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Žinios iš JTO RUOŠIA NUSIGINKLAVIMO PLANUS Žinios iš
Lietuvos
VILNIAUS RADIJĄ 

KLAUSANT.
Kolchozuose už pašarus 

vyksta kovos.
Iki spalių revoliucijos šven

tės kasdien daryti pranešimai 
apie pyliavų ir paruošų normų 
perviršijimus šiandien pavirto 
burbulu. Lapkričio 23 d. Kal
varijos rajone (Suv.) Santa
kos, Vagos ir LKP (b) šeš
tojo suvažiavimo vardo kolcho 
zininkams partijos atsiųsti ats
tovai padiktavo, pranešimuose 
prisipažinti, kad daug kolcho
zų neįvykdę grūdų pristatymą 
valstybei, kad neaprūpino pa
šarais gyvulius, tuo prasilenkę 
su Stalinui laiškuose siųstais pa 
žadais (komp. padiktuotais). 
Kolchozai nesiteisino, bet, kai 
tės sušvelninimui, nurodė San
takos kolchozo karvių melžėją 
Morozienę, kuri per 9 mėn. iš 
12 karvių išmelžė po 3012 1 bal 
to pieno, ir kolchozo kiaulinin- 
kę Bulkovienę, sulaukiančią iš 
motininės kiaulės po 16 ir pu
sę paršiuko. (Melžėja ir kiauli 
ninkė Santaką išvydo po ka
ro).

Susirinkimuose primesta re 
zoliucija, kuria kumečiai įparei 
gojami daugiau susirūpinti vi
suomenine gyvulininkyste, or
ganizuoti pašarų atsargas, juos 
apsaugoti nuo gedimų, gaisro 
ir grobstymų, įrengti pašarines 
virtuves, baigti karvides ir 
paukštides, išsaugoti pieningu
mą, įvesti vienodą atlyginimą 
už gyvulių šėrimą, rūpintis 
gyvulių šiltu žiemojimu.

„Rezoliuciją“ kompartija 
perskaitė visiems kolchozams, 
ir jau lapkr. 25 d. Šiaulių sri
ties, Vabalninko raj. vykdoma 
jo komiteto pirmininkas Gali
nis prabilo, kad jo žinioje esan 
čiuose kolchozuose — Aušra, 
J. Gvardija, Žemė maitintoja 
ir kiti — sukomplektavo stam
biuosius raguočius, surūšiavo 
šiaudus ir pelus, sukrovė į stir
tas ir jas saugo sargybos. Šė
rėjai parenkami iš geriausių 
žmonių, paruošiami zootechni
koj ir tik tuomet užrekomen-
duojami gyvuliams.

Geri darbininkai
Vilniaus mechaninių dirbtu

vių direktorius Atamuk laimin
gas turįs darbininką, komunis
tą Joną Zabulėną, dirbantį 30 
proc. virš normos. Geri ir Ant. 
Solinskas, techn. Giygoruk, 
Topkevičius ir kiti. Jie gami
na Stalingradui mechaninius 
karučius. Jonavos baldų kolek 
tyve „stachanovauja“ Misevi
čius, Davidzonas, Markevičius, 
Stebulevičius. Josvair/luose ve
terinarijos gydytojas Belagru- 
dovas ir Draugas Dyguolis vie 
nodes vertės. Baisiogalos trak 
torių stoty Andrijauskas, Durs 
kis ir Žukas pataisė 11 trakto
rių ir krapštosi apie likusius 9. 
Geros visos kolchozų paštinin
kės, bet geriausia Vaitiekūnie
nė, nes ji daugiausia išplatino 
Stalino raštų. Kauno degtukų 
fabr. Liepsna Timofejevo pa
mainoj geriausi Lnkoševičiūtė, 
Sabaliauskienė ir 25 m. ten dir
banti Konstantinavičienė. Ne
blogi ir Baltušio Giedantieji 
gaideliai, pragydę Sirdeikių 
scenoj, Švenčionių rajone.

Fotografijų vitrinas saugoja 
Stalinas.

Vilniaus gatvėse įrengė visą 
eilę garbės lentų pirmūnams. 
Komjaunimo gatvėj prie len
tos sargybas eina Stalino ir Le 
nino bareljefai. Stalino raj. 
deputatas Ant. Apyrubis atsi-

Praėjusi savaitė nieku, deja, 
reikšmingesniu nepasižymėjo, 
jeigu neskaityti nerimo, kurio 
vis daugiau sukelia komunis
tinė agresija.

Natūraliai didžiausį dėmesį 
šiuo metu traukia

Paryžiuje vykstanti Jung
tinių tautų Organizacijos 

pilnaties sesija.
Tačiau ir ji kankinasi dėl tos 

pat komunistinės agresijos už 
mačių ir Rusijos nesukalbamu- 
mo.

Gal svarbiausia, kad Sirijos, 
Irako ir Pakistano atstovams 
pasiūlius, sudaryta speciali po 
litinės komisijos pakomisija, 
kuri per 10 dienų turi paruošti 
nusiginklavimo planą vieton 
to, kurį pateikė JAV, DB ir 
Prancūzija. Reikia pastebėti, 
kad šis pasiūlymas yra

savotiška nuolaida sovieti
nės Rusijos prestižui.

Tuo norima tartum užlygin
ti tą vakariečių nusiginklavimo 
iniciatyvą ir naujas nusigink
lavimo planas jau bus pasiūly- 
taą keturių: Rusijos, Ameri
kos, Didžiosios Britanijos ir 
Prancūzijos vardu. Deja, iš 
šios komisijos darbų, kaip ga
lima numatyti, nieko gera neiš
eis. Laikas patiekti nusigink
lavimo projektui jau baigiasi, 
o Višinskis dar nieko komisi
jai nepasiūlė, nes laukia pa- 
dirigavimo iš Maskvos. Ir 
bendrai,

nusiginklavimo klausimas 
yra tik vaidinimas.

Joks nusiginklavimo planas 
nedali būti priimtas jau vien 
dėl to, kad Rusija nesutinka su 
jokia kontrole ir nesutinka su
naikinti atominių bombų. O 
be kontrolės juk negali būti jo 
kio nusiginklavimo. Galima de 
šimt metų kalbėti, bet prie nu
siginklavimo vis tiek neprieis. 
Ir Trumanas pasakė, kad se
kančiais metais JAV apsigink
lavimas pasieks didelį aukštį.

Antras faktas, kuris sujaudi 
no Maskvą, tai tas, kad JTO 
priėmė rezoliuciją, siūlančią 
Maskvai taikiu būdu sutvar- 
kyti santykius su Jugoslavija,
t ne prievartauti mažesnes vals 
tybes, nors ir komunistines.

Kitame Eurazijos krašte — 
Korėjoje

stojo prie lentos ir žiūri: taba
ko fabriko darbininkės Borš- 
čiavikovienės fotografija, Vil
niaus srities deputato Fedoro- 
vičiaus, Kajeckaitės, Daržike- 
vičiaus ir dar apie 50, bet jo — 
nėra ir tiek.

T. Tilvytį puola krankliai
Į Maskvą „taikos posė

džiams“ išvykdama Lelijos fab 
riko darbininkė ir „aukšč. tary 
bos deputatė“ Martinienė per 
radiją prisipažino, kad ji vyks
tanti giliai susijaudinusi, nes ją 
įgaliojo ir vaikų vaikai. Tf. Til
vytis sakėsi, kad jį išf-įnko 
vienbalsiai draugai, jį gąsdina 
atomo ginklo krankliai ir viso
kį velniai. Jis ir Maskvoj papa 
sakos, kad lietuvis toli paliko 
ir žagrę, ir kryžių ir sermėgą, 
ir geležine valia ir parašu pra
dės gydyti haliucinacijas.

Gamtininkai linksminasi.
Sostinės universiteto gamtos 

fakultete, vos pravėrusi duris, 
visuomenės darbuotoja Elena 
Venslovaitė studentus užklupo 
bedainuojančius Apie Staliną, 
Bus taiką ir Jie nugalėjo. Šiom 
dainom jie ruošiasi meninės sa 
viveiklos apžiūrai. Be kitų, jie 
mokosi „lietuvių tautinį šokį“. 
„Kolūkio pirmininkas“^— 

'Lietuvos?. 
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SAVAITINĖ POLIT1 
derybos dėl paliaubų nesi
baigia, nes komunistai ir 
čia nesutinka su kontrole. 
Todėl mūšiai tęsiasi ir to

liau. Ypač stiprūs mūšiai vyks 
ta ore. Bet įdomu, kad britų 
dalinys priešui į užnugarį bu
vo išlaipinęs desantu, kuris at
liko uždavinį ir laimingai su
grįžo.

Per lapkričio mėn. komunis
tai neteko 30.000 užmuštais, 
13.000 sužeistais 1.000 paim
tais į nelaisvę. Beveik kas die
ną dabar JTO lėktuvai numu
ša apie 7—8priešo lėktuvus so
vietinės1 gamybos.

Neramumai žymiai padidė
jo Sueco perkaso srity.

Dabar beveik kasdien įvyks
ta susidūrmių, kurių metu esti 
sužeistų ir net užmuštų abie
jose pusėse. Puola egiptiečiai 
partizanai. Anglai tiktai palai 
ko tvarką, prie ko prisideda ir 
Egipto policija.

Sueco neramumai tęsiasi ir 
dar nėra duomenų, kurie leis
tų spręsti, kad jie gali greit 
baigtis. Anglai dėl Sueco ne
nusileis, o egiptiečių sufanati
zuotos grupės laikosi karingai, 
nori anglus išmušti.

Irane naftos byla taip pat 
įgauna aštresnį pobūdį.

Premjeras Mossadeh, sugrį
žęs iš Amerikos, sumanė patik 
rinti tautos pasitikėjimą savo 
veiksmams ir padarė parlamen 
to rinkimus. Rinkimų pasek
mės dar nežinomos. Bet Ira
nas išgyvena sunkias dienas, 
nes pajamos nepaprastai suma 
žėjo ir valstybė nepajėgia iš
laikyti valstybinio aparato. Iš 
to kyla krizė.

Didelė krizė kyla ir komu
nistinių satelitų šalyse, kurios 
niekaip negali užmiršti laisvės 
ir nepriklausomybės laikų.

Išdavikais paskelbti du 
kompartijos generaliniai 

sekretoriai —
Čekoslovakijos kompartijos 
gen. sekretorius Slanskis ir

IŠVYKUSIŲ LIETUVIŲ Į KANADĄ
1951 metais lapkričio 

25 d. laivu „SS Fairsea“ 
šas:
Zablocky Rosemarie, 
Valiauga Vladas, 
Verseckas Vladas, 
Verseėkienė Anneliese, 
Miniotas Vytautas, 
Birutis Juozas, 
Kazlauskas Petras, 
Narutavičius Antanas, 
Vaitenis Vytautas, 
Kaspar Elena, 
Kasparavičius Romas, 
Beržaitis Robertas, 
Beržaitienė Marija, 
Beržaitis Robertas, 
Kukanauskas Jonas, 
Kukanauskienė Teklė, 
Šerkšnys Vacys, 
Ambakas Bronius, 
ZajančiauskSs Vladas, 
Kriaučiūnas Donatas, 
Krisiūnas Benediktas, 
Krujelskis Juozas, 
Kitow Alex, 
Večerinskas Juozas, 
Večerinskienė Janina, 
Večerinskytė Gražina, 
Večerinskas Kęstutis, 
Pranskus Bronius, 
Baronas Albinas, 
Baronienė Joana, 
Baronaitė Dora, 
Baronaitė Birutė, 
Adomaitis Albinas, 
Adomaitis Andrius, 
Andriulaitienė Rozalija, 
Andriulaitis Jonas,

[Ų ĮVYKIŲ APŽVALGA.
Lenkijos gen. sekr. Gomulka. 
Šalia šio suimtas ir buv. prem
jeras Osubka-Moravskis. Tai 
vis didžiosios Maskvos į tas 
valstybes įplukdytos okupaci
jos ir komunizmo žuvys.

Nuostabiausia, kad tiktai 
prieš keliolika dienų Slanskį, 
kaip geriausį draugą, sveikino 
ryt. Vokietijos „prezidentas“...

Visiems jiems keliamos . . 
bylos, kaip tėvynės 

išdavikams.
Su tuo žinoma, reikia sutikti, 

nors ir kita prasme. Jie už tė
vynės išdavimą tikrai gaus at
lyginimą iš tų, kurie tą išdavi
mą priėmė.

AMERIKOS BALSAS 
perdavė į Lietuvą vertingus 
pasikalbėjimus su vysk. Briz
giu, prof. J. Kaminsku ir J. 
Makauskiu.

Bendrai, Amerikos balsas 
vis daugiau susiorientuoja ir 
patiekia daugiau lietuviams 
įdomios medžiagos.
VULKANO KATASTROFA

Filipinuose išsiveržė vulka
nas Hibok-Hibok. Išsiveržimo 
katastrofoje žuvo 2.000 žmo
nių.

Vulkanas išmetė nepaprastai 
daug pelenų ir lavos. Nuo pe-( 
lenų buvo susidariusios sute
mos plačioje apylinkėje.

PERVERSMAS SIAME
Siame-Taillande grupė kari

ninkų padarė pery<fsmą ir nu
vertė buvusią Siamo valdžią, ku 
n taip pat buvo sudaryta kari 
ninku perversmo būdu.

Siame-Taillande grupė kaii- 
vo pakeliui į Siamą iš viešna
gės Europoje.

POTVINIS ITALIJOJE
Italijoje, atėjus rudeniniams 

lietums, nepaprastai išsiliejo 
upė Po, kurios vanduo užliejo 
didelius derlingos žemės plo
tus, tirštai apgyventus italų. 
Milžiniško potvynio metu nu 
skendo daug žmonių ir šimtai 
tūkstančių liko be pastogės.

mėn. Andriulaitis Pranas, 
sąra- Andriulaitis Andrius, 

Andriulaitytė Ona, 
Sulkevičius Jurgis, 
Sulkevičienė Ingeborg, 
Sulkevičiūtė Birutė, 
Sulkevičiūtė Danutė, 
Sulkevičiūtė Regina.

1951. XI. 24. „Fairsea“.
Barvydas Vincas, 
Lorendzi Peter, 
Suskevičius Petras, 
Fedenko Andrėj, 
Paulauskas Stefan, 
Paulauskienė Stasė, 
Paulauskas Stasys, 
Paulauskas Kęstutis.

1951. XI. 12. „Ms Nelly“.
Jokša Petras, Morta, Pranas, 
Juozas,
Rindinas Vladas, 
Srutis Erika, Valter, Albert, 
Jomantas Erika, Marija.
1951. XI. 4 d. „Castelblanco“
Bliskis Julius, 
Tchorziskis Kazys.
1951. XI. 5 d. „Anna Saleny“
Vencius Juozas, 
Mynkantas Jonas, 
MunzeviSius Antanas.

1951. X. 29. „SS Fairsea“.
Kuschkewitsch Witold, 
Kuschkewitsch Irmgard, 
Kusnhkewitsch Michael, 
Engelmanienė Agota, 
Hasenheitienė Morta, 
Hasenheitinas Gerhardas.

Kun. Vaclovas Šarka.

Jungtinės Tautos suteikė 
800.000 dol. pagalbos, Ameri
ka milioną dolerių ir pagal Mar 
šalo planą 1.250.000 dolerių, o 
Sov. Rusija pasižadėjo duoti 
pagalbos 60 tūkstančių dol. ir 
tai tiktai komunistams. . . Mat, 
kiti žmonės komunistams — 
ne žmonės.
KINIJA NUTEISĖ KANA 

DOS VIENUOLES
Kovo mėnesį Kinijoje buvo 

suimtos 5 kanadietės vienuo
lės, kurios Kinijoje globojo be
tėvius vaikus. Dabar buvo pa
darytas joms komunistinis teis 
mas Kantono miesto aikštėje. 
Teisė ne teismas, bet minia. Nu 
teisė dvi vienuoles kalėti ir 3 
ištremti iš Kinijos. Žinoma, 
tai joks teismas, o tiktai sava
vališkas pasityčiojimas.

—Ryt. Vokietijoj rusų karo 
manevruose užmušta 30 karei
vių, nes iš lėktuvų buvo nuleis 
tų kovos bombų.

— D. Britanijoj paskirta spe 
ciali komisija išnagrinėti siū
lomą skyrybų įstatymo projek 
tą. Šis projektas liečia tik iš
irusias šeimas, kurios tokioje 
būklėje gyvena ne mažiau kaip 
7 metai. Komisija susideda iš 
12 vyrų ir 7 moterų. 
* *«— — ** -»

Žinios iš Anglijos.
ANGLIJOS LIETUVIAI UŽ 

VIENINGĄ VEIKLĄ 
ir demokratinių principų 

saugojimą.
Visuotinis Didžiosios Brita

nijos Lietuvių Sąjungos atsto
vų suvažiavimas padarė vieną 
principinio pobūdžio sprendi
mą, į kurį reikia atkreipti pa
saulio lietuvių dėmesį.

Krikščionims demokratams 
artimų asmenų grupė bandė in 
sistuoti suvažiavimui priimti re 
zoliuciją, smerkiančią Lietuvių 
Rezistencinę Santarvę.

Suvažiavimas su jau tradi
cija DBLS-os organizacinia
me gyvenime virtusia toleran
cija ir bešališkumu išnagrinė
jo klausimą ir konstatavęs, kad 
toks siūlymas yra nedemokra
tiškas ir neatsakingas, jį atme
tė. Eilė kalbėtojų pasisakė 
prieš bet kuriuos smerkimus be 
pagrindo ir atkreipė Suvažiavi
mo dėmesį, jog organizacijų 
steigimas bei veikla yra visuo 
menės gyvybės reiškinys, o 
taipgi ir į tą aplinkybę, jog nė 
ta jokių duomenų manyti, kad 
puolamoji Lietuvių Rezisten
cinė Santarvė būtų mūsų tiks
lams žalinga — priešingai, ji 
aiškiai dirba Lietuvos laisvini
mo darbą.

Gražiai ir esmingai smerki
mų klausimu pasisakė kunigas 
Sakevičius, pabrėžęs, kad skir
tingas galvojimas dėl darbo me 
todų nereiškia nusikaltimo ir 
kad mums reikia ne vieniems 
kitus smerkti, o dėti vi.ScjB pas
tangas kuo glaudžiausiai bend
radarbiauti bendram tikslui, 
Lietuvos laisvei, pasiekti.

P. J. Senkui, pasiūlius, vien
balsiai buvo priimta rezoluci- 
ja, kurioje pasisakoma tarp 
kitko, jog DBLS-a vadovau
jančiais Lietuvos vadavimo ko 
voje veiksniais, šalia VLIK-o 
ir Lietuvos Diplomatų, laiko 
taipgi ir Lietuviškas Organiza 
cijas visuose laisvojo pasaulio 
kontinentuose.

Tuo būdu D. Brifanijos lie
tuviai dar kartą įrodė savo po 
litinį ir visuomeninį subrendi
mą ir tikras demokratines ten 
dencijas. B. K.

V LIKo
ORO PAŠTU Iš TREMTIES.

Atmetus susitarimą su Dip
lomatais, kaip girdėti, iš visų 
žemės kraštų į VLIKą pasipylė 
protestai. Gal vienas reikšmių 
giausių esąs protestas iš ana
pus atvykusiųjų vyrų, kurie nu 
rodą į padėtį tėvynėje (ten da 
bar esą tiktai dvi „partijos“: 
lietuvių ir ašdavikų, bet pas
tarųjų tik sauja).

Girdėti, kad balsavusieji už 
susitarimo patvirtinimą, įspėję 
pirmininką nesiuntinėti diplo
matams motyvuoto pasisaky
mo, nes tokiu būdu jau galuti 
nai galį nutrūkti VLIKo san
tykiai su diplomatais, ir VLIK 
as galįs likti vienas. Vienin
gojo veikimo šalininkai — pen 
kių grupių atstovai — darą 
pastangų kaip nors padėtį gel 
bėti.

Išsiaiškinamas vienas būdin 
gas faktas. Atmestasis dabar 
susitarimas yra tas pat susita
rimo Berne pakartojimas, tik
tai p. Lozoraitis dabar įeitų į 
užsienių komisiją ne kaip va
dovas, bet kaip narys; Taip 
esą reikalauta todėl, kad 'diplo
matai pirmam susitarimui ne
pritarė, nenorėdami nustoti dip 
lomatų statuso valstybėse, ku 
rios juos dabar laiko , kaip Ne
priklausomos Lietuvos atsto
vus.

VLIKo narys p. Brazaitis - 
Ambrazevičius emigruoja į 
Ameriką.

VLIKas laukia derybų dėl 
reformų, bet tarpgrupiniai san 
tykiai nėra dar paaiškėję. De
ryboms ryškėja du pagrindi
niai klausimai: veto teisės pa
naikinimas, statute fiksuotas 
3 paragrafu ir Mažosios Lietu 
vos rezistentų įsileidimo klau
simas, o kiti klausimai dar nė 
ra išryškėję. Palauksime.

(hlj). 
WlWWWWmW 
LONDONO Ont., LIETUVIŲ 
METINIS SUSIRINKIMAS

Gruodžio mėn. 9 d. pp. Stat 
kų salėje vyksta Londono apy
linkės narių susirinkimas, ku
riame bus renkama valdyba, re 
vizijos komisija ir sprendžiami 
kiti aktualūs organizaciniai rei
kalai.

Ir šį kartą, kaip ir paprastai 
per metinį susirinkimą, laukia 
ma gausaus visų atsilankymo. 
Pradžia 5 vai. vak. L. E-tas.
ĮSTEIGTA KLB RODNEY 

APYLINKĖ
Rodney, Ont. Gruodžio 2 d. 

A. Nacevičiaus namuose kelių 
iniciatorių pastangomis, buvo 
sušauktas Rodney apylinkėje 
gyvenančių lietuvių susirinki
mas, kuris nutarė įsteigti KL 
B Rodney Apylinke. Išrinktas 
laikinasis organizacinis komite 
tas, pasiskirstęs pareigomis: J. 
Gudavičius — pirm., Z. Moc
kus — sekr., p. Kerašienė — 
kas., St. Zavackis ir Br. Petro
nis — nariai, parengimų reika
lams ir V. Pumputis, P. Paš- 
kauskas — kandidatai.

Rodney yra tabako auguni- 
mo sritis ir čia daugumas lietu
vių turi pavyzdingas tabako 
larmas.

