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Kinijos komunistai Korėjoje 
pradėjo Trečią pasaulinį karą

DU RIMTAI TŪKSTANČIŲ KINŲ PUOLA JTO JĖGAS. į KORĖJĄ ŽYGIUOJA DAR PUSĖ MILIONO KARIŲ. 
MACARTHURAS RAPORTE KONSTATUOJA NAUJĄ AGRESIJĄ

POLITINIS VEIDRODIS F? 
pagal ~

naujausį NEWSWEEK periskopą2x<
Br, Aušrtfas^EEEr- lai

Kinija atsisakytų nuo žygio, 
kurį paruošė Maskva.

— Dėl Kinijos komunistų ag 
resijos karas Korėjoje negali 
greit baigtis, — pareiškė Mac 
Arthuras. Tai paskutinė žinia,

Karas yra didelė nelaimė, ku 
rios niekas nenori, bet Xąras 1 
ateina ir visa žmonija su juo su 
sidurs. Diktatūros be karų ne- i 
gali egzistuoti, o komunistinė : 
diktatūra, dabar vykdoma vi
su žiaurumu ir agresingumu, . 
karą laiko savo egzistencijos ir 
laimėjimų vienintele priemo
ne. Kiekvieno abejojimai, kad 
Trečias Pasaulinis karas jau 
prie vartų, neturi rimto pa
grindo. Būtų malonu apsirikti, 
kad Trečias Pasaulinis karas 
bus bent ne tuojau, o kai ge
riau bus pasiruošta gintis, bet 
nėra tam objektyvių duomenų. ; 
Pagal turimus duomenis, gali
ma sakyti, kad

Trečias Pasaulinis karas 
Korėjoje yra prasidėjęs.

Tą nesunku išskaityti iš JT 
O karo vado Korėjoje gen. 
MacArthuro raporto JTO Sau
gumo Tarybai. Aiškinimas, 
kad Korėjoje dalyvauja savano 
riai buvo tik priedanga. Karo 
vadas teigia, kad Kinija sąmo
ningai pasiruošė pradėti puoli
mą. Kinija telkė saxo kariuo
menę šalčių metui, kada užšals 
upės ir kada aviacijos veikla ne 
turės tokios reikšmės, nes upes 
visur galima bus peržengti le
du.

Be jau veikiančių Korėjoje 
200.000, į Korėją žygiuoja dar 
pusė miliono kinų komunistų 
kariuomenės. Nauja agresija 
yra jvykęs faktas. Kinijos ag
resija Korėjoje prasidėjo anks
čiau todėl, kad JTO jėgos pra
dėjo ofenzyvą ir suardė kom. 
Kinijos planus — juos iššaukė 
stoti karan anksčiau, negu jie 
patys norėjo.

Dėl to JTO Saugumo Ta
ryboje naujas susirūpini

mas.
JAV atstovas Austinas ap

kaltino Ikom. Kinijos delegaci
ją, kad jos iškelti Formozos — 
Taivanio klausimai yra nieku 
nesuderinti su oficialiomis kal
bomis apie taiką. Komunistine 
Kinija pradėjo naują agresiją. 
Todėl ir Formozos klausimas, 
nors formaliai atrodo atskiras 
nuo Korėjos, tačiau esmėje vie 
nas. Jis liečia karo ar taikos 
klausimą. Kinijos delegacija 
turi atsakyti į klausimą, ar ko 
munistinė Kinija sulaikys agre 
siją, ar ją tęs?

Taip klausimus pastatė JAV 
atstovas Saugumo Taryboje. 
Dauguma balsų lapkričio 28 d. 
ST nutarė sujungti Korėjos ir 
Formozos klausimus į vieną ir 
jj svarstyti.

Dabar beliko tiktai vienas 
klausimas :

ar komunistinė Kinija pa
klausys JTO ir sulaikys 

agresiją,
ar karas Korėjoje pereina į ________ ________________
naują fazę — Trečio Pasauli- nimuisi nuo Maskvos, savo kai 
nio karo fazę? Tuo tarpu nė-bos pradžioje Lietuvą paminė- 
ra jofkių duomenų, kad kom. jo kaip pirmąją sovietų* grobo-

kurią visa žmonija kartoja. Ka- šo leisti naudoti visus ginklus 
daugi Korėjoje kom. kinai pa
darė naują agresiją, tai Mac 
Arthuras sako, jog jo vadovy
bė įgauna naują pobūdį. Jis pra 
jąją agresiją. Kovos vyksta.

Korėjos karo krize
Karas Korėjoje persivertė. 

Kai daugely vietų JTO jėgos 
buvo pasiekusios Mandžiūrijos 
sieną ir beliko tiktai išvalyti 
kiaštas nuo visokių likučių, į 
>karą įsimaišė Kinijos komu
nistai.

Naujausiomis žiniomis, Ko
rėjoje jau kariauja per 200.000 
kinų, kuriuos pasiuntė Kinijos 
komunistai. Pridėjus prie to 
Korėjos komunistus, susidaro 
apie 300.000 žmonių jėga, ku
ri puola Korėjos respublikos ir 
JTO jėgas, nesiekiančias nė 
100.000 vyrų.

Komunistinei Kinijai pradė
jus Korėjoje karą, JTO jėgos 
turėjo atsitraukti nuo Mandžiū 
rijos sienos apie 30—80 mylių, 
o kai kur per frontą prasiveržę 
kinai supa JTO jėgas. Tokios 
paskutinės žinios. Dėl to Ko
rėjoje didelė krizė. Karo va
das Mac Arthuras dėl to JTO 
prašė leisti bombarduoti viso
mis priemonėmis, kokias tiktai 
turi. Nors JAV priemonių tu
ri, bet galima spėti, kad čia ei
na kalba ir apie atomo energi
ją.

Kinijos delegacija JTO pa
reiškė, kad Kinija savo jėgų ne 
atitrauks, todėl konstatuojama,

kad Korėjoje komunistinė Ki
nija pradėjo Trečią Pasaulinę 
karą. Anot gen. MacArthuro, 
šio karo vedimas išeina iš jo 
kompetencijos ribų, nes dėl jo 
turi pasisakyti JTO ir atskirų 
valstybių vyriausybės.

Galima dar pastebėti, kad Ki 
nija, padariusi jau vieną „azia 
tiš^cą“ klastą — pasiuntusi su 
balta vėliava savo „parlamenta 
rus", kurie prašė amerikiečius 
kinų nebombarduoti, tuo pačiu 
metu padarė apsupimą, dabar, 
kaip praneša radijas, Jkombi- 
nuoja antrą klastą — Kinija 
koncentruoja savo uostuose 
laivyną ir, matyti, ruošiasi pa
daryti JTO jėgų užnugaryje 
desantą, kuris atkirstų joms 
pasitraukimą. žodžiu, Ki
nijos komunistams pradėjus ka 
ra, Korėjoje susidarė didelė kri 
zė, kurios taikus išsprendimas 
tuo tarpu nenumatomas. Todėl 
tenka konstatuoti naują įside
gančio Trečio Pasaulinio karo 
fazę.

Tibeto ir Indokinijos karų 
klausimai, naujos Korėjos kri
zes akivaizodje, tėra tiktai de
talės. Tibete padėtis dar nėra 
visai paaiškėjusi, o Indokinijo
je Kinijos komunistai tęsia nau

ir bombarduoti Mandžiūriją. 
Įvykiai rutuliuojasi labai greit.

Maskva žino, kad laikas dir
ba jos nenaudai, nes visas pa
saulis, matydamas augantį Ru 
sijos imperializmo ir agresijos 
pavojų, ruošiasi gintis. Mask
va todėl, kaip ir pradėjusi karą 
ant demokratinių valstybių vėl 
užsiundė totalistines diktatū
ras — Korėjos ir Kinijos komu 
nistinįes diktatūras. Pasikui 
Maskva tikisi pasinaudoti de 
mokrtinių valstybių nusilpimu 
ir laimėti paskutinį mūšį. .

Nėra nė mažiausių duomenų, 
kad karas būtų galima sulai
kyti.

Ar tai JT pergalė?
Apie tai nebuvę skelbiama, 

bet paslaptingas raudonųjų ki
niečių atsitraukimas iš Korėjos 
jvykęs kaip tik po 48 vai., kai 
Trigve Lie telegrafavęs į Pe- 
kingą, kad JT užtikrina, kad 
Mandžiūnjos siena nebūsianti 
pažeista.

Ar prancūzai to nori?
Dabar yra^peveik tikra, kad 

jeigu prancūzai sutiktų, sekan
čių metų JT pilnaties susirin
kimas tikriausiai vyktų Pary
žiuje. Bėda, kad jie nesutinka, 
skaičiuodami, kad Palais de 
Chaillot remontas ir pertaisy
mas būtų daug brangesnis, ne-

VLIK-as prašo JTO
TIRTI GENOCIDĄ LIETUVOJE

Amerikos Balsas praneša, 
kad VLIKo pirmininįkas krei
pėsi į Jungtinių Tautų Organi
zacijos pilnaties posėdžių pir
mininką raštu, kuriame prašo 
JTO sudaryti komisiją tirti so
vietinį Genocidą Lietuvoje, iš 
kurios sovietinis okupantas iš
vežė į Sibirą apfe pusę miliono 
lietuvių.

VLIKO PIRMININKO 
PAREIŠKIMAI

Prel. M. Krupavičius patie
kė spaudai pasikalbėjimą, ku
riame konstatuoja, kad tarp 
VLIKo ir Lietuvos diplomati
nių pasiuntinių „jokių ginčų 
nebuvo ir nfėra“; su p. Lozo
raičiu dėl bendradarbiavimo

„susitarta, bet nepasirašyta“ su 
tartis; nei VLIKas, nei Vyk
domoji Taryba „pasiskelbti eg 
žilinę vyriausybe nėra tarę", 
„tam teisę VLIKas turi“, „ta
tai ir diplomatai jam yra pri
pažinę' ‘; esminio skirtumo 
tarp VLIKo ir egzilinės vyriau 
sybės M. Krupavičius nematąs; 
jis spėja, kad ta prasme JAV 
pasisakęs ir V. Sidzikauskas. 
VLIKas, pirmininko žodžiais, 
„nusistatęs likti Europoje, ar
čiau Lietuvos“.

— Amerikos „progresyvių
jų“ ‘ partijos (komunistų) ats
tovas Rogge, vadinamame „tai 
kos kongrese“ Varšuvoje pa
reiškė, kad sovietai yrą Korė
jos agresoriai, o „kongresas'‘

į

Vokiečiai prisipažįsta klydę dėl Lietuvos
MŪSŲ KORESPONDENTO ORO PAŠTU 

niškumo auką per pastarąjį 
dešimtmetį. Nors ne visi vokie 
čiai sutaria su kancleriu dėl rei 
kalo vokiečiams ginkluotis, 
nors paskutiniai Wufr/tmbergo 
ir Hasseno seimelių rinkimai 
davė laimėjimą kaip tik social
demokratams, kurie sutinka 
Vokietijoje atkurti kariuome
nę tik tam tikromis sąlygomis, 
tačiau yra tikra, kad reiklui pri 
brendus, vokiečiai kariaus. Jie 
negalėtų nekariauti. Reikalui 
pribrendus bus ir ginklų.

Nepaprastas komunistų 
nuotykis.

Minėtuose, seimelių, rinki
muose, komunistai negavo nė 
vieno atstovo (o turėjo dešim
tis). Tikriausia, vietinius ko
munistų vadus pakvies sovietai 
•į Berlyną ir jiems už tą pralai
mėjimą arba galvas nukapos, 
aiba bent į Sibirą išveš (jei tie 
vadeliai bus tokie kvaili ir pa
klus stoti į inkvizicijos tribu
nolą.

Komunistų pralaimėjimas su
■zr dideliu pasitenkinimu sutiktas 

ypač ir tremtinių, tebesančių 
Vokietijoje.

Emigracija vėžio žingsniu.

Vikiečiai, nors ir pavėluotai, 
prisipažįsta, kad Lietuvos ir ki 
tų Rytų tautų simpatijos netu
rėję dėl savo pačių kaltės. Ne
seniai leidykloje „Atheneum“, 
išleista knyga „Zwischen Hit
ler und Stalin“:, kurios auto
rius senas vokiečių užsienio po 
litikos darbuotojas Dr. Peter 
Kleist. (Kaip Jūsų korespon- 
dnetas atsimena, Dr. Kleist ka
ro metu buvo žymus Rozenber 
go „Rytų ministerijos“ valdi
ninkas). Dr. Kleist savo kny
goje platokai išdėsto vokiečių 
klaidas, kurių dėka lietuviai ir 
kitos Rytų tautos jjepasidarė 
ir negalėjo pasidaryti vokiečių 
draugais. Prisipažinimai geri, 
tik truputį pavėluoti.

Lietuva pirmoji auka.
Vokietijos kancleris

Adenaueris, neseniai per visas 
radio stotis kalbėdamas į vo
kiečius ir ragindmas burtis gy-

Dr.

Komunistai spaudžia lietuvius
PRANEŠIMAS Iš BERLYNO

tus ten ir atgal) iš vienų karei 
vinių į kitas per purvą ir lietų 
kelis kilometrus vaikščioti vai 
gyti. Dėl to perkėlifno labai su 
sitrukdė ir emigraciniai trans
portai.. Lietuvių dabar jau la
bai mažai emigruoja.

Lietuvis — policijos šefas.
Didžiulio emigracinio centro 

Liudwigsburge policijos šefu 
paskirtas lietuvis. Dirba ir ad 
ministracijoje ir kitas lietuvis.

H. J. J.
MASKVA BŪTŲ 

ATSAKINGA
Henry A. Byroade, vokie

čių skyriaus JAV užsienio rei 
kalų ministerijoje vedėjas, rug 
pjūčio 22 dieną davė paaiški
nimų, jog Jungtinės Amerikos 
Valstybės yra nusistačiusios 
komunistų bandymą iš Rytų 
Vokietijos pulti Vakarų Vokie 
tiją laikyti atsakingą Maskvą. 
Toliau paaiškino, jog Korėjos 
atveju tiesioginiai nebuvo ga
lima Maskvą laikyti kaltinin
ke, įkadangi iš Korėjos oficia
liai ji yra atitraukusi savo ka
rines pajėgas. Gi Rytų Vokie 
tijoje sovietų karinės pajėgos 
tebėra ir dėl to iš šios Vokie-

— JAV, DB ir Prancūzijos 
vyriausybės Sov. Rusijai įteikė 
notas dėl bandymo pavergti 
Austriją sovietiniam režimui. 
— sovietų įrankis. Amerikos 
atstovui pritarė D. Britanijos 
n kelių kitų kraštų komunistai.

.— Jugoslavijos profesinės 
sąjungos išstojo iš komunisti
nio profsąjungų internacionalo.

— Kinijos komunistų dele
gaciją JTO pasiaiškinimams su 
daro 9 žmonės, kurie į New 
Yorką atskrido per Maskvą, 
Prahą ir tt.

— Italija susitarė su Jugos 
lavija: Italija išmoka Jugosla
vijai 125 mil. dol. karo repa
racijų, o Jugoslavija atsilygi
na už Italijai priklausančių tur 
tų nacionalizavimą.

— Prancūzų žurnalistas 
Rusei, perėjęs nacių kacetus, da 
bar turi teisine bylą su komu
nistais, jį apkaltinusiais prasi
manymais apie Rusijos kace-» 
tus. Rusei patNke 55 liudinin
kus rusus, perėjusius sovieti
nius kacetus.

gu doleriai, kurie būtų suvilio
ti j Paryžių. Jeigu Prancūzai 
nesutiks, tada 1951 m. sesija 
būsianti vėl N. Yorke, nes ki
tos vietos yra netinkamos.

Prošvaistės iš Korėjos.
Kelionė iš Pusan į Seoul, ku

rios atstumas yru apie 400 km, 
anksčiau trukusi 8 vai., o da
bar, dėl partizanų veklios, tę
siasi 3 dienas. . .

Atvykusioms į Korėją 5000 
turkų karių buvo atiduotas 3 
dienų JAV armijos davinys, 
įie, manydami, kad tai yra vie 
nos dienos užkandis, šią nor
mą suvalgė iš karto. Pasekmė: 
daugybė ligotų turkų.
Nepriklausoma Indo-Kinija?

Karo meto amerikiečių stra
teginės žvalgybos v-kas (OS 
S) gen. maj. William J. Dono
van ragina Vašingtoną pa
spausti Prancūziją, kad ši atsi
sakytų Bao Dai Indo-Kinijoje 
ir sudarytų čiabuvių vyriausy
bę su tokiomis laisvėmis, ko
kias olandai yra suteikę Indo
nezijos respublikai. Donovan 
tiki, kad amerikiečių karinė pa 
rama Indo - Kinijoje nueis nie 
kais, jeigu prancūzai neatsi
trauks vietinės vyriausybės 
naudai. Tarp kita iko, MacArth 
uras privačiai kaltina, kad ne
gabus generalitetas yra svar
biausia prancūzų jpralaimėjimo 
priežastis.

Šnipinėjimo centras
Bangkokas Thailande — Šia 

me tampa pietryčių Azijos Li
sabona, su karo meto neutralu* 
mu ir intrigomis. Thaliando 
vyriausybei nedarant jokių su 
varžymų, Bangkonkas vis lab- 
jau prisipildo ginklų šmugel- 
nnikų, svetimų valstybių šnipų 
ir paslaptingų bankų sąskaitų.

Užsieniuose
„Titoizmas“ vis labjau įsi

vyrauja Italijos komunistų 
sluogsniuose- ir gali suskaldyti 
italų kompartiją. . . Londone 
girdima, kad Nikalojus A. Bul
ganinas perėmė iš Berijos so
vietinės atominės energijos 
kontrolę ir dabar pirmumo ei
lė Politbiure esanti ši: Stali
nas, Molotovas, Melenkovas ir 
Bulganinas. . . Pagal žvalgy
bos pranešimus šią žiemą badu 
galį mirti apie 15 milionų ki
niečių.
Kodėl jis nenueis Tito keliu?

Štai kodėl Kinijos žinovai iš
juokia tuos, kurie tiki, kad 
Mao Tse-tung nueis Tito ke
liu : pagal Maskvos ir Pelkingo 
susitarimą raudonieji kiniečiai 
naudojasi pilna autonomija. Jie 
gali ir seka ne marksistiniu ke
liu žemės ūkyje, nesudarydami 
kolchozų, o palikdami mažus 
ūkius. (Tai klaidingai tvirtina 
ma, kad Mao esąs antras Ti
to). Vidaus reikaluose kinie
čiai uoliai seka Maskvos lini 
ją, siekdami savo tikslų.

Kanada svarsto
Lietuvoj pakeltos baudžiavos 

duoklės
Kiekvienas dirbantis „savo 

noru“ ‘ įsipareigojo išpildyti dvi 
gubas darbo n,ormas. Bau
džiauninkams už antrąją darbo 
normą nemokama.
Baudžiauninkų uždarbį keičia 

užsieny.
Berlyno ryt. sektoriuj „ln- 

turist“ krautuvėse rusai par
davinėja Kauno fabriko „Ramu 
nė“ kakao. 100 gr. pakelis — 
8 markės. Už 8 markes ryt. 
sektoriaus darbininkas dirba 6 
vai. 40 min. Toks pat kiekis ka 
kao vak. sekt eteriuose kainuo

ja 64 pfenigus. Uždarbių dy
dis visur mažne tas pat. V. Ig. 
Vakariniai Brelyno sektoriai

„Rinkimai“ okupuotoj 
Lietuvoj.

Gruodžio 17 d. okupuotoj 
Lietuvoj „šimtas procentų“ 
gyventojų rinks „darbo žmo
nių vietines tarybas“. J Vil
niaus srities „tarybą“ pirmai
siais kandidatais išstatyti „dar 
bo žmonės“ : Stalin’as ir Ma
lenkov ’as.

rinkimų išvakarėse
Peršasi astuonios politinės 

partijos į gruodžio 3 dieną ren-

Emigracinis centras Liud
wigsburge pastaruoju laiku iš
keltas iš Flak kareivinių į Je- 
gerhof ir Luitpold kareivines. 
Perkėlimas buvo, kaip IRO įs
taigoms įprasta, chaotiškas. 
Tūkstančiai emigrantų ištisas 
svaitės turėjo kasdien (tris kar
< ■ W

karną va/k. sektorių valdžią se
kantiems dviems metams. Ko
munistai veda sabotažo propa
gandą. Spekuliacija aiški: kas 
n/ebalsuos, tas yra mūsų.

