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Pasaulinė įvykių savaitė
Didžiausia praeitos savaitės bas ir siūlo tūlas nuolaidas, 

pasaulinio masto naujiena, ko Vakarai, matydami didei 
taikingumą“, patys 

ruošiasi tą „taiką“ pakonku- 
ruoti, todėl JAV per pusant- jo lietuvių tautos vardu rusiš- 
rų metų Europai pasižadėjo su kai. 
teikti apie 1.500 naujų spraus- 
miniii lėktuvų, Atlanto pakto 
rėmuose. O Jugoslavijai Ame
rika, Anglija ir Prancūzija su
tarė duoti 99 milionus dolerių 
paskolos, kad ji galėtų pakilti 
ekonomiškai ir kariškai.

KOVA SU VALSTYBĖS 
PRIEŠAIS

Prancūzijoje darosi vis rimtės 
nė. Policija patikrino 17 mies 
tų komunistų centrus ir juose 
rado inkriminuojančios medžią 
gos. Vien Paryžiuje suimta 10 
komunistų vadų, dėl kurių kra 
tos metu rasta jų kaltę pries 
tautą ir valstybę įrodančios 
medžiagos.

Kas dar įdomu pažymėti, tai 
tas faktas, kad 
SNIEČKUS APIE LIETUVĄ 
Maskvos kompartijos susirin
kime nieko nekalbėjo, lyg Lie
tuvos iš viso nebūtų. Jam, ma 
tyt, baisus ir Lietuvos vardas. 
Tokie komunistų rūpesčiai 
„tautinėmis respublikomis...“ 

KANADOS UŽS. REIK.
MIN. PEARSON 

spalio 14 d. prasidėjusiuose 
New Yorke JTO pilnaties po
sėdžiuose išrinktas pirminin
ku. Pirmu klausimu svarsto
mas Korėjos karo ir taikos klau 
simas.

— Stalinas „Bolševike“ pa
rašė, kad Rusija nebijo užpuo 
limo, o Amerika ir bijosianti 
jos pulti. Kam tada, maskvi- 
nė „taikos“ komedija?

— Bulgarijos komunistai 
nuteisė mirti vyskupą E. Ba- 
silkovą ir kunigus Šiškovą, 
Jankovą ir Didžovą.

— Trygve Lie siūlo JTO 
sudaryti 60.000 JTO gvardiją, 
kuri saugotų tarptautinę taiką.

— Kinų partizanai atkovo
jo iš komunistų Nanpengo ir 
Chumpeno salas.

— Į trejų metų „rytinės Vo 
Visi rėkė prieš Ameri- kietijos“ sukaktuves atvyko iš 

Net ir Sniečkaus katinas Maskvos Augšč. Tarybos 
pakėlė savo kanopą prieš Ame pirm. Švemikas su delegacija, 
rikos Liūtą. . . (Eisenhoweriui iš Varšuvos Cyrankevič. 
jis siūlo „neloti. . ”) Už tai iš 
savo duondavių susilaukė įver 
tinimo — išrinktas į Maskvos 
centro sekretorius.

Sovietai kiekvieną dieną įro 
do savo „taikingumą *. Sovie 
tų naikintuvas oro koridoriuje 
į Berlyną apšaudė Amerikos 
lėktuvą, kuris gabeno ligo
nius. Kitas sovietų lėktuvas 
nušovė Amerikos lėktuvą Ra
miajame vandenyne, ties Kuri 
lų salomis, kurios prieš karą 
priklausė Japonijai, o po karo 
buvo pasigrobtos Rusijos. To 
kia rusų rėkiamoji taika.

KORĖJOJE DERYBOS 
NUTRUKO.

Vyksta dideli mūšiai, 
šas per savaitę neteko 
karių. Kinai puola, bet 
šami. Yra vietų, kurios 
vaitę bent 20 kartų ėjo iš ran
kų į rankas. Kinija į frontą at 
vežė daug kinų.

Tuo tarpu JTO jėgos pla
nuoja atsitraaukti ir fronte pa 
likti vien pietų korėjiečius, tik 
tai jų pagalbai palikti daugiau 
lėktuvų.

IRANE PLANUOTAS 
SUKILIMAS.

Taip skelbia oficialūs šalti
niai pridėdami, kad kažkurį 
ten svetima valstybė tam suki- įstaigos, bent paskirais pakie- 
limui talkinusi. Suimti keli tais stengiasi jų vargą mažin- 
asmenys su gen. Fazolach Za- ti. Šią' pagalbą jie labai verti- 
hedi pryšaky. Tuo tarpu Mos na ir iš BALF’as gauna daug 
sadegh pasiūlė anglams dery- padėkos laiškų.

ne sensacija, yra ne politinė, Maskvos 
bet

MEDICINOS NAUJIENA.
Vašingtono universiteto pro 

fesoriai padarė nepaprastą šir
dies operaciją: perpjovė širdį, 
išėmė sugedusius vožtuvus 
(klapanus) ir įdėjo naujus. 
Per 5 dienas ligonis išėjo iš 
ligoninės sveikas. Tokios ope 
racijos ligšiol dar niekas nebu 
vo padaręs. Tai yra be galo 
didelės svarbos operacija.

Politikai gi tuo pat metu ban 
dė daryti daugelį politinių ope 
racijų. Deja, daugumas jų bu
vo nesėkmingos. Viena, gal, 
iš nesėkmingiausių operacijų, 
tai
E1SENHOVER1O — TAF

TO OPERACIJA
Eisenhoveris, priėmęs Taf

to programą, pradėjo skelbti 
Amerikos izoliacionizmą, pa
remtą Monroe doktrina (Ame
rika — Amerikai ir nieko dau 
giau nenorime žinoti). Skel
bęs pasaulio vienybę prieš so
vietinę agresiją, Eisenhoveris 
jau kalba apie tai, kad Ameri
kai nereikėję kištis nei į abu 
Pasaulinius karus, nei į Korė
jos karą ir panašiai. Ryšium 
su šitais pareiškimais, demo
kratai ir sako, kad respubliko
nai nežino, ko nori. Vienąkart 
jie siūlo pulti Kiniją, kitąkart, 
kad iš viso nereikia kištis į ki
tų kraštų, t. y. — pasaulinę po 
litiką. Šiame ir kituose punk
tuose demokratai ir muša res
publikonus. Nenuostabu, kad 
prieš Eisenhower} sukilo ir jo 
vadovauto universiteto stu
dentai, kaltiną savo b. prezi
dentą nesilaikymu principų.

Už tai labai gerai žino, ko 
nori sovietai. Jie

RUOŠIASI KARUI, 
bet išsijuosę nori įtikinti nesą 
moningus žmones, kad jie no
ri taikos, ir kaltina Ameriką, 
kad ši norinti karo. Atseit, 
„patys muša ir patys rėkia“. 
Šituo šūkiu vyko komunistų 
partijos suvažiavimas Mask
voje, 
ką.

Prie- 
10.000 
atmu- 
per sa

VILNIAUS RADIJĄ KLAUSANT
SUVAŽIAVO PETROVAI, ANUŠK1NAI IR POMERANCOVA1.

Kelmė. P. Cvirkos ž. ūk. ar
telės trakt. Pr. Zablockis liną- 
rove nurovė 8 ha linų. Brig. 
Černicko brigada valė nuo Ii- sada noriu pranešti ką nors ge 
narovės ratų purvą.

Auksiniai dantys iš už Atlanto
— blogi.

Eilinį savaitės naujienų re
portažą 10. 5. Vilniaus radijas 
pavadino „Po Lenino-Stalino 
Vėliava“.

Pirmuoju pasigūžti po vėlia 
va atlindo T. Tilvytis ir, šutei 
Kęs antrojo partijos sūnaus ti
tulą (vadinas, man jis ne tė
vas), pradėjo šaukti, kad jis 
išvydęs iš anapus Atlanto 
smailius, auksinius dantis, ty
kojančius jį praryti. Jį nu
traukė diktorės deklamacijos 
apie auksinę Maskvą, spindin
čias rubino žvaigždes.

Krakės vejasi Maskvą.
Kad kalbos apie auksą 

melas, iš radijofono prabilo 
Dotnuvos r. „Aušros“ kolcho
zo pirm, pavaduot. Kondratas 
su kolchozo centre — Krakėse 
sept. mokykla, ligonine, ambu 
latorija, vaistine vaistų, ketu
riomis tuščiomis krautuvėmis, 
trim galvijų tvartais, pieninė su 
ledaine, šešiais klubais ir „is
torijų“ skaitykla. Penkmečio 
gale, sako, statysim stadijoną, 
elektrinę ir „labai gerai gyven 
sim.“

Part, org-jų sekretorius Iz. 
Juzikas penkmečio gale duos 
kolchozui 2 mil. rublių pajamų. 
Radijas dėl šio jau 
kolchozą vadina 
lioniečius“.

Koichozininkas 
nauskas Krakių 
jau 50 m., bet taip, kaip dabar, tai organizacijai, sudarytų vie- 
buožių laikais gyventi niekas ną ir vienu vardu, orgamzac.- 
nedrįso ir daugis jauni badu iš ją, bet nesiskaldytų, nes tas 
mirę. Jo šeima, gyrėsi jis, šie skaidymasis, šiaip ar taip šaky 
met atliko 800 darbadienių, it 
už tai gaus 2.400 kg grūdų.

Ir prez. Matulis Ameriką 
pažįsta.

Krakių kalbėtojus nustūmė 
mokslų akademijos prez. Ma
tulis. 
3—4 
ar ko panašaus mokosi kiekvie 
nas), ‘ - - — -
Markso, Lenino ir Stalino kny 
gų, pernai skaityta 55.000 pa
skaitų, jų klausėsi 2 mil. žmo
nių. Ar nors vienas paskaito
se girdėtą prisimena?

Matulis puolė „buržujus“ 
už praeities „griekus“. Šian
dien, esą veikianti M. Akade
mija su 12 institutų, eilės ban 
dymo stočių, pasiekusių „konk 
rečių laimėjimų”. 1938 m. 
įsteigtas lituanistikos institu
tas, esą, visa tempęs ant fa
šistų kurpalio ir falsifikavęs 
Lietuvos istoriją. Šiandien kas 
kita: lietuvių kalba ir istorija 
stovi ant Stalino metodologi
jos „tvirtų pagrindų“. „Pa
gauti didžiojo kūrybos pato
so“, mokslas siekiąs greičiau 
įgyvendinti komunizmą, kai 
Amerikoj tuo pačiu" metu 
„mokslas pajungiamas savo go 
dingiems interesams ir žmonių 
žudymui“.

Vilniuj 9. 23. — 25. Įvyku
siame LKP(b) 7-rne suvažia
vime 70 proc. delegatų kalbė-

noro juos visus pa- 
suvaikyti. Nieko 
jei tartųsi pavolgy

Nėra 
vardėmis 
prieš juos, 
savais įeikalais, bet kai išgirs
ti Petrašiūnų elektros stoties 
dir. Pamerancov barnius, Klai 
pėdos uosto virš. Pomin pagy
ras, žern. ūkio „ministerio“ 
pavad. Kolcov rūpesčius trąšo 
mis, „respublikos“ valstybinu 
plano pirmininką Petrov didi 
nant naujam penkmečiui dvi 
gubas pajamas, — prieš aki 
atsiveria imperialistinis savo t> 
riniu ir caristinis savo išvaizd 
rusiškas okupantas.

Į partijos viršūnes, proper 
cingai delegatų sudėčiai, iš 
rinkti rusai. Iš buvusių lietu
vių išrinkti Augustinaitis, Ba 
naitis, Bartašiūnas, Kareckas 
Filipavičius, Naujelis, Palec 
kis, Preikšas, Sniečkus, Šu 
mauskas, Venclova.

Į rev. komisiją išrinkti: Gcr 
ševa, Pisarev, Gedvilą, Niun 
ka, Raguotis ir dar eilė rusu.

Partijos I-ju sekretorium 
Sniečkus, Il-ju — Aranov 
kaip pirmojo vadas.

Delegatais į 19-jį komparti
jos suvažiavimą Maskvoj si 
sprendžiamojo balso teise vien 
balsiai išrinkti Stalin, Molo
tov, Bulganin, Kislov, Poma 
renko ir dar 4 rusai iš politbiu 
ro; iš Lietuvos, be eilės rusų 
vyks Sniečkus, Šumauskas 
Ozalskis ir tt.

Maskviečių pradžiuginimui.
Į Maskvoj įvykstančią lietu 

vių literatūros ir meno dekadą 
kompozitorių sąjunga, išrinko 
jauno kompozitoriaus ~ 
dainelę „Už taiką“, 
pjesė „Anksti rytelį“ 
teatro meno žinovus 
vakarų.

Liet, šokių ir dainų 
lio vedėjas mūz. Švedas, be sa 
vo kūrinio „Baladė apie Stali- 
naitį“, ketinąs savo sostinės 
darbo žmones pradžiuginti 40- 
čia lietuviškų ir tarybinių dai
nų. Švedas Maskvoj pasiro
dys ir naujais instrumentais— 
patobulintom birbynėm. Jis sa 
ko, kad naujomis birbynėmis 
išgaunami<|ir pustoniai ir labai 
gražus tembros. Pilno tono 
aišku, Maskva nemėgsta. . .

Poetai varžybose į Maskv 
net dviem šluotom kerta pega 
są. 
gis, 
Jis apgieda 
kurio dėka 
klykaujančios gervės ir lauki
nės antys, šiurpsta jo plaukai 
jaučiant artėjantį motorų ūži
mą, glosto švelnia ranka Stali 
no poterius kalančius kūdikius 

Darbo partijos ir „sidabrine šerkšna" padeng- 
lyderiu išrinktas tas galvas, sulinkus po normų 

našta, bėga į Panemunę sutik
ti iš pauralio atvykusių moti
nų lankyti sūnų kapus Nemu
no krantuose, pliekia amerikie-

Balsio 
Baltūsio 
kankina 
iki vėhi

ansamb-

— Kanados padėkos dieną 
žuvo 56 asmenys, daugiausia 
susisiekime.

— Anglijoje įvyko didelė 
traukinių katastrofa — susidū
rė trys taukiniai ir žuvo apie 
150 asmenų, sužeista per 300.

— Japonijos parlamento 
rinkimuose laimėjo liberalai 
(240), konservatoriai gavo 
80, o komunistai pralaimėjo vi 
sas 22 turėtas vietas.

— Anglijos 
suvažiavime 
Attlee.

— Nehru 
jos Indijai 
dolerių 
kad jie būtų išdalyti komunis čius už varymą iš proto darbi- 
tų. Tą pat atmetimą pareiškė ninkijos, virpina savo drau- 
ir Rusijai, jeigu ji statys są- gams, poetams penkmečio smil 
vo propagandines sąlygas. gom gilesnius jausmus, stipri-

— New Brunswick provin- na komunistų dvasios machor- 
cijos seimo rinkimus laimėjo ka darbininkų raumenis ir, pri 
konservatoriai, iš 5 pakilę ligi trūkus temų, dažnai kartoja: 
36. Liberalai pralaimėjo to- „Iš rytų šalelelės debesėlis ėjo, 
dėl, kad jų premjeras uždrau- o šuo juo į kraštą partija atė- 
dė darbininkams dėtis į tarp- jo. ..
tautines darbininkų unijas.

LIETUVIAI LENKIJOJE
LABAI VARGSTA

Lietuviai labai vargsta Len
kijoje. Ypač jiems reikia rū
bų ir avalynės. BALF-as, ne
galėdamas atidaryti tenai savo

Tvirčiausių ramsčių, re 
nusitvėręs Vac. Reimeris 

naująjį penkmetį, 
dings virš pelkių

atmetė Komkini- 
pasiūlytus 84.000 

paramos su sąlyga,

Vai. Vaitkūnienė išsisėmusi. 
Nemigos naktimis tvarsosi ir 
aiškiai jaučia, kad ir Stalinas 
nemiega. Tema. Kad trečios 
gaidgystės bluostas neištrintų 
vizijos, ji keliasi ir bloknote 
braukia: „Tu, kaip tėvas, kaip 
brolis, darugas vienas, apie Lie 
tuvą mąstai, ilgai nemigdamas 
už Kremliaus sienų".

Ant. Jonynas, moteriškais 
būdo bruožais, vienas nedrįsta 
nė žingsnio be partijos, be jo- pasakas.

kios poetinės gijos, ką ir pats 
jaučia. Jis Parnaso siekia -— 
ir laureato vardo — rimuoda
mas kasdien girdimus pliauška 
lūs, pav.: „Mūsų partija aiš
kiai nurodė mums kelią ir da
vė mums valią. Masės prie ta
vęs tvirtai prisiglaudžia ir, su 
rietus kelius, snaudžia“.

Edv. Mieželaitis Maskvos 
pradžiuginimui nuvyko Į Kau
ną, pasižiūrėjo stoties kelei
vius sekančius Stalino pamink
lo akysna ir apkvaito galva, 
taip ir sukasi atminty: „Neži
nau, keliavau aš į Kauną ir gir 
dėjau, kaip žmonės kalbėjo, 
k^d į mūsų šalį naują Stalinas 
atėjo.

Išvakarės ankstų rytelį. . .
„Jaunojo Žiūrovo’’ teatras 

Kaune, šalia penkių rusų au
torių šio sezono repertuaran pa 
sirinko ir Aug. G ■»»aus pjesę 
„Išvakarės“. Pjesę išpildė Le 
ningrade mokęsis naujas akto
rių kolektyvas. Kolektyvo pra 
našumas ypač jaučiamas, kai 
Pivoša 1941 masinėm scenom 
suvaro Lietuvos darbininkus 
internacionalo dainuoti.

Šiaulių dramos teatro vyr. 
vyr. režiįsierius Juoz. Šeinas 
pradėjo repetuoti korėjiečių 
pjesę, paskui griebsis Baltū
sio „Anksti rytelį. Taip pat 
ruošiasi susipažinti su Žūk. - 
- Vienuolio ir S. Čiurlionienės 
prisiųstais darbais.

„Džiaugsmo“ šventės pabaigai.
Maskva. Maskviečiai pasiūti 

tė Klaipėdos stoties viršinin
kui telegramą, dėkodami už su 
važiavimo garbei prisiųstus 
grūdus, fanerą, trąšas ir žuvį. 
Stotis pateko imperijos stočių 
pirmon vieton. Maskviečių te 
legrama nepaprastai džiaugėsi 
stot, budėtojas Roškov, jo pa
mainoj dirbanteiji Čistochvalo 
va ir Bružas ir svėrėja Pečku- 
tė.

Joniškėlis. Plytinės virš, 
inž. Korsakas, brig. Step. Tra- 
kelis, maš. Kar. Bajoriūnas, 
už ruso ištekėjusi Antanina Vi 
disejeva -—• geriausi įmonės 
darbininkai.

Kaunas, 
transporto prof. 
Balčiūnas, 
Nemuno baseino upeivių me
tinį navigacijos plano baigimą. 
Mech. Gerasimavičiaus vado
vaujamas laivas „Tolbuchin“ 
be dyz. motoro remonto nu
plaukė 10.000 km.

Vilnius. „Džiaugsmo ir 19 
suv. garbei", Vilniaus mecha
ninė gamykla nr. 1. į Stalin
gradą pasiuntė 15 pantoninių 
vandentiekių 
transportierių. 
niausiai minimas kom. 
lionis, Sitickis, Petkūsa, Kuz- 
nekov, Boštakov ir Kondrata
vičius.

Panevėžys. Mar. Margytės 
kolch. narė Br. Šalkauskienė 5 
kartus kaupė cukr. runkelius. 
Laiške Stalinui kolchozas ke
tino iš ha gauti 250 cntn. c. 
runkelių. Atvykusią radijo ra 
porterę kolchozo pirmininkė 
Paškauskienė sutiko „labas, po 
nia!“ žodžiais.

švobiškis. Apylinkės kolcho 
zo Lenino keliu melžėja Kar
pavičiūtė primelžia iš karvės 
po 2400 kg pieno. 7 kolcho
zo juodom galvom avys ruo
šiasi vykti į rajono parodą.

Siesikai. Priemiesčiuose pa
statyti ei. laidų stulpai ir ap
šviestos vieno tvarto karvės.

Kupiškis. Radijas įrodo, kad 
prieš 13 m. rajone nebuvo raš- 

, tingų žmonių.
Kuršėnai. Ž. ūk. artelės „Ar- 

. tojas“ 
i vakarais

Vandens kelių 
s-gos pirm, 

utenietis, praneša

vandentiekių
Gamykloj daž

Zabu-

ne

šiandien 
„kolūkis-mi-

Vyt. Vai-
ap. gyvena

Girdi, dabar mokosi kas 
žmogus (tikriau: normų

tūkstančiai Enugelso,

VLIKub derinant 
kovos jėgas

ORO PAŠTU IŠ TREMTIES 
Tautiečiams užjūriuose vi-

ra, kas sudarytų jiems gėrės 
nes nuotaikas ir pakeltų jų vil
tis, pagaliau — paskatinti) jų 
pasiryžimus ir pagyvintų jųjų 
darbą, kuris taip reikalingas 
mūsų tautai ir Tėvynei. Deja, 
ne visada tai galiu padaryti. 
Kaip įprasta sakyti: jei ne vie
na, tai kita bėda. . .

Tiesa, nuo Vykdomosios 
Tarybos sudarymo bėdų suma
žėjo. Kiek tenka VLIKo sfe
rose patirti, galima atvirai pa
sidžiaugti, kad

VLIKe įsiviešpatauja darna.
Kažkaip nejučiomis į VLIKą 
atėjo pastiikėjimas vienų ki
tais ir kultūringas sugyveni
mas. Kas svarbiausia, išnyko 
ligšiol nemaloniai siautėjusį ne 
rimą kelianti dvasia. Tuo la
bai ir labai reikia pasidžiaugti. 
Ypač, kad pasidarė įmanomas 
darbas, kuris juk ir yra VLI
Ko ir Vykd. Tarybos ne tiktai 
svarbiausis, bet ir veik vienin
telis uždavinys.

Tačiau yra ir nemalonių at 
garsių. Tiesa, jie VLIKo tie
siogiai neliečia. Tai Krikščio
nių Demokratų grupės vidaus 
reikalas, bet kai jis vystosi į . 
šios partijos skilimą, nesutari
mus, jis darosi nemalonus, ir 
VLJKe neskaniai atsiliepia.

VLIKas begali tuo džiaugtis.
Nes jo tikslas yra visų srovių 
darna ne tiktai VLIKe, bet jį 
sudarančiose grupėse. Atro
do, geriau, kad Krikščionių De 
mokratų grupė, kaip dera rim-

sime, įneša painiavų.
Viena nebent reikėtų pa

brėžti, kad, gal gi, galų gaie 
išryškės būsena, kuri VLIKo 
veiklą tramdė jau ilgesni laiką 
ir, gal, tas išeis visiems į nau
dą.

Kiti tremtinių reikalai.
Londone įvykęs Europoje 

esančių lietuviškųjų Bendruo
menių pirmininkų suvažiavi
mas išaiškino svarbius daly
kus, kurių tarpe reikia pažy
mėti suvienodinimus ir veiklos 
suderinimus.

Pirmininkai, 
akis faktą, kad 
pos vakaruose 
kad kiekvienai 
skyrium yra sunku veikti, — 
nutarė veikti bendru europiniu 
mastu. Tam tikslui pasisaky ta 
už bendrą informacijų biurą, 
už vieną laikraštį, kuriuo nu
matytas „Britanijos Lietuvis“, 
pakeitus jo vardą į „Europos 
Lietuvį“, bendrą knygų leidyk 
lą ir apibendrintas, suderintas 
visų bendruomenių veikimas. 
Tai yra svarbu ir racioanlu. 
Mes, Vokietijoje likusieji, tais 
nutarimais patenkinti ir lauksi 
me j 4 įgyvendinimo.

turėdami prieš 
lietuviii Eu.ro- 
liko nedaug; 
bendruomenei

Ruošiasi literatūros dekadai

V. Grožinės literatūros lei
dykla Maskvos dekadai baigia 
spausdinti 30 liet, autorių kū
rinius. Be Cvirkos, Sal. Ne
ries, Vyt. Montvilos, J. Jano
nio, veš ir A. Baranauske 
„Anykščių Šilelį“. Nūdienius, 
gyvuosius, atstovaus T. Tilvy 
tis, V. Reimeris („Draugys
tė“), Eug. Matulevičius, Edv. 
Mieželaitis, Vai. 
ir panašūs. Visa,

agitatorius Merdejev dievaičių garbei sukurti, su
skaito gyventojams renkama į vieną „Leninui-Sta- 

iinui mūsų daina“ rinkinį.

Vaičiūnienė
kas spėta

Kąs mus ypatingai džiugina, 
tai tas faktas, kad užjūriuose 
esantieji lietuviai aukojasi ypač 
dveim svarbiem reikalam — 
Tautos Fondui ir Vasario 16 
gimnazijai. Tai yra labai svar 
bu ir džiugu, kad užjūriuose 
atsiradę lietuviai taip gražiai 
tuos didžius reikalus remia.

(hlj).
— Kasyklų unijų darbinin

kų lyderis Lewis, Roosevelto 
laikais nutraukęs ryšius su De 
mokratais, vėl grįžta pas Derno 
kratus ir pasisako už Stevenso 
ną, kuris kritikuoja Respubli
konus ir už Tafto - Hartley įs
tatymą.



i

2 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1952. X. 15. — Nr. 41 (287)

A^EPRIKkAUS^MA LIE
INDEPENDENT LITHUANIA

Redaktorius Jonas Kardelis 
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai. 
7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q„ Canada

Telefonas: HEmlock 7920.
Yearly Subscription Rates:

Canada ............................ $ 5.0(
America & S. Amerika $ 5.50 
Other Contries............$ 6.00

Pajieškojimų kaina . . $ 1.00

KANADOS MINISTERIŲ PIRMININKO LAIŠKAS KA
NADOS LIETUVIŲ KRAŠTO BENDRUOMENEI.

Lithuanian

September 23 
19 3 2.

Prenumerata metams:
Kanadoje ..................... $ 5.00
Amerika ir P. Amerika $5.50
Visur kitur..................... $6.00
Teksto eilutė ............et. 0.15
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.)

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

reikalai
Kadangi enciklopedija yra 

didelė, kelių tomų knygą, tai 
ir jos padarymas reikalingas di 
delio kiekio specialistų, gerų 
savo sričių žinovų. Todėl jos 
išleidimas yra brangus. Supran 
tama, kad todėl anglų enciklo
pedija, vadinama Britanica, kai 
nuoja apie 500 dolerių. Plati
namoji dabar Kanadoje Ame
rikos enciklopedija kainuoja 
apie 350 dolerių. Lietuviškoji 
enciklopedija tiek nekainuos, 
nes bendra jos kaina sieks tik 
tai apie 150 dolerių. Bet įsigi 
jimas bus lengvas, nes per me 
tus išeis 3—4 tomai, kurie kai

Matulionis, Esq
President,

The Council of the 
Community Centr® in Canada

235 Ossington Avenue, 
Toronto, Ontario.

Dear Mr. Matulionis:
I thank you for th® letter 

September 13, signed by yourself and 
Šalkauskas, expressing gratitude and 

to the government on behalf of The 
of the Lithuanian Community Centre in

loyalty 
Council 
Canada.

or 
Mr, 
pledging

My colleagues and I much appreciate 
receiving such indications of loyalty and 
support.

3 sincerely

Svarbūs
Nors visi mes tuos reikalus 

maždaug žinome, bet prisimin 
ti juos, net ir dažniau, yra nau 
dingą. Atsimindamas svarbius 
reikalus, asmuo tuo pačiu jun
gas! į jų sūkurius, darosi tiesio 
giu jų dalyviu ir bendrininku, 
o juk tas ir yra svarbu.

Šį kartą Gerbiamųjų Skai
tytojų dėmesys tenka atkreip 
ti į šiuos tris dalykus:

Lietuviškosios knygos 
reikalas.

Plačiau tą klausimą imant, 
tai bus lietuviškosios spaudos 
reikalas. Šiuo svarbiu reikalu
šiame „Neprkliausomos Lietu- nos P° 7,50 dol. 
vos“ numeryje, šeštame pusla
pyje yra įdėti Lietuvių Rašy
tojų Draugijos nutarimai, ku
rie aptaria mūsų tautai labai 
svarbų lietuviškos knygos ir 
bendrai — spaudos reikalus.

Tauta be kultūros — ne tau 
ta. O tautos kultūrai pažinti 
yra knyga, spauda. Todėl ten
ka susirūpinti, kad lietuviškoji 
knyga, lietuviškoji spauda tu
rėtų visuotinį susidomėjimą, 
kurio pasekmėje ji plistų, pasi 
darytų pastovi įnamė kiek
vienos lietuviškos šeimos.

