykstant. O, žijipt, mask 
viečiai tai padorūs žmonės, pa
dorūs, galit man tikėti.

Gydytoja kalbėjo vokiškai, 
o šalia stovėjęs sargybinis vo
kiškai irgi suprato. Nuo to kar 
to daugiau gydytoja neatvyko, 
„vitaminčiki“ irgi nesulau
kiau.
„Tardo“ sadistas Maslovas.

Dienos neatsimenu, bet buvo 
rugsėjis. Pusnakčiais sargybi
nis nuveda mane į viršų. Vie
nam kambary sėdi kokių 25 me 
tų enkavedistas, leitenantas. 
Liesokas, bet kaulai kaip jau
čio. Šalia jo vokiečių Jkalbos 
vertėja, žydė.

Patikrina vardą ir pavardę. 
Leitenantas apsidairo, permeta 
mane akim nuo kojų iki galvos. 
Jo akyse sustingo niekšiškas 
žvilgsnis.

— Ar nori mums dirbti? — 
trumpai paklausia.

— Kodėl nenorėti, — atsa
kiau, lyg antraip supratęs jo 
klausimą. — Esu dar jaunas, 
rankos stiprios, tai kodėl ne
dirbti? Tik kad valgyti gau
čiau. . .

Rodos ,kad j| perkūnas bū-
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ANGLIJOS LIETUVIAI 
NUSIPIRKO NAMUS

Anglijos lietuviai bendromis 
jėgomis ir sudėtomis lėšomis 
Londone, 43, Holland Park, 
W. 11, nusipirko namus, kurie 
yra visų Anglijos lietuvių cent
ras. Namai keturių aukštų, su 
sodeliu ir turi 19 kambarių.

KLAUSIMA!
IX ATSAKYMAI

VEDA JONAS J. JUŠKA1TIS

VILNIAUS KATEDRA — 
MITINGŲ VIETA

Gveicarijos spauda praneša, 
kad Vilniaus katedra esanti pa 
versta mitingų ir subuvumų 
vieta. Katedroje, kaip žinoma, 
sutelpa keli tūkstančiai žmonių.

NAUJA „EGLUTĖ“
Jau išėjo rugsėjo mėnesio 

„Eglutė“ 8 nr. Turinys: Mo
kiniai eina mokyklon, Skaudi 
bausmė, Katinas maras, Svirp
lio muzikanto kelionės ir 
Į,domus vaikams numeris.

„PRASIMUŠĘS“ 
AMERIKOS LIETUVIS 
Jonas Krančius, kurio (su 

žmona) baleto vakarus dar dau 
gelis lietuvių atsimena iš riepri- 
klausomybės laikų Lietuvoje, 
Amerikoje gimęs ir augęs, 
Amerikoje- padarė žymią kar
jerą. Jis ilgą laiką dirbo Hol- 
lywoode ir dalyvavo filmose 
kaip klasikinio šojkio šokėjas. 
Ten dirbdamas, jis vedė taip 
pat Hollywoode dirbusią šokė
ją su kuria sudarė trupę ir gas
troliavo Amerikoje ir Europo
je. Kelionės po Europą laiku, 
jis aplankė savo tėvų gimtinę, 
kurią nepaprastai pamilo. Tuo 
metu jis su žmona šoko ir Kau 
ne. Dabar Los Angeles univer 
sitete jis dėsto aukštąją sąskai 
tybą, kuriai jaunystėj reuošė- 
si, o jo žmona veda baleto stu
diją.

Pp. Krančių šeima 1 
daug padeda tremtiniams, 
riems yra išsiuntusi per 
siuntinių.

BALZAKO MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Sukanka 100 metų, kai mirė 
garsus prancūzų rašytojas re
alistas Honore de Balzac. Iš jo 
kūrinių ypač yra garsūs roma
nai: „Žmogiškoji komedija“, 
„Eugenija Grande“, „Tėvas 
Gorio“, „30 metų moteris“.

— Čikagoje pagerbti du mu 
zikai — N. Kulys, sulaukęs 25 
metų sukaktuves ir V. Daukša, 
vargoninkavęs 47 metus.

tt.

labai
, ku-
• 400

11. Pusbrolis sumokėjo Tarptautinei Pabėgėlių Organizaci
jai už mano ir šiemos kelionę iš Europos j Kanadą. Ar gali 

ma dabar tuos pinigus atgauti iš IRO?
(Atsakymas į p. E. R. klausimą, Edmonton, Alberta)

Jeigu aš teisingai supratau 
Jūsų malonaus laiško turinį, 
Jus ir Jūsų dviejų asmenų šei 
ma prieš trejus metus atsikvie
tė ūkininkas A. Jis nėra nei 
Jūsų giminė nei pažįstamas. Jis 
tik pasirašė atsikvietimo doku
mentus, prašomas Jūsų pusbro 
lio P., kuris pagal anuo metu 
veikiančius imigracijos nuosta
tus pats savo vardu Jūsų atsi
kviesti negalėjo. Pusbrolis, 
nėrėdamas prisidėti prie Jūsų 
atvykimo pagreitinimo, pats

numeryje 
istorinės

šuj minėti teisiniai dokumentai 
turi būti surašyti anglų ar pran 
cūzų kalboje, prisilaikant tam 
tikros Kanados įstatymais nu
matytos formos. Jie turi pasi
rašyti ir patvirtinti notaro, tai 
kos teisėjo ar komisionieriaus, 
kuriam yra suteikta galia dary
ti patvirtintus dokumentus. Vi 
šokių kitokių laiškų ar pareiš

kimų siuntinėjimas sąryšyje su 
įmokėtų pinigų grąžinimu, tik 
užvilkina reikalą ir kai kuriais 
atvejais gali turėti negatyvios 
įtakos į klausimo sprendimą.

Baigiant tektų~priminti, kad 
paprastai grąžinama ta suma, 
kurią IRO būtų mokėjusi už 
jos globoje esančio tremtinio 
pervežimą laivu per Atlantą.

Laiko klausimas svarbos ne
turi. Nesvarbu ar tremtinys bu 
vo atsikviestas prieš trejis me
tus ar atvyko per šių metų Sek 
mines. 'Į,mokėjusiems pinigus 
patartina paskubėti, kol IRO 
tebeegzistuoja ir kol prisilai
koma ligšiolinės, palyginti ne
komplikuotos, procedūros.

(Copyright).
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tų trenkęs. Visas pabalo, net 
žalias. Pagriebė į rankas laz
dą ir pribėgęs pradėjo iš visų 
pusių mušti.

— Aš tau, bradiaga, stip
rias rankas dar daugiau sustip 
rinsiu! — mušdamas šaukė, o 
keikė, kaip vien tik rusai keikti 
gali. Lazda subyrėjo į šipu
lius. Pavargęs atsisėdo, užsi
rūkė ir:

— Mes puikiausiai visa žino 
me. Tau amerikiečiai pavedė 
šnipinėti prieš sovietus Ameri
kos naudai! Jei nori, kad ry
toj paleistumėm, tai pasirašyk 
ir basta!

Nepasirašiau. Tuomet jis pa 
tarė iki rytdienos apsigalvoti. 
Jei ir ryt neprisipažinsiąs, tai 
jis mane įtikinsiąs. . .

Rytdieną ir dar apie trisde
šimt kartų vilko mane pas Mas 
lovą. Vis pusnakčiais. Jis su
skaldė glėbį lazdų. Kelis kar
tus keitė bizūną. Jis išdėstyda 
vo savo „uždavinio“, gauto iš 
amerikiečių, telkias smulkme
nas, kad aš net stebėdavaus, iš 
kur tokia purvina vaizduotė ky 
la. Pargriūdavau ant grindų, 
kraujas tekėdavo, drabužiai 
nuo kraujo ir pūlių suskreto. 
Kiek atsigavau, kiek apgijau ir 
vėl tempia pas Maslovą. Nusil 
pau — o Maslovas nutuko, lyg 
penimis meitėlis. Muš, daužys, 
o pasįkui „zakurka“. Leidžia, 
būdavo dūmus ir kalbasi su ver 
tėja, koks šiandien filmas rodo 
mas, kas teatre, kaip praleido 
vakar dieną, ką gėrė ir pana
šiai. Pasitars — ir vėl stveria 
si bizūno ar lazdos. Žydė su 
malonumu sekdavo Maslovo 
„tardymus“. Ji, pati sėdėjusi 
Hitlerio kacete, dažnai įsiterp
davo :

— Jei neprisipažinsi, tai ne- 
vien kad ponas leitenantas muš, 
bet ir aš jam padėsiu. Mušim 
kol užmušim.

Bus daugiau.