Dabar miesto valdžią sudaro 
koaliciniai pagrindais krikššio- 
nys, liberalai ir socialdemokra
tai, turį 64 proc. daugumą.

tijos dalies kilus kokiai nors 
provokacijai Vakarų Vokietijos 
atžvilgiu, būtų pakankamas 
pagrindas Maskvą laikyti kal
tininke.

INDOKINIJA BUS VISAI 
SAVARANKIŠKA

Prancūzijos kabinetas nuta
rė Vjetnamą, Laosą ir Kambo 
džą visai padaryti savarankiš
komis valstybėmis.. Tuojau to 
se valstybėse valdžia perduoda 
ma vietos žmonių žinion.

— IRO nustatė, kad dabar 
3.000 gydytojų laukia emigra
cijos daugelis kraštų jų leika- 
lingi. Pav. Pakistanas jau pa
kvietė vieną latvį gydytoją.

KRIZĖS KORĖJOJE KLAUSIMĄ
Kanados ministerių kabine

tas susirinko svarstyti susida
riusios krizės dėl komunistinės 
Kinijos agresijos Korėjoje. Po 
to Kanados atstovas vyksta į J 
TO pilnaties posėdžius, kuriuo 
se bus sprendžiamas tas klau
simas. •

— Šokusi iš sovietinės ats
tovybės JAV Koscnjkina per ra 
diją labai stipriai papasakojo 
apie sovietinį gyvenimą' kurį 
lydi badas skurdas, baisūs per 
sekiojimai už politinius ir reli
ginius įsitikinimus ir baisi mir
tis.

— Neapoliu atplaukė JAV 
tadĮkų transportas Italijai.

— Nauji Kanados ir Olandi 
jos karo daliniai nuvyko į Korė 
ją-

— Anglijos profesinės dar
bininkų sąjungos pasisakė už 
(.komunistų partijos uždarymą, 
nes komunistų partija nėra to
kia politinė partija, kaip kitos, 
bet yra svetimos valstybės or
ganizacija griauti valstybę iš 
vidaus.

— Vilniaus radijas peskel- 
bė, kad ten pakarti 6 „Ameri
kos naudai dirbę šnipai“.
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mielus ir nuoširdžius Bendradarbius ir Skaitytojus maloniai prašo į 1951 metų va
jaus talką. Tenelieka Kanadoje nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų Nepriklausomos 
Lietuvos.
yra bendruomeninis visų Kanados lietuvių laikraštis, nežiūrint jų politinių, reh- 
ginių įr kitokių nusistatymų, todėl ypač brangina visų lietuvių talką, nes tiktai 
bendromis jėgomis galima atsiekti visiems rūpimų ir brangių tikslų, 
tiki, kad visi sąmoningi lietuviai ją skaitys 1951 metais, ypač, kad „Nepriklauso
ma Lietuva“ nuo Naujų Metų padidinama.
kaina metams 4 dol., Australijoje 5 dol., kitur 4,50. Adresas: 3A th Ave, Ville 
Lasalle, Montreal, P. Q. 
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Spaudos vajų pradedant.
Paprastai prieš naujus me

tus, gruodžio mėnesį, pradeda 
mas spaudos vajus. Nors pre 
numerata kinta visus metus, 
bet, laikydamiesi tradicijos, ir 
mes gruodžio mėnesį skelbia
me spaudos platinimo vajų.

Šia proga kreipiamės į visus 
mielus Skaitytojus, Bendradar 
bius ir Platintojus, tikėdamiesi 
iš visų malonaus atsiliepimo ir 
visų bendros talkos, nes Vieny 
bėję — galybė.

Drauge turime padaryti ir 
kažkurių pranešimų ir paaiški
nimų.

Kaip buvome skelbę, ateinan 
tiems metams turėjome duoti 
Antrąjį Kanados lietuvių kalen 
dorių. Atvirai šnekant, 1951 
metų kalendorius jau surink
tas ir paruoštas; ligi Naujųjų 
Metų mes jį būtume jau ir iš- 
siuntinėję. Bet paskutiniu mo 
mentu klausimą persvarstėme 
ir nutarėme neleisti. Ir štai ko 
dėl:

Pirmasis jkalendorius buvo 
naujiena ir buvo aiškiai reika
lingas. Dabar gi, kada ir „T. 
Žiburiai“, keldami prenumera
tos (kainą, taip gi nieko gėrės 
nio nesugalvojo, kaip duoti 
skaitytojams taipgi kalendo
rių, — manome, kad Kanadai 
dviejų kalendorių perdaug. To 
dėl, GG Skaitytojų naudai, nu
tarėme vietoje kalendoriaus 
padidinti „Nepriklausomą Lie
tuvą“ ligi 10-ties puslapių. Kas 
savaitę duosime „NL“ dešim
ties puslapių.

Medžiaginė kalkuliacija yra 
tokia: Klendorius turėtų 5 lan 
kus arba 80 puslapių. Tos me
džiagos užteks tiktai 10-čiai 
„NL“ tų dviejų puslapių, ku
riuos mes nutarėme GG Skaity 
tojams duoti. Taigi, faktinai 
vietoje vieno kalendoriaus, per 
metus mes dabar duosime 5 su 
viršum „kalendorius“, nes per 
metus išeis 51 „NL“ n-ris. Iš 
to aišku, kad „Nepriklausoma 
Lietuva“ 1951 metais bus iy- menės kelius pasitikėdami vien 
nu ai padidinta.

Jau surinktoji 1951 metų ka 
lendoriaus medžiaga, kuri yra 
labai svarbi, vertinga, bus GG 
Skaitytojams patiekta pilnu-

moję, — todėl ir iš šios pusės 
Skaitytojui nebus nė mažiau
sio nuostolio. Bet už tai laik
raštis bus padidintas medžia
gos prasme, dar (keturiais su 
viršum kalendoriais per metus.

Leidėjus ir visą spaudos ko
lektyvą, žinoma, tai pastato 
prieš naujus įsipareigojimus. 
Tam tikslui reikės daugiau dar 
bo ir daugiau išleidų. Tačiau, 
pasitikėdami, kaip ir ligi šiol 
Skaitytojų ir visų Bendradar
bių parama, mes tikimės, kad, 
įsikūrę savo patalpose, mes tik 
rai tesėsime savo užsimojimą 
ir puoselėsime viltis plėstis ir 
tobulėti.

Jau 10-ties puslapų laikraš
tis duos žymiai didesnių per
spektyvų, 
sime duoti 
džiagos ir 
jos. Daug 
dėti iš lietuvių gyvenimo Ka
nadoje žinių ir straipsnių, ku
rių redakcija gauna vertingų 
ir gražių, bet dėl vietos stokos 
negali įdėti.

Taigi, Naujaisiais Metais 
mielus Skaitytojus pasveikinsi
me padidintu laikraščiu.

Bet visus, visus maloniai 
prašome j talką. Šis mūsų „N. 
L.“ numeris išeina dar iš se
nųjų patalpų. Bet sekantis tu
rės rasti kitur vietą. Jos dar ne 
turime. Didelis į visus Skaity
tojus prašymas: peremkite sun 
kiu persiorganizavimo metu, o 
„N L“ atsistos dar ant stipres
nių pagrindų ir sudarys viso
keriopo tobulėjimo sąlygas.

Kas kaip išgali: kiekvienas 
Skaitytojas savo prenumerata, 
kaimyno prikalbinimu užsisa
kyti „NL“ ; nuoširdūs mūsų 
Platintojai išvystydami platini 
mo vajų, ir visi, kas tiktai gali, 
nupirkdami bent po vieną šėrą 
— akciją spaustuvėlės staty
bai.

Ryžtamės eiti į platesnius lie 
tuviškosios patriotinės visuo-

Daug daugau galė- 
skaitomosios me- 

visojkios informaci- 
daugiau galėsime

mielais Skaitytojais, Platinto
jais, Bendradarbiais ir nuošir
džia visų lietuvių parama ir 
bendradarbiavimu.

Leidėjai.

LIUDMILAI VALIULIENEI
mirus, didžiam sielvarte likusiems, jos vyrui

PRANUI VALIULIUI,
dukrai LIALEI ir sūnui JURGIUI, reiškiu nuoširdžią 

užuojautą.
B. Katilius,

L. T. U. D. įgaliotinis Kanadoje.

Rašo J. Kardelis.Istorinių įvykių prisiminimai.

RUSIJA ŠEIMININKAUJA PAVERGTOJE LIETUVOJE
GUZEVIČIUS, MASKVOS ĮSAKYTAS, LIETUVOJE NAIKINA „LIAUDIES PRIE šfJS“.

SOV. RUSIJOS IR AŠIES 
VALSTYBIŲ SUTARTIES 

PROJEKTAS
Tas projektas buvo rastas 

Vokietijos ambasados Maskvo
je slaptų bylų archyve. Jis bu
vo rezultatas Schulenburgo 
derybų su Molotovu 1940 m. 
lapkričio 26 d.

Sutartis, kurios antraštė — 
Sutarties tarp Trijų Pakto 
Valstybių — Vokeitijos — Ita
lijos ir Japonijos iš vienos pu
sės ir Sovietų Sąjungos iš ki
tos pusės, — yra iš 6 straips
nių ir dviejų slaptų protokolų, 
kurių vienu nustatomos kiek
vienai susitariančiai valstybei 
įtakos sferos ir kitu numato
mas sovietų karo laivams lais
vas praplaukimas Dardanelų są 
šiauriu.

Lapkričio 26 d. Schulenbur- 
gas praneša Reicho užs. reik, 
ministeriui, kad Molotovas pa
reiškęs Sovietų vyriausybės pa 
siryžimą priimti Keturių vals
tybių pakto projektą su sąly
ga, (kad vokiečių kariuomenė 
būtų atitraukta iš Suomijos, 
kad Bulgarija pasirašytų su 
Sov. Rusija tarpusavės pagal
bos sutartį, kad Sovietams bū
tų leistos Dardanelų sąsiauriuo 
se bazės, kad Japonija atsisaky 
tų savo koncesįjų šiauriniame 
Sachaline. (b .d.)
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Sovietinis pamišimas yra vi
sur įžiūrėti „liaudies priešus“ 
ir visur juos naikinti, nors tie 
„liaudies priešai“ yra ne kas 
(kitas kaip tie patys liaudies 
žmonės — darbininkai, ūkinin
kai ir kiti darbo žmonės. Fak- 
tinai Lietuvoje žmonių, ku
riuos galima būtų vadinti kapi 
talistais, buvo visai mažai. Lie- 

tt tt a tt 
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tuva — ne Rusija, kuri turėjo 
daugybes fabrikantų, dvarinin
kų ir tt. Bet sovietinis reži
mas kitaip negalėtų laikytis, 
jeigu neturėtų „liaudies prie
šų“, kuriuos reikia persekioti, 
murdyti, kankinti ir tt. Lietu
voje rusai ėjo tuo pačiu keliu 
ir jieškojo „liaudies priešų“. 
Todėl ir trėmė Sibiran ne ką ki

Sukūrusius šeimos židinį
JUZYTĘ šUKYTę 

ir
JONĄ VIZGIRDĄ

sveikina: St. Bielskienė, Adomas ir

—----- .
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Aldona. į

Į mūsų platintojus
Sėkmingai baigiant šiuos me nuoširdumo ir pasiaukojimo re 

tus, „Nepriklausomos Lietu- miant tautišką spaudą. ?T 
vos“ Redakcija ir Administra- širdžiai kviečiame t.— 
cija reiškia mūsų gerbiamiems spaudos mylėtojus stoti į 
Platintojams nuoširdžią padė
ką už didelį pasišventimą ir 
aukojimąsi savojo laikraščio 
labui.

Jūs padėjote išplėsti skaity
tojų tinklą ir tuo užtikrinti pa
grindinį laikraščio egzistenci
jos šaltinį. Nuo Skaitytojų 
gausumo priklauso visos toli
mesnės laikraščio leidimo, plė
timo bei tobulinimo galimy
bės.

Kaip žinia, dauguma šio kon 
tinento lietuviškųjų laikraščių 
turi daugiau ar mažiau finansi 
nių sunkumų. Kanados lietu
viškojo laikraščio kelias buvo 
sunkus, jis tebėra dar neleng
vas. Laikraščio leidimas reika 
lauja visais būdais jieškoti pa
jamų, kad gelėtų reguliariai ei
ti.

,,NL’ ’ jautė seniau, ji jaučia 
ir šiandien jos opiųjų reikalų 
supratimą bei atjautimą mūsų 
lietuviškoje visuomenėje. Ta
čiau, prenumerata yra tikrasis 
laikraščio pamatas. Į šio pa
mato sutvirtinimą kaip tik ir 
yra kreipiamas didžiausias dė
mesys. Čia pagrindinį vaidme
nį suvaidino mūsų Platintojai, 
ir į juos mes šiandieną dedame 
viltis, pradėdami vajų ateinan
tiems metams.

Jausdami dėkingumą už di
džiąją talką praeityje, šiandie
ną vėl kreipiamės į mūsų Bi
čiulius — Platintojus, prašyda 
mi tokio pat, kaip ir iki šiol,

AUKOS TAUTOS FONDUI
Brangūs Tautiečiai!

Br. Fridrikas, O. Kriaučiūnai- 
tė, Pr. Motuzą, Kazakauskas, 
V. Karnėnas, Zig. Girdvainis, 
Marija Poškienė, Kazys Šimas.

Viso $ 95.— suaukotus pini
gus prisiuntė p. R. Galinis. 
Antru kartu gauta iš ten pat: 
po $ 3.— E. Katkevičius; po $ 
2.— A. Vengrys, V. Vengrys, 
V. Skaržinskas, po $ 1.— J. 
Duoba, A. Vizbaras, V. Motu
zienė, M. Bukauskienė, M. 
Kengrys, viso 12 d. d.

Todėl iš tokios mažos apylin

Senas paprotys glūdi mumy
se, būtent, Šv. Kalėdoms arti
nantis pasiųsti ką nors bran
gaus savo artimiesiems. Kas 
šiuo momentu mums brangiau
sia, kiekvienas supranta
me, — atjausti vargstančius 
mūsų brolius ir seses.

Štai iš visos Kanados vieto
vių pradėjo plaukti Tautos 
Fondui gausios prieškalėdinės 
aukos, kurių rinkliava „Nepr. 
Liet.“ buvo paskelbta spalio, 
lapkričio ir gruodžio mėn-.

Sault-Ste-Marie, Ont. mies- <kės viso gauta $ 107.—. 
te gyvenančiųjų lietuvių au
kos Tautos Fondui: po $ 5,— 
— Ant. Sabas, Zigmas Rimša, 
Jurgis Skaržinskas, Vyt. Gave
lis, Alf. Bajoras, Robertas Ga
linis, Vikt. Staškūnas, Aleksas 
Skardžius, Jonas Meškys, Jo
nas Dobilas, Henr. Matijošai- 
tis, N. Aukštikalnis; po $ 3,— 
Ant. Gustainis, Ant. Liaukus, 
Povilas Gasperas, Eug. Pūkiną 
kas, St. Grigelaitis, po $ 2,— 
Ad. Motiejūnas, Vladas Žeko
nis, Mykolas Chinas, Jurgis 
Volovickas, Juozas Kvaščiaus- 
kas, Juozas Malskjs; po $ 1.—
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Alonderis, K. Bogužis, J. Sat
kevičius, Kazragis, Adolfas Se- 
tikas, Ignas Sajauka, Ant. 
Alonderis, A. Kuraitis. Viso $ 
44.—, pinigus prisiuntė K. L. 
B. St. Catherines skyr. iždinin
kas p. A. IŠetikas.

K. L. B. St. Catharines apyl. 
Komiteto iniciatyva, birželio 
mėn. 18 d. buvo suruoštas 
bendras pabaltiečių minėjimas, 
pagerbti mūsų brolių ir sesių, 
nukankintų ir išvežtų į Sibirą 
1941 m. birželio mėn. 14 — 15 
d. Meninę dalį, iš lietuvių pu
sės išpildę Buffalo gyv. solis
tai p. V. Žmuidzinas, P. E. Sa- 
kavičienė ir akompaniatorė p. 
A. Masiulionienė, kelionpini
gius sumoje $ 15.— prašė per 
vesti Tautos Fondui.

Hamiltono Ateitininkų kuo
pa XI. 4 d. surinko aukų per 
šokių vakarą. Aukavo po $ 
5.— J. Dubinskas; po $ 2.— 
A. Matuliūnas, K. Matkevi- 
čius, p. Tėvelis, A. Špakauskai 
tė, K. Gudinskas; po $ 1.— E. 
Olšauskas, A. Jankūnas, 
Pauliukas, J. Adomonskis, V. 
Jakavickas, B. Aselskis,

XK

Vasario 16-tos dienos vajuj 
St. Catharines gyvenančių lie
tuvių, aukavusių Tautos Fon
dui, sąrašas: po $ 3.— V. Po- 
vilčius; po $ 2.— A. Visockis, 
Meškauskas, A. Gverždys, A. 
Chainauskaitė, P. Kaziukonis, 
Gečauskas, Tėvai Pranciško
nai, J. Alonderis, V. Grabaus
kienė, A. Vyniautas; po $ 1.— 
V. Platakis, M. Šorius, G. L. Repšys, pp. Astravai, V. La- 
Drillis, M. Sauka, P. Polgri- niauskas, P. Pleinys, Regina, 
mas, K. Galdikas, V. Platakis, L Mackevičius, p. Vyšniaus- 
J. Stulgys, S. Paukštys, Pavar kas, G. Ambroziejus, Liškaus- 
dė neišskaitoma, Benfikaitė, kas, A. Vizgirda, F. Rimkus, 
Antanaitytė, St. Savickas, A. K. Beržanskis, J. Sakalauskas,

Nuo- 
kviečiame savosios 

. • i „n.
L.“ Platintojų eiles, tikėdamie 
si, kad neliks nė vienos vieto
vės bei miesto dalies, kur nebū 
tų kas pasiūlo užsiprenume
ruoti „Nepriklausomą Lietu
vą“.

Štai mūsų Didieji Talkinin
kai, kurie pagal platinimo taš
kus išsirikiavo sekamai:

Platintojai 1950 metais.
Toronto Skautai . . . 
Skaistys Ged. J...........
Gudas Leonas ..........
Januška Petras .... 
KLT Sudbury sk. . . 
Dalius Stasys .........
Janusevičius Petras . 
Noreika St....................
Kojelaitis Aleksas. . . 
Kupčiūnas Kazys . . . 
Parojus Juozas .... 
Jarašūnas Stasys . ..

i Prielgauskas Klem. . 
! Indrelienė Ona..........
i Gumbelevičius Ed. .
■ Skaržinskas Jurgis . 
> Smilgis Em..................

Sriubiškis Bon.
Gudžiūnas Kaz...........
Skirgaila VI...............
Pilkauskas Juozas 
Masionis Jonas..........
Fienzelis Aug............
Bilevičienė O............
Kvietkauskas Pov. . 
Balnius Juozas..........
Aušrotas Vytautas . 
Aušrotas Br................
Venckus Vacius . . .

Red
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A. Gutauskas, A. Skrebutėnas, 
J. Jurgutis, J. Jonįkas, V. 
Rauckis, P. Misevičius, p. Stu- 
kas, V. Stukas, M. Krivickas,
B. Liškauskas; po $ 0,50: Br. 
Venslovas, Jtunius Kūkalis, K. 
Dzevaltauskas, A. Pronskevi- 
čius, Kažinskas, P. Grigaravi
čius, M. Biekša, V. Morkūnas, 
J. Karaliūnas, V. Bartininkas, 
V. Skrebutėnas, K. Sįkrebutė- 
nas, J. Pleinys; po $ 0,25: V. 
Solemas, P. Gudinskas, V. Bur 
dinavičienė, P. Blinstrubienė, 
V. Miškinis, A. Senkutė, V. 
Tvardauskas, Viso $ 54.50 pri 
siuntė iždininkė EI. Gudinskie- 
nė.

