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Pasaulinė įvykių savaite 
AMERIKOS PREZIDENTO RINKIMAI NUSTELBĖ 

VISKĄ
pažiūromis jis nėra kraštutinis 
ir arčiau stovi prie demokratų. 
Pažinęs gi priešus ir karo lau
ke, jis gali būti labai naudin
gas šiomis neramiomis, agresi 
ja pritvinkusiomis, dienomis.

Priešingai JAV rink.miniam 
susvyravimui, Didžioji Brita
nija laikosi tvirtai.

KARALIENĖ ELZBIETA II, 
atidarydama Anglijos parla
mentą, pasisakė ir už Jungtimi] 
Tautų organizacijos, ir už At 
lanto pakto, ir už pasiruošimo 
gintis nuo agresijos nusistaty
mą. Tai yra svarbiausia, kas 
ir mus, lietuvius, domina. Mes 
jokiu būdu negalime pritarti 
nei susilaikymo, nei atsitrau
kimo politikai. Todėl mus stip 
rina tokie pareiškimai.

KORĖJOJE DIDELĖS 
KOVOS

Komunistai, turėdami prieš 
akis JAV prezidento rinkimus 
ir JTO pilnaties posėdžius, Ko 
rejoje labai smarkiai pradėjo ne 
atlaidžias kovas ir visą laiką 

Frontas ta-

34-ju Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentu išrinktas 
generolas Dwight David Eisen 
hower.

Dwight D. Eisenhoweris, po 
puliariai vadinamas Ike, yra gi
męs 1890 metų spalio 14 dieną 
Denisone, Texas valstybėje, 
bet augęs jau Abilene, Kansas 
valstybėje, kur turėjo persikel
ti jo tėvas geležinkelietis.

Sportuojąs — futbolininkas, 
jojikas — jaunuolis domėjosi 
karo mokslu, todėl ir įstojo į 
V alstybinę Karo Akademiją 
West Pointe, kurią 1915 me
tais pabaigė 61-ju iš 164 ją bai 
gusiųjų. Bet Pirmajame Pa
sauliniame kare neturėjo pro
gos gauti karinio krikšto. Jis 
tam karui teruošė kadrus.

1933 metais D. D. Eisenho
weris buvo paskirtas Generali 
nio Štabo viršininko gen. Mac 
Arthuro padėjėju. Čia jis tu
rėjo gerą mokyklą, gerą prak
tiką ir, kai jam sekėsi, tapo tie
siog dešiniąją MacArthuro ran 
'ka. Daug jis patyrė būdamas 
MacArthuro padėjėju Filipi
nuose, iki 1939 metų.

Jau Antrojo Pasaulinio karo 
metu, 1941 metais, Louisijano- 
je vyko dideli karo manevrai, 
kuriuose Ike pasižymėjo kaip 
strategas, planuotojas. Tai su 
darė jo gyvenime kaip ir posū 
kį, kuris jam leido kilti.

Kai japonai Amerikai suruo 
šė Pearl Harborą, Eisenhowe
ris jau buvo brigados genero
las. 1942 m. vasario mėnesį jis 
pakeliamas generolu majoru ir 
skiriamas Vyr. Štabo operaci
nio skyriaus viršininku, štabo 
viršininku esant George C. 
Marshall‘ui. 1942 m. birželio 
mėnesį jis pakeliamas genero
lu leitenantu ir paskiriamas vi 
•.su Amerikos karo jėgų virši
ninku Europoje.

Gen. D. Eisenhoweriui va
dovaujant JAV karo jėgoms, lošti golfą, bridžą, jojimą, meš 
jos sensacingai išsikelia šiauri- keriojimą. Daug skaito, o mie- 
nėje Afrikoje, nublokšdamos ga — apie 6 valandas ir to jam ti. Reikalingi jų platintojai vi 
visą Hitlerio ligtol išpūstą žy- pakanka, kad atgautų jėgas. soje Quebeco provincijoje.

gių mitą. JAV jėgų išsikėli- 
mas Afrikoje padarė nepapras 
tą įspūdį. Toliau jis vadovau
ja kovoms šiaur. Afrikoje ir Si 
cilijoje.

1943 m. Eisenhoweris pake
liamas pilnu generolu, skiria
mas visų karo jėgų vadu Eu
ropoje ir birželio 6 dieną daro 
antrąjį garsų išsikėlimą — į 
šiaurinę Prancūziją ir tuo su
daro Europoje antrą frontą.

Po karo jis skiriamas pirmuo 
ju JAV kariniu gubernatorium 
okupuotai Vokietijai ir tas pa
reigas eina ligi 1945 m. lapkri 
čio mėnesio. Po to grįžęs į tė 
vynę, jis ligi 1948 metų pava
sario' — Vyriausiojo Štabo vir 
šininkas. 1948 m. birželio mė 
nesį išrenkamas Columbijos 
universiteto prezidentu New 
Yorko mieste.

Ankstyvąją 1951 metų žie
mą prezidentas H. Trumanas 
jį kviečia vėl karo tarnybon ir 
skiria Atlanto pakto valstybių 
karinių jėgų organizatorium ir 
viršininku Europoje. Šias pa
reigas sėkmingai eina ligi 1952 
m. birželio 1 d., Ikada grįžta į 
Ameriką vesti 34-jo JAV pre
zidentų rinkimų kompanijos. 
Čia laimi nominacijas prieš se
natorių Taftą ir lapkričio 4 die 
ną laimi prezidento rinkimus, 
kaip respublikonų kandidatas, 
prieš demokratų kandiatą Ad- 
lai Stevensoną.

Išrinktas prezidentu, lapkri 
čio 4 d. 10 vai. 47 min. New 
Yorke jis pasakė kalbą, kuri bu 
vo transliuojama per radiją.

