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kaius vairuojantį ir iš arti se
kantį N. Lietuvos atstovą JAV 
mlii. P. Žadeikį. Į eilę patiektų 
klausimų min. p. Žadeikis at
sakė :

— Nors J. T. seimo darbai 
vos tik teįpusėjo, betgi, atsi
liepdamas j Tamstos spalių 9 
d. laišką, šiuomi norėčiau kai 
ką paaiškinti Jūsų bendruome
nės lietuviams rūpimais klau
simais: Kas mūsų daroma 5- 
meJungtinių Tautų parlamen
te (Assembly) New Yorke, ir 
ko galima iš viso to tikėtis?

1. Dar gerokai prieš susiren 
k ant šiai penktajai Jungtinių 
'Tautų asamblėjai, pasitarimų 
ir susirašinėjimo keliu buvo nu 
sistatyta ir dar kartą kreiptis 
i Jungtines Tautas, tuo būdu 
primenant šios organizacijos 
nariams ir viso pasaulio žmo
nijai, kad 1940 metais sovietų 
agresijos Lietuvai padaryta 
skriauda tebėra neatitaisyta, 
nepriklausomybė neatstatyta, 
ir kad padaryta Lietuvai žaiz
da tebėra atvira, nes tauta te
bėra žudoma deportavimais ir

Lietuviams, išsisklaidžiu- koncentruojasi Vašingtone ir 
Šiems po visą Žemės rutulį, gy New Yoifke. Lietuviams rūpi- 
vai rupi visi politiniai klausi- mais klausimais „Nepr. Liet.“ 
mai, kurie dabar didele dalimiredaktorius kreipėsi į tuos rei-

TO

POLITINIS VEIDRODIS f pagal
naujausį NEWSWEEK periskopai, 

Br. £
Allen Dulles i žvalgybą

Jeigu gen. Walter Bedell 
Smith sveikatos stovis vers pa
likti dabartinę Centrinės Žval
gybos v^ko vietą, tada jo vie
ton ateis Allen Dulles, II-jo pa
saulinio karo metu, iš Šveicari 
jos vadovavęs amerikiečių 
O SS įstaigai, sukūrusiai vokie
čių kapituliacijos pagrindus. 
A. Dulles yra John Foster Dul 
les brolis. Į Vašingtoną nese
niai atvyko, kviečiamas B. 
Smith. Jis rainiai prisidėjo 
prie didžiojo įJlanavimo išple
čiant Centrinės Žvalgybos dar
bus.

Lietuvos Kultūros ir Karo muziejus su bokštu, kuriame yra Amerikos lietuvių Nepri
klausomai Lietuvai padovanotas Laisvės Varpas. Šiame bokšte yra varpų muzika, kuri au
tomatiškai groja giesmę „Marija, Marija' ir Lietuvos Himną „Lietuva, Tėvyne mūsų“. Mu 
ziejaus sodely yra Lietuvos Nežinomojo Kareivio Lapas ir paminklas kritusiems už Lietu
ves laisvę ir Nepriklausomybę. Kasmet didelės minios žmonių susirinkdavo muziejaus sodely 
ir aplinkinėse gatvėse susitikti Naujųjų Metų. Prieš pat 12 valandą nakties kas nors pasa
kydavo sveikinimo žodį, Išmušus 12 valandai nakties, muziejaus bokšto varpai grodavo 
Lietuvos Himną ir į padanges pasipildavo tūkstančiai rakietų, o Laisvės Varpas tuo metu 
skambindavo linkėjimus laimi įgai Lietuvos ateičiai. Atgavus amžinąją sostinę — Vilnių, 
panašios apeigos būdavo Gedimno kalne, kame iš bokšto trimituodavo trimitininkai, o tri- 
mytų garsai skriedavo per Vii liaus miesto bokštus ir aidėdavo ties Katedra Šventaragio 
slėnyje.

Okupantams užgrobus Lietuvą, užgesyta amžinoji ugnis prie už Lietuvos laisvę kri
tusiųjų paminklo; nuo Karo Muziejaus bokšto nuplėšti metaliniai Lietuvos kunigaikščių 
baraljefai; iš Karo muziejaus pašalinti istoriniai Lietuvos paveikslai, o Gedimino kalno 
bokšte iškabinta Rusijos vėlia /a. Ir patys miestai knibždėte Knibžda okupantais rusaiš, ku 
rie siurbia Lietuvos darbo žmo nu kraują.

kolūkių baudžiava. Lietuvos 
Įgaliotas ir akredituotas Mi 
nisteris Vašington’e, spalių 4 
d. p. Trygve Lie adresuotoje 
notoje priminė savo pirmiau pa 
darytą nusiskundimą, sakyda
mas :

(žiūr. 2 puslapį).

KAIP VYKSTA KABAI

Kinijos ultimatumas JT Organizacijai
TRYS REIKALAVIMAI, KURIE Iš PAGRINDŲ GRIAUNA BET KOKIO 

GALIMYBES.
Bet gi Kinija
Moskvai jų nė

Paskutinėmis dienomis, nors 
jos sutapo su didžiosiomis švne 
temis — Kalėdomis, taurios su 
trukdė dalinį oficialimų reika
lų svarstymą, vis dėlto žymiai 
paaiškėjo tarptautinė padėtis. 
Tiesa, ta padėtis buvo perne
lyg aiški ir prieš tai, tačiau po 
litinė tradicija tartum reikalą 
vo viešojo oficialumo. Dabar 
jau ir tai yra.

Komunistinės Kinijos atsa
kymas į Jungtinių Tautų Or
ganizacijos Trijų komisijos 
klausimus dėl karo paliaubų 
Korėjoje, atvirai sakant,

yra komunistinės Kinijos 
ultimatumas Jungtinių Tau

tų Organizacijai.
Jis turi tiktai tris punktus:
1. Jungtinių Tautų Organi

zacija turi tuojau išvesti iš Ko 
rėjos karo jėgas ;

2. Amerika tuojau turi at- 
blokuoti Formozos salą, ir

3. Komunistinė Kinija turi 
būti priimta Jungtinių Tautų 
Organizacijom

Trumpi, bet aiškūs formula
vimai: Jungtinės Tautos turi 
kapituliuoti prieš ,komunistinę 
Kiniją ir, žinoma, sovietinę Ru 
siją. Keisčiausia, gal, ir nelo- 
giškiausia, kad Kinijos komu
nistai reikalauja jsileisti Kiniją 
į organizaciją, kuri jų pačių bū 
tų suniekinta ir suniveliuota.

Ar Jungtinių Tautu Orga
nizacija gali tokį ultimatu 

imą priimti?
žinoma, begali būti tiktai 

vi-.nas atsakymas: — ne.
Kinijos komunistai, kurių 

galvą sudaro Maskva, numaty
dami toįkį atsakymą, žinoma 
nei nesiruošė kokioms nors pa 
liauboms. Jie į Korėją veža 
naujas jėgas ir Korėjos fronte 
koncentruoja naujas divizijas, 
kurios JTO karo jėgų kloja

mos, kaip javai nuo pjaunamo-

SUSITARI MO 
sios mašinos, 
žmonių turi, ir 
kiek negaila.

Akivaizdoje
Jungtinių Tautų Organizacijos 
valstybėms belieįka tiktai gin
tis nuo agresijos: belieka tiktai 
mobilizuotis. Tai ir daroma.

Vakarų pasaulis sparčiai 
ruošiasi gintis.

Į Japoniją, kuriai sovietų ag 
resija gręsia pavojais, vežamos 
naujos karinės jegoš. Vakarų 
Europa susitarė galutinai gin
tis kolektyviniu būdu ir bend
ros kariuomenės vadu paskyrė 
garsųjį gen. Eisenhoverį. Ame 
rika paspartintu būdu ginkluo
jasi, ir ruošiasi atremti bet ko
ki įsiveržimą į Amerikos kon
tinentą.

Be to, Amerika stengiasi, 
kiek galėdama, padėti gintis ir 
visam kitam laisvąjam pasau
liui. šiomis dienomis

JAV pasirašė karinės pa
galbos paktą su laisvomis 
Indokinijos valstybėmis —-

V įeinamu, Laosu ir Kambodža, 
kurios prieš tai oficialiai susita 
rė su Prancūzija dėl visiškos 
nepriklausomybės.

Vakarų Vokietija jau oficia
liai pasisajkė, kad ji būtinai gin 
sis nuo užpuolimo drauge su 
visa vakarine Europa ir, gin
damasi, sieks visos Vokietijos 
vienybės.

Kadangi organizavimasis pa 
sipriešinti Maskvos ruošiamai 
agresijai yra visiškai atviras ir 
aiškus, tai Maskva paskutiniu 
metu pradėjo ypač nervintis.To 
dėl, matydama, kad kiekviena 
diena eina jos nenaudai, gali
mas dalykas neišlaikys pusiau
svyros ir griebsis naujų provo
kacijų ir greičiau pradės puoli
mą.

Silpniausio pasipriešinimo 
vietos,

šitokių faktų,

Korėjoje vienas frontas.
Korėjoje JTO jėgos iš šiau

rės jau visai pasitraukė. Iš 
Hungnam uosto, kuris yra šiau 
rimame rytų Korėjos krante, 
laivais išvežta: apie 50.000 ka 
rių, 8.000 tankų, apie 30.000 
pabėgėlių. Kas negalėjo būti 
išvežta, bet kuo galėtų pasinau 
doti priešas, sunaikinta.

Tokiu būdu Korėjoje suda
rytas vienas apsigynimo fron
tus.

Kinų /komunistų siunčiamos 
kinų divizijos koncentruoja
mas prieš pietinę Korėją, ypač 
ties Kaesongu ir Chunchonu, 
kurie yra jau į pietus nuo 38 
lygiagretės. Tai yra taikoma 
prieš Korėjos sostinę Seaulą, 
kuris evakuojamas.

JTO karo vadovybė turi di
delį nuostolį, nes auto katastro 
fojė užsimušė žymus karo va
das gen. Walkers.

Karas Indokinijoje.
Žinios iš Saigono praneša, 

!kad Kochinchinos provincijoje 
kovos baigtos, nes Vjetnamo 
kariuomenė komunistinius „su 
kitelius“ visiškai sumušė. Bet 
komunistai laikosi dar kitose 
srityse.

SVARBŪS PASITARIMAI 
Amerikoje

Gruodžio 27 dieną Truma- 
nas turi nepaprastąi svarbią
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Vajus „N. L.“ būstinei
„N. Lietuvos“ redakcija ir 

spaustuvė jau neturi patalpų. 
Kad darbą galima būtų plėsti, 
KLCT ir Spaudos bendrove 
„Nepriklausoma Lietuva“ sta
tybos reikalams paskelbė 3.000 
dolerių vajų. Džiugu, kad eilė 
tautiečių jau atsiliepė ir jau 
prisiuntė ,,NL' * bendrovės šė
rų - akcijų, statybos reikalams, 
pii kimus, štai ir jų sąrašo tę
sinys :

kaip, pav., Iranas tą labai jau
čia ir todėl min. pirm. Ali Raz- 
mara įsakė Irano kariuomenei 
budėti pasirengusiai kautis už 
laisvę ir nepriklausomybę — 
priešintis agresijai.

Tarptautinė spauda ypač 
aukštai vertina Europos vaistu 
biv bendrą susitarimą ir jo pa 
sėkmėje sudarymą bendros mi- 
lioninės kariuomenės. Kolekty 
vinis gyrimasis tijkrąi yra vie
nas Stambiausių tarptautinių pa 
skutiniųjų laikų įvykių. Ir pa
dariniai jo bus dideli. Tai gai
vina geras ir mūs viltis.

JTO PERSIKĖLE Į SAVO 
NAMUS

New Yorke Jungtiniu Tautų 
Organizacijai jau pastatyti 
nuosavi namai, kurių statybai 
Rockfeieris davė 50 milionų 
dolerių, ir JAV vyriausybė pa
skyrė 65 milionus. JTO namai 
turi 39 aukštus.

■MX--------W

86. Bugailiš/kis Justas
iš Coptown, Ont. . . 10,—

87. Norkeliūnas Albertas
iš Montrealio............ 20,—-

88. Lukošiūnas Juozas
iš Montrealio .... 10,—

89. Raciborskas Albinas
iš Čikagos ............ 20,—

Ačiū tautiečiams už atsilie
pimą ir maloniai prašome atsi
liepti ir visus malonius „NL“ 
skaitytojus.

Sp. b-ve „NL“ ir KLCT.$
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS NAMO STATYBOS 

darbai tęsiami. Baigiamos kal
ti medinės formos ir šeštadienį 
bus išlietas rūsio betonas.

Deja statybai, skubiai reika
lingi pinigai, kurių laukiame iš 
mielųjų lietuviškosios spaudos 
bičiulių — Skaitytojų, Platin
tojų ir visų Tautiečių, kuriuos

maioniai prašome pirkti akcijų 
- šėrų. Kiekviena jų tiktai 10 
dolerių. Namams pastatyti rei
kia 300 šėrininkų, o dabar be
turime dar tiktai 89. Kas sku
biai duoda — dvigubai duoda!

Sp. b-vė „NL“.

konferenciją su karo ir politi
kos tarnybos žinovais: Acheso- 
nu, Marshallu, Bradly ir Eisen 
hoveriu. šis pastarasis tuojau 
po Naujųjų Metų išvyksta į 
Europą.

ATOMINĖS BOMBOS 
GALIA

Kalbos apie tai, kad atominė 
bomba gali pasaulį susprogdia 
ti, yra gryniausia nesąmonė. 
Jei Amerika ir Rusija kartu su 
sidėję pradėtų savo atomines 
bombas tam tikslui naudoti, tai 
tik per 20.000 metų joms pa
vyktų žemės paviršių apardyti 
— pareiškė Birminghamo uni
versiteto fizikos lektorius J. 
H. Fremlin'as. Savaime su
prantama, kad atominės bom
bos gali sugriauti tam tikrą že 
mes paviršiaus dalį ir smarkiai 
sunaikinti to ploto civilizaciją. 
Pav, Britų civilizacija labai 
lengvai pažeidžiama, nes bri
tai neturi užnugario, i (kurį ga
lima būtų trauktis nuo atomi
nių bombų pažeidimo. Naudo
jant žinomojo tipo atomines 
bombas, galirųa būtų sugriauti 
pusę ar du trečdaliu šio krašto.

PERSAI BIJO 
OKUPACIJOS

žinios iš Persjios rado, 
staiga kilo susirūpinimas 
pavojaus iš Rusijos pusės,
žiūrint neseniai pasirašyto su 
Sov. Rusija prekybinio susitari 
mo ir persų palinkimo sovieti
ne;! pusen, tikrovė persus ver
čia susirūpinti savo saugumu. 
Persų kariuomenė Rusijos pa 
sieny pastatyta parengties būk 
lėa, visų karių atostogos at 
šauktos. Imtasi ir kitų saugu
mo priemonių.

Visa tai daroma ryšium su 
padidėjusiu tarptautinės būk
lės įtempimu. Persai bijo, kad 
kilus pasauliniam karui, rusai 
mėgins okupuoti Persijos naf
tos sritis ir prasiveržti iki In
dijos vandenyno. Šiuo laiku 
valdiniai sluogsniai yra labjau 
susirūpinę, /kaip Korėjos karo 
pradžioje.

— General Motors Co. De
troite gavo užsakymą gaminti 
sprausmiuius lėktuvus tipo S 
84, kurie Korėjoje pasirodė la
bai gen.

Daugiau liesos negu vaizduotės
1949 m. piimminkavęs JT 

brig- gen- Carlos P. Romulo 
rengia spaudai romaną apie J 
T vidaus gyvenimą. Anksčiau 
Romulo yra buvęs žurnalistas 
ir 1941 m. laimėjo Pulitzer pre 
miją už straipsnius, nusakan
čius karą Pacifike.

IŽ Tol. Rytų
Indonezijoje dingo be pėdsa

kų didžiausios opiumo atsar
gos. Japonai, kurie opiumą su. 
rinko, apleisdami salas, jį ten 
paliko.

Sąjungininkai uždraudė ja
ponams išleisti Erskine Cald
well romanus: „Tabacco Ro
ad“, „Journeyman“ ir „God‘s 
Little Acre“. Kontrolinių or
ganų nuomone, šios knygos ne 
palankioje šviesoje vaizduoja 
Amerikos gyvenimą.

Velniškai galvoja maskviškiai
Trumano - Attlee susitiki

mas už geležinės sienos sutik 
tas labai nepalankiai. Varšu
voje viename komunistų bloko 
susirinkime sovietų delegatas 
pareiškęs, kad esą nelogiška, 
jog Amerika suteiktu pirmumą 
Europai, būdama taip giliai įsi 
vėlusi Azijoje. Pagal šio ruso 
prielaidą, esąs išdirbtas naujas 
strategiškas planas, o komuni- 
kakatas esąs tik miglopūtis.

Iš užsienių
Atsakingi JAV pareigūnai 

yra sukrėsti didžių Korėjoje 
patiriamų tubkų nuostolių, ku
rie galį žymiai paveikti turkų 
moralę. Yra imtasi ypatingų 
priemonių sustiprinti JAV pa 
dėčiai šiame gyvybiškai svar
biame bastione.

— Italijos komunistai priva
čiai sveikina Neofašistinio jude 
jirno narius, stojančius į komu 
nfstų partiją, nes Neofašistų 
partija yra uždrausta. Viena
me šios partijos sutaria: jos ly 
giai nekenčia De Gaspari vy
riausybės.

Iš Vokietijos
V akai u Berlyno burmistras 

Reuter, kuris normaliai per ry
tų zoną keliaudavo automobi
liu, pakeitė jį lėktuvu, po to, 
kai rytų Vokios valdžia išlei
do dekiatą, kad )kiekvien.as vo
kietis, skatinąs apsiginklavimą, 
galįs būti nubaustas mirties 
bausme. . . Vakarų Vokietijos 
pareigūnai didžiai susirūpinę, 
kad prancūzų Svetimšlaių Le- 
gijono narių didžioji pusė, da
bar tarnaujanti Indo - Kinijoje, 
yra vokiečiai. Jie geriau uorė 
tų, kad šie legionieriai gintų sa 
vo faterlaųdą. . .

Spaus Egiptą
Vašingtonas galįs įsikišti į 

Britanijos ir Egipto nesantai
ką. Esą jau pajuostos smulk
menos, kurios užtikrintų tarp
tautinį kompromisą, patenki
nanti Egipto nacionalistus ir 
užtikrinantį Suezc kanalo sau
gumą.

Šviesesnes dienus CianguL
Naujasis JAV Kongresas bū 

siąs daug palankesnis Ciang- 
Kai-šeko atžvilgiu. Šis signa- 

' las buvęs duotas senatoriaus 
Knowland o pataisa, kuri leis
tų suteikti tiek pat milionų 
Ciangui, kiek ir buvę suteikta 
Titui, tačiau liaujame Senate 
neturėsią įtakos neišrinkti se- 

# natoriai tai sukliudę

kad
dėl
Ne
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

mielus ir nuoširdžius Bendradarbius ir Skaitytojus maloniai prašo į 1951 metų va
jaus taiką. leneheka .Kanadoje nė vieno lietuvio, kuris neskaitytu Nepriklau*o»»»os 
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 gadina atsiekti visiems rūpimų ir brangių tikslų.
tiki, kad visi sąmoningi lietuviai ją skaitys 1951 metais, ypač, kad „Nepriklauso
ma Lietuva' nuo Naujų Melu padidinama.
kaina metams 4 dol., Australijoje 5 dol., kitur 4,50. Adresas: 3A — th Ave, Vrile 
Lasalle, Montreal, P. Q.
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FasikalfcMžmas su įgaliotu Lietuvos ministeriu P. Zadeekiu

I Naujuosius Metus
„Dienos slenka palengva, me 

tai bėga risčia”, — sakė Mai
ronis. ir laikas eina nesulaiko- 
ma siove. Niekas dar neišma
tavo amžinybės. Bet žmogus, 
nudaręs savo būdus maumo tai 
kilį kiekvienais metais gruo
džio 31 dieną 24 valandai pasi
baigus tariasi įžengęs į naujus 
metus ir atverčia naują kaien-

Dideliu susirūpinimu žmoni
ja žvelgia i šį naują baisų ver
gijos prasiveržimą. Nors žmo
nijos istorijoje jau yra žinomi 
faktai, kad tūlos pašau i ožiūros 
pasiskelbdavo neklaidingomis 
ir, panaudodamos tortūras ir ki 
tokius prievartos budus, viską 
tempdavo ant savo kurpalio, 
bet tokios žiaurios ir neteisin-

doriau lakštą.
Nors kiekviena diena, kiek

viena minute ir kiekviena se
kundė jam atneša naują metą, 
tačiau susidėjusią tradicija, jis 
gruodžio 31 d., 12 valandą nak 
ties įpratęs susikaupti: apsidai 
ryti į praeitus metus ir žvelgti i 
ateitį, kuri slypi prieš jį gal ne 
laukiamais jam, jo giminėms, 
jo kaimynams, jo draugams 
Įvykiais. Ir kiekvienas Naujų 
jų Metų angoje susimąsto, susi 
.galvoja.