K. L. B-nė Winnipeg Ayl. 
K-tas. Tautos šventės minėji
mo metu surinktas aukas Tau
tos Fondui $ 60.35 prisiuntė J. 
Vidžiūnas, P. Z. Domeikienė $ 
3.— iš Montrealio, P.,V. Vait
kus $ 5.— iš Woodstock, Ont.

Džiugu man padėkoti Tou- 
tos Fondo atstovybės Kanado
je vardu visiems už „kalėdines 
dovanas“ įkurios buvo tikrai iš 
širdies paaukotos.

Marija Arlauskaitė.
K. L. S. Toronto skyrius 

dviem atvejais yra rinkęs au
kas Vyriausiam Lietuvos Išlais 
vinimo Komitetui paremti: 16 
d. vasario 1949. buvo surinkta 

(Nukelta į 7 puslapi)
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eilinius darbininkus, 
ūkininkus, buv. valdi 
tt.
prieš dešimtį metų,

tą, bet 
smulkius 
ninkus ir

Taigi, 
pirmosios rusų okupacijos me
tu, 1940 metų lapįkričio 28 d. 
vidaus reikalų komisaras Gu- 
zevičius, įsakytas okupacinės 
valdžios, išleido slaptą įsaky
mą sustiprinti antisovietinio ir 
socialistiškai svetimo elemento 
visoje Lietuvoje „ataskaitą“.

Ir prasidėjo masiniai areš
tai, trėmimai ir kitoki persekio 
jimai ne ko kito, bet tos pačios 
liaudies, tų pačių darbo žmo
nių. Lietuviai komunistai Ka
nadoje turi Lietuvoje savo gi
minių, draugų ir pažįstamų 
tuo metu suimtų, kalinamų ir 
ištremtų. Ir labai gerai jie ži
no, kad tie žmonės nebuvo jo
kie kapitalistai ir jokie „liau
dies priešai“, nes jie patys yra 
liaudies žmonės — darbininkai 
ir valstiečiai.

Lapkričio 29 d. okupantas 
paima savo žinion nusavintų 
Lietuvos Žemės ir Kooperaci
jos bankų pinigus ir perduoda 
vad. Žembanko kontorai, kuri 
yra Rusijos tos kontoros sky
rius.

O tarptautinėje ąrenoje Sta
linas derasi su Hitleriu dėl gro 
bimų.
frcr.: xx- xx- ■ xx

Vajus „N-L,“ būstinei
„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ NAMU 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:

58. Bakūnas VI.,
Rolphton ..........

59. Šileikis J., Edm...
60. Ramonas I., N. B

$

10,—
10.—
10.—

10.—
10.—

10.—

61. Pakštienė O., Verd.
62. P. K., Woodstock
63. Šąrapnickas J.,

Timmins ............
P. P. K. rašo: „Kaipo nuo

latiniam „NL“ skaitytojui bū
tų „sarmata“ neatsiliepti. ..“

P. J. Šarapnickas be ko kita 
pastebi: „Atjautimas yra tik
ras tada, kada prisideda darbu 
medžiagiškai vargui pašalinti. 
Aš atlikau savo eilinio lietu
vio pareigą ir siunčiu statybos 
reikalams dešimt dolerių. Sėk
mės darbe“.

Ačiū pirmiesiems už skubų 
atsiliepimą ir maloniai prašome 
atsiliepti ir visus malonius „N 
L‘ ‘ skaitytojus.

Sp. b-vė „N L“ ir KLCT.

8 
ir Adm.

XX X Balsas iš kalėjimo...
.Vilnis“ skelbia moterų bal- 
iš Graikijos, Atėnų kalėji-są 

mo.
Žinoma, balsas iš kalėjimo 

skmaba liūdnai. Moterys pra
šo amnestijos.

Prie to prašymo negalima 
neprsidėt. Bet. . . Kodėl „Vii 
nis“ niekad nepasgelbia nė vie 
no balso iš sovietinių kalėjimų 
— Maskvos, Varšuvos, Buka
rešto, Sofijos ir tt? Gal Sove- 
tuose nėra kalėjimų, o, gal, kai 
jau sovietuose, tai ir kalėjimuo 
se rojus?
Kiniečiai atsisako teisintis...

Taip rašo „Liaudies Balsas“.
Įdomu, kuris gi gangsteris 

ir kur teisinosi? Užpuolo, nu
žudė, apiplėšė. Tai yra gangs
teriams natūralu. Bet teisin
tis?. . Gal „LB“ nurodys bent 
vieną gangsterį, kuris teisino
si?

Melas, kaip adata. . .
„Pregresyvicji“ vis skunr 

džiasi Amerikos vergija ir bai
siai giria Sov. Rusiją. Sutin- 
'kame, kad šios dvi valstybės 
nepalyginamos, nepalyginamas 
ir jų žmonių gyvenimas. Tik
tai vienas skirtumas: Rusija 
via skurdžių komunizmo nu
žmogintų vergų kraštas, o 
Amerika, gal ne tiek demokra-

tinis, kiek kapitalistinis kraš
tas, tačiau jame darbo žmonės 
turi visai nepalyginamai gėrės 
nes darbo ir gyvenimo sąlygas. 
O kad taip yra, tai ir „Vilnis“ 
įrodo. Štai 170 njr. ji rašo apie 
J. ir S. Vinikaičius (White), 
kurie dirbdami mainose įsigijo 
farmą, jų vaikai pabaigė uni
versitetus ir dabar jie patys po 
Ameriką važinėja puikia maši
na.

Tegul gi „Vilnis'' nurodo _ 
bent vieną , Sovietų Sąjungos^ 
darbininką, kuris visą tai turė
tų?
Tai bent sovietinis atlyginimas!

„LB“ didžiuojasi, kad „Ar
tojo“ kolūkyje už darbo dieną 
buvę atlyginta po 6 kilogra
mus grūdų. Kanadiškai tai bus 
apie 12 svarų.

Mes klausiame „LB“, kiek 
gi tai išeina kanadiškais pini
gais — pusė dolerio ar visas 
kvoderis?

Pašalinti iš darbo.
„LB“ sielojasi, kad Toron

te iš „Geso kompanijos darbi
ninkų unijos pašalinti keli pro- 
g rosy vės partijos nariai“.

. Gal „LB“ korespondentai 
pasiteiraus Montrealy, ar čia 

i nėra pašalintų lietuvių iš dar
bo dėl tos „progresyvės parti
jos“ narių skundų?

Mandrapypki*.
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Gal būt nebetolima ta atei
tis, kada mums tdks susidurti 
tiesioginiai su gana savotiška 
savąja įkilme gudiškuoju klau
simu. Mūsų spaudoje apie tai 
gana retokai parašoma. Nepri 
klausomojo gyvenimo laikotar
py, mes tiesioginių santykių su 
gudais neturėjome iš viso, ne
minint pačią ankstybąją pra
džią. Šiuo kartu norėtųsi pajų 
dinti gudų klausimą plačiau: 
gudų ne kaip mažumos Lietu
voje', bet kaip tautos, ir, gal 
būt, netolimoj ateity kaip vals
tybės, santykių su lietuviais 
klausimą. O kad šis klausimas 
jau dabar darosi aktualus, ne- 
paslaptis. Jis lygia greta turė
tų būti su Mažosios Lietuvos, 
kaip vokiškojo imperializmo ir 
Vilniaus — lenkiškojo grobuo
niškumo klausimais.

Gilesnė istorinė praeitis.
Likimo buvo lemta lietu

viams ištisus penkis šimtme
čius kasdieną susidurti su gu
dais savo valstybės rytuose. 
Tai buvo artimiausias mūsų ry 
tų kaimynas. Tame bendravi
me lietuvių rolė buvo vadovau 
ti, globoti ir vairuoti jųjų anuo 
metinį valstybinį gyvenimą. 
Kas be ko, žinoma, kad gero
kai prieš tai ir peštasi, kariau
ta, kol pagaliau tas vyresniš
kumas įsigytas. Gudai, patekę 
Didžiųjų Lietuvos kunigaikš
čių valdžion, dėka išmintingos, 
dar iš Gedimino laikų nustaty
tos užimtiems kraštams valdy
ti politikos, buvo apsaugoti 
nuo kryžiuočių, totorių ar įvai 
rių rusiškųjų, nuolat besipešan 
čių, kunigaikščių užpuldinėji
mų. Išorės priešų atžvilgiu jie 
jautėsi savaip saugūs: palietus 
juos, buvo paliesta ir Lietuva. 
Viduje pas save jų turėta di
džiausių kultūrinių, religinių 
net politinių laisvių. Atskiros 
gudų kunigaikštijos gaudavo 
iš vyriausiojo valdovo — lietu
vio net savitų privilegijų.

Įsidėmėtina, kad tautinės są 
monės, kaip tižios, viduram
žiais valstybėse nebūta; būta 
valstybinės sąmonės.

Tik stiprus valstybinis susi
pratimas, tas nematomas stip
rus ryšys glaudė ir jungė gu
dus su lietuviais. Lietuvos di
dieji Kunigaikščiai buvo ir gu
dų valdovai, kurie labjau negu 
kas kitas anais laikias galėjo 
apsaugoti ir gudiškuosius inte
resus. w

Lietuvos unija su Lenkija 
privedusi tas abi valstybes net 
iki trečiojo jųjų išparceliavimo 
1795 m. tarp Rusijos, Prūsijos 
ir Austrijos, atnešė drauge su 
lietuvių tauta ir gudų tautai 
juodąjį laikotarpį. Naujieji 
gudų tautos „globėjai“ nors ir 
patys buvo slavai, tačiau gu
dams valdyti turėjo visai ki
tus metodus ir buvo nesulygi
nami su lietuviais — ne sla
vais.

Tad nenuostabu, kad vienas 
iš dabartinių— Paryžiuje esan 
čios gudų egzilinės vyriausy
bės teigimas kad Gudija nuo 
1795 metų neturinti savo vy
riausybės mūsų nestebina.

Neprįklausotnos Lietuvos 
laikotarpis.

Didysis karas daugeliui tau
tų atnešė nepriklausomybę. Pa 
baltės tautos: lietuviai .latviai, 
estai pasiskelbia nepriklauso
mais. Tą patį daro ir Gudija, 
tačiau jai nevyksta. Maskva, 
tik jau komunistų valdoma, no 
ri ir vėl valdyti senuosius sa
vo vergus. Pabalty komunis
tams nepavyksta, bet Gudiją 
jie „išvaduoja* * — uždeda jai 
raudonąją leteną. Teisėta Gu
dijos vyriausybė pasitraukia į 
užsienį, iš kur net iki šiol tebe
veda su savo krašto .okupan
tais kovą. Todėl jau 1918 mt. 
ir vėl nutrūksta bepradedą už- 
simegsti Lietuvos su Gudija ry 
šiai. 1920. X. 9. Lenkijos smur 
tas prieš silpną dar tada Lietu
vą.

Pagrobiamas klastingai Vii-

Garbė kovotojams už Lietuvos laisvę!

Lietuvos laisvės ir nepriklau somybės kovotojų lakūnų ir ki tų karių kapai Kauno kapinėse.
Kiekvienais metais, kai tik

tai minime lapkričio 23 dieną, 
kiefkvieną kartą mes nejučiomis 
prisimename Lietuvos nepri
klausomybės kūrimą ir tas sun 
Lias, bet drauge ir entuziazmo, 
kūrybos ir pasiryžimų pilnas 
dienas.

Kiekvienam Lietuvos žmo
gui, kiekvienam jos savanoriui- 
kūrėjui, kiekvienam kariui ir 
civiliui tada švietė, tarsi žvaigž 
dė kelrodė, ateitis, kuri viliojo 
savarankiško gyvenimo kūri
mo patrauklumu, kiekvieno įsi
vaizduojamomis gražiausiomis 
viltimis, o visų pirma laisve ir 
numetimu svetimo jungo, kuris 
tautą slėgė ilgus laikus, lyg 
naktis be aušros, be pragiedru
lių. . .

Mūsų savanoriai-kurėjai ne
klausė kokią atpildą duos jiems 
Tėvynė už jų didžiausią—svei
katos ir gyvybės auką. Yietu- 
vos kariai, kurių nemažą būrj 
turime ir Kanadoje, anot poeto 
žodžių, ėjo tikrai sermėgėlėmis 
tedėvimi, nes ilgus metus oku

MES IR GUDAI
RAšįO ALBINAS VILNIŠKIS

nius ir veik trečdalis Lietuvos. 
Dar storesnė siena atskiria Lie 
tuvą nuo Gudijos.

Kad per nepriklausomojo gy 
venimo laikotarpį mūsų netu
rėta jokių su gudais santykių, 
nenuostabu: Vilnius su treč
daliu Lietuvos buvo po nauju 
okupantu: lenkais. Lenkų gro 
buoniškoji politiška per tą lai
kotarpį pasistengė priugdyti 
prolenkiškai galvojančių gudų 
Vilniaus krašte. Nenuostabu 
ir tai: juk lenkai ir gudai — 
abi slavų tautos.

1939 metai.
Pagaliau lietuviai sugrįžta į 

savo amžinąją sostinę Vijlnių. 
Prieš tai ten trumpai sovietų 

pavusi Lietuvą Rusija be skur
do ir vargo okupuotam kraštui 
nieko daugiau nedavė ir nepa
liko. Bet po sermėgėle plakė 
karšta patriotinė širdis, kuri 
nežinojo jokių reikalavimų.

Ir buvo laimėtas didelis žy
gis, milžiniškas laimėjimas, ku 
rio tauta niekuomet neužmirš.

Visa tauta vieningu pasiry
žimu, petys į petį, ranka į ran
ką, kaip anuomet skelbė Lie
tuvos vyriausybės atsišauki
mas, stojo į kovą už laisvę, už 
nepriklausomybę už savarankis 
ką gyvenimą, už savaimingą, 
lietuvišką kultūrą ir gražią 
ateitį.

Ir kilo naujas gyvenimas, ir 
kūrėsi ateitis. Sparčiai nyko 
skurdas ir kilo Lietuva. Kad 
ir sunkiose sąlygose, kad ir nu 
alinta okupanto, kad ir nu
skriausta imperialistinio karo, 
|kad ir žaminama kaimyno, kad 
ir spaudžiama stipresnio.

Tautos genijus vedė ją pir
myn. Ir persitvarkė visa Lie
tuva naujai. Lietuvis, pajutęs

viešpatauta: 2 — 3 savaičių 
laikotarpyje spėta įbauginti to 
krašto gyventojai: ir lietuviai 
ir lenkai ir gudai.

Atsiradus Vilniuje ir Vil
niaus krašte tikriesiems šeimi
ninkams lietuviams, pasijaučia 
kitaip ir gudiškoji mažuma: 
laisvi ir turi duonos. Tačiau 
gudų tauta savam krešte tebe
neša raudonąjį jungą.

Gudiškoji mažuma, ypač 
prolenkiškai nusistačiusi, pra
džioje lietuvių atžvilgiu labai 
korektiška, santūri, vėliau, pa
pūtus visokiems vėjams, darosi 
•įžūli, agresyvi. Prolenkiškųjų 
gudų vaidmenį daugiausiai vai 
dino užsimaskavę lenkai.

lygias su kitomis tautomis tei
ses, įgavo drąsos ir ryžto kurti 
naują savaimingą gyvenimą — 
gražesnį ir tobulesnį.

Savanoris - kūrėjas, karys 
aukavo Tėvynei visa, ką jis tu
rėjo brangiausia — gyvybę.

Štai kodėl mes minime lap
kričio 23 dieną.

Dabar mes tą dieną minime 
dar ir todėl, kad savanorį - kū
rėją šiandien pavergtoj Tėvy
nėj pakeitė dar didesnio pasi
aukojimo ir ryžto laisvės Kovo 
tojas — Partizanas. Jis ne
palyginamose sąlygose aukojo
si už tautos ir Tėvynės laisvę 
su dar žiauresniu ir baisesniu 
okupantu.

Turint visą tai prieš akis, 
argi neturme mes susirūpinti, 
kad ir mes visi bent galimą ir 
pajėgiamą pareigą atliktume 
Tėvynės atžvilgiu? Lenkdami 
galvas prieš Kritusius už Tėvy 
nės laisvę ir dabar Kovojan
čius, įsipareigokime visi, kaip 
vienas, išlaikyti garbę prieš 
Tautą ir Tėvynę.

Tačiau neilgai tesidžiaugėm 
Vilnium. Štai Sovietai grąži
na mums Vilnų), o pasiėmę vi
są Lietuvą su savo komunisti
nėm „laisvėm“ uždeda ir ant 
Lietuvos raudonąją leteną.

Tuojau visos mažumos pake 
ha galvas, kas pagal sovietišką 
jį kurpalių visada leistina ir 
net būtina, stengiasi kiekvie
nam žingsny kenkti tikrie
siems šeimininkams — lietu
viams. Pagaliau trumpas lais
vės blikstelėjimas Lietuvai ir 
vėl nauja naciškoji okupacija.

Iki naciškos okupacijos taip 
mums ir neteko išryškinti san
tykių su gudais. Okupacijai už 
sitęsus ilgiau, pradeda ryškėti 
ir santykiai. Gudiškieji apeti
tai Lietuvos atžvilgiu ima aug
ti. Nacių sąmoningai vedama 
palanki politika tam padeda.

Naciai leidžia susidaryti 
Tautinei Gudų Tarybai, išrink 
tai 1944 mt. Minsko konferen
cijoj.

Nors gudai patys nežmoniš
kai naciškųjų okupantų yra 
naikinami, tačiau lietuvių atž
vilgiu didelių simpatijų nero
do. . .

Tuo laikotarpiu ir pradeda 
labjau reikštis gudų gobšu
mas. Ernus nesisekti vokie
čiams rytuose, pradjo rastis 
vis daugiau gudų partizanų sa
vo krašte. Jiems blykstelėjo 
vilties kibirkštėlė tapti nepri
klausomais. Jų šūkis buvo: 
„Nereikia nei Hitlerio nei Sta
lino mums* ‘.

Frontui artėjant ir nebesant 
kitos išeities jie a/comatiškai 
aplinkybių verčiami darosi Sta 
lino partizanais, tuo išperka lai 
kinai savąją kaltę prieš atgal- 
sugrįžtančius komunistus.

Susikūrus Gudų Tautinei 
Tarybai, jos nariai tuo metu 
lankosi ir Vilniuje ir bando už 
mėgsti ryšius ir su lietuviais, 
tačiau iš abiejų pusių yra dide
lis atsargumas ir dėl tuometi
nių specifinių okupacinių sąly
gų — nepasitikėjimas.

Gudų Tautinė Taryba savo 
leidžiamam Minske laikrašty 
nuolat talpina vaizdus iš Vil
niaus su užrašu: Gražioji Gu
dija. Vilija ties Vilnium ir 
pan.

Tuo metu parengiami Gudi
joj mokykloms gudų kalba ir 
vadovėliai, ypač istorijos, ku
riuose Vilnius laikomas tikrą
ją Gudijos sostine. Imama sa
vo raštuose spausdinti mūsų 
Vytį, kaip savąjį valstybinį 
ženklą.

Vokiečiai taip jautrūs įvai
riems išoriniams valstybišku
mo ženklams, žiūri į tai pro 
pirštus ir šypsosi. Jie gerai 
žino, kad už tai jie šimteriopai 
daugiau išspaus iš gudų tau
tos medžiaginių gėrybių, kas 
okupantui tuo metu buvo la
bai svarbu.

Pagaliau ateina galas ir na
cių okupaciji. Gudų Tautinės 
Tarybos nariai pasitraukia į 
Vokietiją, kur sulaukia Vokie
tijos kapituliacijos ir kur pra
deda veikti kaįp Gudų tautą at
stovaująs organas.

Kas šiuo metu gudus 
atstovauja?

Už Gudijos sienų yra du 
centrai. Pirmasis centras pry- 
šąky su Abranrfčuku išveda sa
vo kilmę iš 1918 metų; antra
sis — Gudų Tautinė Taryba— 
iš 194^ metų, kurios pryšaky 
— Astrousky. Tie centrai tar 
pusavy bendros kalbos nesu
randa. Pirmieji Kanadoje — 
Toronte, leidžia net mėnesinį 
laikraštį „Belaruski Emi
grant". Firmijei Vilniaus klau 
simu labai agresyvūs, antrieji, 
matę ir stebėję tikrąją padėtį 
vietoje, šiek tiek nuolaidesni.