Iš viso lietuvių čia gyvena 
apie 130. Ax.
* ----- - --------- ------------ -siu ..........■"">

* Trijų Pabaltijo Valstybių 
pasiuntinybių Rio de Janeire 
išleista knyga apie Lietuvą, 
Latviją ir Estiją vardu „O Bal 
tie“, pasiųsta žymiausiems vei
kėjams Rio de Janeire ir pro
vincijoje, o taip pat ir užsienio 

atstovybėms.
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Paiinkime Kanada
WINNIPEG — SUSISIEKI MO MAZGAS

Kiekvienas traukinys, kuris sidėjo didysis vakarų išsivysty 
važiuoja iš vienos Kanados pu- mas, ir miestas pasidarė susi
sės į kitą, turi savo kelią per siekimo centrų. 
Winnipego stotį. Kiekvienas J“ 
Trans-Canad air lines skridi- daus reikalų 
mas iš vakarų į rytus paliečia Clifford paraginti, važiavo per 
Winnipgo Stevenson'o aerodro Europą jieškodami žmonių, ku 
mą. Automobilistai, kurie ke- rie galėtų apsigyventi tuose di 
liautų All-Canadian plentu, va deliuose vakarų plotuose. 1905 
žiuotų per Winnipegą. Auksi- metais atvyko 75.000 naujų ka- 
nė grūdų tėkmė, paskirta vaka nadiečių, dauguma iš Europos, 
rinei Kanadai ir Europai iš 
prerijų ūkių; tankų virtinė su 
aliejumi iš Albertos; greitieji 
žuvų sunkvežimiai iš Winni
pego ežero, paskirti Chicagai 
ir New Yorkui; kariuomenė ir 
karo amunicija Europai ir 
Orientui, — plaukia per šitą 
miestą.

Laisva tribūna.
Argi taip jau blogai?

Nustebau perskaitęs p. Že- bepročių ligoninių. Štai prie ko 
maičio straipsnį dėl mišrių šei
mų. Nustebo ir nusišypsojo 
turbūt ir daugiau gerb. skaity
tojų. Kuriems tikslams jaudin 
tis ir gvildenti klausimus, ku
rie yra vien tik individualinio 
pobūdžio? Argi taip jau ištik- 
rųjų vargai ir nelaimės laukia 
sukūrus mišrią šeimą? Pagal 
p. Žemaičio išvedžiojimus, miš 
ri šeima tai taip jau, kaip ir gra
bas tautai, ir nesusipratimai, ir 
nesusikalbėjimai, ir į Lietuvą 
graįžti jau nėra vilties ir tt.

Man rodos, kad nėra reikalo 
taip jau per daug stumti miš
rias šeimas į prakeikimą, kaip 
p. Žemaitis daro. Visų pirma, 
kas dėl grįžimo į Lietuvą, tai 
tas nieko bendro neturi su miš
riomis šeimomis. Mišrių šeimų 
gali daugiau grįžti ne kaip „čys 
tų“, nes čia yra vien tik asme
niškas apsiskaičiavimas. Pa
galiau dar negali juk krikštynų 
rengti vaikui negimus. Su grį
žimu į Lietuvą reikalai labai ne 
aiškūs. Niekas dar negali pra
našauti, kada mes galėsime 
grįžti namo, nors viltį visi tu- gebės mylėti, būti gera mama 
rim. Juk tuoj po karo visi gal- ir gaspadinė? Kodėl tik lietu- 
vojom, kad greitai viskas bus vė? Juk visos moterys šiam pa 
all right ir tuoj visi grįšim. Bet šauly, kaip ir vyrai, turi vieno- 
jau daug laiko praėjo, o kur 
mes atsidūrėm? Visai kitoj pu 
sėj už tūkstančių mylių!

Kas dėl nesupratimo, tai man 
rodos, kad mišrias šeimas vyk
dą asmenys vienas arba kitas rius. Ir kiek daug jų vedė! Ži- 
turi mokėti svetimą kalbą. 
Kaipgi nesusikalbėdama pora 
nutars, kad reikia aiti pas ku
nigą? O įvairių nesusipratimų 
pilna ir’tautinėse šeimose.

Mišrios šeimos nėra tautai 
joks grabas, priešingai, abi pu
sės pradeda mylėti kitos kalbą 
ir papročius. Daugely tautų 
net vadovaujantieji asmenys 
buvo sukūrę mišrias šeimas. 
Kad ir mūsų Basanavičius ir 
Smetona buvo vedę ne lietu
ves, bet vistik jie išliko patrio
tai ligi grabo lentos. Milionai 

laikydamiesi pir- prancūzų nesipriešino ir nepa
smerkė Napoleono, kad jis įsi
mylėjo mulatę; milionai rusų 
nepasmerkė savo valdovės Ka
tarinos, kad ji buvo vokiečių 
princesė; milionai anglų nepa
smerkė dabartinės princesės 
Elzbietos, kad ji ištekėjo už 
graiko, o ne už anglo.

Būkim, tad visai ramūs jei 
kokia Genė ar Julijona kuria 
mišrią šeimą. Tauta nuo to ne 
nukentės.

Pagal statistiką, skyrybų 
nuošimtis yra mažesnis mišrio
se šeimose negu tautinėse. Ant 
ras geras reiškinys mišriose šei 
mose yra tas, kad gimsta visada 
sveiki vaikai. Mišrioj šeimoj, 
dar nėra gimęs joks paliegėlis 
ar išsigimėlis. Labai geru pa
vyzdžiu gali būti žydų-semitų 
rasė, kuri per šimtmečius ne- 
susimiešus su kita rase užpil
do savo tautiečiais apie 70 proc.

Yearly Subscription Rates:
Canada ............................$ 5.00
America & S. America $ 5.50
Other Contries............$ 6.00
Pajieškojimų kaina . . $ 1.00
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Propagandos reikalu
Kultūringuose kraštuose j

kultūringų žmonių santykiuo- 1 
se yra nusistovėjęs paprotys, , 
tapęs jau nerašytu įstatymu, 
kad kiekvienas ką nors siūląs : 
asmuo ar įstaiga siūlomąjį daik 
tą pristato ir atestuoja pagal 
jo savybes teigiamąja prasme, 
jeigu kas, darydamas savo pa 
siūlą, ima niekinti bei dergti ki 
to tokios pat rūšie* pasiūlą, 
tai yra laikoma nešvaria kon
kurencija ir tai yra baudžiama 
ir įstatymais.

Kažin, ar kas iš kultūringų 
žmonių tokiai tradicijai galėtų 
priešpastatyti rimtų argumen
tų ir įtikinėti atvirkščiai.

Deja, kaikas vis dėlto imasi 
nešvarios konkurencijos prie
monių. ardo gražias tradicijas 
ir nusikalsta paprastam eili
niam žmoniškumui, jau nekal
bant apie krikščioniškus prin
cipus, kurie yra pagrįsti artimo 
meile.

Šį kartą, nenorėdami kelti 
ypatingo triukšmo, neminėsime 
čia konkrečiai nei tūlų laikraš
čių, nei atskirų asmenų, kurie 
varo nešvarią konikiirenciją, 
bet tiktai pastebėsime, kad tai 
yra nežmoniška, nekrikščioniš
ka, neteisinga, nekultūringa ir 
negražu.

Mes manome, kad pas mus 
spaudai dar labai plati dirva 
ir kad visiems visomis pastan
gomis reikėtų rūpintis juo dau
giau išplatinti laikraščių, kny
gų ir bendrai spaudos. Nes 
mes neabejojame, kad mūsų 
tautiečiai yra pakankamai są
moningi ir moka atskirti, kur 
yra teisybė ir kur gali būti pro
paganda.

Yra natūralu, kad vieniems 
patinka vieni laikraščiai, ki
tiems kiti, o treti, norėdami su
vokti plačiau besireiškiančias 
tendencijas, skaito visokią spau 
dą, bet patys sąmoningai visa 
vertina ir susidaro savo nuo
mones.

Kai dėl „Nepriklausomos 
Lietuvos“, tai ji laikosi Kana
dos Lietuvių Tarybos princi
pų ir jau nusistovėjusios tradi
cijos. Kadangi Kanados Lietu 
vių Taryba apjungia bendriems 
lietuvių tikslams bendru veiki
mu visus patriotingus lietu
vius, kurie yra pasiryžę dirbti 
drauge, nežiūrint skirtingų sa
vo politinių pažiūrų, nežiūrint 
savo skirtingų religinių įsitiki
nimų, nežiūrint pasaulėžiūri
nių skirtumų, — tai b „Ne
priklausoma Lietuva“ yra visų 
kurios nors vienos partijos, nei 
kurios nors vienos tikybos bei 
konfesijos, nei kurios nors vie
nos pakraipos laikraštis. „Ne
priklausoma Lietuva“ yra visų 
lietuvių, bendruomeninis, ne
partinis laikraštis, kurio pag
rindus sudaro patriotizmas ir 
gili tolerancija, t. y. tie princi-

pai, kuriais rėmėsi mūsų tau
tos žadintojai ir sąmonintojai 
J. Basanavičius ir V. Kudirka.

Suprantama, kad tai ne vi
siems patinka, o kai kam ir ne
priimtina. Yra žmonių, kurie 
būtinai, per jėgą, savo valią no
ri primesti ir tiems, kurie ki
taip galvoja ir kitaip įsitikinę.

Laikydamieji tolerancijos 
principų, mes bet gi negalime 
sutikti, kad kieno pors valia ir 
galia būtų gyvendinama jėga, 
prievarta, smurtu. Nežiūrint 
to, ar tai būtų fizinės ar dva
sinės rūšies. Mes gerbiame 
kiekvieno lietuvio nuoširdžius 
įsitikinimus — ir politinius, 
ir religinius, ir partinius, ir 
juos paliekame jų valiai.

Laikome, kad tai yra labai 
graži tradicija, kurią įvedė, — 
kas yra labai malonu konsta
tuoti, — kaip tiktai seniau Ka
nadoje apsigyvenę lietuviai. 
Šią jų tradiciją, jų gražias pas
tangas draugingai sugyventi ir 
vieningai veikti, mes vertina
me labai aukštai ir nuošrdžiai, 
nes tai yra Kanados Lietuvių 
Tarybos organizacijos pagrin
das.

Kam nepatinka šie gražūs 
principai, tie yra išisskyrę ir 
turi savo spaudą ir skelbia to
lerancijai priešingus principus.

Bet mes, 
miau suminėto dėsnio, kad kiek 
vienas ką nors siūląs turėtų sa
vo pasiūlą atestuoti kaip jis no
ri, tiktai neniekindamas, neže
mindamas kito, t. y. — neva
rydamas nešvarios konkuren
cijos, — nieko neneigiame, kas 
nesinaudoja smurto priemonė
mis, ir niekam nepavydime, kad 
savo pasiūlom gauna paklausų. 
Spaudos atžvilgiu, mes niekam 
nepavydim skaitytojų. Ir šito 
principo laikysimės nežiūrint 
net pikčiausių mūsų atžvilgiu 
tendencijų ir piktavalės propa
gandos.

Yra aišku, kad mums labai 
būtų malonu,.kad tautiečiuose 
mes rastume kuo platesnį pri
tarimą patriotizmo ir toleran
cijos principams. Tuo pačiu 
mes jau pasisakytume prieš 
bet kokią prievartą — ir fizinę 
ar moralinę. Tuo pačiu mes 
pasisakytume už laisvę ne tik 
tai mūsų brangiai Tėvynei, bet 
ir kiekvienam asmeniui ir kiek 
vienai tautai. Nes ten, kur nė 
ra tolerancijos, kur nėra lais
vės, — ten yra kalėjimas, ku
riame vieni žmonės prievartau 
ja kitus.

Todėl mes pasisakome prieš 
nešvarią propagandą ir todėl vi 
sus mielus skaitytojus ir bend
radarbius, kurie brangina savo 
sąžinės laisvę, kas vertina lie- 

i tuviškos vienybės ir bendro dar 
• bo principus, maloniai prašo

me prisidėti prie „Nepriklau
somos Lietuvos“ platinimo.

gali privesti rasinis fanatizmas. 
Kas tuo netiki tegu perskaito 
„Pschychology of sex rela
tions“.

Vaikai mišriose šeimose daž 
niausią išmoksta be vargo tėvo 
ir motinos kalbą, kas jiems la
bai naudinga būna jų ateities 
gyvenime, kadangi mokėjimas 
svetimų kalbų, esant svetur, 
reiškia daugiau negu koks laips 
nis ar vieta tėvynėje. Tą mes 
bastydamiesi po svietą jau 
esam pažinę.

Mišrios šeimos žmonijai da
vė daug genijų, k. a.: Koper- 
nik, Puškin, Kant, Lermon- 
tow, Šopen ir kt. Gamta sude
rina tai, ką neįgali žmogus ir 
baudžia tą, kas jos neklauso. 
Gamta stengiasi, kad sekanti 
generacija būtų sveika. Tam 
ir yra gamtos jėga, vadinama 
mile, kuriai nei princai, nei ubą upių santakos, būtent prie As- įsivėlusi į statybos bei žemių 

siniboine ir Red upių. 1811 me- spekuliaciją. Winnipego gat- 
tai pirmą kartą čia apsigyve- vės buvo purvinos, bet atrodo, 
no baltieji. Lord Selkirk atga- kad jos išklotos auksu. Viešbu 
beno emigrantų iš Škotijos, tai čiai, įstaigų pastatai, gyvena- 
buvo projektas, kuris nepavy- mieji namai buvo statomi tūks 
ko, ypatingai dėl to, kad neap
sakomai sunku buvo čia gy
venti ir dėl kailių prekybos 
kompanijos plėšikavimo, kuri 
nemėgo naujų ateivių. Hud
son's Bay kompanija įsteigė po 
to kailių prekybos vyriausią 
būstinę, Fort Garry. Bet mies
to augimas labai lėtas, kadan
gi neturėjome susisiekimo ge
ležinkeliu. Dar ne taip seniai, 
būtent 1891, tai yra 10 metų po 
Canadian Pacific Railway įsi- 
steigimo, Winnipegas turėjo 
tik 26.000 gyventojų.

Šiandien Winnipegas turi 
351.000 gyventojų ir yra savo 
didumo atžvilgiu ketvirtoje vie 
toje, ir vis dar auga.

Šio šimtmečio pradžioje pra-

gai neatsispiria. Meilė nekrei
pia dėmesio, ar kita pusė mo
ka oželį šokti ar ne.

Pagaliau, kaip p. Žemaitis 
gali tvirtinti, kad tik lietuvė su

dą širdį ir jausmus. Net ir hit 
lerinėj Vokietijoj visuomenė 
nepritarė arijų politikai, kariai 
įsimylėdavo svetur kitatautes, 
o vokietės namie — auslende-

nia, buvo ir tokių, kurioms tik 
šokoladas rūpėjo, bet juk že
mos moralės mergaičių yra vi
sur ir visada.

Liūdnas, betgi yra p. Žemai 
čio patarimas. Jei jau nėra lie
tuvės, tai geriau likti po sen
bernių vėliava, tik, apsaugok 
Viešpatie, ne su kitataute.

Abejoju ar visi su tuo sutiks, 
nes tai prieš gamtą, prieš žmo
gaus instiktus ir pagaliau prieš 
religiją. Daleiskim, lai bedie
viai lieka senberniai ir ištikimi 
tautai, bet kaip gali eiti prieš 
Šventą Raštą katalikai, kuris 
įsako „Veiskitės ir dauginki
tės“, nes „negera būti vie
nam“.

Kanados agentai, naujo vi- 
‘ į ministerio Sir

Sekančiais metais imigrantų 
skaičius padidėjo iki 90.000 ir 
per paskutinius keturius metus 
prieš pirmąjį Pasaulinį karą 
kasmet atvykdavo vidutiniškai 
120.000.

Tas labai paveikė tą buvusią 
prekybos agentūrą Fort Gar
ry. Per 25 metus nuo 1891 me- 

Prieš 75 metus Winnipegas tų Winnipego gyventojų skai- 
buvo truputį didesnis kaip čius padidėjo beveik septynius 
prekybos agentūra prie dviejų kartus. Bendruomenė buvo

tančiais.
Namų spekuliacinis biznis 

anksčiau ar vėliau turėjo sprog 
ti, o šitą sprogimą Winnipege 
galima buvo girdėti visame 
krašte. Kainų pakilimas skly
pams nukrito ir kartu nukentė 
jo bendruomenė ir biznieriai 
—spekuliantai. Jie apskaičia
vo savo nuostolį ir blaiviau žiū 
rėjo į gyvenimą. Tada prasi
dėjo pirmasis Didysis karas, ir 
Winnipego bei Manitobos gy
ventojai pradėjo tvarkyti sa
vo gyvenimą. Svaiginamų gė
ralų pardavimas buvo uždraus
tas.

Po karo Winnipegas, kaip 
ir likusi vakarinė Kanada, per- 

Nukelta į 7 puslapį.

J L CĄKiDAįRIAl
Gal Prūseika ir daugiau 

„pašvokš"?
L. Prūseika komunistų „Vil

ny“ giriasi iš „Tėvynės Balso nauninkas
*x . . , , išžiūrėjęs“, — o gi štai fotogra fine caro-
As, kaipo uolus katalikas, esu fija> d <ejų dvasiškių atvaizdai

Dar šiek tiek dėl tos vadina
mos blogos padėties. Pagal p. 
Žemaitį, padėtis liūdna. Atseit 
pobūviuose vienai lietuvei ten 
ka du ar trys lietuviai.

Mano nuomone, taip jau blo
gai nėra. Gal miškuose, kur 
vien vyrai ir nėra mergaičių, 
bet mieste jų yra daugiau. Ir 
kas ką jieško, tas suranda. Jei 
jau nesiseka mailėje, tai tada 
kitas reikalas, tada reikia veik
ti pagal padėtį ir aplinkybes.

Morris Capkau.
KAS SKAITO
„NEPRIKL. LIETUVĄ“ —

REMIA LIETUVOS
LAISVĖS KOVĄ !

„kanauninkas Stankevičius“ 
stovi ir laukia.
Įdomus atvaizdas. Tas vad. ka 

> Stankevičius, kaip 
koks sargas žiūri, kad vysku
pas pasirašytų „peticiją“, nes 
nieko dauigau kambary nėra. 
Nėra net Stalino atvaizdo.

Kokia gi tai misterija, kuria 
mūsų komunistai džiaugiasi, Ir 
kam tai vaizduoti? Kas gi iš 
to, kad vyskupas pasirašo „pe
ticiją“. Bet matyt, jiems svar
bu parodyti, kad, štai, vysku
pas pasirašo. Taigi: labai rei
kalingas propagandai parašas.

Tiktai komunistai nepasako,

Kunigui J. Bartašiui,
Jo dėdei, buv. Lietuvos kariuomenės

GENEROLUI PRANUI TAMAŠAUSKUI 
mirus, reiškiu giliausią savo užuojautą.

Marija Skorobogatienė ir dukros.

Kiti taip rašo:
„AUSTRALIJOS LIETUVIS“

„Mūsų Pastogės“ ats. redak vaitę, kaip anksčiau būdavo, 
torius ir leidėjas p. A. Baužė bet arti 40. Tatai yra didelė su 
paskelbė MP atsišaukimą, ku- ma, kuriai surinkti reikia ma
riame, be kitko, sakoma: žiausiai 800 metinių prenume-

„Paskutiniu metu „Mūsų Pa ratorių. Be to, juk laikraštis 
turi ir kitas išlaidas: ekspedi
cijos, tarnautojų atlyginimo ir 
t. t.

Toliau atsišaukime sakoma :
„Mūsų Pastogės“ leidimą 

šiemet norėjau perduoti Aus
tralijos Lietuvių Bendruome-

nės Krašto Valdybai, tačiau, galėtų nuvažiuoti į Kanadą, - (<
atrodo, kad ir toliau man liki- ten uždirbę grąžintų pinigus, jojo „Que yadis filmo, anų lai 
mas lemia likti juridiniu leidė- Vėliau butų galima tokia su- 
ju ir atsakomuoju redaktorium. 
Neperseniai gavau iš Canber- 
ros oficialų raštą, kuriame tarp 
kitko įsakmiai pabrėžta, kad 
MP pavesta pilnai mano atsa
komybei ir nevalia ją perleisti 
kam nors kitam“.

Kaip žinome, visuotinio AL 
B-nės atstovų suvažiavimo me 
tu (pr. metų gruodžio mėn. pa 
baigoje) ir vėliau buvo tvirti
nama, kad p. Baužė nesutin-

J. Kardelis, kąs MP perduoti AL Bendruo 
menei, dabar, iš šio atsišauki
mo paaiškėjo, kad jis perduoti 
norėjęs, bet Imigracijos D-tas 
nesutikęs.

Lietuvos spaudos kelias Aus 
tralijoje labai sunkus dėl mažo 
prenumeratorių skaičiaus. Ši 
priežastis neleidžia ir laikraščio 
turinio pagerinti, nes tam taip 
pat reikalinga lėšų, o jų nepa
kanka net už spausdinimą ap
mokėti“.

„TREMTIS“.
Belgijos lietuvių „Susirinki

mo metu buvo iškeltos kelios 
įdomios mintys. P. Sekmoko 
nuomone, kodėl gi negalėtų,

— vyskupas Paltarokas ir ka
nauninkas Stankevičius.. . Vys 
kūpąs Paltarokas pasirašo Pa 
saulinės Taikos peticiją.. . Kas 
gali tikėti tiem melagiam, ku
rie čia Amerikoje švokščia, kad 
katalikų dvasiškiai tremiami, 
kalinami ir žudomi. .

Negarantuojant, kad tie at
vaizdai yra tikri (komunistai 
užsieniams moka visą laiką ro
dyti tai, ko sovietuose nėra ir kad šis parašas yra išprievar- 
nebus), lieka L. Prūseika pa- ' ' ’ ’ ’ ' '
klausti: gal jis „pašvokš“, kur 
gi yra vyskupai Reinys, Matu
lionis ir kiti likę Lietuvoje lie
tuviai vyskupai Ir kodėl pats 
L. Prūseika bijo vykti į sovie- 
tiją?

„Tikras idijotas“...
A. Bimba, prisižiūrėjęs nau-

kų diktatoriaus Nerono adresu 
sušunka: „Tikras idijotas val
dė kraštą“ ‘...