Dwight David Eisenhoweris 
yra vedęs. Iš dviejų jo sūnų 
vienas yra miręs, o kitas kari
ninkas, kovoja Korėjoje tankų 
dalinio vadas. Šis taip pat yra 
vedęs ir turi vaikų, taigi—gen. 
Eisenhoweris jau yra senelis, 
einąs 62-rus metus.

Kasdienybėje Ike mėgsta

Beje, jis tipingas ameriko
nas ir todėl turi ir savo ameri
koniškų prietarų: visada su sa
vim nešiojasi 7 monetas ir įsiti 
kinęs, kad penktadienis jam 
yra laimingiausia diena. Tie
sa, penktadienį jis buvo nomi
nuotas respublikonų kandida
tu į JAV prezidentus, bet iš
rinktas, prieš burtus, antradie
nį.

Rinkimus gen. Dwight Da
vid Eisenhoveris laimėjo, pre
zidentavimą turės labai sunkų, 
o kas jo bus laimėta, Amerikai, 
žmonijai ir tautų laisvei, kas 
bus gyvas, pamatys. Naujam 
Amerikos Jungtinių Valstybių 
prezidentui linkime geriausios 
sėkmės.

— Lenkijos egz. vyr. prezi
dentu kviečiamas gen. Sos- 
nowski, gyv. Kanadoje.

— Prancūzijos karo biudže 
tas sekantiems metams numa
tomas 4 miliardų dolerių dy
džio.

— Italijos premjeras vizitą 
vo Jugoslaviją ir pasiūlė dery
bas dėl Triesto.

— Tito Jugoslavijos kom
partijos suvažiavime apkaltino 
Rusiją, kad joj viešpatauja 
prievarta.

Praėjusi savaitė visa ištisai 
ėjo JAV prezidento rinkimų 
įtampoje, kuri paskutinėmis 
dienomis buvo pasiekusi stip
riausių kovų laipsnį ir, reikia 
pasakyti, mums nelabai malo
nių, nes viskas susikoncentra
vo ties opiausiuoju Korėjos ka 
ro klausimu. Suprantama, kad 
karas, bendrai imant, niekad 
nebuvo ir nebus malonus daly 
kas. Kai žmonės miršta, pa
lieka daug opių žaizdų, kurios 
nieko negali gerai nuteikti. 
Kiekviena paliestoji šeima, sa
visaugos instinkto vedama, lin
kusi nuo karo trauktis. O čia 
joms sako: nereikėjo veltis į šį 
karą, galima buvo išvengti jo. 
O kas valdė kraštą ir į tą ka
rą įsivėlė, kaltas. . . Tą žmo
nių silpnumą gen. Eisenhowe
ris, deja, panaudojo. Atrodo, 
be reikalo, nes

EISENHOVERIO 
POPULIARUMAS 

toks didelis, kad jis, ne kas 
kitas, — svarbiausia, — laimė
jo. Tuo tarpu, Jungtimi! Tau- ____
tų organizacija, kuri vieningai pUO]a pietiečius. _______ ___
pritarė savo chartos principų gjau vejk visą laiką stovi vie- 
realiam išlaikymui, atsiduria toje 
dabar prieš dilemą : kas gi teks
daryti? Palikti agresoriui at- INDOKINIJOJE TAIP PAT 
viras visas galimybes, o pa
tiems trauktis, nusilenkiant 
kiekvienam smurtui? Ar, pali
kus Ameriką Amerikai, tęsti 
pasipriešinimą ?

Stevensono garbei reikia pa 
sakyti, kad jis nepabijojo pa
siimti atsakomybės už esamą 
padėtį. Jis aiškiai pasakė, kad 
JTO principai turi būti išlaiky 
ti, nes to reikalauja demokra
tijos pirneipai ir moralė ir 
prieš kiekvieną smurtą, kurį 
naudoja agresorius, reikia taip 
pat atsakyti jėga.

Bet tikėkimės, kad kovos 
metu, neišvengiamai karščiuo 
jamasi ir kad JTO bei demo
kratijos principai nenukentės.

Tačiau reikia konstatuoti fak 
tas, kad

EISENHOVERIO PREZI
DENTAVIMAS BUS 

NELENGVAS.
Atstovų rūmuose demokra

tai vyrauja 230 prieš 200 (iš 
435) ; senate iš 96 vietų demo
kratai turi 49 vietas, kai res
publikonai ir čia turi mažiau— 
47 vietas. Šie faktai gali pa
tenkinti darbo mases, kad dar 
bo masių reikalai demokratų 
bus saugomi, bet respubliko
nams sunku bus pravesti savo 
nusistatymus, nes demokartai 
juos stabdys.

Na, bet tuo tarpu, kai po dvi 
dešimties metų respublikonai 
vėl pradeda atsigriebti, dar 
sunku »ą tikresnio apie tai kai 
bėti. Gal populiarus, kaip ka 
ro vadas, kaip Antrojo Pasau
linio karo nugalėtojas, gen. Ei 
senhoweris sugebės būti popu 
Įtarus ir prezidentas, nes savo

komunistai sustiprino puolimą 
ir bando prasiveržti. Indokini 
joje, atrodo, vystosi kažkas pa 
našaus į Korėją. Susidaro fron 
tai, vystosi frontinės kovos. Ir 
čia, kaip ir Korėjoje, visas ko
munistui tiekimas vyksta iš Ki- dėty.
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KAS VEIKIAMA EU 
ROPOS RYTUOSE

Pranešimas iš Berlyno.
Spalio mėnesio vidury rusų 

karinė vadovybė oficialiai per
ėmė rusų zonos liaudies armi
jos vadovavimą. Kaip praneša 
liaudies policijos reikalams 
įsteigta patariamoji įstaiga V. 
Berlyne. Dabar kiekvienam ka 
rininkui, nuo leitenanto iki 
pulk, leitenanto, priskirta to 
paties laipsnio rusų karininkai 
viršinikais „kovos stiprumo“ 
divizijose.

