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T. VALIUS VINJETf

Korėjoje Kinija Į frontus sta 
to naujas jėgas. Kiek JTO jė
gos išmuša kinų tiek jų padvi
gubintai siunčia Kinijos komu 
nistai.

JTO jėgoms tenka trauktis. 
Sunkiai besilaiko « Hungnamo 
srityje apsuptos JTO jėgos, 
kurios per tą uostą evakuoja
mos laivais.

55 kilometrai nuo Seoulo Į 
šiaurę vyksta stiprūs mūšiai, 
nes kinai čia ypatingai veržiasi, 
stengdamiesi prasiplėšti i Ko
rtos sostinę.

JTO jėgos laikosi herojiškai 
prieš dešimteriopai skaitlinges 
riį priešą. JTO lėktuvai ore 
viešpatauja, bet jų neužtenka 
kinų masėms nuveikti.

Verta suminėti, kad Pusam- 
išlipo Kanados pėstijos bata- 
lijonas, o Antverpene Į laivus 
Įsėdo Belgijos ir Liuksembur
go savanorių bataltjonas, ku 
r is vyksta i Korėją.

Susidariusi padėtis yra to
kia, (kad dabar jau nebe Korė
jos kai o klausimas lemia būse
ną, bet padėtis ant ašmenų : 
kuriuo momentu prasiverš Tre 
čias Pasaulinis karas.

Indokinijoje karas tęsiasi 
taip pat su „sukilėliais“, kurie 
paskutiniu metu stipriai sumuš
ti prancūzų ir Vjetnamo ka
riuomenės.

Nuo to meto, kai Kinija įsi
vėlė karau Korėjoje, Tibete ji 
sustabdė karo veiksmus ir sto
vi vietoje. Bet ir ši padėtis ne
ramina Indiją, Pakistaną ir ki
tus kaimynus.
VAKARŲ EUROPA RUO 

ilASl GINTIS
Briusely vykusi Atlanto pak 

to valstybių konferencija nuta
rė sudaryti bendrą pramonės 
komisiją, kuri reguliuos techni 
k-.iną pasiruošimą.

Konferencija nutarė, sudary 
ti vieno imliono kariuomenę, 
kurios vyr vadu paskyrtas gen. 
Eiserihoveris.
MASKVA GYDO VADUS

Kommterno nariai — Pran
cūzijos komunistų vadas Thor 
rez ir Italijos komunistų vadas 

f Togliatti — išvežti Į Maskvą 
gydyti. Kuo jie susirgo, nie
kas kol kas nežino. Maskva 
konstatuos diagnozus. Kaip ži 
n omą. po toĮirio gydymo Dimit
rovas iš Maskvos pervežtas Į 
Bulgariją karste. Grothewolis 
tačiau sugrįžo lėktuvu. Kaip 
sugrįš T horez ir Tiogliatti, pa
matysime.

— Anglija organizuoja tris 
naujas kariuomenes divizijas, 
kurios bus pasiųstos Į Vokieti
ją

„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ NAMAS JAU 
STATOMAS

piniginiai, pirmųjų atskubėju
sių pagalbon, jnašai. Todėl vi- 
si G G Skaitytojai maloniai pra 
šomi skubiai atsiliepti su para
ma, o Kalėdų metu GG Pla 
tintojai maloniai prašomi pa
platinti šėrų ir parinkti, kur ga 
Įima, aukų.

Iš anksto visiems, mus paiš
inusiems, tariame nuoširdų 
a?iū.
Sp. b-vė „NL'!, KLCT ir „NL“

Sveikiname sulaukusius Kalėdų švenčių
VISUS, GEROS VALIOS, GYVENANČIUS KANADOJE IR TĖVYNĖJE, BEI VISAME PASAULY DĖL LAISVĖS IR TIESOS KOVOJANČIUS 
L.ETUVIUS, VISUS BENDRADARBIUS, SKAITYTOJ US, PLATINTOJUS IR VISIEMS LINKIME TVIRTYBĖS IR IŠTVERMĖS LIGI

LAIMĖJIMO!
KLCT, NL ir Sp. b-ve NL.

I KALĖDŲ DURIS
beldžiasi naujas pasaulinis

KARAS

POLITINIS VEIDRODIS O
pagal įL- J:/

naujausi NEWSWEEK periskopaL^t

Kodėl MacArthur puolė
Jungtinio štabo v-kai, leisda

mi MacArfhtirui pulti šiaurinė 
je Korėjoje, sperendė vadovau 
damiesi šiais sumetimais: 1. ge 
nerolo aukščiausiu pasitikėji
mu ir jo ankstybesnjais pasise
kimais; 2. jo aukšta politine 
įtaka daugelyje būstinių; 3. se 
na tradicija, leidžiančia vyr. va 
dui lauke daug laisvių ir 4. jo 
vyresniškumu virš visų karių 
Vašingtone.

Kam jiie skaičiavo?
Daugelis nesupranta, kodėl 

MacArthuro vyr. būstinė ver
tina 1.000.000 Kinijos komu
nistų jėgas, nuįkreiptas prieš 
JTO kariuomenę.. Pagal apy
tikrius žvalgybos duomenis pa 
skutinę savaitę Korėjoje yra

Nuoširdžiai sveikiname visu* 'Montrealio lietuvius, tiek 
serus, tiek jaunus, ti^k anksčiau, tiek vėliau i šį kraštą atvy
kusius, tiek čia gimusius, kuriuos tik juDgra Nepriklauso«n>os 
Lietuvos Valstybės atkūrimo idėja,

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR NAUJAIS 1951 METAIS.
Kūčių vakaro tyla tesujungiia kiekvieno iš mūsųi mintis, 

su kritusiais dėl Lietuvos Laisvas, kovojančiais dar šiandien 
Tėvynėje su ginklu rankoje Partizanais, mirštančiais Ka
zachstano ir Sibiro vergu stovyklose, kenčiančiais pavergtoje 
t ėvynėįe ir po visą platųjį pasaulį išblaivytais, tautiečiais.

Teatneša Naujieji 1951 matai kiekvienam iš Tamstų as
menines laimės, o mūsų brangiai Tėvynei Lietuvai — laisvę ir 
nepriklausomybę

Kanados lietuvių bendruomenės
MONTREALIO APYLINKĖS L. O. KO-TAS

KOMUNISTŲ UŽKLUPTOS NEPASIRUOŠUSIOS KARIAUTI, JTO BLAŠKOSI. KI 
N/XI, DIRIGUOJPAMI MASKVOS, NESUKALBAMI. AMERIKA PRIVERSTA BU 
VO IMTIS RIMTŲ SAVISAUGOS PIEMONIŲ. GENEROLAS EISENHOVERIS 

TVARKYS EUROPOS --------------
mo kariuomenę, i ją Įjungti 
vak. Vokietiją ir tai šiaurės At 
lanto zonos gynybai vadovauti 
paskyrė gen. Eisenhoverį. šis 
tuojau po naujų metų pradės 
savo paskirties darbą. Pasky
rimas ypatingai aukštai Įver
tintas visos Europos.

Kaip matome, Trečias Pa
saulinis karas bręsta ne dieno
mis, bet valandomis. Maskva, 
matyti suprato, kad kiekviena 
diena eina ne jos naudai, todėl 
nutarė pradėti Trečią Pasauli 
ni karą. Kitaip negalima išaiš
kinti Kinijos komunistų laiky
senos akiplėšiškumo, kai kom. 
Kinijai daromos jau didžiausios 
nuolaidos.

Todėl, JAV prezidento Tru
mano pareiškimas, kad

!vlas|;vos išauklėtas komu
nizmas sudarė didelės grės

mės pavojų, 
reikia, vertinti labai rimtai. 

To pavojaus gali nematyti 
tiktai nenorį matyti.

Nenuostabu, kad nieko nau
ja nepasireiškė ir Lpndone vy
kusiame keturių užs. reik, mi-

Karštosšcs politinės raidos apžvalga

Jungtinių Tautų Organizaci
jai priėmus 7-nių rezoliuciją, 
kuna siūloma Kinijai išvesti iš 
Korėjos savo kariuomenę, pa- 
p Adžius ją 13-kos rezoliucija, 
kuria pasiūlytos konkrečios ka 
rui baigti priemonės, pagaliau 
pilnatis išrinko paliaubų pia
nus nustatyti 3-jų komisiją, ku 
rią sūdai o pirmi ninkas Persi
jos atstovas Entezamas, Kana
dos užs. rcijk- nnn. Pearsonas u 
Indijos atstovas Rau. Bet, kaip 
antradienį pranešė Entezamas, 
Kinijos delegacija Į jai pasta
tytus klausimus neatsakė. Ir iš 
viso

derybos nevyksta.
Tiktai JTO blaškosi nuo vieno 
ptie kito pasiūlymo. Tokiu bū 
du JTO Įsigalėjo vhliška krizė. 
Dėl to negali suktis ir karas Ko 
lejoje. Visas taikusis pasaulis 
komunistinių agresorių užklup 
tas nepasiruošęs atremti agre
sorių užpuolimo.

Tokių faktų akyvaizdoje nie 
ko neliko Amerikai kai tiktai 
griebtis radikalių priemonių. 
JAV prezidentas, naudodama
sis savo teisėmis, visame kraš
te paskelbė.

nepaprastos padėties stovį, 
ir, gavęs 17 miliardų papildo
mų ginklavimosi reikalams kre 
dilų, paskelbė mobilizaciją, ku- 
lios tikslas pakelti kariuome
nės skaičių ligi trijų su puse 
milionų vyrų. Greta to, suda
lytas specialus komitetas Įvyk
dyti ekonominę JAV mobiliza
ciją.

Nors JAV karo ministeris 
Maršalis prisibijo, kad mobili
zacija. kuri pareikalaus didelių 
išlaidų, nebūtų peranksti pada
ryta, bi t prezidentas, matyt, 
skaičiuodamas, kad geriau pa
kelti tūlus sunkumus, negu ne
tekti saugumo, padarė savo.

Greta Amerikos susirūpini
mo, eina 
susirūpinimas v.'Aarų Europa.

Tuo būdu Briusely dvi die
nas trukusi Atlanto pakto vais 
tybių konferencija, kurioje da
lyvavo užsienių reikalų ir karo 
ministerial su karo ekspertais, 
nutarė sudaryti Europos gyni-
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TREMTY MIRĖ PREL. 

PENKAUSKAS.
Sigharding Thal 2. Bezirk 

Scharding, Austrijoje, 1950. 
XI!. I d. mirė Kun. Prelatas 
Dr. Pranas Penkauskas, Kau
no Arkivyskupijos Kapitulos 
narys, buvęs savo laiku Tarp- 
diacezinės Kauno Kunigų Se
minarijos Rektorius.

.Nepnklausomos Lietuvos ‘ 
namo statyba vyksta pilnu tem 
pu. Namas statomas Villle La 
Salle, Georges gatvėje, tarp 7 
ir b Avė. Namo sklype iškasta 
rūsiui vieta ir gruodžio 20 d. 
išlieti betoniniai pagrindai. 
Daromas rūsys.

Namas suplanuotas dviejų 
aukštų su rusiu. Jo dydis — 
20 pėdų pločio ir 30 pėdų ilgio.

Su rūsio baigimu baigiasi ir

GYNIMĄ.
nisterių pavaduotojų susitiki
me, kuris norėjo atnaujinti de
rybas dėl Austrijos taikos su
tarties. Pasirodė, kad Maskva 
ten nei nekalba apie Austrijos 
teisių atstatymą. Ji sugalvojo 
jau naujus reikalavimus, kurie 
nieko bendra su Austrija netu
ri. Todėl derybos nutrauktos.

Taigi, į šių metų Kalėdų du- 
rsi stipriai jau trankos Trečia
sis Pasaulinis karas.

j. P. Kennedy: Stipri komu
nistų simpatikų mažuma laiko 
Prancūziją nesibaigiančiam po 
litiniam sąmyšyje. Britų kari
nis stiprumas tesudaro ketvirti 
jos 1946 m. pajėgumo. Vaka
rų Vokietija, nerodo noro suda
ryt stiprios karinės jėgos. Ita
lija beviltiškai bejėgiška, o 
Graikija vos teapyaldo savo 
mažą teritoriją. Kur yra Eu
ropos ryžtingumas pastoti Ru tų pirešingas Sovietų taikos po 
sijos pajėgų masinį užpuolimą? . >— j------------

Bonu, Centro partijos lyde
ris H. Wessel, parlamente Įne
šė pasiūlymą Bonn vyriausy
bei daryti žygius dėl Vak. Vo
ki tijos priėmimo į J. Tautas. 
Pasiūlymas be debatų perduo
tas užs. politikos komisijai.

Washington. Užsienio Reik. 
Departamento pranešifnu, bend 
ras Ame.<|.cos, Anglijos ir Pran 
cūzijos vyriausybių atsakymas 
Rusijai dėl jos siūlomų derybų, 
liečiančių Vokietiją, bus Įteik
tas šią savaitę.

O. E. Citizen: Iš Londono 
pranešama, kad Butų vyriau
sybė prašė miesto savivaldy
bę per 2 mėn. suteikti žinių 
apie priešlėktuvinės apsaugos 
patalpas ir kas joms būtų papil 
domai reikalinga.

W. S. Journal. Iki šiol bu
vusi tradiciškai neutrali (Švedi
ja suvaržė strategiškai svarbių 
m.džiagų Įvežimą Į Rusiją.

N. Delhi. Nehru pranešė In 
dijos parlamente, kad Kinijos 
komunistų daliniai, esą 370 my 
lių į šiaur. rytus nuo Lhasos, 
toliau nuslenjka. Nehru neban
dė paaiškinti, kodėl komunis
tų veržimasis Tibeto sostines 
kryptimi sustojo.

New York. Gub. Dewey: 
Valstybė po valstybės bandė 
derėtis su Hitleriu ir buvo pra 
rytos prieš karui prasidedant. 
Valstybė po valstybės bandė tą 
pat su Stalinu ir jos taip pat. . .

Lake Success. Indijos atsto
vas Rau: Kinijos tauta nenori 
naujo karo ir ji pageidautų tai
kos. Mes turime šiuo momen
tu užtikrinimų, kad Peipingo 
vyriausybė nori taikingo spren 
dinio.

M. Guardian. Paris, M. W. 
Richet, vienas iš komunistų va
dų, savo partijos pranešime: 
Pasaulinis karas tuo tarpu bū-

prieską metai mus pastatys 
(lai žiauresnius faktus.

Hanoi. Prancūzų žvalgybos 
žinijomis, komunistiniai Viet- 
Minh sukilėliai vidurinėj Indo 
kinijoj ruošia 300.000 armiją 
užimti Hanoi ir visą Tonkino 
provinciją. Numatoma, kaė 
naujoji armija bus pasirengusi 
kautynėms at ei na ričių met ;? 
pradžioj.

Washing t cm. 
litikai. Bukim tikri, kad metai Truioano radijo 
garantuotos taikos yra kuo gi 
riausiai Sov. Sąjungos išnaudo 
jami savo ir kitų liaudies demo 
kratijų armijų sustiprinimui. 
Šiam tikslui mes turim akty
viai tęsti taikos propagandą — 
tai yra geriausias būdas mūsų 
priešus sutriuškinti. Sov. Są
junga pasirinks tinkamą mo
mentą.

New York. J. Tautų Pilna
tis patvirtino rezoliucija ■skirti 
trijų narių komisiją tarpinin
kauti karo veiksmų paliauboms 
pasiekti.

London. Attlee Žem. Rūmų 
debatuose: Yra dvi galimos 
kryptys. Arba mes turime ban 
dyti derėtis kaip tai numato 
tarptautinė teisė — atitinka 
mm J. Tautų principams — ar 
ba mes neišvengiamai slysim Į 
pasaulin} karą.

Washington. JAV Gynybos 
min. Marshall: Man labai rūpi, 
kadį mes nepasinertume į karo 
meto mobiliziciją prieš tai kol 
nebus tikrai aiškus jos reikalin 
gumas.

New York Gub. Dewey: Mū 
su vyriausybė ir mūsų tauta gy 
veno sapnų pasauly, tuo tarpu 
kai „šaltas“ faktas yra, kad Ru 
sijos ,karo mašina niekad nebu
vo demobilizuota.

N. Y. H. T.: Silpnumas ka
rų nesukliudė. Tai yra negai
lestingas, bet aiškus faktas, ir 
jei dabar jo nepaisysim — slen

Ištraukos iš 
kalbos:

Mūsų tėvyne, mūsų tauta, 
visa, ką mes branginant, yra di 
džiuliam pavojuj. Sovietų Są
jungos valdovai iššaukė ši pa
vojų — jie kėsinasi į laisvas 
tautas — grąsinimais, klasta ir 
jėga — stengiasi jas Įveikti, 
vieną po Jutos. Birželio mėęi. 
komunistinis imrerializmas pra 
siveržė atvirais karo veiksmais 
Korėjoj. J. Tautos griebėsi 
priemonių numalšinti agresi
jai. Tada lapkričio mėn. ko
munistai sviedė kiniečių armi
jas į kovą prieš laisvas tautas. 
Jie nepabnge stumti pasauli 
prie pasaulinio karo slenksčio, 
kad tik gavus ko jie nori,

Mes turim jėgos šr ryžtin
gumo pašalinti pavojus, gre
siančius mūsų kraštui. Štai ką 
mes darysim:

1. Ir toliau palaikysim. taip 
pat, jei reikės, ginsime — lais- 
/<s ir teisėtumo principus. 
Stengsimės nesutarimus 
spręsti taikingai, — tačiau 

Nukelta į 10 puslapį.

is-
ne-

Pirchimename tauitiečiam*. kad 
jp uoda'ic' itnimes.i baigiasi Tau
tos F’ondlo' vajus. trukęs irtt 
mtMSflsms• Kas dar neatidavė 
jam savo aukos, maloniai pra
šomi pasiskuibinti ir visas au
kas peirfcinyif.tisi Tautos Fondo ats 
tovybeiit — 3 Avė, Rose- 
moutri#., Mctfiitttr'ea.l!, P. Q.

buvę apie 250.000 — 300.000 
raudonųjų kiniečių. Kiti 200. 
000 buvo prie sienos ar ją per
rengę. Kad suskaičiuotų 3.000.. 
000 vyrų, reikia imti galvon vi
są tiekimo tarnybą ir visą avia 
cijos personalą net ligi Šan
chajaus. Taip skaičiuojant ir 
MacArthuro jėgos, įskaitant 
partizanus, jūreivius, lakūnus 
ir užnugario tarnybą siektų li
gi 450.000 — 500.000 vyrų.

Žmonos liks namuos*?
Bonn vyriausybė jieško ir 

rimą, kad naujai perkeliamos j 
kai kuirais atvejais gauna prita 
Vokietiją sąjungininkų divizi
jos uesivežtų su savimi savo 
šeimų. Priežastis č žiaurus gy
venamųjų patalpų trukumas. 
Iškraustomi vokiečiai, kad su
teiktų patalpas sąjungininkų 
šeimoms, gali sutelkti visuoti
nį nepasitenįkihimą. Tačiau 
amerikiečių kariškoji vadovy
bė nesuteikusi tokių patifcfhi- 
mų. Tačiau, Trumano bėdos 
padėties paskelbimas galįs ši
tai pakeisti, uždrausdamas šei
mų perkėlimą i užjūrius.

Malikas ten buvo
Iš visų rusu, labjausiai susi

domėjusių Vakarų tautų gin
čais dėl atominės bombos pa
naudojimo yra J. Malikas. Ma 
likas savo draugams yra pasi
gyręs kad tuo metu, kai ant Hit 
rosimos buvusi numesta atomi
nė bomba, jis yra buvęs amba
sadoriumi Tokio ir buvęs pir
masis to miesto sunaikinimo 
liudininkas. Jis netgi didžiuo
jasi, kad Hirošimos apžiūrėji
mui naudojęsis lėktuvu, kai tik 
padėtis tai leidusi. Numetus 
bombą po dviejų dienų Rusija 
paski Ibė karą Japonijai.

Aktyvioji Mme Pi-mdit
Tarp Indijos atstovo JT Sii 

Benegal N. Rau ir jo drauges 
bendradarbes .Mme Vijaya 
Laksimu Pandit, kuri yra In- 
uijus min. pirm. Neoru sesuo 
ir ambasadorė Vašingtone, 
vyksta gyvos varžybos. Rau 
yra turėjęs dvi slaptas kon- 
fercncijas su raudonosios Ki- 
■ ijos generolu Wn, c Pandit

■ vieną. Po to, kai ind-ja gavo 
vietą ST, Pandit bandžiusi per 
imti kai kurias Rau pareigas. 
Dej šito Rau skundęsis; Nehru, 

i kinis savo keliu šiek tiek ąu- 
i varžė, bent laikinai, savo se- 
i sers užsimojimus.

Iranas suka kairėn?
ėja yra šiek tiek pagrindo 

baimei, (kad Iranas suka j so
vietiškąjį kelią. Teherano vy
riausybė, ramiai pradėjo pa- 
l.-isti iš kalėjimų komunistiif- 
kos Tudeh partijos vadus, ku
li- buvo tėti susodinti prieš 22 
mėnesius Persijoje Įvedus ap
siausties stovį. Teherane Va
karų diplomatams nurodoma, 
kad kraštas siekiąs „neutralu
mo“. Įtakingi iraniečiai buvę 
giliai nuteikti Korėjos .nepasise
kimais.'1

Pirmoje eilėje — ginklai.
Pradedant JAV mobilizaciją/ 

pirmoje eilėje bus pabrėžta 
girklų gamyba. Vadovaują J) 
A V sustiprinimui galv tja, kad 
neaglima sukišti Į uniformas 
vyrų, ligi jie neturi ginklų, kad 
but apmokyti. Ginklai, kaijb 
lėktuvai, tankai ir kai kurios 
artilerijos rūšys reikalingi il
gesnio pasirengimo gaminti ir 
savaime aišku juos pagaminti
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Ilgalaikiai skelbimai, pagal

Paieškojimų kaina......... 1.00
(smulkiais pašto ženklais) 
susitarimą gauna nuolaidų.
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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, reli
ginių ir kitokių nūs statymų, 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 
Lasalie, Montreal, P. Q.

......w X— ■ X.

Taikos ir rimties.™
Visas krikščioniškasis pašau 

įlįs Kalėdomis kartoja Kristaus 
žodžius „ . . . taika ir ramybė 
geros valios žmonėms. . . Kar
toja,, greit bus, jau du tūkstan
čiai metų, ir Kartoaamas tik
rai nori taikos ir ramybės.

Deja, nei taika, nei ramybė 
meįS'.viešpatauja. Nei krikš
čioniškasis, nei mahometomš- 
kasis, nei konfuncinis, nei bra
manams pasaulis netesi taikos. 
Visam religiniam pasauliui ne 
užtenka įtikinimo vien žodžiu. 
Žmogaus prigimtis dažnai pra
siveržia fizinės jėgos panaudo
jimo veiksmais.

Tas pat dedasi ir politinia
me pasaulyje. Šis, tiesa, taikos 
ir: ramybes geros valios žmo
nėms neužmiršta, bet ir polit-is 
pasaulis nėra pasistatęs nesan
taikos ir karų kaip sau tikslo. 
Vis dėlto, nežiūrint geros va
lios, žmonija nerami, nesaugi 
■ir nežino savo praeityje laikų, 
kada ji nekovojo ir nekariavo.

Todėl prieš žmoniją nuolat 
stovi tikslas: taika ir ramybė. . .

Bet žmonijos būsena nepa
prastai paini, raizgi ir sudėtin
ga. O pati žmonija daugybe 
atžvilgių nėra vieninga — įvai 
rios jos dalys ne vienaip susi
pratusios, ne vienokio kultūri
nio ir civilizacijos lygio. Tarp 
aukščiausios ir žemiausios kul
tūros žmonių skirtumas be ga
lo didelis. Be to, greit neišly- 
jinamas. Dabartinė žmonijos 
tragedija glūdi didžiame jos 
M -■! w 

nesusipratime, obskurantizme, 
savanauduiiume, trumparegys
tėje ir nenore laikytis objekty
viosios tiesos.