Gal ir nuoširdžiai Bimbai iš 
sprūdęs šis piktas išsireiškimas. 
Bet.. . kaip jis tinka Stalinui! 
Ne tiktai idijotui, bet ir didžiau 
šiam kriminalistui, apie kurį 
ateities rašytojai sukurs dar bai 
sesnių romanų, negu „Quo va 
dis“.

Tiktai paklausykite, kokių 
titulų Stalinas susilaukė iš 
„Litovsikoj SSSR“: „siunčia
me Jums, išmintingąjam vadui, 
mokytojui ir prieteliui, genia
liam įkvėpėjui ir komunizmo 
pergalės organizatoriui mūsų 
šaly, didžiąjam pasaulio vėliav
nešiui“ ... ir tt. ir tt. („Prav- 
da“ 1951. X. 29. Nr. 302).

Pasakyk gi, draugas A. Bim
ba, kuris žmogus dar gali bū
ti didesnis idijotas, kuris pri
siima tokius titulus? Ir kuris 
kriminalistas gali būti didesnis 
už tą, kuris milionus žmonių, 
politinių savo priešų ir visai

stogės'1 finasinė padėtis dar 
labjau pasunkėjo. Iš praėju
sių dvejų metų yra užsilikę ke 
Ii šimtai skolos, be to, šiemet 
reikalnga už M. P. spausdini
mą mokėti, pakėlus spaustu
vėms kainas, ne 3U svarų į sa-

ma pasinaudojant ir kitiems 
Kanadoje pagelbėti. Latviai ir 
estai savo organizacijų dėka 
jau senokai persikėlė į jų no
rimas šalis“.

„ŽVAIGŽDĖ“
„Kaip žaibas per visą pašau 

lį pasklido žinia, kad pernai, 
prieš iškilmingą paskelbimą Ma 
rijos į Dangų Ėmimo bažnyti
nės tiesos, šv. tėvas tris dienas 
paeiliui regėjo Švenčiausią Pa 
nelę. Šią nuostabią žinią Kar
dinolas Tedeschini, šv. Tėvo 
atstovas, pranešė Fatimoje pa 
moksle tūkstantinei miniai, ku 
ri buvo susirinkusi paskutiniam 
viešam pratęstų Šventųjų Metų 
minėjimui.

Anksčiau tik keletas asmenų 
bežinojo apie šiuos nuostabius 
įvykius, kurie iki dabar buvo 
laikomi griežtai saugojama pa
slaptimi. Vatikano pareigū
nai sako, jog kardinolas nei 
šiuo metu nebūtų jų atskleidęs _ . ■ . - ____
be Šventojo Tėvo pilno sutiki- nekaltų žmonių, net ištikimų ko 
mo bei leidimo. munistų, kankina ir žudo kon-

Apreiškimai įvyko Pijui XII centracijos stovyklose?!
pav., Kanados lietuviai sudary bevaikštinėjant Vatikano sode, 
ti Belgijos lietuviams gelbėti „Paslaptingas balsas“ liepė 
fondą. Jeigu kiekvienas dirban jam pažvelgti į saulę, ir tai da- puslapy įsidėjo atvaizdą ir po 
tysis Kanados lietuvis tam rydamas jis, ir jis tik vienas, Juo parašą, kad vyskupas Pal- 
tikslui dėtų bent po dolerį, su- regėjo Švenčiausiąją Panelę. Jo tarokas pasirašo komunistinį 
sidarytų suma, kurios dėka Bei palydovai, eidami truputį ats- propagandos šunlapį — „tai- 
gijos lietuviai paskolos būdu tu, nieko nebepastebėjo“. kos peticiją“ tituluojamą, o

Kuo jie džiaugiasi?
Liaudies Balsas“ pirmame

tautas. Juk komunistų dikta
tūroje pasirinkimo nėra, kas 
įsakyta yra būtina padaryti. 
Kuo tat čia „L. B.“ džiaugiasi?

Mizara su draugais labai 
praktiški.

Mizara rašo, kad žydai, at
vykę į „žadėtąją žemę“ — į Iz 
raelio valstybę iš Indijos, labai 
nusivylę ir reikalauja juos grą
žinti atgal. Tai yra labai gali
mas dalykas. Nes išsvajoti da
lykai žmones dažnai nuvilia, 
kai tenka susidurti su tikru gy
venimu.

Ar ne todėl ir Mizara su 
draugais Andruliu, Prūseika ir 
kitais komunistais ir verčiami 
priešinasi vykti į jų kitiems per 
šamus sovietus?

Mizara su savo draugais per 
daug jau praktiški: jie net bi
jo pabandyti sovietinio gyveni
mo rojaus. Kad ir jiems neatsi
tiktų taip, kaip Indijos žy
dams?. . .

Taigi, draugai: nesiūlykite 
kitiems to, ko patys nenorite ir 
bijote.

Mizarai neaišku.
Mizara cituoja Čikagos „Sun 

-Times“ McGrath pasisakymą, 
kad žmonės pakeitę nuomones: 
Vokietija Ir Japonija prieš ku
rį laiką buvo priešai, o dabar 
esą jau 
gaiš. ..

Taip, 
draugu. 
Kodėl gi Mizara neatsimena, 
kaip Sovietų Rusija garbino* 
Ameriką ir skelbė kaip didžiau 
sį Rusijos draugą ir gelbėtoją 

1 nuo nacių užpuolimo? O kaip 
dabar Rusija vertina Ameriką? 

Į Taigi, anot Mizaros, „matot, 
■ koks skirtumas, kokia painia- 
1 va“? Mandrapypkis.

reikia laikyti drau-

Priešas gali tapti ir 
Tai yra gyvenimiška.
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Keičiant Didžiosios 
Britanijos vairus
konservatoriai

Rašyti šiandien apie Didžio 
sios Britanijos permainas yra. 
labai sunku, nes jos padėtis, 
žiūrint daugelio atžvilgiu, yra 
labai sunki., paini ir, galima sa
kyti, neaiški. Ir tai pareina 
nuo daugelio priežasčių — ir 
■vidaus ir užsieninių. Galima 
teigti, — daugiau nuo užsie
ninių, negu nuo vidaus.

Kaip jau žinoma, Darbo par
tija balsų gąvo daugiau, negu 
buvusiuose rinkimuose ir dau
giau negu Konservatorių parti 
ja, bet — mažoritarinės rinki
mų sistemo pasėkoje — atsto
vų gavo mažiau, negu Konser
vatoriai.

Kas domisi parlamentų gy
venimu, tiems tikrai įdomu, 
kaip gali būti, kad balsų gavo 
daugiau, o atstovų — mažiau? 
O reikalas labai paprastas: už 
Darbiečius kai kuriose apylin
kėse padavė labai daug balsų, 
su milžiniška persvara prieš 
konservatorių kand-tus, kai tų 
balsų galėjo užtekti žymiai ma
žiau. O kitose rinkimų apylin
kėse darbiečiams stigo vieno 
kito balso, ir laimėjo konser
vatoriai, nes atstovu išrenka
mas tas, kas gaųpa nors vienu 
balsu daugiau. Jeigu balsų 
skaičiavimas būtų daromas vi
sos Anglijos mastu, tai Darbo 
partija būtų gavusi netiktai 
balsų, bet ir atstovų daugiau, 
bet kadangi kiekviena apylin
kė balsus skaičiuojasi vietoje, 
tai Darbiečių balsų, kur jų bu 
vo labai didelė persvara, dauge 
lis nuėj oniekais.

Anglija dabar turi Konservą 
torių partijos daugumą. Par
lamentas jau susirinko ir pra
dėjo darbus.

BLANKI KARALIAUS 
KALBA.

Ją paprastai rašo daugumą 
turinti partija, šiuo atveju 
— Konservatoriai, — o kara
lius ją tiktai paskaito. Ši Kon 
servatorių deklaracija pasirodė 
labai skysta ir santūri. Ji net 
neapėmė tų pažadų, kuriuos 
Konservatorių partija iškėlė 
rinkimų kompanijos metu. To
dėl Darbo partijos atstovai šį 
santūrumą pažymėjo ir pabrė
žė.

Opozicijos vadas Darbo par
tijos lyderis Attlee pažymėjo, 

■ kad karaliaus kalba (iš tikrų
jų Konservatorių partijos dar- 

<bų planas, kurį surašė Chur- 
chillio vyriausybė) yra labai 
silpna ir nekonkreti.. Bet, pa
žymėjo Attlee, Darbiečiai ne
varys opozicijos dėl opozicijos, 
o žiūrės tikro reikalo. Ir jeigu

PRIEŠ DARBIEČIUS. 
pasirodys, kad „vyriausybės 
veikla yra kenksminga kraštui, 
tada mes parodysime stipriau 
sį pasipriešinimą“, — pabrėžė 
Attlee, pastebėjęs prieš tai, 
kad jis kalba ne tiktai kaip opo 
zicijos, bet ir kaip didžiausios 
partijos vadas.

Karaliaus kalbą premjeras 
Churchillis tada papildė teigi
mu, kad tai, kas buvo žadėta 
rinkiminėse kalbose, bus pildo
ma. Churchillis ypač apsidžiau 
gė, kad karalius Attlee apdova
nojo ordenu.

Suprantama kodėl, bet perdė 
tai Churchillis pažymėjo, kad 
Konservatorių darbas sunkus, 
nes

DARBAS PRADEDAMAS 
NUO NIEKO.

Esą prekyba su užsieniais tu 
rinti 700 milionų svarų defici
tą ; kuro atsargos esančios la
bai mažos; mėsos pozicija esan 
ti sunkesnė, negu karo metu; 
užsienių politikoje labai dideli 
sunkumai.

Išskaičiavus sunkumus, nie
ko nepažadėta geresnio. At
virkščiai, pasakyta, kad teks 
dar labjau susiveržti, susispaus 
ti ir susivaldyti. Teks suma
žinti mėsos importas, suvaržyti 
užsienio prekybą, sumažinti da 
bar leidžiamų išsivežti pinigų 
sumą nuo 100 iki 50 svarų,bus 
sustabdyta nauja statyba. Ir 
t. t.

Kadangi pasiruošti naujiems 
darbams reikia laiko, tai par
lamentas paleistas ligi vasario 
mėnesio. Per tą laiką nauji mi 
nisteriai susipažins su esama 
padėtimi ir paruoš darbo pla
nus.

PERANKSTI VERTINTI 
DARBIEČIŲ REFORMAS
Tai, kas Anglijoje vyko nuo 

Antrojo Pasaulinio karo pabai
gos, šiandien dar peranksti ver 
tinti. Bet šis laikotarpis įeis į 
Anglijos darbo žmonėms yra 
revoliucijos laikotarpis, kuris 
Anglijos darbo žmonėsm yra 
davęs nepaprastai didelių lai
mėjimų. Ne tiktai Anglijos 
darbo žmonėms, bet visai vals 
tybei, visai imperijai.

Darbo partijos padarytos 
valstybinės ir socialinės refor
mos yra milžiniškos reikšmės 
ir prasmės.

Niekas jau nepakeis darbie
čių reformų finansų tvarkymo 
srity. Niekas ir nedrįs naikin
ti socialinio draudimo. Niekas 
nepagalvoja, kad dabar galima 
būtų vėl leisti kompanijoms 
pelnytis iš susisiekimo, kuris

buvo ligi jo nacionalizacijos. 
Ir tt.

Jeigu nacionalizuotuose dar
bo, pramonės srityse yra tū
lų trūkumų, tai tas dar nereiš
kia, kad tie pertvarkymai ne
geri. Daug yra priežasčių, dėl 
kurių reiškiasi neigiamų daly
kų. Reikia dar ir laiko; reikia 
ir psichologinio persiorientavi 
mo.

Darbiečiai, deja, diar ne vi
sas reformas galėjo įvykdyti. 
Jiems dar teks ateiti į valdžią 
ir, pakartotinai išbandžius Kon 
servatorių tvarką, sugrįžti prie 
reformų — dar gilesnių.

Ypatingai yra pabrėžtina, 
kad darbo partijos reformos vi
sai pakirto sovietines įtakas, 
ko deja, nenori suprasti kai ku 
rie konservatoriai.

Tačiau nepranašaukime: 
pats gyvenimas geriau įrodys 
tai, kas yra būtina, nors kai- 
kam, gal ir labai nemalonu.

Darbiečiai gi labai gerai su
pranta, kad konservatizmas jau 
yra atgyvenęs laikus ir kad jei 
gu kas nori gyventi, tas turi 
ryžtis į reformas, kurių reika
lauja naujosios gyvenimo sąly
gos. Lond.

DAR NEVĖLU
Kadangi dabar yra šventinių 

siuntinių užsakymo laikas, tai 
AID OVERSEAS, Inc. bend
rovė gauna daug užsakymų. 
Kad siuntiniai gavėjus pasiek
tų dar prieš Kalėdų šventes, 
Bendrovės darbuotojai nesiun
tinėja visiems siuntinių užsa
kytojams pakvietimų, o darbo 
laiką sunaudoja užsakymų išpil 
dymui. Pakvietimai visiems 
bus išsiuntinėti atslūgus dar
bui.

Kas dabar dar užsakys siun 
tinius, tai jie dar gali būti pri
statyti prieš Kalėdų šventes. 
Tad prisiminkime esančius Eu 
ropoję tuos, kurie yra reikalin 
gi mūsų pagelbos. SOTUS 
ALKANAM PADĖK.

Mūsų bendrovės visi siunti
niai yra pilnai apdrausti nuo 
dingimų, nes yra pilnas drau
dimas. Prašykite pilną siunti
nių sąrašą nes laikrašty talpi
nama tik ju dalis.

AID OVERSEAS, INC.
3133 S. Halsted St., 

Chicago 8, III.
— Amerika stato 50 grei

čiausių pasauly prekinių laivų 
už 350 mil. dol.

— William Faulkner, Nobe
lio premijos laureatas, parašė 
„Requiem for a nūn“, kuri da
linai yra ankstesniojo Faulkner 
romano „Sanctuary“’ tęsinys.

— Thomo Mann paskutinio 
ji knyga „Šventasis Nusidėjė
lis“ remiasi viduržemių legen
da apie rastinuką, vėliau ta
pusį popiežium.

WINSTON CHURCHILL
III.
Idėja vadinamųjų sausumos- 

-jūrų operacijų, žinomų karo 
istorijoje „Dardanelų’‘ ir „Ga- 
hpolio“ vardais, priklauso W. 
Churchilliui. Jų tikslas buvo 
pulti priešą iš užnugario, per aviacija patraukė jo dėmesį. 
Balkanus ir Turkiją, kuri pir- 1912 metais jis išbandė skrai- 
mojo Pasauilnio karo metu ka dymą irpats išmokovaldytijlėk Hausk^kokia mūšų "politika?

... .. ““'Atsakysiu— kariauti sausumo
je, jūrose, ore didžiausiu įtem
pimu, kiek tiktai žmonėms pa
jėgiama ir visa ištverme, ko
kią mums duos Dievas. Jūs pa
klausite, koks mūsų tikslas? 
Atsakysiu — nugalėti! Nuga
lėti būtinai; nugalėti nežiūrint 
visų baisenybių; nugalėti, ne
žiūrint, koks ilgas ir žiaurus 
būtų kovos kelias, nes be per
galės nėra gyvenimo. Bet aš 
imuos pareigų budrus ir viltin
gas. Tokiu metu aš jaučiu, kad 
turiu teisę reikalauti iš kekvie 
no ir tariu: „Pirmyn!“ Suvie
nykime visas mūsų jėgas“’.

Į šią kalbą atsiilepė L. Geor
ges: „Aš džiaugiuosi už kraš
tą, kuriam vadovauti . stojo 
Churchillis, toįciu kritišku, tra 
gišku metu. Mes visi gerai ži
nome puikius jo talentus, nei\- 
botą drausmę, gilų karo pažini 
mą ir didelę jo patirtį. Visa 
tai jam dabar pravers“.

Ir kai Hitlerio armijos darė 
triuškinančius puolimus; kai 
galvatrūkčiais grobė kraštą po 
krašto, valstybę po valstybės; 
kai, rodos, jau nebuvo nei vil
ties išsigelbėti, Churchillis pra
bilo į tautą ir žmoniją, pažade 
damas atsigriebti. . . po trejų 
metų.

Bet kas šiandien abejoja, kad 
jis pasakė teisybę, nors ta tei
sybė daugelį tada galėjo nu
vilti. Sekė Teheranas, Jalta ir 
karo išeitis vis daugiau ai.kėjo. 
Atėjo ir priešo klupimas. Šian 
dien jau daug ką iš tų susitiki
mų Roosevelto, Stalino ir Chur 
chillio galima pasiskaityti atsi
minimuose. Jie taip pat reikš
mingi. Churchillis buvo nema
žiau praktiškas, kaip Stalinas. 
Kad įvyko kitaip, mes jau žino 
me, kas nulėmė. Jeigu Chu- 
chillio planai ir reikalavimai 
būtų buvę palaikyti, šiandien 
pasaulis neturėtų tokių bėdų, 
kurias jis turi. Ir mūsų tėvy
nės Lietuvos likimas būtų bu
vęs kitoks. O nedaug ir reikė
jo, kad desantai į Europą būtų 
padaryti, kaip Churchillis rei
kalavo, iš pietų per Balkanus 
ir iš šiaurės per Suomiją. De-

baigus jis sėkmingai taikė dve 
jus metus būdamas aviacijos ir 
krašto apsaugos ministerio pa
reigose. Churchillis turi pa
traukimą išbandyti viską pats. 
Todėl ir naujai progresuojanti

Prisistatydamas parlamen
tui, W. Churchillis pasakė: „Aš 
tikiuosi, kad akyvaizdoje šios 
krizės, parlamentas man atleis 
mano programos trumpumą. 
Aš pasakysiu tai, ką aš pasa
kiau Įėjusiems į kabinetą: „Aš 
neturiu nieko jums pažadėti, 
be kraujo, vargo, darbo ir nuo 
vargio“. Mums teks patirti 

. sunkiausius bandymus. Jūs pa

riavo Vokietijos pusėje. Ope- tuvą. Šios srities išbandymas, 
racijos nepasisekė, ir Churchill turėjo įtakos išvystyti bombar- 
is turėjo atsistatydinti. Bet jų 
patirtis jau davė teigiamų vai
sių Antrojo Pasaulinio karo me 
tu, kai teko planuoti, pasiruošti, 
ir tiksliai įvykdyti desantų iš
laipinimą šiaurnėje Afrikoje, 
Italijoje ir Prancūzijoje.

Pasitraukęs iš admiraliteto, 
Churchillis kuęj laiką ėjo ma
žiau svarbias ministerijų parei 
gas, bet pagalaiu atsisakė ir jų 
ir išvyko į frontą Prancūzijon. 
Jis norėjo gauti pozicinio ka
ro patirtį ir fronte vedė tūlus 
dalinius. Bet greit įsitikino, 
kad poiltinė sritis yra nepaly
ginamai vertingesnė, negu fron 
to karo dalinio vado, todėl vėl 
sugrįžo į valdžią. Šį kartą jis 
gavo atsakingas karo tiekimo 
ministerio pareigas koalicinia
me Lloyd Georges kabinete. 
Jam teko rūpintis ne tiktai sa
vo kariuomenės tiekimais, bet 
ir Amerikos. Jam teko vesti ir 
slaptojo, sensaciją Pirmame 
kare suvaidinusio, kaip Antra
me atominės bombos vaidmenį, 
tanko gamybos išvystymas. 
Savo karo patirtį ir karui pasi-

TINKAMIAUSIAS KANDI
DATAS J SLA CENTRO IŽ

DININKUS — ALBINAS 
S. TREČIOKAS

Kad sutaupius daug pinigų 
ir laiko SLA narių naudai, kad 
SLA reikalas būtų atliktas ge 
rai ir greitai, Kad SLA apdrau 
da ir pašalpa būtų stipriausia 
ir, Kad SLA narių visi reika
lai būtų pilnai apsaugoti, Yra 
būtinai reikalinga balsuoti už 
A. S. Trečioką ir išrinkti jį į 
SLA Centro Iždininko vietą. 
ALBINAS S. TREČIOKAS 
dirba SLA narių naudai dau
giau kaip 25 metus. Buvo SLA 
seimuose išrinktas j Apšvietos 
ir Finansų komisijas ir pavyz
dingai dirbo jose 10 metų. Taip 
pat be pertraukos yra SLA 245 
kuopos ir 5-to apskričio valdy
boje prieš 25 metus. Be to, jis 
yra New Jersey ir New York 
valstijų laisniuotas apdraudos 
žinovas. Todėl visi SLA na
riai yra prašomi balsuoti už Al 
biną S. Trečioką į SLA Cent- 
io Iždininko vietą.

SLA 245 kuopos ir SLA 
5-to apskr. Valdybos 

nariai.

davimus iš oro, suvaidinusius 
didžiausį vaidmenį antrojo ka
ro metu.

Taikos metu Churchillis susi 
žavėjo liberalizmu ir net socia
lizmu ir visai išsiskyrė iš kon
servatorių. Net kelis metus ne
buvo parlamente. Bet po ke
lių metų vėl grįžo į konserva
torių partiją ir 4 metus buvo iž 
do kancleriu. ' Baldvino ir Mac 
donaldo kaibneto laikais jis pa
sitraukė iš politikos ir tiktai Vo 
kietijoje įsigalint Hitleriui, jis 
vėl pabudo ir sugrįžo prie po
litinių kovų.

Numatęs artėjančią grėsmę, 
Churchillis pradėjo kraštą šauk 
ti susirūpinti saugumu. Jo bal
sas kilo pagal jau besireiškian
čius faktus. Karas Abisinijoje, 
Saaro srities užgrobimas, oku
pacija Austrijos, pilietinis ka
ras Ispanijoje, „Miunchenas“ 
— tai buvo reiškiniai, dėl ku
rių jis kėlė aliarmą — •nurodi
nėjo, siūlė ir šaukė tautą su
prasti pavojų ir kvietė ruoštis 
apsiginti. Čekoslovakijos pa
dalinimas perpildė anglų nuo
laidų taurę. Navilio Chamber- 
laino kabinetas turėjo pasukti 
Churchillio politikos keliais.

1939 m. rugsėjo 1 d. hitleri
nė Vokietija, kap ir stalininė 
sovietija, pamynusi karo pa
skelbimo tvarką, iš pasalų puo 
lo Lenkiją. D. Britanija ir 
Prancūzija rugsėjo 3 d. Vokie
tijai paskelbė karą. Kraštas bu 
vo vieningas, kad galų gale pa
sibaigė nusileidimų gėdingas 
nusižeminimas. Bet buvo klau 
simas, ar valdžia sugebės orga 
nizuoti apsigynimą Churchil
lis vėl paėmė admiralitetą ir ta
po pirmuoju demokratijos ko
votoju su fašizmu.