Ligšiol vien atskirose divizi 
jose veikė 3—6 rusų karinin
kai patarėjais; Šiandien kiek
vienoj divizijoj jų esama ma
žiausia 350 ir daugiau. Ju skai 
čius bus didinamas. Jie dėvi tas 
pačias uniformas, kaip vočie- 
čiai, bet tikrumoje „liaudies 
armijos“ uniforma nuo spalio 
pradžios beveik nieku nesiski
ria nuo rusiškosios, išskyrus 
kepurės žvaigždes. Rusai nu
matę iki liaudies armijos ofi
cialaus proklamavimo jos gene 
ralinį štabą perimti visiškon sa 
vo žinion su būstine Karlshors 
te, Berlyno Kremliuj.

Zonos vidaus reikalų minis
terija pravedė paruošos darbus 
mobilizacijos punktų įsteigi
mus. R. Berlyne ir 14-je ru
sų zonos rajonu minėti punktai 
liaudies armijos pirmųjų nau
jokų oficialiam šaukimui jau 
veikia. Ikšiol naujokus gauda 

Nukelta į 8 puslapį.

nijos.
Tokių faktų akivaizdoje JT 

O pilnatis atsiduria aliarmo pa-

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI JOS VAJUS
Prašoma atsiliepti iš Vai d’Or, 
Malartic, Quebec ir kitų lietu
vių kolonijų. Norintieji Lie- 
euvių Enciklopediją užsisaky
ti iš bet kurios vietos, prašomi 
kreiptis į „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ redakciją šiuo adresu; 
7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal, P. Q. Šiuo adresu 
ir platintojai gauna užsakymo 
blankus.
. . Enciklopediją galima užsisa
kyti ligi Naujųjų Metų. Juo 
geričiau bus surinktas mini
mumas, juo greičiau Enciklo
pedija paisrodys iš spaudos. To 
dėl prašoma paskubėti.

Dabar visame pasaulyje vyks 
ta Lietuvių Enciklopedijos už
sisakymų rinkimo vajus. En 
ciklopediją galima bus gauti tik 
tai užsisakius. Atskirai ji ne
bus pardavinėjama. Enciklo
pedijos išeis 20—24 tomai, kas 
met po 3—4 tomus. Iš anks
to už ją mokėti nieko nereikia. 
Kiekvienas, užsisakęs Enciklo 
pediją, gavęs tomą, apsimokės 
už jį 7,50 dol.

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
redakcijoj yra užsisakymo for
muliarų, kurių joje galima gau
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Tabako ūkininkai kovoja už kairas
ĮSIKŪRIMAS TABAKO ŪKIUOSE. LIETUVIAI TABA 
KO ŪKIUOSE. TABAKO Ū KININKAI PIKIETAVO 

TABAKO BENDROVĘ.
lengvata, tai derliaus nuėmi
mui bankai duoda paskolas.

Tokiu būdu daugumas ir nau 
jai atvykusių — čia vadin. DP, 
kurie arčiau susipažino su ta
bako ūkiu, ėmėsi iniciatyvos 
kurtis. Pajėgesni šeimyniniai 
ar susidėję 2 — 3 viengungiai 
po metų ar kitų, įsigiję tokius 
ūkius, jau šiandien irgi apystip 
riai laikosi. Kiti ėmėsi diro 
ti nuomon — iš pusės ir jau 
tokių daugumas po metų — ki 
tų įsigijo savastin. Vien ma
žoj Rodney apyl. jau tokių esą 
ma apie 15 „DP farmerių“ ir 
dar keletas jieško įsigyti, nors 
šių metų žemos kainos kitus 
kiek ir nugąsdino.

Į tabako farmą vidutinio sto
vio 100 akrų su teise auginti 
25—35 akrų, sudarius apie $ 
6000 — 8000, jau galima ban
dyti kibti. (4.000 — 6.000 įmo 
kėjus ir apie 2.000 pasilikti įsi
kūrimui ir pradžiai gyveni
mo). Į mažesnę galima ir su 
mažiau pinigų.

Šiemet tabako augintojų są
junga, vadin. „Ont. Flue-Cu- 
red Tabacco Marketing 
Board“, buvo nustačiusi dėl su 
mažėjimo užsien. rinkų, augi
nimo plotą sumažinti 33,3 %, 
idant išlaikytų pastovią'kainą. 
Bet atsirado nesąžiningų au
gintojų, kurie vistik plotą pa
didino, sodindami kaimynų 
ūkyje ar paslėpę savajame lau
ke.

Gi „Marketing Board“, nors 
skaitosi atstovaująs augintojų 
reikalus, bet vis tik savo paskir 
ties tinkamai neatliko, neš pa
didintų plotų daugumoj „ne
pastebėjo“ nors kontrolieriai 
tam reikalui buvo laikomi ir 
siuntinėjami po ūkius.

Dabar gautas tabako pertek 
liūs išėjo takabo supirkimų 

Nukelta į 8 puslapį.