šiais žmonijos trūkumais 
naudojasi spekuliatyvinės pa- 
sauicziuros, siekiančios ilgesnį 
lamą paviespavauti ir, tuščia 
bei neprotinga didybės manija 
pasikliovę, tvarkyti pasaulį 
kaip neKlystami autoritetai.

Vieton to, kad bendromis vi
sų geriausiomis pastangomis, 
įmanomomis tiktai demuivrati- 
iiiu oenaradarbiavimo sąlygose, 
siektų bendro visos žmonijos 
gerbūvio, o drauge ir taikos su 
ramybe, — dalis žmonijos, ap
gailėtinai pasitaikanti kiekvie
nu istoriniu laikotarpiu, drums 
čia tų žmonių išsiilgtąją taiką 

’• neduoda žmonijai susikaupti 
ties esminiais klausimais ir tai 
Kus su ramybe siekti kultūros 
bei civilizacijos priemonėmis.

Šių metų Kalėdos ypatingai 
neramios. Nėra nei tautos, nei 
rimties. Naujo — Trečiojo Pa 
saulinio karo grėsmė kabo ant 
visos žmonijos. Karingas so
vietinis imperializmas, prideng 
tas taikos ir ramybės šūkiais, 
kaip juodas debesys, yra paki
bęs virš žmonijos ir grasina jai 
visuotine pražūtimi.

Todėl šiais neramiais metais 
ir ypač neramiomis šių metų 
Kalėdomis ypač ryškus (krikš
čioniškojo pasaulio iškeltasis 
„taikos ir ramybės“ šūkis.

Istorinių įvykių prisiminimai.

RUSIJA ŠEIMININKAUJA PAVERGTOJE
KAI VOKIEČIAI RUOŠIA

1940 metais žmonija turėjo 
neramias Kalėdas. Antras Pa
saulinis karas priešingai Hit-

BARBAROSSOS PLANUS SUTRIUŠKINTI RUSIJAI, 
PLANAIS NAIKINA LIETUVĄ 

tvirtinimams ris visa gerkle kartojo, kad 
Atvirkščiai — jis esą jis sukursiąs taiką visai

BRANGŪS MIELI TAUTIEČIAI,

lerio su Stalinu 
nesibaigė.
didėjo ir plėtojosi. Nors Hitle- 1.000-čiai metų, bet niekas tuo 

netikėjo, kaip ir dabar niekas 
netiki, kad Stalinas, kurstyda
mas karus, siekia taikos. . . 
Kaip Hitleriui, taip ir Stalinui 
geriau tinka kiti žodžiai: „Kar 
du kas kariauja, nuo kardo ir 
žūna. . .“

Švenčių, proga norėčiau visiems Lietuviams Mon/ralyje 
palinkti D.-evo palaimos. Tegu šios šventės būna mūsų gi
laus aps galvojimo, susiartinimo ir susitaikymo vienas su ki-j; 
tu ir su Dievumi proga. Aukščiausias, kurio didžiausias troš
kimas buvo atnešti siek tiek daugiau medės ir ramybės žmo?

yru ir siauuicn . tnusų ir jis norėtų, kad, stipriau su- i 
sijungę savo tarpe, leistume ir Jam daugiau vietos savo šir
dyje.

Telaimina Dievas Jus visus ir tuos, kurie Jums yra bran
gūs.

Jūsų klebonas 
T. J. KUBILIUS, S. J

Prieš dešimtį metų įtikinėda
mas žmoniją, kad Vokietija su
kurs tūkstanties metų taiką, 
Hitleris (klastingai kombinavo 
savo draugui ir sąmokslininkui 
prieš laisvąjį pasaulį, smūgį į 
nugarą. Rastieji po praėjusio 
karo slaptieji užrašai Hitlerio 
būstinėje, štai ką konstatuoja:

XX..........~XK XX

Rašo J. Kardelis.

LIETUVOJE
RUSAI OKUPACINIAIS

Aukštaitis.

Dabai’tinio Lietuvos gyveni
mo vaizdai

Vajus „N. t
Lietuvos“ redakcija ir 

spaustuvė jau neturi patalpų. 
Kad darbą galima būtų plėsti, 
KLOT ir Spaudos bendrove 
„Nepriklausoma Lietuva“ sta
tybos reikalams paskelbė 3.000 
dolerių vajų. Džiugu, kad eilė 
tautiečių jau atsiliepė ir jau 
prisiuntė „NL“ bendrovės Še
rų - akcijų, statybos reikalams, 
pidamus. Štai ir jų sąrašo tę- 
rinys:

$

būstinei

75 Chinas Mykolas, 
S. S. Marie .... 10,—

76. Trumpa Julius,
Montreal ................ 10,—

77. Juškaitis J. J.,
Toronto ..................... 10,—

7s! išfipelis Antanas,

Montreal .............. .. 10,—
79. Krikščiokaitis Jonas,

Montreal ................. 10,—
80. Norkeliūnas Domininkas,

Montreal ................. 10,—
81. Palauskas Adomas,

Montreal ................ 10,—
82. Lukas Kazys,

Montreal ................ 10,—
83. Bagdžiūnas Bronius,

Montreal ................. 10,--
84. Navasaitis Juozas,

Frankford ...... 10,—
85. Juodelis Petras,

Montreal ................. 10,—
Ačiū tautiečiams už atsilie

pimą ir maloniai prašome atsi
liepti ir visus malonius „NL“ 
skaitytojus.

Sp. b-ve „NL“ ir KLCT.
NL“ PLATINTOJAI:

Adamonis Henrkias, 1736 
Notre Dame St. West, Mont- 
•real. Quo.

Andruskevičius Kostas, 5155 
Bourbonniefe, Apt. 6, Mont- 
real, Quo.

Silevičienė O., 2547 Mont
gomery St., Montreal, Que. ,

Judas Leonas, 2412 Spring- 
land, Ville Emard, Montreal, 
Quo.

Gudžiūnas Kazimieras, 8692 
Tiffin St., Tetraultville, Mont
real, Quo.

Yaspelkis Stasys, 2055 
Montgomery St.. Montreal, 
Quo.

Kvietkauskas Povilas, 1730 
Gxand Trunk, Montreal, Quo.

Parojus Juozas, 2319 Nelie
ka St., Montreal, Que.

Šaltenis Julius, Verdun Prot. 
Hosp., Verdun, Montreal, Quo.

Dunčikas Jonas, 487 Bay
view Ave, Toronto 17, Ont.

Grigaitis Kęstutis, 750 Dun- 
las St. West., Toronto, Ont.

Indrelienė Ona, 202 St. Cla- 
rens Ave., Toronto, Ont.

fanuševičius Petras, 168 
Concord Ave., Toronto, Ont.

Juškaitis J. Jonas, 907 Dun
das St. West., Toronto, Ont.

Masionis Jonas, 583 Dover- 
court Rd., Toronto, Ont.

Morkūnas Vladas, 115 
Wright Ave., Toronto, Ont.

Pilkauskas Juozas, 27 — 5 
St, New-Toronto, Ont.

Pranckūnas Sigitas, 92

Crawford St., Toronto, Ont.
Pundzevičius Audrutis, 104 

Wright Ave., Toronto, Ont.
Šarūnas Vladas, 37 Indian 

Trail, Toronto, Ont.
Skirgaila Vladas, 204 St. 

Clarens Ave., Toronto, Ont.
Sriubiškis Bonifacas, 27 

McKenzie Cres., Toronto, Ont.
Gumbeievičius Eduardas, 51 

Robinson St., Hamilton, Ont.
Prielgauskas Klemensas, 

Fischer's Hotel, 51 York St., 
Hamilton, Ont.

Kojelaitis Aleksas, 141^ 
King St., London, Ont

Rutkauskas jonas, General 
Delivery, Vai d'Or, Quo.

Jablonskis Jonas, P. O. Box 
422, Malartic, Quo.

Meškauskas Mikalojus, 277 
B' atty St., Sudbury, Ont.

Skaistys J. Gediminas, 21J--
— 6 St., Welland, Ont.

Smūgis Emilis, 614 E. — 5 
Ave., Vancouver, B. C.

Januška Petras, 1927 Ho
ward Ave., Windsor, Ont.

Skaržinskas Jurgis, 178 Le
tcher St., S. S. Marie, Ont.

Frenzel.s Augustinas, 190 
Falen Ave., Oakville, Ont.

Mikelėnas Jonas, c. o. V. 
Andrulion . I ' R. 2, Ottervil 
le, Ont.

Noreika Stasys, Agricultural 
Dent., ’'ab-r. Alta.

Gurkė Feliksas. R. R. 4,
'bison' Ont.
Tre " “i1

Vienoje vietoje traukiniu pra 
važiuojant pro kolchozą p. A 
matęs, kaip šešios moterys, už
kinkytos tempė plūgą, o septin 
toji moteris valdžiusi tą plūgą. 
Kitoje vietoje jis matęs ketu
rias moteris užkinkytas į akė
čias. Vadinasi, Sovietinė Rusi 
ja iki to dasigyveno, kad dar 
1947 m. buvo kolchozų, kur 
plūgą ir akėčias vilko ne trak
torius, ne arklys, bet pakinky
tos moterys! Juk carų baudžia 
vos laikais nebuvo tokio skur
do ir tokios vergijos! Tai pri 
mena mums Egipto faraono lai 

kus prieš keletą tūkstančių 
metų. Kada aš galvoju apie nu 
plyšusias, išvargintas ir lyg 
giltinės išbadėjusias Rusijos 
kolchozų moteris, pakinkytas 
į plūgą ar akėčias, man nenoro 
mis prisimena Amerikoje gy
venantieji bukapročiai mūsų 
„progresyvieji“.

O jeigu taip jiems tektų nors 
vieną dieną pavaduoti tas ne
laimingas moteris; juk tai bū
tų nelengvas darbas: ne tik plū 
gą reiktu vilkti, bet dar reiktų 
nešti savo storą nupenėtą pil
vą. Kažin po tokio darbo ko
kios nuomonės būtų mūsų „pro 
gresyvieji“ apie Staliną, jo ko
munizmą ir jo kolchozus?

Žinoma, ne visuose Rusijos 
kolchozuose komunistai į plū
gą kinko moteris. Be abejo ten 
yra ir tokių kolchozų, kur trak 
torius traukia plūgą ir patsai 
kolchozinmkas nepanašus į gy
vą skarmalų kupetą ir vaikščio
jančią giltinę. Mes gerai žino
me, kad ten yra kolchozų, ku
riuos Stalinas mielai rodo užsie 
niečiams, arba savųjų ekskursi
joms. Bet nedaug tokių kolcho 
zų mes girdėjome. Daugumos 
kolchozų nė vieno užsieniečio 
akys niekados nepamatys, aus 
budri NKVD gerai žiūri, kad

užsienietis Rusijoje kur nerei
kia kojos nekeltų.

Toliau p. A. pasakoja apie to 
kį vaizdą. Jis važiavęs trauki- 
nui per Rusiją Buvęs anksty
vas 1947 m. pavasaris. Pievo
je tik-ką pasirodžiusi pirmoji 
žolė. Traukiniui pamažu šliau
žiant, jis pro langą pamatęs 
keistą vaizdą, kurio pirmą aki
mirką negalėjęs suprasti: pie
voje buvę sugulę apie šešetą 
vaikų, veidais prilenktais prie 
žemės, ir kiekvienas pamažu 
šliaužė pirmyn. Privažiavus 
traukiniui arčiau, jis aiškiai pa
matęs, kad vaikai, siekdami 
pirmyn graužia tik-ką pasiro
džiusią pievos žolę. Greta p. 
A. sėdėję keli rusų karininkai 
ir šiaip tarnautojai. Jis rodyda 
mas j tuos vaikus tyčia paklau
sęs, ką ten vaikai daro, kodėl 
jie pievoje, lyg gyvuliai ganyk
loje, žolę graužia. Rusai žvilg
terėję į vaikus, greit atsisukę 
nuo lango ir nieko jam neatsa
kė. Žinoma, tasaai klausimas 
kiekvienam rusui buvo nemalo 
nūs, skaudus; todėl jis nusigrį
žo ir tylėjo.

Baigdamas aprašyti savo pa
sikalbėjimo su p. A. svarbes
nes vietas, jaučiu, kad iš esmės 
nieko naujo nepasakiau tam 
tautiečiui skaitytojui, kuris Sta 
lino komunizmą pats patyrė 
Lietuvoje pirmosios okupaci
jos metu. Tie patys žiaurumai, 
tas pats melas, žmonių apguadi 
nėjimas, ta pati baisi netvarka, 
chaosas kurie vadinami Lietu
vos atstatymui, tas pats masi
nis bestiahškas Lietuvos žmo
nių naikinimas. Ir vis dėlto šį 
atpasakojimą skyriau tik tiems 
tautiečiams, kurie Stalino reži
mą yra matę Lietuvoje 1940 — 
1941 m., nes atpasakotieji vaiz
dai dar kartą mums primena, 
kas dedasi mūsų brangioje ir

nelaimingoje Tėvynėje, kai ma 
skohai vėl ją pavergė.

O kaip su tais skaitytojais, 
kurie Lietuvoje 1940 — 1941 
m. nebuvo ir kurie Stalino ko
munizmo patys niekados nema
tė? Vieni ši jų, kurie dar gali 
blaiviai ir savarankiškai galvo
ti, gal tik galvas pakraipys ir 
patys save paklaus: „Nejaugi 
taip galėtų būti?“, o „progre
syviųjų“ avinų galvos pasakys 
stačiai: „Netiesa, melas!“ To
kia jų išvada neturėtų nieko nu 
stebinti, nes jie kitaip nei gal
vot, nei kalbėt negali, kol jie 
mato Stalino komunizmą tik 
pro murzinus akuliorius, ku
riuos jiems stipriai ant nosies 
užmovė apmokami Stalino ber
nai. Galas.

„Vokiečių kariuomenė (Wec 
machtas) turi būti paruošta 
greitu žygiu (Operation Bar
barossa) sutriuškinit Sovietų 
Rusiją net dar prieš karų su 
Anglija pabaigą. Tam tikslui 
armija turi sutelkti visas turi
mas dalis, kad vienu smūgiu 
būtų sutriuškinta Rusija ir ne
būtų prarastos visos okupuoto
sios teritorijos”. Toliau išdės
tytas tas Barbarossos planas 
detaliai ir duodami nurodymai 
visoms ginklų rūšims.

Taip darė Hitleris, kai Stali
nas savo draugu Hitleriui per 
Lietuvą vis siuntė naujus ir 
naujus benzino, kviečių ir ki
tokių gėrybių transportus. Ka
lėdų pirmąją dieną radio skel
bė, kad sovietiniu benzinu va
romi lėktuvai ir sovietine duo
na pašerti naciai bombardavo 
Londoną. . .

Lietuvoje gi okupantinis 
„Kalėdų maskolis“ patiekė ka
lėdinių „dovanų“ visiems maži 
nų turėtojams: gruodžio 24 d. 
buvo nusavinti visi autobusai, 
visi sunkvežimiai ir iš privačių 
turėtojų atimtos visos lengvos 
ir kitokios mašinos arba kana- 
diškai sakant — karai. Atim
tas net ir iš operos solisto Kip
ro Petrausko automobilis, kurį 
jam sukaktuvių proga buvo pa 
dovanojusi visuomenė. . .

Neramios, sunkios ir neviltin 
gos buvo 1940 m. Kalėdos, 
kaip ir šių metų. . .

Bus daugiau.

coe, Ont.
Aušrotas Bronius, 179 Clv- 

mer St., Brooklyn 11, N. Y., U. 
S. A.

Balnius Juozas, 6423 Reuter, 
Dearborn, Mich., U. S. A.

Ric borskas Albinas, 4843 
W. — 14 St., Cicero 50, III., U.

I š uos mūsų mielus „NL" 
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$ 60.000 VERTĖS MAISTO 
PRODUKTŲ LIETUVIAMS

BALFo pastangomis iš Ame 
rikos valdžios atsargų gauta 
CO.OOO svarų pieno miltelių, 30. 
000 svarų sūdyto sviesto, 30. 
G00 svarų kiaušinių miltelių ir 
^0.000 svarų sūrio.

Skaitant valdžios nustatyto
ms žemiausiomis kainomis, 

vra verta 60.000.00. Jų 
pistatymas atsieis apie $ 

u0,00, tokiu būdu bendra 
šių siuntų vertė yra $ 42.100, 
Jo.

šia proga visos organizaci- 
os ir asmenys prijaučiu lietu- 

ii šalpos darbui prašomi bet 
kokią pagalbą lietuviams užsie 

1 ;e siųsti BALF'ui, nes kiek
ini BALF’ui atsiųsta auka 
eš mažiausia trigubai dau- 
ii, negu siunčiant privačiai.

Naujas komunistų manevras.
Kaip Hitlerio, taip ir Stalino 

autoritetinė vienos partijos vai 
dymo sistema, be vadų neįma
noma. Na, ir Kanados komu
nistai — „progresyvieji“ turi 
savo vaduką, nes jis viską pei- 
tiekia, ką jam įsako Stalinas.

Taigi, savo metu, klastingai 
kalbėdamas, Stalinas pasakė, 
kd dvi sistemos — sovietinė ir 
demokratinė galinčios sugyven 
ti... Dabar Varšuvos „taikos 
kongrese ”, kuriame komunis
tai reikalavo, kad visa žmonija 
klausytų sovietų, Kanados va
dukas Endicott kartojo tą Sta
lino pasakymą ir tvirtino, kad 
propozicijomis esą: „taikus 
dviejų sistemų sugyvenimas ir 
uždraudimas įkaro per atatinka
mai sudarytas Jungtines Tau
tas. . .“

Endicott gerai išpildė Stali
no uždavinį, bet nesuminėjo, 
kad su tuo pasiūlymu visai ne
siderina tas, kad Stalinas pra
dėjo Korėjos karą ir dabar vie
toje to, kad karą uždraustų, 
dar privertė Kinijos komunis
tus pasiųsti milioninę arrgija. . .

„Velnio apsėstas“.
Maskvos komunistų agentas 

A. Bimba rašo, kad tiktai „vėl 
nio apsėstas“ kunigas esą gale 
tų eiti kasti anglių.

Mes žinome, kad kunigai da 
bar kartais ir anglis kasa, n 
mišką kerta ir kitus darbus at
lieka.

Bet kodėl A. Bimba nenori 
pakeisti savo amato — atsto
vauti Maskvai? Kodėl A. Bim 
b.i nenori nusileisti į anglių ka 
syklą? Ar jis tikrai „veluo ap
sėstas" ?

Nėr peštynių ir rietenų.
Kiekvienas žmogus, jeigu jis 

turi savo protą ir valią ir negy 
vena iš viršaus primetama sve
tima nuomone, jis yra individu 
alas ir nebijo pasakyti tai, ką 
jis galvoja, kaip jis mano.

Tą reiškinį, žipoma, galima 
visaip pavadinti. Tie, kurie sa

ve vadina „progresyviais“ ir 
neprileidžia kitos nuomonės, 
kaip tiktai tą, kuri jiems diktuo 
jama iš viršaus, laisvą žmo
gaus nuomonės pareiškimą va
dina peštynėm, rietenom ir pa
našiai. Todėl, jeigu organi
zuojant Kanados Lietuvių 
bendruomenę reiškiasi nuomo 
nių skirtumas, jie tai vadina 
peštynėmis, rietenomis. Bet. .. ( 
nuomonių skirtumo nėra ten, 
kur tas neleidžiama, kur žmo
gus neturi teisės turėti savo 
nuomonės, kur jis pažabotas ir 
pavergtas. Žinoma, ten nėra 
nei peštynių, nei rietenų. O 
jeigu kas išdrįsta savo nuomo
nę pareikšti, — jam iškart ri
tasi galva. . . Na, tai kaip gi 
geriau, „Vilnie“?

„Planas taikai išlaikyti“.
„L. Balsas“ skelbia tokį pla 

ną: 1. Išvesti iš Korėjos svetim 
šalių armijas (bet palikti Kini
jos ir Sovietų Sąjungos). 2. 
Kategoriškai pasmerkti v.- V o- -- 
kieti jos ir Japonijos militarijąjr 
vi.ną (bet Sovietų Sąjungos 
jos satelitų militarizavimas na- 
tūralus ir būtinas). 3. Tautų 
priklausymas padarytas jėga, 
yra pavojingas taikai (bet pri
klausymas Sovietų Sąjungai 
yra naudingas). 4. Mes reika
laujame numaskuoti agresorių 
(jeigu jis yra ne sovietinis, bet 
sovietinis agresorius—ne agre
sorius, bet taikos angelas). 5. 
Mes kreipiamės į visų šalių par 
lamentus, kad jie uždraustų ka 
rus (bet kadangi Sovietų Rusi
ja parlamento neturi, tai jai ši 
sąlyga nestatoma). 6. Mes rei
kalaujam ištirti MacArthur© 
nusikaltimus Korėjoje (bet Sta 
lino ir jo valios vykdytojų nu
sikaltimai — šventi). 7. Ato
minės bombos panaudojimas 
apsprendžia, kas yra karo kri
minalistas (bet ne tai, kas pra

veda karus, nes 
atominės bom-

deda ir
Maskva
bos).

Tokie
kongreso“ reikalavimai.

Mandrapypkis.

kas 
bijo

yra Varšuvos „taikos
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KAIP GYVENA IR VEIKIA Lui uVimI KiluR
LIETUVIŲ VEIKLA URUGVAJUJE 

šiame krašte yra keli tūks
tančiai lietuvių. Tai seni imi
grantai. Naujai yra atvykusių 
tik devyni. Tas labai apgai
lestautina, bet prieš veją ne
papūsi — įvažiavimas tremti
niams yra labai sunkus.

Seniau gyvenant.eji, bendrai 
imant, yra dviejų tendencijų: 
vieni smerkia dabartinę Lietu 
vos okupaciją ir norėtų, kad 
mūsų tauta, atsikračiusi mas
kolių vergijos, vėl būtų laisva 
ir nepriklausoma; kiti, kurie 
akis užmerkdami prieš realybę, 
visa burna šūkauja, kad dabar 
Lietuva esanti laisva, kad ją 
Šildanti išmintingojo Juozapo 
saulė ir tt. Ji< ms šūkauti čia, 
matyt, padeda ir savais parė

dymais pamokina auksuotų 
Kremliaus bokštų spinduliai, 
kurie skverbiasi visur, kur tik 
gali.

Nedidelėje Urugvajaus vals
tybėje sovietų atstovybės per
sonalas siekia iki pusantro šim 
to žmonių! Tai gi tų spindulių 
yra gana geras glėbys. Tokio 
skaitlingo personalo Maskva 
neturi, daugiau niekur Pietų 
Amerikos kontinente.

Pats Urugvajus, būdama 
progresyvi ir laisvės pagrin
dais organizuota valstybė, ne
sijaučia apsunkintas, bit tas 
atsiliepia bendru P. Amerikos 
mastu ir ypatingai jaučiama lie 
tuvių, lenkų, rusų ir bendrai tų 
kraštų išeivijos tarpe, kurių

gimtieji kraštai atsidūrė po 
maskolių letena.

Kaip ilgai Masjivos pasiųs
tieji čia naudosis tokiais nepap 
rastais patogumais, ateitis pa
rodys, nes Urugvajus brangina 
laisvės ir demokratiškumo prin 
cipus, bet kas laisvės aplinku
mą naudoja pačiai laisvei pa
naikinti, tas esti paprašomas iš
sikraustyti.

