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NEVAISINGOS JTO PASTANGOS
KARO ĮKARŠTYJE KALBOS APIE TAIKĄ. KOMU NISTAI DARO VISKĄ. KAD NEBŪTŲ TRUKDOMI KA 
RAI. LAUKIANT KOMK1NIJOS ATSTOVŲ, TRYGVE LIE PASIŪLĖ DVIDEŠIMTIES M-TŲ TAIKOS PLANĄ
Visa savaitė tarptautinės po 

litikos srityje praėjo be kokių 
nors vaisingesnių atsiekimų: 
tartum laukiant kom. Kinijos 
delegacijos, kuri tačiau nesi
skubina; tartum neturint aiš
kaus tikslo arba kovojant su 
nenugalimomis kliūtimis.

JTO pilnačiai priėmus efek
tyvių prieš agresiją veiksmų 
planą,

Višinskis tebekovoja už 
veto teisę.

Ir už naujo Trojos arklio — 
kom. Kinijos— įvedimą į JTO. 
Pastangos ne be siekiamų vai
sių. Matyti kad ir kom. Kini
ja deda visas pastangas būti 
priimtai. Net iš Korėjos kom. 
Kinija pamažu traukiasi. Gal, 
dėl to ir delegacija delsia sku
bėti į New Yorką ir laukia, kad 
Korėjoje būtų lyg jau ir baig
tas karas, nes be Kinijos inter-

vencijos ten viskas būtų baigta 
per kelias dienas.

O kol laukiama kom. Kini
jos delegacijos, siūlomi vis 

nauji taikos išlaikymo 
planai.

Atmetus sovietinį dvide
šimties metų taikos planą pa
siūlė JTO gen. sekr. T. Lie. 
JTO sutiko jį svarstyti. SSRS 
principe pritarė, bet sekančią 
dieną išplūdo jį.

Vietoj to Višinskis siūlo sa
vus planus: tuojau sunaikinti 
Amerikos atomines bombas,! 
palijkti galioje veto teisę ir tree 
daliu sumažinti kariuomenę. 
Bet perdaug visiems aišku, kad 
tai yra ne nusiginklavimas, bet 
jieškojimas naivėlių. Ginklavi
mosi kontrolės Rusija nepri
pažįsta, penktosios kolonos ne
atsisako, sukilimus organizuos 
ir toliau ir tt.

Taip bergždžiose kalbose lams. Bet taikos, nors apie ją 
praėjo visa JTO ^posėdžių sa- daug kalbėta, nėra ir nematyti, 
vaite, kurią komunistai bando Trečias Pasaulinis karas stovi 
išnaudoti propagandos reika- prie vartų, k.

KARAI TEBEVYKSTA
Karas Korėjoje

Praėjusi savaitė JTO jėgoms 
atnešė žymių laimėjimų. Pir
madienį JTO jėgos, smarkiai 
sumušusios komunistus, vidu
riniame fronto ruože pasiekė 
Mandžiūrijos sieną. Paimta 
daug nelaisvių ir karo medžia
gos. Kituose fronto sektoriuo
se JTO jėgos eina pirmyn. JT 
O smūgiai pasirodė stiprūs ir 
kom. Kinijos kariuomenei, ku
ri iš kelių vietų bėgte pabėgo. 
Visu frontu pietinė Korėja ei
na pirmyn ir artinasi prie Man 
džiūrijos ir SSRS sienos.

Kanada pasirengusi sutvarkyti komunistus
Teisingumo ministeris Stu

art Garson pareiškė, kad R. C. 
M. P. atsargumo priemonės ko 
vai su komunistais Kanadoje 
„visai subrandintos“ ir „kaiku 
rios iš jų jau yra naudojamos“.

P. Garson pareiškė, kad jis 
buvo užklaustas, kokių atsar
gumo priemonių ėmėsi Kana-

dos vyriausybė ir ypatingai, 
R. C. M. P., kovai su Kanados 
komunistų išdavystės tikslais.

Ministeris čia priminė K;ma 
dos komunistų partijos veik
lą ir laikyseną po Hitlerio - 
Stalino nepuolimo sutarties pa
sirašymo. Jie priešinosi Kana 
dos įstojimui į antrąjį pasaulinį

Karas Tibete.
pykščios iš laukinio Tibeto 

žinios ir be to, labai netikslios. 
Jau seniai buvo pranešta, kad 
Dalai Lama paimtas nelaisvėn, 
kad jau ir Tibeto sostinė užim
ta. Tačiau paskutinės žinios 
sako, kad Dalai Lama veikia ir 
stiprinasi, o nuo Tibeto sosti
nės Lhasos kom. Kinijos ka
riuomenė dar toli. Karas, kaip 
matyti, ne toks lengvas ir gam 
tinė Tib’eto tvirtovė gana at
spari.

Karas Indokinijoje.
Indokinijos karas darosi stip 

resnis ir žiauresnis. Kovos 
vyksta ties Hanoi ir ties Saigo- 
nu. Indokinijos jėgos, pade
damos Prancūzijos, paskutiniu 
laiku stipriai komunistus su
bombardavo. Indokinija turi 
vilčių atsilaikyti, ypač kad 
Prancūzija netrukus prisiunčia 
žymios paspirties.

Karai kitur.
Komunistai visur kelia 

rus. Indonezijoje vyksta
vos su komunistų sukilėliais. 
Tokių pat faktų yra ir Filipinuo 
se. Burma ir Malajai vis dar 
negali apsiraminti. Kaž kas pa 
našaus dedasi ir Napalio valsty 
bėję, kuri slypi Himlajų kal
nuose. Komunistai provokuo
ja jau ir Vokietiją. Taigi, ka
ro židinių pakanka. . .

POLITINIS VEIDRODIS F pagal
naujausį NEWSWEEK periskopaE^S 
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Latvija bus laisva
GRAŽIAI PAMINĖTA LATVIJOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS SUKAKTIS
Voice of America plačiai pa- — Ryt. Berlyne darbininkai 

minėjo Latvijos nepriklauso- šiemet negaus kalėdinių premi- 
mybės šventę. Pranešėjai ga
na plačiai atpasakojo, kaip Lat 
vija, drauge su Lietuva ir Esti
ja, kūrėsi; kaip Sov. Sąjunga 
iškilmingai amžiams išsižadėjo 
Pabaltijo teritorijų, nes įsitiki
no, )kad šių kraštų žmonės nori 
savarankiško gyvenimo, ir kaip 
tuč tuojau užpuolė karo jėgo
mis. Nelaimėję karo, jie pa
kartotinai iškilmingai ir pakar
totinai veidmainingai pasižadė 
jo gerbti Latvijos nepriklauso
mybę, pakartotinai sulaužė sa
vo iškilmingus pažadus ir jėga 
okupavo Latviją ir kitas Pa
baltijo valstybes. Bet, užbai
gė pranešimą, ir šiandien Ame
rikoje plevėsuoja Latvijos 
liava ir laisvė bus laimėta.

VALO LATVIJOS 
„VADUS“

Iš Pabaltijo ateina linksmų 
žinių. Latvijos kvislingas Kir- 
chenšteinas gavo per galvą, 
Vienomis žiniomis jis visai at
leistas iš „prezidento“ parei
gų, kitomis, kad tiktai gavęs 
griežtą įspėjimą atsisakyti ti- 
toizmo ir nacionalinio pakrypi
mo. Bet jo dienos jau suskai
tytos. Taigi po Estijos valymo, 
valoma Latvija, o po to seks 
Lietuvos valymas. . .

SOVIETINIUOSE KRAŠ
TUOSE AŠTRI KRIZĖ

Ilgai slėpta sovietiniuose 
kraštuose krizė jau išplaukė 
viešumon. Ypač aštri ji pasiro 
dė Čekoslovakijoje, kur anglių 
kasyklose pasireiškė net dar
bininkų maištais. Streikai vyks 
ta Morvska Ostrava ir Škodos 
fabrikuose Pilzene. Bulgarijoje 
badas. Jugoslavijoje badą 
šina siuntomis Amerika, 
prie ko veda kolchozacija.

— Kom. Kinija atmetė 
ra Indijos notą dėl įsiveržimo 
į Tibetą. Dėl to Indija pradė
jo stiprinti savo sienas su Kini 
ja.

— Europos Taryba daugu
ma balsų nutarė sudalyti Eu
ropos valstybių federaciją.

vė-

mal
Štai

ant

jų, nes tai esą „buržuaziniai 
prietarai' *.. .

— T. Maim pareiškė protes 
tą, kad jį Varšuvos „kongresi- 
ninkai“ išrinkę į garbės prezi
diumą. Jokios taikos tas „tai
kos kongresas' ‘ nesiekia, tik ap 
gaudinėja žmones, — pareiškė 
garsusis vokiečių rašytojas.

SKILIMAS KOMUNISTŲ 
„TAIKOS KONGRESE“ 
Persikėlęs iš Anglijos vad. 

„taikos kongresas“ Varšuvoje 
skilo pusiau. JAV „progresy
viųjų*“ atstovas Rogge paskai
tė deklaraciją, kurioje pasmer
kė Sov. Rusijos imperializmą 
Korėjoje, Indokinijoje, Vokie
tijoje ir kituose pavergtuose 
kraštuose. Jam pritarė Angli
jos ir daugelio kitų kraštų ko
munistų atstovai.

— Papildomi Anglijos rin
kimai veda prie darbiečių ir de
šiniųjų balsų išlyginimo. Da
bar darbiečiai turi 312, o kon
servatoriai 297, bet su libera
lais ir 1 nepriklausomu — 307.

Skirtumas tiktai 5 balsų.
— Buv. JAV komunistų vei 

kėjas Budenz pareiškė, kad 
Trockio nužudymą suorganiza 
vęs dr. G. Rabinovič, kuris ta
da vadinosi Dr. Roberts.

— Lapkričio 28 d. Londono 
BBC transliuos pasikalbėjimą 
su Tito.

— Iki 1952 m. sausio mėn.
1 d. JTO nutarė Lybiją pada
ryti nepriklausoma valstybe, 
lykų Sov. Rusijai.

— Lapkričio 13 d. nušautas 
Venezuelos prezidentas Pulk 
Carlos Delgado, kuris buvo pa 
statytas grupės karininkų.

— Egiptas nori nutraukti su 
Anglija sutartis ir pašalinti iš 
Sueco kanalo Anglijos karo da 
linius, kurie saugo kanalą.

’ — Gesseno rinkimuose ko-
' munistai negavo nė vienos vie- 
i tos; Wuertemberge iš 10 suma 

žėjo ligi 5. Daugiausia vietų 
laimėjo socialdemokratai. Vi
sa Vokietija jau suprantą so- las yra Miunchenas, 
vietinio rojaus grožį. . .

Auga spaudimas prieš 
Acheson ’ą

Nors Trumanas dar neapsi
sprendė dėl Acheson’o, tačiau 
baisus triukšmas, kad jis būtų 
nušalintas kyla tokiu greičiu, 
jog ir prezidentas to nebuvo nu 
matęs. Tie, kurie jaučia, kad 
Trumanas galįs išlaikyti ir šį 
spaudimą, nurodo, jog Acheso- 
n’as likęs ištikimas Trumanui, 
kada šio autoritetas nebuvęs, 
nieko vertas. 1946 m., kada 
Trumanas grįžo į Vašingtoną, 
po respublikonų pergalės, 
Acheson’as yra buvęs vienas iŠ 
nedaugelio, kurie Prezidentą 
sutikę stotyje ir padėję jam pa
rengti porinkiminį pareiškimą. 
Acheson’as taip likęs prie Tru
mano 1948 m. rinkiminės karšt 
ligės dienomis.
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SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

„NL“ yra arba jau paruošusi 
arba suprojektavusi visą eilę 
pasikalbėjimų apie lietuvių kū
rimąsi Kanadoje. Tolkių labai 
įdomių pasiakymų yra didelio 
jau būrio senųjų lietuvių ponų: 
Žemaičių, Balsių, Dubausko, 
Kuprevičių, Salalų, Matulių, 
L. Gudo, Trumpų, Palubinskų, 
Linkūno, Leknickų ir visos ei
lės lietuvių, kurie čia ne tiktai 
kūrėsi, bet ir kūrė organizaci
jas, rėmė lietuvišką spaudą ir 
it. Dalis pasikalbėjimų jau bu 
vo paskelbta ir ne tiktai mont- 
realiečių, bet ir iš Toronto, 
Hamiltono, Winnipego ir kitų 
vietų. Prašome sekti kiekvie
ną „NL“ numerį. „NL“

karą ir pakeitė šį savo nusista
tymą, kai tai buvo naudinga 
Rusijos interesams.

R. C. M. P. jau nuo seniai 
įsitikinusi, kad, jei kiltų karas 
tarp laisvųjų tautų ir komunis
tinių valstybių, šios šalies ko
munistai verčiau būtų lojalūs 
(ištikimi-) Rusijai, ne Kana
dai, ir vėl mėgintų imtis sub- 
versijos ir išdavystės kompani 
jos.

„Atsargumo priemonės ir pa 
didintos bei geriau, daugiau 
prityrusios R. C. M. Policijos 
planai kovai su šia kampanija 
yra gerai parengti. Kai kurie 
iš šių planų jau vykdomi.
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Maskva organizuoja vokiečius
„NL“ BENDRADARBIO BERLYNE

tonas, žinokim, kad žuvom už įjungti į Vakarų karinius jun- 
vėliavą raudoną”. Kitoj dai
noj, pakeiliui į Frankfurtą: — 
Kai mūsų tankai į Frankfurtą 
įriedės, įriedės, buvusios meilu 
žės amerikiečių išsižadės, ir tik 
mus vienus bučiuos ir glamo
nės' ‘.

Žuvo ukrainų pogrindžio 
armijos vadas.

Kaip praneša Vokietijoj lei
džiamas ukrainiečių „Do 
Zbroi“, Ukrainos partizanų va 
das generolas leitenantas Ta
ras Čuprynka žuvo kovoje- 
prieš rusus. Žinią paskelbė Uk 
rainos išlaisvinimo Taryba.

Alg. V
PRANCŪZIJA KARIAUS 

VOKIETIJŲ,’E
Prancūzijos Išrasto apsau

gos ministeris J. Moch pareiš
kė, jog Prancūzija konflikto at 
veju esanti pasiruošusi priešą 
sutikti ne savo teritorijoje, bet 
Vokietijoje. Nesą prasmės 
kaip buvusiame kare, keltis ko 
voti į Afriką, kad paskiau grį
žus laimėtoju, rastumei savo 
kršato griuvėsius. Busimoji gy 
nyba vyksianti Reino ir Eibes 
linijoje.
JAV, tuo tarpu tepritaria Va-

ka- 
ko-

a<=

Kaip žinoma, N. Yorke įvy
kusioj JAV, D. Britanijos ir 
Prancūzijos užsienių ministe- 
rių konferencijoj nutartas da
linis v. Vokietijos apginklavi
mas. Vėliau Rytų bloko užsie
nių ministerial Prahoj svarstė 
visų Rytų bloko karinių pajėgų 
koordinavimo reikalą. Visa 
laisvoji Berlyno spauda paste
bi, kad Molotovas rusų zonos 
„užs. ministeriui“ Dertinge- 
riui įteikęs nurodymus, kaip 
trumpu laiku suorgnaizuoti ko 
vos smūgiams pasiruošusią zo
nos armiją. Prieš metus kari
nės prievolės planai pateko vie 
šumon, ir juos dėl to buvo ati
dėję. Šiandien Berlyne (kas
dien laukiama tų planų oficia
laus paskelbimo. Visuotinės 
karinės prievolės įstatymo vyk 
dymą per imsią 20 aukštųjų ru
sų generalinio štabo karininkų. 
Laukiama 4000 tūkstančių wer 
machto karininkų grįžtant iš 
Rusijos, kur jie studujavo karo 
mokyklose ir karo akademijo
se. Buvęs Berlyno policijos 
vadas pulk. Markgrafas po 
„perauklėjimo“ grąžintas ir 
laiškia svarbių pareigų.

„Taikos dainos“ tik miškuose.
Šiandien „liaudies policijoj“ 

tarnauja apie 250.000 vyrų. Pa karų Vokietijos policijos pajė- 
skutiniu metu darbo įstaigoms 
pavesta suregistruoti tarnavu
sius šarvuočių leibgvardijoj 
,,Adolf Hitler“. Visose šarvuo 
čių dalyse naujokų apmoky
mas pakeistas, įvedant rusų ka 
rinius statutus. Iki šiol viešo
se vietose kariuomenės dainuo
tos „taikos kovotojų“ dainos 
leidžiamos tik miškuose dainuo 
ti. Susipažinimui ir keli dainų 
posmeliai: — „Rėžk būgną, 
pliek būgną, tambūre raudo
nas! — Mūsų kelias, mūsų tiks ja būtų silpniausia Vakarų gy-

Bet jei nybos grandies vieta. Jis reika 
mus nušautų pasiutęs šuva-iė- lauja nedelsiant vokiečius

gų padidinimui, bet ne karinių 
vienetų organizavimui. Gen. 
de Gaulle yra priešingos nuo
monės. Vokietija negalima pa 
likti karine tuštuma. Būtina eu 
ropinė federacija, kuri turėtų 
Vokietiją ištraukti iš politinės 
izoliacijos. Millard Tyding, 
amerikiečių senato karinės ko
misijos pirmininkas, taip pat 
yra pažiūros, jog Vokietiją ne 
galima palikti karine tuštuma. 
Tokiu atveju Vakarų Vokieti-

ginius.
NUMATOMOS DVI GYNY- ' 

BOS LINIJOS.
Gen. Mast numato dvi Vaka

rų Europos gynybos linijas. 
Viena, besitęsianti nuo Adri
jos ar Genujos iki Baltijos, tu
ri daugiau 660 mylių ilgio. Ant 
roji eina Pirėnų kalnynu.

Gen. Mast nuoipone Vakarai 
turėtų ginti ilgąją liniją. Jis 
mano, pagrindinės divizijos tu
ri būti sudarytos Prancūzijoj ir 
Vokietijoj.

Gen. Mast apskaičiuoja, kad 
apie 40 divizijų — 10 ameriki
nių, 10 Britų, 10 Benelukso ir 
10 Italijos — gali sudaryti gi
namosios pajėgos dalį, bet ki- 

>tos 80 divizijų iš reikalaujamų 
jų 120, turėtų būti patiektos 
Prancūzijos ir Vokietijos.

„Jeigu vyriausybės, susijun
gusios Šiaurės Atlanto Pakte 
tikrai nori sutriuškinti Sovietų 
ataką, nukreiptą prieš Europą, 
reikia suorganizuoti 120 sausu
mos divizijų ir 15.000 lėktuvų“ 
pareiškia gen. Mast.

ATVŽĖ 900 NAUJŲ 
KANADIEČIŲ.

Į, Halifaksą įplaukė du garlai 
viai, kurie iškėlė čia apie 900 
keleivių.

„Nea Heltas“ iškėlė 650 ke
leivių, jų tarpe 510 išvietintų 
asmenų. Daugiau kaip 100 iš 
jų paskirti miškų darbams Ka- 
pushasing ir Timinso rajonuo
se, Ont., o kita 25 stos j kasyk
las Norandoj, Vai d Ore ir Co- 
dillac'e, Q.

Iš neteisėtai atvykusių Que- 
bece paleisti į laisvę 23 pabal- 
tiečiai.

— Išrinkus Getųjio Vargą 
Brazilijos prezidentu, kilo ne
rimo, kad jis gali būti neprilais 
tas prie pareigų.

Numatomi JAV kabineto 
pakeitimai.

Prekybos sekretorius Saw
yer ir dar vienas kabineto na
rys numatomi pakeisti įtakin
gųjų vyriausybės sluogsnių. 
Tačiau tai nieko neturi bendro 
su rinkimais. Norintieji išvary 
ti Sawyer jaučia, kad jis nesąs 
perdaug nuoširdus, taikyda
mas varžtus, kad padėtų gyny
bos gamybai. Taip pat esąs tik 
ras ir laivyno sekretoriaus Mat 
thews atsistatydinimas. Jo vie
tą užimsiąs George Killion, 
„Amerikos Prezidento Linijų'* 
(laivininkystės b-vė) direkto
rius.

Lanksčios instrukcijos.
Trumano su gen. MacArthu 

ru Wake saloje pasitarimuose, 
prezidentas esąs nurodęs gene 
rolui nedaryti nieko, kas suda
rytų įspūdį raudonoje Kinijoje, 
kad Amerika norinti su jais ka
riauti. Iš kitos pusės, Trumą- 
nas įgaliojęs MacArthurą, pa
daryti viską, kad šiapus sienos 
JAV kaiaii būtų visiškai sau
gūs.