ISTORINIS ,KARYS“
Senųjų šio laikraščio redakci 

jos narių iniciatyva, mūsų tra
dicinei Lapkričio 23-jai pami
nėti, išeis pirmasis 
JAV, „Kario“ nr.

(Šiame „Kario“ ‘ 
bus gausu kariškai
medžiagos, pradedant istorinės 
Lietuvos laikotarpiu ir baigiau 
II-jo Pasaulinio Karo tragedi
ja, po kurios ginkluotas lietu
vis vėl kaujasi ir gyvena kietu 
kario gyvenimu tidk Lietuvos 
miškuose, tiek Vokietijoje 
(amerikiečių sargybų daliniuo
se), tiek pagaliau JAV armijo
je, Korėjoje ir net prancūzų 
Indokinijoje. . .

Leidinyje savo raštais daly
vauja žymieji įvairių profesijų 
bei politinių srovių autoriai, bu 
vę savanoriai, kariai, partiza
nai.

„Karys“ turės didelio for
mato žurnalo išvaizdą, su vir
šeliu, gausiai iliustruotas. Šio 
pirmojo nr. kaina — 50 centų. 
Prašome visus spaudos platin
tojus, visus buv. „Kario“ se
nuosius talkininkus 
somoj Lietuvoj — 
vietoje, kokiu būdu 
riai kiek maždaug 
rio“ ‘ galėtų išplatinti savo ko
lonijose ir artimiausiose apylin 
kėse-. Šiuos duomenis, drauge 
su Naujųjų mūsų knygnešių 
adresais, Jkuo skubiau, siųsti re
dakcijai: „Karys“, 156 Steam
boat Rd., Great Neck, N. Y.

„Karys“ privalės pasiekti 
mūsų brolius ir Mažosios Lie
tuvos jaunuomenę Vokietjioj.

„Kario“ re dale ei jos vardu 
KpV. Simas Urbonas.
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Nepriklau- 
išsiaiškinti 
ir apytik- 
egz. „Ka-

būdamas tremtinys ir neturė
damas lėšų pasiskloino pinigų 
ir 723.00 dol. sumokėjo ūkiniu 
kui, kad šis, kaip formalus kvie 
tėjas, galėtų juos persiųsti 
Tarptautinei Pabėgėlių Orga
nizacijai padengti su Jūsų at
važiavimu susietas išlaidas.

Dabar Jūs jaučiate moralinę 
pareigą grąžinti savo pusbro
liui skolą. Nėra įstatymo rašy
to ar nerašyto, kuriuo pasire
miant būtų galima priversti IR 
O išmokėti jau vieną kartą jai 
Jūsų pusbrolio per ūkininką 
įmcViėtus septynis šimtus dole
rių. Bet trejų metų praktika 
yra parodžiusi, kad taųi tikrais 
atvejais — kurie esmėje labai 
panašūs į Jūsų suminėtąjį — 
JRO yra grąžinusi pinigus. To 
reikia formaliai prašyti. Ne vi
si įmokėtieji pinigai grąžina
mi, bet nors labai didelė jų da
lis. Grąžinamos sumos yra di
dokos, imant besikuriančių mū 
sų tautiečių mastu ir verta dėl 
jų padaryti atatinkamus žy
gius.

Norint, kad pinigai būtų grą 
žinti, Jūs turite kreiptis į Tarp 
tautinės Pabėgėlių Organizaci
jos Kanados skyrių. Toje įstai 
goję be bendrų žinių apie save, 
turite įteikti notariškai po prie 
saika patvirtintą pareiškimą 
(Statutory Deklaration), pasi
rašytą ūkininko A. Tame tei
siniame dokumente ūkininkas 
turi nurodyti: 1. Savo vardą ir 
pavardę; 2. Kad jis formaliai 
sudarė Jums ir Jūsų šeimai at- 
sikvietimo dokumentus, prašo
mas Jūsų pusbrolio P.; 3. Kad 
Jūsų pusbrolis P. sumokėjo 
jam 773 dol., kuriuos jis per
siuntė į JRO.

Jūs taip pat turite pridėti 
antrą, iš savo pusbrolio gautą 
notariškai patvirtintą pareiš
kimą. Jame pusbrolis turi pa
reikšti : savo vardą ir pavardę; 
2. Datą, kada jis, atvyko kaip 
tremtinys į Kanadą; 3. Kokiu 
laivu atvyko į šį kraštą; 4. Kad 
jis prašė ūkininką A, sudaryti 
Jums imigracinius dokumen
tus ; kofcią sumą jis pasiskoli
no ir sumokėjo ūkininkui A. 
Jūsų kelionės išlaidų sąskai
tom

Tenka pabrėžti, kad abu vir-

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 L IETUVIAMS!
X --------- ?<•----------------3C ------;c ■■ 1C ,->f ■ X—-

7578. 
ir vi-
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LIETUVIŠKA

BALDU KRALTIAE
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME GATAVUS.PRIIMAME UŽSAKYMUS1 
IR PATAISYMUS.

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

SAV. JKAMICHAITIS. PATARIMAI VELTUI

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

Valome, taisome, ir dažome vyriškus ir moteriškus rū
bus. Be to, valome vestuvines suknias, langų užuolai

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

sąžiningai.
210 Dorchester St. W., Montr eal. Tel. LA 2958.

8Jfe------L--.;-----=jį— X - "ie>

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
gtiiaujių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

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

Telefonas: ME 8522.

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!
PASIDARYKIM ATEITĮ BE RŪPESČIŲ — APSIDRAUSKIM ŠIANDIEN

Alb. NORKELIUNO AQENTUROJE
MONTREAL ENTERFRISESREG'D.

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

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

JAS 
moteriškų rūbų siuvykla.

Res. CL 4746.
Brebeuf,

REISE BOURDAGES Reg‘d 
MAMERTAS MAČ1LKAS

DIPLOMUOTAS VYRIŠKŲ ‘R MOTERIŠKŲ RŪBŲ
SIU VĖ

Aukščiausios kokybės vyriškų ir
Telef. FRontenac 9141.

Kampas Mount Royal -i
įėjimas: 4504 Brebeuf Street

LIETUVIAI
Kas norite pasidaryti lengvesnį gyvenimą ir užsitikrinti rytojų, 

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.
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HAMILTON
KLB HAMILTONO AP. VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Lapįkričio 5 d. lenkų vetera
nų salėje, įvyko KLB Hamilto
no ap. visuotinis narių susirin
kimas, kurį atidarė pirminin
kas J. Valaitis ir pakvietė iš
rinkti susirinkimo prezidiumą. 
Balsų dauguma, susirinkimo 
pirmininku išrenkamas p. Nai- 
kauskas ir skeretorius 
Kšivickienė.

Perėjus prie paskirų dienot
varkės punktų, iš įdomiausių 
jų, tenka išskirti šiuos: komi
teto pranešimą, ilgai užsitęsu
sias diskusijas dėl valdybos rin 
kimo, klausimuose ir sumany
muose — iškeltos’ .tikrai įdo
mios ir naudingos mintys.
Iš LOK pirmininko pranešimo 
paaiškėjo, kad iki šiol Hamil
tono ap. LOKomitetas buvo su 
darytas iš rinktos valdybos, vi
suotiniame susirinkime, ir vė
liau vadovaujantis KLB Cent
ro valdybos instrukcijomis, pa
pildytas psakirų, Hamiltone 
veikiančių organizacijų, atsto
vais. Iš svarbesnių, apie 10 
mėn. laikotarpyje, nuveiktų 
darbų, tenka išskirti: 16 Va
sario ir Birželio mėn. 14—15 d. 
d. (“kartu su latviais ir estais) 
minėjimų surengimas, tautinių 
šokių grupės dalyvavimas su
rengtame Hamiltono Tautų 
Festivalyje ir dabar vykdomas 
lietuvių surašymas Hamiltone, 
kuris jau apie 80 proc. yra už
baigtas. Taip pat p. J. Valai
tis, viso LOK vardu pareiškė 
visų valdybos narių atsistatydi 
nimą, palinkėdamas naujai iš
rinktai valdybai sėkmės Ha-

miltono lietuvių organizacinia
me darbe.

Ir čia prasidėjo ilgai užsitę- 
susios diskusijos: ar palikti K 

Hamiltono ap. LOKomite- 
tą, sudarytą iš paskirų organi
zacijų atstovų, ar vadovaujan
tis KLB statutu, išrinkti val
dybą.

Tenka džiaugtis, kad Hamil 
tono lietuviai, šį klausimą nuo 
dugniai išnagrinėjo ir galuti
nai nusprendė, kad nėra ko il
giau delsti: nutarta išrinkti vai 
dybą ir tuo pačiu (j„užbėgant 
už akių“ mūsų gyvenimo cent
rams), įrodyti, (kad laikas per
eiti prie KLB realizavimo. &į 
hamiltoniečių žingsnį tenka tik 
sveikinti, nes tai yra pirmoji 
valdyba Kanadoje, sudaryta 
jau vadovaujantis paskelbtu 
statutu.

