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VAKARAI 
IMASI 

INICIATYVOS
DIDIS TAIKOS PLANAS.

VILNIAUS RADIJO BESIKLAUSANT
Vokiečiai enkavedistui yra 

mielesni.
Rusijos bolševikai visais tri-

Jeigu praėjusioji savaitė tarp mitais pučia, kad jų dėka Lie- 
tautine prasme nepasižymėjo ' 
nieku ypatinga, tai ateinančio
ji žada politinių sensacijų.

Kai skaitytojus pasieks šis 
numeris,

JAV prezidentas Trumanas 
jau bus pasakęs 
paruoštąją kalbą, 

kuri per radiją perduodama 
lapkričio 8 d., 8.30 Montrealio 
arba 9.30 Chicagos laiku. Jos 
tezės iš anksto nepaskelbtos, 
nes, kaip spėjama, ji taikoma 
sudaryti nepaprastą įspūdį.

Trumanas išdėstysiąs
sensacingą taikos planą, 

kuris priderintas susirinkusiai 
Paryžiuje, lapkr. 6 d., atidary 
tai, Jungtinių Tautų. Organiza 
cijos pilnačiai. Šis taikos pla
nas esąs paruoštas Washingto 
ne ir suderintas su D. Britani
jos ir Prancūzijos politika. Pla
nas, kaip radaru vakuojamoji 
raketa,

taikomas tiesiai į Maskvą.
Plano efektingumui nustaty 

ti Trumanas buvo pasikvietęs 
iš Europos gen. Eisenhoverį, 
kuris po dviejų dienų jpasitari- 
mų, grįždamas pareiškė, kad 
Europa dabar jau turi visus ga 
limumus atremti Maskvos ag
resiją ir stipriai gintis nuo už
puolimo.

Be ko kita Trumanas pasa
kė, kad visa žmonija į Ameri
ką žiūri, kaip į išgelbėjimo 
viltį, o todėl ji negali trauktis 
iš taiką ir žmonijos laisvę sau
gančių pozicijų.

Susidaro įspūdis,, kad Va
karai jau tiek pasistūmėjo ap
sigynimo organizavime, kad 
Maskvai jau gali pasakyti at
viresnį žodį ir net statyti 
kalavimus. Tuo tarpu

Maskva šantažuoja
mažesnes valstybes.

Maskva notomis bombarduo 
ja Norvegiją, Turkiją, o jos sa
telitas Lenkija—Švediją^, kad ši 
priglaudžia pabėgėlius iš Len
kijos. Rusija labai nepatenkin 
ta, kad Norvegija stiprinasi jos vidaus gyvenimo pasikeiti- 
Špicbergeno ir Meškų salose, mais, sudaro gana daug nau- 
iš kurių labai lengva pasiekti ja. 
pačią Maskvą. Turkija gi už
puolama, kam ji dedasi prie 
Atlanto pakto. Bet Turkija 
atsilaikė jau nuo kelių Mask
vos imperializmo pagundų: tuo 
jau po karo — atmetė reika
lavimus atiduoti Rusijai visą 
Turkijai priklausantį šiaurinį 
Mažosios Azijos pakraštį, vė
liau — Dardanelų sąsiaurį ir 
dabar atsilaikys nuo užmačių 
palikti Turkiją vieną ir be ap
sigynimo. Norvegija taip pat 
atmetė Rusijos pretenzijas ir 
pasakė, kad jos teisė yra rū
pintis savo saugumu taip, kaip 
ji randa reikalinga. Bendrai,

Vakarai imasi iniciatyvos.
Į JTO pilnaties posėdžių die 

notvarkę įtrauktas Vokietijos dar tuč tuojau negali būti su- 
suvienijimo klausimas, o Aust formuoti. Dar teks palaukti, 
rija pati pareikalavo taikos su- Kol kas nei Irano, nei Egip 
tarties ir baigti okupaciją. Tam to klausimai dar nepasistūmė- 
Vakarai pritaria.

Ir mažosios valstybės sukru- 
tusios aktinigau kelti savo rei 
kalavimus.

Pabaltijo valstybės ir Ru
munijos, Vengrijos, Čeko- 

. . slovakijos atstovai įteikė 
skundus x 

dėl tautų naikinimo ir žmonių 
persekiojimo bei kankinimo 
vergų stovyklose.

Dėl to Paryžiuje laukiama 
audringų JTO posėdžių. _______,__________  __

Visa tai gretinant su Angli- srities bus sukalbamesni.

tuvoj klestinti kultūra; buržu
azijos užguitas lietuvis plačiai 
naudojasi jam rusų tautos tei
kiama visokeriopa parama jo 
tautiniams reikalams. Bet už 
uždarų durų kitaip atrodo. 
Štai, gyveno ilgesnį laiką Lie
tuvoj vokietis. Prie kelius me 
tus vokietis nueina pas enkavė 
dė dokumentų tvarkyti ir už
sirašo esąs lietuvių tautybės. 
NKVD majoras permeta jį aki
mis ir sako:

— Žinau, tu esi vokietis, to
kiu ir palik. Man, pasakysiu, 
— tęsė enkavedistas, — kaip 
rusui, vienas vokietis yra ma
lonesnis, negu trys prakeikti 
lietuviai.

Komunistų ir mulkinamų 
pavardės

Šiaulių miesto partijos sek
retorius Juška džiaugiasi, kad 
mieste pastatytos nauj\s gar
bės lentos. Obelių raj. Jakela 
vičienė didžiuojasi 6 agitatorių 
kolektyvais ir 24 agitgruptfmis 
bei pranešėjų tinklu Lenino var 
do kolchoze. Panevėžio medžio 
pramonėj gerai dirba Verbic
kas ir Boruta Jurbarko raj.

MTS užsispyrė iškasti 1500 
tonų durpių. Vien tik Urbai- 
tis iškasė nepasvertas 300 to. 
durpių. Vilkijos raj. Pergalės 
Trimito kolchozas iškasė 16. 
000 centnerių „aukštos kondi
cijos“ bulvių. Kolchoze žino
mos Moso ir Ambražūno pavar
dės. Židikų, Joniškio, raj., agr. 
Henrikas Miežinskas visus ari
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VISOKIOS ŽINIOS

rei-

VLIKE
VYRAUJA 

STAGUACIJA
ORO PAŠTU IŠ TREMTIES

Spaudoje jūs, tur būt, skai
tėte prieštaraujančių žinių apie 
VLIKo susitarimo su diploma
tais likimą. Vieni parašė, kad 
susitarimas jau patvirtintas, 
kiti, kad niekuomet nebus pa
tvirtintas. Mat, kiekvienas šį, 
esmėje tautinį, reikalą tempia 
ant savojo kurpalio.

Oficialiai gi reikalas, kaip 
įsitikinau, Eltos yra šitaip pri
statytas visuomenei: „VLIKo 
plenumas, posėdžiavęs X. 13 ir 
14 dienomis, susitarimo su min. 
Lozoraičiu tvirtinimą dar kar
tą atidėjo“.

Tai yra tikra, nes tokios ži
nios jau plačiai yra žinomos. 
Tiktai viena įdomi aplinkybė, 
kurios Elta neskelbia, bet ku
rią man teko patirti paskutiniu 
metu, yra įdomi.

VLIKas esą nutaręs sutar
ties tekstą pasiųsti diploma
tams ir paprašyti dėl jos jų nuo 
monės. Be to, diplomatams 
e^ą nutarta pasiųsti ir rezoliu
cijos dėl sutarties ratifikavimo 
tekstas, dėl kurio taip pat pra
šomi pasisakyti diplomatai. 
Esą diplomatai galėsiu sulygin 
ti abu tekstus ir pasisakyti, ar 
jie suderinami.

Tačiau dar negirdėti, ar tai 
jau padaryta. Iš viso esą nesi
skubinama. Ypač, kad esą iš 
tūlų veiksnių gautas pasisaky
mas nesiskubinti ir palaukti, Ii 
gi tos sutarties tekstą apdengs 
storesnis sluogsnis dulkių. . .

Įdomesnė yra VLIKo atmos 
fera: jis esą pabrėšiąs vsai, kas 
jį skirią nuo diplomatų, o su
tarties pozityvumo reikšmė tu
šuojama. Tai yra jau grynai 
politiškai partinis prie klausi
mo priėjimas, bet jokiu būdu ne 
juridinis ir ne patriotinis, kurį 
diktuoja gyvenimo tikrovė, pri- 
vedusi prie derybų ir susitari
mo. Taip yra todėl, kad KD 
blokui vadovauja ne seni jo na
riai, bet Lietuvių Fronto žmo
nės, griežtai nusistatę prieš vis 
ką, kas eliminuotų jų vyravi
mą, na tuo pačiu ir, prieš jė
gų — ir visuomeninių ir diplo
matinių — sutelkimą vieningai 
Lietuvos vadavimo kovai.

Liaudininkų atstovui p. Ma- 
kauskiui išvykus į Ameriką, gir 
dėti naujas pasitenkinimas. 
Girdi susidariusi tokia pat pa
dėtis Vykdomoje Taryboje, 
kaip ir VLIKe, kur yra dvi ly
gios pusės, dėl ko ir V. T. da
rosi tokia pat — „nei pakarta, 
nei paleista“ ir negali nieko 
spręsti, negali nieko veikti. Ši 
tai būsena, kaip girdėti, VLI- 
Ką galinti privesti prie tos bū 
senos, kuri buvo 1941—1943 
metais, kai jame visai nebuvo 
tūlos partijos atstovų. Nes ne
gi visuomenė pakęs tokį „tup- 
čiojimą“. Ar ne geriau būtų 
penkių srovių bei organi.-facijų 
dauguma, negu vienos partjos 
vyravimas?

Nemanau, kad tai būtų ge-

gimtinėj, landžiojęs istorinėj 
spaustuvėj ir dar daug visokių 
prajovų matęs. Labai patiko 
vynas ir viena Tamara, kurios 
dabar ilgisi.

Lietuva — stalo teniso 
čempoinas

Spalių 26 d. Taline finalinia 
me žaidime Lietuva — Armė
nija, Lietuva nugalėjo Armeni 
ją, sant. 13:12, tuo laimėdama 
visasąjunginį spartakiečių čem 
piono vardą. Lietuvos rinkti
nėj, be kitų, žaidė Variakojis, 
Saunoris ir Valiušytė. Stalo 
teniso čempionu Lietuva yra 
treti metai. Lietuvos sparta
kiečių futbolo komandų suisti- 
kimuose 
Kauno 
Šiaulių 
„Kauno

Kauno kojinių fabr. „Silva” 
varžosi, kaip pagaminti trum
pas kojines. Šiandien fabri
kas didžiuojasi vyriškom pus
kojinėm, o neužilgo, gal, pra
bils ir apie ketvirtkojines. Mu
ziko Švedo „Stalinas pasakė, 
bus taika” „kūrinį” nugalėjo 
muz. Kuprevičius savo „kūri
niu” „Mes už taiką”.

„Gausingos tematikos” 
paroda.

Meno muziejaus patalpose 
Vilniuj įvykusi rusų dailinin
kų kūrinių paroda buvo tokia 
gausi tematika, kad kur pasi
sukai, vis kitoj pozoj Stalinas, 
tai Višinskis, tai „milžinas Le 
ninas. Muziejaus direktorius 
Pilipaitis, paspalvinęs lietuviš
kus žodžius rusiška fonetika, 
lankytojams patarė žavėtis te 
matika.

Muzikas Kaveckas sukom
ponavo „Taikos keliais“ dai
ną. Ją choras išpildė V. Fil
harmonijos salėj. Atsiduoda 
„Jesli zavtra. . . “ plagijatu.

mus ketina padovanoti Džiuga- 
šviliui rev. šventės proga. La
bai gerai aria Ant. Vaineris, L. 
Sabalis, J. Lebedis, degalus 
taupo Šteimeris. Tirkšlių (Ma 
žeikių raj.) už puikios kokybės 
arimus Rob. ir Albertui Reiz- 
giams įteiktos pirmūnų vėliavė 
lės.

Kalvarijos Aušros kolcho
zas pastatė 
tiems gyvuliukams patalpas,bet 
galės ir žmonės jose gyventi, 
nes sugriautoj apylinkėj sta
tybininkai galvoja statytį vos 
30 gyv. pastatų, planuoja ir 
plytinę. Statybininkų tarpe 
pirmauti dar tveria Masionis, 
Dzidolikas, Gelgotas.

Šiaulių raj. Liaudies Kovo
tojo kolchozo bibliotekos vedė 
jas Lemskis pratina senus ir 
jaunus skaityti politines ir 
mokslinio turinio knygas. Aš
tuoniasdešimt metų Martynas 
Jucevičius skaito ne vien moks
linio, bet ir antireliginio turi
nio knygas. Gerai skaito Ign. 
Masaitis, šerkšnienė, padeda 
skaityti kolchozo vedėjo pava
duotojas Skrinka; knygas pla
tina mok. Skažarauskas su žmo 
na, Daunoras; mok. Zavads- 
kaitė pasinėrusi kolchozo dra
mos reikaluose. Vilniuj stud. 
Veržblovskis prisiekė apgin
siąs taiką, o stud. Joffe atiden
gė amerikiečių šunybes. Stud. 
Pauliukonis visai karo nebijo, 
nes su juo eina stalinizmo - le
ninizmo žinovas Storinkinas 
Vilniuje.

Rimdžius ilgisi vyno ir 
T amaros

Apie lietuvių kolchozininkų 
patyrimus Gruzijoj per radi
ją prašneko Sėdos raj. S. Ne
ries vardo kolchozo „agronomas 
Rimdžius. Jis ten matęs daug 
vištų, kolchozų - milionierių, 
galvijų su ragais, buvęs „tėvo“

300 plunksnuo-

pirma vieta atiteko 
„Inkarui“, antra — 
„Elniui“, trečia — 
Audiniams“.

— VLIKo plenumas posė- ja H. McMillanas, posėdis. Bal 
tams posėdyje atstovavo šios 
komisjios vicep. A. Rei ir Dr. 
S. A. Bačkis. Europinio Są
jūdžio konferencija Londone 
Rytų ir Centro Europos klau
simų svarstyti įvyks sausio 20 
—24 d. Baltai turi teisę 
siųsti po 3 atstovus ir tam 
rą skaičių stebėtojų. Eur. 
jūdžio Lietuvių Tautinė 
ryba savo atstovus jau prane
šusi, taip pat daro pastangų, 
kad vienas ar du žmonės galė
tų atvykti ir iš Amerikos.

— Vidurio ir Centro Euro
pos Komiteto veinų iš vicepir 
mininkų Europinio Sąjūdžio 
Lietuvių Tautinės Tarybos siū® 
lymu yra priimtas Dr. S. A. 
Bačkis. Iš anksčiau yra buvęs 
estas A. Rei. Tokiu būdu bal
tai dabar turi jau du vicepir
mininkus. E.

— Rugsėjo 27 d. Paryžiuje 
įvyko pas dr. S. A. Bačkį Pa
baltijo diplomatų, esančių Pa
ryžiuje, pasitarimas ryšium su 
įvairiais aktualiais pabaltie- 
čiams klausimais. Pasitarime 
dalyvavo iš lietuvių pusės — 
Dr. S. Bačkis ir prof. J. Balt
rušaitis, iš latvių — min. O. 
Grosvaldas ir K. Berendsas ir 
iš estų — A. Rei, Estų Tauti
nės Tarybos pirmininkas, buv. 
Estijos prezidentas ir ministe- 
ris pirmininkas, kuris buvo 
specialiai tam reikalui atvykęs 
į Paryžių. E.

— Spalio 6 ir 7 d. Paryžiuje lankė lietuvių centrines orga- 
įvyko Europos Fedaralistų Są 
jungos centro komiteto posėi 
džiai. Iš baltų tik lietuviai tuo 
tarpu yra tos sąjungos nariai. 
Liet. t Fedaralistų Sąjungai c.
komiteto posėdžiuose atstovą- dikuotinų Sričių Tarnybos val- 
vo prof. J. Baltrušaitis, šios są dytojas, pradėjęs eiti pareigas, 
jungos vicepirmininkas. E. paruošė veikimo planą, kurį

— Politiniais klausimais Vykd. Taryba patvirtino. Dar
K

džiavęs X. 13 ir 14 dd., susitari 
mo su Min. Lozoraičiu tvirti
nimą dar kartą atidėjo. Elta.

— VLIKo narys prov. J. 
Makauskis su šeima išemigra
vo į JAV. Savo įpėdiniu VLI- 
Ke paliko J. Jakš-Tyrį. E.

— Egzilų konferencija Ame 
rikoj nutarė įteikti genocido 
reikalu memorandumą Jungt. 
Tautoms. Memorandumas įtei 
kiamas estų, latvių, lietuvių, 
lenkų, rumunų, vengrų ir če- 
koslovakų vardu. Iš lietuvių 
pusės pasirašoma VLIKo var
du. Sykiu daroma pastangų 
surasti, kas genocido klausimą 
galėtų iškelti UNO ir įrašyti jį 
į darbų tvarką. Ir ALT Ame
rikoje yra pravedusi plačią ak
ciją. Buvo paruošta arti 3.000 
tik individualių laiškų, išsiun
tinėtų kam reikiant. Genocido 
problemą svarstė taip pat į. 
Tautų Soc. ir Ūkio Taryba 
Šveicarijoje. E.

— Paryžiuje įvyko Euro
pos Sąjūdžio Centro ir Rytų 
Komisijos, kuriai pirmininkau-

Anglijoje atidarytas naujas • 
parlamentas, 

kuriame programinę kalbą pa
sakė premjeras W. Churchil- 
lis. Jis patiekė savo darbų 
programą vidaus ir užsienių 
politikos klausimais. Ta prog 
rama remiasi priešrinkiminiais 
šūkiais, kuriuos dabar konser
vatoriai turi tesėti: išrišti konf 
liktus su Iranu ir Egiptu, de- 
nacionalizuoti plieno pramonę, 
decentralizuoti nacionalizuotą 
anglies pramonę, pasimatyti su 
Stalinu ir tt.

Nors Anglijos būsena labai 
sunki, bet konservatoriams atė 
jus į valdžią, laukiama žymių 
politinių pakitimų, tiktai šie

pa- 
tik- 
Są- 
Ta-
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Dr. S. Bačkis atstovauja Es 
tijos reikalams Prancūzijoje. 
Lankantis A. Rei, Estijos tau
tinės Tarybos pirmininkui Pa
ryžiuje, jis ir Dr. S. A. Bačkis 
specialiai tyrė sąlygas, kaip Es
tai galėtų paskirti savo atsto
vą rūpintis jų politiniais reika
lais. Turima vilčių, kad Estai 
gal artimoje ateityje galės taip 
pat savo atstovą turėti Pran
cūzijoje. E.

— Min. St. Lozoraitis, bū
damas Vokietijoje, taip pat ap-

nizacijas: Balfą, Liet. Raudo
nąjį Kryžių, PLB Vokietijos 
krašto valdybą ir nuodugniau 
susipažino su jų veikimu. E.

— Teis. M. Brakas, Reven-
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KLB APYLINKIŲ LOK-ų ŽINIAI.
Iš Tautos Fondo Atstovybės apsilankymas Kanadoje iš nau 

Kanadoje patyrėme, kad neuž- jo sukels mūsų pastangas įgy- 
ilgo atvyks ir aplankys lietuvių vendinti reguliarų ir visuotinį 
kolonijas VLIK-o narys ir Tau 
tos Fondo Valdytojas prof. J. 
Kaminskas. Žinodami visų lie
tuvių norą išgirsti gerbiamą 
svečią aptariant aktualiuosius 
lietuvių reikalus, prašome KL 
B apylinkių LOK-us, ypač di
desniuose centruose, pasiruoš-

jo pirmyn. Suece anglai padi
dino įgulas Irane patys persai 
imasi tvarkytį dalinį naftos rei 
kalą. Ir vyksta derybos.

Korėjos karas tebesitęsia.
Tiesa, dėl rytinės pusės de- ti sutikti svečią ir sudaryti są- 

markacinės linijos susitarta, 
bet vakarinė pusė dar neiš
spręsta. Kaip matyti iš karo 
mūšių, pietiečiai pasiryžę prie 
šą išmušti iš Kaesongo ir per
mesti per 38 paralelę. Tada, 
tikimasi, komunistai ir dėl šios

Tautos Fondo rėmimą ir už
baigti darbus susijusius su KL 
B įkūrimu.

Pagerbimui laukiamo svečio 
prašome ALOKus atnaujinti 
pastangas užbaigti lietuvių re
gistraciją apylinkėse ir seniū
nijose. ALOK-ų triūsas ir 
bendras susipratimas daugely
je vietų yra vainikuotas gra
žiu pasisekimu, kas leidžia ti
kėti, kad jau artimoje ateityje 
galėsime pereiti į paskutinę or 
ganizavimosi fazę — rinkimus.

KLB — LOK-as. į

lygas visuomenei jo paklausy
ti.
> Negalėdami dabar tiksliau 
pranešti apie Tautos Fondo 
Valdytojo galimybes aplanky 
ti lietuvių kolonijas išsidėsčiu
sias milžiniškuose šio krašto 
plotuose, reiškiame viltį, kad jo Montreal, Que.
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bas pradėtas. E.
— Spalio 7 — 14 Romoj įvy 

ko Pasauliečių Kat. Apaštala
vimo konferencija, kurioj da
lyvavo su lietuvių delegacija 
E. Turauskas, prof. Z. Ivins
kis ir kt. E.

— Tbc traukinys ketvirtą 
kartą atvyko į Švediją, drauge 
atveždamas 41 tbc sergantį pa 
bėgėlį ir 40 jų šeimos narių. Iš 
viso Švedija yra priėmusi 250.

E.
— Pakistanas pasisiūlė tar

pininkauti tarjb Anglijos ir 
Egipto.

— Zapotosckis pripažino, 
kad Čekoslovakijai gresia di
delė ekonominė krizė.

— JAV Navadoje padarytas 
4-tas atominis sprogimas, kuris 
buvo labai didelis ir buvo ma
tomas net už 100 mylių.

— D. Britanija Viduržemio 
jūroje stiprina laivyną.

— Graikijoje sudaryta Plas 
tiro - Venizeloso vyriausybė.

— Pietinėje Kinijoje badas.
— 1951 metų Nobeilo tai

kos premija paskirta prancūzų 
darbininkų sąjungų vadui so- rai. Juk ar gi dėl to visi pašau 
cialistui Leonui Jouaux (Žuo). lio lietuviai rūpinasi, kad būtų

— V. Vokietija pasiūlė su- maksimalinė kova dėl Lietuvos 
sijungimo planą visuotinų rin- laisvės? Jeigu jau y,ra užsispy 
kimų pagrindu.