Be abejo pačioj Gudijoj te
beveikia ir partizanai, kurie tu 
ri taip pat ir vadovybę. Jie yra 
tikrieji kovotojai už savojo 
krašto nepriklausomybę, ta
čiau jų šiandieninės pažiūros 
Lietuvos atžvilgiu nežinomos. 
Tačiau žinant, kad ir mūsų par 
tizanai yra padėję npt gudų 
partizanams susiorganizuoti ir 
kovoti prieš bendrą priešą — 
komunizmą, reikia manyti juos 
blaiviau ir išmintingiau galvo
jant ne tik dėl savo krašto atei 
ties, bet ir dėl būtimų santy
kių su mumis.

Ko gudai nori iš Lietuvos?
Savo laiku, dar Vokietijoj 

būnant, jie skelbė norį atsta
tyti Gudiją, kuri apimtų ne tik 
Vilnių, Kauną, Gardiną, bet ir 
Karaliaučių.

Jų argumentas: istorinė Lie 
tuva tai buvusi jųjų valstybė, o 
Didieji Lietuvos Kunigaikščiai 
visi buvę gudai. . . Čįa gi Ka
nadoje spausdinamas gudų 
laikraštis pareiškė, kad Didžio
ji Lietuvos Kunigaikštija buvu 
si gudų valstybė su sostine Vii 
mum ir kad atgimusios Lietu
vos didžiausias istorinis nusikal 
timas esąs pasisavinimas šios 
valstybės. Argumentai: tuš
čios seniai jų kartojamos fra
zės. . . irgi tik žodžiai. . .

Taip jiems bejieškant argu
mentų savo naiviems pasisaky 
mams pagrįsti, kai kurie gudų 
veikėjai net remiasi Želigovs
kio patiekta „istorine medžia
ga* ‘ paskelbta pateisinti savo 
klastingam žygiui — Vilniaus 
pagrobimui.

Joje jis, pasidaręs „istoriku“ 
surado, kad Lietuvą praeity su 
dariusios tik lenkų ir gudų tau 
tos, o pokarinė Lietuva yra ne 
kas kita, tik žemaičiai. Žemai
čiai gi neturėję Vilniaus, tad 
jis ir atėmęs jį iš Lietuvos.

Tuo tarpu Vytauto istorinis 
dokumentas (Codex epist. Vi- 
toldi 466—9j jam ir panašiems 
matyt nežinomas, kuriame aiš
kiai parašyta, kad Žemaitija ir 
Lietuva yra viena ir ta pati 
šalis.

Arba savo tautiečio Miecho- 
viečio iš 16 šimtm. pirmos pu
sės veikalas „De Sarmatia Ev- 
ropea“ II kn. III sk. p. kuria
me galėtų rasti lietuvių kalbos 
su jos atšakomis apibūdinimą, 
pažymint ir gyvenamąsias vie
tas.

Mūsų gyvenama tokiuo lai
kotarpiu, kada totalistiniai re
žimai įrodė, kad istoriją gali- 

(Nukelta ) 7 puslapi)

; t^denų rezervate
Didžiųjų miestų žmonės daž 

nai esti patys nelaimingiausi. 
Dažnas jų žino tiktai savo gat 
vę visą gyvenimą joje išgyve
na niekur neišsikeldamas, ne
aplankydamas net kitų to mies 
to gatvių.

Tur būt ne vienam ir mont- 
realiečiui gresia toks likimas, 
įtai jau dveji metai gyvenimo 
Montrealy, o miestas težino
mas tiktai apgraibomis. Ir ke
liais atvejais teko patirti, kad 
tautietis tautiečio ne tiktai ne
pažįsta, bet nei nežino, nėra nė 
karto matęs, nors Montrealy 
abu išgyvenę per 20 metų. Kas 
žino didmiesčių gyvenimo sąly 
gas, tas dėl to nesistebi.

Todėl kai vieną gražią — 
šviesią ir saulėtą — rudens die 
ną pp. P. ir J. Bakanavičiai pa
siūlė savo karu pavažinėti ir 
parodyti Montrealio apylinkes, 
teko labai nudžiugti. Pp. Ba
kanavičiai labai pataikė.

Kaip anuomet, Lietuvoj ma 
žas būdamas, vis keliaudavau:

— Mama, o kas ten, už miš
ko?

O ten nieko nebuvo maty

instrumentus — savotiškus 
barškintuvus — indus pripil
tus, tur būt, akmenukų, ku
riuos kratant gaunamas čiužan 
tis garsas. Su tokiais šiužan
čiais instrumentais, po vieną 
kiekvienoje rankoje, arba vie
ną paimant pamainomis tai į 
viena, tai į kitą ranką, ir šokė
jai šoko šokius. O gale teatro 
stovėję muzikantai mušė būg
nus ir pūtė vamzdelius. Protar 
piais jie dainavo. Ir taip daina 
kartojosi su šokiu. Vieną šokį 
keitė kitas šokis. Vienus šo
kius šoko vyrai, kitus moterys, 
bet jie mažai kuo skyrėsi vie
nas nuo kito. Šokiai buvo tik
tai solo. Jie skyrėsi daugiau iš 
raiška, temperamentu. Vienas 
Nų, tur būt, senovinis, buvo 
ypač įspūdingas. Šoko jį jau
nas indėnas su peiliu. Taip ir 
rodėsi, kad vietoje židinio, ap
link kurį jis šoko, jis vaizduoja 
nudėtą priešą, su nuimtu skal
pu. Įspūdis buvo šiurpus.

Baigiant vaidinimą, prane
šėja paaiškino, kad indėnai 
Amerikoje yra pralaimėję mū
šius su ateiviais. Ir jie jau su
sitaiko su nepalankiu savo li
kimu. Todėl jie patys paprašė, 
kad jiems būtų duota rami vie
ta, (kur jie galėtų būti visai na
mie. Kanados valdžia jiems da 
vė šią Coughnawagos sritį, kur 
jie yra patys visko šeiminin

ti, — tik mėlynas dangus. Taip 
ir dabar knietė, kas gi ten, už 
plačiausios Šv. Lauryno upės? 
O p. Bakanavičius sako:

— Apvažiuosime aplink ši
tas platybes.

Kas begali būti geriau, o 
ypač kad p. Bakanavičienė dar 
paįvairino:

— Užsuksime ir indėnų re
zervatam . .

Mes startavome Beatty 689 
ir pasileidome palauryniais 
pietvakarių kryptimi.

Gražios Šv. Lauryno upės 
platybės! Anapus įžiūri tik di
desnių namų siluetus, užmatai 
fabrikų kaminus ir toli, toli 
stūkstančias kalnų viršūnes. O 
upės platybėje — begalės 
slenksčių, mažesnių ir dides
nių krioklių, kyšančių akme
nų. Upė šnara, putoja ir ūžia. 
Amžinai. Ir senka. Praeis dar 
tūkstančiai metų ir ji visai nu
seks. Liks tiktai siaura, gili 
vaga. Ir kai mūsų ir kaulai bus 
jau sudūlėję, užmiršti ir 
mūsųlaikai su jų smulkiomis, 
reikšmės nustojusiomis kovo
mis, Montrealis prasiplės į nu
sekusios upės slėnį. .. Bet da

bar mes riedėjome plačiosios 
upės pagrantėmis.

Tiltu ties Lašyne pervažia
vome anapus upės ir atsidūrė
me indėnų rezervate — Caugh- 
nawagoje. Netrukus pastebė
jom savaimingais papuošimais 
išpuoštą sritį su medžių rąstų 
sukrautu bokštu, ypatingais 
stulpais, kuriuose sukrautos 
vienos ant kitų žmonių galvos, 
savaip pavaizduotos. Kieme 
ant retežio aplink stulpą eina 
juodasis lojkys. Viskas savotiš
ka — laukiniška ir primityvu.

Užeiname teatran, Tai savo 
tiškas indėnų muziejus. Asla 
be grindų. Kai šokėjai šoka 
skalpų šokį, asla dulka ir sau
lėje sukasi kamuoliai dulkių. 
Vidury ruimo, kuris primena 
senovišką lietuvišką klojimą, 
stovi židiniai. Aplink tuos ži
dinius, darydami aštuoniukes, 
šoka šokėjai. Jie pasipuošę bū
dingomis ilgų plunksnų girlian 
domis. Dėvi jie indėnų išdir- 
bystės plonus odinius apdarus. 
Tai gražūs, lengvi, rudos spal
vos odos drabužiai, kurių prika 
binėta ir šiame teatre — muzie 
juje, pasieniais, ant stulpų.

Kai įėjome į teatrą, vaidini
mas jau buvo įpusėjęs ir ir jis 
tęsėsi dar apie pusvalandį. Ga 
le šio teatro stovėjo grupė žmo 
nių — vyrų ir moterų, kurių 
vieni turėjo tautinius muzikos 

kai. Ir užbaigai visi artistai pa 
dainavo liūdną pralaimėjimo 
dainą. . . šio teatro aplinkoje 
tai darė įspūdį.

Nuo lubų grabėstų į svečius 
žiūrėjo į indėniškos, iš odos pa 
darytos valtys, panašios į bai
dares, ragotos briedžių galvos; 
sienose kabėjo visoki indėnų 
apyvokos reikmens.

Tautosakininkui šis teatras 
įdomus. Jis reikia plačiau pa
studijuoti. Jo eksponatai rei
kia geriau ištirti, daugiau ap
žiūrėti. Jų ten didelė daugy
bė. Ne veltui teatrą lanko gau 
sūs turistai. Čia ateina Montre 
alio informacijos autobusai.

Teatro kiemas pilnas indė
niškų „karabelninkų“, kurie 
pardavinėja indėniškus ir kito
kius suvenyrus.

Kalbant apie indėnų rezervą 
tą — Caughnawaga, reikia pa
sakyti, kad indėnai čia turi ne
tiktai tautinę vietą, kurioje jie 
šeimininkauja, bet ir privilegi
jų —mokesčių mokėjimo ir ki
tais atžvilgiais. Deja, indėnų 
kultūra žema. Rezervato vaiz
das prastas: visur daug netvar 
kos, nešvaros; dlugelis namų 
aplūžę, aptriušę. Viskas pri
mityvu ir biedna. Daug primi 
tyviau, gal kelių šimmtečių at
silikimo distancija, nuo carinės 
rusijos laikų kaimo.

Kai vykome iš Caughanawa 

ga pakeliui šnekėjomės apie 
praeitį ir dairėmės po apylin
kės. P. J. Bakanavičius vaira
vo aplink Šv. Lauryno upės plo 
tus. Tai nemaža kelionė atė
musi visą pavakarį. Pirmą
kart teko važiuoti didžiuoju 
Montrealio tiltu, kurio pasta
tymas atsiėjęs apie 13 mil. do
lerių. Tai tikrai milžiniškas til 
tas, peržengiąs per salą ir da
rąs kelius posūkius.

O kai finišavome, miestas 
jau žibėjo elektromis. St. 
Catharine gatve jau sunku bu 
vo važiuoti. Ties kanalu teko 
ilgai laukti kol praeis laivai.

Ir galvojosi, kad Montrealis 
didžiulis miestas, užimąs visą 
didžiulę salą — apie 30 myli) 
ilgio ir nuo 10 ligi 15 mylių 
pločio, dabar jau turįs apie 2 
milionus gyventojų moderni
zavimo labai reikalingas. Ne 
nuostabu, kad dabar jau susi
kūrė net nauja partija, kuri rei 
kalauja Montrealį būtinai mo
dernizuoti, nes jis gali netekti 
pirmenybės, kurią ligšiol turi 
visoje Kanadoje.

Pp. Bakanavičiams, kurie vi
suomet tautiečiams padeda, 
nuoširdžiai dalyvauja visuome 
niniame darbe, reikia pasakyti 
nuoširdų ačiū, t’kad ir šiuo atve 
ju padėjo apžiūrėti ir susipažin 
ti su dideliu Montrealio miesto 
ir apylinkių gabalu. K.
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Dar literatūrinėmis temomis
RAŠO NEVĖŽIO JUOZAS 

kad dėl to reikia įvesti naujie
siems „švaros savaites1 *, kaž
kaip paradoksiškai skamba, 
ypač, kad daugelio redaktorių, 
jau ir galvos praplikusios nuo 
tų koštuvų ir „švaros savai
čių' *. ..

A. Midkevičius rašė: „siek 
ten, kur vyzdys nepasiekia, 
laužk tai, ko protas nepajė
gia' '. Atrodo, neprasminga 
jaunųjų taip slėgti ir smurgdin 
ti, kaip kad linus linamarkoje, 

Jonas Nevardauskas pa
aukojęs daug nemigo naktų ir 
atidavęs visą poilsį po fizinio 
darbo, kūrybai ir įdėjęs pasku
tinius uždribtus centus išleidi
mui — tilkrai nenusikalto.

Senųjų rašytojų pozicijų 
nieks neokupavo ir neokupuos, 
nes žinomas yra visiems posa
kis: „Quod licet Jovi, non li
cet bovi“.

Jei kartais ir karštesni posa
kiai išslysta iš tų „nesubrendu 
siu'', tai dar labjau paryškina 
jų jaunumą, blaškymąsi bei for
mavimąsi.

Kad liaupsinimo kritikose 
pasitaiko, tai tiesa. Objekty
vumui ir meninei tiesai tai nė
ra gerai. Bet sutyirtinti, ypač 
jauną kūrėją, gal, ir reikalin
ga. Juk pasauly yra daug, 
daug vaidybos, o dekoracijas 
mes visi mėgstam. ..

Tad jeigu ant tik besisklei
džiančių žiedelių išįkrinta snie
gas, argi nepakenkia žydin- 
tiems sodams?!

Nepjaukime 
pjūtis neatėjo 
operacijos, jei 
be jos!

Birutė Pūkeieviciūtė
Džiugu sveikinti p. Nagį, 

kad drįso išeiti į forumą lite
ratūrinėmis temomis.

P. Nagys sielojasi, kad visą 
periodinę spaudą visuose pa
saulio kontinentuose užplūdo, 
nelyginant skėriai, nauji rašy
tojai ir poetai. . . Jei jojo žo
džiuose nematyti ašarų, kaip 
anų moterų ant Sinajaus kalno 
prie Nukryžiuotojo, tai širdy 
jaučiama didelė pagieža ir, ro
dos, beliko tik salomėjiškai su 
Sukti: „Sudeginkit juos ant 
laužo ir pelenus jų paleisfkite 
keturiais vėjais“... Atrodo, kad 
esant išblaškytiems ir ištrem
tiems, tų „dvasios“ žodžių ne
reikėtų.

Kad tikrieji rašytojai, kitaip 
sakant, senieji, nedalyvauja pe 
riodikpje; kad nenori „pakęsti 
produnktingųjų“, atseit tų 
naujųjų, kurie „gema tuzi
nais* *, kažkaip neįtikinančiai 
skamba.

Priežasties jieškokim kitur.
Jie nedalyvauja dėl to, kad 

nauji kontinentai ir sąlygos 
vietoje knygos ir lyros įteike 
kastuvą, Ikirvį, pjūklą ir rū
pestį kovoti už būvį.

Jų amžius gal reiklaauja di
desnio poilsio, o „auksas ir pe
lenuose žiba .

Naujoji, galbūt, mėgėjų lite
ratūros karta, pilna dar jaunat 
vės ryžto ir daugumoje atpa
laiduota nuo šeimos rūpesčių, 
veržiasi, lyg tas upelis, kol pa
sieks didžiuosius vandenis.

Jūs, p. Nagy, kaip senas ra
šytojas, nesisielokite, kad tie 
naujieji, nors ir netobuli, lyg 
Biliūno laimės žiburio siekėjai, 
nori vytis ir pasiekti senuo
sius. . .

Prašykim Dievo su j/isa lie
tuvių tauta, kad dar milionai 
gimtų naujųjų ir išeitų keli p. 
Nagiai, ar keliolika panašių į 
jį. . . Literatūrinės atžąlos tu
ri plėstis, augti, lyg tos iškirs
to miško atžalos.. . jos turėtų 
būti auginamos ir net globoja
mos !..

Jūs, senieji šulai, atleiskite, 
kad jaunieji Jums pasiūlys bū
ti tėvais prie kūdikių. Bet bū
dami tėvais, kurie vaikus su
draudžia, kartais ausį nusuka 
ir net žabeliu sušeria, jei rei
kia, bet drauge būkite ir moti
nomis, kurios prieina prie ver
kiančiųjų, suramina, paguodžia 
ir ašaras nušluosto. . .

Naujieji rašytojai negimsta 
iš karto: laikas juos išaugina.

Teigimas, kad redaktoriai 
nesugeba atrinkti talneto nuo 
„įsisenėjusio grafomano“

javų, kol dar 
ir nedarykim 

galima apsieiti

KALĖDINIAI LEIDINIAI
Lietuviai dailininkai Kalėdų 

ir Naujųjų Metų proga yra nu 
piešę sveikinimų, atviručių ir 
tt: Kanadoje dail. T. Valius, 
Toronte (241 Crawford St.), 
dail. P. Osmolskis Amerikoje 
(išleido Gabija: 340 Union 
Ave, Brooklyn, 11, N. Y.), Br. 
Daunora Anglijoje (38, Melvil
le Rd., Coventry).

FILHARMONIJOS CHORAS
Kavecko ir Kriaunevičiaus 

vedamas Lietuvos Filharmoni
jos choras davė 20 koncertų 
Bielorusijoje — Minske, Bob- 
ruiske, Breste, Molodečnoje ir 
dainavo lietuviškas, rusiškas, 
baltgunišjkas dainas. Po šių, 
mėnesį trukusių gastrolių, cho 
ras vyksiąs j Ukrainą — Ki
jevą, Charkovą ir tt.

— JAV paskyrė 15 miliardų 
ir dol. mokyklų statybai.

1717dienų 
enkavedistų

Pasakoja Buchenwaldo
naguose

3184 numeris

APIE NUSKANDINTĄ VARDĄ.
Yra toks ežeras — gilus, gilus ir žalias-------------
Iš ten iškyla mėnuo vakarais.
Yra toks kelias — baltas, baltas kelias.
Tai juo nueit, nueit ir nepareit.
Tai aš nueisiu ten — pas ežerą, pas žalią 
Ir lauksiu, kol užstos naktis gili.
Tada įmesiu Vardą------------ nedalužę — dalią
Pačian žalian dugnan — baltan, baltan smėliu.
Ir nuliūliuos, nuteliuskuos nuo kranto ligi kranto
To ežero žali, užburti vandenai:
— Vai, nenumano nidkas, niekas nesupranta, 
Ką tu šiąnakt pati, pati nuskandinai. . .
O aš stovėsiu ten — pas ežerą, pas žalią.
Nulūžę žvaigždės ašarom žėrės —
Ir bus naktis, ir bus tyla, ir gaila bus begalo, 
Kad Vardas nuskandintas miega ežere.
Tai pasiliksiu ten — pas ežerą, pas žalią-------------
Raudonas mėnuo žole nusiris.
Yra toks kelias — baltas, baltas kelias, 
Bet man juo nepareit, man niekad nesugrįžt.

Muksiu naujienus
IŠRADIMAI PANAUDOTI 

LIGNITĄ
Iškasamosios iš po žemių 

anglys yr akelių rūšių. Viena 
jų, vėlesnės formacijos, yra ru
dos spalvos, minkšta ir turi ga 
na daug vandens, bet daug vy
resnės negu durpės. Rudąją 
anglį amerikiečiai vadina ligni
tu, kurio turi apie trilioną to
nų. Tai didžiulis energijos šal 
tinis. Kadangi kųrenti rudo
sios anglys nėra tokios geros 
(nekaitrios), tai jas sumanyta 
perdirbti: jas perleidžia per 
džiovyklas, supresuoja ir pada 
ro briketus, kurie labai geri 
kūrenti. Amerikos gi Bureau 
of Mines rado būdą iš lignito 
gaminti degamąsias dujas, ku
rias galima ne tiktai naudoti 
kaip degamąjį gazą, bet ir su 
spaudus iš jo pagaminti benzi
no, gazolino, alkoholio, tepalų, 
dažų ir tt.