Malonu mums, kai yra daug 
tokių šeimų, ir net pavienių as
menų, kurie turi už pareigą 
įsigyti kiekvieną lietuvišką 
knygą, iš kurių sudaro lietuvis 
ką knygynėlį. Deja, ne visi 
taip daro. Todėl labai būtų 
malonu, kad visi tautiečiai, 
nors, gal ir ne visas pasirodan
čias knygas įsigytų, bet bent 
kaikurias jų, bent tas, kurios 
kuo nors ypatinga pažymimos. 
Tuom būtų palaikoma spauda, 
palaikomas ir spaudos žmogus 
—rašytojas, kuris tam darbui 
eikvoja jėgas, viršnorminį dar 
bą ir visa gražiausia, ką jis 
turi. Todėl visus tautiečius, jau yra duodami šiokie tokie 
be jokių išimčių tenka prašyti, procentai. Spaudos platinimo 
kad, gal, ir ne visas pasirodau- asmuo jau gauna šiokį tokį at- 
čias knygas įsigytų, tai lyginimą už jo sugaištą laiką 
bent švenčių ar kokių iškil- ir už įdedamą platinant spau- 
mių metu atsimintų lietuvišką dą darbą. Bet ir vienu ir kitu 
ją knygą, lietuviškąją spaudą, atveju, spaudos platinimo dar- 
ir tam paskirtų bent dalį savo bas yra Garbės darbas, gražus 
dėmesio.
Lietuviškosios Enciklopedijos 

reikalas.
Galima sakyti, kad visų kny 

ga yra enciklopedija, nes enci
klopedijoje yra suglaustos vi
sos, 
yra, 
bendruomenę, valstybę, mies- : 
tus, visos geografijos žinios, 
mokslo, meno, žinios apie vi- • 
suomenines ir valstybines sant 
varkas, apie partijas ir religi
jas. Žodžiu, apie 'ką tiktai no
ri sužinoti, skaityk enciklope
diją ir viską joje rasi, apie visa 
joje sužinosi. O Lietuviškoje 
enciklopedijoje rasi net ir vi
sus Lietuvos kaimus. Todėl, 
jeigu bendrai 
yra visų žmonių knyga, tai Lie 
tuviškoji Enciklopedija yra ir 
visų lietuvių knyga.

Enciklopedija svarbi yra 
kiekvienam lietuviui nežiūrint,

APIE ATSIMETĖLIUS.
229-me „Draugo“ n-ry Dr. mažos įtakos pareiškimuose ne 

Viliamas platokai rašo apie pa pažymėti dalykai, kaip: kaiku 
sutraukusius iš VLIKo, arba, nų LF 
kaip jis juos vadina, atsimetė
lius.

Čia patiekiamos įdomesnės 
ištraukos:

„ ... visai buvo nelauktas, 
ligšiol nesuprantamas ir nega
limas pateisinti Lietuvių Fron 
to apsisprendimas apleisti Vii 
ką ir dar daugiau jam primes
ti viešai kaikuriuos, sunkiai 

pagrįsti, kaltinimus.

KLBENDRUOMENESREIKAlAI
Rugsėjo 30 d. posėdy Statu 

to parengimo ir KLB Kr. Ta
rybos rinkimų taisyklių projek
to paruošimo kom. pirm. teis. 
K. Grigaitis pranešė, jog į tą 
komisiją pakviesti ir sutiko bū
ti nariais: teis. Palys, ekonom. 
Gurevičius ir lituanistas S. Trei 
gys.

Ižd. J. R. Simanavičius pa
tiekė V-bai paruoštą aplinkraš 
čio apylinkėms projekto teks
tą, kuris bus parašytas ir iš
siuntinėtas apylinkių valdy
boms.

Pirm. Matulionis iškėlė Va
sario 16 Lietuvių Gimnazijos 
rėmimo centralizacijos klausi
mą. Toronto LOKo pirm. J. 
Simanavičius pranešė, jog tuo 
reikalu rūpinasi Maž. Liet. Bi
čiulių Dr-ja. V-ba nutarė ir to 
liau prašyti Dr-ją rūpintis tuo 
reikalu. Kun. Dr. Gutauskas 
pasiūlė visoms KLB ap. valdy 
borus parašyti bendraraštį, kad 
ir jos imtųsi tuo svarbiu reikalu 
lu iniciatyvos.

Taipogi nutarta pasiųsti raš 
tus visoms apyl. v-boms, pra
šant prie kiekvienos v-bos susi 
daryti grupeles pajėgiančių 
sekti vietos spaudą ir atitinka
mai reaguoti į pasitaikančius 
lietuviams užmetimus.

Taipogi pirmininkas V-bos 
nariams pranešė, jog yra gau
tas Kanados Minister!© Pirmi 
ninko St. Laurent atsakymas, 
kuriame dėkojama už pasiųstą 
sveikinimą 1 arybos atstovų su 
važiavimo proga.

Rugsėjo 7 d. KLB Kr. Val
dybos posėdyje perskaitytos 
gautos padėkos už pasiųstus 
sveikinimus pirmojo Kr. Tary 
bos atstovų suvažiavimo pro
ga. BALFo padėką pasirašė 
p. Minkūnas ir A. Devenienė. 
VLIKo vardu padėką pasira
šė pirm. pav. Dr. karvelis, 
ALT — sekr. Dr. P. Grigaitis, 
padėkos raštą prisiuntė LDŠ 
p. Lozoraitis. Priimtas apylin 
kių valdyboms aplinkraščio 
tekstas dėl Bendruomenes na
rių solidarumo mokesčio surin
kimo tvarkos. Solidarumo mo 
kęsti moka tik dirbantieji ir tu 
rį nemažiau 18 m. amžiaus. 
Be to, apylinkių valdyboms su 
tteikiamą teisė į ligą, nedarbą 
ar kitokius gyvenimo sunku
mus patekusius tautiečius nuo 
solidarumo mokesčio atleisti.

Čia pat pažymima, jog pir
muoju solidarumo mokestį ap
simokėjo už visus metus J. Jus 
kaitis.

Taipogi suredaguotas ir pa
ruoštas bendraraštis apylinkių 
valdyboms dėl pastangų ir veik 
los būdų prisidedant prie iš
laikymo vienintelės laisvajame 
pasaulyje lietuviškos Vasario 
16 gimnazijos tremtyje. Ly
giagrečiai parašytas rastas ir 
Maž. Lietuvos Bičiulių Drau
gijai, prašant ją ir toliau pasi- 
linkti veikliausiuoju to lietu
viško šviesos židinio šelpimo 
rūpintuoju. Apylinkių valdy
bos prašomos savo iniciatyva 
prisidėti prie aukų rinkimo 
gimnazijai ypač ten, kur nėra 
Maž. Lietuvos Bičiulių Drau
gijos skyrių, kviečiant į tą dar 
bą bent kurią vietinę organiza
ciją arba sudarant paskiių žrno 
nių grupes.

Kitas posėdis įvyks rugsėjo 
14 d. Pr- Al.

Red. past. Maž. Liet. Bičiu
lių Draugijos centras nuo š. m. 
sausio 1 dienos yra atsisakiusi 
šio darbo, — todėl tuo metu 
KLB-LOKo buvo sudaryta Va 
sario 16 gimnazijai remti ko
misija, kuri ligšiol veikia. Apie 
tai buvo pranešta Kr. Tarybos 
susirinkime, bet, matyt, neat
kreiptas į tai tinkamas dėme
sys. Komisijos pirm. adr.: 
Mr. A. Lymantas, 7116 Car- 
tier St., o ižd.: Mr. Pr! £’ 
laitis, 1271 Allard Ave, 
dun, abu Montrealy, P. Q

adr

Šime
Ver

NAUJAS SARAŠAS LIETU 
VIŲ VASARIO 16 GIMNA
ZIJOS RĖMĖJŲ BŪRELIŲ

84- tas c. o. Rev. John Bur
kus, Big Rapids, Mich., išlai
ko mok. Reginą Sakalauskaitę;

85- tas c. o. Mr. John Gilun. 
Chicago, — mok. Martyną V id

doktrinierių tvirtini
mas, kad LF reikia išeiti į opo 
ziciją, nes ji būtų sėkmingesnė 
pačiam LF reikalui, kaiki.rių 
LF bičiulių ultimatyvinis rei- 
kalavmas Vliką apleisti, paga
liau, labai miglotas kelias grį
žimui atgal.

Lietuvos rezistencinėse ko
vose dėl laisvės sudėtos aukos, 
kurių nenoras išduoti, irgi LF 
vertė išeiti iš VLIKo, yra tik
rai herojiškos ir nepaprastai 
gausios, bet jas dėjo visa tau
ta ir visi jos sluogsniai, kad ir 
nevienodai, ir dėjo jau tada, 
kai Lietuvių Fronto, kaip sa- 
vystovios politinės kovos gru
pės dar visai horizontuose ne
simatė. Kruvina kova dar ver 
da ir dar nėra atėjęs laikas 
identifikuoti ir skaičiuoti au
kas, ar kam priekaištauti jų pa 
miršimą, ar negerbimą. Tos 
aukos, kaip tik ir įpareigoja 
vieningai kovoti, išsižadėti sa
vęs ir grupinių išrokavimų, 
bendram didžiajam reikalui“.

D-rui Viliamui, gal, ir grau 
du dėl šio atsimetimo, bet Lie 
tuvos reikalui nuo to nei šil
ta, nei šalta, jeigu tikrovei tie 
šiai žiūrėsime į akis. O tikro
vė yra ta, kad Krikščionių De 
mokratų srovėje pasireiškia tū 
Ii vidaus nesklandumai. Bet 
KD VLIKe yra atstovaujama 
trijų asmenų, tai ir tai jau per
daug, nes kitos srovės ten ats 
tovaujamos po vieną atstovą.

86- tas c. o. Mr. Simas Au- 
gaitis, Waterbury, Conn., —■ 
mok. Edviną Vidrą;

87- tas c. o. Mr. A. Lauraitis, 
Kenosha, Vise. — mok. Eval
dą Bakerį;

88- tas c. o. Rev. A. Traške- 
vičius, Vancouver, mok. Zigmą

Taigi, visi tautiečiai kvečia- 
mi užsiprenumeruoti Lietuviš
kąją Enciklopediją.

Spaudos platintojų reikalas.
Didelė patirtis rodo, kad ge 

riausia spaudą platinti per tam 
tikslui atsidavusius asmenis, va 
dinamus—spaudos platintojus.

Mūsų sąlygomis, Spaudos 
platintojo darbas yra didelės 
garbės darbas. Didelės tautos, 
kurios spaudos klausimą gali 
pastatyti komercišku pagrin
du, tokio klausimo neturi, nes 
kiekviena leidykla, laikydama
si komercinio principo, pasirū- galimus 
pina apmokamais spaudos pla Per ilga čia būtų sustoti ties 

tiek išstojusios grupės atsto
vo, tiek ties Lietuvių Fronto 
suvažiavimo Vlikui primeta
mus pakaltinimus. Pagaliau 
dėl dalies tų pakaltinimų jau 
pasisakyta kaikurios lietuviš
kos spaudos ir asmenų. Lig 
šiol nei spaudoje, nei šiaip vi
suomenėje neteko girdėti te
kių, net ir iš pačių frontinin
kų, kurie atvira Širdimi pripa
žintų racijos tiek pačiam iš
stojimui, tiek ir padarytiems 
užmetimams. Vienybės Są
jūdžio Vadovybė tuojau pasi
sakė nepritarianti savo atsto
vo Vlike žygiui, atšaukė jam 
duotus mandatus ir pasiryžo 
toliau bendradarbiauti Vlike. 
Chicagoje įvykęs dalies katali 
kų visuomenės atstovų pasitari 
mas, kuriame dalyvavo ir Lie
tuvių Fronto žmonių, š. m. 
rugpjūčio 17 d. priėmė rezoliu 
ciją, pabrėžiančią, kad Vlikas 
ir toliau turėtų likti vadovau
jančiu organu Lietuvos laisvi
nimo darbe, atseit pareiškė pa 
sitikėjimą.

Juk iš tikrųjų tokios Lietu
vių Fronto nurodomos prie
žastys, kaip Vliko pasitrauki
mas iš krašto, nutraukimas san 
tykių su Laikinąja Vyriausy
be, Vliko paneigimas rezisten
cinio pobūdžio, jo nutrauki
mas ryšių su krašto rezistenci
ja, tarpgrupinis nepasitikėji
mas, partijų linkimas išjungri 
rezistencines kovos organizaci 
jas, — gali būti, kaikuriais 
punktais, pritaikyta ir Lietu
vių Frontui ir todėl negali bū
ti pagrindu tokiam esminiui 
žingsniui. Jau pats L. F. nu 
rodomų priežasčių išstojimui

tintojais. Jiems duoda arba 
nuošimtį už išplatintą spau
dą, arba moka algą, ir reikalas 
eina, kaip kiekviename bizny
je. Lietuviai, deja, šitaip tvar
kytis negali, nes lietuvių yra 
nedaug, komerciškai spaudą 
leisti neišimoka. Todėl tenka 
tautiečius prašyti talkos, kaip 
kultūros darbui. Ir 
ka rūpintis Garbės 
jais.

Tiesa, už knygų

todėl ten-
platinto-

platinimą

tiesiog-šventas darbas.
Todėl tenka kreiptis į tautie 

čius visose kolonijose ir prašy 
ti jų būtinai rasti savo apylin
kei bei kolonijai Spaudos pla
tintoją. Ir tai, kas šiame 
straipsnyje suminėta, bus ge
riausiai ir gražiausiai atsiekta, 
jeigu kiekvienoje lietuvių ko
lonijoje bus Spaudos platinto
jas.

Ir knygų, ir Lietuviškosios 
Enciklopedijos, ir bendrai 
spaudos platinimas bus sėkmin 
gas tada, jeigu kiekvienoje lie
tuvių gyvenamoje vietoje bus 
bent po vieną spaudos platin
toją.

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
enciklopedija redakcija mielai tame klausime 

patarpininkaus, ypač, kad ir 
knygų ir Lietuviškos Enciklo
pedijos platinimo reikalas yra 
labai svarbus, aktualus ir tie- 

____________________ siogiai ją liečia. Malniai pra 
to, kokį amatą jis turi, kokį dar šomos visos kolonijos juo sku
bą dirba ir kokį turi užsiėmi
mą. Juk dabartiniais laikais pa 
šauly nerasi žmogaus, kuris ne 
sidomėtų, kur ir kaip žmonės 
gyvena, kaip tvarkosi, kiek jų 
tos ar kitos tautos yra ir tt. Vi
sas šias žinias rasi kaip tiktai 
enciklopedijoje.

kokios tiktai pasaulyje 
žinios — apie žmogų,

biau į šį kvietimą atsiliepti. 
Jeigu ne Bendruomenės orga
nizacijos vietose, tai pavieniai 
asmenys, kurių iniciatyva ir 
pasiryžimas bus aukštai įver
tinta,© už išplatintą spaudą duo 
damas ir nuošimtis. Maloniai 
prašome į talką. J. Kardelis.

Ką rašo kiti
APIE VLIKą IR JO VYKDOMĄJĄ TARYBĄ.

„Daugelį kartų buvo rašy- savo teises į laisvą ir nepri- 
ta ir sakyta, kaip svarbus vaid- klausomą Lietuvos gyvenimą, 
muo buvo ir tebėra skiriamas Uždavinys garbingas, bet sun 
VLIKui, atstovaujančiam lie- kus. Dėl to VLIKas, kaip lig- 
tuvių tautos valią ir vadovau- šiol, taip ir dabar, turi siekti 
jaučiam tautos darbui atkovoti apjungti visus geros valios Be

89-tas Lietuvių Auditorija 
Chicagoje, c. o. Mr. Jonas Ma- 
liorsi mok. Kristą Kavaliaus-

Nukelta į 9 puslapį.

AUKOJO „NL”
Povilas Petronis,

Montreal .....................
Jonas Šimkus,

Port Colborne, Ont. . .
K. L. T. Montrealio sk. 50,00
P. Rutkauskas, De Luxe

Cleaners & Dyers Ltd. 10,00
Liet. Evangelikų Jaunimo

Ratelis Toronte .... 5,00
Visiems parėmusiems „Ne

priklausomą Lietuvą“ nuošir
džiai dėkojame. „N L“

5,00

2,00

kus, kurie su Mandrapypkiu 
nieko bendra neturi.

Tai komunistų būdas ginčy
tis: prikimba prie ko nors, o 
paskui jau „dėsto“ tai, kas 
jiems „ant seilės užeina“.

Anot rusų patarlės (rusų pa 
tarlė komunistams taikoma, 
nes jie mėgsta visa, kas rusiš
ka) : „na vsiakoje čichanje ne- 
nazdravstvuješsia“ — dėl kiek 
vieno nusičiaudėjimo „į svei
katą“ nepasakysi. į . Bet, į vie 
ną komunistinį - kacapinį —■ 
nusičiaudėjimą verta atsakyti 
antraštėje suminėta patarle: 
Komunistai būdami patys skar 
maliai — ir Lietuvai nori pri 
mesti skarmalus. .. Mat, ir 
„Lietuva turi prisivyti sovieti
nius atsiekiinus“. . . Vadinasi 
— apsiskarmaliuoti. Taigi: 
kuo pats kvep, tuo ir kitus tep.

Bimbos „kultūra“.
Lietuvių komunistų 

Amerikoje Antanas 
„Laisvėje“ rašo:

„Draugo ir Naujienų
toriai kiekvieną hitlerininkų 
ant Lietuvos numestą piktą 
skreplį praryja be druskos“.

Matote, kaip „aukštai kul-
PAJIESKOJIMAI

— Jieškau Kenstavičienės 
Julės (Jadvygos), atvažiavu
sios į Kanadą 1950 mt. rudenp 

gausumas mažina jų vertę, o Prašoma atsiliepti adresu: Gin 
yra rimtų davinių teigti, kad kienė Aleksė, 1508 So. 49 Ave. 
tų priežasčių eilėje turėjo ne- Chicago, Cicero 50. III. USA.

tuvius, jų politines grupes ir 
organizacijas bendrajam dar
bui. Reikia laukti, kad Vliko 
pirmininkas prel. M. Krupavi 
Čius ir VT pirmininkas p. K. 
Žalkauskas „kiekvieną akmenė 
lį pajudins“, kad tik grąžintų 
iš Vliko pasitraukusiuosius, 
kad šį vyriausiąjį Lietuvos lais 
vinimo organą sustiprintų.

Tautos vienybės nuotaiko
mis gyvenęs ALRKF 32-sis 
kongresas pasveikino Vliką, 
aiškiausiai nusimanant, kad ko
vose dėl Lietuvos išlaisvinimo

Kas svarbiau — žodžiai ar 
darbeli

Komunistų „Vilnis“, o ją pa 
sigardžiuodamas persispausdi
no ir „Liaudies Balsas“ krei
vus tūlo komunisto, pasivadinu 
šio „Naujakuriu Liaudininku“, 
išvedžiojimus, kad anksčiau J. 
Kardelio redeguotos „Liet. Ži 
nios“ esą „turėjo tam tikras Ii 
bėralinės tradicijas“, o dabar 
jo redaguojamas laikraštis „pil 
nas šovinizmo, antisemitizmo“ 
ir kitų negerovių. Ir tie laik
raščiai sumini „faktus“, paim
tus iš oficialių Eltos arba klau 
sant Vilniaus radiją pranešimui.

„Vilnį“ ir „Liaudies Balsą“, 
akivaizdoje šių jųjų išvedžioji
mų, reikia paklausti: kas gi 
svarbiau — žodžiai ar darbai? 
Kodėl taip elgiamasi, kad žmo
nėse kyla pasipiktinimas? Ai
tai nėra net patyčių darbas: 
Sovietų valdžia ir komunistai, 
jos diriguotojai, daro taip, kad 
žmonėse būtų sukeltas nepasi 
tenkinimas prieš žydus.

Ir „Vilniai" ir „Liaudies Bal 
sui“ patartina pasiskaityti 
kaip tiktai žydų spaudos, kuri 
aiškiai įrodo, kad sovietuose 
ypač paskutiniu laiku yra varo- turingai“ rašo Bimba? Bimbos 
mas antisemitizmas.

„Kacapų“ gi vardo prašome 
nepainioti su rusų tautos var
du. „Kacapai“ tai yra komunis 
tų vardo sinonimas. Tuos da
lykus reikia skirti. Kai komu
nistinė spauda tremtinius va
dina „kryžiokais“, tai mes jos 
nekaltiname antivoldškumu, 
tautiniu, šia prasme, šoviniz
mu. Tai ir kacapų vardą tepri ne visada Trumanas plojęs (ka 
siima tie, kam tuos vardus su ro metu), Stalinui, bet ir Sta- 
minėjus „kepurė ant galvos už linas radęs progą paploti Tru- 
sidega“. . . manui.

Kažin, ar Mizara patenkin-
• tas todėl, kad Stalinas plojo, o 

Tūlas komunistas, prisiden- ne šoko pagal tą Trumano rau
gęs „Patrijoto“ vardu, užsipuo ziką, ar kad Trumanas grojo 
la Mandrapypkį ir ta pačia pro pačiam Stalinui?
ga ima įrodinėti visokius grie- Mandrapypkis.

VLIKas yra nepakeičiamas, 
kaip nepakeičiama yra Ameri
kos Lietuvių Taryba, jungian
ti visus šio krašto lietuvius Lie 
tuvos laisvinimo darbui ir arti 
mai bendradarbiaujanti tiek 
su Vliku, tiek su Lietuvos Pa
siuntiniu Washingtone.

Pradėjusiai eiti savo svar
bias pareigas Vliko VT mes lin kuo pats kvep, tuo ir kitus tep 
kime geriausių sėkmių. Lin
kime dirbti glaudaus vieningu 
mo ženkle. . . ,.Vatv1'm tos L'.e 
tuvos vienybė težydi!“.

.,D!'auę.'.is“. .?3? i’r

vadas
Bimba

redak-

tai bent kultūra. ..

Mizaros pasitenkinimas.
Mizara labai patenkintas, 

kad Potsdame, kur baigiantis 
Antram Pasauliniam karui vy
ko derybos, Stalinas plojęs Tru 
manui, kai šis paskambinęs pia 
ninu...

Reikia suprasti, kad, girdi,
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Dar du „leks-; 
ciu” liudininkai
ĮDOMU, KAIP PONAI MO 
KSLININKAI DABAR PRI

TAIKYS SAVO
„ORO MIRAŽUS..

Spalio mėn. nr. žurnalas 
„True“ įdėjo dviejų Amerikos 
lakūnų, pirmojo karininko Wil 
liam B. Nash ir antrojo kari
ninko William H. Fortenberry, 
aprašymą, kaip jiedu š. m. lie
pos 14 d. skrįsdami Pan Ame 
rican World Airways keleivi
niu lėktuvu DC-4 susitiko „es 
kadrilę^ tų paslaptingųjų 
„lėkščių“.

Lėktuvu skrido kapitonas 
Fred Koepke ir dar 10 kelei
vių, kompanijos personalas su 
šeimomis. Skridimas vyko 
naktį, iš New Yorko į Miami. 
Naktis buvo rami ir žvaigždė
ta, matymas neribotas. Laikas 
buvo viena valanda po saulė- 
laidos, ir kapitonas bei kelei
viai jau ilsėjosi. Piloto ir pa
dėjėjo kėdėse sėdėjo minėtieji 
du karininkai. Skrendant 8000 
pėdų aukštumoje per Chesape 
ake įlanką ir artėjant prie Nor 
folko, Virginijoje, jiedu staiga 
abudu tuo pačiu momentu pa
juto ore, kiek užpakaly jų lėk 
tuvo ir labjau į rytus, maždaug 
pora tūkstančių pėdų žemiau 
kažkokią skaisčiai raudoną 
šviesą. „Kas per monai?“ abu 
du sušuko kartu. Ta šviesa ne

Rugsėjo 6 dieną Ville Lasalle, pas ponus E. ir Ig. Salalas, buvo gražios vestuvės, kurių iškilmių dalyvius matome 
šiame atvaizde. Iš kairės dešinėn pirmoje eilėje: Alma Atraitytė, Eleonora Vaupšaitė, Kotrina Matusevičiūtė, 
jaunoji Elena Salalytė-Norkuvienė, Ona Salalytė, Genė Matulytė ir Irena Ališauskaitė. Antroje eilėje: Mečys Poš
kus, Juozas Intas, Juozas Mileris, jaunasis Kęstutis Norkus, Jeronimas Pleinys, Jonas Sadauskas ir Alek. Vieškelis.

kad jis buvo pralenktas ketu
rių šviesulių, kuriuos jis ban
dė vytis.

> „Abudu skraidova jau dau 
giau kaip dešimtį metų, rašo 
tiedu karininkai, — ir per tūks 
tančius skridimo valandų iš- 
mokova atpažinti visokiausius 
lėktuvų tipus, bet niekuomet 
nieko panašaus dar neteko ma
tyti. Vadians, pagaliau ir mu
du matėva „lėkštes“.

Padarę pranešimą savo vy
riausybei jiedu buvo smulkiau
siai apklausinėti JAV aviacijos 
pareigūnų ir baigus buvo nu
stebinti, kai pareigūnai jiems 
pasakė, jog jų patyrimas jokiu 
būdu nebėra vienintelis. Va
dinas, valdžios autoritetai turi 
daug daugiau panašių žinių.

Ką tos „lėkštės“ galėjo veik 
ti tenai? Neturime supratimo, 
sako autoriai. Tas staigus jų 
sušvitimas rodo, kad tos „lėks 
tės“ greičiausia bus stovėju
sios vietoje ir šviesas užsigesi
nusios darę kokius stebėji
mus. . . Arba jos buvo sutruk 
dytos DC-4 lėktuvo priartėji
mo, arba skrido susitikti tas ki 
tas dvi „lėkštes“, kas gali pa
sakyti ir, anot tų karininkų, 
„nors mes nežinome, kas tie 
skraiduoliai yra, nei ką jie ten 

Įveikė bei kur jie nuskrido, mes 
esame įsitikinę, kad jie buvo 
vairuojami protingų būtybių iš 
kažkur kitur, tik ne iš mūsų 
planetos.