Ontarijoj, Erio ežero srityje, 
apie Simcoe, Delhi, Tillson- 
burg, Aimer, Mt-Brige ir bai
giant Rodney, tęsiasi tabako 
auginimo apylinkės. Tabako 
augintojų gana didelę dalį su
daro lietuviai. Ir galima pnpa 
žinti, kad lietuviai yra vieni iš 
sumanesniųjų ir geresniųjų ta
bako augintojų. Jų farmos daž 
niausią išsiskiria, kaipo našes
nės ir tvarkingesnės, bei ver
tingesnės iš kaimynistėje esan 
Čių vengrų (kurie sudaro dau
gumą, ypač Rodney apyl.), bei 
slaviškųjų kaimynų (kurių ma
žiausia yra). Mūsiškių anks
tyvesnieji emigrac. karta, ga
lima sakyti, per gana trumpą 
laiką (8—14 mt.) vistik stip
riai bei pasiturinčiai įsikūrė. 
Yra nemažai jau lietuvių, ku
rių turtas išmokėtas ir šiandien 
siekia jau iki $ 100.000 — ir 
net 200.000. Dalis turi po ke 
lias farmas tabako su gražiau
siu invertorium ir dar miestuo 
se vertingesnius namus bei va 
žinėja brangiuoju —■ luxus au
tomobiliu „Buiclk“ ar „Cadi- 
lac“ ir panašiai.

Arčiau su tuo susipažinus, 
aiškiai matosi, kad iki šiol ta
bako auginimas, nors darbo 
daug ir sunkaus reikalauja, bet 
buvo vienas iš geresniųjų vers 
lų. Be to, tabako ūkyje ir įsi
kūrimo sąlygos nėra taip sun
kios, nors pačios farmos yra 
vienos iš brangiausių, nes įmo
kėjus pirmąją užpirkimo ratą 
apie ketvirtadalį — septintada 
lį visos vertės, likusi skola iš
mokama kasmet po 50 proc. 
nuo gauto tabako derliaus pa
jamų ir dar dažnai į tą sumą 
įeina ir palūkanos. Toks išsi- 
mokėjimas nėra baisus: gerai 
užderėjo ir gerą kainą gavai— 
moki daugiau, o blogai užderė
jo — moki mažai. Dar viena
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Pradedant spaudos talką
Tai yra kasmetinis kreipi

masis į tautiečius su prašymu 
ir priminimu, kad lapkričio, 
gruodžio ir sausio mėnesiai 
yra tie mėnesiai, kurių metu, 
lietuvių įprasta tvarka, daro
mas spaudos platinimo va
jus, lietuviškai pasakytume — 
talka. Talka todėl, kad bet 
koks darbas yra sėkmingesnis, 
gausiau, greičiau ir naudin
giau nudirbamas, jeigu jis dir 
bamas kolektyviniu sutarimu, 
bendruomenišku susiderinimu, 
arba, kaip lietuviai tėvynėje va 
dina, — talka.

Spaudos platinimo metu vi
sus mielus tautiečius maloniai 
kviečiame į bendrą talką. 
Kaip bendro tikslo siekėjus, 
kaip bendro darbo dalininkus- 
-bendradarbius yra noras maty 
ti talkoje visus. Nė vienas tau 
tietis nėra mums nepriimtinas. 
Visi bus mieli ir brangūs bend 
roję talkoje.

Labai teisingas yra jau pri
gijęs šūkis: „Surask naują 
skaitytoją — padvigubinsi skai 
čių prenumeratorių“. O pa
dvigubinti skaičių prenumera 
tokių, reiškia prisidėti page
rinti patį laikraštį. Tokiu bū
du, kiėkvieno skaitytojo yra 
praktiškas išskaičiavimas: pa
čiam naujo skaitytojo suradė- 
jui iš to yra tiesiogė nauda, 
nes nuo skaitytojų skaičiaus, 
kurie duoda laikraščiui paja
mas, gali tobulėti ir atpigti 
laikraštis.

Taigi pati didžioji mūsų tal
ka yra ta, kai kiekvenas skai
tytojas suranda naują skaityto 
ją. Tai būtų tikrai efektingiau
sią ir gražiausia.

Bet laikraštis turi visą eilę 
pasišventusių bendradarbių-pla 
tintojų ir korespondentų. Tai 
yra žmonės, kurie šiam gra
žiam ir kilniam tikslui aukoja
si. Tai yra mūsų laikų knyg
nešiai, didieji kultūriniai tal
kininkai. Jie už savo darbą nie 
ko negauna, o dažnai susilau

PANELEI EUGENIJAI J O K U B A U S K A ITEI
< ir Į;

PONUI PRANUI JANKAUSKUI, 
sukūrusiems lietuvišką šeimos židinį,

geriausios laimės linki 1
Juzefą ir Viktoras Šventoraičiai.

SPAUDOS APŽVALGA
SĄJŪDIS TIES LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA

Puikus sumanymas išleisti 
Lietuvių Enciklopediją, anot 
„Dirvos“.

„kaip ir paprastai visuome
ninio pobūdžio sumanymas, 
taip ir čia, atsiranda stabdžių. 
Bematant išdygo patarimų: 
„Gerai, bet kam mums reikia 
pilnos enciklopedijos? Išleis
kim mažesnę, vien tik lituanis 
tikos klausimais. . .

Praktiška išvada — susilai- 
kykim nuo didžiosios enciklope 
dijos užsakymo, tegul leidėjas 
pakeičia savo nusistatymą.

Praktiška pasėka — sumany 
mas sustabdyti ir likti ir be 
bendros, ir be. . . lituanistinės 
enciklopedijos“.