— Trumanas pasirašė 7 mi- 
liardų dol. ekonominės pagal
bos ekonomiškai atsilikusiems 
kraštams.

— Adenaueris vyks į Angli
ją-

— V. Vokietija į JTO 
sėdžius siunčia stebėtoją.

— Nheru pasisakė, kad
dija bendradarbiaus su Vaka
rais.

po-

In-

rusių, kurie vienybei kenkia, 
tai yra ir galimybė juos paveik 
ti viešosios nuomonės pareiški
mu. Tam yra mitingų, yra sro 
vių konferencijų, yra susirinki 
mų ir rezoliucijų siuntimo 'ga
limybės. Jeigu visuomenė tvir 
čiau plačiai pasisakytų, ir aiš
kiai pareikalautų, jog VLIKo 
ir Diplomatų veikimo vienybė 
turi būti realizuota, tai taip ir 
būtų padaryta. (hlj)>

< ticUlVOS > 
nacionaline 
"4 tdažvvdo
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Kas Lietuvoje skurdžiau
siai gyvena?

— Nors Lietuvą valdant 
skelbiama oficialiai darbininkų 
valdžia, tačiau iš tikro niekas

taip joje blogai negyvena, kaip 
darbininkai. Pat skurdžiausia 
padėtis vad. kolchozininkų, 
paskui eina bežemiai ir maža
žemiai, o toliau kiti darbinin-

.............. $ 5.00
Amerika $ 5.50
.............. $ 6.00
............ et. 0.15

kai. Kolchozininkai yra tie
siog pririšti prie kolchozų. Jei 
galėtų, visi pabėgtų į miestus 
ar į fabrikus. Tačiau nuo že
mės niekas neatleidžiamas. Ir 
šito nuostato labai griežtai žiū išeina tik po 3 kapeikas — vos 
ri. Ne vienas už savivališką pa druskai nusipirkti. Pirmiausia 
bėgimą iš kolchozo buvo jau tenka atiduoti viską valstybei, 
nubaustas po 3—4 metus kalė 
jimo.
13. O Iljičo (Lenino) elekt
ros lemputė kolchoze dega?
— Greičiau vilko akis, bet 

ne Lenino lemputė. Kas taip 
skelbia, visiškai nepažįsta da
bartinio Lietuvos kolchozinin
kų gyvenimo. Juk Lietuvoje mų jam nieko nebeliks — nie- 
„nepatenkintų nėra“. „Kas ne kas dėl to sau galvos nekvar- 
patenkintas“ ir tą savo nepa- šins. Sakys: maitinkis iš tų sa 
sitenkinimą kuria nors forma vo 30 arų. . . Taigi, viskas gra 
viešai parodo ar pareiškia, tas 
tuoj pat „sutvarkomas“.

14. Koks gyvenimas 
kolchozuose?

— Reikia gerai pažinti visas 
jų gyvenimo sąlygas. Jei pa
gal sov. sistemą kiekvienas dar 
bininkas ir šiaip gyventojas 
stengiamasi vienu ar kitu bū
du pririšti prie fabriko ar įmo
nės ir padaryti specialistu, ku
ris būtų „pritvirtintas“ prie 
tos vietovės ir praktiškai ne
norėtų ar negalėtų laisvai ju
dėti, tai ypač šia prasme prie 
žemės neatšaukiamai yra .„pri
tvirtinti” kolchozininkai. Kas 
kolchozininkų gimė, tas, gali
ma sakyti, tokiu turės ir mirti. 
Tiesa, vad. kol. ūkio įstatymu 
kolchozininkui leidžiama laiky 
ti vieną "karvę, porą avių, porą 
šeimų bičių. Taip galima lai
kyti, bet tai dar nereiškia, jog 
iš tikro galima ir išlaikyti. Vis
ką jam kolūkis duoda už vad. 
darbadienį. Sov. sistemoj rei
kia atlikti bet kokią normą, vi
sa, kas skirta. Todėl žmogus 
gauna praktiškai dirbti už vie 
ną darbadienį, kol skirtą nor
mą atlieka, dvi dienas, o ru
denį net ir tris. Jei žmogus per 
metus išdirba 150 darbadienių, 
tai labai gerai, gi reikia dirbti 
tada išsijuosus. Šiaip dažniau
siai išdirba vos 100—110 dar
badienių. Iš darbadienių — jis 
turi ir maitintis. Jei jo neat
liksi, niekas neduoda tau bul
vių, cukraus ir kitų gėrybių. 
Tiesa, kolchozininkui leidžia
ma pasinaudoti savo reikalams 
po 30—60 arų žemės, bet joje 
negalima sėti varpinių javų. 
Dažniausia ten sodinamos bul
vės. Bet ir už tą žemę reikia 
nuo 60 arų atiduoti valstybei 
dar 6 centnerius bulvių^ 40 kg. 
kiaulienos, apie 20 kiaušinių, 
už karvę 250 litrų pieno. Žmo-

gus dirba visus kiaurus metus, 
verčia tuos darbadienius vieną 
po kito ir viskas eina kolcho
zui, valstybei. Galų gale ru
denį šeimai už visą tą plušimą

paskui paliekama sėkląį, o varg 
šui darbininkui už jo kruviną 
darbą mokama dirsėmis. Sis
tema sudaryta tokia, kad kol- 
chozininkas nežino, kiek jis iš 
tikro yra uždirbęs. Pirmiausia 
viską atsiima valstybė ir kol
chozas, o jei po tų visų atsiėmi-

SĄMONINGAS KENKIMAS.
Britanijoje nuogų faktų švieso
je“ ir „Lietuvos laisvinimas ir 
avantiūristai“. Nesant galimu 
mo ir prasmės atitaisinėti sla
pyvardžiais prisidengusių as
menų skleidžiamas neteisingas 
žinias, lietuvių visuomenei pa
brėžiamos šios informacijos:

1. Lietuvių Rezistencinė 
Santarvė yra įsteigta formaliai 
1950 metų rugsėjo 8 dieną. Jos 
pagrindinis tikslas — suburti 
rezistencinės lietuvių tremties 
pajėgas tinkamai talkininkauti 
laisvės kovotojams Tėvynėje ir 
tarnauti Lietuvos reikalui už
sieniuose.

2. LRS įsteigta ne ministe- 
rio S. Lozoraičio noru ar pa
skatinimu, bet pastangomis 
daugelio lietuvių rezistentų, da 
lyvavusių pogrindžio veikloje 
prieš abu Lietuvos okupantus 
nuo pat pirmųjų Lietuvos pa
vergimo dienų.

3. Stasys Kuzminskas šiuo 
metu yra išrinktas LRS pirmi
ninku, turi pilną teisę kalbėti 
jos vardu ir daryti atitinkamus 
pareiškimus. Jo pastovūs de
mokratiniai įsitikinimai ir ilga
metė, be priekaišto, darbuotė 
reikalinga paneigimo šmeižtų, 
reikalinga paneigim ošmeižtų, 
kuriuos slapyvardėmis prisiden 
gę asmenys bando spaudoje 
skleisti apie jo „diktatūrines 
ambicijas“.

4. LRS neturėjo ir neturi 
tikslo užsienyje „vesti kovą“ 
prieš VLIKą ar Tautos Fon
dą, užimti jų vietą ar naudotis 
jų lėšomis, ir taip S. Kuzmins
kas niekad nėra kalbėjęs. Prie 
šingai, LRS siekia darnaus vi
sų lietuviškų pajėgų bendra
darbiavimo tremtyje, įskaitant 
ir Lietuvos Respublikos diplo
matinę tarnybą užsienyje. Ver
tindama tų visų lietuviškų pa
jėgų veiklą pagal vienintelį 
mastą: kiek tai Lietuvių Re
zistencijai Tėvynėje ir užsie
nyje yra naudinga, — LRS, sa
vaime suprantama, nesijaučia, 
kad kas šiuo atveju jai galėtų 
atimti teisę, reikalui esant, pa
reikšti esamosios padėties kons 
truktyvią kritiką.

5. Priešingai tvirtinimams, 
LRS turi savo bendrąjį statu
tą, atskirų darbo sričių taisyk
les ir bendrąsias veikimo gai
res, išdėstomas Santarvės biu
letenyje, ir jų rūpestingai lai
kosi.

6. Prešingai tvirtinimams 
apie „fiktyvumą“, LRS niekad 
nėra skelbusi, jog jai jau pa
sisekė apjungti visas galimas 
lietuvių rezistencines pajėgas 
užsienyje, nors to tikslo ji sie
kia ir sieks. Tačiau ji gerai ži
no, kad LRS jau esamas orga
nizacinis tinklas kiekvienu at
veju yra mažiau „fiktyvus“ už 
ne vieną partiją ar grupę, kuri 
atstovaujama įvairiuose „veiks 
niuose“ ir drįsta kalbėti lietu-

„Tėviškės Žiburiai“ išsigal
voja visokių „Nepriklausomai 
Lietuvai“ priekaištų.

Štai, paskutiniame „TŽ“ n- 
ry prirašyta apie Montrealio 
spaudos balių. Ir girdi, tai „N. 
L.“ balius. . . Mat, „atrado 
Ameriką“, Montrealio visuo
menė tai labai gerai žino. Ži
no taip pat, kad kai „Tėviškės 
Žiburiai“ ‘ Toronte ruošia spau
dos balių, tai tas balius taip pat 
nėra nei „N. L-vos“, nei „Glob 
& Mail“...

Bendrai, „TŽ“ šio rašinio in 
tencija labai aiški — pakenkti 
„NL“ ruošiamam spaudos ba
liui. Ką gi — „TŽ” tur būt 
geriau žino Dievo įsakymą — 
„Mylėk artimą, kaip pats sa
ve“. ..

Ot, kad taip ką gero, gra
žaus, paremto artimo meile ir 
krikščioniška morale „T. Ž.“ 
pasiūlytų. O kenkti. . . nedi
delė garbė.

DAUGIAU NUOŠIDUMO.
Perskaičius „TŽ“ 43-čiame 

nr. straipsnį, kuriame trumpai 
paminėtas literatūros vakaras, 
atrodo, kad KLMB turėjo tiks
lą sutrukdyti kitų ruošia
miems pobūviams. Tuo tarpu 
kai KLMB maždaug prieš 2 
mėn. buvo paskelbta, kad lau
kiame mūsų menininkų iš U. 
S. A. Nežinia kodėl dar ir 
klausytojų skaičius sumažin
tas. Atrodo, kažin kieno są
žinė nerami dėl šio gražaus li
teratūros vakaro ir norėta įro
dyti, kad jie liko labai nelai
mingi negalėdami dalyvauti.

Jeigu ir dėl šio vakaro, tai 
vistik gaila, kad mūsų jauni
mui lyg ir primiršo priminti, o 
tokia puiki proga buvo pažinti 
mūsų žymiuosius rašytojus.

Labai skaudu, kad neįverti
nom jų pakankamai. Argi ne 
rašytojai ir menininkai palai
ko mūsų sielas jautrias ir gy
vas? Iš daugelio elgesio at
rodo, kad jūs dirbkit, varkit, 
o mes geriau paūliosim, pas
kui tik pakritikuosim, o jei kas 
kelia visus lietuvius, garbe pa
sidalinsim.

Argi nebūtų gražiau, jeigu 
vieni kitus suprasdami siektu
me gražesnio rytojaus? Malo
nu būtų pamatyti 
vadų artimo meilės 
jeigu jos nėra, tai 

talpos mums patiems labai pra žiau, kad pabaigtų 
vers, nes tuo tarpu esame la- intrygas ir kartais 
bai susikimšę ir tai apsunkina ženčią neapykantą, kuri skau- 
patį darbą. Kainuoti tai galė
tų (įskaitant ir paskolos grąži
nimą p. Staniuliui) apie 4—5. 
000 dol.

— Ar turite dar p. pirmi
ninke, be namų statybos užbai 
gimo ir kitų projektų bei su
manymų?

— Turiu ir labai svarbių 
— pareiškė p. Jonas Juš
kevičius, — Jei tik turėtume 
pakankamai lėšų!

Mano svarbiausias rūpestis 
yra — rasti priemonių įsigyti 
naujam linotipui. Kaip jau 
Tamstos girdėjote metiniame 
„NL“ sp. b-vės susirinkime, 
dabar naudojamas linotipas yra 
atgyvenęs savo amžių, jis nuo
lat genda ir ateis laikas, kad 
jo net nebebus įmanoma patai
syti, o tai gali atsitikti ir da
bar bet kuriuo metu. Galite 
įsivaizduoti, kokioje neįmano
moje padėtyje atsidurtų „NL“ 
laikraštis?

Naujam arba nors (gerame 
stovyje) vartotam linotipui įsi-

Prenumerata metams:
Kanadoje ... 
Amerika ir P 
Visur kitur . 
Teksto eilutė ,
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 
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SVARBUS
PASIKALBĖJIMAS SU „N.

MININKU p. JONU

&

REIKALAS
L.“ SPAUDOS B-VĖS PIR 
JUŠKEVIČIUM.

bičiulis verdunietis p. Stanu- 
lis.

Ir todėl tenka labai ir labai 
apgailestauti, kad, mums pa
skelbus apie „NL” laikraščio 
įsikūrimą nuosavuose namuo
se, visuomenė klaidingai su
prato, kad vajus statybai tuo ir 
pasibaigė, taigi paliovė šėrus 
pirkusi. Kaip tik priešingai, ir 
aš čia tai ypatingai noriu pa
brėžti, kad mano noras yra tu
rimą šėrų skaičių padvigubinti. 
Tai atsiekti būtų galima dviem 
būdais ir abu jie yra vienodai 
geri, būtent: siūlau ir prašau 
visus tautiečius suverbuoti dar 
kita tiek naujų šėrininkų arba 
esamiems šėrininkams padvi
gubinti savo šėrus. Konkre
čiai tat siūlau visiems gerb. 
tautiečiams įsigyti šėrų, kas jų 
dar neturi, o turintiems jų, pa
dvigubinti pirkimą.

Aš esu pilnai įsitikinęs, kad 
mūsų rėmėjai palankiai sutiks 
šį mano pareiškimą ir šėrų skai 
čius žymiai pakils. Aš manau, 
kad nė vienas iš mūsų nenori
me, kad gražiai pradėtas dar
bas sustotų nebaigtas pusiau
kelėje. Jei mes pajėgėme pa
daryti tai, ką jau iki šiol pada
rėme, aš esu tikras, kad mes 
dar lengviau įstengsime savo 
užsimojimą įvykdyti visu šim
tu nuošimčių.

— Ko trūksta dar „NL“ sp. 
b-vės namams iki galutino 
baigimo ir kiek, Tamstų ap
skaičiavimu, apytikriai tai ga
lėtų kainoti ?

— „NL“ sp. b-vės namams 
dar reikia pastatyti if įrengti 
antrą aukštą, be to, reikia at
likti visą eilę smulkesnių bai
giamųjų statybos darbų, kaip 
antai: išoriniai laiptai, tinkas 
ir kita. Statybą pilnai užbaig
ti, t. y., pristatyti antrąjį aukš 
tą, mus spiria pati miesto sa
vivaldybė ir tai turi būti at
likta iki 1952 metų rudens. Iš 
kitos gi pusės papildomos pa-

Susitikęs p. Joną Juškevičių- 
-Miller „NL“ patalpose, papra 
šiau suteikti kai-kurių informa 
cijų „NL“ spaudos b-vę liečian 
čiais klausimais.

— Kaip seniai, p. pirminin
ke, vadovaujate šiai bendrovei? 
— pradėjau aš. *

— Dalyvauju nuo pat jos 
įsisteigimo, o pirmininku—tre 
čią kadenciją.

— Kaip jaučiatės šiose parei 
gose ir ar daug laiko turite pa 
švęsti „NL“ sp. b-vės reika
lams tvarkyti?

— Atvirai kalbant, turiu dar 
bų, esu persikrovęs ir mielai 
perduočiau pirmininko parei
gas kam nors kitam, jei kas su
tiktų jas permiti. Svarbiau
sia, kad sunkiai galiu surasti 
bendrovės reikalų tvarkymui 
atliekamo laiko, o sugaišti ten
ka daug, ypač pastaraisiais me 
tais, vykdant nuosavų „NL“ 
sp. b-vės namų statybą. Tiesą 
sakant, statybos sunkumus pa
kėlė vicep. p. Leknickas ir 
ypač reikalų vedėjas p. Rukšė
nas. Ačiū jiems už tai. Visą 
reikalą pablogina dar ir ta ap
linkybė, kad gyvenu toli nuo 
„NL“ būstinės ir, esant reika 
lui ją pasiekti, turiu pervažiuo 
ti išilgai visą Montrealio did
miestį.

Tačiau antra vertus, jau
čiuosi 
šęs.
biausia priežastimi, kodėl, ne
paisant visų sunkumų, vis dar 
esu tiesiog pirverstas būti pir
mininku.

— Kokį Tamstai įspūdį pa
darė vykdomas „NL“ nuosavų 
namų statybai vajus?

— Bendrai paėmus, esu pa
tenkintas vajaus rezultatais: 
nuo vajaus paskelbimo, šėrų 
pirkimas labai pagyvėjo ir šė
rininkų skaičius pasiekė impo
nuojančią 750 skaitlinę. Tai ro 
do, kad tautiečiai mielai re
mia nepartinę - bendruomeni
nę spaudą ir yra suinteresuo
ti jos išlaikymu. Ačiū už tai.

— Ar Tamstos, p. pirminin
ke, nuomone, vajų „NL“ sp. 
b-vės būstinei reikia laikyti jau 
baigtu ir jei ne, tai kokių pa
geidavimų Tamsta dar turite.

— O ne, vajus jokiu būdu 
dar nėra ir negali būti baigtas. 
Mes, taip sakant, esame dar tik 
pusiaukelėje, kopdami prie sa
vo užsibrėžto tikslo. Iki šiol 
mes tik su didelėmis pastango 
mis pajėgėme provizoriškai įsi
kurti nuosavuose namuose, ta
čiau pati namų statyba toli gra 
žu dar nėra užbaigta ir tam pa 
daryti trūksta dar daug pini
gų. Be to, juk ir už atliktus 
statybos darbus mes dar nesa
me visai išsimokėję: mus sle
gia 2.000 dolerių skola, ku
riuos „NL” sp. b-vės namų sta 
tybai paskolino mūsų mielas ”N.L“namai kaip jie dabar yra.

savotiškai prisiri-
Tai bene ir bus svar-

už-

iš dvasios 
pavyzdį, o 
būtų gra
fas žemas 

prasiver-

dina žmones.
Parapijietė.

PRASIMANYMAI APIE 
LIETUVIŲ REZISTENCINĘ 

SANTARVĘ.
Iš informuotų Lietuvių Re

zistencinės Santarvės suogs- 
nių pranešama:

„Naujienų“ 239-240 nr., 
1951 m. spalio 10—11 dd. bu
vo paskelbti straipsniai „Lie
tuvių Rezistencinė Santarvė D. vių tautos vardu.

gyti reikėtų apie 7.000 dolerių, tų palaipsniui siekti tokios ma 
Kaip matote, tai yra stambi su terialinės padėties, kad pinigai, 
ma, o vis dėlto aš manau, kad 
mums teks rasti tam tikslui lė
šų ir kuo anksčiau mes tuo su 
sirūpinsime, tuo bus geriau.

— Gal turite dar kitokių 
užsimojimų, p. pirmininke?

— Taip turiu ir manau, kad 
mes ilgai nedelsdami tai įgyven 
dinsime.

Turiu galvoje pagalbinę 
spausdinimo mašiną, kuria bū
tų galima spausdinti smulkes
nius, mažo formato leidinius, 
kaip komercinius skelbimus, 
sveikinimo atvirukus ir kitus 
panašius dalykus. Tos rūšies 
darbams užsakymų niekada ne 
trūksta ir bendrovei tai duotų 
gražių pajamų, neinvestuojant 
didesnio kapitalo. Kalbamoji 
mašina kaipuotų tarp 350 ir 
700 dolerių. Tokią sumą būtų 
mums lengva sudaryti, tuo lab 
jau, kad, paleidus mašiną į dar 
bą, pinigai tuoj pradėtų grįžti.

Iš viso „NL“ sp. b-vė turė-

Maskaradas...
„Liaudies Balsas“ skelbia 

Sūnų ir Dukterų draugijos mas 
karadą. Tai, tur būt, bus dvi
gubas maskaradas, nes ta drau 
gija visą laiką daro makaradą 
ir tikrai užsimaskuoja nuo dau 
gelio gerų lietuvių. Sūnų ir 
Dukterų centras moka daryti 
maskaradus. Tiktai ar neateis 
laikas, kada maskos bus nu
trauktos ir maskaradas bus 
baigtas. Gaila, kad dėl to mas 
karado gali nukentėti visai ne
kalti žmonės.
Komunistai mokysis istorijos.

„Laisvė“ rašo, kad jos skai
tytojai susidomėję Lietuvos is
torija. Tai neblogas pasiryži
mas. Tiktai reikia skaityti ne 
falifsikuotą istoriją. Dr. Ma
tulaičio istorija, jeigu ta, už ku 
rią jis buvo komunistų likviduo 
tas, neblogai parašyta. Tiktai, 
kažin, ar dabar galima gauti 
sovietuose nefalsifikuotą istori
ją?

, Pikietavimas — šlovė.
Komunistinė spauda koliojo, 

kaip įmanydama, pikietavimą. 
Bet, staiga komunistams vis
kas persivertė viršun kojomis 
ir jie dabar pikietavimą jau lai
ko garbės dalyku. „Laisvė“ ra 
šo: „mūsų pramogas pikietuo- 
ja — mums šlovė!“.

Ko tat anksčiau komunistai 
rėkė prieš pikietuotojus?