„Vieną dalyką mes žinome; 
— žmonija turės gauti didelę pa-

palengva išaugo, bet, atrodė, „lėkščių“ ešalono vadas, atro- Atsistoję šonais, penki pas- tyt tiedu ivijosi pirmuosius še vo maždaug 12 sekundžių. Net moką. . . iš kažko“, baigė savo 
lyg vienu momentu atsirado, dė, bandė sulėtinti greitį, bet kutinieji staiga pralenkė savo šis, nes šiedu skrido dar smar prileidžiant, kad skridimas tru pranešimą spaudai karininkai
ir skrido artyn nepaprastu grei taip staiga, kad visi kiti penki vadą taip, kad visas ešelonas kiau. Staiga visų „lėkščių“ ko 15 sekundžių, vis tik išeina, Nash ir Fortenberry.
čiu. ko ne užskrido ant jo, ypatin atsidūrė užpakaliu pirmyn for šviesos išgeso ir po sekamo mo kaip karininkai apskaičiuoja, O ta žmonija. . . tuo tarpu

Jiedu tuojau pastebėjo, kad gai dvi „lėkštės“ atrodė vie- macijoje, ir tuomet visai be jo- mento vėl įsižiebė, ir tada jau kad tą apie 50 mylių tarpą nuo yra tiek užimta tarpusavio
ta šviesa susideda iš šešių aki ną momentą nesusigriebė. kio rato ar sukimo visi šeši štai skrido visi astuoni vienoje tie pastebėjimo iki dingimo „lėks domis, kad nebeatlieka laiko
nančiai šviesių apskritų daik- Sprendžiant jų dydį, atrodė, ga nėrė tokiu aštriu kampu, šioje linijoje, sukdami į vaka- tės perskrido apie 200 mylių ruoštis toms pamokoms, ii kaip 
tų, kurie nėrė dangumi, lyg kad „lėkštės“ yra visos apie jog pirmu momentu teatrodė rus ir kildami aukštyn grakš- per minutę arba 12.000 mylių paprastai yra su žmonių natū-
meteorai. Šviesa atrodė kaip 100 pėdų skersmasčio. Vos lyg būtų šovę senąja kryptimi, čiu pusračiu. Pakilę aukščiau per valandą! Neužilgo po to ra, „palikime ramybėje, kol
degančių anglių, tik žymiai tik susilyginusi su DC-4 lėktų tvarkingiausiai išlaikydami sa DC-4 jie vienas po kito išgęso. priešais juos atskrido kitas JA mus palieka ramybėje“,' nors
ryškesnė, ir bent dvidešimt vu ir truputį ją pralenkusi ta vo pilną formaciją. Posūkis Atrodė, kad buvo kaž kas V lėktuvas apie 1000 pėdų
kartų šviesesnė , negu miestų „lėkščių“ formacija atliko ste- buvo 30 laipsnių (palyginimui bendra tarp jų šviesų ir grei- augščiau. Palyginant, kai du
žiburiai giliai apačioje. Skri- binantį triuką. Visi šeši kartu galima išskėsti kairės rankos čio. Pirmieji šeši priblėso greiti lėktuvai skrenda prie-
tulių kraštai buvo labai ryš- pasuko šonu, taip kad švitan- didįjį ir bevardį pirštą, tai tas prieš pat darydami savo aštria šais venas kitą, greitis pasidvi
kūs ir ne šviesūs, tik viršutinės čioji pusė atsidūrė dešinėje, o tarpas bus maždaug 30 laips- kampį posūkį ir vėl sušvito, kai gubina, tačiau po lėkščių per
dalys žibėjo raudonai oranžine šonai atsistojo perpendikulia- nių. J. P.). Pasukimas buvo posūkis buvo įvykęs. Paskuti- skridimo atrodė, kad lėktuvas -49) numeriai, spalio — lap-
spalva. riai, tai yra statmenomis. Tuo toks aštrus ir staigus, kad vie- nieji du, kol vijosi pirmuosius stovi vietoje! kričio mėnesio 1952 m. Šis

Per tas kelias sekundes, kol būdu lakūnams pasisekė kiek nintelis palyginimas galimas, du, buvo dar šviesesni ir išsi- Deja, kapitonas Koepke ir skautų-čių akademikų laikraš- 
jie artėjo, lakūnai gavo įžiūrė užmatyti ir „lėkščių“ apačias, tai kai guminis kamuolys at- lygino, kai pasiekė pirmuosius keleiviai, pasirodo, prasnaudę tis - mėnraštis progresuoja,
ti, kad tie skraiduoliai laikėsi kurios buvo visai neapšviestos, šoka, atsimušęs į sieną. šešis. tą momentą, bet galbūt ryšium Šis numeris yra gausiai ilius-
griežtos formacijos. Jie skri- šonai taip pat nešvietė. Ste- Tuo pačiu momentu kai tie Abudu karininkai lyg ap- su tais „svečiais“ Washingto- truotas atvaizdais iš skautų 
do tiesia linija, vadas žemiau, bint iš šonų galima buvo spręs šeši teisia linija šovė tolyn, stulbę dar žiūrėjo, kas bus to- no radaras liepos 19 ir 24 die- akademikų ir skaučių akedimi-
o visi kiti lygiais protarpiais ti, kad „lėkščių“ storumas bu- pro DC-4 lėktuvą, toje pačio- liau, bet toliau nieko nebebu- nomis pagavo savo „tinkle“ kių gyvenimo, jų stovyklavi-
aukščiau už savo priešakyje vo apie 15 pėdų, viršus visiškai je aukštumoje, t. y. apie 6.000 vo. Laikas buvo 8:12 vai. ry- neatpažintus objektus dangų- mo ir sukaktuvių. Yra įdomių
skrendantįjį. Maždaug pu- lygus. Bendra jų forma atro- pėdų viršum žemės, išnėrė dar tinio standartinio laiko. Visas je ir 'vienas sprausminis lėktų- straipsnių ir įvairių skautams
siaukelyje prie jų lėktuvo dė, kaip metaliniai pinigai. du tokie pat skraiduoliai. Ma- lėkščių perskridimo laikas bu- vas tą liepos 24 d. raportavo, nurodymų.

ta ramybe jau sudrumsta.
J. Pr.

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
„Mūsų Vytis“ 10 — 11 (48-

Kaip Kanadoje kūrėsi 
lietuviai

36. GERA INICIATYVA IR PASIRYŽIMAS DAUG 
NUGALI.

Kur besusitikdamas savo kai man vis rūpėjo pasižiūrėti, kaip 
myną Povilą Rutkauską, vis gi tas jaunas, dar 30 metų ne- 
paklausdavau įprastiniu šablo turįs, bet pilnas iniciatyvos ir 
nišku klausimu: energijos vyras, kuriasi, kaip

— Kaip gyveni, kaip seka- jam sekasi? Tiktai vieną gra
si? — O jis vietoje tokio pat žią praėjusios vasaros dieną, 
šabloniško atsakymo: prie šaligatvio, kur laukiau au

— Po truputį, neblogai, — tobuso, sustojo graži šviesiai
vis imdavo dėstyti savo suma- raudona mašina su „De Luxe 
nymus ir ateities planus: Cleaners & Dyers Ltd.“ įra-

— Galvoju kaip nors kitaip šais ir iššokęs iš mašinos mano 
pradėti gyvenimą; kaip nors kaimynas p. Povilas Rutkaus- 
imtis kokio savarankiško dar
bo. . . — Ir, atvirai dar nieko 
nepasakydamas, p. Rutkaus
kas prisimindavo:

, — Specializuojuosi, dirbu,
noriu geriau ir plačiau pažinti 
tą darbo sritį, kurioje dirbu.

( — Koks gi jūsų darbas, ku jo autobusas ir mūsų kalba nu-
ria specialybe Sveikas susirū- trūko, pastebėjus: 
pinęs? — Na, tai mums teks pla-

— Valymas. Dirbu valyklo- čiau tuo reikalu pasikalbėti. . . 
je. Norėdamas geriau pramok Ir štai, pereitą savaitę aplan 
ti šio darbo, dirbau jau keliose kęs kalakutų ūkį, kurio sukūri 
valyklose. Išbandžiau kiekvie mui p. Lukas ir p. Bilevičius 
ną detalę pats. Pramokau visų yra pareiškęs ir daug inicia- 
šios specialybės darbų praktiš- tyvos, pasiryžimo, daug darbo 
.kai, ir dabar galvoju imtis sa- ir stamboką sumą pinigų inves 
varankiškai šios specialybės. . . tavę (jų ūkis yra už Montreal

Žinoma, iš manęs gaudavo North, La Riviere des Prairies, 
tiktai pagyrimą ir paskatinimą. Belveder St., 3035 nr.), šią sa- 
Tikrai gi nieko geresnio nega vaitę ryžausi aplankyti p. 
Ii būti, kaip savarankiškas dar Rutkausko valyklą, 
bas, juo geriau, kad jau gerai ~ 
aptirtoje specialybėje.

Ir štai, praėjus kuriam lai
kui, gal metams, gal dvejiems, 
mano kaimynas Povilas Rut
kauskas, ateina su pranešimu, 
kad jis jau yra dalininkas De 
Lux valyklos Lachinėje! Nu 
sistebėjau, kad taip greit, ir la 
bai apsidžiaugiau: Taip, mū
sų tautiečiai kimbasi į savaran 
kiškus darbus, turi iniciatyvos 
ir ryžtasi. Tai nepaprastai 
malonu ir pagirtina.

Nuo to laiko p. Rutkausko
— D e Luxe Cleane r s — skel
bimą kasdien matydavau „Ne maldaujamas ir nepakeičiamas: ti jau po darbo — namo, 
priklausomoje Lietuvoje“, ir Viskas praeina, viskas kinta ir

kas sako:
— Žinai ką? „De Luxe 

Cleaners“ perėmiau iš kompa
niono ir esu pats vienas jos sa 
vininkas!?...

— Bravo! Bravo!! — susu 
kau ir ėmiau teirautis. Bet atė

..... eisiitistts

Taip atrodo P. Povilo Rutkausko valymo įmonė „De Luxe Cleaners & Dyre Ltd.“, 
143 — 8th Avenue, Lachine, Telefonas NE 5-0303. Kiekvienu dienos metu ir po 

darbo, vakarais, galite skam binti nurodytu telefonu, ir iš Jūsų drabužiai bus 
paimti ir Jums į namus pristatyti. Visada sekite „NL” skelbimus.

paskęsta tame visatos chaose, 8-je Avenue 143 nr. Ji įsikū- monę, nes joje iš vienuolikos 
kuris poetiškai vadinamas 
harmoningąja darna ir tobula tytojai mato čia pridedamame 
konstrukcija. Palauryniai ‘ - - ...
nuo Verduno ligi Lachinės ver erdvus garažas, kuris tarnauja 
ti dėmesio. Ateity čia bus gra ir kaip sandėlys. 
žiausios miesto dalys. Čia bus 
ilgiausis paupio bulvaras. Čia 
dabar, tiesa, galima pasižiūrė
ti milžiniško dydžio medžių, tu 
rinčių nuostabiai didelius vai
nikus, išsišakojusius nepapras 
tai. 
nės 
tą, 
per 
matyti, kaip plečiasi, kaip au
ga Montrealio miestas.

Šitame trakte, visada gali
nes, gy-

rusi atskirame name, kuri skai

Nuo Verduno ligi Lachi 
tenka pravažiuoti akveduk 
laivų kanalą, du ilgiausius 
Šv. Lauryno upė tiltus, ir

be jokių spaudimo, prosijimo, 
priemonių nepaprastai greit ir 
labai gražiai rankoves išlyygi- 
na, kad nereikia nei pečių ats
kirai, kaip kitur daroma, ly
ginti. Kelnių užvartams yra 
atskira mašina, kuri bematant 
kelnes išvalo. Bet p. Rutkaus 
kas nesitenkina tuo, ką turi; 
jis nuolat rūpinasi įmonę gerin 
ti, tobulinti ir moderninti. Įsi
gijęs nuosavybėn įmonę, kai 
kurias mašanas išmetė ir vieto
je jų nupirko naujas, moder
niškas ; nupirko ir naują troką; 
laukia pastatomos jau įsigytos 
kitos naujos mašinos.

— Man įdomu, kaip Svei
kas susidarei pradinį kapitalą, 
nes gi įmonei reikėjo nemaža 
lėšų?

— Atvykęs į Kanadą, turė
jau atidirbti sutartį aukso ka
syklose. Ten šiek tiek susitau 
piau. O Montrealy dirbdamas 
ir mokydamasis ne kažin ką pra 
džioje pelniau, bet vėliau, kai 
jau įsispecializavau, gerai už
dirbdavau. Kai pradėjau dirb
ti šioje įmonėje, radau du jos 
kompanionus. Vienas jų ma
ne labai įvertino, pamilo ir pa
siūlė būti jo partneriu. Tada 
aš iš antrojo perėmiau akcijas. 
O dabar, ir šis mano geradarys, 
taip pat pasitraukė ir įmonė ii 
ko mano nuosavybė. Mano 
geraadarys pats tulri skalbyklą 
ir mes ir dabar bendradarbiau 
jame. Pildydamas jo užsaky
mus, aš jam tuo atsilyginu ir 
už jo buvusius investavimus.

Taip šis jaunas, energingas ■ 
ir ryžtingas vyras, mano kai
mynas iš tėviškės (jis yra iš 
Zuikos vienkiemio, Ignalinos 
vai., Švenčionėlių ap.) eina į 
savarankišką gyvenimą ir ku
ria sau ateitį, kuri ir mūsų tau
tai gėdos nedaro. Todėl nuošir 
džiai jam tenka palinkėti ge
riausios sėkmės.

Beje, apsilankymo proga p. 
Povilas Rutkauskas „Nepri
klausomai Lietuvai“ paremti 
paaukojo 10 dolerių.

dirbančiųjų trys yra lietuviai: 
p. Burba, p. Jurgutis ir p. Ra- 
žanas.

De Luxe Cleaners darbų tu 
ri labai daug. Du šoferiai vos 
spėja apsidirbti.

Kas įdomu, įmonė ne tiktai 
valo, bet ir taiso drabužius. Ir 
kiekvieną darbą atlieka patyrę 
specialistai. Taisytoja patyru
si siuvėja, kuriai, kai darbo su 
sirenka daugiau, tenka šauk
tis talkos. Ypatingai gerą įmo 
nė turi chemiką, todėl chemi
nis valymas čia be priekaištų. 
Ne nuostabu, kad ir didžioji 
prekybos įmonė kaip Eatonas 
savo drabužius atiduoda valyti 
ir taisyti De Luxe Cleaners įmo 
nei. Ir man lankantis, keli šim 
tai Eatono šoferių žiemos ap
rangos drabužių laukė savo ei
lės — pataisyti ir išvalyti. Ea
tonas ir garsiosios kalėdinės ei 
senos Santa Claus drabužius 
atiduoda valyti p. Rutkausko 
įmonei.

Įmonė turi labai moderniškų 
Savininkas man aprodė visą mašinų, kokių neturi net di- 

Parodė užsakymus ir desnės įmonės. Pav., ranko-
Man buvo vėms lyginti yra speciali gari- ačiū ir už auką ir už malonias 

‘ ‘ ‘ . Bus daugiau.

atvaizde. Prie šio namo yra

Man teko apžiūrėti pp. J. 
Matulaičio, J. Kriaučeliūno ir 
A. Majausko „Victoria“ Clea 
ners įmonę, kuri yra kelių aukš 
tų, didelė. Ši gi, p. Rutkaus
ko, palyginti yra kukli, nedide 
lė, bet tai ir suprantama, nes 
p. Rutkauskas yra naujas atei
vis ir naujakurys. Tačiau jo 
įmonė, jau dabar matyti, jam 
yra per maža, perankšta.

— Aš turiu planus, — sako 
p. Rutkauskas, — taip bus tik 
tai laikinai. Sutartį turiu 6 
metams, o to laiko pakankamai 
užteks, kad susikombinuočiau 
nuosavas patalpas, kurios bus 
jau pritaikytos valyklai. . .

Taigi, vyras gyvena, dirba

Pas p. Luką teko vykti į šiau 
rę, o pas p. Rutkauską — į pie
tų vakarus, visai į priešingą di 
džiojo Montrealio miesto pusę.

Kelias palauryniais, La Sal ma susitikti lietuvių, 
le bulvaru, dabar yra žavėti- vendami Verdune ir Ville La
nas, mirgąs visomis ankstyvo- šalie, jie dirba tai spirito varyk 
jo rudens gamtos spalvomis, loję, tai Arboraite fabrike ir 
Pageltę medžiai, paraudę krū- šituo keliu keliauja. Ir dabar 
mai dar žaliuojančių kitų au- ir vykdamas ir grįždamas susi _ _
galų fone sudaro nepaprastai tikau eilę tautiečių: iš Ville ir galvoja apie ateitį, kurią jis 
gražų spalvų derinį, dvelkian- Lasalle — pp. Vilimą, Jasecką, pats savo rankomis pasiryžęs 
tį rimtimi, graudinga mirštan Astravą, Radzevičių; iš Verdu sukurti. Dideliu pasiryžimu ir 
čios gamtos nuotaika ir tuo no — pp. Niaurą, Jazulaitį ir kietu darbu jis kuria ateitį, 
traginguoju kiekvienai gyvy- kitus, kurių nei pavardžių ne- 
bei likimu, kuris yra neper- žinau. Vieni vyko į įmones, ki įmonę.

paaiškino darbus. ]
PP. Rutkausko įmonę radau juo maloniau apžiūrėti visą įmo nė mašina, kuri karštais garais, simpatijas.

Didelis
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iš visur ir
—• N. Zelandijos lietuviai 

gyvai susirūpinę lietuvybės iš
laikymu, skraijojamos, biblio
tekos sudarymu ir kitais ak
tualiais reikalais. Leidžiamas 
bendruomenės biuletenis, ruo
šiamas metraštis. Vienas ki
tas dalykas apie Lietuvą trans 
Jiuojamas ir per radiją — vai 
kų valandėles. Lietuviai ten 
pradeda gerėliau įsikurti. Dr. 
Butkus turi įsteigęs laboratori
ją dirvožemiui tirti, kuria ūki
ninkai gyvai domisi, Svilainis 
ir Raudonikis atidarė mašinų 
taisymo garažą, Sakalauskas— 
laikrodžių taisymo dirbtuvę 
etc.

— Atvykęs dirbti į Stras- 
burgą dr. J. Grinius Laisvosios 
Europos Koledžo vadovybės, 
ypač direktoriaus Mr. Daviso, 
ir kt. buvo maloniai sutiktas 
ir supažindintas su visu per
sonalu. Mr. Davis pasirodė la 
bai palankus lietuviams. Kole 
dže mokosi lietuviai J. Norkai- 
tis; Marg. Macevičiūtė, S. Gar
bačiauskas, K. Jasutytė ir P. 
Klimas.

— Šveicarų „Israelitische 
Wochenblatt“ praneša, kad žy 
dų grupės dar esančios Kijeve, 
Rygoje ir Kaune. Žydai jau 
antrus metus negali susiraši
nėti su užsieniu, bijodami de
portacijų. Anksčiau toks susi
rašinėjimas su užsieniu nebu
vęs draudžiamas, ir jų šiuo atž 
vilgiu padėtis buvusi kitokia, 
negu lietuvių ar latvių. „Isra
el. Wochenblatt“ Nr. 30 smar
kiai puola adm. Kirko vadovau 
jamą organizaciją, kurios vir
šūnėje, o ypač tarp ukrainie
čių, „esą daug antisemitinio 
elemento,“ kiuris, esą, kartu su 
Hitleriu ir gen. Vlasovu bend 
radarbiavęs, tai, esą, buvę, de
zertyrai, bolševikai, fašistai.

— Lietuvaitė Šarauskaite iš 
Cleveland, O., savanoriškai 
įstojo į JAV kariuomenę.

— 500 metų spaudos išradi
mo sukaktuvėms paminėti ruo 
šiami Chikagoje laikraštinin 
kų kursai spalio, lapkričio ir 
gruodžio mėnesiais, vakarais 
nuo 6 iki 8 vai., antradieniais 
ir ketvirtadieniais, Aušros Var 
tų parap. mokykloje. Kursų 
vedėjas: kun. V. Bagdanavi- 
čius, 2334 S. Oakley Ave., Chi 
cago 8.

— Pereitais metais Kongo 
kolonijoje pašventinti 27 vie
tos kunigai juodukai. Jų skai
čius pakilo dabar iki 360, o vie 
nuolių, taip pat juodukų, iki

apie viską
105. Iš viso Belgijos Konge 
yra 4 milionai katalikų.

—> Ayrout parašė knygą 
apie neturtingiausius Egipto 
ūkininkus, vadinamus fela- 
chais. Toji knyga buvo išvers 
ta į daugelį kalbų. Skurdžiu 
felachų gyvenimu susidomėjo 
visas pasaulis, ypatingai Egip
to valdžia. Dabar Egipto val
džia, netekusi karaliaus, sten
giasi pagerinti neturtingųjų 
ūkininkų gyvenimą. Ši pran
cūzo jėzuito knyga sulaukė 
net šešių laidų.

— Goa miestas (Indijoj) 
ruošiasi paminėti Šv. Pranciš 
kaus Xavero 400 metų mirties 
sukaktį. Šventės tęsis visą 
gruodžio mėnesį. Tuo pačiu 
laiku bus paminėtas Šv. Tomo 
Apaštalo atvykimas į Indiją, 
įvykęs prieš 1900 metų.

— Australijos vyriausybei 
sutikus, JAV, kaip ir buvusio 
karo metais, eilėje Australijos 
salų įrengs karines bazes.

— Amerikiedių ątominės 
energijos mokslininkai teigia, 
kad praėjusį rudenį Sovietų Są 
jungoje įvykęs atominis spro
gimas, kuris užregistruotas 
Montana atominių tyrimų labo 
ratorijose USA. Tiktai nenu
statyta, ar tai buvęs atominės 
bombos bandymas, ar sprogi
mas atominių tyrimų įmonėse.

— Nors kariai, kovoją Korė 
joje, reikia manyti, skaito ten 
vykstantį karą, tačiau ameri
kiečiai teisininkai priėjo prie
šingos nuomonės. Tatai įvyko 
teisme, svarstant bylą, prie
šais vieną gyvybės apdraudimo 
bendrovę, kuri vengė išmokėti 
draudimą Korėjoje žuvusio ka
rio artimiesiems, motyvuoda 
ma, jog įstatymas sako, kad vi 
daus apsaugos (policijos) na
riui žuvus kare, gyvybes ap- 
drauda nemokama. Teismas į 
reikalą pažiūrėjo iš kitos pu
sės ir išaiškino, jog teisiniu po
žiūriu Korėjoje nevykstąs ka
ras. Tokiu būdu apdraudos 
bendrovė buvo priversta ap- 
draudą žuvusiojo artimiesiems 
išmokėti. . .

— Centrinės Žydų Tarybos 
Vokietijoje išleistoje knygoje 
pateikiami duomenys apie žy
dų žudymus buvusio karo me
tais. Vokietijoje ir Hitlerio 
kontroliuotose valstybėse Eu
ropoje gyveno 8 milionai 295. 
000 žydų, iš kurių išžudyta 6 
milionai 93.000 arba 72,4 proc. 
Knygoje nurodoma, be kitų ša 
lių, jog Lietuvoje gyveno 150. 
000 žydų, gi paliko gyvų tik 
15.000 (išžudyta 135.000), ar 
ba 90 proc.

— Vakarų Vokietijoje po
puliariausia ir pigiausia maši
na laikomi vadinamieji „Volks 
wagen“, kurių gamyba buvo 
pradėta dar Trečiojo Reicho 
laikais. Dabar šių mašinų, ku 
rių nemaža paklausa ateina ir 
iš kitų šalių, kasdien pagami
nama po 440.

— Briedžiai vandenyje yra 
bejėgiai. Kai du amatoriai fil 
mininkai pamatė briedį plūdu
riuojantį Temiskaming ežere, 
jie pradėjo jį fotografuoti. Kad 
daugiau nuimtų filmų, tie vyru 
kai: Roland Manson ir John 
Le Brun neleido briedžiui pa- 
siekit kranto. Vargšas gyvū
nas plaukiojo tol, kol netekęs 
jėgų, paskendo. Abu filminin- 
kai turėjo užmokėti po 250 dol. 
bausmės už tokį nesportišku- 
mą.

— Žinoma tabako firma 
Kentucky pradėjo išdirbinėti 
cigaretes vardu „I Like Ike“, 
tai respublikonams. Demokra
tai gi galės rūkyti cigaretes 
„I’m Madly for Adlai“. Viene 
ir antra rūšis gaminama iš vie
nodo tabako.

— Dr. W. H. Sebrell pareis 
įkė, kad neužilgo bus atsiekta, 
jog pagalba hormonų senesnio 
amžiaus vyrai galės jaustis 
kaip jauni.

— Respublikonų Dwight Ei 
senhower gimė 1890 m. spa
lio 14 d.; demokratų Adlai Ste 
venson — 1900 m. vasario 5 d.

— Lietuvoj beveik kas ant
ras kaimas turėjo po šimtame
tį senelį, tačiau jokie laikraš
čiai apie juos nerašė. Pradžioj 
karo Vadžgirio parapijoj mirė 
senelis, sulaukęs 130 metų, bet 
niekas jo nepaminėjo, net vals
čiaus viršaitis apie jį nežinojo. 
Tik kaimynai kalbėdavo, kad 
Šv. Petras per tuos karus su
simaišė žmonių sąrašuose ir už 
miršo pas sąve pasišaukti. 
Prancūzija 1911 m. turėjo 107 
šimtamečius, 1931 m. jau 222, 
1936 metais 259, o 1950 m. net 
360. O ką bekalbėti apie Tur
kiją, kuri turi 7.000 šimtame
čių.

— Adelaidės dienraštis 
„News“ eilėje numerių skelbė 
konkursą: duotąjį tekstą vo
kiečių kalba reikėjo išversti į 
anglų kalbą. Laimėtojui, ku
ris tiksliausiai sugebės pasaky
ti tą pačią mintį anglų kalba, 
buvo paskirta 20 svarų premi
ja.

Tarp 17 tautybių varžovų da 
lyvavo ir 8 lietuviai. Premiją 
laimėjo Jurgis Purvinas, gyv. 
Whyalloje (S. A.).

— Nemaloni jūrų liga dėka 
naujai išrastų „Dramamine“ 
vaistų tapo beveik visiškai nu
galėta.

— Jūros manevrai, kuriuos 
12 dienų Šiaurės jūroje vykdė 
sąjungininkų karo laivynai, 
kaštavo 8 milionai dolerių.

— Albertas Čižauskas, JAV 
konsulas, iš Brooklyno išplau
kė į Italiją, Milaną, su žmona 
Genovaite ir 10 mėnesių sū
num Albertu. A. Čižauskas 
yra žinomo lietuvių veikėjo Juo 
zo Ambraziejaus žentas.

— Skrendant lėktuvui iš 
Azorų salų į Ameriką su 37 
žmonėmis, sugedo vienas po ki 
to trys motorai. Pilotas įsakė 
išmesti keleivių bagažą, dalį 
pašto ir karstą su mirusiu ka
reiviu, kad palengvėtų lėktu
vas ir ne taip staigiai kristų že 
myn. Šios priemonės padėjo iš 
gelbėti lėktuvą ir žmones. Jie 
laimingai nusileido Newfound 
landė.

— Užsienio Tarnybos val
dytojas Drr P. Karvelis rugsė 
jo 10—12 d. lankėsi Vokietijos 
užsienių reikalų ministerijoje 
Bonnoje ir parlamente (Bun
destage). Ta proga URT Val
dytojas padarė eilę vizitų par
lamentarams ir aukštiems pa
reigūnams. Be kitų, URT Vai 
dytoją priėmė ir Dr. Schreibe- 
ris, Pabėgėlių Ministerijos vals 
tybės sekretorius, pažadėda
mas visokeriopą palankumą lie
tuviams tremtiniams, esan
tiems Vokietijoje. Iš parla
mentinių sferų URT Valdyto
jas gavo pakvietimą būti par
lamento svečiu ir pateikti Lie
tuvos reikalais įvairios doku- 
mentacinės medžiagos.

— 1913 m. Čarli Čaplinas at 
vyko iš Anglijos su kuklia ko- 
medijėle ir gavo 40 dol. per sa 
vaitę. Pagal kitų metų kont
raktą su Essancy kompanija 
Čikagoj, jis jau gavo 1.250 dol. 
per savaitę. Trečiais metais 
jis pasirašė sutartį su Mutu
al Film Co. už 10.000 dol. per 
sąvaitę ir 150.000 dol. bonų 
per metus. Per sekusius 25 
metus Chaplino uždarbiai Ame 
rikoj nuolat kilo, ir jis šiandien 
priskaitomas prie turtingiausių 
žmonių pasauly.

— Apie 40 metų J. Nikū- 
nas yra rinkęs Lietuvos istori
ją liečiančią medžiagą. Dirb
damas pastaruoju metu Univer 
sity of California School of Me 
dicine, visus laisvalaikius jis 
skirdavo eksponatų iš Lietu
vos praeities rinkimui, jų sis- 
tematizavimui.

Šiuo metu, pasitraukęs į po 
ilsį, savo Redlands, Calif, rezi 
dencijoje jisai bandys tą savo 
seną svajonę — Lietuvos Mu
ziejaus įdėją įgyvendinti.

Jo adresas yra: Niek A. Os- 
tapp Lab., Rt. 2, Box 553, Red 
lands, Calif.

— Lietuvos Laisvės Kovo
tojų atstovas Vlike Simas Mig
linas centrui padavė pareiški
mą dėl atpalaidavimo iš eina
mųjų pareigų VLIKe.

— Dėdės Šamo armijoje 
rimčiau pradeda kovoti su ka 
reivių nutukimu. Riebumas ne 
vien gadina išvaizdą, bet ir 
silpnina muskulus. Gydytojai 
yra nustatę specialią gimnasti
ką ir maistą pašalinimui nutu
kimo.

— Šveicarų pramonėje laik 
rodžiai užima svarbią vietą. Iš 
viso esama apie 3.000 dirbtu
vių, kurios samdo 50.000 dar 
bininkų. Metinė laikrodžių ga 
myba siekia 17 milionų, neskai 
tant atskirų dalių.

— Dr. J. Šabanas, 2615 W. 
71st, sutvarkė JAV pilietybės 
popierius ir išlaikė reikalingus 
egzaminus.

— Muzikas Zenonas Jonu
šas, dirbęs Medellino, P. Ame
rikoje, policijos dūdų orkest
re, atleistas iš pareigų. Ir bak
teriologijos dr. Lenas taip pat 
neteko darbo.

— Australijoje yra įvestas 
privalomas balsavimas. Kas 
neina balsuoti ir neturi rimto 
pasiteisinimo (dėl ligos, senat 
vės ir tt.), tas gali būti nubaus 
tas 4,50 dol.

— Buvusi filmų aktorė Ma
rion Davies suruošė Morro- 
son pagerbti partiją, kuri šei
mininkei atsiėjo „tik“ 35.000 
dol. Į jos vilą Cadillacais su
gūžėjo 1.000 „piniginių aristo
kratų“. Aktorė Rovena Narna 
ra įkrito į baseiną su rūbais. Ji 
susilaukė pagalbos iš smokin
guotų partijos dalyvių, šokusių 
į vandenį padėti nusigėrusiai 
aktorei. Tuo pat laiku Kong
reso priešamerikoninės veiklos 
komitetas, tyrinėjęs komunistų 
įsigalėjimą filmų pramonėj, iš
kėlė aikštėn dar 20 Hollywo- 
odo aktorių ir rašytojų, priklau 
siusiu komunistų „radijo ce
lei“.