Yra žinių, kad atitinkamos 
saugumo įstaigos jau veda ko 
munistuojančių išeivių registrą 
ciją: pasižymi jų turtą, verslą 
ir tt. Tenka tik apgailestauti, 
kad numatomų saugumo prie
monių pasėkoje gali nukentėti 
ne vien sąmoningi ikominformo 
agentai, bet ir tie, kurie, maži 
vaikai, visokio plnuko komu

Didenybės Anglijos kara

> «< w ' J 
AA“ ‘■'-A

PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ SĄSKRID1S
Spalių 22 d. Paryžiuje įvyko 

pirmasis Prancūzijos lietuvių 
suvažiavimas, kurį kvietė ir or
ganizavo L. š. Dr-ja Prancū
zijoje. Suvažiavimo tikslas bu
vo arčiau susipažinti, apspręsti 
visiems lietuviams rūpimus 
klausimus ir ypačiai aptarti P 
LB organizaciją Prnacūzijoje.

Susirinkimą atidarė Dr-jos 
pirmininkė O. BaČkienė, tarda
ma įžangos žod ir pakviesdama 
j garbes prezidiumą Mons. Kru 
klausimu painformavo Dr. B. 
Bačkis, pateikdamas paskuti
nių žinių apie emigracijos gali
mumus i Australiją, JAV ir Ka

Po paminėtų pranešimų sekė 
trumpos diskusijos ir buvo-pri 
pavičiu.

Mgr. Krupavičius savo kal
boje palietė organizacinio dar
bo svarbumą, supažindino su 
VLIKo organizacija, nuveik
tais darbais ir vaidmeniu. Po 
to jisai palietė PLB organiza
vimo etapus, eigą ir tikslus.

Po to sekė L. Š. Dr-jos Val
dybos ir provincijoje gyvenan
čių lietuvių atstovų pranešimai.

įsikūrimo ir emigracijos 
imti nutarimai.

Po įvairių informacijų ir min 
čių pasidalinimo buvo prieita 
sios išvados: išrinkti iš penkių 
asmenų komitetą, kuris turės 
techniškai parengti PLB Pran 
elizijoje krašto organizacinį sta 
lutą ir pravseti rinkimus Į 
Prancūzijos PLB Krašto Ta
rybą.

PARYŽIUJE
Į PLB Prancūzijoje Orga

nizacinį Komitetą buvo išrink
ti: Tėvas K. Pečkys, Kun. J. 
Krivickas, adv. B. Paramskas. 
Pr. Dulevičius, Inž. Stankevi
čius, kandidatai: p. M. Galdi
kienė ir prof. Dr. J. Baltrušai
tis.

nistinius melus laikydavo kaip 
tikrą tiesą ir nesąmoningai ka
sė duobę patys sau ir savo tė
vynei Lietuvai.

Nedidelė lietuvių komunistų 
grupelė, maskolių inspiruoja
ma, savo laiku rinko parašus 
lietuvių tarpe neva pieno, mė
sos ir kitų produktų nupigim- 
mo re.kaiui. Taip sako dauge
lis pasirašiusiųjų, bet paskui 
atsidūrė raštas su 1.500 parašų 
pas Valstybės prezidentą, ku
riame pasirašiusieji neva pra
šo, kad Lietuva būtų prijungta 
prie Sov. Rusijos. Buvo to
kių, kurie spaudoje atšaukė sa
vo parašus, bet labai daug yra 
ir tokių, kurie nieko bendra ne 
turi su komiuformo agentais, 
bet jų parašai pasiliko. Jiems 
gresia pavijus patekti i tą ba
lą, kur.on pradeaa klimpti 
Kremliaus garbintojai.

Realia tikėtis, kad susiKūru:- 
Urugvajaus Lietuvių Bendruo
menės Organizaciniam komite 
ilex, OUS UillJįj -LU (Lobuli*

r...o į visuomenių.ę lietuvių orien 
tąciją, kurios čia labai stoka.

Kiek tenka patirti, tai Org. 
L'rugv. Liet. Bendruomeu s 
Komitetas ir norėtų orientuo
ti savo veikimą ta kryptimi, 
kad šiame krašte gyvenantieji 
lietuviai nebūtų nustatomi 
prieš senosios savo tėvynės rei
kalus, kad jie laikytųsi solida
rumo bendroje mūsų tautos ko 
voje už Nepriklausomos Demo 
kratinės Lietuvos atstatymą ir 
kuo galėdami prie to prisidėtų.

Kai dėl komiteto sudėties, tai 
jis sudarytas čia pasireiškian
čią politinių srovių koalicijos 
pagrindais, bet pačiame veiki
me nėra akcentuojamas sroviš- 
kurnas ir dedama bendrų pa
stangų, kad Urugv. Liet. Bend 
ruomenė būtų sveikas, demo
kratiškai tvarkomas lietuvių 
vienetas, kuriame galėtų pasi
reikšti bendra tų visų lietuvių 
nuotaika ir mintys, kuriems rū 
pi mūsų tautos ateitis ir jos ge
rovė.

Pranas Vikonis.

Montevideo.

Iš ANGLIJOS LIETUVIŲ GYVENIMO 
laimėjimais prieš kituose kraš
tuose gyvenenčius tautiečius. 
Brarlfordas pradėjo naujuosaui 

veiklos metus 
Bradfordo skyriaus visuoti

nis narių susirinkimas išsirinkę 
naują skyriaus valdybą: Pirm 
B. Brazdžionis, vicep. ir švie
timo vadovas — A. Lekėčius-, 
kas, sekr — J. Janulaitis, kas 
—'■ p. Grigaliūnas, v-bos narys 
— J. Šatas. Išreikšta padėka 
bu v. skyriaus valdybai, kuri sa 
vo veiklos metais nepaprastai 
iškėiir skyriaus pozicijas. Nau 
joji valdyba nusprendė dar sky 
išaus veiklą suaktyvinti. Ta 
proga kviečiami visi tautiečiai 
susiburti į skyriaus gretas. Bū
dami gerai organizuoti visas gy 
veninio kliūtis nugalėsime.

„Klasta ir Meilė“4 Bradford® 
lietuvių .scenoje

Loti Jorio lietuvių meno sam- 
' „Vaidila" oramos sekci
ja y??J::?ė Schiller'io 4-rių 
veiksmu drama „Klasta ir Mei

Galės laisvai pasirinkti darbą.
Nuo sekančiųjų metų pra

džios įsigauo^a Įstatymas lei
džiąs svetimšaliams, išgyvenu
siems trejus metus D. Britani
joje, laisvai pasirinkti darbą, 
kaip ir britų darbininkams. 
Tuo pačiu uždaromi žemės 
ūkio darbininkų hosteliai ir jų 
gyventojai svetimšaliai turės 
aiba privačiai apsigyventi pas 
larmerius, arba pajieškoti’bu
tų. Lietuvių Sąjunga tuo rei
kalu yra įsteigusi ir savą dar
bo biržą, kuri, remiama tautie
čių jau dirbančių pramonėje, 
gavusi iš jų darbo ir buto užtik 
rinimą, galės daugeliui dirbu
sių tautiečių žemės ūkyje ir pra 
monėje gauti darbo.

Velkinus tautietis.
Bradforde gyvena tautietis

40 meių apleido gimtąją Lietu
os padangę. Tačiau pastara

sis ne taip, kaip ...ai kurie, kurie 
■pam.ršo lietuvių kalbą, papro
čius ir nutauto. Jis puikiai kal
ba lietuviškai ir ypatingai veik 
lūs Lemviskame judėjime. U. 
liai lanko lietuvių parengimus, 
susii.ok’mus ir kur tik organi- 
-ac:u.-.ai reikalai susiduria su

gif jis visuomet padeda 
.uos sutvarkyti. Už šį kruopš- 
.ir-ią j s išrinktas Lietuvi.; Są
jungos Bradfordo Skvriaus 
garbės pirminiu k u.

F uikiai sekasi paskutinysis na
mų vajus.

Jau buvo rašyta, kad Didž. 
Britanijos Lietuvių .Sąjungą di 
dėlių pastangų ir iniciatyvos 
dėka įsigijo nuosavus namus 
Londone, i’ačiau dar buvo bū
tina išplatinti namų akcijų už 
800 svarų sterlingų, jų vidaus 
remontui ir baldams nupirkti. 
Tuo reikalu buvo paskelbtas 
naujas vajus, kuris tautiečiuo
se rado pasigėrėtiną atgarsį. 
Vajaus akcijas žmonės neriai 
perka ir reikalinga suma tuoj 
bus surinkta. Anglijos lietu
viai, žengdami demokratiniais 
vienybės ir susiklausymo pa
grindais, gali didžiuotis savo

■i". -..-ptariėto ii e. ląet. ei
gos. Gt. Horton skyriaus inicia
tyva pasiruoš Bradiordo lietu
vi .i scenoje. Publikos prisiriu- 
ko apie ?50. Reikia pastebėti, 
kad kaip vaidybos mėgėjai vei 
kalą išpildė neblogai.

Emigracijos grandinėlė j Kauta 
da nenutrūksta. -

Mūsų tautiečiai iš Anglijos 
pamažu „garuoja", per Atlan
te plaukia į Kanadą. Nemaža 
dar jų rengiasi ten emigruoti. 
Šiuo laiku kaip pasižiūri į ap
linkumą. tikrai nemaža pasi
gendama buvusių pažįstamųjų. 
Jei ateityje politinė padėtis ne- ’ 
pakitęs, numatomas dar dides
nis mūsiškių persikėlimas į 
Kanadą. J. J-tis.

Nictkas nesi .'erčia amatu, ku 
rio jis nebūtų mokęs-s, nors ta’ 
būt ii p.iis paprasčiausias; bet 
kiek? lenus lik’, kad jis yra skir 
ras sunkiausiam š visų amatų 
— žmones valdyti amatu:'.

( Sokratas J.

Kaip Kanadoje kūrėsi 
lietuviai

DVIDEŠIMT DVEJI METAI KANADOJE. . .
32.
Populiarūs montrealie-čiai — 

Jonas ir Marija Staniuliai — 
šiomis dienomis turėjo, kaip 
čia įprasta saįryti, siurpraizą — 
staigmeną. Tiesą sakant, to
kiu atveju, kai sueina kokios 
sukaktuves, staigmena nėra di 
dėlė staigmena. .Ypač, kad pp. 
Staniuliai bičiulių bei draugų 
nestinga. O jie, savajme aišku, 
tokios progos, kaip 20 metų ve 
dybinio gyvenimo sukąktuvės 
jau negalėjo praleisti. Todėl ir 
pp. Staniuliai prie pirmos „kyt 
ros" draugų kombinacijos jau 
galėjo susivokti, kame reika 
los. Na, bet, gal daug malo
niau nieko nežinoti. . .

Bet ir tai, kažin, ar tai buvo 
staigmena?

■— Dar manęs nebuvo Ka- 
irtdoje, o jau, sako draugai, Jo 
nas Staniulis su bičiuliais kėlęs 
taures už mano sveikatą, — 
prisimena p. Staniulienė 
važiavau į Montreal? gegužes 
mėnesį, o lapkričio mėnesi jau 
ir susituokėme. . .

Tai buvo 1930 metais.
— O kodėl Tamsta vykote i 

Kanadą? — užduodu ne visai 
mandagų klausimą.

— Čia turėjau du brolius. Jie 
parašė, kad Amerikoje mergai
tėms nebloga gyventi. Be to 
broliai norėjo atpalaiduoti ūki

Todėl vieną šeštadienį pp. 
Staniuliai susilaukė surpryzo. 
Siurpryzas buvo vis dėlto di
delis, nes pasirodė, kad talpi 
pp. Vizbarų pobūvių halė vos 
sutalpino sukaktuvininkų bičių 
.liūs bei draugus.

Didžiulį jų būrį matome prie 
išio straipsnio dedamame at
vaizde.

Žinoma, didžiausia staigme
na buvo tada, kai vos atvykusi 
iš Lietuvos mergaitė Marija 
.Bendžaitytė (kilusi iš Greičių, 
Jurbarko vai., Raseinių ap.), 
po kelių mėnesių jau buvo. . . po 
»>ia Staniulienė, Tai buvo prieš 
20 metų. Ir dabar tikrai malo
nu buvo prisiminti tuos laikus. 
Jie, regis, taip netoli, tiktai, va, 
metai, kiti. . ., o viso drauge 
jau 20.

nuo apsunkinimo, kurį sudarė 
mano dalis. . . — sako p. Sta
niulienė.

Su pp. Staniųliais kalbamės 
jų įmonėje — 5101 Bannatyne, 
kur jis turi didelę ir gražią, po 
puiiariai sakant, — čipsinę. 
Bet jie čia duoda ir pusryčius, 
pietus, pavakarius ir vakarie
nę, aprūpindami klijentus viso
mis maisto rūšimis.

O p. Staniulis daro čipsus ir 
sako:

— Dabar kiek sumažėjo biz 
nis. Bendrai, visur sumažėjo. 
Kažkas tokio nepaprasto reiš
kiasi. . .

ir mūsų kalba, lyg toji gran 
dinė, kabinasi nuo vieno klau
simo pne kito.

— Seniai jau laikote šita 
įstaigą? — teiraujuosi.

Sukaktuvininkai M. ir J. Staniuliai sėdi 
trečias iš dešinės brastoj. Staniulis ir ketvirta M. Staniulienė; žemiau, prie

Ir visi skaitlingi subuvimo dalyviai — bičiuliai, kurių tarpe pryšakyje matome 
Mačioniu; kairėje p. Vizbarą ir aukštai trečią iš kairės p. V izpanenę, kurių namuos- įvy- 

i.s kairės matome pp. Bąkanavičius, Šipulius, Kiškius, Gražus, leknidkus, Vilimus, Ki
nus ir kitus tautiečius.

sidirbti, susitaupyti kapitalą, pardavėm', 
Stojęs 1921 m. i Lietuvos ka
riuomenę, atitarnavęs trejus 
metus ir dalyvavęs visuose žy
giuose bei kovojęs su Lietuvos 
priešais, atvykau Kanadon, nes 
tuomet galima buvo vykti tik-

Marijos ir Jono Staniulių 20 m. vedybinio gyvenimo sukaktuvių iškilmės dalyviai, 
viduryje — antroje iš apačios eilėje: 
tėvų abi jų dukrelės — Janina ir Judita.

.„muzikantus" — Petronį su 
ko iškilmės. Daugiau į dešinę

— Jau greit bus devyneri 
metai. Vis toje pačioje vietoje. 
Bet sėkmė nevienokia. Pra
džioje turėjome mažą patalpė
lę, kurioje klijentai galėjo val
gyti, nes visą kitą namo galą 
naudojome kaip gyvenamą bu
tą. Bet, kai pasisekimas didė
jo, pradėjome valgyklos patal
pas didinti. Patys iš čia išsįkė- 
lėme gyventi į savo namus. 
Čipsinę praplėtėme. . .

— Tai gerą klijentūrą per 
Tokį laiką įsigijote. . .

— Taip jau yra. štai ir da
bai va atėjo du žymūs biznių 
vedėjai, — rodo p. Staniuliene 
į du džentelmenus, kurie užėmė 
vieną kabiną. — Jie mėgsta už 
eiti, pasikalbėti ir intymioje ar 
mosferoje reikalus atlikti.

— O kokia buvo jūsų gyve
nimo pradžia Kanadoje? Kada 
atvykote ir kaip kūrėtės?

— Kanadon atvykau 1928 
metais. (P. Staniulis kilęs iš 
Kundrėnėlių kaimo, Skapiškio 
vai., Rokiškio ap.). Jieškojau 
geresnio gyvenimo, norėjau už

tai Kanadon ir Brazilijon. Ne
turėjau čia nei pažįstamų, nei 
draugų. Bet į Kanadą vykau 
su tūriu lietuvių. Buvome 27, 
kurių tarpe 4 moterys. — Ir p. 
Stanulis prisimena: — Broliai 
Liuukevičiai, kurie dabar gyve
na Manitoboje, p. Jurėnas, da 
bar gyvenąs apie Lachutte, p. 
Šulmistrienė, gyvenanti Ville 
Lasalle ir kt.

— Jei atvykote 1928 me
tais, tai pataikėte krizės nelai
mėn?

— Labai krizės nejaučiau. 
Krizė didžiausia buvo 1932 mc 
tais, bet mes tais metais dar na 
mus nusipirkome,—sako p. Sta 
tiulis.

— Gaila, nežinojome, kad 
taip gerai išeis, — pastebi p. 
Staniulienė. — Tuos namus kai

gavome: dvigu.iie 
kainą. . . Reikėta pirkti dau 
glaii namų. . .

— Tai sugebėjote pinigų su 
sitaupyti, jei pirkote namus?

— Pradžioje buvau nuvykęs 
i Albertą ir dirbau pas ū’-init.-

v-:> oizni.
Tat toli gražu nepilnas ve

dybinių sukaktuvininkų vaiz
das. Reikia pasakyti, kad p.. Je 
nas Staniulis ir p. Marija Ben- 
džaitytė - Staniuliene yra Mont 
i ralio lietuvių visuomenininkai*

kus miško kirtėju. Ten per vi? 
ną vasarą sutaupiau geroką pi
nigu sumą, nes pats vedžiau 
biznį. Paimdavau kirtimus, 
samdydavau darbinin|kus ir to
kiu būdu veikiau visą vasarą. 
Damas buvo sunkus. Reikėju 
miškas iškirsti ir kelmai išrau
ti, kad ūkininkas galėtų sėti 
kviečius. Gražiai ir ūkininkai 
dirba: didžiuliu traktorium ap
verčia kokių 10 colių storume 
velėną ir kelis metus iš eilės, 
neardami dirvos, tiktai akėda
mi, sėja kviečius. Arti pradeda 
tada, kai stora velėna visai su
pūva. . . Bet nuobodu ten bai
siai. Todėl rudeni atvykau į 
Montreal} ir įstojau dirbti bra
vorai’, kur išbuvau 13 metę. 
Na, paskui įsigijome čipsinę ir 
.lirbame ligšiol, vesdami jau sa

subūrę gražią šeimą (jų dukre
lės Janina ir Judita lanko lie
tuvišką mokyklą), abu akty
viai dalyvauja lietuvių gyveni
me. P. J. Staniulis yra narys 
Lietuvių Darbininkų Draugi
jos Montrealio kuopos, kurią 
j-s atstovauja Montrealio apylio 
kės Laikinajam Organizaciniam 
Komitete. Jie yra veiklūs vi
suomenininkai. Nenuostabu, 
kad ir staigmeną, gražų pobūvį 
ji ms suruošė bičiuliai, juos pa
žįstą iš jų visuomeniškumo pu
sės, kaip sąmoningus lietuvių 
b-ndruomenės narius.

Drauge su visais juos pager 
bustais dvidešimties v-dybinie 
vvvenimo sukaktuvėmis, rei
kia palinkėti jiems sėkmės dar
buose ir gražaus gyvenimo. 

Bus daugiau.
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Pavergtoje Lietuvoje
SKURSTA LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS

Nfipasėtš žiemkenčiai — 
trūksta sėklų

Iš bolševikų spaudos matyti, 
kad rudens sėja Lietuvoje šie
met vyko labai silpnai ir žymia 
dalimi nuvėlinta. Dar lapkri
čio pradžioje buvo daug neap
sėta žiemkenčių, nes trūko sėk 
lų. „Tiesos“ pranešimais, dau 
gelis kolchozimitkų išsidalinę 
grūdus, o kai reikėję sėti — ne 
d u ve kuo. Kitose vietose sėk
lai buvę palikti patys blogiausi 
grūdai.

Traki otria.! nevažiuoja — 
reikia arklių

—„Tiesa“ 1950. XI. 1 prikai
šioja kolchozininkams, kad jie 
nesiima iniciatyvos suarti lau
kus. Daugelyje vietų šiam rei
kalui trūkstą traukiamosios jė
gos. Laikraštis jau neberašo, 
kad iš „broliškų“ respublikų 
ateis milžiniški kiekiai trakto
rių, o siūlo susirasti lietuviš
kus arkliukus ir juos įkinkyti į 
arklus ir vežimus.

Gujeriniai runkeliai ir bulvės 
tebėra lauke

Lietuvos žmonės negauna 
cukraus, nes visus saldumynus 
čia nusigraibo maskoliai. Tai
gi nesiskubina ir su cukrinių 
runkelių derliaus nuėmimu. 
„Tiesa“ 1950. XI. 1 ir kitomis 
progomis skundžiasi, kad jau 
užėjusios šalnos, o cukriniai 
runkeliai daug kur nenurauti 
arba tebėra laukuose net nesu
dėti i krūvas. Laikraštis ragi
na juos surinkti ir apdėti la
pais, šiaudais bei pynėmis, nes 
išvežti vistieje nesą galimybės— 
komunistams trūksta susisieki
mo priemonių.

Negeriau ir su bulvėmis. Ko! 
chozai, anot „Tiesos“, turį su 
daryti „grafiką“ bulviakasiui 
užbaigti,, Agronomai moko kol 
cohzinmkus, kad nukastų bul
vių nereikia palikti laukuose be 
priežiūros — reikią, apsaugoti 
nuo šalčio panašiu būdu, kaip 
ir runkelius panašiu būdu, kaip 
nurodo, kad šakniavaisius 
smarkiai apgadinusios grybi
nes ir bakterinės ligos.

Žavronkovas „šviečia“ 
Švenčionis.

Visos Švenčionių ap. kultū
ros ir švietimo įstaigos paves
tos kultūros namų direjktoriui 
drg. Žovronkovui. Minėtas ru
sas ir be to dar turįs kelias tar

Anekdotai is anapus...
■■IMBUE
Čingischanas prisipažino... „Musų katė atvedė pilną lizdą
Kai antropologai Vengrijoje 

iškasė senuose amžiuose ten pa 
laidotos kažkokios įžymybės 
mumiją ir negajo nustatyti, kie 
no ji galėtų būti ir kaip ji pa
teko į Vengriją, staiga iš Mask 
vos buvo gauta skubota tele
grama, kurioje Kremlius rei
kalavo: „Dėti visas pastangas 
Įrodyti, kad mumija yra Čingis 
chano (Gengis Khand) toks 
atradimas žymiai prisidės prie 
Sovietų mokslo prestižo“. Ir 
tikrai, nieko netrukus Vengri
jos antropologijos institutas 
pasiuntė Kremliui pranešimą, 
kad mumija tikrai yra Čingis
chano.

„Kaip jūs tai patyrėte?“ 
Kremlius patenkintai paklausė 
vengrų.

„Tai labai lengva. Mes by
lą perdavėme slaptąjai polici
jai ir mumija pati prisipažino“, 
buvo vengrų atsakymas.

Tiksliai nupiešė.
Vienas nelaimingoj rumu

nas, eidamas Bukarešto gatve, 
pusbalsiu sau murmėjo „Tie 
purvini driskiai, supuvę nieka- 
dėjai, tie šiokie ir tokie. ..“ Tik 
staiga sunki ranka nusileido 
žmogeliui ant peties. „Eik 
šia!“ pareiškė policininkas. 
„Esi areštuojamas už išdavikiu 
gus išsireiškimus prieš val
džią“ .

Pilietis nustebęs: „Prieš 
valdžią?! Aš valdžios nė žo
džiu nepaminėjau!‘ *

„Ne!“ atkirto policininkas. 
„Bet tamsta tiksliai ją nupie- 
šei!“
Politiškai susipratę mažiukai.

Vienoje Budapešto mokyklo 
je mokytojas paklausė mažiu
ko Janoso duoti pavyzdį papil
domo priklausomo sakinio. 

nybas, taigi bibliotekose nei 
rinkimines literatūros atrin
kęs, nei knygų sąrašų pagami
nęs. Kaščiukų, š'.šniškių. Vi
dutinių ir kt. kaimuose sieni
niai laikšraščiai arua neišeiną, 
arba esą nekovingi. Rauuonuo 
se kampaliuosc, tose bolševikų 
bažnyčiose, nesą šūkių bei pla
katų. Užmiršti esą netgi Stali
no konstitucijos nuolatiniai aiš 
kinimai. Niekas neskaitąs pa
skaitų apie „buržuazinės sant
varkos“ pragaištingumą.
Radijas žaloja lietuvių, kalbą.