Jis vėl viską metė į jūrų stip 
rybės sukūrimą. Tuo tarpu 
atėjo netikėti įvykiai — Hitle
rio įsiveržimas į Daniją, Nor
vegiją, paskui užgrobimas Olan 
dijos, Belgijos ir Luksembur- 
go. N. Chamberlaino kabine
tas nuvirto ir naujas teko su
daryti W. Churchilliui. Kai vo 
kiečių „blic-krieg“ darė galva- 
trūktiškus žygius, Churchillis ja. Laimėjo Stalinas. Bet ga- 
organizavo kabinetą, kurin pa- Įima tiktai linkėti, kad tie jo pla 
kvietė visų partijų atstovus, nai, dar jam pačiam gyvam 
Jis suprato, kad pavojaus atve- esant, būtų realizuoti, nors jis 
ju visiems reikia eiti vieningai jau 77 metų.
ir solidariai. Pabaiga.
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Istorinių dokumentų ir Kazys
faktų konstatavimas. * ŠKIRPA

Sukiliminės vyriausybės 
genezė

20.

Po visų savo apgailestavimų 
apie „skaudžius keblumus“, 
Dr. Schuette priėjo sekančios 
išvados: jis, esą, suprantąs lie
tuvių troškimą atstatyti Lietu
vos nepriklausomybę nebelau- 
kaint karo galo, bet tai esąs ne
įmanomas dalykas. Tai reika
lautų pakeitimo Reich'o poli
tikos Rytuose. Tai nėra gali
ma kol ten eina karo .operaci
jos, nes byle koks politikos kai 
teliojimas tokiu metu, esą, ga
lėtų pakenkti karo veiksmams 
ir, be to, galėtų būti priešo su
prastas kaip koks silpnumo 
ženklas iš vokiečių pusės. Ki
taip sakant, Dr. Schuette siekė 
įtikinti mane, kad skaityčiausi 
su padėtimi, kokia ji yra. Re
zultate, paprašė manęs ar ne
galėčiau ką patarti bei padaryti 
kokių nors praktiškų sugesti
jų, kaip būtų galima klausimą 
sureguliuoti. Visa tai Dr. Schu 
ette išdėstė labai tragiškai, be 
jokių priekaištavimų ir be ma
žiausio spaudimo; manau, kad 
jis tai padarė nuoširdžiai no
rėdamas surasti kokią nors iš
eitį iš keblios padėties, į kurią 
vokiečius buvo nustūmęs Ges
tapo įsimaišymas į politiką.

Dr. Schuette's atsilankymą

supratau, kaip paskutnu is vo 
kiečių pusės mėginimą išveng
ti gautinio santykių pairimo, 
nors kaltė už tai tenka jiems 
vieniems. Deja, mus skyrė pa
grindinis dalykas: Dr. Schuet
te buvo patriotas savo krašto, 
o aš irgi savo. Todėl atsakiau 
jam, jog nematau kitokios iš
eities, kaip ši: reikia, kad Rei
ch“ o Vyriausybė atpažintų Lie
tuvos nepriklausomybę ir skai
tytus! su jos naująja Vyriausy
be. Už tą nepriklausomybę bu
vo pralietas lietuvių sukilėlių 
kraujas ir todėl joks rimtas 
bei sąžiningas lietuvis politikas 
negali atsisakyti nuo nepriklau 
somybės reikalavimo. Jei kas 
drįstų elgtis kitaip, tai tą galė
tų padaryti tik koks sukčius ir 
jį lietuvių tautą paskaitytų Lie 
tuvos išdaviku. Tačiau, kad 
stygos nepertempus, pasakiau, 
jog asmeniškai manyčiau, kad 
galėtume padaryti su Vokieti
ja, kaip Lietuvos kaimynu, įvai 
rių sutarčių klausimais, kur su
siduria abiejų šalių interesai ir 
kuriuos diktuoja kovos reikalas 
su bolševizmu. Bet kad šia 
prasme galėčiau ką pasiūlyti 
Lietuvos Vyriausybės vardų, 
tai, sakiau, pirmiausia turėtų 
vokiečiai leisti man nuvykti į 
Kauną pasitarti su tos vyriau
sybės nariais.

Deja, šis mano nuolaidumas 
didesnio įspūdžio į Dr. Schuet
te nepadarė. Jis žinojo, jog ne 
priklausomybės reikalavimas 
lieka vokiečiams nepriimtinu 
dalyku. Nors ir pasiėmė iš ma 
nęs tam tikrą užrašą, kuriame 
buvau trumpai pažymėjęs, ko
kiais klausimias siūlyčiau vy
riausybei su Vokietija susitarti, 
tačiau atgarsio į tai iš Dr. Schu 
ette's ar iš vok. Užs. Rkl. Mi
nisterijos betarpiškai nesusilau 
kiau jokio. Tai buvo aiškus 
ženklas, jog vokiečiai lieka ne 
sukalbami ir kad pasielgs taip, 
kaip jiems pasidabos vie/aems, 
su mumis nebesiskaitant. Pa
gerėjimas buvo tik tame, kad 
liepos 19 d. buvo nuimtas nuo 
manęs areštas.

Atrodo, jog vokiečiai po to 
dar galvojo apie suteikimą Lie 
tuvai protektorato; kažką pa
našaus i tą, kuriuo naudojosi 
Slovakija. Reikia pasakyti, 
jog nestigo ir iš kai-kurių lietu
vių puses, tada dar buvusių Ber 
lyne, įtikinėjimų, kad parody
čiau daugiau „lankstumo“, t. 
y. eičiau pas vokiečius tartis 
dėl suteikimo Lietuvai protek
torato. Buvo net pasklidę gan
dų, neva jau projektuojama su
daryti būsinčio Lietuvos Pro
tektorato vyriausybė ir buvo 
minimos pavardės, kas į tą vy
riausybę numatomas. Post fac 
turn, būtent, rugpjūčio 20 d., 
vienas vokiečių' Rytų politikos 
specas, tuo metu dirbęs vok. 
Karo ministerijoje, patvirtino 
man, jog tikrai buvęs vienu me
tu aktualus projektas suteikti

• Lietuvai Protektoratą. Iš k»

ro ministerijos pusės tas pro
jektas neva buvo palaikytas. 
Tatgi, gal ir būtų kas iš to iš
ėję, jei tas projektas būtų mus 
viliojęs. . .

Deja, LAF vadovybės tai 
patenkinti negalėjo: jos nusista 
tymas už pilną Lietuvos nepri 
klausomybę buvo nepalaužia
mas prieš 23 birželio sukilimą, 
tokiu jis pasiliko ir iki galo. 
Ši vadovybė laikėsi nuomonės, 
jei vokiečiai nesutiktų skaity
tis su atstatytąją^ Lietuvos 
nepriklausomybe, tai geriau iš 
jų neprašyti nieko. Buvo są-s 
moningai vengiama, kad kokiuo 
nors, primestu iš vokiečių pu
sės Lietuvai, figos kapeliu ne- 
apteršus nepriklausomybės ide 
alo, už kurį buvo sudėtos ge
riausių mūsų tautos sūnų krau 
jo aukos.

Netiesiogiai signalai apie ga
limybę išsiderėti Lietuvai Pro 
tektoratą bene bus buvusi pas
kutinė naciškos užsienio poli
tikos išmintis Lietuvos klausi
mu. Šiems signalams lietuvių 
lasvės kiovotojų ausys buvo 
kurčios. Kitokios laisvės kaip 
tą, kurią tegali patikrinti lie
tuvių tautai Lietuvos nepriklau 
somybė, lietuvių laisvės kovo 
tojai, pagal savo įsipareigoji
mus Tėvynei, pripažinti negalė 
jo. Kadang tokios lasvės naciš 
kieji Kryžiuočiai mums pavy
dėjo, tai nieko nebeliko, kaip 
ruoštis naujam pasipriešinimui 
prieš naują Lietuvos okupan
tą. Jis prasidėjo ne iš kur ki
tur, kaip iš paties Berlyno: iš 
LAF Vadovybės.

VI. Pradžia naujo 

pasipriešinimo.
Kaip jau žinoma iš to, kas 

buvo paduota ankstyvesnėse 
šio darbo skiltyse, LAF Vado 
vybė neturėjo iliuzijų, kad bus 
lengva, arba net ar, iš viso, pa
vyks apginti sukiliminę Lietu
vos Vyriausybę prieš naciškuo 
sius imperialistus pačiame Ber 
lyne. Tačiau buvo apsispręsta 
grumtis su jais iki pat galo, 
taip sakant „iki paskutinio’ la
šo prakaito“. Nesakau „krau
jo“, nes Berlyne iki to nebuvo 
prieita, nors ir buvo labai ne
toli galimybės atsidurti kacete 
ir iš ten pro krematoriumo ka
miną, pakilti, drauge su kitų 
kalinių kūno liekana— dūmais, 
į viršų. Juk visiems gerai ži
noma, kad naciai jokio pasigai
lėjimo tiems, kas išdrįsdavo 
jiems pasipriešinti, nerodė. Tai 
nesudarė ir LAF vadovybei jo 
kios paslapties. Jei vis tik, ne 
žiūrint tokio pavojaus, ta vado 
vybė nesupasavo, tai dėl to, jog 
23 birželio sukilėlių pralietas 
kraujas ją labai sustiprino 
laikytis iki galo, kad šitokia lai 
kysena buvo konsekventiška ir 
Lietuvos istorijos perspektyvo 
je savaime suprantama.

Neužilgo po dr. Schuette's 
atsilankymo pas mane, liepos 
14 d;, — paskutinio iš vokie
čių pusės bandymo palenkti 
mus į kompromisą — pradėjo 
LAF vadovybę pasiekti žinios 
iš neoficialinių šaltinių neva 
vokiečių įstaigos ruošiasi pri
mesti Pabaltijo kraštams, tai

gi ir Lietuvai, kažkokią mišrią 
valdymo sistemą, kad jau pa
renkami kandidatai į ,Reich'o 
komisarus tiems kraštams ir 
kad jiems į pagelbą numatomi 
sudaryti kažkokius patariamuo 
sius organus iš vietinių žmonių. 
Išsyk dar buvo sunku atskirti 
ar tai tik gandai, tyčia vokiečių 
skleidžiami, kad mus suterori
zavus, ar jau prasideda naujos 
realybės ir konkretūs aktai iš 
Reich'o vyriausybės pusės Lie
tuvos nepriklausomybės pa
glemžimui ir jos tautinės vy
riausybės nušalinimui.

Visos mano galimybės, kaip 
Lietuvos Pasiuntinio, paveikti 
vok. Užs. rkl. ministeriją, atro
dė, jau buvo išsemtos. Tiesa, 
bandžiau per vieną pareigūną 
toje ministerijoje (su kuriuo iŠ 
seniau buvau prieteliškuose 
santykiuose) suaranžuoti pasi
matymą su kuo nors iš vado
vaujančių tos ministerijos as
menų, kad paskutinį kartą įspė 
tų Reich'o vyriausybę apie pa
sekmes, kurių automatiškai kils 
santykiams tarp abiejų kraštų 
ir tautų, jei vokiečiai nušalin
tų lietuvių sukilėlių pastatytą
ją Lietuvos vyriausybę. Deja, 
mano tas pažįstamasis kalba
mo pasimatymo suaranžuoti ne 
įstengė. Jis atvirai man pasa
kė, jog pats Ausw. Amtas jau
čiasi bejėgis ką padaryti ir kad 
Lietuvos reikalas sprendžia
mas kitur. Todėl nebeliko ki
tos išeities, kaip ruoštis naujam 
pasipriešinimui prieš naują Lie 
tuvos okupantą.

Bus daugiau.
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LAIŠKAI IŠ PARYŽIAUS.
Nerimas JTOg pilnaty

DR. J. RAGUVIS.
"įTvėl, kaip prieš trejetą me užgaulingais žodJ,iais/v.a^®sl”; 

tų, lipu iš požeminio, Trocade
ro stotin. Kišenę šildo akredi
tavimo įgaliojimas JT pilnaties 
posėdžiams ir atsiminimų pilna 
galva. Prieš trejus metus po
sėdžiauta, daug ko buvo — ir 
darbo, ir šokių, ir malonumų, 
o už vis daugiausiai buvo pri
kalbėta. Paskutinė diena vaiz
davo geraiu visą aną sesiją nei 
byle kuri kita diena. Visuose 
rūmuose pilna nuorūkų, vieto
mis mėtėsi nesurinkti popieriai 
ir tipingas oras, toms patal
poms, kur buvo daug žmonių, 
daug rūkorių ir nieko nebeli
ko. Tuštumos jausmas, net ir 
Žmogaus teisių deklaracija ne
galėjo to jausmo pakeisti. Tu
rėjo būti darbo suvažiavimas, 
o tapo susipažinimo ir filosofą 
vimo.

Šį kartą Trocadero aikštėje, 
kaip visados, normalus judėji
mas, tos pačios kavinės, jokio 
automobilių, žiopsančios publi
kos užsigrūdimo. Tylu, pap
rasta, net keista, o visą aikštę 
dominuoja Foch paminklas, ku 
ris tiesiai žiūri karo mokyklon.

Visą dieną išvaikščiojau po 
patalpas, skirtas dabartinei se
sijai, susidarė savotiškas įspū
dis, kurį gal galima būtų taip 
išreikšti: rūmai ir jų sutvar
kymas atitinka viešpataujan
čias nuotaikas.

Moksto-technikos naujienos
ĮDOMŪS ATOMINIAI TYRIMAI 

šią panaudoti povandeniniuose 
laivuose ir lėktuvuose.

DAR VIENAS SVARBUS 
ATRADIMAS PRIEŠ VĖŽĮ

Amerikoje, Sloan-Kettering 
vėžio ligos tyrimų instituto 
mokslininkai — Dr. R. C. Mel 
lors ir dr. R. Silver išrado bū
dą ultravioletiniais spinduliais 
fotografuoti pačią vėžio ligos

Kai Rusija susprogdino jau 
trečią atominę bombą, Ameri
ka bando kitus atominius gink 
lūs. Šiomis dienomis JAV ato 
minės energijos tyrinėtojai jau 
bandė atominius sviedinius —

KULTŪRW£#K£CWIKA
DŽIUGI NAUJIENA KULTŪROS BARE

kė medžiagą lietuvių kalbos žo
dynui, rašė ir eilėraščius.

Mirė 1881 m. liepos mėn. 29 
d. Pakievyje, taigi jau 70 me
tu nuo jo mirties.

PASAULIO LIETUVIŲ 
ARCHYVO STATUTAS
Viso pasaulio lietuvių spau

dai buvo pranešta apie veikian
tį Lietuvių Tremtinių Archy
vą. šiam Archyvui VLIKo 
Vykdomosios Tarybos Lietu
vybės Išlaikymo Tarnybos Vai 
dytojas nustatė statutą. Statu 
tas susisėda iš 16 punktų, ku
riame be administracinių san
tykių nustatymo yra ir visiems 
žinotinų dalykų.

Minėtame statute Archyvas, 
iki šiol vadintas Lietuvių Trem 
tinių Archyvu, pavadintas Pa 
šaulio Lietuvių Archyvas (su
trumpintai PLA). Jis veikia 
VLIK'o V. T. Lietuvos išlaiky 
bo Tarnybos žinioje. Archyvui 
vadovauja minėtos įstaigos pa 
skirtas direktorius.

PLA tikslas rinkti ir saugo
ti lietuvių istorinę medžiagą, 
esančią už Lietuvos teritorijos 
sienų. Darbas vedamas ta 
kryptimi, kad iš jo ateityje iš
sivystytų trys įstaigos, archy
vas bibiloteka ir muziejus. 
Kiekvienas Archyvui atsiųstas 
dalykas laikomas paaukotu, jei 
kitaip nebuvo susitarta.

Archyvo išlaikymo lėšas su
daro : VLIKo, PLB ir kitų or
ganizacijų subsidijos, pavienių 
asmenų aukos, palikimai. Jo 
užsibrėžto tikslo vykdymo sėk 
mingumas yra pasaulio lietuvių 
rankose. Iš visų laukiama isto 
rinės medžiagos. Tik visi po 
šapelį sunešime didelį skruzdė 
lyną.

Istorinę medžiagą siųsti šiuo 
adresu:

Pasaulio Lietuvių Arlhyvas 
2601 W. Marquette Road 
Chicago 29, Ill., U. S. A.

KALĖDŲ SENIS
pasinaudos Amerikos paštu ir 
mūsų vaikučiams pristatytas 
Vytės Nemunėlio „Meškiuką 
rudnosiuką“. Tai mėgstamiau 
šia mūsų jaunimo knyga, kuri 
pasirodys dar prieš gruodžio 
15 d. Jos iliustracijas piešė ži
noma vaikų knygų iliustrato- 
rė dailininkė Stančikaitė. Kny 
goję yra 12 didelių keturiom 
spalvom atspausdintų paveiks
lų. Šalia lietuviško teksto, bus 
atskirai įdėtas ir angliškas ver
timas, ta knyga galės pasinau
doti ir lietuviškai nemoką vai
kai.

Norintieji apdovanoti savo 
vaikus ar draugus, per Kalėdų 
Senį pasiųsti paštu „Meškiu
ką rudnosiuką“, prašomi tuč 
tuojau pasiųsti 2 dol. knygos 
leidėjui ir nurodyti tikslų ad
resą. Dėl knygos brangumo 
spausdinamas nedidelis tiražas, 
todėl jau dabar prašomi visi 
knygų platintojai pranešti, 
kiek egz. jiems rezervuoti.

■> Užsakymus siųsti šiuo adre
su : J. Kapočius, 680 Bushwick 
Ave, Brooklyn 21, N. Y.

L. Vismantas, tremtyje (Vo 
kietijoje) pasižymėjęs leidėjas, 
ryžtasi ir JAV (Detroite, 
Mich.) knygų leidimo atsakin
gam ir sunkiam darbui.

L. Vismantas (leidykla 
„Venta“) Vokietijoje išleido 
visą eilę vertingų ir skoningai 
paruoštų knygų, pav. Mairo
nio „Pavasario Balsai“ (dvi lai 
dos) ; J. Aisčio, „Pilnatis“, ei
lėraščiai ; L. Dovydėno, „Mes 
jieškom pavasario“, novelės; J. 
Mar. Katiliškio, „Prasilenkimo 
valanda“; Ber. Brazdžionio, 
„Šiaurės pašvaistė“ ir visa ei
lė kitų.

Teko girdėti, L. Vismantas 
turi numatęs išleisti kelių įžy
miųjų rašytojų veikalų, kai ku 
riuos jų netolimoje ateityje.

P. A-čius.
PROF. VACLOVAS 

BIRŽIŠKA.
JAV Kongreso Bibliotekos 

leidžiamas Informacijos biule
tenis praneša, kad prof. Vaclo
vas Biržiška dirba Kongreso 
Bibliotekoje, yra slavų sky
riaus patarėjas.

Kongreso bibliotekoje jis 
paruošė lietuvius liečiančios me 
džiagos apžvalgą ir J. A. Vals
tybėse leistų lietuviškų raštų 
sąrašą. Be to, jis paruošė biblio 
grafiją, nurodančią Lietuvą lie
čiančią pagrindinę medžiagą.

Biuletenis nurodo, kad prof. 
Vacį. Biržiška per 22 metus va 
dovavo Kauno Universiteto bi
bliotekai ir Lietuvos Bibliogra 
fijos Institutui, kad jis yra pa 
rašęs 5 tomų „Lietuviškąją 
Bibliografiją“. „Lietuviškųjų 
knygų istoriją“, „Lietuviškuo
sius pseudonimus ir kriptoni- 
mus“ ir buvo vyriausias „Lie
tuviškosios Enciklopedijos“ re
daktorius.

KALENDORIŲ LEIDĖJO 
SUKAKTIS

Praeityje Laurynas Ivinskis 
Lietuvoje įvedė stipriai prigi
jusią madą — leisti kalendo
rius. Ši mada gana tvirtai lai 
kosi ir šiandien, nors kalendo
rius dabar ir nesudaro ypatin
go leidinio.

Laurynas Ivinskis gimė Pa- 
kievyje 1808 m. pradėjo leisti 
kalendorius dar prieš spaudos 
draudimą, nenustojo ir masko
liams lietuvišką spaudą uždrau
dus.

Jis lietuviškai liaudžiai pa
rūpino taip populiarias knygu
tes, kaip „Genovaitė“, „Boles
lovas“. Rašė iš gamtos moks
lų srities, rinko tautosaką, tvar

gaiš, kuriuose sunku įžiūrėti ge 
ros diplomatinės mokyklos bu
vimą.

Iki šiol dar rodomi tik nagai.
Kiekviena delegacija stengiasi šovinius, atomines kulkas, 
išdėstyti savo pageidavimus, sa 
vo pažiūras. Rimtas darbas, t. 
y. komisijų posėdžiai, dar tik 
prasideda. Kol kas apie paties 
darbo turinį ir ypač jo linkmę 
sunku ką įdomesnio pasakyti. 
Vienas aišku: tarptautinė - po
litinė padėtis kur kas yra įdo
mesnė, nei prieš trejetą metų.

Pirmą sesijos dieną Crillon 
bare ramiai gurkšnojamas ape- 
retivas, šnekamasi apie šį beitą. 
Žmonės ima skirstytis vakarie 
nės. Duryse pasirodo Mrs. 
Roosevelt su savo ttijų asmenų 
svita. Gyvena čia pat, karūnuo 
tų ir nekarūnuotų valdovų vieš 
buty, kurį tik siaura gatvė ski
ria nuo Amerikos ambasados. 
Eina ramiai, savo pasirinkton nuoja storais balsais, o vyrai 
vieton vakarieniauti, kiek sens plonai. Įdomu, bet lyg nejau- 
telėjusi, visai nesidažiusi, kuk- ku, juo labjau, kad dalyvių 
liai apsirengusi, pirmoji Ameri dauguma yra iš tų kraštų, kur 

plonas balsas yra moters sa
vybė.

Įdomu, labai įdomu, bet lyg 
nejauku, vaikščioti JT rūmuo
se, kur susirenka gabiausi vals 
tybių atstovai ir kurių darbas, 
vos išeni gatvėn, yra vsų iro
nizuojamas.