— Pasirodė brošiūra vardu: 
„Stebuklingi Apsireiškimai 
Girkalnyje“.

— Dr. Balys žada netrukus 
persikelti Washingtonan ir 
pradėti dirbti Librery of Cong 
ress.

— Kalifornijoje, arti Bakers 
field įvykę nesniai žemės dre
bėjimai sudarė bažnyčios nuo
savybėms maždaug milioną do
lerių nuostolių. Trys bažny
čios buvo sunaikintos ir dalis 
ligoninės.

— Amerikoje paskutiniu lai 
ku kilo naujas prieškomunisti- 
nis sąjūdis, pasivadinęs „Kata 
likinform“.

— Apie 5—6.000 lietuvių
yra laikomi priverčiamojo dar

bo stovyklose ties Neldy, Ka
zachstane. Jie iš Lietuvos iš
vežti 1949 metais.

— Daugelio yra manoma, 
kad šalčiausia pasaulyje vieta 
turėtų būti šiaurės ašigalyje. 
Tačiau nustatyta, jog šalčiau
sia žemės rutulio vieta yra Si
bire prie upės Yana. Čia tiek 
šalta, kad pienas pardavinėja
mas sušalusiame pavidale — 
pieno ledo gabalais.

— Vakarų Vokietijoje ma
dos šūkiu tapo „atsijauninimas 
užperintais kiaušiniais“. Esą 
reikia gerti 9 dienas perintus 
kiaušinius, juose užsimezgusiu 
viščiuko gemalu tepti veidus, 
ir žmonės mažiausiai 10 metų 
atjaunės ir pagražės. Grožio 
salonai pradėjo inkubatoriuose 
perinti kiaušinius ir juos par
davinėti po 1 iki 3 markių. Did 
miesčių kai kuriuose restora
nuose svečiams pradėta siūly
ti „atsijauninti“ išgeriant už- 
perintą kiaušinį. Galiausiai gy 
dytojai pareiškė, jog nėra duo
menų, kad užperint! kiauši
niai „atjaunintų“.

— 1872 metais, kai to lai
ko JAV prezidentas Grant kan 
didatavo antram terminui į J. 
Valstybių prezidentus, jo opo 
nentas buvo Horace Greeley, 
kandidatas nuo demokratų ir 
liberalų respublikonų. Rinki
mus Greeley praleimėjo ir ap
sirgo proto sumišimu. Po rin 
kimų už 4 savaičių Greeley mi
rė beprotnamyje.

— 1901 metais rugsėjo 6 d. 
Buffaflo mieste, N. Y., anar
chistas Leon Czolgosz mirti
nai peršovė to laiko preziden
tą Williamą McKinley. Po 8 
dienų prezidentas mirė.

— Kanada medaus pagami
no 1950 metais 28 milionus 
351 tūkstantį svarų, o 1951 me 
tais — 40 milionų ir 909 tūks 
tančius svarų.

— Lietuvių namams Sydnė 
juje, Australijoje, įsigyti ne
seniai sudaryta platesnio mas
to komisija, į kurią, įeina šių 
organizacijų atstovai: ALB 
Krašto Valdybos inž. M. Bo- 
gušas, Lietuvių Inž. ir Arčiu 
tektų Draugijos pirmininkas 
inž. B. Daukus, ALB Sydnė- 
jau apylinkės ižd. Šablevičius, 
Šviesos Sambūrio atst. V. Ma 
siokas, Lietuvos Atgimimo Są
jungos Sydnėjaus Skyriaus pir 
mininkas inž. S. Grina, Daili
ninkų Grupės Aitvaro pirmi
ninkas dail. J. Bistrickas, Lie 
tuvių Katalikų Draugijos Cent 
ro Valdybos pirmininkas B. Zu 
meris ir Skautams Remti Komi 
teto atstovas P. Protas. Ko
misija šiuo metu atlieka pa
ruošiamuosius Lietuvių Namų 
Sydnėjuje įsigijimo akcijos 
darbus.

Kaip rusai ruošėsi laimėti 
1952 m. Olimpiadą Helsinky

Nors pasaulinė sporto Olimpiada jau seniai pasibai
gė, bet apie ją rašoma ir dabar dar. Kalbos apie ją, ypač 
ryšium su Sovietinių sportininkų savotišku dalyvavimu, 
dar ilgai nesibaigs. Vieną būdingesnių svetimos spau-

■ dos pasisakymų, įdomių visiems skaitytojams, ne tiktai 
sportininkams, parodančių, kaip diktatūriniam režimeyra 
opus kiekvienas veiksmas, kiekvienas reiškinys, patiekia 
me Gerbiamų skaitytojų

1. Vergų raumenys pasirodo 
iš už geležinės uždangos.
Geriausias pasaulio rutulio 

stūmėjas ir geriausia pasauly
je disko mėtytoja, nors ir ne
kalbėdami vienas kito kalba, 
Helsinky užmezgė lengvą drau 
gystę. Jų raumeninė draugys
tė, susirinkus 69 tautų čempio 
naras olimpiadoje, nustebino 
žiūrovus ne todėl, kad jie pa
sidarė draugais' ženklų ir gestų 
(kalba, bet todėl, kad jie buvo 
vyras iš USA, o moteris iš So 
vietų Rusijos .

Sovietų Rusija rungėsi olim 
piadoje pirmą kartą ir sovietų 
sporto treningo vaizdas buvo 
toks neįprastas, kad vakarie
čiai nesuprato, jog raudonos 
SSRS raidės ženklina kovojan
čius už Sovietų Sąjungą.

Tačiau nebuvo jokios abejo
nės apie tikrą rusų siekiamą 
tikslą — turint 400 valdžios lė Meksikos generolas, pirminin- 
šomis pilnai paruoštų, mašino kauja. Paklaustas, kiek narių 
mis paverstų vergų, Sovietų jis turi, jis pakelia rankas ir sa 
Rusija ryžosi sumušti Vakarų ko, kad turį šimtus tūkstančių, 
mėgėjų sportą.
2. Kaip raudonieji „mobiliza 
vosi” laimėti „olimpinį karą“.

Po slapčiausių ir iabjausiai 
pasaulio sporto istorijoje įtemp 
tų pasiruošimų, rusai rodė 
aukščiausią pasitikėjimą. Lai-

persiškus kylimus kaipo ma
tus gimnastams ir parūpinęs 
ypatingus specialiai nikeliuo
tus svarsčius sunkumų kilno
tojams. Futbolininkų poilsio 
kamabrys puikiai įrengtas su 
minkštais baidais ir turi bateri 
ją kvarco lempų.

Rusijos didelis 
sporto srityje [ 
1948 mt. olimpiados. Jau anks 
čiau sovietų valdžios viršūnė- Sovietų Sąjungos kampelyje 
se buvo mėnesiais ginčijamasi buvo išbandomi ar yra tinka- ,bės „aukšjto spaudimų“ pro- 
ar siųsti sąvo komandą. Galu- mi. “ 
tinai buvo nutarta nedalyvau- Piliečiai, kurių išmėginimas ro 
ti. Vietoje atletų Rusija 1948 dė bent kiek talento buvo „su- 
mt. pasiuntė olimpiadon stebė- kišami į mašiną“, kuri vėliau 
tojų korpusą, kuris buvo įpa- „išspjaudavo“ juos, 
reigotas viską smulkmeniškai fechtuotojus, futbolininkus, šo 
stebėti ir užsirašyti, 
dingo už geležinės 
1948 mt. gruodžio 
Kremliaus žybtelėjo 
per visas aštuonias laiko zonas 
nuo Rygos ligi Vladivostoko. 
Partija ir komisarai paskatinti 
dėmesio ir tada, gavę direkty
vas, jie nukreipė savo mintis į 
energiją, į masinį sportą.

Sporto problemos tikslai, šie 
kimai ir atsakomybė buvo aiš 
kiai išryškinti — apibrėžti kiek 
viename Sovietų Sąjungos kai
me, mieste ar „respublikoje“..

Didysis judėjimas riedėjo jančių klubų, kurių kiekvienas kilnotojai pasirodė Paryžiuje, 
padalytas į specialias sporto ša Jie patraukė smalsių žiūrovų 
kas. Neškaitant, „Lokomoty“ dėmesį savo uostymu iš bute- 
vo“ ir „Dynamo“ klubų, jie lio (spėjama buvus butelyje 
įsteigė tokius, kaip „Torpeda“ 
automobilių darbininkams ir 
„Spartak“ gamintojų koopera 
tyvų darbininkams. Kaipo gru 
pė, šitie klubai atitinka savo 
reikšme didžiulei USA beis-

Maždaug tarpe 200 milionų 
Sovietų Rusijos kresnų ir stain 
bių kaulų piliečių buvo medžią 
gos čempionams. Su begaliniu 
nuodugniu atydumu sovietai 
vykdė uždavinį — rasti spor
tui tinkamus ir išvystyti juos.

Kiekvienas gero kūno sudė-i spaudimas
prasidėjo po jimo jaunas vyras ar atletiškai 

atrodanti moteris kiekviename

gaudavo pajamų iš 80 tūkstan su rimtumu, ar tas neturėjo ko 
čių nuolatinių futbolo žiūrovų, savo rankose prieš tai. . . Nuo 
„Dynamo“ yra viena iš dvie- to laiko, visų olimpiados var- 
jų geriausių Sov. Sąjungos fut žovų treniravimas Sovietų Są- 
bolo komandų, buvo šiais me- jungoje pažengė toli į priekį, 
tais nugalėta seno savo priešo 
„Raudonosios Armijos centro 
klubo“ komandos).

Sovietų Sąjungoje, bendrai 
paėmus, žiūrovų interesai yra 
palikti toli užpakalyje valsty-

dėmesiui. Red.
ke paskutinių keturių metų jie 
užsibrėžė pasiruošti sau atleti
kos „žvaigždžių“, kaipo dalį 
milžiniškos sporto programos, 
kurion įjungė apie 30 milionų 
rusų. Tik paskutiniais metais 
rusai išleido sportui apie 16 
miliardų rublių (apie 4 miliar- 
dus dol.). Vien tiktai Maskvo 
je yra 28 stadionai ir apie 250 
mažesnių atletikos salių. Ru
sų atletai užplūsta jas trijose 
pamainose po 8 valandas kiek
viena. Imtininkai ir gimnazis
tai treniruojasi - mankštinasi 
prieš veidrodžius. Mirtinoje 
tyloje sunkumų kilnotojai ke
lia dvi ar tris tonas per valan
dą su metodišku raumenų 
lankstumu.

Metro stadione, geležinkelio 
darbininkų Lokomotyvo klubo priekin. Palyginus tai su vo- 
namuose, milžinas rusas, turįs 
daugiau akselbantų nekaip

Rezultatai buvo surašomi.

Po to jie 
uždangos, 

mėn. iš 
įsakymas

gramos. Pasiruošimo įvertini 
mas futbole „sunkumų kilno
jime, imtynėse ir gimnastikoje 

jau kaipo 'buvo visuomet puikus. 1 ačiau, 
kadangi tas vyksta už geleži
nės uždangos, tai mokytojai - 
- instruktoriai negali išmokti 
paskutinės technikos ir todėl 
daug kitų sporto šakų nuo to 
nukentėjo. Plaukėjai treniruo 
jami žiauriu ryžtingumu, bet 
klaidingu stilium. Irkluotojų 
„aštuoniukės“ vartojo pasenu
sį stilių. 1949 mt. jų technika 
buvo pagerinta ir didelė vaka-

kinėtojus ir tt.
Šio plataus sąjūdžio bazė— 

maži sporto padaliniai, vadina
mi kolektyvais. Jie augo tūks 
tančiais. Atletai tuojau prade 
jo savo darbą tūkstančiuose 
sporto salių ir stadionų. Pra
džioje buvo kritiškas trenerių 
ir instruktorių trūkumas, ta
čiau jie irgi buvo išauginti 50- 
tyje fizinio lavinimo mokyklų, rų pasaulio dalis girdėjo tik- 
Rodąs ypatingų gabumų spor- tai gandus ir nepaprastus so- 
tininkas iš kolektyvo buvo per vietų pasigyrimus, 
keliamas į klubą. ~ 
žiau poros dešimčių vadovau- -entuziastiški

Pagaliau
Buvo nema- 1950 mt. geriausi ir užsidegę- 

rusų sunkumų

Praėjusių metų spalių mėn. 
geriausi Sovietų atletai buvo pa 
siųsti į Krymą, į pietus, kur 
oro sąlygos jiems leido treni
ruotis lauke visą žiemą. Plau
kėjai ir futbolininkai buvo tre 
niruojami po 8 valandas kas
dien. Šiemet, liepos mėn. pra 
džioje visa Sovietų Sąjungos 
olimpiados komanda buvo su
rinkto Leningrade galutinam 
pamokymui, kaip reikia apsieiti 
su svetimšaliais. Suomijoje, 
kada jie pasirodė pasauliui ir 
rungtynėse; tiktai vienas da
lykas pykdė patikimus rusų ko 
misarus: rusų atletai buvo nėr 
vuoti ir nepaprastai išsiblaškę- 
-užsigalvoję. Amerikonai, ku 
rie kalbėjo su jais, pastebėjo 
tai ir juokėsi, kad jie nedrįs 
vykti namo, jei prastai pasiro
dys. Rusai buvo nevisuomet 
prakalbinami ir nelinksmi. 
„Mes treniruojamės ir esame 
ramūs“, patvirtino jų vyriau
sias treneris, „ir mes pažiūrėsi 
me“. ..

3.

kiečių Hitlerio discįiplinuota- 
-sistematiškai tvarkoma atleti
ka, kuri žydėjo 1936 mt. olim
piadoje, tai buvo palyginti 
švelnūs lietaus lašai prieš Vol
gos ūžimą. Tačiau jų abiejų 
programos sudaro vieną bend 
rą ir tą patį dalyką. Jie buvo 
menkos reikšmės tautiniam 
sveikatingumui ir fiziniam tin- tų visų rusai atrinko dar vieną gėsi. . . Jų akys vertėsi į viršų 
kamumui — pasiruošimui, bet -patinga „superatletikos“ klu- kartu su jų rauemnimis, tačiau 

Tiktai vienas klubas, ku jie praleimėjo abiems — USA 
' / Po to, vienas iš jų

pinigų, buvo „Dynanto“, kuris ųžkjaųsė vieną amerikoną su vi

ephedrine, švelni jaudinimo 
priemonė) prieš nusitverdami 
už svarsčių. Vadovaujami Gte 
gory Novak, Sovietų Sąjungos 
stipruolio, kurio 198 svarų svo
ris keistokai atrodė jo 5 pėdų 

bolo lygai, tačiau tikrumoje iš 3% inčo rėmuose, jie labai sten

Pati įmonė, narių pastatyta, tu 
ri futbolo aikštę, plaukymo ba
seiną, penkias teniso aikštes, 
dvi krepšinio aikštes ir tris 
tinklinio aikštes. Tačiau tai ne 
gali prilygti su Dynamo, Mask buvo politiniais sumetimais in bą. 
vos policijos tarnautojų klu- spiruoti ir turėjo tik politinės ris nekaštavo Sovietų Sąjungai ir Egiptui 
bui, kuris vartoja liuksusinius propagandos tikslus.

Raudonieji bando draugys 
tę ir kvailystes.

Visa šita vakarų pasauliui 
davė informacinės medžiagos 
apie rusus, tačiau, iš kitos pu
sės, ir jie turėjo daug progų 
pažinti amerikonus ir USA.

Vienam amerikonui, kuris 
pamainė savo atlapo ženkliu
ką su rusu, sovietų pareigūnas 
įspėjančiai pasakė: „jūs atsi
sėsite elektros kėdėn (atsieit, 
mirties bausmė!?. . .) jei tai ne 
šiosite Broadway‘juje“.

J. Skaržinskas.
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Lietuvių Enciklopedija Prieš pradėdami Enciklope
diją spausdinti, norime patir- 

, . ., ti, ar visame laisvajame pašau-
Kviečiame į ą lyje atsįras reikalingas jos prc-

kad ir redakcija rastų stiprią numeratorių minimumas. To- 
atramą mūsų visuomenėje ir dėl didesnėse lietuvių kolonijo 
pati toji visuomenė turėtų ga- se yra Liet. Enciklopedijos ge- 
rantiją „Lietuvių Enciklopedi- neraliniai atstovai, kurie rinks 
jos“ nešališkumu, greta fąktiš Enciklopedijos prenumerato- 
kos redakcijos, sudarome gir Re rius. Jokių pinigų iš anksto 
dakcijos Komisiją, kurion be nebus imama: kiekveinas išė- 
pačių redakcijos narių, sutiko jęs iš spaudos tomas prenume 
įeiti: prel. J. Balkūnas, prof, ratoriams bus pasiunčiamas ap- 
M. Biržiška, prof. V. Kanau- dėtu mokesčiu. Todėl prenu- 
ka, prof. Stp. Kolupaila, prof, meratorius čia nieko nerizikuo 
V. Krėvė-Mickevičius, prof, ja, nes jis mokės už tai, ką jis 
K. Pakštas, prof. J. Puzinas, 
Vytautas1 Širvy das, adv. T. To 
lišius, prof. J. Vengris ir dr. A.
Želvys.

Kartu kreipiamės tiek į vi
sus, laisvame pasaulyje gyve
nančius senosios enciklopedi
jos buvusius bendradarbius, 
tiek ir į visus senosios emigra
cijos kultūros darbuotojus ir 
ypač į jaunuosius mūsų moks
lo kadrus, išaugusius jau trem 
tyje ir emigracijoje, kviesdami 
paremti mūsų sumanymą savo 
bendradarbiavimu. O į geros 
valios lietuvius, susirūpinusius 
savo krašto ir tautos ateitimi, 
kreipiamės, kviesdami mūsų 
darbą paremti, užsakant „Lie
tuvių Enciklopediją“, nes tai ir 
duos galimumo darbą privesti 
prie galo ir jį jau laisvon Lie
tuvon atgabenti, o tiems, kurie 
liks toje svetingoje šalyje, tie 
tomai bus amžinas priminimas 
jų ryšio su visa lietuvių tauta.

Redakcija: prof. Vacį. 
Biržiška, prof. Pr. Čepėnas, 
prof. P. Jonikas, Antanas Ben 
dorins, Stasys Santvaras.

Redakcinė komis i- 
j a: prel. J. Balkūnas, prof. M. 
Biržiška, prof. V. Kanauka, 
prof. Stp. Kolupaila, prof. Vin 
cas Krėvė, prof. K. Pakštas, 
prof. J. Puzinas, Vyt. Sirvy
das, adv. M. Tolišius, prof. J. 
Vengris, dr. A. Želvys.

Pastaba: Visais redakcijos 
įeikalais kreiptis į vyriausią re 
daktorių prof. Vaclovą Biržiš
ką, 1222 llth Street, N. W., 
Washington, D. C., USA.
„LIETUVIŲ ENCIKLOPE 
DUOS“ LEIDYKLOS PRA

NEŠIMAS.
Ištyręs leidimo galimybes ir 

sąlygas ir radęs visuotinį lie
tuvių susidomėjimą, ryžausi su 
kviesti Liet. Enciklopedijos 
kvalifikuotus darbotojus, su ku 
riais išdiskutuota ir prieita ga
lutinės išvados leisti bendrą 
pilną Enciklopediją, kurios bū 
tų 20—24 tomai.

Vidutiniškai per metus išei
tų 3—4 tomai. Kiekvienas to 
mas turės 600—640 psl. (bu
vusio Lit. Enciklopedijos for-

Sunkiausius lietuvių tautos 
laikus gyvendami, savaime dau 
giausia energijos skiriam ko
vai Lietuvos nepriklausomy
bei atstatyti ir lietuvių tautai 
apsaugoti nuo visiško sunaiki
nimo. Tačiau, kaip kiekvienos 
tautos, taip ir lietuvių gaivu
mas reiškiasi ne vien fiziniu, 
bet ir kultūriniu gyvenimu. Ei 
ziškai tauta gali išlikti ir ne
sunaikinta, bet nustojusi kul
tūrinės pažangos, ji savaime 
gali sutirpti kitų tautų tarpe. 
Jau spaudos draudimo laiku 
1865 — 1904 m., tokiu būdu 
bandė mus sunaikinti masko
lių valdžia, ir išbraukti iš kul
tūringų tautų, atimdama mums 
mūsų raštą. Tačiau visai lie
tuvių tautai stojus į kovą dėl 
savo kultūros, po 40 metų pa
vyko laimėti. Nepriklausomai 
Lietuvos valstybei atsistačius, 
visuose baruose plito ir mūsų 
kultūra ir netrukus mums pa
vyko užgydyti senąsias žaiz
das, ir užimti lygią vietą tarp 
kitų tautų.

Naujoji mūsų krašto oku
pacija sustabdė1 normalų mūsų 
kultūros plėtimąsi; sugriovė 
visa, ką buvome šoje srityje lai 
mėję. Dabar ne vien griauna
mas visas lietuvių tautos pa
statas senomis, tik žymiai pato
bulintomis Muravjovo Koriko 
priemonėmis, bet ir fiziškai yra 
naikinama visa lietuvių tauta. 
Mums, laisvą jame pasaulyje 
gyvenantiems lietuviams, ten
ka atsakingumas — greta ko
vos už savo laisvės atstatymą 
-— kovoti ir už savo kultūros 
išlaikymą, už jos nuolatinį kė 
limą ir tobulinimą.
► Šioje plotmėje nemaža jau 
yra atlikta, bet lieka dar pla
tūs nepaliesti dirvonai, kurie 
laukia darbininkų. Mes, že
miau pasirašę, esame pasiryžę 
j tą bendrą mūsų darbą įsijung 
ti. Būtent, esame pasiryžę leis 
ti „Lietuvių Enciklopediją*'.

Suprasdami savo atsakingu
mą lietuvių tautai, stengsimės 
ją išleisti tokią, kad ji paten
kintų išsklaidytą visame pašau 
lyje mūsų laisvąją visuomenę, 
kad ji būtų, Lietuvai nepriklau 
somybę atgavus, nors mažas 
mūsų tremtinių atpildas kovo
jančiai tautai.

Dabartinės Enciklopedijos 
leidėjas yra Juozas Kapočius, 
prityręs spaudos srities žino
vas, o faktiškieji leidėjai yra 
visi tie, kurie ją užsisakys. Jos 
tiesioginis redegavimas pave
damas tiems, kurie ir Lietuvoj 
tokį pat darbą dirbo, būtent 
prof. Vaclovui Biržiškai, prof.
Pr. Čepėnui, prof. P. Jonikui mato), atspaustų gerame po- 
ir A. Bendoriui. Redakcijos pieniuje, įrištų liuksusiniais 
sekretorius bus rašytojas St. viršeliais, su futliaru. Vienas 
Santvaras. Tačiau, norėdami, tomas kaštuotų 7,50 dol.

S1GOO
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gaus. Enciklopedijos prenu
meratorius pačioje pradžioje 
bus prašomas pasirašyti pasi
žadėjimą,kuriuo jis įsipareigoja 
išpirkti kiekvieną jam prisiųs
tą Enciklopedijos vieno komp
lekto tomą.

Jei iki N. Metų paaiškės, 
kad reikalingasis prenumeraio 
rių minimumas susidaro, tai 
apie kovą-balandį išeis pirmas 
tomas. Ir paskui eis regulia
riai kas 3—4 mėnesiai.

Šiuo metu Leidyklos susitar 
ta yra su šiais gen. atstovais, 
kurie Lietuvių Enciklopediją 
atstovaus savo gyvenamose vle 
tose ir apylinkėse.

Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse: VI. Baltrušaitis, 4313 
So. Brighton Los Angeles, 
Cal.; Jer. Cicėnas 5509 So. 
3rd St. Omaha, Nebr.; N. Če- 
rekas 806 Main St. Stamford, 
Conn.; J. Čyvas 306 E. Main 
St. Amsterdam, N. Y.; St. Glu 
šauskas 414 East St. New Bri 
tain, Conn,; Vyt. Jucevičius 
2228 Sarah St. Pittsburgh 3, 
Pa.; J. Kubiliūnas 272 Law
rence Pl. Peterson, N. J.; A.l- 
bina Lipčienė 71 Elizabeth Ct. 
Plainsville, Conn.; Rev. S. Mar 
kūnas 2514 Leech Ave. Sioux 
City 11, Iowa; V. Rocevičius 
1319 E. 89th St. Cleveland 3, 
Ohio; A. Sabaliauskas 251 
Alphonse St. Rochester, N. Y.; 
E. Mažeikienė 22 Brett St. 
Brockton, Mass; Sal. Narke- 
liūnaitė 46 Stagg Street Bro
oklyn 6, N. Y.. „Neringa“ 
1906 25th St. Detroit, Mich.; 
J. Sekys 444 Broad St. Hart
ford, Conn.; K. Trečiokas 315 
Walnut St. Newark 5, N. J.; Apartado 369, Caracas, Vene- 
A. Paliulis 159 Washington zuela; El. Dervojedaitis Calle

Libertad 62 Yaratigua, Esta- 
do Yaraeuy, Venez.

Kolumbijoje: K. Klastaus- 
kas Apartado nac. 2336 Medel 
lin, Colombia S. America.

D. Britanijoje: Br. Dauno
ras 3, Southern Row London. 
W., 10 England.

Papildomi sąrašai bus pa
skelbti vėliau. Tų vietovių lie 
tuviai, kur nėra gen. atstovų, 
prenumeratos reikalu gali 
kreiptis į artimesnį atstovą ar 
ba tiesiai į Enciklopedijos Ad
ministraciją, 680 Bushwick

šiame laisvame krašte per KANADOS TAUPYMO ROmtic

-- atsargą, kuri padės įgyvendint Jūsų užsirnoiim,.. ”° ' ’
J . užsimojimus ar pravers skubos reikale be nuosto 

- bei nusavinimo baimės.
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tovai tose lietuvių kolonijose, 
kurios čia neišminėtos, bet ku
riose gyvena gausiau lietuviu. 
Jei kas sutiktų apsiimti kokias 
pareigas, maloniai kviečiamas 
pranešti Enciklopedijos Admi
nistracijai.

Liet. Enciklopedijos bus 
spausdinama tiktai tiek, kiek 
jos prenumeratoriai užsisakys 
iš anksto. Atsarginio kiekio 
Leidykla negalės išleisti, nes 
tam reialinkgas didesnis kapi
talas, kurio Leidykla neturi. 
Dėl to prenumeratoriai, kurie 
norėtų vėliau užsisakytti, jau 
negalės gauti pirmųjų tomų. 
Todėl Leidykla kviečia užsi-

A. Paliulis
Ave. Waterbury, Conn.; Pr. 
Pauliukonis 9 Aetna St. Wor
cester 4, Mass.; J. Puzinas 
2008 
phia, 
7838 
Ill.

Kanadoje: Meilus 
178 Earisdale Ave.
Ont., Canada; Viktoras Kapo
čius 421 Cartier Ave. Sudbu
ry, Ont., Canada.

Australijoje: A. Krausas 24 
Grandview Ave Maribyrnong 
W. 3-Vic. Australia.

Venezueloje: Kun. A. Saba- Ave., Brooklyn 21, N. Y. USA.
liauskas Collegio Salesiano Taip pat dar yra reikalingi ats prenumeruoti iš anksto — tuo

4, Mass.;
Mt. Vennon St.

Pa.; Domas
So. Green St.

Philadel
Velička 

Chicago,

Vytautas 
Toronto,

jau pat.
Ryžomės dideliam darbui. 

Jei lietuviškoji visuomenė jį 
įvertins — tesėsime.

Juozas Kapočius,
„Lietuvių Enciklopedijos“ lei

dėjas, 680 Buchwick Ave., 
Brooklyn 21, N. Y., USA.

TAUTIEČIAI! Rašykite iš 
visur apie savo gyvenimą, Įsi
kūrimo sąlygas, darbus, per
spektyvas. Visi raštai geri ir 
visi, kiek vieta leidžia, sunau

dojami.
Rašyti adresu: 

„Nepriklausoma Lietuva“, 
7722 George Str.,

Ville Lasalle, Montreal, P. Q.

II.

PASLAPTINGOJI INDIJA
RAŠO ANTANAS SABALIAUSKAS.

švelniai elgiatės, nesitikėkite
KASTOS iš musų kito, kaip tik paniekos senojo papročio.