Tai yra visiška teisybė. Tas, 
kas sumanė leisti Enciklopedi
ją, be abejojimų, visa tai ži
nojo ir gerai apsvarstė visą pa
dėtį. Ne be pagrindo leidžia
ma pilna enciklopedija. Nors 
tai atrodytų paradoksas, bet 
išleisti pilną enciklopediją, tu 
rimose sąlygose, bus pigiau, ne 
gu išleisti vien lietuviškąją jos 
dalį, o laiko atžvilgiu — tas 
pat. Todėl, „Dirva“ (p. Ras

tenis) visai pamotuotai sako: 
„Tikrai, šiuo atveju turime 

progą įsigyti kiekvienam lietu
viui brangų turtą, ir įsigyti be 
rizikos, palyginti, labai pigiai. 
Turime progą ir, be ypatin
gai didelių pastangų bei dide
lio triukšmo, sukurti tai, kuo 
visa išeivija ateityje tikrai ga
lės pasididžiuoti.

Enciklopedijos išleidimas ši
tokiose sąlygose tikrai bus 
daug didesnis paminklas ir lie 
tuviško ryžtingumo įrodymas, 
negu jos išleidimas normaliose 
sąlygose, savos valstybės pa
stogėje. Nejaugi nepasinaudo- 
tumėm tokia proga?“

1000 — visas tūkstantis pre 
numeratorių, kurie, beabejo, 
nieku nerizikuoja, — jau yra. 
Neabejoinai susirinks ir 3.000, 
tas minimumas, su kuriuo Lie
tuvių Enciklopedija ir pasiro
dys.

• • •
„Aš pasisakau už Lietuvių 

Frontą kaipo nepasaulėžiūrinį 
sąjūdį, kuris tačiau visiškai ga 
Ii patenkinti ir kataliku reika
lus. . .”
Prof. A. Maceinta. „Draugas“.

Yearly Subscription Rates:
Canada ............................ $ 5.0C
America & S. Amerika $ 5.5C
Other Contries............$ 6.00
Pajieškojimų kaina . . $ 1.00 

kia ir nemalonumų. Bet jie pa 
siryžę ir nukentėti, kad tiktai 
galėtų pasitarnauti lietuvių tau 
tos kultūrai, jos pažangai, tau
tiečių gerovei. Jiems priklau
so ir mūsų didžiausia padėka 
ir pagarba.

Labai būtų malonu, kad šių 
pasišventusių bendradarbių 
skaičius dar padidėtų. Todėl 
kreipiamės į visus tautiečius ir 
prašome dėtis į šias platintojų- 
-bendradarbių gretas. Būsime 
dėkingi už kiekvieną atsiliepi
mą. Kiekvienas naujas platin 
tojas platinimo reikalams gaus 
nurodymų ir kvitų knygeles.

Primename visiems ir skai
tytojams ir nuolatiniams platin 
tojams, kas priduos naują me 
tinį skaitytoją, gaus 25 pro
centus nuolaidos.

Tą pat reikia pasakyti ir apie 
suradimą naujų skelbimų: kas 
priduos naują skelbimą, tas 
gaus net ligi 35 procentų tų pa 
jamų, kurios bus sutartos už 
skelbimą.

Labai būtų svarbu platinto
jų turėti kiekvienoje lietuvių 
kolonijoje. Ir ne tiktai Kana
doje, bet ir kitose valstybėse.

Taigi, pradėdami didžiąją 
rudens ir žiemos spaudos pla
tinimo talką, kreipiamės į vi
sus mielus skaitytojus, prašo
me jų talkos ir maloniai kvie
čiame bendradarbiauti.

Mūsų mielųjų turimųjų bend 
radarbių sąrašas skelbiamas 
skyrium. Mums labai malonu 
būtų jį žymiai papildyti.

Ta pačia proga primenama, 
kad mums lygiai mielas bend
radarbiavimas ne tiktai platini 
mo, bet ir rašto srityje. Todėl 
būsime labai dėkingi ir už tie
kimą raštų. O visiems raštų ir 
visokių žinių bei koresponden
cijų rašytojams tariame dide
lį ir nuoširdų ačiū.

Visi į talką, nes tiktai vieny
bėje - galybė!

KLCT Sp. ir Inf. Sk.

Apie Lietuvos nepriklausomy
bės laikus.

„Buržuazinio viešpatavimo 
laikais Lietuva buvo Vakarų 
imperialistų puskulonijė. Ame 
rikos ir Anglijos bei kiti impe
rialistai akiplėšiškai engė lietu 
vių tautos gyvybines teises. Pa 
dedami savo ištikimų tainų — 
lietuviškų buržuazinių nacio
nalistų, imperialistai be atodai 
ros šeimininkavo Lietuvoje. 
Jie atplėšė nuo Lietuvos jos 
sostinę Vilnių, Klaipėdos uos 
tą, pavergė lietuvių liaudį. Api 
plėšinėdami ir pavergdami lie 
tuvių liaudį, Vakarų imperia
listai, savo prieuodegių pagal
ba, stabdė pramonės plėtimąsi 
tam, kad išvežtų pigią žaliavą 
ir brangiai parduotų savo ga
minius. Lietuvos žemės ūkis 
vis labjau smuko. Darbo vals 
tiečiai buvo bankrutinami, išva 
romi iš savo sklypų, jieškoda- 
mi duonos kąsnio veržėsi už 
vandenyno, kur patekdavo 
amerikiečių kapitalistų pinklės 
na, pas brazilinius plantatorius 
ar argentinius dvarininkus“.

Jei nepriklausoma būdama, 
Lietuva buvo puskolonijinė, 
tai dabar, būdama okupuota, ji 
padaryta daugiau negu visiška 
kolonija.