O čia tai jau neteisybė.
„Laisvė“ rašo, esą ji „vy-

įmokėti už nupirktus šėrus, ne 
būtų jos vienintelės pajamos, 
kitaip sakant, mes sieksime 
tvarkyti „NL“ b-vės reikalus 
komerciniais pagrindais. Jei 
lietuviškoji visuomenė pradžio 
je mus finansiškai parems ir 
pirks šėrus, aš esu tikras, kad 
netolimoje ateityje mašinos 
mums pradės duoti gražaus 
pelno ir mes galėsime net, lai
kui bėgant, šėrininkams prade 
ti mokėti diVidendus. •

Visų šių projektų realizavi
mas yra lengvai įmanomas, tik 
reikia, kad mūsų tautiečiai 
efektyviau paremtų šį reikalą. 
Bet sprendžiant iš to, kad jie 
iki šiol „NL“ sp. b-vę gausiai 
parėmė, pirkdami šėrus, aš esu 
optimistiškai nusiteikęs ir ti
kiu, kad po šio mano kvietimo, riausiai lietuviškiems reikalams 
šėrų pirkimas bus net gyves- tarnauja“. ,Gal ir buvo kieno 
nis, negu iki šiol jis buvo — nors noras, kad taip būtų, bet 
baigė sąvo pasikalbėjimą p. iš jos skilčių dabar matyti tik- 
Juškevičius. tai vienas tikslas — tarnauti

Jurgis Knystautas. Maskvai ir rusiškam Lietuvos

žiai atrodo propagandoje, bet 
ne tikrovėje. Paprastai kol
ūkiams priklauso 600 — 800 
ha žemės, jie turi kokius 20 
karvių, šiek tiek gauna minera 
linių trąšų, ir viskas. Trakto
rių stotys net keleri metai ne- 
įsivežė kaip reikiant. Lietuvoj 
jaučiamas labai didelis darbo 
jėgos trūkumas. Tų žadėtųjų 
mašinų nematyti, bulves tar
kuoja su kauptukais, daug kur 
jos palieka ir nekastos, avižos 
pūva laukuose. Jei žmonės ga
lėtų patys tvarkytis kolchozuo 
se, ir tai daug kas būtų ki
taip, geriau. Iš pradžių taip 
ir buvo, bet vėliau atėjo įsaky
mas viską daryti pagal planą, 
todėl dabar, pamatę tą netvar
ką, nuleido rankas net ir tie, 
kurie išsyk tikėjosi, kad, rasi, 
bus dar galima šiaip taip išsi
versti.
15. Ar yra ūkių nesuvarytų. į

kolchozus?
— Taip, dar yra, bet labai 

mažas procentas. Tai dažniau
siai tie, kurie seniau spyrėsi, 
nenorėjo eiti, o dabar jų nepri
ima jau patys kolchozai, nes iš 
jų — jokios tiems naudos. Taip 
pat yra' kolchozams nepriklau
sančių ir tokių ūkių, kurie to
li nuo centrų, žemė akmenin
ga, arba vieni smėlynai su ga
nyklomis.
16. Tad kaip iš tikro žmonės

gyvena?
— Visaip, kaip tik beįmany

dami. Toks tas jų ten ir gy
venimas, lygiai, kaip ir aprū
pinimas senatvėje, kuriuo taip 
mėgsta girtis bolševikų spau
da. Kas neturi artimų giminių, 
gauna eiti į vad. senelių prie
glaudą. Bet ten teks skursti, 
maistas blogas. O ir prieglau 
dos vaizdas labai liūdnas, se
neliai varomi ir ten prie darbo, 

Nukelta į 3-čią puslapį.

okupantui. Mes tikrai apsi
džiaugtume, jeigu „Laisvė“ im 
tų rūpintis lietuviškais reika
lais. Mandrapypkis.

ŠAIPUVA.
Tarybų Lietuvos spauda pa

taria kolūkiams, sėjant, keikti 
Ameriką. Keiksmai bolševi
kams, matyti, atstoja trąšas.

Abisinijoj Kominformasr, 
sakoma, įkūręs biurą, kuris mo 
kys juodukus virsti raudonais.

O Sodoma! O Gomora! Bol 
ševikas Pruseika sumokėjo 
Amerikos teismui 5.000 dol., 
kad paliktų jį Amerikos kapi
talizmo pragare! Matyti, Le
onas nenori į komunistinį ro
jų, nes ten, sakoma, prisikėli
mo nėra, tik atsigulimas.

Komunistinėje Jugoslavijo
je, sakoma, vieni sėja, kiti pjau 
na, todėl ūkininkai nusprendė 
iškirsti Titui titę ir neduoti 
derliausi_____________

Sovietų užsienio politika yra 
— Hst*> *r žįsti.

Mano kolega prof. Naktibal
da apie Bostoną rašo: „Mies
to pareigūnai čia labai susirū
pinę gyventojų saugumu. Var 
giai rasi gatvę, kurios kietas 
cementinis paviršius nebūtų 
tirštai apklotas atliekamais 
laikraščiais ir popiera, arba nu 
kritusiais lapais. Jei praeivis 
paslystų ant banano žievės, 
tai nieko nenukentėtų, nes 
minkštai nutūptų“.

Amerika, visgi pramoningas 
kraštas!_______________

Azijoje, matyti, eina lenkty 
nės tarp ryžių ir rusų. Jei at
siras daugiau ryžių, bus ma
žiau rusų. ,

Prof. Saipa.
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W. CHURCHILLIO DERYBOS SU J. SALINU
Winston Churchill pakarto

tinai skelbė, norįs pasimatyti su 
Stalinu ir išspręsti visus vaka
rų ir rytų sugyvenimo nesklan
dumus. Dabar atsistojęs vėl 
prie Didžiosios Britanijos vai
ro, be bėjo, stengsis įgyven
dinti šitą savo sumanymą. Tad 
įdomu, koks buvo jo pirmas 
pasimatymas su Stalinu Te
herane.

1943 m. lapkričio mėn. pa
baigoj trys- didieji-Churchillis, 
Ruzveltas ir Stalinas sutiko pa 
simatyti, kad išsprendus karo 
eigos pagreitinimą ir atvirai 
išsišnekėjus politiniais pokari
nio gyvenimo klausimais. Sta
linas sutiko tik į rusų kontro
liuojamą Teheraną vykti, tat 
anglosaksai turėjo nusileisti. 
Churchill’is apsistojo britų pa
siuntinybėj, o Roseveltas mie 
lai priėmė Stalino pasiūlymą 
apsigyventi sovietų ambasadoj. 
Visi posėdžiai vyko sovietams 
šeimininkaujant. Jie buvo 
skirti grynai kariniams reika
lams. Bet kiekvieną dieną bu
vo rengiamos vaišės siauram 
ratelyje. Čia trys didieji, da
lyvaudami tik su padėjėjais ir 
vertėjais, galėjo asmeniškai iš
sišnekėti ateities politiniais 
klausimais visai atvirai.
\ Pirmos vaišės buvo Stalino 
rengiamos lapkričio mėn. 28 
d. sovietų ambasadoje. Pirmą 
kartą teko Churchill'ui su Sta 
linu išsišnekėti politiniais klau 
simais. Pasikalbėjimas sukosi 
apie pokarinę Vokietiją. Sta
linas pareiškė savo didelį susi
rūpinimą vokiečių tautos atgi
mimu ir buvo įsitikinęs, kad po 
karo vokiečiai greitu laiku at- 
kusią jei nebūsianti suvaržyta 
jų pokarinė gamyba. Vokie
čiai esą gabūs, darbštūs ir vi
sa kam nagingi. ChurchilTis 
siūlė įvesti kai kurių kontrolių, 
kaip antai: ginklų gamybos, 
lėktuvų pramonės.

„Ar Tamsta“, paklausė Sta
linas, „uždrausi taip pat laik
rodžių bei baldų gamybas? O 
vokiečiai gamino žaislinius šau 
tuvus, kuriuos naudojo savo 
jaunimo kariniam apmoky
mui“ .

Antrose vaišėse, vėl Stalino 
rengiamose, kalba apie Vokie
tiją buvo tęsiama. Nuotaika 
buvo labai pakili, ypač sovie
tų. Su šypsena lūpose Stalinas 
pasiūlė vokiečių generalinį šta 
bą likviduoti.

„Visos Hitlerio galingos ar
mijos branduolį“, tęsė Stalinas, 
„sudaro maždaug 50.000 kari
ninkų ir technikų. Jei šie bus 
likviduoti karo pabaigoj, vo
kiečių karinė jėga bus išnaikin
ta“.

Tokio neatsakingo samprota 
vimo paveiktas, Churchill’is 
griežtai atkirto:

„Britų parlamentas ir britų 
tauta niekad nepakęs masinių 
žudynių. Net jei ir karo aist
roj bus leista pradėti, britai po 
pirmųjų skerdynių griežtai at
sigręš prieš tuos, kurie yra at
sakingi, Sovietai teneturi jo
kių iliuzijų šiuo klausimu“.

Stalinas, nebodamas Chur- 
chill’io protesto, dar kartą 
kartojo:

Atkelta iš 2 pusi.
gauna atlikti nustatytas „iš
dirbio normas“, nes sov. siste
moj „kas nedirba — tas neval
go“.

Bet

17. Ar žmonės ten 
nespekuliuoja?

— Kur nespekuliuos, 
negi iš gero. Jei būtų visko į
valias, tada išnyktų ir visokios 
spekuliacijos. Gi spekuliuoda 
mi ir pirkdami juodojoj biržoj 
gali gauti duonos kg už 2,80 
rublio, už rugių centnerį juo
dojoj biržoj ar slapta kolūkio 
vedėjui mokama iki 300 rub
lių. Nors spekuliantai gaudo
mi ir dažniausia gauna po 7 
metus kalėjimo, tačiau juodo
ji rinka neišnykusi.

18. Ką rodo kainų skalė?
— Kainos taip pat turi pri

siderinti prie viso gyvenimo. 
Tiesa, gali ir Lietuvoje pama
tyti taip pat sunkvežimių ir 
net automobilių, bet šiuos turi 
tik įvairūs kom. pareigūnai ar 
įstaigų šefai, enkavedistai, taip 
pat raud. armijos karininkai 
Prastuomenė < 
gauna įsigyti nors dviratį. __ 
tiems reikia daug pinigo. Dvi
ratis kaštuoja taip vidutiniškai 
apie 860 r. Tiesa, Šiaulių dvi
račių fabrike gaminami po 400 
rublių, bet jie tinka greičiau 
vaikams važinėti.

Kostiumas 
su pasiuvimu 
galima gauti 
jei nutaikysi 
sviesto kg gali gauti už 40 r., 
lašinių 36, čekoslovakų batai 
450, už brezentinius batus 66, 
geresnius juodus 200 — 250, 
degtukų dėžutę 13 kap., apati
nės kelnės iš Vilniaus medvil
nės fabriko tiek 1947 m., tiek 
dabar, po atpiginimo, tebekaš 
tuoja 30 r. etc. Su tuo kainų 
vadinamuoju atpiginimu — tik 
ri juokai. Vienur skelbia pi- I 
giną, užtat atsigriebia kitur, į

įjos Karminiai, 
džiaugiasi, jei Į 
lors dviratį. Ir J

juodojoj
— apie 

metrą po 
laimingą

APIE LIKVIDAVIMĄ 50-000 VOKIEČIU
„50.000 turi būti sušaudyti“.
Churchill’is užsigavo:

„Aš mieliau sutikčiau būti iš 
vestas čia į sodą ir sušaudytas 
negu prileisčiau sutepti savo ir 
savo tautos garbę tokiu niek
šišku darbu“.

Dabar prezidentas Rosevel
tas įsikišo, siūlydamas komp
romisą’: „Ne 50.000, o tik 49. 
000...“ Tuo jis norėjo viską 
juokais nuleisti. Dejd, ne taip 
galvojo jo sūnus Elliott, kuris 

KAS DEDASI OKUPUOTOJE LIETUVOJE
padidindami visokius mokes
čius ar net kainas slaptais įsa
kymais palikdami tas pačias. 
Pvz., Miškų Pramonės Minis
terija miško kainas atpigino, o 
netrukus atėjo slaptas iš M-jos 
įsakymas, kad kainos faktiškai 
paliekamos to pačios. Jiems 
svarbu propaganda prieš už
sienį.

19. Darbo kontrolė?
— Darbo kontrolė yra labai 

griežta. Jei pavėluosi 5 minu
tes į darbą, gali visai vietos ne
tekti. Paprastai už pavėlavi
mus įskaito vad. „pragulką“ — 
tuoj atskaito 25 proc. mėn. at
lyginimo. Pirmą kartą pavė
lavus, atskaito 25 proc.,. bet vė 
liau — jau 50 proc. Jei pavė-
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rinkoj j 
2.000, 
90 r., 
progą, ;

JOS. YASAUSKIS
1720-24 Buchąnan Street, Hollywood, Florida.
Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms, tai pal- 
muotame Hollywood Floridoj. Apartamentus užlaiko
me pirmos rūšies su visais patogumais. Kviečiu visus 
lietuvius atsilankyti į saulėtą Floridą, nes čia būna 
nuolatinė vasara. Svečius iš geležinkelio stoties parsive

žame, paskambinus telefonu 3290.
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pašokęs nuo kėdės, išdrožė kai 
bą sovietų garbei. Girdi, jis 
nuoširdžiai pritariąs maršalo 
Stalino planui ir ęsąs įsitiki
nęs, kad JAV kariuomenė tam 
sumanymui pritartų.

Churchill’iui beliko tik viena 
išeitis — apleisti pokylis. Bet 
vos jam apsisukus gretimam 
kambaryj, kaip maloni Stalino 
šypsena atsekė jį ir prašė už
miršti, kas buvo šnekėta, nes 
tai tik vieni esą juokai. Jis gir

luosi 3 kartus ir tat oficialiai bo stovyklose. Iš ten išėjus ne 
bus užfiksuota — išmes iš dar
bo ir nuteis 6 mėn. darbo sto
vyklos, jei ne dauigau. Kalė
jimų Lietuvoje jau yra per ma
ža, reikia statyti naujų. Dar
bo stovyklos yra Vilniuje ,Pra- 
vieniškiuose, Klaipėdoj, Šilu
tėj, Akmenėj, Telšiuose etc. 
Politiniai kaliniai išvežami į 
Rusiją. Iki 5 metų nuteistus 
dar laiko Lietuvoje, visus ki
tus — išveža. Politiniai iš Ru
sijos ir nebegrįžo. Jei ką ir 
parvežė, tai kitais tikslais.
20. Ar yra žmonių kategorija 

be pasų?

— Atskiros kategorijos nė
ra. Paprastai žmonės be pasų 
yra arba kalėjimuose, arba dar-

di nieko rimto negalvojęs, o 
tik norėjęs pasijuokti.

Churchill’is, kaip tada, taip 
ir dabar žino, kas slypi tokiuo
se pasisakymuose. Jis puikiai 
suprato Stalino užmačias, bet 
dėl šventos ramybės grįžo prie 
bendro stalo.

Trečios vaišės įvyko lapkri
čio 30 d., Churchill’io gimimo 
dienos proga, britų pasiuntiny 
bėję. Tai vienintelis kartas Te 
herane, kada Stalinas sutiko 
eiti į svečius. Bet viena saly-

paprastai sunku gauti darbą. 
21. Ar tebėra išlikusi nors ko

kia priv. nuosavybės forma?
— Jos tokios, kaip kad ji 

seniau buvo, jau nėra. Viskas 
kom. santvarkoje tik valstybei 
ir valstybei. Yra vad. privati 
asmeninė judomoji nuosavybė: 
daiktai, drabužiai, knygos, ap
daras etc. Senosios butų nenu
savintos normos dabar žymiai 
susiaurintos. 1950 m. buvo iš
leistas įsakymas, kad ir nenu
savintų nedidučiu pačių pasi
statytų namukų savininkai, ku 
rie ir taip už juos gavo mokėti 
įvairius mokečiue, pristatytų 
savo nuosavybei patvirtinti 
reikalingus įrodymus.

22. Ar krašte lietuviai 
vieningi?

— Lietuviai tėvynėje yra 
vieningi, partijomis nesisaldo, 
apie jas ten pašnekama, bet vie 
nas kitam stengiasi be pažiūrų 
ir įsitikinimų skirtumo kuo ga
lėdami padėti. Išdavikų labai 
maža. Jų svarbiausias rūpes
tis yra kaip patiems išsilaikyti 
ir kaip išsaugoti kuo mažiau
siai sužalotą savo tautą. Visi 
jie teturi vieną priešą — tai 
okupantą. Ir visi tikisi, kad 
anksčiau ar vėliau, bet vieną 
dieną tikrai kraštas bus vis tiek 
išvaduotas, o tuo pačiu atsta
tyta laisva ir nepriklausoma 
Lietuva.
23. Kaip jaučiatės Vakaruosea

— Kaip sapne. Visko dar 
gerai nė nesuimame, nes iš
trūkus iš visuotinos vergijos ir 
staiga pasijutus vėl žmogumi, 
pirmiausiai norisi perduoti pa
vergtų brolių sutelktinį šauks
mą laisviesiems Vakarams: 
SOS!

Šiais iš pirmųjų lūpų prane
šimais šiuo patikslinami anks
tesniuose E. biuleteniuose pa
skelbti duomenys apie padėtį 
Lietuvoje. (E).

•
ga buvo būtina, kad prieš Sta
lino atvykimą būtų įsileisti N K 
VD tarnautojai. Jie, anot 
Churnhill’io, iškniso visus pa
kampius, išrausiojo visas spin
tas ir išvartė visas pagalves. 
Stalinas linksmas atvyko su ge 
ležine apsauga ir rusų policiniu 
kai apstatė tuoj visas duris ir 
visus langus. Svečiuose Stali
nas buvęs labai puikios nuo
taikos ir kėlęs ne vieną tostą 
už gerą sugyvenimą.

Ketvirtos vaišės, Rosevelt’o 
ruošiamos, vyko vėl sovietų 
ambasadoje. Rosevelt’as gy
vendamas sovietų ambasadoje, 
visą laiką buvo asmeniškam 
kontakte su Stalinu ir vengė 
be palydovų pasimatyti su 
Churchill’iu. Ką Stalinas siū
lė, Rosevelt’as palaikė, ką Ro
sevelt’as siūlė, tam .Stalinas 
pritarė. Stalinas prašė italų 
laivų, visi pritarė. Lenkijos 
klausimą palietus, Stalinas sa
kė, kad lenkų egzilinė vyriau
sybė ir jos draugai Lenkijoje 
turį ryšius su vokiečiais ir žu
dą partizanus ir todėl negalįs 
jos pripažinti. Lenkijos, Uk
rainos ir Gudijos jis neatiduo
siąs lenkams, nes tai sovietų et 
nografinės sritys. Stalinas pa
sakė, kiti pritarė, nes jie nesu
sigaudė padėtyje.

„Ar dar turite kokių klausi
mų?“ paklausė Stalinas. Rose- 
velt'as atsakė:

„Vokietijos klausimą“.
Stalinas atsakė, kad jis no

rįs suskaldyti Vokietiją. Rose 
velt’as pritarė. Churchill’is ne. 
Stalinas su Rosevelt’u pasi
keisdami dėsto savo planus, 
kaip suskaldyti Vokietiją ir ko
dėl. Abu vienas kitam padė
dami. Tik Stalinas vistiek pra 
lenkia Rosevelt’ą, pareikšda
mas, kad visas vokiečių pa
dermes reikia suskaldyti ir iš
blaškyti po visą pasaulį. Jei 
jie sieksią vėl susijungti, tai rei 
kėsią pavartoti jėgą. Tik to
kiu būdu bus galima esą taiką 
išlaikyti.

Tokias mintis išgirdo Chur- 
chill’is iš Stalino lūpų. ’Jis jų 
neužmiršo, nes vos metams pra 
slinkus po Antrojo Pasaulinio 
karo, Churchill’is nukalė gele
žinės uždangos“, terminą, sa
vo garsioj kalboj Fultone, JA 
V., kviesdamas visą laisvą pa
saulį susijungti prieš gręsian- 
tį pavojų iš sovietų pusės. Jis 
pirmas stojo į kovą už Vakarų 
Europos laisvą susijungimą į 
Suvienytą Europą. Jis pirmas 
iš įtakingų vakariečių perma
tė Stalino niekšingus planus, 
bet ir vėl pirmas kelia sumany
mą pasimatyti su Stalinu.