Tokiu atveju tenka sutikti, 
kad daugumoje atžvilgių 
asmeninė žmogaus būsena pa
reina nuo bendrosios visos žmo 
nijos būsenos. Ir noromis ne
noromis tenka žvelgti į bend
ruomenės, tautos, valstybės ir 
žmonijos būseną, kuri, beje, 
niekuomet nebuvo rami. Žmo
gus nuolat nerimstąs, nuolat 
'(ieškąs ir beveik niekuomet ne
patenkintas. Šie dideli žmo
gaus norai, siekiai, lyg ir lai
kas, niekuomet nesustoja reiš
kęsis, Dėl jų vyksta ir rung
tynės, varžybos ir kova, ligi ka 
cų imtinai.

Ką gi pereitais metais žmoni 
ja laimėjo?

Iš vienos pusės vyksta pažan 
gos falktai. Štai daugelis tautų 
gavo savarankiško gyvenimo 
sąlygas, ligi valstybinio viešpa 
tingumo imtinai. Gal vienas di 
džiausiu laisvę mylinčios žmo
nijos laimėjimų yra sukūrimas 
kolektyvinio apsigynimo. Ta 
žiau J. Tautų Organizacija, 
kurios rėmuose šis apsigyni
mas organizuojamas, Naujųjų 
Metų angoje yra atsidūrusi 
prieš didelę agresiją ir yra nu
stelbta pavojų.

Rusija, naudodamasi laisvo
jo pasaulio neapdairumu ir ne
sutarimu, yra pavergusi didelę 
žmonijos dali. Rusijos imperia 
tūžmas yra išplėtojęs savo ga 
lią pavergtose tautose. Ir tas 
rusiškas imperializmas, parem 
tas totalizmu, grąsina pavojais 
visai žmonijai. Tokiu būdu ten 
ka konstatuoti didelį atžangos 
reiškinį. Didelėje Žemės rutu
lio daly yra įvesta nauja vergi
ja, su kuria žmonija, siekdama 
laisvės ir žmogaus teisių, ilgus 
laikus kovojo. Sovietinio totą 
lizino srityse žmc(;us neteko mi 
niinališkųjų laisvės ir teisės są 
lygų. Maža to, jis priverstas 
daryti tai, nuo ko laisvi buvo 
net Romos laikų vergai — nuo 
prievartos garbinti savo paver
gėjus bei išnaudotojus ir dėko 
ti už vergijos įvedimą.

gos „neklystamos santvar- 
kos“, kokia dabar skelbiasi so 
vietinio imperializmo santvar
ka, žmonija dar nežinojo.

Sovietinis imperializmas, 
prisidengdamas savo neklysta
mumu, praėjusiais metais yra 
sukėlęs daug nerimo. Daugely 
kraštų jis sukūrė žmonių skei 
dynes. O Korėjoje pradėjo nau 
ją karą, .kuris dabar tos pačios 
Sovietinės Rusijos plečiamas į 
Trečią Pasaulinį karą.

Nors taikioji žmonija karo 
nenori, bet ji taip pat nenori 
būti ir nauj’ųjų totalistų pa
vergta. Prieš demokratijų pas 
taugas išvengti karo, imperia
listinė Rusija stoja kaip agreso 
rė ir jau pradėjo Trečią Pašau 
linį karą.

Neapgaudinėkime savęs, — 
Trečias Pasaulinis karas jau 
pradėtas. Tai blogiausia, ką 
žmonija yia praėjusiais m. su
silaukusi. Pasaulinis komuniz
mas yra atsakingas už pradėtą 
jį Trečią Pasaulniį karą. Bet. . .

Lietuvos byla, be pasaulinio 
karo nebus išspręsta. Sovieti
nis imperializmas — ne demo
kratijos, kurios tautoms neša 
laisvę, — soyietinis imperia
lizmas žino tiktai pavergimą. 
O iš imperialistinio pavergimo 
galima išsilaisvinti tiktai kovos 
laūdu. Tiktai naujosios vergi 
jos sugniuždymas Lietuvai ga
lės grąžinti laisvę.

Kanados lietuvių gyvenime 
praėjusieji metai laukiamųjų 
vašių dar neatnešė. O faktas 
yra tas, kad čia reišikėsi skaldy 
mo padariniai. Jeigu nebūtų 
dalis lietuvių atsiskyrusi, jau 
seniai būtume turėję Kanados 
Lietuvių Bendruomenę. Dabai 
gi tą atskilimą tenka klijuoti la 
bai sunkiomis pastangomis. Jau 
nėra kas ir kalbėti apie dar vie
ną nesukalbamą tautiečių dalį.

Tokiu būdu, lietuvių vieny
bės klausimas Kanadai tebelie
ka aktualus ir 1951 metams.

ir viliantis norisi nuoširdžiai 
linkėti, kad prie lietuvių v-bės 
Kanadoje ir visame pasauly vis 
dėlto būtų nors tobuliau priar
tėta. O su tuo visiems „NL‘ 
Skaitytojams, Bendradarbiams, 
Platintojams ir visiems Lietu
viams Kanadoje, D. Britanijo
je, Amerikos Jungtinėse Vals
tybėse, Australijoje, Pietinėje 
Amerikoje, o ypač — Lietuvo
je nuoširdžiai palinkėti, kad 
Naujieji 1951-ji metai jų neap
viltų — būtų laimingesni ir vii 
tingesni. J. Kardelis.

RAUDONŲJŲ MOBILIZAVIMOSI PAJĖGUMAS
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Prancūzų gan. Mast nuomonė.

(Atkeilo iš 1 pusi.)
Olicialūs Pabaltijo valstybių 

atstovai ir Pabaltijo tautų or- 
gamzcijos įvirtomis progomis 
kreipėsi į jungtines Tautas — 
kaipo į reprezentatyviškiausią 
tarptautinį organą, prašydami 
sustabdyti arba bent vie tą to 
Jungtinių Tautų narių ištirti 
barbaii^ us veiksmus, vykdo
mus Pabaltijo valstybėse.

lai šiol jungtinės Aautos jo
kių priemonių tuo atžvilgiu 
riesigriebė.

i irmiau, kaip ir šioje penk 
toje Asamblėjoje, siekiama Lie 
tuvos klausimą suajrtyvinti, 
apeliuojant į žmonijos sąžinę, 
nors pats Lietuvos bylos klau
simas Asamblėjos dienotvarkė
je ir neliguruoja. Bet iki šiol 
palankių sąlygų toje tarptauti
nėje įstaigoje mums dar nebu
vo. Akyvaizdoje to lakto, kad niain(. f komitete buvcT svarsto 
ryšium su Korėjos įvykiais i

pačioje JT organizacijoje vyks
ta svarbūs pasitarimai, kurte 
sakia Asmablejai teikti galios 
b riti aukščiausiuoju tarėju tai
kos ar karo klausimuose, Sovie 
tų įsigalėjimas Lake Success 
pažabojarnas; ir mūsų ligšioli 
nė laukimo taktika turi pagrin
do; o mažųjų tautų reikšmė 
JT Asamblėjoje nemažėja, bet 
vis eina tvirtyn. Atskirt orga
nizacijos nariai pradeda labjau 
ir labjau įsitikinti, kad norint 
suprasti sovietų agi-esijos met- 
m-nis, reikia akyliau Įsižiūrėti, 
kas ir kaip atstiko su Pabalti
jo valstybėmis 1940 m. ir kas 
ten darosi dabar. Paminėjus 
Korėją, musų notoje sakoma:

Dėl to paties Sovietų eks
pansionizmo Įvyko ir Pabalti
jo krizė 1940 metais, ypatingai 
kai 1939 m. Sovietų Sąjunga ir 
naciškoji Vokietija padavė vie 
na kitai rankas piktai konspira 
cijos draugystei.

Okupacijos ir aneksijos „tei 
sėtumas buvo įvykdytas kari
ne jėga ir Sovietinės sistemos 
rinkimais, kuriuos jie pavadino 
plebiscitu.

Tikrumoje, plebiscitas Lie ■ 
tuvoj niekuomet nebuvo pra
vestas. Ir sovietiniai rinkimai 
tebuvo priedanga komunistu 
mažumai valdžioje išlaikyti, 
nežiūrint tautos daugumos no
ro.

Autentiškos žinios iš oku
puotos Lietuvos liudija apie ge 
nocidinio nusikaltimo, vykdo
mo Sovietų, mąstą.

Ateina sąrašai deportuotų ii 
nukankintų įvairiose Lietuvos 
vietose žmonių. Daug šių są
rašų jau pasiekė ir šį kraštą.

Intelektualų persekiojimas 
buvo pagrįstas entuziazmo 
trūkumu Marksistinei — Leni- 
nistinei —■ Stalininei ideologi
jai.

Nuo 1948 m. daugiausiai nu
kentėjo dvasiškija, mokytojai 
ir ūkininkai; 60% dvasiškijos 
likviduota; likusieji mokytojai 
bauginami ir terorizuojami. 
Ypatingų priemonių griebtasi 
prieš ūkininkus. . .

MCB pareigūnams duota ga 
lia išskirti vietinius gyventojus, 
jeigu tai tinka jų tikslams. Da-

bortinio Lietuvos ūkininko gy~ momentas, kada JT kolekty- 
venimo vaizdas yra tikrai bai- viui pasmerks sovietų agresiją 
su.-. ir tuo būdu atneš agresijos au

Šiuo metu pagrindinis Lie- koms bent moralinę pergalę, po 
tu vos rūpestis yra išgelbėti ūki kurios kada vėliau ateiti galės
miiv-iją.

Atkreipiu Jungtinių Tautų 
dėmesį į sunkia lietuvių tautos 
i ihclę Sovietų okupacijoje, 
bendrai ir i ūkininkų būklę 
ypatingai, aš tikiuosi, kad tarp 
60 dabartinės Jungtinių Tautų 
Geiu-.rthnis Asamblėjos atsto
vu atsiras valstybės vyrų, ku
rie pripažins šio komunikate 
teisinį pagrindą ir laiko tinka
mumą — ir kad jie ragins iš
tirti ir sutvarkyti šią poblemą

Mums svarbu, 
Rakto nariai 

jos valstybes, 
si tiko: štai,

kad Atlanto 
paminėtų Balti- 
Taip jau ir at- 

pavyzdžiu, kai 
Asamblėjos pirmajame (Politi

kurios kada vėliau ateiti galės 
ir faktinoji.

Kalbant apie perspektyvas, 
man rodos, kad jų aiškumų ten 
ka jieškoti Prezidento Truma- 
no kalboje, kurią jis pasakė is 
UN tribūnos š. m. spaliu 2 4 
d.:

jungtinių Tautų Organiza
cija gimė karo agonijoj — is
torijoj baisiausio karo.

Šios organizacijos egzisten
cija susiformavo kraujo ii dau 
gelio vyrų bei moterų pasišven 
timo dėka.

Ji pastatyta ant jų taikos ir 
teisėtumo vilčių.

jos pamatas nesiremia nei jė 
ga, nei teisėtumu. Jie remiasi 
tikėjimu.

I'as tikėjimas giliai įdiegtas 
j Jungtinių Valstybių ir kitų 
kraštų tautas. Visame pasauly 
je žmones šiandien siekia ge
resnio gyvenimo. Ji(> nori išsi
laisvinti is praeities neteisėtu
mo pančių.

Tub oūdu as tikiuosi būsiu 
atsakęs i Tamstos pirmuosius 
tris klausimus.

2. Kas dėl Tamstos 4-to 
klausimo, tai man matosi, kad 
Jungtinių Valstybių ir Kana
dos lietuviai gyvena artimai

Šiems jis priskiria 250 divi
zijų, nuo 20.000 iki 30.000 ka
ro lėktuvų ir daugiau nebu 300 
jxjvandeniniu laivų, Laro veiks 
maras prasidėjus. Jis pareiš
kia, kad slaptos policijos pagal 
ha Rusijai pavyktų sumobili
zuoti „didelėj paslaptyje“ ir 
kad karo dienos rytą bendros 
karinės jėgos būtų žymiai di
desnės negu taikos meto jėgos.

Po trijų mėnesių, gen. Mast 
apskaičiavimu, Rusijos jėgos 
pakiltų iki 350 divizijų, o pir
mųjų karo metų pabaigoje jos 
siektų 500 divizijų.

Karo pradžioje, gen. Mast 
n’manvmu, šalia labai skaitliu 
gų rakietinių bombų ir vairuo
jamu šaudmenų rusai turėtų 
25.000 tankų.

Ii . urn n

atakos jis numato Sovietų stra 
tegiją klostysiantis šiomis pa
grindinėmis gairėmis:

1. Jūros oro ir žarnyno jėgų 
užpuolimas Arktikos, tikslu už 
valdyti Aliaską ir Ledo Žemę, 
įtraukiant į šias operacijas nuo 
trijų iki šešių divizijų ir 1.500 
lėktuvų.

2. Oro ir žemyno ataka Vi
duriniuose Rytuose tikslu už
valdyti Persijos, Iraco ir Saudo 
Arabijos naftos šaltinius ir Su- 
ezo sąsiaurį, panaudojant nuo 
40 iki 60 divizijų ir 5.000 lėk
tuvų.

3. Intensyvi jkarinė veikla 
Rytų Azijoj prieš Korėją ir Ja 
poniją, lydima netiesioginės ko 
munistinės Kinijos veiklos

pietryčių Aziją. Tai jo

divizijų ir 5.000 lėktuvų.
4. Povandenių laivų kampa

nija prieš jūrinius užutekius.
5. Oro ir žemyno ataka Eu

ropos ir /Šiaurės Afrikos tikslu 
parblokšti visą Europą ir ati
traukti Vakarines valstybes 
nuo viso Viduržemio jūros pa 
kraščio.

Šitam ambicingiausiam iš vi 
sų j‘ų karo planų, gen. Mast ap
skaičiavimu Sovietai panaudo
tų Įžangoje 178 divizijų ir 12. 
500 lėktuvų, paskirstytų šitaip:

Skandinavijai — nuo 15 iki 
17 divizijų ir 1.000 lėktuvų.

Vakarų Europai — 120 divi 
zijų, laipsniškai didinamų iki 
180 ar 190 ir 10.000 lėktuvų.

Balkanams — 35 divizijos ir 
1.500 lėktuvų.

rmas sovietu pasiūlymas dėl 
„Declaration on the Removal 
of the Threat of a New War 
and the Strengthening of Pe
ace and Security among the 
Nations”, tai delegacijų atsto
vai tokių valstybių kaip USA, 
Didžiosios Britanijos, Olandi
jos Įrodymui hypokritiškumo 
čia suminėto sovietų pasiūly
mo, tiksliai griebėsi savo kal
bose Baltijos tautų bylos argu
mentų :

Dr. C. J. Van Heuven Goed- 
hart, pareiškė: „esą natūralu, 
kad Sovietų Sąjunga jaučiasi 
priversta kartas nuo karto išei 
ti aikštėn su išdidžiais „taikos ‘ 
pasiūlymais. Būtų faktinai la
bai nepatogu Sovietų Sąjungai 
jei jos garbintojai ir pasekėjai 
negalėtų nieko geresnio nuro
dyti, kaip Estijos, Lietuvos ir 
Latvijos, kaipo valstybių, pra
nykimą’ .

Spalių mėnesi 26 dieną 
lytiniame Politinės komisijos 
posėdyje Britų delegatas Ken
neth Younger irgi Pabaltijo 
valstybes savo kalboje suminė
jo. Štai ištrauka vertime:

..Didžiuma mūsų esančių 
prie šio stalo, as manau, pui
kiu! supranta, kad didelių 
anais metais klaidų padaryta 
ii kad beveik visos vyriausy
bės daugiau ar mažiau už tai 
kaitos. Kas tragiškiausia tai, 
kad tuo tarpu kai mes pasiruo
šę nusižeminusiai iš mūsų Idai 
dų pasimokyti, tai Sovietų Są 
junga, kuri tada skelbėsi esan
ti kolektyvinio saugumo prieš 
nacius čempionė, išrodo, dabar 
žengianti žingsnį atgal vietoj, 
kad pirmyn. Negali mus už
imponuoti tai, ką Sovietu dele 
gatas pasakė ryšyje su prieš 
karą pasirašytais Sovietų Są 
jungos nepuolimo paktais. Tie 
paktai mažai tepadėjo Lietu
vai, Latvijai ir Estijai, Lenki
jai ar Soumijai 1939 ir 1940 
m., kada Sovietų tikslams ata 
tiko juosignoruoti1 .

Nuėjus į popietini posėdį p. 
Austin pirmas kalbėjo. Pasa
kė ilgesnę ir stiprią kalbą. Pa- 
baltę suminėjo. Štai ištrauka 
vertime:

,,. . . Viena po kitos Rytų Eu 
ropos valstybės buvo perim 
tos komunistų partijų, veikian
čių Sovietų valstybės direkty
vomis.

Buvo masinės deportacijos 
iš Sovietams kaimyninių teri
torijų, ypatingai iš Pabaltijo 
valstybių, kurios kadaise turė
jo nepuolimo paktus su Sovie 
tų režimu“.

Tie pasisakymai be abejo 
reiškia, kad Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių byla nėra 

. užmiršta: bet savo keliu būtų 
dar perdi asu daryti išvadą, 
kad kad tų Baltijos argumentų 
pavartojamas, kaipo iliustracija 
sovietų zigzagų taktikai rody 

i ti, sudarytų teigiamą perspėk- 
į tyvą mūsū bylos išsprendimui 

artimoj ateityje. Tačiau man
■ rodosi, kad turime pagrindo varyti žmogų į kapus yra geras 

kėtis, kad gal būt nėra tol>** is darbas?

vado- 
idėjo- 
saviš- 

kių tarpe ir kurias jie atsin,Ar '' 
su savim iŠ m:priklauso/"w 
Lietuvos. Didžiumos DP įtf - 
gyventas Sovietų ir Nacių su
kurtas pragaras, įpareigoja 
naujuosius imigrantus būti liu
dininkais ir atidaryti akis visų 
tų, kurie liuluojami raudonos 
propagandos dar nenusikratė 
bolševikų teroristinės įtakos. 
Ora at Labora. Dirbk ir tikėk, 
skirdamas dalį darbo vaisių 
bendram tikslui —- Didžiajam 
tikslui.

Keturių tūkstančių su vir
šum mylių atstumas Lietuvos 
nuo Amerikos negali būti prie
žastimi nutolimo, juk Atlanto 
ir Baltijos jūros platybės yra 
nugalėtos Dariaus ir GirėfM 
bei Vaitkaus sparnų, kaip <L^ 
bar nugali dipukai žvejų labu
kais ir radio bangomis.

Sudėjus krūvon rastuosius ir 
atsivežtuosius patyrimus, man 
rodosi, susidarys nauja ir pa
jėgi Lietuvos Išeivijos visuo 
menė, kuri suras priemones su
daryti tokią galingą talką, ku
rias išdavos apvainikuos Lie
tuvos nepriklausomybės atstei 
girnų.

Su geriausiais linkėjimais, 
P. Žacfci ris, 

Įg. Ministras.
--įs#

vienodose sąlygose ir 
vaujasi tomis pačiomis 
mis, kurias jie rado čia

Vis Apie tikrovę.
Maskvinis Bimba, reaguoda

mas į nepatikusį Vyruko Maža 
mokslio atsiliepimą dėl Bend- 
luomeninių ligų, rašo, girdi, 
„T ūli žmonės nenori pasiduoti 
tikrovei' ‘.

Taigi, iš tų „tūlų“ vienas 
yra Bimba. Jis nenori pasiduo 
ti tikrovei, kad Lietuva dabar 
yia sovietų okupuota.

Bimba rašo: „Vyrukas Ma
žamokslis“ iš J. Kardelio 
Nepriklausomos Lietuvos nega 
Ii įsivaizduoti Lietuvos be po-

dėlto. . . rus’kiai.
Aiškiai ne lietuviai. Štai kad 

ir Mizara „Laisvėje * džiaugia
si ne kūno nors lietuviško laik
raščio pasisekimu, bet ruskių 
„Russkij Golos ’ (rusų balso) 
pasisekimu.

Ko jie tada užsigauna, kai 
kas „progresyviuosius“ vadina 
i iiskiais?

Prisipažįsta, kad bėgo.
Sovietinis rojus juk toks ro

jus, kokio nei ortodoksai gra
žesnio neišgalvoja. O Mizara 
„Laisvėje“ iš visų išvykusiųjų 
iš Amerikos j tą rojų, randa tik yų jr išnaudotojų“, 
tai vienui vieną Vadapalą, ku
ris prieš 30 melų išvyko iš Bos 
tono į Rusiją, o dabar gyvena 
Lietuvoje. Ir tas vienas, kaip 
matome, nepasiliko Rusijoje, 
o atsikėlė į Lietuvą. . . Dabai 
jis. . . mielai atsikeltų įr Į Bos 
toną, be,t... kaip peržengti ke- 
ležinę uždangą?

O, kaip „Laisvė“ rašo, „tū
li amerikiečiai lietuviai, drau
ge su Vadapalu nuvykę ton ša
lin, bėgo atgal“. Taip Mizara 
rašo „Laisvėje ’. Tai yra tei
sybė, ką Mi^aia šiuo atveju ra 
šo. Pats Mizara, žinoma, nei 
Rusijon, nei Lietuvon, nesiruo 
šia. Tiktai argi nepagalvoja 
Mizara ir jo „Laisvės' ‘ skaity
tojai. kad tie sugrįžusieji iš So 
■ lėtinio rojaus Amerikos lietu
viai tur būt bėgo ne nuo gero 
gyvenimo? . . .

Kriminalas ar geras darbas?
Labai įdomų reiškinį galima 

stebėti „Laisvėje „Vilny“ ir 
„Liaudies Balse ', kurie veikia 
sutartinai ir išvien.