Pagal balsų daugumą į nau
jąją KLB Hamiltono ap. val
dybą išrinkta: p. p. Naikaus- 
kas — 130 balsų, J. Mikšys — 
103, K. Baronas — 96, Sudi- 
kas — 88, E. Dauguvietytė-Ku 
dabienė — 82, V. Subatninkai 
tė — 77, Repšytė — 71. Revi 
zijos komisija nutarta vienbal
siai palikti senos sudėties. Čia, 
taip pat tenka pažymėti, J. B. 
Bedarfo pareiškimą, užproto
koluoti, kad susirinkimo daly
vių mažuma, nesutinka su šia, 
valdybos išrinkimo, tvarka, kas 
p. J. Mikšio buvo atsakyta tuo 
pačiu: įtraukti į protokolą, kad 
susirinkimo didžiuma, sutinka 
su šia, statute paskelbta, valdy 
bos rinkimo tvarka.

Klausimuose ir sumanymuo-

se, iš iškeltų minčių, tenka iš
skirti šias: prašyti KLB Cent
ro Valdybą, paskirti vieną ats
tovą Vilniaus gynimo reika
lams, ydant jis, į daromas len
kų spaudoje ar radio propagan 
dą dėl Vilniaus lenkiškumo, ga 
lėtų informuoti Amerikos ir 
Kanados anglų spaudą, tikro
mis žiniomis ir taip pat, atatin
kamai reaguoti ir lenkų spau
doje ar radio.

HLSK „Kovas“' pirmininko 
K. Barono prašymas, padaryti 
reviziją (pagal „Naujienose“’ 
tilpusį klubo atsakymą š. m. 
spalio mėn. 31 d.-) visose klubo 
buhalterinėse knygose ir pa
skelbti rezultatus spaudoje, 
Hamiltono ap. revizijos komisi 
jos buvo priimtas.

Be to, Č. Mickūno, iškelta 
taip pat sveika mintis: iš kiek
vienos organizacijos rengiamo 
parengimo, 10—15 proc. skirti 
Hamiltono LB Fondo sudary
mui, kuris pagal reikalą, ligo
je, kokiai nelaimei tautiečiui iš 
tikus, ar namų pirkimo reika
lu, būtų valdybos panaudoja
mas. (Šiuo reikalu, ligos ir ne
laimės, labai teisingai pasisakė 
ir p. Miliūnas, nurodydamas 
gyvą faktą — džiovininko Ar- 
malio esamą padėtį.

Bendrai paėmus, susirinki
mas praėjo tvarkingai, dar kar
tą įrodydamas Hamiltono lie
tuvių sielojimąsį mūsų valsty
bės, tautos ir KLB reikalais.

Susirinkime dalyvavo per 
150 asmenų, kurie Tautos Fon 
dui, pagal aukų lapą, suaukojo 

~ jau yra antroji 
auka (pirmą kar 
100,—j ir sekti- 
kitoms Kanados

Kbr.

$ 97,15. Tai 
hamiltoniečių 
tą nusiųsta $ 
nas pavyzdys 
{kolonijoms.

PARDUODAMI TABAKO ŪKIAI
$

$

$
$

$

$

$

3.000 įnešti (cash), 100 akrų, 20 akrų teisė auginti tabaką, 2 ikilns, gera green
house, kaina — $ 23.000.

80 akrų, 24 — tiesė auginti, 3 kilns, dvi daržinės, naujas greenhou, 
se, traktorius, kaina—$ 25.00.

akrų, 25 akrų teisė, 5 kilns, kaina — $ 36.00.
akrų, 23 — teisė, 4 kilns, naujas green house, dvi „barnes“, su 

traktorium, kaina — $ 32.000.
akrų, 30 — teisė, 4 kilns, didelė barn ir greenhouse, su trak

torium, kaina — $ 34.000.
akrų, 32 — teisė, 4 kilns, dviguba daržinė, greenhouse, kaina 

— $ 37.000.
110 akrų, 39 — teisė, 6 kilns, dvi daržinės, 140 pėdų greenhouse, di

delis mūro namas, kaina — $ 45.000.
10.000 cashe 125 akrų, 41% — teisė, 6 kilns, dvi daržinės, 150 pėdų greenhou

se, (kaina — $ 48.000.
Visi tie ūkiai yra pilnai įrengti, gerais namais, ir dviem tabako, darbams tinka ark
liais. Likusių sumų mokėjimas yra iš % tabako derliaus. Mano sąraše yra dar ir kitų 

ūkių.
CHARLES POCIUS — Insurance Agnecy and REAL ESTATE BROKER. TIL- 

LSONBURG, Ont. Tel. 829 J.

3.500 — cash,

4.000 — cash,
4.500 — cash,

5.000 — cash,

6.000 — cash,

8.000 — cash,

100
100

100

100

HAMILTONO LIETUVIŲ 
SOCIALDEMOKRATŲ 

SUSIRINKIMAS
United Steelworkers of Ame

rica Hall patalpose — Went
worth ir King William g-vių 
kampe, sekmadienį, lapkričio 
19 d., 14 vai. įvyks viešas lietu
vių socialdemokratų susirinki
mas. Susirinkimas bus svarbus 
tuom, kad hamiltoniečiai social 
demokratai deklaruos savo atei 
ties siekimų ir veiklos platfor
mą ir kaipo lietuviška autono
minė organizacija, legalizuos 
savo įsijungimą į Kanados so
cialistų partiją — ČCF.

Toms svarbioms socialde
mokratų krikštynoms yra ruo- 

■ šiamasi visu nuoširdumu ir 
kiekvienas atsilankęs galės tą 
įvertinti. Be to, kalbės Kana
dos CCF partijos atstovai ir 
bus rodomos filmos iš Skandi
navijos, Danijos ir kitų aukštai 
kultūringų kraštų gyvenimo.

Kadangi, socialdemokratai 
nėra jokia savo tarpe užsidariu 
si organizacija, todėl ir į šį su
sirinkimą yra maloniai kvie
čiami visi galvojantieji ir demo 
kratiškai nusiteikę tautiečiai- 
tės.

Taipgi kartu kviečiame visus 
senus kanadiečius lietuvius, 
kuriems rūpi mūsų tėvynės ir 
darbo žmonių kova už sveikes
nį ir geresnį rytojų.

Visuomenės dėmesiui prane
šame, kad laikinas socialdemo
kratų organizacijos adresas 
yra: 300 RobretSt. Hamilton, 
Ont. Turintieji reikalų krei
piasi kasdien nuo 5 vąl. p. p.

Hamiltono liet. soc. dem. 
org. valdyba.

KLB, HAMILTONO AP. 
ŠOKIAI.

Šį šeštadienį lapkričio mėn. 
18 d., žinomoj rumunu salėje 
(20 Murray St. W.y KLB Ha
miltono apylinkė rengia links
mus šokius, kurių visas pelnas 
yra skiriamas Tautos Fondui.

Visi hamiltoniečiai, kviečia
mi į šį pasilinksminimą, kuo 
gausiausiai atsilankyti. Pra
džia 7 vai. vak. Kbr.

Kur auksu plikos uolos žydi...Y 
sispietė keli šimtai mūsų tautie 
čių. Jie uolų gelmėse, kaip 
skruzdės, rausia kietą granitą, 
/Kuris perėjęs per smelterių ka
tilus išeina grynu auksu, sidab 
ru, platina nikeliu ir variu. Šie, 
taurieji metalai kraštui neša 
gerbūvį, o gamintojams teikia 
kasdieninę duoną. Čia, tur būt, 
pusė visos lietuviškos koloni
jos gyvena su šeimomis, kita 
pusė — viengungiai. Viengun 
gių eilių retėjimo tempas labai 
lėtas. Priežastimi tenka laiky
ti moteriškų nebuvimą. Nors 
čia ir auksu uolos žydi, bet nė
ra nė vienos mergelės, nors yra 
keli šimtai lietuvių. Tai rekor
das! Kurios čia buvo, visos 
jau ištekėjo. Vienos jau augi
na atžalyną ir džiaugiasi šei 
mos laime, kitos seka jų pėdo
mis. Vyresnieji vyrai, kitur su 
siranda ir sukuria šejmos židi
nius. Pavyzdžiui: p. Dženkai- 
tis paviliojo iš Ottawos, p. Pet 
rėnas iš Montrealio, o p. Povi
laičio širdį paviliojo torontietė. 
Tai tiek šį kartą apie Sudbury, 
kur auksu plikos uolos žydi.