V. P.
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Istorinių dokumentų ir Kazys
faktų konstatavimas. ŠKIRPA

Sukiliminės vyriausybės 
genezė

specialų kurjerį tą pačią bir- vęs, iš vokiečių kariškių tar- draugus Tėvynėje.
želio 24 d. po piet. po pasiekdavo mane sveikini- Nuvykus man į suminėtą sau

mai su atstatyta Lietuvos ne- gurno įstaigą buvau nukreiptas
Sutinku, kad sitoks rastų įtei priklausomybe. Todėl birželio į svetimšalių skyriaus vedėja

kimas svetimos valstybės Užs. 25 d. prieš piet painformavau Policijos Komisarą Dr. Legat.
Rkl. Ministerijai nebuvo regu- kelis aukštesne laipsnio vok. Jis, lyg atsiprašydamas kad tu
liarus. Bet tai nebuvo joks nu karininkus, kurie tada užėmė įėjo mane iškviesti, paaiškino,

16. tiškai prieš jį nusilenkti bei pa sikaltimas. Svarbu, kad sakyti atsakingas vietas vok. Karo jog jam esą pavesta pasitei-
Noriu pastebėti, jog von tenkinti jo ambiciją, kad tik raštai buvo nunešti į A.usw. Vadovybėje, ir prašiau priete- rauti apie įvykus Lietuvoje ir 

>Grundherrr faktinai nebuvo kaip nors išgelbėjus Lietuvos Amt ą ir perduoti atitinka- liškos paspirties. Tai neliko paprašė, kad sudiktuočiau apie 
joks nacis. Jis buvo senas nepriklausomybės reikalą. Be moms raštinėms, kurios raštus, bergždžia: buvo surašytas ati- tai mašininkei. Sutikdamas tai 
Ausw. Amt’o pareigūnas dar to, šis raštiškas kreipimasis į adresuotus tai įstaigai ir jos tinkamas raštas ir Karo Vado- padaryti, pažymėjau, jog ši- 
nuo prieš nacionalsocialistinio pačią III-jo Reicho viršūnę at- pareigūnams, priima ir juos vybės vardu pasiųstas Ausw. taip elgiuos ne dėl to, kad ši po 
režimo įsigalėjimo Vokietijoje, rodė reikalingas dar ir tam, kad užregistruoja į gaunamųjų ras Amt’ui ir kitoms politinėms licijos organo reiklavimą skai- 
Bet jis buvo stropus valdiniu uždokumentavus prieš istoriją *-4 knygas. Tačiau, vokiečiai instancijoms. . . Bet ir tai ne tyčiau suderinamu su diploma 
kas, kokiuo Užs. Rkl. Ministe- ir pačius vokiečius, jog iš lie- greitai susigriebė: bene sekan- pagelbėjo. tiniais papročiais tarp valsty-
rijos tarnautojas turi būti, tuvių pusės buvo padaryta vi- cią dieną buvo duotas iš aukš- bių ir pagrįstu tarptautinės tei
Man buvo tekę dažnai turėti sa, kad išvengus galutinio san- čiau nurodymas, kad Ausw. Atsakymo į visas mano pas sės požiūriu, bet kad nenoriu
su juo reikalų kai Lietuvos Pa- tykių suirimo tarp abiejų kraš- Amt. raštinės jokių raštų iš Pa tangas atkreipti Reicho vado- kelti diskusijos protokoliari-
siuntinybė dar tebeveikė nor- tų ir tautų. baltijo kraštų diplomatų nebe- vybę į politiniai blaivesnį gal- niu klausimu ir kad neturiu ką
maliai. Atliekant tuos reikalus, priiminėtų. Bet tai, jau buvo vojimą susilaukiau tik birželio slėpti, atsižvelgiant jog tai kas
kai kada padiskutuodavome ir Kad nebenusidėčiau prieš pervėlai: suminėti mano raštai 25 po piet. Bet jis atėjo ne iš įvyKo Lietuvoje, jau tapo vie-
karščiau, bet niekad netekdavo taisykles, kurių tenka laikytis jau buvo patekę į Ausw. Amt’ vok. Užs. Rkl. Ministerijos, o šu dalyku.
susipykti ir buvom prieteliškuo adresuojant raštus valstybės ° bylas, iš kurių istorija jų ne- per policijos įstaigą — Reicho Pranešimą sudiktavau maž-
se asmeniškuose santykiuose, galvai, savo tą apeliavimą pa- beišskus. Vyr. Saugumo Valdybą. Bu- daug taip, kaip faktinai buvo,
Taip ir šį kartą: nežiūrint, kad siunčiau per von Ribbentropą, Vau pakviestas į ten nuvykti, būtent, kad pirmieji sukilimo
teko susikirsti, tačiau nesusi- kaip Reicho Užs. Rkl. Minis- Atsižvelgiant fakto jog Kokiuo reikalu, man nebuvo paruošimo daigai buvo pasėti
pykom ir atsisveikinom kaip terį, su trumpu lydraščiu, ku- Ausw. Amt’as suskubo šitaip pasakyta. Tačiau nujaučiau, mano paties laike atsilankymo 
prieteliai. Buvau tikras, jog riame prašiau von Ribbentro- užsibarikaduoti, buvo aišku, kad vokiečiai, vieton proto, ry- Kaune 1940 m. birželio pabai- 
von Grundherr padarys visą, pą, kad teiktųsi suminėtą raš- kad kalbami mano raštai nepa- žosi politinei beprotystei: su- goję; kad iš pat pradžios buvo 
ką galės, kad konfliktas būtų tą perduoti, kam jis adresuo- taikė į temą, t. y. kad jie kir- laužius diplomatinius papro- nužymėtas aiškus tikslas ats- 
nugalėtas ir nebūtume nustum tas. Abu raštus nunešiau į tosi su priešiška Lietuvos at- čius, kalbėtis su manim per po tatyti Lietuvos nepriklausomy 
ti į priešišką padėtį. Ausw. Amt’ą asmeniškai ir juos statymui valia. Ę.ad ją kaip licijos organą. Būčiau galėjęs bę; kad vėliau šiam tikslui

Deja, galutinis klausimo su- įdaviau von. Ribbentrop’o per- nors palenkus mums palankes su tokiuo pakvietimu nesiskai- įvykdyti susikūrė Lietuvių Ak 
reguliavimas parėjo ne nuo von sonalinei raštinei, būtent birže- ne prasme, dar kartą išban- tyti. Jug buvau teisėtos Lie- tyvistų Frontas, kurio prieky- 
Grundherr’o ir ne vien nuo lio 24 d. prieš piet. Be to dar džiau savo galimybes paveikti tuvos Vyriausybės akredituo- je stovėjau asmeniškai; kad 
Asw. Amt’o. . . Todėl atsaky- pasiunčiau vieną formalinį raš- per vok. karškius. Iš šios pu- tas Berlyne ne tam, kad mane apie šios'organizacijos buvimą 
mo nesulaukiau nei 23 birže- tą Valstybės sekretoriui von sės netik nesijautė nieko pik- kas maltretuotų, bet atstovau- ir tikslus vokiečiams buvo ži
lio po piet, nei sekančią dieną. Weizseacker’iui, prašydamas to, bet, atbulai, buvo galima ti Lietuvą ir jos interesus san- noma, ir kad aš painformavau 
Tai buvo blogas ženklas. Jis vok. Užs. Rkl. Ministerijos pastebėti nepasitenkinimų ano tykiuose su Reicho Vyriausy- vok. Karo Vadovybę iš anksto 
kėlė didelio susirūpinimo ir sutikimo, kad galėčiau, tuojau meto vok. užsienio politika ir be. Tačiau visteik nutariau apie tai, su kuo jai tektų skai- 
vertė Lietuvos dipl. postą grieb atnaujinti Lietuvos Pasiuntiny- metodaiš. Pažymėtinas daly- pakvietimo neatmesti, kad ne- tytis, jei kiltų rusų - vokiečių 
tis kraštutinės priemonės: bės veikimą Berlyne. Tai bu- kas, kad tuo metu kai Ausw. įsiutinus naciškos politikos eg- karas; kad birželio 19 d. esu 
kreiptis į patį Hitlerį, diploma- vo įteikta Ausw. Amt’ui per Amt’as laikėsi užsibarikada- zekutorių prieš mano kovos įteikęs formalų memorandumą

vok. Užs. Rkl. Ministerijai, su- 
gestijonuodamas nedaryti kliu 
čių paskelbimui Lietuvos Vy
riausybės dar prieš karą ar jo 
išvakarėje ir lojaliai tą minis
teriją įspėdamas jog kalbama 
Vyriausybė gali būti paskelbta 
sukilimo pasėkoje, jei to nebū 
tų padaryta iš anksto, ir kad 
sukilimas buvo nukreiptas ne 
prieš vokiečių kariuomenę, bet 
pireš sovietiškuosius Lietuvos 
okupantus.

Kada visą tą jau beveik bai
giau sudiktuoti mašininkei, ku 
ri viską, ką jai sakiau, surašė, 
Dr. Legat, atėjęs patikrinti ar 
jau baigiau, atrodė, kaip ir 
nepatenkintas tuo, kad tokius 
dalykus uždokumentavau. Jis 
nutraukė tolimesnį diktavimą 

pastatė man keletą konkrečių 
klausimų nuo savęs, ne piktau 
damas, bet, kaip sakė, precizi
jos dėliai. Tie klausimai buvo 
tokie:

„Kuo paaiškinti faktą, kad 
vokiečių kariuomenei žygiuo
jant pirmyn tapo Lietuvoje pa
skelbta Lietuvos Vyriausybė 
be susitarimo tuo reikalu su 
Reicho Vyriausybe?“

— Tai paaiškinama papras
tai, — atsakiau iš savo pusės, 
išdėstydamas štai ką: pagrindi 
nis kiekvieno sukilimo tikslas 
yra visados tas pats — nuvers 
ti vyriausybę, jei netinkama, 
arba ją pastatyti, jei jos nebė
ra.

Bus daugiau.
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Paremkime tautai nusipelniusius 
asmenis ' __

Mūsų tautą yra ištikusi ne- rie dėl sveikatos ir dėl senat- 
laimė, kokią žmonijos istorijoj vės ne visuomet begali uždirb- 
nėra žinoma. Istorijoje yra ži ti sau duoną. Jų vienas dabar 
nomi pavyzdžiai apie didelio šlavikas, kitas — tarnas, tre- 
mąsto tautų trėmimus, bet nė 
ra buvę baisesnio pavyzdžio 
apie pavergtųjų persekojimtis. 
Dabar didžiųjų valstybių im
perialistiniai siekimai taip su
siklojo, kad mažųjų tautų in
teresai tapo visai paminti.

Didžulę rusų imperiją val
do žmonės be jokios moralės, 
baisiame skurde išaugę ir vi
daus pilietiniame kare sužvė
rėję. Kenčia pati rusų tauta, 
o dar labjau kenčia pavergto
sios rusų tautos. Tų kančių ga
10 nematyti ir apie grįžimą į 
tėvynę, bent šiuo metu nėra ko 
svajoti.

Dabar, kada jau su tremties 
sąlygomis pradedame apsipras
ti, kada mūsų didžiuma prade
da tvirčiau atsistoti ant nuosa
vų kojų — įsikurti, yra laikas 
apsidairyti ir gelbėti, ką dar iš 
gelbėti galima.

Vienas tokių gelbėtinų reika 
lų yra mūsų tautai nusipelniu
sių asmenų likimas. Čia turiu 
galvoje mūsų buvusius profe
sorius, mokslo vyrus, mennin- 
kus, didžiuosius artistus, rašy
tojus, poetus, visuomenininkus
11 t. t.

Jie buvo tampriai suaugę su 
mūsų laisvos ir sveikos tautos 
kūnu. Jie kūrė ir krovė mums 
dvasinius turtus, kurie sudarė 
mūsų tautos didybės pagrin
dą. Jų tarpe yra tokių, kurių 
darbais didžiuosis mūsų busi
mosios kartos. 
i Visi 
tremtyje, pateko į nepaprastai 
sunkias sąlygas, nes čia, be
veik vieninteliu pragyvenimo 
šaltiniu pasidarė fizinis darbas. 
O jų tarpe yra daug tokių, ku

KĄ ŠEIMININKĖS TURI 
ŽINOTI APIE VI TAMINUS.

Rudens metu šeiminnkės da 
ro visokias atsargas: raugina 
kopūstus, vekuoja burokėlius, 
persikus, slyvas, konservuoja 
morkas, pomidorus, baklaža- 
nus ir tt.

Tiesa, Kanados žmonės dau

tie žmonės, atsidūrę

čias — naktinis sargas, l*urie 
nepakankamai gali užsidirbti geliu atvejų to nedaro — pasi- 
pragyvenimą, o yija ir tokių, 
kurie to nepajėgia. Todėl ky
la klausimas: ar nėra mūsų vi
sų šventa pareiga jiems dabar 
padėt?

Nepriklausomoje Letuvoje pačių pasigamintas maistas yra 
buvo įstatymas leidžiąs vyriau- ne tiktai daug skanesnis, bet, 
sybei skirti tokiems asmenims kas ypač svarbu, daug sveikes 
pensijas iš valstybės iždo. Bet 
dabar, kada visi ryšiai su vals 
tybe yra nutrūkę, tą pareigą tu 
retų perimti mūsų jautrioji vi
suomenė.

Yra labai gaila, kad iki šiol 
nesugebėjome sukurti vienin
gos lietuvių Bendruomenės. 
Nuo to labai kenčia mūsų bend 
rieji tautiniai interesai, nes tu 
rime begales klausimų, kurie čiais ir tuo labai apgadinami, 
įeikalingi skubaus ir neatidė
liotino sprendimo. Bet čia ke
liamasis klausimas turėtų būti 
sprendžiamas nelaukiant kol 
Lietuvių Bendruomenės orga
nizacija galutinai susikristali
zuos.

Iniciatyvos turėtų imtis lai
kinoji Lietuvių Bendruomenės 
organizacija. Visur, kur jau 
Laikinieji Komitetai "yra suda
ryti, reikėtų paskirti trijų as
menų komisijas, kurios turėtų 
pradėti lėšų telkimą šiam taip 
opiam šalpos reikalui.

Neveliant čia jokių partinių 
ir politinių ambicijų, reikėtų vi
siems vieningai prie šio kilnaus 
darbo prisidėti. Atrodo, kad 
čia nereilrėtų nei didelės akci
jos, nei propagandos, turint 
galvoje tai, kad mūsų tautinės 
savigarbos jausmas dar tebėro 
nepažeistas. VI. Bs.
Toronto.

tenkina visokiu „kenuotu“ 
maistu. Bet lietuvės, ypač tos, 
kurios neužmiršo lietuviškojo 
gyvenimo ir lietuviškųjų tradi
cijų, labai gerai žino, kad jų

nis.
Kodėl taip yra? — Q gi taip 

yra todėl, kad fabrikai, kurie 
„kenuoja“ maisto produktus, 
daugeliu atvejų juos žymiai ap 
gadina. Kenuojant, maisto 
produktai stipriai virinami, be 
to — apibėriam! visokiais kon
servuojančiais milteliais, api
pilami konservuojančiais skys-

Moksfo-technikos naujienos
ŽMOGUS JAU TURI SPARNUS

Rotor-Craft fabrikas Los An 
gėlės mieste pastatė mažytį 
lėktuvėlį, kuris vadinamas „ka 
reivio sparnais“.

Lėktuvėlis sveria tik 100 
svarų. Kareivis galėsiąs prisi- 
rišt jį prie pečių ir juosmens 
ir neštis. O kai reikės lėkti, 
tai atlenks lėktuvėlio kėdę, at
sisės ir skris.

Lėktuvėlis turi rekietinį va
riklį ir sparnelius, kaip helikop 
terio lėktuvo.

Lėktuvėlis turi /akietinį va- 
70 mylių per valandą ar grei
čiau. Naudojant tokius lėktu
vėlius, kareiviai galėsią už- 
skristi ir nutūpti ant kalnų, ku 
rie neprieinami paprastiems 
lėktuvams. Jie taip pat galė
sią, kaip koks spiečius, nutūp
ti į priešų užnugarį, kai bus 
kare.

Ligšiol buvo žinomi sparnuo 
čiai paukščiai, kaikurios žuvys, 
kaikurie šliužiai ir keturkojai.

Tiesa, žmogus sparnuotais 
piešia dar angelus.

Bet ir pats žmogus nuolat 
svajojo sparnus ir net apgailes-

■ taudamas giedojo: „Kad man 
duotum, karvelėli, savo spar
nus nors dienelei“...

Tiesa, žmogus naudojasi lėk 
tuvo sparnais. Deja, jie toli 
dar nuo individualinių sparnų. 
Bet. . . daugelis žmogaus sva
jonių jau išsipildė. Neabejo
tina, kad išsipildys ir ši svajo
nė, ir žmogus pagaliau turės 
individualius sparnus.

Amerikos laikraštis „New 
Yorko Daly News“ entuzias
tiškai rašo apie busimuosius 
Amerikos „sparnuotus pėsti
ninkus“, į
~~XX XX XX XX  

BALYS-JONAS ARŪNAS

Dėl Dievo meilės 
nepirkite namo

XX 'XX XX

FELJETONAS.

Aš, Polikarpas Usnėnas, gulėdamas mirties patale, su 
deformuotais šonkauliais ir iš Dievo malonės paskirtos vietos 
ištrauktais inkstais, prašau Tamstų susikaupti ir mane iš
klausyti.

Tamstos žinote, kad kiekvienas gyvas sutvėrimas, net 
moderniškoje virtuvėje sulysęs bei visokių gazų ir elektrų 
nukamuotas tarakonas ir tasai nori gyventi, džiaugtis limuzi- 
nų-televizijų amžiumi. O ką čia jau bekalbėti apie visų gy
vių karalių - žmogų, kuris yra dažnai sutvertas ant Dievo 
paveikslo!

Aš, sakysime, laimingai išgyvenau 45 metelius be dides
nių bėdų ir nelaimių, jei neskaityti tai, kad mano gyvenimo 
priesaiga — Anastazija — prieš keletą metų kočėlu išdūrė 
man kairią akį. Bet tatai, atvirai tariant, negalima lengva 
širdimi pavadinti nelaimės vardu. Tokie įvykėliai tenka už
rašyti laimingo šeimyninio gyvenimo sąskaitėlėn. Va, mir
ties patale atsidūriau dabar,(kai įsigijau nuosavą namą. 
Kartoju, idant tamstos nesuklystumėt, taip įsigijau nuosavą 
namą, o ne, — kaip dar Tamstos lengvai galite pagalvoti 
— antrą žmoną;

Visa istorija, imant nuo pašaknės, susidėjo taip.
Bolševikų išvyti iš gimto sodžiaus, karo viesulą pralei

dome Vokietijoje. Čia, tame Adolfo krašte, buvo labai dide
lėje pagarboje lašiniai ar bendru vardu tariant — kiaulė. 
Jinai bent kokia savo kūno dalimi galėjo pralaužti visokias 
gyvenimo statomas kliūtis. Ačiū, Šv. Timotiejui, bėgdami 
iš gimtinės prisivertėm į ratus lašinėlių, kumpelių. O Vo
kietijoje, sakau, galvą turi toji mano Anastazija, tuos kum
pelius pradėjom mainyti tai į žiedelius, tai auksinius dziego- 
rėlius. Pirma, žinoma, su prūsais, o paskui ir su savaisiais. 
Matai ir mūsiškiai, kai badas ėmė lankstyti pilvelius, pra-

neturėjo kito laiko vakarienei, 
būtinai suruošė ją tada, kai di 
dieji lietuviškojo žodžio meis
teriai davė literatūros vakarą. 
Kam gi šitas „ožiškas“ užsispy 
rimas ir kam šitas skaidyma
sis? Nenuostabu, kad tokiems 
reiškiniams pasireiškiant, jau 
kalbama apie paskutinį pasiro 
dymą? Ar ne geriu būtų, jei
gu visi tie, kurie tam chorui 
šiaip ar taip vadovauja, atsisa
kytų nesantaikos, rastų bend
rą kalbą su visais lietuviais ir 

retkarčiais patiekia vieną, kitą vieni kitiems nekaišiotų baslių 
vertimėlį iš svetimų kalbų.

Mums teko sužinoti, kad yra 
projektuojamas leisti literatū
ros laikraštis, kuris šią didelę 
spragą užpildytų.

Projektuojamasis literatūros 
laikraštis patiektų lietuviškos 
literatūros — novelių, romanų, 
ir, kas labai svarbu, duotų pa- 
sirodančiųjų lieturatūros veika 
lų grynai literatūrinį vertimą, 
paremtą objektyviu literatūros 
vertinimo metodu, 
bet kurių srovinių 
nių įtakų.

Toks laikraštis 
labai naudingas, 
sužinoję, pranešime vėliau. 
POMIRTINIS BALIO SRUO 

GOS KŪRINYS
Jau išleista Balio Sruogos is 

torinė dramatinė kronika „Ka
zimieras Sapiega“. Tai yra 4 
veiksmų, 9 paveikslų dramati
nis veikalas, apie 300 puslapių 
dydžio. Knygos gale įdėtas 
J. Blekaičio straipsnis — „Ba
lio Sruogos teatro bruožai“. 
Viršelį ir titulinį puslapį pie
šė dail. Albinas Bielskis. Tirą 
žas 700 egz. Kaina 2.50 dol. 
Išleido knygų leidykla „Ter
ra“, 748 West 33rd St., Chica
go 16, Ill., USA. Knyga gau
nama leidykloje arba pas pla
tintojus.

Knyga išleista gražiai, este
tiškai.
. TORONTO „AUŠROS” . 

CHORAIS
Spalio 20 d., kai Eatono au

ditorijoje koncertavo B. Braz
džionis, A. Gustaitis ir H. Ka
činskas, parapijos salėje seniai 
jau besirodęs „Aušros“ cho
ras, kuriam vadovauja P. Mo
tiejūnas ir kuriame iš 50 daly
vių belikę tiktai 27, davė ir kon 
certą.

Kai dabar Torontas liko vi
sai be chorų, tai yra labai ma
lonu, nes senasis ir daug pa- 
sidarbęs choras išeina į lietu
viškosios dainos puoselėjimo 
areną. Gaila, kad p. Jokuby- 
nas pranešė, jog tai gal bus 
paskutinis choro pasirodymas. 
Choras, kurį daugumoje suda
rė senosios imigracijos žmonės, 
būtų labai vertingas ir bran
gus lietuviškųjų dainos barų 
dalyvis. Jis reikėtų tiktai pa
pildyti ir pagyvinti.

Deja, kaip visur, taip ir čia, 
matyt, reiškiasi tūlos skaldy
mo tendencijos. .Lyg choras daug įdomios medžiagos. 
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KU LT URLVEjfKRONIKA
PASIRODYS LIERATŪROS LAIKRAŠTIS?

Literatūros ir bendrai meno 
srityje jaučiama didelė spraga. 
Ligšiol nėra nei kiek nors sis
temingesnio lietuviškosios kny 
gos vertimo, ypač objektyvaus 
vertinimo. Ligšiolinis lietuviš
kosios literatūros vertinimas 
daugiau ar mažiau yra daro
mas sroviniu arba, kas dar pras

čiau .partiniu požiūriu. Nėra 
nei literatūros sistemingesnio 
patiekimo skaitančiąja! visuo
menei. Pagaliau lietuviškoji 
visuomenė, kuri ypač nemoka 
svetimųjų kalbų, tartum atskir 
ta nuo viso žmonijos literatūri
nio pasaulio. Lietuviškoji spau 
da tiktai mažomis išimtimis
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jie daugiau vartojo geriausios 
rūšies, skaniausius „poliruotus“ 
ryžius. Pašalinant rylfcų grū
dų žievelę, sėlenas, nebelieka 
ir vitamino B, o dėl šio stokos 
ir serga „beri-beri“. Tos li
gos žymiausi reiškiniai yra iš 
nervų sistemos pusės, todėl vi
taminas B vadinamas antineu- 
ritiniu vitaminu. Šio vitamino 
yra beveik visuose mūsų mais
to produktuose, tat jo gauna
me pakankamai, todėl ir „beri- 
-beri“ pas mus beveik niekuo
met nepasitaiko. Ypač daug 
šio vitamino yra mielėse.

Trūkstant maiste vitamino 
C suserga seniai žinoma liga, 
vadinama 
smegenys 
kraujuoja, esti . dideli kraujo 
išsiliejimai po oda ir kt. Skor- 
butas dažnas karo metu ir jū
rininkų tarpe (dėl vartojimo se 
no maisto). Vitaminas C greit 
nyksta virinant valgį. Dau
giausia jo randama apelsinose, 
citrinose ir visose žaliose dar
žovėse.

Vitaminas C gaminamas la
boratorijose. Taipgi daug jo 
yra žaliuose kopūstuose, juo
duose serbentuose, citrinose ir 
mažesniame kiekyje visuose 
vaisiuose.

Vitaminas D vadinamas an- 
tirachitiniu vitaminu, nes jei 
permažai jo gaunama, suserga 
rachitu (angliška liga). Ypač 
jautrūs vaikai: kaulai suminkš 
tėja, išsikraipo, vaikas išblykš 
ta, susilpnėja. Negydant lieka 
visam gyvenimui kreivos galū
nės (rankos ar kojos) ir kiti 
sutrikimai. Veikiant saulės 
spindliams (tokio veikimo ne

Šeimininkės gi, kai ruošia pro
duktus žiemai, tokių priemo
nių nevartoja, — todėl jų pa
ruošti produktai ir skanesni ir 
sveikesni.