Žmonėms yra įprasta klysti, 
bet kai komunistų ekspertas 
dr. Kaškiaučitis pakartotinai 
daio abortus ir į kapus varo 
jaunas moteris ir mergaites, 
pakartotinai nubaustas ir įspė
tas, tai jau ne klaida, bet tik
ras kriminalas.

Ir ką gi matome? Ir po to. 
šis kiiminalinis nusikaltėlis 
pakartotinai tuose laikraščiuo 
se garbinamas. Susidaro Įs
pūdis, kad ir tie laikraščiai yra 
kriminalo palaikytojai, bendri 
ninkai.

O, gal, ir pats Kaškiaųčius ir 
jį palaikantieji laikraščiai tei
sėtumą ir moialę visai kitaip 
supranta? Gal, pagal juos, nu

Tiesą sakant, praktiškai tai

3918 metus Lietuvą ir lietu* 
vius išnaudojo caro Rusija, o 
dabar išnaudoja Stalino Rusi- 
j i. Caro ponai buvo nemaži, 
Stalino gi ponai yra nepalygi 
namai didesni, piktesni išnau
dotojai ir, be to, dar gangste
riai — galvažudžiai.

Tokia yra tikrovė, kuriai 
„tūlas“ A. Bimba tikrai nenori 
pasiduoti.

„Turi būti suvaldomi“...
Taip smarkiai pasisako A. 

Bimba apie .jklierikalus“, ku
rie primušė Lietuvių Kalbos 
Vadovo redaktorių Barzduką, 
kad jis prie Clevelando lietu
vių bažnyčios dalino atšišiu® 
mus dėl lietuvių kalbos Įvem, 
ma lietuvių parapijos mokyklo
je.

A. Bimba čia pasirodė labai 
agresingas ir smarkus: „turi 
būti suvaldyti“. . .

O kai Amerikos valdžia so
vietinius gangsterius, kurie vi
siems Amerikos žmonėms kasa 
duobę, bando suvaldyti, tai 
Bimba protestuoja ir skundžia
si, vaiva.

Matai, Bimbai ir jo „progre 
šyviems“ tai reikia privilegijų.

Tuos Clevelando vietinių n« 
išmanėlių veiksmus prieš Barz 
dūką pasmerkė beveik visa 
spauda, , 
ras ė 
straipsnį, 
kas ir 
nors vieną išdaviką ar gangs- 
t nį būtų pasmerkęs? A. Bim
ba net kriminalistus užtarinė
ja ii šlovina. Kur gi tokie ašt
rūs Bimbos žodžiai kriminalis
tams? Mandrapypkis.

,LŽ” redaktorius pa- 
net juos smerkiantį 

O Bimba? Kur 
kada girdėjo, kad
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Čia noriu kalbėti apie libera 

lizino dvasią santykyje su mū
sų laikų idėjomis ir patyri
mais. Ar tik mes nepraranda
me tos dvasios ir, jei taip, tai 
kas gali atsitikti?

Pirma susipažinsime su libe 
ralizmo istorija, kaip ji vystėsi 
amžiuose. Gimęs mūsų Vaka
rų pasaulyje senovės Atėnuo
se V amžiuje prieš Kristų, libe 
ralizrnas buvo Graikijos šviesa 
ir vėliau spinduliavo Romai. 
Veiiau, įsivyraujant ortodoksi 
jai, jo dvasia buvo išnykusi ir 
beatsigavo tik Renesanso am
žiuje, pasiekė didelio klestėji
mo Šviečiamojoje gadynėje ir 
ubrendo XIX amžiuje, šian- 

\ en ortodoksija grįžta mark
sizmo ir komunizmo 
forma, ir liberalizmas, atrodo, 
vėl pradeda aptemti.

Pirmiausia, kas yra tas libe
ralizmas? Supratę jį, lengviau 
surasime atsakymą į šitokį 
klausimą.

1. Liberalizmas prasideda 
dvasios nuolankumu. Tik
rasis liberalas pripažįsta savo 
men tuną prieš visatos begaly
bę ir supranta, kiek maža jis 
tegali tikėtis realybės paslap
tims pažinti. Jis tiki, kad jo 
protas negali apimti tiesos ii 
kad ir didžiausieji išminčiai ga 
Lt kyšti ir pasiduoti iliuzijoms. 

<, Todėl jis niekuomet nepreten
duoja j visažiniškumą ar labai 
daug žinojimą. Jis. yra tikras, 
kad ir tai, ką jis žino ar tikisi 
žinąs, daugeliu atvejų yra klai
dinga. Tatai, žinoma, nereiš
kia, kad jis neturėtų įsitikini
mų. Jis turi savo idėjas ir jas 
atkakliai gina. Jis yra pasiry
žęs net mirti už tiesą, kokią jis 
ją mato. Bet jis nesididžiuoja 
e.avo opinijomis (nuomonėmis) 
ir nelaiko savo sprendimų ab
soliučiais (’galutiniais).

Visiškas priešingumas libe
ralizmui yra ortodoksija, tiesas 
paverčianti dogmomis. Orto
doksas neturi nuolankumo ži
nojimo ir tikėjimo dalykuose. 
Ką jis tiki, vadinasi, jis žino, ir 
ką jis žino, tai taip yra. Ta
čiau ir arogantiškiausias orto
doksas nėra absoliučiai tikrs ir 
nesiremia vien savo autoritetu. 
Todėl jis stengiasi pasiremti 
doktrinomis. Būdinga, jis su- 
shanda kokį žmogų, kuris vis

ką žino ir kuris surado abso
liučiąją tiesą. Tam ryškus pa
vyzdys yra Karolis Marksas, 
liūlio „Kapitalas1‘ milionams 
komunistų visame pasaulyje 
yra galutinis išminties žodis. 
Ką Marksas sako, tas jo išpa
žintojams yra neklaidinga ir 
galutina. „Kapitalo“ pusla
piai, esą, yra šventi, kaip Bib
lija. Komunistas yra tipingas 
n.ūsų laikų ortodoksas.

Aišku, liberalas negali turėti 
nieko bendro su tokia pažiūra, 
jis laiko netaktu tvirtinimą, 
kad koks žmogus, ar Marksas, 
ar Darvinas, ar Albertas Ein
šteinas, surado galutinę tiesos 
formuię.

2. Antrasis liberalizmo požy 
mis yra atviras protas. Žino
damas, kad jis nevisčą žino, li
beralas laiko savo protą atvirą, 
kad galėtų jieškoti, įsigyti nau 
jo /.mojimo. Kadangi visa, ką 
žmogus žino ir manosi žinąs, 
greičiausia gali būti netikslu 
aroa nepakankama, liberals yra 
visuomet pasiruošęs semtis 
naujų informacijų, kur tik jų 
rasdamas. Tiesa visą lakią kin 
ta, pavyzdžiui, chemija mūsų 
laikais. Mūsų mokyklos laikais 
buvo mokoma, kad visa medžią 
ga yra ištirpdoma į kokias sep 
tyniasdešimt keistų „elemen
tų'', susidedančių iš atomų. Vė 
imu buvo surasta, kad tie ato
mai, kurie ligi tol buvo laiko
mi galutiniais medžiagos vie
netais, taip pat skirstomi į fo
nus, korpuakulius, elektronus 
ir kitokias dalelytes. Pagaliau 
atomas buvo suskaldytas ir jo 
energija atpalaiduota. Moks
lo vadovėliai, prieš 50 metų lai 
k y lieji mokslo tiesos vadovė
liais, šiandien niekam nebetin 
ka. Įsivaizduokime, jei būtu
me tuomet užsidarę savo pro 
to kiaute, įsitikinę, kad tai, kas 
tuomet buvo laikoma, tiesa, pa 
si lieka nekintama tiesa, šian
dien mes būtume laikomi igno- 
rantais (neišmanėliais, tamsuo 
bais) ir prietarų skleidėjais.

3. Trečiasis liberalizmo po
žymis yra tolerancija (pakan
ta), kurios atviro proto žmo
gus turi laikytis santykyje su 
savo draugažmogiais. Libera
las pats visą laiką dairosi „dar 
daugiau šviesos ir tiesos“. Iš 
kur JŲ gausi» Jei ne iš kitų pro 

tų. Kas nors pažvelgė i seną 
idėją iš naujo požiūrio, kitam 
atėjo į galvą nauja idėja. Jie 
gali tureli tiesos, bet gali ir 
klysti. Pradžioje niekas neži
no. Tad, teisinga ar klaidinga, 
jam reikia leisti pasisakyti. Bet 
knis pasikėsinimas jį nutildyti 
ar nuslopinti yra pavojingas, 
nes gali tuo būdu dingti koks 
naujas tiesos aspektas (atžal- 
gumas). Tad mes turime tole
ruoti, pakęsti, (kiekvieną (ieš

erg i-oje
Širvintų rajone sunyko 

gyvulininlrysie
1950. XI. 2 d. „Tiesa" nuro 

du, kad nežiūrint visų užpiana- 
vimų ir gyvulių „pritvirtini
mų”, il-ostos okupacijos metu 
1945 — 1950 m. čia smarkiai 
sunykusi gyvulininkystė. iš 
esančių rajone Iii kolchozų. 
35 visiškai nelaiką galvijų; 45 
kolchozai netm. kiaulių tarmų- 
59-iųose kolenozuose- nesą 
avių, o 35 kolchozai neturį net 
gi paukščių. Daugelyje vietų 
nesiruošiama statyti tvartų. Ki 
tose vietose, kur esą šiek liek 
galvijų, jau daoa. jiems trūks
ta paša. j. Eiieje kolchozų pa
šarų surinkimas įvykdytas vos 
keliolika procentų, o ir tuos pa 
č’us pašarus baigia vogti kol- 
cilozininkai.

Darbininku vargas Pagelažių 
durpyne

Jau kelinti metai bolševikai 
visu smai kurnu eksploatuoja 
Pagelažių durpyną (Ukmergės 
ap.). Didžiulis lietuvių darbi
ninkų skaičius čia atiduotas 
maskoliškos administracijos ne 
malonei. Pati „Tiesa“ šaukia 
pagalbos šiems išnaudojamiems 
darbininkams, kurių šeiminin
kai šiuo metu nebėra „buržu
jai“. „T. ’’ nurodo faktus, kad 
Aklo ežero, Samanynės ir Ta
balų durpynų darbininkai visa
da valgą trik žalią ) neskanią 
duoną. Be to čia susirinkę 
„darbininkų išnaudotoja?" iš
grobsią jiems patikėtą liaudies 
turtą.

Ištįivojo lOO.O-JO
Utenos rajone iš kolonistų ir 

kantį tiesos, nes tai yra vienin
telis būdas tiesai surasti.

Bet tolerancija (pakantu
mus) yra tik viena pusė. To
leruoti — vadinasi laikytis pa 
šyviai, paliekant kitą žmogų 
sau, jam netru.dyu. Tikras 
iib<-rala-.> tuo dar nesitenkina. 
Jis pats skatina kitaip manan
tį, klausosi jo, studijuoja jo ke 
liamąsias idėjas, ypač jei jos 
yra priešingos jo idėjoms, jis 
skaito ne vien savo, bet ir savo

Lietuvoje
vielinių invalidų tarpo buvo su 
daryta kooperatinė gamybos 
artele „Frontininkas", kuriai 
vadovavo rusai. Artelės veik
la baigėsi negražiai. Apie tai 
„liesa" 1950. XI. 1 rašo:

„ištyrus buvo nustatyta, kad 
ai-Lutės darbuoto jų grupe: ar
teles pirrnnnnkas Kor.-.ūnovas, 
vyr. buhalteris K. Bileišis, bu
halteris V. Svidinskas, gamy-

vedėjas V. Jolkmas, tieki
mo agentas A. Gromovas ir ki
ti sistematingai grobstė' arte
lės lėšas, klastojo dokumentus 
bei kitaip piKtnaudžiavo savo 
tarybine padėtimi ir savo veiks 
rams panarė artelei nuostolių 
daugiau jtalp 100.000 rublių su 
mat . Karšuaowas pasislėpė.

Nenuimtas deriius
Li'SR žemės ūkio ministeri

jos agronomų grupė: A. Alek
sandravičius, J. Bausys, A. 
Čerchova, P. Kolcovas, A. Skii 
ka n- j. Steigimas 1950. XL 1 
d. „Tiesoje“ kolektyviniu pa- 
reiškimu prikaišioja okupuoto
sios Lietuvos .kolchozini n kam s,' 
kodėl šie daugelyje krašto vie
tų nenuėmė derliaus. Ypač at
silikę Kuršėnų, Linkuvos, Pa
svalio, Joniškėlio, Pagėgių, 
Skaudvilės, Vilkaviškio. Pane
munės rajonai; linų nenurovę 
Daugų, Naumiesčio, Kazlų Rū 
dos ir kiti rajonai. Bulvių ne- 
jukasę — Ukmergės, Vilkaviš
kio, Žiežmarių. Naumiesčio ra
jonai. Agronomai nurodo, kad 
jau lapkričio mėnuo, .taigi ir su 
šiais darbais reikią skubėti. . . 
Čia pat jie duoda agronomiš
kus pamokymus, kaip šiuo me
tu riekia javus džiovint:.

oponento (Antrosios pusės) 
spaudą, lankosi jų susirinki
muose, klausosi be skirtumo ra 
dijo, ypač tų nuomonių, kurios 
yru priešingos jam. Jahn Stu
art Mill savo veikale „Apie 
i aiivę“ sako: „Jei kuri nuo 
rnonė yra priverčiama tylėti, — 
tau kas begalėtų pasakyti, kad 
ta opinija buvo teisinga. . . ir, 
nors nutildytoji nuomonė ga
lėjo būti l«daida, ji gali turėti, 
n labai dažnai taip yra, dale
lę tiesos; ir kadangi vyraujan-
ii nuomonė apie kurį nors da 
lyką retai arba niekuomet nėra 
visiškoji tiesa, tad tik per skir
tingų nuomonių susidūrimą ga 
lt būti pateikta trokštamoji tie 
sos dalis“.

Visiškai skirtinga yra orto 
dūkso pažiūra, kuri savo pačia 
prigimtimi yra nptolerantinga 
(nepąkantri) ir represyvi (at- 
žangi). Mat, ortodoksas turi 
tiesą — jokios abejonės! — ko. 
ri negali būti, ginčijama ir jau 
jokiu būdu nepaneigiama. Pa
vyzdžiui, komunistų partija tu 
ri savo tiesą, pilną tiesą, nekin 
tarną ir neklaidingą tiesą. Tad 
jei koks pilietis nesutinka su jo 
partijos dogma, jis yra Ądavi- 
kas, siekiąs nuversti valdžią, 
't odėl Rusijoje tegali būti vie
na partija, visa spauda turi būti 
valdžios organai ir kiekvienas 
turi laikytis partijos linijos, 
ypač kai ji keičiasi. Jūs turite 
tikėti, kas jums įsakyta tikėti, 
priešinga: — turi būti likvi
duoti.

4. Ketvirtasis liberalizmo po 
žymis — laisvė. Laisvė tai to
limiausias tolerancijos išplėti
mas pozityvia (teigiamąją) 
linkme. Liberalas tiki laisve be 
jokių suvaržymų ar skirtumų, 
jis gins ir toĮcius, kurių idėjos 
atrodytų fantastiškos; jis gins 
kalbos laisvę net tų, kurių idė
jos gali būti kenksmingos vi
suomenės gerovei; jis kovoja 
dėi laisvės net tų, kurie pa
tys netiki laisve — komunis
tų, kurie laisvas krašto įs
taigas naudoja tik tam, kad jas 
pačias sunaikintų, kurie ki
tiems neigia tas laisves, kurio
mis patys naudojasi. Tai ko
munistai. Mat, laisvė yra abso 
liūtį, visuotinė. Ji turi būti tai 
koma visur arba niekur. Nie

kas mūsų negali būti laisvas, 
jei ne visi laisvi. Atimti laisvę 
blogiesiems žmonėms, — vąui -ę 
naši, tuo patim įstatyti pato- 
jūn gerųjų žmonių laisvę. Čia 
paminėtinas garsusis Oliver 
Wendell Holmes, Amerikos 
aukščiausiojo teismo teisėjo, 
posakis: „Jei yra bet koks 
konstilocijos principas, kuris 
įsakmiausiai yra taikytinas lab 
jau už kitus, tai yra laisvosios 
minties principas — ne minties . 
laisvės tiems, kurie sutinka su 
mumis, bet minties laisvės 
tiems, kurių mes neapkenčia- t 
me".

visa tai ws;-^rantama orto 
doksui. -Bandyk jam tai išaiš
kinti, — jis net nepajėgs su
prasti. Ortodoksas turi savo 
dogmą, kuri jam atstoja tiesą. 
Ta tiesos dogma jam yra tik
riausia b-e jokio klausimo ir 
brangiausia, kaip deimantų dė
žutė. Ją reikia ginti nuo neti
kėlių, kaip deimantų dėžutę 
nuo vagių. Greičiausias ir tik 
riaiisias apgynimo būdas yra 
represija (spaudimas). Tokį 
netikėlį kišk i kalėjimą ir už
mušk ji, — tai lygu, kaip jo 
deimantų dėžutės vagį. Bet li
beralas vis tai lai^o klaidinga, 
nes tiesa nėra rastoji braitgeny 
bė, ji yra jieškomojį brangeny
bė.

Jėzus yra idealaus liberalo 
pavyzdys, kuris lygina dan 
gaus viešpatystę su kviečių lau 
ku. kuriame priešas buvo sėjęs •• 
kūkalių tarp kviečių. Paikas 
tarnas pasiūlė kakalius išrau
ti ir sumesti į ugnį. Tačiau šei 
mininkas atsaįkė „Ne f“, nes, be 
raudami kūkalius, jūs su jais 
išrausite ir kviečių. Tegul ir 
vieni ir kiti auga kartu iki pjū
ties meto“. Liberalo požiūriu, 
tai yra pasitikėjimas tiesa, ly
giai kaip tas biblijinis ūkinin
kas pasitikėjo savo kviečiais. 
Tegul tiesa ir klaida „auga kai 
tu“, ir tiesa ims viršų. John 
Mil ton savo Areopagetica Ši
taip išreiškia tą tveriančią fra
zę: „Tad tegul Tiesa eina j ko
vą: mes pakenktume, jei spaus 
darni ir drausdami, abejotum* 
jos jėga. Tegul Tiesa ir Melas 
persiima. Niekas nežino atve- 
jo, kur Tiesa pralaimėtų lais
vose ir atvirose imtynėse".

Bus daugiau.

Kaip Kanadoje kūrėsi 
lietuviai 

KANADOJE
puiki šeimininke. Žiemai jau 
buvo pasiruošusi visą kirbinę 
„keniįkų“ — persikų (gaila, 
vieną p. Žemaitienės man pa
žadėtą, užmiršau pasiimti. . .), 
burokėlių, agurkėlių, pamido- 
rų, kriaušių, slyvų, vyšnių ir ki 
tokių Dievo dovanų. P. Žemai 
tienė, rodydama tūlus jų, man 
paaiškino, kad jie esą stovi jau 
'kelis melus ir, užvekuoti, gra
žiausi laikosi. Prisiminės ir 
man Lietuvoje mūsų daromos 
uogų ir vaisių atsargos. Ypač 
malonios ir naudingos bruknių 
su slyvomis, spanguolėmis, 
kriaušėmis ir obuoliais viriniai, 
labai tinką su mėsos patieka 
lais. . .

Aprodžiusi savo sandėlius. 
p. Žemaitienė svečių kambary 
rodė foto. Be kitų, radau čia 
plačiai save Amerikoje išpopu
liarinusio kun. dr. J. Prunskio 
atvaizdą (Nur einu, aš visur 
randu jo atvaizdų). Su juo 
Kaune gana dažnai susitikdavo 
me. Amerika, pasirodo, kei
čia žmonių nuomones. . . 
Gal ne veltui Lietuvoje buvo 
įsigalėjusi nuomnoė, ,k,ad „Ame 
rika gadina žmones”. . . Ypač 
stiprių ta prasme sugestijų su
kėlė Miko Petrausko ir ypač 
Vaičkaus pakitimas Ameriko
je. Bet. . . čia kita atmosfera it 
ją, atmosferą, gal, reikia su
prasti ir vertinti tokią, kokia ji 
yra.

Mums besišnekant ir prisi
menant bendrus pažįstamus, 
sugrįžo iš darbo ir p. Žemaitis.

Nors mano uždavinys buvo 
labai konkretus ir trumpas, 
bei p. Žemaičiui reikėjo atsi
gauti po darbo ir pasistiprinti.

PUSĖ AMŽIAUS
13.
Montrealy, miiioniniame 

mieste, kuris užima apie 400 
kvadr. mylių plotą, susisie 
kūnas, geras susisiekimas, ne
lengva sutvarkyti. Ir JVlontre- 
alis, deja, vis dėlto gero susisie 
kimo neturi. Todėl, kai kyla 
ūmesnę meisto dali. . . susida
rei; alas pasiekti kokią nors to
to jau problema, ypač jeigu ne
turi savo „karo". Dažnu atve
ju esti vieta pasiekiama per ke 
lio.bka minučių, o kelionei rei
kia skilti pusvalandį ir valan
dą Todėl visai nenuostabu, 
kad tautiečiai, gyveną skirtin- 
gpse miesto dalyse, nesimato 
išimtimis metų. Visi gyvena 
Montrealy, o vienas su kitu 
santykiauja, lyg vienas gyven
tų Kanadoje, o kitas Lietuvoje.