„L. ir Meno“’ 14 nr. kalbi
ninkas Ed. Viskanta užsipuola 
Vilniaus radiofono pranešėjus, 
girdi, jie labai blogai tarią ir 
kirčiuoją kai kuriuos lietuviš
kus žodžius ir tuo būdu žaloja 
lietuvių kalbą. Ed. Viskanta sa 
kosi klausosi rusų radio 
transliacijų iš Maskvos, nes jos 
patiekiamos gryna rusų kalba. 
Gi Vilniaus radio pranešėjo žo
džiai labai rėžia ausį.

J. ŠIMKUS PUOLA.
„Literatūros ir Meno“ 10 

117 6) nr. rašytojas J. Šimkus 
pakrato daugelio lietuvių rašy
tojų darbus ir visus juos užpuo 
la. Ypatingai šia proga daug 
tenka „tarybiniams kritikams“, 
kurie, Šimkaus žodžiais, esą žy
mia dalimi nukrypę nuo stalini 
nės linijos, kaip ją yra nurodęs 
TSRS rašytojų sąjungos gen. 
sekretorius drg. A. Fadiejavas, 
susišaukęs į Maskvą visų ta
rybinių tautų rašytojų atsto
vus.

Eilė lietuvių rašytojų ir kri
tikų bandę subolševikinti kai 
kuriuos „buržuazinius" rašy
tojus. Taip kritikas B. Prano
kus ėmęs nagrinėti V. Kudir
ką ir mėginti perdirbti ant bol 
ševikinio kurpalio. Deja, Ku
dirkos pasirodyta nemažiau kie 
to, kaip ir caro laikais: B. Pran 
skaus darbas nuėjęs niekais.

Po to eilė rašytojų šokę pa
dėti Pranskui. Deja, ir tie nieko 
nepadarę. Šimkus čia nurodo, 
kad visa tai įvykę dėl to, girdi, 
kad rašytojai vis dar neišmokę 
„puliigramotos”. Nepavykę su 
bolševikinti ir Binkį. Šį darbą 
dirbęs Vengrys, redagavę J. 
timkus, T. Tilvytis, A. Zukaus 
kas. Nežiūrint to čia pasireiš
kusi žalinga buv. leidyklos vyr. 
pereitais metais buvo iškeiktas 
red. Drazdaudko įtaka, kuris 

kačiukų“, pradėjo Janosas, „ku 
rie visi buvo geri komunistai“. 
Mokytojas, apsidžiaugęs tokiu 
mokinio sąmoju, kuris ir gerai 
mokėjo gramatiką ir pažino 
partijos liniją, patarė vaikui pa 
kartoti tą patį, kai valdžios ins 
pektorius atvyks metinio vizi
to.

Inspektoriui atvykus moky
tojas vėl pasišaukė Janosą ir pa 
tylomis pasakė, kad jis duot tą 
patį klausimą. „Mūsų katė at
vedė pilną lizdą kačiukų“, atsa 
ke garsiai Janosas, „kurie visi 
yra geri vakarų demokratai“.

Mokytojas lyg perkūno 
trenktas paklausė: „Janosai! 
Tai visai ne tai, ką tu kalbėjai 
prieš dešimt dienų. Tuomet 
tavo kačiukai visi buvo geri ko 
rnunistai11.

„Taip' ‘, atsakė Janosas, „bet 
dabar jų akytės jau atsivėrė *...

Teks pranešti slaptąjai 
policijai

Du aukšti kompartijos pa
reigūnai Čekoslovakijos sosti
nėje Prahoje ėjo |Šv. Vecesla- 
vo aikšte ir draugiškai savo tar 
pe kalbėjosi. „Ką tu manai 
apie mūsų brangios tėvynės 
ateitį komunizmo valdžioje?“ 
paklausė vienas.

„Tą patį, ką ir tu“ atsakė 
antrasis.

„Tai tu taipą“ nustebo pir
masis. „Tuo atveju, drauge, aš 
<>su priverstas nedelsdamas ra
portuoti tave valstybės polici
jai !“

Spjaudo į netikrąją pusę.
Bulgarijos pašto viršininkas 

sykį gavo skaudžiai barti iš 
Maskvoje auklėto da > 
Bulgarijos diktatoriaus Vulkc 
į • n tai, kad n i
pašto ženi -ai su jo paties pa

drauge su A. Miškiniu, nušalin 
tas ir gal būt sušaudytas. To
liau J. Rimkus prisipažįsta: 
„Mums dar nepavyko atsistoti 
ant kojų taip, kad teisingai iš- 
spręstumėm tokius svarbius 
klausimus, kaip Valančiaus kū 
ryba, išsivaduojamojo naciona
linio sąjūdžio pradžios litera
tūra, Vaičaičio, Vaižganto, Ku 
dirkos ir eilės ktių praeities ra
šytojų literatūrinis palikimas.

Šia proga Rimkus puola 
Venclovą, Mikutaitį, Vengrį, 
MjjKolaitį-Putiną, Jocaitį ir ki 
tus, „kurie pasireiškė kritikos 
darbais, bet pastaruoju laiku 
vengia įsijungti į kritikos tai 
ką".

Negeriau esą ir su gyvaisiais 
rašytojais, kurie iki bolševikų 
okupacijos nieko nerašė. Taip 
dabar jau bolševikams pakan 
karnai prisitaikę V. Mykolaitis 
-Putinas, J. Grušas, I. Paukš
telis, P. Vaičiūnas, K. Inčiūra.

Šimkui ir visiems bolševikų 
vadams labai nemalonūs lietu
viai tremtiniai rašytojai.

,‘,Visi žinome, kad buržuazi
nės Lietuvos laikais reakcin
gasis klierikalizmas, naciona
lizmas ir kosmopolitizmas bujo 
te bujojo. Lankstymasis prieš 
supuvusius buržuazinius Vaka
rus buvo oficialaus „patriotiz
mo“ mada. Tiesa, daug tų bat 
Tižių, garbinusių buržuazinius 
vakarus, pabėgo nuo savo tau
tos pas tuos, kurių batus jau 
Lietuvoje būdami laižė. Bet jų 
darbeliai ir visokios teorijėlės* 
liko ne tik knygose, žurnalų 
’.cmplektuose, bet blogiausia— 
žmonių sąmonėse.

Praeities palikimo drumzlės 
dar tebekniurkso tam tikros vi
suomenės dalies sąmonėje“.

fškoneveikęs gyvus bei mirų 
sius kritikus su rašytojais, J. 
Šimkus kiek ilgėliau sustoja 
prie tarybinių rašytojų bejėgis 
kūmo. Esą nemaža jų dalis nie 
ko daugiau neįstengia, kaip 
perdirbinėti ant bolševikiško 
kurpalio savo N. Lietuvos lai
kais parašytus kūrinius. Ypač 
čia daug karčių žodžių tenka J. 
Marcinkevičiui:

„Jau minėjome J. Marcinke
vičiaus romaną „Nemunas pa
tvino“. Ką autorius su juo pa
darė? Paėmė praeityje para 
šytą beidėjinj, kriminalinį vei
kalą ir lengva ranka ėmė jį 
„perdirbinėti“. Rezultate iš
ėjo knyga, kuri suprofanavo, 
suklastojo eilę lietuvių liaudies 
revoliucinės kovos momentų 
(jeigu nekalbėti daugiau), o 

mūsų kritikai tokį „kūrinį“ su 

veikslu neleidžiami apyvarton. 
Pašto viršininkas paaiškino, 
kad ženklai tikrai yra paleisti 
apyvarton, tačiau neturi pasise 
Kimo, nes nelimpa.

Červenįkovas pastvėręs vieną 
ženklelį jį paseiliojo ir prilip
dė prie voko. Ženklelis prili
po gerai. „Jotai žiūrėk, jie lim 
pa puikiausiai. Tad kodėl jų 
nesimato apyvartoje?1 ‘

„Matote, drauge“, atsakė 
pašto viršininkė kiek sumišusi, 
„turiu pasakyti visą tiesą. Pub 
lika spjaudo netikrąją pusę ”.

„Pakarti Aną Pauker!“
Vienas vilties netekęs su

laukti geresnių laikų grįžtant, 
Bukarešto pilietis, nutarė vis
ką baigti ir nusižudyti. Tačiau 
visame name nebuvo Jokio vir
vagalio, kuriuo galima būtų 
įmanomai pasikarti, o nuodams 
ar peiliui nusipirkti pilietis ne
turėjo pinigų. Jis sumanė tik
riausią būdą, kaip be išlaidų 
gauti galą.

Atsistojęs prieš A. Pauker, 
garsiosios rumunų diktatorės, 
rezidenciją, jis pradėjo visa 
gerkle šaukti: „Šalin A. Pau
ker ! Pakarti Anną Pauker, tau 
tos prispaudėją!“ Jis rėkė kiek 
išgalėdamas, tikras, kad sargy 
ba atbėgs ir jį vietoje nudės. 
Tikrai sargyba atbėgo, bet vie
toje šauti, policininkai jį stvė
rė į glėbį, šaukdami „Drauge, 
drauge! Ar amerikiečiai jau 
čia?“

Dovana Statiniui
Kaip žinia, anapus geležinės 

uždangos Staliną reikia ne tik 
garbinti, bet ir jam dovanas 
duoti. Vienas rusas Stalino 
vardadieniui paaukojo gerą ga 
balą geros gelumbės. Stalino 
siuvėjas, gavęs medžiagą, pra
nešė, kad iš to gabalo vargiai 
bus galima ištaisyti porą kel
nių, o apie ištisą eilutę nėra ko 
ir kalbėti. Tuomet Stalinas įsa 
kė pasiųsti medžiagą Varšu

AUKOS TREMTINIŲ 
GIMNAZIJAI IŠLAIKYTI

Kas menesis po 1 dolerį pa 
sižadėjo aukoti Tremtinių Gim 
nazijai Diepholze išlaikyti:

$
18. S. Pilipavičius, Ham. 1,—
19. J. Markevičius, Ham. 1,—

Jie abu pirmąją auką po l 
dol. — viso 2 dol. jau pasiuntė. 
Be to, tautietis A. Kenstavi- 
čius, Red Pass, B. C., tam tiks
lui prisiuntė 2,—.

Prašomi ir kiti pasižadėjusie 
ji siųsti pinigus adresu Mr. V. 
Pėteraitis, 5155 Bourbonier, 
Ap. 6, Montreal, P. Q.

Be to, prašomi prisidėti gim
naziją šelpti ir kiti tautiečiai. 
Išlaikyti bent dvi gimnazijos 
klases reikia kas mėnesis viso 
po 200 dol. „NL“ red. mielai 
tame reikale patarpininkaus.

AUKOS TREMTINIAMS 
ŠELPTI

Tremtiniams, likusiems Vo
kietijoje, šiepti aukų prisiuntė: 
S. Pilipavičius, Hamilton 2 $ 
J. Markevičius, Hamilton 2 $

Nuoširdus ačiū KLCT.

tiko kaip teigiamą reiškinį. Be 
partijos CK kritikos mes nesu
gebėjome tų klaidų pamatyti“. 
Panašiu būdu buvusi perdirbta 
ir K. Jankausko knyga — „Ber 
žėnų stoties kūrikas“, kuri „pa 
gaminta“ iš nepažangios kny
gutės, parašytos buržuazinės 
Lietuvos jaunimui“.

„Su tokiais perdirbimais, kai 
iš praeityje reakcinio veikalo 
dabar bandoma padaryti revo
liucinį, esmėje padarant tik 
schematinius pakeitimus, pa
liekant senus vardus ir pavar
des, vietovardžius bei kitą bu
taforiją — literatūros kritika 
turi griežtai kovoti. Tai ne kū- 
tyba, o spekuliacija, ir tuo ji 
šiykštesnė, kad bandoma spe
kuliuoti idėjomis ir tokiu būdu 
rainiai iš buržuazinės praeities 
Įaugti į. . . socializmą“ .

„Literatūros kritikai velkasi 
iš padkos (ir tiesiog nepasivel
ka), tenkinasi negausiomis ir 
plokščiomis recenzijomis, vei
kalų plačiai ir išsamiai nenagri
nėja, nedaro apibendrinančių iš 
vadų“ . Korsakas „po didžiojo 
tėvynės karo nesiėmė nagrinė
ti nė vieno gyvo rašytojo nau
jo kūrinio, kad ir kaip reikš, 
mingas būtų, nedavė nė vieno 
išsamesnio straipsnio, kuriame 
būtų apibendrinančiai nagrinė
jami nauji mūsų literatūros 
reiškiniai“.

Vivus Kanados lietuvius Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
nepalaužiamo tikėjimo, lydi-proga nuoširdžiai sveikina ir 
mo darbais, j Lietuvos valstybę, linki

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJ.
6b42—3rd Ave, Rosemount, Montreal, P. Q.

Visus lietuvius ir visas jų organizacijas Kanadoje ir visame 
pasauly nuoširdžiai sveikina Kalėdų šventėanis ir Naujai
siais 1951 metais ir, siekiant Didžiųjų Lietuvių Tautos ir 
visos žmonijos tikslų, kurie yra laisvė, gerbūvis žr taika, 
linki visiems tolerancijos, vieni kitiems pagarbos ir danuos, 
susipratimu ir kultūringu demokratišku sutarimu paremtos 

vienybės

KANADOS LIETUVIŲ MOTERŲ BENDRUOMENĖS 
TORONTO SKYRIUS.

SVEIKI, SULAUKĘ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
Kalėdų švenčių proga Bendrojo Amerikos Lietuvių Šal

pos Fondo valdybos ir administracijos vardu reiškiu visiems 
lietuvių tremtinių šalpos darbobendradarbiams ir geradariam 
s nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus, o esantiems tremtyje 
lietuviams linkiu kuo greičiausiai susilaukti gražesnio ir švie 
sesnio rytojaus Laisvoje Tėvy-nėje.

Kan. Dr. J. B. KONČIUS, 
BALF-o Pirmininkas.

GERBIAMUS ŠERMONUS SVEIKINA IR LINKSMŲ KA 
LEDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 

LINKI
DLK VYTAUTO D. N. KLUBO PIRMININKAS 

DIREKTORIAI IR VALDYBA

SKAUTŲ TĖVELIUS, RĖMĖJUS IR SESES SKAU- 
*TES ŠVENTŲ KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PRO

GA SVEIKINA
MONTREALIO SKAUTŲ TUNTAS.

Šventų Kalėdų ir Naujųjų 1951 metų proga seses ir 
brolius Kanadoje ir visame pasaulyje skautiškai sveikiname

MONTREALIO SKAUČIŲ V1ETININKIJA.

Visiems savo giminėms, prict-eliams ir visiems lietuviams 
linkime linksmų šv. Kalėdų švenčiu ir lanmmgų Naujų 1951 

metų
VINCAS IR VERUSĖ TREIGIAI.

von, iš kur siuvėjas .netrukus 
atraportavo, kad jis mokės pa
siūti visą eilutę. Tačiau vis 
dar nepatenkintas Stalinas įsa 
kė pasiųsti medžiagą į Londo
ną ekspertui siuvėjui. Londo
no ekspertas pranešė, kad jis 
gali iš tos medžiagos pasiūti 
Stalinui pilną apsiaustą, eilutę 
su liemene ir net dviem porom 
kelnių. Stalinas tikrai nuste
bęs, klausia kodėl toks skirtu
mas. „L*ibai paprasta ir leng
va suprasti**, atsakė anglas. 
„Juo toliau nuo Maskvos, juo 
tamsta esi mažesnis* *.

„Kak dieta, tovarišč?“
Maskvoje paprastai sveikina 

i naši, klausiant vienas kito 
„Kak diela? (kaip reikalai?)“. 
Į tai bendrai atsakoma: „Daug 
geriau, ačiū 1 Blogiau nei va
kar, bet daug geriau nei rytoj“.

Kiejc amžiaus?
Komunistų rojuje piliečiams 

tenka užpildinėti daugybes an 
kietų. Vienas pareigūnas, už- 
pildydamas neraštingam kai
miečiui ankietą klausia: „Kiek 
tau amžiaus? ' „Man?“ atsako 
žilabarzdis. „Man 35 metai“. 
Valdininkas pastato akis. 
„Mat“, paaiškina senis, „man 
tikrumoje jau 65 metai, bet pa 
staruosius 30 metų — negi 
tamsta juos pavadintum gyve
nimu?“

Ačiū Dievui!
Prie Vokietijos zoninės sie

nos stovi sargybos amerikietis 
ir sovietų kareivis. Amerikie
tis pasižiūri į laikrodį ir sako; 
„Dar 15 minučių ir mane pa
keis, ačiū Dievui**.

Raudonarmietis sako: „Dar 
15 minučių ir mane pakeis, 
ačiū Stalinui!“

Amerikietis nustebęs sako: 
„Tai keista šitaip sakyti. Ką 
tamsta sakytum, jei Stalinas nu 
mirtų?“

„Ačiū Dievui!“ atsakė ruse
lis. J. Pr.

Mieliems savo Draugams, Pažįstamiems ir klijentams vi
same pasaulyje linksmų Kalėdų Švenčių ir laimingų 1951 me 

tų linki
JONAS J. JUŠKAITIS

Teisinės-Kalbinės Pagalbos Įstaiga: 907 Dundas St. West., 
Toronto 3, Ont. Telef.: PLaza 48-80.

J Ut’NjA Valet Service 
SAV. A. JURGUTIS ir P. NARBUTAS.

Valome, taisome ir dažome vyriškus ir moteriškus 
rūbus. Be to, valome vestuvines suknias, langų 

užuolaidas '(lengvas ir sunkias).
Paimame iš namų ir pristatome atgal. 

Darbas atliekamas sąžiningai.
210 Dorchester St. W., Montreal. Tel. LA 2958..
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| DARO ŠOUKAVIMĄ, |
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| FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ ir kt. |
SAV. BIRUTĖ DODONAITĖ |

ę (B. M. Dodon)

| 2521 CENTRE St., Montreal. 4
j TEL. FI 0208 ftp
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FUNERAL DIRECTOR
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Alfred B.Nobel ir jo premijų laureatai
RAtO DR. G.

Dažnai girdime apie kasmet 
suteikiamas Nobelio premijas 
mokslo ir meno žmonėms. Pa
žvelkime tad iš arčiau paties
A. Nobelio gyvenimą ir jo tei
kiamų premijų prasmę bei jų 
laimėtojus.

A. B. Nobel gimė 1833 me
tų spalio 21 d. Stockholme. Jo 
tėvas, Emanuel Nobel, buvo 
ginklų gamybininkas. 1842 
mt. Nobelių šeima persikėlė 
Petrapilin. 1850 mt. tėvas pa 
siuntė Alfredą, 17-kos metų 
jaunuolį, studijuoti technikos 
pas garsųjį švedų inžinierių 
John Ericson, kurs tuo metu 
gyveno JAV. Baigęs šias stu
dijas, Alfredas grįžo Petrapi
lin ir entuziastingai pradėjo 
studijuoti chemiją.

1855 metais, po ngpavykusio 
Krymo karo, rusai atsimetė 
nuo Alfredo tėvui duotų už
sakymų ir įžymusis ginklų mei 
steris pateko į didelius mate
rialinius sunkumus, po keleto 
metų jis mirė skurde. Netekęs 
tėvo paramos, bet turėdamas 
tvirtus techniško išsilavinimo 
pagrindus ir neišsenkamą enei 
giją, Alfredas pasiskolina kiek 
pinigų ir tęsia tėvo tyrinėji
mus parako srity.

1862 metais suorganizuoja 
Helenborge, Švedijoje, pirmąją 
pasauly įmonę nitroglicerinui 
gaminti. Deja po dviejų metų 
ši įmonė sprogsta. Sprogime 
žūva vyriausias įmonės chemi
kas ir jaunesnysis Alberto bro
lis. Alfredą ištinka nervų smū 
gis lydimas paralyžiaus, dėl 
kurio jis visam gyvenimui liko 
luošas. Tačiau kunkuliuojanti 
energija jo neapleidžia. Sekan 
čiais metais jis atkuria įmonę 
sename laive-, Malaren ežero vi 
dury, kad sprogimo atveju ne
nukentėtų kaimynai. Įkuria 
nitroglicerino fabriką Winter- 
vikente (Sped.), Krummely 
(Vokiet). Nuolatinis pavojus, 
su kuriuo surišta nitrogliceri
no gamyba bei transportas, pa
skatina Alfredą pagyvinti savo 
tyrinėjimus ir 1866 metais jis 
išranda dinamitą. A. Nobelio 
iniciatyva, dinamito fabrikai 
dygsta visuose kontinentuose. 
Tyrinėtojas nesitenkina atsiek
tais rezultatais. 1875 metais 
jis išranda naują dinamito rū
šį — sprogstamąją želatiną, 
1888 mt. — balisitą (bedūminį 
paraką). Nuo 1878 metų, drau 
ge su kitais savo broliais, jis 
sudaro bendrovę eksploatuoti 
Baku žibalo šaltinius. Dina
mito fabrikai ir Baku žibalas 
neša didelį pelną.

Nors A. Nobel, sekdamas sa
vo tėvo pėdomis, gamino 
sprogstamąsias medžiagas ir 
paraką, tačiau nekentė karo ir

i. židony i’ė.
smerkė visus jo iniciatorius. Jis 
buvo giliai humanistiškų įsiti
kinimų, mėgo kalbas ir literatu 
rą. Jis pats rašė švediškai li

teratai veda žmoniją į švieses
nę ateitį.

Didysis išradėjas, būdamas 
kartu ir gilus humanistas, nu
tarė savo turtus panaudoti 
žmonijos kultūrinei pažangai 
paskatinti. Savo testamente jis 
nurodė, kad iš visų jo investici

jų, siekiančių apie 90 milionų 
tuometinių švedų kronų (apie 
9 mil. aukso dolerių), turi būti 
sudarytas fondas, iš kurio gau
namų pajamų kasmet būtų iš
mokamos penkios premijos: 
viena už vertingiausius darbus 

(Nukelta į 6 pusi.)

angliškai poemas, romanus, te
atro veikalus, kurių tačiau 
spaudon neleido. Iš visų jo 
veikalų buvo išleistas tik vie
nas: Nemesis, Renesanso dra
ma eilėmis. Tai įvyko pačioj jo 
gyvenimo pabaigoj ir, jam mi
rus (gruodžio 10 d. 1896 mt. 
Italijoj) giminės nutarė, kad 
išleistoji liberalaus pobūdžio 
knyga gali pakenkti velionies 
orumui, ir ją sudegino. Šio 
spausdinto veikalo tėra išlikę 
tik trys egzemplioriai.

A. Nobel buvo nevedęs ir ne 
turėjo vaikų. Senyvame amžių 
je jis pasijuto didžiai turtingu. 
Pašventęs savo gyvenimą 
moksliniams bei techniškiems 
tyrinėjimams ir literatūrai, jis 
gerai šias sritis pažino, suprato 
kaip yra sunku išrasti ką nors. 
naujo ir vertingo, kaip daug 
reikia padėti pastangų sukurti 
didžiam literatūros veikalui. 
Tuo pat metu jis buvo įsitiki

nęs, kad tik mokslininkai ir Ii-

Henrikas Hagys
MEDŽIAI ATEINA į DIDMIESTĮ.

Gatvių sankryžose tingiai stoviniuoja valkatos. 
Į skylėtus puspadžius degioja degtukus.
Ir kvatoja pragertais balsais, užkabinę nekaltą 
priemiesčio mergaitę, nešančią žibuoklių krepšiukus, 
Purvinos jų šypsenos iš lėto stingsta, 
kai jie mato kaip per vakaro miglas tirštas 
brenda šlamančiais, didžiuliais žingsniais 
paskui mažąją mergaitę nuostabiai keista, 
tylinti minia. Žalius, žvaigždėtus plaukus 
užsiskleidę ant apsamanojusių kaktų, 
neša jie drėgnais delnais suskliautę 
tūkstančius kaštanų žvakių uždegtų.
Auksas už stiklų ir miegančios alėjos suliepsnoja; 
žalvario karaliai ir poetai pramerkia akis.
Ir aliejaus dėmės žydi uosto vandeny pajuodusiam, 
kai juos paliečia klajojančių deglų ugnis. .
Medžiai atėjūnai padegė jau visą miestą: 
stovi jų sargybiniai prie rūmų, smuklių, fabrikų, 
Veidus jiems, suaižyto ir trupančio akmens, nušvietę 
žemės amžinu krauju, liepsnojančiu iš pumpuro sakų.