Ypač svarbu žiemai paruoš
ti žalių produktų, kaip kopūs
tai, burokai, pomidorai, bak- 
lažanai, pipirai, obuoliai, kriau 
sės, persikai, visokios uogos ir 
tt. Svarbu tai padaryti todėl, 
kad mokslininkai yra nustatę, 
kad tuose produktuose yra 
sveikatą ir žmogaus gyvybin
gumą palaikančių medžiagų, 
vadinamų vitaminais, be kurių 
žmogus, regis be priežasties, 
suserga. Mat kenuojant mais
tą, fabrikai suardo tas medžia
gas, o be jų maistas pasidaro 
nesveikas.

Šį kartą reikia susipažinti su 
vitaminais.

Mokslas surado, kad vitami
nų yra kelios rūšys; iš jų svar
biausi keturi vitaminai, žymi
mi didžiosiom abėcėlės raidėm: 
A, B, C, D. _ ______

Negaunant vit. A pirmiau 
šia suserga akys: džiūsta, silp 
nai mato ir gali apakti. Šis vi
taminas saugo ir didina žmo- bus jei spinduliai praeina pro 

stiklą) vitamino pasigamina vi 
sur žymiai daugiau (vasaros 
piene, svieste vitamino D dau 
giau).

Ypač šio vitamino yra žu
vies taukuose, svieste, piene, 
kiaušinio trynyje. Kad maži 
vaikai nesusirgtų rachitu, pa
tartina duot pirmais - antrais 
gyvenimo metais per žiemą žu 
vies taukų (pav., %—1 arbat. 
šaukštelį). Negailėti gryno 
oro, saulės. Tenka pastebėti, 
kad šio vitamino maža daržo
vėse. i

Taigi, labai svarbu išsaugoti 
nesuardytus vitaminus, kurie

skorbutu (dantų 
išbrinksta, greit

gaus atsparumą. Neseniai 
šveicaras Karrer surado būdą 
gaut gryną vitaminą A. Esant 
trūkumui vitamino A pirmiau
sia pradeda blogai matyt vaka
re, saulei nusileidus. Tai žino 
ir mūsų žmonės („vištalak- 
tis“ ). Seniau, kai ištisą gavė
nią „sausai“ pasninkaudavo, 
„vištalaktis“ buvo daug daž
nesnis.

Vitamino A ypač daug yra 
žuvies taukuose, kiaušinio try 
nyje, svieste, morkose, (kuo 
geltonesnis sviestas ar raudo
nesnės morkos, tuo daugiau ten 
vitamino A) ir kt. daržovėse.

Japonijoje seniau turtingi maistui duoda gyvybingumą ir 
žmonės neretai sirgdavo nema sveikatingumą. Tą gali šei- 
lonia liga vadinama „beri-be- mininkės panaudoti savo šei
rį“. Kodėl turtingieji? Mat, mų sveikatai ir laimei.
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dėjo gerbti kiaulę: lengvai maustėsi šliūbinius bei kitokios 
veislės žiedelius. Na, o paskui, ką čia Tamstas varginti ži
nomais dalykais. Paskui, va, truputį akmenėliais, truputį 
UNRO's pakietukais pamainikavome, vieną, kitą markelę, 
vėliau doleriuką prasimanėm. Atvažiavome į Kanadą ne taip 
jau skurdūs, kaip IRO išduoti popieriai rodė. Čia, toje in
dėnų žemėje visus metus su Anastazija kvortomis prakaitą 
laistėm. Anastazija pas didžius ponus šunis šukavo, prausė, 
o aš — vienoje ligoninėje tokius vienaausius puodus nešio
jau.

Vieną vakarą, tokį su tamsiai mėlynu dangumi ir skais
čiu mėnesio veidu, Anastazija prisiglaudė prie manęs ir sako:

— Žinai ką, Polikarpėli, pirkime namą! Dabar visi 
suskiai perka, o mes juk su skatiku prie dūšios. Įsileisime 
kvaterantus ir nepajusime, kaip skola bus išmokėta. Pa- 
mislyk, slieke, kokios dabar nuomos! Patys mes už tą skylę 
mokame 12 dolerių savaitei! Be to, be namo šiame krašte 
žmogus jautiesi tarsi gyventum be škaplierių arba su sveti
mu vyru. /

— Ja, — sakau aš — nebloga mintis. Jei taip, sakysi
me, kokių 10 kambarėlių stubelę. Vienas kambarys ir vir
tuvė mums, o visa kita išarendavojame. Apskritą sumelę 
doleriukų per mėnesį surinktumėm.

Šitoje vietoje Anastazija meniškai pliaukštelėjo liežuviu, 
kas reiškė visišką jos susižavėjimą.

Taip mes vieną vėlybą kovo mėnesio pavakarį, kai jau 
oras buvo sklidinas beartėjančio pavasario kvapų ir visokio 
amžiaus katinai vaikštinėjo plokščiais miesto namų stogais, 
įmantriai užriestomis uodegomis, \ susikraustėm į nuosavą 
namą. Jisai turėjo raudonai dažytą stogą, baltus langus, 
priešakiniai gonkai buvo žali, tarsi sekminių vainikas, vi
duryje buvo pilna visokių triūbų, per kurias ėjo, pagal rei
kalą, šiltas ar šaltas oras, kitomis bėgo vanduo, o dar tre
čiomis tekėjo elektros galybė, paverčianti ir tamsiausią va
karą saulėta diena, žodžiu — paskutinis technikos išmislas. 
Tiesa, tame stebuklų kupiname name tebuvo viena virtuvė, 
kurioje per didelę galią turėjo tarakonai ir kitokie neaiškaus 
kraujo vabalai. Tačiau toji kliūtis, dėka mano Anastazijos 

išradingumo, buvo greitai pašalinta. Nusipirkom keletą di-

laisvu nuo 
arba parti-

tikrai būtų 
Ką plačiau

į lietuviškus ratus?
Dalyvis.. .

SUBADĖ ATOMO SKALDY 
MO IŠRADĖJĄ

Pirmasis praktiškai skaldyti 
atomą išrado vokiečių fizikos 
profesorius Otto Hahn. Už 
tuos didžius išradimus prof. O. 
Hahn 1944 metais buvo apdo
vanotas Nobelio premija, kuri 
jam buvo įteikta tiktai po ka
ro, nes Hitleris jam neleido pre 
mijos priimti ligi jis valdė Vo
kietiją.

Šiomis dienomis Goetingeno 
mieste kažkoks beprotis ir pik 
tavalis žmogus gatvėje užpuo- 
lo prof. Hahn ir subadė peiliu. 
Prof. O. Hahn dabar turi jau 
72 metus amžiaus.
DAKTARĖ DREVINSKIENĖ 
pradėjo dirbti St. Mary ligoni
nėje laboratorinį darbą, bet ti
kisi netrūkus pereiti dirbti 
dantų klinikoj, pagal savo spe
cialybę.
DIDELIO ANGLO . DAILI

NINKO DARBAI 
PARODOJE

Šiais metais sueina 100 metų 
nuo to dideio anglų dailininko 
J. M. W. Turner mirties. Ta 
proga the Art Gallery of To
ronto surengė parodą, vadina
mą „J. M. W. Turner Centen- 
nary Exhibition".

Parodoje yra 50 aliejinių ir 
vandeninių dažų darbai, kurie 
surinkti Amerikoje, Britanijo
je ir Kanadoje.

Galerijoje tą pačią dieną ati
daryta ir „The Canadian 
Crafts" paroda.

Abi parodos veiks iki lap
kričio mėn. 18 d.

— Baleto solistė A. Šlepe
ty tė New Yorke pradėjo dirbti 
televizijoje.

— Spalio 13 d. Philadelphi- 
joje koncertavo op. sol. J. Au 
gaitytė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
„KARYS“ 12 nr. didelis, 32 

puslapių nr., labai gražiai iš
leistas, labai įvairaus turinio, 
įdomiai iliustruotas.

„TECHNIKOS ŽODIS“ 7 
nr. Turiny: prof. Končiaus, 
inžinierių: Gimbuto, Kauno, 
Paškevičiaus, Burbos straips
niai ir kronika.

„SKAUTŲ AIDAS“ 10 nr. 
Gražiai iliustruotas. Turiny

dėsnių dėžių, atitvėrėm kiekviename aukšte po kampą, ap- 
dažėm skaisčiom spalvom, nekuklius plyšius užkamšėm 
kramtoma guma (jos pernelyg daug sugromuluoja mano mie
la Anastazija), žodžiu, po nepilnų dviejų savaičių jau skai- 
tėm tautiniame laikraštėlyje tokį savo skelbimą:

„Dėmesio mieli tautiečiai - patriotai- Naujai tautiškais 
motyvais dekoruotame name tuojau išnuomojami du butai 
(po 2 kambarius ir virtuvę), pirmame ir antrame aukšte. 
Virtuvės įrengtos pagal paskutinę kanadišką madą. Judan
tis vanduo abiejų gatunkų, t. y., pagal užmačias šiltas arba 
šaltas. Misinginiai kabliai virtuvės nočynoms susikabinti. 
Iš kambarių žavingiausi vaizdai į visas pasaulio šalis. Pa
geidaujamos tik bevaikės šeimos ir su pastoviomis pajamo
mis. Civiliai susituokę ar gyveną, dėl likimo užmačių, su- 
žiedotinių stone, taip pat maloniai kviečiami.

”Tcn pat išnuomojami du atskiri kambariai viengun
giams. Pilnai apstatyti. Lovos su sprandžynavais šienikais. 
Apžiūrėti galima kasdien bent kokiu laiku. Su didžia pagar
ba Anastazija ir Polikarpas Ušnėnai, 167 Bėro Arklio Blv.“

Žinia, už tokį apjovinimą teko brangokai sumokėti, bet 
jau trečią dieną turėjome pilną namą nuomininkų.

Pradžioje gyvenimas ėjo sklandžiai ir be didesnių nesu- 
sikpratimų, bet staiga debesis pakilo antro aukšto aparta
mente. Ten gyveno kadaise Lietuvoje buvęs dvaro kerdžius 
—Putramentas Pakinklis — ir tiktai vėliau, per kaž
kurį užtarimą ir mokamąją kuopą, išsimušęs į geležin
kelio policininkus. Taigi tasai Putramentas vieną subatva- 
karį prirėmė mane prie sienos:

— Tai, kaip gi, gaspadoriau, rodos buvo derėta, kad 
bus šiltas vanduo?! O dabar žmogus nei šeštadieniais pado
riai blauzdų susišlapinti negali. Kas čia per tvarka. . .

Mane suėmė pyktis, tulžis pašoko:
— O jau dažnai ponas Lietuvoje po vonias puškinaisi? 

— sakau. — Prieš didžiąsias šventes džiaugiaisi, kad šluot- 
raižiu nugarą paplakdavai kokioje pirtelėje. O dabar mat, 
kas šeštadienį užsimanė. Ciesorius, matykite, atsirado. Šil
dome vandenį kasdien, o ką aš padarysiu, kad neužtenka. 
Be to, ir kuras toksai brangus.

— Čia, Tamstos žinote, tasai policininkas išpūtė krūti
nę tokią didelę, kaip kariško orkestro būgnas.
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Aktualios vietoves.

SUECO PERKASAS
Daug nereikia kalbėti apie 

tai, kokį didelį svarbumą žmo
nijai turi tokie perkasai, kaip 
Sueco arba Panamos. Todėl 
labai suprantama, kad jų kasi
mu nuo seniai domėtasi ir 
tiems perkasams išleista daug 
pinigu ir net sudėta žmonių au 
kų.

Nenuostabu, kad ir dabar* 
kai kilo Sueco kanalo kivirčas, 
ši sritis ir įvykiai joje traukia 
žmonijos dėmesį.

Sueco kanalas nepaprastai su 
trumpina Europos susisiekimą 
su Azija ir Australija. Jei ne
būtų šio perkaso, tektų laivams 
plaukti aplink Afriką, o tai pail 
gintų kelionę visu mėnesiu.

Sueco kanalo istorija ilga ir 
įdomi. Esamasis Sueco kana
las jau ne pirmasis. Egiptėnai 
kanalą, kuriuo galima būtų 
plaukti iš Viduržemio į Rau
donąją jūrą, buvo iškasę dar 
anksti prieš mūsų erą. Kana
las, kuris ėjo per Nilo upę ir 
Timsah ežerus, buvo iškastas 
prieš 600 m. ligi Kristaus. Vė 
liau, keliais atvejais, kanalas 
buvo užleistas, užgriuvęs ir vėl 
atnaujintas. Tokia padėtis tę 
sėsi apie 1000 metų, kol 1859 
m. buvo pradėtas kasti esama
sis kanalas, tiesesne linija ir 
trumpesnis.

Pagal sutartį kanalas yra 
visada ir visiems atdaras, Ang
lijai kanalas yra „gyvybinis ke

lias“ į Indijos vandenyną ir į 
rytinę Afriką.

Pagal 1859 metais sudary
tą sutartį Egiptas davė leidi
mą (koncesiją 99 metams) ir 
darbo jėgą. Bekasant kanalą 
nuo įvairių ligų mirė 250.000 
darbininkų.

1869 metais lapkričio 17 d. 
buvo atidarytas Suezo kanalas 
susisiekimui. Kanalas yra 103 
mylių ilgumo. Kanalo kasimą 
suplanavo ir pravedė prancū
zų inžinierius ir diplomatas Fer 
dinand de Lesseps. Prancūzai 
davė kapitalą kanalui kasti, o 
Egipto tuometinis valdovas da 
vė darbo jėgą. Užtat kanalo 
nuosavybė buvo padalinta: di
džioji kanalo kompanijos akci
jų (šėrų) dalis teko prancū
zams, o mažoji dalis teko Egip 
to valdovui. Vėliau, 1875 m., 
kada Egipto voldovui prireikė 
pinigų, jis savo Šerus slaptai 
pardavė Anglijai — už 20 mil. 
dol. ir tokiu būdu anglai tapo 
kanalo šeimininkais. "Pagal su
sitarimą kanalas iki 1968 metų 
lieka tarptautinės Suezo kana
lo kompanijos rankose, o pas
kui pereina į Egipto nuosavy
bę. Kompanijos buveinė yra 
Paryžiuje. Kompanijos paja
mas sudaro duoklės iš plau
kiančių per kanalą laivų. 52 
proc. šėrų yra prancūzų ran
kose, 44 proc. yra Anglijos iž
do nuosavybė ir 4 proc. šėrų 
plaukioja po visą pasaulį ir kar

tais yra perkami ir parduoda
mi tarptautinėse biržose. Iš vi
so yra 800.000 šėrų.

Pagal anglų 1936 metų susi
tarimą su Egiptu, Anglija turi 
teisę kanalą saugoti ir laikyti 
prie jo 10.000 vyrų ir įvairių 
pagelbinių karo pajėgų. Sutar 
tis buvo padaryta 20 metų, bet 
Egiptas dabar ją vienašališkai 
nutraukė. Kada 1936 metais 
anglų kareiviai pasirodė Egip
te pagal tą sutartį, egiptiečiai 
juos sveikino, kaip savo ap- 
saugotojus. Mat, tada Musso 
linis smarkavo Italijoj ir darė 
savo avantiūrą Abisinijoj. Egip 
tas žinojo, kad italai gali pasi
rodyti ir prie Sueco kanalo, o 
todėl džiaugėsi, kad anglai pa
siėmė saugoti tą kanalą nuo 
pasikėsinimų.

Antrame pasauliniame kare 
Egiptas buvo ginamas anglų 
kariuomenės. Patys egiptiečiai 
neprisidėjo niekuo prie savo 
krašto gynimo.

Dabar Amerika ir Anglija mas į Egipto nepriklausomybę, 
siūlo Egiptui, kad Sueco kana- Egiptas yra nepriklausomas ir 
las būtų ginamas anglų, ame- anglai į jo tvarkymąsi visiškai 
rikiečių, turkų, prancūzų ir nesikiša.

Laiškas iš Maroko
Malonus Pone Redaktoriau!

Tikiuosi, kad Jus pasiekė ma 
no paskutinis laiškas iš Mada
gaskaro. Aš jums nerašiau ja
me apie mano staigų išvykimą 
šiaurės Afrikon. Nerašiau dėl 
to, kad visiškai nieko nežinojau 
apie šią kelionę.

Gyvenom ramiai ir visiškai 
nieko nenujautėm ape šį stai
gų kariuomenės dalinių kilno
jimą. Bet vieną naktį aliarmas 
ir, skubiai susikrovę savo visą 
turtą, išvykom Tamatavon 
(svarbiausias Madagaskaro uos 
tas), o iš ten net nespėję atsi- 
svekinti „Ramatuas“ (vietinės 
merginos) skubiai išplaukėm 
Afrikon.

egiptiečių bendrai. Egiptas tą
siūlymą atmetė. Bet apsigal-

Anglų kariuomenė Sueco 
kanalo zonoj nėra pasikėsini-

DĖMESIO
Viliasaliečiams ir apylinkes lietuviams!

Ekspertas radio ir elektiinių reikmenų taisyme.
Prekyba ir pataisvrnai.

PETE'S RADIO SERVICE

£S

s
7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372 /
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| PUIKŪS

| KARAKULINIAI PALTAI |
§ ................................. .2
y nenešioti, vėliausios mados, didelio ir vidutinio ūgio, S 
B Pigu — $ 125.000. Teriautis tel.: GR 1827 t
S' S'

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS
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Kanados ir Europos siuvėjas Toronte J

: JONAS INDRELĖ
siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir motcriši ‘

t kostiumus ir paltus.
DIDELIS PASIRINKIMAS 

gt.-au»ių anglišku medžiagų. Darbas atliekamas :
! SĄŽININGAI IR GRAŽIAI.

Adresas: 202 St. Clarens Avė, Toronto. 
Telefonas; ME 8522.
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Joe’s Butchery & Grocery
1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.) 

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

Pristatymas į namus, o penktadieniais ir į Longeuil.
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.
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6920 Monk Blvd VjlleEma' d, Montreal, Tramvajus 36

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

jei norite pirkti ar parduoti na 

mus Verdune, kreipkitės pas 
lietuvių draugą.

C.E. DŪPRAS
SES.VICf REALTIES

4336 VERDUN Ave., VERDUN

Tel. YO 0S29

E-D- BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

Ir, štai, dabar aš esu pran
cūzų Maroke kaipo atostogi- 
ninkas- Mat, už du ir pusę me 
tų prakeiktos džiunglės gavau 
du mėnesius poilsio. Nebloga 
čia, bet staigus klimato pakei
timas paguldė keletai dienų lo 
von.

Tačiau nieko ypatingo. Da 
bar vėl esu sveikas ir galvoju, 
kas daryti atostogoms pasibai 
gus? Pabaigti amžino kario 
gyvenimą, t. y. — tapti vėl ci
viliu, ar stoti puskarininkų mo
kyklon, po to pasirašyti vėl me 
tams ar dvejiems įsipareigoji
mus ir važiuoti Indokinijon su

vietminh'ais po džiungles pa- 
sišaudyti? Ir šiuo klausimu 
dar nieko nenusprendžiau. Pa 
gyvensim pamatysim.

Nusibodo jau pusiau alka
nam amžinai būti, rankioti nuo 
rūkas ir keikti nepaprastai ašt 
rią discipliną. Bet civilinio gy 
venimo perspektyvos, mums 
svetimšaliams, taip pat neper- 
puikiausios. Vienas kitam 
prieštaraujanti gandai apie mil 
su likusių 
ateities 
drąsina, 
vui, tik 
tai tarp 
spauda,

Būtų labai malonu, kad bent 
(Nukelta į 6 psl.)

be vietos lietuviu 
planus visiškai nepa- 

Tai yra, dėkui Die- 
gandai, bet nepapras- 
mūsų reta lietuviška 
deja, jų neišblaško.

t „----------- —-------------------------------------------------------
J SAFE MAISTO SIUNTINIAI EUROPON!!!
j IR SPECIALŪS KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į VI

EŠAS VOKIETIJOS ZONAS. Garantuotas be jokių muitų) 
) bemokamas pristatymas
(go sandėlio. Reikalaukite

SAFE REG’D., 1410 Stanley St., Montreal P. Q.
į (Tel. BE 4506)

tiesiog į namus iš Hambur 
mūsų pilno kainoraščio.

Estiška kailių prekyba siūlo Tamstoms gražius, aukštos 
kokybės

Kailinius pabus
fabriko kainomis. Galima ir išsimokėjimui. Atsilanky

kite ir įsitikinsite.
Darome taip pat pataisymus perdirbimus.

Kailininkas A. KOTKAS.
1481 Bishop St., Apt. 3,

Montreal, Tel. BE 4075.

7582A, Rue Edouard, Vi’Je Lasalle TR. 7412.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
[ Gerard Cool 4337 Verdun | J. Alcide Blais, 29—4ieme į 
Ave., Verdun. YO 3323 Avenue, Ville Lasalle. j 
; TR. 7849. <?

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

tfati&nat Restaurant
Lietuviška.* Restoranas.

SAV. M. ŠUKYS.
633 Chutch Avė (prie Veiduti Ave> arti naujosios 

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

lie-

(i

DIPLOMUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS į

L. A R M A L I S
76 Culver St., SIMCOE, Ont.

ATIDARĖ LAIKRODŽIŲ TAISYMO DIRBTUVĘ: j

Priimu taisyti visų rūšių laikrodžius. Darbą atlieku 
greit, sąžiningai ir žymiai pigiau.

— Turit užtekti, pirk didesnį katilą! — sušuko — 20 
dolerių tai moki kas savaitę paimti!... Tegul sausgėla su
traiško mano sąnarius ir iškraipo šonkaulius, bet tokio bez- 
mėno aš nesapnavau prisigėręs ir bjauriausio samagono^ Aš, 
kaip su žmogumi norėjau pasikalbėti, o jis čia man pamoks
lus sako! Nebus šilto vandens, — išeinu. . .

—- Nieko nepabaidysi. Gali eiti. . . — sakau. Už tuos ke
lis dolerius nemanyk, kad aš savo Anastaziją krosnin įgrūsiu, 
idant tu šiltame vandenyje kasdien mirktum! Nesulauksi!. . .

Tai žinote, ką, tasai buožglavis ėmė kitą šeštadienį ir 
išėjo. Vėl teko laikraštyje garsintis ir ant bažnyčios durų 
popierius lipdyti, pakol gavome naują gyventoją.