Korėjai energija taip pat 
reikalinga

Tie, kurie pasišovę ginti, 
kad raudonąja! Kinijai būtų 
leista okupuoti Š. Korėjos hid- 
ro elektrines stotis, užmiršta,, 
kad ir Korėjai ši energija nema 
žiau reikalinga, šios jėgainės 
aptarnauja ne vien Mandžiūri
jos įmones, bet jų jėga reika
linga Korėjos įmonėms, gami
nančioms krašte sunaudojamas 
trąšas. Pietų Korėja, netekusi 
šių trąšų, turėjo daug vargo ir 
po karo JAV turėjp siųsti šį 
produktą į Korėją.
Kompromisinis sprendimas. .

Korėjos sienos galvosū
kio sprendimas, kuris šiuo me
tu šiek tiek laimi palankumo 
JT sluoksniuose, leistų pada
ryti tarptautinį organą, kuris 
rūpintųsi jėgainių ir tvenkinių 
sritimi. Tai užtikrintų elekt
ros tekėjimą kaip į Mandžiū- 
riją, taip ir į Korėją.

Iš JT
Tai labai tolimas žvilgsnis, 

tačiau kai kurios Europos JT 
delegacijos yra įsitikinusios, 
kad Rusija ruošdama raudonų
jų kiniečių puolimą, atlikusi 
meįstrišką numerį, kaip tiktai 
buvo prieš JAV rinkimus, ku
riame buvo siekiama susilpmn 
ti demokratus ir sustiprinti 
Amerikos izoliacionizmą. . .

Olandijos atstovas, norėda
mas per debatus išryškinti ir 
apibrėžti, įkas yra agresija, pa
reiškęs Tai nėra sunku pa
žinti. Nei vienas negali nusa
kyti gražios merginos vaizdo, 
tačiau, ačiū dangui, mes ją tuoj 
atskiriame, kai tik pamatome *.

Nauja sovietų linija Tito 
atžvilgiu?

Nežinia ko tai yra verta, bet 
Jugoslavijos JT delegacija pra
neša, kad rusiškieji kolegos, 
per tarpininkus, staiga pradėjo 
nuoširdžias uvertiūras. Taip 
pat Vašingtone lapkričio 7 d., 
rusai, minėdami revoliucijos 
metines, pakvietę Jugoslavijos 
užs. reik. min. Kardei’į ir JT 
atstovą Ales Bebler'į. Tai yra 
pirmas kartas nuo 1948 m., ka
da rusai pakvietė jugoslavus, 
kai įvyko lūžis tarp Tito ir Sta 
lino.

Susitars su prancūzais?
Amerikos vyriausybė tikisi 

pasieksianti susitarimo, dar 
prieš gruodžio galą, su prancū- 

. žais dėl Vokietijos apginklavi- 

. mo. JAV, nenorėdama sukliu 
i dyti visos Europos apginkla

vimo, užėmusi nuosaikesnę Ii-
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Tautiečiai!
Nuo bolševikinio siaubo į 

Vakarus pasitraukusių lietu
vių pastovesnis įsikūrimas bai
giasi. Brolių Amerikos lietuvių 
pastangomis didžioji dalis per
sikelia į Jungtines Valstybes. 
Kiti mėgina apsigyventi kituo
se kraštuose ir kontinentuose. 
Europos žemyne jau bėra liku
tis. Per artimiausius mėnesius 
ir šio likučio tam tikra dalis 
dar bus įgalinta persikelti į ki
tus kraštus. Tačiau kiekvienu 
atveju Europoj, pirmoj eilėj va 
karinėj Vokietijoj, liks lietu
vių, kurie ir toliau turės čia sa
vo skurdų gyvenimą tęsti. To
kių vien vakarinėj Vokietijoj 
ir Austrijoj bus apie 5.000. 
Tarp jų apie 400 džiovininkų, 
35 psichiniai ligoniai ir apie 
500 kitų ligonių bei invalidų; 
be to apie 200 moterų našlių su 
mažais vaikais ir per 1.000 ne
darbingų senelių. Šie visi mū
sų tautiečiai yra reikalingi nuo 
latinės paramos. Bet ir darbin
gieji, kurie įjungiami į vietos 
ūkį, ypačiai gausios šeimos, 
taip pat paramos privalo.

Šios padėties akivaizdoje Lie 
tuvos Raudonasis Kryžius krei 
piasi į visus pasaulyje paskli
dusius lietuvius, kviesdamas 
prisidėti /kuo kas išgali prie 
vargstančių savo brolių pagal
bos. Mūsų prašymas ypač nu
kreiptas į tuos tautiečius, kurie 
patys yra patyrę tremties var
ganą gyvenimą ir pažinę bena
mio žmogaus skurdžią dalį.

Tautiečiai, jeigu šiuo 
didžiai tragingu mūsų tautos 
gyvenimo metu patys lietuviai 
neparodys tarpusavio solidaru
mo ir tikrai broliškos užuojau
tos vieni kitiems, tai juo ma
žiau visa to galime laukti iš ša
lies, nesgi negalime iš svetimų
jų tikėtis kilnesnės laikysenos 
mūsų brolių atžvilgiu, nei mes 
patys tarpusavyje elgiamės. 
Niekados lietuvių vienybė nė
ra buvusi taip būtina, kaip da
barties nelaimių metais. Mylė 
ti Lietuvą — tai mylėti lietu
vį. Kas neįštiesia pagalbos ran 
kos jos privalančiajam savo bro

Imi lietuviui, tas neištiesia ran 
kos pačiai Lietuvai. Nevienas 
pakenčiamai įsikūręs lietuvis 
norėtų juo veikiau užsimiršti 
tremties patirtą vargą ir nepri
teklių. Tačiau niekam nevalia 
pamiršti varge pasilikusiųjų 
brolių.

Paramos privalančiųjų globą 
ir toliau pasiryžęs tęsti Lietu
vos Raudonasis Kryžius. Tam 
tikslui jis nori savo veiklą su
intensyvinti ir išplėsti visose 
lietuvių kolonijose. Todėl kvie 
čiame tautiečius steigti Lietu
vos Raudono Kryžiaus Rėmė
jų Būrelius. Tuose būreliuose 
gali dalyvauti ne tik lietuviai, 
bet ir kitataučiai. Kviečiame 
Lietuvos Raudonąjam Kryžiui 
rinkti atakas ir apsidėti nuola
tiniu labdaros Įnašu. Kiekvie
nas uždarbiaująs lietuvis Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus vyk 
domai šalpai kasmet tepaskiria 
bent vienos dienos savo uždar
bį. Lietuvos Raudonąjam Kry
žiui svarbu turėti ir tolimiau
siuose pasaulio kraštuose savo 
bendradarbių, kurie patys prisi 
dėtų ir kitus paskatintų parem
ti Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus šalpos pastangas.

Broliai ir sesės lie
tuviai ! Kviečiame jus vi
sus į šalpos darbo talką. Ypa
čiai moterų vaidmuo čia yra 
nepakeičiamas. Kiekviena do
vana, kiekvienas paaukotas ska 
tikas lengvina vargstančiųjų Ii 
kimą. Pasiryžusiems betarpiai 
šelpti kurį asmenį ar kurią šei
mą, kurį džiovininką, ligonį, 
našlę ar seneli, mielai pateiksi
me šelptinųjų sąrašą, kad ga
lėtų sau patinkamą pasirinkti.

Kol dar neturime atskiruose 
kraštuose Lietuvos Raudonojo, 
Kryžiaus Įgaliotinių, bendra
darbių ir rėmėjų būrelių, visas 
aukas prašome siųsti betarpiai 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui.

(14b) Reutlingen 
Lederstrasse 94 

Germany.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

Vyriausioji Valdyba.

| GENĘ KATASONOVAITĘ
jį ir VINCĄ DARAšiKĄ, |

Jj sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikiname ir linkime gra- § 
g žios ateities. g
g E. ir A. Česnuliai. g

<  ,, —it  -JC —X
Aukštaitis.

Dabartinio Lietuvos gyveni
mo vaizdai

Jau buvo rašyta, kad Sovie
tų Rusija Lietuvą ir kitas Pa
baltijo valstybes okupavo 

grynai imperialistiniais 
tikslais,

kaip tikras grobonis, o ne jų va 
dinamosios „idealiosios sant
varkos” įvedimo — „rytų de
mokratijos“ įjkūrimo sumeti
mais, kaip naiviai tikėjosi kai- 
kurie komunistai. Jau buvo ra
šyta, kad Molotovas Lietuvos 
okupacijos dieną — 1940 m. 
birželio 15 dieną — per radiją 
kalbėjo į Rusijos žmones, ku
riems pasakė, kad Pabaltijo 
valstybės yra Rusijos „Sievero 
zapadnyj kraj (ne Pabaltijo, 
bet Rusijos šiaurės rytų kraš
tai), kuris nuo Rusijos buvęs 
atskirtas po Pirmojo Pasauli
nio karo vokiečių, kad pakenk
tų Rusijai. . . Aš pats tą Molo 
tovo kalbą girdėjau per Mask
vos radiją.

Bet, štai, ir šios derybos, ku 
rias patvirtino rastieji slaptieji 
Maskvos su Berlynu susiraši
nėjimai ir Stalino su Hitleriu 
derybų užrašai tatai neabejo
tinai patvirtina. Todėl dar kar 
tą reikia pasakyti tiems nai
viems komunistams, kurie ma
no, kad Stalinas siekia pasauly 
je įvesti komunizmą, yra tik
tai iliuzija.
Tas juk ir aišku: Rusijoje nei 
socializmo, nei komunizmo nė
ra. Ten viešpatauja žiaurus 
imperializmas, kruvina dikta
tūra ir valstybinis kapitaliz
mas, kuris iš šio didelio krašto 
padarė žiaurią naujamadišką 
„Rytų demokratijos' '•—vergiją.

Okupavę Lietuvą, So v. Rusi 
jos diktatoriai ir iš Lietuvos 
darė vergų kraštą.

Štai, okupantas juo toliau 
Lietuvoje įsigalėjo, juo dau
giau naikino Lietuvių žmonių 
teises, siaurino jų gyvenimo 
gerbūvį ir bet kokias ateities 
gyvenimo perspektyvas.

1940 m .lapkričio 25 d. Lie
tuvoje okupantai įvedė vad. so 
cialinį draudimą, kuris nebuvo 
Lietuvos nepriklausomybės 
draudimo įstatymų net šešėlis. 
Visa, kas ligtol buvo padaryta, 
buvo panaikinta ir tas tariama
sis draudimas pradėtas nuo 
rugpjūčio 3 d., t. y. — nuo Lie 
tuvos „įjungimo” į Sovietų Są 
jungą dienos. Kaip jau buvo 
sakyta, milionai Lietuvos dar
bo žmonių sukrautų draudimo 
reikalams litų komunistų buvo 
pagrobti ir nauju draudimu te
ko viskas pradėti iš naujo — 
vėl Lietuvos darbo žmonės tu
rėjo krauti draudimo reika
lams kapitalus, o iš to gauti tik 
tai alkanus trupinius.

Netrukus paaiškėjo dar 
viena apgavystė.

Rusijos kariuomenei įsiver
žus į Lietuvą, buvo uždraustas 
rusų rublių ėmimas. Tada buvo 
aiškinama, kad „tikta) liaudies 
priešai įkalbinėja, kad sovieti
nė valiuta bus įvesta ir Lietu
voje“. Ne, girdi, Litas čia, 
kaip buvęs, taip ir bus. . .

Tiktai lapkričio 25 dieną. . . 
baigti apgaudinėjimai ir greta 
lito įvestas ir rublis. . . Ir dar

kaip! Kai tikrumoje už Lietu
vos litą ligtol galima buvo pirk 
ti 10 rusiškų rublių, tai dabar 
okupantas nustatė savo kursą: 
Rublis, vertas ne daugiau 10 
centų, prilygintas net 90 kapei 
kų! Žinoma, tuo pačiu Lietu
vos darbo žmonės liko žiauriai 
apiplėšti.

Plėšimas vyjko dieną ir 
naktį.

Lapkričio 26 d. buvo pradė
tas namų nusavinimas. Kas tu 
rėjo kokius namus, iš visų jie 
buvo atimti. Daugumoje namų 
savininkai iš savo namų buvo iš 
mesti. Jie net sargais savo na
muose nebuvo palikti. Plėši
mas ir grobimas vyko perdėm.

Bet kai plėšimas vyko Lietu
voje, jis dar didesniu mastu vy
ko tarptautinėje- plotmėje, štai, 
pasižiūrėkime, kokius grobimo 
planus planavo ir kaip juos 
vykdė du didieji „tautų vadai“ 
— Stalinas su Hitleriu, drau
giškai susėdę už vieno stalo.

Lapkr. 13 d. posėdyje Hitle
ris, atsakydamas į Molotovo 
vakarykščiam posėdyje pasta
bą, kad Vokietijos Rusijos su
tartis buvusi įvykdyta, „išski
riant vieną punktą/: būtent, 
Suomiją”, pareiškė, kad slap
tuose protokoluose įtakos zo
nos ir interesų sferos buvo nu
statytos ir pasiskirstytos tarp 
Vokietijos ir Rusijos. Kiek tai 
liečia faįktišką užėmimą,, Vo
kietija laikėsi sutarčių, ko ne
galima pasakyti apie Rusiją. 
Šiaip ar taip, Vokietija neoku
pavo jokios teritorijos, kuri yra 
Rusijos įtakos sferoje.

„Lietuva jau buvo paminėta 
vakar dieną. Nėra abejonės, 
kad šiuo atveju nukrypimai 
nuo vokiečių rusų sutarties įvy 
ko ti)k iš rusų pusės. Ar tie 
sunkumai, kuriems išvengti ru 
sai patiekė savo pasiūlymus, 
tikrai galėjo kilti iš Lenkijos 
padalinimo, dėl to galima ne
diskutuoti. Šiaip ar taip, Liub
lino vaivadijos kompensacija 
ekonominiu požiūriu nėra jo
kia kompensacija už Lietuvą. 
Tačiau vokiečiai matė, kad įvy
kių raidoje susidarė tokia pa
dėtis, kuri privedė reviduoti 
pirmąjį susitarimą.

Molotovas atsakydamas pa
stebėjo, kad pirminės sutarties 
revizijos klausimu dėl Lietuvos 
apmainymo į Liublino vaivadi
ją, Sovietų Sąjunga nebūtų 
skatinusi tos sutarties revizi
jos, jei patys vokiečiai nebūtų 
to norėję. Bet jis tikįs, kad 
tuo pasidalinimu yra suintere
suotos abi šalys.

Ribbentropas šioje vietoje at 
kirto, esą tiesa, kad Rusija tos 
revizijos nereikalavo, kaip bū
tinos sąlygos, tačiau ji jos la
bai stipriai reikalavo.

Molotovas kartojo, kad So
vietų vyriausybė nebūtų buvu 
si priešinga palikti visa, kaip 
buvo numatyta pirminiame su
sitarime. Šiaip ar taip Vokieti
ja už Lietuvos perleidimą buvo 
kompensuota Lenkijos teritori 
ja.

Fiureris įsiterpė, pareikšda
mas, kad kalbant apie tą pasi-

keitimą, ekonominiu požiūriu bėms, kad Molotovo vizitas 
negalima kalbėti apie tinkamą Berlyne praėjo abišalio pasiti- 
kompensaciją. kėjimo atmosferoje ir to pašė-

Lapįkr. 15 d. valst. sekreto- koje pasiekta susitarmio visais 
rius Weizsacker praneša vi- svarbiausiais klausimais, 
soms Vokietijos pasiuntiny- Bus daugiau.
ik— ' -----------sik--------------

Vajus „N. L.“ būstinei
„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ NAMŲ STATY

BOS VAJUS.
„N. Lietuvos“ redakcija ir 

spaustuvė būtinai turi iki lap
kričio galo išsikelti iš dabarti 
nių patalpų ir, kad darbą gali
ma būtų plėsti, būtinai įsigyti 
savo patalpas, nors ir kuklias. 
Tuo tikslu KLCT ir Spaudos 
bendrovė „Nepriklausoma Lie
tuva” statybos reikalams pa
skelbė 2.—3.000 dolerių vajų. 
Džiugu, kad eilė tautiečių jau 
tuojau atsiliepė ir jau prisiuntė 
pirmuosius „NL“ bendrovės 
šėrų-akcijų, statybos reika
lams, pirkimus, Štai ir jų sąra
šo tęsinys:

$
48. Daukantas Aug., To

ronto ................. . . . 10,—

49. Stravinskas Juozas,
Toronto ................. 10,—

50. Z. Stepas, Toronto 10,—
51. Bersenas J., Tor. 10,—
52. Adomaitis J., Chic. 10,—
53. Skaržinskas Jurgis,

Sault-Ste. Marie . . 10,—
54. Skaržinskas Vincas,

Sault-Ste. Marie . . 10,—
55. Žemaiti*, USA . . 10,—
56. Vabolis R., Quebec 10,—
57. Vileišis P., USA . . 10,—

Gauta ir pasižadėjimų.
Ačiū pirmiesiems už skubų 

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

Sp. b-vė „NL“ ir KLCT.
TRUPUTIS NUOŠIRDŽIŲ ATSILIEPIMŲ

P. Jonas Adomaitis iš Čika
gos rašo: „Nors nelengva man 
su pinigais, bet, atjausdamas 
visą reikalą, jo svarbą ir reika
lingumą, siunčiu šiame laiške 
pin. $ 10.— namo statybos rei
kalams — akcijos pirkimui. 
Linjkiu sėkmės...

Kitas balsas iš JAV: \
Gerbiamasis Redaktoriau. Ir 

pas mus jau šalta, o Tamsta 
juk esi dar arčiau šiaurės aši
galio. Taigi šaltis priminė, 
kad „Nepr. Lietuva“ netrukus 
netenka pastogės, o gatvėje ji 
šiokiu oru tuoj sušals. Kad 
taip neįvyktų siunčiu 10 dol. 
jos pastogei. Vis kelias plytas 
galėsite jais nupirkti.

Skelbi, kad savąjai pastogei 
reikia vos 2.000 — 3.000 dol. 
Vaje, kaip mažai! Argi Kana
doj 200 — 300 tokių turtuolių 
'kaip aš? Kas čia būtų tuos 
3000 dol. sumesti! Ar tiek su
nešamo į smukles, dūmais į orą 
paleidžiame ir kitaip lengva 
širdimi išleidžiame, — tai argi 
tokiam svarbiam reikalui — re
dakcijos pastogei šaunieji Ka
nados lietuviai nesuras tos ne
didelės sumos?!

Iš toli sekant Kanados lietu
vių gyvenimą atrodo, kad „N. 
Lietuva“ gali būti rami — gat
vėj neteks atsidurti ir sušalti, 
nes patriotingieji Kanados lie
tuviai gerai supranta, kokia tai 
būtų nelaimė ir gėda jiems, jei 
taip atsitiktų. Žemaitis.

Mr. Jonas Kardelis.
Į Jūsų atsišaukimą namų sta 

tymo reikalu „NL‘ ‘ Nr. 42 ir 
š. m. X. 26 d. negali neatsiliep

ti kiekvienas „NL‘ * skaitytojas.
Jaučiu pasigėrėjimą nenuils

tamais pasiryžėliais ir tvirtai 
tikiu, kad per pasiryžimą bus 
Nepriklausoma ir mūsų Tėvy
nė Lietuva.

Priedas: $ 10.—.
Su aukšta pagarba

Antanas Kupčinskas.
Detroit, Mich.

Suprasdamas mūsų tautos 
ginklo, spaudos, rejįkšmę, noriu 
ir aš įsijungti į šią gyvybinio 
reikalo akciją. Tuo reikalu 
siunčiu Tamstoms $ 10,—.

Linkiu gerbiamai „NL“ Vai 
dybai sėkmės įgyvendinti šį 
mums brangų reikalą.

Su pagarba
J. Tonkūnas.

London, Ont.
Gerbiamieji,

Su šiuo siunčiu pirmuosius 
„Nepriklausomos Lietuvos“ na 
mų statybos rėmėjus. Tikiuo
si, kad dar pavyks šis tas dau
giau.

Liekuosi linkėdamas Jums 
geriausios kloties.

Jūsų P. Januševičius.
Toronto, Ont.

Priedas 20 dol. grynais pi
nigais pagal kvitų Nr. Nr. 7007 
A ir 7008 A.

P. Redaktoriau!
Siunčiu Spaudos Baliaus lo

terijai vazutę, mano paties dar 
bo. Nuolankiai prašau priimti;

Spaustuvės namų statybai 
10 $.

„Nepriklausomos Lietuvos” 
prenumerata 1951 m. 4 $.