Apie gen. Eisenhoweij.
„Amerikinio imperializmo 

užtaisinėtojai svajoja iš naujo 
paversti Lietuvą savo ganykla, 
o lietuvius — amerikinio impe
rializmo vergais. Būtent, šias 
plėšikiškas užmačias neseniai 
atidengė Eisenhoweris vienoje 
savo kurstomųjų1 kalbų. Bet to 
niekados nebebus! Niekam ne 
pavyks nukreipti lietuvių liau
dį nuo pasirinktojo plėtotės ke 
Ho — nuo sovietinio kelio. Lie 
tuvių liaudis laimi ir dar lai
mės broliškoj Sovietų Sąjun
gos tautų šeimoj. Lietuvių tau 
ta begalo laiminga ir didžiuo
jasi tuo, kad ji broliškoje mū
sų šalies tautų šeimoje daly
vauja komunistinės bendruo
menės kūrime“.

Iš to matyti, kad Sniečkų 
„Pravda“ pacenzuravo — iš-

Sniečkaus kalba 
Maskvoje

MASKVOS „PRAVDA“, SPALIO 7 D.

jo akiplėšišką pasisaky- šiais metais išduota 1.700 dip- 
mą: „veltui Eisenhoweris lo
ja į lietuvių tautą. . .“

Bet kas gi Sniečkui patikės, 
kad Amerika nori pasigrobti 
Lietuvą! Bet, iš kitos pusės, 
argi Sniečkus gali kalbėti, kad 
Rusija pasigrobė Lietuvą?

Painiojasi 
apie aukštąsias mokyklas. 
„Jei buržuazijos valdymo lai 

kais Lietuvoje buvo apie 4 
tūkstančiai studentų, o augšto 
sios mokyklos išleisdavo kas
met vidutiniškai po 100 specia 
listų, tai dabar respublikoje 
yra 14 augštųjų mokymo įstai 
gų, kur bendras studentų skai 
čius yra ape 15 tūkstančių, tai 
yra, keturis su viršum kartų 
daugiau. Kasmet augštosios 
mokyklos dabar išledžia apie 2 
tūkstančus žmonių, t. y. 20 kai
tų daugiau kaip buržuazinės 
valdžios laikais“

Dar šių metų kovo 26 die
nos „Tiesoje“ buvo skelbiama, 
kad Lietuvoje dabar yra 11 
augšt. mokyklų. Nebuvo skelb 
ta, kad po to kokia nors augš- 
toji mokykla būtų buvusi ati
daryta. Bet Sniečkaus kalbo
je tokių mokyklų jau 14. . .

Sniečkaus kalboje 15 yra ke 
turis su viršum karto daugiau, 
negu 4........... Apie“ 15.000 stu
dentų Sniečkus sudaro, žino 
ma, įskaitydamas tokias augš 
tąsias“ mokyklas, kaip mark
sizmo kursų „studentai“ ir pn. 

Kaip greit „auga“ mokslei
vių skaičius Lietuvoje, pavaiz 
duoja toki duomenys: Liepos 
16 d. „Tiesa“ skelbė, kad išvi
so Lietuvoje mokosi 396.962 
mokiniai ir studentai; liepos 17 
d. jau „per 400.000“, liepos 25 
d. prof. Bučas jau paskelbė, 
kad mokosi „per 500.000. . .“ 
Apie augšt. m-las balandžio 29 
d. „Tiesa“ rašė, kad jose moko 
si 14.000, liepos 17 d., kad
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Apie laisvųjų lietuvių veikimą
„Buržuaziniai nacionalistai 

yra išaiškinti kaip pikčiausi 
liaudies priešai, užsieninių gro 
bikų tarnai ir ištikimi šunys, 
parduodantieji savo tautą, sa
vo kraštą, nesustojantieji prieš 
jokį nusikaltimą prieš liaudj 
vardan išlaikymo savo klasinių 
privilegijų, vardan teisės išnau 
doti dirbančiuosius, lobti iš jų 
prakaito. „Buržuaziniai nacio 
nalistai nepateisino savo impe 
rialistinių šeimininkų vilčių. Jų 
korta numušta“.

Čia Sniečkus painioja du da 
lykus. Jis nepatenkintas, kad 
Lietuvoje žmonės priešinasi 
okupantams, o užsienyje — 
laisvųjų lietuvių veikla.

lApje partijos nepasisekimus.
„Lietuvių tautos ūkio ir kul 

tūros išsivystymo laimėjimai 
būtų buvę didesni, jei mūsų 
darbe nebūtų buvę prisileista 
rimtų klaidų, apleidimų ir trū
kumų.

„Respublikos partine organi 
zacija nepakankamai kovoja, 
kad kiekviena įmonė įvykdytų 
gamybos planą kiekvienoje rū
šyje, silpnai išryškina neišnau 
dotas įmonių galimybes ir re
zervus, nepakankamai vadovau 
ja socialistiniam lenktyniavi
mui“

Viskas veltui. Veltui ir šis 
Sniečkaus plepalas. Nes nie
kur dar vergai nieko gera ne
sukūrė. Vergų prievartavimu 
galima pastatydinti piramides, 
bet bendrojo gyvenimo, žmo
nių gerbūvio vergų valstybė 
niekur nesukūrė ir nesukrs.

Apie ūkininkų rezistenciją ir 
esamųjų sodybų išgriovimą.

„Kolūkiuose vis dar prisilei- 
džiama Žemės Ūkio Artelių 
nuostatų pažeidimų. Vis dar at 
sitinka kolūkinės nuosavybės 
grobimų, neteisėtų kolūkinės 
žemės užgrobimų, kaikur į kol 
ūkius pralysdavo buožės, kad 
kenktų kolūkiams iš vidaus. Ne 
pakankamai kovojama dėl iš
sprendimo svarbiausio uždavi
nio žemės ūkyje — derlingu
mo pakėlimo, galvijų skaičiaus 
ir jų produkcijos padidinimo.