Vieni sako — tai cirkas, ki
ti — JT atomizacija vietoje— 
organizacija — treti džiaugia
si, gerai, kad dar kalba, esą kol 
kalba bombos neskrenda.

Minia pavargo nuo laukimo 
ir nuo neaiškios padėties, o po 
litikai tolygiai pavargo neži- pasinaudodami, gydytojai nu- 
nodami, kaip išbrįsti iš susida
riusios padėtes, bet jau yra la
bai didelis laimėjimas; jie iŠmo 
ko drąsiai kalbėti, bet apie tai 
sekantį kartą.

Kadangi tai yra paslaptis, 
tai tvirtai nepasakoma, kokie 
ginklai išbandyti. Ofcialiai bu 
vo kalbama apie mažas atomi- pradžią. Jų padarytos nuotrau 
nes bombas, bet teigiama, kad 
tai yra šoviniai.

JKaikurie atominės energijos 
vadovai pasisakė ir apie atomi
nį variklį, kurį esą galima bu

lijos delegato.
Atskirais kvietimais susiren

ka O NU dalyvių dalis vienon 
garsion Paryžiaus pasilinksmi
nimo vieton. Programa gyva, 
įdomi, 
vienas 
ka vis

pakelta nuotaika, tik 
dalyvių pastebi, keisto- 
dėlto, visos moterys dai

kos Dama. Klegesys nutyla, 
gal ne tiek iš pagarbos, kiek iš 
noro stebėti kiekvieną jos ju
desį, kiekvieną galvos linktelė
jimą.

Spausdinant spaudai prane
šimus, atsirado vienas karštas 
Sibiro atstovas, o turėjo būti 
Liberijos. Mat rašoma Liberia 

Trocadero rūmai, kurie nuo lr Siberia. Daug komentarų iš 
Chaillot kalno, dar dažniausiai 
vadinami Palais de Chaillot 
(pale de Šajo), susideda iš tri
jų dalių. Atsistojus po Focho 
stovyla ir žiūrint į Eifelio bokš 
tą, karo mokyklos link, per vi
durį yra didžiulė tuštuma — 
tarpas, po kuriuo yra didžiau
sias ir modern.
ryžiuje, o iš šonų du dideli pa
statai, kuriuose telpa muzėjai. 
Anos sesijos metu muzėjai bu
vo iškraustyti, dabar liko vie
toje. Buvusi sesija, tarytum, 
atitiko tiems rūmams, kurie, 
kaip sparnai — vienas kairėn, 
kitas dešinėn nukrypę, lyg no
rėtų vienas nuo antro pabėgti.

Dabartinei sesijai buvo prie 
teatro pristatyti du laikini 
blokai, kurie yra tarp teatro ir 
Senos upės, kalvos papėdėj. 
Juos skiria gražus vandens re
zervuaras — fontanas. Žiūrint 
iš vidaus atrodo, kad tie du blo 
kai norį savo viršūnėmis, per- 
sirietę per tiltą, prašliaužę Ei
felio bokšto apačią, per Marso 
lauką, visu smarkumu suduoti 
Karo mokyklon. Anos sesijos 
metu rūmai stiebėsi viršun, da 
bal tiniai visai prie žemės prisi
šlieję.

Šios sesijos metu nėra lakių non atėjo Australijos delega- 
fantazijų, nėra apsigaudinėji- tas, aiškinti, kad per ilgai už- 
mų ir nėra naujos temos, kuria truks visa sesija, jeigu kiekvie- 
galima būtų užpildyti laiką, 
kaip kad buvo su Žmogaus ir 
teisių deklaracija. Dirbama lai 
kinose patalpose, kur po kojo
mis dažnai grindys siūbuoja ir 
gyvenimas, judama, kalbama, 
kovos ir Marso ženkle. Vieto
je įprastų mandagių pasisveiki žimą“, kaip kad jis šaukė pra- 
nimų, svaičiojamas! žodžiais, dėdamas savo kalbą po Austrą t

teatras Pa-

šaukė vienos raidės sukeitimas.
Edenui darant pranešimą, tri 

būnoje pasirodė juodas katinas, 
anglams laimės ženklas, o 
„chansonniers“ dienos įvykių 
dainelių sakytojai tuojau: „Kai 
Edenas kalbėjo, juodas kati
nas tribunon išėjo, išėjo. Visi 
vien į jį žiūrėjo, žiūrėjo ir ne
girdėjo, oi negirdėjo, ką Ede
nas kalbėjo, ką jis pranešinė
jo“. Porą dienų vėliau kaž ko 
kia „gailestinga” ranka pado
vanojo Višinskiui, prieš jo ant
rą pranešimą, baltą karvelį, fo
tografai užfiksavo. O tie patys 
chansonniers su nustebimu 
klausia, kas bus jei JT. pilna
ties posėdžiai vieloje būti tarp 
tautinės opinijos haute cour — 
aukštesnis teismas, tampa bas- 
se cour — gyvulių kiemas.

Pakalbėjus Filipinų delega
tui, panoro dar kartą prabilti 
Višinskis. Išėjęs tribunon, vos 
atidarė burną, kai pasigirdo pir 
mininko žodžiai: „Australijos 
delegatas prašo žodžio dėl 
tvarkos“. Višinskis nelabai su 
sigaudydamas, kas atsitiko, pa 
sitraukė prie stalo ir kartu su 
visa sale, nutilusia lyg prieš 
audrą, laukė, kol ramiai tribu-

na delegacija prašys kelis sy
kius balso. Višinskis blaškėsi 
po sceną ir vieną dieną, kai jam 
atsidarys kalėjimo durys, jis 
greičiausiai tolygiai blaškysis 
už grotų ir ko gero šauks: „pa 
žįstu aš policijos ir teroro re-

kos tai patvirtino.
Šis išradimas medicinai yra 

nepaprastai svarbus, nes kaip 
tiktai yra be galo svarbu atpa
žinti ligą pačioje jos pradžioje. 
Tokiu atveju yra daugiausia ga 
limybių ją gydyti ir pagydyti. 
ATRADO BODĄ PAŽINTI

ŠIRDIES ARTERIJŲ 
SKLEROZĘ.

Daugelis žmonių šiais lai
kais miršta nuo artirerijų skle
rozės - sukalkėjimo. Kaip žino
ma, kraujagyslėse, kurios pul
suoja, dėl tam tikrų priežasčių, 
kaip vartojimas svaiginamųjų 
gėrimų, rūkymas, perdidelis 
kavos vartojimas ir kitų, krau
jagyslės sukietėja — krauja
gyslių sienelėse susikrauna 
daug kalkių, nuo ko jos pasi
daro trapios. Prie didesnių su 
sijaudinimų arba sunkaus dar 
bo, kai širdis turi stipriau dirb 
ti ir žmogus turi stipriai įsi
tempti, tokios sukalkėjusios 
kraujagyslės, stipriai pulsuoda- 
mos, neišlaiko kraujo spaudi
mo ir trūksta, — kraujas išsi
lieja į smegenis (apopleksija) 
arba, kaip sakoma, „trūksta 
širdis“, ir žmogus momenta
liai miršta („nogiu smerčiu“).

Dabar jau yra būdų, kuriais

stato širdies kraujagyslių su- 
kalkėjimą — širdies arterio- 
sklerozę. Bet, gal, naujasis 
būdas — pažinti., tai žiūrint 
žmogui į akis.

JOS. YASAUSKIS
1720-24 Buchanan 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,
------X  X---- X-------- it-   M  —U --  ;

Pasirodo, kaip pranešė Du
ke universiteto mokslininkai, 
davus kvėpuoti grynu deguo- 
niu tokiam žmogui, kurio šir
dies kraujagyslės yra sukalkė
jusios, akies arterijos smarkiai 
susitraukia, o leidus jam kvė
puoti grynu oru, jos smarkiai 
išsiplečia. Pagal tai ir pažįsta 
gydytojai, ar tiriamasis asmuo 
turi sveiką, ar jau susirgusią 
širdį.

L. EIMANTAS aikščių, o didžiulė sporto salė sutinkamų iš šiltų kraštų ats- Londono lietuvių kolonija
_ —— ARENA — visada sutrau- tovų, puikiausių gėlynų, pasi- išaugo tik po antro pasaulinio

kia minias žiūrovų, nes čia vaikščiojimui takų ir kelių ir karo suplaukus tremtiniams, 
vyksta ir profesionalų rungty- ypač vaikams pramogų ir žai- Senųjų emigrantų čia tik keli, 
nės. dimų vieta. Tai lyg zoologijos Daugumas jų labai daug padė-

* II. nu pasižyminčių bažnyčių. R. Londono radijas — SFPL— sodas, nes yra ir kai kurios jo čia besikuriantiems tremti-
< Tęsinys iš 45 (241) nr. Kat. Katedra — tai Paryžiaus yra vienas iš stipriausių visoje Kanados faunos. Šį gražų po- niams ir su jais susigyveno.

Miesto biblioteka yra labai Notre Dame katedros (sumažin Kanadoje. Dienraštis „Lon- ilsio, piknikų ir išvykų parką Jokių nesutarimų tarp „senų-
gražiuose ir puošniuose rūmuo toji) kopija. Stilinga ir Anglį- don Free Press“ užpernai at- juosia Temzė, sutraukianti dau jų ir naujųjų” nėra.
se. Ji yra viena žinomiausių ir konų Šv. Povilo katedra. Aps- šventė šimto metų sukaktį ir gybę lankytojų į laivelius pa- Naujieji ateiviai greitai šo- 
didžiausių visoje Ontario pro- tu R. Kat. gražių vienuolynų, šiuo metu leidžiamas rytine, plaukioti. ko pagauti naujojo gyvenimo
vincijoje. Tai pirmosios Lon- o kunigų seminarija, esanti dienine ir vakarine laidomis. Tačiau Kanados Londono tempą. Nors čia išbuvę porą-
dono kultūrinės įstaigos iš atokiau, atrodo kaip viduram- Miesto Sa-bės leidžiamas „T he Temzė, kaip mūsų Nemunas -trejetą metų, jau per 20 „nau-
1841 m. Mechanics Institu- zio pilis ant kalno. London Echo“, taip pat eina Kaunui, kartais pavasarį Kau- jyjy“ įsigijo nuosavybes — na
te — išbujojusi ir išaugusi įpė- Londono miesto dramos te- nuo 1879 metų. Savo laikraš- nui mėgsta padaryti staigme- mus. Į biznį, kaip daugumoj
dinė. Knygų galima gauti vi- atras — Grand Theatre — vi- čius bei leidinius leidžia visos nų ir išvirsti į platu ežerą. Ap lietuviai, londoniškiai ;ne to- 
somis žinomesnėmis kalbomis. sada perpildytas, nes beveik diesnės organizacijos bei jmo- sisagojimui nuo potvynių ir kie greiti, tačiau p. Stakaus už 
Tuose pačiuose rūmuose, ant- šimtui tūkstančių gyventojų jo nės ar įstaigos. Universiteto gal būt „patenkinimui“ šio kandinė - restoranas ir šokių 
rame aukšte telpa muziejus ir jo tikrai nepakanka, todėl vei- „The Gazette“ pasirodo jau 44 Temzės „pomėgio“, Londono salė sutraukia nemaža publi- 
meno galerija, kurioje kas mė- kia ir mėgėjų dramos teatrai, metai. jr aplinkinių miestų savivaldy- kos. Savasis laikrodininkas pa-
nuo vyksta net po kelias meno Prie Grand teatro veikia ir Turi Londonas didelių ir mo bės — „Thames Valley Aut- tarnauja greičiau ir pigiau, 
parodas. Pastaruoju laiku čia graži baleto sekcija. dernių ligoninių — tai Victo- hority“ — šį Temzės vandens Londono lietuviai turi savo
yra: 50 Kanados menininkų Londoniečiai labai mėgsta ria, St. Joseph's, St. Mary's, „perteklių" sumanė suleisti į parapiją ir svarsto įvairius pla- 
S-gos narių) paroda, Ontario muziką. Pučiamųjų orkestrą Westminster ir kt. bei Queen's dirbtinį ežerą. „Fanshawe Dam nūs dėl savos bažnyčios. Ener 
meno mokyklos (iš Toronto) turi veįk kiekviena organiza- Alexandra t. b. sanatoriją. project" jau vykdomas. Čia gingas klebonas kun. V. Ru- 
paroda ir mažoji Rembradto cija, mokykla ar įmonė, tačiau Nors pats miestas — tikras dirba daug darbininkų. Visa dzinskas lietuviškų pamaldų 
— garsiojo olandų meisterio — „London Civic Symphony Or miškas, bet nestinga ir gražių tai kaštuos 4 milionus dolerių, laikyti vyksta ir į provinciją, 
reprodukcijų ir kopijų paroda, chestra“ tikrai yra aukšto ly- parkų — kaip štai — Victoria, šis dirbtinis ežeras turi 4 my- Kultūrinis gyvenimas sten-

Londonas dar vadinamas baž gio muzikinis vienetas. Todėl Queen's, Gibbons ir kt. lias ilgio ir pusę mylios pločio, giamasi pagal išgales gyvinti, 
nyčių miestu, nes kiekvienoje koncertams mieste yra puikių Atskirai reikia pažymėti čia bus įrengtos geriausios Jei savųjų jėgų nepakanka, 
gatvėje galima rasti dvi - tris salių, kaip Masonic Temple, „Springbank Park", kurio plo- maudyklės, o aplinkinės pie- kviečiama iš kaimyninių kolo- 
bažnyčias. Daugiausia tai kuk Kat. kult, centras, (CCC) ir tas sudaro keliasdešimt hek- vos ir krantai labai tiks gegu- nijų menininkai ar kolektyvai, 
lūs įvairių sektų maldos namai, kt. Sportuojančiam jaunimui tarų. Tai puikių reginių, gra- žinėms — piknikams. Paskutinę vasarą čia labai sėk

bet yra ir gražių stiliumi ir me yra gerai įrengtų stadionų beižiausių medžių, jų tarpe retai 4. Londono lietuviai. mingai pasirodė Hamiltono

lietuvių dramos teatras, pa
statęs „D. V. Kudirką”. Ope
ros solistė Pr. Radzevičiūtė 
koncertavo Viktorijos parke ir 
susilaukė geriausio įvertinimo 
net iš anglų visuomenės.

Dėka energingo ir pasišven 
tusio vadovo M. Chainausko, 
lietuviai čia turi šaunią tauti
nių šokių grupę, nekartą savo 
pasirodymais žavėjusią plačią 
Londono publiką.

Gražus būrys mūsų jaunimo 
lanko aukštesn. mokyklas — 
gimnazijas. Universitete šie
met yra tik du studentai lie
tuviai.

Netrukus, rodos, pradės veik 
ti lietuvių šeštadienio mokyk
la — vargo mokykla.

Šiuo metu veikia čia penkios 
lietuviškos organizacijos, ku
rias apjungia ALOK.

Prieš pusmetį užbaigta re
gistracija rodo, kad Londone 
gyvena arti 250 lietuvių, net 4 
gydytojai. Taigi sveikatos ap
saugos klausimas būtų labai ge 
ram stovyje, deja tik, kad ir su 
dideliu stažu tėvynėje mūsų gy 
dytojai čia vėl iš naujo turi tap 
ti studentais ir rengtis egzami 
nams.

(Pabaiga)
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VINCĖS JONUŠKAITĖS 25 M. SUKAKTIS.
Brooklyno Moterų Vienybė, 

norėdama pagerbti operos so
listę Vincę Jonuškaitę, minin
čią savo dainos darbo 25 metų 
sukaktį, gruodžio mėn. 7 d. 
New Yorko Carnegie Racital 
Hali suruošė koncertą. Daini
ninkei akompanavo Aleksas 
Mrozinskas.

Vincė Jonuškaitė, Amerikos 
krantus pasiekusi prieš keleris 
metus, yra dviguba sukaktuvi
ninkė. Ji mini 25 metus nuo 
savo debiuto Lietuvos operoje 
ir tiek pat metų nuo savo pir
mojo lietuviškų dainų koncerto.

Lietuvos Operoje dainininkė 
per tą laiką sukūrė keliasde
šimt nepamirštamų vaidmenų. 
Jonuškaitė į savo roles sukaup 
davo visą savo kūrybinę galią, 
jas išbaigdama ir muzikaliai ir 
vaidybiškai.

Dainavimo mokslus daininin
kė pradėjo Kaune, vėliau juos 
tęsė Berlyne ir Romoje. Lietu 
vos operon atėjo kaip tik pa
čiu jos kūrimosi laikotarpiu ir 
joje dainavo visą laiką, ligi ka
ro įvykių ir bolševikinės inva
zijos užklupta, turėjo pasitrauk 
ti į Vakarus.

Kaip koncertinė dainininkė, 
Vincė Jonuškaitė savo karjerą 
pradėjusi 1925 m. pavasario 
koncertu Romos Karališkoje 
Filharmonijoje, lietuvių dainos 
garsinimui ji sukaupė visą sa
vo kūrybinį veržlumą.

Nebuvo Lietuvoje nė vieno 
miestelio, pradedant jos gim
tuoju Subačiumi, kur ji nebūtų 
dainavusi. Užsieniuose, sveti
miesiems ji dainavo, rodė lietu
višką tautinį drabužį, ruošė lie 
tuvių tautodailės parodėles. Su 
savo dainomis koncertuose ir 
operuose ji buvo Romoje, Pa
ryžiuje, Prahoje, Vienoje, Ber
lyne, Stockholme, Goeteborge, 
Kopenhagoje, .Buenos Aires ir 
kt.

Didžiojo New Yorko ir kitų 
didesnių lietuviškųjų kolonijų 
gyventojai jau turėjo progos 
ją ne sykį išgirsti.

Moterų Vienybė, gerbdama 
nusipelniusią lietuviškosios dai 
nos menininkę, šiuo savo paren 
gimu jos asmenyje pagerbia ir 
lietuvių dainininkų veiklą ir jų 
pasiektuosius laimėjimus.

Moterų Vienybė.

* Australijoje, Adelaidėje, 
Įsikūrė lietuvių teatras - studi
ja, kurią veda buvęs Kauno ra 
diofono dramos režisierius Juo 
zas Gučius. Lapkričio 3 d. stu 
dija Adelaidėje pastatė V. Ku
dirkos satyrą „Viršininkus“. 
Režisavo J. Gučius, dailininkas 
A. Rūkštelė, dalyviai: S. Kau- 
įniieriė, G. Matulevičienė, B. 
Bakšinskas, A. Gutis, L. Kar
mazinas, Z. Kučinskas, A. Pet 
rikas, B. Rainys, V. Ratkevi
čius, N. Skidzevičius, A. Trin
ka ir V. Užubalis. Vaidinimas 
buvo pakartotas lapkričio 10 
dieną.

* „Australijos Lietuvis“ pa
didinamas ir jo formatas kei
čiamas. Leidykla darys visas 
pastangas pereiti į savaitraštį.

* Dramos akt. S. Pilka Bro- 
oklyne turėjo literatūrinį reči
talį, kuriam talkino op. sol. Pu 
pėnaitė su Mrozinskiu.

* Op. sol. A. Dičiūtė Čika
goje davė solo dainos rečitalį.

— Janonio 55 gimimo su
kakties proga „Sov. Litva“ 
(no. 8051) rašo, kad esą jis 
„drąsiai puolė liaudininkus, ku 
rie prisidengdami kairumo žo
džiais, tarnvo auksiniam ver
šiui“. Tačiau kituose tiek 
„Sov. Litva“, tiek „Tiesos“ 
numeriuose smarkiai puolamos 
ir kitos lietuviškosios .politinės 
grupės. „Tiesoj“ rašydamas 
apie Požėlą ir kt. sušaudytuo 
sius komunistus, senas bolševi 
kų veikėjas R. Šarmaitis, da
bar faktiškai tvarkąs visą lei
dybinį darbą Lietuvoje, užsi
mena ir apie gruodžio 17 d. 
perversmą, dėl jo kaltinda
mas ne tik tautininkus su krikš 
čionimis demokratais, kad 
tie jį „įvykdę” bet ir liaudinin

Gera najiena kanadiečiams
II.

Kiek tai kainuoja?
Daugumas miestų gyventojų 

galvoja apie ūkius, turėdami 
galvoje tūkstančius dolerių 
ūkio, padargams ir kitus pačiai 
žemei įsigyti. Parodyti, kaip 
maža tereikia, imkim pavyzdį 
Ludger Dionne, kurs pradžiai 
teturėjo vos 40 dolerių. Su 
tais pinigais jis sugebėjo įsigy 
ti farmą, mašinas, gyvulius ir 
sėklą. Be to jis turi šeimą iš 
9 vaikų ir be to turėjo pasista
tyti gyvenamus namus.

Kaip jis visa tai pasiekė su 
40 dolerių? Atsakymas: vy
riausybė jam padėjo. Daugu
moje provincijų šiandien pro
vincijos bei federalinė valdžios 
bendrai remia pradedančius 
ūkininkus. Dionne atvejy Kve 
becko provincija faktiškai mo
ka algas praeddantiems ūkiniu 
kams, kol jie pradeda atsistoti 
į savo kojas. T’ 
kia jiems žemę, mašinas ir gy
vulius, ir suteikia laiko išsi
mokėti už visa tai.

Šiandien, po penkerių metų, 
Dionne, pradėjęs Rocuemaure 
pionierių sekcijoje, turi, nuosa 
va farmą, naujus 9 kambarių 
namus, 14 galvų gyvulių ban
dą, 17 kiaulių, porą arklių, pul 
ką vištų ir 60 akrų žemės išplėš 
tos bei 55 akrus dirbamos. Dio 
nne artimiausiųjų kaimynų 
turto indeksas rodo, kad iš 
185 šeimų 150 šeimų turi nuo
savus automobilius ir daugu
mas naujus.