Indijos ivisuomenę, iš- jums, 
tik kaikurias laukines T“

mėnesių nė sekmadieniais nė- arkivyskupas darė? Grįžkite ir taisytojų, kūdrų kasėjų, net va 
jo į pamaldas ir pagrasė per- priimkite komuniją, kaip buvo- 
eisią pas protestantus. Uolie
ji tėvai, nenorėdami susilaukti 
rimtesnių pasėkų, grįžo prie

Visą 
skyrus 
tauteles, sudaro dvi viešąjį gy yra labai sunkus ir kaikur sta- 
venimą tvarkančios ir lemian- čiai neįmanomas. Iš kastos į 
čios šakos: kastos ir nekastos krikščionybę seniau perėjusių 
gyventojai. Kastos kategorijai tarpe yra dar užsilikę daug pa 
priklauso visi dievaičio Bramos 
pagimdytieji, nekastos (ant- 
kast) dalį sudaro, jų nuomone, 
nešvarieji, dievų ir žmonių pra 
keiktieji, neliečiamieji, velnio 
padarai parijai. Kastos siste
ma yra viso Indijos tikybinio, 
viešojo ir šeimyninio gyveni
mo pagrindas. Tiksliai nepa
žįstant visuomenę skaldančios 
kastų santvarkos', sunku būtų 
įvertinti ir tenykščių misionie
rių darbą.

Kastos yra apsitverusios sto 
romis, lyg tvirtovės, sienomis, 
kurias peržengti ir pašalinti 
yra sunku.

— Kaip tai, — sako kastos 
žmonės, — mes, tapę krikščio
nimis, turėsime eiti ir bažny
čioje bei prie Dievo stalo stoti 
greta nešvariojo parijo? Ar to 
šuns balsas gali pasiekti Die
vo ausį? Vykite ir jūs, kaip 
mes darome, tuos neliečiamuo 
sius iš bažnyčių, niekinkite 
juos ir venkite net jų šešėlio. 
Tuomet ir mes gal būsime 
labjau linkę priimti jūsų tikė
jimą. Bet kol jūs su jais taip

Kol kas kastų evengelizavimas

krikščionybę seniau perėjusių

sileistų. Mat darbas, stabmei 
džių įsitikinimu, augštesnės 
kilmės asmenį žemina ir tetin
ka tik vergui. Tenka pabrėž
ti, kad misionieriai, skelbdami 
Evangelijos mokslą, kelia ir 
darbo kilmingumą.

Tų visų tradicinių vietos pa 
pročių aplinkumoje misionie
rius privalo kibk galėdamas tai 
kytis, kad neužsikirstų kelio : 
jų širdis.

Gerai dar kad misionieriui 
nereikia barzdos skustis, nes 
priešingu atveju reikėtų kreip
tis į vietinį barzdaskutį, kuris, 
šaligatvyje atsisėdęs, priešais 
save ant žemės pasisodina kl- 
jentą ir be muilo, tik vandeny
je sušlapintu pirštu veidą pa
vilgęs, pradeda gręsti veidus 
ir tam tikrais virbalais krapš
tyti ausis, nosį, skutinėti anta
kius, vienu žodžiu skusti pa
gal vietinį ceremonialą.

Kaip matote, tarp indų rei
kia ir indiškai gyventi. Įvai
riais reikalais reikia kreiptis į 
daugelį kastų. Tik vienos vi
sur reikia saugotis: vagių kas 
tos.

Kaip 
giausia 
kasta, 
dievai 
žvaigždžių takus, skaityti bei 
aiškinti šventąsias knygas, mo 
kyti žmones ir skelbti jiems die 
vų valią. Jei parijas kartais tik 
pažvelgtų į šventuosius raštus, 
bramanai už bausmę turi jam 
išdeginti akis lydytu švinu.

- gių kasta ir tt. Kiekviena kas 
te pasiruošę. Aš ir jūs turime ta turi kokį nors skirtingą 
daryti taip, kaip „peria saniasi ženklą drabužiuose, savus nuos 
(vyskupas) Įsako“.

Nuo to laiko, sako, bent prie 
Dievo stalo tarp katalikų ten 
buvo šiaip taip panaikinti skir
tumai. Kitur stačiai neįmano
ma net bažnyčioj atsistoti kas
tos katalikui su parijumi. Ypač 
Pietų Indijoje kastos dar lai- gyventi, kas svarbiausia, nega 
kosi neįveikiamai. ii tuoktis. Kas dirba vieną dar

Senų senovėje, kaip jų šven bą negali dirbti kito ir negali
Gimei 

tai visą

tatus, papročius, dievus, šven
tyklas ir tt. Vieno kurio menk 
niekio nesilaiką pilietis gali bū 
ti sunkiai nubaustas.

Be to, paskirų kastų pilie
čiai vieni su kitais negali ar
čiau bendrauti, kartu valgyti,

Kartą eidamas į vieną kastos 
kaimą, nusivedžiau mišioms 
patarnauti gabų gimnazistą, ku 
ris nors ir krikščionis buvo, bet 
parijų kilmės. Po pamaldų, 
vos man. išėjus, kastos katali
kai, sako, plovę koplytėlės grin 
dis vandenyje atskiestu kar
vės mėšlu. Mat, parijas savo tosios knygos pasakoja, tebu- keisti savo profesijos, 
kojomis ją pažemino, atseit už vusios tik keturios kastos: bra- barzdaskučių kastoje, 

„u, kšatrijų ar amžių ir būvi barzdaskutis.
’ ' ’ ” ‘ “ - Toje tikybinių nuostatų sais

dirbių ir sušrų arba amatim’n- tomoje sistemoje yra kažkas pa 
našaus į fašistų organizacijas. 
Bedarbės klausimas, aišku, to
kiu būdu yra kur kas lengviau 
sprendžiamas.

Misionierius, kuris irgi pri- 
skaitomas bramanų kastai, ga
li naudotis visomis tos kastos 
privilegijomis. Tos 
nuostatai jį įpareigoja 
samdinių: skalbėją,

‘ i eilę įvairiems darbams 
vandens nešėją, vių’ėją, vežė
ją ir tt. Visi tie specialistai 
įvairiomis dienos valandomis 
aptarnauja ir kitus aplinkinius 
gyventojus. Uz tai kiekvienam 
jų užtenka duoti po keletą li
tų kas mėnesį, nes iš didelio 
skaičiaus aptarnaujamųjų, pra
gyvenimui lėšų susirenka. Jei 
misionierius mėgintų tuos dar
bus pats atlikti, čiabuviai jo, 
kaip suteptojo, nė artyn nepri

goniškos dvasios. Kastos kri- 
ikščionys daugelyje vietų dar 
ir šiandien bažnyčioje nešimai 
šo su krikščionimis parijais.

Kaimų ba^nyčips paprastai 
esti kryžminės formos. Alto
rius stovi viduryje, o aplinkui 
groteliai. Atskiruose sparnuo
se, kartais' pertvaromis atida- jam teko kovoti su kastos ka- indai kasdieną gieda, štai kaip 
tintuose, renkasi skirtingų kas
tų žmonės, kiekviena į savąją 
dalį su saviškiais. Parijams pa
liekama pasiučiausioji vieta. 
Kunigas, klausąs išpažinties,

teršė. manų arba kunigų,
Šalia mano misijos Cetpeto ba kareivių, vaišijų arba žem- 

gyveno uolus italas misionie- <
rius kunigas Carleto. Daug kų. Manujaus giesmėje, kurią

talikais dėl parijų katalikų ly- aiškinama 
gybės teisių. Ypač komuniją — Kad 
jokiu būdu negalėdavo duoti vendintas, 
parijams, neišdavęs jos pirmiau bramanus, kšatrijus, vaišijus ir 
kastos katalikams. Bet štai, sudras atatinkamai iš savo bur 

turi eiti nuo kastos pas kastą, pačiame kivirčų įkarštyje atva nos, rankų, šonų ir kojų. Pas- 
pagarboje kiau, tapęs pusiau vyru (pu- 

laikomas senukas arkivysku- rusu), pusiau moterimi, šutvė 
pas. Net iš tolimų apylinkių ręs gryną moterį (vira). Įsidė visą 
suplaukė daug kastos katalikų mėk, kilnusis, du kartus gimęs 
ir visi pasiruošė priimti komu- žmogau, kad aš, kuris sutvė- 
niją iš ganytojo rankų. Misio riau purusą ir virą, esu tas pats 
nierius paprašė arkivyskupą be ir viso pasaulio sutvėrėjas.
jokio skirtumo visiems išdavi- Bet laikui bėgant kastos da 
nėti komuniją. Tą dieną taip lijosi ir dauginosi. Šiandien 
niekas nedrįso nieko saky ti, tik bramanų priskaitoma dvi 
Bet antrą dieną, misionieriui dešimtys skirtingų kastų, o 
taip pat elgiantis, kastos ka- įvairių kitų, net 400. Kiekvie-

kastų kilmė: 
pasaulis būtų apgy- 
jis (Brama) išleido

Tokiu pat būdu reikalinga da žiavo visų didelėje 
linti ir komuniją: pradėti nuo 
augščiausios kastos, eiti vis 
prie žemesnės ir paskučiausiai 
tik galima paduoti Dievą pari
jams.

Trichinopolio tėvai jėzuitai, 
savo didelėje Kristaus Atpirki 
mo bažnyčioje mėgino pašalin 
ti kastų pertvaras, kaip nekri
kščioniškos dvasios pažymį, ir 
įsakė visiems tikintiesiems 
bendrai eiti mišių klausyti ir talikai pakilo ir jau buvo beei- nas darbas arba profesija turi 
prie komunijos. Dėl to kastos ną nuo grotelių. Misionierius savo atskirą kastą. Taip yra 
katalikai sustreikavo. Porą riktelėjo: „Ar nematėte, kaip degtinės varytojų kasta, kelių

kastom 
turėti 

šlavėją,

jau minėjau, garbin- 
yra kunigų bramanų 
Jiems vieniems, sako, 
tedavę leidimą sekti
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Rašytojų nutarimai
Visuotinis Lietuvių Rašyto- mi 1.500 dolerių metinei groži 

nės literatūros premijai ir spe
cialiu manifestu paskatinę viso 
pasaulio lietuvius pasekti jų 
keliu;

4. Leidėjams pabrėžia gyvy 
binio lietuviško momento reikš 
mę, leidžiant knygas: pirmoje 
eilėje savi, o ne verstiniai vei
kalai; pirmoje vietoje nauji, o 
ne pakartotiniai leidiniai; kny 
ga, atstojanti šiuo metu mums 
mokyklą, kalbiškai turi būti iš 
leista be priekaištų; praktiš
kai tesant labai ribotam išlei
džiamų knygų skaičiui, lei
džiant būtina literatūrinė at
ranka; pagaliau, perspausdi
nant senas knygas, griežtai žiū 
retina autoriaus teisių, o tuo 
atveju, kai autorius ar jo tei
sėti paveldėtojai nepasiekiami, 
leidėjai turi susitarti su Rašy
tojų Dr-jos Valdyba ir priklau 
santį honorarą įnešti Literatū
ros Fondan;

5. Iš skaitytojo 
tik vieno dalyko: 
jingam lietuviškai 
rią palaikydamas,

kelis veikalus apie Lietuvą, iš
vertė angliškai 
„Genocidą“.

jų Dr-jos narių susirinkimas 
Čikagoje 1952. IX. 28 d., iš
klausęs rašytojų pranešimų ir 
diskusijų, randa, jog negirdė
tai sunkiose sąlygose gimsta 
knyga po knygos, bet labai di
delė jų dalis rankraščiais me
tų metus išguli pas autorių ar 
leidėją ir sudaro žalą ne tiek 
autoriui, kibk šakoty toju i, o 
per jį — lietuviškai kultūrai. 
Knyga yra iškalbingiausias tau 
tinės kultūros ir gyvybės liu
dytojas, ir jos reikalu turėtų 
gyviausiai susirūpinti ne tik 
patys rašytojai, bet mūsų or
ganizuotoji ir neorganizuotoji 
visuomenė, visi lietuviškieji 
veiksniai ir atskirai kiekvienas 
mūsų pasklidusios ir naikina
mos tautos narys. To dėliai 
visuotinis rašytojui susirinki
mas

1. Kolegoms rašytojams lin 
ki, kiek sąlygos ir jėgos lei
džia, nenutrūkstamai puoselėti 
lietuviško kūrybinio žodžio kul 
turą;

2. Prašo mūsų periodinę

pageidauja 
nebūti abe- 
knygai, ku- 
palaikys ir 

spaudą daugiau vietos skirti da save nuo neišvengiamo užaki- 
lykams, kurie ugdo lietuvišką 
dvasią, kelia išblokšto lietuvio 
nuotaiką, pozityviai sutelkia 
prie gyvenimo nešamų proble
mų, o ne dirgina tuščia nesi
baigiančių politinių ginčų dia
lektika;

3. Kreipia lietuviškųjų orga 
nizacijų dėmesį į pagrindinį 
mūsų asmeninės ir bendruo
meninės kultūros reikalą — lie 
tuviškos knygos išlaikymą. Jai 
platinti reikia panaudoti efek
tyvius būdus, jai įvertinti rei- šytojų Draugijos garbės narius 
ikia nepašykštėti ir tokių žy- Vincą Krėvę ir Mykolą Biržiš- 
gių, kokį pernai padarė šeši ką, garbingai žengiančius į 
Venecuelos lietuviai, sudeda- aštuntą metų dešimtį, o taip

ŽIEŽIRBOSpat pirmąjį LRD pirmininką 
Igną Šeinių.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS PRANEŠIMAI

Nauji LRD nariai.
Visuotiniame susirinkime 

priimti šie nauji Lietuvių Ra
šytojų Draugijos nariai: 1. 
Pranas Kozulis, gyv. Toron- .
to, Kanadoje, išleidęs eilėraš- tremtyje gyvena šie dar Lieti* 
čių rinkinį „Dulkės ežere“, 2. voje arba tremtyje išrinkti I.ie 
Juozą Kralikauskas, novelių 
knygos „Septyni kalavijai“ au 
torius, gyv. taip pat Toronte, 
3. Romualdas Spalis - Gied
raitis, gyv. Anglijoje, išleidęs 
feljetonų knygą „Trylika ne
laimių“ ir novelių rinkinį „Di
džiosios atgailos“ ir 4. Jonas 
Žmuidzinas, stilizuotos prozos asmenys, paaukoję Literatūros 
knygos „Ryto kruajas“ ir po
ezijos proza „Pajūrio himnai“, 
gyv. Montrealyje, Kanadoje.

LRD Garbės narys
Visuotiniame rašytojų susi

rinkime LRD garbės nariu iš- jams paremti, 
rinktas Lietuvai didžiai nusi- cenato vardą 
pelnęs anglų rašytojas ir žur- jau gavo Pranė Lapienė, gyv. 
nalistas Ernest J. Harrison, 79 Stony Brook, L. I., N. Y., pa- 
m-> gyv- 19, Mornington Ave, aukojusi 100 dol. ir šeši Vene 
West Kensington, London, cuelos lietuviai: Jurgis Bieliū 
W. 14, England. Jau 35 me
tai E. J. Harrison angių spau-

„Partizanus", 
B. Sruogos pa

ruoštą Lietuvių liaudies dai
nų rinktinę ir kt. Tai bene vie
nintelis pasaulyje anglas 
bąs ir rašąs lietuviškai, viena
tinę savo dukterį pakrikštijęs 

1. lietuvišku Aldonos vardu..
Ta proga pranešama, jog

Apie iškabas. ..
ai

tuvių Rašytojų Dr-jos garbės 
nariai: Mykolas Biržiška, Vac 
lovas Biržiška, Vincas Krėvė, 
Mykolas Vaitkus ir V. Vydū
nas.

„Daugelis mano, kad „iška- 
ba’’yra smulkmena ir kad esmė 
yra dvasia,kad besipuošiant kri 
kščioniškumo iškaba būna ne 
tik naudos, bet ir žalos. Ir bū 
tent tada, kai po krikščionišku 
mo iškaba nėra krikščionškos 
dvasios arba jos yra maža. Ak

krikščioniškų iškabų visada ne 
trūko ir, reikia manyti, ne
truks, tačiau krikščioniškos 
dvasios visada buvo ne per dau 
giausia“.. .

L. Dambra.
„Tėviškės Žiburiai” 39(144).

; Literatūroj mecenatai
LRD susirinkimo nutarimu,

Fondui nemažiau kaip 100 do 
lerių, gauna Literatūros Me
cenato vardą ir atitinkamą pa
žymėjimą. Tie pinigai eina li
teratūrinėms premijoms arba 
vargan patekusiems rašyto- 

Literatūros Me 
ir pažymėjimą

Nauji LRD vald. organai
Visuotiniu slaptu korespon- 

denciniu balsavimu, kuriame 
dalyvavo 77 proc. narių, išrink 
ta ši LRD Valdyba: Benys 
Babrauskas, Vincas Ramonas, 
Aloyzas Baronas, Povilas Gau 
čys ir Stasys Tamulaitis. Re
vizijos komisijon: J. Švaistas- 
-Balčiūnas, Petrė Orintaitė ir 
A. Marius Katiliškis. Garbės 
teismas paliktas pernykštis: J. 
Auguistaitytė- Vaičiūniene, Jo
nas Aistis ir Leonardas Šimu
tis. Rašytojų Dr-jos adresas 
yra šis: B. Babrauskas 1436 
S-SO Avė, Cicero, III., USA.

JIEŠKOMI SPAUDOS 
PLATINTOJAI

Visose lietuvių kolonijose, 
kuriose yra kiek didesnis lie
tuvių skaičius, labai būtų ge
ra turėti spaudos — knygų, 
laikraščių — platintojus.

Geriausia, kad rimti žmonės 
savo iniciatyva imtųsi to dar
bo.

Už knygų platinimą yra duo 
damas nuošimtis. Tuo reikalu 
prašoma kreipti Į ..Nepriklau
somą Lietuvą“, 7722 George 
St., Ville Lasalle, Montreal, 
P. Q.

mo;
6. Nesvyruodama pritaria doje nuoširdžiai gina Lietuvos 

Lietuviškosios Enciklopedijos reikalus; keliolika metų rašė 
leidimui, kuris visų pirma sa- ir leido anglišką biuletenį lie 
rvoje viusomenėje ir už jos ri
bų parodys mūsų tautinį ir kul 
tūrinį gajumą, antra, tai bus 
mūsų namų universitetas, tre
čia, Enciklopedija bus didžiu
lė dovana, kurią, kaip ir kitas 
knygas, mes parsivešime į Lie 
tuvą.

7. Susirinkimas sveikina Ra

nas — 375 dolerių, Liudas 
Jablonskis 300 dol., Donatas 
Kikas 150 dol., Petras Mika
lauskas 150 dol., Vladas Venc 
kus 375 dol., Marius Zupkus 

tuviškomis temomis, parašė — 150 dol.

4

4»

ĮSIGYKITE VERTINGUS „LIETUVIŲ DIENŲ“ 
LEIDINIUS

„Lietuvių Tautos Kelias“, prof. M. Biržiška ..$3.00 
„Varpai Skamba“, St. Būdavo apysaka ............. $2.50
„Žemė“, poezijos antalogija .....................................$4.00
Gaunama „Nepr.- Lietuvos“ redakcijoje, spaudos kios
kuose ir leidykloje: „Lietuvių Dienos“, 9204 S. Bro

adway, Los Angeles 3, Calif USA.
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Pasaulio lietuvių karių mėnesinis žurnalas

KARYS
išeina didelio formato, gražiai iliustruotas, duoda daug 

įdomios medžiagos.

Redaguoja ir leidžia: kpt. S. Urbonas, B. Aušrotas, 
S. Butkus

Prenumerata: metams 4 dol., atskiro nr. kaina 45 et.
Adresas: Karys, 156 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y., 

U. S. A.
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JURGIO JANKAUS ROMANAS

„Paklydę Paukščiai”
yra labjausiai šiuo metu skaitoma knyga. I tomo kaina 

$ 2.20, II — $ 2.60. Išleido:
Gabija, 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y. S

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

KELEIVIS"
„BRITANIJOS LIETUVIS“

vienintelis visoj Europoj lietuvių savaitraštis. §
Nepartinis, siekiąs tikslo —bendro visiems lietuviams. 6
Lietuviai, atvykę iš Anglijos, neturėtų pamiršti savo § 

buvusio organo. »
LEIDŽIA D. Britanijos Lietuvių Sąjunia, Londone. S 

KAINA metams 5 dol.
ADRESAS: „Br. Lietuvis“, Lithuanian House, 43, Hol 

land Park, London, W. II, England. Jj

AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti keikia, bet visi 
mėgsta jį skaityti?
„KELEIVI“ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam ne 
pataikauja ir nesibijo teisybes skelbti.
Žmonių mulkintojus ir apgavikus jisai lupa be jokio 
pasigailėjimo.
Be to, jame rasi visokių pa-tarimų, gražių eilių, įdo
mių paveikslų ir žinių iš viso pasaulio.
Didelio formato, 8 puslapių, graži, lengva kalba.
Kaina Kanadoje $ 3,50 metams. Pusmečiui $ 1,75.
Parašykit ir paprašykit vieno egzemplioriaus pasižiū
rėti. Gausit nemokamai.

KELEIVIS
636 BROADWAY, So. BOSTON 17, Mass., U. S. A.
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NAUJIENOS
PIRMAS IR DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

AMERIKOJE
NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje 

turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.

NAUJIENOS duoda vėliausias, tikriausias ir geriausias 
pasaulines, nacionalines bei vietos žinias, 
straipsnius ir paveikslus.

NAUJIENOS talpina išvietintųjų lietuvių šeimų, gimi
nių bei pažįstamųjų pajieškojimus ir jų at

sišaukimus į savo tautiečius.
• NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, 
j klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau-
! kimus ir korespondencijas.

UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.
| Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me-
j tų $ 5.00; Chicagoje $ 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny
. $ 11.00, jDUsei metu $ 5.50.
j Adresas: NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chica

go 8, Ill., U. S. A.
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AR SKAITAI „DIRVA ?"
X

X

X 
X

SKAITO „TĖVIŠKĖLĘ“?
kas savaitė, tisuose pasaulio kraš- 
korespondentus, greit ii teisingai 

informuoja

REDAGUOJA BALYS G A I D Ž I Ū N A S.
„DIRVA“, kas mėnesį, išeina gausiai iliustruotas, 
psl. vaikų laikraštis „TĖVIŠKĖLĖ“. Vaikai ir

AR VAIKAI
„DIRVA“ išeina 
tuose turi savo

Su 
16 
tėvai tvirtina, kad dabartinėse sąlygose tai geriausias 

vaikų laikraštis.

REDAGUOJA VLADAS VIJEIKIS. 
Abu laikraščiai metams kaštuoja. JAV $ 5,—;

Kanadoj $ 5,50; kituose kraštuose $ 6,50.
Rašykite: 6820 Superior Ave, Cleveland 3, Ohio, USA.

xx -- mm w -- xx----xx

> Tik bramanams leista ne
šioti ant nuogo kūno skersai 
krūtinės per petį permestą 
juostelę, kurią laiko branges
ne už savo gyvybę. Toji juos
telė suvyta iš devynių siūlų.

Bramanas, kad ir vargingiau 
sias, niekados negali prašyti iš 
maldos: užtenka jam nueiti pas 
ką nori ir pasiimti kas tinka
ma. Bramanas, tai žemėje 
ivaikščiojąs dievaitis, kurį kiek 
vienas privalo gerbti ir apipil 
ti dovanomis.

i Indai turi tiesos, darydami 
priekaištus baltiesiems, kurie 
skelbia savo tikėjimą esant vie 
ninteliu ir tikru, o savo dvasiš 
kius kartais šmeižia ir niekina.

— Kaip, jūs, — sako, gali
te branginti savo išpažįstamas 
tikėjimo tiesas, jeigu savo ti
kėjimo atstovų negerbiate?

NELIEČIAMIEJI
Indijos istorija pasakoja, 

kad nuo neatmenamų laikų pie 
tinėje pusiasalio dalyje gyve
no didelėmis šventyklomis gar 
si dravidų tauta. Vėliau, iš 
Šiaurės atsibastę šviesiaodžiai, 
dabartinių kastų protėviai, 
juos nugalėjo ir pavertė savo 
vergais. Norėdami išlaikyti sa 
vosios kastos grynumą, atėjū
nai paskelbė čiabuvius nešva
riais, atseit parijais. Ilgainiui 
įvairių įstatymdavių jie buvo 
prakeikti, kaip niekingiausios, 
nė gyvulių vertės neturinčios 
būtybės. Žemiau duodama 
šventųjų puranų knygų ištrau 
ka aiškiai nusako parijų kilmę.

— Jei kas nužudys brama

ną, jo siela po mirties pereis į 
šūdvabalį. Po daugelio metų 
atgims jis parijų kūne. Tai 
žmonių kategorijai jis priklau 
sys ir bus aklas keturis kartus 
tiek metų, kiek paskirų plau
kų yra karvės odoje. Bet jis 
gali gauti savo nuodėmių atlei 
dimą, maitindamas 40.000 bra 
manų.

Kiek toliau tose pačiose kny 
gose dar sakoma, kad, jei bra
manas užmuš šudrą, t. y. že
miausios kastos pilietį, tai nuo 
dėmės atleidimui gauti turės 
sukalbėti tik šimtą kartų Ga- 
jatrio maldą. Parijų užmušti 
nelaikoma jokiu nusikaltimu.

Dar ir šiandien, krikščiony 
bės dvasiai plintant, valdžios 
įstatymams visiems lygias ci
vilines teises pripažįstant, indų 
kastų papročiai bei religiniai 
Įsitikinmai, kaip koks baisus 
slogutis tebeslegia 80 mil. ne
laimingųjų parijų. Negarbė ir 
panieka visur juos persekioja. 
Jiems nevalia turėti jokio tur
to, jokios nuosavybės. Būda
mi nors ir lygių su kitais ga
bumų, jie negali verstis pelnin 
gesnėmis profesijomis. Jie pa 
smerkti atlikti žemiausios rū
šies darbus: šluoti gatves, va
lyti išvietes, kasti griovius ir 
tt. Kaikurie verčiami užsiimi
nėti plačiai pagonių tarpe pa 
sklidusiais verslais, kurių už
davinys yra sudaryti palankias 
sąlygas žemiausių aistrų ten
kinimui. Pagonys ir jų tikėji
mas jiems draudžia išmokti 
skaityti bei rašyti. Į jokią šven 
tykią jų neįsileidžiama. Pra

keiktiems, sako, nėra dievų ma 
lonės ir pasigailėjimo. Gand
hi, reikalavęs parijų arba, kaip 
jis juos vadina, harrijų, t. y. 
dievo sūnų, būvį pagerinti, į. 
leisti juos į šventyklas, nuimti 
jiems mestą prakeikimo dėmę, 
iš kastų susilaukė griežto pasi 
priešinimo.

— Šventyklos, — šaukė 
Mahayma (didžioji dvasia) 
Gandhi, — yra dievo namai. 
Kiekvienas, nors ir žemiausios 
kategorijos žmogus, turi teisę 
eiti į jas savo dievus garbinti.

Bet induizmo pranašai štai 
kaip į tą jo šūkį atsakė:

— Mūsų šventyklos, tai ne 
krikščionių bažnčyios, į ku
rias gali visi laisvai eiti. Mū- 
suosios yra Didelių vieš-čių, ka 
ralių, dievų būstinės. Tie die
vai, kaip ir mūsų garbingieji 
radžiai (karaliukai), savo aki 
vaizdoje tegali turėti tik savo 
mylimus tarnus, dvasiškius ir 
ministrus. Parijai ir kiti be 
kastos žmonės savo niekinga, 
žema kilme užgautų dievus, 
jie prisiartintų prie jų. Be to, 
mūsų šventyklos yra dvasios 
jėgų židiniai: įsileidus parijus, 
jos susilpnėtų, o gal ir visiškai 
išnyktų.

Dar ir dabar, kai įstatymai 
visiems pripažįsta lygias teises 
eiti į mokyklas, vien tik Mad- 
raso apygardoje į 1240 valsty
bines pradžios mokyklas kas
tos gyventojai neįsileidžia pa
rijų vaikų. O jei kur valdžia 
ir priverčia juos įsileisti, tai 
mokykloje parijų vaikai atski
riami nuo kitų aukštomis per

tvaromis bei uždangomis.
Neliečiamiesiems nevalia įei 

ti į viešąsias įstaigas, ligoni
nes, kavines ir krautuves. Kai- 
kuriuose kaimuose jie negali 
net pereiti kastos gyvenamų 
vietų gatvėmis. Joks kastos pi 
lietis nieko neperka iš pari- 
jaus. Parijas niekur negali 
gauti žmoniškesnio darbo. Daž 
nai tie vargšai išbadėję eina e! 
getauti: išmaldos prašo, šauk
dami dvidešimt žingsnių atsi
traukę nuo kelio lauko pusėje. 
Kaikuris praeidamas ir nume
ta, kaip šuniui kaulą, keletą 
skatikų ir, nė žodžio netaręs, 
eina sau toliau.