S. J.
GRAŽIOS VESTUVĖS.

Sudbury, Ont. Sudbury vien 
gungių yra apsčiai. Kartais 
kai kurie iš jų palieka vienišą 
gyvenimą ir pereina į šeimyni
nį. Paskutiniuoju, kuris spalių 
2 8d. perėjo į vedusiųjų „luo
mą“ buvo p. Rlgimantas Se
maška, vedęs p. Otiliją Meš- 
kauskaitę. Jaunuosius sutuokė 
lietuvis kun. Sabas. Bažnyčio-

$

Mėsinė ir maisto produktai s
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS
1918 FRONTENAC, MONTREAL 

TEL. FA 0209
- M "" M'..... K =a€===^CK.=-^-m=

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1062 Rjverview Ave.. Verdun, Montreal,
TR 2050, prjjma pataisymams įvairius

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

Kreiptis vakarais po 6 30 vai
M .. į*.---  W-.. —H

Sudbury, Ont., vardas Kana 
doje plačiai žinomas, nes čia 
yra vieųas iš didžiausių ne tik 
Kanadoje, bet ir pasaulyje 
(antros apimtimi ir gamyba) 
aukso, nikelio, sidabro, plati
nos ir vario kasyklos, šios ka
syklos pradėjo veikti maždaug 
prieš 30 metų. Nūdien kasyk
lose kasdieną iškasama 500 — 
600 vagonų rūdos, kuri perdir 
bama dviejuose fabrikuose, 
smelteriais vadinamuose.

Sudbury miestą iš visų pu
sių juosia plilkos, be jokios aug 
menijos, pilkos uolos. Pagal 
legendarinį padavimą, šios pli
kos uolos žydi. Žydi auksu. 
Ant šitų, auksu žydinčių plikų 
uolų, ir pasistatė Sudbury mies 
tas, dabar savyje talpinąs per 
40.000 gyventojų. Nors nema
ža dalis gyventojų ir nusiskun 
džia, kad iš šių, auksu žydinčių 
uolų dvelkia vėsuma ir šaltis.

Jeigu tikėti padavimais, tai 
savo laiku, kada Sudbury tebu
vo vos tik kelios indėnų trobe
lės, jau šios auksu žydinčios 
plikos uolos intriguodavo ir vi
liodavo ne vieną aukso jieško- 
toją. Tie aukso jieškotojai, ka
da vidunaktyje pamatydavo 
auksu žydinčias uolų viršūnes, 
užsidegdavo pasiryžimu nuskin 
ti tuos au/kso žiedus. Bet kai 
pasiekdavo žydėjimo vietą, su
simaišydavo su rūku ir dingda 
vo be pėdsakų. Vieni tvirtina, 
kad su kylančiais aukso garais 
jie iškildavo į dausas ir dingda 
vo beribėje erdvėje. Kitų tvir
tinimu jie prasmegdavo į uolų je visos pamergės buvo tauti

niais drabužiais. Vaišės buvo 
paruoštos pagal lietuviškas tra 
dicijas ir praėjo jaukioje ir 
linksmoje šeimyniškoje nuotai
koje. Visi dalyviai jauniesiems 
palinkėjo laimingo ir našaus gy 
venimo. (kor.)

REIKALINGAS 
VARGONININKAS.

London, Ont. Lietuvių ko
lonijai būtinai reiįkalingas var
gonininkas. Jis galėtų vesti baž 
nytinį chorą ir kartu dirbti tau 
tin. parengimuose. Jaunimo 
esama daug. Viso kolonijoj ir 
apylinkėje yra apie 300 lietu
vių. Vargonininkui bus suras
tas tinkamas darbas su geru at 
lyginimu ir butas. Kiek finan 
sai, leis bus mokama honora
ras: Londonas yra gražiausias 
Ontarijos provincijos miestas 
su 150.000 gyventojų.

Rašyti kun. V. Rudzinskui 
667 Talbot St. London, Ont. 
Telefonas Motcalf 5046.

Kun. V. Rudzinskas.

gelmes, nes aukso žydėjimo 
vietoje, aukoms pagauti, pra
siverdavo uolos.

Maineriai pasakoja, kad jie 
ir dabar dažnai mainose girdi 
dejavimus ir maldavimus iš
laisvinti juos iš aukso nasrų. 
Jie prakeikia auksą, amžiams 
atsižada gobšumo ir aukso troš 
kimo vien tik už laisvę ir kas
dieninę duoną. Tačiau aukso 
dievai nepermaldaujami. Jie 
savo aukoms aukso nesigaili, 
bet į laisvę neišleidžia.

Šitame, kur auksu žydi pli
kos uolos, Sudbury mieste, su-

KAPITOL FURNITURE CO.,
391 St. Catharine St. W. Montreal.

Penki aukštai baldų ir elektrinių reikmenų. 
Visi jūsų namų reikmenys.

Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos.
Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. Russell kalba lietuviš

kai ir yra krautuvėje kasdien.
TE L. LA 8621.

TE L. FI. 268?

D £ M E S I O
Viliasaliečiams ir apj’linkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme.
Prekyba ir pataisymai.

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

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

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

4298 St. Lawrence Blvd. Tel. HA 6305.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

hational Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

SAV. M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie V ei dun Avej arti naujosios lie

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

Lietuviška krautuve
Que. Tel. 
laikrodžius.
Kainos že- 
garantuoja.

Marche BOULEVARD Market
SAV. PAUL GUDAS, 

MĖSA, ALUS, GROSETER1JA, DARŽOVES.

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

47 Galley A v. Toronto. Tel. LA 6338

: DĖMESIO!
y t 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., Apt'. 3 

Montreal. TEL. BE 4075

Siuntinys Nr. 1—$ 6.70 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. salami dešros 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bek.
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 N r. 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 
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino

3v. degintos kavos
1 sv. šokolade
Siuntinys N r. 12—-$ 5.90
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. degintos (kavos 
2 sv. cukraus

6033 Monk Blvd., VILLE EMARD, Montreal.

SOTUS ALKANAM PADEK

9Richard’s Meat Market
SAV. POVILAS PETRONIS.

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

5898 Verdun Ave., Verdun TR 0281

PONIŲ IR PANELIŲ DĖMESIUI !
Taisau mašina „Nylon“ ir visokių rūšių moteriškų šil

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

aid OVERSEAS, INC., 2244 vV 23rd PLACE, CHICAGO 8, ILL., USA.
Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus
Europos kraštus, išskyrus SSRS. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimo.

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

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
■ a u, ...........-......

14 ozs. kondens. pieno
2 gabalai tualetinio muilo

Siuntinys Nr. 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
i 2 sv. sūrio 40% rieb.

; Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. kiaulinių tau

kų ................. $ 5.50
*r — W»n įhiįiii—RWWWMC’M

C. 15sv. kiaulinių tau
kų .. $ 7.40

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

Siuntinys N r. 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
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00
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Lietuviai kuriasi Londone
Londono, Ont., lietuvių ko

lonija turi lietuvišką centrą 
prie ponų Statkų, 355 Claren
ce St., telef. Metcalf 6301. P. 
Statkai šį pavasarį pirko di
džiulį viešbuti už $ 60.000. Ja 
me yra 25 kamabriai gyventi 
viengungiams ir šeimoms. Pui
ki pirmoji lietuviška valgyk
la. Jau rengiama, tinkuojama 
patalpa salei. Salėj bus galima 
vaidinti ir šokti. Rūsy bus 
įrengtas eoetail baras. Jame 
galės tilpti 1000 žmonių. Leo
nas ir Magdalena Statkai mie
lai padeda naujai atvykusiems 
įsikurti mieste. Jie turi pla
čias pažintis ir įtakos. Labai 
darbštūs, patriotai ir geri ka
talikai.

Mums Londone dar trūksta 
200 lietuvių. Taigi kuodaugiau 
šia liteuvių atvykite įsikurti į 
gražųjį ir šaunųjų Londoną.

Londone lietuviai visi trem
tiniai, senjų vos 5 šeimos, o 
tremtinių 300 asmenų. Tremti 
niai kuriasi — perka sklypus, 
stato naujus namus. Jau vien 
tremtiniai pirko 25 namus. Po 
nai Aleliūnai pirko puikų vieš
butį už $ 100.000.

Londone yra darbų, ypatin
gai dailydėms, staliams amati
ninkams, vreslininkams, biznie 
riams, gabiems vyrams ir mote 
rims. Mc(ka vyrams $ 0,90 — 
1,50 už darbo valandą, mote
rims — 0,50 — 0,70 cnt. valau 
dai.