NAUJI VAISTAI NUO 
ARTRITO

Reumatizmas ligšiol dar nė
ra galutinai ištirta liga ir jos 
gydymas daugeliu atvejų yra 
labai sunkus, dažnai — visai 
neįmanomas. Reumatizmas pa
sireiškia daugeliu formų, ku
rių viena sunkiausių yra sąna
rių užsidegimas, vadinamas 
reumatiniu artritu.

Amerikos „Armour“ labora
torija dabar paleido į rinką 
naujus nuo reumatinio sąnarių 
užsidegimo — artrito vaistus, 
kurie prieš tai buvo ilgokai ban

ŽMONIJOS ATEITIES 
PROBLEMA

Amerikos mokslininkas J. H. 
Harper studijavo žmonijos 
ateities problemas ryšium su 
žmonijos prieaugliu, kuris, re 
miantis statistikos duomeni
mis, labai sparčiai auga.

J. H. Harper įrodinėja, kad 
prieš 6.000 metų visoje Žemeje 
buvo tiktai apie 100 milionų 
žmonių. Jau prieš Kristui gim 
siant jų buvo 100 milionų, 19- 
-me šimtmetyje buvo jau 1 mi- 
liardas, o šimtą metų vėliau — 
jau 2 miliardai. Dabar gi kas
dien visoje žemėje priauga 60. 
000 naujų piliečių, t. y. — per 
metus 22 milionai. Kylant 
žmonijos kultūrai ir civilizaci
jai, mirtingumas mažėja, žmo
gaus amžius ilgėja ir todėl 
sparčiai didėja žmonijos prie
auglis. Taip 17-me šimtmety
je prieauglis sieįkė 0,3%, 18- 
-me šimtmetyje jau 0,5, 19-ta- 
me šimtmetyje jau 0,5%, 19ta 
10%. Tokiu būdu po šimto me 
tų Žemėje bus jau 3miliardai 
žmonių.

Klausimas, kaip jie ir iš ko 
gyvens? Žemės turtai ir jos pa 
jėgumas maždaug yra žinomi. 
Jie riboti. O yra žinoma, kad 
alkani žmonės yra visokių ne
ramumų šaltinis.

Mokslininkas prieina išvadų, 
kad ateityje žmonių prieauglis 
neišvengiamai teks kontroliuo 
ti ir kad tas nebus įmanoma da

i ryti atskiroms valstybėms, bet domi. Jie vadinami „ACTH“. 
tiktai visos žmonijos mastu. Teigiama, kad jie gerai gydo

KULTU r] A/ W1K A
AIDAI SKIRIA LITERATŪ

ROS PREMIJĄ
Mėnesinis kultūros žrnalas 

„Aidai“, leidžiamas TT. Pran
ciškonų, pamečiui skirs po vie
ną $ 500.00 premiją už premi
jos komisijos geriausiu pripa
žintą grožinės literatūros ir 
mokslo veikalą. Šiuo skelbia
mos jos taisyklės pirmiesiems 
metams:

1. 1951 metais pirmą kartą 
premija bus skiriama už groži
nę literatūrą: poeziją, noveles, 
apysakas, romaną ar dramą.

2. Už premijos komisijos ge 
riausiu pripažintą veikalą ski
riama premija nebus skaldoma 
tarp atskirų autorių.

3. Premijos komisija ver
tins 1950—1951 m. pasirodžiu
sius viešumon grožinės litera
tūros kūrinius ir tais metais pa 
rašytus, bet dėl dabartinių są
lygų negalėjusius būti išspaus 
dintais kūrinius tų autorių, ku
rie juos prisius komisijai.

4. Eilėraščių rinikinys, ski
riamas premijai, turi sudaryti 
nemažiau 32—48 puslapių kny 
g4, jeigu ji būtų išspausdinta. 
Novelių ar apysakų rinkinys tu 
ri būti nemažiau kiap 100 pus
lapių dydžio spausdintos kny
gos.

5. Paskutinė data kūriniams 
įteikti 1951 metų gruodžio 1 d. 
Siųsti šiuo adresu: Ant. Vai
čiulaitis, 2087 No. Mai Avė, 
Scranton 8, Pa.

6. Premijuotą kūrinį, jei jis 
būtų parinktas iš viešumon dar 
nepasirodžiusių veikalų, auto
rius sutinka dalinai ar ištisai 
spausdinti per „Aidus“.

7. Premijos sprendėjų ko
misiją sudaro: Bern. Brazdžio
nis, J. Girnius, V. Maciūnas, 
Pr. Naujokaitis, A. Nyka-Niliū- 
nas, Ant. Vaičiulaitis ir leidėjų 
atstovas T. Dr. L. Andriekus, 
O. F. M.

DAILININKAS ZIGMAS 
ŽILINSKAS KANADOJE
Jaunas gabus dailininkas Zig

LIETUVIŲ ORKESTRAS 
HAMILTONE

Hamiltonan neseniai atvyko 
muzikas Stasys Jokūbaitis, ku
ris tremties metus praleido Da 
nijoje ir ten buvo suorganiza
vęs meno kolektyvą. Dabar Ha 
miltone jis suorganizavo lietu
višką orkestrą, kuris Kalėdų 
pirmą dieną (Dainavos salėje, 
Bay St. 469y žada viešai pasi
rodyti. Tai bus savotiškos vie 
tos orkestro krikštynos, kurių 
metu bus renkamas orkestrui 
atitinkamas vardas. Orkestran 
yra pakviestas pasižymėjęs mu 
zikas instrumentalistas Alfon
sas Prielgauskas, kuris šiuo 
metu gyvena Toronte, bet ten 
nėra jokio lietuviško orkestro 
ir minėtas muzikas šeštadie
niais griežia lenkų orkestre.

Pastaruoju laiku orkestras 
sparčiai repetuoja. Repertu
aras bus veik išimtinai lietuviš 
kas. Sėkmės naujam kultūros 
židiniui!

SĖKMINGAS A. STEPHENS
MERGAIČIŲ CHORO 

KONCERTAS.
Spalių 2 8d. dainiečių ruoš

tas metinis 
Stephen's 
įvykusiu Eaton's 
atnešė sėkmingus 
rezultatus. Tiek 
choro solistėmis 
sužavėta. Kūriniai buvo rū
pestingai paruošti ir gražiai at 
likti. Publikai šiltai ir nuošir 
džiai įvertinant viešnias daini
ninkes, joms teko gerokai pra
tęsti programą, kartojant kai 
kurias dainas arba pildant nau- 
jaš, virš programos.

Gražūs ir malonūs publikos 
įvertinimai choro, solisčių ir pa 
čios dirigentės p. A. Stepona
vičienės, yra pilnai užpelnyti.

Moterų grupė „Daina“, kul 
turingu koncertu atžymėjo sa
vo devynerių metų sukaktį ir į 
grupės iždą įnešė veik pustre
čio šimto dolerių pelno, kurie 
bus sunaudoti šelpti tremtinius mas Žilinskas atvyko Kanadon 
— ligonius. Kor.

„ANYKŠČIŲ ŠILELIS“ 
RUSIŠKAI

Rusų poetas Tichonovas iš
vertė Baranausko „Anykščių 
šilelį“ į rusų kalbą ir Lietuvos 
sovietinė leidykla jį išleido.

Įdomu, kodėl to vertimo ne
išleido rusų leidyklos? Juk lie
tuviams rusų kalba ledinys ne- 
reikalingas.

— Muz. A. Kučiūnas pasisa 
kė už lietuviškos operos staty 
mą Amerikoje.

koncertas su A. 
mergaičių choru, 

auditorijoje, 
ir malonius 

choru, tiek 
publika liko

ir laikinai' apsigyveno Londo
ne, Ont., kur gavo darbą savo 
specialybėje, tapomojo meno 
šakoje. Jo gyvenimo Odisėja 
yra nepaprastai įdomi, nes jis, 
pergyvenęs audringus laikus, 
ma|a baidare per Baltijos jū
rą slaptai atvyko iš Lenkijos į 
Daniją, o iš ten persikėlė į Ka 
nadą. Dail. Zigmas Žilinskas 
žada apie savo Odisėją pasipa 
sajkoti spaudai.

•— S. Velbasio baleto studi
ja persikėlė į Bridgeportą, 
3436 S. Lithuanica Avė.

III.
Buchenvaldas iliuminacijom 1 

panašus į Maskvą.
Mašina pasileido vinguiotais 

kelias į kalnus. Visokios min
tys galvą skrodė. Esu išteisin
tas, tai viltys išvysti laisvę di
dėjo. Žiūriu, kad pravažiuo
jam kelrodį „Buchenwald“, ru
siškai rašytą, pravažiuojam ir 
kitą. Buvo aišku. Mašina su
stojo ir mane įnešė į Buchenval 
do koncentracijos stovyklos 
„lazaretą“. Lentų barake su
statytos triaukštės lovos, o lo
vose buvusių žmonių skeletai, 
kitoj net ir du. Retas jų ma
nim domėjos. Gulėjo nejudė
dami, lūpos įdubusios, dantys, 
jei neišdaužyti, kyšo iš sudžiū
vusių lūpų. Jie toki silpni, kad 
sanitarų, taip pat kalinių at
neštą maistą nepajėgdavo val
gyti ir visai maistu nesirūpino. 
Maisto sanitarai pakišdavo 
man, tai pamažėl pradėjau at
sigauti.

Maistas ligoniams ir „svei
kiems“ tas pats. Dienos davi
nys irgi ’tas pats, kurį gaudavo 
rusų zonos „nedirbantieji“ gy
ventojai. Bet kol praeidavo vi
sokius „brigadininkus“, kuopų 
vadus, tai nė pusės nelikdavo. 
Ryte sanitarai patikrindavo lo
vose sustingusius, juos išneš
davo į lavoninę „žiurkių komi
sijai“, o mes, kurie kiek stip
resni, konstatuodavom, kad 
šiandien tiek ir tiek „horizontą , . . .
lioj padėty išleido į laisvę“, ten mažai, nes aplink kiekvieną

Vieną kartą savaitėj „lazare- 
tą“ aplankydavo gydytojas-še- 
fas, rusas. Pasidairydavo, kaip 
„laisvai dūsta“ žmonės ir išei
davo.

Aš atsigavau tiek, kad po ke
turių mėnesių pervedė į „svei
kųjų“ tarpą. Ten niekas ne
tardė, niekas neklausė už ką pa 
kliuvai.

1946 m. vasarą Buchenvaldo 
stovykloj tilpo 12.000 kalinių, 
jokio teismo nebaustų. Kiek
vienas jų turėdavo savo nume
rius, kurie kasdien kelis kart 
per patikrinimus iššaukiami ru 
sų sargybinio. Mušti gauda- 
vom tik tada, kai rusų sargy
biniai dėl mums nežinomų prie 
žasčių patekdavo blogon nuo
taikom

Atėjo žiema. Barake esan
čiom dviem krosnim visos die
nos kurui išdavė 3 briketus. 
Pro lentų sienas stūgavo žvar
būs vėjai, o viduj į šmėklas 
panašūs žmonės varžėsi už vie 
tą prie jkrosnies. Barako vy 
rėsniajam, kaliniui, tekdavo 
nuo gautos duonos trupinį at
laužti, kad gavus arčiau kros
nies vietelę. Tūnodavom viens 
prie kito susiglaudę ir šildyda
vome vienas kitą. Pritrūko ir 
„lazaretų“. Išbadėjusius ir su-

• šalusius nešė „horizontalioj pa 
■ dėtyje“ iš visų barakų „į lais-
• v?“-
[ Sušilo pavasaris. Išeidavom 
i į orą pasišildyti, bet vietos ir

baraką užtverta tvora. Būda- ris. Gaus, būdavo, maistą, tai 
vo, įsikibsim į spygliuotas vie- ir bėgs į kampą, kur yalgyda- 
las ir šildomės. Net pavydu i 
darės, kai padange plaukdavo 1 
laisvi debesėliai, o mes neturė- ] 
jom vietos saulės atokaitoj pa- : 
sėdėti.

Be barakus supančių spyg
liuotų tvorų, rusai įvykdė ir ki
tus „progresyvinių“ kraštų 
naujoviškumus. Stovykla ap
ėmė apie 80 ha plotą. Kas de
šimtį - dvylika barakų juosė 
atskira tvora. Trečioji ir ket
virtoji tvora vientisai tęsėsi ap
link visą kacetą ir buvo 2 m 
aukščio., Šios abi tvoros su
jungtos su elektros srove. 
Tarp ketvirtosios ir penktosios 
tvoros tysojo lankais rangyta 
viela, taip vadinami ispaniški 
raiteliai. Penktoji tvora 3 m. 
aukščio, lentinė. Už penkto
sios tvoros kas 400 m dešimties 
metrų aukštumo sargyboms 
bokštai. Bokštuose sargybas 
ėjo vien tik mongolai. Prie ket 
virtosios tvoros kas 5 m. 100 
vatų elektros lemputė, bet iš 
šių — ketvirtoji kur kas stip
resnė. Prie tos pačios tvoros 
|:as 50 m ant atskirų aukštų 
stulpų stiprūs prožektoriai. 
Kai naktimis atgabendavo nau
jų kalinių transportus, tai tvir 
tindavo, jkad Buchenvaldas sa
vo naktinėmis iliuminacijomis

1 galįs pralenkti ir Maskvoj re
voliucijos proga ruošiamas iliu 
minacijas.

Ai Vos menkių galvos. ..
1947 metų vasarą pietums iš

davė menkių galvų. Tikros vai 
šės. Kiekvienam atiteko po 36 
gramus. Dantimis sumalėm į 
miltus paskutinė ašaką. Vė
liau pavaišino ir trisdešimčia 
gramų silkių. Taip maitinant ir su kitais kaluliais nesusitik- 
žmonės pavirto panašiais į žvė- davo.

mas dairosi, ar neatims iš jo 
kas. Dubenis liežuviu taip iš- ] 
laižydavo pažariai, kad plauti i 
nereikėdavo.

Nuo skorbuto pradėjo byrėti 
dantys. Vaistų, nei daržovių, 
tai pradėjom skinti pušų spyg
lius, juos plikinti karštu van
deniu ir tą skystį, po kokius 10 
gramų, dalinti. Dvejus metus 
jokių baltinių neišdavė, jokių 
drabužių. Dėvėjo kas ką atsi
nešė. Baisu net atsiminti tuos 
skarmalus, kuriuos vilkėjom. 
Kartą žiemos metu keturis mė
nesius nedavė šilto vandens pir 
čiai, o šiaip jo niekuomet nepa
žinom. Užpuolė utėlės, priviso 
blusų, laipiojo ir čiulpė pasku
tinį kraujo lašą blakės. Įsilau
žė dėmėtoji šiltinė. Susirgu
sius izoliavo, iš kur visi išvyko 
„horizontalioj padėtyje“ . . .

Visų svajonė būdavo, kaip 
patekti virtuvėn, sandėlin ar 
„lazaretan“ dirbti. Nueinu kar 
tą pas komandantą ir maldau
ju, kad paskirtų virtuvėn dirb 
ti. Jis man pareiškė, kad mielu 
noru, bet aš už tai turįs jiems 
pranešti kas trečią vakarą kas 
ką kalba, kritikuoja ir tt. Man 
tai atsisakius, komendantas iro 
mzavo:

— Tai ką, manai, kad virtu 
vėj suteikiamas darbas už gra
žias akis ar ką?

Gerą maistą gaudavo laido
tuvių komandos, kurias sutrum 
pintai vadino „B (komanda“ 
(Bestattung - ladiojimas). 
Kaliniai juos vadindavo „Be- 
freiungskomanndos“ („išlais
vinimo“ komandos). Duobka
siai gyveno atskirame barake

laisvę. Bet baigėsi ir 1949 me
tai, o apie laisvę jokios žinelės. 
Bet per stovyklą perskrieja 
gandas, kad Kalėdoms atvyks
ta dvasiškiai pamaldų laikyti. 
Maistas kiek pagerėjo. Ir tei
sybė, pirmą šventę pamaldos 
evangelikams, antrą Kalėdų 
dieną — katalikams. Į pamal
das išsiuntė virtuvių, sandėlių, 
kepyklų darbininkus. Unifor
mas rusės pakeitė civiliniais 
drabužiais, išsipudravo, nusi
dažė lūpas, didelė dalis enka
vedistų irgi persirengė civiliš
kai ir išvyko į pamaldas. Dva
siškiai išvyjko patenkinti.

Tuoj po Kalėdų oficialiai pa 
skelbė, kad 1950 m. sausio 15 
d. pradės likviduoti Buchen
valdo stovyklą. Džiaugsmas 
neapsakomas. Tuo,metu sto
vykloj „laisvai alsavo“ 9.600 
asmenų. Per penkis metus nu 
stojo alsuoti 10.000 — ll.OOOC 
asmenų, įskųstų, sugaudytų pa 
kelėse ir panašiai. Sausio 15 
d. pradėjo leisti, bet aš tą die
ną patekau į ligoninę. Ligos 
su pradėtu išleidimo laiku su
tapimas nepaprastai paaštrino 
sveikatos stovį. Aukštai tem
peratūrai ir nemigui kamuo
jant, naktimis iškildavo iš slė
nio miglų buvusieji mano moks 
lo draugai ir draugės. Taip ro 
dos, netoli manęs „Leoncė“, 
„Kregždutė“, „Voveraitė“, 
„Vargingoji“ ir daugelis kitų. 

. Tai vėl iš tolumos visi žiūri į 
■ mane, lovoj blaškantis, ir sako: 

„Neišeisi, ana, tavo žvaigždė 
nuo dangaus krinta!. . . neišei
si, nes visos viltys seniai pa
laidotos. . . mes tau, Ispanai, 
atėjom sudie tarti. . . „Staiga 
Maslovas pradeda juos visut 

fotografuoti. Vėl sujudo visi, bizūnais daužyti. Visi pasilei- 
kad dabar tai tikrai išeitis i džia bėgti. Pakylu iš guolio ir

1946 m. pradėjo daryti kali
nių nykščių nuospaudas. Tai 
truko veik metus. 1947 metais 
pradėjo abiejų plaštakų nuo
spaudas. Vėl praėjo metai, 
1948 m. sujudo kas krutėti ga
li : — paleis į laisvę! Taip, pa
leido, bet voš kelius tūkstan
čius. Prieš tai už surašytą po- 
pierio skutelį grėsė kankinimai 
ir atėmimas maisto, kas lygu 
mirties sprendimui, bet 1948 
m. pradėjo atnešti vokiškuo
sius komunistų dienraščius. 
Nuo to meto kaliniai surdao 
mazgus su pasauliu, nes ir tarp 
komunistų litanijų galima bu
vo įžiūrėti „nešventintų vie
tų“ ir Vakarų „pragaro“ bai
sybių. . .

Vieną pavakarį iššaukia ma
no numerį. Kas čia dabar? Įsa 
ko vykti prie „didžiųjų vartų“ 
pas. komendantą. Nuvykstu. 
Ateina komendantas su paly
dais ir „tėvišku“ balsu prade
da:

Žodžiai ir... darbai.
— Sovietų Sąjunga keršto 

nežino. Tau šiandien suteikia
ma proga, nepaprastai garbin
ga ir reta proga: esi lietuvisi 
tai jokių kliūčių į savo tėvų 
kraštą sugrįžti nėra. Sovietų 
Sąjunga pamirš tavo jai pada
rytas skriaudas ir praeities klai 
das, reikia tik tuo reikalu pa
duoti pareiškimą, kartu atsisa
kyti pilietybės.

Pasižiūrėjau komendantui į 
akis, apsidairiau ir į mano kau
lus supančius sjkudurus ir pa- 

, prašiau, kad leistų grįžti į ba
raką. Daugiau manęs tuo rei
kalu nešaukė.