Todėl, kai ir man kilo reika
las aplankyti vienus vyriausių
jų Montrealio lietuvių— ponus 
Marijoną Kvietkauskaitę ir Juo 
zą Žemaičius, teko jau iš anks
to ruoštis, nors gyvename, ga 
liną sakyti, kaimynystėje.

Bet man pasitaikė geras 
„čepčius“ — atvyko pp. JušĮce 
vičiai ir sutiko mane savo ve
žimu pavėžėti ligi pat pp. Že
maičių, gyvenančių Ville Emar- 
de. Pasirodė, kad p. J. Juške
vičius gražiausiai pp. Žemiačių 
gyvenamąją vietą žino, ir ma
ne išlaipino prie pat jų namų: 
Springland 1948 nr.

P. Žemaitienė manęs jau lau 
kė, nes buvome susitarę. Bet 
p. žemaičio dar nebuvo sugrį
žusio iš darbo. P. Žiemaitienė, 
naudodamasi laisva valanda, 
aprodė man savo namus ir na

mų ūkį. Ji, pasirodo,

siruošusi. „Svečias — neval- 
ninkas", sako patarlė. Negi 
priešinsiu s, kai ypač nuošir
džiai prašoma ir mielai, tikru 
lietuvišku vaišingumu, vaišina
ma, — lodei teko vaišintis.

Netrukus pasirodė ir vyres
nysis pp. Žemaičių sūnus, ku
ris tėvams priminė „Stara“. Pa 
sirodė, kad pp. Žemaičių esa
ma sukaktuvininkų ir nepapras 
tų sukaktuvininkų. Tokių su
kaktuvių, kekių jie susilaukė, 
nedaugeliui tenka laimė susi
laukti. Jie susilaukė auksinių 
vedybinių sukaktuvių. Jau 50 
metų kai yra vedę. P. Žemai
tienė už p. Žemaitį yra keliais 
metais vyresnė. Bet abu svei
ki, linksmi ir darbingi. P. Že
maitis atrodo jaunesnis už dau 
gelį jaunuolių. Jis nei plikas, 
nei net nežilas. Ružavas, skais 
tus ir jaunas, nors jau yra su- 

_ laukęs /2 metų amžiaus (gi-
esantiP. Žemaitienė tam jau buvo pa męs 18 78 m.). Abu yra kilę iš

MARIJONA IR JUOZAS žEmAlč.-a.

vieno Zaveckų kaimo, Pilviškių 
vai., Vilkaviškio apskrities.

■— 1900 metų spalio 1 dieną 
susituokėme, o spalio 3 dieną 
jau išvykome į Angliją ir ne
trukus buvome jau Londone, 
kame gyveno vyro brolis Vin
cas Žemaitis ir mano broliai 
Juozas ir Simonas Kvietkaus- 
kai, — prisimena p. Žemaitie
nė.

Gyvinimu Anglijoje nebuvo 
patenkinti. Pradžioje ypač 
buvę nelengva: vėliau, įsigyve
nus, buvę geriau, bet vis dėlto 
geresnių darbų ne anglams sun 
ku buvę gauti. O iš Kanados 
plaukė žinios, kad galima ge
riau įsikurti. P. Žemaičio bro
lis — Vincas Žemaitis — anks 
Čiau išvyko į Kanadą ir juos 
šaukėsi pas save.

-— Kada atvykote Kanadon? 
— teiraujuosi.

— 1904 m. gegužes men. 4 
dieną mes abudu, brolis Simo-

a ;as Kvietkauskas ir pusbrolis 
I Julius Balsys jau buvome Ka- 
'l.iadoje. Montrealy apsistojo- 
Tinę ir Montrealy lig šiol gyve 

■name, greit bus jau 50 metų,— 
įimtai ir neskubėdamas pasako 
ja p. Žemaitis. O man, tirian
čiam šią fenomenalią porą, ma
nosi, kad labai gali būti, jog to 
kia rimtis, toks neįikubėjimas. 
kuris juk veikia nepaprastai su 
dėtingą žmogaus organizmo 
mašiną, leido šiai porai susi- 
iaukti gražaus amžiaus ir tik
rai retų vedybinių sukaktuvių.

P. Juozas Žemaitis įsikūrė 
vieną iš didelės savo kolekcijos 
pypkę ir lėtai papsėdamas, pa 
lengva leisdamas dūmą, tęsė 
prisiminimus.

— Montrealy radome tiktai 
kelias lietuvių šeimas:

1. Veenkūnų šeimą—jie abu 
ir dvi dukterys. Atvykę i Mont 
lealį, buvome nukreipti pas šią 
šeimą, nes pas Venckūnus gy 
veno brolis Vincas Žemaitis. 
Pasirodė, kad jo prieš 1 gegu
žės jau būta iš'sikėlusio kitur.

2. Degučio šeima — jie abu 
ir sūnus. Degučiai buvo atsi
kėlę į Montreal} iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių. Vėliau 
jie persikėlė gyventi į Toron
tą ir Degutis ten; mirė, o kur 
dabar yra p. Degutienė ir jų 
sūnus, nežinau.

3. Valenčiūnas Juozas, at
vykęs iš Anglijos, buvo vedęs 
ir turėjo du sūnus ir ? dukte
ris. Visi vaikai gyvena Montn- 
aly. Dikterys yra ištekėjusios 
už prancūzų, gal viena kita dar 
netekėjusios.

4. Kukys Jonas. 
Anglijos Londono 
tais, buvo nevedęs.
sikėlė j JAV’. Waterbury ir 
ten prieš 7-netą metų mirė.

5. Zigmantas Antanas, 1903 
metais atvykęs iš Anglijos ve
dęs, turėjo du sūnus ir vieną 
dukterį; žmona šiemet mirė, o 
jis dar gyvena (Mosastreet).

atvykęs iš 
1903 me- 

Vėliau per

bet jau senas žmogus; dabar 
sergąs.

6. Jonikai — Jurgis, Anta
nas, Agota n Petronėle, atvy
kę per Angliją. Tiktai Petro
nėlė buvo ištekėjusi už Kel- 
niinsko. Jų sūnus vedęs pran
cūzę, dabar yra strytkario drei 
veris (vadovas), važinėja St. 
Lawrence Blvrd ir kalba lietu
viškai.

7. Bąlsevičė Juozas, atvykęs 
iš Anglijos Londono, jau mi
ręs. Buvo vedęs.

8. Žemaitis Vincas, atvykęs 
iš Londono, tada singdys, vė
liau vedęs Ievą ir turi sūnų ir 
dukterį, kuri ištekėjusi už 
prancūzo. Visi čia suminėtieji 
buvo atvykę 1903 metais.

— Man įdomu, ar tikrai tik 
tai čia suminėtieji buvo ir dau 
giau tikrai nebuvo? — primyg 
tinai teiraujuosi, nes turiu tiks 
)ą nustatyti pirmuosius atvyko 
sius.

— Taip. Tįkrai! — teigia p. 
Žemaitis ir aiškina: — Lietu
vių buvo nedaug ir jie vienas' 
kitą labai gerai žinojo ir paži
nojo. Retkarčiais susitikdavo. 
Visi susieidavo. Bet sunkus 
būdavo išsiskyrimas. Išsiskir
dami. jie neatsibučiuodavo ir 
apsiverkdavo. Suprantama — 
be tėvynės, be giminių, be drau 
g:;, pažįstamų. . . Išblaškyt? 
tarp svetimųjų, su kuriais net 
susikalbėti neįmanoma, Ikaip 
reikiant.

— Kaip Kanadoje kūrėtės?
— Sunku buvo gauti hutą. 

Visus metus gyvenome su bro
liu. Prancūzai kurių buvo dau 
giausia, neduodavo butų. Da
bar tai ir prancūzai geriau 
mėgsta lietuvius nuomininkus, 
nes lietuviai gerbiu moka nuo 
mus už butus.

— O gal žinote, kas čia iš 
lietuvių yra atvykęs pirmasis?

—• Ne. žinome tiktai tuos, 
kiniuos radome atvykę i Kana
dą.

Bus daugiau.
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Alfred B. Nob ei ir jo
RA£0 DR. G.

William Faulkner yra grynai 
■dailiosios literatūros atstovas, 
gimęs New Albany (Mississip
pi), 1897 metais. Faulkner’io 
protėvių tarpe būta auĮkštų 
valstybininkų, generolų, vie

no netgi rašytojo, išgarsėjusio 
savo populiariu romanu The 
white rose of Memphis — dvel 
ki inčiu galantiškąja senovės di 
dybe, liaunomis damomis, 
grakščiais kavalieriais ir melan 
cholija perpildytais momentais. 
Tačiau šios aristokratiškos šei
mos palikuoniui — W. Faulk- 
ner'iui — jau teko gimti gana 
skurdžiose sąlygose, ir ilgą lai
ką tenkintis eilinio žmogaus 
buitųn.

Dar vaiku būdamas W.
Faulkner išsikelia gyventi į 
Oxford (Mississippi). Šis mies
tas visiems laikams tampa jo 
'nuolatine gyvenamąja vieta 
'.Faulkner io kelionės svetur — 
palyginamai negausios ir trum
palaikės.

Baigęs aukštesniąją mokyk
lą, Faulkner lanko universite
tą dvejus metus. Po to — įsto 
ja į kariuomenę (Canadian Fly 
ing Corps) ir su Britų Royal 
Ail Force daliniais išsiunčia 
mas kariauti į Prancūziją. Ka
ro metu, krisdamas sykį iš lėk
tuvo smarkiai susižeidžia. Po 
taikos sutarties grįžta namo lei 
tenanto laipsny. Aplaųkęs Ox 
lordą, dar kartą vyksta Euro
pon turizmo tikslais. Grįžęs 
po keleto mėnesių, vėl studi
juoja universitete, rašo pasto
ralines poemas, kurias išleidžia 
J.924 metais The marble Faun 
vardu. Po to, išvyksta į New- 
Orlean'ą. Ten dirba žurnalis
tinį darbą, parašo romaną The 
Soldiers Pay (1926) apie mirs 
tančio kareivio grįžimą namo, 
ir satyrą Mosquitoes (1927). 
Tuo pat metu jis susidraugau- 
na su mistiku ir simbolistu 
Sherwood Anderson, kurio įta
ka W. Faulįkner’io kūryboj 
stipriai reiškės kaip siužeto, 
taip ir stiliaus atžvilgiu. Paga 
liau, 1928 metais W. Faulkner 
galutinai grįžta į Oxfordą, kur 
iki šiol gyvena ir rašo, šio ra
šytojo gyvenimas ramus ir pa
prastas; jam svetimas didmies
čių tempas. Ypač nemėgsta

premijų laurratai
I. ŽIDONYTĖ.
Xew-York o. Visas jo gyveni
mas ir kūryba rišasi su plačiai 
siais Mississippi slėniais, ir juo 
se gyvenančiais žmonėmis.

Grįžęs Oxfordan, W. Faulk 
nėr parašo romaną Sartoris 

(1929). Šiame veikale, pana
šiai (kaip Thomas Mann, kuris 

aprašinėjo Buddenbrooks kil
mingos šeimos nykimą per ke
turias generacijas, taip ir W. 
Faulkner imasi piešti senųjų 
Amerikos Pietų aristokratijos 
materialinį bei dvasinį smuki
mą. Šiuo savo veikalu, kuria
me, kai kurių kritikų nuomo
ne, užtinkama autoriaus auto
biografinių bruožų, W. Faulk
ner pradeda seriją romanų bei 
novelių, kuriuose nagrinėja
Jafferson'o * (Mississippi) mie 
sto istoriją, Compson ir Sarto
ris šeimų nykimą, sutampantį 
su Snopes'ų šeimos kilimu. 
Faulkner'io Snopes'ai yra nau 
joji „kultūra“, nauja civilizaci
ja, kurią atneša bedvasiai biz
nieriai, neskrupulingi turčiai, 
pinigo vergai vaizbūnai. Ga
lantiškos visuomenės degene-
racija W. Faulkner'io kūrybo
je vyksta per tris kartas, nuo 
Civilinio karo laikų, ir jo atneš 
tų vilčių, entuziazmo, iki po 
Pirmojo Pasaulinio karo nuo- 
vylos.

W. Faulkner — ne vieninte
lis Amerikos rašytojas, kurs tą 
nuovylą skaudžiai išgyvena.
Tai, ką prancūzų intelektualai 
išgyveno 19-tojo šimtm. pabai
goj (mal du fin de siecle), tuo 
pačiu Amerikos rašytojai sie
lojasi šiame šimtmety. Jie visi 
nekenčia juos supančio pasau
lio, tos „piniginės visuomenės“, 
trokšta grįžti į save, dvasios 
gelmėse jieškoti užsimiršimo, 
naujų pasaulių pažinimo. To
kia būdu dažnai dideli talentai 
tesukuria nusivylimo, nerimo 
ir nichilizmo liūliuojamą litera
tūrą.. Nepasitenkinimas būtimi 
lydi T. S. Eliot, Dos Passos, 
Hemingway, Sinclair Louis, 
Fitzgerald, Henry Miller ir ' 
kitus Įžymiuosius Amerikos ra 
šytojus. Faulkner yra vienas 
iš jų.

Per 26-rius savo kūrybinio 
laikotarpio metus W. Faulk
ner yra parašęs daug poemų,

Siuva Janauskait'e
VAKARAS

RUDENS vakaras sutemas pažeria, 
Rudens vėjas kaštanų lapus. 
Rūsčios bangos nerimstančio ežero 
Mūsų vasaros sapną užsups. 
Mūsų vasaros sapną ir nerimą, 
Kurį įdiegiau tavo širdin, 
Kad taip visą klajoklio gyvenimą 
Tu sekiotum mane įkandin. . .
O dabar — lauk ateinant saulėtekio, 
Be manęs lauk rytojaus šviesos.
Nei tavim, nei savim aš nebetikiu 
Ir širdy tik vienatvę nešuos.
Tad ir tu nejieškok rudens rėmuose 
Mūsų laimės paveikslo gražaus: 
Aš jau vakar esu jį išėmusi 
Ir netyčia šiandien sudaužiau — 
Ir apsvaigus nuo ežero ūžesio 
Aš per vakaro miglą brendu 
Vieniša ir be laiko palūžusi 
Nuo sunkiųjų būties valandų. . .

AUšRA
SKAMBĖDAMA šviesos spinduliais 
Tu palieti pilnas sapnų 
Pavargusio žmogaus akis.
Ir meldžiasi žmogus pabudęs, 
Kad nesijuoks piktu džiaugsmu, 
Kad nesijuoks iš jo naktis. . .

PERSPĖJIMAS
VARDU nešauk manęs: ant kelio 
Yra per daug gerų žmonių, 
Kurie žinoti dar negali 
Kaip ašen gyvenu.
Ir nemojuok šviesiom skarelėm 
Svajonių, laimės ir vilčių.
Lai niekas nežinos ant kelio 
Kaip laukiama esu. . .

ŠIĄ naktį uždegu žvakes. Lai tamsą 
Užmuš ugnies liepsna ir šviesoje 
Širdim ramiausiai atsiremsiu 
Į valandas ir ją.
Atėjusią gerom akim ir žvilgsniais 
Nakty jieškoti vienišo žmogaus, 
Kuris dažnai taip pasiilgsta 
Ko nors tikrai džiugaus . . .

romanų ir novelių. Pagrindi
niais ir stipriausiais jo veika
lais yra laikomi The marble 
Faun (1924), The Sound and 
the Fury (1929), The Light in 
August (1932), Absalom, Ab
salom! (1936), The wild 
Palms (1939).

»>iuose veikaluose daugumo
je nagrinėjama jau minėtų Jef- 
ferson’o šeimų, ir kitų to mies 
to gyventojų istorijos. Veika
lų kompozicija sudėtinga. Sti 

liūs be galo judrus, kartais ne
aiškus, hermetiškas, net ezote- 
i iškas, kartais gi visiškai re
alistinis, priklausomai nuo ra
šytojo nagrinėjamos temos ar 
siužeto. Temos gi įvairios ir 
gausios. Vaikystės audringi 
pergyvenimai nekaltybei susi
duriant su nedorybe. Šį komp 
likuotą jausmą pergyvena 
Compson ų sūnus Quintiru 
kurs myli savo seserį Caddy. 

Bus daugiau.

rultūria/b>kroa/ika
išleisti c. sasnausko koriniai

Muzikologui prof. J. Žilevi
čiui suredagavus, kun. L. Voi- 
siekauskas išleido didelį komp. 
Česlovo Sasnausko kompozici
jų rinkinį. Didelė 135 pusla
pių, gerame popiery gaidų kny 
ga apima šiuos mūsų žymiojo 
kompozitoriaus Įkūrimus: 1. 
„Kur bėga šjpšupė“ — miš
riems baisams a capella. 2.Him 
nas „Jau slavai sukilo“ — vie
nam balsui, — fortepionui pri- 
taikaint; tas pat nimnas miš 
rietns balsams su simfoniniu or 
kestru; tas pat himnas vyrų 
chorui, fortepijonui pritariant; 
3. „Užmigo žemė-* — vienam 
baisui su fortepijonui, ta pati 
daina mišriems balsams a ca- 
peila; 4. „Skubėk prie kry

žiaus * — vienam balsui, forte
pijonui arba vargonams ir smui 
kui priatnant; 5. „Siuntė mane 
motinėlė" — liaudies daina 
mišriems balsams a capella; 6. 
„Karveleli“ — mišriems bal
sams, solo ir fotepijonui; 7. 
„Tu mano motinėle“ — sopra
nui ir altui solo, fortepijonui 
pritariant; 8. „Lėk, sakalėli“ 
— mišriems balsams a capella; 
9. „Vyrai“ — kantata dramat. 
tenorui, vyrų chorui ir miš
riems balsams, fortepijonui pri 
taiiant; 10. „Requiem“ — ge
dulingos mišios mišriems bal
sams, solistams, vargonais pri 
tariant. 11. „O saliutaris Hos- 
tia” ir „Tantum ergo“ — miš
riems balsams a capella; 12. 
„Ad multos annos“ — miš
riems balsams su vargonais
13. „Malda už tėvynę“ ir „Ma 

rijos giesmė* ’ — abi galima gic 
doti vienu, dviem arba mišriais 
baisais, vargonais pritariant;
14. Blaivininkų himnas — miš
riems balsams, fortepijonui ar
ba dūdų orkestrui pritariant;
15. Ateitininkų himnas — miš 
riems baisams a capella.

Kai lietuviškų gaidų dabar 
yra didelis badas, šis leidinys 
yra didelis įnašas mūsų muzi
kams, dainininkams, vargoni
ninkams ir bendrai didelis kul
tūrinis įnašas, už ką leidėją ir 
redaktorių reikia didžiai pagir 
ti. Čia sąmoningai duotas vi
sas leidinio sąrašas, kad visi, 
kas tuo domisi, galėtų pilnai su 

siorientūoti. Leidinio kaina, 
žiūrint jo dydžio bei apimties, 
visai nedidelė — $ 3,50. Lei
dinį, kuris viršelyje turi pava
dinimą — LIETUVIŠKA MU
ZIKA — Requiem ir įrita, 1869 
— 1916, Česlovas Sasnauskas 
(1950. U. S. A.), — galima įsi
gyti iš redaktoriaus šiuo adre
su: Mr. J. Žilevičius, 166 Park 
Place, Elizabeth 1, N. J., USA.

DIRBA SAVO SPECIALY
BĖJE

Daugelis lietuvaičių gailes
tingųjų seserų Kanadoje pri
imtos į ligonines pagal savo 
specialybę. Vienos jų atlieka 
stažą ir laikys egzaminus. Tie
sa, jos gaiėtų ir toliau dirbti ne 
laikydamos egzaminų, bet to
kiu atveju yra mazegnis atlygi
nimas, todėl visos jos ruošiasi 
egzaminams. Kaikurios jau iš 
laikė. Šiuo metu Montrealio U 
goninėse dirba gailestingosio
mis seserimis: p. Josiukienė, p. 
Aukudavičienė, p. Lasienė, p. 
Dras^dnienė, p. Neigytė, p. Ju- 
raitytė ir p. Virbickienė. To
ronte L. Bieliauskaitė ir kt.

KASIULIS JAV SPAUDOJE
Paskutinis populiaraus žur

nalo „Times“ numeris paskyrė 
gražią vietą lietuvio dailininko 
Kasiulio kūrybai. Straipsnis 
papuoštas dail. Kasiulio kūri
mų reprodukcijomis.

VERSLĄ DERINA SU 
MENU

Glazgovo lietuvių choro ve
dėja Joana Serafinaitė, Škoti
joje gimusi ir augusi lietuvai
tė, yra gabi chorvedė ir muzi
kė. Ji vargoninikauja lietuvių 
parapijos bažnyčioje ir veda 
chorą. Bet drauge ji yra gabi 
ir prekybininkė: veda gerą dra 
bužių prekybos biznį. Ir, be to, 
dar nesigaili darbo ir lėšų Lie
tuvos reikalams — yra uoli 
i&kotijos lietuvių Tautos Foa- 
do rėmėja ir veikli darbuotoja*

— Amerikiečių kalbininkų 
žurnalas „Language“ (adre
sas: Waverly Press, Inc. Balti
more 2, Md., USA) dažnai ra
šo apie lietuvių kalbą ir deda 
lietuvių kalba citatų.