Vieną pavakarį Anastazija mane įsitempė rūsin, frisi- 
vedė prie tos vandens šildomos mašinos ir sako:

. — Polikrapėli, slieke mielas, žinai koksai dabar svietas
Lpasidarė. Nešildysime vendens, vėl kas išbėgs. Reikia rodą 
daryti. Mane Blauzdienė pamokino. Šildysi jiems vandenį, 
pagal jų užmačias, niekada neužteks. Bet, va, šeštadieniais, 
kai pradeda praustis, reikia daryti taip. Išgirdai, kad jau 
leidžia vandenį, tegul leidžia. Po kokių penkių minučių imk 
ir užsuk tą kranelį. Šiltas vandenėlis iš karto stop. Reiškia, 
pasibaigė. Daugiau nėra. Amen. Žinia, kad nusipraus ir su 
mažiau vandenio. Kai kitas ateis vėl taip pat — truputį lei
di, o paskui vėl tą kranelį. . . Visai neduoti šilto vandens 
neišeina. Blauzdienė sako, kad jie su vienu bakeliu taip vi
sus gyventojus išmaudo. Tik, Polikarpėli, neužmiršk va, 
šitą kranelį. . .

Mane Anastazijos išmislingumas sužavėjo. Aš gerai 
įsižiūrėjau kranelį ir dar tikrumo dėliai paglosčiau jo misin
ginę galvutę.

Taip šilto vandens klausimas ir tapo išspręstas mūsų 
naudai, šeštadieniais aš pasisukinėja rūsyje ir vis tą kraneli 
pasukinėju. Niekam nė į galvą, ko gaspadorius kiekvieną 
šeštadienį po rūsį maišosi. Ar maža darbų yra moderniško 
namo rūsyje?

Bet, Tamstos, likimas tai ne veršis — už uodegos jį 
nenutversi ir geidžiamon pusėn nepakreipsi. Prieš pat Sek- 
minų šventes, kai pievos buvo išsikaišiusios įvairiaspalviais 
žiedas ir kai mano Anastazija, vasaros grožybių užburta, 
kas vakarą ėmė plauti kojas bei palaidus žodžius į mano ap-
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šėlusias ausis šnabždėti, įvyko toji skaudi nelaimė, įspyrusi 
mane kone tiesiai į kapų duobę. . .

Sekminių šeštadienį, nuomininkai ėmė nuo ankstyvaus 
popiečio mirkyti sąnarius vonioje. Vienas dar prakaito nuo 
nosies galo nespėja nubraukti ir vonios duris užtrekti, o jau 
vidun virsta kitas. Aš fūsyje vargstu prie tos vandens šil
domos mašinos — kranelį dešinėn tai kairėn sukinėju. Ir 
žinote, vis pritūpęs. Pakinklius pakirto, blauzdos ėmė virbėti, 
o galo nesimato. Pagaliau vonion įvirto Simonas Ropė (jo 
tapatybę lengvai nustatau ir per mūrinių sienų užtvaras pa
gal griausmingą čiaudėjimą). Tasai pilietis dirba kokioje tai 
liejykloje, kur iš čigūno lieja paravykams ratus ir kitokius 
baisiai didelius ir juodus daiktus. Kiekvieną dieną iš darbo 
jisai grįžta taip suodinas, kad ir patsai pragaro viešpats ga
lėtų pasididžiuoti turėdamas savo karalijoje tokį sutvėrimą. 
Mano tauraus kaimyno — anglo Šmito — gryno kraujo šuo, 
žinote toksai, kreivomis kojomis ir užlaužtu pasturgaliu, kar
tą, pamatė grįžtantį iš darbo suodiną Ropę, taip persigando, 
kad tris dienas netiktai rimtai negalavo vidurių sutrikimu, 
bet neišdavė jo šuniško balso ir negalėjo net uodegos pa
judinti.

Taigi, va, tasai Ropė įvirto vonion ir, žinoma, tuojau 
jam marias karšto vandens! Visus čiaupus atsuko ir paten
kintas čiaudo, atseit, iš šnervių suodis pučia. Po kokių pen
kių minučių aš šilto vandens kranelį ėmiau ir užsukau. Mau
dykla, pamaniau, veršiau, ir drungname vandenyje. Pagaliau 
mane ir griaudulys suėmė: pamanykite, sekminių vakaras, čia 
pat panosėje ežeras, galėtų nueit ir nusimaudyti. Bet ne, 
laužiasi vonion. Kad jau moka 20 dolerių už visą savaitę, tai 
įmanytų, širdį tau per ausį ištrauktų!... O, rodos, ir taip 
jau tų vigadų visokių negailim. Pamanykite, iki pat šv. Sta
nislovo šilumą davtm ir dar kokia! Gryna alyva kūrenome, 
o tatai, tamstos, nuogą pinigą kaštuoja. Anot mano Anasta
zijos, tie ubagai Lietuvoje neturėjo aivvos nei „Singerio“ 
mašinai patepti, o dabar mes visą namą jiems alvva šildome! 
Išeinamoje ružavu popierių išmušėm, švelnaus popierio, tar
si peteliškės sparnas, rutulį kas dvi savaitės pakabiname. 
Lietuviškai gali su abiems savininkais susikalbėti, o jiems 
vis dar negerai. . .

; Tokios ir panašios mintys sriuveno mano blizgančio pa-
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kaušio gelmėse. Tačiau Ropė tik čiaudo ir nesigirdėti jokio 
vandens pliauškenimo, atseit, laukia daugiau šilto vandens.

— Nagi, — pamaniau, — lauk tu, slonio triūba, nesu
lauksi! — ir pykčio suimtas visus kranelius užsukau. Da
bar, imperatoriaus giminaiti, nei šilto nei šalto nebegausi. . .

Atsisėdau šalia mašinos. Kairė blauzda ėmė švelniai 
šilti nuo vandens bako. Prisiminimų sriautas krutinę už
liejo. Širdis ėmė šonkauliuosna daužytis. Gyvu paveikslu 
atgimė prieš daugel metų atgyventas sekminių pavakarys. 
Aplinkui žydinti pieva, vakaruose nuraudusi saulė beržyną 
glamonėja, kažin kur, jausmų nesuvaldanti višta kudakuoja. 
Anastazija padeda galvą ant mano peties, į neužmatomus to
lius įsmeigia kairią akį, o dešine žiūri į mane ir sako:

— Slieke tu mano, myliu tave kaip nežinau ką. . . Juk 
tu manęs nepamesi ir nepražūsi Berčiūnų Magdės sijono 
kvoldose.

i — Ką tu čia, Anastazija. . . Po Sekminių keliam vese- 
liją. Jau salyklą daiginu.

Anastazija dar standriau prie manęs prisiglaudžia, o jos 
blauzda ir per milo kelnes pagundišką šilumą lieja. Kaip va, 
dabar toji vandens šildomoji mašina.

Staiga vandens šildomos mašinos viduriuose kažin kas 
sugargaliuoja ir nutraukia mano svajų giją. Žiauriai. Kaip 
piemuo naginės apyvarą. Po to, pasigirsta toksai keistas 
šniokštimas. Tarsi kas orą per kiaurą krūminį dantį pūstų. 
Ir, tegul Galybių Viešpats būna gailestingas mano dūšiai, 
dar man nesusivokus iš kur tie paslaptingi garsai imasi, kad 
jau trenks!.. Akyse sumirguliavo tūkstančiai žvaigždžių, 
kažin koksai gelžgalis spyrė į pilvą, kitas trenkė galvon, o 
paskui viskas aptemo.

Kai atsigavau, visas rūsys skendėjo pilkuose garuose 
ir tame rūke neaiškiai juodavo grėsminga Anastazijos po
vyza.
l >— Katilą susprogdinai minkštaproti! ^Prileisk mat, 
durnių prie mašinos! — Anastazijos balsas anaiptol nešvel
nus. — Kelkis, ko Čia drybsai, kaip šlapias maišas!

— Mirštu, — sakau — šauk kunigą!
— Nebijok, tokių su nesukietėjusiu mamonėliu niekur 

nereikia. . .
Na, tai dar kartą šaukiuosi į jus iš mirties patalo:
— Dėl Dievo meilės, nepirkite namo! ...
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ORTAS'
DERLINGA PRADŽIA.

Spalio 27—28 dd. Toronte individualinių turnyrų finalis- 
suorganizuotose Šiaur. Ameri tai. P „ 
kos varžybose dalyvavo beveik noje tabelės pusėje 
visi žinomesnieji tremtinių klu nugalėdama tauriečius 5 :0, pa 
bai šioje žemyno dalyje. ” 
Chicagos „Perkūno“ ir „ 
ties“, Cleveland© „Žaibo ”, Ha
miltono „Kovo“, Montrealio 
„Tauro“ ir Toronto „Vyties“ 
paskutiniu momentu dar pri
sijungė Detroito vyrų krepši
ninkai. Vien dalyvių ir žiū
rovų iš kaimyninės JAV pri- lauktai turi nusileisti energin- 
buvo per 200.

Pirmoji varžybų diena pra
sidėjo truputį pavėluotai ir pra 
vedama sporto programa nei
na taip planingai, kaip pagei
dautų rengėjai, nes paskiri da
lyviai atvyksta įvairiais laiko 
tarpais. Tačiau visose prave
damose šakose išsijudina spor
tiška rugiapjūtė.

Vyrų krepšinyje užsiregis
truoja septynios komandos ir 
burtų keliu abu turnyro favo
ritai Chicagos ~ 
torontiečiai patenka į tą pačią 
pusę. Pirmame rate šeiminin
kai išeliminuoja detroitiečius, 
kurie dėl skubėjimo negalėjo 
pasirodyti savo pilname sąsta
te, 49:24 (23:12). Clevelan
das priverstas nusileisti aiškiai 
stipresniam „Perkūnui“ 69:19 
(28:9) rezultatu, kada kitoje 
tabelės pusėje Chicagos „Atei
tis“ po apylygės kovos nugali 
hamiltoniečius 44:33 (19:17). 
Septintas dalyvis — montre
aliečiai pasistumia į II-rą ra
tą be kovos. Tos pačios die
nos pavakary šitoj pusėj išaiš
kinamas vienas turnyro finalis
tas, kuriuo tampa Montrealio 
„Tauras“, paklupdęs „Ateitį“ 
37:25. Abi komandos turi 
labjau jauną pagrindą, tik tau
riečiai teikia labjau susideri
nusio vieneto įspūdį.

Stalo teniso sekcijoj buvo 
pravestos visos komandinės 
varžybos ir taip pat išaiškinti

Pagal mestus burtus vie- 
, Vytis“

tenka tiesiog į baigmę. Kitoj.Be
Atei- pusėj iš 3 dalyvių Chicagos 

„Ateitis“ prasiskina sau kelią 
į priekį dvejose rungtynėse: 
hamiltoniečiai kapituliuoja 5 :0 
ir Clevelandas po didesnio pa
sipriešinimo — 5 :3. Baigmėje 
turnyro favoritas „Vytis“ ne-

da „Perkūnui“ 2:1“. Pirmą se
tą vytiečiai užtikrintai vedė net 
8 taškų skirtumu ir tik pabai
goje atleidus, įsišuoliavę per- 
kūniečiai persvėrė 16:14. Ant
rame — pastovus vytiečių vedi 
mas išsilaiko iki galo 15:9 pa
sekme. Lemiamajam sete po 
Įpęrkūlniečių persvaros vytie
čiai sukauptomis jėgomis lygi
na 14:14. Tačiau šito pasitem 
pimo nepakako, po poros nepa
vykusių padavimų rungtynės 
nulemiamos 17:15 „Perkūno“ 
naudai. Tai buvo vienos iš ge
riausių sąskrydžio kovų, kurio 
se išsisprendė ir būsimo nuga
lėtojo vardas. „Perkūną“ ats
tovavo Radys, Kikilas, Puo
džiūnas; Gecius, Monkus ir 
Kalvaitis, „Vytį“ — Balsys II, 
Mackevičjius, Šiultė, Norkus, 
Balsys I ir Naras. Moterų tink 
liny tuo tarpu torontietės nu
gali Clevelandą 2 :0.

Pirmosios dienos programą 
paįvairino 2 vai. įvykęs iš
kilmingas atidarymas, kur be ki 
tų kalbėtojų sąskrydį sveikino 
konsulas V. Gylys ir vietinio

ginti vieno taško skirtumą, ta- liūną iš Chicagos. Pirmas se- 
čiau M. Duliūnui neišnaudojus tas nelauktai tenka amerikie- 
baudu, nepavyksta atstatyti“ čiui, kiti du perimami kana- 
pusiausvyros. Paskutiniame diečio naudai. Sekusi maža su-

giems „Ateities“ žaidėjams 
5 :3, kurie tuo paveržia turny
ro nugalėtojo vardą. Iš daly
vaujančių 2 moterų komandų 
clevelandietės nugali „Ateitį“ 
5:3. 

Individualiniame ping-pon- 
gistų turnyre iš 26 dalyvių po 
nuotaikingų kovų, pakeliui ne
lauktai parklumpant kai ku
riems pajėgesniems žaidėjams, 
iki pusiaubaigmės dasiyrė bro
liai Šoliūnai iš Chicagos ir ki- ALOK-o pirmininkas. Vakare 

Perkūnas“ ir tame sparne P. Gvildys (To- liet, parapijos salėje darbščių 
ronto) ir G. Paltarokas (Ha- „Vyties“ šeimininkių dėka są- 
miltonas). Iš „broliško“ reika
lo laimėtoju išėjo J. Šoliūnas, 
tačiau kanadiečių šeimynoj bu
vo patiekta riebi staigmena: G. 
Paltarokas trimis tiesiais se-, abiejose ukrainiečių Bathurst 
tais išstūmė Ontario meisterį 
iš tolimesnio dalyvavimo. 

Susitikimas šachmatuose su 
meisteriais P. Tautvaiša ir P. 
Vaitoniu priešakyje dėl kelio
nės kliūčių atpuolė. Jo vietoje 
šeimininkų „Vytis“ Toronto 
pirmenybių rungtynėse susiti
ko su estų komanda ir pralai
mėjo 4:2, tik P. Vaitoniui ir 
J. Matuzevičiui pirmose len
tose išnešus savo taškus.

Vyrų tinklinyje dar kartą 
burtas iškrečia pokštą, kaip ir 
krepšinyje abi pajėgiosios „Per 
kūno“ ir „Vyties“ komandos 
papuola į tą pačią grupę. Pir
mose rungtynėse „Ateitis“ nu 
gali „Žaibą“ 2:0 ir„Vytis“ po 
permainingos kovos pasiduo-

skrydžio dalyviai buvo pavai
šinti ir laikas toliau prasitęsė 
j linksmus šokius su gausiu bu 
fetu ir kitokiais paįvairinimais

g. 402 ir 404 salėse, kur be da
lyvių susirinko daug lietuviš
kos Toronto visuomenės, ypa
tingai jaunimo.

Sekančio sekmadienio dieną 
dėl pamaldų sportininkai turė
jo pertrauką iki 2 vai. p. p., ka
da žymiai erdvesnėje UNF sa
lėje buvo pravesti užbaigiamie 
ji žaidimai.

Krepšinio pusfinalyje susiti
ko du pajėgieji „Vyties“ ir 
„Perkūno“ atstovai. Pačioje 
pradžioje perkūniečiai iškovo- 
ja nežymų vedimą, kuris kėli
nio pabaigoje lyginasi. Nepa
vykus dviem metimams, sve
čiai užbaigia 20:18 savo nau
dai. Apylygė kova tęsiasi ir to . „
liau: vytiečiai vėl bando išly-puolimo stiliaus žaidėją J. Ša-

“..................... i perimami kana
diečio naudai. Sekusi maža su- 

ketvirtyje perkūniečiai sukrun sikaupimo atlaida pasekmę iš- 
ta ir vikriais Bliūdžiaus ir Zub 
kaus pranėrimais pasekmę ke
lia iki 12 taškų skirtumo. Pa
baiga priklauso vytiečiams, ku
rie prasilauždami susvyravu- 
sioj nuotaikoj ir pagyvėjusios 
publikos skatinami priartėja 
iki 2 metimų. Šiuo momentu 
susidūrime nukenčia S. Mac
kevičius, kuris išvedamas gal
vos perrišimui ir aikštėj esant 
4 žaidėjams, perkūnieičai įdu- 
ria pilną metimą. Netrukus 
baigiamasis švilpukas ir „Per
kūno“ svarbi pergalė 40 :34 re
zultatu. Žaidė ir perkūnie- 
čiams taškus atsiekė: Bliūdžius 
15, Dirvenskis 8, Lauraitis 6, 
Zubkus 8, Kikilas 2, Kalvaitis 
1, Radys 0 ir Puodžiūnas 0. Vy 
tiečiams — Mackevičius 8, Du 
liūnas 8, Ignatavičius 7, Ber- 
žanskis 9, Stripinis - ir Žukas 
1.

Moterų orinyje susitinka cle 
velanidetės ir bendrai chicagie 
čių komanda, kuriai po lygios 
kovos išpuola laimėjimas 2:1. 
Toronto komanda, kuri šešta
dienį, talkininkaujant vienai es
tei, nugalėjo Clevelandą 2:0, 
suspenduojama. Vyrų tinkli
nyje perdaug nesistengiant nu
galėtojo vardą dviems setais 
pasiima „Perkūnas“. Jų prie
šininkas, „Ateities“ komanda, 
kurią sudaro jauni vyrukai, su- 
kovojo gabiai ir visai ambicin
gai.

Po kamuolio žaidimų salėje 
pastebimi stalo teniso stalai iš
aiškinti individuajių turnyrų nu 
galėtojus. Moterų titulą iško- 
voja žinoma dar iš Vokietijos 
tremties laikų tenisininkė K. 
Laikūnienė (Clevelandas), už
tikrintai nugalėdama V. Ra
gauskaitę iš Chicagos 3 :0. Vy
rų grupėj hamiltdnietis G. Pal
tarokas, vakarykščią dieną pus 
finalyje patiekęs staigmeną, 
priverstas stropiai gintis prieš

K. L. Tarybos Toronto sky
rius dvi dovanėles, kurių vie
na metinė „Nepr. Liet.“ pre
numerata teko daugiausia taš
kų sumedžiojusiam krepšinin
kui G. Bliūdžiui („Perkūnas“) 
ir antroji odinė piniginė buvo 
įteikta M. Duliūnui „Vyties“ 
nariui už sportiškumą aikštėje.

Sąskrydžio metų iš klubų 
atstovų susiorganizavo laikina
sis šiauf. Amerikos sporto ko 
mitetas bendrosios sporto veik
los koordinavimui ir kitų metų 
varžybas pravesti sutiko Cle
veland© „Žaibas“. Plačiau 
apie tai ir kitas nuotaikas bus 
„Bendrose sąskrydžio pastabo
se’’. — alpuk —

LAIŠKAS IŠ MAROKO.
(Atkelta iš 5 pusi.) 

vienas iš mūsų gautų pastoviai 
bent kokį lietuviškos spaudos 
leidinį. Tačiau tas yra nepap
rastai sunku, nes mūsų amži
nas gyvenamosios vietos keiti
mas dažniausia nutraukia jau 
užmegztus ryšius su jumis, lai 
mingaisiais sėsliais. Ir jūs pats 
turite puikų pavyzdį — mane.

Aš tikiu, brangus pone redak 
toriau, kad jūs gavote mano 
laišką iš Madegaskaro ir kad 
man parašėte, kad mano stai
gus išvykimas Afrikon ir vėl šį 
ryšį (tikiuosi laikinai) nutrau
kė.

Vis dėlto maloniai prašau

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

VICTORIA 
CLEANERS 
&.DYERSČO,

EXPERT CLEANING a DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AJ4D 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS 1

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WISE PICK-UP

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREALIS 2836

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabužius. 
Taip pat išvalome apsiaus 
tus nuo lietaus uždėdami 
jiems „Drex“, kad neper- 
leistų vandens ir duotų 

gražesnę išvaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir fo
telius (Chesterfields), gar 
dinus lengvus ir sunkius. 
Sutaisome rūbus (iširi
mus), įsiuvame sagas ir 
pan. Kiekvieną orderį pa 
imame iš namų ir pristato

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

gar entuo jame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

Allard Tr. 1135

Siuntinys Nr. 1—$ 6.70 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. salami dešros 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarino (400 g) 
Siuntinys Nr. 3 — $ 6.20 
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos 
Siuntinys Nr. S -— $ 5.40 ~
2 sv. rūkytų lažinių

2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
2 sv. cukraus
1 sv. margarino
Siuntinys N r. 6
A. 10 sv. cukraus—$ 2.60
B. 20 sv. cukraus—$ 4.70
Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kv. miltų $ 2.50
B. 20 sv. kv. miltų $ 3.90 
Siuntinys Nr. 10—$6.40
2 sv. rūkytų lašinių

lygina. Lemiamajam sete abu 
varžovai eina neatsileisdami 
vienas nuo kito, pademonstruo 
darni gerą kovą, kurioje kana
dietis išsilaiko priekyje. Bend
ras rezultatas 23:25, 21:15, 
11:21 ir 21:19 atneša bent vie
ną seniai užtarnautą nugalėtojo 
titulą kanadiečių atstovams.

Dienos pabaigoje pavargęs 
„Perkūnas“, sunkiai laimėjęs 
programos atidarymo kovą su 
„Vytim“, krepšinio baigmės 
žaidime susitinka su palankaus 
burto ištraukėjais montrealie- 
čiais, kurie be didesnio įsitem
pimo jau šeštadieąį buvo iško
pę į finalą. Jauni ir ryžtingi 
tauriečiai po nesėkmingos pra
džios užplėšia nelauktą tempą 
ir tiksliais, dažnai tolimais 
metimais pradeda vytis favori
tus. Ore pakimba sensacija ir 
publika gyvai įsijungia į pa
skatinimą. Perkūniečiai visą 
žaidimą laiko aikštėj savo ge
riausią sąstatą ir dideliu rūpes
čiu stengiasi nepasimesti išvys 
tytame tempe. Po trijų ketvir
čių žaidimo montrealiečiai, dėl 
didesnio jų priešininko prity
rimo išsifaulavus, atsileidžia ir 
tuo metil perkūniečiai padidina 
savo sunkiai laikytą kapitalą. 
Rungtynės baigiasi 65:47 (29 rašykite man nedelsdamas vėl 
:27) rezultatu. : ‘

Sąskrydžio kovos baigėsi pel 
nytai vyraujant Chicagos ats
tovams, kurie atskirai klubais 
ar bendromis jėgomis pajėgė 
sukaupti stipresnius vienetus. 
Lygiaverčiam varžovui „Toron 
to „Vytis“, reikia pripažinti, ne 
užteko sportiškos laimės ir taip 
pat gal trūko sistematingesnip 
pasiruošimo.