Po pirmųjų kelių tūkstančių 
paleidimo pradėjo iš visų pusių



1950. XI. 23. — Nr. 46 (189) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL.
ATVYKS FILMUOTI KA

NADOS LIETUVIŲ
B. VLIKo narys, daug fil

mavęs tremtyje ir padaręs la
bai įdomių tremties gyvenimo 
filmų, dabar Clevelande gyve
nąs agr. Gaidžiūnas, žada at
vykti į Kanadą ir ne tiktai tuos 
filmus čia parodyt, bet ir nufil 
muoti Kanados lietuvių gyve
nimą. Kanadiečiai p. Gaidžiū- 
no tikrai lauks.

IŠKYLA NAUJA LIETUVAI 
TĖ PIANISTĖ

Silvija Sabonytė, baigusi Či
kagos konservatoriją, pasižy
mėjo kaip gabi pianistė. Dabar 
ji yra muzikos mokyklos di
rektorė. Tuo pat metu ji dirba 
kaip piansitė solistė. Lapkri
čio 21 d. ji davė fortepiono re
čitalį lietuviams gerai žinomo
je Kimball Hall.
GABI MUZIKOS MOKINĖ

Winnipeg© muzikos mokyk
loje mokosi labai gabi Onutė 
Yčaitė-Manek, kuri jau keliais 
atvejais yra laimėjusi pirmeny 
bes.
„PEKLININKŲ“ VAKARAS 

ČIKAGOJE
Rašytojai A. Gustaitis, B. 

Brazdžionis ir art. H. Kačins
kas lapįkričio 26 d. dalyvavo li
teratūros vakare Čikagoje, ku
ris, tur būt, dėl didesnės rek
lamos pavadintas „peklininkų” 
vakaru, pagal jų dalyvį — 

A. Gustaitį, kuris literatų pra
mintas „peklininkų“.

PASIRODYS HUMORO 
LAIKRAŠTIS.

Kanadoje apie N. Metus pa
sirodys pirmas humoro laikraš 
tis, kuris kol kas bus neperio
dinis. Kanados gyvenime yra 
prisirinkę tiek daug įdomių ir 
juokingų dalykų, kad humorui 
yra atėjusi tikra rugiapjūtė. 
L jauksime!

PABAIGTUVĖS 
SYDNEJUJE

Australijos, Sydney 
lietuvių liaudies meno 
būrelis, vadovaujamas
kos, Tautos šventės proga pa
statė „Pabaigtuves“/, kurio
mis Australijos lietuviai labai 
patenkinti.

MUZIKAS A. KUČIŪNAS 
dabar dirba Čikagos Cosmopo
litan School of Muzic dirigen
to T. Haunikenen asistentas ir 
veda operos klasę.

— Kun. St. Yla netrukus iš 
leidžia savo atsiminimus iš kon 
ccntracijos stovyklos Stuttho- 
fe.

— Išeina Winstono Chur- 
chillio ketvirtas tomas Antrojo 
Pasaulinio karo istorijos.

KLAUSIMAI
IR ATSAKYMAI

VEDA JONAS J. JUšKAITIS

miesto 
mėgėju 
P. Pil-

12. Namo savininkas ima iš mano šeimos 65 dol. nuomos 
per mėnesį už du neapsta tytus kambarius ir mažą 
virtuvę. Man atrodo, kad jis reikalauja perdaug. Ar 
yra įstatymas, draudžiąs imi'i per aukštą nuomą?

(Atsakymas į p. B. Ž. klausimą, Toronto, Ontario).
Paskutiniu metu daug nuo- yra sunku. Tai yra atitinkamų 

mininkų pasiskundžia, kad na
mų savininkai ima labai aukš
tą nuomą už apstatytus ir ne- 
apstatytus butus. Problema pa 
sidaro aštresnė, kada ibi šalys, 
savininkai ir nuomininkai, yra 
lietuviai. Savininkai, dažnai ir 
be blogos valios, atsiduria teis
me kaltinamųjų suole ir nere
tai yra nubaudžiami. Automo
bilio savininkui nedraudžiama 
paimti už savo mašiną tokią 
kainą, kokią jis tik gali gauti. 
Kitaip yra su namo savininku, 
išnuomojančiu kambarį ar bu
tą.

Padkutinio karo metu, 1941 
m. lapkričio 21 d. Kanados Fe 
deralinis Ministerių Kabine
tas išleido Order in Council P. 
C. 9029 Įstatymą. Jo tikslas 
buvo reguliuoti karo metu dėl 
butų stokos paaštrėjusius san
tykius ir nesutarimus tarp na
mų savininkų ir nuomininkų. 
Tas įstatymas, su pakeitimais, 
tebėra dar ir šiandien galioje. 

Pagrindiniai to įstatymo 
nuostatai tarp kitko nusako, 
kad namo savininkas negali im 
ti iš savo nuomininko tokią 
aukštą nuomą, kokia savinin
kui patinka. Yra nustatoma 
tam tikra maximaline riba. Tai 
liečia apstatytus ir neapstaty- 
tus kambarius ir butus, kurie 
išnuomojami savaitėmis, mėne
siais ar kitais periodais. Šioje 
vietoje tiksliai pasakyti, kokia 
aukščiausia nuomą Jūsų buto 
savininkas gali paimti už neap 
statytą butą, susidedantį iš 
dviejų kambarių ir virtuvėlės,

organų kompetencijoje. Aukš
tesnė nuoma bus leidžiama im
ti rezidenciniame miesto rajo
ne ir žemesnė pramonės kvar
tale. Nuomos aukštumo nu
statymas taip pat priklausys 
nuo tokių faktorių, kaip namo 
struktūros, sanitarinių įrengi
mų, nuomininko šeimos sudė
ties, ar teikiamas šiltas, šaltas 
vanduo, elektros srovė ir tt.

Pagal viršui minėtą įstaty
mą kiekvienas Kanados gyven
tojas, kuris galvoja, kad buto 
savininkas ima iš jo per aukš
tą nuomą, turi teisę kreiptis į 
atitinkamą kompetentingą įs
taigą (Wartime Prices and 
Trade Board, Rentals Admi
nistration) ir painformuoti Ų 
apie susidariusią situaciją. Ta 1 
įstaiga paprašo nuomos paėmi
mo kvitų. Ji tada siunčia savo 
valdininkus apžiūrėti tą butą Į 
ar kambarį. Gavusi inspekto
rių pranešimą, butų kontrolės 
įstaiga apie nutarimą painfor
muoja savininką ir nuominin-

ką ir praneša jiems, kokia yra tatymus, namo savininkas, kai 
■ tinamas per aukštu nuomos

ėmimų, negali pateisinti savo 
veiksmų prieš teismą, sakyda 
mas, kad nuomininkas laisva 
valia sutikęs mokėti tokią aukš 
tą nuomą. Namų kontrolės įs
tatymas stovi virš individua
laus asmens sutikimo. Ir tre
čia, namo savininkas negali iš
mesti iš buto nuomininko, ku
ris atsisako mokėti per aukštą 
nuomą. Butų atsakymas ir su 
tuo susiję klausimai yra tvar- norėdami tą įstatymine apsau- 
komi pagal tam tiaras taisyk
les. Bet apie tai plačiau kitą 
kartą.

Panagrinėto įstatymo tiks
las yra apsaugoti nuominin-
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nustatyta maximaline nuoma. 
Asmuo, kuris tos nustatytos 
nuomos ribos nesilaiko ir ima 
aukštesnę nuomą, gali būti 
traukiarAas teismo atsakomy
bėn. Rastas kaltu baudžiamas 
pinigine bauda arba kalėjimu. 
Tuo atveju jis taip pat turi 
grąžinti nuomininkui tą sumą 
pinigų, kurią jis yra paėmęs iš 
jo virš nustatytos nuomos.

Šioje vietoje tektų priminti 
dar tris dalykus. Pirma, įsta
tymas P. C. 9029 yra galioja vi 
sose Kanados provincijose. Bu 
tų kontrolė yra išimta iš pro
vincijų legislatūrų jurisdikci
jos. Antra, pagal Kanados įs-
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PARDUODAMI NAMAI
Gera proga lietuviams įsigyti 
didelius gerame stovy namus: 
9009 Detek St., Tetrultwille, 
Montreal 5. Namų dydis: 26X 
46, trims šeimoms; apačioje 7 
rū mai, 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

kus nuo išnaudojimo. Kiek 
tenka patirti, daugelyje atvejų 
jie — ypatingai naujieji atei
viai
niems namų savininkams mo
ka aukštesnę nuomą, negu kad 
savininkas turi teisę paimti. 
Nuomininkams su didelėmis 
šeimomis, mažamežiais vai
kais ir nedarbingais nariais, 
pradedantiems naujai įsikurti 
šiame krašte Kanados įstaty
mais teikiama protekcija. Bet,

finansiškai pajėges-

ga pasinaudoti, jie turi patys 
kreiptis į kompetentingas val
džios įstaigas ir suteikti reika
laujamų informacijų.

(Copyright).
=XK xicr

Kiekvienas turi taupymo tikslą
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AUKŠTA KOKYBĖ-ŽEMA KAINAI 
Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkiją ir kitus j 

Europos kraštus, išskyrus SSRS J
PER US PARCEL POST. j

Užsakymuose prašoma rašyti aiškiai siuntėjo ir gavėjo į 
vardą, pavardę, adresą, pakieto numerį ir jo kainą. 1

PASIRUOŠKTME SAVARANKIŠKUMUI PER

5 sv. mlt. p.kavos

j 2 sv. m. p. kavos 
: % sv. kakao 
t y2 sv. šokolado 
ji % sv. arbatos 
J 11 oz. kompoto

noriu juos vytis. Šalimais gu 
Įėję pagriebia ir įmeta į guolį.

Galų gale...
Pradėjau stiprėti. Koks nu

sivylimas, kuomet sužinojau, 
kad iš atleidžiamųjų sąrašų ma 
no pavardė išbraukta. Vadi
nas, būsiu perkeltas su kitais į 
„plačiąją tėvynę“. Bet laimė 
mostelėjo. 1950 m. kovo mėn. 
11d. paskutiniai devyniolika 
vyrų išėjom pro „didžiuosius 
vartus“. Buchenvaldo stovyk
loj pasiliko tik duobkasių ko
mandos išlyginti patvoriuose 
palaidotų tūkstančių kapus. Už 
gautas kelionei 20 ostmarkių 
nusipirkau bilietą. Traukiny 
vis dar netikėjau, kad tai visa 
nėra vaidinimas. Kai išlipau 
iš traukinio ten, kur rinkosi iš 
visų kacetų paleistieji duonos 
kąsnio ir pastogės prašyti, — 
pilna krūtine laisvai atsidusau. 
Teisybė, visagalių maslovų 
atimtos sveikatos niekuomet 
neatgausiu, bet nieko amžino 
juk nėra. Weimaro vienutėj— 
tarp minėtų įbrėžiau ir poeto 
Aisčio žodžius, kuriuos ir šian
dien prisimenu:
„Maus širdį kažkoks aitrus 

graužimas —
Nežinos juk nieks,
Kad gyvenimas, \kaip sutiktas 

vežimas,
Tamsoje prasmegs.
Bet gi tu paliksi, tu pilka 

šilaine, 
škaplieriun motulės andai 

įsiūta.
Su tavim atminsiu čiobrelius ir 

dainą — 
Ir jauniausią sesę, laistančią 

rūtas.
Ispanas.

Berlynas, 1950. X, 12 d.

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

£ 2 sv. m. p. kavos
3 1 sv. ryžių
1 4 oz. Salmon
j 4 oz. Tuna
t 6 oz. liežuvio
t 1^ oz. j. pipirų
l 4 oz. kokoso
f 3/ą oz. kardamono
/ 1 y2 oz. cinamono
5 1 oz. majorano
i 1% oz. paprikos

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

Nr. 15

$ 5.20

Nr. 16

$ 8,90

$ 6.50

5 sv. m. p. kavos
5 sv. g. )k. taukų
2 sv. šokolado
5 sv. m. p. kavos
10 sv. cukraus
12 plyt, bulijono
3 sv. g. k. taiikų 
(skardinėje)
2 sv. m. p. kavos
1 sv. Aliaskos

Salmon
% sv. kakao
% sv. arbatos
2 sv. m. p. kavos
1 . Qua. alyvos
„Mazola“

1 sv. saldainių 
y2 sv. kakao 

arbatos

12 sv. gr. k. taukų

Nr. 18 
$ 9.80

Nr. 19
$ 9.50

Nr. 20

$ 7.15

Nr. 21

$ 6.00

Nr. 22 
$ 6.00

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

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.

LIETUVIŠKA

; BALDU KRAL ILL E
IR DIRBTUVE.

PARDUODAME GATAVUS.PRIIMAME UŽSAKYMUS 
IR PATAISYMUS.

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

I SAV. J KAMICHAITIS. PATARIMAI VELTUI

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!

—-—te———...Jč....... .Jfc

CANADA SAVINGS BONDS
Šimtai tūkstančių iš visų gyvenimo sričių kanadiečių, pirkdami 
Canada Savings Bonds, reguliariai taupo dalį savo pajamų. - šios 
santaupos gali praversti skubaus reikalo atveju, nes Canada Savings 
Bonds galima kiekvienu metu kiekviename banke iškeisti į pinigus 
pilna jų nominaline verte su užaugusiais nuošimčiais.

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

karto ar dalimis.

5-ji laida parduodama dabar!

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.

DĖMESIO HAMILTONO IR APYLINKĖS LIETUVIA I, 
Pigiusias ir ekonomiškiausias automobilis Kanados rinkoj e yra —

CHEVROLET
Žiemos sezonui artinantis, mašinos PAPIGINTOM KAINOM.

Didelis pasirinkimas VARTOTŲ MAŠINŲ
1946 — 1950 m. m. įvairūs modeliai.

Tuoj pat galima gauti 1950 m. NAUJŲ MAŠINŲ
įmokant trečdalį, lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Taip gi parduodami įvairūs nauji ir vartoti

SUNKVEŽIMIAI
Priimami užsakymai 1950 m. CHEVROLET- OLDSMOBILE mašinom.

Kreiptis asmeniškai arba paštu. L. MACKEVIČIUS.
256 WEST AVE. N.
HAMILTON, Ont.

®SS®SS$®SSS
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HAMILTON
KLB HAMILTONO AP. NAUJOTI VALDYBA.

Lapkričio 19 d. įvyko naujo 
sios KLB Hamiltono op. val
dybos posėdis, kuriame apsvar 
styta artimiausi darbai ir pasi 
skirstyta sekančiai pareigo
mis: pirmininkas — St. Nai- 
kauskas, vicepirm. — J. Mik
šys, sekretorius — E. Sudikas, 
iždininkas— V. Subatninkaitė, 
reikalų vedėjas — K. Baronas 
ir valdybos nariai — E. Dau- 
guvietytė-Kudabienė ir E. Rep 
čytė.

Visais reikalais, prašoma 
kreiptis, šiuo adresu: J. Mik
šys, 18 Barton W, telef. 38593.

Kbr.
HLSK „KOVAS“ VISUOTI- 
NIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Hamiltono LSK „Kovas“ 
lapjkričio 19 d., rumunų salėje, 
sušaukė visuotinį susirinkimą, 
kurį atidarė klubo pirmininkas 
K. Baronas. Jis nušvietė spor 
to reikšmę tautų gyvenime ir 
lietuviams — tremtyje. Padė
kojęs valdybai ir visiems spor
tininkams už darnų bendradar
biavimą, K. Baronas, pareiškė 
visos valdybos atsistatydini
mą, kartu palinkėdamas nau
jai valdybai, sėkmės sportinia
me darbe.

Įvykę rinkimai davė pernai 
metų rezultatus: išrinkta be
veik senoji valdyba, išskyrus,

buv. pirmininką K. Baroną ir 
įėjusius du naujus narius. Da
bartinę klubo valdybą sudaro: 

Mickūnas — pirmininkas, 
sekretorius, V.

Lietuvis batsiuvį s.
Pataisymai ir užsakymai.

5355 Verdun Ave.* VERDUN 
fel HE 4547 ■ ■

Č.
E. Kudaba
Subatninkaitė — iždininkas, K. 
Skrebutėnas — reikalų vedė
jas, M. Panavas — narys ir E. 
Petrušaitis — kandidatas.

Revizijos komisija išrinkta 
šios sudėties: J. Pleinys, A. 
Kybartas, O. Čerškutė.

Einamuose reikaluose, buv. 
klubo pirmininkas pranešė, 
kad yra gautos krepšinio ir sta 
lo teniso treniruotėms, salės, 
lygiai kaip, greičiausiai bus 
gautas ir plaukymo baseinas.

Malonu taip pat pažymėti, 
kad vienbalsiai nutarta, di
džiausią dėmesį kreipti į mūsų 
jaunimą, įtraukiant juos į klu
bo eiles, sudarant geras, spor
tiniam darbui, sąlygas.

Naujoji klubo valdyba pra
neša, kad visais sporto reika
lais (rungtynių, treniruočių, 
Įstojimo į klubą ir tt.) prašo
ma kreiptis į klubo pirmininką 
— Č. Mickūna, 51 Robinson St. 
telef. 36594. ‘ Kbr.

FILMAI
Beveik kas sekmadienį va

karais „Dainavos“ salėje yra 
rodomi kultūriniai filmai. Bi
lietai iš anksto įsigyjami po pa 
maldų parapijos salėje. Kbr.

P. KOVE LIS DARYS 
OPERACIJĄ.

Kaip teko patirti, op. sol. P. 
Koveliui privalo daryti gerklės 
operaciją, kuriai galutinai dar 
nėra nustatęs datos. Kbr.

DVI NEPRIKLAUSOMY
BĖS ŠVENTĖS.

Hamiltono lenkų kolonija, 
savo iškilmingą' akademiją — 
šventę, įvykusią 8. m. lapkričio 
mėn. 12 d., pradėjo pamaldo
mis lenkų, Šv. Stanislovo var
do, parapijos bažnyčioje ir 2 
vai. p. p. lenkų veteranų salėje, 
nepriklausomybės šventės mi
nėjimas buvo tęsiamas toliau.

Broliškoji latvių tauta, Ha
miltone, taip pat iškilmingai 
minėjo 32 m. Nepriklausomy
bės paskelbimą.

Lenkų veteranų sąlėje, įvy
kusiame lapkričio 19 d. minė
jime, dalyvavo ir KLB Hamil
tono sp. atstovas, nuoširdžiai 
sveikinęs latvių koloniją, jos 
tautos, didžioje šventėje. Kbr.

HAMILTONO 
ATEITININKŲ

XI. 4. rengto Tautos Fondui 
šokių vakaro finansinis balan
sas :

Pajamos:
1. Bilietai
2. Gėrimai

ATIDĖTAS KARIUOME NĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Sault-Ste-Marie, Ont. Dėl 

nuomonių skirtumo vietos L. 
O. Komitete, kaip ir kokiu bū
du Kariuomenės Šventės minė
jimą pravesti, o svarbiausia 
dėl to, kad nebuvo tam reika
lui laiku surastos patalpos — 
salė, minėjimas atidėtas vėles
niam laikui.

Greičiausiai, kad Kariuome-

Lietuviška krautuvė

LIETUVIAI ATPLAUKĖ J 
KANADĄ.

Per Italiją laivu SS „Neahel- 
las“ 1950. X. 4 dieną. 
Dolgopiatovas Dimitrijus 
Dolgopiatovienė Eugenija 
Jurkšaitis Andrius 
Jurkšaitienė Jieva 
Jurkšaitis Augustas 
Kardelis Valentas 
Kozikis Evaldas 
Kozikienė Marija 
Kozikytė Olga 
Kozikis Evaldas 
Kozikytė Lidija

Kupstys Pranas 
Kupstienė Eleonora 
Kupstytė Vyda 
Kupstytė Eleonora 
Voveris Jonas 
Voverienė Ona 
Kevezienė Marija 
Mickevičiūtė Veronika 
Siperka Liudvikas 
Siperkienė Ona 
Siperka Reimontas 
Pilarskis Jurgis 
Tolstoy Anatol 
Tolstoy Irena 
Tolstoy Ina 
Tolstoy Aleksander 
Tolstoy Vladimir

Iš Bremenhaven per JAV į 
Kanadą 1950. XI. 16 dieną 
išplaukė laivas „General 
Blatchford“ su lietuviais: 
(Šičerba Alfonsas 
Činčius Kazys 
Janusas Vytautas 
Stirkys Romanas 
Kuolaitis Edvardas.