Per tuos penkerius metus, 
kai Quebec‘o provincijos pla-

kus su socialdemokratais, ku
rie „paruošę jam dirvą bei su 
darę reikalingas sąlygas“, ir 
„Vakarų imperialistus anglus 
su amerikiečiais“, 
perversmą visokiais 
„kursčiusius ir rėmusius'

KAS NORI ĮSIGYTI NUOSAVĄ ŽEMĖS ŪKĮ? 
nas yra vykdomas, daugiau ir atlieka gilųjį vejos plėšimą, 
kaip 100.000 žmonių buvo ap
gyvendinta nuosavuose nau
juose ūkiuose, ir kasmet tas 
skaičius didėja. Pavyzdžiui, 
kai naujieji kolonistai atvyko į 
Languedoc įsikurti, jie rado, 
kad valdžia čia jau spėjusi joms pastatyti. Bendrai, kiek- 
jiems užbėgti už akių. Buldo- vienas naujakurys gauna iš vy 
zeriais išarti ir išlyginti vieno 
akro sklypai sodyboms ir kiek
vienoje aikštėje sudėta paruoš
ta namų statybai gatava me
džio medžiaga. Visa, kas at
vykusioms beliko daryti, tai 
pasistatyti namus, pagal val
džios paskirto statybininko nu 
rodymus.

Namus pasistačius ir šeimas 
apgyvendinus, pionieriai galė
jo tiesiai eiti prie ūkininkavi
mo. Beabejo, per pirmuosius 
metus derliaus laukti negali
ma, bet valdžios planas ir tai 

Valdžia šutei- buvo numatęs. Todėl per 12 
mėnesių kiekvienai šeimai bu
vo išmokama po 15 dol. mėne
siui. Tuo būdu prie tų 15 dol. 
pridedant vaikų priedus nuo 5 
iki. 8 dol. per mėnesį nuo kiek
vieno vaiko žemiau 16 metų 
(visos šeimos turėjo vaikų, bet 
jauniausios nuo 3 iki 4), be to, 
kiekvienas naujakuris turėjo 
šiek tiek pats susitaupęs, ir ne
reikiant mokėti jokių mokes
čių, nei pirkti kuro, o iš savo 
karvių gaunant pieną, sviestą 
ir sūrį bei iš vištų kiaušinius, 
pirmąją žiemą kiekviena šei
ma nesunkiai pragyveno.

Praeitą pavasarį kiekviena 
šeima nusivalė ir užsėjo ma
žiausiai po 5 akrus. Už pirmų 
jų 40 akrų išplėšimą valdžia iš 
moka po 15 dol. avanso nuo 
akro ir po 20 dol. nuo ki.ekvie 
no 30 akrų pirmojo apsėto plo 
to. „Plėšimo pinigai“ sunaudo 
jami samdyti valdžios trakto- 

minimąjį riams už žemiau nei savikaina; 
būdais tie traktoriai atlieka patį sun- 

-----“. . . kiausią darbą, išrauna medžius

Galvijai,“ kurie vidutiniškai 
kaštuoja po 100 dol., yra atga
benami į New Quebec ir par
duodami naujakuriams po 50 
dol.; taip pat teikiama valdžios 
parama šuliniams kasti bei jau

je, kur dar neseniai ta sritis bu 
vo vadinama sausoji juosta, vie 
nas ūkininkas, jo du sūnūs ir 
žentas valdo apdirbdami gry
nai mechoniškomis priemonė
mis 18 su puse sekcijų farma 
(sekcija 640 akrų). Jie varto
ja 10 traktorių, vertės apie 50. 
000 dol. Jų derilus neša tarp 
50.000 ir 100.000 bušelių per
metus.

Pieno Upės (Milk River) 
krašte ūkininkas Fred Pease, 
turįs 10 sekcijų, turi savo ma
šinų vertės 60.000 dol. ir lai
ko nuosavą mašinoms taisyti 
dirbtuvę. Pernai metais jis su 
galvojo šitokią spekuliaciją: 
Dalį savo žemės apsėti garsty
čiomis, pardavimui. Užsėjęs 
garstyčių sėkla 1.700 akrų, jis 
per vienus metus pasidarė gars 
tyčių karalium. („Visi mėgs
ta garstyčias prie hot dogs“!)

Su savo didelėmis Diesel ma 
šinomis jis pats ir jo šeima ap
sėjo visus 17 šimtų akrų per 
pusketvirtos dienos. Derliaus 
gavo po 650 svarų garstyčių 
sėklų nuo akro. Skaitant tik po 
pusšešto cento svarą, jis pa
ėmė 56.000 dol..!

Bus daugiau.

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

Ville Lasall e.
A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

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

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

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

tuviškai ir yra krautuvėje kasdien. S
TEL. LA 8621. |

riausybės apie 3.000 dol. ver
tės. .

Ontario teikia naujiems far- 
meriams beveik visai tokias 
pat progas. Didelėje juostoje, 
esančioje provincijos šiaurės 
rytuose, yra šimtai tūkstančių 
akrų garantuotai derlingos že
mės. Čia galima pasirinkti po 
50 centų už akrą. Kaip toli
mesnė pagalba, valdžia nuvalo 
ir išplėšia (giliai suaria tavo 
žemę už pusę kainos, ji išmo
ka pusę kainos už šulinio išgrę 
žimą, sumoka fraktą už gyvu
lių atgabenimą ir taip pat pusę 
kainos už kai kurių farmos ūki 
ninkavimo Įrankius. Pereitais 
metais daugiau kaip 2000 pio
nierių pasinaudojo šia palan
kia programa.
Kokios piniginės naudos gali 

laukti naujas ūkininkas?
Jei galima prasidėti su ma

žais pinigais, tad ar yra galima 
paimti iš ūkininkavimo dau
giau, nei šiokį tokį pragyveni
mą? Ūkininkavimas yra kaip 
ir bet koks kitas biznis: bū
tent, pradžia yra sunkiausia. 
Nesukraus! kapitalo per pir
muosius metus ar dvejus. Ta
čiau, kai jau būsi įsikūręs, gali 
tikrai gerai verstis.

Vienas įsikūręs farmeris 35 
mylios Į šiaurės vakarus nuo 
Lethbridge turi penkių sekcijų 
farmą ir ir pernai jis turėjo 
30.000 bušelių kviečių. Skai
tant po 1,40 dol. už bušelį, der
lius atnešė jam 42.000 dolerių. 
Bet tai nebuvo geri metai. Gau 
nant lietaus tikru laiku, gerais Ilgesnį laiką 
metais, jis dagoja nuo 50 iki Kanadoje ir 
60 tūkstančių bušelių. Jo far- 
ma buvo vertinama po 60 dol. 
akras, be to jis turi 20.000 dol. 
vertės ūkio mašinų.

Į rytus nuo Taber, Alberto-

> DĖMESIO! Nuo lapkričio mn. 19 dienos pradėjo veikti 
LIETUVIŠKA BATŲ REMONTO DIRBTUVĖ.

' Atliekami ir skrybėlių ir batų valymo darbai. Atidary- 
‘ ta nuo 7.20 ryto iki S) vai. vak., išskiriant sekmadienius.

SAV. S. ANDRIEKUS. 812 Dundas Str. W. Toronto.

MIRĖ
MARIJA POCIUVIENĖ
Delhi, Ont. Lapkričio mėn. 

16 d. Šv. Juozapo ligoninėje, 
Hamiltone, mirė M. Pociuvie 
nė. Jos kūnas lapkričio mėn. 
19 d. palaidotas Delhi katalikų 
kapinėse. Laidotuvėse dalyva- 
v obūrelis lietuvių bei jos kai
mynai iš Burgessville.

A. a. M. Pociuvienės mirtis 
sutapo su jos gimtadieniu, ji 
turėjo lygiai 58 m. amžiaus.

Velionė paliko vyrą, dvi iš
tekėjusias dukteris ir 17 m. sū 
nų.

A. a. M. Pociuvienė į Kana
dą atvyko prieš 23—24 metus.

gyveno vakarų 
vertėsi žemės 

ūkiu. Prieš 7 metus atvyko į 
Ontario provinciją ir gyveno 
Burgessville apylinkėje sava
me ūkyje.

J. Žemaitis.

VICTORIA 
CLEANERS 
8. DYERS CO.

i:1 v-
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES A^D 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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 duotu 

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 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

MONTREALIS 2836 Allard Tr. 1135

ij=- M ----------~M —atLUj..."..." ;■ H —it=j|

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- . 

karną darbą.
PAPIGINTOS KAINOS LIETUVIAMS!

i ■)«.. ifc— -įc x -k  y ---- ar -------

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO, 
bet

Alberto Norkeliūno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

ui ft.OOO.oo
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. 

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

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

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUO8ES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0B94 ’

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.

Siuntinys Nr. 1—$ 6.70 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. salami dešros 
2 sv. (be 2 ozą.) 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
Siuntiny* Nr. 5 — $ 5.40~
2 sv. rūkytų lašinių

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

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 pūkuojami 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

I 1 sv. kakavos

Siuntiny* 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
•» sv. rūkytų laSinių
Z sv kiaulinių tankų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4*4 sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo
Siuntinys Nr._24-$ 11.50
5 sv. rūkytų lašinių

| 3 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 Nr. 94
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00
I. 5 sv. margarino $ 3.70
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OTTAWA..... . „ MUSU ORTAS
viai KREPŠINIO PIRMENY BĖMS PRASIDĖJUS

Nuo lapkričio mėn. pradžios rainiečių naudai. Tuo būdu uk 
Bathurst - College bendruome rainiečiai dabar dirbtinai pre- 
nės vardu pravedamos krepši- tenduoja į meisterio vardą, ne- 
nio pirmenybės, tam tikslui su žiūrint, kad užsibaigusiose pir 
formuojant savo atskirą lygą, menybėse jie užėmė tik trečią 
Joje dalyvauja atskirų tautybių vietą.
komandos, kur tarp Kanadoj Senjorų abiejų klasių nuga- 
gimusių ukrainiečių, lenkų, ja- lėtoju nelauktai išėjo vokiečių 
ponų ir jugoslavų savo vietą i 
užima pabaltiečių tremtiniai — i 
lietuviai ir estai. ]

Pereitų metų pirmenybėse < 
lietuviai varžėsi pirmose vie
tose, dažnai paklupdydami pa
tyrusias ir neblogo lygio vieti
nes komandas. Šiais metais, 
pasitraukus kai kuriems žaidė
jams, mūsiškiai gali išstatyti 
tik vidutinę komandą, kurioje 
svarbesnį žodį gauna jaunieji 
klubo krepšininkai. Iš jų savo 
žaidimu ir kovotojiškumu pra
deda išsiskirti Preikšaitis, Ku
lys ir kt. Iš buvusios koman
dos yra likę žinomesnieji — 
Duliūnas ir Ignatavičius, taip 
pat Beržanskis, Žukas ir Na
ras.

Pirmose dvejose rungtynė
se dėl nevisiško susiderinimo 
teko nusileisti priešininkams: 
lenkų St. Stans, nusinešė per
galę 18 taškų skirtumu ir 
MUN po laimingos kovos 4 
taškais.

Savo trečicteĮe rungtynėse 
prieš kaimynus estus lietuviai 
pasiekė įtikinantį laimėjimą 
59 : 35 (31 :14) rezultatu. Pir 
mose žaidimo minutėse ūpingi 
estai sukūrė vedimą 10 taškų, 
vėliau pamažu susiimą lietu
viai išlygino ir persvėrė savo 
naudai, neleido nei momento su 
abejoti žaidimo pranašumu. Vy 
tiečiams taškus iškovojo: Du 
liūnas 6, Ignatavičius 15, Stri- 

■'pinis 5, Žukas 2, Naras 9, Ku
lys 10 ir Preikšaitis 12.

— alpuk —
SUIRPRYZAI METRO 

LYGOJE
Šių metų Toronto Futbolo 

pirmenybės užsibaigė labai ne
sėkmingai, nes skubus perėji
mas į žiemos laiką ir palyginus 
ankstyvas sniegas ir šalčiai, ne 
žiūrint aikščių nukasinėjimo, 
sutrukdė visus planus. Išnau 
dojant retkarčiais išlindusią 
saulutę ar suminkštėjusį orą, 
buvo bandyta pravesti atskirų 
lygŲ baigiamieji žaidimai.

j Aukščiausioj National lygoj 
; į play-off įėjo keturios pirmo- 
į sios komandos: Ulzster, St. 
i Andrew, Ukraina ir East Ca- 
[ nadiens. Pirmieji 2 klubai dėl 
! netinkamų sąlygų atsisakė nuo 

žaidimų; likę savo tarpe sužei
dė vienas rungtynes, kurios po 

[ silpnos kovps baigėsi 1:0 uk-

Paminėta Lapkričio 23-čioji.
— Minėjimas įvyko lapkri

čio 25 Sister of Service patal
pose ; prisirinko pilna saliukė 
tautiečiu. Pažymėtina, kad į 
minėjimą atvyko Msii naujai at 

- vykusieji į Ottawą, kuriuos pir 
mininkas pasveikino ir palinkė
jo aktyviai įsijungti į negau
sias čia lietuviškąsias gretas.

Minėjime tuirningą paskai
tą laikė prof. Paplauskas - Ra
mūnas. Paskaitininko mintys 
ryškino tą lietuvį-karžygį, at
likusį didelį istorinį vaidmenį 
Europoje, savo laiku sustab- 
dant ir sutriuškinant azijatus. 
Gerbiamo paskaitininko pasklei 
džiamos visada giedrios kiek
vienam letuviui mintys, šį kar
tą lietė lietuviškumą, demokra 
tiškumą, krkščioniškumą.

Dėkodamas prelegentui už 
paskaitą, pirmininkas pažymė
jo ir džiaugėsi, kad Gerb. pro
fesoriaus ir jo žmonos asmeny 
B-nės Valdyba visada randa di 
džiai nuoširdų talkininką ir uo
lų bendro darbo vykdytoją.

Po to, susirinkusieji buvo pa
informuoti vietos aktualiais rei-

VEDA SKTN. INŽ. J. BULOTA.
Tarptautinėje skautų sąjūdžių konferencijoje,

rifas ir pakilusi popieriaus kai
na privertė padidinti metinę 
prenumeratą iki 3.00 dol. JAV 
ir Kanados rajonuose. Kitiems 
rajonams prenumeratos kaina 
bus paskelbta vėliau. Broliai 
Vadovai prašomi suprasti pa
dėtį blaiviai ir iš kalno organi
zuoti „Skautų Aido“ prenume 
ratų rnikimo vajų.
AUSTRALIJOS RAJONAS 
jungtinėmis skautininkų jėgo
mis išleidžia leidinėlį vyčiavi- 
mo temomis. Manoma, kad jo 
bus išleista, susitarus su Brolio 
jos Vyčių Skyriaus Vedėju, 
kiek didesnis tiražas, idant už
tektų ir kitų rajonų vyčių va
dovams.
JAV RAJONO VADEIVA, 

susitaręs su Brolijos Vadijos
Spaudos-Informacijos Sk. Ve- kalais ir parinkta aukų broliams 
dėju ir Baltijos v-jos remiamas, riemty sušelpti.
išdidžia skautišką kišeninį ka ----------
lendorėlį, tradiciniu BUDĖK!
pavadinimu 1952 metams. Jo tojas Dr. V. Kubilius paskuti- 
kaina — 50 et. Užsakymus ir nioje egzaminų sesijoje išlaikė 
pinigus siųskite: Vladas Pau- nustatytus egzaminus ir tuo įgi 
ža, 9124, Quincy St., Detroit 4, jo medicinos gydytojo visas tei- 
Mich. U. S. A.

VOKIETIJOS RAJONO 
VADEIVA

v. s. Valdemaras Šenbergas pa 
sitraukė iš pareigų ir pradėjo 
emigracines „stacijas“. Nau
juoju vadeiva skiriamas s. Adol 
įas Venclauskas, Hegelstr. 7, 
(20 a) Hannover, Germany, 
kurį v. s. Šenbergas aplankė ir 
perdavė pareigas.
Skaučių Seserijos Vadovybė.

Rašytojai vyr. sktn. J. Au- 
gustaitytei - Vaičiūnienei sa
vo laiku pasitraukus iš Liet. 
Skaučių Seserijos Vyriausio
sios Skautininkės pareigų, tas 
pareigas laikinai perėmė viena 
iš jos pavaduotojų — vyr. sktn. 
Ona Žilinskienė.

Skautiškoji talka plinta.
Clevelando akademikės skau 

tės ir skautai, minėdami Aka- 
: deminio Skautų Sąjūdžio 27 
i metų sukaktį, įsipareigojo pa-
• rinkti aukų ir Kalėdų šventėms
• pasiųsti Europon ASS nariams 
i ligoniams dovanėles. Taip pat

jie pradeda skautiškosios spau
dos vajų ir ateityje žada suruoš

kuri vyko Salzburge 7-ios Jam- i 
boreos išvakarėse, dalyvavo ir i 
LSB atstovas v. s. V. Šenber- ] 
gas — stebėtojo teisėmis. Jis i 
buvo vienintelis atstovas iš ana 
pus „geležinės uždangos“. 
Kaip žinia, į 1947 m. konferen i 
ciją Chateau de Rosny nebuvo 1 
įsileistas nė vienas mūsų atsto- : 
vas — ne tik stebėtojo, bet nė 1 
žurnalisto teisėmis. Tai jau di 
dėlė pažanga, kurią nuopelnin
gai parėmė vokiečių skautų de- : 
legatas BFM Kajus Roller, 

Konferencijos metu mūsų 
atstovas turėjo progos ne tik 
įteikti dir. Wilsonui memoran
dumą LSB ir kt. tautybių skau 
tų pirpažinimo reikalu, bet ir 
užsitikrinti palankumą ir paža 
aus paremti mūsų reikalą Kon 
ferencijose pas visą eilę dele
gatų, jų tarpe — Šveicarijos 
sk. šefą Thalman'ą, Lady Bą- 
den - Powell, JAV delegatus 
W. A. McKinney, V. M. Faw
cett bei Walter Kunkel, Kana
dos delegatą—gen. D. C. Spry 
ir net AnglįjZs sk. šefą L<|rdą 
Rowallan.

Tarpt. Skaučių Biuro Direk 
lore Lesly Whateley pareiškė 
v .s. Šenbergui, kad nėra jo
kių kliūčių registruotis mūsų 
skautėms Tarp. Skaučių Biure 
visai formaliai ir minėjo, kad 
kai kurių tautybių (gal ir mū
sų) skautės yra ten jau regis
truotos.

Priešišką nusistatymą atsto 
vavo čekų delegatas Dr. Fan- 
derlik, bet jis šiemet nebebu
vo perrinktas į Tarptautinį Ko 
mitetą, o liko tik Biuro Lon
done tarnautojas.

Paaiškėjo, kad pulk. Wilso- 
nas liko perrinktas BWiuro di
rektorium tik ligi 1953 m. Kon 
ferencijos, nes toliau jis dėl am 
žiaus pasitaruks iš aktyvaus 
darbo Biure.

Išvadoje — galima tvirtinti, 
kad mūsų Brolijos de jure, ne 
vien de facto, pripažinimo by
la, dabar įstatyta į oficialinį 
kelią, nesilpnėjančiomis pastan 
gomis mūsų pačių nuolatos ju
dinama, per ateinančią Konfe
renciją galėtų susilaukti teigia 
mo išsprendimo.

„SKAUTŲ AIDAS“ TURI 
prenumeratorių 637 jau 1953 ti kultūrinę pramogą iždui pa 
metams! Pabrangęs pašto ta- pildyti.

— Tą patį sekmadienį, t. y., 
gruodžio 8 dieną 9,30 iš ryto 
įvyksta ir lietuviškos pamaldos. 
Pamaldų yra pakviestas ir *pa- 
sižadėjo" atvykti iš Montrealio 
kun. Kulbis. Pamaldos įvyks 
Murray str. bažnytėlėje.

Kadangi išvykus iš Ottawos 
kun. Dr. J. Razučiui nebetu
rima vietoje lietuvio kunigo, 
todėl apie būsiančias pamaldas 
pranešama visų tautiečių dė
mesiui ir drauge prašoma yra 
painformuoti apie tai nežinan
čius.

— Čia gyvenąs lietuvis gydy

sės. Vietos lietuviai džiaugiasi 
ir sveikina savąjį tautietį, įgiju- 
sį tvirtesnį pagrindą ir linki, jam 
visokeriopos sėkmės. Malonu 
konstatuoti, kad Dr. V. Kubi
lius žada, kiek leis galimybės, 
aktyviau įsijungti ir į bendruo 
meninę veiklą; tuo labjau, kad 
atrodo greičiausiai pasiliksiąs 
ir Ottawoje gyventi.

— Ateinantį sekmadienį, t. 
y. gruodžio 9 dieną, 6 vai. vaka 
ro Sister of Service patalpose 
įvyksta visuotinis vietos apy
linkės lietuvių susirinkimas. 
Bus išrinkti nauji valdomieji or 
ganai. Tikimasi, kad visą laiką 
aktyviai besireiškiąs vietos lie 
tuviškasis gyvenimas, pasireikš 
taip pat ir visų aktyviu dalyva
vimu ir metiniame ataskaitinia 
me susirinkime. Kviečiami to 
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— Noringieji jįsigytil bilie
tų į įvykstantį pabaltiečių: 
lietuvių, latvių ir estų subuvi
mą: bendrus šokius, koncertą 
ir vaišinimąsi, kuris įvyks sau
sio mėn. 5 d. 7.30 vakare 
Landsdown Park salėje, pra
šomi kreiptis į Apylinkės V- 
-bos narius (pageidaujama tik 
iki Naujųjų Metų).

I. Bitinas.
MŪSŲ NEDAUG...

La Cave, Ont. Lietuvių čia 
esama tiktai aštuonetas. Visi 
sugyvename gerai ir gražiai. 

‘Žinoma, kai mūsų tiek mažai, 
tai ir kokios lietuviškos veik
los nėra. Galima sakyti, čia 
mūsų kaip ir viena šeima. Šel
miškai todėl ir gyvename.

Spaudos gauname daug. Ir 
skaitome. Deja, tam reikalui 
nedaugiausia turime laiko.

Dirbame Hydro kompanijo
je. Kasdien dirbame po 14 va
landų ir tiktai šeštadieniais ir 
sekmadieniais po 8 valandas. 
O kai taip žmogus dirba, jis 
prilygsta lyg ir mašinai, nes 
laisvąjį laiką jam tenka remon 
tuotis. . . Taigi, darbas ir trum, 
pas poilsis suėda visą laiką.

Gal būtų nebloga įsijungti į 
bendruomenę, bet kad esame 
atskirti. . . Vienas...

MIRĖ JAUNAS VYRAS
Lethbridge, Alberta. Lap

kričio 11 dieną čia mirė naujas 
ateivis — dipukas — Viktoras 
Tulinauskas, vos 29 metų am
žiaus. Gaila jauno vyro. Te
bus jam lengva Kanados že
melė.

BELLAZZI —LA M Y, INC
7679 George St.,TR 5151 *'“» Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

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.