Taigi, daugiau lietuvių į Lon 
doną. Kur daugiau, ten links
miau ir mažiau nutautėjimo pa 
vojų. Didesnė dirva tautiniam, 
kultūriniam ir religiniam vei
kimui. Daugiau gali pasireikš
ti mūsų kultūra, menas ir reli
gija svetimųjų tarpe. Taigi iš 
mažų miestelių, miškų, kaimų, 
kasyklų, vienkiemių į naujai be 
sikuriančią Londono lietuvių 
koloniją. Galima kreiptis į 
kun. V. Rudzinską. Jis padeda

surasti darbus ir įsikurti. Ra
šyti: kun. V. Rudzinskas 667 
Talbot St. Londoui Ont., tele
fonas Metcalf 5046.

HAMILTONO LIETUVIŲ 
KATALIKIŲ MOTERŲ

draugijos padėkoje, įdėtoje ,,N. 
L.“ 43(186) numery, įsibrovė 
klaida. Draugija šokių vakarą 
rengia ne gruodžio 23 d., bet 
gruodžio 2 dieną, kas yra visai 
aišku.

Šiuo pataisoma korektūros 
klaida ir hamiltoniečiai įspėja
mi, kad LKM d-jos šokių vaka
ras bus gruodžio 2 d. Hamilto 
niečiai prašomi skaitlingai atsi
lankyti.

Iš HLDMT „AUKURAS“
Teko patirti, kad Hamiltono 

Dramos mėgėjai, pradėjo repe 
tuoti Fuldos „Mokyklos drau
gus“, kuriuos Hamiltono sce
noje, manoma pastatyti jau 
ateinančių metų, sausio mėn. vi 
duryje. Veikalą režisuoja E. 
Dauguvietytė - Kudabienė.

Kbr.
PRANEŠIMAS KLB DELHI 
APYLINKĖS NARIAMS IR 

VISIEMS VIETOS 
LIETUVIAMS

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Delbi Apylinkės Laiki
nasis Komitetas, š. m. lapkričio 
mėn. 19 d., 7 vai. vakaro, kvie
čia visuotinį apylinkės narių 
susirinkimą, Susirinkimas bus 
vietos lenkų svetainėje. Delbi 
miestlyje, Main Str.

Susirinkime bus svarstoma 
daug aktualių klausimų. Visų 
narių dalyvavimas būtinas. Ma 
loniai prašomi atsilankyti visi 
vietos plačios apylinkės lietu
viai. Prašomi atvykti punktu
aliai.
KL B -nės Delbi Apylinkės L. 

Org. Komitetas.

HAMILTONIEČIŲ DĖMESIUI !
Rašau prašymus, laiškus, darau vertimus iš lietuvių, 
vokiečių, rusų į anglų k. Tarpininkauju 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.

Vytis — Earlscourt Legion
Vytiečių Ikomanda sėkmin

gai savo pusėj dakopusi iki 
baigmės, pakeliui nugalint 
Oshawa City, Maher ir Hunga 
ria, spalio mėn. 29 d. taurės fi
nale priešininku gavo šių metų 
aukštesnės Major lygos meis
terį Earlscowit Legion, kuris 
prieš tai sunkiai tik iš pakarto
tinų rungtynių eliminavo Ca
nada General Electric klubą.

Nors Campbell taurės baig
miniai žaidimai pravedami iš 
dviejų susitikimų, kur lemia 
įvairių įvarčių santikis, dėl ne
pastovaus rudens oro ir nebaig 
tų visų seniorų klasių nugalėto 
jui išaiškinti varžybų, šiais me
tais tapo pasitenkinta vienerio- 
mis rungtynėmis.

Geroje Earlscourt aikštėje, 
stebint žaidimą 2500 žmonių 
publikai (Tor. Daily Star pra
nešimas), rungtynės prasideda 
gyvu tempu. Neužilgo kana
diečiai perima visą inciatyvą. 
Mūsiškiams trūksta kovotojiš- 
kumo ir atskiruose žaidėjų su
sidūrimuose legioniečiai išeina 
situacijos šeimininkais, kada 
vytiečių gynimas ypatingai de
šinėje pusėje daro neleistinų 
dengimo klaidų. Šitos krizės 
metu kanadiečiai atsiekia savo 
2 įvarčius, kuriuos abu įmuša 
Billy Hinks, ir eilę progų palie
ka neišnaudoję. Nežiūrint pa
krikimo, vartuose sąžiningai 
dirba Pr. Puškorius, kuris 
„Globe and Mail“ sporto ko
respondento įvertinimu buvo 
vienas iš geriausių žaidėjų aikš 
tėję. Kėlinio pabaigoje žaidi
mas truputį išsilygina su nesek 
mingais lietuvių praėjimo ban
dymais.

Antrame puslaikyje kova 
įgauna lygų vaizdą, nes gyni
mo vedimą centro suago pozi
cijoj perima A. Tėvelis ir prie 
šininko pasistūmėjimai tiksliau

MUSU ^SPORTAS 
CAMPBELL TAURĖS FINALAS 

0 : 2
šachuojami. Mūsiškių pastan
gos pasiekti nors vieną nuotai
kos išsiūbavimui įvartį nepa
vyksta. Prieš pačią pabaigą 
suomis P. Asikanen, sukovojęs, 
kaip visuomet lietuvišku ryž
tingumu, tikro įvarčio sviedinį 
dėl suminkštėjusios aikštės nu
leidžia prie pat stulpo į užribį. 

Iš mūsiškių pagal jų žaidimo 
lygį geriau sukovojo Pr. Puš
korius, P. Asikanen, J. Žukas, 
K. Kižys, H. Paukštys ir pakai 
tas V. Dobrovolskis.

— alpuk —
HLSK „KOVAS“ NARIŲ 

SUSIRINKIMAS.
Lapkričio 19 d., sekmadienį, 

rumunų salėje, 20 Murray St. 
W., šaukiamas visuotinis HL 
SK „Kovas“ narių susirinki
mas.

Visi sportininkai ir sporto bi 
čiuliai kviečiami šiame susirin 
kime kuo gausingiausiai daly
vauti.

Susirinkimo pradžia 6 vai.
Nesusirinkus nustatytam 

laikui dviems trečdaliams klu
bo narių, po valandos, šaukia
mas susirinkimas, bus pilnatei- 
sis.

HLSK „Kovas“ valdyba.
BUV. LIETUVOS MEISTE

RIS — LENKIJOJE.
Buv. Lietuvos meisteris ru

tulio stūmime, vilnietis Lu- 
mauskas, yra repatrijavęs į nusitvėrusi kitą 

Lenkiją. Neseniai šveicarų 
sporto laikraštyje paskelbta
me geriausių Europos lengva- 
atletų sąraše Lumauskas, ru
tulio stūmime su 15,81 m. pa
sekme, yra 5-toje vietoje.

Taip pat terįka pažymėti, 
kad Lumauskas yra dalyvavęs 
ir 1948 m. Londono Olimpia- 
dėje ir užėmęs 4-tą vietą 
(15,43 m.) Kbr.

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

j Lietuviška moterų kirpykla K
ii 
rt
K

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

MES SUTEIK AME JUMS

it

A 
a a

Daro šukavimą., pusmeti nius ir trumpalaikius fri
zavimus, dažymą ir kt.

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ
(B. M. Dodon)

2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208

fel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

/

/

6920 Monk Blvd Vjlle Emard, Montreal, Tramvajus 36
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LAROSE & LEFEBVRE
Nejudomas turtas.

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

(Dieną n naktį) 
-M----------- y . . ...įį. it

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran
genybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos. 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

ATEITIS BE RŪPESCŲ.
ŠEIMA APRŪPINTA

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

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

mažamečius vaikus.
Informacijas teikia ir apdraudimą atlieka

skirtas atstovas:
JONAS BERŽINSKAS,

ir draudžia 
ir specialiai

naujai pa-

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

tiems (šeštadieniais ir sekmadieniais).

TEISINE - KALBINE PAGALBA?
Tvarkome imigrac'jos, .pilietybės, palik’mų bylas: su 
darome darbo, buto garantijas, dokumentus, patvirfn- 
tus vertimus; tarpininkaujame nuosavybę perkant, pai 
duodant; atstovaujame įmonėse, įstaigose; teikiame viso
keriopą informaciją; giname Kanados ir kitų kraštų ln- 
tuvių interesus. Jums patarnavimus atlieka teisininkai 
ir kalbininkai, stud-javę An etikos bei Europos univer
sitetuose.

DABARTINIAI LIETUVOS GYVENIMO VAIZDAI
su žmona išėję į miškus kovo
ti ir mirti partizanais, o jų ma
ži vaikai likę degančio namo 
liepsnose. Taip kovoja ir mirs 
ta Lietuvoje mūsų broliai ir se 
serys. Vieni bekovodami žūna, 
o į jų vietą ateina nauji, ku
riems nieko kito nelieka, kaip 
žūti garbingai kovoje su tau
tos naikintojais, arba be kovos 
negarbingai pasiduoti ir žūti 
nuo budelio rankos.