„Svarbi tolimesnio kolūkių 
respublikoje įsitvirtinimo sąly
ga, yra vienkiemių sistemos — 
carizmo ir lietuviškos buržua

XK;... '.'MK-----------

KLBENDRUOMENES REIKALAI
P. L. B. KANADOS KRAŠ TO APYLINKIŲ VALDY

BOMS ir ALOK-ams SOLIDARUMO MOKESČIO 
REIKALU.

Kr. Taryba nustatė, kad so
lidarumo mokestis šiemet bus 
50 centų mėnesiui. Nei apie 
reikalą tokio mokesčio, nei dy
dį šiandien neprisieina kalbėti. 
Reikia susirūpinti, kaip išrink
ti. Visas surinkimo sunkumas 
gula ant Apylinkių pečių. Su
prasdama tą, Kr. V-ba nori eiti 
pagalbon bent patarimais.

Pirmiausia, jei mokestis bus 
renkamas vieną kartą į metus, 
pasisekimas bus mažas. Žmo
gui sumokėt iškart 6 dolerius 
dažnai ir geros valios turint, 
bus nelengva ir jis pyks. Bet 
kada jis bus prašomas sumokė
ti 12 centų į savaitę arba 50 
centų į mėnesį, jis tikrai duos 
daugiau. Tad reikia konsta
tuoti, kad mokesčio išrinkimas 
priklausys ne nuo kokio nors 
nusistatymo mokėti ar nemo
kėti, bet nuo grynai rinkimo 
technikos.

Vienas iždininkas, kad ir 
kaip jis stropus bebūtų, šito 
darbo be pagelbininkų nepada 
rys. Reikia rasti visą eilę žmo 
nių, kurie padėtų iždininkui, 
lankant kiekvieną bendruome
nės narį bent kartą į mėnesį, 
jei jis nemokės daugiau. Iš vi 
so patariama tokiam mokesčių 
rinkėjui duoti nedaugiau 20 
mokesčių mokėtojų.

Čia norime priminti, kad šį 
solidarumo mokestį moka tik 
dirbantieji. Moka tik 18 me 
tų sukakę. Apylinkės valdy
ba, atsižvelgdama į sunkią na

zijos palikimo — likvidavimas.
„Respublikos kolūkiai, be- 

spręsdami pagrindinius gamy
binius uždavinius žemės ūkyje, 
turi galimybės pradėti peršulei 
dinėti iš vienkiemių į kolūki
nius kaimus. Lietuvos KP (b) 
CK ir LietuvosTSR Miruste- 
rių Tarybą numatė kolūkiečių 
iškeldinimo iš vienkiemių prie 
mones ir patiekė peržiūrėti jas 
TSSR Ministerių Tarybai. Mes 
prašome padėti mums išspręs 
ti šį uždavinį“.

Mat, Lietuvoj dar maža oku 
pantų, tai prašo jų dar dau
giau. . .

Apie naują ir senąją 

inteligentiją
„Vykdydama VKP(b) CK 

nurodymus dėl savos tarybi
nės inteligentijos sukūrimo, 
partinė organizacija atliko žy
mų darbą inteligentijos Kadrų 
parengimo srityje, jų bolševiki 
nio auklėjimo reikale. Taip 
pat atliekamas didelis darbas 
perauklėjime senosios inteli
gentijos, kurios didžiule dau
guma dalyvauja socialistinėje 
kūryboje“.

Apie lietuvių pasipriešinimą
„Buržuaziniai nacionalistai, ’ 

išaiškinti kaip liaudies priešai, 
dabar nebesirodo atvirai. Jie 
ir jų regimi bei slapti pasekė
jai bando apgaulingu būdu 
įsprausti savo pažiūras, užmas 
kuoti jąsias, kad galėtų šoviniz 
mo nuodais nuodyti atsilikė
lius. Tai, svarbiausiai daro
ma iškraipant lietuvių tautos 
praeities nušvietimą, idealizuo 
jant feodalinius laikus, ideali
zuojant vadinamąjį buržuazinį- 
-tautinį judėjimą 19-tojo am
žiaus gale ir 20-jo amžiaus pra 
džioje. Pats tas judėjimas me
lagingai piešiamas kaip antkla 
sinis, o jo veikėjai — pažan
gūs kovotojai dėl tautos reika
lų.

„Ataskaitiniuose - rinkimi
niuose susirinkimuose, Lietu
vos Kompartija teisingai reika
lavo, kad partiniai organai su
stiprintų kovą prieš tebepasi- 
taikančius buržuaziškai - na
cionalistinės įtakos pasueiški- 
mus, neprisileistų jų, nes ten, 
kur silpnėja komunistų veiki
mas, — ten gali įsiskverbti ža 
linga įtaka. . .“

Apie Maskvos ministerijas
„Partijos konferencijose Vil

niuje ir Kaune ir Lietuvos KP 
(b) suvažiavime komunistai 
kritikavo Augštojo Mokymo 
Ministeriją (Augštosios mo
kyklos yra ne respublikų, o TS 
SR ministerijos žinioje, TST).

Nukelta j 7 psl.

rio padėtį ir iš viso gali ku
riam laikui paliuosuoti nuo mo
kesčio mokėjimo.

Kiekvienam mokesčio mokė 
tojui, kiekvienu kartu rinkikas 
išduoda kvitą, kuriame pažymi 
ma gauta suma ir už kurį lai
ką mokama. Tiek mokesčių 
rinkėjas,tiek iždininkas veda vi 
su savo narių asmeninę sąskai
tą, kurioje atžymimas kiekvie 
nas įmokėjimas. Dėl kitų at
skaitomybės knygų bus pra
nešta vėliau.

Pasirašė pirm. J. Matulionis 
ir sekr. J. Simanavičius.