Kun. Vaclovas Šaijka, Kpl.
Sveikiname pasiekusius Ka

nadą įr pranešame, kad „NL“ 
jie tuojau galį užsisakyti bar- 
gan lįgi užsidirbs. ,,NL“,

nės Šventės minėjimas bus 
įvykdytas š. m. gruodžia 2-rą 
ar 3-čią dieną airių katalikų 
bažnyčioje (2b7 Cathcart str.j 
ir bažnyčios salėje. Apie, tai 
vietos gyventojams bus praneš 
ta pakvietimais. J. Sk.

SURINKTA $ 107,— 
TAUTOS FONDUI

Sault-Ste-Marie, Ont. Tau
tos Šventės minėjimo metu pra 
dėta rinkliava Tautos fondui, 
šiomis dienomis užbaigta. Su
rinkta viso $ 107.—. Atrody
tų, kad tai nemaža suma ir lie
tuvi . . kolonijai, turinčiai tik 
truputį daugiau, kaip šimtą 
žmonių, visai pakankama.

Vis dėlto apie ketvirtadalis 
darbą turinčiųjų tautiečių nuo 
aukavimo Tautos Fondui susi
laikė, nors aukoti pataria ir ra
gina spauda. Jei tautietis au
koja Tautos Fondui vieną do
lerį, tai jo asmeniškas reikalas. 
Jei visai neaukoja, tąi,. galbūt, 
kitą kartą aukos, bet jei pasitai 
ko tokių, kurie nieko neaukoja, 
o dar užgaulioja ar įžeidinėja 
rinkėjus tai jau nepateisinama.

Jei mūsų spaudoje būtų dau
giau rašoma apie Tautos Fon
do tikslus, apie surinktų pini
gų panaudojimą ir t. t. tai tas 
duotų tautiečiams aiškesnį vaiz 
dą, kam pinigai renkami ir su
stabdytų bereikalingas, dažnai 
klaidingas, kalbas — spėlioji
mus. J. Sk.

TAUTIEČIAMS ARMA- 
LIAMS PAREMTI.

Rouyn - Norandos, P. Q., ir 
jos apylinkėje gyvenantieji lie
tuviai suaukavo p. Armaliams, 
gydymuisi ir jo šeimos išlai
kymui $ 47.

Aukavo: po $ 3.--------J. Vyš
niauskas;

Po $ 2.— — A. Tautkevi- 
čius, J. Petruškevičius, J. Lian 
ga, B. Kupčikas, J. Jakubaus
kas, Z. Ručinskas, A. Pacevi- 
čius, V. Pacevičius.

Po $ 1.—: — M. Bušinskas, 
S. Černiauskas, K. Stanikus, A. 
Grinius, K. Gegeckas, A. Praš 
kevičienė, S. Šetkus, A. Taut- 
kevičius, K. Butkus, J. Grigas, 
P. Baronaitis, A. Baronaitis, 
V. Jasiulionis, V. Ruslys, S. 
Dalius, J. Lipšienė, A. Baro- 
naitienė, S. Vaitkus, J. Bušaus 
kas, P. Abraitis, S. Punys, A. 
Rugys, S. Pakauskas, V. Gu-

tų sukaktį. Gražius kariuome
nės kūrimosi apibūdinimus pa
darė garbės prezidiumo nariai, 
paskaitininkas ir kt. Reikiamą 
įspūdį padarė ir paskaityta Ne 
lės Mazalaitės „Legenda apie 
nežinomąjį kareivį“. Po trum
pos pertraukėlės skautai su
vaidino pirmą kartą ondone, lie 
tuvišką veikalėlį—auciaus „Pa 
slaptingoje zonoje“.

Publikos susirinko daug. 
Buvo matyti tautiečių iš Rod
ney, Gliucoe, Kitchener ir kt. 
Džiugu pažymėti, kad ta pačia 
proga Londono skautus aplan
kyti buvo atvykęs gausus To
ronto lietuvių skautų būrys su 
Rajono Vadeiva priešalky. Bū
dami visi uniformuoti (o dau
gumą sudarė jūros skautai), jie 
ne tik vietos skautams, bet ir 
visuomenei darė šaunų ir pa
trauklų įspūdį. Didžiulė pa
dėka priklauso jiems, kad at
vyko paremti savo sesių - bro
lių ir parodyti susiorganizavu
sį lietuvišką — skautišką jau
nimą.

Po minėjimo vietiniai ir sve 
čiai skautai turėjo dar atskirą 
šaunią sueigą, jkur tryško jau
natviškas veržlumas, liejos dai
na, smigo visų širdysna vienas 
didelis siekis — skautiškas dar 
niąsias gretas nuvesti ir sugrą
žinti ten, iš kur jos išėjo — į 
Nemuno slėnį,—į gimtąją šalį 

L. E-tas.
■■ ■>» ■ jt ■ ■ lt" ■ ' JC~   H - M'" >

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

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

Kreiptis vakarais po 6.30 vai 
M .. , -------- y

$ 84.75
$ 37.29

Viso . . $ 122.04
Išlaidos:

1. Salės nuoma............$ 65.00
2. Griežikams .............. $ 55.00
3. Sumuštiniai .............. $ 3.63
4. Gėrimams leidimas $ 2.00

Viso . . $ 125.63
To Vakaro metu pagal aukų 

lapus surinkta $ 54.50 aukų. 
Visos surinktos aukos ir aukų 
lapai persiųsti Tautos Fondo 
atstovybei Kanadoje.

Kuopos valdyba.
PAMINĖTA KARIUOME

NĖS ĮSIKŪRIMO 
SUKAKTIS

London, Ont. XI. 19 d. lie
tuviai skautai minėjo Lietuvos 
kariuomenės įsikūrimo 32 me-

i
delis, A. Janulevičius, E. Pa- 
ceviČienė, J. Mikelskas, J. Paš
kevičius.

Surinkti pinigai pasiųsti per 
LKLB Valdybą, ,kad įteiktų p. 
Armaliui arba jo šeimai. Aiš
ku, kad p. Armalio padėtis yra 
labai keblioje būklėje. Mes lie
tuviai turėtume susirūpinti ir 
kuo skubiausiai p. Armalį pa- 
remti, savo aukomis. Jei kiek
vienas paaukotų nors po vieną 
dolerį, susidarytų nemaža su
ma pinigo. Iš tų aukų galėtų 
gydytis ir savo šeimą išlaiky
ti. Tuo pačiu atpultų klausi
mas deportavimo į Europą. 
Broliai, lietuviai, paremkite sa
vo brolį nelaimėje. V.

£

TR 0281

6033 Monk Blvd., VILLE EMARD, Montreal

Tel 
laikrodžius. 
Kainos že- 
garantuoja.

7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372

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

Richard's Meat Market
SAV. POVILAS PETRONIS.

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

5898 Verdun Ave., Verdun

EXPERT CLEANING s DYRINS 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS I

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

VICTORIA 
CLEANERS 
8. DYERS CO.

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

Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti TRenmore 1135 

(galim.-) (šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai t
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. 1135MONTREALIS 2836 Allard 
-■. - "XK"' XX------- XX------ XX~ _ "XK-

x
X

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS Į

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran- • 
genybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos. :

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. ■

TE L. FI. 2682

Marche BOULEVARD Market
SAV. PAUL GUDAS, 

MĖSA, ALUS, GROSETERIJA, DARŽOVES.

DĖMESIO
Viliasaliečiams ir apylinkės lietuviams! 

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme.
Prekyba ir pataisymai.

PETE'S RADIO SERVICE

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

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

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

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

Tel. HE 4114

S. MAŽU L Al T IS
SIUVĖJAS

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

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

4298 St. Lawrence Blvd. Tel. HA 6305.

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

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

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

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

kai ir yra krautuvėje kasdien. $
TEL. LA 8621. §

Edmond COURCHESNE
& d vokalas

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

TEL. HA 4607 MONTREAL.

PASIDARYKIM ATEITĮ BE RŪPESČIŲ — APSIDRAUSKIM ŠIANDIEN

Alb. NORKELRJNO AGENTŪROJE^
MONTREAL ENTERPRISESREG'D.

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

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

H

LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

AMherst 06942102 FULLUM ST.

Edouard MONDOR
Notaras

10 ST. JAMES ST. W., KAM. 308.
TEL. LA 5022 MONTREAL.

RENE BOVRDAGES Reg‘d
MAMERTAS MAČIUKAS

DIPLOMUOTAS VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS

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

Kampas Mount Royal a Brebeuf, 

įėjimas: 4504 Brebeuf Street.
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Rouyn-Norandu paminėjo karinome 
nės švente

Lapkričio 26 d. Norandos an 
glų katalilkų parapijos salėje 
gražiai paminėta Kariuomenės 
šventė. Rytą įvyko pamaldos 
prisimenant žuvusius 1918 — 
1950 m. laikotarpyje karių, šau 
lių ir partizanų. Parpaldas lai
kė daug simpatijų lietuviams 
reiškiąs parapijos klebonas 
kun. John Caufield. Per pamal
das gražiai pagiedojo choras, 
vedamas J. Vyšniausko. Po pie 
tų 3 vai. įvyko minėjimas 
esant scenai papuoštai vytim, 
tautine vėliava bei žaliom eg
lių šakutėm. Minėjimą atida
rius ir pagerbus kritusiuosius 
dėl Lietuvos laisvės susikaupi
mo minute bei sugiedojus Ma
rija Marija, turiningą ir išsa
mią paskaitą laiikė V. Gudelis, 
plačiai nušviesdamas Lietuvos 
kariuomenės kūrimosi ir lais
vės kovas, pareikalavusias ge
riausiųjų tautos sūnų kraujo 
aukų. Po paskaitos sugiedotas 
Tautos himnas. Toliau kalbė
jo Stp. šetkus apibūdindamas 
Lietuvos kariuomenės laikotar

TABAKO FARMOS
Ką tik sudariau, naują sąrašą parduodamų tabako ūkių. 
TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ, įnešus $ 4.000 arba 

$ 5.000.
CHARLES POCIUS 

INSURANCE & REAL ES TATE BROKER.
Tel. 829 J. Tillsonburg, Ont.

pį Vilniaus atgavimo ir bolše
vikmečio metu. Paskutinis kai 
bėjęs J. Vyšniauskas papasa
kojo savo įspūdžius iš Marijam 
polės įgulos žygio į Vokietiją 
Lietuvą beokupuojant raudo
niesiems ir tolimesnę tos įgu
los Odisėją nepavykus perženg 
ti sieną iki rusų — vokiečių ka 
ro. Minėjimas paįvairintas mų 
sų kolonijos mažųjų V. Stan
kutės, R. Stankaus ir R. Rus- 
lio eilėraščiais. Minėjimas pra 
ėjo pakilioj ir susilkaupusioj 
dvasioj dalyvaujant skaitlin
gam būriui lietuvių. S. J.

AUKOS TAUTOS FONDUI.
Atkelta iš 2 pusi.

$ 300.—, o 2. IV. 49. (min. Si 
dzikausko lankymosi proga To 
ronte) buvo surinkta $ 90.—. 
Viso $ 390.—.

Laukiant VLIK'o nurody
mų, šie pinigai buvo laikomi 
K. L. S. Toronto sk. žinioje. 
Prof. Kaminskui pranešus, jog 
yra Kanadoj Tautos Fondo

MES IR GUDAI
(Atkelta iš 3 psl.) 

ma parašyti kokią norimą; ne
pageidaujami istoriniai faktai 
galima yra pertvarkyti taip, 
kaip atsiranda reikalas. Taip 
darė naciai, taip daro sovietai.

Dėl tų dviejų, kas juos pa
žinojo ar pažįsta — nieko ste
bėtino, tačiau jei panašiai ima 
elgtis mūsų broliai lenkai, ku
rie patys buvo nepriklausomi, 
arba gudai, kurie ruošiasi ne
priklausomais būti, mus dau
giau negu stebina. Nejaugi 
egzilinių vyriausybių vadovai 
ar nariai tokiuo savo grobuo-
X------------ XX- — XX ■■ ■' xx~------ >
įgaliotinė, Torontiečių suauko 
tus pinigus gavau 22 d. lapkr. 
1950; prisiuntė iždininkas Vyt. 
Aušrotas.

Marija Arlauskaitė. 

DĖMESIO MOTERIMS !
Jei norite dirbti geruose na
muose, malonioje aplinkumuje, maksimumą savos tautos me- 
turėti daug laisvalaikio, (be vi

rimo), skambinkite tel.
WA 2919.

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

ŠOKIŲ VAKARĄ ? 
į SU PAĮVAIRINIMAIS* 
f-’ Grns crera Iranpla rii ir minVČtnJc rvi ▼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.

H. L. K. M. V-ba.

aiškumu mano sustiprinti ir 
pakelti savąjį autoritetą savų
jų tautiečių tarpe?,

Gal būt gudų vadai tokiu 
savo šaunumu mano išugdysią 
ir sustiprinsią savosios tautos, 
turinčius palyginti silpnus iųte 
lektualinius kadrus, tautinę są
monę. Tai pigi ir lengvai vyk 
doma priemonė, tačiau jos pa
sisekimu mes labai abejojame.

Išvada:
1. Lietuvių ir gudų tautas 

istorine prasme riša gražaus, 
darnaus sugyvenimo ryšiai su 
tuo tik skirtumu, kad Didieji 
Lietuvos Kunigaikščiai buvo 
vyriausiais gudų tautos valdo
vais ir globėjais, kitaip tariant 
lietuviai valdė ir globtojo gu
dus.

2. Lietuvių tauta po Didžio
jo karo išgyvenusi kad ir neil
gą nepriklausomojo gyvenimo 
laikotarpį gali nuoširdžiai gu
dų tautai tvirtinti, kad tik ne
priklausoma tauta gali pasiekti 

džiaginei ir dvasinei gerovei 
kilti, o tuo pačiu ir įdėti mak- 
simalinį įnašą į pasaulio kultū
ros lobyną.

Būti nepriklausomai gudų 
tautai, lietuvių tauta nuošir
džiai linki.

3. Gudų tautos vadovaujan
tieji veiksniai, siekdami savo 
valstybės sukūrimo, turi rody
ti daugiau geros valios, sveikos 
ir realios nuovokos ir nerodyti 
kliedėjimo žymių. Patariama 
ieškoti draugų ne tik Nepriklau 
somų tautų tarpe, bet ir pana
šaus likimo ištiktų kaimynų 
tarpe.

Tiktai glaudus ir nuoširdus 
tarptautinis ir tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas įgalins pa 
šaulį išvengti nūdienės trage
dijos.

4. Teneserga gudai „lenkiš
kos didybės“ manija ir tenesi- 
didžiuoja prieš lietuvių tautą 
savo didumu ir gausumu. Te- 
pajieško geriau kelių įgyti sa
vo artimiausio kaimyno — lie
tuvių tautos simpatiją, o nau
dos iš to, tenesistebi, galės tu
rėti nemažos.

Be to, težino ir teįsidėmi, 
kad lietuviai ne slavai ir kad 
slavai negalėjo niekados kur
ti Lietuvos. Ne vien tiktai lie 
tuvių tautos istorija byloja, 
kaip slavų visą laiką stengtasi 
suvirškinti tuos lietuvius, o jie 
vis dėlto išliko, nepabūgo to 
slaviškojo koloso ir būkime tik 
ri išliks ir ateity; ir jei ne 
kiekybe, tai bent dvasine koky 
be stiprės ir augs.

PADĖKOS
Nuoširdžiai ačiū visiems už 

išreikštą užuojautą man ir ma
no dukrelei tokioj liūdyoj va
landoj netenkant mylimo vyro 
ir gerojo tėvo.

širdingai dėkoju gerb. kle
bonui J. Bobinui už patarnavi
mą laike laidotuvių. Ačiū la
bai už clukas Šv. Mišių broliui 
Jonui Miįkalauskui, brolienei ir 
šeimai, Mamytei ir Marijai Ar
lauskų, Bobinų šeimai, Juozui 
ir Genei Mališauskams, Elz. 
Mališauskienei ir šeimai. Dė
kui už vainikus Mikalauskams 
ir šeimai, Kazakevičiams, Ta- 
masoniams, Budreikoms, Bal
siams ir šeimai, Mastavičiams, 
Mačioniams, Bernotams, Shul- 
mistrams, Nauburiams, Survi- 
lienei, Krupauskams, Krikščiū 
nams ir sūnui, Mitcheliams, 
Nomeikams, Maskoliūnams, 
Kukienams, Janulioniams ir 
šeimai, Kažukauskams, Pil
kauskams, Venckams, J. Ada- 
moniams, čekaičiams, Stanu- 
liams, P. Stulginskiams, A. 
Stulginskiams, Blažiams, Ga- 
tautams, L. M. Cazayoux, L. 
W. Beebe, D. L. K. Vytauto 
Klubui, Elenai ir Petrui Snie- 
gaičiui iš Sudbury, Ont.

Taipgi ačiū graboriui J. H. 
Benoit už gražų patarnavimą.

Marija Jonikienė ir duktė.

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.

MOK1NKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyriu
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui.

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

Quebec,

ATEITIS BE RŪPESčŲ.
ŠEIMA APRŪPINTA

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

„THE MACCABEES 1NS.CO.“
kuri jau 72 metus sąžiningai patarnauja 
nuo nelaimingų atsitikimų, ligos atveju 

mažamečius vaikus.
Informacijas teikia ir apdraudimą atlieka

skirtas atstovas:
JONAS BERŽINSKAS,

ir draudžia 
ir specialiai

naujai pa-

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

tiems (šeštadieniais ir sekmadieniais).
3CCXSXSXXXXXS33K5aacX3

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

haftona! Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

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

jį. x...........-jį. ■ 1 jį .............je=
Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

SĄŽININGAI IR GRAŽIAI.
Adresas: 202 St. Clarens Av e, Toronto.

Telefonas: ME 8522.
■w --- st ■■■ ir............... w ■ it —

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

MES SUTEIK :AME JUMS

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

| JONAS J. JUSKAITIS
s 

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

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL 
TEL. FA 0201

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

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

V--------- ------------—-X 

TR. 8112 
Skaniai užkąsite, atsigersite gaivinančių gėrimų ir

pasiklausysite plokštelių muzikos i

LIETUVIU SVETAINĖJE J
pas BRONIŲ JAZOKĄ

7682 EDWARD St. (kampas 6 av.), VILLE LASALL
— WWW M. ■ M - M ■■ M,-------.

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

47 Galley Av. Toronto. Tel. LA 6338

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. TORONTO, Ont.---------

Lietuviška moterų kirpykla i
Daro šukavimą, pusmeti nius ir trumpalaikius fri- g 

žavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ D ODONAITĖ į

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

SPECIALIAI KALĖDOMS IR NAUJIEMS METAMS

Birutė DODGNAITĖ - 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.
:»€=-----—r-.'.K.-.'įe==- 'Įg  —s. jc~r‘?=

LAROSE & LEFEBVRE
Nejudomas 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. TU. Wi 0227 

(Dieną i» naktį) 
-w------ -----w------ ---- -*e-

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

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

siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$ 2.60
B. 20 sv. cukraus—$ 4.70
Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kv. miltų $ 2.50
B. 20 sv. kv. miltų $ 3.90 
Siuntinys Nr. 10—-$6.40 
2 sv. rūkytų lašinių
• sv. kiaulinių taukų

2 sv. margarino
2 sv. degintos kavos
1 av. šokolado
Siuntinys Nr. 12—$ 5.90
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. degintos kavos
2 sv. cukraus

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 2241 W, 23rd PLACE, CHICAGO 8, ILL., USA.

Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus 
Europos kraštus, išskyrus SSRS. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimo.

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

o užsakymai iš Chicago® siunčiami AIR MAIL.
UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOL AIDA.