Bus daugiau.

Atkelta iš 2 pusi, 
jos neturinčios gėdos verkti 
dėl užmušto niekšo. JVIat toji 
moteris turėjusi tris sūnus ir 
visi trys buvę stribai. Tuo me
tu, kai ji tyčiojosi ant užmušto 
partizano lavono, jos visi trys 
sūnūs prie savo namų lankoje 
vartę šieną; bet kai ji sugrįžu
si namo, ten ji atrado savo visų 
trijų sūnų tik lavonus. Ir nie
kas nematęs, kas tuos tris lan
koje šieną bevartančius stribus 
nušovęs. Taip buvęs atkeršy
tas partizano nužudymas ir jo 
lavono išniekinimas.

Prieš rusų, bolševikų, egze
kutorius neapykanta esanti 
tiek gili, kad žmonės kartais 
griebiasi keršto nebodami nei 
savo, nei savo šeimos gyvybės. 
Pasakoja p. A. apie tokį šiur
pulingą įvykį. Vienas lietuvis, 
tarnavęs pas rusus šoferiu, ve 
žiodavęs apskrities NKVD vir
šininką. To enkavedisto krūvi 
ni darbai tiek paveikę tą lietu
vį šoferį, kad jis, nebegalėda
mas jo darbų pakęsti, nuspren
dęs jį užmušti, nors čia pat 
miestelyje gyvenusi šoferio jau 
na žmona su mažais vaikais. 
Tasai šoferis smarkiai važiuo
damas mašiną paleidęs į gilų 
griovį, o pats iš mašinos iššo
kęs. Jis manęs, kad jo kruvina- 
sai viršininkas užsimuš. Deja, 

enkavedistas likęs gyvas. Šofe 
ris parskubėjęs į miestelį žmo
nos ir vaikų gelbėti, bet vos tik 
jis pasiekęs savo namus, enka
vedistai jau apsupę jo namą. 
Šoferis namuose turėjęs gink
lų ; pagriebęs automatinį šau
tuvą, pradėjęs gintis: žmona 

i automatinį 
šautuvą, stojusi į kovą greta 
savo vyro. Enkavedistai pama
tę, kad tokioje kovoje patys ga 
Ii nukentėti, padegę namą. Kas 
su mažais vaikais atsitiko, nie
kas nežino; gal jie žuvo nuo en 
kavedistų kulkų; bet šoferis ir 
jo žmona išbėgę iš degančio 
namo ir, šaudydami j enkave
distus, pabėgę. Ir taip vyras 

x-" M
TR. 8112
Skaniai užkąsite, atsigersite gaivinančių gėrimų ir 

pasiklausysite plo kštelių muzikos

LIETUVIU SVETAINĖJE
pas BRONIŲ JAZOKĄ

7682 EDWARD St. (kamp s 6 av.), VILLE LASALI

VEDYBINIS SKELBIMAS 
Jieškau.

Esu 28 m. rimtas vaikinas. Ieš
kau gyvenimo draugės, nese- 
nesnės už save. Susidomėju
sios šiuo skelbimu, prašau ra
šyti. Su pirmu laišku pagei
daujamas foto; aš tuo pačiu 

atsakysiu.
S. P. Box 745. 

Nipawin, Sask.

VEDYBINIS SKELBIMAS
Noriu 

vaitėmis 
29 metų 
Eimutis, 
Oshawa,

susirašinėti su lietu- 
vedybų tikslu. Esu 
amžiaus. Rašyti: J.
386 Buverley St., 

Ont.
Hie——MX— —w

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

Tel. LA 6338.
XX--— -XX XX"— ......>

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

J. Stankus,
3 Burlington Cres, Toronto, 

Ont. Tel. KE 3773.

BALTI CKA
Lietuvis batsiuvio.

Pataisymai ir užsakymai.
5355 Verdun Ave.. VERDUN 

fel HE 4547 ■ •

I

(' ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS

į IMPERIAL AUTO COLLISS1ON I
j G KERĄ IT I S, į
j Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį į
• spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iŠ namų ar iš su- ) 
: gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. i 

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

KK=3«K

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

i

■

I

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI

J. H. BENOIT

2102 FULLUM ST.

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

MINOR REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

A N t> DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS

AMherst 0694

MOK1NKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyrių 
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui.

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reged„ P. O. Box 294. Westmomrt, 

Quebec,

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

Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
(detonuoti TKenmorc 1135

i nalima pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai: 
•J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas 

MONTREAL1S 2836 Allard T r. 1135 
XJC

VICTORIA CLEANERS & DYERS CO g

x
X

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.
TEL. LA 5022 MONTREAL.
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A\OWT1reAL D. L. K. VYTAUTO KLUBAS

SO K I U S

minėjimo

tolimesnė

kuoskait-

MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS.

Lapkričio mėn. 18 d., šešta
dienį, lygiai 6 valandą 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 riųkimas,
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.

PADĖKOS VAKARAS
Gruodžio 2 dieną 7 vai. 30 

min. vakaro Aušros Vartų pa
rapijos salėse, Willbrord 377 
nr., kaip jau žinoma, yra ruošia 
mas iškilmingas vakaras pa
gerbti senuosius lietuvius, ku
rie arba šelpė tremtyje esan
čius lietuvius, arba juos atsi
kvietė į iš tremties į Kanadą, 
arba čia atvykusioms padėjo įsi 
kurti, padėjo darbo susirasti, 
ir t. t.

Apie šį vakarą, kuris ruošia
mas visu atsidėjimu, kad juo 
gražiausiai būtų pagerbti visi 
geradariai — senieji lietuviai, 
bus dar plačiau parašyta. Šį 
kartą informuojami visi naujie
ji ateiviai, kad jie iš anksto įsi
gytų kvietimų ir jais iš anksto 
aprūpintų savo geradarius.

Kvietimus galima gauti pa
gal šiuos adresus:

1. „Nepriklausomos Lietu
vos“ redakcijoj — Ville Lasal
le 3a — 4th Avė. Telef. TR 
9735.

2. Pas Ireną Lukoševičienę
— 6951 Mazarin St., Ville 
Emard, telef. HE 7877.

3. Pas Juozą Navikėną — 
5515 — 13th Ave., Rosemount.

4. Pas Jadvygą Volodkaitę
— 6882, Beaulien St., telef. 
HE 5958, Ville Emard;

5. Pas Mykolą Juodviršį — 
Protestant Hospital, Verdun.

6. Pas Angeliką Sungailic- 
ne — 3582 Joseph St., Verdun, 
telef. TR 0870;

7. Pas Kostą Toliušį — 350
— 7 Ave, Ville Lasalle, telef.: 
HE 2938.

MONTREALIEČIŲ 
DĖMESIUI

Antrąjį Adventų sekmadie
nį, gruodžio mėn. 10 d., 4 vai. 
p. p. 325 Demontigny E. Aka 
deminis sambūris rengia litera
tūros vakarą. Su savo kūryba 
pakviesti ir sutiko dalyvauti

poetai Kozulis Pranas, Nagys 
Henrikas ir kiti, kurių atsaky
mų dar nespėjome gauti. Pia
nistas K. Smilgevičius sutiko 
paįvairinti programą. Smul
kiau apie šį vakarą sekančiame 
numery. Akad. S-būrio V-ba. 
AKADEMINIO SAMBŪRIO

NARIAMS.
Lapkričio 24 d. 8 vai. vakaro 

punktualiai 325 Demontigny E. 
salėje, kviečiamas visuotinis 
narių susirinkimas. Programo
je valdybos rinkimai ir kiti ei
namieji reikalai. Po susirinki
mo šokiai su jumoru. Norintie 
ji įstoti į sambūrį, kviečiami su 
sirinkime dalyvauti.

Valdyba.
PABALTIEČIŲ KONCERTO 

BALANSAS
Pabaltiečių koncertą, įvyku

sį Plateau salėje, atlankė per 
1.000 asmenų. Pajamų už bi
lietus gauta 609,50, išlaidų tu
rėta 262,50, gryno pelno gauta 
347 dol., kurie lygiomis pada
lyti tarp trijų tautų komitetų, 
pajamas skyrusių labdarybės 
tikslams. Lietuviai tas paja
mas paskyrė tremtin. šelpti. 
Dalį pajamų paskyrė tremtinių 
gimnazijai Diepholze išlaikyti.