R. Vabolis.
Quebec.

JUOKDARIAI. .

6.
Lietuvos partizanai, ko«voda 

mi su okupantais ir jų pataikū
nais bei išdavikais, labai aky
liai seka vietos gyvenimą ir 
dažniausiai jie turi ‘žinių dau
giau, negu tai galima būtų ma
nyti žiūrint iš šalies. Visą ei
lę konkrečių atsitikimų p. A. 
papasakojo apie nuostabią par 
tizanų informaciją. Labai daž
nai atsitinką, kad Koks nors ko
munistų pataikūnas ar šiaip 
blogos valios žmogus vos spėja 
bolševikams slaptai įskųsti sa
vo kaimyną, jau kitą dieną vie
tos partizanai žino, kas ir ką 
įskundė ir kada įskundė. Var
gas tada tokiam skundėjui. Par 
tizanų įsakymų visi boją ir 
klausą, nes neklaužadas parti
zanai greit aptvarką. Kiek ga
lios turi partizanų įsakymai,.pa 
rodo šis atsitikimas.

Partizanai /keletą dienų anks
čiau išlipinę Įsakymą, kad va
sario mėn. 16 d. nė vienas žmo
gus neišdrįstų išeiti iš savo so
dybos ribų; kas savo sodyboje 
neturi šulinio ir vandenį ima iš 
toliau, tokiems partizanai įsa
kę iš anksto apsirūpinti vande
niu.

Kaip jau minėjau, vienoje di 
delėje seniūnijoje tuos partiza 
nų įsakymus nakties tamsoje 
slaptai išklijavo pats komunis
tų seniūnas, nes partizanai jam 
įsakė tatai padaryti.

Atėjusi Vasario 16 diena. At 
rodę lyg visi būtų išmirę; nei 
laukuose, nei ant kelių, niekur 
nesimatė nė vieno gyvo žmo
gaus. Vieno (kaimo gyventojai 
prikalbinę senyvą moteriškę, 
kad nueitų į miestelį, (apskri-

MARIJONAI JONIKIENEI
ir jos dukrai ONUTEI 

dėl vyro ir tėvelio

Jono JONUČIO
mirties, reiškiame gilią užuojautą.

G. Mačionių ir P. Petronių šeimos.

Vasario mėn. 16 d. 1947 m. 
turėjo būti rinkimai į aukštuo
sius tarybinius organus. Bolše 
vikų buvę įsakyta, kad visi gy
ventojai, kurie įtraukti į rinki
mų sąrašus, tą dieną atvyktų į 
balsavimo punktus ir balsuotų.

ties miestą) neva į bažnyčią, ir 
eidama pro šalį pažvelgtų, ar į 
balsavimo punktą kas nors atei 
na balsuoti. Į pavakarę sugrį
žusi moteriškė pranešusi, kad 
balsavimo punktas visai tuš
čias, nė vienas žmogus į jį ne
užeina, tik vienas bolševikas 
groja garmoška, o kiti keli šo
ka su atsivestomis mergomis.

Bet nemanykit, kad dėl to 
rinkimai neįvyko, ar kad balsa
vo labai mažai. Iki vakaro bal
suotojų nesulaukę bolševikSi su 
sėdę į vežimus, ginkluotos poli 
cijos lydimi su balsavimo urno
mis ir balsuotojų sąrašais pa
sileidę į kaimus. Jie aplankė 
kiekvieną kaimą, tik niekur, nė 
pas vieną gyventojią jie neuž
ėję; tur būt bijojo būti partiza
nų užklupti; privažiavę prie 
kaimo bolševikai, pažiūrėję į 
rinkikų sąrašus, pagal balsuo
tojų skaičių, patys sumetę į ur 
ną atitinkamą balsų skaičių ir 
važiavę prie kito kaimo. Vė
liau buvę paskelbti rinkimų re- 
zulatai, iš kurių paaiškęję, kad 
balsavęs beveik pilnas 100 pro

centų. Kad Stalinas ir Hitleris 
balsavimus nuolat begėdiškai 
klastojo, tatai kiekvienas žino, 
kas tarybiniame krašte ar na 
cinėje Vokietijoje nors truputį 
pagyveno. £itą atsitikimą iš 
liudininko lūpų tik todėl apra
šiau, kad skaitytojas dar kartą 
prisimintų, koks begėdiškas 
melas ir apgaulė slepiasi už ta 
rybinių balsavimų ir kokiais bū 
dais šis nešvankus melas orga
nizuojamas ir vykdomas.

(Bus daugiau)

SURASK NORS VIENĄ
naują skaitytoją, padė
si padvigubinti *‘NL” 
prenumeratorių skaičių!

Komunistai... mokosi iš 
„kryžiokų1 ‘...

Amerikos komunistų laikraš 
čiai „Laisvė” ir „Vilnis“ nau
jųjų ateivių kitaip nevadina 
kaip „kryžiokai“.

Bet, pasirodo, kad tie patys 
.komunistai iš tų „kry/iokų“. .. 
mokosi. Štai, „Laisvė” 189 nr.‘ 
rašo: „Lietuvių kalbos mokyk
lėlė jau atsidarė”.. .

Tiesa, pagal „Laisvę”, ta 
mokyklėlė pati atsidarė, ne 
žmonių atidaryta. Matyt, Hit
lerio sąmokslininkams nemalo
nu pasakyti, kad jie iš tų „kry-. 
žiokų“ ir „prakeiktų dipukų” 
mokosi, tai ir ta mokyklėlė ne 
atidaryta, bet atsidarė. . . Na, 
tiek to. Tegul ir atsidarė, bet 
vis dėlto reikia pripažinti pa
žangą. Tai jau gerai. Moky
kit vaikučius lietuvių kalbos. 
Jūsų „progresyvusis“ tvaikas 
praeis, o vaikams, gal, ir visai 
neprilips. O tuo tarpu j/e iš
moks nepraeinamo dalyko—lie 
tuvių kalbos. Gerai.
Liuksus ir gramOzdiškumas.
„Tėvynės Balsas”, skirtas 

tremtiniams įkalbėti grįžti Lie
tuvon, pasigardžiuodamas ap- 
lašinėja, kad Vilniuje, girdi, 
pastatytas liuksusinis viešbu
tis su karališkais apartamen
tais. . . Na, kad nebūtų žodis 
tuščiom, įdėta, ir to viešbučio 
viena nuotrauka.

Tiesa sakant, nors nuotrau
ka turi vaizduoti jau tą apra
šomąjį liuksusą, jo vis dėlto 
nematyti. Daugiau jame so
vietiško gramozdiškumo. Sko
nio ir praktiškumo čia jau tik
rai nėra. Sakysime, sėdi prie 
rašomojo stalo moteris. Bet. . . 
Bet prie rašomojo stalo sėdi. . . 
fotely. Ir rankos užriestos 
aukščiau pečių. .. Tai aiški ne 
sąmonė, nes prie rašomojo sta
lo niekas nedirba sėdėdamas že 
mame fotely.

Ką jau čia girtis liuksusu, 
kai neturima nei supratiraJ* 
apie paprastą patogumą.

Čja by korova myčala. ..
N. Lietuvos atstovas Stok

holme p. V. Gylys, sovietams 
okupavus Lietuvą, atstovybės 
Rusijai neperdavęs. Už tai da
bar „Tėvynės Balsas“ jį bjau
riausiu būdu kolioja.

Dėl to viona patarlė geriau 
tinka pačiai Rusijai: „čja by 
korova myčala, a tvoja molča- 
la” (kieno karvė myktų, bet 
tavoji geriau tylėtų. . .)

Bet labai įdomu, kodėl „T. 
B.“ nerašo, kad p. Vytautas 
Gylys yra N. Lietuvos Genera 
T lis konsulas Kanacjpje?... 
Nenori, gal, kad Lietuvos žmo 
nės sužinotų, jog Kanada lig- 
šiol tebepripažįsta tiktai Ne
priklausomą Lietuvą?

Matote, kaip Sovietai bijo 
tiesos? Mandr&pypkis,
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Nagrinėjamoji tema ,,NL-' 
red nemaloni. Bet^ jei ben
dradarbiai ir skaitytojai ran
da reikalo pasisakyti, tai lie
ka jų teisė. NL.
Yra perdaug aiški taisyklė, 

kad pasitraukusiai tautos da
liai į politinę emigraciją iš gim
tojo krašto, kur eina nuožmi 
kova už savo fiziškos egzisten
cijos išlaįkymą, krinta begalo 
sunkūs ir pilni atsakingumo įsi 
pareigojimai: iki maximum su
sijungus ir nustūmus įvairiau
sius įsitikinimus į antraeilę 
plotmę, nuoširdžioje vienybėje 
ir subendrintomis pastangomis 
sutikti negailestingo momento 
padiktuojamas prievoles.

Mūsų Kanados lietuviškai iš 
eivijai tikslas stovi aiškus ir ap 
čiuopiamas, tačiau į jį einant, 
gaunasi tiek nereikalingų nu
krypimų į šalį, kurie dažniau
siai, būdami surišti su partine, 
religine ar kitokių siekimų ni
veliacija, aptemdo ne kartą blai 
viau turintį svarstyti padėties 
reikalavimus protą.

Šito aptemdimmo iššauktas, 
turbūt, ir pasirodė „Tėv. Žib." 
38 nr. išblaškytų minčių samp
laika „Visuomeninis fariziejiz- 
mas“, į kurį būtų buvę galima 
nekreipti dėmesio, jei jis būtų 
pasisiaurinęs ginti tik kažkieno 
ir dėl kažko užgautą kleboną— 
kasdienines pasitaikančių pasi- 
burnojimų ir nesutikimų 
smulkmenas, kurios greit pra 
eina ir paprastai užmirštamos, 
bet neįpainioję reikšmingesnių 
politinių ir bendruomeninių mo 
mentų. Tuo labjau, kad laikr. 
redakcijos prierašas rodo, kad 
iš taip vadinamos katalikiško
sios akcijos pusės tai yra aiš
kesnis pasisakymas po įvyku
sių ilgesnio laiko tarpe užsipul
dinėjimų (?) ir kad reaguojan
tiems išsiaiškinimams nebūsią 
skiriama laikraščio skilčių.

Su šitokio pavydėtino tvirtu 
mo žmonėmis, kuriems viskas 
iš anksto yra apspręsta ir aiš
ku, neprileidžiant mažiausios 
abejonės dėl tariamo organiza
ciniame tremties gyvenime iš
vestos linijos tiesumo, būtų ne
tikslu kalbėti, tačiau į pusiau 
primerktomis akimis, sąmo
ningai metamus klaidinančius 
tvirtinimus, jau ilgesnį laiką 
pastoviai sukrečiančius lietu
višką visuomenę, yra būtina re 
aguoti.

Būdingas, kaip ir pusėtinai 
nusibodęs farsas, kad tie „ak
tyvistai" visą laiką pretenduo
ja kalbėti visų katalikų vardu, 
sąmoningai pajausdami kietus 
politinės emigracijos reikalavi
mus ir niekur neiškišdami savo 
siaurai partinio vardo kuris, at
virai kalbant, neduoda žmo
nėms šiapus Atlanto jokio di-

MOMENTO PASTABOS
juos „Nepr. Liet.’ laikraštis, 
nekurdamas jojkių partijų ar ak 
cijų, ėjo gyvenamame momen
te tiksliai suprastu vidurio ke
liu, tapo to „antikatalikiško“ 
bloko iniciatore ir gyvybės da
vėja vien už tai, kad padavė ci
tatą iš ankstyvesnio „TŽ“ nu
merio, kur nedviprasmiškai 
duota suprasti, kad tik katali
kai gali būti tikrieji lietuviai. 
Tokia, iliuzijos nekelianti pasta 
ba liko, palyginus, švelniai 
įvertinta, kaip labai žalinga 
tautiniam reikalui, nes kitiems 
paėmus jos pavyzdį, susidary
tų mūsų tautoj tikra anarchija 
su ispaniškais kryžiaus žygiais 
ir kitokiomis pasekmėmis.

Absurdiškos mintys pagrin
diniame reikale užtušuoja ki
tus antraeilius pozityvius dar
bus, kaip kad V. Stelmokas 
bando prirašyti „T. Ž-rių“ re
daktoriaus sąskaiton: atskiro 
apie Maž. Lietuvos lietuvių lei
dinio išleidimą arba net specia
laus laikraščio numerio pašven 
timą. Oja teigėjui galima bū
tų patarti įsigilinti į vieną vie
nintelį klausimą — kur ir ko
kioj apimtyj krikšč. demokratų 
srovėj slypi tas nelaimingasis 
dualizmas, kuris juos verčia pa 
stoviai prieštarauti sau pa
tiems : atskiri žmonės bando ro 
dyti lietuvišką supratimą maž- 
lietuviams, kada jų oficialioji 
linija jau nuo VLIKo viršūnių 
eina aštriu priešingumu prieš 
bendrą supratimą, ir taip jie 
blaškosi neišeinamame rate. Be 
katalikiškų laikraščių, kur ka
daise teko matyti sofistiškus iro 
dūlėjimus, kodėl Maž. Lietu
vos Taryba nepriimama į iš
laisvinimo komitetą, visų kitų 
lietuvių, nežiūrint pasaulėžiū
rinių skirtumų, pastoviai reika
laujama praverti duris. 1947 
m. Hanau mieste, Vokietijoj, 
įvykusiame tremtinių b-nės ats 
tovų suvažiavime, kurių dau
guma buvo katalikų tikėjimo 
žmonės, beveik vieningai išreiš
kė protestą dėl tokių pusiau
svyros „machinacijų“ arba dar 
geresnis prie pat nosies V. Stel 
mokui esančiame Toronto pa
vyzdys, kur rugfsėjo mėn. 22 d. 
parapijos salėje vykstančiame 
Maž. Lietuvos bičiulių susirin
kime, nežiūrint poros „aštrio
sios linijos“ atstovų karščiavi- 
mosi, vėlei pagal tikėjimą dide
lėj daugumoj katalikai, priėmė 
įsileidimo rezoliuciją, kaip tas 
suprantama nemeluotu bičiulių 
tikro supratimo gestą mažlietu 
viams, ten, kur jiems daugiau
sia skauda. Čįia ir bus tas ne
lemtasis šivelis iš tremties par-

RAŠO ALGIRDAS PULKYS.
tinės mokyklos, kurį žiburie- 
čiai papiršo „N. L-vai“ ir kuris 
tikrumoj yra jų pavidalas, be 
didesnės žalos kitiems grąsąs 
išskirstyti didelę dalį nuosai
kiųjų katalikų nuo apakintojų.

Prie tos pačios progos, nes 
be Toronto, jau seniau Hamil
tonas ir kitos Kanados koloni
jos davė pradžią, reikia pažy
mėti, kad mūsų visuomenė, ku
rios aukomis remiasi VLIKo 
darbas, jaustų pareigą pabrėž
tinai išreikšti savo išlaikomai 
institucijai reikalą pagal dau
gumos pageidavimą susitvar
kyti (atsimintini Vykd. T-bos 
pirm. V. Sidzikausko, dabar 
jau J. A. V-se, pozityvūs na
grinėjimai, ko trūksta mūsų 
vyr. komitetui), o ne duotis už 
liūliuojami to pačio „T. Ž-rių“ 
vedamajame pabrėžimo, kad 
reikėtų pasitenkinti tuo, ką tu
rime arba pagal V. Stelmoką 
nežaisti savo krotnelio labui 
tautai šventais dalykais(l).

Gal ir aštriau teko paliesti 
platesnės apimties klausimą, 
kada likusieji labjau kanadietiš 
ką gyvenimą liečianti minėto 
straipsnio dalis rodo jau būdin
gesnių per ilgoką suskilimo lai
ką mūsų visuomenės klodinio

susidėstymo bruožų. Tiek kiek 
prieš tai tame laikotarpyje bu
vo kryžiuotasi dėl savo nepar- 
tiškumo ir kitiems „klystan
tiems“ dedami pagal aplinky
bes įvairūs štampai, reikia at
siminti, koks didelis progresas 
tuo atžvilgiu padarytas nuo 
1948 m. „N. L.’’ Nr. 7, kur į 
dienraščio „Draugas” repliką, 
kad kanadiečių vienintelis laik ■ 
raštis neturįs katalikiško vei
do buvo tiesiai atšauta nesurū
pinti nesavo reikalais ir nerei
kalingai nedrumsti vandens.

Pagaliau su „Tėv. Žib.” pa
sirodymu ir kat. akcijos įkūri
mu, kurios paviršiuj pasirodė 
vėl tie patys vardai, kurie tarp 
pasitraukimo iš seimo ir nepar- 
tyvios ir tikrosios vienybės są
jungos vedimo atliko vingiuotą 
kelią, išpuolė leidimas ir ki
taip manantiems organizuotis. 
Žinoma, su įprastu trafaretu, 
kad tokie kiti turėtu būti tik be 
dieviai ar kitokio "plauko lais
vamaniai.

Šitame periode be krikšč. de 
mokratų ir jų’įvairių fronto or
ganizacijų išorėj pasirodė tik 
LAS ir moterų bendruomenė, 
kurios vis dėlto bazavosi ant 
platesnio tautinio pagrindo, ta-

Lietuviams kenčiant rusų okupacijas ir kovojant dėl tėvynės 
laisvės, teko netekti ir savo rašto, kurį kontrabandos būdu 
reikėjo gabentis iš užsienių. Atvaizde matome lietuvių knyg

nešį, kaip jį vaizduojasi dailininkas.

čia u nei vienos politinės parti
jos. Todėl po šitokių savo „vie 
nybiškumo” burių pakeitimo 
suprantamas žiburiečių despe
ratiškas šauksmas, kad jie jau 
atvirai veikia ir to pačio laukia 
iš kitų, kada tie iššauktieji, pri
klausydami bendresnės apim
ties organizacijoms, nemato jo
kios priežasties per vieną nak
tį išvirsti partiečiais.

Po įvykusios prieš 1,5 metų 
organizacinės krizės parodytą 
rimtą KLCT iniciatyvą sutelk
ti krašto lietuvius į nepartinę 
bendruomenę, parėmė beveik 
be išimties visi Kanados lietu
viai. Į tą barą įsijungė ir jud
rioji kr. dem. grupė, kadangi 
nebuvo kitos išeities. Nepavy
kus susiorganizavusią visuome 
nę, nežiūrint extra įvykdyto 
vyr. valdybos pakeitimo, per
traukti po „neutraliosios” są
jungos vėliava ir nepajėgus per 
imti nors dalį iniciatyvos bend
resnių tautinių problemų spren 
dime, liko šis vienas kelias, sau 
gojąs nuo didesnio izoliavimo
si. Čia galima paminėti vieną 
mažą išimtį — su dideliu užsi
angažavimu ir pompa sukurtą 
pabaltiečių federaciją, kuri 
tuoj pradėjo smilkti, nes tos pa 
čios pavardės, priėję prie kon
kretaus darbo, paliko ją Dievo 
valiai (pab. f-jos pirm, prane
šimas Toronto organizacijų 
seimelyj).

Tektų tik pasveikintų jei ši 
grupė, kurios judrumas iki tol, 
deja, kėlė tiek žalingųjų skers
vėjų, visą savo taip netaupiai 
eikvojamą energiją būtų nukrei 
pusi į kūrybingą ir nuoširdžiai 
sutartiną darbą. Didesnė nuo
saikiųjų katalikų dalis yra taip 
padarę ir gražiai jučiasi bend
roje šeimoje, nežiūrint įsitiki
nimų ir religijų skirtumo. Ta
čiau aktyvistai, kurių rankose 
guli lig šiol paduodamas šito 
sambūrio tonas ir pagyros apie 
pionierišką bendruomenės sta
tybą, davedė iki to, kad kai ku 
riose vietovėse (London-) ne
tinkamais būdais stengtasi va
ru suversti } vieną katilą, ne
duodant užbaigti net senųjų or 
ganizacinių vienetų likvidavi
mosi. Kur tokios vienašališkos 
lenktynės ((’Winnipeg-) ar jei 
nepavykstant uždominuoti iš- 
tęsiamas žalojantis pasyvumas, 
veda mūsų bendruomenę, ne
sunku atspėti. Ten bus konku
ruojančių ir vienas į kitą šnai- 
roujančių junginys, kuris lai
kysis ant trapaus pagrindo, kol 
pirmas stipresnis pūstelėjimas 
vers viską į šukes. Ar negali
ma šiuo momentu užmiršti to

kį dirbtinį ir nesveikai išpūstą 
vadovavimo ir savo tono, kuris 
toks nereikšmingas tremties są 
lygose, perspalvinimą, kada tik 
renčia atsiminti, kad vis dides
nė veikėjų dalis atitrūksta nuo 
bendrų irklų ir vis sunkėjant! 
našta krenta ant mažėjančio 
skaičiaus pečių? Juk pačių ži
buriečių organizacijos tą ženk
lą irgi ryškiai parodo: tos pa
čios negausingos pavardės laip 
tiniuose posūkiuose, o masė, 
kaip ir visur, vis daugiau grimz 
da į abejingumą. Viena vienin
telė išeit is — sudaryti kuo nuo 
širdžiausias ir pasitikėjimo pil
nas sąlygas, kurios nejučiomis 
ir per ilgesnį laiką įtrauks į tau 
tinio vežimo riedėjimą atsilie*- 
kančius. Ir šiame riedėjime nie 
kas neturi perakcentuoti savo 
tikslų pirmenybės, nes tremty
je yra tik vienas tikslas — tau
tai kuo greitesnis laisvės atga
vimas, nes dėl kiekvieno mo
mento susitrukdymo likusių pa 
vergime eilės nuo kruvinojo ko 
munizmo smūgių skaudamai 
mažėja.