III TEKANT, ANKSTI 
l MŪt DUKRELĖS Žl 
S- NIA- DALGIAIS 

į BROMAI PIK 
f Tl UŽKAPOJO 
mane. Sude
javo, ir vėl 
ATGALIOS —

TUPIU LAUŽĖT ĖMĖ PLAUKT 
ŽODĮ T SKAUDU')--- ŽILVI N B, 

KĄ VADINTI TU- ^ŽILVINĖLI
RIU IŠDAVIKO DAR SUSTOKI. 

VARDU ?->AŪ-r— PALAUK ’. -
S. BAČINSKAITĖ EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ Iliustracija PAUL. AUGIAUS

Pranas Kaziulis
UŽDRAUSTOJI PARALELĖ.

Buvau duosnus, nes nieko neturėjau 
(neturtėliai papratę duot).
Sakau: tikriausias turtas — gėlės 
paviršiuj žemes amžinai juodos.

Todėl man vis vaidenosi nesavos gėlės 
(žinojau aiškiai, kad žmogaus valia laisva / ; 

taip tykiai pralindau tą paralelę, 
kad nesulojo nė šuva.

Tarp jų, tarytum nuovoką praradęs, 
aš blūdinejau lyg sapne; — 
nes jos žydėjo žemėje juodžiausioj, 
ir j1! gyvenimas — kaip mano: — su ta diena, 
kai troškimus pabudina laukinis pradas: 
be saiko linksmintis ir džiaugtis 
nesavo sodų žolynais.

P. S.
Ištroškus/ pagirdyt reikia 
ir alkanam truputį duok — 
žmogus geriausi?) lygsvarą išlaiko, 
kada jo maistas esti — duona ir vanduo.

* »

Balys Rukša
PRAŠYMAS

NEIŠEIK. Laikas visur juk tartum kraujas 
Iš gyslų atvertų srovena.
Tiktai vynas retai kur stiprus 
Ir ganėtinai senas.

Pasilik. Juk žinai, kad šioj žemėj 
Tik kryžkelėj žmonės numiršta 
Spausdami atminimus širdy, 
Žemės grumstą tarp pirštų. . .

Neišeik. Sodrios vynuoges auga ir noksta. 
Saulės daug. Ir tie platūs laukai 
Mudviem javą brandina.

Ir tikrai po skurdžių valandų 
(Ar ne tu taip kadaise sakei?) 
Užteks duonos ir vyno. . .

* * *

Kazys Veselka
RUDENS NEVILTY.

Ruduo dabar. Taip nykiai plakas lietūs.
' la.p smeigiąs vakaias į vienišus sapnus. 

Sugrįžk ir tujen pasėdėti 
Su manimi prie pasakų senų.

Ir bus šviesu, o gelsvo vaško žvakėj 
Vaikystės vasaros, lyg ežerai, švytės, 
Ir puslapiais nuklys mūs sunkios akys 
Prie tolimų paveikslų pamąstyt.

Ilgai ilgai kalbėsime susėdę 
Apie vietas užlietas liūdesio graudaus, 
Kur takuose dar gyvos musų pėdos 
Ir alksniuose įskaitomi vaidai------- —

Paliko jie vieni kamienuose įaugę, 
Lenktiniu peiliuku vaikystėj įrėžti. 
Jie ten gyvens ir mūsų meilę saugos 
Ir stiprins grįžtančias atgal širdis!

Todėl dabar, kai žiburiai užgęsta, 
Kai sunkias ašaros pavargusio rudens, 
Šaukiu: sugrįžk, sugrįžk, miela vaikystės sese, 
Senų dienų paveikslais pagyvent!

PRANAS KOZULIS.

Birutėlė* rožė
Pirmus metus buvau mokytojas.
Nuo mano namų ligi mokyklos buvo stiprus kilometras. 

Eidamas kasdien per laukus pramyniau ilgą, vingiuotą taką, 
o pei gilų, sraunų, kaimo pakluonėje vingiuojantį, upeliūkš- 
.į buvo permesta siaura lenta. Prie to liepto kasryt mane pa
sitikdavo mano mokiniai. Vienas pagriebdavo portfelį, ant
ras — knygą, tiečias — lazdą, ir taip amžinai triukšminga 
kirbinė pasipildavo per kaimą ligi pat mokyklos durų. Aš 
buvau lyg neklaidingas viso kaimo laikrodis.

— Laikas pusryčių — jau mokytojas nuėjo su savo „ka
riuomene'‘, — sakydavo žmones. O kai grįždavau iš mo
kyklos, ūkininkai vėl slinkdavo į trobas, nes būdavo pietų 
metas. ;

Taip monotoniškoj dienų kelionėje slinko gilus ruduo. 
Po lietaus upelis patvindavo ir išsiliedavo iš krantų, o liep
tas, man einant, net pasinerdavo vandeny. Tada aš pagalvo
davau, kad reikia paprašyti ūkininką, kad permestų per upe
lį dar antrą lentą, nes taip aš tikrai nuslysiu į vandenį. Bet, 
sutikęs ūkininką, visada užsišnekėdavau ir apie lieptą pa
miršdavau.

Pirmomis mano darbo mokykloje dienomis man krito į 
akis nepaprasta mano mokinių savybė: be jokios atodairos 
tepti knygas. Ir vos išdalintos naujos „Aušrelės“ ir uždavi- 
nynai, po kelių dienų ėmė neišvengiamai tamsėti. Aš paste
bėjau per pertraukas, kad kai kurie mokiniai duoną su svies
tu išsiima iš „Aušrelės“ lapų ir nėmaž nesijaudindami val
go. Barimas nieko negelbėjo, nes jie greit pamiršdavo. Aš 
pažadėjau: kieno knygos bus švarios, tiem duosiu knygų 
skaityti ne tik iš mokyklos knygynėlio, bet dar atnešiu ir sa
vo labai gražių — su paveikslais. Nuo to laiko kiekvienas 
savo knygas saugojo, lyg jos būtų buvusios šilkinės.

Geriausia mano mokinė buvo mažytė, pirmame suole, 
šviesiaplaukė Birutė. Ji buvo pirmoji, kuriai pradėjau duoti 
skaityti savo knygas.

Vėliau pastebėjau, kad Biiutės atmintis yra nuostabi: 

ji ne tik skaitytųjų knygų turinį, bet ir mano pasakotas pa
mokas kartodavo pažodžiui. N et kartais, jeigu ką -kvailai 
nušnekėdavau, ji ir tas vietas pakartodavo be priekaištų. Aš 
tikėjau, kad ši mano mokinė ateity tikrai bus didelis žmogus

Vieną rytą radau Birutėlę suole beverkiančią.
— Kas gi tave, Birutėle, nuskriaudė’? Pasakyk, kuris 

čia tas mušeika? Oi, jam bus vargas. . .
— Niekas manęs nenuskriaudė; tfk man gaila. ..
— Na ko gi tau gaila? — susidomėjau.
•— Tristano ir Izoldos. . .
Tikrai, per neapsižiūrėjimą, ar nesupratimą, aš jai bu

vau davęs skaityti „Tristaną ir Izoldą’ . Tik dabar supratau, 
kad ta glaudi žmonių meilės istorija, gal būt, per anksti už
gavo jos vaikišką sielą. Aš ją nuraminau, kad taip visai nėra 
ouvę, kaip knygoj parašyta:

— Ten viskas pramanyta, o tu dar verki. . .
— Argi niekada negyveno Tristanas ir Izolda? — Bi

rutės veidelį užgulė aiškus nusivylimas. O jos klausimas 
man buvo tikrai keblus; nes aš nenorėjau jos svajonių griau
ti ir nenorėjau, kad jos akyse sumažėtų pagarba įknygoms, 
kurias ji taip saugojo ir kurioms taip aklai tikėjo.

— Tristanas ir Izolda gyvi dar ir šiandien; visi gerieji 
žmonės, kurie nekaltai kenčia ir myli — gyvena amžinai.

Žinoma, ji gal nieko nesuprato, ką aš kalbėjau, bet atsi
sėdo nušvitusiu veideliu. Tr aš buvau patenkintas, kad ją nu
raminau.

Paskutinė pamoka buvo istorija.
Sutelkęs visą savo išmintį ir įsigilinęs į karžygiškųjų 

kunigaikščių romantiką, pasakojau apie Kęstutį ir jo šaunią
ją Birutę. Aš jaučiau, kad kiekviena mano mintis ir kiekvie
nas nusakytas paveikslas tyrose, lyg nesudrumstas upelio 
vanduo, sielose pasiliks amžinai. Mane- įtemptai sekė kelios 
dešimtys vaikišku grynumu spindinčių akių. Jų spinduliavi
me buvo nesuvokiama jėga, kuri man teikė tikrą sielos ra
mybę ir pilną pasitenkinimą savo būtimi ir darbu. Nesukly
siu sakydamas, kad aš tokiose niūraus ir rudeniško gyveni
mo prošvaistėse tikrai buvau laimingas.

Pamoka baigėsi.
Aš dar prisėdau už stalo rašyti dienynąn, kai pirmame 

suole Birutė pakėlė ranką ir laikė, kol baigiau rašyti.
— Na, ką gi pasakysi, Birutėle?
— Mokvfolati, aš tave myliu... — a’Skiai ištarė, nenu

leisdama akių.
Aš nusigandau tokių, niekados negirdėtų, žodžių, o kla

sėje, lyg tyčia, amžinas šlamėjimas nutilo.
— Žinau, mažyte, kad tu gera. Bet taip ir reikia: visi 

jūs turit mylėti mokytojus, tėvus ir visus gerus žmones. ..
Jos veidelyje vėl įžiūrėjau, Kaip ir rytą, panašią išraiš

ką į nusivylimą.
II.

Per naktį vėtra daužėsi palangėmis ir lietaus laSui tėškė 
į stiklą, lyg ten būtų pirštais beldęs neramus žmogus. Ryto 
metą, kai pakilau buvo tylu, rainu, o virš tolumoj liepsnojan
čių Aukštaičių kalnų kilo raudona saulė. Iš lauko aut mano 
durų buvo užkartas eglėšakių ir bruknienojų vainikas, o vir
šuj dar užkištos kelios popierinės rožės.

Tai būta mano vardo dienos, o tas vainikas — kaimynų 
darbas, ir aš, gerai nusiteikęs, kiūtinau savo amžinu takeliu į 
mokyklą.

Prieš mane švietė, nuo užlietų spinduliais kalnų, kylanti 
saule ir grynas, koks retai rudeni bebūna, dangus, o virš ma
no namų dar tebedunksojo tamsus, slenkantis į vakarus, nak
ties debesys. Nejučiom tas dangus man priminė didžiulį 
žmogaus gyvenimą, kuris nušvinta kūdikio akim, kaip ryt
metis, ir slenka pamažu vaĮ<aroP-

Prie upelio sustojau nustebęs: ant kranto prie pat liepto 
lentos riogsojo nukritęs bukietas su viena didele, raudona 
(irgi popierine) rože vidury. Aš jį pakėliau ir įkišau port
felio, nors nežinau, kieno tai būta dovanos?

Einant pro pirmąją sodybą, mane sustabdė, iš trobos iš
ėjęs, senis. Jis dar tebekramtė dideli kąsnį, o ūsai buvo apki
bę sidabrine koše (matyt, buvo Įmerkęs i grietinę) ir, žiū
rėdamas savo pilkomis akimis į mane, tarė:

— Taigi, reiškia, mokytojau, (kaltas ir aš, kad nepadė
jau antros lentos. Ir vis galvojau. . .

Nuo tų rimtų jo žodžių man liko baisiai negera, lyg lau
kiant mirties sprendimo.

— Ir kas gi tokio, dėde, kad nepadėjai? — bandžiau ra
miai klausinėti.

— Argi niekas nepažiniavo dar? Gi Birutėlė, ta mažy
tė, šviesi! . . .

Toliau nebeklausiau ir pasileidau visu žingsnių platumu 
1 mokyklą. Prie durų apspito vaikai stengdamiesi viens už 
kitą daugiau papasakoti.

— Birutėlė tik nj»«1vdo Ir u-rt+n ’mrVn...
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Juozas Gailius apgynė diser

taciją: „Piniginė infliacija kai
po karo finansų priemonė“ pa
čiu geriausiu laipsniu.

Per Romą praėjo daug lietu
vių studentų pabėgėlių, bet su 
dideliu gailesčiu reikia konsta
tuoti, kad visi kiti, savo laišku 
BALFo šelpiami, išskyrus vie
no, baigusio veterinariją Pi- 
zoj, bei poros menininkų, išsi
skirstė be un-tinių diplomų, kad 
ir turėjo neblogas tam sąlygas.

Dr. J. Gailius, ačiū savo že
maitiškam užsispyrimui ir pasi
ryžimui, davedė mokslą ligi ga
lo, nežiūrint labai didelių mate 
riahnių sunkumų.

Dr. J. Gailius gimė Darbė
nuose (Kretingos ap.) 1920 m. 
rugpj. 31d. Ten pat išėjo pra 
džios mokslą. Italijoje įgijęs 
matūrą 1945 m. įstojo į Pizos 
un-tą studijuoti ekonominių 
mokslų. 1948 m. jis, su kitais 
keliasdešimčia lietuvių studen
tų, persikėlė tęsti studijų į Ro
mą, kur Balfo įgaliotinio kun. 
V. Pavalkio pastangomis buvo 
įsteigta studentų kolegija. J. 
Gailius greit išsiskyrė iš kole
gų tarpo. Kolegų buvo mėgia
mas ir išrinktas Liet. Studentų 
atstovybės pirmininku ir tas pa 
reigas ėjo keletą metų. Mokė
damas gerai- italų kalbą, jis ve
dė sėkmingą propagandą Lie
tuvos naudai savo kolegų sve
timtaučių ir profesorių tarpe, o 
lietuviams pabėgėliams, reika
lui esant, tarpininlkavo pas ita
lus. Jis su kitais studentais pa
ruošė italų - leituvių ir liet. - 
- italų žodyną, kurį šapirogra
fuotai išleido tėvai Saleziečiai.

LIETUVIS PLANUOJA 
MIESTĄ

Vilniaus miesto vyr. inžinie
rius ir architektas Vytautas 
Žemkalnis pradėjo dirbti Mel
bourne (Australija) miesto pla 
navimo skyriuje ir planuoja be 
siplečiančio šio milionienio 
miesto statybos darbų kryptį.

„DRAUGO“ EILĖRAŠČIŲ 
KONKURSAS

„Draugo“ paskelbtame ei
lėraščių konkurse dalyvavo 66 
rašytojai su 130 eilėraščių. Pir 
moji premija pripažinta L. 
Žitkevičiui, antroji — S. Pipi- 
raitei ir trečioji — J. Krūmi- 
uui.

LIETUVIŲ OPERA 
AUSTRALIJOJE?

Kaikuri spauda praneša, kad 
Australijoje įsikūrusi lietuvių 
opera, kuri pirmą premjerą pa
stačiusi Puccini „Tosca“. Pa
statymas turėjęs pasisekimo.

MOKSLŲ DAKTARAS 
GAILIUS

Žinia abejotina. Viena, kad 
lietuviai Australijoje neturi 
„Toscai” solistų, o antra, anks
čiau spaudoje buvo rašoma, 
kad operą organziuoja pabaltie 
čiai, talkinami balKamečių 
Europos vidurio rtistų.

VAIKŲ TEATRAS 
ČIKAGOJE

Gruodžio 2 d. Čikagoje atida 
rytas vaikų teatras, kuriuo dau 
giausia rūpinosi prof. M. Kri
kščiūnas. Jis ir žodį ta proga 
tarė. u , į

V. Šimaičio inscenizuotą pa
saka „Septyni broliai ir sesuo 
Elenytė“ režisavo S. Pilka; ba
letą paruošė p. Eidrigevičiūtė- 
••Sprindienė; kanklėmis skambi 
no K. Šimkus. Veikalas pakar. 
totas ir gruodžio 3 d. Pasise
kimas buvęs visai geras.

DR. A. JOSIUKO PASKAI
TA OTTAWOJE

Dr. Antanas Josiukas, dirbąs 
Toronto universitete, pakvies
tas skaityti paskaitos į Ottawą. 
Po paskaitos bus išspręstas 
klausimas, ar jis grįžta į Mont 
realį, kame gyvena jo šeima, 
arba jis pasilieka Toronte ir 
ten persikelia ir jo šeima.

SUNKI PROF. PRIELGAUS- 
KO SENATVĖ.

Žinomasis muzikos prof. Ig
nas Prielgauskas dabartiniu 
metu gyvena Šiauliuose ir dirba 
vietos muzikos mokykloje. 
Komunistų spauda rašo, kad 
jis švenčiant Chopino sukaktu 
ves, išpildęs jo kūrinius.

Čia verta paminėti, kad prof. 
Ig. Prielgauskas ilgą laiką 
profesoriavo Klaipėdos muz. 
mokykloje ir ten turėjo savo 
namuką, o Palangoje nuosavą 
vilą. Bet komunistinė valdžia 
iš jo viską atėmė ir net nelei
džia jam gyventi ten, kur jis 
pats taip troško praleisti savo 
senatvę, (jam dabar per 80 me 
tų). Štai kaip komunistai ger
bia pasižymėjusius mokslo ir 
meno vyrus!...

FILMAS APIE HITLERĮ
Holywoodas organizuoja fil

mą apie Hitlerį. Tuo tikslu jis 
yra pasiuntęs savo atstovus į 
Vieną. Flimas bus linksmo — 
kriminalinio — triukinio pobū
džio. Filme iškeliami Hitlerio 
meilės „žygiai“.

— Lietuvos radiofono reži
sierius Juozas Gučas ir jo žmo
na solistė ir dainavimo moky
toja p. Binkevičiūtė Gučiuvie- 
nė tikisi Australijoje apsigy
venti Adelaidės mieste.

— Paskui tik sietuvoj ties alksniais iškilo.
— Kai ištraukė dar ilgai supo bet veltui. . .
— ir kas gi, vaikai, jus nešė per tą lieptą? — Bet tas 

mano priekaištas buvo toks nevykęs, kad aš net susigėdau.
— Mes nešėm šįryt mokytojui gėlių.
— Mes norėjom pasveikinti.
Atsekė jie visu choru.
Vaikus paleidau namo ir ilgai sėdėjau tuščioje mokyklo

je. Tai buvo pirmas man toks smūgis nuo kurio nei dorybės, 
nei sąžiningumas, nei išmintis išgelbėti negalėjo. Aš net ne
žinojau, kaip toliau šioje dramoj elgtis.

Priėjęs Birutės namus, išgirdau neramų ūžesį, koks te
būna tik laidotuvėse.

Mintingas Birutės veidelis buvo skaidrus, lyg šilko de
besėlis, su ramia amžinybės išraiška. . .

Kitame trobos gale Birutes tėvas kalinėjo lentas. Kai 
priėjau, jis pakėlė sielvarto iškraipytą, lyg žemėm apneštą 
veidą ir tarė: ,

— Matai, mokytojau. . . Sako — Dievas. . . Argi Jis 
teisingas, kad as — senas žmogus tunu kalti karstą savo 
vienatinei dukrelei.. . Ir aš žinau už ką: už vieną rožę nuo 
Jo paveikslo, — jis parodė palubėj didelį, raudonom rožėm 
apkaišytą Nukryžiuotąjį — Birutėlė šįryt verkdama prašė, 
nors vieną į savo žolynus įsidėti ir aš, baimingai drebančiom 
rankom, lyg numanydamas nelaimę, vieną, ištraukiau. . .

Raminti tuščiais žodžiais, taip sielvarto užgultą, tėvą ne
išdrįsau, nes tai būtų buvę perdaug įžulu. Ir aš vėl tykiai iš 
slinkau namo. Senio, besiskundžiančio Dievu, vaizdas man 
paliko, kaip mįslė. Aš dažnai savo mokiniams kartojau se
ną išmintį, kad „kiekvienas yra savo laimės kalvis“. Koks 
tai neribotas žmogaus proto išdidumas — jis vaizduoja save 
savo valios ir veiksmų valdovu, kai tuo tarpu, tėra tik nelem
tos kasdienybės įvykių vergas. Aš tik piieš valandėlę ma
čiau, kaip jis kala karstą, bet ne laimę. . .

Per upelį ūkininko jau buvo permesta antra lenta, o nu
rimusioj vandens srovėje atsimušė rami rudens vidudienio 
giedra.

Namie Birutės bukietą užkišau savo kambarėly už pa
veikslo. Ilgainiui gyvieji iš darželio skinti žolynai suvyto, su 
džiūvo ir pajuodo, bet negyvoji popierinė rožė, kaip Birutė
lės atminimas, liko žavi visiems laikams.

Toji rožė liko prieš mano akis graži amžinai, nes ji buvo 
negyva. . *.
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NAUJI RAŠTAI
SKAUTŲ AIDAS 6 n. 1950. 

XII. 1. Gausiai iliustruotas nu 
mens, 24 puslapių. Jaunimui, 
ypač skautams, leidinys įdo
mus ir naudingas. Adresas: Ru 
ta, P. O. Box 78, Rodney, Ont., 
Canada.

KARYS 1 nr. 1950. XI. 23 
d. Tai yra kariuomenės šventei 
pritaikytas „Kario“ numeris. 
Didelio formato, 20 puslapių; 
gausiai iliustruotas. Kaina — 
pusė dolerio. Adresas: Karys, 
156 Steamboat Rd., Great 
Neck,, L. I. N. Y., USA.

„Karys" žada eiti ir toliau. 
Jo redakciją sudaro: S. Urbo
nas, St. Butkus ir A. Astraus
kas; vyr. red. S. Urbonas (il
gametis „Kario“ redaktorius).

Human Rights and GENO
CIDE in the Baltic States. A, 
statement submitted to the de
legations tu the United Na
tions General Assambly, Sep
tember 1950. Stockholm. Es
tonian Information Centre.

EGLUTĖ 1950 m. spalio 
rnėn. 9 nr.

Lietuvių šalpos draugijos 
BIULETENIS 1950 m. spalio 
22 d. Paryžius.

— Bostono ir apylinkių San 
daros suvažiavimas priėmė re
zoliucijas, kuriomis pasisako
ma: 1. Už aktyvesnę kovą dėl 
Lietuvos išlaisvinimo, 2. Prieš 
Anderso agitaciją, kad Lenkija 
vėl kėsinasi pasigrobti Vilnių 
ir Lvovą ir 3. Už Mažosios Lie 
tuvos atstovų įsileidimą į VLI 
Ką.

ALFRED B. NOBEL IR JO
(.Atkelta iš 5 pusi.) 

fizikos srity, antra— chemijos, 
trečia — medicinos, ketvirta— 
literatūros; penktoji premija 
skiriama asmeniui daugiausia 
prisidėjusiam taikai išlaikyti. 
Kiekvienas laureatas gauna 
atatinkamą pažymėjimą, aukso 
medalį ir piniginę premiją ku
rią dabartiniu metu sudaro 
apie 31.000 dolerių (iki 1915 
metų buvo 50 tūkst. dol.).