LAS SUSIRINKIMAS.
Š'io mėn. 19 d. 1 vai. po pie

tų Aušros Vartų parapijos sa
lėje šaukiamas LAS Montre
alio skyriaus visuotinis narių 
susirinkimas svarbiems reika
lams aptarti. Be to, bus 25 me
tų visuomeninio ir žurnalisti
nio darbo LAS Vyriausios 
Valdybos pirmininko Stepo Vy 
kinto minėjimas. Pranešimą 
padarys iš Toronto atvykęs vie 
tininkijos valdybos vicep. ir 
„Laisvosios Lietuvos“ redak
torius Step. Jakubickas.

Dalyvavimas visiems 
riams būtinas. Taipogi kvie
čiami norintieji į LAS įstoti na 
riais lietuviai.

Sk. V-ba
KLS NARIŲ DĖMESIUI.
Lapkričio 19 d. tuojau po 

pamaldų Aušros Vartų parapi- komunistus, tai jų pastatytus 
asmenis, tada klubas neteks

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.

TAUTŲ MITINGAS.
butą 20 dol. nuomos. Pagal 
karo meto išleistas nuomos 
kontrolės taisykles ji turėjo 
teisę imti tik 14 dol. Viskas bu 
vo gerai, kol vieną gražią die
ną, kilus nesusipratimui tarp 
savininkės ir nuomininko, pa
starasis įteikė atatinkamai kom 
petentingai įstaigai skundą, pri 
dėdamas nuomos paėmimo kvi
tus.

na-

Rimto DLK Vytauto klubo padėtis
KOMUNISTAI KLUBUI KASA DUOBę

laisnio. To jiems ir reikia, nes 
jie savo paruoštu planu, klubo 
patalpas, perims Sūnų ir Duk
terų Draugijai ir turės sau pa
talpas, kurių jiems valdžia ne
leido pasistatyti naujų.

Ir kas gi iš to išeina? Klu
bas bus palaidotas, o drauge ir 
šermonai neteks ne tiktai di
videndų, bet ir savo įdėto į šė 
rus kapitalo. O kadangi su atei 
nančiu karu komunistų veikla 
neabejotinai bus suspenduota, 
tai tokiu būdu DLK Vytauto 
klubas bus uždarytas. To ko
munistai arba vadinamieji pro
gresyvieji ir siekia.

Žinoma, ne tiktai klubo na
riams būtų padarytas ir mora
linis ir medžiaginis nuostolį, 
bet ir visai lietuviškai veiklai, 
iš kurios Klubas, kaip lietuviš
kas židinys, būtų išjungtas ir 
sužlugdytas. Kadangi 'komu
nistai tarnauja Maskvai ir rusų 
politikai, tai jų tikslas būtų at
siektas. Bet kokia nauda iš to 
būtų šermonams ir bendrai lie
tuviams?

Štai kodėl labai rimtai reikia 
įspėti visus DLK Vytauto klu
bo šėrmonus, kad jie nepasiduo 
tų komunistų agitacijai. Ypač 
tenka kreiptis į senuosius šėr
monus, iklubo kūrėjus, kad jie 
labai apsigalvotų dėl komunis
tų skleidžiamų gandų ir į Klu
bo valdybą statytų tiktai gerus 
lietuvius, kurie nepasiduos ko
munistų įtakai. Lesevičius, Vii 
kelis, Gudas ir kiti to bončiaus 
žmonės Klubui kasa baisią duo 
bę.

Kas jų paklausys, tegul pas
kui nesigailės, kad nebuvo įs
pėti. Komunistai klubui tikrai 
kasa duobę.

Eilinis šermonas.

Šį sekmadienį DLK Vytauto 
klubo šermonai renkasi nomi
nuoti Klubo valdybos pareigū
nų. Tai yra vienas svarbiausių 
metinių klubo susirinkimų.

Šita žinodami, komunistai ar 
ba, kaip jie save vadina — pro 
gresyvieji jau seniai per „Liau
dies Balsą“ varo agitaciją. Nie
ko neturėdami primesti esamai 
valdybai, komunistai sugalvojo 
naują baubą — dipukus. Gir
di, valdyba, su pirmininku p. 
Norkeliūnu pryšakyje, prote
guoja naujuosius ateivius — di 
pukus.

Kuo proteguoja, kaip prote
guoja, komunistai nepasako, 
bet tiktai baugina: šėrus atims, 
išmes iš klubo ir tt. Tą agitaci 
ją jie varo ne tiktai per savo 
„Liaudies Balsą“, bet dar dau 
giau jie ją varo slaptai: landžio 
ja į ramių žmąnių namus ir 
juos įkalbinėja, išgalvodami vi 
šokių nesąmonių. O svarbiau
sia — „iš jūsų atims šėrus, iš
mes iš klubo. . .“

Tat reikia paklausti komunis 
tus: kur ir ką bloga dipukai 
Klubui padarė? Ką bloga jie 
padarė seniems šermonams? Ir 
(kokiu būdu, būdami mažumo
je, galėtų padaryti, jeigu ir no
rėtų?

Tokią komunistų agitaciją 
galima būtų nutylėti, jeigu už 
jos nugaros nesislėptų pikti 
komunistų tikslai. Komunis
tai, kitus inkriminuodami, pa
tys ruošia klubui kriminalą. Jie 
žino, kad jeigu komunistai pa
ims klube viršų, tai Klubas bus 
palaidotas, o jiems to ir reikia. 
Jie jau turi sudarę planus: į 
valdybą pravesti jei ne pačius

Iš Kanadoje esančių rusų pa 
vergtų tautų atstovų, sudarytas 
Toronte komitetas, į kurį įei
na lietuviai, latviai, estai, balt- 
gūdžiai, ukrainiečiai, slovakai, 
rumunai, vengrai, kroatai ir ka 
zokai, lapkričio m. 26 d. 7 vai. 
vak. didžiausioj Toronto salė 
je ,,Massey Hali“ ruošia didžiu 
lį mitingą, i kurį kviečiama ne 
tik pavergtųjų tautų visuome
nė, bet ir kanadiečiai. Mitingo 
tikslas — išryškinti rusiškojo 
bolševizmo imperializmą, iš
spręsti to imperializmo proble
mą, siūlant suteikti pavergtoms 
tautoms laisvę ir priimti atitin
kamas rezoliucijas.
NUBAUSTA UŽ PER AUKŠ

TOS NUOMOS ĖMIMĄ
P. Trečiokienė, 214 Dover- 

court Road namo savininkė iš 
savo buvusio nuomininko J. 
Jankauslko kelių mėnesių laiko
tarpyje ėmė už trijų kambarių kio dėmesio. (A).

Šdomis dienomis magistrato 
Teismas, išnagrinėjęs P. Tre
čiokienės bylą, nubuadė ją su
mokėti teismui 50 dolerių bau
dos arba sėdėti 10 dienų kalė
jime. Teismas nubaustąja! 
taip pat įsakė grąžinti buvu
siam nuomininkui 122 dol., 
kaip permokėtą nuomos sumą. 
Į, kaltinamosios advokato pa
reiškimą, kad nuomininkas bu
vęs sutikęs mokėti tokią aukš
tą nuomą, teisėjas nekreipė jo-

LONDONO TĖVŲ ŽINIAI.
Kolonijos klebono, kun. Ru- ‘ 

dzinsko ir buv. mokytojų inicia 
tyva Londone netolimoje atei
tyje numatoma atidaryti lietu
viška šeštadienio mokykla. Mo 
kyklinio amžiaus vaikų regis
tracija jau pradėta. Tėvai sa
vo vaikus gali užregistruoti 
šiais adresais:

1. Pas Kazį Majauską — 
592 Talbot st. ir

2. Pas L. Eimantą — 460 
Dafferin Avė.

Kai tik mokinių registracija 
bus baigta, mokslas, nors ir pa
vėluotai, numatomas pradėti 
dar šiemet.

LONDONO LIETUVIAI 
SKAUTAI

lapkričio mėn. 19 d. rengia Lie 
tuvos kariuomenės įsikūrimo 
32 metų sukakties paminėjimą 
ir pirmą kartą Londone lietu
višką vaidinimą „Paslaptingo
je Zonoje' ‘ — scenos vaizdą iš 
Lietuvos partizanų gyvenimo.

Minėjimas vyks CCC (Cat
holic Culture Centre) salėje, land, telef. 3893.

Colborne St.
Pradžia 3 vai. po pietų.
Laukiama atsilankant tautie 

čių ne tik iš Londono koloni
jos, bet ir iš artimesnių apy- 
Inikių. . . L. E-tas.
HAMILTONJEČIŲ - WEL- (

LANDIEČ1Ų DĖMESIUI V
Praeitą kartą įvykus Toron

te „Čiurlionies' * koncertui dau 
gelis, neapsirūpino iš anksto 
bilietais, atvykę, koncertai! ne
begalėjo patekti, nes nebebuvo 
bilietų.