Todėl šitoje nuotaikoje pa
statyti klausimą, kad aš pir
miau katalikas, o paskiau lietu 
vis, kaip viešumoj padarė vie
nos didžiausios Kanados lietu
vių parapijos klebonas, yra 
skaudus nesusipratimas, šitas 
dvi sąvokas reikia išmokti 
griežtai skirti ir jų neperakcen 
tuoti, dėl to, kad jos abi savy
je viena kitai neprieštarauja 
ir gali labai gražiai harmoni- 
zuotis, kaip pastebima Įvairių 
mūsų tautiečių tarpe.

Tik iš jų nevykusio konku
rencinio sugretinimo kyla visos 
tos blogybės, kurias V. Stel
mokas mini, kaip asmeniškus 
prieš atskirus žmones ar jų in
tencijas puolimus, kurios es
mėj priklauso nuo pačių jų pra 
dininkų neapgalvotų žingsnių. 
Tada kuriamos keliariopos pa
siaiškinimo versijos, atrandami 
niekur nepasireiškę ir mirę pri- 
sidengimo klubai, tada tiesiog 
susinarpliojama n ei šie ridama

me tinkle. .Nebūtų ir tų baisių
jų moralės sargų, kurie, atsi
eit, patampo kai kam brangių 
asmenų skvernus, nors tai pa
tys nuskriaustieji, būdami reli
gijos tarnyboj, turėtų atsimin
ti, kad į jų darbus ir žodžius 
kreipiamas trigubai didesnis 
dėmesys ir reikalavimai, negu 
į paprasto mirtingojo.

Prie tokios rūšies aiškinimo
si ‘(geriau ji buvo palikti atlai
džiam užmiršimui-) savaime ne 
išvengiama iškraipymų ir fak
tų klastojimo, kaip kad įvyko 
su buvusiu Toronto ALOK-o 
pirmininku. Jam pagal žibu
riečių versiją tuko suvaidinti 
ožio, ištrenkto iš bendro daržo 
rolę, kada tikrovėj žmogus dėl

dėsnio impulso išjudinti. Ar 
gumentuojant prieš jų kokias 
nors išvestas pozicijas, kaip 
tas demokratijos tikslingame 
supratime yra žmogiškas daly
kas, atsiranda gurbų, komunis
tų ir kitokių panašių išsireiški
mų rinkinys, ar blogesniu atve
ju nebūto antikatalikiško bloko 
sulipdinimo šmėkla, kuri viena 
rodo, kad į visuomeninius ar 
politinius reikalus gramozdiš
kai įmaišoma atskira religija, 
kuri normaliu supratimu^ ne
darant iš jos jokios priekabos, 
turėtų stovėti sau garbingoje 
ir tinkamoje vietoje.

Taigi, su taip savo misiją su 
prantančiais žmonėmis tikrai 
sunku išsiaiškinti, nes pagal

Sopranas Louis Marshall, pa
garsėjusi radio klausytojų tar
pe savo rečitaliais bei koncer
tais su vadovaujančiais orkes
trais, CBC operos B-vėje ir 
Mcndelsshono chore. Arti
miausioje ateityje ji pasirodys 
su Vancouver'io orkestru va

dovaujamu Nicholas Gold
schmidt.

Vėl klaidos vadovėliuose.
Maždaug prieš metus vals

tybinėje knygų leidykloje Kau
ne buvo padarytas didžiulis va 
lymas, kurio metu pašalinta iš 
lareigų visa eilė lietuvių kultu 

rininkų. šiuo metu „Tiesa“ nu 
rodo, kad Pedagoginės literatu 
ros leidykloje atsiradusi visa 
eilė klaidų, ypač vadovėliuose. 
Taip „Gimtajame Žodyje“ ne
vykusiu būdu esanti atrinkta P. 
Cvirkos raštų citata, esą at
spausdintas eilėraštis, kuriame 
nesą jokios bolševikinės propa
gandos. Neleistinų klaidų įsi
brovę mokyt. Baršausko fizi
kos vadovėlyje, kurias auto
rius, betgi, atgailodamas, pasi
žadėjęs ištaisyti. Didelių klai
dų esą ir M. Račkausko Loty
nų kalbos vadovėlyje, kuris su 
silaukęs rimtos kritikos. Ta
čiau Račkauskas pasirodęs ne
leistinai užkietėjęs^ Apie tai 
„Tiesa“ rašo: „Keistai į rim
tas pastabas pažiūrėjo drg. 
Račkauskas, kuris čia pat pa
darė maždaug tokią „autorite
tingą“ išvadą: „Kalbėkit jūs 
man kiek tiktai norint, bet aš 
vistiek neklausysiu, jokių pa
taisymų lotynų kalbos vadovė
lyje nedarysiu“.

Daugelis vadovėlių buvę iš
leista be autorių pavardžių, pa 
žymint, kad tai yra pedagogų 
kolektyvinis darbas. Tačiau tą 
kolektyvą, kaip pažymi laikraš 
tis, sudarą 1 — 2 žmonės, ku
rių vienas esąs dažniausia tos 
leidyklos redaktorius Juška: 
„Štai Rusų -kalbos vadovėlio 
ketvirtajai klasei autorinį} „Pe 
dagogų kolektyvą“ sudaro Pe
tersonas ir Juška; Rusų klb. 
vad. III kl. —Timinsjkas ir Juš 

• ka, Diktantų — Juška ir Povi-

Pavergtoje 
iionis, o „Lietuvių kalbos gra
matikos“ IV kl. „Pedagogų 
kolektyvą sudaro .. .vienas juš 
ka“. Iš tiesų Juška tuos vado
vėlius nerašąs, o tik paimąs 
globoti kitų autorių ir už tai 
gaunąs honorarą. Tas pats Juš 
ka nuslėpęs mokyt. Ambraškos 
paruoštą Lietuvių kalbos III— 
IV kl. rankraštį, o vėliau išlei
dęs mokyt, kolektyvo vardu, 
pasiimdamas pilną honorarą 
sau.

Ta pati leidykla falsifikuo
janti mokyklinių vadovėlių skai 
čių — oficialiai skelbdama di
desnius tiražus.

Leidykla per eilę metų nesu
gebėjo išleisti Gerulaičio pa- 
inošto Lietuvos Geografijoj 
rankraščio. Aukštesnėse kla
sėse matematikai mokytis stin
ga logaritmų knygelių, tačiau 
jos iki šiol nesą išspausdintos.

Nors daug kartų partija ir 
spauda nurodžiusi leidyklos 
klaidas, tačiau ji nesitaisanti.

Išniekintas Karo Muziejus
„Tiesa“ VI. 11d. pasigyrė, 

kad jau iš parindų esąs „atnau 
jintas“ Karo Muziejus Kaune. 
Šis muziejus pavadintas kariš
kai istoriniu. Didžioji salė iš 
pagrindų atremontuota ir iš- 
dekoruota rusiškais paveikslais. 
Muziejuje būsią du labai svar
būs skyriai. „Viename jų bus 
pavaizduota istoriniai įvykiai 
iki Didžiosios spalio revoliuci
jos, kitame — Lietuvos priė
mimas į TSRS respublikų bro
lišką šeimą“.

Salės viduryje pastatyta 
skulptoriaus Antinio kūrinys 
— Leninas ir Stalinas — „di-

Lietuvoįe
dieji revoliucijos vadai“. Be 
to, čia galima rasti skulpto
riaus V. Grybo Mickevičiaus 
Kapsuko biustą, dail. Žvirblio 
istorinį paveikslą „Prūsų suki
limas“, dail. Norkaus „Durbės 
mūšis' ‘ir 1905 metų sukilimas, 
dail. Dilkos — „Pirmasis Gegu 
žės Pirmosios šventimas. Vil
niuje, dail. Kunujevo — Dzer- 
žinsįkis ir kt. paveikslų, nuot
raukų, bareljefų. Senieji eks
ponatai, kurie neatitikę bolše
vikų dvasios ir primeną „bur
žuazinę Lietuvą“, esą pašalin
ti.
MGB-istas Guzevičius scenoje.

Į, „rašytojus“ išvirtęs politi
nis komisaras Guzevičius, pas
kutiniu laiku pasidarė ir „dra
maturgu“. jo „Kalvio Ignoto 
teisybė“ suvaidinta scenoje. 
Pastatymui vadovavo K. Ky
mantaitė ir A. Kernagis. Dai
lininkas J. Surkevičius.

— Kaune pastatyta J. Gus
taičio pjesė „Į šviesią ateitį“, 
vaizduojanti kolchozų augimą 
Lietuvoje. Pastatymą režisa
vo pats autorius, dekoravo — 
jaunas dailininkas V. Banaitis. 
Jaunimo teatre pasirodė J. Čy- 
žiaus pjesė „Išlaisvinta jaunys
tė“,, Klaipėdoje — J. Marcin
kevičiaus „Slidžiuoju Keliu“, 
kurią pastatė J. Miltinis. Ir A. 
Pakarklis neatsiliko. Jo pjesė 
„Pakilęs Miestas“, pasirodė 
Šiauliuose J. Šeino režisūroje, 
dail. M. Parcovas.

Nusipelnę gydytojai
. .Liepos 21 dienos proga bol
ševikams daugiausia nusipelnę 
gydytojai pagerbti suteikiant

jiems „LTSR nusipelniusio gy
dytojo“ vardą: Doc. Ign. Bu- 
jakui, Chackeliui, Kibarskiui, 
Pranui Norkūnui, prof. J. šo- 
pauskui.

— „Ryto“ spaustuvė, Klai
pėdoje, kuri, kaip žinome, savo 
laiku spausdino visą edę lietu- 
\ išikų knygų bei laikraščių, šio 
karo metu nemažai nukentėjo. 
Neseniai j buvo sustiprinta >š 
kitų Lietuvos vietų atgabento
mis mašinomis ir pradėjo veik
ti.

— Vilniaus „Spindulio“ 
spaustuvė likviduota ir perduo 
ta komunistinei „Tiesos“ lei
dyklai, kuri ig įvairių spaustu
vių turi pasigrobusi net tris ro 
tacines mašinas. Čia dabar 
spausdinami 9 rusiški ir lietu
viški laikraščiai ir 3 žurnalą’.

šeimyninių rūpesčių papras
čiausiai buvo priverstas supa- 
syvėti visuomeninei veiklai.

Atrodo, turėtų būti gaila ir 
liūdnoka, dėl tokių vienkarti
nių ir aiškių pasisakymų, kurie 
vieni geriausiai charakterizuo
ja, kokioje plynėje sėdi Kana
dos lietuviai, nežiūrint, kad jau 
baigiama bent formaliai sueiti 
į vieną šeimyną — lietuvišką 
bendruomenę. Jos ateitis, ne
prileidžiant optimistiško vaiz
do, nėra perdaug giedri: kartą 
klaidoj gimusi poza ir natūra
lus vaizdavimas visą laiką po 
truputį graužia žmogišką orga 
nizmą ir termometrui pakilus 
aukščiau liks išsiskirstymas, o 
ne susibendrinimas. Toks fi
nalas ironiškai apvainikuotų vi 
sa, kas buvo įsipareigota ir at
siekta emigrantiš|koj buityj.

Kas antradienį 8 vai. vakare girdime per CBC Robinsonų 
šeimos nuotykius. Atvaizde aktorių grupė, vaidinanti 

Robinzonų šeimą.
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Spirituahsto bendravimas su 
materialistu

RAŠO DR. G. I

Andrė Maurois. Nouveaux 
discors du Docteur O’Grady 
(Grasse, 1950).

Andrė Maurois, kurio Sielų 
Svėrikas (Le Peseuj; d'ames) 
daugeliui skaitytoju yra pažįs
tamas iš lietuviško vertimo, 
šiemet išleido naują veikalą, 
kuriame plačiai dėsto savo įsi
tikinimus įvairiose šių laikų in 
telektualinio ir moralinio gy
venimo srityse. A. Maurois yra 
probleminio romano meistras, 
gerai žinomas kaip visuomeni
nio gyvenimo, ideologinio ju
dėjimo, masių ir atskiro žmo
gaus psichologijos subtilus ste 
bėtojas, ypač pasižymėjęs ang
losaksiškos sielos tyrinėjimais.

Veikalo siužetas nesudėtin
gas: Irlandas Daktaras O’Gra
dy dažnai važinėja po įvairius 
tarptautinius medicinos kong
resus. Bet kur jis bevažiuotų, 
•į Milaną, Zurichą, ar Ameriką, 
jis visada sustoja Prancūzijoje 
aplankyti Aurelle ir tęsti su 
juo intelektualinio pobūdžio 
pokalbius. (Šie pokalbiai ir su
daro A. Maurois knygos turinį.

Autorius įtikina skaitytoją 
pokalbių spontaniškumu, natū
ralumu, neuŽdėdamas jiems 
planingumo antspaudo. Pa
prasčiausia smulkmena duoda 
jiems pradžią. Ypač įdomu, 
kad A. Maurois nekuria dirbti
nų, romanui būdingų, persona
žų: ištiktųjų O’Grady yra jo 
draugas nuo pirmojo pasauli
nio karo laikų, šiuo metu ang
lų sanitarijos generolas, garsus 
pasaulinio masto gydytojas, o 
Aurelle — pats autorius. Tad 
romanas autobiografinis, nors 
iš arčiau nepažįstąs autoriaus 
skaitytojas to irųiepastebi.

Šie du romano veikėjai labai 
sĮkirtingi savo <įvasia, bet jie 
abu turi lygiai didelį norą bend 
rauti viens su kitu, abu giliai 
domisi viens kito vidiniu pa
sauliu. Idėjų kontrastiškumas 
yra jų draugystės pagrindas ir 
nuolatinio susitikdinėjimo prie 
žastis.

Susitikusiems draugams kai 
bos netrūksta: koks nors gydy 
tojo šposas, ar Aurelle supran
tamas noras paskaityti jam ką 
nors iš savo kūrybos, ar paci
tuoti jam. kurį nors modernių
jų rašytojų, tuojau įtraukia 
juos į intensyvius ginčus, kur 
kiekvienas protauna savaip, 
gindamas savas, charakterio ir 
aplinkos nustatytas pozicijas. 
Abu draugai mėgsta psicholo
giją. Jų pasikalbėjimų temos 
liečia meilę, pavydą (kurs esąs 
ne aistros rūšis, o tik liga),

ŽIDONYTĖ

jausmų pasaulio santykį su ci
vilizacija, seksualinius polin
kius. Diskutuodami Frend'o 
teoriją, abu veikėjai nuklysta į 
pasaulį, kuriame būtų įgyven
dintas schmidttizmas, t. y. pil
nutinė asmeniška laisvė, kur 
paskiro individo elgesio aksti
nu būtų tik jo asmeniško gė
rio siekimas.

Antisemitizmas nacių tarpe, 
kurs esąs niekas kitas kaip ko
lektyvinis išprotėjimas, ir kiti 
politinio, matefizinio ar psichi
nio gyvenimo reiškiniai, pakai
tomis patraukia veikėjų dėme
sį. Abu draugai dalykus ima 
iš esmės, nuo individo palaips
niui prieidami prie visuome
nės. Kiekvienas savo sampro
tavimą tvirtai pagrindžia.

Aurelle yra daugiau emoci
nis tipas, jis yra lydimas tam 
tikro misticizmo, nerimo. O’ 
Grady, priešingai, yra vien pro 
to gerbėjas, ir savo draugą iš 
visokių iliuzijų siūlosi pagydy 
ti grynai mediciniškomis prie
monėmis. ;•

A. Maurois lygiai gerbia 
abiejų veikėjų nuomonę, nieku 
nevaržo jų minčių nuoseklaus 
rutuliojimosi. Šiuo savo roma
nu, A. Maurois duoda gražų to 
lerancijos ir bendradarbiavimo 
pavyzdį šiais visokeriopo fana
tizmo laikais. Tatai ir sudaro 
malonumą dalyvauti Daktaro 
O'Grady naujosiose Paskaito
se, dvelkiančiose giliu humaniz 
mu, širdinga dviejų skirtingų 
sielų draugyste.

IŠRADO ŠIRDIES 
GAIVINTOJĄ

Du Toronto universiteto dak 
tarai J. Callagham ir W. Bige
low sukombinavo elektrinį apa 
ratą, kuriuo galima veikti šir
dį. Elektros srovės veikiamas, 
širdies raumuo pradedąs veik
ti, jeigu širdis jau esti sustoju
si ir atstatomas funkcijos regu 
harumas, jeigu širdis esti to 
netekusi. Elektrodai į širdį įve 
darni per (kraujagysles.

Tai labai įdomus ir svarbus 
išradimas, nes jo pagalba gali
ma bus atgaivinti, nors laiki
niam gyvenimui, jau mirusius 
žmones.
NORVEGAI GAMINA PIGŲ 

AUTOMOBILĮ.
Norvegija pagamino trijų ra 

tų mašiną sveriančią 450 sva
rų ir parduodamą už 700 dol. 
Mašina revoliucinė keliais at
vejais: jos šasi aliumininis 10 
colių storio; ji yra be durų, o 
keleiviai atsisėsti nukelia sto
gą; ji 100 mylių reikalauja vie
no galiono benzino.

SKRIAUDŽIA MANO TAUTĄ.
Janis Rainis.

Kalnai,
Ko stojate man skersai kelio?
Ežerai,
Kodėl užtvindėt man kelią?
Debesys,
Kodėl .kopiat į dangų pirma manęs?
Pasitraukit visi!

Turiu kopti į dangų ir skųstis saulei,
Manęs negirdi teisieji, neklauso manęs gerieji:
— Mano tautą skriaudžia pikti atėjūnai!
Jie galanda peilius aštrius, jie raižo gyvą kūną, 
jie raižo mano brangią Latvijos žemę!

KADA VARPAI SUGAUS.
Andrejs Eglitis.

Kada varpai sugaus —
Sugrįš kareiviai į namus;
Ir galvas anta kelių motinoms padėję,
Jie tars: Gana kentėjom.
Kada varpai sugaus —
Ak, ašarų jau priraudota sklidnai:
Mažiausioji gėlės taurė, giliausieji šaltiniai, *
Bedugniai jūrų duburiai.
Dar vienos rankos kyla kovai,
Dar vienos lūpos Dievą garbina,
Dar vienas žiedas skleidžiasi griuvėsiuos,
Dar viena siela bunda meilės kupina,
Dar vienos akys ašarom pasrūva.
Tai mano tėviškė liūdna per amžius.
Regiu ją prieš save mirties šalnoj —

* * *
Tai pačiam žydėjime
Mirtį vėjai neša,
Ir motulės obelies
Baltus žiedus raško.
Virpa skaudūs stagarai
Rožių ir erškėčių.
Vėjau, argi jau išeit,
Argi jau turėčiau?
Prisiglausiu prie obels —
Teužpusto sniegas.
Ir atrodys sapnas tik —
Amžinasai miegas.

Vertė H. Nagys.

KULTURIA/EBKROtVIKA
PREMIJA ROMANUI

„Draugo'4 korespondentų 
klubo iniciatyva Čiurlionio var
do ansamblis sutiko Čikagoje 
1951 metų balandžio 29 dieną 
operos rūmuose duoti koncer
tą, kurio pelnas skiriamas pre
mijuoti geriausį romaną.

Nors visi lietuviai meninin
kai yra visuomenės macenatai, 
bet Čiurlionio vardo ansamblis 
tokiu tampa ir oficialiai.

Romanas turi būti parašy
tas mašinėle, nemažesnis kaip 
200 puslapių ir patiektas juri 
komisijai ligi 1951 metų spalio 
mėnesio 1 dienas.