Parijaus palietimas, kvapas 
ir net šešėlis padaro nešvariais 
visus daiktus. Juos po to, aiš
ku, reikia sunaikinti.

Sutikęs bramaną, parijas tu
ri pasitraukti 15 ar 20 žings
nių į šalį ir ant žemės parpuo
lęs pagarbinti praeinantį že
mės dievaitį šiais žodžiais:

— Garbinu tave, mano vieš 
patie ir mano dieve!

Išdidus Vedų žinovas į tai, 
kaip kitiem neatsako, „telaimi 
na tave dievas“, bet — „Po- 
dum, karupu nay” — „traukis 
juodasis šunie“.

Parijų kaimai, vadinami Ce
ri, turi būti bent keletos šimtų 
metrų atstume nuo kastos so
džių. Jiems nevalia semti van
dens iš bendrųjų šulinių. Taip 
niekinami ir atstumti jie ken
čia sunkią savo dalį, kurią 
jiems skyrė jų išnaudotojai.

Jei kuriam ir pasitaiko baig
ti aukštuosius r tobulu : ir tap.:

savo srities talentingu specia
listu, tai kastų gyventojai vis- 
vien nelaiko jį žmogumi ką ge 
ro sugebančiu.

1933 metais į mano misijos 
miestą, Tirupaturą, valdžia pa 
skyrė sanitarijos inspektoriu
mi jauną, gabų, neseniai uni
versitetą su pasižymėjimu bai
gusį pariją. Miesto kastos 25. 
000 gyventojų tarpe neatsira
do kas jam būtų išnuomavęs 
butą. Nusiminęs pareigūnas 
kreipėsi į mane. Įkurdinau jį 
viename prie misijos bažny
čios stovinčio namo kambarėly, 
nes buvo katalikas.

Kitas Pietų Indijos gabus 
jaunuolis, juodukas, tapės šiau 
rėš Indijoje katalikų kunigu, 
grįžo paviešėti savo gimtinėn, 
Pondichery, prancūzų koloni
jom Apsigyveno Paryžiaus Už 
sienių Misijų Tėvų vedamoje 
seminarijoje. Čia profesūrai 
per pietus prie stalo patarnau
ja iš kastos kilę indai. Nors 
tarnai ir tatalikai, bet, sužino
ję svečio kilmę, jokiu būdu ne 
sutiko jam patarnauti.

Tikrai jaudina kiekvieno šir
dį ši visų atmesta, kūno bei 
dvasios maisto labjau už kitus 
išalkusi parijų masė. Tiksliau 
pažinti jų nelaimę, reikėtų jų 
tarpe pagyventi kaipo misio
nieriui.

Ten bedirbant teko kasdien 
su jais susidurti, jų kaimuose 
buvoti. Vyrai moterys ir vai
kai paprastai vaikšto pusnuo
giai arba visai nuogi. Mažas, 
Etrėnac ‘norima dr"’’”ri’s die

niausiai esti suplyšęs, sulipęs 
ir dvokiąs. Ne kartą teko neš 
ti vaistus ir teikti paskutinius 
sakramentus mirties patale gu 
Imtiems parijams krikščionims. 
Ropomis įlindęs į lūšnelės vi
dų, rasdavau raupsų suėstą, 
cholera ar kitokiu kitu mari' 
sergantį ligonį. Ant plikos že 
mės paguldytas, kartais visiš
kai nuogas, kartais skudurais 
ar šiaudais pridengtas, vaito
ja vargšas ir kantriai laukia 
mirties. O uodų, musių, skruz 
džių ir kitų vabzdžių ištisi spie 
čiai aplinkui tik zimbia. Kad 
nuo dvbkimo širdis atlaikytų 
klausant išpažinties, dažnai rei 
kia prisidėti prie nosies acte 
pavilgintą nosinaitę. Tuo tar
pu nelaimingasis, išvydęs mi- 
lonierių, dažnai taria: „Tėveli, 
mirštu iš bado“.

O kaip dažnai, bešluostanc 
ašarą, ateidavo į galvą vieno 
toje pat vietoje dirbusio pran 
euzų misionieriaus šie pasaky
tieji žodžiai:

— Jei tie, kuriuos Viešpats 
apipylė šios žemės gerybėmis 
ir turtais ir kurie taip lengvai 
yra linkę padaryti sau stačiai 
bereikalingų rūpesčių, jei tie 
nepatenkinti pasipūtėliai, ku
rie visuomet guodžiasi ir de
juoja ne dėl to, kad jiems ko 
stigtų, bet kad neįstengia pasi 
naudoti visomis prabangos tei 
kiamomis kūnui lepinti prie
monėmis, jei jie valandėlę rim
tai apsvarstytų šį šiurpų ir 
skurdų vaizdą, būtų labai dė
kingi Dieviškąja! Apvaizdai už 

. Jrirfąją dalį!
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Š. m. spalio mėn. 19 d. Phi 
ladelphijoje lietuvių kolonija 
rengia iškilmingą minėjimą ten 
gyvenančiam prof. Krevei-Mic 
kevičiui, jo 7U metų amžiaus 
sukakties proga.

Jubiliato sveikinimo ir 'ki
tais reikalais galima kreiptis j 
V. Mykolaitį, 2203 Mt. Ver
non St., Philadelphia 30, Pa., 
arba į prof. J. Puziną, 2008 

hMt. Vernon St., Philadelphia 
*30, Pa. USA.

PROF. DR. ERNEST 
FRAENKEL,

žinomas lietuvių kalbos tyri
nėtojas ir lietuvių draugas, da
lyvavo Londone kalbininkų 
konferencijoje. Jis suvažiavi
mui skaitė pranešimą apie ran
kos pavadinimus indoeuropie
čių kalbose, pateikdamas daug 
ir lietuvių kalbos faktų. 
E. Fraenkeliui jau 
metų amžiaus.
DAIL.

nupiešė 
kortelių.

Prof, 
sukako 70

PAULIUS
kalėdinių
Jo darbo, lietuviškų

AUGIUS 
sveikinimu

KU LTORWE^KRCWIKA 
MINĖS PROF. KRĖVĖS-M1 CKEVICIAUS 70 

AMŽIAUS JUBILIEJŲ
resą, vieną numerį susipažini
mui siunčiame nemokamai.

Tik ką išėjo:
Andersono Pasakos 210 psl., 1 

gausiai iliustruotas, kaina 2 d.
Haufo Pasakos, antra dalis, 

gausiai iliustruota, kaina 1,25 ’ 
dol. ’

Anksčiau išleista: '■
Haufo Pasakos, pirma dalis, ' 

(Karavanas) gausiai iliustruo- z 
ta, kaina 1,50 dol.

A. Vilainis, Žemaičių Žemė- (į 
je, kelionių aprašymai, 132 ps , z 
kaina 1,50 dol. 9

Pelėdos 1952 — 1953 metų G 
komplektai, kaina 5.00 dol.

Baigiame spausdinti Pelėdos į 
kalendorių 1953 metams. » 
Daug feljetonų, jokų ir plati 
mūsų politinio ir kultūrinio gy
venimo apžvalga. Virš 40 šar
žų ir paveikslų. Priede Kara
lienės Michaldos Pranašystės 
ir naujausias sapnininkas. Kai
na 1,20 dol.

Visi, kurie užsisakys šių 
knygų bent už 3.00 dol. Pelė 
dą iki šių metų galo gaus do
vanai. Adresuokite:

P. LIET. SKAUČIŲ 
METŲ bendradarbiaudama su Liet.

B-nės Windsor© Apylinkės Ko 
mitetu, š. m. spalio 18—19 d. 
Widsore šaukia J. A. Vals
tybėse ir Kanadoje gyvenan
čių skautininkių suvažiavimą.

Windsoro apylinkės komi
tetas, ta proga, rengia linksmą 
vakarį, kuris įvyks žinomoje

SESERIJOS VAD1JA, 
kroatų salėje, 2520 Seminole.

Programą išpildys Detroito 
„Gabijos“ tunto skautes. Po 
programos vyks šokiai, veiks 
bufetas;

Visi plačios apylinkės lietu
viai kviečiami atsilankyti.

K. L. B. Windsoro Apyl. 
Komitetas.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8 2 RUSHOLME DRIVE, TORONTO
0 (Įėjimas iš DUNDAS gatvės),
g PRIIMA LIGONIUS IR GIMDYVES Š1OKIADIE- 
g NIAIS 2—4 ir 6,30—8 vai., arba pagal susitarimą 
g Telefonas LO 1794

Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai

Jonas Žmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: 

3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tek: PL 6580
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MŪS XjffiSP ORTAS'
P. VAITONIS TARPTAUTINIAME TURNYRE.

motyvų, tokių kortelių jau siun 
ftinėja viena senelių prieglauda 
įvairiems asmenims, siūlydama 
pirkti. j jįjJI

DIEVDIRBIS TRUMPIS.
Sao Paulo mieste Brazilijoj, 

gyvena pas savo dukterį diev- 
dirbys Adomas Trumpis. Jo 
kambarys — šventovė: Dievas 
Sutvėrėjas, Dievas paskutinio 
teismo dienoje, Kristus žmo
gaus didumo, gulįs grabe, už
dengtas drobule, Dievo Moti
na ir šventieji, — vis tai Trum 
pio iš medžio išdrožtos statu
los. Ypatingai daug ant sienų 
prikabinėta Mūkelių.

Seneliui sukako 98 metai. 
Metai pase sumažinti, nes Bra 
zilija nebūtų įsileidusi tokio se 
no. Jis atkeliavo Brazilijon 
1927 m.

— Taigi, man greit sukaks 
100 metų, o mano rankos to
kios stiprios, kad aš rodos ga
lėčiau jas suspausti iki kraujo. 
Esu iš Pakruojaus. Tėvai bu
vo biedni. Manau, kad dar ma 
ne mažą Dievulis pašaukė Jam 
tarnauti. Šešerių metų būda
mas, mačiau ore du angelus su 
gražiais drabužiais ir spindu
liuojančiomis kaktomis. Pra
skrido pro mane ir dingo už 
kluono. Paskui, kai suaugau, 
dirbau pas svetimus visokius 
rakandus iš medžio. Na, ir pa 
bandžiau Mūkelę padaryti. Kai 
pasisekė, pradėjau dirbti baž
nyčioms altorius ir kryžius. 
Greit išmokau ir auksinti al
torius; Tas darbas man labjau 
šiai patiko —■ sako Trumpis.

Norintieji įsigyti Adomo 
Trumpio darbo kryžių, tesi
kreipia šiuo adresu: Bronius 
Martinaitis, Rua Florindo 

iBraz 13A, Agua Rasa, Sao Pau 
lo, Brazil. (M. L.)

PELĖDA BELDŽIASI J 
JŪSŲ DURIS

Tik ką išėjo 8 nr. Pelėdos 
28 pi., su priedu Tėviškės Ai
das 8 psl. Juose telpa per 30 
paveikslų, iliustracijų, šaržų. 
Daug juokų, ir aprašomos mū 
su dienų aktualijos iš politinio 
ir kultūrinio gyvenimo.

Kaina 0,50 dol. Kas nėra ma 
tęs Pelėdos ir atsiųs savo ad-

Pelėda 3153 So. Halsted Si. 
Chicago 8, III.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
M. Biržiška. LIETUVIŲ 

TAUTOS KELIAS. Į naująjį 
gyvenimą. I tomas. Galvoji
mai apie tautą savyje ir kaimy 
nų tarpe. Los Angeles. 1952. 
Kaina 3,00 dol. Išleido „Lie 
tuvių Dienos”. 240 puslapių.

Tai yra lauktoji profesoriaus 
Mykolo Biržiškos paskiausiai 
parašytoji knyga. Jos turiny
je yra: Apie savo rašinį. I. Ša 
vieji ir svetimieji, tarpusavio 
įtakos ir darbai; II. Savija (ba 
jorai, nebajorai, miestiečiai ir 
kaimiečiai, žemaičiai ir augštai 
čiai) ; III. Kaimo kultūra ir 
užkaimio visuomenė; IV. Liau 
dis virsta tauta.

Kapitalis darbas. Knyga gra 
žiai išleista, gerai įrišta į kie
tus viršelius, atspausta gera
me popiery ir kultūringai at
rodo. Gaunama „Nepr. Lietu
vos” redakcijoje, 7722 Geor
ge St., Ville Lasalle, Montre 
ai, P. Q.

Lietuvių ūkio ATSTATY
MO STUDIJŲ KOMISIJOS 
DARBAI. Sąsiuvinis VI. 
1952. Turinyje: Dipl. agr. B. 
Povilaitis — Duoninės ir pa
šarinės kultūros ir pranešimai. 
Sąsiuviny 27 puslapiai.

„KARYS“ 6 nr. 1952.
„EGLUTĖ“ spalio mėnesio.
„PELĖDA” 6—7 nr. įdo

miai iliustruotas numeris, daug 
sąmojaus ir humoro.

Stepas Zobarskas. AUŠRE
LĖ. Elementorius. Viršelis 
dail. Osmolskio, iliustracijos 
dail D. Tarabildienės. Išleido 
„Patria“. Stamford, Conn., 
USA. Kaina 2,20 dol.

Tai gražus; labai gausiai 
iliustruotas spalvuotomis ilius
tracijomis ir gabios vaikų kny 
gų iliustratorės dailininkės D. 
Tarabildienės. Šis leidinys yra 
labai gera mokslo priemonė šeš 
tadieninėms mokykloms ir ma
žiems vaikams pramokti skai
tyti ir rašyti. Knyga gaunama 
šiuo adresu: „Patria”, 94 
Franklin Street, Stamford, 
Conn., USA.
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Duodame ir kreditan I

PARAMOUNT JEWELLERS
į 363 ST. CATHERINE ST. W. netoli Bleury HA 0888

78 SAVAITĖS 1ŠSIMOKĖJ1MUI
be nuošimčių

Plačiai išgarsiu ii laikrodžiai

■ CYMA M LONGINES
■ BULOVĄ 3 OMEGA

Šviesiai melsvi deimantai
Mokame aukščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS 
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS 

- -- ;hį_ ■ --jf i r ------- —
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National Restaurant 

LIETUVIŠKAS RESTORANAS.
SAVININKAS M. ŠUKYS.

633 Church Ave (prie Verdun Ave) arti naujosios 
lietuvių bažnyčios. TEL. TR 0141

Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNES 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

CRescent 2279.
Kreiptis po 6 vai. vakaro
šeštadieniais — visa diena.

Rugsėjo mėn. 15 d. Švedijo
je — Saitjobaden prasidėjo 
tarpzoninis šachmatų turnyras, 
kuriame dalyvauja ir mūsų 
meisteris Povilas Vaitonis, 
kaip Kanados atstovas.

Paskutinėmis žiniomis, mū
sų meisteriui turnyre nelabai se 
kasi. Jis (iki rugsėjo m. 29 
d.) sužaidė šias partijas: 
Petrosjan (Sov. S.)—V. 1 : 0 
Geler (Sov. Sąj.) —V. 1 :0 
Kotov (Sov. Sąj.) —V. 1 . 0 
Szabo (Vengr.) —V. 1 : 0 
Talmanov (S. Sąj.)—
Šteiner (USA) —V' ,/z :>2 
Stole (Šved.) —V. 1 . 0 
Elliscosis —V. 1 : 0

Pirmosios praleimėtos parti
jos aiškinamos neišmiegotom 
naktim (viešbutyje mūsų meis 
teris jautė kažin kokią vidaus 
baimę), tačiau dabar, persikė
lęs privačiai gyventi, P. Vai
tonis turnyre jau žengia tvir
tesniais žingsniais.

Pats turnyras buvo pradėtas 
dideliu balium, kuriame dalyva 
vo Švedijos vyriausybes nariai 
ir kviestiniai svečiai.

Kaip teko patirti, Hamiltoną 
buv. Lietuvos meisteris, pa
sieks spalio mėn. 24 ar 25 dd.

Paduodame mūsų meisterio 
adresą: P. Va.tonis, Interzonal 
Schack Turnering Saitjobaden 
Sverige (Sweden).

Gerai būtų, kad buv. Lietu
vos meisteriui, jo pažįstami, 
parašytų nors keletą žodžių.

Kbr.

NAUJAS PASAULIO 
BOKSO MEISTERIS.

Filadelfijoje, įvykusios sun
kaus svorio boksininkų rungty
nės, tarp Rocky Marciano ir 
Joe Walcott, baigėsi pirmoje 
laimėjimu 13 runde k. o.

Rocky Marciano (kilimu iš 
Amerikos italų šeimos) yra pir 
mas „baltasis“, kuris po 15 me 
tų pavergė šį vardą iš negrų.

Šių rungtynių Joe Walcott‘o 
paguoda yra graži sumelė — 
188 tūkst., kai tuo tarpu laimė
tojas gavo tik 94 tūkst. dol.

TRUMPOS ŽINIOS.
— Naba Skoglund (švedas, 

žaidžiąs italų futbolo koman
doje „Internationale“) savo 
vestuvėms, pakvietė virėją net 
iš Švedijos, kuris gamino tik 
švediškus valgius. Įdomu, kaip 
jie patiko antrosios pusės sve
čiams. . .

— Gerai pažįstamas Augs
burgo lietuviams „Schwaben“ 
stadionas yra padidintas iki 70 
tūkst. vietų.

— Juo gilyn į mišką — tuo 
daugiau medžių. Panašiai yra 
ir su rusų olimpine komanda, 
kuri, praėjus Helsinkio Olim
piadai, vis toliau nagrinėjama 
pasaulinės spaudos, aiškinant 
jos dalyvių tautybę. Pasirodo, 
kad be žinomų jau mums lietu 
vių krepšininkų, boksininko So 
čiko, esto imtinnko Kotkas (lai 
mėjęs aukso medalį), joje da
lyvavo ir dar vienas estas — 
B. Junk, laimėjęs Sov. Sąjun

gai bronzos medalį. Dėl jo tau 
tybės, daug pretenzijų reiške 
ir vokiečiai, (tuo pačiu vardu 
ir ta pačia pavarde yra dingęs 
Wermachto kareivis — Kbr.j 
tačiau pasirodė jis yra iš Es
tijos. Su korespondentais B. 
Jung kalbėjosi gražia vokiečiti 
kalba, kuri tiek daug „skan
dalo“ sukėlė buv. Reiche.

— Jaunas čekas J. Skobia 
rutulio stūmime pasiekė naują 
Europos rekordą, nustūmęs ru 
tūlį 17 m ir 14 cm.

— Olandas Ossendarp, 
1936 m. Berlyno Olimpiadoje 
laimėjęs trečiąją vietą, (gre.- 
čiausias baltasis) už bendradar 
biavimą su okupacine nacių vai 
džia buvo nuteistas kalėjimo 
bausme — „Skrajojantis olan
das" jau galįs iš kalėjimo iš
eiti, tačiau nuteistasis, išreiškė 
norą ir toliau jame palikti. . . 
norėdamas dirbti kalinių tar
pe, juos atvesti „į gerąjį kelią“.

— Dick Button, geriausias 
USA dailiojo čiuožimo atsto
vas (laimėjęs 5 kart pasaulio 
meisterio titulą ir 2 aukso me
dalius) perėjo į profesionalų 
eiles.

— Rusai, gavę „gerų rykš
čių" nuo jugoslavų futbolinin
kų (3:1) ir pamatę supuvusio
jo buržuazinio pasaulio augš- 
tesnę žaidimo klasę, pakvietė 
pas save anglų futbolo trene
rį ir jam davė gerti atlyginimą.

— Pietų Vokietijos futbolo 
lygos naujokas — Augsbur
go BC komanda laimėjo prieš 
daug kartinį Vokietijos meiste 
rį FC Nuernberg pasekme 1 :0. 
Su augsburgiškiais, lietuvių 
tremtinių rinkgtinė, 1947 m. 
taip pat pralaimėjo 3:1.

— Anglijos hegemonija pa
saulio futbole, yra tik malonus 
prisiminimas“ — reiškia Sov. 
Sąj. spauda, ryšium su FIFA 
kongresu. Griežtai puolama 
yra Didž. Britanija, kuri čia 
turi net viršaus 4 balsus.

— Lenkijoje viešėjo Kinijos 
— Pek'ingo futbolo rinktinė, 
kuri Chorzove pralaimėjo Si
lezijos vienuolikei pasekme 5:1.

— Žinomas Anglijos teisė
jas Ells, pasiūlė žiemos metu, 
kada Anglijoje yra didžiausios 
miglos, žaisti tik baltos spal
vos kamuoliais. Be to, Ellis pa 
taria kas 15 min. keisti kamuo 
lį, ydant galima būtų išlaikyti 
jo vienodą svorį.

— Vokietijos futbolo Pietų 
lygoje pirmauja VFB Muel- 
burg. Paskutinėje vietoje yra 
naujokas Vlm 45. Šiaurėje — 
VFL Osnabrueck, vakaru —■ 
FFC Koln.

Antroje lygoje, pernykštis 
I-sios lygos atstovas, Augsbur
go „Schwaben“, randasi net 
15-toje vietoje.

— Anglijoje pirmauja Li
verpool, Austrijoje „Austria“ 
ir „Sturm“ ir Grąžo, o Švei
carijoje Ch. d Fonds“ koman
da.

— Afrikos Kongo, Leopolds 
ville mieste, yra futbolo 
stadionas su 50 tūkst. vietų žiū 
rovams. Kbr.

TEL. FA 0209

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūsių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

Gaminame šviežias ir rūkytas lietuviškas dešras.
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.
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J LIETUVIŠKA SKRYBĖLAIČIŲ KRAUTUVĖ J

I JUDITH HAT SHOPPE J
m 7334 St. Hubert St., Montreal. Tel. CA 8859. *
{* Rankų darbo skrybėlaitės ir pertaisymai. *
* Vestuviniai šydai. $
Jt Sav. BRONĖ ir ALEKSANDRA STANKEVIČIŪTĖS o

<•

AUDŽIU TAUTINIUS RŪBUS, 
juostas, pagalvėles, staltiesėles, užuolaidas ir kt.

Neaukštos kainos.
288—6th Avė. Ville La Salle.
Aid. Bobėnaitė-Puniškienė.

i Dr. Roman Pniewski į
Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir J

I
 klinikose Europoje ir Amerikoje. j

VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ |
LIGŲ SPECIALISTAS. į

3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 7623 4
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

[
PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS į

LIETUVIS LAIKRODININKAS ?

STINSON'S JEWELLERY i2186 DUNDAS ST. W. TORONTO į

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran- < 
genybes. Garantuotas darb as, prieinamos kainos.

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. Į
4 4 4 4“^. 4 4 4 4-*^- 44 -fc. 4 4 4 » •*»- 4 ' 4 4 ’ * V 4 4~>«k. 4 4 4 4 ’’w. 4 •«*. 4 «

AMERIKOJE „NEPRIKeAU SOMĄ LIETUVĄ” į

GALIMA GAUTI: j
J J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y. J 
j J. Karvelis, 4434 S. Fairfield Ave., Chicago 32, Ill. / 
Ii Knygynas „Nemunas“, 3143, So Halsted St., Chicago, 1

VI. Pauža, „Neringa“, 1906—25th St, Detroit 16, Mich, j 
D. Krause, 3466 So. Hoisted St., Chicago 9, Ill. ? 
J. Bajorinas, 3100 So, Halsted St., Chicago 8, Ill. t 
J. Giedraitis, 3301 So. Halsted St., Chicago 8, Ill. I 

3g 7- y — K- y — -X 7-4 >

LIETUVIS LAIKRODININKAS

ŽUKAS ANTANAS
Tel. TR 4321 1434 Rolland Ave., Verdun.

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

į DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS {

j D E LUXE CLEANERS!
/ Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.
/ Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. :

z-^-K-X M T4 r» “I,-. 44 L 14 ~Fiu 4'X.4* 44 WS.4 W^.44’^ *1 ^44'^ 4«~’*» 44*--. »
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BELLAZZI-LAMY, INC
; __ 7679 George St., ..... . ..
į TR 5151 Ville Lasalle.

W 4 4^

w Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. | 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. į
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visų ti ligonius, remti Vasario 16- 
Lįetu 
Akto 
rėkto 
skau-

DELHI, ONT.
PAMALDŲ REIKALU.

Pasibaigus tabako skynimui, tos datos toje pačioje bažnyčio 
Delhi, Tillsonburg ir Simcoe je ir tuo pačiu laiku įvyks lie- 
lietuviams katalikams pranešu, sekmadienį. Prašoma tikinčių 
kad lietuvių pamaldos, Delhi tuviams pamaldos, kas antrą 
parapijos bažnyčioje, bus šio jų skaitlingai jose dalyvauti, 
mėn. 19 d. 12 vai. 45 m. Pra- Kapelionas Kun. 
šau įsidėmėti, kad nuo minė- Pr. Jokūbaitis.

sios gimnaziją bei organizuoti 
lituanistinę mokyklą.

SKAUTŲ ORDINAS 
PROF. S. KOLUPAILAI.
Nenuilstamas Lietuvos van

denų tyrinėtojas , puikių ke
lionių organizatorius ir skauty 
bės entuziastas sktn. prof. Ste 
ponas Kolupaila, jo 60 metų 
sukakties proga, P. L. S. S- 
gos Tarybos Pirmijos yra ap
dovanotas Padėkos Ženklu.

Taip pat už nenuilstamą ii’ 
atsidėjusį darbą skautiškoje 
spaudoje pasktn. Leonas 
Knopfmileris apdovanotas Le
lijos Ženklu.

ATŽYMĖTI SKAUTŲ 
VADAI.

Už skautybės idėjos skleidi
mą viuomesnėje ir pasiauko
jantį vadovavimą Lietuvos 
skautams išeivijoje P. L. Skau 
tų S-gos Tarybos Pirmijos nu 
tarimu pakelti į vyresniojo 
skautininko laipsnį šie skauti
ninkai :

P. L. S. S. vyriaus, katalikų 
sk. dvasios vadas sktn. dr. J. 
Vaišnora, MIC, sktn. Bronius 
Kviklys ir sktn. Martynas Jurk 
šas.

NAUJAS SKAUTŲ 
TUNTININKAS.

Sktn. St. Rudžiui pasitrau
kiant iš Chicagos Lituanicos 
skautų tunto tuntininko parei
gų, rugsėjo pabaigoje tunto va 
dijos posėdyje šioms parei
goms užimti absoliučia balsų 
dauguma buvo išrinktas kan
didatu sktn. Bronius Gurėnas. 
Kol naujasis tuntininkas bus 
paskirtas Rajono Vadeivos 
šioms pareigoms, tuntui laiki
nai vadovauja sktn. St. Rudys.
VYRIAUSIOSIOS SKAUTI- 

NINKĖS ATSTOVĖ
PIRMIJOJE.

Lietuvos Skaučių Seserijos 
Vyirausioji Skautininke v. s. 
dr. D. Kesiūnaitė, negalėdama 
pati dalyvauti P. L. S. S-gos 
Tarybos Pirmijos posėdžiuose 
(Chicagoje), įgaliojo ją atsto-

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO 
bet

Veda sktn. inž. J. Bulota.
SKAUTŲ SVEIKINIMAI SUKAKTUVININKAMS.

Gražiai pasveikintas 
skaučių ir skautų vardu 
vos Nepriklausomybės 
signataras, Vilniaus U-to 
rius ir pirmasis lietuvių
tų globėjas (1918 m. Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazijoje) 
— prof. Mykolas Biržiška jo
jo 70-jo gimtadienio proga.

Taip pat 60-jo gimtadienio 
proga pasveikintas nenuilsta
mas keliautojas Lietuvos van
denimis, Vytauto Didžiojo ir 
Notre Dame U-tų profesorius 
sjctn. Steponas Kolupaila. 
Sktn. prof. S. Kolupaila pasta
rajame „Skautų Aido“ nume
ryje maloniai nukelia jaunuo
sius skaitytojus į Nepriklauso
mosios Lietuvos laikus straips 
nyje „Iš mūsų gražios praei
ties“. Jis suglaustai nupasako
ja nepamirštamas keliones su 
skautais Lietuvos upėmis ir eže
rais. Straipsnį puošia 4 puikios 
paties autoriaus kelionių nuo
traukos.

SKAUTŲ STOVYKLA 
ANGLIJOJE.

„Skautų Aido“ Nr. 9 atspaus
dintas sveikinimas L. S. B. Vy- 
riausiąjam Skautininkui v. s. 
Stp. Kairiui iš Anglijos Rajono 
liet, skautų-čių šios vasaros sto
vyklos prie Brocken Hurst. Sto 
vyklavo 72 skautai-tės. Stovyk
loje daug pasimokyta, daug pa
daryta, o taip pat sujudinta visa 
letuviškoji kolonija Anglijoje, 
kuri neliko abejinga skautišką- 
jam sąjūdžiui. P. L. B-nė ap
mokėjo palapinių nuomą, dviejų 
dienų viešėjimą Londone ir sto
vyklautojų kelionę autobusais į 
Brocken Hurst. Did. Brit. Lie
tuvių S-gos skyriai duosniai au
kojo nepasiturintiems skautams 
stovyklavimo išlaidas padengti. 
Po stovyklos „Britanijos Lie
tuvis“ per du numerius aprašė 
šią stovyklą. Stovykloje gauti 
gražūs sveikinimai ir lietuviš
kųjų organizacijų, Lietuvos 
Ministerio Londone p. B. K. 
Balučio, Anglų Skautų S-gos 
ir kt.