Kad tas neatsitiktų gruodžio 
2 d., „Čiurlionies“ ansamblio 
įvykstančiam didžiausioj To
ronte salėj, ,,Massey Hali“, 
koncertan,, hamiltoniečių ir 
apylinkės tautiečių patogumui, 
bilietai į koncertą galima iš 
anksto įsigyti Hamiltone pas: 
p. p. Vyšniauskus, 36 Eme
rald St. N. Telef. 8-3663; p. 
Gumbelevičių, 51 Robinson St. 
Telef. 36594. Arena Lunch 478. 
Barton str. E. Telef. 70993; J. 
Skaistys, 21% Sixth str. Wel-

IŠNUOMOJAMAS 
5-kių kambarių butas. 

1062 Riverview Ave, Verdun, 
TEL. FR 6477.

jos salėje šaukiamas KLS 
Montrealio skyriaus narių susi
rinkimas. Dalyvavimas visiems 
būtinas, nes bus sprendžiama 
daug svarbių klausimų. Atski
rų pakvietimų nebus.

Skyriaus Valdyba.
BUS PUIKI KAKARIENĖ
£v. Elzbietos draugija šven

čia 30-ties metų sukaktuves. 
Ta proga, lapkričio 19 d., sek
madienį, šv. Kazimiero para
pijos svetainėje ruošia iškil
mingą vakarienę ir po jos šo
kius. Be to bus ir meniška pro 
grama: 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 
prašatniausiai, kad atsilankiu
sieji būtų patenkinti. Pradžia 
4 vai. po pietų. Įžanga 1 dol. 25 
et. Visi tautiečiai. kviečiami 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Rengėjos.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

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

LITURGINIAMS RŪBAMS 
ĮSIGYTI VAKARIENĖ 

įvykusi praėjusį šeštadienį 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
susilaukė per 200 svečių. Gry 
no pelno gauta per 200 dolerių. 
Vakarienė buvo kukli, bet gra 

žiai praėjo ir buvo linksma.
KLB — LOK 

SUSIRINKIMAS
KLB-LOK sekantis susirin

kimas paskirtas lapkričio 24 
dieną, 8 vai. vakaro „NL“ re
dakcijoje. Bus svarstomi toli
mesni KLB organizacijos reika 
lai.
PASKUTINIAME KLB-LOK 

POSĖDYJE
buvo apsvarstyti einamieji rei
kalai, priimti seni protokolai, 
kurių priėmimas dėl statuto 
procedūrų buvo užsitęsęs ir 
nutarė pritarti Lietuvių Tau
tos Namų statybai Montrealy, 
Toronte ir kitose vietose, kur 
tįktai tokia iniciatyva iškyla. 
LOK'as kviečia visus tautie
čius tokią statybą visokeriopai 
remti.

Be ko kita nutarta dar kar
tą kreiptis į Londono lietuvių 
organizacijas, kad jos visos gar
iu gale išpildytų visiems Ka
nados lietuviams išleistas orga

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys dviem arba vienam 
asmeniui naujųjų ateivių šei
moje, su teise naudotis virtuve, 
ir kitais patogumais. Teirau
tis : 1296 Osborne Ave, Ver
dun, kasdien po 6 vai. vakaro, nizacines taisykles ir iš-visų 
—e - --m - -- —tį—■ esamų Londone organizacijų

atstovų sudarytų Londono Apy 
linkės Laikinąjį Organizacinį 
Komitetą, kaip tai yra sudarę 
ir didieji centrai — Montrealis, 
Torontas, Hamiltonas ir tt.

GRAŽIOS VESTUVĖS.
Lapkričio 11d. Aušros Var

tų parapijos bažnyčioje kun. 
Kubilius sutuokė jauną porą — 
Sofiją Gečaitę su Antanu Moc
kum. P. Matulienės iniciaty
va, jauniesiems staigmeną su
darė op. sol. E. Kardelienės pa 
giedotas Gounod „Avė Maria“, 
kuriuo buvo playdėtos sutuok
tuvės. Po sutuoktuvių buvo 
gražios vaišės, kuriose, be ki
tų, dalyvavo iš Jersey City vieš 
nios — p. Ropienė Antanina su 
dukra Leonarda.

ATVYKO IŠ ANGLIJOS 
LIETUVIŲ

Lapkričio 11 d. į Montreal} 
iš Anglijos atvyko p. Dalman- 
tas. Tuo pačiu laivu atvykę dar 
trys lietuvės ir du lietuviai, bet 
jų pavardės jam nesą žinomos. 
Sveikiname naujuosius kana
diečius ir linkime gerai įsikur
ti.
e ........h......................................... ■■ -----------

IŠNUOMOJAMAS 
vienai arba dviem moterims - 
mergaitėms kambarys su teise 

naudotis virtuve. Teirautis 
telefonu: HE 0473.

w——--------
PRANESIMAS DLK VY

TAUTO KLUBO NARIAMS
Pranešama gerb. D. L. K. 

Vytauto Klubo šėrininkams, 
kad šį sekmadienį, lapkričio 19 
d. 2 vai. p. p. šaukiamas visų 
šėrininkų susirinkimas.

Prašome visus šėrininkus ak 
tingai susirinkime dalyvauti, 
nes be kitų svarbių klubo rei
kalų bus nominuojami kandi
datai vadovybės rinkimams 
1951 metams.

Visi, kaip vienas dalyvauki
me savo klubo reikalų sprendi 
muose.

Klubo Valdyba.
DLK VYTAUTO KLUBO 

PAŠALPINĖS DRAUGIJOS
NARIŲ DĖMESIUI.

Prašome visus narius laiku 
susimokėti nario mokesčius, 
kad išvengus bereikalingų ne
malonumų. Primenamu kad 
nariai, einant Paš. Dr-jos kons 
titucija, neužsimc^ėję nario 
mokesčio už 3 mėnesius, yra su 
spenduojami nuo pašalpos ga
vimo ligos atveju. O nariai ne 
užsimokėję mokesčio už 6 mė
nesius, yra visai suspenduoja
mi ir išbraukiami iš narių sąra-

Ta pačia proga primename 
naujai stojantiems nariams, 
kad pareiškimo padavimas dar 
nereiškia narių teisių įsigijimo. 
Narys tik nuo tada yra pilna
teisis, kada įmoka savo nario 
mokestį.

Išvengti nesusipratimams, 
patariama, mokesčius susimo
kėti pirmyn, bent už keletą mė 
nėšių, o naujai stojantiems 
tuoj po priėmimo įmokėti mo- . 
kestį. (

DLK Vytauto Klubo 
Pasalpinė Draugija.

ĮDOMUS ĮVYKIS
Vienas montrealietis pašau

kė taxi ir paprašė jį nuvežti į 
ligoninę žmoną. Bevažiuojant, 
moteris pagimdė kūdikį... Šo
feris kreipėsi pagalbos į polici 
ją, kuri taxi palydėjo su ekstra 
signalais į ligoninę, o ten mo
teris pagimdė dar antrą kūdi
kį. . .
LAUKIAMAS VOKIETIJOS-! 

KONSULAS
Už dviejų ar trijų savaičių 

Montrealyje įsikurs pirmas po j 
karo Vokietijos konsulas. Jo " 
vardas Dr. Werner Dankwart, 
atvyksta iš Bonos, Vak. Vokie-

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

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

maistu; viena minutė nuo 
tramvajaus.

« it ------- if- d
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)

Montrealiečiai!
Nepraleiskite malonios ir kultūringos progos. Visi šį šeštadienį apsilankykite į lietu- 

vislkų dainų, operų arijų ir muzikos

KONCERTĄ
Labai įdomią programą išpildys sol. B. Žaganavičiūtė ir pianistas K. Smilgevičius. Be 

to programoje dalyvauja dramos aktoriai J. Akstinas ir A. Dikinis.
Po koncerto BALIUS su šokiais, griežiant LITHUANICA džazo kapelai. Veiks BU

FETAS su alum, vynu ir k itais gėrimais.
Koncertas įvyksta šį šeštadienį, lapkričio mėn. 1 8d. Lasalle Hali salėse, 5855 Verdun, 

Ave, Verdune. Pradžia 7 vai. 30 min. vakaro. Įėjimas—1 doleris.
L AS Montrealio Skyriaus Valdyba.

tijojesu

Programoje: R. Spalio vieno veiksmo komedija

„Aukuras*Pradžia 7 vai. vak

Po komedijos šokiai 
nentiški gėrimėliai.

LINKSMĄ ŠOKIŲ 
V A K A R A

„AUKURAS“
Murray St. (Rumunų sa 

rengia

H L. D. M. Teatras 
šio mėn. 25 d. Hamiltone, 20 

Įėję)

Gera muzika. Stiprūs ir absti- 
Visus kviečiame linksmai praleis

ti laiką.
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