7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372

DĖMESIO
Villasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisymai.

PETE'S RADIO SERVICE

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

4*
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6920 Monk. Blvd. Vjlle Emard, Montreal, Tramvajus 36,PUIKŪS

•U M............ —M !(■ —

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

KARAKULINIAI PALTAI 
nenešioti, vėliausios mados, didelio ir vidutinio ūgio. 
Pigu — $ 125.000. Teriautis tel.: GR 1827

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

• D.BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Ave., Ville Lasalle.’ TR 4588.

Jei norite pirkti ar parduoti na 
mus Verdune, kreipkitės pas 

lietuvių draugą.

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

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

Telefonas: ME 8522.

TEL. FA 0209

Joe’s Butchery & Grocery
1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.) 

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITT3.

Visų rūšių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

Gaminame šviežias ir rūkytas lietuviškas dešras.
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.

C.E. DUPRAS
SERVICE REALTIES

4336 VERDUN Ave., VERDUN

Olympia, kuri po gero pasiro
dymo savo antroj divizijoj, įti
kinamai nuvainikavo pirmosios 
divizijos (vytiečių žaistą klasė) 
nugalėtoją 7000 Club 4:1 re
zultatu.

Metro lygoj dalykai pasisu
ko visai nemalonia kryptimi: į 4 
play-off įėjo 2 užsieniečių ko
mandos :lenkų White Eagles ir 
vengrų Hungaria, iš kitos pu
sės 2 kanadiečių klubai Gene
ral Electric ir Earlscourt dėl 
šališko teisėjo sprendimų, išė
jo išaiškės. Už tą žygį veng
rų geriausias žaidėjas John 
Kiss, kuris išvedė komandą, 
buvo suspenduotas visiems se
kantiems metams. Žymiai blo
giau išėjo su lenkų ir legionie- 
čių susitikimu: 35 žaidimo mi
nutėj kanadiečių saugas D. 
Cairns nokauto smūgiu aikštėj 
paguldė lenkų gynėją K. Lato 
chą, kuris be žado nukrito že
mėn. Publika, kurią daugumoj 
sudarė lenkų žiūrovai, tuoj pa- '■ 
sipylė į aikštę padaryti savo 
sprendimą. Karštasis kanadie
tis, pajutęs pavojų, vikriai per 
šoko aikštės tvorą ir automo
biliu paspruko į miestą. Likę 
kanadiečiai, panašiai kaip bu
vusiam anksčiau ukrainiečių są 
myšyje, atsiėmė nelauktą dalį: 
iš jų keturi smarkiai nukentėjo.

Metro lygos vadovai, jų tar
pe lietuvių draugas MacGre- 
gory, jau buvo numojęs ranka 
į, futbolo reikalus, tačiau po 
užsitęsusių pasitarimų reikalas 
taisomas. Temperanmentinga- 
sis kanadietis suspenduotas bū 
simam sezonui, o lenkai turi 
įnešti 200 dol. garantiją savo 

' publikos privaržymui.
Bendras įspūdis lieka, kad 

• svetimšalių sportininkai ir jų 
publika į sportą atsineša per
daug iš patriotinio taško, kur 
pelnytam pralaimėjimui nevisa 
da yra nuosaiki vieta, kada ka 
nadiečių futbolininkai dažnai iš 
sišoka chuliganizmu. Šitie ne
malonūs „sąmyšiai“ daug pri
klauso nuo teisėjų, o dėl jų tin
kamumo toms pareigoms ar 
net sąžiningumo pastoviai iš
kyla pagrįstų abejonių, ap.

KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiųsti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).

SAFE MAISTO SIUNTINIAI EUROPON ! ! !
IR SPECIALŪS KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į VI

SAS VOKIETIJOS ZONAS. Garantuotas be jokių muitų 
nemokamas pristatymas tiesiog į namus iš Hambur

go sandėlio. Reikalaukite mūsų pilno kainoraščio.
SAFE REG’D., 1410 Stanley St., Montreal P. Q.

(Tel. BE 4506)

7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle TR. 7412.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
J. Alcide Blais, 29—4ieme 
Avenue, Ville Lasalle.

TR. 7849.

Gerard Cool 4337 Verdun 
lAve., Verdun. YO 3323.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS!

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141
Atdara kasdien ir sekmadie niais po pamaldų.Tel. YO 0529

DIPLOMUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS
L. ARMALIS

76 Culver St., SIMCOE, Ont.
ATIDARĖ LAIKRODŽIŲ TAISYMO DIRBTUVĘ:

Priimu taisyti visų rūšių laikrodžius. Darbą atlieku 
greit, sąžiningai ir žymiai pigiau.
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SUDBURY. Ont. Laiškai Redakcijai
SUKRUSTI.

SUDBURIU1 REIKTŲ
Sudbury, Ont. Šiuo laiku čia 

gyvena apie 300 lietuvių ir yra 
nemažas skaičius „NL“ skaity
tojų.

Beveik visi čia gyvenantieji 
lietuviai dirba International 
Nickel Co nikelio - vario kasyk 
lose ir liejyklose, visi gaudami 
gerą atlyginimą, iš ko galima 
gerai pragyventi ir dar susitau 
pyti.

Esant čia nemažam skaičiui 
lietuvių, jų tarpe yra ir moky
tų žmonų, su įvairiais patyri
mas. Deja, dėl stokos veiklu
mo bei neturėjimo noro skleis 
ti apšvietos lietuvių tarpe, Sud 
būrio lietuviai leidžia gyveni
mo dienas neprasmingai, ne
gaudami, nematydami jokios 
kultūringos pramogos, paren
gimo. Tiesa, praeitais metais 
ir šių metų pradžioje buvo su
ruoštas Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas, bet nuo to lai 
ko mūsų daugiau niekuo nebe- 
pasireikšta.

Tenka pareikšti padėka lie
tuvių vaikučių šeštadienio mo
kyklos komitetui, kuris šį ru
denį buvo surengęs balių mo
kyklos naudai. Kiti tautiečiai 
nejuda. Nepasiduokime tingi
nio ligai, neleiskime rūdyti mū 
sų įgytiems patyrimams. Be 
ko kita, teikime pagelbą mūsų 
tautiečiams tremtiniams, reika 
lingiems mūsų pagelbos. Taip
gi platinkime ir materialiai pa
remkime tokią demokratišką lie 
tuvių spaudą, kuri mus visus 
lietuvius laiko, lygiais Lietuvos 
piliečiais.

Lapkričio mėn. 5 d. įvyko 
Sudbury Nikelio gamybos dar
bininkų unijos M. M. S. W. 
Local 598 valdybos rinkimai. 
Toje nikelio gamybos industri 
joj dirba 16.000 darbininkų, ku 
rie visi yra minėtos unijos na
riai. Į unijos valdybą tapo iš
rinkti sekantiems metams tie 
patys nariai vadovauti unijai.

Per metus šioje industrijoje 
žuvo per nelaimingus įvykius 
jau 10 darbininkų, o susižeidu
sių skaičius yra kelis sykus di
desnis. Sudburietis.

Pone Redaktoriau!
Aš esu jums dėkingas už 

St. Catherines, Ont. Pavar- siuntinėjamą laikraštį, kurį gau 
dės asmenų aukavusių vasario 
16 gimnazijai: po 2,— dol.: V. 
V. Pavilčiai, Vyšniauskas, Tė
vas Pranciškonas ir J. Navasai 
tis; po 1,50 dol.: K. Galdikas;
po 1,— dol.: Platakienė, Šu
kys, Šajauka, V. Alonderis, K. 
Bukys, Kuraitis, Meškauskas, 
J. Busauskas, Pranys Kalztus, 
P. Daujinas, M. Survila, Gra
bauskienė, Norvaiša, A. Stau
gaitis ir 3 neišskaitomos pavar 
dės; po 0,50 dol.: neįskaitoma 
pavardė, X., J. Norkuškis ir 
Mečys Meiliūnas iš Niagara 
Falls 1 dol.

Viso suaukota vasario 16 
gamnazijai 29 dol., už ką St. 
Catherines B. V-ba širdingai 
dėkoja.

St. Catherines Bendr. V-ba.
VAKARUOSE APSNIGO 

KVIEČIUS
Edmonton, Alta. Šiemet Ka

nadoje žiema atėjo visu mėne
siu anksčiau, negu paprastai, 
kad esti. Todėl ir vakarinė Ka
nada jos buvo užklupta gana 
staigiai ir nelauktai. Ypač jos 
pasiskubinimas nemalonus ūki 
ninkams. Šie nespėjo net sūdo 
roti, šių metų derliaus.

Apskaičiuojama, kad sniegas 
šiemet apsnigo nesuimtų kvie
čių už visą puslionį dolerių. 
Tiesa tie kviečiai visai nedings, 
bet dalis jų tikrai jau suges ir 
teks juos išmesti, o likusius tin
kamus bepasiseks suimti tiktai 
pavasarį, kai nutirp sniegas.

Ūkininkas.
KANADA DUODA INDIJAI 

KVIEČIŲ 10 MIL. DOL.
VERTĖS

Indija gaus iš Kanados pir
mos rūšies kviečių, kurių vertė 
sieks 10.000.000 dol.

Kanada buvo pasiūliusi Indi
jai šiais metais kaipo dovaną 
pernykščių apšalusių kviečių, 
bet Indija buvo pasiryžusi ge
riau palaukti, kol ji gaus pir
mos rūšies.

Kanada susitarė, kad Indija 
tuos pinigus, kurie bus gauti iš 
šito pirkimo, panaudos toli šie 
kiančių projektų finansavimui, 
kad krašto gyvenimo lygis bū
tų vėl pakeltas.

AUKOS VASARIO 16 
GIMNAZIJAI

jai, bet nemažai yra ir nauja
kurių, kurie turi gana gerą pra 
džią, nes jiems tabako farmose 
sekasi, ir jie patenkinti.

Šeštadieniais daug lietuvių 
susirenka į lietuvio laikomą res 
toraną, kur galima smagiau 
praleisti laiką. Sekmadieniais, 
kai yra daugiau laisvo laiko, 
važiuojame vieni--pas antrus 
pažiūrėti, kaip derlius kieno nu 
augo ir kaip darbai sekasi.

Pereitą sekmadienį, lapkri-

nu visai normaliai ir skaitau su 
dideliu įdomumu.

Taip pat dėkoju už jūsų pa
skelbtą pajieškojimą man dar
bo. Tik jūsų dėka, per jūsų 
laikraštį, gavau darbo pas lie
tuvius farmoje. Į jūsų paskel
bimą tuojau gavau pakvietimą, 
ir tuojau nuvykęs pradėjau 
dirbti.

Čia lietuvių farmų yra nema čio 18 dieną, senesniųjų gyven 
žai, užtai ir linkima gyventi. 
Patarčiau naujiems imigran
tams, kurie atvykę į Kanadą 
ir turi metinę sutartį dirbti far 
mose, gali drąsiai vykti į taba 
ko farmas, kur yra daug tau
tiečių, darbas nesunkus ir atly
ginimas visai kitas.

Aš esu darbu patenkintas ir 
dabar palikau jau antriems me
tams. Dabar, turėdamas lais
vo laiko, sumaniau jums para
šyti ir padėkoti už jūsų pagel
bą.

Šioje apylinkėje, apie Rod
ney miestelį, yra apie dvide
šimt penkios lietuvių farmos. 
Visi ūkininkai gerai sugyvena. 
Dauguma yra senieji gyvento-

Estiška kailių prekyba siūlo Tamstoms gražius, aukštos 
kokybės

Jcno LADYGGS 
baldu*•

studijoje
„ARTI S“

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 tiesiog iš 

fabriko sandėlių.

LIETUVIAMS SPECIA
LI NUOLAIDA.

tojų buvo surengtas pobūvis, 
kurin buvo pakviesti ir naujai 
atvykę lietuviai.

Susirinko gana geras būrys 
lietuvių p. Alfonso Nasevičiaus 
bute. Visi buvo pavaišinti ka- 
nadišku alučiu. Dėka pp. Bud- 
reikienei, Kazakevičienei, pp. 
Mačiulytei ir Nasickaitei, susi
rinkusieji buvo pavaišinti pyra 
gaičiais ir lietuvišku sūriu,, ku 
ris ir čia, Kanadoje, nepamirš
tamas.

Pasirodė, kad moterys, išgy
venusios čia dvidešimt metų, 
nepamiršo ir lietuviškų tauti
nių šokių, kuriuos visi su įdo
mumu stebėjo. Po pobūvio, 
padėkoję p. Alfonsui Nasevi- 
grįžome namo. Laikas pra
leistas labai gražiai.

Prie progos siunčiu 2 dol. 
aukų „NL“ namų statybai.

V. Labašauskas.

LIETUVAI*.

Ont........... 1,30

USA ....3,90

USA . . . .4,90

į

Kailinius paltus
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.

J. GRAŽYS

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS

KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

688 ALLARD Ave, Verdun. 
Telefonas HE 5853.

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

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.

3 East Notre Dame St., 
Telefonas MA 1006.

AUKOJO „N.
K. činčius ,

Port Arthur
A. Patamsis,

Great Neck,
P. Vicius,

Chicago, Ill,
A. Bruškevičius, Sudbury 3,75
J. Valaitis, Brooklyn ....5,00
K. L. T. Crow's

Nest Pass Sk.................. 21,40
Visiems mieliems aukoto

jams didelis ir nuoširdus ačiū.
N L.

PAJIEŠKOJIMAI
— Pajieškau kunigą Gela

žių, gyvenusį Vokietijoje, 
Wunsiedel stovykloje. Yra 
svarbus reikalas dėl dokumen
tų. Prašau atsiliepti: Stasė Si- 
manavičienė. Mill Str. 5 East 
Leamington, Ont.

Atkelta iš 2 pusi, 
gyveno ramų laikotarpį ir be 
rūpesčių praturtėjo. Jis trupu 
tį pailsėjo.

Depresijos metu Winnipe- 
gas labai nukentėjo ir jo sun
kumuose atsispindėjo visos va
karinės Kanados biednumas ir 
nelaimė, kurie ypatingai pasi
reiškė nuo 1929 iki 1939 metų 
žemės ūkyje, kaip žemos kai
nos, sausra, daugybė kenkėjų 
ii grūdų ligos.

Bet Winnipegas iš to pasi
mokino. Naujos industrijos bu 
vo sukurtos Winnipege ir jo 
apylinkėje.

Prieš 20 metų Winnipegas 
buvo didžiausias grūdų cent
ras pasaulyje ir jo grūdų apy
varta buvo garsi visur ir tas pa 
darė Winnipegą garsiu mies
tu. Kadangi dar ir šiandien jis 
yra vienas iš pasaulio didžiau
sių grūdų centrų, jo prekyba ir 
industrija išsiplėtė įvairiausiais 
būdais. Jis yra vienas iš di

džiausių drabužių manufaktū
ros centrų Šiaurės Amerikoje 
ir jis turi Britų Commonwe
alth’e didžiausias gyvulių ban
das. Jis gamina, cementą, cuk 
rų, autobusų, lėktuvų, darbi
nių drabužių ir marškinių, bis 
kvitų, konservuotų produktų, 
plieno, benzino, kasyklų ■ maši
nų, elektrinių įrankių, dažų, 
sporto įrankių, geležinkelių 
reikmenų, miltų, maisto šu
nims ir paveikslų rėmų.

Universitetas yra trečias sa
vo didumo atžvilgiu ir aukštos 
kokybės, kaip ir kiti universi
tetai vakaruose. Winnipegas 
yra irgi svarbus mediciniškas 
centras.

Jau nuo ankstyvų dienų bu
vo galima pastebėti, kad Win
nipegas labai mėgsta parkus ir 
medžius. Tai yra turbūt natū
ralinė reakcijai tokiai bendruo 
menei, kuri auga mažai miško 
turinčioje prerijoje. Miestas 
turi keletą gražiausių parkų ir 
gražiai sutvarkytų gatvių Ka
nadoje. Gyventojai labai mėgs 
ta prižiūrėti savo daržus ir di
džiuojasi savo laimėjimais to
je srityje, kas irgi sudaro re
akciją tai labai šaltai žiemai Ka 
nados prerijoje.

Winnipege turbūt kalbama 
daugiausia kalbų Kanadoje, 
nes dešimtys tūkstančių iš jų, 
yra iš centrinės Europos. Ukra- 
niečių ir lenkų įtaka šiame kras 
te yra labai didelė ir tai pasi
reiškia spalvinguose muzikos 
festivaliuose.

PAŽINKIME KANADĄ
Sakoma, kad Winnipegas 

prarado dalį savo svarbumo 
valstybėje, gal dėl naujų cent
rų, kaip Edmonton ir Vancou- 
verio iškilimo. Yra aišku, kad 
Winnipegas per paskutinius 
metus neturėjo tos laimės pra
turtėti, kaip kad turėjo kaip 
kurios kitos Kanados bendruo
menės. Savo pažiūromis Win 
nipegas pasidarė konservaty
vus ir jis nebeskaitomas tuo 
laisvu lygumų miestu, kuriuo 
jis buvo prieš du, tris ar ketu
ris dešimtmečius. Jis turi vis- 
dėlto savo individualumą, ku
ris priduoda Kanados krašto
vaizdžiui tam tikro spalvingu
mo.

GELEŽINKELIUKAS 
ONTARIJOJE

Manoma, kad pasaulio ma
žiausias prekybinis geležinke
lis yra ta linija tarp Huntsville 
ir Lake of Bays, žinoma kaipo 
Portage Railroad. Tas trauki 
nelis važiuoja 1% mylių Lake 
of Bays apylinkėje, Ont. Jis 
turi du garvežius, du atvirus 
vagonus ir vieną degtą. Kėliau 
tojai naudoja vagonus buvusių 
Toronto ir Atlatic City arklių 
traukiamų tramvajų. Geležin
kelis turi savo telefono liniją, 
vandens rezervuarų ir stočių. 
Prieš keletą metų bilietas į abi 
puses kainavo tik 15 centų, da
bar jau 50 centų.
MIRIMŲ SKAIČIUS NUO 

TBC NEPAPRASTAI 
SUMAŽĖJO

Dominion Bureau of Statis
tics neseniai pranešė, kad turi
mais duomenimis 1950 metais 
tuberkuliozinis mirimų skai
čius rodo, tolimesnį mažėjimą,

Visos provincijos, išskyrus 
Prince Edward Island, rodo 
bendrą sumažėjimą. Šitos pro
vincijos mažas gyventojų skai
čius prisideda prie nepastovu
mo ir tikrą vaizdą galima su
daryti, jei pažymėsime, kad 
nuo šitos ligos P. E. L mirė tik 
29 žmonės 1950 metais.

Pasiektas žemumas yra 20 
iš 100.000 žmonių.

Tos trys provincijos, Que
bec, British Columbia ir New 
Brunswick, kurios turėjo di
džiausią mirimų skaičių 1949 
metais, rodo dabar didžiausią 
sumažėjimą. Ontariją dabar 
irgi turi žemiausią mirimų skai 
čių, būtent tiktai 13.

Iš 3.582 mirimų buvo 2.022 
vyriškos giminės. Pavojingiau 
sias moters amžius yra tarp 20 
ir 29 metų, o vyrams nuo 40 
iki 69.

| L. JAU GELIS jį

o Namų remontas ir dažymas. įj
s Tel.: PL 7588; 3805 Arcadie St., Montreal, Que. A

t----------------------------- _-----------------------
) DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISY

i ™ . DfetUUlXlEf. D R|Yfi
į Priėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.
/ Sav. P. Rutkausko Tel.: Zone 8-303; 143—8 Lachine.
/ ———---------- --—---------- .----------------------------

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran
genybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos. 
Krautuvė atidaryta 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 SALON
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

,y

ĮSTEIGTA PR IEŠ 25 METUS

NUSIKRATYKITE TARAKONŲ, BLAKIŲ, PELIŲ 
ŽIURKIŲ, etc.

Rašykite ar skambinkite mums apie šias bėdas.
SUN—X SANITARY SERVICE REG'D.

2423 Notre Dame St. E. Tel. Tel. FR 9148. Montreal.

DOMIMOM AGEKCIES BUREAU
16 Wool worth Bltig.,

PORI AhlIiUR5OKt.9(AMAIJA
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta
mų į Canadą, prašau kreiptis i mūsų įstaigą, kuri jau il
gas laikas kai tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybes cio- 
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS

IMPERIAL ALTO COLLISSION
G KERAITIS,

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

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

LIETUVIŠKA

BALDU KRAUTUVĖ
IR DIRBTUVĖ

PARDUODAME GATAVUS, PRIIMAME 
UŽSAKYMUS IR PATAISYMUS.

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO 
899 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL. LO 1438. 
SAV. J. KAMICMAITIS. PATARIMAI VELTUI.
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KLT MONTREALIO SKYRIAUS VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS.
čiantieji maloniai kviečiami da 
lyvauti.

Montrealio MLBD-jos V-ba.
KALĖDŲ SENELIS 

MONTREALYJE
Paskutinį sekmadienį prieš 

N. Metus, gurodžio mėn. 30 d., 
16,30 vai. Aušros Vartų para
pijos salėje rengiama graibi 
eglutė Montrealio lietuvių vai 
kučiams, kuri kartu bus maloni 
pramoga ir suaugusiems.

Įdomioje programoje numa
toma šeštadieninės lietuvių mo 
kyklos mokinių įvairūs pasi
rodymai, Kalėdų senelis ir kt. 
Po programos įvyks šokiai, gro 
įant „Meliodijos“ orkestrui.

Šiais metais eglutę norima su 
ruošti taip, kad ji kaip galima 
daugiau suteiktų džiaugsmo 
mūsų mažiesiems. Tuo tikslu 
teks pravesti eglutėje dalyvau- 

paskutinis šiais metais, šaukia- j^čiy vaikučių ręgistraciją. 
mas gruodžio mėn. 14 d., penk ™ ' 
tadienį, „Nepriklausomos Lie
tuvos“ redakcijoj. Pradžia 8 
vai. vakaro. Dienotvarkėj gAu- 
su skubių ir aktualių klausimų, 
kaip K. T. rinkti taisyklių pa
pildymas, Finansinė apyskaita 
ir kiti klausimai, susiję su pa
siruošimu paskutiniam LOKo 
darbo etapui — rinkimų prave 
dimui. Pranešėjus prašome pa 
siruošti, narius visus dalyvauti.