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

yfflsS?1 r.'gĮįf, ay ■»..■ l i m.' i SS 

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

C. 15sv. kiaulinių tau
kų .............. $ 7-40

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

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

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

(į pr. zoną) . . $ 6.0,0

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

>1. 5 sv. margarino $ 3.70
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00
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IŠKILMINGAS PADĖKOS VAKARAS-DIDELIS GERADARIU PAGERBIMAS
PADĖKOS VAKARE DALY VAUJA VISI LIETUVIAI, I R TUO PAREIŠKIA PAGARBĄ IR PADĖKĄ GERADAR IAMS — SENIESIEMS LIETUVIAMS, 

kurie šiokiu ar tokiu būdu padėjo atsidūrusiems sunkioje padėtyje — vieni siuntė tautiečiams siuntinius, kiti sudarė sąlygas atvykti į Kanadą, treti atvykusioms padėjo rasti dar 
bo, įsikurti ir tt.

Jeigu kas nors iš tokių as menų negautų pakvietimo ir dėl gausybės dalyvių nebūtų pakviestas, visi prašomi atsi lankyti. Jaunimas taip pat nau dojasi visomis teisėmis ir jo at 
silankymas laukiamas.

Kadangi parengimas bus labai didelis ir vietų skaičius ribotas, tai prie įėjimo kvietimų gali jau nebūti. Visi prašomi kvietimais apsirūpinti iš anksto. 
Vakare gros LITUANICA ORKESTRAS. Vafkaro pradžia 7 vai 30 min. Vakaro vieta Aušros Vartų parapijos salės, Verdun, Willbrord 377 nr. 

Labai tvirtai prašome nesivėlinti.

MOKTIreAL
KLCT Skyrių žiniai

LIETUVIŲ NAMŲ STATYBOS REIKALAI
Montrealio lietuviai, sutruk-mas vajus jauniems be mokes- 

dyti namus pasistatyti Ville La 
šalie, sumanymą tęsia jau mies 
to ribose. Tam tikslui yra nu
pirkti trys sklypai ir jau mies 
to savivaldybės patvirtintas na 
mų planas, kurį paiuošė inž. 
Kizys ir kuris pagal reikalą bus 
pakeistas. Vieta namams labai 
gera, nes ji yra taip Ville Em- 
ardo, Verduno ir Point St. 
Charles, trijų didžiausių lietu
vių kolonijų Montrealy.

Aušros Vartų parapijos salė 
je, pirmininkaujant p. Balza- 
rui, susirinkimas plačiai aiški
nosi statybos klausimus, aptar
damas juos iš formaliosios ir 
medžiaginės pusės. Iškilus vi
sokioms nuomonėms, labai gra 
žiai, reikalą paremdamas, pa
sisakė kleb. kun. Kubilius, pa
žymėjęs, jog Tautos namų, ku 
ne turėtų būti statomi iš dūkų, 
tuo tarpu tenka atsisakyti, o 
statyti lietuvių namus, kurie 
Montrealio lietuviams labai rei 
kalingi.

Buvo iškilęs klausimas, kad 
namai būtų bendruomeniški. 
Tas išsiaiškinta ta prasme, kad 
narni bus bendruomeniški, jei
gu bendruomenės nariai nu
pirks daugiau šėrų, kurie gali
ma bus įsigyti išsimokėtinai.

Plačių aiškinimų davė inicia 
torių vardu p. Leknickas, stei 
gėjų susirinkimų protokolus 
periskaitė sekr. p. Girinis.

Užsirašius naujiems akciniu 
Jtams, susirinkimas buvo tęsia
mas pačių akcininkų, kurie gal 
lutinai statutui paruošti papil-

Katiliųm 
Sekantis 

šaukiamas

dė komisiją: p. 
ir inž. Bulota, 
susirinkimas bus 
valdybos nustatytu laiku ir 
dienotvarke.
P. S. Pastebima, kad „NL“ 

praėjusiam numery, rašant 
šiuo klausimu, buvo praleista 
L AS org., (kurią atstovavo 
p. Juozas Lukoševičius.

DLK VYTAUTO PAŠALP1- 
NĖS NARIŲ DĖMESIUI.
Gerbiamieji! Šiuomi norime 

jums pranešti, kad ateinantį 
se/kmadienį, gruodžio (Dec.) 
2 d., įvyksta šių metų paskuti
nis pašalpinės draugijos susi
rinkimas. Todėl maloniai pra
šomi visi nariai užbaigti užsi
mokėti nario mėnesines duok
les. Tuo palengvinsite sekre
toriui ir patys būsite pilnatei
siais nariais. Pagal klubo kon 
stituciją, '('galima sakyti visų 
pašalpinių draugijų konstituci 
jos vienodai veikia) narys, ne
užsimokėjęs aris mėnesius, vie 
nam mėnesiui suspenduoja
mas; neužsimokėjęs keturis, 
dviem ir laike ligos per tą lai
ką negauna pašalpos. Neužsi
mokėjęs šešis mėnesius, savai
me išsibraukia iš draugijos. To 
dėl, kaip tik ir norima atkreip
ti Jūsų dėmesys, kad tokių ne 
malonumų neįvyktų. Negalė
dami į susirinkimą atvykti pa
tys, įteikite pinigus su mokes
čių knygute :|avo draugui ar 
pažįstamui, ir jis gali tamstai 
patarnauti.

Toliau norima atfkreipti dė
mesys tų, kurie dar nesate klu
be įsirašę. Dar kol yra tęsia- 
»—-jt.

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

lefonu: HE 0473.

čių kluban įstojimas, pasinau- 
dokit šia proga tapti klubo 
šeimos nariais. Sveikiems esant 
užsimokėjimas yra menkutis, o 
nelaimei ištikus, pagalba dide
lė. Pasiklauskite, ką pasajkys 
tie, kurie ta pašalpa naudojo
si. Savo ateities nė vienas ne
žinome ir anksčiau ar vėliau pa 
galba būna reikalinga, ypatin
gai tiems, kurie dar neturi sa
vo atsargos sutaupų.

Klubo Valdyba.
MONTREALIO SKAUTAI 

VEIKIA
Lapkričio 26 d. Skautų būk

le skautų tėvai ir rėmėjai da
lyvavo susipažinimo pobūvy. 
Skautai vyčiai Sabalys ir Ra
manauskas tvarkė pobūvio pro 
gramą. Buvo deklamacijų, dai
nų, žaidimų, pianinu keturiom 
rankom paskambino Čaikoys- 
kio valsą iš baleto „Miegančio
ji gražuolė“ E. Kardelienės mo 
kinės I. išipelytė ir S. Pakuly- 
tė. Programa praėjo gyvai ir 
linksmai. Norėtųsi tiktai, kad 
skautai daugiau dainutų mūsų 
gražiųjų lietuviškų dainų ir ma 
ziau verstinų iš svetimų kalbų.

Po programos jaudinančiai 
kalbėjo skautų tėvų komiteto 
pirmininkas p. Šimelaitis. Jis 
kvietė visus tėvus leisti vai
kams būti skautais, kurių tar
pe jie gauna lietuvišką atmosfe 
rą ir išeina gyvenimo mokyklą. 
Tėvai pasižada skautus parem 
ti medžiagiškai ir moraliai. Se
nas skautas kun. Kulbis palin
kėjo skautams jgeros sėkmės 
skautų veikloje, kurios tikslas 
nuoširdžiai tarnauti Dievui, Tė 
vynei ir Artimui. Baigiamąjį 
žodį pasakė I. Kemežytė-Lu- 
koševičienė, kuri prašė tėvus 
padėti vaikus auklėti skautų 
dvasioje.

Pobūvis buvo gražus ir 
širdus.

SPAUDOS BALIUS 
NUTARTAS 

ruošti paskutinį šeštadienį prieš 
užgavėnias, vasario 3 dieną. 
Visos organizacijos maloniai 
prašomos tai dienai rezervuo- 
tis Spaudos baliui, kurio inten
cija bus padaryta akcija už lie 
tuviškos spaudos platinimą pla 
čia prasme. Bus įdomi progra
ma, turtinga loterija ir šauniau 
sis balius. Visus tautiečius ma 
loniai prašome tą dieną skirti 
spaudos baliaus reikalams.

SVEČIAS IŠ JAV
Pereitą sekmadienį Aušros 

Vartų bažnyčioje Sumą laikė 
svečias iš JAV. prof. kun. Jan
čiauskas, gimęs ir augęs Ame
rikoje. Pirmą kartą savo gyve 
nime jis pasakė originalų pa
mokslą lietuviškai.

Iš gaunamų laiškų ir spau
dos matyti, kad kaikurie KLT 
skyriai nepilnai supratę laikiną 
ją, nepatvirtintą KLB konsti
tuciją, persiorganizuoja į KLB 
apylinkes, kas šiuo metu dar 
neturi formalinio pagrindo. 
Vietovėse, iš veikiančių organi
zacijų atstovų galima sudaryti 
tik laikinuosius organizacinius 
komitetus — ALOKus, o ne
sant daugiau organizacijų, A 
LOKas sudaromas iš vienos 
organizacijos, bet pati organi
zacija lieka kaip buvusi. Ši pa
dėtis turi likti ligi bus pravesti 
visuotiniai balsavimai visame 
krašte, išrinkta KLB Krašto

Taryba, kuri išleis apylinkių 
rinkimų taisykles.

Prasidėjus žiemai KLCT sky 
riai kviečiami atgaivinti ir dau
giau suaktyvinti tautinę - kul
tūrinę veiklą.

Ateityje, persiorganizuo
jant į KLB, numatomas KLT 
skyrių atstovų suvažiavimas, 
kuriame ir bus aptarta galuti
nė senosios ir didžiosios KLT 
organizacijos tolimesnę, padė
tis.

Pilnesniam aiškumui netru
kus tuo pat reikalu visiems KL 
T skyriams bus išsiuntinėtas 
platus aplinkraštis.

KLCT Org. Skyr.. .

Montrealio ALOKas.

nuo

IŠNUOMOJAMAS 
vienam asmeniui, nebrangus, 

atskiras 
KAMBARYS 

su teise naudotis virtuve. 
Teirautis 386 Argylę Av. Ver
dun, kasdien po 6 vai. vakaro.

D. L. K. VY TAUTO KLUBAS

kiekvieno šeštadienio vakarą ruošia

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

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

MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ DRAUGUOS 
SUSIRINKIMAS.

Montreal, P. Q.; taipgi vienuo
lės T. Juodelytės adresas; 
6945 Mazarin St., Ville Emard, 
Montreal, P. Q., arba vietoje 
„vakarienė’ * buvo atspausdin
ta „Makarienė“ (suminime to
dėl, kad kai kas iš to padarė to
li einančių išvadų, nors tai bu
vo eilinė korektūros klaida), ar 
ba Gailičio eilėraštis išėjo be 
galo, ir tt. Be to dėl tų pačių 
sąlygų ne visada įmanoma įdė 
ti savo laiku straipsniai, nors 
įdėjimas esti būtinas (kaip tai 
buvo su lapkričio 23 d.). Kai 
įsikursime savo spaustuvėje, 

tikimės, darbas bus daug sklan 
dėsnis ir našesnis ir tokių „liap 
susų’ * nepasitaikys. GG. Skai
tytojai ir Bendradarbai dėl to 
įspėjami ir atsiprašomi. Red.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Praėjusį sekmadienį Aušros 

Vartų bažnyčioje buvę paminė 
ta Lietuvos karuome^s šven
tė. Bažnyčioje dalyvavo orga
nizacijos su savo vėliavomis. 
Pamaldos buvo užbaigtos Tau
tos Himnu.

Gruodžio mėn. 10 d. sekma
dienį, tuoj po pamaldų, Auš
ros Vartų parapijos salėje kvie 
čiamas Mažosios Lietuvos 
čiulių Draugijos visuotinis 
rių susirinkimas

AKADEMIKAMS.
įšį sekmadienį, gruodžio 3 d. 

tuoj po pamaldų, Aušros Var
tų parapijos salėje įvyks Lietu 
vių Akademinio Sambūrio vi
suotinis susirinkimąg.

Visi studentai, abiturientai, 
studijas baigusieji ir rėmėjai, 
prašomi kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti.

Laikinoji Valdyba.
LITERATŪROS VAKARAS.

Gruodžio 10 d. lietuvių Aka 
deminis Sambūris 325 Demon 
tigny salėje ruošia literatūros 
vakarą, dalyvaujant žymio
sioms Kanados lietuvių pajė
goms.

Smulkesnė programa bus pa 
skelbta sukančią savaitę.

Laikinoji Valdyba.
DĖL KOREKTŪROS 

KLAIDŲ
Maloniai prašomu atleisti G. 

G. Skatytojus ir Bendradar
bius, kad dėl spausdinimo są
lygų neturime kartais galimy
bės tinįkamai ištaisyti korektū
ros, todėl pasitaiko tokie daly
kai, kap kad skelbiant p. Juo
zo Juodviršio adresą buvo nu
byrėjusi adreso dalis (adresas 
yra toks: Mr. Juozas Juodvir
šis, P. O. Box 6034, Verdunn,

Ei
na

Mes, pasitraukę daugelio organizacijų, kuri vi
suomenėj įsigijo gerą vardą ir 
nuoširdžią paramą.

Kilus antram pasauliniam 
karui, SLA kuopos moterys bu 
vo pirmosios Toronte, kurios 
visu širdingumu skyrė savo tai 
ką Raudonąjam Kryžiui, tei
kiančiam visokeriopą pagelbą, 
nuo Ikaro nukentėjusiems.

Šiemet SLA kuopa savo 16 
metų atžymėjo tik narių susi
rinkime, kuriame pirmasis ini
ciatorius ir nuolatiinis kuopos 
org. J- Jokubynas, sveikinda
mas naujai įstojusius narius, 
prisiminė kuopos kūrimąsi ir 
veikimą. Trumpais, bet širdin 
gaiš žodžiais prisiminė ir kuo
pos šešiolikos metų darbą, org. 
A. Frenzelis, pirm. V. Dagilis, 
J. Novogrodskas ir M. F. Yo- 
kubynienė.

Šis susirinkimas buvo gau
sus nariais ir svečiais, iš kurių 
net 16 išpildė aplikacijas ir ta
po SLA nariais. Džiugu, kad 
Jcaskart vis daugiau įstoja nau
jų narių iš atvykusių lietuvių.

Metiniame susirinkime, ku
ris )vyks gruodžia mėn. 10 d. 
404 Bathurst Str., bus renka
ma nauja valdyba sekantiems 
metams, todėl į 
privalomas visų

Į TORONTO LIETUVIŠKĄ VISUOMENĘ
Lietuviai!
Lietuvos, n,e tik išvengėme 

Sibiro, kalėjimų, baimės ir 
skurdo bei bado, bet turėdami 
DP statusą, galėjom patekti j 
kraštus, kur ramiai gyvendami 
sočiai pavalgome, gerai apsi
rengiame, daugelis įsigijom 
nuosavybes, biznius. Tačiau 
viena mūsų brolių dalis, kuri 
prieš daug metų buvo vokiečių 
užkariauta, neturi nei IRO pa
ramos, nei teisės emigruoti, 
nei išemigravusių giminių. Pa
likti likimo valiai nesvetingoj 
Vokietijoj, visų apleisti.

Kokia yra jų būklė dalinai 
pavaizduoja „Drauge“ (1950. 
9 28 d.) išspausdintas P. L. B. 
Vokietijos krašto vyriausios 
valdybos atstovo p. Karaliaus 
pareiškimas. Jis tarp kitko 
sako: „Blogiausiai su butais 
verčiasi Klaipėdos krašto lie
tuviai. Vokiečiai jų labai ne
mėgsta. . . Klaipėdiečius nekar 
tą radau įsitaisiusius vokiečių 
ūkininkų tvartuose. Jų kas
dieninis valgis — kelios bulvės 
gryname vandenyje. Tačiau ir 
tokose sąlygose gyvendami už 
sispyrę laikosi savo: negrįžta į 
bolševikų okupuotą Lietuvą ir 
vokičių tarpe nepameta savo 
lietuviškumo“. Panašiai jų 
būklę nupiešė ir BALF pirmi
ninkas kan. Kapočius po savo įkymas. 
kelionės Europoj.

Todėl Maž. Liet. Bičiulių 
dr-ja Toronte organizuoja 
Maž. Liet, lietuviams, esan
tiems Vokietijoj, plačią rūbų 
rinkliavą. XII. 2 d. nuo 4—7 v. 
lietuvių parapijos salėje au
koms priimti budės drjos val
dybos nariai. Be to, Mažosios 
Lietuvos Tarybos tautinei ir 
kultūrinei veiklai paremti, jau 
nimo ir ypač vaikų auklėjimui, 
jų laikraščio leidimui reikalin
gos lėšos, taip pat patiems lietu 
viams reikalinga parama ir 
maistu, tai mielai bus priima
mos ir piniginės bei negenda- 
mo maisto aukos.

M. L. Bičiulių dr-ja.
SLA 236 KUOPOS VEIKLA.

Spalio 7 d. Toronto SLA 
kuopai sukako 16 metų. Anks
čiau savo metines sukaktis kuo 
pa visada atžymėdavo vaidini
mais, koncertais ar panašiai.

Savo darnia veikla SLA kuo

iš

si susirinkimą 
narių atsilan-

kviečiami irĮ susirinkimą 
tie nariai, kuriems laikas} mokė 
ti užtęstus mokesčius, nes tris 
mėnesius nesumokėjus, ištikus 
ligai, ar kitokiai nelaimiai, na
rys negali paš. gauti. Be to, 
nariai prašomi laikytis taisyk
lių registruojantis į pašalpą, į 
kurią susirgus būtina registruo 
tis ne vėliau trečios dienos po 
susirgimo, nes teisėta registra
cija yra, nuo dienos pranešimo

VISUOMENĖS VEIKĖJA
P. O. Indrelienė, gautomis ži
niomis, jau pasveikusi ir prade 
jusi pamažu veikti. Geriausios 
sėkmės.

PASKAITA APIE M. 
LIETUVĄ.

Buv. Klaipėdos krašto gu
bernatorių patarėjas dr. Any- 
sas gruodžio 10 d., 6 vi. Toron 
te, parapijos slėje, skaitys pa
skaitą apie M. Lietuvos tauti
nes ir įkultūrinęs kovas.

u it------------jt it ........-if=
TREMTINIŲ GIMNAZIJAI DIPHOLZE

Į tremtinių bendruomenės 
atsišaukimą — padėti išlaikyti 
vienintelę lietuvišką tremtinių 
gimnaziją Vokietijoje, Diphol- 
ze, — kuris buvo įdėtas „NL“ 
45(188) numery, atsiliepė jau 
eilė tautiečių, kurie žemiau de 
damame sąraše pasižada tam 
reikalui mokėti kas mėnesis jų
įrašytą sumą:

1. Kardelis J. ... . . . $ 1.—
2. Katilius Br. .......... 1.—
3. Balzaras L. . . . „ L—
4. Kudžma A. . . . . . . „ 1.—

=S€=

5. Rudinskas Pr.. . .
6. Kęsgailą Stp. . . .
7. Pėteraitis V. ...
8. Lapinas A..............
9. Andruškevičius K

10. Narbutas Br. . . .
12. Kandižauskas J. .
11. Girinis L...............
13. Adomonis J. ...
14. Dr. Matulionis B.
15. Jonelis Alb. . . .
16. Rukšėnas Ged. .
17. Otto Kazys............

Pinigus kas mėnesis maloniai kyti bent

„ L— 
„ L— 
„ 1-— 
„ 2.— 
„ 1-— 
„ L— 
„ L— 
„ L— 
„ 1-— 
„ L— 
„ L— 
„ L— 
„ 0.50

—....... iC....... .......-it. '

prašoma siųsti MLBD iždinin
ko vardu šiuo adresu: Mr. Vi
lius Pėteraitis 5155 Bourbo- 
nier, Ap. 6, Montreal, P. Q. 
Bet jeigu kam būtų patogiau 
siųsti per „NL“, maloniai pra
šome — bus patarnauta.

Maloniai kviečiami visi tau
tiečiai j šią talką. Vienos kla
sės išlaikymui reikia, kaip ži
noma iš PLB Vokietijos krašto 
valdybos 
Baumst. 
šaukimo, 
mėnesis.

(21a) Bad Salzuflen, 
17, Germany) atsi- 
80 — 100 dol. k^| 
Kanada turėtų išlai- 
dvi klases.

ČIURLIONIO" ANSAMBLIO
KONCERTAS

įvyksta 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 lietuvių restoranuose, o 
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. Gumbe'.evičių 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.
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