Charlio BIVONIO
Kamera

X LIUDAS DOVYDĖNAS
♦ • 9

Charlio Bivonio antroji žmona Jadvyga nutarė dar vie
ną dieną atidėti vyro laidotuves, nes atvyko ekskursija vyrų 
ir moterų iš miesto, kur Charhs iš saliūno šlavėjo išaugo į 
ttal'ūno ir mėsinės savininką.

Jadvyga tikėjosi, kad iš gimtojo Charlio miesto ateis 
į. ’aidotuvių koplyčią, Auksiniai Vartai, jaunystės draugų, 
atiduoti paskutinę pagarbą netikėtai mirusiam pačių pelnin
giausiu dienų kelyje.

Auksinių Vartų laidojimo įstaigos koplyčioje, gelsvos 
rudens popietes metu, tylomis susirinko mirusiojo giminės, 
labai tyliai susėdu ant minkštų sėdynių, tarsi bijodami pabu
dinti Charlį, popietės miegui užsnūdusį, kuris, gražiai nu
siustas, apkarpytus ūsus papūtęs, gulėjo ant tamsiai raudo
no aksomo, tarp palmių ii- sidabrinių eglučių.

Didi, iškilminga valanda užsiaubė, kai prislopintu, pa
tai!'aujančiu baisu prabilo kunigas, tam reikalui iškviestas, 
už tam reikalui atitinkamą atlyginimą.

Koplyčios vargonai, tyliai gaudę „Avė Maria“, sustojo 
'kurigui įpusėjus kalbą, kuri maždaug taip liejosi... „jisai į 
’tnus vieži iš savo mirties patalo laimėjęs, patenkintas kelyje 
i brangaus Dievo Karaliją, nes, garbingai užpildęs gyvenimą 
Nuopelnų žiedais, pasiekė vagių neišvagiančius, laiko nesu- 
irūčdnančius atpildo turtus“.

Jaunas, aukštas geltonplaukis kunigas apsilaižė lūpas ir 
pakėlė balsą, — pamokslas artėjo prie pabaigos. Dvidešimt 
keturios vaškinės žvakės, ant paaukštinimo, įtikinančiai gu
linčio Charlio veidą apliejo virpančia šviesa, ir, atrodė, kad 
(yen gvli ne miręs, bet po nusisekusio biznio, paauksuotam 
$»Tabe šypsos saiiūno savininkas Charlis Bivonis, lengvai su- 
®įėręs stambius pirštus.

Gale kojų ir galugalvyje sėdėjo Charlio trys dukterys 
isu savo vyrais, antroji žmona sėdėjo prie šalies, kuri atrodė 
jaunesnė už Charlio dukteris. Keli artimieji profesijos drau 
gai saliūninuikai, atlašūs sėdėjo, apdraudimo agentas, labąi 
plačiu v“idu, atkakliai stebėjo mirusiojo užmerktas akis.

„Greit stosis veloinis Charlis amžinojo teisingumo švie
soje, ir jarn bus ten dieviškojo atlaidumo gana, nes gražus, 
garbingas gyvenimas gaus teisingą atpildą *. — baigė pa
mokslą liaunas kunigas ir pasisiūbuodamas priėjo pre Chat 
>.io giminių ir užtikrintai spaudė rankas, pilnas įsitikinimo 
gražiai pakalbėjęs, te;singai įvertinęs velonį. Po to ir jis 
atsisėdo, saulėtos popietės dirbtinos rimties valandoje.

Gyvieji tyliai šnekučiavo, girdėjo žvaįkių kvapus sprag
sėjimas, ir tai buvo taip iškilminga, jauku, net verkti būtų 
netaiklu.

Laidotuvių direktoriaus užvesti, tyliai ėmė gausti au
tomatiški vargonai.

Ir tuo metu netikėtai trankiai atsivėrė šoninės durys, ku
riose pasirodė žemas, sulinkęs, žilaplaukis, bet labai judrus, 
senukas. Judrus ne pagal savo amžių, dažnai mirksinčiom 
akim, jis žvalgėsi ir pratinosi prie koplyčios šviesos.

Senukas pasveikino velionio gerbėjus įžuliu ir trumpu 
galvos linktelėjimu, priėjęs prie žalio kilimo, vedančio į di
džiąsias duris, ūmai sustojo. Jo rankose lazda virpėjo, ką 
pastebėjusi velionio dukra Lucija seseriai pašnabždėjo, Tai 
bene bus Domininko Pietelli.

— Ar čia gult misteris Charlis Bivonis? — senukas pa
klausė, parodydamas lazda į velionį.

— Charlis, taigi, Bivonis, — patvirtino antroji velionio 
žmona.

Išgirdęs atsaką, seukas lyg susvyravo, bet po trumpos 
akimirkos iškėlė lazdą, lyg kokį blogą kardą, virste nuvirto 
kelis žingsnius, skyrusius jį nuo velionio, ir visa jėga du kar
tus nuleido lazdą žemiau sunertų rankų, — j velionio pilvą.

Garsiai puptelėjo, matyt, tuščias velionio vidus, o po to 
senukas apsisuko ir taręs „Šit ir kvit* , beveik pasišokėdamas 
išskubėjo savo trumpom rankom užtrenkęs jo paties įeinant 
paliktas, praviras duris.

lai Įvyko taip staigiai, taip netikėtai, tarsi kokio keisto 
paukščio įsjkridimas, kad velionio giminės nespėjo susigriebti 
ką nors daryti.

Vargonai grojo kaip niekur nieko.

Tas smulkus ir vikrus senukas, Dominico Pietalli, jau 
trečia diena sėdėjo kalėjime vienas, gana erdviame kambaryje. 
Ir štai, šindien, atvedė augalotą, juodaplaukį vyrą, labai didelį 
ir žvairą.

Seniukas, kaip ištroškęs prie vandens puolėsi prie atėju
siojo ir ėmėsi pasakoti, klausinėti.

Atėjo metas pasisakyti, kodėl jis čia jau trečia diena.
— Juokinga žmogui pasakyti, juokinga. Aš tamstai tu

riu pasakyti, kad užeina toki proto siūbavimai, kaip koks vie
sulas, nuverčia protingiausiai pastatytą trobą, paukščio lizdą 
su išsižiojusiais vaikučiais. Viesulas audringas, piktas viesu
las, viską dulkėse. . .

— Trumpiau kalbėk, aš neturiu laiko klausytis, — nepa
keldamas galvos, sukriokė milžinas.

— Atsiprašau tamsta, jūs kiek laiko nuteistas, nekaltai 
čia, turėsit buvoti?

Vyras mostelėjo ranka. Žvairom akim piktai tvikstelėjo 
į žilą, maloniai kalbantį senuką.

— Ar aš turiu laiko — mano biznis, kiek nuteistas — 
teisino biznis. Kalbėk!

Senukas valandėlę svyravo, susirūpinusiomis akimis pa
žvelgė į lango pinučius, tarsi pasverdamas savo keblią būklę, 
jei tektų bėgti nuo šio milžino.

— Aš atsiprašau, bet nebežinau kaip pradėti.
— Jei nežinai pradžios — tylėk. Ne velnias tampo už 

galu liežuvio.

Užstojo nejauki tyla. Atrodė, nepataikius tinkamą žodį, 
petingas, baisiai didelėm rankom, nešvarus vyras gali senuką 
sutrėkšti, kaip musę.

— Tai ko tyli? — nepakeldamas akių paklausė milžinas.
— Taigi, matot, kaip jau sakiau...
— Ką sakei — žinau, sakyk, ko nesakei, — dabar mil

žinas pažvelgė ilgėliau į senuko kaklą, ir jo akys sakė: „Arba 
jis kalba, — gerai kalba, arba — aš neatsakąu kąs bus.

Scnukąs labai susirūpino: tai galvažudis ar pamišėlis. 
Jo žvainame, aštrių rudų akių žvilgsnyje trykšta sielvartas 
ir pyktis, laukinis nesuvaldomumas, gal būt, kažin ką bai
saus pergyvenus. Ir senukas svarstė: kalbant gali mane už
mušti, tylint taip pat gali užmušti. Ar jis apvaldys įtūžimą, 
ar jis. . . Gal jis tik priekabių jieško, laukdamas progos pulti.

— Talkas? Oru užsirijai. Kalbėk!
— Baisus buvo žmogus, tas, kaip sakiau, Charlis Bivo

nis. Ir ką jis sugalvojo. Aš ir šiandien negaliu pagalvoti, 
juk mes iš vieno krašto, vaikystės geriausi draugai, iš Flo
rencijos.

— Kvailystė! Draugai. Joki draugai, supranti, — Wil 
liams atsistojo ir nusispjovė. — Jo draugas buvo doleris. 
Tik tas vienas, vienas vienintelis. Man jo vardo neminėk. 
Kalbėk, jei sakau, — jis dideliais žingsniais, žiūrėdamas į grin 
dis, žingsniavo, kaip senas liūtas narve.

Senukas priėjo prie durų, — jei kaip — šauktis pagal
bos.

— Kaip ten buvo toliau, — kiek maloniau.
— Sakot, kaip toliau?
— Savaime aišįku, negi dabar tylėsime, kaip tu pasakei, 

kad jūs buvote draugai. Tai absurdas, arba — Tai irgi vel
nio nagai ir sąžinė. Jo draugai — apgavikai, sukčiai, vagys. 
Ir dar baisiau. Supranti.

— Suprast, žinoma suprantu, ir draugai, žinoma mes 
buvome tik jaunystėje. Paskiau — atsitraukiau, baisybė — 
ne žmogus. Tamsta tik suprask, kai jis dar gyveno mūsų 
mieste, jis suviliojo mano žmoną.

— Ir tavo žmoną? — sustojo milžinas vidurasly, ir nu
stebęs ir lyg patenkintas. — Ir tavo žmoną. Ar jauna? Na, 
nesvarbu, sakyk iš eilės.

— • Prasta čia eilė. Žmona už mane pora metų jaunes
nė. o aš jau siekiu šeštojon dešimtin. Kaip matot, aš ne se
nas, bet aš jau seniai turėjau būti grabe.

— Suspėsim. Sakyk, senas nabašnike.
— Taigi, jis, tasai Charlis Bivon. . .
— Neminėk! Neminėk man jo nei vardo nei pavardės.
— Tiek to pone, dėl jo vardo. Ir man jo vradas širdy

je purvina geležim įdegintas. Aš turėjau dešimties tūkstančių 
„inšiurins“, tai juodu sutarė.

— Kas juodu?
Iaigi mano žmona ir tas, kuris jau mirė, abu sutarė 

m?ne nunuodyti. Ir jau taip buvo mane nuvarę, kad aš vos 
paėjau. Skilvį mano akžinkokiu skysčiu sudegino. Bet dak
tarai atgriebė. Aš pabėgau nuo žmonos, o jis irgi ją pametė.

— lai kelinta tokia kombinacija?
\P*eva* Ilgino. žmona veikė, man laiškus rašė, girdi, 

ka tu išsigalvojai. Ir aš gerai žinau, ji vis dar jo laukė. Ir 
štai, aš su ekskursija atvykstu į šitą miestą ir girdžiu — 
mirė. Char. . atsiprašau, mirė jisai. Ir to dar maža, sutin-
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BRAZILIJOJ SUSIORGANI
ZAVO MENININKAI

S. Paulo lietuviškos koloni
jos menininkai, senieji ar nau
jieji ateiviai, po ilgesnių dery
bų, apsisprendė susiburti į vie 
ną Menininkų Sambūrį, kurio 
tikslas nusakomas —

a. suaktyvinti lietuvių kolo
nijos meninį gyvenimą, ruo
šiant koncertus ir menines iš
vykas į kitas lietuvių gyven
vietes ;

b. ruošti didesnio ir pajė
gesnio pobūdžio meninius pasi
rodymus — dailės parodas, 
koncertus, literatūros valandė
les, etc.

c. rūpintis jaunosios kartos 
meniniu prieaugliu, paskati
nant juos ir toliau lavintis pa-

A slrinjktoje meno šakoje;
t d. užmegzti ir palaikyti ry- 

■. Šius su kaimyninių bei kitų ša
lių lietuviais menininkais.

Tiems tikslams atsiekti S. 
Paulyje įsiįkūrė „Menininkų 
Klubas'*, ir jam dabartiniu me
tu priklauso šie lietuviai meni
ninkai : solistai - dainininkai — 
Kazys Ambrozevičius, Vincas 
Laurinaitis, Ona Žibienė ir J. 
jcteikaitė.

Muzikai — Aleksas Ambro- 
zaitis ir Feliksas Girdauskas.

Dailininkai — V. Stančikai- 
tė, Antanas Kairys ir Antanas 
Navickas.

Scenos — rež. Alfonsas Ži
bąs, rašytoja Karolė Pažėraitė

M.. Klubo Valdybą sudaro— 
*i poetė Magd. Vinkšnaitienė, 

K. Ambrozevičius, pirm., A. 
Žibąs, selkret. ir A. Kairys iž
dininkas.

Klubo Fondo lėšas sudaro— 
nario mokestis, pajamos iš pa
rengimų ir rėmėjų aukos.

Šis Menininkų vienetas ne
tarnaus jokiai politinei srovei.

Jie rūpinsis lituviŠkos dai
nos, muzikos, dailės teatro, li
teratūros klestėjimu, kas be 
abejo, ir sudarys vienintelį lai
dą begęstančios lietuvybės iš
laikymui — svečioje Brazilijos 
žemėje.

Šis meninis vienetas neturi 
kėslų paveržti kitų jau esamų 
bei būsimų organizacijų narius 
- menininįkus bei meno veiklos 
monopolį. Jie mielai bendra
darbiaus su visomis organiza
cijomis, todėl ir iš pastarųjų ti
kisi to paties mosto.

NAUJAS „EGLUTĖS 
REDAKTORIUS

JAV lietuvių laikraščiai pra 
neša, kad B.Brazdžionis iš „Eg 
lutės” redaktoriaus pareigų pa 
sitraukęs. „Eglutę * redaguo
siąs dabar žinomasis pedago
gas ir buv. „Lietuvių Žodžio* 
red. Vokietijoje Pr. Naujokai
tis. Ta pati spauda spėlioja, 
kad „Eglutės” kursas pasikei
siąs partine akryptimi. Pr. Nau 
jokaitis dabar yra veiklus atei
tininkas, bet hgšiol nebuvo 
griežtas partinis žmogus.

— Vilniškis poetas Juozas 
Kėkštas paruošęs naują eilėraš 
čių rinkinį — „Ramybė man”, 
kurį ruošiasi Argentinoje iš
leisti.

Atomo skaldymo specialis
tas Amerikos mokslininkas dr. 
H. C. Urey, Čikagos universite 
to profesorius, už atomo tyri
nėjimus yra gavęs Nobelio pre
miją, d šiemet jis gauna antrą 
Phi Beta Kappa premiją, kuri 
jam skiriama už atominės bom
bos politinės reikšmės išaiški
nimą.

LIETUVIŲ TAUTOS 
PAMINKLAS

Bolševikų spauda, reaguoda
ma j Amerikos lietuvių spau
dos pranešimus apie Pažaislio 
vienuolyną, patiekia žinių, kad 
vieųuolynas esąs saugomas 
kaip lietuvių tautos paminklas.

Pažaislio vienuolyną 1664 
m. pradėjo statyti Lietuvos di
džiojo kunigaikščio kancleris 
Kristupas Pacas. Laikui bė
gant iš medinio jis buvo per
statytas mūriniu. Dabartinį 
vieuuolyną statė Venecijos vie
nuolis architektas Liudvikas 
Fredo. Nebaigęs darbo jis mi
rė. Gipso papuošimus ir statu
las sukūrė grupė Lombardo 
menininkų, vadovaujamų Džio 
vani Merli ir Neapolio meninin 
kas Deibenas, kuris puošė ir 
Vilniaus katedros šv. Kazimie 
ro koplyčią. Vienuolyne yra 
Florencijos dailininko mykoio 
Angeliko Palionio ir. Veneci
jos dailinin(ko Ferdinando Gra
cia kūrinių.

Bažnyčios sienos yra apmuš
tos rausvo ir pilkšvo marmuro 
plokštėmis. Bažnyčia labai 
graži. Prie jos esančiuose ka
puose palaidoti prisidėjęs sta
tyti ją dail. L. Fredo ir xousijos 
himno „Bože caria chranį“ au
torius Lvovas.

Moksh ir techm/tos
naujienos

6.000 žmonių gyvena
KAIP BEŽDŽIONĖS

Jungtinių Amerikos Valsty-
SVARBUS IŠRADIMAS AVIACIJAI

ir pneinamesnis. Tyrimai tę
siami ir manoma šią medžiagą 
panaudoti atomo skaldymo rei
kalams.
NAUJAS BODAS KOVOTI 

SU VĖŽIU
New York’o gydytojai G. G. 

Green ir R. Rosh teigia, kad 
moterims, kurių krūtyse atsi
randa vėžio liga, dėčių (ova- 
ria) išpjovimas esąs labai pa
dedąs. Jų bandymai davę gerų 
pasekmių.
VAISTAI, KURIE PADEDA 

AUG H
Penicilinas, Streptomycinas, 

Aureomycinas ir kiti tos rūšies 
kuris esąs radioaktyviai daug .vaistai gaminami specialiu bū- 
stipresnis už radiumą, bet tuo 
pat metu jis yra daug pigesnis

Amerikos inžinierius W. P. 
Lear sumanė, pastatė ir užpa
tentavo naują labai didelės 
reikšmės išradimą — prietaisą, 
kuris gali saugiai nuleisti iš 
oru i žemę spruasminį lėktuvą 
net migloje. Prietaisas sveria 
36 svarus.

Už šį išradimą JAV preziden 
tas Trumanas išradėją apdova
nojo premija.

IŠRADO RAD1UMO PAKAI

Kanados moĮkslininkai pada
ro gana daug išradimų. Taip 
Kanados mokslininkai Chalk 
River, Ont., išrado kobaltą 60,

du auginant tam tikrų rūšių pe 
lesius.

Dabar yra išrastas naujas 
tos rūšies vaistas Terramycin- 
as, kuris gaunamas iš dirvoje 
augančių pelėsių. Šis vaistas 
gerai veikiąs nuo kaikurių ap
krečiamų ligų.

Įdomu, kad panaudojus Ter- 
romyciuą su Aureomycinu kiau 
Jių ir vištų maitinimui, jos grei

Deja vienuolynas daug kar
tų buvo apiplėštas: nuluptas 
varinis stogas, išimtos varinės 
baliustrados ir vargonų vamz
džiai, paimtos aukso ir sidabro 
brangenybės ir kaikurios ver
tingos meniškos grupės. Vie
nuolyną plėšė vokiečiai, rusai, _
prancūzai ir visi, kas tiktai bu- čiau ir žymiai didesnės išauga, 
vo užpuolęs Lietuvą naikinti.
PASIRUOŠIMO REIKALUI

Ruošiantis Vasario 16tai ir 
norint painformuoti kitatau
čius apie lietuvių tautos ir Lie
tuvos valstybės nelaimes, labai 
tinka „Raudonoji žvaigždė“ — 
75 et.

Be to, primenama, kad jau 
yra gautas almanachas „Litera 
tūra*' — 2 dol., „Barono Miun 
chhauzeno nuotykiai — 1,25 
dol.

Kas literatūros vakare nega
vo B. Rukšos knygos „Žemės 
rankose“, ją gali gauti „NL“ 
— 1 dol.
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GERAI PRITAIKO 
NĘ ŠIRDĮ

Yra žinoma, kad 
Amerikos lakūnas ir 
Lindberghas yra išradęs dirbti 
nę širdį. Tačiau jo išradimas 
sunku buvęs panaudoti prakti
niams reikalams. Dabar gi jau 
yra išrasta (Kanados moksli
ninkų) dirbtinė širdis, kuri vi
sai gali pavaduoti gyvio, even
tualiai — ir žmogaus širdį. 
Dirbtinė širdis turi normalią 
širdies ritmiką (plaką taip, 
kaip ir žmogaus širdis). Ji 
atatinkamais guminiais vamz
džiais sujungiama su atatinjea-

DIRBTI

garsusis 
išradėjas

R

|

Išnaudokite žiemos laiką smulkesniems DAŽYMO 
darbams.. Taip pat atliekami lubų ir sienų plyšių

IŠLYGINIMAI
Geras ir žymiai pigiau kaštuojąs darbas.
Informacijai kvieskite tarp 6 — 8 vai. vak.

STANLEY PULKYS
v ■

| TORONTO Telef. OL 2885.. *

bL mokslininkų ekspedicija, ty 
rė pietų Sumatros tauteles. Šį 
ekspedicija ilgesnį laiką išbu
vo Sumatros saloje (Sumatros 
sala yra Indijos vandenyse, į 
vakarus nuo Filipinų) ir jos 
pietinėse srityse, kurios yra ga 
na miškingos, aptiko bene pri
mityviausią žmonių tautelę, va 
dinamuosius kubus, Ekspedici 
jos dalyviai yra linkę manyti, 
jog kubus galima būtų priskir
ti kuriai nors indoaustralų gen 
čiai arba baltąjai rasei. Tie 
žmonės sunkiai bežengiamuo
se miškuose gyvena atskiromis

giminėmis. Kubų gyvenimas
maža kuo bepažengęs nuo bež
džionės gyvenimo. Šie bene 
primityviausi šių dienų pasau
lio žmonės telkiasi pietų Su
matros miškų gelmėse, apiman 
čiose apie 80.000 kv. km.

Mokslininkai spėja, kad ku
bai Sumatroje galėjo įsikurti 
tarpledyniniame laikotarpy. 
Nuo tų laikų čia jie ir laikosi.