Pabaigoje „Vyties“ klubo 
pirmininkas šio sąskrydžio kai tuvių. Visi ilgisi lietuviško žo- 
tininkas K. Šapočkinas, padė
kojęs visiems sportininkams už 
ryžtingas pastangas susiburti 
vienoje vietoje ir taip pat To
ronto visuomenei už gausų ap
silankymą, įteikė nugalėtojams 
suaukotas dovanas ir prisimini
mui meniškai paruoštus diplo so nuo Jūsų, pone redaktoriau, 
mus. Krepšininkams teko dr. ir jūsų panašių spaudos žmo- 
K. Almino pereinamoji taurė, nių. Ir aš tikiu, kad jūs padė- 
kuri tuo metu dar buvo įstri- site mums šioje spaudos pro- 
gusi Kanados muitinėj, stalo blemoje ir paremsite rrtus jau 
tenisininkams VI. Bakūno puoš silpnėjančioje dvasioje, 
nūs trofėjus ir kitiems cleve- _ 
landiečių rūpesčiu atsivežtų delsdamas brūkštelėsite man 
pora taurių. Atskirai V. Auš- keletą žodžių, 
rotas paaukojo žurnalo „Lie- anksto dėkoju, 
tuvių Dienos“ prenumeratą, W. Sapiega.

ir jeigu tai jums nesutrukdys 
jūsų brangaus laiko ir nepadrys 
nereikalingų išlaidų; tad pra
šau atsiųsti, bent kartkartėmis 
jūsų vedamąjį laikraštį. Būsiu 
aš, visų mūsų tautiečių vardu, 
labai dėkingas. Tikiuosi ir lau
kiu. ;

Čia Afrikoj, džiunglėse le
giono kareivinėse (Sidi Bei Ab 
bes) ir aplinkiniuose mieste
liuose mes esame apie 20 lie-

džio, deja jis labai retai tarp 
mūsų pasirodo. Jie visi, žino
dami mano aktyvų spaudos 
apaštalo darbą 1949 metais, 
mane vėl prašo juo tapti. Aš 
stengiuosi ir tikiuosi, kad man 
pasiseks. Žinoma, tas priklau

S

Baigsiu. Aš tikiuosi, kad ne

Laukiu ir iŠ

Dr. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO J. H. BENOIT
bet

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

Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatų 
ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys.

Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos.
Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba lie

tuviškai ir yra krautuvėje kasdien.
TEL. LA 8621.

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

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

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

kamą darbą.
PAPIGINTOS KAINOS LIETUVIAMS!

Alberto Norkeliūnol
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

ui $0,01 $1.000.00
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000.

Sąžiningas patarnavimas visose draudimo srityse.
Agentūra atstovauja 8-as iš Yimčiausių draudimo b-vių.

5637 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que.
Telefonas: CL 2363

LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

AMherst 06942102 FULLUM ST.

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,
ŽUKAS ANTANAS

1062 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Que.
Tel. TR 2050, priima pataisymams įvairius laikrodžius.

Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
Kainos žemesnės kaip kitur. Už pataisymus garantuoja.

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED St., CHICAGO 8, ILL., USA.
Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus 
Europos kraštus, išskyrus SSRS. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimo.

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

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

2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos

1 sv. Šokolado
Siuntinys Nr 12—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
1 sv. šokolado
2 sv. cukraus

""

Siuntinys Nr. 19—$ 9.95
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4% sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo
Siuntinys Nr._24-$ 11.50

Į 5 sv. rūkytų lašinių
13 sv. kiaulinių taukų

2 sv. margarino \
1 sv. deg. kavos
2 sv. kakavos
2 sv. šokolado
2 sv. marmelado
2 sv. sūrio 40% rieb.

Siuntinys Nr. 25
E. 9 sv. kiaulinių tau

kų .............. $ 5.25
C. 15 sv. k. taukų $ 8.00
Siuntinys N r. 94
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00
I. 5 sv. margarino $ 3.70
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HAMILTON
T PAVYKĘS ŠIUPINYS.

Spalio 27 d. Dainavos salė
je TFK Hamiltono Atstovybė 
surengė koncertą - šiupinį. Pro 
grama išpildė poetas Pr. Ko- 
zulis, atvykęs iš Toronto, so
lo dainavo A. Sakavičienė iš 
Buffalo. Kiti programos da
lyviai, vietinės jėgos, akorde
onistas Babeckas, baletą šoko 
Stanaitytė, pianinu solo skam
bino L. Šukytė ir B. Pundziū- 
tė, eilėraščius deklamavo S. 
Budninkaitė ir Pusdešrytė. Ma 
žoji Pundziūtė pašoko vieną šo 
kį. Tautinių šokių grupė vado 
vaujant p. Breichmanienei pa
šoko du tautinius šokius.

Po programos įvyko šokiai. 
Žmonių atsilankė 230. Šiupi
nį reikia skaityti visiškai gra
žiai pavykusiu. Šiupiniui kon- 
feravo E. Mickūnas. JI. Dl.

KRISTAUS KARALIAUS 
MINĖJIMAS

Spalių 28 dieną Dainavos sa
lėje ateitininkai suruošė Kris
taus Karaliaus minėjimą. Tu
riningą ir išsamią paskaitą skai 
tė Dr. J. Matulionis iškelda
mas eilė naujų ir gražių minčių 
priverčiančių igliau pagalvoti 
ir padaryti atatinkamas išva
das. Po paskaitos vyko meni 
nė dalis. Čia pasirodė šešta
dienio lietuvių mokyklos mo
kinės pašokusios du šokius Suk 
tinį ir Drugelį. Ypač grakš
čiai buvo atliktas suktinis. Po 
to buvo atliktas religinis mon
tažas. Minėjiman atsilankė 
apie 150 žmonių. 5

TRYS DIDIEJI 
HAMILTONE.

Spalio 21 d. 18 vai. Daina
vos salėje įvyko literatūros va

karas, kurį atliko H. Kačins
kas, B. Brazdžionis ir A. Gus
taitis.

Baigus programą Bendruo
menės vardu J. Mikšys padėko 
jo už tą dvasinio atsigavimo po 
pietę, kuri leido nors trumpą 
laiką pasidžiaugti, pasigėrėti 
ir pakilti nuo pilkos kasdeiny- 
bės.

Publikos atsilankė apie du 
šimtus, kurią visą laiką buvo 
užbūrę sparnuoto žodžio meis
teriai.

Gili padėka priklauso B. 
Brazdžioniui, A. Gustaičiui ir 
A. Kačinskui už šį aplankymą 
ir atskleidimą kūrybinių lobių. 
O Bendruomenės valdybai už 
pakvietimą ir suorganizavimą 
šio vakaro. Laukiame dau
giau panašaus žanro vakaru!

LANKYKIME KURSUS
Kaip kiekvienais metais ir 

šiemet veikia įva.rūs kursai 
dviejose vietose. Hamiltonie- 
čiams yra jie labai gerai žino
mi. Ta proga noriu priminti, 
kad šiais metais anglų kalbos 
kursuose duodamos visos kny
gos ir rašomoji medžiaga ne
mokamai. Tik reikia noro mo
kytis. Žinoma, tiems sunkiau, 
kurie dirba pamainomis. Bet 
mokyklų vadovybė rado išėji
mą, kad mokytojai prisitaikė 
prie mokiniu. N. S.

ĮSISTEIGĖ MIŠRUS 
CHORAS.

Po vasaros atostogų žmonės 
daugiau veiklumo rodo. Pp. 
Babicko ir Dargio iniciatyva su 
organizuotas mišrus lietuvių 
choras. Repeticijos daromos 
vakarais „Dainavos“ salėje.

PADĖKOS
Noriu išreikšti iš širdies pa

dėką pp. Paul, gyvenantiems 
Lachine. Man leidžiant 3-jų 
savaičių atostogas Montrealy, 
pp. Paul mane gražiai priėmė 
ir gyvenau visą laiką pas juos. 
Taipgi p. Rutkauskui, kuris ma 
ne supažindino su daugeliu lie 
tuvių, „Nep. Lietuvos” redak
cijai, kuri daug man suteikė ži 
nių apie mano lankytus Hamil 
tone amesnis, pp. Eidukai- 
čiams.s, kurių buvau gražiai 
priimtas, p. J. Jokubynui, ku
ris pavežiojo savo nauja maši
na po Hamilntoną. Lakantis

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
NIAGARA FALLS.

Tėvai Pranciškonai atidarė 
lietuviškas pamaldas Niagara 
Falls mieste kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį į St. Pat
ricks koplyčioje, Victoria Ave. 
Visi katalikai kviečiami lanky
ti šias lietuvškas pamaldas kiek 
vieno mėnesio paskutinį sek
madienį 12 vai.

Su geriausiais linkėjimais
T. Petras Baniūnas.

Winnipege, p. Malinauskų vi
sai šeimai, kurioje išbuvau apie 
savaitę laiko, labai dėkingas. 
Jie mane priėmė ir mylėjo, kaip 
savą. Čia visiems išvardintiems 
tariu didelį ir nuoširdų lietu
višką ačiū.

Stasys Pranskevičius. 
Nepawin, Sask.

*
Mažosios Lietuvos Bičiulių 

Draugijos Montrealio skyriaus 
valdyba nuoširdžiai dėkoja 
Montrealio lietuvių visuomenei, 
kuri, pirkdama M. L. B. If-jos 
loterijos bilietus, sušelpė mūsų 
vargstančius tautiečius Vokie
tijoje. Draugija taip pat dėko
ja loterijos bilietų platinto
jams, bei „Aušros Vartų“ Pa
rapijos klebonui, tėvui, kun. 
J. Kubiliui, davusiam fantų 
traukimui patalpą ir raginu
siam tautiečius pirkti bilietus.

Ta pačia proga M. L. B. D- 
jos Montrealio skyrius duoda 
trumpą loterijos apyskaitą. Lo 
terijai fantų pirkta už 91.87 
dol. Kitų išlaidų sąryšyje su 
loterija turėta 6.85 dol. Viso 
išlaidų: 98.72 dol. Buvo nusi
statyta 300 loterijos/bilietų. 
Parduota — 281 bilietas. To
kiu būdu, atskaičius išlaidas,

bę.
M. L. B. Draugijos 

Montrealio Skyriaus Valdyba.
*

Pirmasis šį sezoną Tautos 
Fondui vakaras — šiupinys ha 
miltoniečių buvo sutiktas su di 
dėlių dėmesiu ir, nors buvo 
didokų išlaidų, davė 180 dole
rių gryno pelno.

Šiuo turime išreikšti mūsų 
gilią padėką šiems programos 
dalyviams, kurie suteikė ren
gėjams galimybę, paruošti šią 
parengimą įvairesnę:

Poetui Pr. Kozuilui iš To
ronto ir p. A. Sakavičienei iš 
Buffalo dainavusiai solo. Ha- 
miltoniečiams — akordeonistui 
Vyt. Babeckui, paruošusiai ba
letą N. Stnaitytei ir jai akom- 
ponavusiai bei skambinusiai 
pianinu solo L. Šukytei, tauti
nių šokių vadovei p. Breichma 
nienei ir šokėjams: V. Verai- 
tytei, G. ir R. Vyšniausl&i- 
tėms, A. Šarauskaitęį, A. Sut- 
kaitytei, Br. Liškauskui, St. 
Verbickui, A. Laugaliui, V. 
Verbickui ir R. Kairiui; skam
binusiai pianinu solo ir akompo 
navusiai šokiui p-lei Br. Pun- 
dziūtei, mažąjai šokėjai J. Pun- 
dziūtei ir mūsų mažytėms dek

džius, o ponams Šukaičiui, M. 
Krivickui ir A. Petkevičiui, už 
talkininkavimą vakaro metu 1 
Gi lietuviškai Hamlitono 14 apy 
linkės visuomenei už skaitlin
gą dalyvavimą mūsų nuošir
dus dėkui!

TF Kanadoje 
Hamiltono Atstovybė.

PRALEISTA
E. ir J. Kardelių padėkoje 

per neapsižiūrėjimą praleista 
padėka už gražius sveikinimus 
p. A. Gustaičiui (Boston), pp. 
J. ir P. Liaukevičiams (Win
nipeg) ir p. J. Meilučiui taiki
nusiam darbu ir pp. Jazukevi- 
čiams —JAV.

ATITAISYMAS.
„N. L.“ Nr. 39 (235) 6 Psl. 
korespondencijoj — Argi tai 
negražu, — per neapsižiūrėji
mą įsibrovė labai nemaloni klai 
da. Nors suma atatinka, bet 
pasigendama aukotojų sąraše, 
ponios Šarnienės, kuri taip pat 
aukojo T. F. 1 dol. B. N.

loterija davė pelno 182,28 dol. lamuotojoms Mildai Pusdešry-

PAJIEŠKOJIMAI
— George Jeffreys (adre

sas: 12 Anthoni Str., Glasgow, 
C. 3. Scotland), prašo atsi
liepti Joną Barišauskį ir Joną 
Kepalą, kurie gyvena Kana
doje 4 metai, Vokietijoje gy
venę Hanau, D. P. Camp.

— Žemiau išvardinti asme
nys : Juozas Laimikis, Leonas 
Abramonis ir Vytautas Skrins- 
ka prašomi skubiai pranešti sa-
vo adresus Tamstų pažįstą

w s K
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FREEMAN & NEWTON
Real Estate Brokers, Simcoe, Ont.

Didžiausias šioje apylinkėje tabako farmų pasirinkimas 
su neaukštu įmokėjimu grynais.
Kreipkitės į mūsų bendradarbį, JUOZĄ ŽEMAITĮ, 
gyv. R. R. 6 Simcoe, Ont. (tab. farmoje).

Delhi
*Nr.
S

3 9
Turkey Point Road

Concession

<»
41
M 
41 
41
41 
41 
■<»
41 
41 
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41 
4» 
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4* 
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41
41

Jono LADYGOS 
baldu K 

studijoje
„ARTI S“

į >------------2 ml.------------- >
į Simcoe *

>.------ 0,8 ml.--------->

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

688 ALLARD Ave, Verdun. 
Telefonas HE 5853.

Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visą dieną.

priimami užsakymai ir pa
taisymai salionų, sofų, fo
telių. „St. Louis Texti
les“ užuolaidų ir baldams 

medžiagų.

Didžiausias pasirinkimas 
atstovybė — pardavimas, 
gatavų minkštų baldų (per 

500 vienetų), matrasų, 
vaikams lovelių tisiog iš 

faebriko sandėlių.

LIETUVIAMS SPECIA
LI NUOLAIDA.

3 East Notre Dame St., 
Telefonas MA 1006.

T'-nr lies-inT'-nsi n m ą— i j——w —nw i j-iiry irrw~ 

DOMINION AGENCIES BUREAU
16 Woolworth Bldg.,

PORT ARI HER,Ont.,CANADA
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta
mų į Canadą, prašau kreiptis į mūsų įstaigą, kuri jau il
gas laikas, kaip tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

Telef.: HE 0106
LIETUVIŠKAS RESTORANAS

727 Church Ave, Verdun (tarpe Verdun Ave ir 
Banantyne Ave netoli Aušros Vartų par-jos bažnyčios) 

GAMINAME VISOKIOS RŪŠIES VALGĮ.
Tautiečiai kviečiami atsilankyti ir įsitikinti.

SAVININKAI BR. JOCAI.

mam Vokietijoje (patogumoPinigai jau pasiųsti į Vokieti- tei ir Silvijai Budninkaitei, o
/ taip pat ir jų mamytėms leidu- dėliai čia pavardė neskelbiama)

Be to pranešama, kad laimė- sioms šioje programoje daly- Skubiai reikalingas Tamstų ma 
tojai nr. nr. 148 (lietsargis), vauti. Šio vakaro konferuoto- žas, bet jam labai svarbus pa- 
46 (vyr. pirštinės), 283 (žieb- jui P- E- Mickūnui mūsų lietu- tarnavimas.
tuvėlis), savo fantus atsiimtų viškas ačiū! — Jonas Šimanskis, (adre-
iki š. m. lapkričio mėn. 15 d. Nuoširdžiai dėkpjame p. Kaz sas : 59 Meadow St. Westfield, 
Po šios datos, neatsiimti fan- lauskienei, įdėjusiai daug dar- Mass. USA), jieško savo bro- 
tai pereis į draugijos nuosavy- bo ir gražiai paruošusiai užkan ho Modesto Šimanskio.

ją-

— Jonas Šimanskis, (adre-

jį,"'.'  ag—' H lt—~ K------------- 'i£=- '."įe— "'*įe

Didelis pasirinkimas iš 45 tabako ūkiu
Pav.: '
$ 
$ 
$ 
$

7.000
8.000

10.000
15.000

įmokėti—50 akrų, teisė auginti 18 akrų, pilnai įrengta su trakt. —$ 28.000 & 
įmokėti — 67 akr., teisė sodinti 20 ak., trakt, ir visas įrengimas —$ 30.000 & 
įmokėti — 98 akr., teisė sodinti 32% akrų, traktorius ir kt. mašinos—$ 37.000 § 
įmokėti — 146 akrai, teisė sodinti 38 akrai, 6 kilnos su alyva la- §
bai geri visi pastatai, traktorius, štimeris, kombainas ir kt. maš. —$ 65.000 § 
įmokėti — 205 akrai, teise sodinti 68 akrai, 7 kilnos, 3 barnės, §
2 gyvenami namai, garadžius 2 mašinoms, traktorius ir visos reika- §
lingos tabakui auginti mašinos (Mount Bridges distrikte) — 68.000 v

Kreiptis. STAN. AUGUSTINE JR. Real Estate agent. TILLSONBURG, R. R. 4.§ 
Telefonas 602. R. 2.

Remi Hoornaert Real Estate Broker. Tillsonburg, Ont.

20.000

REISE BOURDAGES Reg‘d
MAMERTAS MAČIUKAS

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS^
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS. j

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS NAUJAUSIOS MADOS. §
SKUBUS PATARNAVIMAS j

Specializuojuos užsakymais paštu (mail orders) iš visų y
Canados ir JAV vietovių. §

Adresas: kampas Mount Ro yal ir Brebeuf §
įėjimas: 4504 Brebeuf street. Telefonas FR 9141 a

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS i
( LIETUVIS LAIKRODININKAS

I STINSON'S JEWELLERY j
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO j

• Taiso ir parduoda laikiodžius, žiedus ir visokias bran i 
! genybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos. • 
/ Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. (

ŽURNALAI, naujausi BELETRISTIKOS LEIDINIAI 
ir įvairių sričių MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba 
tiesiog iš Vokietijos per lietuvišką importo ir persiunti

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Importe - Exporte.

Wangen - Allgau — Germany.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SAION
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS

IMPERIAL ALTO COLLISS1ON į
G KERA1TIS,

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

ryto iki 7 vai. vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773.
— Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. —

561 — KEEL ST. TORONTO, Ont.-------

Išėjo iš spaudos J. Jazmino apysakaičių rinkinys 
MOTERIS, NUO KURIOS PABĖGAU.

Turiny 10 apysakaičių: Kiaulės mes, Baisiausias išgyveni
mas, Konfiskuota, Pavasario sapnas ir kt. Ir viena ilgesnė 
apysaka: Nežinomieji metai.
Užsakymus paštu siųsti: Mr. Jasinskas, 84 Grace St., 
Toronto. Kaina 1,— dol.

Lietuviška moterų kirpykla
: DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- 

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

’ 2521 CENTRE St., Montreal. Tel. FI 0208.

I BELLAZZI-LAMY, INC •
J TR 5151 7679 Ceo''BC St > Ville Lasalle. •
w fltt Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. g 
{J ” Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. o 
*#*«»44****iSSS45****4S*SS«<*i#*4«a*M«********»S

LIETUVIŠKA

BALDU K RA UI UVĖ
IR DIRBTUVĖ

PARDUODAME GATAVUS, PRIIMAME 
UŽSAKYMUS IR PATAISYMUS.

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO 
899 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL. LO 1438. 
SAV. J. KAMICHAITIS. PATARIMAI VELTUI.
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KLT MONTREALIO SK. SUSIRINKIMAS.

K. L. T. Montrealio sky
riaus visuotinis susirinkimas 
šaukiamas š. m. lapkričio mėn. 
11 d. 3 vai. pp. Šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje.

KLB — LOK-o POSĖDIS, 
šaukiamas lapkričio mėn. 16 d., 
penktadienį, 8 vai. vakaro „Ne
priklausomos Lietuvos“ patal
pose. Dienotvarkėje numatyti 
svarstyti klausimai susiję 
su sudarymu programos-plano 
rinkimams vykdyti. Pranešė
jus prašome pasiruošti, visus 
narius dalyvauti.

KLB—LOKo Prezidijumas.
PRANEŠIMAS 

EVANGELIKAMS.
Pranešama, kad pamaldos 

evangelikams su šventa vaka
riene, bus laikomos Montre- 
alyje, lapkričio 18 d. 12 vai. 
St. John Lutheran church, 
3594 Jeanne Mance St., Mont

real. Pamaldas laikys kun. A. 
Trakis.

Bažnytinis Komitetas.
MLBD NARIŲ 

SUSIRINKIMAS 
praėjusį sekmadienį buvo in
formacinio pobūdžio. Pirm. p. 
Pėteraitis pranešė apie v-bos 
darbus. Be ko kita, pirm, pasi 
džiaugė, kad draugija plečiasi 
visame pasauly, pav. Venecue- 
los visa PLB valdyba įsijngė 
į MLBD-ją. D-jos valdyba 
dėl persikrovimo darbu ir dėl 
to, kad Vasario 16 d. gmnazi- 
ja yra visų tautiečių, atskiras 
reikalas, nutarė nuo N. M. rei
kalus perduoti KLB—LOKui, 
kuri apima visą Kanadą. Iždi
ninkas p. Lymantas prąnešė, 
kad d-ja turėjo pajamų 778,15; 
MLT išsiųsta 469 dol. Susirin 
kimas nutarė ruošti Maž. Liet, 
dieną sausio 15 ir jos pranešė 
ju prašyti sukilimo vadą kon. 
J. Budrį, kurį dr-ja kviečia at
vykti į Montrealį.

ATVYKO Į KANADĄ
Iš Belgijos lapk^ 2 d. atvy

ko 9 asmens ir iš Anglijos 3. 
Jų tarpe iš Belgijos atvyko p. 
Lapšinskas Antanas, Vaitke
vičius ir Vegys su žmona ir sū
num. Iš Anglijos Bubelių šei 
ma — 3 asmenys. P. Lapšins
kas apsistojo Montrealy, p. 
Vaitkevičius į Winnipegą, kiti 
į Toronto ir Hamiltoną. 
MONTREALY SUSIORGA

NIZAVO LIETUVIAI 
TEISININKAI.