A. Nobelio testamente buvo 
nurodyta, kad premijos turi bū 
ti skiriamos asmenims „pada
riusiems žmonijai didžiausį pa
tarnavimą praėjusiųjų metų bė 
gyje'', „jokio dėmesio nekrei
piant į kandidato tautybę“. Vie 
toje, kur kalbama apie literatū
rinę premiją, buvo pabrėžta, 
kad ši premija skiriama „asme 
niui parašiusiam vertingiausį 
idealistinės tendencijos literatu 
riuį veikalą“. Donatorius nu
rodė, kad fizikos ir chemijos 
skiria Karališkoji Mokslų Aka
demija, medicinos — Karoli
nos vardo Medicinos ir Chirur
gijos Institutas, literatūros — 
Išvedu Akademija; visos šios 
institucijos yra Stockhol- 
me. Taikos premiją skiria Not 
vegų parlamentas. Testamen
te tiksliai nenurodyta, kas pa
siūlo kandidatus. Dabar aiš
kinama, kad ši teisė priklauso 
mokslų ir literatūros akademi
joms, garsių universitetų pro
fesoriams, įžymių mokslo ir li
teratūros organizacijų pirmi- 
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Išnaudokite žiemos laiką smulkesniems DAŽYMO 
darbams.. Taip pat atliekami lubų ir sienų plyšių

I Š L Y G I N I M A I
Geras ir žymiai pigiau kaštuojąs darbas.
Informacijai kvieskite tarp 6 — 8 vai. vak.

STANLEY PULKYS
g TORONTO Telef. OL 2885.. g
giSissSiaaasiaiaisiaiaiaįSiaaaaiaaBĮaaaaisiastaiaasaasiasiaoiaassaaisiaiažiš!.
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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.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National 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.
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TR. 8112
Skaniai užkąsite, atsigersite gaivinančių gėrimų ir 

pasiklausysite plokštelių muzikos '

LIETUVIU SVETAINĖJE
pas BRONIŲ JAZOKĄ I

7682 EDWARD St. (kampas 6 avJ, VILLE LASALLE.
x  it —=>t------------ •>?  if .............
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Marche BOULEVARD Market
SA V. PAUL GUDAS,

MĖSA, ALUS, GROSETERIJA, DARŽOVES.

7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372

6033 Monk Blvd., VILLE EMARD, Montreal.

DĖMESIO
Villasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme.
Prekyba ir pataisymai.

PETE'S RADIO SERVICE

I Lietuviška moterų kirpykla
j Daro šukavimą, pusmeti nius ir trumpalaikius fri-

a« M2

__  Šukavimą, pusmeti nius ir trumpalaikius 
žavimus, dažymą ir kt.

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ
(B. M. Dodon)

2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208M

ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS į

IMPERIAL AUTO COLLISSION I
G KE RAITI S, Į

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

ryto iki 7 vai. vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773. :
— Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. — 1 
--------561 — KEEL ST. TORONTO, Ont.--------- į
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LAUREATAI tik nebejauno amžiaus moksli
ninkams ir rašytojams, kurie 
jau yra susidarę visuomenėje 
vardą ir nepriklausomą ekono
minę padėtį. Nobelio literatū
rinės premijos laureatų am
žiaus vidurkis — apie 62 me
tus. Tik Rudyard Kipling ga
vo premiją 42 metų amžiaus. 
Iš visų nobelininkų materiali
nės paramos atrodo tebuvo rei 
kalingas tik airių poetas Wil
liam Butter Yeats. Buvo to
kių, kurie iš viso nuo piniginio 
atlyginimo atsisakė (pav. Ge
orge Bernard Shaw).

Pernai literatūrinės Nobelio 
premijos klausimu Švedų Aka
demijai nepavyko priimti 
sprendimo, balsams pasiskirs
čius tarp 4 kandidatų: Wins
ton Churchill, Benedetto Cro
ce, William Faullkner ir Carl 
Sandburg. Todėl šiemet buvo 
skiriamos 2 literatūrinės pre
mijos. Pernykštė premija ati
teko amerikiečių rašytojui Wil 
liam Faulkner, šiemetė — ang 
lų filosofui Bertrand Russell. 

Bus daugiau.

KAS REMIA 
„NEPRIKL. LIETUVĄ“ — 

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

PREMIJŲ 
ninkams, Nobelio premijos lau
reatams.

Pirmoji literatūros premija 
buvo paskirta 1901 metais pran 
cūzų poetui Sully Prudhomme. 
Literatūros pasaulis tikėjosi 
ją atiteksiant grafui Leonui 
Tolstojui, bet literatūrinei No
belio premijai skirti tuometinis 
sekretorius, Carl David of Wir 
sen, tam griežtai pasipriešino, 
aiškindamas, kad Tolstojaus 
politinės pažiūros neatatinka 
donatoriaus testamente pami
nėtai „idealistinei tendencijai”. 
Toks pat aiškinimas buvo pri
taikytas Ibseno, Strindbergo, 
Thomas Hardy kandidatūroms. 
Tokiu būdu, Nobelio — laisva
manio, antiklerikalo ir huma
nisto testamentas pradžioje bu 
vo interpretuojamas atvirkš
čiai velionies pažiūroms. Ta
čiau testamento vykdytojai kei 
tesi, ir ilgainiui minties laisvė 
nustojo buvusi nenugalima 
kliūtimi Nobelio premijai gau
ti. Kaip matysime, šių metų Ii 
teratūrinės premijos laureatai 
anaiptol nėra ortodoksai.

Nobelio testamentas netiksliai 
vykdomas dar ir kitu atžvilgiu. 
Iš testamento ryškiai matyti 
donatoriaus tikslas — gelbėti 
nuo skurdo talentingus jaunus 
kūrėjus, suteikiant jiems ne 
vien tik garbę, bet ir materia
linę paramą, kuri sudarytų pa
lankesnes sąlygas jų kūrybai. 
Tačiau testamerjto vykdytojai 
premijas skirstė ir tebeskirsto

BALTICKA
Lietuvis batsiuvį s.

Pataisymai ir užsakymai.
5355 Verdun Ave.. VERDUN

Tel, HE 4547,
. -JĮ. ,

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844

Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių 
apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.

Skambinkite telefonu arba u žeikite: 
Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 8 iki 10 vak.
3664 St. Famille St. 

Montreal, Que.
Tel. Ha 6708 

-?f —- if — -ir . ■ ie-
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Lietuviška krautuvė

,Richard’s Meat Market
SAV. POVILAS PETRONIS.

Lietuviškos gamybos dešios, įvairių rūšių loičsos, 
daržovės, groseterija.

5898 Verdun Ave., Verdun TR 0281

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

MES SUTEIK JAME JUMS

T EISINE - KALBI NE PAGALBA
Tvarkome imigrac'jos, pilietybės, palikinu bylas; su 
darome daibo, buto garantijas, dokumentus, patvirtin
tus vertimus; tarpininkaujame nuosavybę perkant, pat 
duodant; atstovaujame Įmonėse, įstaigose; teikiame viso
keriopą informaciją; giname Kanados ir kitu kraštų lie
tuvių interesus. Jums patarnavimus atlieka teisininką* 
ir kalbininkai, studijavę An er*kos bei Europos univer
sitetuose.

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

=»£=

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

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

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

karną darbą.
PAPIGINTOS KAINOS L IETUVIAMSI

7578. 
ir vi-

atlie-

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

Valome, taisome,ir dažomevyriškus 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.

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0201 
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KALĖDŲ IR N. METU PROGA SVEIKINA SAVO KLIENTUS IR BICIUUUS
D. L. K. VYTAUTO N. KLUBO

SVETAINĖ
5159 St. CATHARINE St. E., MONTREAL. CH 0480

J. MATULAITIS,
J. KRIAUČLIŪNAS,

A. MAJAUSKAS,

„VICTORIA“
CLEANERS & DYERS CO.

MONTREALIS, 2836 ALLARD TR. 1135

Mamertas Mažiukas 
ir

Rene Bourdages
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS 
1504 BREBEUF ST., MONTREAL. FR 9141

G.M. Grosery
SAV. JURGIS MAČIONIS

5292 Baiusantyne Ave., Verdun.. HE 0991

Albertas NORKELIŪNAS
MONTREALIS.

Aid Overseas, Inc.
MAISTO SIUNTINIAI Į EUROPĄ

1 * 2244 W 23rd PU CH1CAG O, 8. Ill., U. S. A.RICHARD'S MEAT MARKET
POVILAS PETRONIS

5898 Verdun Ave, Verdun. TR 0281 Jurgis MERKYS
SAV HJRGIS MERKYS,

251 ST. JAMES LANGEUIL. TELEFONAS: 7578.
Leonas Girinis 

1
LIETUVIŠKA VALGYKLA

749 Atwater Ave., Montreal. WE 0619 BRONIUS JAZOKAS
LIETUVIŠKA SVETAINĖ 

7682 EDWARD St (kampas 6 av.), Vitle Lasalle. TR. 8112J. J. RUSSELL
LIETUVIS ATSTOVAS 

CAPITOL FURNITURE CO. BALDAI IR ELEKTRINIAI REIKMENYS 
391 ST. CATHERINE St. W., Mintreal. LA 8621 W. Kiškis

WALTER S FISH & CHIPS, 
774 Church Ave., Verdun. YO 0381

Edmond COURCH ESN E
Advokatas

10 ST. JAMES ST. W., KAMB, 308 
TEL. HA 4607 MONTREAL. Domas Bučinskas

GENERALINIS PADRAUDĖJAS

3664 St FAMILLE St, MONTREALIS. TeL FA 6844 ir HA 6708
Edouard MONDOR

Notaras
TEL. LA 5022 MONTREAL. 10 ST. JAMES ST. W., KAMB. 308 STINSON S JEWELLERY

LIETUVIS LAIKRODNINkas 
2186 Dundas St W., TORONTO.JO1X AS INDRELĖ

LIETUVIS SIUVĖJAS
Adresas: 202 St Clarens Ave, Toronto. Telefonas: ME 8522. ANTANAS ŽUKAS

LIETUVIS LAIKRODININKAS 
1062 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Quo. Telef. Telef. TR 2959,

MATAS ŠUKYS
NATIONAL RESTAURANT 

633 Church Ave., Verdun. TR 0141

A. Beresnevičius
LIETUVIS SIUVĖJAS

4298 St Laurent Blvd. Montreal. HA 6305
L. Mackevičius

AUTOMOBILIŲ PREKYBA

256 West Ave. N., Hamilton, Ont. M. PETRAUSKIS
LIETUVIS SIUVĖJAS

5717 Charlemagne, Rosemount Montreal.

LAROSE & LAFEBVRE
NEKILNOJAMAS TURTAS 

Atstovas A. Žarnauskas (A. J. Zaraon).J 2057 St James St W., Montreal. WI 0227 PAUL SHEW CHUK
CENTRAL BUCHER 4 GROCER 

7659 Central St, Ville Lasalle. TR 4320
X MAZULAIUS

LIETUVIS SIUVĖJAS 
6920 Monjk Blvd., Ville Emard, Montreal. HE 4114 Inž. H. Belanger

Bronx Park Hardware 
7635 Cnetral St, Ville Lasalle.

Juozas PAPLAUSKAS
Mėsinė ir maisto produktu.

1918 Frontenac St, Montreal. FA 0209



8 PS L NEPRIKLAUSOMA 1950. X j 21. — Nr. 50 (193)

KLB HAMILTONO AP.
Paskutiniame KLB Hamil

tono ap. valdybos posėdyje be 
einamųjų reikalų apsvarstytas 
ir besiartinančios Lietuvos Ne
priklausomybės šventės minėj! 
mas, kuris nutarta atšvęsti sek 
madienį, vasario mėn. 18 d., iš
kilmingomis pamaldomis ir va
kare — akademija Kaip u 
pernai, Hamiltono radiofone 
bus gautas pusvalandis, per ku 
rį skambės lietuviška daina ir 
muzika.

Bendrų Hamiltono lietuvių 
reikalų aptarimui, artimiausiu 
melu nutarta sušaukti visų Ha 
zniltone veikiančių, organizaci
jų atstovų posėdis, j ’kurį bus 
visoms organizacijoms išsim.i- 
tinėti pakvietimą:. Kfor.

IŠ HAMILTONO LIETUVIŲ 
PARAPIJOS.

Hamiltono lietuviu Viirniaus 
Aušros Vartų Varde parapija 
nuo savo įsikūrimo iki š. m. 
Kalėdų švenčių yra užregistra
vusi 79 vedybas, 4 muirnns ir 
31 krikštynas, kurių 9 yra pa
krikštyti kitų tikybų.

Šiuo metu parapija prisL-ajic 
iki 1000 parapijiečių, ;ir yra 
tendencijos jai dar labjau didė 
ti, kadangi Hamiltonas yra skaa 
tomas vienu pramoniųgiarishį 
miestų Kanadoje, į kurį beveik 
kas savaitę atvyksta vis naujų 
lietuvių.

BERNELIŲ MIŠIOS.
Kaip pernai, taip ir šiemet 

Bernelių Mišios bus atlaikytos 
gruodžio mėn. 24 d. 12 vai. nak
ties. Pirmąją Kalėdų dieną su
ma kaip ir sekmadieniais-------
11 vai. ryto.

ORKESTRO KONCERTAS 
ATIDĖTAS

Hamiltone, kaip jau buvo rm 
nėta, susiorganizavo orkestras, 
kuriame dalyvauja veik visi vir 
tos muzikantai. Jis buvo nu ■ 
matęs pasirodyti su pirmu kon 
certu iršokiais Kalėdų pirmą 
dieną — gruodžio 25 d., bet dėl busai.

VALDYBOS POSĖDIS.
susidariusių iš valdžios pusės 
tam tikrų kliūčių, atidarymas 
yra nukeltas ą 1951 m. sausio 
20 d. Apie bus dar visuomei 
pranešta. Tačiau kitos organi 
zacijos yra maloniai prašomos 
tą dieną nedaryti kliokiu pa
rengimų, nes. orkestras tarnaus 
visų pakraipų lietvysams.

Alg. G.

HAMILTONAS NENORI 
SEKMADIENĮ SPORTO’ 
Įvykęs gruodžio mėn. pra 

tižioje Hamlitone balsavimas 
ar leisti sekmadieniais sportą 
ar ne, parodė, kad daugumas 
namiltonietiių- nenori net girdė
ti apit sportą šventadienį. Taip 
p-jt atpuolė ir naujų kūno 
■tliros narou (Sport arens ’ 

klausimas. Kbr.
NAUJŲJŲ METŲ 

SVlTeUMAS
N Metų nutikimą Hamilto

ne gruodžio mėn. 31 d. Daina
vos salėje i engia Hamiltono Jie 
tuvių paiapjios komitetas šu 
menine programa ir šokiais. 
Pradžia 8 vai. v. Kfer.

VAIKŲ EGLUTĖ.
Himltono lietuvių šeštadie- 

nii.Mi' mokvkla, gruodžio 31 d. 
_.^įį-ci eglutę. Bus trum

pas vaikų pasirodymas ir kaip 
teko patirti, visus vaikus ap
lankys Kalėdų Senelis.

Eglutės pradžia 3 vai. p. p. 
Dainavos saleje. KJb>r.

TROLEIBUSAI 
HAMILTONE.

Pirmi troleibusai Hamiltone 
pasirodė š. m. gruodžio 9 d., 
Cannon gatvėje.

Panaikinta
tramvajaus linija, kurios, vieto
je, pakeičiant truputį važiavi
mo gatves, paleisti yra auto
busai.

šiuo metu, hamiltonieČiai 
naudojasi tik viena tramvajaus 
linija — Belt Line, tuo tarpu 
visur kitur kursuoja jau auto 
--------  Khr.

kni
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Iš HAMILTONO LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ 
ORG. SUSIRINKIMO.

Ži meckas — prof. J. Kaminsko 
vardo lietuvių socialdemokra
tu org. Buvo gauta daug svei
kinimų iš įvairių kraštų, atski
rų organizacijų ir pavienių ai; 
menų, tačiau laiko stoka nelei
do jų perskaityti.

Lietuviškos knygos reikalu 
kalbėjo dr. P. Ancevičius, api
būdinęs tą sui»".<ią problemą 
emigracijoj. Tą proga kviete 
visus užsisakyti V. Krėvės 
„Dangaus ir Žemės sūnūs *. 
Tas rado teigiamą atgarsį ii 
apie 40 asmenų minėtą knygę 
užsisakė.

Pabaigai buvo rodomos fil
mus iš Švedijos ir N. Zelandi
jos gyvenimo. Filmose ryškia, 
buvo pavaizduoti socialistų pra 
vestų reformų atsieisimai, ko
operatyvų, namų statybos ir 
vaikams teikiančių lengvatų 
srityje. Hamiltoniet'is.
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praūžtoje lapkričio Lt 
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laivų su 1000 žm. vykstančių i 
USA ir 350 vyksleaičių i i'^ana-

bams (varno ir au 
•ykus j stovy.; y, 
likti formalumai 
melams sutartis. 
XI. 16, jau buv< r
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darbo p. 'iitin-s, $ 1,65,

LIETUVIŠKA

BALDU KRAI1UVE
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME GATAVUS PRIIMAME UŽSAKYMUS 
IR PAT AISYMUS.

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

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

Lapkričio 19 d. United Ste- 
•iworkers of America hall pa
talpose Įvyko vietos lietuvių 
socialdemokratų organizacijos 
viešas susirinkimas. Į šį susi
rinkimą suplaukė daug prijau
čiančiųjų, tiek nauju. t:ek-senų 
lietuvių. Visus domino klausi 
mai, — kokius sau uždavinius 
n kokius siekimus bei tikslus 
stato lietuviai socialdemokra
tai susibūrę į organizaciją u 
hgalizuodamiesi prie- Kanados 
socialistų partijos — CCF.

Susirinkimą atidarė organi
zacijos pirmininkas J. Miliū
nus, įžanginėje kalboje pažyme 
jęs, kad vietos lietuvius, social 
demokratus susiorganizuoti pa 
sl atino kitos politinės grupės, 
kurios varo savo politinę veik
lą.

Toliau sekė, Hamiltono lie
tuvių socialdemokratų organi
zacijos deklaracijos skaitymas, 
kurį labai gražiai atliko VI. Pa
navas. Savo deklaracijoj social 
demokratai aiškiai pasisakė
tęsėjais kilnių lietuviškos so
cialdemokratijos siekimų ir 
dencijų, socialdemokratijos 
ri pati pirmoji iškėlė laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos reika
lavimą 1898 m. ir atvedė iki 
garbingo Vasario 16-sios akto. 
Kalbėtojas pažymėjo, kad de
mokratinis socializmas yra tarp 
tautinis sąjūdis, todėl ir mes le 
gūizuodamiesi prie Kanados 
CCF, įsipareigojame pagelbėti 
savo idėjos draugams kanadie
čiams, bendroje, kovoje už gra
žesnį, teisingesnį ir šviesesnį ry 
tojų. O kai Lietuva atgaus sa
vo laisvę ir nepriklausomybę, 
su tcjkiais pat siekimais mes grį 
Šime į savo kraštą dirbti ir ko
voti. Čia perduodu tik kelias 

Burlington" mintis iš deklaracijos, pati dek 
iaracija yra labai plati ir išsa
mi.

Įsisteigusią lietuvių socialde 
rnokratų organizaciją iš CCF 
pusės sveikino S. Lowrence, 
M. Mantgomery ir D. Ellis. Jie 
trumpai supažindino susirin

kusius su CCF ir unijų veikla, 
pažymėdami, kad lietuvius so
cialistus meilai priima į savo 
tarpą, bendrai kovai už kilnių 
idealų įgyvendinimą.

Iš lietuvių pusės sveikino P. 
A. Frenzclis — Toronto social 
demokratų org. vardu ir P. V.

ten 
ku

BUS RENKAMAS NAUJAS 
L. O. KOMITETAS.

Sault-Ste-Marie, Ont. Ka
dangi dabartinio Apyl. L. O. 
Komiteto kadencija baigiasi 
su šiais metais, tai komiteto pa 
skutiniame posėdyje nutarta 
dar prieš Kalėdas sušaukti 
apyl. lietuvių susirinkimą, ku
ris išrinktų naują L. O. Kom. 
Susirinkimo dienotvarkėje be 
komiteto rinkimų yra numaty
ta visa eilė svarbių visai lietu
vių kolonijai reikalų. J. Sk.

IŠVYKSTA I JUNGTINES 
AMERIKOS VALSTYBES

Delhi, Ont. Teko patirti, kad 
visiems žinomi lietuviai, vie
tos didieji visuomenės veikėjai 
ii ypatingai daug visokeriopai 
nusipelnę tremtiniams, pp. Ve
ronika ir Vincas Treigiai, šj 
mėnesį prieš Kalėdų šventes 
išvyksta visam žiemos laikotar 
piui j Jungtines Amerikos Vals 
tybes. Šventes jie žada praleis
ti p. V. Treigienės gimtąjame 
mieste pas gimines, o paskui 
vyks Į Floridą. Be to, jie ma
no aplankyti Amerikos pietines 
ir vakarines valstijas. Į Kana
dą sugrįžti žada tik sekančių 
metų ankstyvą pavasarį.

Būtų įdomu ir malonu, kad 
pp. Treigiai apie savo kelionė-

tarėjom pirktis.
i y .rT o ..0 d. jau tu rėjom 

eiti du ;i„ kaip ir v ;ri akordu. 
Darbe pi mąjų dieną angarams 
buvo pasakyta: „Čia yra sun
kus darbas, ir jei nepatinka — 
važiuokit, iš kur atvykę, čia yra 
Canada Tai girdint — jaus
mas n.-.koįhų^ypač kai Europoje 
Kanados verbuotojai — visai 
kitaip šnekėjo, bejieškodami no 
rinčių vykti i Kanadą.

Miške jau radom sniego iki 
kelių ir šaltį iki 15 laipsnių C. 
Medžiai reikia kirsti iki 40 cm. 
storio. Nukirtus pjaustoma į 
gabalus ir kraunama į cordus. 
Už vieną cordą moką $ 4,05.

Mes, naujokai, pirmomis die 
iiomis ir dirbdami po du tejsten 
gi am supjauti ir suįkrauti tik 
po 1 cordą kiekvienas, taigi te
uždirbama per dieną po 4,05 do
lerio, atskaičius būtinas išlai
das lieka apie 2 dolerius. Įpra- 
tisieji ir fiziškai pajėgūs asme
nys uždirba per mėnesį iki 300 
— 450 dolerių. Medžių nulei
dimas, šakų nuvalymas ir su- 
pjovimas nėra per sunkus, tik 
visas jėgas atima sukrovimas į 
cordus. Dirbama nuo 7 vai. ry 
to iki 4 vai. po pietų. Iš dar
bovietės atveža atviru sunkve
žimiu, apie 10 mm. kelio.

Tai tokie pirmi įspūdžiai at-

MOKINKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojus t ir/ ta utiniame YMCA skyrių 
je Monlrealyje-

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis uolenus reregistracijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui.

Rašykite
Laslfe Mackintosh Reg d., P O, Box 294. Westmou.xl,

 Quebec,

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

PROGA UŽ $ 125.0G. Tel. GR 1827 (Montreal)
......... ............................... - -r-įf. J4— -------- ■

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
geriausių anglišku medžiagų. Darbas atliekamas 

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

Telefonas: ME 8522.
*fcs2.

PRITYRUS KVALIFIKUOTAS 
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

7 :
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LAKOSE & LEFEBVRE
Nežudomas turtas.

l ietuvis ats'ovas A ŽARNAUSKAS (A. J. Zarnon).
Sąžiningai patarnaujame 1 etuviams, perkant bei pat- 
duodant namus ir visų rūšių biznius.
Duodame išrimokėjimui su 1 ir 2 mortgage.
2057 St. Jarnts St. W., Moi treal. TH. Wi 0227 

(Dieną i> na«tj)
.»* ... »• •■■■»*■5% 3t

t
fei. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

i k

6920 Monk. Blvd. Vįlle Ematd, Montreal, Tramvajus 36, ) 
j

Edmond COURCHESNE
A d vokalas

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

TEL. HA 4607 MONTREAL.