Prezidiumas.
ATVYKS GEN. KONSULAS 

J. BUDRYS
Jau gautas sutikimas iš Lie

tuvos generalinio konsulo Ame 
rikoje p. Jono Budrio, kuris su
tiko atvykti į Montrealį daly
vauti Klaipėdos krašto susijun
gimo su Did. Lietuva sukaktu
ves sausio 13 dieną. Sukaktu
vėse p. Budrys padarys įdomų 
pranešimą, nes jis buvo Klai
pėdos sukilimo vadas ir vedė ko 
vas su prancūzų įgula. 
MAŽOSIOS LIETUVOS BI
ČIULIŲ D-JOS ARBATĖLĖ 
ruošiama š. m. gruodžio mėn. 
8 d. (šeštadienį) 19 vai. 30 m. 
Tarptautinės YMCos patalpo
se, 5550 Park Ave. Montrealy 
je. Programoje numatyta pa
skaitėlė ir diskusijos dabartine 
mis politinėmis aktualijomis. 
Arbatėlės tikslas arčiau susipa 
žinti nariams su nariais.

Visi nariai — narės ir prijau

Įvyks gruodžio 9 d., 3 vai. 
pp. Šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje.

Susirinkimo dienotvarkė: 
1. Susirinkimo atidarymas. 2. 
Prezidiumo rinkimai. 3. Praei
to susirinkimo protokolas. 4. 
Gaunamųjų raštų skaitymas. 
5. Apyskaita. 6. Skyriaus veik 
la. 7 Klausimai ir sumanymai. 
8. Diskusijos. 9. Susirinkimo 
uždarymas.

3-čią valandą nesusirinkus 
kvorumui, po valandos — 4 
vai. pp. — tą pačią dieną ir to
je pat vietoje įvyks susirinki
mas nežiūrint susirinkimo da
lyvių skaičiaus.

KLT Montrealio skyriaus na 
riai maloniai prašomi skaitliu 
gai dalyvauti. /
KLT Montrealio sk. Valdyba.

KLB—LOKO POSĖDIS,

DĖMESIO TORONTIEČIAMS!
TORONTO LIETUVIŲ MENO MĖGĖJŲ GRUPĖ 
gruodžio mėn. 16 dieną, sekmadienį, 3 vai. p. p. 62 Cla 
remount Str., Lenkų salėje stato

A. RŪKO S-kių VEIKSMŲ KOMEDIJĄ

SLIDUS PUSMILIJON1S
Prašome iš anksto įsigyti bilietus, kurie bus pardavinė
jami sekmadieniais po 11 vai. pamaldų parapijos sa
lėje, nes sekmadienį bilietų pardavimas yra varžomas.

Grupės Valdyba.

PASKAITA IR KINO.
Gruodžio mėn. 16 d. (sek- Taikos ir Karo kryžkelėje“, 

madienį) 4 vai. pp. United Ste 
elworkers of America Hall — 
King William ir Wentworth 
g-vių kampas — Hamiltonie- 
čiai socialdemokratai rengia 
paskaitą ir kiną.

Programoje: 1. Dr. Pr. An- 
cevičiaus paskaita: „Pasaulis

a) kultūrinis, b)

kava.
visus tautiečius

2. Filmai:
informacinis,

3. Bendra
Kviečiame

dalyvauti ir jaukioje nuotaiko
je praleisti sekmadienio popie
tę.

Socialdemokratų valdyba.

REIKALINGAS Foto Studi
jai lietuvis atstovas, 

kontaktui palaikyti su Montre 
alio lietuviais bei lietuvių or
ganizacijomis. Pageidaujamas 
jaunas vyras, kalbantis angliš
kai, kuris sugebėtų atstovauti 
studiją lietuvių tarpe ir padėtų 
prie nuotraukų darymo. Gera 
proga išmokti fotografo amato. 
Kelių valandų darbas vakarais. 
Kreiptis raštiškai, pažymint am 

žiu ir kurias kalbas moka.
1550 Mackay St., Studio 4, 

Montreal.
VAIKUČIAI

nuo 1% iki 6 metų priimami 
auklėjimui. Susitarti telefonu 
TA 0519. Ema Voirogs.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

gražioje vietoje, 1666 Spring
land Ave, Ville Emard, vyrui 
ar mergaitei, leidžiama naudo
tis virtuve; 5 dol. už savaitę. 
Skambinti: HE 5294.

IŠNUOMOJAMAS
3 kambarių butas.

142 — 7 Ave, Ville Lasalle.
LIETUVIS BATSIUVYS.

Plačiau apie tai ir apie pačią 
programą bus paskelbta vėliau. 
Dabar tiktai prašome tėvus pa
siruošti ir minėtą dieną rezer
vuoti savo mažųjų šventei.

Mokyklos Tėvų Komitetas.
MONTREALIO MIESTO 

DARBININKAI
Dvejus metus negavę jokių 

darbo atlyginimų pakėlimo, o 
pragyvenimui per tą laiką žy
miai pakilus, Montrealio mies
to darbininkai, kurių yra apie 
4.000, derėdamiesi vėl dėl su
tarties atnaujinimo dvejiems 
metams, reikalauja pakelti atly 
ginimą 53 centais už darbo va
landą.

Tekstilės fabrikų darbinin
kai, su kuriais fabrikų vadovy
bė nenori skaitytis, reikalavi
mus žada pareikšti kolektyviai 
— visų tekstilės fabrikų drau
ge. Tekstilininkai, kaip ir siu
vėjai, Kanadoje priklauso prie 
JAV tos branžos darbininkų 
unijų.

SUSILAUKĖ SŪNAUS
Pp. Černių šeima susilaukė 

sūnaus, kuris, kaip ir motina, 
sveikas ir linksmas ruošiasi pa 
pildyti montrealiečių eiles.

NAUJI KANADIEČIAI — 
MONTREALIEČIAI

Lapkričio 29 dieną atvyko iš 
Anglijos ir apsigyveno pas pp. 
Šulmistrus, Ville Lasalle: 
Dikaitis Pranas, 
Dikaitienė Valentina, 
Dikaitis Valdas, 
Dikaitis Edmundas, 
Dikaitytė Irena, 
Dikaitis Vytautas.

Gruodžio 1 dieną atvyko ir 
Montrealy apsigyveno: 
Kaliukevičius Adomas, 
Kaliukevičienė Irena, 
Tivaris Kostas, 
Tivarienė Salomėja, 
Tivarytė Jadvyga.

LANKĖSI IŠ AMERIKOS
Praėjusį sekmadienį, gruo

džio 2 d., Montrealy lankėsi iš 
New Yorko p. J. Marks su drau 
gaiš, kuris nuolat dainuoja per 
Amerikos radiją.

SPORTININKŲ ŽINIAI.
Gruodžio 9 d., Aušros Vartų 

parapijos salėje, po pamaldų, 
šaukiamas „Tauro“ sporto klu 
bo stalo teniso ir šachmatinin
kų sekcijų susirinkimas. Sek
cijų sportininkams susirinkime 
dalyvavimas būtinas, o jtrepri- 
klansantieji klubui, susirinki
mo metu galės įstoti 
narius.
„Tauro“ Sporto klubo 
NUVEŽĖ KANADOS

ČIUS Į LONDONĄ
Mūsų tautietis p. Natas Balt 

lukonis vėl įstojo laivynan ir 
pirmuoju transportu nuvežė di 

‘ delį Kanados kviečių krovinį į 
DB Londoną.

į klubo

Val-ba.
KVIE-

Pataisymai ir užsakymai. 
4666 Park Ave, Montreal, 

Telefonas: DO 0357. 
IŠNUOMOJAMAS 

KAMBARYS
vienam arba dviem asmenim 

(ar vedusių porai).
3767 Hochelaga, netoli Pie IX 
Blvd. Tel. TU 8063.

MIESTO CENTRE 
išnuomojamas dvigubas kam
barys, tinkąs vedusių porai, 
dviem vyrams arba mergai
tėms. Ir nuo gruodžio 1 die
nos bus laisvi dar trys kamba
riai ir virtuvė. Visi kambariai 

su baldais. Teirautis 
tel.: BE 4082.

VISUOTINIS KANADOS LIETUVIŲ TARYBOS TORON 
SUSIRINKIMAS
svetimiems. Lietuvių namai 
bus visiems prieinami ir bus 
kultūros centras.

L. Tamašauskas išryškino, 
kad TL Namai duotų pelno.

Dėl stokos patalpų paraližuo 
jamas visas Toronto Lietuvių 
veikimas.

Salę išmokėsime, įdėti pini
gai į šėrus duos pelno. Viskas 
liks sau, ar šoksi ar gersi, ar 
skaitysi.

Preleg. architektas Alg. Šal 
kauskis — iškarto reikėtų pra
dėti nuo salės, mokyklos, nak
vynės patalpų, sporto salės, vė 
liau galima būtų pristatyti. 
Su 100.000 dol. galima pradė
ti. TLN turėtų atvaizduoti mū 
sų kultūros lygį. TLNF v-bos

veiklos eigą.
Susįrinkimo dalyviai akty

viai dalyvavo diskusijose ir iš
pirko šėrų už 1.350 dol.

Viso jau išplatinta už 7.850 
dol.

Namų Fondo valdyba atida
rė kapitalo verbavimo punktą 
„Baltic“ restorane: sav. Jony
nas, 889 Dundas, tel. PL 7060.
TORONTE GYVENTOJŲ 

PADAUGĖJO
per 10 metų apie 100.000, to
dėl dabar statistika rodo 1.108. 
532 asmenis. Tuo tarpu Mont 
realio vien centre, be Verduno, 
Ville Lasallle, Lashines ir kitų 
su miestu suaugusių priemies
čių, yra 1.370.044 asmens.

„VERSLO“ SĄJUNGA 
gruodžio 16 d. 4 vai. ruošia 404 
Bathurst Str. paskaitą tema: 
namų prekyba. Skaitys p. V. 
Meilus. Po paskaitos paklausi 
mai ir diskusijos šiuo daug kam 
rūpimu klausimu. Valdyba.

ARTISTO NELAIMĖ
Qp. sol. Kostas Orantas jau 

keli mėnesiai kai serga kojų 
trombozų. Stovėdamas dirbti 
negali, o sėdimo darbo sunku 
gauti, — todėl jo padėtis labai 
sunki.

DĖL GEN. RAŠTIKIO 
SŪNAUS

apie kurį rašė „Liaudies Bal
sas“, p. V. Venckus prašo pra 
nešti, kad jis pasivadinęs ne

TO SKYRIAUS
Gruodžio mėn. 8 d., 16 vai. 

3 Omin. (4 vai. 30 min. po pie
tų) United Church patalpose 
(Bathurst - Lennox g-vių kam
pas) šaukiamas visuotinis Ka
nados Lietuvių Tarybos Toron
to skyriaus susirinkimas.

Susirinkimui numatyta 
dienotvarkė:

I Valdybos ir rev. kom-jos 
pranešimas;

I Valdybos ir rev. komisijos 
rinkimai;

I Einamieji reikalai.
Kanados Lietuvių Tarybos 
Toronto skyriaus valdyba.
ĮSPŪDINGAS TORONTO 
LIETUVIŲ VISUOMENĖS 

SUSIRINKIMAS.
Toronto Lietuvių Namų Fon pirm. J. Strazdas nupasakojo 

do Valdybos šauktas Toronto 
lietuvių visuomenės susirinki
mas gruodžio 2 d. buvo didžiai 
sėkmingas. Posėdį atidarė 
TLNF valdybos p-kas J. Straz 
das.

Prezidiumą sudarė J. Joku- 
bynas, ir inž. Lėlys. Pirmuoju 
pasiakė min. gen. konsulas V. 
Gylys. Jis kvietė visus Toron
to lietuvius prisidėti prie šio 
gražaus darbo.

Su bažnyčios sale neišsiver
sime, Toronte Lietuvių Na
mai būtinai reikalingi, čia dvie
jų nuomonių negali būti. Šie 
namai, kuriuos mes pastatysi
me šėrų pagrindu bus tikrai 
mūsų. Tai labai svarbus mo
mentas, Kiekvienas turės bal
są, savo nuomonę. Šis reikalas 
būtinas, kitos išeities nėra. Tai 
atlikime savo pareigą kiekvie
nas Toronto lietuvis. Baigda
mas p. konsulas įteikė čekį.

LOK pir-kas p. J. Simana
vičius pažymėjo, kad Toronto 
lietuviai per metus išmoka ma
žiausia 5.000 — 6.000 už sales 
t M '...~M --------M -------

giau kaip 500 asmenų. Nelai
mė, kad neturime tinkamų pa
talpų, kuriose galėtų siitilpti 
visi norintieji dalyvauti.

LIETUVIŲ PARAPIJOSE.
Nuo gruodžio 2 dienos prasi

dėjo adventai. Gruodžio 8 d. 
Nekalto Prasidėjimo atlaidai; 
AV parapijos bažnyčioje pa- gen. Raštikio sūnum, bet savo 
maldos bus 8 ir 10 vai. ryto. 
Šventųjų metų užbaigimo bend 
ra eisena organizuajama, ir i 
rintieji dalyvauti užsirašo 
kun. A. Vilkaitį.

A. A. GENOVAITĖ 
SAMUOLIENĖ.

i Po ilgos ir sunkios ligos 
■ goninėje, lapkričio 28 d- mirė 
: a. a. Genovaitė Somuolienė, 
i prieš kelis metus atvykusi Ka
• nadon tremtinė.
> Šeštadienį, gruodžio 1 d. po
• gedulingų pamaldų A. V. pa

rapijos bažnyčioje, palaidota 
Montrealio kapinėse.
Pamaldas laikė A. V. parapi
jos klebonas Tėvas J. Kubilius,

i)

2)

3)

MONTREALIO LIETUVIŲ
Naujai organizuojamojo 

Montrealio lietuvių choro re
peticija skelbiama, šį penktadie 
nį, lapkričio 30 dieną, 8 vai. va
karo Skautų būklo patalpose— 
3703 Debullion St., netoli nuo 
šios 
Avė. 
Lawrence tramvajum, West- 
monto autobusu ir kt. Plates
nių informacijų duoda P. Jau- 
gelis telefonu H O 4714. Ma
loniai kveičiami nauji choris
tai ir choristės. Nurodytoj vie 
toj ir laiku bus repeticijos kas 
savaitė.

LANKĖSI MONTREALY
iš Tillsonburgo p. Liutkevičie- 
nė, kuri buvo atvykusi į Mik
nos laidotuves. Po to ji, lydi
ma p. Miknienės ir p. Taut
kaus, lankė jaunystės draugus 
ir kitus pažįstamus. Ilgiau vie
šėjo pas pp. Juknelius Park 
Extention. Pp. Jukneliai sve
čius gražiai pagerbė.

KUNIGŲ AUKA „TŽ”.
Metinės konferncijos proga 

Montrealy, Kanados lietuviai 
kunigai „Tėviškės Žiburiams“ 
aukojo: po 20 dolerių — kun. 
P. Ažubalis ir dr. J. Tadaraus- 
kas, po 10 dol. — prel. Balko
nas, kun. Stankūnas, kun. Vil
kaitis, kun. Riekus, kun. Barta 
sius, kun. Kubilius, po 5 dol.— 
kun. Sabas, kun. Kulbis, kun. 
Gutauskas ir Tėv. Pranciško
nai, kun. Kemėšis — 2 dol.
GRAŽIOS 20 METŲ VEDY

BINĖS SUKAKTUVĖS
Gruodžio 1 d. Verdune pp. 

Milakmų bute buvo suruošta 
dvidešimt metų vedybinio gy
venimo susilaukusiems villasa- 
liečiams pp. Liudvikai ir Povi
lui Palubinskams. Iniciatorių 
— p. Bitnerienės, p. Staškevi
čiaus ir p. Kirkuvienės — rū
pesčiu ir triūsu buvo paruoštas 
labai gražus subuvimas, kuria
me sukaktuvininkus pagerbti 
susirinko per 40 dalyvių. P. 
Staškevičius, p. Palubinskienės 
giminaitis, nušvietė jų gyveni
mą, darbus ir rūpe/tį tremti
niais, kuriuos pp. Palubinskai 
visomis išgalėmis rėmė, o J. 
Kardelis sveikino kaip sąmonin 
gus lietuvius ir „NL“ bendra
darbius, o taipgi visų staigme
nos dalyvių vardu.

Pp. Palubinskai, pasirodė, 
tikrai užklupti staigmenos ir 
dėkojo už tikrai bičiulišką jų jos pranešimai 
pagerbimą ir dovanas, kurias 
dovanojo staigmenos dalyviai, LAS Montrealio ski Valdyba, 
arba atsiuntė iš kitur. Dailinin ~ ' 
kai A. A. Tamošaičiai pasveiki- me pranešime pasakė LAS 
no gražiu adresu, kiti telegra- Montrealio skyr. valdyba, yra 
momis: Pp. Palubinškai dėko- gryna tiesa. Keista, žinoma 
jo šeimininkėms ir šeiminin- kalbėti apie konkurenciją, kai 
kams už gražų subuvimo pa- prie 8.000 tautiečių, abiejose 
ruošimą. vietose begalės sutilpti nedau-

susikryžiavimo su Pine 
Privažiuoti galima St.

ši

CHORO REPETICIJA
Subuvimas baigtas šokiais, 

kuriems gražiai grojo smuiku 
p. Kažukauskas ir akordeonu 
p. Kirkus;

OPERAVO LIETUVIUS
Šiomis dienomis Andriui 

Vaišniui, apie 47 metų vyrui, 
žydų ligoninėje amputuota vie 
na koja nuo kelio.

Šiomis dienomis p. Petronė 
Norkeliūnienė taip pat turėjo 
operaciją, kuri gerai p«gėjo ir 
ligonė jau taisosi.

Pramoninkas p. J. Šarkis me 
džioklėje buvo susižeidęs akį, 
bet jau spėjo pasitaisyti.

Vilasalietis p. Deksnys dvi sa 
vaites išgulėjo lovoje, bet jau 
pasitaisė.

Jurgis Knystautas taip pat 
kelias dienas išgulėjo lovoje, 
bet jau spėjo pasveikti ir išėjo 
j darbą.

Tebeserga dar p. Bakanavi- 
čienė, p. Girdauskienė, M. Jo
nikienė, K. Juodelienė, ir dau
giau tautiečių, kuriuos staiga 
atėjusi žiema susargdino slogo
mis - šalčiais.
DĖL MONTREALYJE RUO 
ŠIAMŲ DVIEJOSE VIETO

SE NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMO.

Nevienam galbūt yra neaiš
ku, kodėl Montrealio lietuvių 
yra ruošiama dviejose vietose 
didesni Naujųjų Metų sutiki
mai.

Kaikurie persistengę karš
tuoliai, net iš anksto nieko ne
žinodami, laikraščiuose pradėjo 
rašinėti visai nerimtus ir nedis
kutuotinus straipsnius, noreda 
mi „kaž kam pasitarnauti”, ir 
visai nežinodami, kad tarp abie 
jų ruošančių organizacijų iš 
anksto tuo reikalu buvo susi
tarta. Ir jų nevykusiais straips 
niais įneštas „meškos patarna
vimas“ bus nepasisekęs.

Pačių straipsnių, dėl jų ne
rimtumo ir netikslingumo neci
tuosime, tik turime pareikšti, 
kad Naujųjų Metų sutikimas S. J., o į kapines palydėjo ir 
dviejose vietose yra ruošiamas prie kapo atsisveikinimo žodį 
todėl, kad vienoje vietoje sun
ku sutalpinti visus norinčius 
dalyvauti. Jokios konkurenci
jos čia nenumatoma ir nenori
ma. • i

Mes įsitikinome ir esame tik 
ri ateity, kad tame pat laikraš 
tyje buvo ir dar bus lygiagre
čiai vienos ir kitos organizaci- 

bei skelbimai

no-
pes

li-

tuo reikalu.

Red. prierašas: Tai, ką šia-

tarė kun. A. Vilkaitis. A. V. 
Parapijos Choro vardu, jaut
riais žodžiais atsisveikino mo
kytojas A. Ališauskas. Velio
nė buvo aktyvi šio choro narė. 
Vienentelė iš velionės artimų
jų prie kapo buvo sesuo, atvy
kusi iš Detroito.

A. V. choro iniciatyva šiuo 
metu yra renkamos aukos, lai
dotuvių įstaigai susidariusioms 
išlaidoms padengti, kurių bu
vo 188 dol.

Tebūnie jai lengva šio krašto 
žemelė.

pseudonimu — Raškaičiu; tik
tai bolševikų laikraštis jį ty
čia pavadino Raštikio sūnum, 
ir Raškaitis tapo Raštikiu. Bet 
tai esanti bolševikų provokaci
ja-

NEDARBAS PLEČIASI
Toronte nedarbas šiemet pra 

dėjo reikštis ankstyvą rudenį. 
Tas nemalonus reiškinys dalį 
ir lietuvių išstūmė į miškus. 
Bet juo arčiau prie didžiųjų 
žiemos švenčių, tuo nedarbas 
daugiau plečiasi. Dabar bedar 
bių jau oficialiomis žiniomis 
esą apie 20.000, bet labai gali
mas dalykas, kad jų yra dar 
daugiau.

MUZIKAS 
’INSTRUMENTALISTAS

J. Pažemis ir žmona Birutė, 
lapkričio mėn. 26 d. Western 
Hospitaly susilaukė sūnelio. 
Motina ir vaikai sveiki. Lin
kime laimės!

INŽINIERIŲ
IR ARCHITEKTŲ

Toronto skyriaus susirinkimas 
paskirtas šį penktadienį, gruo
džio 7 d. 8 vai. vakaro parapi
jos salėje, Dundas St. W. 941. 
Dienotvarkėje: spaudos, centro 
ir TLNF klausimai ir sumany 
mai.

MONTREALIEČIŲ DĖMESIUI!

FOTO STUDIJA OSKARS G. ASMENIS
1248 Mackay St., Montreal. Tel. WE 5543.

PRADĖJO VEIKTI NUO Š. M. GRUODŽIO 1 DIENOS.
Fotografuojame parengimuose, vestuvėse ir kitudse atvejuose, ir pagal pareikalavimą 

Tamstų namuose. Portretų nuotraukos daromos studijoje.
Pasų bei liudijimų nuot raukos. Aukštos kokybės darbas.
Miesto centre — netoli St. Catharine ir Guy gatvių kampo.
Kalbame angliškai, prancūziškai, latviškai, vokiškai, rusiškai.

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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