ATGYJA SKAUTAI 
VOKIETIJOJE.

Be pasigėrėtinai veikiančio
„Aušros“ tunto Diepholze — vauti posėdžiuose vyresn. sktn. 
Vasario 16-sios gimnazijoje, su
kruto skautai Liubecke ir Le- 
benstadte.

Vokiečių skautai (BDP) pa 
rėmė lietuvių skautų skiltn. A. 
Černiaus ir skiltim V. Birietos je Chicagos skautininkai-kės, 
kelionę Romon, 
vokiečių 
draugove du lietuviai skautai 
šią vasarą puikiai stovyklavo 
tarptautinėje skautų stovyklo
je Liuksemburge.

SKAUTAI BUDI 
AUSTRALIJOJE.

Tolimoje Australijoje — 
Brisbane, Queensland, įsisteigė 
mišri skautų-čių D. L. K. Kęs 
tučio draugovė.

Ten pat susiorganizavo skau
tų vyčių būrelis, kuris vadu iš Jurkšo, vyresn. sktn. O. Zails 
sirinko sk. vytį skiltin. R. kienės ir pasktn. A. Valatkai- 
Budrį. Šis būrelis numato šelp čio.

Alberto orkeliuno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

už $0,0/ $!.000.oo

Su Bremeno
skautų „Wiking“

L O N D O N, Ont.
ŠEŠTADIENINĖ LITUANISTIKOS MOKYKLA

Rugsėjo mėn. antroje pusėje 
pradėjo naujus mokslo metus 
Londono lietuvių vaikams šeš
tadieninė mokykla. Patalpos 
šiemet gautos prie Šv. Petro 
parapijos, katalikų pradžios linksmavakaris Londono apy- 
mokykloje, Bufferin Avė 196 linkės lieutviams bus š. m. spa- 
nr.

Mokslo metai pradėti pamal
domis. Jautrų ir prasmingą 
lietuvybės išlaikymo reikalu pa 
mokslą pasakė kun. Pr. Jokū
baitis.

Pamokos pradedamos 4 vai. 
po pietų. Kol kas veikia I sky 
riaus pirmoji ir antroji grupės 
ir IV skyrius. Kai visi tėvai 
savo vaikučius atsiųs, numato

ma sudaryti ir kiti skyriai.
L. E-tas.

LINKSMA VAKARIS.
Orui atšalus ir piknikams už 

sibaigus, pirmasis šį rudenį

lių mėn. 18 dieną — šeštadie 
nį. Salė gauta pas mums la
bai draugingai nusiteikusius uk 
rainiečius, Layard g-vė 625 nr. 

Šalia numatytų įvairių pro
graminių dalykų, gerai kapelai 
grojant, publika galės tikrai 
nuotaikingai praleisti laiką. 
Pradžia 7 vai. vak.

Laukiama visų tauteičių gau 
saus atsilankymo. L. E-tas.
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,ATLAS“ ANGLIŲ KASYK LOS STREIKAS PASIBAIGĖ 
pat nubaudžiamas 7,50 dol. Už 
Slansky pabaudą tuoj sumoka 
unija. Pribuvus net dviem vai 
dininkam iš unijos centro, po 
teismui, tuoj sušaukiamas spe
cialus susirinkimas, kuris tęsė 
si net per 3 valandas. Unijos 
centro valdininkų aiškinimu, 
streikas esąs nelegalus, nes 
esanti sutartis tarp kompanijos 
ir unijos, kad naujai priimtas 
darbininkas, o ypačiai be ata- 

popienų, kurį laiką

$ East Coulee, Alberta, šia- 
® me miestely, „Atlas“ anglių ka 
® syklos angliakasiai buvo su- 

.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000 ® streikavę. Streiko priežastis, 
Sąžiningas patarnavimas vi sose draudimo srityse. $ kad kasyklos vadovybė atleido 

Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių. be jokios priežasties, tik 10 die 
(V) nu išdribusį, lenku tautybės

5637 Jeanne D'Arc Ave., Montreal 36, Que. buvusi D. P. Slansky. Fakti- 
Telefonas: CL 2363 $ nai atleido todėl, kad Slanskis

nepadarė pakankamai darbo, 
kiek iš jo tikėjosi kasyklos ve
dėjas (maneger).

Slansky dirbo prie bruščia- tinkamų
vimo, t. y., nuėmė apatinį ak- yra bandymo stadijoj ir, sulig 
mens sluogsnį, apie vienos pė- kasyklos vadovybės nuožiū- 
dos storumo. Slansky, žino- ros, gali būti atleistas. O jau 
ina, pasiskundė unijos viršinin- įsidirousį seną darbininką ir tu 
kams; o angliakasiai nurodė, rinti sinjority, tai taip lengvai 
kad Slansky to darbo padarė jau negalima atleisti. Taigi, po 
užtenkamai. ilgų pasitarimų nutarta, strei-

Kada unijos viršininkai susi ką baigti ir grįžti darban.
tiko su minėtu kasyklos vedė
ju, tai vedėjui buvo sarmata pri ir 
sipažinti, kad jis žmogų 
džia dėliai to, kad jis perma
nai, jo nuomone, darbo pada
ro. Vedėjas sakė unijos virši
ninkam, kad jis Slansky atlei
džia dėl to, kad pastarasis ne
turi atatinkamų angliakasio 
popierių ir nemoka anglų kal
bos.

Ištikrųjų Slanskis jau buvo 
Prancūzijoj 5 metus išdirbęs 
anglių kasyklose ir turėjo an- lee miestely užsidarė „Empi- 
gliakasio popieras, Prancūzijoj re“ anglių kasykla. Užsidary 
išduotas. Anglų kalbos tai iš- mo priežastis: kompanija ne- 
(tikrųjų Slanskis labai mažai turi atitinkamo pelno. Kasyk- 
mokėjo, nes Kanadoj dar nėra los vadovybė sako, kad kasyk- 
pilnų metų gyvenęs. la nešanti nuostolius. Dabar

Angliakasiai, paremdami dar dirba apie 10 vyrų, kurie 
Slansky, išėjo į streiką, ir į šį lupa bėgius ir ima lauk įvai- 
reikalą pirmiausia įsimaišė rias mašinerijas.
„anglių kasyklų inspektorius“. Šiais, 1952 metais, jau antra 
Inspektorius kaltino kasyklos kasykla užsidaro Drumheller 
vedėją, kad pastarasis neturėjo ir East Coulee apylinkėj. Pra- 
priimti darbininko į tokį darbą ėjusį pavasarį užsidarė „Rose- 
be atatinkamų angliakasio po- dale“ kasykla 
pierių ir nemokantį gerai ang
lų kalbos. Ir kartu inspekto
rius kaltino ir Slansky, kad pa 
starasis, neturėdamas atitinka
mų angliakasio popierių ir ne
mokėdamas gerai anglų kal
bos, neturėjęs imtis tokio dar
bo anglių kasykloj. Šitas visas 
reikalas atsidūrė teisme ir teis
mas išnešė sekantį sprendimą:

Kasyklos vedėjas nubaudžia moka pusantro laiko.
mas 17,50 dol., Slansky taip A. Vaisnis,

DR: ALEKSAS VALADKA\
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1081 Bloor St. W. — Toronto 1
(tarp Dufferin ir Dovercourt) 5

< • priima ligonius ir gimdyves šiokiadieniais nuo 2 — 4
! ! pp. ir 6,30—8 vv. arba pagal susitarimą tel. ME 2933 i

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
RŪBŲ SIUVĖJAS

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- fe 
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- $ 
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. |

ED. KONDRATAS. |
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. S 

Tel. LL 9626. g

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Oną Zailskienę.
SKAUTININKŲ 

ŠALPOS DARBAS.
Paskutinėje Ramovės sueigo

sktn. Sarapino paskatinti, nu
tarė remti Vasario 16-sios gim 
naziją ir išlaikyti vieną jos mo
kinį. Ten pat buvo sudėti pir
mojo įnašo pinigai, kurie dabar 
jau yra pakely į Diepholzą.

Tačiau vieno mokinio išlai
kymu nepasitenkinta. Chica-

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

gos skautininkų ramovė ryžo- ū 
si sutelktinėmis jėgomis rem- 1
ti Vasario 16-sios gimnaziją. 
Tam tikslui sklandžiau atsiek
ti, sudarytas organizacinis ko 
mitetas iš vyresn. sktn. M.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

■ , n i n J u ~I .1 <■ '. ..-i r.-i <i ' i.-i.T-i i.-i n ~ ~ r» II I. ~ II -I r r -i }

391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL. j

CAPITOL FURNITURE CO., j
Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radio apara- 1 
tų ir elektrinių reikmenų. Visi kiti jūsų namų reikmenys i 
Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos.
Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba s 

lietuviškai ir yra krautuvėje kasdien.
TEL.: LA 8621. (

LIETUVIŠKA

Mėsos krautuvė
Sav. J. ir K. Guzevičiai. Tel. DO 5817

2379 Rosemount Blvd., Montreal.

-...... ■~s— ■ M ■■■■ ■ *r~~ ..............jC----- ■------------------------ It--------

SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS Įj
Priimu moteriškų ir vyriškų rūbų užsakymus iš savo ir jį 
klientų medžiagos. Darbą atlieku pagal naujausias ma- Į Į 
das, švariai ir sąžiningai. Kainos visiems prieinamos. x

1004 Dundas St. West, Toronto, Ont.
Laikinis telefonas ME 6498.

:xk.._____ XK-------- XK ---------------------------------- MfaT

D. E. BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

Gerard Cool 4337 Verdun J. Alcide Blais, 29—4ieme 
Ave., Verdun. YO 3323. Avenue, Ville Lasalle.

TR. 7849.

7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle TR. 7412. X
SUPERIOR REAL ESTATE Co. I

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

Ę

dėmesio
Vihnftaliečiams ir apylinkės lietuviams! 
kspr f.i- . > h-- >• ’nūj reikmenų taisyme.

•> r ir, i > •
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Streikas tęsėsi vieną savaitę 
vieną dieną. Faktinai šis 

atlei- streikas tapo praleimėtas, nes 
Slansky atgal nebuvo priiim- 
tas. Toj pačioj „Atlas“ kasyk 
loj ir daugiau dirba buvusių u. 
P. lenkų tautybės žmonių, bet 
kitų niekas nekliudo ir jie lie
ka dirbti ir toliau.

UŽDARĖ ANGLIŲ 
KASYKLĄ

Šiomis dienomis East Cou-

dėl tos pačios 
priežasties, — duoda nuosto
lius. Dabar Drumheller ir East 
Coulle apylinkėj liko tik 10 dir
bančių anglių kasyklų. Dabar 
tiniu metu šiose kasyklose už
mokestis yra 12,96 dol. už 8 
vai. darbo dieną, bet pagal 
kontraktus dirbantieji kartais 
uždirba ir daugiau. Už šešta
dienius, jei kartais dirbama,

SUSI VIENJIMAS .
LIETUVIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA 
įkurta 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Nariais priima'mi abiejų lyčių lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metų

Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA. 
307 West 301h Street New York 1, N. Y.

!

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
■ LAIDOTUVIŲ j

i DIREKTORIUS į
J. ii. BENOIT
FUNERAL DIRECTOR

AVĖJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI ;’NELAIMIŲ
f 2102 FULLUM ST. AMherst 0694 ‘
v*

-' ■ - V8’’'
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HAMILTON Winnipeg
HAMILTONO LIETUVIAI TAUTŲ FESTIVALYJE.
Spalio mėn. 1, 2 ir 3 dd. Ha Paaiškinimus anglų kalba 

miltone vyko 17 tautų festi- atliko p. Salalytė-Norkuvienė. 
valis, pavadintas „Our Canada Vertėtų dar suminėti, kad 
pageant“. Jame dalyvavo ir to lenkų skyriuje buvo Vilniaus 
Kanados pramonės miesto Aušros Vartų Šv. Panelės pa- 
lietuviai. veikslas (komentarai nereika-

Kiekviena tauta, (čekoslova- Įingi. . .) ir šioje parodoje, ne- 
kai, estai, vengrai, japonai, lat žvengus „amerikomzmo“, — 
viai, lietuviai, lenkai, rumunai, gražuolės rinkimai. Si „laimė 
serbai, italai ir ukrainiečiai) atiteko 21 m. estei A. Jarvis, 
didelėje kareiviniu halėje, ture- kuri be eiles dovanų is Kami! 
jo įrengusi savo skyrių, paro- tono prekybos krautuvių, bai
dydama liaudies išdirbinius gavo nemokamą kelionę į New 
(tautines juostas, rubus, pa- York ą. ® korespondentams, 
tiesalus, medžio raižinius, pa- be kltli pageidavimų, išreiškė 
veikslus ir kt.).

Lietuviai, turėdami savo sky ai^ ^at lr

DARBO ORGANIZACIJA DĖL KOMUNIZMO 
UŽDRAUDIMO

Didžiausia Kanados darbo kadangi tai būtų labai pavo- 
organizacija, kurioje yra 520. jinga asmens laisvei.
000 narių, yra „Trades and I-a Buvo manoma, kad tokiu 
bor Congress of Canada". J: įstatymu vyriausybei būtų duo 
pasisakė prieš komunistų par- ta per daug savavališkos jėgos, 
tijos uždraudimą Kanadoje. kuri galėtų būti pavartota 

Viršminėtoji organizacija tu prieš kitas politines partijas ir 
rėjo savo metinę konferenciją kad toks įstatymas padarytų 
Winnipege. Penki šimtai de- komunistus kankiniais.
legatų, tautinių ir tarptautinių Russell Harvey iš Toronto 
unijų, kurios sudaro kongresą, „American Federation of La- 
aiškiai balsavo prieš savo vyk- Bor įn Canada“ organizacijos 
domojo komiteto rezoliuciją direktorius, (AFL unija pri
prašyti vyriausybę, kad ji ko- klauso Darbo Kongresui) sakė, 
munistų veikimus padarytų ne- kad kongreso nuolatinis anti- 
legaliais. komunistinis veikimas savo rė-

St. CATHARINES, Ont.
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS.

rių šalia kitų Pabaltijo tautų, 
pasirodė tikrai iš gerosios pu
sės : mūsų gražūs tautiniai ki
limai, medžio raižiniai, smūt- 
keliai ir t. t. jau iš tolo traukė 
lankytojų akį, užsukti į šį Lit
huanian skyrių ir nors iš išsta
tytų eksponatų, pažinti ginta
ro kraštą. Gaila tik, kad ne
buvo dalintas joks propagan
dinis leidinėlis (nors knygos 
buvo išstatytos) apie Lietu
vą. Tuo atžvilgiu mus pra
lenkė negausi Hamiltono ser
bų kolonija, kuri prie savo sky 
riaus dalino 82 puslapių kny
gą, pav. „Third year of Gueril 
la“. Ir pasirodo, kad pasėta 
sėkla prigijo: pripuolamai te
ko užsukti į „The Steel Co“ 
jiešmininkų poilsio kambarį 
kur teko matyti kanadietį, be
baigiantį skaityti šią knygą. .

Didelis apsileidimas yra iš 
Hamiltono LB valdybos ar 
šiiai parodai ruošimo komisi
jos, kad neįstengė įtraukti lie
tuvių į platinamas parodoje 
programas: nei apie mūsų pa 
sirodymą, nei apie Lietuvą ir 
šios kolonijos lietuvius neužsi 
minta nei „puse žodžio“. Ir 
čia mus pralenkė latviai, estai, 
lenkai ir kt., kurie nors pro
gramoje trumpai apžvelgė savo 
tėvynės likimą ir trumpai su
pažindino lankytojus su savo 
tautinėmis kolonijomis Hamil
tone.

Kanados armija, -pai jofciu būdu nerodo dar- muose ir nuolatinė opozicija
šioje tautų parodoje turėjo sa- bo kongreso nusistatymo ko- komunistų partijos uždraudi- 
vo skyrių. Jame matėme nau- munizmo atžvilgiu. Ištiktųjų mo Kanadoje yra ne laikinas 
jausius lengvuosius ginklus — daugelis tų, kurie kalbėjo preš dalykas.
šautuvus, kulkosvaidžius, mi- tą rezoliuciją, buvo antikomu- „Tai yra konstitucijos ir 
nosvaidžius, lauko radio stotį nistinėje veikloje tose unijose, jurisdikcijos reikalas“, sakė 
ir tt. Pasiteiravus skyriaus ve kurios sudaro kongresą. Bet Harvey konferencijoje.
dėjo dėl naujųjų kanadiečių jįe kovojo prieš tą rezoliuciją, „Negalima išleisti įstatymu 
įstojimo į Kanados kariuome

St. Catharines meno grupė 
— choras ir tautinių šokių da
lyviai — rugsėjo 28 d. suruo
šė tautos šventės minėjimą. Mi 
nėjime žmonių dalyvavo ne
daug, net nevisi rengimo gru
pės dalyviai atsilankė.

Minėjimą atidarė LOK pir
mininkas J. Navasaitis. S. Šiat 
kus skaitė paskaitą, kuri ir su 
darė viso minėjimo pagrindą. 
Po paskaitos sugiedota Marija 
Marija. Padeklamavo p. Dau- 
ginaitė ir mokyklinio amžiaus 
vaikai. Dar žodį tarė T. Petras 
Baniūnas ir minėjimą uždarė 
p. Šiatkus, paprašęs sugiedoti 
Tautos Himną. Po minėjimo 
toje pačioj salėj buvo šeimyniš 
ki šokiai.

P. Šiatkus, pradėdamas pas 
kaitą, apgailestavo, kad negaa 
ma buvo sudaryti įdomesnė 
minėjimo programa, kadangi 
nepasisekė gauti nei solistų nei 
paskaitininko. Dėl šio tenka 
priduri, kad paskaita užtekti
nai buvo gera, o dėl solistų, 
tai gal ir gerai kai pie pasirodo, 
bet būt galima aipsieiti ir be 
jų, kada turima savo meno bū 
relis. Tačiau šiuo atveju labai 
krinta į akis tai, kad patys me 
nininkai, ruošdami minėjimą, 
jieško meno pajėgų kitur, o 
patys nepasirodo.

— P. Višniauskas pastebė
jęs „Karyje“ sunkią jo ekono
minę padėtį, savo iniciatyva 
surinko 33 dol. aukų ir pasiun
tė „Kariui“. L S.

Ir dar. . . Garsiojo „Eatono“ 
lange buvo išstatyti visų tau
tų moteriški tautiniai kostiu
mai su užrašu, kokiai tautai 
jie priklauso. Lietuvių ir čia 
nerasta. . . Nenorėčiau tikėti, 
kad mūsų tautiniai rūbai būtų 
svetimtaučiui 
įrodė garsus 
ketvirtadienį 
kosios dalies 
niais šokiais.
„minusų“ tektų vengti ir į vie 
tinius gyventojus eiti su kuo 
didžiausia propagandine me
džiaga, įrodant mūsų tautos di 
dingą praeitį, Nepriklausomy
bės gyvenimą ir dabartines jos 
kančias. J

Tačiau pereikime prie spalio 
mėn. 2 d. vakaro —

nežavingi. Tai 
„ach“, pradėjus 
vakaro lietuviš- 
programą tauti- 
Ateityje tų visų

nę, gautas tuo reikalu teigia
mas atsakymas: reikia tik už
pildyti blankus CAFB 1668, 
pavad. „Personai history sta
tement“, kuris gaunamas kiek
vieno miesto garnizone. Jis, su 
savanorio žiniomis, persiunčia 
mas į Ottawą, iš kur ir gauna
mas savanoriui galutinis atsa
kymas.

Tenka pažymėti, kad tik mū
sų dainos buvo įtrauktos į CBC 
(Canadian Broadcasting Cor
poration) plokšteles, kurios bū 
siančios perduotos iš Montrea- 
lio trumpomis bangomis į toli
mus užjūrius.

Baigiant norėčiau priminti 
labai opų klausimą, jau ne kar 
tą gvildentą mūsų spaudoje — 
tai propagandinių leidinių 
spausdinimą (juk tam yra tiek 
daug medžiagos!) ir jų, esant 
progoms, platinimą svetimtau
čių tarpe. Atsiminkime, kad 
knyga ir spauda yra aštresnis 
ginklas už kardą! Kbr.

LIETUVIO PASO 
VAJUS.

Spalio mėn. 1 d. Hamiltono 
T. Fondo skyrius pradėjo Lie 
tuvio paso vajų. Miestas su
skirstytas rajonais taip, kad 
kiekvienas Šios kolonijos lietu
vis bus aplankytas ir prašo
mas įsigyti mūsų Tėvynės va
davimo tikslams, išleistus ženk 
lėlius ir Lietuvio pasą.

Vajui talkininkauja 20 asme 
nų ir gautomis žiniomis, tik 1 
savaitės laikotarpyje, surinkta 
jau daugiau kaip 150 dol. Kbr.

— Hamiltono lietuvių para
pijos — Vilniaus Aušros Var
tų bažnyčios didinimo darbai 
dideliais šuoliais eina pirmyn. 
Visi iš lauko pusės darbai nu
matomi užbaigti lapkričio m. 
viduryje.

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI

7730 Brodwav St. (kampas 8 Ave.).

Ville l.atalle.
A. GAURYS Telefoną.: HE 0100

VICTORIA CLEANERS &.DYERSCO.
EXPERT CLEANING 4 DYEING 
SERyiCE FOR CLOTHES AJMD 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. '
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WI »E PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREAL1S 2836

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

gražesnę išvaizdą.

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

me į namui.

Už mūsų atliktą darbą 
garentuojame.

Dėl informacijų prašome 
tclefonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliunas,
A. Majauskas.

lietuvių pasirodymo.
— Šiemet iki rugsėjo mėn. 

pabaigos, Hamiltone užregis-
Allard Tr.1135

moralei. Mes turime nugalė
ti komunistus kitokiu būdu“.

Leslie Hood, Toronto, Paš 
to tarnautojų atstovas, tvirti
na, kad rezoliucija suteiktų ga 
lią tokiems žmonėms, kurie ją 
kada nors pavartotų darbimn 
kų judėjimo sunaikinimui.

Toronto laikraštis „The Glo 
be and Mail“, kuris labjausiai 
kovoja prieš komunizmą Kana
doje, sveikina Kongreso atsto
vus už rezoliucijos atmetimą

„Komunistų ir kitų „griau
nančių“ grupių uždraudimas 
netik pakabintų Damoklo kai
rią virš kiekvienos organizaci
jos, kuri turi skirtingą nuo
monę, skundžiasi arba atsispi
ria; jis atimtų iš kanadiečiu tą 
matomą spektaklį, kaip komu
nistai atrodo, kaip jie kalba 
(per daug) ir elgiasi (bloga ), 
kai kam atrodo tikrieji gyvi 
komunistai pasibjaurėtini ir ki 
tiems — juokingi. Ar vienu ar 
kitu atveju mes galvojame, kad 
verta juos sekti. Mes mano
me, kad jie turi daugiau bijoti 
unijos paprastų žmonių negu 
unijos politikų gąsdinimų“.

(Canada Scene).

AtKelta iš 2 puslapio, 
kaitę;

90- tas c. o. Mr. Petras Ve- 
deika, Detroit, mok. Algiman
tą Novikauską;

91- mas c. o. Mr. Pr. Šime- 
laitis, Verdun, Canada — mok. 
Joną Šnelių;

92- ras c. o. Mrs. J. Krapaus- 
kienė, Great Neck, USA, mok. 
Mėtą Bekerytę;

93- as c. o. Rev. P. Karalius, 
Cicero, mok. Laimą Kazirsky 
tę;

94-tas Lietuvių Moterų Vai 
dyba, c. o. Mrs. Dr. V. Juoda- 
kienė, East St. Louis, mok. Te 
resę Mikalauskaitę;

95-tas Knygų Leidykla „Bal 
tija“, c. o. Mrs. M. Šiliauskie- 
nė, Toronto, Canada, mok.

PADĖKOS
Š. m. spalių mėn. 5 d. {vyku

siame Wellando apylinkės lie
tuvių bendruomenės susirinki 
me buvo pamiršta padėkoti 
Wellendo A. L. O. K. komite
tui. Labai apgailestauju ir at
siprašau.

Visų, kurie savo širdyse jau 
čia padėkos reikalingumą, var 
du ir pats asmeniškai Apylin
kės Laikinam Organizaciniam 
Komitetui už jo nuveiktus dar
bus organizacinėje, visuomeni 
nėję, kultūrinėje ir šalpos sri
tyje; už sėkmingą pustrečių 
metų vadovavimą šiai apylin
kei, kuri kaikuriais atvejais, 
kaip lėšų telkimu Tautos Fon
dui, pralenkdavo net žymiai 
didesnes lietuvių kolonijas ir; 
už susirinkimo sušaukimą, pra 
dėti apylinkės gyvenimą Kana 
dos Lietuvių Bendruomenės 
jungtyje, reiškia gilią padėką.

Susirinkimo pirmininkas
Paužuolis.

♦ jj: ♦

Labai dėkingi pasiliekame 
Vancouverio tautiečiams, su- 
ruošusiems mums įkurtuves ir 
atvežusiems taip gražių dova
nų.

Ypatingai dėkingi viso to 
iniciatoriams — p-lei R. Na- 
rush ir ponioms J. Narush ir 
Z. Staniškis.

Aldona ir Vincas Skabeikiai. 
Vancouver, B. C.
—-W-------MM :

99- tas c. o. Rev. Benediktas 
Sugintas, Chicago, mok. Edu
ardą Teišerską;

100- tas c. o. Mr. Juozas Gy
lys, Cleveland, mok. Eleną Ge 
čaitę;

101- mas LAS Adelaidės sk. 
c. o. Mr. J. Riauba, Croydon 
Park, So. Australia, mok. Man 
fredą Ašmį;

102- ras Toronto I-ji Skautų 
Vyčių Drg-vė ir Vaidoto“ Lai 
vas, c. o. Mr. Jonas Matulaitis, 
Toronto, Canada, mok. Wilhel

truota 60 vaikų paralyžiaus 
(polio) susirgimai, kas yra di- j 
džiausiąs skaičius 5 metų lai- j 
kotarpyje. Pernai, šios ligos j 
susirgimų buvo 44, kurių 3 mi- J 
rimai. i

— Viename tekstilės fabri- jį 
ke sustreikavo apie 700 darbi- jj 
ninku, reikalaudami augštes- j 
nio atlyginimo. Šioje įmonėje 9 
driba daug lietuvaičių. jj

— Sporto Klubas „Kovas“, 0 
savo 3-jų 
atšvęsti 
mėn. 29 
tynėmis 
ninkais. 
bendras

— Hamiltono lietuviai, pa- 
Ypatingai pastaroji dai- gal KLB aplinkraštį, laukia

Po negrų bažnytinio choro, 
į sceną įeina mūsų tautinių šo 
kių grupė ir šoka „Jonkelį“. 
Jau šis trumpas lietuvių pasiro 
dymas, mūsų tuatiniai rūbai, 
sukelia entuzaizmą ir simpati
jas beveik 700 įvairių tautybių 
žiūrovų. O kai į sceną prade
da žygiuoti Aukštaitijos, Že
maitijos, Vilnijos, Dzūkijos ir 
kt. Lietuvos dalių dukros su 
tautiniais kostiumais, žiūrovai 
savo temperamentą ir simpa
tijas išreiškia garsiais katu- 
čiais, kurie tik nurimsta pra
dėjus Hamiltono lietuvių miš
riam chorui, vad. V. Dargiui, 
„Laisvės daina“, toliau „Kur 
giria žaliuoja“ ir „Miškų gė
lė", 
na susilaukia didelio pasiseki- vietos Lietuvių Bendruomenės 

visuotino susirinkimo. Kbr.

metų sukaktį, žada 
šiais metais lapkričio 
d. draugiškomis rung- 
su Cleveland© sporti- 
Vakare numatomas 

pobūvis.

mo. Ir vėl mūsų tautinių šo
kių grupė, vad. G. Breichmanie 
nės, atlieka „Lenciūgėlį“ (su
kėlęs daug juoko svetimtaučių 
tarpe, netekus vyrukui nei vie 
nos „Girls. . .“) ir pabaigai — maistą. 
„Malūną“, kuris ir apvainika- sitarimą. Keriptis: „Niagara' 
vo tos dienos lietuvių progra- Restaurant. 244 James Str. 
mą. North, Hamilton. Tel. 2-8505.