Siuntinys Nr. 1—$ 6.70 
2 sv kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. salami dešros 

2 sv. (b«- 2 ozs.) šen. bėk.
1 dėž. margannt' (40(: g)

Siuntinys Nr. 3 — S 6.20’
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarine
1 sv. kiaulienos mėsos 
Siuntinys iMr. 5 — $ 5.20 
2 
2 
2 
2 
1

nuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—S 2.60
B. 20 sv. cukraus—$ 4.70
Siuntinys Nr. 7
A. 16 sv. kv. miltų $ 2.50
B. 20 sv. k v. miltų $ 3.90
Siuntinys Nr. 10—56.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų

i 2 sv. margarino
■ sv degintos kavos

sv. rūkytų lašinių
sv. marmelade
sv. degintos kavos
sv. cukraus
sv. margarino

Siuntinys Nr. 12--—$ 5.90
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų

: 3 sv. degintos kavos
■2 sv. cukraus

Visame transporte buvo apie 
30 liet,, vykstančių į USA ir 5 
bet., vykstantieji, į Kanadą, tik 
vienas ( sčerba A.) vyto j ka
syklas, o kiti 4-ii miško dar
bams.

Halifax’e, prieš išlipant iš 
laivo XI. 24 buvo paskirstytos 
išlipimo stotys. Lietuviai buvo 
taip paskirstyti: Scerba A. — 
Norauda; Kuolaitis E. — Hor- 
kett, Stirbys — Kennora, Čin- 
Čius K. ir Jonušas V. — Flan
ders. Į Flanders (apie 200 my
lių nuo Port Arthur) atvykom 
30 žm. Čionai dar buvom pa
skirstyti į 4-rias grupes. Visi 
30 žm. priklausom tokiai fir
mai: „The Ontario Minnesota 
Pulp & Paper Co. Ltd.; Atiko- 
kan, Out.

Mes 4-ri (liet ir 2 ungarai) 
patekom į arčiausią šios firmos 
stovyklą Nr. S. 105, esančią 
įuo Flanders apie 30 mylių. Ši 

stovykla neblogai įrengta: ba
rakai gerai apšildomi; yra 
elektra ir valgyti — kiek nori. 
Viename barake gyvena 20 
žmonių. Už valgį atskaito kas 
dieną po $ 1.75. Be to, dar pei vykus į Kanados miškus, 
m. I dolerį atskaito ui', plovi- K. činčius.

neral Motors kompanija, įsi 
steigusi čia 1907 metais, šių 
metų lapkričio mėn. pagamino 
antrą milioninį vienetą. Pirmą 
milioną vienetų automašinų 
kompanija pagamino laike 31. 
metų, o antrajam milionui ūžte 
ko 12 metų.

Kanadoje GMC gamina 
Chevrolet, Pontiac, Oldsmobi
le ir Buick automobilius ir 
GMC ir Chevrolet sunkveži 
mius.

Didelė dalis G. M. C. gami
nių pasilieka Kanadoje, bet ne
maža yra exportuojama į Ang
liją, Peitų Afriką, Australiją ir 
Pacifiko salas.

Kanadoje General Motore 
Co. ir jos poskyriuose dirba 
apie 20.000 darbininkų ir tar
nautojų. P* J1‘

jo patirtus įdomesnius įspū
džius vėliau parašytų Kanados 
lietuvių spaudoje.

Linkime gerbiamiems pp. 
Treigiams visokeriopos geriau 
sjos laimės kelionėje. Tikėsi
me, kad per savo atostogas pie 
tų saulėje jie gerokai pailsės 
ir grįš atgal su naujomis jėgo
mis ir vėl dar su didesne ener
gija įsijungs į lietuvišką visuo
menini ir organizacini darba.

J. M.

AMERIKON IŠVYKSTA 
PP. TUINYLOS

Žinomieji visuomenininkai 
Elena ir Mikas Tuinylai, gyve
ną Simcoe, Ont., sveikatos su
metimais išvyksta į Jungtines 
Amerikos Valstybes, kur išbus 
ilgesnį laiką.

Jie žada apsistoti pietinėse 
Amerikos valstijose, kur žie
mos klimatas yra minkštas ir 
sveikas.

Mūsų visuomenės veikėjams 
linkime geros kelionės, sveiko 
poilsio ir atgauti jėgas. J. Klis.

GMC PAGAMINO 
2.000.000 AUTOMAŠINŲ. 
Windsor, Ont. Kanados Ge-

x>c=x»c
TAUTIEČIAI, rašykime iš 
kiekvienos Kanados vietovės 
apie lietuvių gyvenimą, są’y 
į as, darbus, at y ginimus, rū
pesčius, KLB organizavimosi 
' igą ir tt. Rašykime taip, kai? 
mokam<’. Už visus raštus u 
visas žinias bus dėkinga „NU“ 

redakcini ir skaitytojai.
........ Pt' •-=įę==^į<=- ■ r------ įfgaaaagai,^ 

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktika,

ŽUKAS ANTANAS
1062 Rjvervievv Ave.. Verdun, Montreal, Que. Tei. 
TR 2050, prijma pataisymams įvairius laikrodžius.
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai Kainos že
mesnės, kaip kitur. Už pataisymus garantuoja 

Kreiptis vakarais po 6.30 vai 
— w • ■>' »* > ■ .....w ■■ **

Edouard MONDOR
Notaras

10 ST. JAMES ST. W., KAM. 308.
TE L. LA 5022 MONTREAL.

SOTUS ALKANAM PADEK |’4 7,
aJD OVERSEAS, INC., 2244 vV 23rd PLACE, CHICAGO 8. ILL., USA, j ga ai ua e ini° mut ° 

Siuntinys Nr. 23—S 7.70 
5 sv. rūkytų lašinių 
5 sv. degintos kavos

■ 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.
į Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pokuojami Europos sandėliuose, 

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

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

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

i 2 gabalai tualet. muilo

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

Siuntinys Nr._24-$ 11.50
sv. rūkytų lašinių
sv. kiaulinių taukų
sv. margarino
sv. degintos kavos
sv, marmelado
sv. sūrio 40% rieb.

5
3
2
5
2
2

; Siuntinys Nr. 25

E. 10 sv. kiaulinių 
kų ...............$

C. 15sv. kiaulinių 
kų ...............$

tau-
5.50 
tau-
7.40

Siuntinys Nr. 30
A. 5 sv. deg. kavos $ 6.4i'
B. 5 sv. degintos ka

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

(į pr. zonų) . . $ 6. Ov

Siuntinys Nr. 94
A. 5 sv. šokolado $ 5.30 
C. 5 sv. kakavos. .$ 4.5fc 
I. 5 sv. margarino $ 3.7C
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00
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.MŪSŲ ^SV ORTAS-
IŠI HLSK „KOVAS“. _

Stalo teniso treniruotės ir 
vei pradėtos. Visi kviečiami 
jas lankyti, kadangi artimiau- 
sau metu yra numatomos ping- 
pongo rungtynės su YMCA ir 
Hamiltono meisteriu — Žydų 
Sporto Klubu.

Malonu pažymėti, kad H L 
SiK „Kovas“ atkreipė dėmesį | 
jaunimą: jau sudalyta jaunių 
krepšinio komanda. Jie taip 
pat uoliai lanko ir plaukymo 
treniruotes.

Su Montrealio lietuviais yra 
vedamas susirašinėjimas dėl 
krepšinio rungtynių, kurios nu 
matomos sužaisti pas montre- 
aiiečius, sausio mėn. viduryje.

Hamiltono sportininkai prie 
lietuvių bažnyčios turi savo 
skelbimų lentą, kuri daro labai 
kultūringą įspūdį. Visi sporti
ninkai kviečiami joje sekti nau 
jus pranešimus. Kbr.
1950 m. EUROPOS LENG

VOSIOS ATLETIKOS 
APŽVALGA.

Lengvosios atletikos sezono 
pabaigoje, žinomas šveicarų 
sporto laikraštis „Sport“, pa
talpino 1950 m. geriausius Eu 
ropos lengvąatletus, kurių tar
pe, ieties metime, 8-toje vietoje 
yra atžymėtas ir Estijos DP

Moks — pasekme 70,15 m.
Bendrai paėmus, Europos 

lengvoji atletika, palyginus su 
1949 m. yra padariusi nežymią 
pažangą, ypatingai Čekoslova
kijos, Prancūzijos ir Vokieti
jos lengvaatletų dėka.

100 m. bėgime, pirmauja 
anglas Bailey su 10,3 sek. Be 
to, pirmame „penketuke“ ran
dame dar du rusus ir po vieną 
prancūzą ir olandą. Tas pats 
Inegvaatletas pirmauja 200 m. 
(20,8 sek.) varžyboje. Rimtais 
jam priešininkais yra trys veng 
rai ir penktuoju — rusas. 400 
m. (47,3") nors yra „valdoma“ 
anglo Pugh, tačiau 2, 3, 4 ir 
8 vieta priklauso vokiečiams, 
kurie, atrodo, nenori nueiti 
nuo Harbigo praminto tako. 
Norvegijos vienintelė pirmoji 
vieta yra 800 m. (1 :48,7 min.) 
bėgimas, kur Boysen nuo II-jo 
švedo yra atsiplėšęs 1,8 sek. 
Tradicinis suomių, ilgųjų nuo
tolių, pirmavimas, yra paverg
tas „svetimšalių“ — 1500 m. 
ir 3.000 m. belgo Reiff (1500 
— 3:46,6 min. ir 3000 m. —• 
8:09,6 min.), 5000 m. (14:03,0 
min.) ir 10.000 m. (29:02,6 
min.) čeko Zatopek. Tačiau 
suomiai sekančiais metais at
rodo, darys „generalinį puoli-

sime 8 taškais, H-ąją 7 t. ir t. t. 
tai daugiausiai taškų gaus: 1) 
Švedija — 116, 2) Didž. Brita
nija — 93, 3) Suomija ir Sov. 
Sąjunga — 85. Mažytė Estija 
randasi 13 vietoje (su 14 taš
kais), pralenkdama Jugoslavi
ją, Šveicariją, Olandiją, Lenki
ją ir kt. valstybes. Kbr.

— Viename škotų futbolo 
klube kabo įrašyti šie sakiniai:

1. Kamuolys yra todėl apva
lus, kadangi jis turi aplink ei
ti“.

2. „Jeigu 
muolio, buk

3. „Žaisk 
tik sau“ ‘.

4. „Žaisk
pia — o ne žiūrovai“ *.

5. „Jeigu komanda yra for
moje, ji ir laimi’’.

6. „Laimėjimas 
sutartini visos komandos darbą

Kbr.

mą“. Jau šiemet, 3.000 m. bė
gime, 8 geriausių tarpe, randa
me net 6 Nurmi tėvynės, tau
tiečius.

Sov. Sąjungos lengvaatle- 
tų pirmaujančios pozicijos, tai 
110 m. kliūtinis bėgimas (Bti- 
latinčiųk) — 14,4 sek, trišuo- 
lis — Ščerbakov 15,70 m. ir 4x 
100 m. estafetė — 40,9 sek. Be 
to, tenka pažymėti, kad rusai 
yra ypatingai stiprūs trišuoly- 
je : jiems priklauso II-oji, 5-toji 
ir 7-toji vieta.

400 m. kliūtinis ir diskas — 
italų laimikis: pirmoji Filiputi 
(51,9 sek) ir diskas — Conso- 
lini (55,47 m.) ir Tossi (54, 
53 m.), Estas Pipp su 16,93 m. 
pirmauja rutulyje ir disko me
time, su 50,31 m. randasi 4-to- 
je vietoje.

3.000 m. kliūtinio (9.00; 0 
min.'j šuolis su kartimi (4,40 
m.) priklauso švedams, lygiai 
kaip ir ieties metimas (73,93 
m.) yra Ericsono laimikis.

Šuolis į aukštį — 2.03 m. pri 
klauso prancūzui Thiam, į toli 
— anglui Wiliams (7,69 m.) ir 
kūjo metimas, pasaulio meiste 
riui, vengrui Nemeth (59,88 
m.), kur stipriai pasireiškia ir 
vokiečiai.

Jeigu pirmąją vietą Įvertin-lerio Frydo ir pažįstamų

mūsų

tavęs nėra prie ka- 
savo
savo

vietoje“.
klubui, o ne

iki teisėjas švil-

reiškia

PAIEŠKOJIMAI
— Gerčas Jonas, gyvenąs 

General Dalivery Vai d“ Or, P. 
Quo. jieško: brolių — Juozo, 
Vinco, seserų — Onos, Mari
jos, švogerių — Strybiaus Sta
sio. Pikutaičio Liūdo, Treik-

PADĖKOS
PADĖKA.

Nuoširdžiai dėkojame
mieliems prieteliams už suruoš 
tas netikėtas vaišes mūsų 20- 
ties metų vedybinių sukaktu
vių proga.

Buvome be galo sujaudinti 
tokiu draugiškumo parodymu, 
kurio mes nesijaučiame užsitar
navę, o ypač iš žmonių, kurie 
nėra giminės, o tik iš nuošir
daus draugiškumo, padėjo tiek 
triūso tam, kad mums sudarius 
džiaugsimo.

Labai nuoširdžiai dėkojame 
šio pobūvio organizatoriams p. 
p. A. ir V. hipeliams, E. ir J. 
MaČioniams, G. ir J. Bakanavi- 
čiams, A. ir V. Kiškiams, M. ir 
G. Kinams ir mielosioms šeimi
ninkėms už padėtą triūsą su
rengiant tokias vaišes. Didelis 
ačiū pp. Vizbarams už patal
pas ir visiems prieteliams už 
malonų dalyvavimą vaišėse ir 
už malonias dovanas.

Jūsų palodyto draugiškumo, 
Mielieji Prieteliai, mes nieįkada 
nepamiršime.

, M. ir J. Staniuliai.

PADĖKA.
Augustas Kalvaitis, ilgą jau 

laiką besigydąs ligoninėje (ad 
.•esąs: 3001 Kent Avė, M. C. H. 
3, W. 350, Montreal, P. Q-), 
dėkoja jam padėjusioms di
džioje jo nelaimėje ir sušelpu
siems jį pinigais: p. V. Drese- 
ritii, prisiuntusiems $ 25,—; M. 
Kairiui — $ 2,—;
nlui
— $ 2,—; p. Gagiui už patai
symą radi jaus aparato, kas įver 
tinama $ 15,—. Nežinodamas 
dar, kada galės išeiti iš ligoni
nės ir nenorėdamas ilgiau už
tęsti, p. A. Kalvaitis visiems 
nuoširdžiai dėkoja P. A. Kal
vaičiui nemokamai siunčiama 
ir „NL“.

PADĖKA.
Nuoširdžiai dėkojame ger

biamiems ponams Pakuliams ir 
jų dukrytei Silvutei, kad neuž
miršo mūsų ir malonėjo mums 
prisiųsti kvietimus į pagerbi
me vakarienę, kurios metu taip 
maloniai priėmė ir vaišina.

Pakulių ir Arlauskų šeimos.

PARDUODAMAS KARAS 
Chevrolet 1941 metų modelio. 

Teirautis: W1 1916.

; K. Povilo- 
0 5,—; E. Slonskienei

I DOMINION AGENCIES BUREAU
I

CAPITOL FURNITURE CO.,
391 Sb 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 lietuvis- | 

kai ir yra krautuvėje kasdien.
TEL. LA 8621.

§

xx—;". hk

M O N T w

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

MINOR REPAIRS. > 
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \ 
CITY-WIDE PICK-UP

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

lengvus ir

s <6 Allard
■ ' srw 1 ■ w

VICTORIA
CLEANERS
&. DYERS CO

Mes valome ir dažome 
Įvairius, kaip vvriškus. 
taip moteriškus drabu
žius. Ta*p pat išvalome 
aps*austus nuo lietaus 
uždedami jiems “Drex”, 
kad neperlelstų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūš*es karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus
sunkius. Sutaisome rū
bus (iširimus), Įsiuva
me sagas ’r pan. Kiek
vieną orderi paimame iš 
namų ir pristatome | na
mus

Už mūsų atliktą darbą 
' -raniuojame.

S į 
X1
£

£

16 Wool wort h Bldg.,
’ PORT~ARTHUR;Om.;CANADA f
’ -W—w nr.-i—»•- -rr«-r-» jt-wr «- --w. fc'j

Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta- i 
mų į Canadą, prašau kreiptis į mūsų įstaigą, kuri jau ii- * 
gas laikas, kaip tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip Y 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do- y ... .... .... • |

♦
y kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

AUKŠTA KOKYBE-ŽEMA KAINAį 
Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkiją ir kitus i 

Europos kraštus, išskyrus SSRS i
PER US PARCEL POST. į

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

5 sv. mlt. p.kavos

j 2 sv. m. p. kavos
: y2 sv. kakao
( >4 sv. šokolado
i % sv. arbatos

11 oz. kompoto

J 4 sv. m. p. kavos 
: 1 sv. kakao 
J 1 sv. šokolado 
s >4 sv. arbatos 
t 22 oz. kompoto

2 sv. m. p. kavos
1 sv. ryžių
4 oz. Salmon
4 oz. Tuna
6 oz. liežuvio

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

Nr. 15

$ 5.20

Nr. 16

$ 8,90

Nr. 17

$ 6.50

TABAKO PARMOS
Ką tik sudariau, naują sąrašą parduodamų tabako ūkių. 
TURIU DIDELĮ PASIRINKIMĄ, Įnešus $ 4.000 arba 

$ 5.000.

CHARLES POCIUS 
INSURANCE & REAL ES TATE BROKER.

Tel. 829 J. Tillsonburg, Ont.

ATEITIS BE RŪPISCŲ.
ŠEIMA A P P. U P I N T A

Geriausia proga apsirūpinti ateitimi ir išvengti gydy
mus šlaidų jeigu laiku apsiėrausi,

„THE MACCABEES INS.CO.“

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. taukų 
(skardinėje)
2 sv. m. p. kavos
1 sv. Aliaskos

Salmon

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

1 sv. saldainių 
y2 sv. kakao 
J4 arbatos

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.

kuri jau 72 meto sąžiningo1 patarnauja 
nuo nelaimingu irsitikimų, ligos atveju 

nižamečius vaikus.
Informacijas n- kia ir apdruuaimą atlieka 

skirtas atstovas:
JONAS BERŽ1NSKAS

ir draudžia 
ir specialiai

naujai pa-

88 Annette St., Toronto, Ont., telef, LY_ 2816.
P. S. Draudimas atliekam«s ir provincijoje gyvenan

tiems < st šiadieniais u sekmadieniais)

VISIEMS • i h TUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTU VI (

DIRE KTORIUS

12 sv. gr. k. taukų

AMherst 06942102 FULLUM S I

xx"

4 oz. kokoso 
54 oz. kardamono 
1 y2 oz- cinamono 
1 oz. majorano 
154 oz. paprikos

' Knininrr 1135 

r- lietuviškai

Lietuviai navininkai: 
KnauceliiTnas

J Matulaitis 
A Majauskas

i 135

Euneral Director
NELAIMIŲ AIVI-IU VISADA PASIKŪOSES PADĖTI

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

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.

PASIDARYKIM ATEITĮ BE RŪPESČIŲ — APSIDRAUSKIM ŠIANDIEN

Alb. NORKELIUNO AQENTUROJE |
MONTREAL ENTERPRISES REG‘D. *

Vienintelė lietuviška apdiauJus agentūra, kuri draudžia nuo įvairiausių nelaimių, gaisrų, 
susirgimų ir kt., patarnauja susidūrus su valdžios įstaigomis, pirkimais, dokumentų verti- 
i mais statybai paskolomis ir te. Skambinate 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*

DĖMESIO HAMILTONO TR APYLINKĖS LIETUVIAI, 
Piginsiąs ir ekonomiškiausias automobilis Kanados rinkoje yra —

CHEVROLET
Žiemos sezonui artinantis, mašinos PAPIGINTOM KAINOM.

Didelis pasirinkimas VARTOTŲ MAŠINŲ
1946 — i960 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.
F 256 WEST AVE. N.

HAMILTON, Ont.

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

REINE BOURDAGESReg‘d 
MAMERTAS M A (ALKAS 

DIPLOMUOTAS VYRUKŲ 'R MOTERIŠKŲ RŪBŲ
SIU VĖJAS 

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

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

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.
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MONT|REAL
KŪČIŲ DIENA PER MONTREALIO RADIJĄ

LINKSMAS NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
TORONTE!

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, š. .n. gruodžio 31d. sekmadienį 
Ukrainiečių Tautinių Namų U X [<’ puikioje salėje 297 College 
str. (tarp Bathurst ir Spadina; ruošia savo tradicinį Naujų 

Metų sutikimą. VIETINĖS NUOTAIKOS
Primenama tautiečiams, kad 

Kūčių dieną, gruodžio 24 d., 
Sekmadienį, iš Montrealio radi 
juus stoties CKAC (banga 
730) bus lietuviška transliaci
ja. Įžangą jai padarys stoties 
publicistas prof. C. A. Bour
geois. Po jo apie Kalėdų šven 
tės reikšmę kalbės Montrealio p. Elena Bernotienė ir p. J. šli 
Aušros Vartų klebonas T. J. kas. P. 
Kubilius S. J. ir apie lietuvių ; 
kalėdinius papročius p. I. Ke- 
mežytė-Lukoševičienė. Kalė- j 
dines giesmes giedos op. sol. : 
E. Kardelienė, vargonais ją ly
dės Karl Steiner; fortepionu 
skambins p. K. Smilgevičius. 
Užbaigai T. J. Kubilius visus 
lietuvius pasveikins šv. Kalėdc 
mis ir transliaciją užbaigs p. 
Borgeois.

Šią transliaciją CKAC stotis 
sutinka perduoti ir Torontui.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS

bažnyčioje Bernelių mišios bus 
laikomos Kūčių naktį, 12 valan 
dą. Suma bus, kaip ir kas sek
madienis, 11 valandą ryto, 
gruodžio 25 d.

PAMALDOS UŽ SAVANORĮ
Pernai gruodžio 21 d. mirė 

Lietuvos Kūrėjas - savanoris 
Vytautas Bielskis. Metines su 
kaktuves paminėti gruodžio 31 
d. 10 vai. ryto Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje bus gedu
lingos pamaldos. Velionio naš 
lė p. S. Bielskienė maloniai pra 
Šo atsilankyti tautiečius, ypač 
Kūrėjus - savanorius.

NAUJŲJŲ METU 
SUTIKTUVĖS. ’

Aušros Vartų parapija išim
ties keliu yra gavusi leidimą su 
ruošti Naujųjų 1951 metų su
tiktuvės parapijos salėse, 377 
Willibrord St., Verdune. Bus 
gera bendra vakarienė (su gėri 
marš) ir bendras Naujųjų Me
tų sutiikimas. Pradžia 8 vai. va 
karo, pabaiga 1 vai. nakties. 
Bus ir šokiai. Įėjimas vienam 
asmeniui 2 doleriai.. Kvietimų 
galima gauti nurodytu adresu. 
Kvietimais prašoma apsirūpin
ti iš aniks-to.

MIRĖ.
Netikėtai mirė monjtrealii-- 

tis, jaunas žmogus Mikalaus
kas.
MAŽOSIOS LIETUVOS. BI

ČIULIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBA

labai prašo Montrealio lietuvių 
organizacijas ir pavienius tau 
tiečius sekančių metų sausio 
mėn. 15 dieną rezervuoti Ma
žosios Lietuvos a’.vądavimo mi 
nėjimui.

Laikas, vieta ir smulkesnė 
programa bus paskelbta sekan
čiuose laikraščio numeriuose.

Valdyba.
MŪSŲ SERGANTIEJI

Susirgo ir gydomi yra visuo 
menės veikėjas p. St. Kęsgailą

išlikas gavo 1 mėn. 
atostogų ir gydosi namie.

Visiems linkime greičiausio 
pasveikimo ir laimingesnių 
Naujųjų Metų ir Kalėdų šven
čių.

IŠVYKSTA | AMERIKĄ
Kalėdų ir Naujųjų Metų 

švenčių išvyksta į jungtines 
Amerikos Valstybes daugelis 
kanadiečių: iš Simcoe pp. V. 
V. Treigiai, ir pp. E, M. Tui- 
nyiai, iš Montrealio — p. Bo- 
tyrienė 
Yorką, p. Čipkuvienė Į Wor- 
cbesterį, p. tipas ir p. Lukas— 
į Bostoną.