Maitinasi primityviai kubai 
uogomis, įvairiomis šaknimis, 
vaisiais, varlėmis, šliužiais, gy 
vatėmis, driežais ir įvairiais 
vabzdžiais.

jokių namų bei palapinių dar 
nepažįsta ir nesistato. Naktis 
jie praleidžia įsitaisę guolį prie 
medžių šaknų. Pasirenka to
kias vietas, kurios apaugusios 
jaunais medeliais. Tatai daro
ma, kad apsisaugotų nuo vėjo 
pasties. Guolio pasirinkimui 
po medžiu, bet ne medyje, ku
bai ir sikiriasi nuo beždžionių,

mais kraujo indais (į širdį atei
na du kraujo takai ir išeina pen 
ki) ir kraują varinėja taip, kaip 
ir normali širdis.

Dirbtinė širdis esanti jau iš
bandyta ne tiktai su gyvuliais, 
bet ir su žmonėmis, darant 
jiems operaiijas.

Jeigu dirbtinė širdis bus tiek kurios paprastai mėgsta nakvo 
ištobulinta, kad galės pakenčia 
mai veikti, tai sudarys tam tik 
rą mokslo srityje revoliuciją. 
Visų pirma, galima bus širdį 
operuoti ir pašalinti jos trūku
mus, dėl kurių daug žmonių 
kankinasi ir miršta. Be to, ge
riau ištobulinus, gąlima bus 
normalią širdį pakeisti dirbti
ne, o, gal, tuo pačiu net pail
ginti žmogaus gyvenimą. Juk 
seni žmonės daugiausia miršta 
todėl, kad širdis neatlaiko, pa
vargsta ir sustoja. Jeigu tokią 
širdį galima bus pakeisti me
chanine, pritaikius jai, gal 
elektros srovę su dinamo maši
na, kuri varys širdies aparatą, 
tai reikės bijoti tiktai nebent 
elektros stoties sugedimo...
VAISTAI, KURIE PADEDA 

IŠSIPAGIRIOTI
Daugelis mėgstančių „gyve

nimo eliksyrą“ apsidžiaugs, 
kad ir jų bėdos lengvėja, ypač, 
kai tenka būtinai greit prasi
blaivyti. . . ;

P. Ellis rašo, kad gaunamas 
iš antinkstinių liaukų (glandu- 
lae suprarenales), tam tikras 
hormonas gydo žmones nuo ai 
koliolizmo. Tai labai svarbus 
atradimas, jeigu yra tikras. Be 
to, šis atradimas esą gerai pa
deda išsipagirioti.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSBSSSSSSSSSSSSS&sSSSSSSSSSS 
ku šitam mieste mano žmoną, ir ji viską apsako. Ji prisipaži
no norėjusi apnuodyti dėl tos pasiutusios apdraudos... tasai 
prikalbėjęs. Ji apverkė suklydimą,, ji man su ašarom pasa
kė: „Jei ne Charlis Atsiprašau), jei ne jisai, tasai apgavi
kas, mudu ir šiandien gražiai, meilėje gyventume. Ir aš pa
likau žmoną ant kapinių, kur mes buvom susitarę susitikti, ir 
mane apėmė baisus pasiutimas. Kaip viesulos vėjas, dulkės 
ir ūžesys — viskas. Tada aš, kaip koks kvailys, atėjau į lai
dotuvių, Auksinių Vartų koplyčią ir du kartu lazda, didele 
sunkia lazda, sudaviau į pilvą. 'lai, sakau, kvit.

— Tik du kartu? Mažai. Visai mažai, — milžinas ap
rimo, jis kažin ką giliai mąstė, senuko kalbą praleisdamas, 
tarsi žąsis vandens lašus. — Žjinai, kur mes sėdim?

— Hartfordo kalėjime.
— Ne, kurioje kameroje? Ak nežinai. Tai žinosi — 

Charho Bivonio kameroje. Nors jis nesėdėjo nė dienos ka
lėjime. To apgaviko vardo kameroje. Klausyk gerai: pries 
keletą metų čia jo, to šašnoto šuns restorane, Benjaminas 
Archibas išgėrė ir padavė 10 dolerių, o grąžos gavo kaip iš 
vieno dolerio. Benjaminas įrodinėja buvus dešimt dolerių, 
o šis galvijas—vienas doleris. Ir Benjaminas gavo šešis mė
nesius šitam kalėjime, šitoj pačioj 112 kameroj patupėti. 
Klausyk gerai. Po Benjamino atėjo Laura Pilokytė. Ji bu
vo jo saliūne, tokia sau linksma mergitė. Ir ji nuo to šįykš 
taus donžuano pasidarė... pats supranti. Ko taip stebeiliji 
mano veidą, žinok, kad tas žmogus viską galėjo. Mergaitė, 
žinoma, nuėjo į teismą, prašydama vaikui išlaikymo, o jis su
ėjo j teismą su trim girtuokliais — bomais. Ir ką tu sau 
manai? — jis sustoja ir apkaltinančiai stebi, tarsi,. įsitiki
nęs, ikad tasai mažas žmogelis gali tik blogai manyti.

— Aš, tiesą sakant, nieko neman. . .
— Nėra ko čia manyti; jis mergaitę atidavė į teismą 

už garbės nuplėšimą. Ir ji sėdėjo šitoje kameroje. Vieną pa
rą, bet sėdėjo. Klausyk toliau. Gyveno jo gatvėje toks Jan- 
ko Burdeiko. Gal rusas, gal slovakas. Ir tas baisiai gėrė, bet 
jis vis norėjo mesti, nes buvo advokatas. Buvo, suprantama, 
gerai apsidraudęs savo gyvybę, tas galvijas dar vienoj bend
rovėj apdraudė. Ir pas save, tą Janką Burdeiko apgyvendi
no. Advokatą, supranti, saliūne apgyvendino ir davė gerti vi 
šokių gėralų. Per porą metų šitoj kameroj Burdeiko sėdėjo 
septynis kartus. Neilgai, po kelias dienas, po mėnesį. Už 
triukšmą, už kokį kvailą žodį girtas girtam, muštynės. Tre- 
čiuos metuos, 29 m. vyras, mirė, o tasai galvijas gavo apdrau
dimo pinigus — aštuonis tūkstančius dolerių. Tai tik keli la
peliai iš Charlio kameros.

— Kodėl Charlio, tamsta?
— Kalėjimo sargas taip pavadino, nes pamatė kiek 

daug visokių nusikaltėlių parūpina tasai Charlis, tasai mulų 
varinėtojo sūnus iš Lpmbardijos. Tu sakai iš Florencijos, 
bet suklydai, o jis tau melavo. Jis iš Lombardijos.

laip abu išsikalbėjo iki vidurnakčio. Ir senukas, mažas 
liesas, atsistojo vidury kameros, viena ranka pagrūmojo į bal 

;tas lubas, tardamas:
— Ak, aš kvailys, ne į pilvą, bet į galvą, tiesiai į nu

pudruotą riebų snukį reikėjo trenkti lazda, ir nę du kartu, 
o tris. . . Aš būčiau gavęs tas pačias tris savaites šioj sky
lėj patupėti, kaip tupiu, teisėjo Jenkinso man suteiktas. Ar 

ne taip? Ach, protas susimaišo.

PASIDARYKIM ATEITĮ BE RŪPESČIŲ — APSIDRAUSKIM ŠIANDIEN

Alb. NORKELIUNO AQENTUROJE |
MONTREAL E N T E R P R I S E S R E G * D .

'i —: ,==a, M
Vienintelė lietuviška apdiaudos agentūra, kuri draudžia nuc įvairiausių nelaimių, gaisrų, 
susirgimų ir kt., patarnauja susidūrus su valdžios įstaigomis, pirkima-s, dokumentų verti

mais statybai paskolomis ir tt. Skambinkite telefonu arba užeikite:
Kasdien: Kasdien rytais iki 9 vai.
5505 13th Ave. Rosemount, Pirm., antrad. ir ketvirtad.
Montreal, Que Vakarais nuo 6 iki 10 vai,
Tel. AM. 0342’
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MOK1NKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH .

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyriu
je Monirealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS , 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris
> dolerius mėnesiui. •

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

Quebec^

f
PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS

LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

Krautuvė atidaryta kasdi en iki 8 valandos vakaro.
H  ~X ---- -------------------- — X •

LAROSE & LEFEBVRE
Nejudomas turtas.

Lietuvis atstovas A. ŽARNAUSKAS (A. J. Zarnon).
Sąžiningai patarnaujame 1 etuviams, perkant bei par
duodant namus ir visų rūšių biznius.
Duodame išrimokėjimui su 1 ir 2 mortgage.
2057 St. James St. W., Moi ireal. Ttl. WI 0227 

lDieną i» naKtj)

lei. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

6920 Monk. Blvd. Vjlle Emai d, Montreal, Tramvajus 36
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ti medžiuose. Tik orangutan
gas nemėgsta medyje nakvoti. 
Jis, kaip ir kubai, prie medžio 
kamieno įsitaiso užuovėją ir, 
apsikabinęs medžio kamieną, 
praleidžia naktį. Beždžionės 
labai retais atvejais nakvoja 
dvi naktis toje pačioje vietoje. 
Taip pa( ir orangutangas. Tik 
retais atvejais jis pasirenka 
nakvynę, kurioje jis kartą jau 
buvo nakvojęs. Tačiau iš įvai
rių šakų sudarytą ankstesnę ap 
saugą nuo vėjo išardo ir pasi
daro naują.

Kubai yra keliaujanti taute
lė. Jie nėra sėslūs ir neprisiri- 
ša prie kurios nors vietos. Kur 
apsistoja — apsistoja laikinai. 
Kiekviena giminė (kubai laiko 
si giminėmis) laikino apsistoji
mo vietą laiko laikinu maitini
mosi rajonu. Paprastai apsisto 
jama tokiose vietose, kurios tu 
ri aiškias naturalins ribas — 
sunkiai pereinamos upės, 
ir pan.

Amerikiečiai, mokslininkai, 
ekspedicijos dalyviai bandė nu
statyti kubų dvasinio bei kul
tūrinio gyvenimo pareiškas. 
Veltui. Šie žmonės, kubai, šian 
dien dar tebera žemiausiame 
žmogiškojo gyvenimo laipsny
je. Pavyzdžiui, jei kas iš kubų 
giminės miršta, tai mirusia vi
sai nelaidojamas. Jis palieka
mas mirimo vietoje, o visa gi
minė tą vietą skubiai apleidžia, 
jieškodama naujam įsikūrimui 
galimybių. Tačiau praėjus 
kiek laiko ankstesnėn „apsisto
jimo ‘ vietovėn, kur mirė kas 
not s iš giminės, nevengiama su 
grįžti. Apie kokią nors dievy
bę bei aukštesnę esybę kubai 
neturi supratimo. Ko nors pa
klaustas kubas visada atsako: 
„Aš viską žinau!“ Tokiu atsa
kymu kubas duoda nuprasti, 
jog jam viskas yra žinoma jo 
gyvenamųjų miškų plotuose. T.
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BALDU KRAL1LVE
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME GATAVUS PRIIMAME UŽSAKYMUS 
IR PATAISYMUS.

į ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO
K 899 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL. LO 1438.
J SAV. J. KAM IC HAITIS. PATARIMAI VELTUI

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

PROGA UŽ $ 125.0G. Tel. GR 1827 (Montreal)
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Kanados ir Europos siuvėjas Toionte >

JONAS INDRELE
siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 3

> kostiumus ir paltus.
DIDELIS PASIRINKIMAS

geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas }
SĄŽININGA; IR GRAŽIAI.

Adresas: 202 St. Clarens A v e, Toronto.
Telefonas: ME 8522. ,

t----------į(. ■—------------ h ■ ~ oe——-t

(
Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1062 Rjverview Ave.. Verdun, Montreal, Que. Tel. || 
TR 2050, prįjma pataisymams įvairius laikrodžius. H 
Darbas atliekamas greita; ir sąžiningai Kainos že- x 

mesnės, kaip kitur. Už pataisymus garantuoja. II
į Kreiptis vakarais po 6.39 vai į]
i —■ -k............ --ie------- ir ir-......-.... K ——
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HAMILTON Susirinkimas S. S. Marie
L1ETUVOS PREZIDENTO DR. GRINIAUS ATMINIMO

pagerbimas hamilto ne.
Paminėjimas įvyko

Seeiworkers ' saleje, kuri buvo 
papuošta gražia tautiška vėlia 
va ir Lietuvos Vitimi—simbo
liais, priderančiais buvusio Lie 
ruvos Respublikos Prezidento 
pagarbai. Į paminėjimą susi
rinko didokas būrys tautiečių. 
Dar būdingtau, kad į tą pami
nėjimą atvyko eilė senų lietu
vių, kuriems kaštas mūsų pri
kaišioja stoką patriotizmo. O 
kai kurie iš tų senųjų, kaip 
pav. Hamiltono ir apylinkės li(- 
tuvių tarpe žinomas, pp. Būgai 
liškių šeima, net iš už 18 mylių 
atvyko į dr. Griniaus paminėji
mą.

Paminėjime visų pjrma buvo 
dr. Pr. Ancevičiaus paskaita: 
„Dr. Kazimieras Grinius — de 
inokratiškosios Lietuvos 
kiatiškasis prezidentas,“. Savo 
kruopščiai paruoštoje ir ilgoje 
paskaitoje prelegentas 
įdomiai nušvietė to vieno iš di
džiausiųjų lietuvių tautos lais 
ves ir demokratijos 'kovotojų 
asmenybę, kurios nuopelnus 
Įvertindamos plačiausios lietu
vių tautos masės buvo patikė
jusios aukščiausias ir atsakin
giausias pareigas Lietuvos 
Respublikoj. Prelegentas api
budino ir gruodžio 17 d. kaipo 
K. Griniaus grmtadeirų ir 1926 
m. tos dienos Įvykius Tolimes 
nėj savo paskaitos eigoje pre
legentas labai vaizdžiai apibū
dino prezidento gyvenimą ir 
svetimųjų okupacijų, t., y., bol 
ševiįkų ir vokiečių valdymo lai 
kotarpy, taip lygiai ir tremty 
Vokietijoj ir pagaliau JAV. iš 
tes paskaitos paaškėjo,, kad 
dr. Grinius nežiūrint didžiausių 
smūgių ir nusivylimų nė valan 
dėlės nenustojo dirbęs lietuvių 
t intos labui ir kovojo už jos Tautos himnu

.United laisvę ir demokratiją, visą lai
ką būdamas ištikimas savo jau 
naivėj pasirinktiems humąnis- 
tiškiems ir demokratiškiems 
idealams. Bet ir po mirties dr. 
Griniaus idealai tebėra gyvi ir 
mes jam geresnio paminklo pa 
statyti negalėtume, kaip tiktai 
kovodami už įgyvendinimą jo 
kilnių, humaniškų laisvės ir de
mokratijos idealų.

Po paskaitos Hamiltono lie 
tuvių socialdepiokratų organi
zacijos sekretorius p. Bedarfas 
pranešė, kad socialdemokratų 
organizacija demokratiškojo 
Lietuvos- prezidento atminimui 
pagerbti yra nutarusi Įsteigti 
Hamiltone dr. Kazio Griniaus 
vardo lietuvių (kultūros draugi
ją ir kviesti i ją visus lietuvius, 
kuriems yra brangūs lietuviu 
tautos laisvės ir demokratijos 
idealai. Tos draugijos tikslas 
— ruošti paskaitas, skleisti lie 
tuvių taipe demokratiškas idė 
jas ir bendrai auklėti lietuvius 
dr. K. Griniaus skleistų demo 
kritiškojo humanizmo dvasioj 
Kortu p. Bedarfas pranešė, 

■ ad socialdemokratų organiza
cija dr. Griniaus minėjimo pro 
ga yra nutarusi jo našlei pasiųs 
ti specialų užuojautos laišką. 
Tas laiškas buvo perskaitytas 
sųsiriiąkimui pirmininkaujan 
čio p. Miliūno ir susirinkimo 
užgirtas.

Toliau sekė iškilmėms pritai 
kytos deklamacijos. Labai gra 
žiar padeklamavo du eilėraš
čius, vieną Binkio, kitą Braz
džionio hamiltonietė Aldona 
Sutkaitytė. Sekančiu deklama 
toriam buvo p. Miliūnas, kuris 
padeklamavo Kudirkos „ne tas 
yra didis’* ir „Maniesiems-1.

Minėjimas buvo užbaigtas
Korės.

Sault-Ste-Maries, On t. Bai 
giantis dabartinio apyl. laix. 
org. komiteto kadencijai ir nei 
vienam iš dabartinių komiteto 
naiių nenorit toliau šiose- pa
reigose pasilikti, nutarta tuo 
tikslu sušaukti apyl. lietuvių 
susirinkimą, kuria išriktų nau
ją 1. o. komitetą ir butų aptarti 
kiti apyl. lietuvių reikalai.

Įvyko gruo
Bay- 
prie

Susirinkimas 
džio men. 17 d. vakare, 
view ukrainiečių salėje, 
bažnyčios. Nois pačiame mūs 
te priskaitome per 80 suaugu- 
cių lietuvių, bet susirinkime da 
lyvavo tik 28 žmonės. Pas mus 
įprasta, kad susirinkimuose da 
iyvantų tik toks ar truputi di
desnis žmonių skaičius. Iš da
lyvavusių buvo ir tokių, kurie 
per paskutinius 2—3 susirinki 
mus ar minėjimus nedalyvavo, 
o šiuo kartu atvyko tam tikru 
tikslu, kuris paaiškėjo gale su
sirinkimo. Kai kas į susirinki
mą neatvyko vien dėl to, kad 
nebūtų išrinktas komitetam

Svarbesnieji susirinkimo pa
daryti nutarimai yra šie:

1. Savanaroišką apsidėjimą 
mokesčiais, numatytą prieš pu
sę metų įvykusiam susirinkime 
po pusę dolerio nuo šeimos gai 
vos ar pavienio asmens, nutar
ta sumažinti ir mokėti po 25 
centus mėnesiui.

2. Komiteto pasiūlytą ir su 
sirmikimo metu vykdytą rink
liavą nelaimėn patekusių p. p. 
Armalių ir Sun gailų šeimoms 
pratęsti renkant aukas ir na
muose pas nedalyvavusius su
sirinkime. Šių aukų rinkimą ir 
išsiuntimą užbaigti ligi šių me
tų galo.

3. Kalėdų eglutės ir Kalėdų 
senelio reikalą nutarta palik
ti spręsti — susitarti vaikučių 
tėvams.

4. P. N. Aukštakalnio svei
kintina iniciatyva vykdytą 
rinkliavą Diepholzo gimnazi
jai Vokietijoj sušelpti nutarta 
prašyti p. Aukštikalnį vykdyti, 
toliau aplankant visus koloni
jos lietuvius.

5. Išrinktas naujas apylin
| Užsakymuose prašoma rašyti aiškiai siuntėjo ir gavėjo i kės laik. org. komitetas, kuris 
Į vardą, pavardę, adresą, pakieto numerį ir jo kainą. j

demo

labai

| AUKŠTA KOKYBĖ-ŽEMA KAINa| 
į Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkiją ir kitus j 
į Europos kraštus, išskyrus SSRS j
j PER US PARCEL POST. \

pradės eiti pareigas nuo 1951 
mt. sausio m. 1 d. Komitetai) 
išvinktia E. Kutkevičius, V. 
Vainutis ir A. Liaukus. Revi 
zijos komisija nutarta palikti 
ta pati ligi sakančio susmuki 
mo.

Dabai tints laik. org. fcomi- 
aetas per puses metų laikotarpį 
nemažai nuveikė — Įvykdė lie 
tuvių surašymą — registraci
ją, surengė Tautos šventę ir 
Kariuomenės šventes minėji
mą, pravedė rinkliavą Tautos 
Fondui ir tt.

Vietoje to, susirinkimo pa
baigoje vienam iš komiteto na
rši, šių eilučių autoriui, buvo 
daromi užmetimai, kad jis savo 
korespondencijose ir viename 
straipsnyje perdaug juodinęs ir 
blogai pavaizduojąs vietos ko
lonijos gyvenimą. Ypač buvo 
puoiamas straipsnis „apie bend 
ruoinenines ligas '.

Tuo reikalu aš pakartosiu tą 
patį, ką pasaukiau susirinkim 
metu ir ką galėtu suprasti kiek 
vienas gerai Įsiskaitęs mano 
korespondencijas ir tą, nelai
mingą straipsnį ir kiekvienas 
lankąs susirinkimus, skaitąs 
laikraščius, remias įvairias rink 
liavas ir neužsiimąs tuščiomis 
kalbomis tautietis, kuris jokiu 
būdu negalės ką nors pritaiky
ti sau. Korespondencijos bu
vo objektyvios ir kaip tik sie
kiančios išjudinti „nieku nesi
dominčius-‘. Argi būtų objek
tyvu tik viską tuščiai girti?

Taliau, kodėl teigiama, kad 
mano straipsnis yra taikomas 
tik mūsų kolonijai? Tą kaip 
tik nori Įrodyti ir vien mūsų 
kolonijai „prilipdyti“ p. V. S. 
„Tėviškės Žiburiuose" ir p. 
„Nagas ’ „Naujienose“, kas 
yra neteisinga ir jiems už tai 
mūsų kolonija turi būti „dė
kinga“.

Kad mūsų kolonijoj yra as
menų, kuriems šis straipsnis pa 
taikė „jautnausion vieton“, tą 
Įrodė jų reagavimas.