Spalio mėn. 27 d. Montrealy 
įvyko LTDU Montrealio skyr. 
steigiamasis susirinkimas.

Skyriaus valdybon išrinkti: 
B. Katilius — pirmininkas, 
(435 St. Louis, Montr.), K. 
Butienė — iždininkė (Verdun,

ŠO-

nuta

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys Verdune su teise 
naudotis virtuve. Teirautis po 
6 vai. vakaro: 1269 Osborne 

Ave., Verdun.

Ma-

PARDUODAMAS 
SKLYPAS

(25X96). Teirautis 6903 
zarin St., Montreal (Ville

Emard). Tel. TR 5535.

Protestam Hospital, ,Montr.), 
S. Daukša— sekretorius (5657 
— 12th Ave, Rosemount, 
Montr.).

Revizijos komisijon išrinkti: 
A. Rudytė, K. Truska ir J. Vi- 
liušis. Artimiausiu laiku numa
toma sukviesti susirinkimą, ku
riame bus aptarti skyriaus vei
kimo gairės ir atlikti L. T. D. 
U. centro organų rinkimai.

SPAUDOS BALIUS 
NUKELTAS

Negavus gruodžio 1 d. salės, 
Spaudos balius nukeltas į va
sario 9 dieną, šeštadienį. Tau
tiečiai prašomi šią datą atsimin 
ti ir jos neužimti kitiems pa
rengimams. O gruodžio 1 d. 
yra laisva, jei kas norėtų pasi
naudoti.
GRAŽIAI PAVYKUSI A. V.

CHORO VAKARIENĖ
Aušros Vartų parapijos cho

ro vakarienė lapkr. 3 d. labai 
gražiai pavyko. Žmonių, ne
žiūrint labai nepalankaus oro, 
atsilankė per 200. Vakarienę 
paįvairino p. Stravinskaitės so
lo ir gana graži loterija, kurią 
pravedė p. Ališauskas. Visas 
vakaras praėjo labži gražiai. 
P. Piešinos vedama „Melodi
jos“ kapela gražiai grojo 
kiams.

A. V. PARAPIJOS 
KOMITETAS 

praėjusiame susirinkime
rė įsteigti labdarybės reika
lams fondą, kuriam tvarkyti iš 
rinko 3 narių (klebono, P. Lu
koševičiaus ir K. Žemaičio) ko 
misiją. Fondui lėšų nutarė pa
rinkti kartą per mėnesį bažny
čioje.

IŠ PARYŽIAUS ATVYKO
ir Montrealy apsigyveno lite
ratūros daktaras p. Danielius 
Ralys.

IŠVYKO į AMERIKĄ
Per metų laiką pasisekė su

tvarkyti visus formalumus pp. 
Gutauskams, kurie susituokė 
pernai. P. Liucija Katasano- 
vaitė ir p. Raymondas Gutaus
kai šio lapkričio 5 dieną su dūk 
ra išvyko į nuolatinę gyvena
mą vietą — Bostoną, Mass, U 
SA. Įdomu, kad nors jų duk
ra gimė Kanadoje, Montrealy, geidavimus ir atsiskaitytume. 
bet kadangi tėvas yra JAV pi
lietis ir karo veteranas, tai ir 
dukra buvo įmatrikuluota kaip 
JAV, o ne Kanados pilietė, 
nors gimė ir Kanadoje. Pp. Gu 
tauškų šeimai linkime laimin
go gyvenimo.

DAUGĖJA LIETUVIŲ
Genė ir Pranas Montvilai, J u 

lija ir Leonas Jakaičiai, Greta 
ir Jonas Gramauskai šiomis die 
nomis susilaukė po sūnų. Svei
katos tėvams ir gražiai augti sū 
nums!

REIKALINGA NAMŲ 
RUOŠAI

mergaitė 25 m. amž. ar vyres
nė. Atskiras kambarys ir ra
dio. Geras atlyginimas. Snow 
don miesto dalyje. Suaugusių 
Šeima. Pageidaujama bent kiek 
mokėti angliškai ar žydiškai.

Teirautis tel. WA 8986.

D. L. K. VYTAUTO KLUBE

ŠOKIAI
penktadieniais ir. šeštadieniais. Šokių pradžia 9 v. vak.
Tautiečiai maloniai kviečiami linksmai praleisti laiką 

lietuviškoje svetainėje.
Įžanga nemokama. Rūbinė 25 et.
2159 St. Catherine St. E. Montreal, Que.

Visi į VVellandą
Š. m. lapkričio mėn. 17 d. (šeštadienį) 6 v. vak. Ungarų salėje, Halėms Avė.
Wellando Apylinkės Laikinasis Organizacinis Komitetas rengia

DIDELĮ IR LINKSMĄ VAKARĄ
1. BALETAS: — išpildys balerina p. Nijolė Stanaitytė.

programoje :
2. „ĮKURTUVĖS” — 2- v. linksm. veik. Atlieka vietos meno mėgėjai.

Be to:
GERA MUZIKA, linksmi šokiai.
TURTINGAS BUFETAS su įvairiais gėrimais. Bilietai gaunami prie įėjimo.
Nuoširdžiai laukiame atsilankant mielų svečių iš Kanados, Apyl. ir J. A. V-bių.

A. L. O. K-tas.

PAMALDOS 
EVANGELIKAMS

Reformacijos švenčių proga 
laikysiu pamaldas:

1. Hamilton‘e, lapkričio m. 
11d. 8,30 vai. St. Paul bažny
čioje, Core & Hugsson Sts.

2. Toronte, lapkričio mėn.
11 d. 14 vai., First Lutheran 
bažnyčioje, 116 Bond St.

Kun. Ansas Trakia.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

MONTEALIUI REIKIA REPREZENTACINIO CHORO
Montrealis — neabejotinai 

didžiausia lietuvių kolinija Ka
nadoje. Deja, ji toka labai sun 
kiai bepasireiškia. Nors Mont 
realy ir nėra tokio pikto tau
tiečių susiskaldymo, kaip To
ronte, bet jaučiamas apmiri
mas ypač visuomenišku atžvil
giu.

Paskutiniais laikais Montrea 
lis neteko ir choro, kuris šiaip 
taip prieš gerą pusmetį reiškė 
gyvumą ir rodė gerus norus, 
deja, neįgyvendintus. Galų ga 
le persitvarkė į bažnytinius 
chorus.

Žinoma, labai gerai, kad dvi 
Montrealio lietuvių parapijos 
turi savo chorus. Bežnyčia be 
choro — lyg pusė bažnyčios. 
Bažnytinis choras, jeigu jis gy 
vas ir pajėgus, turi labai dide
lę muzikinę dirvą. Bažnytinė 
muzika yra nepaprastai didelė 
ir turtinga. Chorui yra kas pa
sirinkti ir padirbėti. Todėl kiek 
vienas bažnytinis choras vien 
bažnytinei muzikai gali paau
koti labai daug darbo ir susi
laukti labai gražių vaisių — 
puikių religinės muzikos gie
dojimų. Savaime suprantama, 
kad choro dalyviams, kurie gie
dojimui aukoja podarbinį lais
valaikį, dar imtis ir svietiškos 
muzikos, yra pernelyg sunku. 
Todėl esamieji chorai natūra
liai persiformavo į bažnytinius, 
pirmojo būtinumo reikalui.

Bet greta bažnytinių reikaljj 
yra dar visokių civilių: visoki 
minėjimai, galimi vieši pasiro
dymai svetimtaučiams, ypač 
kaip čia yra praktikuojama, 
neokanadiečių pasirodymai, ku 
rie čia sistemingai organizuo
jami, kad įsitikintų, kokią kul- _____
turą čia atvykusieji naujieji kasime tiktai sėkmės. J. Kardelis.

nadiečiai yra atsivežę? Ko iš 
jų galima pasimokyti, kai jie 
save vadina aukštos kultūros 
europiečiais? Todėl ir kyla bū 
tinas reikalas turėti gerą repre 
zentacinį choęą.
l Montrealio kolonija didelė; 
puikių balsų yra daug — ir vy 
rų ir moterų; reikia tiktai gero 
choro vadovo ir balsingųjų tau 
tiečių pasiaukojimo lietuviškai 
dainai, lietuvių kultūrai ir tau
tos garbei iškelti, kiek tiktai 
mes galime pajėgti.

Montrealis negausus muzi
kais, ypač chorvedžiais. Todėl 
visi susidomėję lietuviška dai
na labai laukė atvykstant ko
kio žymesnio muziko, kuris ga
lėtų sudaryti rimtą, gražų, me
nišką chorą, galintį reprezen
tuoti lietuviškąją dainą viešai. 
Ir kai atvyko kompozitorius ir piet 404 Bathurst str. įvyks 
operos dirigentas Stasys Gaile rių susirinkimas. 
IvijčĮus, visų susidomėjusiųjų kviečiami dalyvauti, 
žmonių akys į jį nukrypo. Gir kurių mokesčiai užsitęsę, daly- 
dėti daug susidomėjimo klau- vavimas ypatingai būtinas, 
simų: ar jis norės ir galės im- kad išvengus bereikalingų ne- 
tis šio atsakingo ir vargingo malonumu nelaimei ar ligai iš- 
darbo?

Bet gi yra žinoma, kad kiek
vienos specialybės žmogus il
gisi savo darbo, nors tas dar
bas ir neturi normalių sąlygų, 
nors yra sunkus ir atsakingas. 
Todėl, reikia manyti, kad ir p. 
Gailevičius, jeigu susidarytų 
tinkamas dalyvių .kontingen
tas, greičiausia neatsisakys im
tis darbo.

O reikalas, kaip jau sakyta, 
yra labai didelis, rimtas ir svar 
bus. Todėl ir tenka palinkėti, 
kad vieni — balsingieji ir bal
singosios tautiečiai ir tautie
tės susiburtų į ryžtingą viene
tą, o kitas — imtųsi šio svar
baus uždavinio. Mes palinkė

LIETUVOS RAUDONASIS KRYŽIUS TREMTY, 
atsiliepdamas į Montrealio ko
miteto raštą dėl šalpos, rašo: 
Norėtume siųsti po atskirą, in
dividualų sąrašą kiekvienai šelp 
ti norinčiai apylinkėj skyrium.

Pinigus siūlytume siųsti mū
sų banko sąskaiton: Litaui- 
sches Rotes Kreuz Konto Nr. 
11039 Wuerttembergische 
dessparkasse, Reutlingen, 
many.

Siunčiant tiesiog mūsų 
kaiton, susitaupo laiko ir iš
laidų. Gavę pinigus mes juos 
padalintume pagal Tamstų pa

bjausiai reikalingas. Tuo bū
du šalpa išeina daug raciona
lesnė ir daug efektingesnė. Vo 
kietijoj dabar už pinigą gali
ma visko laisvai^ gauti be jokių 
suvaržymų ir nebrangiau negu 
užsieny. Jeigu aukotojai norė
tų įeiti į kontaktą su šelpia
maisiais, galėtume ir tame tar- 
pininakuti, pranešdami sušelp 
tąjam tikslų aukotojo adresą.

Austrijos lietuviai tvarkosi 
savarankiškai, todėl prašytume 
jiems parašyti atskirai, kiek as 
menų (šeimų) ir kuo Tamstos 
numatote sušelpti Kalėdų pro
ga. Jie jums tuomet savo ruož 
tu prisius pageidaujamus sąra
šus. Į Austriją reikia rašyti 
tokiu adresu: Glionertas Sil
vestras, DP Lager Asten, Hein 
richsdorf O. O. bei Linz, Aus-

LRK Vyr. Vaidyba.

Lan
Ger

sąs-

Bendrai, mes patiekiame su
gestiją šelpti pirmoj eilėj pi
nigais. Jų persiuntimas piges
nis ir jų padalinimas lengves
nis. Be to, pašalpą gavusis už 
pinigą gali įsigyti tą, ko jis la- tria.

DIDELIS LAUŽAS.
Lapkričio 25 d. 5 vai. pp. 325 

Demontigny mokyklos salėje, 
Montrealio skautų ir skaučių 
tuntai ruošia didžiulį laužą. Vi
sas gautas pelnas bus skiria
mas Vokietioj pasilikusių trem 
tinių šelpimui.

Skaučių ir Skautų tuntas. 
MONTREALIO SKAUTAMS

Kitą sekmadienį, lapkr. 14 
d. 3 vai. pp. Skautų būkle įvyks 
iškilminga Tunto sueiga.

Tuntininkas.
MIRĖ SENA LIETUVĖ
Susilaukusi 72 metų am

žiaus, lapkr. 4 d. mirė Ona 
Mistikienė. Paliko du sūnus ir 
dukterį. Palaidota Montrealio 
•kapuose lapkr. 7 d.

SUNKIOJE BŪSENOJE
Valė Rimgailaitė, gyvenan

ti 2588 Bercy St., buvo dukrat 
operuota, neturi sveikatos, ne
turi giminių ar artimųjų, kurie 
ją paremtų, todėl yra atsidūru
si sunkioje būsenoje ir reikalin 
ga tautiečių paramos. Parem
kime ją.

NAUJAI ATVYKUSIEMS
į Kanadą „Nepriklausoma Lie 
tuva“ siunčiama bargan, ligi 
jie užsidirbs ir galės atsilyginti. 
Prašoma pranešti tiktai adresas

PADĖKA
Mano šeima ir aš nuoširdžiai 

dėkojame mūsų giminėms, drau 
gams ir kaimynams už pareikš 
tas užuojautas liūdesio valan
doje netekus mano brangios 
žmonos ir mūsų mylimos mo
tinos.

Ypatinga padėka Povilui 
Peskarskiui iš Rodney už jo 
nuoširdų rūpestį ir visokeriopą 
pagalbą. Dėkojame nuošir
džiai nešėjams ir visiems at- 
siuntusiems gėlių. Montrea- 
lio, Hamiltono, Sudbury, To
ronto, Delhi, Simcoe, Tillson- 
burgo ir kaimynirųų apylinkių. 
Ačiū visiems skolinuseims ma
šinas ir visiems, kure vienu ar 
kitu būdu lengvino mūsų skaus 
mą.

Aleksas Gurdinąs su šeima.

1951. XI. 8. — Nr. 43 (239) ------------------------------------- w

LAUKIAME „BUBULIO IR DUNDULIO
Ši premjera Toronte yra 

laukiama dideliu susidomėji
mu. Juk ji yra prieinama vi
siems, linksma, su dainomis ir 
kupina gyvenimiško humoro. 
Lapkričio 25 d. Toronto bus 
didelė šventė, kai atvyks LDT 
K gastrolės. Scenoje pasirodys 
du lietuviški kiemai, sodas, avi 
liai bičių ir gyvas lietuviškas 
gyvenimas. Laukiame. (Kor.).

Is teatro sužinota, kad jis ga
strolių tikrai vyks į Toronto.

SLA 236 KUOPOS
SUSIRINKIMAS.

Lapkr. mėn. 1 1d. 2 vai.

tas lietuviškas žodis didelėje 
Eatono auditorijoje. Kaip gai
la, kad tą žodį kaikas paauko
jo menkam reikalui, o kai kas 
paklausė piktos propągandos 
fanatikų, kurie viską griauna, 
kas tiktai ne jų partijos. Gai
la, kad tokia reta proga tepasi 
naudojo tiktai apie 300 asme
nų. O buvo ko pasiklausyti ir 
iš poeto B. Brazdžionio, ir iš 
akt. H. Kačinsko, kurio inter
pretacijoje vieni kūriniai kėlė 
audras nuoširdaus juoko, kiti 
— traukė ašaras. O A. Gustai 
tis aštriai ir šmaikščiai moka 
pinti humoro - satyros kūri
nius, kurie banguoja paradok
sais ir netikėtai stebina klau- 
sovus. Ačiū jiems, ir ačiū KL 
MB organizacijai, kuri atsidė
jusi dirba didelį kultūrinį dar
bą.
SĖKMINGI DAINOS ŠOKIAI

Lapkr. 3 d. Šv. Agnės salė
je, dalyvaujant nemažma skai
čiui Dainos rėmėjų ir priete- 
lių, įvyko smagūs šokiai, su
teikę gražių ir gausių pajamų,, 
kurių visas pelnas skriamas, 
tremtyje tebesantiems ligo
niams ir vargą tebevargstan- 
tiems lietuviams kalėdinių siun 
tinėlių pasiuntimui.

Artėjančios Kalėdos tepri
mena kiekvienam jų gilią reikš 
mę — jungiančią visą žmoni
ją artimo meile ir pagarba. 
Todėl, kiekvienas lietuvis at
siklaustas dainiečių aukų rinkė 
jų, tesuteikia galimą auką, tuo 
atlikdamas savo pareigą užjau- 
čiant nelaimėje ir varge tebe
santį savos tautos narį.
TORONTO LIETUVIŲ OR 
GANIZACIJŲ PIRMININKŲ 

SUSIRINKIMAS.
Toronto Lietuvių Namų Fon 

do valdyba praėjusį penktadie 
nį buvo sukvietusi Toronto lie 
tuvių organizacijų pirminin
kus. Į posėdį atvyko 20 organ, 
pirmininkai.

Susirinkusieji pareiškė dide
li ir nuoširdų susidomėjimą To 
ronto lietuvių namų įsigijimu. 
T. L. N. F. valdyba gavo daug 
naudingų ir praktiškų patari
mų veiklai plėsti ir kapitalui 
verbuoti.

Organizacijų pirmininkai nu 
tarė, kad kiekvienos organiza
cijos parengimo proga T. L. N. 
Fondo atstovai galės Šerus pla

po 
na 

Visi nariai 
Tiems,

choras ir

visuome-
Lietuvių

tikus
700 M. LIETUVOS KRIKŠ
TO MINĖJIMAS TORONTE

Karaliaus Mindaugo krikšto 
ir 700 m. krikščionybės įvedi
mo Lietuvoje minėjimas Toron 
te įvyksta š. m. lapkričio mėn. 
11 d., sekmadienį:

I. 4 v. pp. iškilmingos pa
maldos Šv. Mykolo katedroje 
(65 Bond Str.).

II. Po pamaldų minėjimas 
katedros salėje.

Pamaldose dalyvaus J. E. 
Toronto kardinolas J. C.McGui 
gan, pamokslą sakys prel.( J. 
Balkūnas.

Minėjime paskaitą skaito dr. 
Šapoka, koncertinę dalį išpil
do lietuvių parapijos 
lietuviai menininkai.

Gerbiamą lietuvių 
nę į šio reikšmingo 
tautos religinio ir tautinio įvy
kio minėjimą, kviečiame kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Minėjimui rengti komitetas. 
SMAGUS ŠOKIŲ VAKARAS

Lapkr. mėn. 17 dieną, vi
siems žinomoje YMCA gražio 
je salėje, kampas Dovercourt 
ir College, K. L. M. B. Toron
to apylinkė rengia linksmą šo
kių vakarą, kurio metu bus vi
sokiausių įvairumų. Šokiams 
gros janimo mėg\ama studen
tų kapela. Pradžia 8 vai. vak. 
Rengėjos maloniai kviečia vi
sus, gausiai atsilankyti ir jau
kiam smagume praleisti vaka
rą. _____________ ________
LAS TQRONTO SKYRIAUS tinti ir aukas rinkti ir bendrai 

populiarinti T. L. Namu rei
kalą. K.
„BALTIKOS” VALGYKLĄ 

PERĖMĖ NAUJI 
SAVININKAI

Viena iš seniausių lietuvių 
valgyklų Toronte, 970 Dundas 
Street West, atidaryta Dr. Juo
zo Kaškelio, šiomis dienomis 
perėjo naujų šemininkų pp. Fe 
likso r Juzefos Jonynų žinion.

Patalpos naujai atremontuo
tos. Valgiai gaminami iš švie
žių produktų naujų prityrusių 
šeimininkių. Ponams Jony
nams linkime geriausios sėk
mės. J. J. J.
ŠOKIŲ VAKARO PELNAS— 
VOKIETIJOJE PASILIKU- 

SIEMS ŠELPTI.
Liet. Evang. Susivienijimo 

rugsėjo 29 d. YMCA salėje 
rengti šokiai davė 91.21 dol. 
pelno. Iš tų pinigų pasiųsti 3 
paketai su maistu ir rūbais. Li
kusioji pinigų dalis paskirsty
ta sekančiai: 20 dol. Diephol- 
zo Lietuvių gimnazijai, 15 dol. 
BALFui, 10 dol. studentams, 
20 dol. šeimoms, 10 dol. per
siuntimo išlaidoms, 16 dol. pa

L. E. S. Valdyba.

PRANEŠIMAS VISUOME
NĖS ŽINIAI

» „T. Žiburiuos“ Nr 44(96) 
š. m. lapkričio 1 d. yra tilpęs 
skelbimas apie š. m. lapkričio 
10 d. rengiamą LAS Toronto 
skyriaus vakarą 1330 Bloor St. 
W. ir Landsdown kampas.

Kadangi lapkričio 10 dieną 
LAS Toronto skyrius nei LAS 
Vietininkijos valdyba jokio va 
karo tą dieną neruošia, todėl 
pranešame lietuviškos visuome 
nės žiniai, kad lapkričio 10 d. 
jokio LAS vakaro nėra rengia
ma ir apie tai TAS Toronto sky 
rius nieko nežino. LĄS vaka
ras bus 17 lapkr. UNF salėje 
297 College Str.

Reiškiame pagarbą
Stasys Paciūnas, 

LAS Toronto Skyr. pirm-kas.
Skyriaus Usvaltaitė,

KLT TORONTO SKYRIUS 
gruodžio 1 d. Ukr. salėje, Bat
hurst 404, ruošia labai įdomų 
vakarą.
TRIJŲ DIDŽIŲJŲ LITERA- 

TOROS VAKARAS
Toronte su kaupu patenkino vi 
sus, kurie jame atsilankė. Nuos 
tabiu grožiu skambėjo sparnuo ketai.

Imigracijos (darbo, buto garantijų sudarymas), nuosa
vybės perleidimo, paskolų parūpinimo, palikimų, pi
lietybės ir kiti reikalai. — Atstovavimas teismuose ir 

įstaigose. — Dokumentų patvirtinti vertimai ir nuora
šai. — Visokeriopos informacijos. — Gynimas lietuvių 
interesų Kanadoje ir kitose valstybėse atliekamas pri
tyrusių teisininkų ir kalbininkų, studijavusių Amerikos 

ir Europos univeristetuose.

JONAS J. JUSKAITIS
TEISINĖS - KALBINĖS PAGALBOS BIURAS 

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