SPAUDOS BALIUS JAU 
ARTINASI

Lietuvos spaudos pavyzdžiu, 
Montrealy spaudos balius bus 
skirtas propaguota ne vieną ku 
rį nors laikraštį, bet visą tikrą
ją lietuviškąją spaudą — perio 
diuę ir neperiodinę, nežiūrint 
jos politines bei ideologinės 
pakraipas.

Spaudos balius, kaip žinoma, 
yra numatytas vasario 3 dieną, 
šeštadienį. Visos lietuvių or
ganizacijos maloniai prašomos 
tą dieną parengimų neruošti ir 
tą dieną rezervuoti Spaudos 
baliui.

Kaip žinoma, spaudos balius 
baliui.
bus, kiek galima, šaunus. Ne
abejotina, kad tai bus pats gra 
žiausis Sezano balius.

Svečiams bus paruošta labai 
. graži programa. 1. Lietuvių 

Dramos Teatras Kanadoje
, Spaudos baliui ruošia nepapras 

tai linksmą Antano Gustaičio 
komediją „šilkiniai pančiai“. 
2. Bus turtinga ir vertinga lo
terija, kūnai lietuvišką drabu
žį, galimai gražesnį, 150 dol. 
vertės, daro dail. A. Tamošai
tienės taikomojo meno studi
ja; 3. Bus šokiai grojant pui
kiam orkestrui. Savaime aiš
ku, kad Spaudos baliuje bus 
gulima ir pasistiprinti ir atsi
gauti fiziškai.

Balius numatomas Ville 
Emarde,

(Rosemount) Į New

Programoje: meninė dalis, gausi loteuja, įvairūs žaidimai, 
puiki muzika, gėlių valsas ir kita. Uz gražiausiai susektą 
gėlių valsą bus paskirtos 3 premijos.
Vakaro metu taipogi veiks ir bufetas. Pradžia 7 vai. vaka
ro. Bilietus prašome pasirūpinti iš anksto, prie įėjimo ne
bus parduodami. Bilietus jau galima gauti „Laisvosios Lie
tuvos" Redakcijoje 145 Harrison Str. Telef. LO-0942 ir lie
tuviškose valgyklose: „Atlantic“’ restaurant, „Baltic“ res
taurant ir „Park“ restaurant. Lietuviškas jaunimas ir visuo 
menė yra maloniai prašomi gausiai atsilankyti ir savųjų 
tarpe linksmai sutikti Naujuo-sius Metus.

LAS Kanados Viet. Valdyba.

4 ASMENŲ ŠEIMAI 
(2. vaikai) reikalingas butas 
arba pora kambrių su virtuves 

naudojimuisi.
IKS Blvd. Quinn, Longuil.

Tel. 4475.

KARŠTOSIOS POLITINĖS RAIDOS APŽVALGA 
(Atkeltu iš l pusi.) 

nasileisim agresijai. Korėjos- 
krizės akivaizdoj neuukreip- 
oi*n dėmesio nuo agresijos, pa
vojų kitur. Komunizmo agre
sija gresia Europai, kaip ir Azi 
jai.

2. Kartu su kitomis tauto
mis stiprinsim bendrą gynybą. 
Nenustosim teikę paramos lai s 
virms pasaulio kraštams, nes 
jų gynyba mums taip pat svar

mu-Dievo pagelba, išlaikysi  m 
sų ’laisvę,
A’ITLEE PRANEŠĖ PARLA- :

MEN TU! APIE SAVO
KELIONĘ

Aplankęs JAV ir Kanadą, 
kame turėjo didelių ir svarbių 
pasitarimų, DB premjeras At 
tlee sugrįžo i Londoną ir laiku 
si labai susikaupęs. Parlamen
te jis pasakė, 'kad su JAV su
sitarta. Korėjos klausimu JA 
V it DB vieningos nuomonės. 
Bendrai gi, padėtis esanti labai 
rimta.

— Filipinai uždraudė lai
vams, plaukiojanticnis su Fili
pinų vėliava, įplaukti į Kinijos 
uostus.
KANADA TREČIOJI TELE

VIZIJOS VALSTYBĖ
Kaip praneša Kanados Radi- 

jaus fabrikas, nežiūrint to, kad 
vietinė televizijos stotis tebus 
įrengta tiktai už metų, iki šoil 
užregistruota 25.000 namų, tu
rinčių televizijos aparatus.

Dvylika Kanados fabrikų 
pranešė pardavę 3.916 priim
tuvų 1.631.4.16 dol. vertės rug
sėjo menesį, t. y. dvigubai dau 
giau negu rugpjūčio mėnesį.

i Kanada dabar televizijos pri 
■ imtuvų skaičium yra trečioji 
; valstybė, po Jungtinių Valsty

bių (8 mil.) if Anglijos 1,2 
mil.) Kanados Televizijos bend 
rove praneša, kad Toronto te
levizijos stotis, kuri dabar sta
toma, galimi pradėti savo pro
gramą 1951 m. rugsėjo mėn., o

3. Paruosim armiją, laivyną 
ii oio ginkluotas jėgas, gamin- 
sin daugiau ginklų sau ir mū-. 
sų sąjungininkams. Šiandien 
krašto karinis pajėgumas sie
kia 2% mil. karių. Sekantis 
žingsnis — padidinti skaičių 
iki 3y2 mii. Už metų gausim 
lėktuvų — motorizuotų prie
monių — atominių ginklų 4 — 
5 kart daugiau negu šiandien.

4. Sudarysim sąlygas labai 
skubios visuotines mobilizaci
jos pravedimui, jei ištiktų rei
kalas. Mr. Wilson, Gen. Elect 
ric Co. pirmininkas palieka sa
vo dabartines pareigas ir bus 
organizuojamos Gynybos Mo
bilizacijos Įstaigos direkto
rium. — Išleisiu atsišaukimą 
paskelbdamas tautines grės
mės stovų. Kiekvienas pilietis 
tuo raginamas statyti krašto 
reikalus aukščiau jo asmeninių 
— Nuolaidos blogiui nėra ke
lias i taiką. Amerikiečių tauta 
visuomet drąsiai ir nesvyruo
dama pasitiko pavojų,. Tikiu,
mes taip elgsimės dabar ir, suMontr.-alio stotis kiek vėliau.

Lietuviu Namų statymo klausimu
jei iki šiam laikui organiza- bendrovės kapitalą pakelti iki 

“cijų atstovų pasitarimuose, vie 
suose susirinkimuose ir spaudo 
je buvo tik svarstoma, pasikei
čiama nuomonėmis ir apskritai 
supažindinama lietuviškoji vi
suomenė su įvairiomis ekono
minėmis ir techniškomis Lietu 
viy Namų statymo problemo
mis, tai įvykusiame XII. 17 Lie 
tuvių N. b-vės akcininkų su
sirinkime, šiuo reikalu buvo pa 
darytas lyg ir lemiamas posū
kis.

Dalyvaujant žymiai akcinin
kų daugumai, buvo prieita vie
ninga nuomonė, kad jau pats 
laikas suintensyvinti akcijų pla 
tinimo vajų ir imtis konkrečių 
žygių pradėti Lietuvių Namų 
statybai nupirktuose Cote St. 
Paul sklypuose.

Kaip visiems yra žinoma, su 
siaurus su nenugalimomis kliu 
timis Lietuvių Namams Ville 
Lasalle priemiestyje pastatyti, 
Laikinasis LN statymo Komi
tetas įsigijo labai pajankiomis 
sąlygomis, (pigiai), 3 sklypus 
Church ir Haddley gatvių su
sikirtime, 
gautas jau ir leidimas kalbamai i 
statybai vykdyti. 1

Tik pažvelgus į Montrealio ] 
miesto planą, lengva pastebėti, 
kad ši naujai parinktoji vieta 
yra daugeliu atžvilgiu paran
kesne negu anksčiau turėtoji V. 
Lisallėje. Ji yra kuone pačia
me miesto centre, taigi leng
viau pasiekiama iš visų miesto 
dalių. Baigus pavesti tunelį 
po kanalu, susisiekimo galimy
bės dar pagerės, nes naujieji 
Lietuvių Namai kaip tik sto
vės šios naujos susisiekimo ar
terijos rajone. 

Įsteigtoji Lietuvių Namų, 
(angliškai — Lithuanian Ho
me) bendrovė šiuo metu jau 
yra surinkusi apie 3.500 dol. 
grynais pinigais, o apie 9.000 
dol. akcininkai yra pasižadėję 
nustatytu terminu bendrovei 
įmokėti. Taigi bendrovės ka
pitalas jau dabar siekia impo
nuojančią 12.000 dolerių sumą.

LN bendrovė jau yra atatin 
karnose provincinėse įstaigos? 
formaliai įregistruota ir teisiš
kai pripažinta.

Siekdami, kad LN statymo 
darbai nebūtų užvilkinami dėl 
finansinių kliūčių, inicaitoriai 
yra pasiryžę suverbuoti dar 
daugiau akcininkų ir tuo būdu 
------- XX ’ X.M-----  --------------XX~
INDIJA IŠTYRĖ KINIJOS 

REŽIMĄ
ilgą laiką buvęs Beipine In

dijos spaudos atstovas žurna
listas Iva Ram dabar sugrįžęs 
į tėvynę, rašo, kad Kinijoje da 
bar viešpatauja totalistinis re
žimas, koks yra ir Rusijoje. Be 
to, patys komunistai stebisi, 
kad komunistinė Kinijos val
džia aklai pildo Maskvos įsaky 
mus.

Neperseniai buvo

1. Gangsteriai ir p** ilgai. i 
Prieš porą savaičių Toronto, 1 

nežiūrint Įvykusių plėšimų gre , 
timose apylinkėse, turėjo savo 
sensaciją: po 8 metų laikotar- . 
pio tapo apiplėštas miesto vi
duryje esantis bačkas.

Bank of Commerc skyrius 
vakarinėj miesto dalyje apie 11 
vai. ryto, vykstant gyvai pini
ginei apyvartai, buvo užblo
kuotas 4 vyrų, kurie prisiden
gi veidus ir ginkluoti revol
ver įais, suguldė 21 skyriaus 
tarnautojų ir klijentų būrį ant 
žemės. Tuo metu 2 ilgapirš
čiai pasikrovė kasininko turtą 
— 10.000 dolerių sumoje ir ne
delsdami išgaravo vogtu auto
mobiliu.

Beveik visi bankai yra apsau 
goti automatiškais aliarmo įren 
gimais, kurie veikia bet kam 
paspaudus koja specialų myg
tuką, tačiau šis skyrius tuom 
pasigirti negalėjo. Tuojau pri 
sistačiusi policija nerado nei 
mažiausio plėšikiško pėdsako, 
neskaitant mažos išimties, kad 
viena bobutė ką tik atidavusi 
kasai savo kuklias santaupas 
pagal paduotą plėšikų koman
dą tiesiog nuvirto iš baimės 
?nt grindų ir po viso Įvykio pa 
reikalavo įrašyti į knygutę dvi 
gubą sumą.

pitas kontinentas turi vieną 
labjau išbujojus} luomą, kuris 
mėgdamas lengvą ir nesunkiai 
uždirbamą pinigą, retkarčiai at 
lieka ir sudėtingas milionines 
operacijas.

2. Demokratijos pamokos
Vienoje Toronto apylinkėj 

’ Etobicoke kažkoks mokytojas 
atsivedė būrelį mokinukų į apy 

1 linkės savivaldybės posėdį, kur 
susiriųįkę vietinės valdžios pa- 
r -igūnai su dideliu tempera
mentu ir aštrumu ginčijosi dėl 
įvairių reikalų, pasižiūrėti, 
kaip praktikoje dirba demokra
tija savo žemiausioj papėdėj.

Po užsitęsusio susirinkimo 
mokytojas buvo priverstas pa
reikšti spaudai, kad geranorė 
misija nepavyko: jo mokinukai 
gavo tinkamą vaizdą kaip prak 
tik o j dirba demokratija savo 
žemiausiam stovyje.

3. Rabinas ir kalėdinės 
tradicijos.

Žinomas Toronto rabinas A. 
L. Feinberg, kurio pareiškia-

mos atskirais momentais min
tys randa atgarsi vietinėj spau 
doj, prieš artėjančias Kalėdas 
pareikalavo radikalių pakaitų 

uždrausti Toronto viešose 
mokyklose kalėdinių papročių 
ir giesmių užlaikymą, kaip ne
sutinkantį su 
principais įvairių 
religijų atžvilgiu 
pe.

Šis

demokratijos.
tautybių ir 

mokinių tar

išsaukė vie-išsišokimas
vietinės visuomenės pro-
Vieną būdingiausių at-testą.

sakymų patiekė dr. E. R. Har
dy, buvęs auklėjimo tarybos 
pirmininkas: „Šitoks dalykas 
sukelia pasipiktinimą. Tarp 
kitko, gyvename krikščioniškoj 
šalyje. Jei mes nuvyktumėm į 
kokį nors svetimą ikraštą, Izra
elį ar Rusiją, juk negalėtumėm 
reikalauti, kad jie keistų savo 
papročius ir šventes vien dėl 
to, kad mes ten esame. Jarvis 
kolegijoj, kur be kitų auklėti
nių yra daug žydiškos kilmės 
mokinių, tarpusavio santykiai 
yra labai geri ir žydų studentai 
džiaugiasi kartu Kalėdų pa 
rengimais ir muzika“.

Patys žydai ir kiti jų rabi
nai, kilus audrai, pradėjo 
smerkti savo tautietį Feinber- 
gą, nes jis, girdi, netinkamai ir 
blogu laiku pravėrė burnelę.

4. Nauji židiniai.
Prieš 2 savaites Toronto žy

dų bendruomenė, kuri čia skai
čiuoja 60.000 žmonių, pradėjo 
vajų sukelti 2.750.000 dolerių 
naujos bendruomenės būstinės 
ir senelių prieglaudos statybai. 
Abu pastatai bus impozantiško 
dydžio ir užsimojimo.

Pravestas viename puošnia
me viešbutyje „didžiausių 
vunų“ bankietas, kuriame 
lyvavo 350 turtingiausių To
ronto žydų ir pagrindiniu kai 
bėtoju pasirodė iš U. S. A. lėk
tuvu atskridęs mirusio prezi
dento sūnus Elliot Roosevelt, 
sukėlė per porą valandų pre 1 
000.000 dolerių.

Iš žydų vertėtų pasimokyta 
solidarumo saviems rejlkalaras, 
bet čia tenka neužmiršti, kai? 
kas turi, tas ir duoti išgali.
5. Rinkiminiai išsiaiūbavimaji

Gruodžio mėn. 4 d. pirma 
dienį Toronte buvo naujai iš
rinkti įvairūs miesto savivaldy
bės pareigūnai, jų tarpe ir pats 
miesto galva, šiais metais rin
kiminė propaganda praėjo „ša
lin komunistus iš viešųjų vio 
tų“ šūkiu, kuris beveik pilnai 
išsipildė. 5 komunistų kandida 
tui, kurie ilgo laiko tarpe, ypa 
tingai 4 ir 5 miesto sekcijoj 
(čia, atrodo, kaupiasi įvairių - 
tautybių „liaudžiabalsininįkų“4 (f 
stovykla) pastoviai būdavo iš
renkami j savivaldos organus; 
pristigo „kvapo'* ir vos vienas 
draugė E. Ryerson pralindo į 
au k Įėjimo tarybą.

Prieš tai vykusioj kampani
joj buvo ir linksmenių pusių 
Toronto dienraštis „Telegrama 
paskelbė pagrįstą iš Kanados: 
svetimšalių šaltinių žinią,, kad 
vykstą Torontan apsigyventi 
raudonieji planingai nukreipia 
mi į minėtas sekcijas, kur jie 
sustiprina „liaudies“ elementą,. 
Į tai reaguodamas, komunistų 
kandidatas dr. Freed pareiškė.,, 
kad jeigu bus įrodyta, 
siuošęs suvalgytii visą viecn. 
laikraščio laidą, kas prie ,,TekX 
gram* ‘ 42 didelių spaudos pnis 
lapių būtų buvęs nepatogiu; 
virškinamųjų organų apsunki

■ nimas.
Pirmu kartu organizuotų 

darbininkų vardu kandidatavu 
šiam Ford Brand dėl lengvo 
balsų skirtumo nepavyko įšiltai 
syti miesto kontrolės organe

Kas bus burmistru iki vėliau 
sios nakties nebuvo tikra, nen 
abu kandidatai neatsileisdami 
lipo vienas kitam ant kulnų. A 
Lamport, (kuris be didžiųjų 
dienraščių paramos vesdacsaf ’. 
aštrią prieš kainų kilimą ir ki
tokius miesto gyventojam^ ap
sunkinimus kampaniją, ėjo vi
są laiką pirmuoju, kol paskuti
nėse minutėse šiaurės Toronto 
daugumoj pasiturinčių tom." 
balsuotojai nulėmė apie 1000 
balsų persvara buvusiam bm- 
i listrui Me Callum ątgal mies
to galvos kėdę.

Algirdas Pulk y i.

maždaug 25.000 dolerių, kas • 
sudarytų apie trečdalį reikia
mos statybai užbaigti sumos. 
Su tokiu kapitalu bendrovė jau 
galės drąsiai imtis statybos 
darbų, atėjus pavasario staty
bos sezonui.

Turima vilties, kad, suinten 
syvmus akcijų platinimo vajų, 
trūkstami 13.000 dol. iki pava
sario bus lengvai sudaryti iš 
naujai Įstojusių akcininkų.

Akcijoms įsigyti sąlygos yra 
palankios ir kiekvienam įmano 
mos: už kiekvieną 50 dol. ver
tės akciją pakanka įmokėti 5— 
10 dol. avanso, o likusioji su
ma išdėstoma 3 mėnesiams iš
simokėti. Šitoks palengvintas 
akcijų įsigijimo būdas, be abe
jo, teigiamai atsilieps į naujai 
atvyįkusiųjų lietuvių nuotaikas, 
nes leis kiekvienam šiek tiek 
uždirbančiam įsigyti vieną ar 
daugiau akcijų, visai neapsun- 
kinant savo asmeninio biudže
to.

Akcijų platinimo vajui bus 
panaudotos visos įmanomos 
priemonės: bus prašomos orga 
nizacijos talkininkauti šiam rei 
kalui, pavieniai tam tikslui įga
lioti asmenys kreipsis asmeniš
kai į kiekvieną lietuvį, o suin
teresuoti asmenys galės patys 
octarpiai įsigyti akcijų pas L 
N b-vės valdybos narį p. Aug. 
Kudžmą, atsilankydami pas jį 
asmeniškai: 181 — 3rd Avė, 
V. Lasalle, arba skambindami 
jam telefonu: HE 3567.

įmokėjusiems dalinai už ak- 
. cijas bus išduodami kapvitavi- 

mai, o apmokėjusiems pilną ak 
cijos vertę — akcijų (šėrų) 
lakštai.

Solidarizuodamos su šio gra 
žaus užsimojimo iniciatoriais, i 
akcijų jau įsigijo ir kai kurios 
oragnizacijos, kaip LOK ir L 
AS. Turima vilties, kad visos 1 
kitos organizacijos paseks jų - 
pavyzdžiu. į

Labai džiugu ir daug žadan 
čiu reiškiniu reikia laikyti, kad 
labai gausus seniau Kanadoje 
įsikūrusiųjų lietuvių 1 
kaip p. p. Pakštai, Leknickai, 
Kazukauskai, Matuliai, Linkū- 
nas, Rokas, Kuprevičius, Ali
šauskas, Radzevičius, Kaula- 
kis ir daugelis kitų čia neišvar- 
di.ntų senųjų kanadiečių - lietu 
vių entuziastiškai remia šį dar
bą. tiekia daug naudingų ir
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DĖMESIO 

EVANGELIKAMS!
Išblaškytiems po visą pašau 
Lietuvos evangelikams skir

tas laikraštis „Mūsų Pasaulis“ 
nuo 1950 metų pradžios išei
na Vokietijoje. Jo kaina mė
nesiui du tarptautiniai pašto 
kuponai („Caupon-Reponse In 
ter national“ arba „Internatio
nal Reply Coupon“). Vienas 
siunčiamas nemokamai.

,Mūsų Pasaulio“ adresas: 
Mykolas Zablockas,

(13a) Schweinfurt a. M., 
IRO Resettl. Center, 
US-Zone, Germany.

„NEPR. LIETUVA“ 
I AMERIKĄ

Vis daugiau „Nepriklauso
mus Lietuvos' ‘ užsisakoma į 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Paskutiniu metu „Nekriklau- 
somos Lietuvos“ prenumera
toriais tapo du žymūs Detroi
to biznieriai: Mr. Frank Mos- 
teiko, turįs Detroite (6228 Mi 
chigan Avė) puikią taverną ir 
Mr. Ch. Barr (1503 Spring 
Wells) taip pat turįs gerą ta- pastatytieji Lietuvių Namai am 
verną.

— Rytinė Vokietija savo pi geba, reikalui atsiradus, paro- 
liečiams įvede mirties bausmę, dyti didelį vieningumą ir tauti- 
Komunistai juk kitaip ir nega- ‘
Ii.

do

li

PARYžIUJE TEISIAMAS 
KOMUNIZMAS

Žymusis prancūzų žurnalis
tas Russel, kurį vokiečių naciai 
kalino visą karo laiką, paskel
bė, kad ir Sovietų Sąjungoje 
ve,kia tokios pat priverčiamo
jo vergų darbo stovyklos, ku
riose kankinami ir marinami 
rnihonai žmonių. Komunistų 
laikraštis „L. F.” Russelį ap
kaltino melagyste, ^is laikraš
tį patraukė atsakomybėn ir da
bai vykstančioje byloje įrodo, 
kad Rusijoje tikrai veikia kon
centracijos stovyklos. Įdo
miausia, kad įrodymus duoda 
patys komunistai, per tas sto
vyklas perėję ir jose palaidoję 
savo įsitikinimus. Ir tai žy
mūs komunistai, buvę Komin- 
terno nariai. Tai labai įdomi 
byla.

X---- XX~..XX-" .... XX---- ,
praktiškų patarimų ir savo gra J 
žiu pavyzdžiu patraukia dau
giau savo pažįstamų į akcinin
kų eiles.

Nėra net mažiausio pagrin
do galvoti kad ir naujai įsikū 

būrys rtnsicji tautiečiai nuo senųjų at 
siliks. Jiems, kaip vėliau apie; 
dusiems savo tėvynę, ypatin
gai rūpi bendri tautos reikalai. 
Či-i jiems kaip tik bus proga pa 
rodyti, kad jie ne tik gražiais, 
jausmingais šūkiais, bet ir po
zityviu darbu bei maža asme
nine auka prisideda prie benu 
rų tautos reikalų.

Murns yra įprasta, (ir visai 
pagrįstai), gaivoti, kad esame 
iš visų čia gyvenančių tautinių 
mažumų labjausai susipratę 
tautiniu ir kultūriniu atžvil
giu. Deja, tie daugeliu atžvil 
giu nuo mūsų atsilikę kitatau
čiai sugebėjo pasistatyti po ke
letą viešos paskirties namų, su 
salėmis kluuais ir m co kilį pra 
mogų patalpomis, o mes esame 
priversti dažnai įsiprašyti pas 
juos įnamiais ir taikytis prie jų 
padiktuotų sąlygų.

Tokios padėties neleis mums 
ilgiau pakęsti mūsų tautinė sa
vigarba.

l'at skirkime kiekvienas iš 
savo kuklių ištetklių nors men
ką sumą, bent vienai Lietuvių 
Namų akejiai įsigyti!

Nesame mes jau taip sunkioje 
ekonominėje padėtyje, kaip 
daugelis iš mūsų sau įsikalba 
me. Dauguma, jau ir iš naujau 
atvykusiųjų lietuvių turi šiek 
tie ksutaupų. Nepasigailėkite 
tat nors menką dalelę skirti 
Lietuvių Namų — savo namų 
statybai!

Įmokėtus pinigus per kelis 
metus atgausime su pelnu, bet

žiams primins, kad lietuviai su

nį susipratimą!
J. Laukžemis.
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