Laisvame krašte, — laisva 
spauda. Kas sugeba, rašo, ži
noma, gali būti pataisomas. Pa

Nepalieskime ger.
Eoirlicad, Aitą. Turėdamas 

progos dėl 2 metų sukaktuvių 
nuo mūsų atvykimo į Dorrlie- 
ad, Alberta, noriu ištarti 
lietuvių vardu nuoširdų 
tiems kanadiečiam.^, aut 
kvietė tautiečius: Mr. 
Listwon. — J. P. :r Mr. 
Pess. — P. K., o mane- - 
no uėde 1. K. Coslan, Altą.

Šiomis dienomis aš vėl apsi 
lankiau pas buvusius šeiminin
kus Į Borrhead. Tnc mano drati 
go jau nebebuvo ten, — jis jau 
išvykęs į Montreal}. Kaip ma 
tyt — visi plaukia į- Montre
al), į šiltesnio klimato kraštą. 
Manau, kad man taipgi ateis 
laikas, kad ir aš paseksiu savo 
prietelius.

Mr. Tony Listwon, besikal
bant, pareiškė, kad tautietis p. 
P. K. buvęs geras darbininkas, 
ir norint jam išvykti, buvo at
leistas. Bet šeimininkas nusi
vylęs, kad esą paskutinėmis die 
nomis p. P. K. jam peršėręs 
paršingą kiaulę, ir todėl paršiu 
kai išgaišę. Be to, buvę šmeiž 
ta pas kaimynus apie savinin-

mūsų

i e at- 
Tony 
Miue 
- ma

iituvio vardo
ką. Aš tai nenorėjau tikėti 
Ji ■ tai tikrai buvo, tai labai &p 
gadėtiiia,. Esą buvęs paliestas, 
garas lietuvio vardas ir Borrhe 
ci<l apylinkėje, kur gyvena se
nų lietuvių.

Kaip žinau, pnetelius nebu
vo susitaręs su seimininku dėl 
algos, kicįk jis jam mokės, o da 
bai jis, atrodo, buvo nepaten
ki. itas atlyginimu. Kiek girdė 
ti, buvo atlyginta taip, kaip, 
yra mokama toje apylinkėje.

Šitokiu atveju geriau patys 
pakentėkime, ir net nukentėki 
me, bet gerą lietuvio vardą iš
laikykime ir tesėjime sutartis

taisytojas gali būti dar kartą 
pataisytas ar atsakytas. O pri
versti ką nois rašyti ar netašy
ti arba tįk tuščiai girti, gali
ma kur nors kitur, bet ne lais
voje Kanadoje!

Aš žinau, kad kai kam patik 
tų, jei nebūtų iš viso jokių susi 
rinkimų, jokių minėjimų, rink
liavų, 
niai“ 
doje, 
mens 
visi musu tautiečiai taip galvo
tų?

Naujam komitetui linkėtina 
kuo sėkmingiausios veiklos. 
Naujas komitetas turės progos 
Įsitikinti, kad dirbti yra sun
kiau, kaip kritikuoti.

Po susirinkimo pageidaujan 
tiems buvo išdalintos komiteto 
parūpintos kalėdinės plotkelės.

J. Sk.

kad neveiklieji ir „ligo- 
nebūtų „badomi* ‘ spau
de t ar teisingai šie as- 
galvoja ir kas būtų, jei

SUNKIAI APSINUODIJO 
FABRIKE

Oakville, Ont. Lapkričio 24r 
dieną nelauktai buvo apsirgęs 
d1-. Ancevičius. NuveŽus Į nau 
jąją Oakvillės ligoninę, pasiro
dė, kad pas ligonį yra inkstų 
apsinuodijimas. Keturias die
nas gydytojai abejojo, ar pa 
vyks jiems ligonį išgelbėti nuo 
mirties. Bet jau ketvirtoje die 
n oje Įvyko persilaužimas ir li
gonis pradėjo gerėti, o gruo 
džio 6 d. ligonis buvo išrašy 
tas iš ligoninės į namus. Po to 
fabrikas pašalino iš apyvartom 
tą skystį, kuris pasirodė esąs la 
bai nuodingas. Ligonis turėjo, 
grupini ir SLA draudimą, to 
dėl gydymosi išlaidos bus pa
dengtos draudimo organizaci
jų. Tiktai ligi Naujųjų Mętų 
dr. Ancevičiui uždrausta dirb 
ti. Korės.

NAUJI KANADIEČIAI
Gruodžio 8 d. iŠ Anglijos-į 

St. John, Kanadoje,, laivu at
plaukė šie lietuviai:
1. Lengnikas Ernestas
2. Lnegnikicnė Emilija
3. Lengniįkaitė Danutė
4. Tamošiūnienė
6. Bandža
7. Baudžienė
8. Kipas.

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.

5 sv. mlt. p.kavos
------------ ------———
2 sv. m. p. kavos 
% sv. kakao 
% sv. šokolado 
% sv. arbatos 
11 oz. kompoto

—........ ..... " —

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

Kaina L
Nr. 14 
$ 6.75

Nr. 15

$ 5.20

J. S. dot.
5 sv. m. p. kavos
5 sv. g. k- taukų
2 sv. šokolado
5 sv. m. p. kavos
10 sv. cukraus
12 plyt, bulijono

Nr. 18 
$ 9.80

Nr. 19
. $9.50

Nr. 20 

$ 7.15

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

Salmon 
sv. kakao 
sv, arbatos

Nr. 16

$ 8,90

Nr. 21

$ 6.00
1

2 sv. m. p. kavos 
1 sv. ryžių
4 oz. Salmon
4 oz. Tuna
6 oz. liežuvio
1% oz. j. pipirų 
4 oz. kokoso 
3/ą oz. kardamonc 
1 y2 oz. cinamono 
1 oz. majorano 
1 y'n oz. paprikos

Nr. 17

$ 6.50

2 sv. m. p. kavos
1 . Qua. alyvos

: „Mazola“ 
i 1 sv. saldainių

% sv. kakao 
% arbatos

12 sv. gr. k. taukų
Nr. 22 
$ 6.00

i Individualūs pakietai
. ruošiami susitarus._______

Kava į visus pakietus de
dama pu i sv. skardinėse.

DĖMESIO
Vihasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elekturuų reikmenų taisyme. 
Prekyba u- pataisymai.

PETE'S RADIO SERVICE
7688 Edvard St., Ville f ■ ”

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.

Lietuviška moterų kirpykla
Daro šukavimą, pusmeti nius ir trumpalaikius fri

zavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

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

B A LT 1 C K A

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPL AUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL 
TEL. FA 020S

s.Lietuvis batsiuvį
Pataisymai ir užsakymai.

5355 Verdun Ave.. VERDUN 
Tel HE 4547.

DĖMESIO HAMILTONO IR APYLINKES LIETUVIAI, 
Piginsiąs ir ekonomiškiausias automobilis Kanados rinkoje yra

CHEVROLET
Žiemos sezonui artinantis, mašinos PAPIGINTOM KAINOM 

Didelis pasirinkimas VARTOTŲ MĄŠINŲ 
1946 — 1950 m. m. Įvairūs modeliai.

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

Taip gi parduodami Įvairūs nauji ir vartoti

SUNKVEŽIMIAI
akymai 1950 m. CHEVROLET- OLDSMOBILE mašinom.
Kreiptis asmeniškai arba paštu. L. MACKEVIČIUS-

256 WEST AVE. N. 
HAMILTON, Ont.

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

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

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

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

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

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

žemiausios kainos. 4Lengvos mokėjimo sąlygos
Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. Russell kalba lietuviš

kai ir yra krautuvėje kasdien.
TEL. LA 8621,

ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS |

IMPERIAL AUTO COLLISSION {
G KERĄ IT IS,

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

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

RENE BOVRDAGES Reg‘d 
MAMERTAS MAČ1VKAS 

diplomuotas vyriškų ?r moteriškų rūbų 
SIUVĖJAS

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

Kampas Mount Royal .» Brebeuf, 

įėjimas: 4504 Brebeuf Street.

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

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

Ūkių pirkimo sąlygos: 
įmokama suma suling susitarimo, išmokėjimas — %

J. W. Kodak,
Real Estate Broker. Delhi,

Platesnių žinių duoda, V. Treigis, R. R. 1 Simcoe, Ont.

nuo metinių tabako pajamų

Ont.
Tel.: 9 ring 2 Delhi, Ont.
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KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS.

Sault-Ste Marie, Ont. Ka
riuomenes Šventės minėjimas 
įvyko gruodžio 3 d. Tą dieną 
airių katalikų bažnyčioje buvo 
atlaikytos pamaldos už 1918— 
1950 mt. laikotarpyje žuvusius 
savanorius, karius ir partiza
nus. Vakare salėje po bažny
čia minėjimas buvo tęsiamas. 
Po įspūdingos L. B. komiteto 
pirmininko kalbos, žuvusieji sa 
vauoiiai, kariai partizanai bu
vo pageibti tylos — susikaupi
mo m Mute. Po to, vienas iš 
buv. Lietuvos kariuomenės ka
rininkų sakaitė tai dienai pritai
kytą paskaitą.

Minėjimui užsibaigus daly
vavę ten pat turėjo progos įsi
gyti L. O. Komiteto tai dienai 
parūpinto atgimusio buv. Lie
tuvos savaitraščio „Kąrio“ pir 
mąjį numerį. J. Sk.

ROUYN NORANDOS 
KRONIKA

— Daugeliui kolonijos 
rių išvykus kitur, likusius spau Sklubuį daug 
tižia pasyvumas dėl lietuviškų 
r eikalų. Ypač didelis nesidomė 
jimas paliečia lietuvišką spau
dą. Gėda prisipažinti, tačiau iš 
viso lietuvi] skaičiaus buvo vos 
2 prenumeratoriai „Lietuvos Is 
torijos“ ir „Lietuvių Kalbos 
Vadovo“.

na-

MŪSŲ ^SPORTAS
ADELAIDĖS SPORTO KLUBAS „VYTIS“.

t skaįlė įdomią 
paskaitą. Valdybai pasiūlius, 
VI. Požėla, žįnomas Lietuvoje 
visuomenįninkas, susų įnkimo 
išrinįktas klubo garbės na. įu.

Ateityje kjekvieno sus . įti
kimo melu bus paskaitos įvai
riomis temomis. Klubo nariu 
galį Įstoiį kiekvienas lietuvis, 
kurįam rūpi mūsų jaunimas ir 
kullurjngas bendravimas.

Jūra.

RUSAI FUTBOLININKAI 
SKANDINAVIJOJE.

Žinoma Maskvos futbolo ko
manda „Spartak“, šiuo metu 

• vieši Norvegijoje.
Žinomas vokiečių sporto laik 

rastis „Sport Magazin“, Lon
dono 'korespondentas pažymi, 
kad rusai, viešėdami Anglijoje, 
Švedijoje, Norvegijoje ir kitur 
(rungtynėms teisėjauja tik ru
sas teisėjas,— Kbr.) visuomet

1950 m. kovo 26 d. įsislej-tu VI. Požėla 
gęs lietuvių sporto klubus .,Vy ■_ 
tjs“ yra dar naujagimį? ir žen 
gįa pirmuosius žingsnius.

Išr piktoj j vaidyba stengiasi 
suburti visą lįetuviš'ką jauni
mą po lietuvjškom spalvom. 
Vįeni aktyviai gina klubo spai 
va.s, kįt] remia savo mėnesį 
niaįs nario įnašais klubo veik 
lą.

Kol kas sąlygos veįktį yra 
blogos, nes neturime savo .pa
talpų, kur gėlimą būtų cusp 
rįnlkti beį pabendrauti, bet vai 
dybai daro pastangų surasti pa 
talpas miesto centre. Bus su
organizuotos dar stalo teniso 
i r šachmatininkų sekcijos. Da
bar aktyviai veikįa tįk krepšį’ 
nįnkai. kurįe dalyvauja Pjerų 
Australįjos krepšinio pirme
nybėse A laipsnyje ir te^įa 

vjlčių.
Atvykus p. Baronai te i-G reb 

liūnjeneį į Adelaidę, prįe klu- 
bo bus įsteigta, tautinių šokių 
sekcija. Mūsų jaunimas galės 
išmoktį gražių Ijetuviškų tau
tinių šokių.

Balandžio 30 d. buvo klubo 
susirjnkimas. Susįrinkimo me

prižadėdavo revanšo rungty
nes Sov. Sąjungoje, tačiau sa
vo pasižadėjimo kol kas neiš
pildė. Į siunčiamas telegra- 1 
mas, laiškus, užklausimus, ru
sai nei anglams, nei švedams, 
nieko neatsakė.

Prie progos paduosime rusų 
pasekmes Norvegijoje: Spar
tak—Sagene 7:1 (2:0), Spar
tak — Turu 4:0, Spartak — 
Drontheim 7 :0. Kbr.

—Vokietijos futbolo pirme
nybėse gautos šios pasekmės: 
(Pietum — IFC — Schwein
furt 4 :2, VFB—FSV 5:1, BCA 
— 1860 Munchen 1:5, Offen
bach — Schwaben 2:3. Pir
mauja Furt, prieš IFC. Vaka
rų lygoje pirmauja Schalhe 04, 
prieš Fortuna, šiaurės lygoje— 
Gottingen 05. VFB Olden
burg, paskutinį sekmadienį, su 
žaidė lygiomis (3:) su Eint
racht Osuabnck.

— Belgijos dešimtkovės pir 
menybes stebėjo. . . tik vienas 
žiūrovas. Kada jis prisiartino 
piie kasos norėdamas nusipirk 
ti bilietą, pirmenybių pareigū
nai atsakė: .^pinigus įsidėkiteDOMAS BUČINSKAS '• GENFR ALINUSI APDRAURF lAfiGENERALINIS APDRAUDEJAS

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

MES SUTEIK '.AME JUMS

TEISINE- KALBINE PAGALBA
Tvarkome imigraejos, pilietybės, palik'mų bylas; su 
darome daibo, buto garantijas, dokumentus, patvirtin
tus vertimus; tarpininkaujame nuosavybę perkant, pat 
duodant; atstovaujame įmonėse, įstaigose; teikiame viso
keriopą informaciją; giriame Kanados ir kitų kraštų lie
tuvių interesus. Jums patarnavimus atlieka teisininką' 
ir kalom-nicai, studijavę An et ikos bei Europos univer
sitetuose.

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
- x ■ ... ic ■ x-

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844

PADĖKOS
PADĖKA IS FRANCOZIJOS.

Per ištisus 1950 m. 
šiaurės - Rytų 
Moselle D-te, LTIopitak- apy
linkėje 
viams, 
va“ buvo reguliariai siuntinėja 
ma. Už šią Jūsų malonią pa
slaugą mes, saujelė L’Hopital 
apylinkes lietuvių, nuoširdžiai

atgal, tačiau būkit toks malo
nus, pasilikti stadione iki pat 
pirmenybių pabaigos. . .

— Vengrijoje pravestas va
lymas, ir sporto organizacijo
se. Iš Vengrijos Futbolo Są
jungos pašalinti trys asmenys, 
o iki spalio mėn. 31 d., iš 1900 
sporto organizacijų, turi būti 
pašalinti visi asmenys, priešių -

' gai nusistatę dabartinei sant
varkai.

— Nors iki 1952 m. Helsin
kio Olimpijadės yr adaug laiko, 
tačiau artimiausiu metu visoje 
Suomijoje Įsteigiami svetimų 
kalbų kursai.

— (Šiuo metu visa Vokieti
ja gyvena pirmųjų tarpvalsty
binių futbolo rungtynių nuotai 
komis. Jos įvyksiančios š. m. 
lapkričio mėn. 22 d. Štutgarte, 
su Šveicarija. Bilietų kainos 
nuo 1,5 DM iki 7 DM'.

— Vokiečių sportas, prie 
tarptautinio „žaliojo stalo“ 
daugiausia paramos susilaukia 
iš švedų ir šveicarų atstovų, ku 
rie tarptautiniuose sporto san
tykiuose turi labai didelę įtaką.

mums, 
Prancūzijoj,

gyvenantiems lietu 
„Nepriklausoma Lietu-

dėkojame. Sis laikraštis pra
skaidrina mūsų vargingą gyve- 
ni>ną svetimoje šalyje ir kartu 
mus jungia su didesne lietuvių 
bendruomene, gyvenančia ana 
pus vandenyno. Kickveiną kar 
tą mes jo ilgėdanuesi laukia
me ir gavę perskaitome visą 
nuo pirmojo iki paskutinio žo
džio. Kadangi Prancūzijoj lie 
tuviško periodinio laikraščio 
nėra, nes čia nedidelis kiekis 
lietuvių yra plačiai išsisklaidę, 
todėl „Nepriklausoma Lietu
va“ mums yra vienintelis žinių 
šaltinis apie pasaulio lietuvių 
bendruomenę.

Todėl Gerb. Redaktoriau, 
teikitės pi įimti mūsų gilią pa
dėką už „Nepr. Lietuvos” siun 
tiuejimą per 1950 m. Tikimės, 
kad ir ateinančiais, 1951 m. p. 
Redaktorius mūsų neapleis.

• Reiškiame pagarbą
1 LHopita! Lietuvių Bendruom.

PAIEŠKOJIMAI
— Jieškau Juozo Bernoto 

su šeima, paskutiniu laiku gy
venusio Traunstęin’e, Kurhaus 
Camp.

Bronės Žilinskaitės, gyve
nančios Kanadoj. Turinčius 
kokių nors apie juos žinių, pra
šom pranešti Antanui Berne 
tui, gyvenančiam Rooty-Hill, 
Wallgrove Camp N. S. W. 
Australia.

— Antanas Evenz pajieško 
Jurgio Dementavičiaus, kilusio 
iš Rumšiškių miestelio, Kauno 
ap„ seniau dirbusio Norandoj, 
P. Q. Atsiliepimą prašau siųs
ti adresu: Mrs. A. Evenz, Mar 
shall Str., Hanover, Ont.

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

HAMILTONIEČIŲ DĖMESIUI !
Rašau prašymus, laiškus, darau vertimus iš lietuvių, 
vokiečių, rusų į anglį] 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.

Lietuviška krautuvė

,Richard’s Meat Market
SAV. POVILAS PETRONIS.

Lietuviši. os gamybos de?>os, įvairių rūsių .nėsos, 
daržovės, groseterija.

5898 Verdun Ave., TR 0281
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EXPERT CLEANING a DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS (

MINOR REPAIRS. \ '
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AHD DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

1
Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Ta’p pat išvalome 
aps’austus nuo lietaus 
uždedami jiems “Drex”, 
kad neperleistų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą.

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

Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti TRenmore 1135

(galimą pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas 

MONTREALIS 2836 Allard Tr. 1135 į 
x>r~'-xx ■' —nu— ■ —xx-------- wr~—xier.irtx ...

VICTORIA
CLEANERS 
& DYERS CO?

1

X

X

t

X

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, Mo ntreal, P. Q. Tel. HE 7596

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

Siuntinys N r. 3 — $ 6.20
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos
Siuntinys Nr. 5 — $ 5, 

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

.20
2
2
2
2
1

==9«==^f

TR. 8112
Skaniai užkasite, atsigersite gaivinančių gėrimų ir 

pasiklausysite plokšteliu muzikos

LIETUVIU SVETAINĖJE
pas BRONIŲ JAZOKĄ

7682 EDWARD St. (kampas 6 av.), VILLE LASALLE.
=----------ic— it— ip---------- x............... it— , it------- it....... ...........-3
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LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS!

Rational Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

tuvių bažnyčios. — ’
Atdara kasdien ir sekmadie

Tel. TR 0141
niais po pamaldų.

ATEITIS BE ROPBSCŲ.
ŠEIMA APRŪPINTA 

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

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

mažamečius vaikus.
Informacijas teikia ir apdraudimą atlieka 

skirtas atstovas:
JONAS B ERŽ1NSKAS,

ir draudžia 
ir specialiai

naujai pa-

88 Annette St., Toronto, Ont., telef_ LY_ 2816.
P. S. Draudimas atliekamas ir provincijoje gyvenan

tiems (šešiadieniais ir sekmadieniais).

Edmond COURCKESNE

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

TEL. HA 4607 MONTREAL.

S

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

i karną darbą.
'PRIGIMTOS KAINOS L IETUVIAMS!

—X- -Jje --K---- X -  -------- ------------ : —

5 TE L. FI. 268/

J

7578.
ir vi-

atlie-

Marche BOULEVARD Market
SA V. PAUL GUDAS,

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

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PA SI RIJOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST

Edouard MONDOR
Notaras

AMherst 0694

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

■nuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$ 2.60
B. 20 sv. cukraus—$ 4.70 
Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kv. miltų $ 2.50
B. 20 sv. kv. miltų $ 3.90 
Siuntinys Nr. 10—$6.40 
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. degintos kavos 
1 sv. šokolado

SOTUS ALKANAM PADEK
A’D OVERSEAS, INC., 2244 W 23rd PLACE, CHICAGO 8. ILL., USA.