REIKALINGA VIRĖJA, 
sugebanti gaminti europietišką 

Atlyginimas pagal su 
Keriptis: 

244 James

'■V?

D r. DORA GORDON 
Danty gydytoja 
Kalba lietuviškai

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

BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE 
273 — 1 Ave., Ville Lasalle.

Tel. TR 8351.
Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių \ 
apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.

Skambinkite teleionu arba užeikite: \
Antradieniais ir ketvirta- Y 
dieniais nuo 8 iki 10 vak. ® 

3664 St. Famille St. S 
Tel. HA 6708 Montreal,Que. I

Kasdien;
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844

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 
Import - Export

23 Romsey St. Boston 25, Mass U. S. A.
TTiTS

Hansą Junkerį;
96- tas c. o. Mr. Jonas Valiu- 

konis, Lavrence, USA, mok. 
Helmutą Medinaitį;

97- tas c. o. Mr. Pr. Pauliu- 
konis, Worcester, Mass., mok. 
Reginą Plukaitę;

98- tas c. o. Mrs. Elena Lem 
bergas, Bridgeport, Conn., 
mok. Alfredą Kleinaitį.

mą Drinkmaną;
103- čias c. o. Mr. Antanas 

Gilažėla, Peterson, N. J., mok. 
Alfredą Janušaitytę;

104- tas c. o. Mr. Pr. Stem- 
pužis, Cleveland, mok. Edvar
dą Rimšą;

105- tas c. o. Mrs. Zuzana 
Mikšienė, Detroit, mok. End- 
rių Blyskį.

MYERS COAL Co. Ltd. Hamilton.
Visų rūšių kuras ir įvairu apšildymo įrengimai bei 

pataisymai.
Prieinamos sąlygos, mandagus patarnavimas, garan

tuota prekių kokybė.
Kreiptis pas lietuvį atstovą.
JUOZAS KARUŽAS

147 Grant Ave. Telef. 7-477-8.

KAS SKAITO 
„NEPRIKL. LIETUVĄ“

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

SOTUS ALKANAM PADĖK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED ST. CHICAGO 8, U, S. A.

Bendrovė siunčia maisto siuntinius į Vokietiją ir kitus kraštus, išskyrus SSRS. Pristaty
mas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami iš Europos sandėlių.

Siuntinys Nr. 6 Į Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60|^~
B. 20 sv. cukr.-

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50h
B. 20 sv.kv. miltų $3.90|
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25|Siunt. Nr. 12—$ 6.40

2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaul. taukų

4.70 5 
-----  3

1

sv. baltų kv. miltų 
sv. gr. kiaul. taukų 
sv. šokolado 
sv. kavos

Siunt. Nr. 11—$6.50 
5 sv. cukraus

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
Siunt. Nr. 19 — $ 9.95 

sv. ruk. lašinių 
sv. kiaulinių taukų 
sv. margarino 
sv. marmelado 
sv. dęg. kavos

4
2
2
2

Pilnas draudimas.
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo

Siunt. Nr. 22—$ 5.50
3 sv. gi. kiaul. taukų
3 sv. rūkytų lašinių
3 sv. cukraus
l sv. šokolado

Jono LADYGOS 
baldų 

studijoje 
„ARTI S“ 

priimami užsakymai ir pa
taisymai sofų, fotelių 
(chesterfields). „St. Lo
uis Textiles" medžiagų ir 
baldų atstovybė fabriko 

kainomis.
Biuras St. Denis 1251, 1
(prie St. Catheiure). Spe 
ciaLai lietuviams šešta

dieniais iki pietų.
Telef.: TAlon 3345,
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KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBOS PILNA 

TIES SUSIRINKIMAS
tė, Gerda Grimaitė, Jurgis Puo 
džiūnas, Vilius Pranckevičius, 
Jurgis Pauliukaitis, Irena Ulic 
kaitė, Paulius Usveltas, Jurgis 
Usveltas, Andrius Usveltas, 
Juozas Užveltas, Madzė Usvel 
taitė, Gidis Šernas, Irena Šer- 
naitė, Aldona Šernaitė. Šios 
ekskursijos dalyviai aplankė 
„NL” redakciją, „Tauro“ spot 
to klubo šokių vakarą, apžiū
rėjo miestą, aplankė savo pa
žįstamus, gimines, bičiulius ir 
pirmadienį grįžo 
Lankymosi „NL“ 
Usveltas, ačiū jarn, „NL“ pa
aukojo 5 dol.

Iš Hamiltono lankėsi p. 
Gumbelevičiaus mašina taip 
pat ekskursija — „NL” platin 
tojas p. Gumbelevičius, Vla
das Stabingis, Antanas 
kus ir Stasys Norvaiša, 
ekskursija aplankė „Nepriklau 
somą Lietuvą“, „Tauro“ šo
kių vakarą, matėsi 
timaisais ir namo 
madienį. Buvo ir 
vykusių.
STIPENDIJŲ IR 

FONDUI
aukojo po 14) dol. —- J. Lady- 
ga; po 5 dol. — G. Rukšėnas, 
M. Petrauskis, A. Kėblys; po

3 dol. — K. Lukošius; po 2 
dol. — K. Ambrazas, J. Garga 
sas, V. Murauskas, D. Jurkus; 
po 1 dol. — K. Mikėnas, A. 
Greibus ir J. Juškevičius.

Dėkoja L. Akad. S-rio 
Valdyba.

MĖSOS KAINOS 
SUMAŽĖS?

Neseniai Ottawa pranešė, 
kalį vyriausybė sumažins savo 
kainų rėmimą raguočiams ir 
kiaulėms. Išdavos to bus, kad 
šeimininkės mokės mažiau už 
jautieną ir kiaulieną šį rudenį 
ir žiemą.

Darydamas pranešimą apie 
2 dol. kritimą raguočių ir 3 
dol. kiaulių kainų rėmime Že
mės ūkio ministeris Gardiner 
sakė, kad jis tiki, kad šis suma 
žinimas nepasireikš kainų kri
timu. Jei Jungt. Valstybių už 
draudimas kanadiškimes gyvu 
liams ir mėsai nebus pašalin
tas iki balandžio mėn., tai remi 
mas vėl padidės. (C. S.)

SEKASI MŪSŲ 
TAUTIEČIAMS.

, Simonas Mozuraitis, 
ateivis, kelių namų bei dide

šaukiamas spalio 17 dieną, 8 
valandą vakaro punktualiai. V i 
si nariai prašomi būtinai daly- . 
vauti, nes sprendžiami svarbūs 
klausimai. Malonus dėmesys 
kreipiamas ypač tiems, kurie 
jau keliuose susirinkimuose ne 
dalyvavo. KLCT prezidiumas 
maloniai prašo dalyvauti vi
sus. Susinrinkimas bus „NL“ 
redakcijoje. Prezidiumas.

SVARBUS MONTREALIO 
LOKO SUSIRINKIMAS 
Šį šeštadienį, spalio 18 die

ną, 6 vai. vak. Aušros Vartų 
parapijos salėje Montrealio 
miesto Apylinkės Laikinojo Or 
ganizacinio Komiteto iniciaty
va kviečiamas ALOKo narių, 
ir ALOKą sudarančių organi
zacijų atstovų ir jų pirminin
kų susirinkimas KLB Montre
alio apylinkės komiteto rinki
mų klausmiui apsvarstyti. į 
susirinkimą kvečiami ir kilų 
organizacijų, kurios ligšiol 
ALOKe nedalyvavo, atstovai, 
taip pat po du — pirmininkas 
ir kitas atstovas. Susirinkimas 
labai svarbus, todėl visų orga
nizacijų atstovai prašomi būti
nai dalyvauti.

ANGLŲ IR PRANCŪZŲ 
KALBOS KURSAI 

VERDUNE
vyks pirmadieniais ir trcčiadie 
niais 8 valandą vakaro Notie 
Dame de Lourdes mokyklos 
patalpose, Verdun ir 5 Avė 
kampe, 504 nr.

MONTREALIO LIAUDI
NINKŲ KLUBAS

po vasaros atostogų praėjusį 
sekmadienį turėjo susirinki
mą, kuriame aptarė savo veik
los gaires ir išrinko atstovus į 
Montrealio ALOKo susirinki
mą.

SIŪLO DARBĄ
Ligoninei Verdune (Pro

testant Hospital) reikalingi 
virtuvės darbininkai valytojai 
ir prižiūrėtojai. Visas išlaiky
mas ir butas (o kas nenori gy 
venti ligoninėje, gauna 20 dol. 
butpinigių) supradiniu atlygi
nimu 50—70 dolerių. Darbas 
lengvas. Ligoninė yra prie 
upės, gale Bannatyne gatvės.

„TAURO” ŠOKIŲ 
VAKARAS

šeštadeinį, Lenkų namuose, 
praėjo gana gražiai, nors pub
likos susirinko, pagal Montre- lės farmos savininkams persi- 
alį, nedaugiausia — apie 300. kėlė į naujai pastatytus savo 

’ ' ' ~ ' 7720.
rajo-

j Toronto.
proga, p.

Liau-
Ir ši

Tauro“ 
su savo ar- 
išvyko pir- 
iš kitur at-

PAŠALPŲ

ŠEŠTADIENĮ, spalių 18, 730 vv. lenkų salėje (Deni
son-Wolseley St.) T. L. O. „TRIMITAS“ rengia dide

li ir įdomu muziku - instru mentalistų

KONCERTĄ su šokiais
Programą išpildo: muz. komp. S. Gailevičius, muz. - N 
instr. A. Prielgauskas, J. Pažemis (fagotu), S. Kairys §

(smuiku) instr. A. Dudonis, y
aktorė Dauguvietytė-Kudabienė. y

„FAUSTĄ“ ištraukose išpildo „TRIMITAS“,
. papildytame 11 asm. sąstate. ?

Įdomi šokių muzika, turtingas bufetas, graži salė. > 
Įėjimas tik 1 dol. Visi maloniai kviečiami ir ?

laukiami atsilankant! y. L. O. „TRIMITAS“. £
jtiai n«ni«rnr rr'riw«iiMcwiii-iwii—wnaiwiifM n'uwi

Pranešimai
SUSIARTINIMO VAKARAS W1NN1PEGE.

Spalių mėn. 24 d. 8 vai. vak. ton ir Jarvis gatvių kampe. Pa- 
Lietuvių klubo patalpose ruo- maldas laikys kun. Povilas Di- 
šiamas seniau ir naujai atvy- lys. Po pamaldų moterų ir jau
kusių lietuvių susiartinimo po
būvis.

Kviečiami Winnipeg© lietu
viai kuo skaitlingiausiai daly
vauti. Praleisdami drauge va
karą vieni antrus geriau supra 
sime! Rengėjai.
LIETUVIAMS EVANGELI

KAMS PAMALDOS.
Toronte, spalio 19 d. 14 vai.

Pabaltiečių bažnyčioje Carl-

senas

namus De Lormier Str. 
Namai erdjvūs, gražiame 
ne.

Kaip Simonas, taip jo žmo- ( 
nelė bei sūnus yra susipratę , 
lietuviai ir „NL“ skaitytojai, 
malonūs ir nuoširdūs žmonės.

Linkime p. Mozūraičių šei
mai puikiai įsikurti savo nau
juose namuose.

Zenius Tamašauskas, nau
jas ateivis, pradėjo verstis kont 
raktoriaus amatu, pernai pasta 
tė du didelius namus, vieną 
pardavė, o kitą pasilaikė sau 
vertės apie 18.000 dol., šiemet 

Pošliūbinėje puotoje da pastatė p. Bilevičiams puikius 
namus, stato p. Mickui ir lau
kia eilės p. Blauzdžiūnas ir P. 
Petrauskas.

Šis pavyzdys rodo, kad bū
nant apsukriam ir darbščiam, 
galima įsikurti visai savaran
kiškai.

Linkime P. Tamošauskui ge 
ro biznio. Petrulis.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

192 — 4 th Ave Ville Lasalle.
IŠNUOMOJAMI 2 atskiri 

kambariai 2-me aukšte vien
gungiams ar mažai šeimai. 
Bendra virtuvė. Netoli Pie

IX autobuso. Kreiptis
1241—24 Av., Ville St. Michel.

IŠNUOMOJAMAS dvigubas

Atrodo, kad ir šokančiųjų 
Montrealy yra daug daugiau... 
Buvo loterija. Vakaras pra
ėjo geroje nuotaikoje.

SUTUOKTUVĖS — 
VESTUVĖS

AV bažnyčioje spalio 11 
,susituokė žinomųjų visuome
nininkų Pilypaičių-Šimelaičių 
Nijolė Regina Pilypaitytė su 
Stasiu Senkum. Povestuvinis 
pokylis buvo šeimoje, daly
vaujant giminėms.

Rugsėjo 27 d. susituokė Ju
lius Kisielius su Rūta Vaišvi
laite, 
lyvavo ne tiktai vietinių, bet ir 
iš toliau atvykusių svečių.
VESTUVINĖ STAIGMENA

Rugsėjo 27 d. Pranei ir Be 
niui Krikščiūnams, Etonebru 
ge, P. Q., ūkyje buvo suruoŠJ 
ta 25 metų vedybinio gyveni
mo sukaktuvių staigmena. Ju
biliatai gavo daug sveikinimų 
ir gražių dovanų.

PRAĖJUSĮ SAVAITGALI 
. MONTREALY LANKĖSI 

DAUG SVEČIŲ.
Pasinaudojant trijų dienų 

laisvalaikiu, Montrealy lankė
si iš kitų Kanados vietų daug 
tautiečių. Šeštadienį iš Toron
to trim mašinom atvyko Lietu 
vių Evangelikų Jaunimo Bū
relio ekskursija, kuri čia išbu
vo ligi pirmadienio. Ekskursi 
joje dalyvavo: Judina Gavėnai kambarys šeimai su mažamečiu 

. . vaiku už priežiūrą dviejų mo
kyklinio amžiaus vaikų.

Teirautis telef. 7151.
IŠNUOMOJAMAS nedidelis 
ir nebrangus butas su visais < 
patogumais — apšildymu, už- < 

uolaidomis, kilimais ir tt..

d.

nimo susirinkimai. Ten pat lap 
kričio mėn. 2 d. 14 vai. laikys 
pamaldas kun. Stasys Neima 
nas.

Hamiltone, spalio 19 d., 8,15 
vai. ryto Povilo bažnyčioje Go 
re ir Hughson 
pamaldas laikys 
Dilys.

Kun>.
5616 So. Racine

MONTREALY STREIKAI.
Montreal Ėst. streikai tę- 1 

siasi be aiškesnių pasekmių:
Canada Coper Refinery. 1 

Streikas tęsiasi jau 4 mėnesiai, I 
darbininkai labai blogoje pade i 
tyje. Unija pasiryžusi savo rei 1 
kalavimus ginti iki pergalės. 
Kompanija turėjo kelis susiti
kimus su unijos atstovais, bet 
vis nesėkmingai. Paskutiniame i 
susitikime nesusitarta dėl 4 va 
landų darbo. Kompanija nori, 
kad darbininkai dirbtų 6 dar
bo dienas po 8 vai., viso 48 
darbo valandas, o unija reika
lauja 5 darbo dienų savaitės su 
44 valandomis, šešta diena lį/2 
atlyginimo ir sekmadienis 2 
kartus daugiau atlyginimo. Be 
to unija reikalauja mokėti at
lyginimą už 48 vai. darbo at
lyginimo, nors dirbtų 44 vai.

Kompanija turi įsivežusi į 
fabriko rajoną apie 20 streik
laužių, kuriems duoda maistą, 
nakvynę ir moka už 24 valan
das atlyginimą, nors jie dirba 
10—12 vai. per dieną.

Unija moka streikininkams 
po 12—15 dolerių savaitėje pa
šalpos ir, kuriems visai blogai, 
tiems apmoka ir butų nuomas.

Canada Vicker‘s; 2 mėnesiai 
streikuoja. Fabriko darbinin
kai turi dvi unijas. Su viena, 
kuri turi mažumą, apie 400 dar 
bininkų, kompanija pasirašė su 
tartį, ir josios nariai pradėjo 
dirbti, bet ne visi, dalis iš soli
darumo su antra unija, strei
kuoja. Katalikų sindikatas, ku 
ris turi apie 2.800 narių, strei
kuoja. Neapsieita ir be inci
dentų. 14 asmenų areštuota.

Unija laikosi savo reikalavi
mų, iš paskutinio susitikimo 
unijos ir kompanijos atstovų 
nieko neišėjo, nes unija padidi 
no savo reikalavimus, o tuo 
tarpu kompanija per spaudą ir 
radiją apšaukė uniją esant ko
munistų įtakoje.

Unija moka savo darbinin
kams pašalpą.

Warden King Ltd, Division 
of Crane: Darbininkai strei
kuoja 7 savaites. Darbininkai 
nestato kompanijai jokių reika 
lavimų, bet reikalavo pasirašy
ti naują sutartį, ką kompanija sikėlė į Toronto, kur turi gimi 
griežtai atmetė, motyvuodama, 
kad unija yra komunistinė ir 
kaipo su tokia neatnaujins su
tarties. To pasėkoje išeita į 
streiką, per visą streiko laiką 
kompanija su darbininkų uni- mošaičių lietuviškame kaimely, 
ja jokio pasitarimo neturėjo, sugrįžo gyventi į Montreal}. 
Darbininkai turi Union elek- kaiiviii daiiiic
trie and machin workers of VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS
America, kuri tikrai yra išmes Spalio 19 d., 4 vai. pp. A. V. 
ta iš unijų darbo federacijos parapijos salėje bus vaikų kau
Amerikoje, kaip komunistinė, kių balius. Įėjimas vaikams

Kompanija siūlo organizuo- 25 et., tėvams 50 et. Vaikai 
tis darbininkams į AFM union gaus kavos ir pyragaičių. Gra 

i ar Stel Workers uniją ir žada žiausios kaukės gaus dovanų.

AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA
<

DĖMESIO siuvėjui arba pro- 
sintojui. Gera proga Įsigyti 
bizni į, labai geroje vietoje:

Somelled Dry Cleaners & 
Tailors.

Priimu dalininką arba PĘrlej- 
džiu vienam. ‘----- -----

DIDELIS KONCERTAS TORONTO
Lapkričio 16 dieną, sekma- praėjo labai jaukioje ir draugia 

dienį, 2 vai. 30 min. po pietų, 
Lenkų salėje, 1087 Queen St. 
ir Dovercourt kampe, įvyks di 
delis operos solistės Elzbietos 
Kardelienės ir pianisto virtuo
zo Kazimiero Smilgevičiaus 
vokaliai muzikalinis koncertas. 
Jie abu pasirodys kaip solistai 
ir išpildys didelę ir įvairią pro
gramą. Toronto visuomenė 
prašoma šią dieną rezervuoti 
šiam dideliam koncertui.

Iniciatoriai.
ŠOKIŲ VAKARAS 

PALACE PIER.
Prasidedant rudens sezonui, 

puikioje Palace Pier Salėje, To 
ronto jūros skautės vėl ren
gia mėgiamus šokius, į kuriuos 
kviečiame visus maloniai atsi
lankyti ir nepraleisti šios re
tos progos.

Šokiai įvyksta penktadienį, 
1952 m. spalio 24 dieną. Tad Toronte. Didesnėse kolonijose 
iki pasimatymo! , bus stengiamasi įsteigti s-gos

Toronto Jūrų Skaučių skyriai.
Laivas „Vandenė^ 

SUVAŽIAVIMAI
TORONTE

spalio 11—13 d. vyko Social- bei organizacijas, 
demokratų ir Katalikų Veiki
mo Centro. Pplačiau sek. nr.

„DAINOS” DR-JA
per p. O. Jokubynienę ir Gri
gaitienę įteikė TLFN valdybai 
100 dol. čekį ir nupirko 4 Še
rus.

NEVARTOKITE PAVA
DUOTOJO ŠOFERIO 

LEIDIMAMS
(Canadian Scene). Yra gan 

du Toronte, kad neo-kanadie- 
čiai, norintieji gauti šoferio lei 
dimus Ontarijoje, yra apgau
nami. Sulig tų gandų, iš nau
jųjų ateivių vairavimo moky
tojai ima 40 dol. ar panašiai 
ir garantuoja, kad jie gaus šo
ferio leidimus ir kad jie per 
egzaminus bus pavaduoti as 
menimis, kurie moka skaityti 
ir rašyti angliškai.

Toronto policija ir Motor 
Vehicle Registration Branch'o 
valdininkai sako, kad jie nie
ko nežino apie tokią, apgavys
tę. Provincijos valdžia pareiš 
kė, kad būtų labai negudru iš 
leidimo prašytojo turėti pava
duotoją egzaminuose.

Ontarijos plentų reguliaci
jos nedaro jokių skirtumų jei
gu naujasis ateivis nemoka 
laisvai kalbėti angliškai. Pra
šytojas turi mokėti skaityti ke 
lio ženklus ir važiavimo taisyk 
lių egzaminuose gali turėti ver 
tėją. Leidimų egzaminuoto- 
jams užtenka, kai prašytojas 

Parapijos kom. supranta „Stop“, „Slow“ ir ki
tus įspėjančius ženklus plen
tuose.

KANADOS BALIŲ 
MOTERŲ SĄJUNGA

Baltų Moterų Sąjungos Val-

goję nuotaikoje.
Kanados Baltų Moterų S-ga 

yra priimta nariu į Vyriausią
ją Moterų Organizacijų E'ede- 
raciją Amerikoje (General Wo 
men Club Federation). Yra at 
siųstas šios moterų federaiijos 
Kanados B-tų M-rų S-gai na
rio pažymėjimas ir daug įvai
rios informacinės literatūros, 
liečiančios politinį, visuomeni
nį, pedagoginį ir kultūrinį gy
venimą.

Lapkričio pabaigoje Kana
dos M-rų B-tų S-ga ruošia To 
ronte platesnį visų trijų tautų 
visuomeninkų bei kultūrinin
kų susipažinimo pobūvį - arba 
tėlę. Pobūvio metu programos 
meninę dalį išpildys visų trijų 
tautų menininkai.

Ateinančiais metais Kanados 
B. M. S-ga numato sušaukti 
Baltų Moterų Konferenciją

gatvių k map u 
kun. Povilas

Ansas Irakis.
Ave, Chikagu.

tas pačias sąlygas, kokias ture 
jo U. E. To pasėkoje pradėjo 
darbininkų dalis organizuotis, 
bet su didele rizika bei baime, 
nes jei sužinos U. E. lyderiai, 
kas organizuoja, tam jau rei
kia saugotis, o buto langai 
lengvai nukenčia, o jei papuo 
la ką sugauti, tas ligoninę tu 
ri pamatyti.

Unija apmoka streikinin
kams 8—15 dol. savaitėje pa
šalpas, važinėjimo išlaidas, ka 
va bei sandvičius.

Reikia tikėtis, kad greitu lai 
ku kas naujesnio paaiškės ir 
gal greit grišime dirbti, nes ir 
taip jau kainuoja kiekvienam 
darbininkui šis streikas 500—■ 
600 dolerių.

Taip pat girdėti ir kituose 
fabrikuose bruzdėjimas. Kai 
kur kompanijos pridėjo atlygi 
nimo, bet delsia su pasirašymu 
sutarčių, o kai kur nenori pri
dėti atlyginimo, ir taip padėtis 
stovi, nes visi seka virš paminė 

fabrikų streikus.
Jonhs Petrulis.

tų

ŠV. KAZIMIERO
PARAPIJA

spalio 25 d., šeštadienį, ruošia 
iškilmingą vakarienę, su karš
tais užkandžiais ir visokiais gė 
rimais, šokiais ir loterija. Įžan 
ga 1,50 et. Pradžia 7 vai. va
karo. Visi maloniai prašomi 
atsilankyti. L
EKSKURSIJA Į OTTAWA

Šį sekmadienį, spalio 19 d., 
lygiai 8 vai. ryto išvyksta iš 
Papineau ir Sherbrooke kam
pa. Aplankys sostinės parla
mentą, muziejus, galerijas, baz dyba, dalyvaujant visų trijų Pa 
nyčias, 
slėnius, 
tus.

pakeliui krioklius ir 
Įsidėti maisto ir pal- 

1.. Adak. Satnb. V-ba.
MŪSŲ LIGONYS
Matulienė1 jau gerai jau- 
ir spalio 15 dieną grįžta 

St. Mary ligoninėje pa

P. 
čiasi 
namo, 
daryta operacija Reginai Zu- 
bie-Zoštautytei.
PERSIKELIA—PERKELIA
Vanda Tiškutė spalio 10 per L

Sąjungos vyriauias tikslas 
kelti tautiškumo dvasią išeivijo 
je per spaudą, ugdant gimto
sios kalbos meilę per mokyklas 

Žadinti sa
vo tautiečių tarpe laisvės idė
ją, įsijungiant į bendrą kovą at 
statyti Pabaltijo kraštų praras
tą nepriklausomybę. Iz. M»tė.
VISUOMENĖS VEIKĖJAI

p. S. Pundžiuvienei padaryta 
operacija, kuri laimingai pavy 
ko, ir p. Pundžiuivienė jau pa
sveiko. Linkime sėkmės ir ge
ros sveikatos.

GRAŽIAI ATŠVĘSTOS 
VARDINĖS

Praėjusią savaitę, susirinkęs 
didokas būrys prietelių ir arti
mųjų atšventė Kauno operos 
solistės Pranės Radzevičiūtės 
vardines. Jai buvo įtiekta daug 
gėlių ir gražių dovanų.

Varduvininkė savo svečius 
pakvietė prie gražiai apstatyto 
stalo, o po vaišių svečiai turė
jo malonumo pasiklausyti tik 
rai jausmingo koncerto, kurio 
metu artistė nepagailėjo nei 
vaidybos.

Jai akomponavo muzikas 
Gailevičius. Ji padainavo ke
letą savo mylimų dainų ir ari
ją iš operos „Butterfly“.

Kad ir sunkiai dirbdama, so
listė karts nuo karto sudaro 
progos vietos ir apylinkių lie
tuviams pasigėrėti dainos gro
žiu. Buvęs.

— SLA 236 kuopos balius 
šį šeštadienį, spalio 18 d., 8 vv. 
Lietuvių Namuose. Bus tur
tingas bufetas, šokiams gros ge 
ra kapela.

PIGIAI PARDUODAMAS 
NAMAS

Plytinis, dviejų aukštų, še
šių kambarių, parketas (kieto 
medžio grindys), baldai apšil
dymas oru, didelis kiemas, ne
blogas rajonas Toronte. Tik 
du tūkstančius dol. grynais įm.o 

i keti. Savininkas gali perleis
ti visą tuščią narną, bet kuriuo 
laiku. Kreiptis į Joną J. Juš- 
kaitį, 707 Dundas St. West, To

nių. P. Raudonaitytė, įstai
gos, kur ji dirba, perkeliama į 
Ontario provinciją. Aldona ir 
Kazimieras Veselkos, vasarą 
praleidę Kingstorte ir pp. Ta-

NAMUS PADĖS NUPIRKTI IR PARDUOTI
J. MATULIONIS.

863, Bloor Str. West (netoli Ossington) 
Te!. K E—-9459, Toronto.

R. TESL1A Real Estate Broker.
Kd alild utitvi uii<axv*ūmia, niiijnaxo .

Tel. WA 6655. 5955 — 24 Ave., Rosemount. VVVVVVVVVVVWVVV VVVVVVVVVVVVVVV V

baltijo tautų: lietuvių, latvių 
ir estų, moterų organizacijų 
atstovėms, rugsėjo 30 d. susi
rinko p-nios Jurkevičienės bu 
te aptarti savo tolimesnį vei
kimą.

Vaišinga šeimininkė daly
ves gražiai pavaišino. Posėdis ronto, Ont. Tel. EM. 6-4880..

PARDUODAMI NAMAI
DUNDAS g-vėj, lietuvių biznio rajone, 8 kambarių ir Įj 
didelė krautuvė. Dabar gauna nuomos $ 255 į mėnesį. K 
Grynais įmokėti nedaugiau $ 500. Kaina apie $ 15.000. I 
Turime pardavimui įvairiausia kaina rtamų, 
krautuvių. Tamstoms miela padės nūs

1)1L J. KASKELIS
Telf.t WA 2G46; WA 2647;

R. T E S L 1 A REAL ESTATE, 
575 Queen St. W. Toronto.

valgyklų, 
įpirkti

W A 2648

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per
leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety
bės, paskolų parūpinimo, civilinės metrikacijos ir kiti 

) reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa- 
Į tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio

pos informacijos.—Lietuvių interesus gina prityrę spe • 
į cialistai, studijavę Amerikos ir Europos universitetuose.

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

Į JONAS J. JUSKAITIS
007 Duodas West, Toronto, Canada. Tel. EM. 6-4880.

Lietuvių interesus gina prityrę spe •
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