Pelnas, gautas už išplatintą 
atspausdintą romaną, skiria
mas nuolatinei 1000 dolerių 
premijai sekantiems metams. 
KOMP. BANAIČIO DAINŲ

LEIDINYS
Kotnp. V. K. Banaitis išleido 

3-čią sąsiuvinį liaudies dainų, 
harmonizuotų chorui. Netru
kus išeisiąs ir 4-tas sąsiuvinis. 
Trečiąjį sąsiuvinį galima gauti 
pas autorių adresu: K. V. Ba
naitis, c. o. Karpius, 310 
Chaunley St., Brooklyn, N. Y., 
U. S. A.

POLYNA STOŠKUTĖ VYKS 
TA Į EUROPĄ

SCENOS MYLĖTOJŲ
būrelis

Buenos Aires Lietuvių klu
be suvaidino komediją „Uošvė 
į namus — tylos nebebus“. 
Kaip rašo „A. L. B.“, žiūrovų 
tarpe buvo didelis lietuvių drau 
gas buv. Argentinos konsulas 
Lietuvoje p. Arnaldo Barsanti 
su žmona.
LIETUVOS ISTORIJA NE
RANDA PRENUMERATO

RIŲ.
Lietuvos Istorijos prenume

ratoriai Kanadoje, Alb. Kant- 
vydas, V. Žemaitis, J. Nakas, 
St. Barauskas prašomi atsiliep
ti žemiau dedamu adresu, nes 
anksčiau turėtu adresu pasiųs
tos knygos sugrįžo atgal, nera
dusios prenumeratorių: Patria, 
45 St. Johns Pl., Stamford, 
Conn., U. S. A.

LIETUVAITĖ PARUOŠĖ 
DU BALETUS

Lietuvos vai. bal. art. Janina 
Drazdauskaitė - Čiunovienė 
Australijoje, Perth mieste, 
dirbdama L. Wilson studijoje, 
paruošė du baletus — Čąikovs 
kio „Gulbių ežerą“ ir Delibes 
„Coppelią“, su kuriais dabar 
gastroliuoja pietinėje Australi
joje minėtos Wilson „Caravan 
Ballet’e“.

SPALVOTA TELEVIZIJA ATOMO ENERGIJA KAS-
Amerikos gyventojai jau tu- DIENINIAME GYVENIME

ri apie pusaštunto miliono te
levizijos aparatų, kurių daugu
mas priklauso darbininkams, 
daugiausia sekantiems madą.

Bet ligšiol buvo vienaspalvė 
televizija. Dabar gi jau išras
ta ir spalvotoji televizija. Kad 
turimais aparatais galima būtų 
priimti spalvotus vaizdus, yra 
reikalingi du priedai: „adap
ter“, elektroninis įtaisas, elekt
rai sureguliuoti ir „converter“, 
spalvinis diskas, vaizdus pada
ryti spalvotus (tie du prietaisai 
kainuos apie 100 dol). JAV 
per metus gamina apie 10 mi- 
lionų televizijos aparatų.
NUO HORMONŲ TUNKA 

KALAKUTAI.
Viena JAV Dakotos žemės 

ūkio tyrinėjimų stotis nustatė, 
kad nuo hormonų injekcijų ka
lakutai greičiau nusipeni, grei
čiau nutunka.

Šiaurinės Karolinos Ra- 
leighe kolegija gavo leidimą 
daryti atominius bandymus, tai 
kant visa tai kasdieninio gyve
nimo reikalams. Ta laboratori 
ja sukonstruavo krosnį, kuri iš
tisus metus veiks dieną ir nak
tį ir per metus sunaudos apie 3 
gramus uranijaus. Bet pačios 
krosnies įrengimas atseis apie 
200 tūkstančių dolerių.

IR DANTŲ LIGOS 
PAVELDIMOS

Dr. J. Ross ir dr. W. Krog- 
mann, darę dantų tyrinėjimus, 
esą nustatę, kad kaikurios dan
tų ligos vaikų paveldimos iš tė
vų.

TIKRINA MOKSLINES 
TIESAS

Mokslas jau seniai daro skai 
čiavimus pagal seniau padary
tus tyrimus. Taip, jau seniai

Dramatinis sopranas Polyna 
Stoškutė - Stoska, kaip teigia
ma, iš Metropolitain operos 
esanti atleista. Dabar ji daro 
gastrolinę kelionę į Europą ir 
dainuosianti Barcelojioje ir ki
tuose Europos miestuose.

— Los Angeles Ali City 
Art parodoje dailininkas P. Pu 
žinąs už savo kūrinį „Tremti
nė“ laimėjo pirmąją premiją.

buvo nustatyta, kad šviesos 
spindulys per sekundę nueina 
300.000 kilometrų. Dabar nau 
ji tyrinėjimai nustato, kad švie 
sos griūtis esąs didesnis. Ame
rikos mokslininkai išmatavę 
tiksliau šviesos greitį ir radę, 
kad jis astuoniomis myliomis 
greičiau einąs. Tokiu būdu da
bar konstatuojama, kad šviesa 
per vieną sekundę nueina 186, 
280 mylių.

VĖŽYS PAVOJINGESNIS 
UŽ KARĄ

1950 METŲ NOBELIO 
LAUREATAI

Negras dr. R. J. Bunhce, ku 
ris sutaikė žydus su arabais, ga 
vo 1950 metų Nobelio taikos 
premiją.

Medicinos premija paskirta 
trims mokslininjkams: gydyto
jui dr. Hench ir biochemikui 
dr. E. Kendall, kurie atrado 
hormonus ir vaistus nuo artri
to ir chemikui dr. Reichsteinui, 
kuris padarė naujų išradimų 
hormonų srityje.

Fizikos premija paskirta 
Bristolio universiteto prof. C. 
F. Powel už atomo branduolio 
tyrinėjimus ir fotografijos išra 
dimus.

Literatūros premija paskirta 
anglui B. Russell — filosofui, 
matematikui ir moralistui.

1949 metų literatūros premi
ja pripažinta novelistui W. 
Faulkner.

„NEMUNAS“ EINA 
TOLIAU

Anglijos valdžia surinko ži
nias iš 2 75 ligoninių ir nustatė, 
kad nuo vėžio ligos miršta dau 
giau žmonių, negu karo metu 
esti užmušama, Praėjusio ka
ro metu anglų Įkarių buvo už
mušta 144.000, o vėžio liga kas 
met suserga 100.000 žmonių ir 
iš jų daugumas miršta nesulau
kę 60 metų amžiaus. Anglija 
todėl ypatingai susirūpino tos 
ligos plitimu ir dėl jos įspėjo 
visus gyventojus.

Iš tikrų šaltinių sužinota, 
kad literatūros žurnalas „Ne
munas“, 'kurio neseniai išėjo 2 
numeris, netrukus išleidžia 3 
ir 4 numerius. Žurnalas eis re 
guliariai, kaip nustatyta jo pla
nuose. „Nemuną“ redaguoja 
rašytojas L* Dovydėnas. Jo ad 
resas: 2140 Brick Ave, Scran
ton, Pa., USA.

— Amerikoje pradeda pasi
žymėti naujas dramatinis sop
ranas F. Korsakaitė.

enkavedistų naguose
Pasakoja Buchenwaldo 3184 numeris

II.
„ ir kur taip laisvai uždūsta 

žmogus“.
. . Po trijų Weimaro kalėjimo 
rūsy mėnesių atnešė čiužinius. 
Šiaudai supelyję ir sutriūnyję. 
Sutepti. Bet koks malonumas! 
^irdy Kremliaus budeliams už 
tokį „progresą“ net padėkos 
kibirkštėlė sužibo. Džiaugiaus 
ir šuniui daugiau nepavydėjau 
šiaudų, kuriuose visoki „mar
giai“ būdose sapnuoja. Kad 
taip dar šuniui prideramo la- 
kalo gavus, tai būtų pusė var
go-

Kiek vėliau baigėsi ir vienu
ma. Pirmą į mano vienutę įme 
tė Raudonosios armijos puska
rininkį, gruziną. Jis karo metu 
sužeistas pateko į vokiečių ne
laisvę. Už „tėvynės išdavimą“ 
puskarininkį nuteisė mirti. Vė 
liau pakeitė dešimčiai metjj ka
lėti. Antras — raud. armijos 
leitenantas. „Tėvynės išdavi
mas“. Mirties bausmę pakeitė 
irgi dešimčia metų kalėjimo. 
Trečias į vienutę pateko pusam 
žis vyras. Tjfk žvilgsnį metus, 
matės, kad apsikūlusio esama. 
Jei pirmieji du visom progom 
dėjos „ščyrais“ komunistais, 
tai žilagalvis tylėjo. Pirmuo

sius du išvedė. Likom vienu 
du. Jis kalbėjo gerai vokiškai. 
Vartydavomės ant čiužinių, 
kartais pasikeisdavom kokį žo
dį. Jis matė mane kelis kartus 
iš Maslovo grįžus, matė mėly
nes po akim. Įsitikino, kad bi
joti nėra reikalo. Kartą jam 
atsivėrė lūpos.

— Esu 56 metų. Dalyva
vau Pirmąjam Kare. Tuomet 
jau pažinau Austrijos nelaisvę. 
Paskui — revoliucija. Mask
va. įstojau į komunistų parti
ją. Baigiau universitete studi
juoti. Pabaigus 
Pradžioj ne kas, 
statybos inžinierius, 
prasikaliau iki pulkininko leite 
nanto laipsnio pasienio NKVD 
daliniuose. Ilgus metus dirbau 
Kaukaze, Persijos ir Tibeto pa 
sieniuose vykdėme sustiprini
mo darbus, tiesėme strategi
nius kelius, kasėme kanalus i» 
tt. Gaudavai, būdavo, kanalų 
kasimo projektus, tai net plau
kai šiaušdavos. Kas drįs kojas 
ten. kelti, !kur velnias vaiko pe
rėti netūptų. Pripratau. Pri
reikė tiek ir tiek darbininkų, 
tai pranešk NKVD atatinka
mai vidaus įstaigai, o jie, žiū
rėk, ir atvaro tūkstančius. Kai

— karjera. 
II-jo rango

V ėliau

pelkėse prilakdavo, susirgdavo si pasirašyti. Jei nepasirašysi, 
ir išmirdavo, tai atsiųsdavo vėl Maslovas vistiek tave užmuš, 
naujų. Tibeto kalnuose sniego Aš jų metodus puikiausiai pa- i 
griūtys užgriūdavo ištisas dar žįstu. Jokių šansų nėra. Labai 

gali būti, kad, pasirašius, tave 
iškvies į karo tribunolą. Mas
lovas protokolą jau bus taip 
paruošęs, kad tu, gal, skaito
mas žymiausiu prieš sovietus 
šnipu, išiaip, paprasti Šnipai ar 
smulkesni nusikaltėliai, po teis 
mus netampomi, bet teisiami 
už akių. Teisme galėsi parašą 
atšaukti, užteiks parodyti žaiz
das ir paaiškinti, kad pasirašei 
nepakeldamas kankinimų.

Paskutinės jėgos seko, ir aš 
paklausiau seno enkavedisto 
patarimo. Kai nuvedė pas Mas 
lovą, nelaukiau mušimo ir tuoj 
pasirašiau.

Karo tribunolas.
1946 m. iš sausio šeštos į sep 

tin^ą, pusnakčiais, nuvedė į 
„karo tribunolo posėdžių sa
lę“. Tai vienas kalėjimo didės 
nių kambarių. Pora suolų. Prie 
šakyj dvi raudonos marškos, o 
tarp jų — „visų vaikų tėvo“ 
portretas. Sargybiniai koman
duoja stotis ir įeina U-tos šar
vuočių divizijos karo tribunolo 
teisėjai: pirmininkas — majo
ras, sekretorius — leitenantas, 
teismo nariai — du kapitonai 
ir'vertėjas — žydas Šneideris.

Kiek sėstelėjęs yįl atsisto
ja. Paima į rankas ' vienintelį 
vieną lapiuką ir skaito:

„Aš (čia perskaitoma mano 
pavardė ir tt.) šnipinėjau prieš 
Sov. Sąjungą J. Amerikos Vals

griūtys užgriūdavo ištisas dar 
bininkų brigadas. Nidkas gal
vos nekvaršindavo. Jų nume
rius sąskaitininkas perkeldavo 
į „į darbą neatvykusių“ skyrių 
sąraše ir baigta.

Vėl karas. Patenku į vokie
čių nelaisvę. Esu vokiečių kil
mės, tai vokiečiai paleido. Va
žinėjau trauikinio kondukto
rium ir buvau laimingesnis nei 
NKVD pulkininkas. Užėjo ru
sai. Traukiny mane atpažino 
viena kaukazietė iš Tifliso. 
Įskundė. Ir, še tau : — 25 me
tai komunistų partijos narys ir 
— mirties sprendimas. Komu
nistai man viską atėmė, net ti
kėjimą. Bet kas liko? — Tuš
tuma. „Už tėvynės išdavi
mą!. . .“ Tėvynė. . . „Siroką 
strana moja rodnaja. . .

Olia buvęs NKVD pulkinin
kas nutilo, o veide matėsi gi
laus nusivylimo ir paniekos iš
raiška. Sugniaužė išbalusias, 
kaip popieris, 
dantis skiemenį 
pradėjo košti:

„Da, da! Ja takoj drugoj 
. strany neznaju, gdie tak volno 

dochnet čeloviek! .
1 n • -Pasirasau.
> Vieną naktį, po tardymo, ma 
■ ne pusgyvį įmetė į vienutę.

Naktį kalbėtis 
džiama. Rytą, pamatęs mane 
visą sudaužytą, buvęs lenkavė- 
dės pu|kininkas ir sako:

— Žinai, nieko nebus, turė-tyvių naudai“, perskaito ir ma

rankas ir pro 
po skiemenio

griežtai drau-

no parašą. Jokio kaltinamojo - 
akto, jokios bylos. Pirminiu- j 
kas:

„Ar prisipažįsti kaltu?“
„Ne!“
„Kaipgi ne, — juk pasira

šei!?“
„Pasirašiau, nes nepakėliau 

kankinimų!“
„Ar gali įrodyti?“
„Prašau!“
Nusivilkau iki juosmens nuo 

gai ir atsukau nugarą. Kurį lai 
ką visišfka tyla. Paskui girdžiu 
tribunolo pirmininką:

„Vot, interesno. . . očen inte- 
resno! . . (Tai, įdomu. . . labai 
įdomu! . .)

Įsako apsirengti. Teisėjai iš 
vyksta pasitarti. Po trijų ar ke 
turiu valandų teisėjai grįžta. 
Pirmininkas perskato:

,,. . . bylą ištyrus, kaltinama 
sis rastas nekaltu ir, kaip ne
kaltas, išteisinamas ir paleidžia 
mas“.

Mano kaulais slenka džiaugs 
mas. Per vertėją klausiu, ar 
galiu atgauti savo daiktus. 
Teismo pirmininkas visai įti
kinamai pareiškia, kad dabar 
tai ne, bet apie 10 vai., kai pa
leis. Grąžino į vienutę.

Maslovas galingesnis už 
tribunolą

Dešimtą valandą vėl pas 
Maslovą. Kad įsiutęs, o kad 
keikia! Kaip aš, girdi, drįsau 
parašą atšaukti. Dabar man 

• parodys, kad vietoj pastipsiu! 
■ Atsineša lazdą, šmaguoja bizū

nu. Bet nieko.
— Tai kaip sakei teisme: —

vieną ar daugiau kartų tave 
mušiau? — kiek atlyžęs Maslo
vas klausia.

— Sakiau 
ne mušėte. . 
„kaltės“ ‘ švelnesnių pusių.

Maslovas nusigręžia į ver
tėją, paskui paneria, j grindis 
akis ir po nosim gardžiuojasi:

— Oo, ne kartą mušiau!. • 
daviau, bradiaga, daviau, oi, 
daviau! Gaila, kad neužmu
šiau, kaip gaila. . .

Paskui visai gražiuoju:
,— Aš tikiu, kad tu nešnipi- 

nėjai, bet tave, gal, koks ame
rikiečių karininkas užprašė pa- 
rašyti įspūdžius apie raudoną-■ 
ją armiją ar ką panašiai?

Atkertu, kad kaltas mario - 
motociklas. Prašau laikytis 
teismo sprendimo ir paleisti. 
Jis į tai atsako velnišku juoku. 
Girdi čia nie amerikiečių ar 
anglų karininkai teisia, bet ru
sų. Jie teisia, kaip jiems patin
ka ir apie išteisinimą nėra kal
bos. Apie 16 vai. grąžino į rū
sį, o 18 vai. vėl atgal pas Mas
lovą.

—i Stok!

kad kajtą ma- 
- lyg ir ieškau

sėsk! su- 
glausk kojas! — nesvyruok!— 
stovėk ramiai! —

Šiomis komandomis ištisas 
valandas mane kankino. Apie 
22 vai. Maslovas pareiškė, kad 
už jo brangaus laiko gaišinimą 
ir suvedžiojimą, mane patrauk
siąs teismo atsakomybėn. Už 
tai mainęs laukia mažiausiai 
penki metai kalėjimo. O kalėji 
me, grąsino jis, aš vistiek su- 
nūsiąs. Vėl rūsys. Pas M galo
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LIETUVIŲ LITERATŪROS, 
MENO IR MOKSLO 

METRAŠTIS 
„Literatūra“ ‘

„Dabar, kada gyvename ant
rąjį, dar žiauresnį spaudos 
draudimo 
džiaugtis kiekviena mūsų kny : 
ga, kuriai pavyksta išvysti pa- . 
šaulį- “, vienoje vietoje pasakė : 
prof. Vaclovas Biržiška.

Pirmojo spaudos draudimo 
laikotarpiu rusų caras buvo už 
draudęs lietuviams spausdinti 
knygas lotynų raidėmis, antro
jo spaudos draudimo laikotar
piu lietuviams iš viso uždraus
ta spausdinti knygas.

Visa tai, kas dabar Lietuvo
je lietuvių kalba (ir kol kas dar 
lotynų raidėmis) atspausdina
ma oikupacinės valdžios ir yra 
rusiškojo komunizmo propa
ganda.

Dabar lietuviška spauda . te
gali išvysti pasaulį svetimuose 
kraštuose, kur jai, deja, nėra 
lengvos sąlygos. Todėl ir ten
ka džiaugtis kiekviena lietuviš
ka knyga, kuriai pavyksta iš
vysti pasaulį. Šis džiaugsmas 
juo didesnis, juo knyga vertin
gesnė, o tokia neseniai yra Či
kagoje išėjusi „Literatūra“, iš
leista Čikagos Lietuvių Litera- 
ros Draugijos.

„1944 metais, kada visi ry
šiai su Lietuva buvo nutrauk
ti, o Amerikoje buvo nepapras
tai tvanku nuo karo ir lietuvis 
kų smuklių dūmų, būrelis či- 
kagiečių nutarė jieškoti būdų 
kultūriniam darbui atgaivinti“, 
sakoma įžangoje.

Įsisteigė Čikagos Lietuvių
Draugija, be kitų darbų, 

1949 metais buvo paskelbusi 
konkursą geriausiai novelei pa
rašyti, kurio vertinimo komisi
jos nutarimai yra metvaštyje, 
taip pat pirmą premiją laimė
jusi Aloyzo Barono novelė 
„Srovė“ ‘.

Be šios ilgokos novelės (50 
su viršum puslapių) metrašty
je yra keli trumpi dailiosios li
teratūros kūrinėliaiSonės Pi- 
piraitės eilėraščiai, Miko Lilei
kio „Svajonė“', J. Jazmino „Ro 
žės“, Kazio Jakubėno eilėraš
čiai, parašyti vokiečių okupaci 
jos metu, poetui besislapstant 
Alytaus miškuose, Pie Baro- 
jos „Marichu“ (vertimas iš is
panų kalbos), Kastyčiu Gliau- 
dos eilėraščiai ir Vytauto Ma
černio, jauno poeto, mirusio 
antros bolševikų okupacijos me 
tu, dar niekur nespausdinti so
netai.

Be dailiosios literatūros kū
rinių, metraštyje yra labai ver 
tingi mūsų mokslininkų raštai: 
prof. Igno ^lapelio „Estetinis 
jausmas ir jo reikšmė žmogaus 
gyvenime-', prof. Vaclovo Bir
žiškos „Tariamasis lietuvių se 
novės raštas ir jo jieškojimas“, 
prof. Vlado Stankos „Pikto 
šaltinis“, dr. Petro Joniko

laikotarpį, tenka

ATKVIESKIME VISUS TREMTINIUS LIETUVIUS 
NORINČIUS EMIGRUOTI į KANADĄ.