14 ozs. kondens. pieno
2 gabalai tualetinio muilo

Siuntinys Nr. 23—$ 7.70
5 sv. rūkytu 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.
Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pokuojami Europos sandėliuose, 

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

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

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

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

2 gabalai tualet. muilo

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

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

Siuntinys Nr. 2F

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

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

tau-
5.50
tau-
7.40

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

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

(į pr. zoną) . . $ 6.00

Siuntinys Nr. 94
A. 5 sv. šokolado S 5.30
C. 5 sv. kakavos. .$4.50 
L 5 sv. margarino $ 3.70 
B 8 sv. bičių mod. S 5.00
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BENDROS NAUJUJU METU SUTIKTUVES
-'r • ->

Aušros Vartų parapijos salėse, 377 Willibrord St*, Verdune, gruodžio 31 dieną, sekmadienį, 8 valandą vaaro:
1. BUS BENDRA GAUSI IR IR GERA VAKARIENĖ SU STIPRIAIS IR SILPNAIS GĖRIMAIS;

2. BUS LINKSMI ŠOKIAI, KURIE TRUKS LIGI 1 VALANDOS NAKTIES;
3. BUS GERA IR GAUSI LOTERIJA, KURIOJE BUS VERTINGŲ FANTŲ.
4. BUS BENDRAS NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS LYGIAI 12 VALANDĄ NAKTIES.

Naujųjų Metų sutiktuvės yra ruošiamos gavus specialų leidimą, nes šiemet sutiktuvės yra bend a. suvaikytus.
VISI TAUTIEČIAI maloniai prašomi skaitlingai atsilankyti, bet patariama iš anksto apsirūpinti Įėjimo pakvietimais, kurių galima gauti Aušros Vartų kb Locijoje, 37 7 Willibrord 

St., Verdun, „Nepriklausomos Lietuvos“ redakcijoje, Ville Lisalle, pas K. Toliušj, Rose inounte pas p. Navikėną. Įėjimas 2 doleriai.

MOWT|REAL
MONTREALY SUSIRINKS i*RYS DIDIEJI

Numatyta, kad Montrealy i 
sausio 20 dieną vakare susirins 
Trys Didieji menininkai: artis
tas Henrikas Kačinskas, litera
tūros laureatas Bernardas Braz 
džionis ir humoristas rašyto
jas Antanas Gustaitis, kurie čia 
turės pirmos rūšies vakarą. Či
kagoje jų pasiklausyti buvo su 
sirinįkę per du tūkstančius pub 
likos, Clevelande — apie pus
antro tūkstančio. Jau jie yra 
užprašyti sausio pabaigai į Dėt 
roitą ir kitas Amerikos vietas. 
O į Montreal} žada atvykti Vau 
šio 20 dieną, šeštadienį. Bet 
apie tai smulkiau bus pranešta 
sekančiuose „NL ‘ numeriuose.

SLA MĖNESINIS 
SUSIRINKIMAS

Mėnesinis \ ir paskutinis šių 
metų Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje, pašalpinės bei apsi 
draudimo organizacijos Mont- 
reaho 123 kuopos visuotinis na 
rių susirinkimas įvyks gruo
džio 31d. Aušros Vartų para
pijos saiė.je tuojau po. pamaldų, 
apie 1 vai. p. p. Maloniai pra
šomi visi ir neapsimokėjusieji 
nario mokesčius, atsilankyti ir 
būtinai apsimokėti.

KŪČIOS MONTREALY
Šiemet lietuviai Kūčias šven 

tė skii tingai — vieni šeštadie
nį, kiti sekmadienį. Kūčių die
ną, gruodžio 24 d., 12 vai. nak 
ties buvo Bernelių mišios, ku
rios buvo laikomos iškilmingu 
būdu — su asistine ceremoni
ja.

KALĖDOS MONTREALY
Kalėdos Montrealy šiemet, 

kaip ir kitais metais, buvo vie
na iškilmingiausių metinių 
švenčių, kuriai montrealiečiai 
daugiausia ruošėsi ir daugiau
sia aukojo.

Jau anksti prieš Kalėdas 
mieste demonstravo Kalėdų Se 
nelis, vežamas elnių. Vaikams 
tai sudarė didžiausią ir įspudin 
giausią šventę. Paskui Kalėdų 
Senelis didžiosiose krautuvėse, 
priiminėjo didžiulias vaikučių 
eiles, kurios valandomis slinko 
prie Kalėdų Senelio ir prašė iš 
jo dovanų, 
mas buvo 
paruoštų 
po.. .

Bet ir 
priešingi 
Senelio paslauga. Jis turbūt į 
kiekvieną namą buvo atsilan
kęs. 'įsigalėjusia tradicija, 
moiitrcaliečiai vieni kitiems do 
vanojo reikalingiausius daik
tus. Žinoma, turtingesniųjų 
Kalėdų Senelis buvo duoshes- 
nis, o neturtingųjų — šykš
tus. . . Visokiu atveju prekių 
apyvai ta del Kalėdų Seralio 
gerokai padidėjo.

Beje, Kalėdų Senelis savo pa 
pratimu dovanas sudeda po eg 
laitėmis, kurių Montrealis su
naudojo visą miškelį. Eglutės

daugelio montreaiiecių išstato
mos lauke ir papuošiamos viso
kių spalvų lempomis. Miestas 
todėl žibėte žibėjo eglutėmis. 
Eglučių nemaža pristatė aikš
tėse miesto savivaldybė.'

Žmonės tikrai daug aukojo 
Kalėdoms.

KŪČIOS PER RADIJĄ
Prof. A. Bourgepis, kuris 

lietuviams reiškia didelį palan
kumą, rūpesčio dėka, gruodžio 
24 d. 5 vai. p. p. per Montre- 
aKo CKAC stotį buvo prancū
ziškai - lietuviška transliacija, 
kuriai gražią įžangą ir užbaigi
mą šiltais žodžiais lietuviams 
ir Lietuvai padarė pats profe
sorius, išreiškęs viltį, kad Lie
tuva susilauks laisvės ir nepri
klausomybės grąžinimo. Auš
ros Vartų parapijos klebonas 
kun. dr. T. J. Kubilius, S. J., 
kalbėjo apie religinius lietuvių 
papročius, op. I. Lukoševičie
nė — apie lietuvių liaudies pa
pročius. Op. sol. E. Kardelie
nė giedojo kalėdines giesmes, 
o pianistas K. Smilgevičius 
skambino fortepijonu Debussy 
„Varpus* *.

MONTREALIO SKVL 
LIETUVIŠKAI

Jau gan ilgokas laikas, kai 
Montrealio SKVL radijaus sto 
tis, kiekvieną sekmadienį, 9,30 
vai. vakaro duoda programą, 
pavadintą „Gipsy Canada *. Be 
veik kiekvienoje progrmoje, 
skamba ir lietuviški garsai. Q. 
ypač ji buvo lietuviška gruo
džio 17 d. Programa buvo 
pradėta šiom lietuviškom dai
nom: Man pasakė karveliukas, 
Mylėjau mergelę. Noriu miego, 
Siuntė mane močiutė. Jas dai
navo čia gimusio balsas, paly 
dint puikiai muzikai/ Progra
ma tęsėsi 15 min.,'t ‘

Kaz. Ambrasas.

Žinoma, jų prašy- 
patenkintas ir kalnai 
dovanu tirpo ir tir-

suaugusieji nebuvo 
pasinaudoti Kalėdų

PAIEŠKOMA
gera lietuviška šeima, kuri su
tiktų, už gerą atlyginimą, auk
lėti 4 metų, mamos netekusią 

mergaitę. Teirautis: 
4843 Jeanne - Mance.

Tel. DO 1390.

D. L. K. VYTAUTO KLUBAS

Si šeštadienį ruošia Naujųjų Melu sutikimo

S O K I U S
5

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

Pradžia 8.30 vaL vakaro. Įžanga 50 centą.
Adresas: 2161 St. Catherine East. Telefonas: CH 0480.

Kūčių, gruodžio 24 d., Mont 
realy buvo atodrėkis ir didelis 
rūkas. Buvo net graustinis. O 
Kūčių vakarą kilo stiprus vė
jas, tuojau atšalo ir Kalėdų pir 
mąją dieną buvo jau apie 10 že 
miau nulio C arba apie plius 14 
F, į gruodžio 26 dienos nakt: 
temperatūra dar nukrito ir ry
tą buvo jau minus 14 C arba 
apie minus 5 F. Gruodžio 27 
rytą keliais laipsniai tempera
tūra pakilo, bet per tris dienas 
gana intensyvaus šalčio Šv. 
džio 25 ir 26 d. ji nepaprastai 
Lauiyno upė jau užšalo. Gruo 
tirštai garavo, čia pat forma
vosi debesys, kurie, kildami, 
dengė saulę, o gruodžio 27 d. 
jau belįko garuoją tiktai kriok
liai ir atskiros akivaros, iš ku 
rių kilo rūkas ir kūrėsi debesė
liai. Pernpi tiktai antroje žie • 
mos puseje ta upė begalėjo už
šalti.

LANKĖSI SVEČIAS IŠ . 
ČIKAGOS

Šiomis dienomis Montrealy 
lankėsi pas brolį iš Čikagos 
kun. Gureckas, kuris Kalėdų 
dieną Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje laikė šv. Mišias Iš 
Montrealio kun. Gureckas grįž 
ta į Čikagą.

MONTREALY ŽIEMA
dima. Paskui buvo gražios vai
šės, kuriose dalyvavo apie 80 
asmenų. Jaunąvedžiai susilau
kė daug sveikinimų, dovanų ir 
linkėjimų.

Reikia pastebėti, kad p. 
Niauros šeima bolševikų išar
dyta: pats. p. Niaura su jau
niausiu sūnum ir dukrelė Alde 
na išliko neišvežti į Sibirą, nes 
tuo metu nebuvo namie; p. 
Niauricnė ir jauniausioji dulkre 
lė enkavedistų rastos namie ir 
išvežtos į Sibirą; vyresnysis sū 
nas — agronomas — nežinia 
kur, nes pateko apsupimai! ir 
dingo be žinios. Pp. Niaurų 
šiema yra ūkininkų šeima. P. 
Niauros brolis yra žinomas ver 
dunietis.

Linkime naujai porai laimiu 
go gyvenimo ir sėkmės, o p. 
Niaurai stiprybės ir valios ligi 
laukiamosios ateities.

PP. ANDRUŠKEVIČIŲ 
ŠEIMA

prieš Kalėdas susilaukė prie
auglio —dukrelės. Sveikai aug
ti — šeimos džiaugsmui.

DR. ŠULMA
Montrealio universitete išlaikė 
patikrinamuosius egzaminus ir 
gavo gydytojo praktikos teisę 
Kanadoje.

ŠAUNIOS VESTUVĖS.
Pirmąją Kalėdų dieną Auš

ros Vartų parapijos bažnyčioje 
iškilmingai susituokė „TŽ‘ * li
no tipo meisteris Karolis Rusi
nas su Aldona Niauraite. Su
tuoktuvės buvo iškilmingos; 
mišias la»jkė čikagietis kun. Gu 
rėčkas; šliūbą davė Aušros 
Vartų klebonas dr. kun. Kubi
lius; giedojo op. sol. E. Karde
lienė, A. Piešines vargonų ly-

LIETUVIŲ NAMO 
REIKALAI

vystomi ir toliau. Paskutinia
me valdybos posėdyje nutarta 
energingai vykdyti visuotinio 
šėnninku susirinkimo nutari
mus: įteisinti bendrovę, išbaig
ti sklypų pirkimą ir platinti šė 
rus.

Visos organizacijos ir visi 
tautiečiai prašomi dėtis i bend 
rą darbą, siekiant bendro tiks
lo, nes lietuviai ligšiol neturi sa 
lės, kurioje galėtų visi susirink 
ti n būti šeimininkais. Mont- 
reaho Lietuvių Namus vis dėl
to pastatykime. Šerus pirkti 
galima išsimokėtinai.

LINKSMI ŠOKIAI.
Sausio 13 d. Y MCA salėje, i 

Dovercouit College gatvės kam i 
pe įvyksta linksmi šokiai.

šokius ruošia „Perkūno ’ 
skautai vyčiai, šokių pradžia 
8 vai. vak. Grieš geras džia- • 
zas.

„Perkūno * skautai vyčiai.
VAIKŲ EGLUTĖ

Šeštadieninė mokykla Toron 
to lietuvių vaikams, mokykli
nio ir priešmokyklinio amžiaus, 
sausio 7 dieną, 3 vai. po pietų 
Ukrainiečių salėje, Bathurst St. 
404, ruošia eglutę, kurios meti: 
vaikučius aplankys Kalėdų Se
nelis su dovanomis. Vaikai sek 
madieniais registruojami para
pijos salėje.

SPAUDOS BALIUS
Sausio pabaigoje Toronte, 

M jntrealio pavyzdžiu, ruošia
mas spaudos balius, kurį orga
nizuoja ,,TŽ' *.

ATEITININKAI
savo 40 m. sukaktuvių proga 
pasikvietė iš Detroito prof. Pa 
daiskį, kuris Toronte paskaitė 
paskaitą.

TVARKOSI TORONTO 
ALOK

Apylinkės Laikinasis Orga
nizacinis Komitetas, susidūręs 
su piniginiais sunkumais, nu
tarė iš organizacijų, įeinančių į 
ALOKą, paprašyti komiteto 
reikalams įnašų.

KULINARIJOS KURSAI
Užbaigti kulinarijos kursai, 

kuriuos vedė p. Sdaržinskienė, 
Ta proga kursantės suruošė po 
būvį, kuriam pačios pagamino 
valgių. Pobūvio metu buvo 
kalbų ir kursantės vedėjai pa
reiškė padėką.

UNIVERSITETO PROFESO 
RIUS NEGRĮŽTA IŠ KOMU

NISTINĖS LENKIJOS
Dr. L. Infeld, matematikos 

profesorius Toronto Universi
tete, parašė šio universiteto

i Atominė bomba?.,. į
Kai visas pasaulis gaminasi atomines bombas — tuo 

| tarpu mūsų gerb. p. p. Statkui, Londone, Ont. 355-357 4 
—Clarance St., vietoje atominės bombos. Įrengė gražią— ;

* jaukią lietuvišką salę! ’ *
* Salės atidarymas ir krikštasvaidu „BALTICA“ Įvyksta * 

1950 m. gruodžio mėn. 31 d., 9.30 vai. vaįk.
4 NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO PROGA ♦

F’ r o g r a m o j e : Sį
a. Sales atidarymas,
b. Pirmas pasirodymas 

vyr. kvarteto, vadovaujant | 
muz. p. Bagdonavičiui.

c. Dainuoja Lat. operos solistė. U
d. Linksmoji dalis ir kitos įvai*

renybės. p
Šokiams groja viena iš žymiausių Londono Jazz-kapelų. 4 

Veiks turtingas bufetas suįvairiausių gėralų pasirinkimu.
Todėl kviečiame visus tolimųjų ir artimųjų apylinkių $ 

lietuvius, nepraleisti šios retos progos, atsilankyti ir h

Liet.

k

lietuvius, nepraleisti šios retos progos, atsilankyti ir 
dalyvauti šiose didžiulėse iškilmėse.

Londono Lietuvių - Latvių 
S-gos Vaidyba.

VISI GAUSITE
Kadangi prieš Kalėdų šven

tes yra gaunama lal\ii daug už 
sakymų, tai bendroves darbuo 
tojai stengiasi kuo skubiausiai 
išsiųsti maisto siuntinius, o 
apie pinigų gavimą pakvitavi
mai bus išsiuntinėti tuęj po 
švenčių — sumažėjus darbui.

Aid Overseas, Inc. Bendro
vės visi siuntiniai siunčiame ne 
per US Post Parcel (siuntiniai 
siunčiami ne iš JAV), bet iš 
Europoje esančių sandėlių, ti| 
iš čia yra siunčiami oro paštu 
laiškai su užsakymais. Tai tas V. Gudeliui.

** 
n 
4 B 
o B B

duoda mums galimybę labai 
gi eitai pristatyti siuntinius.

Dėl įtemptos tarptautinės po 
litinės padėties nevisi mūsų 
siuntiniai yra siunčiami dabar. 
Prieš siunčiant mums užsaky
mus, prašome pasižiūrėti j mū
sų šiame laikraštyje talpinamą 
skelbimą.

Aid Overseas, Inc.
2244 W. 23 Pl., Chicago 8, III.

GAUTI LAIŠKAI
Juozui Marozevičiui ir

Sveikinu Naujais Metais savo Bičiulius ir Geradarius 
Kanadoje: Nastutę ir Juozą Kisielius, Kotryną, Antaną 
ii Vytautą Margius Toronte, Miką Reinetą ir Juozą 
Lukoševičių Montrealy, ir Kun. Ant. Sabą Kanadoje 
ir kitus artimuosius!

KI. Prieigauskas,
,NL“ bendradarbis.

L. B-nės Windsor© skyr. norėdamas pasitarnauti savo tautiečiams, gyv. Windsore, 
Londone, Hamiltone, Toronte ii kitur, daro progą susitikti su Detroite gyvenančiais 

lietuviais.
1951 M. SAUSIO MĖN. 6 D. Windsore, Seminol 2585, rumunų salėj,

ruošia
SUBUVIMĄ-SOKIUS

Graži muzika ir bufetas. Salė atidaryta nuo 20 vai. Informacijų gausit pas v-bos 
pirm. Edv. Zatorskį — Ben jamin Ave. 1564.

Windsor skyr. v-ba.
 Windsor, 1950. gruodžio 11.

rektoriui iš Varšuvos, kad jis 
nusprendė pasilikti Lenkijoje. 
Dr. Infeld, kuris yra gimęs 
Krokuvos ghete, turėjo apleis
ti Išakiją 1936 m. Tremtyje 
jis greitai atsižymėjo matema
tiniais gabumais ir kurį laiką 
dirbo kartu su prof. dr. A. Ein
šteinu mokslinį tyrinėjimo dar 
bą JAV. Vėliau jį priglaudę 
Kanada. Ji buvo sutemusi jam 
ir pilietybės teises. Kai prol. 1. 
paprašė Toronto Universitetą 
vienų metų atostogų, kad gilė
tų lektoriauti krašte už geleži
nės uždangos, tuo prašymu 
praėjusią vasarą buvo susido
mėjęs net Kanados parlamen
tas. Kai kurie jo nariai buvo 
nuomonės, kad prof. 1. nerei
kėtų išduoti Kanados Užsienio 
paso, nes jis galįs išduoti už-

J uiuo^e atomines (paslaptis. 
Bet artimi jo bendradarbiai 
tvirtina, k.id jis niekados nedir 
bęs tokio mokslinio darbo, ku
riame jis būtų galėjęs įsigyti 
praktiško žinojimo, galinčio bū 
ti panaudoto prie atomo skaldy 
mo proceso pagreitinimo.

Prof. dr. L. Infeld buvo pri
pažintas kaip vienas iš gabiau
sių šiuo metu gyvenančių ma
tematikų, kokios jo politinės 
pažiūros ir bebūtų buvusios, Jo 
negrįžimo yra paliesti ir lietu
viai studentai, einą aukštuo
sius matematikos mokslus To
ronto Universitete.

Jonas J. Juškaitis.

VOKIETIJOJE DAR YRA 
10.405 LIETUVIAI 

TREMTINIAI
BALF įgaliotinių Vokietijo

je pianešimu, šiomis dienomis 
Vokietijoje buvo 10.405 lietu
viai tremtiniai (stovyklose ir 
už stovyklų ribų), kurie reika
lingi drabužių, maisto vaistų 
ir kitų daiktų. Iš to skaičiaus 
daugiausia lietuvių yra Britų 
zonoje — 6.170 asmenų; ant
roje vietoje Amerikos zona su 
3.850 asm. Mažiausia lietuvių 
yra Prancūzų zonoje — 467 
asmenų. Sveikiems ir darbin
giems išvažiuojant iš Vokieti
jos, likusių ten lietuvių bflklė 
sunkėja, nes ligonių, invalidų, 
senelių ir kitų nedarbingųjų 
nuošimtis sparčiai didėja.

švediją užplūdo
ŠNIPAI

Didėjant tarptautinės būklės 
įtempimui, padažnėjo į Švedi
ją nelegalus komunistų šnipų 
atvykimas, pareiškė švedų pa
reigūnas. Jie atvyksta dažnai, 
kaip politiniai pabėgėliai, iš už 
geležinės uždangos kraštų ir 
prašo prieglaudos, kaip komu
nistų persekiojami. Tačiau po 
kurio laiko iššnipinėję tikruo
sius pabėgėlius su informaci
jomis vėl grįžta atgal. Tokiems 
akmenims atvykti į Švediją ne 
sunku, nes sienos apsauga yra 
silpna, dėl to nelegaliai atvykę 
gali kur nors krante iš laivo iš
lipti ir toliau nepastebėti ke
liauti. Ryšium su tokiais reiš-. 
kiniais, šv.edų valdinės įstaigos 
kreipėsi į gyventojus, prašyda 
mos juos pranešti apie pastebė 
tus įtartinus užsieniečius.
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MONTREALIO LIETUVIŲ KAPELOS LITUANICA DIDELIS POPULIARIOS 
MUZIKOS

Koncerto solistai:
’ Up. sol. PR. RADZEVIČIŪTĖ.
’ Sol. BR. MARIJONUS.
• Pijanistė DANUTĖ RAUTENS.

Koncertas įvyks Toronte 1951 m. sausio 13 d., šeštadienį, 7 vai. vak. žinomoje Šv. Sta- 
' nislovo salėje, Denison ir Wolcsley gatvių kampas (arčiau Queen str.).

P okoenerto ŠOKIAI grojant LITUANICOS Jazz-Capellai.
, Bilietai gaunami lietuviškose valgyklose: „Park restaurant’’, „Baltic restaurant*“, 

„Tulpės“ valgyklose ir prieš koncertą prie įėjimo.
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