Mes kreipiamės į visus mie
lus tautiečius, gyvenančius Ką 
nadoje, su šūkiu: „Tenelieka 
iiė vieno lietuvio tremtinio-nės, 
kurie norėtų čia atvykti, neat- 
kviesto į šį kraštą“.

Sis kraštas yra įvairių lais
vių ir demokratijos kraštas. 
Kraštas yra dar retai apgyven
tas. Čia yra daugiau galimybių 
kiekvienam savarankiškai įsi
kurti ar dirbti savo specialy
bės darbą. Atlyginimų ir gy
venimo standarto atžvilgiu, Ka 
nada stovi pirmoje eilėje po 
Jungtinių Amerikos Valstybių. 
Šiuo metu ir ateityje šiam# 
krašte numatoma didelė darbo 
jėgos paklausa.

Teko patirti iš atsakomingų 
Kanados Emigracijos Ministe
rijos pareigūnų, kad nuo emi
gracijos įstatymo nuimama 
daug varžtų ir sudaromos daug 
lengvesnės sąlygos visiems no
rintiems įvažiuoti į Kanadą iš 
visur šiapus geležinės uždan
gos. Dabar į Kanadą yra lei
džiama į važiuoti ir buvusiems U 
priešo armijos kariškiams, Ma 
žosios Lietuvos lietuviams, miš 
rioms šeimoms ir t. t., žodžiu 
sakant, leidžiama įvažiuoti vi- ! 
siems, kurie nėra visiški ligo
niai ir nusikaltu prieš to krašto 
įstatymus, kuriame šiuo metu 
gyvena. Atkviesti galima bet 
kokios specalybės asimenį į bi 
le kokį darbą. Kiek yra žino
ma, iš emigracijos pareigūnų 
pusės, darbo ir sutarčių atliki
mo visai nebus paisoma. At- 
kvietėjas turės pasirūpinti tik 
pastoge tol, kol atvykęs susi- 

; ras sau darbą.
Delhi, Simcoe, Tillsonburgo 

, ir gretimų apylinkių lietuviai, 
. reikalingų atkv.ietimo doku- 
, mentams sudaryti blankų—ap

likacijų galės gauti šiose vieto
se : 

; 1.

Visiems yra žinoma, kad dar 
nemažas skaičius lietuvių trem 
tinių yra stovyklose Vokietijo
je ir Austrijoje. Be to, daug 
yra vargstančių nepakenkia

mose 'kasyklų sąlygose Belgi
joje. Yra daug norinčių išva
žiuoti iš Anglijos, Prancūzijos, 
Italijos, Maroko ir kitur. Dėl 
nepakenčiamų klimatinių sąly
gų daug tautiečių norėtų išva
žiuoti iš Brazilijos, Venezue- 
los ir kitų Pietų Amerikos vals 
tybių.

Kiekvieno iš mūsų yra parei 
ga tiems savo broliams ir se
serims tautiečiams padėti. Rei
kia pastebėti, kad dauguma tau 
tiečių yra tą savo pareigą su
pratę ir yra daugiau ar mažiau 
tremtinių j Kanadą atkvietę. 
Bet yra dar daug ir tokių, ku
rie nėra nieko atkvietg. O pa
dėti ir la^ku padėti savo bro
liams ir seserims tauįiečiams, 
yra kiekvieno žmoniška ir kri 
kščioniška pareiga.

R. R. 4, Tillsonburg, Ont. 
Telef. 602 r. 15 Tillsonburg. 
Mes pranešime visur į lietu

vių tremtinių centrus ir jų 
spaudą, kad painformuotų vi
sus lietuvius tremtinius, norin
čius emigruoti į Kanadą. Kas 
norės galės apie save žinias rei 
kalingas dokumentų sudary
mui duoti asmeniškai aukš
čiau nurodytiems asmenims. 
Arba vietose tremtinių cent
rai galės sudaryti bendrus no
rinčių Kanadon įvažiuoti sąra
šus. Siunčiant bendrus sąra-

šus, mes prašytume nukreipti sekti-spaudą. Čia galbjia bus pa 
' sirinkti norimą atsikviesti as

menų skaičių ir gauti žinias rei 
kalingas sudaryti dokumentus. 

Mes manome, kad mūsų pa
vyzdžiu paseks ir kitų Kana
dos lietovių lietuviai.

Tad visi, mieli lietuviai, pa 
gal galimybę, atlikime savo tau 
tinę pareigą!
K. L. B -nės Delhi Apylinkės 

Laikinasis Komitetas ir 
Tillsonburgo Lietuvių Ūkinin

kų Klubo Valdyba.
~vx----------------------------XX-------- xi< --xk^-—jihk-

į Kanados lietuvių laikraščių 
„Nepriklausoma Lietuva“ 
Montrealy ir „Tėviškės Žibu
riai“ Toronte, administracijas 
bei Kanados Lietuvių Bendruo 
m-ės Centrą, Montrealy (3994 
Rc/Semount Blvrd). Šie sąra
šai bus paskelbti minėtuose 
laikraščiuose.

Kurie tautiečiai neturėtų sa 
vo giminaičių, draugų, kaimy
nų ar pažįstamų atsikvietimui 
į Kanadą, tie galės kreiptis į 
mūsų nurodytus atstovus bei

Kiekvienas turi taupymo tikslą

2.

3.
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PLATINIMO VAJUS 
lapkričio, gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais

PASAULIO LIETUVIŲ KULTŪROS ŽURNALO

AIDU

I 
y

-
„Nuo Mažvydo iki Jablons
kio“, dr. Kazio Griniaus „Apie 
gyvačių dievaitį Atžingį“, Do 
mo Veličkos „Pagrindiniai žmo 
gaus kūrybos charakterio bruo 
žai“ ir dr. J. Puzino „Lietuvių 
(kilmės teorijos amžių būvyje'-.

Metraštį puošia šių dailinin
kų meno darbų reprodukcijos: 
Viktoro Petravičiaus — Duk
ters portretas, Miko Šileikio — 
Poilsis, Petro Kiaulėno — Dia 
ne Conivet, Milko Šileikio — 
Prieplauka, Anupro Barausko 
— Valkstys ir Portretas, Kazi
miero Varnelio — Nature Mor 
te ir Pauliaus Augiaus — Ilius 
tracija.

Kaip iš šios trumpos turinio 
peržvalgos matyt, metraštis yra 
sudėtinis kūrinys mūsų poetų, 
rašytojų, dailininkų ir moksli
ninkų. Jame, be to, žymi gabių 
redaktorių ir kruopščių leidėjų 
ranka.

Šia lietuviška knyga, atsira
dusia mūsų sunkiose sąlygose, 
tikrai gali pasidžiaugti kiekvie
nas lietuvis. J. J.

Vincas Treigys, R. R. 1, 
Simcoe, Ont. Telef. 9 r. 2 
Delhi, Ont.
Julius Stradomskis, Delhi, 
Ont. Telef. 77 Delhi, Ont.
Stasys Augustinavičius sen.,

PASIRUOŠKJME SAVARANKIŠKUMUI PER

CANADA SAVINGS BONDS

vą teko dar kelis syk „svečiuo
tis“, bet daugiau nemušė.

Vėl slinko savaitės. Rūsiuo
se, lygiai ir visame kalėjime, vi 
rė „rugiapjūtė“ : čia užvers vi
sas tuščias kertes naujais kali
niais, tai vėl išgabena nežino
mam likimui. Naktimis grįžę iš 
tardymų, unkštė sūlaužytais 
kaulais „šnipai“, „išdavikai“, 
„sabotažininkai“ ir visoki „ka
pitalistų agentai“. Kiekvieną 
tardė vis kitas tardytojas. Kiek 
vienas tardytojas turėjo savo 
tardymo „metodus“: vienam 
patikdavo dan,tys, kitas kalinio 
galva norėdavo pramušti sie
nas, trečias išmėgindavo savo 
batų stiprumą, ketvirtas varto
jo visas sovietų tardytojų „lais 
vojo stiliaus“ grumtynių prie
mones. Vįęnas dar buvo, kuris 
auką pasodindavo ant kėdės 
briaunos, kojas liepdavo pakel
ti aukštyn, pats atsitodavo už
pakalyje ir vienu ypu ištrauk
davo kėdę. Kai tokį, kaip ske
letas išdžiūvusį, po tardymų 
grąžindavo, ant kojų nė pasi
stiept negalėdavo.

Mano žaizdos negijo ir pūlia
vo. Kūno temperatūra pakilo. 
Suskilo lūpos ir liežuvis. Dru
gys krėtė. Kovo mėn. jau ne
pajėgiau ant kojų pastovėti. 
Laukiau, kada nereikės nu
busti. „Tardytojas“ Maslbvas, 
matyt, irgi to laukė, bet kai pri 
reikė mano „lovos“ kitam, ba
landžio 17 d. neštuvais išnešė 
ir įgrūdo į lengvąją nyašiną. 
Mašina pajudėjo pirmyn.

Bus daugiau,

yra mokslo, literatūros bei meno ir visuome
ninio gyvenimo žurnalas.
puoselėja tautinę kultūrą ir savo puslapiuose 
talpina lietuvių mokslininįkų, rašytojų ir 
menininkų naujausius kūrybos darbus, 
apjungia visus pasaulio lietuvius, kuriems 
rūpi lietuviškoji kultūrinė kūryba, tautinės 
gyvybės išlaikymas ir Lietuvos nepriklauso
mybės atgavima s. *
redaguoja redakcinis kolektyvas sudarytas iš 
žymių lietuvių kultūrininkų su rašytoju Ant. 
Vaičiulaičiu prieš a|kyje.
prenumerata metams: JAV ir Pietų Ame
rikoje $ 5.00; Kanadoje — $ 5.50 (kanadiš- 
ki — $ 6.00); kituose kraštuose — $ 6.00. 
Atskiras numeris JAV — 50 c; kitur 55 c. 
administracijos adresas: Aidai, Kennebunk 
Port, Me.

VISI KVIEqIAMI Į KULTŪROS ŽURNALO

AIDŲ
PLATINIMO TALKĄ

Tenelieka nė vieno lietuvio, kurs neskaitytų

L I ETŲ VIŠKA

BALDU KRALTLAE
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME GATAVUS.PRTIMAME UŽSAKYMUS 
IR PATAISYMUS.

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

SAV. .1 K A M I C H A I T I S. PATARIMAI VELTUI

ie 56=

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

251 St. John St. Longeuil. Telefonas: 7578.
Dažo paltus, sukneles, visokius kitus drabužius ir vi

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

kamą darbą.
PAPIGINTOS KAINOS LIETUVIAMS!

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!

RENE BOLRDAGES Reg‘d
MAMERTAS MAČ1LKAS

DIPLOMUOTAS VYRIŠKŲ ?R MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS

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

Kampas Mount Royal Breb euf, 

įėjimas: 4504 Brebeuf Street.

DOMINION GENCIES IMMIGRTION BUREAU
16 WobIworth Bldg., 
PORI ARTHUR,CAN.

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

pasaulio šalis.

PASIDARYKIM ATEITI BE RŪPESČIŲ — APSIDRA USKIM ŠIANDIEN

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

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

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

*
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OTTAWOS KRONIKA
— B-nės Vadovybė ruošia

si paminėti Lietuvos Kariuo
menės įkūrimo Šventę — lap
kričio 23-čiąją.

— Lietuvių surašymas šio
je apylinkėje, atrodo, jau baig
tas, ruošiamasi galutiniam per
sitvarkymui : išsirinkti vietos 
vadovaujamuosius organus jau 
pagal K. L. B-nės statutą.

— B-nės Vadovybė tikisi, 
kad neliks įlė vieno jos apylin
kėj lietuvio, kuris nesuteiks pa 
gal savo išgalę didesnę ar ma
žesnę auką Tautos Fondui, nes 
šiuo metu yra paskelbtas visoj 
Kanadoj Fondui kaupti lėšų va 
jus; vajus baigiasi gruodžio 
mėnesį. Patogiausia aukas 
įteikti B-nės Vadovybės na
riams.

— B-nės vadovybę šiuo me
tų sudaro: V. Trečiokas — pir 
mininkas. J. Šimanskis — iždi
ninkas ir J. Vaičius — sekreto
rius.

— Šios apylinkės lietuvių 
tarpe yra noras į „NL“ krei
pimąsi padėti įsikurti naujoje 
vietoje iškeliamai spaustuvei; 
negalį iš karto pasiųsti 10,- 
mano tai dalimis atlikti, pra
nešdami apie tai savąjį pažadą.

— Prieš kurį laiką V-bos 
sekretorių tautietį Vaičių buvo 
ištikusi nelaimė: bedirbdamas 
nukrito nuo stogo ir susižeidė 
koją ir galvą. <Šiuo nietu jaučia 
si beveik pasveikęs.

— Spaudos platintojas p. ši 
manskis yra gavęs naujų lietu
viškų knygų siuntą, (kurias mie
K=XK=3<K=... KKZ_____ >.

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

J. Stankus,
3 Burlington Cres, Toronto, 

Ont. Tel. KE 3773.

lai išplatina. Tautiečiai, norį 
įsigyti jų, kreipiasi tel. 64037 
arba sekmadieniais sueigų me
tu Sister of Service patalpose. 
Jis taip pat tikisi parūpinti 
šventinių lietuviškų sveikinimo 
atviručių.

— B-nės meninė pajėga — 
p. Šimanskis — pastaruoju me
tu yra dažnai kviečiamas labda 
ringų kanadiškųjų organizaci
jų dalyvauti jų, ruošiamuose 
koncertuose.

Pastarųjų dviejų savaičių 
bėgy jam teko koncertuoti se
nelių prieglaudose, džiovinin
kų sanatorijoj ir Dominion 
Church — Anglikonų bažny
čioje minint jos 120 metų jubi
liejų.

/šiuo metu, kiek leidžia sąly
gos nuo sunkaus dienos darbo, 
p. Šimanskis ruošiasi dides
niam pasirdoymui, į kurį jau 
yra iš anksto angažuotas.

— Vasaros ir ankstybojo ru 
dens metu lietuviškosios suei
gos kiekvieną sekmadienį Sis
ter of Service patalpose, 478 
Albert Str. buvo gerokai paly
ginti sumažėjusios. Besiarti
nant žiemai, jaučiamas vėl di
desnis jomis domėjimasis ir di 
dėsnis pavienių tautiečių akty
vumas bendrais lietuviškais 
bendruomeniniais reikalais.

Naujokas.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

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

BALTICKA
Lietuvis batsiuvį s.

Pataisymai ir užsakymai.
5355 Verdun Ave.. VERDUN 

Pel HE 4547 ■ ■

$.

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS 

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

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
LAjIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJŲ VISADA PASIRUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

lengvus ir
Sutaisome rū-

... .....

EXPERT CLEANING & DYIING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FUR.NISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. '
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIBE PICK-UP 

» AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

VICTORIA 
CLEANERS 
FOYERS CO.

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Ta>p pat išvalome 
aps*austus nuo lietaus 
uždedami jiems “Drex”, 
kad neperleistų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus 
sunkius, 
bus (iširimus), įsiuva
me sagas ir pan. Kiek
vieną orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na
mus.

Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti TRenmore 1135 

(galimą pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. 1135MONTREALIS 2836 Allard 
w- UK

Edmond COURCHESNE 
Advok at as 

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

TEL. HA 4607 MONTREAL.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Arvida ir darbai aliuminijaus 
fabrikuose

Arvida, P. Q. Kartkartėmis 
„NL * pasirodo koresponden
cijų iš Arvidos padangės, at
seit iš mūsų gyvenimo. Šia pro 
ga noriu gerb. skaitytojus, bent 
trumpais bruožais, supažindin 
ti su Arvida.

Arvida yra į šiaurę nuo Quo 
becko, už Laurantidės parko, 
netoli Sauenay upės krantų, ku 
ri išteka iš Lake St. Jon ir iš 
silieja į St. Lawrence upė prie 
Tadoussac.

Miestas, įsikūręs prieš 25 
metus, greitu laiku išaugo iki 
12.000 gyv. didumo. Vietovė 
virš minėtu vardu buvo pava
dinta pagal ARthur Vining 
DAvis, vieną pirmųjų Ameri
kos aliuminijaus pramonės stei 
gėjų. Kadangi Arvida yra svar 
blausias Kanados aliuminijaus 
žaliavos gajnybos centras, už
tat čia aliuminijus dažniau su
tinkamas ir gyvenime. Pav. 
gatvių apšvietimo stulpai, na
mai bei tiltai statomi iš aliumi 
nijaus. Tai yra iš dalies rek
lama konkurencijoj su plienu, 
bet kartu ir praktiškas medžia
gos panaudojimas.

Kiek plačiau Kanados spau
doje buvo paminėtas Arvidos 
tilto atidarymas, įvykęs š. m. 
liepos 16 d. Tiltas yra prieš

elektros jėgainę Shipshaw No. 
2 ant Saguenay upės. Tilto il
gis 504 p., plotis 32 p. arkos il
gis — 290 p. ir auįkštis 47 J2 
pėdos. Svoris 360.000 svarų 
(plieninis svertų 875.000 sva
rų), stiprumas— 40 tonų. Sta 
tybos darbus atliko Dominion 
Bridge Co., Ltd. Forma pana
šus į Niagaros tiltą, skirtumas: 
Arvidos tiltas mažesnis, bet vi 
sas iš aliuminijaus.

Daugumos miesto namų sa
vininkas yra Aliuminiųm Co. of 
Canada, Ltd. Privačių sayinin 
kų tėra apie 400. Kompanijos 
namų nuomos nėra aukštos. 
Nei tavernų, nei restoranų su
lietais“ gėrimais nėra.

Vienintelė pramonė, kuri yra 
esminis pajamų šaltinis tūks
tančiams vietos gyventojų, yra 
aliuminijaus žaliavos gamyba. 
Kompanija savo dispozicijoj 
turi Port Alfred uostą, geležin
kelį tarp Port Alfred ir Arvi
dos bei 3 elektros jėgaines: Is
le Maligne — 540.000 h. p., 
Shipshaw No 1 — 300.000 h. 
p. ir Shipshaw No 2 — 1.200. 
000 h. p. Dabar pradėta staty
ti nauja jėgainė ant Peribonka 
upės — 400.000 h. p. Darbai 
numatyti užbaigti per 4 metus.

Aliuminium Co of Canada, 
r-^4 « * y

AUKŠTA KOKYBĖ-ŽEMA KAINAI 
ĮSiuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkiją ir kitus 

Europos kraštus, išskyrus SSRS
PER US PARCEL POST.

Užsakymuose prašoma rašyti aiškiai siuntėjo ir gavėjo 
vardą, pavardę, adresą, pakieto numerį ir jo kainą.

Kaina U. S. dol.
Nr. 14 
$ 6.75

Nr. 15

$ 5,20

5 sv. m. p. kavos
5 sv. g. jk. taukų
2 sv. šokolado

Nr. 18 
$ 9.80

5 sv. m. p. kavos
10 sv. cukraus
12 plyt, bulijono

Nr. 19
$.9,5Q

3 sv, g. k, taukų 
(skardinėje)
2 sv. m. p. kavos
1 sv. Aliaskos

Salmon
y2 sv. kakao
% sv. arbatos__

Nr. 20

$ 7.15
Nr. 16

$ 8,90

Nr. 17

$ 6.50

2 sv. m. p. kavos
1 . Qua. alyvos
„Mazola“

1 sv. saldainių 
y2 sv. kakao 
% arbatos

Nr. 21

$ 6.00

12 sv. gr. k. taukų
Nr. 22 
$ 6.00

Kava į visus pakietus de- 
dama po 1 sv. skardinėse. 
Individualūs pakietai 
ruošiami susitarus.

5 sv. mlt. p.kavos

2 sv. m. p. kavos 
y2 sv. kakao 
y2 sv. šokolado 
% sv. arbatos 
11 oz. kompoto

4 sv. m. p. kavos
1 sv. kakao
1 sv. šokolado 
y2 sv. arbatos 
22 oz. kompoto

2 sv. m. p. kavos
1 sv. ryžių
4 oz. Salmon
4 oz. Tuna
6 oz. liežuvio
\y2 oz. j. pipirų
4 oz. kokoso
34 oz. kardamono

1 oz. majorano 
1% oz. paprikos

Į

Į

j

Pinigai: 100 DM $ 21.50 į Vakarų Vokietiją. Dėl kitų 
kraštų prašome atsiklausi kurso.

HONEST AID, REG’D. 456 W. 63rd Street, 
CHICAGO 21, ILL. USA.

MOJK1NKIMES 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.

!

J
Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg’d., P, O, Box 294. Westmourtt,
_____________________ Quebec,___________ _______

-L-L-T.X--.-LT. 1.11. Vi

ATEITIS BE ROPE SCŲ
ŠEIMA APRŪPINTA

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

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

mažamečius vaikus.
Informacijas teikia ir apdraudimą atlieka

skirtas atstovas:
JONAS BERŽINSKAS 

naujai pa-

ir draudžia 
ir specialiai

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

tiems (šeštadieniais ir sekmadieniais).

Edouard MONDOR
Notaras

10 ST. JAMES ST. W., KAM. 308.
TEL. LA 5022 MONTREAL.
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kiška organizacija ir svarbiau
sia „national“, o CIO interna- 
tionalinė.

Taip ir norisi jums papasa
koti apie vykusias derybas bei 
susitarimą. Sindikatas, prieš 
pradėdamas derybas, patiekė 
maždaug tokią programą: 20 
et. priedas už vai., 5 apmoka
mos šventės vietoj dabartinių 
2-jų, 2 savaitės apmokamų atos 
togų išdirbusiems 3 mt. ir 3 
sav. — išdirbusiems 15 mt., 40 
darbo vai. savaitėj ir dar keltas 
smulkmenų.

Reiktų prisiminti, kad maža 
kompanijų beliko Š. Amerikoj, 
kurios dar praĮktikuotų 48 dar
bo vai. savaitėj, bet pas must 
dar galioja. Pagrindinis atly-. 
ginimas iki šiol 90 et. už valan-. 
dą.

Po ilgų derybų, galop kom
panija pasiūlė: 10 et. priedą už 
vai., prie to dar 1 et. pamainų 
darbininkams, 2 sav. apm. atos
togų išdirbusiems 3 mt., trum
poj ateity pakėlimą atlyginimo 
amatininkams ir dėl tolimesnių 
smulkmenų derėtis vėliau.

Sindikatas matomai šių sąly
gų nenorėjo priimti, šaukėsi 
tarpininko iš vyriausybės pu
sės. Šis dėl kažkokių aplinky
bių neatvyko. Taip sindikatui 
nieko kito nebeliko, kaip tik su 
kompanijos sąlygom sutikti. 
Streiko skelbti negali, nes be 
finansavimo streikuojančių ne
apsemtų (dėl šeimų gausumo), 
o finansuoti neturi iš ko.

Kitas reikalas būtų su CIO, 
nes jiems būtų užtekę kapitalo 
finansuoti nors ir keletos savai 
čių streiką. Pagaliau kompani
ja prie rimto streiko ir nepri
sileistų, nes, dabartiniu metu, 
perdaug užsakymų turi.

Naujoji sutartis įsigalioja š. 
m. lapkriči 0I6 d. Taigi uždirb 
sim daugiau, belieka tik laukti 
spontaniško (kainų pakilimo vi-

Ltd. savo skyriais apjuosia vi 
są pasaulį, išskyrus Sovietų 
kontroliuojamas sritis ir U. S. 
A. Administracijos centras — 
Montreal, P. Q-, Sun Life 
Bld‘g. Pažymėtina, (kad aliu- 
minijaus žaliavos gamybai kom 
panija viską atsiveža Kanadon 
iš kitų kraštų, pav., bauxite 
(specialus molis) iš British 
Guiana, P. Amerika, cryolite iš 
Grenlandijos ir t. t. Čia naudo 
jama tik elektros ir žmonių jė
ga.

Fabrikas užima maždaug 
1*4X34 mylių plotą. Jame dir
ba apie 5.000 darbininkų (tarp 
jų 5 lietuviai) ir apie 1.000 ad 
ministracijoj. 1949 mt. periode 
buvo pagaminta 288.000 metri
nių tonų aliuminijaus žaliavos 
(1948 — 297.000 to.). Be to 
čia gaminama: aliuminijaus da 
ai, sodai ir kt. ž

Paskutinių mėnesių bėgy bu 
vo gan įdomu stebėti darbinin
kų organizavimąsi. Iki šiol čia 
darbininkus atstovavo Sindicat 
Nationaux, Inc. Prieš keletą 
mėnesių čia įsisteigė CIO sky
rius ir pradėjo organizuoti dar
bininkus į savo eiles. Pradžioj 
jiems sekėsi neblogai ir savo 
laiku net buvo sutraukę daugu
mą darbininkų į savo gretas. Jų 
programa aiški ir skambi — aiš 
ku, kiekvieną darbininką vilio
janti.

Bet 
tis su kompanija dėl naujos 
darbo
ku, kad prie derybų stalo sėsis 
darbininkus atstovauti Sindicat 
Nationaux ir seni prityrę biz
nieriai iš kompanijos pusės.

Ir kodėl? Kodėl ne CTO, gal 
kas klaus? Praeiviui arba to
limesnėse Kanados provincijo
se gyvenančiam, gal būt neaiš
ku, kodėl vietos prancūzai ne
mėgsta internacionalinės CIO, 
bet mums čia yra pilnai aišku, sose apylinkės krautuvėse. 
Sindicat Nationaux yra katali- V. I

gi, kai atėjo laikas derė-

sutarties, buvo jau aiš-

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.

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

PROGA UŽ $ 125.00. Tel. GR 1827 (Montreal)
54= 56=

!

ji te
TR. 8112
Skaniai užkąsite, atsigersite gaivinančių gėrimų ir 

pasiklausysite plokštelių muzikos

LIETUVIU SVETAINĖJE
pas BRONIŲ JAZOKĄ

7682 EDWARD St. (kampas 6 av), VILLE LASALLE
- ■■ ■>?----- lt---  ...... —M1.................. *»■.■■■■!=
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ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS

IMPERIAL AUTO COLLISSION
G KERĄ IT IS,

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

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

Lietuviška moterų kirpykla į
Daro šukavimą, pusmeti nius ir trumpalaikius fri

zavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

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

S

==5C==5t---------—"JC

LAROSE & LEFEBVRE
Nejudoma# turtas.

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

(Dieną i» naktį) 
K w-

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran
genybes. Garantuotas darb as, prieinamos kainos. 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.
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DĖL P. P. ARMALIŲ NELAIMĖS.
L. K. L. B. Valdybai. šeimą. Tuo pačiu susidarytų 

„Nepriklausomoje Lietuvo- gaiantija išlaikyti p. Armalį ir 
je'* Nr. 41 klausimų ir atsaky- j° šeimą ir atpuitų deportavi
mų skyriuje buvo paskelbta, mo klausimas.
(kad L. Armalis, kaipo nustojęs Rouyn-Norandos ir jos apy 
sveikatos ir negalįs užsidirbti linkėję gyvenantieji lietuviai 
sau ir šeimos išlaikymui, Imi- suaukavo kuklią auką sumoje 
gracijos Ministerijos yra nu- — $ 4 7,—.
matomas grąžinti atgal į Vokie Šią auką prašome įteikti ar- 
tiją, arba į kilimo kraštą, ba persiųsti p. L. Armaliui. 
Mums, lietuviams, tai yra skau Apie įteikimą pingų nuolan- 
dus sprendimas. Suprantama, kiai prašyčiau pranešti.
kad Vokietija ligonio ir nega
linčio dirbti nepriims. lieka 
tik kilimo kraštas. Ten grąži
nimas — mirtis. To mūsų oku
pantas tik ir laukia.

Reiktų LKLB Valdybai susi 
rūpinti ir paraginti mūsų čia 
esamus brolius, kad savo auko
mis paremtu p. L. Armalį ir jot=----- at==-‘--.x pirm. M. YOKUBYNIENĖS

IŠNUOMOJAMAS PADĖKA:
5 kambarių butas Anelės Steponavičienės Mel

sti apšildymu ir vandeniu; visi ginų Choro iš Chicagos apsi- 
kambariai atskiri; 3 min. nuo lankymas Toronte, spalio 28 d. 
tramvajaus. 8461 Reims St. buvo didelis dalykas. Tam rei- 
Cremazie Blvd, rajone, (va- kėjo didelio pasiryžimo ir pa- 
žiuojant nuo St. Catharine St. sišventimo iš choro ir jo vedė- 
Laurent Blvd, ketvirtas susto- jos pusėn. Viltis, pasitikėjimac 

jimas už Jeane Talon) suburtomis jėgomis ir lietuviš- 
rT, ...kąja visuomene — dar kartą

Su pagarba V. Gudelis, 
Vald. Pirmininkas.

P. S. Prašymas išpildytas.
„NL“

PADĖKOS
„DAINOS” GRUPĖS

apvainikavo dainiečių pastan
gas, pasitarnauti menui, kultū
rai ir labdarai.

Šia proga, maloniai prašau 
priimti „Dainos” grupės var
du, pagarbą, širdingą padėką, 
gerb. p. A. Steponavičienei, 
solistėms, visam chorui ir p. A. 
Kučiūnui, už Jūsų visų nenu
ilstamas pastangas kelti ir ug
dyti leituviškąjį meną, toli nuo 
Lietuvos ir daugumai iš Jūsų 
Lietuvos net nemačiusiom. Di 
dėlė padėka visiems padėju- 
siems koncertą surengti: gerb. 
Kun. P. Ažubaliui. L. Kat. M. 
Dr-jos Toronto sk. pirminin
kei p. Jonaitienei, Dr. A. Pa
plauskui, spaudai: „Draugui”, 
„Naujienoms”, „N. Lietuvai”, 
„T. Žiburiams”, p. N. Gugie- 
nei, p. V. Šakaliui, valgykloms 
už bilietų platinimą: pp. Gri
gaičių ir Stepačių; bpvusiai Dr. 
J. Kaškelio ir esamai pp. Šem- 
ferių, pp. Priekšaičių ir Bleiz- 
gių, šeimoms, kuriose buvo ap
gyvendintos choristės: pp. 
Kudrevcevams, Bukowskiams, 
Samulevičiams, Matjošaičiams, 
Beinoriams, Barnet, Jančiams, 
Margo, Grinskiams, Baltrams, 
Bieliauskams,Beinar, Pociams, 
Kalinauskams, Tamulevičiams, 
Šakaliams, p. E. Stankuvie-

nei ir p-lei H. Žarskaitei; au
tomobilistams, kurie suteikė 
pagalbą choristams ir bendrai 
koncerto reikalams: pp. M. 
Užemeckui, St. Kuzmickui, P. 
Seibučiui, J. Samulevičiui, R. 
Bieliauskui, V. Vnidželiui, St. 
Marjošaičiui, A. Kudrevcovui, 
A. Baikauskui, J. Grubevičiui, 
Folertui ir p. Bukowskai,, 
gelbėjusiems įvairiuose primo
kamuose darbuose!: p-lėms: B. 
Grabauskaitei, sesutėms Pleč- 
jįiaitytėms, Pundziūtei ir pp. 
E. ir V. Abromavičiams, J. 
Ažubaliui; programų ir gėlių 
įteikėjom — p. E. Čepienei ir 
J. Grinskaitei; koncerto rengi
mo kom-jai: p. O. Kalinauskie

nei, M. Tamulaitienei, O. In- 
drelienei, G. Kuzmickienei ir 
p-lei Abromaitytei; vaišių reng. 
k-jai: pp. J. Užemeckienei, Za 
lagienenei, A. Apeikienei, M. 
Tamulaitinei, L. Novogrodskie 
nei, Z. Šakalienei, E. Čepienei, 
Ališauskienei, U. Grinskienei, 
ir p-lėms J. ir L. Grinskaitėms 
ir V. Abromaitytei; bilietus 
platinusioms: J. Grinskaitei, 
St. Šileikytei, E. Garbuzaitei, 
R. Čepaitei ir p. N. Racevi- 
čienei; ir visiems koncerte at
silankiusiems.

„Daina”, žengdama į dešim
tuosius savo gyvavimo metus, 
tikrai turi kuo pasidžiaugti su 
tais, kurie į ją žiūri kaip į sa

vo prietelę, sunkion padėtin pa 
tekę ir su tais, kurie pasitiki.

PAIEŠKOJIMAI
— Vienuolė Teklė Juodely- 

tė, kilusi iš Anykščių ir 1934 
m. iš Lietuvos išvykusi į Pran
cūziją, jieško savo brolių ir ar
timųjų. Rašyti: T. Juodelytė, 
6954 Mazarin St. Ville Emard, 
Montreal, P. Q., Canada.

— Jieškau Juozo Eidukai- 
čio su šeima ir Broniaus San- 
dos ir kitų pažįstamų. Pra
šau atsiliepti kaimynus šiuo ad 
resu: Stasys Pranskevičius, 
Dry Cleaners, Nipawin, Sask.

x, x

PARDUODAMI TABAKO ŪKIAI
$ 3.000 įnešti (cash), 100 akrų, 20 akrų teisė auginti tabaką, 2 kilns, gera green

house, kaina — $ 23.000.
$ 3.500 __  cash, 80 akrų, 24 — tiesė auginti, 3 kilus, dvi daržinės, naujas greenhou,

se, traktorius, kaina—$ 25.00.
$ 4.000 — cash, 100 akrų, 25 akrų teisė, 5 kilns, kaina — $ 36.00.
$ 4.500 — cash, 100 akrų, 23 — teisė, 4 kilns, naujas green house, dvi „barnes“, su 

traktorium, kaina — $ 32.000.
$ 5.000 — cash, 100 akrų, 30 — teisė, 4 kilns, didelė barn ir greenhouse, su trak

torium, kaina — $ 34.000.
$ 6.000 — cash, 100 akrų, 32 — teisė, 4 kilns, dviguba daržinė, greenhouse, kaina 

— $ 37.000.
$ 8.000 — cash, 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.

I DĖMESIO HAMILTONO IR APYLINKĖS LIETUVIA I, X

w Pigiusias ir ekonomiškiausias automobilis Kanados rinkoj e yra —
| CHEVROLET |
ft Žiemos sezonui artinantis, mašinos PAPIGINTOM KAINOM. ft
ft: Dodelis pasirinkimas VARTOTŲ MAŠINŲ ft
ft> 1946 — 1950 m. m. įvairūs modeliai.

Tuoj pat galima gauti 1950 m. NAUJŲ MAŠINŲ 
ft įmokant trečdalį, lengvos išsimokėjimo sąlygos. i)
® Taip parduodami įvairūs na uji ir vartoti yj

| SUNKVEŽIMIAI
ft; Priimami užsakymai 1950 m. CHEVROLET- OLDSMOBILE mašinom. ?
ft! Kreiptis asmneiškai arba paštu. L. MACKEVIČIUS. \
$ 256 WEST AVE. N.
& HAMILTON, Ont.

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 susitarimo, išmokėjimas — % nuo metinių tabako pajamų.
J. W. Kociuk,

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

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS I

iC7......—------ -- įęM.'==*3t- =įg=
Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1062 Rjverview Ave.. Verdun, Montreal,
TR 2050, priima pataisymams įvairius
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai
mesnės, kaip kitur. Už pataisymus

Kreiptis vakarais po 6.30 vai

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

Quew Tel. 
laikrodžius.
Kainos že- 
garantuoja.

MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA 
ASTRAUSKIENĖ ANASTAZIJA. 
Siuvu sukneles, kostiumus ir paltus.

47 Galley Av. Toronto. Tel. LA 6338

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

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

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

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

Telefonas: ME 8522.

į

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

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

MES SUTEIKIAME JUMS

TEISINE - KALBINE PAGALBA
J U N A Valet Service

SAV. A. JURGUTIS ir P. NARBUTAS.
Valome, taisome,ir dažomevyriškus ir moteriškus 
bus. Be to, valome vestuvines suknias, langų užuolai- ) 

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

sąžiningai.
210 Dorchester St. W., Montreal. Tel. LA 2958. |

ru-

Tvarkome imigrac'jos, pilietybės, palik’mų bylas; su 
darome daibo, buto garantijas, dokumentus, patvirtin
tus vertimus; tarpininkaujame nuosavybę perkant, par 
duodant; atstovaujame įmonėse, įstaigose; teikiame viso
keriopą informaciją; giname Kanados ir kitų kraštų lie
tuvių interesus. Jums patarnavimus atlieka teisininką* 
ir kalbininkai, studijavę An etikos bei Europos univer
sitetuose.

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

Penki aukštai baldų ir elektrinių reikmenų. 2 
Visi jūsų namų reikmenys. §

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

kai ir yra krautuvėje kasdien.
TEL. LA 8621. 4

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

DĖMESIO
Villasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme.
Prekyba ir pataisymai.

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

A. BERESNEVIČIUS I
Priimu vyrų bei moterų rū bų užsakymus iš savo ir K 

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

4298 St. Lawrence Blvd. Tel. HA 6305. s

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 020f_____

TEL. FI. 2682 |

| Marche BOULEVARD Market I
SAV. PAUL GUDAS,

MĖSA, ALUS, GROSETERIJA, DARŽOVES. 1

6033 Monk Blvd., VILLE EMARD, Montreal. į

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

SOTUS ALKANAM PADEK
A’P OVERSEAS, INC., 2214 \V 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

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
2 sv. sūrio 40% rieb.

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. kiaulinių tau

kų ................. $ 5.50

" 1 ... —"sur ujsbm.t 'sm11 „ i r- ■

C. 15sv. kiaulinių tau
kų ...$ 7.40

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

Siuntinys Nr. 30
A. 5 sv. deg. kavos $ 6.40
B. fi 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 
L' 5 sv. margarino $ 3.70
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00
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MOWT {REAL
VISŲ MONTREALIO

Beveik metus laiko užtrukęs 
Montrealio lietuvių namų sta
tybos organizavimo reikalas ei 
na prie galo. Tik dar truputį 
pastangų, tikro patriotiško rei
kalo supratimo, ir tikslas bus 
atsiektas.

Tuo reikalu lapkričio mėn. 
17 d. susirinkę visų didžiųjų 
organizacijų atstovai — L. Bal 
žaras (KLS Montrealio sk.), 
Tėvas J. Kubilius (Aušros Vai 
tų parapijos klebonas), G. Ruk 
šėnas (KLCT ir „NL“). K. 
Toliušis (Montrealio ateitinin
kų), J. Staniulis (Montrealio 
L. Darbininkų D-jos), J. Ne- 
vardauskas (Rašytojų d-jos), 
Vyt. Čėsna (Studentų Sąmbū- 
rio), ir trys Namų Statymo Ko 
miteto atstovai — J. Lejknic- 
kas, A. Ališauskas ir J. Paro
jus, — nutarė lapkričio 26 d. 
šaukti visuotinį lietuvių susi
rinkimą.

Susirinkimas įvyks lapkri
čio 26 d. tuoj po pamaldų Auš
ros Vartų Parapijos salėje. 
Platų pranešimą padarys vi
siems lietuviams gerai pažįsta
mas, daug pastangų tam reika
lui padėjęs J. Leknickas. Tech 
niškais klausimais kalbės namų 
projektą paruošęs inž. Antanas 
Kizys.

Lai nelięįka nė vieno geros 
valios lietuvio, nenųvykusio į 
taip visiems svarbų susirinki
mą. Montrealio Lietuvių Na
mai — Tautos Namai — visų 
mūsų namai. Čia kiekvienas ras 
tai, ko jie norės: — motinos ga 
lės palikti savo vaikučius nu
matomame steigti vaikų darže
lyje, jaunimas — mokyklą, bi
blioteką, žaidimų, šokių salę. 
Čia kiekvienas tautietis jausis 
savo paties namuose. Statyki
me juos tojkiu užsidegimu ir 
meile, kaip dar Nepriklausomo 
je Lietuvoje Tautos šventovę 
— Prisikėlimo bažnyčią.

Lai nelieka nė vieno šį sek
madienį namuose, nenuvyku- 
sio tenai, kur kiekvieno nuo
monė bus labai svarbi ir lai ne
lieka nė vieno, nepridėjusio sa
vo plytos prie Montrealio Lie
tuvių Namų statymo.

Šio gražaus sumanymo ini
ciatoriai yra beveik visi senieji 
lietuviai: L. Gudas, J. Kupre
vičius, A. Matulis, K. Radze
vičius, Kl. Rokas, J. Leknic
kas, p. Ališauskas, J. Vilimas, 
I. Salala, J. Patapas, J. Balta
kis, J. Kanapeckas, K. Kažu- 
kauskas, P. Palubinskas, p. Va 
linta ir kiti. Didelė jiems gar
bė. Jų sumanymas tikrai ver
tas didžiausio dėmesio visų 
montrealiečių ir visų Kanados 
lietuvių. Jų sumanymo, inicia
tyvos dėka lietuviai sukrunta 
visoje Kanadoje ir pradeda kur 
ti lietuvių namus — lietuvių 
kultūros židinius. V. Č.
AKADEMINIO SAMBŪRIO 

NARIAMS
Lapkričio 24 d. 8 vai. v. 

punktualiai, Skautų būkle, 3703 
De Bullion St., (prie Pine Avė, 
t--—H M. ' X ~~J

IŠNUOMOJAMAS 
vienai arba dviem moterims — 
mergaitėms, kambarys su teise 
naudotis virtuve. Teirautis te 

lefonu: HE 0473.

Su

LIETUVIŲ DĖMESIUI, 
ne De Montigny, kaip anksčiau 
buvo skelbta), šaukiamas vi
suotinis narių susirinkimas. 
Programoje valdybos rinkimai 
ir kiti reikalai. Po susirinki
mo linksmas pobūvis. Studen
tai, abiturientai ir studijas bai
gusieji kviečiami susirinkime 
taip pat dalyvauti. . .Valdyba.

KLB — LOK POSĖDIS 
šaukiamas šį penktadien), lap
kričio 24 d., 8 vai. vakaro punk 
tualiai ,,NL‘ ‘ redakcijoje.

Prezidiumas.
SKAUTŲ-ČIŲ TĖVŲ - RĖ

MĖJŲ DĖMESIUI 
pranešama, kad lapkr. 26 d., 
3 vai. 30 min. skautų būkle, 
3703 De Bu llion, Montrealio 
skaučių vietininkija ir skautų 
tuntas rengia arbatėlę ir nuošir 
džiai kviečia visus skautų-čių 
tėvus ir rėmėjus dalyvauti.

KUN. S. KULBIS 
jau sugrįžo į Montrealį, aplan
kęs mažąsias Kanados vakarų 
lietuvių kolonijas. Kelionėje 
išbuvo pustrečio mėnesio.

MONTREALY LANKĖSI
Daktarai pp. Vita Žilinskaitė 

Vileišienė ir Petras Vileišis, 
šeštadienį ir sekmadienį lankė
si Montrealy ir matėsi su dau
geliu lietuvių.

SLA MĖNESINIS 
SUSIRINKIMAS

Apsidraudimo draugijos
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je — SLA (kurio prašoma ne- , 
painioti su LAS (Lietuvių At- , 
gimimo Sąjūdis) Montrealio , 
123 (kuopos mėnesinis susirin- ; 
kimas įvyks šį sekmadienį, lap
kričio 26 d., tuoj po pamaldų, 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Nariai prašomi apsimokėti na
rio mokesčius.

LAS KONCERTAS — 
VAKARAS

Lapkričio 18 d. Verdune Ru 
tūlio klube buvo Lietuvos At
gimimo Sąjūdžio koncertas, ku 
ris gražiai praėjo. Koncerte atsi 
lankė LAS vicepirm. ir „L. Lie 
tuvos“ red. p. S. Jakubickas, 
iš Toron|to.
EZBIETIEČIŲ SUKAKTU

VIŲ VAKARIENĖ
Šv. Elzbietos pašalpinė drau 

gija lapkričio 19 d. minėjo 30 
metų sukaktuves. Ta proga su 
ruoštoji šv. Kazimiero pa
rapijos salėj vakarienė buvo 
labai iškilminga ir graži. Joje 
dalyvavo daug žmonių (apie 
400), kurių daugelis buvo se
niau atvykusių ir apie pusę 
naujai atvykusių. Vakarienė bu 
vo puiki, gera loterija ir paskui 
šokiai, trukę ligi 10 vai. vaka
ro.

Draugijos pirm-kė p. Mo
tuzienė pasakoja, kad pradžio
je draugija buvusi nedidelė, 
bet dabar turinti jau apie 100 
narių. Per mėnesį narės moka 
25 et. Mirus moteriai vyras 
gauna 50 dol., o mirus vyrui 
moteris gauna 25 doll, pašal
pos. Bet apie draugiją bus pa
rašyta plačiau kiek vėliau.

MIRĖ LIETUVIAI.
Lapkričio 2 d. Montrealy 

mirė J. Jonikis, kilęs iš Var-

Padėkos vakaro prasme
tiems mūsų tautiečiams mūsų 
tautiečiams pagerbti, 'kurie bet 
kokiu būdu yra prisidėję prie 
naujųjų mūsų ateivių įsikūri
mo Kanadoje. Šio padėkos 
vakaro rengėjas yra Apylin
kės komitetas, bet kvietėjai į 
šį vakarą yra visi tie, kurie jau
čia pareigą padėkot už teiktą 
paramą bei ištiestą brolišką pa
galbos ranką.

Rengėjai ši savo pusės yra 
pasiryžę padaryt viską, kad 
vakaras visiems suteiktų malo
numą ir širdingą unotaiką.

Todėl patartina tiems, kurie 
nori savo geradarius pakviesti, 
pakvietimais apsirūpinti iš 
anksto. Nepasitikėkit, kad 
/kvietimą bus galima gauti prie 
įėjimo. Vakaro dalyvius links
mins „Lituanica“ (brol. La
pinų) orkestras. O kadangi 
tai yra paskutinis šeštadienis 
prieš adventą, tai yra ir graži 
proga jaunimui pasišokti. Be 
rūpestingai paruoštų užkan
džių bus kieti ir minkšti gėri
mai ir tt.

Vakaro pradžia 7 vai. 30 m.
— pabaiga 12 vai. Prašoma ne 
sivėlinti.

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 J. Pakulį, 1078 — 
Osborne Avė., Verdune.

6. Pas Angeliką Sungailie- 
nę — 3582 Joseph St., Verdun, 
telef. TR 0870;

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

Kanados lietuvių tarpe jau iš 
seniau yra gražus paprtoys įvai 
nomis progomis ruošti pager
bimo vakarienes savo artimie
siems bei lietuviškai visuome
nei vienaip ar kitaip pasidarba
vusiems asmenims. Ypačiai 
skaitlingi ir gražūs pagerbimai 
yra suruošiami visuomenės dar 
buotojams. Į tokius parengi
mus susirenka visi tautiečiai be 
politinių ir grupinių skirtumų. 
Svarbu yra pagerbti asmuo, ku 
rio garbei paruošimas rengia
mas. Kaip pavyzdį galima pri 
siminti parengimus visuomeni
ninkų pp. Juškevičių ir p. Ar- 
lausjkaitės garbei.

Bet kiek yra tokių nusipel- 
nusių asmenų ypač mūsų nau
jųjų ateivių atžvilgiu! Vieni jų 
už savo sunkiai uždirbtus dole
rius siuntė siuntinius esant 
jiems dar Europoje — tremty, 
kiti padėjo atvykti į šį kraštą, 
treti atskubėjo į pagalbą, žen
giant pirmuosius žingsnius Ka
nadoje. Jie tai darė ne dėl rek
lamos, bet iš tikrai nuoširdžios 
lietuviškos širdies, norėdami 
padėt savo broliams, esan
tiems varge. Naujieji Kanados 
ateiviai — lietuviai to niekad 
neužmirš. Jų nevienas jau se
niai sielojas, kaip savo dėkin
gumą savo geradariams išreikš 
ti. Turimi ištekliai neleidžia 
surengti išklimingų poikylių su 
sidabro ir kristalo dovanoms:, 
nes neretas jų dar ir šiandien 
tebenešioja iš UNRR'OS ar 
BALF'o gautus paltus. Juk 
naujame krašte gyvenimą rei
kia pradėti iš naujo, o kiekvie
no darbo pradžia sunki.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Montrealio apylinkės L. 
O. Komitetas, puikiai supras
damas tų savo tautiečių padėtį, 
nori ateiti jiems į pagalbą. Tam 
tikslui gruodžio 2 d. Aušros 
Vartų parapijos salėse — 377 
Willibrord Ave., Verdun, ruo
šia padėkos vakarą visiems

D. L. K. VY TAUTO KLUBAS

kiekvieno šeštadienio vakarą ruošia
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Jungtinis kanadiečių komite 
tas, atstovaująs baltgudžius, 
estus, kazokus, kroatus, lat
vius lietuvius, rumunus, slo
vakus, ukrainiečius ir vengrus, 
lapkričio 26 d. 7 vai. vak. To
ronte, Massey FĮall rengia 
prieš sovietų-rusų imperializ
mą mitingą, kuriame dviem di
desnėm kalbom bus išryškinta 
bolševizmas kaip rusų imperia
lizmo forma ir sovietų - rusų 
vergų imperijos panaikinimas, 
suteikiant pavergtoms tautoms 
laisvę. Po to seks tautų atsto
vų trumpos kalbos, svečių kal
bos ir rezoliucijos. Numatoma, 
kad mitinge dalyvaus aukšti 
Kanados vyriausybės asmenys.

Prašoma kuo skaitlingiau
siai dalyvauti, parodyti pasau
liui savo nusistatymą .

Apie mitingą Toronto mies
te paskleista anglų kalba spaus 
dinti atsišaukimai.

TORONTIŠKIAI!
Lapkričio 25 d. nuo 4 — 7 

vai. ir tuo pat laiku gruodžio

ANTIBOLŠEVIKINIS MITINGAS
2 d. parapijos salėje M. L. Bi
čiulių dr-ja priiminės Vokieti
joj likusiems vargstantiems lie 
tuviams sušelpti rūbus ir apa
vą..

Savo auka pagelbėk vargs
tančiam broliui!

LAS VAKARAS — 
BANKIETAS

Lapkričio 25 d. 7 vai. vaka
ro, 297 College Str. UN H 
salėje įvyksta Lietuvos Atgi
mimo Sąjųdžio Kanados Vie- 
tininkijos Valdybos ruošiamas 
labai puošnu vakaras — hankie 
tas su menine dalimi, gražia 
muzika, loterija.

Dvi valandas prieš prasi
dedant vakro programą, tai 
y. 5 vai. įvyksta LAS Vyr. 
Valdybos pirmininko Stepo 
Vykinti 25 metų visuomeninio 
ir žurnalistinio darbo iškilmin
gas paminėjimas ir aptariami 
kiti aktualūs organizaciniai rei 
kalai. Visi LAS Toronto Sky 
LAS Toronto Skyr. Valdyba.

IŠNUOMOJAMAS
kambarys dviem arba vienam 
asmeniui naujųjų ateivių šei
moje, su teise naudotis virtu
ve ir (kitais patogumais. Tei
rautis: 1'269 Osborne Avė, Ver 
dun, kasdien po 6 vai. vakaro.

PARDUODAMI NAMAI
Gera proga lietuviams įsigyti 
didelius gerame stovy namus: 
9009 Detek St., Tetrultwille, 
Montreal 5. Namų dydis: 26X 
46, trims šeimoms; apačioje 7 
ruimai, viršuje po 4 ruimus; 
nuomos gaunama 100 dol. per 
mėn.; šalia du lotai pilnai ap
mokėti. Kaina: $ 12.500,—. 
Plačią informaciją teikia F. D., 
. . . .2527 Blwrd Bernard.. .

PARDUODAMAS 
namas už $ 3.600.— arti prie 
upės, netoli nuo mokyklų, pu
sė valandos nuo miesto centro. 

Kreiptis 7 vai. vakaro.
TEL. HO 4290

LVLS CK pavedus, malo
niai prašau visus Kanadoje ap
sigyvenusius Lietuvos Valstie
čiu Liaudininkų Sąjungos na
rius bei organizacijos dalyvius, 
o taipgi prijaučiančius bei no
rinčius būti šios organizacijos 
nariais, skubiai prisiųsti savo 
adresus šiuo adresu: Juozas 
Juodviršis, P. O. Box 6034,

DAR NEVĖLU
Kasmet prieš Šventes būna 

labai apkrautas visoks transpor 
tas ir dėl tos priežasties siun
tinių pristatymas keliomis die
nomis būna lėtesnis. Tad, kad 
to neatsitiktų, dabar yra pats

f: laikas užsakyti kalėdinius mais 
Lt to siuntinius. Mūsų siuntiniai

yra pristatomi iš Europoje 
esančių sandėlių, kas duoda 
gtlimybę greitai išpildyti gau
namus užsakymus. Siuntinius 
prašome pasirinkti iš šiame 
laikrašty talpinamo mūsų 
Bendrovės AID OVERSEAS, 
Ine., 2244 W. 23 Pl., Chicago 
8, Ill. skelbimo.

Ta pačia proga pranešame, 
kad mūsų visi siuntiniai yra 
pilnai apdrausti nuo dingimų 
/(pilnas draudimas), — dėl to 
prašome drąsiai naudotis mūsų 
patarnavimais.

Siųskime reikalingiems mais 
tą — geriau pažiam siųsti, nei 
būti laukiančiu atsiunčiant.

Aid Overseas, Inc. 
2244 W. 23 PL, Chicago 8, Ill.

( S O K I U S
H puikioje lietuviškoje salėje prie geros muzikos. Maloniai T 
! kviečiami visi lietuviai jaukiai ir linksmai praleisti laiką

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

ir senasis pirmininkas susirinki 
mo vienbalsiai išrinktas. To
liau taip pat be konkurencijos 
vienbalsiai išrinkti šie senieji 
pareigūnai: M. Mašnickas — 
iždininkas, J. Ambrazas — Še
rų sekretorius, L. Gudas—Pa- 
šalpinės D-jos vyrų skyriaus 
sekretorius, O. Vilkaiti^nė — 
moterų skyraius sekretore. Ki
toms pareigoms yra išstatyti 
šie kandidatai: Vicepirm. — 
Wm. Naujokaitis (sen.) ir Jo
nas Vanagas (nauj.)j Sekreto
riaus — G. Rukšėnas (sen.) ir 
Jonas Adamonis (nauj., prie 
J. Vilkaičio buvęs sekreto 
rius), baro sekretoriaus — Bi
rutė M. Dicaire (sen.) ir Jo
nas Jurkevičius (nauj., dabar
tinis Board Direktorius). Į Bo 
ard direktorius išsirikiavo šie 
kandidatai: J. Šarkis (nauj., bu 
vęs pirm.), W. Kiškis (sen.), 
C. Ambrazas (kult. dab. ved.), 
P. Petronis (nauj.), J. Silickas 
(nauj.), Ig. Skikas (nauj.), C. 
Juška (sen.), Naginionis 
;(nai4j.)|, A. Graibus / (sen.), 

Macelis (nauj), J. Gričkūnas 
((nauj.). Revizijos komisijon 
kandiduoja: V. Zuperka (sen), 
P. Botyrius (sen.), Valiulis 
(nauj.) ir Petrauskas (nauj., 
dabartinis Sūnų ir Dukterų 
Pas. D-jos pirmininkas).

Kaip jau šio klubo susirinki
muose įprasta, „progresyvieji" 
visada stengiasi pademonstruo 
ti savo veiklumą. Neapsiėjo ir 
šį kartą be ylų kaišiojimo iš 
maišo, bet tuo nieko nepešę 
Valdybos rinkimai paskirti 
gruodžio 10 d.

g ir kiti Montrealio unijos parei 
K gūnai; taip pat dalyvavo atsto- 
M vas iš unijos centro vadovybės 
M — Amerikoje.

Montrealio unijos valdyto
ji jas — Reiff, gana išsamiai nu- 
• švietė visus vartotus susitari- 
j mui būdus, ir jei nepasiseks iš- 
1 lyginti bent 10 centų už va
lį landą pakėlimo, žadėjo darbi

ninkams leisti susirinkti strei
ko- mitingui.

Šio mėn. 15 d. šios unijos 
242 lokalas, (kuriame priklau
so lietuviai, lenkai, Ukrainai ir 
kitos mažumos) turėjo savo 
narių šlisirinkimą, kuriame per 
rinko valdomuosius organus, 

Iš lietuvių išrinkti šie asme
nys: Lokalo p-ku J. Telenis, 
sekretorium J. Petrauskas, ir 
nariais J. Russel, Pr. Paukštai- 
tis, J. Vilkelis, Iz. KrikšČiokai- 
tis ir Kaz. Gudžiūnas, atsto
vais prie unijos (Joint Board) 
J. Telenis ir J. Vilkelis.
DLK VYTAUTO KLUBO 

SUSIRINKIMAS.
Lapkričio 19 d. įvyko dide

liu susidomėjimu lauktasis DL 
K Vytauto klubo šėrininkų su
sirinkimas, sulaukęs per 200 na 
rių.

Bėne svarbiausias dienotvar- 
ateinančių 

metų Valdybos ir Board Direk 
torių nominacija. Į pirminin
kus buvo pasiūlyti net aštuoni 
kandidatai su senuoju pirmi
ninku Domininku Norkeliūnu 
pryšakyje. Tačiau, matydami 
kandidatuojant D. Norkeliūną, 
visi savo kandidatūras atsiėmė

nė, kunigai Kubilius ir Bobi- 
nas ir p. Daukša.

MONTREALIO AMALGA- 
MEITIEČIAI PASIRUOŠĘ 

STREIKUOTI
Vyriškus drabužius dirban

čiųjų darbininkų Unijo vadina
si — Amalgamated Clothing 
Workers of America, kuri pri
klauso Industrinių Organizaci
jų Kongresui (CJO) Ameriko
je.

Šiais metais, kaip tik pradė
jus pragyvenimo kainoms kilti, 
Ten darbininkams primokama 
12,5 et. už valandą, kas Kana- 

Arkivyskupas Leger. doje dar yra tarimosi formoje.
Iki lapkričio 14 d. iš darbda 

vių pusės buvo pasiūlytas pa
kėlimas tik 7 centais už valan
dą, todėl tą pačią dieną po pie
tų 2 vai. 30 min. sustojo dirbę (kės punktas buvo 
visi Montrealio darbininkai, ku 
rie dirba šios unijos kontro
liuojančiose darbovietėse, ir 
tuč-tuojau rinkosi į nustatytą 
vietovę — didžiulę salę—1182 
St. Laurent str. Per 2.000 žmo 
nių miniai kalbėjo unijos 
(Joint Board) valdytojas Reiff,

laukio k. ir vai., į Kanadą at
vykęs po 1 Pasaul. karo. Ve
lionis paliko žmoną Mariją ir 
dukrelę Onutę.

Taip gi mirė Magdalena Kri 
kščiūnienė, kilusi iš Šunskų 
vai.; į Kanadą atvykusi po I 
Pas. karo. Teesie jiems leng
vo Kanados žemė.

ATEIVIAMS PADĖTI 
KOMITETAS

Šiomis dienomis senųjų ka
nadiečių iniciatyva Montrealy 
suorganizuotas naujiems atei
viams padėti komitetas, kurio 
įkūrimą pašventino J. E. Mont 
realio ' ~ .
Komiteto įkūrime dalyvavo vi
sų Montrealy seančių tautybių 
atstovai. Lietuviams atstova
vo KLCT pirm. P. Juškevičie-

SPECIALIAI KALĖDOMS IR NAUJIEMS METAMS

Birute DODONAITĖ - DODON
PUSMETINES ŠUKUOSENAS DARO ŽYMIAI

PAPIGINTA KAINA:
Kas kainavo 15 dol. — dabar tik 12.75.
Kas kainavo 12.50 — dabar tik 9.00.
Kas kainavo 10 dol. — dabar tik 8.00.
O plaukų plovimas — nemokamai.

DARBAS GARANTUOTAS.
Užsakymai kasdien nuo 9 vai. r. iki 7 v. v.

2521 Central St., Montreal, Telef.: FI 0208.

ČIURLIONIO" ANSAMBLIO
■-♦/K

Gruodžio mėn. 2 d. Hamiltono Liet. Kat. Mot. gražiai a 
išpuoštoj „Dainavos“ salėje 469 Bay St. N. ruošia

ŠOKIŲ VAKARĄ J
SU PAĮVAIRINIMAIS*

Gros gera kapela. Bufetas su stipriais ir minkštais gė- * 
rimais. Pradžia 8 vai.

Hamiltono ir apylinkių lietuviai maloniai kviečiami da- 
lytauti.

Pelnas skiriamas sanatorijoje gulintiems lietuviams. 4

KONCERTAS
įvyįksta gruodžio 2 d., šeštadienį, 8.15 vai. didžiausioje Toronto salėje 

MASSEY HALL (Shuter g., iš Joung, prie Q ueen).
NAUJA PROGRAMA.

Kviečiami Toronto ir apylinkių lietuviai atsilankyti su savo artimaisiais kanadiečiais. 
Bilietai po 1 — 1,5 — 2 dol. parduodami visuose Toronto
Massey Hall kasoje nuo 30 d. lapkr. 10 — 5 vai. P. M. Hamiltone pas Mr. Vyš
niauską, 36 Emerald Nord., Tel. 83663. ir pas Mr. Gumbelcvičių 51 Robinson 3-6594. 
Prašoma bilietus įsigyti iš anksto. Po koncerto bus čiurlioniečių priėmimas — va
karienė 384 Young Str. Charles restorane, su. minkštais ir (kietais gėrimais. Vakarie
nei užsirašoma „Baltic" restorane 870 Dundas, PL 7060. Vietos ribotos.

„Verslo“ Valdyba.

lietuvių restoranuose, o
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