Pranešimas kiek sutrumpin
tas.

KLB KRAŠTO VA 
LDYBOS POSĖDIS

Devintasis Kr. V-bos posė
dis svarstė komisijos paruoštą 
intelektualų klubų regulaminą, 
kuris buvo priimtas vienbalsiai 
ir bus paskelbtas spaudoj.

Kr. V-ba, kontakte su Tau
tos Fondo Atstovybe Kanado
je, nutarė paruošti aplinkraštį 
KLB apylinkių valdyboms dėl 
Fondo atstovybių steigimo vie 
tose. Perskaityti gautieji ofi
cialių asmenų raštai: VLIKo 
Pirm., Prel. M. Krupavičiaus, 
Lietuvos Konsulo Čikagoje 
Petro Daudžvardžio, JAV LO 
Ko pirm. Prel. J. .Balkūno ir 
KLB Wellando apylinkės V- 
bos. Po to pasivaišinta pp. Yo 
knbynii šeimoje. Pr. Al.
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PIETŲ AFRIKA IR DANIELIUS MALAN
Kai Jungtiniu Tautu Or

ganizacijos vykstančios pil
naties svarstomųjų klausimų 
dienotvarkėn yra įtrauktas 
Pietinėje Afrikoje pasireiš
kiančių rasinės - tautinės dis 
kriminacijos faktų svarsty
mas, — yra pravartu išsa
miau susipažinti su tų fak
tų priežastimis ir, bendrai, 
plačiau ir giliau pažinti Pie
tų Afrikos gyvenimo apraiš
kas. Tam tikslui gerai patar 
naus žemiau dedamasis 
straipsnis. N L Red.
Vieną gražų pavasario rytą 

blizgantis Pacard‘o automobi
lis, lydimas Ford’o automobi
lio, privažiavo prie Pietų Afri 
kos parlamento rūmų Cape 
Town'e. Fordo šoferis, stam
baus kūno sudėjimo, raudonu 
veidu policininkas pusiau įlin
do į Pacardą ir labai lėtai pa
dėjo išlipti pilvotam žmogui 
su neramiomis mažomis akimis 
ir išblyškusiu keturkampiu vei 
du. Tai buvo — Pietų Afri
kos ministeris pirmininkas Da 
niel Francois Malam Pusiau 
palaikomas savo asmens sargy 
binio, 78 metų amžiaus Daniel 
Malan lipo laiptais aukštyn. Jį 
stebintis negras nusispjovė. . .

Tą popietį atstovų rūmuose, 
Malan girdėjo savo opoziciją 
vadinant jį „Hitlerite" (hitle
rininku). Jo vyraiausybė ką 
tiktai įnešė įstatymo projektą 
paskirtą panaikinti aukščiausio 
jo Pietų Afrikos teismo nepri
klausomybę. Jei tai praeitų, tai 
padarytų parlamentą, kontro
liuojamą nacionalistų partijos 
daugumos, aukščiausiu arbit
ru, kuris nustatytų, ar perėję 
parlamentą įstatymai yra kons 
tituciniai ar ne. Malan pava
dino šį įstatymą demokratine 
priemone, teikiančia parlamen
tui aukščiausią galią. Tačiau 
realus to viso tikslas buvo 
daug blogesnis. Prieš šešias 
savaites Pietų Afrikos aukš
čiausias teismas paskelbė prie
šingu konstitucijai vieną iš Me 
lano įstatymų, kuriuo buvo ati 
mamarinkiminė teisė iš 50.000 
mulatų balsuotojų. Vietoje, 
kad paklausius teismo, Malan 
nusprendė pakeisti nuostatus.

Jungtinės partijos lyderis Ja 
cobus Gideon Strauss skubiai 
pasisakė prieš ir apskundė šį įs 
tatymą. Jo partija išplėtė ko
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Kaip Kanadoje kūrėsi 
lietuviai

38. NEPAPRASTAI JUDRI
Kai tiktai tenka varstyti „N. 

L.“ redakcijos duris, kiekvieną 
kartą prisimenu ir labai popu
liarią pp. Mačionių šeimą. Ši
tos durys, kurios skiria redak
cijos kambarius, yra redakcijai 
padovanotos pp. Mačionių.

Ir kas, ne tiktai Montrealy, 
bet plačiai Kanadoje nežino pp. 
Mačionių? Kaip sakoma, jie 
ir vestuvėse, jie ir krikštynose, 
jie ir pakasynose, — vis«r jų 
pilna ir visur jie prisideda ne 
tiktai dalyvavimu, bet ir dole
riu, kuris čia yra vienas didžiau 
šių gyvenimo variklių. Ypatin 
gai — Jurgis Mačionis, kuris 
drauge ir dainininkas, ir muzi
kantas, ir pasakorius. Kažin, 
ar daug Montrealy padaroma 
kokių siurpraizų, kuriuose Jur
gis Mačionis ir Povilas Petro
nis, vienas akordeonu, kitas 
smuiku, negrotų maršų, polkų, 
valsų, fokstrotų ir tangų? Po
nia Emilija Mačionienė, tiesa, 
daug daugiau susilaikanti, bet 
taip pat pirmos rūšies daini
ninkė, kai užtraukiamos lietu
vių liaudies dainos, ypač tru
putėlį įsilinksminus.

Man gi, kas svarbiausia, kas 
vis trukdė susitikti, kaip sako
ma tete-a-tete, ir plačiau su jais 
išsikalbėti, tai tas, kad jų nie 
kad nerasi vienų; jie vis kur 
nors, kuo nors užimti. Todėl 
vieną rudens dieną, kai siautė 
vėjas ir iš gausybės šiužančių 
lapų, lyg žiemą iš snieko, suko 
viesulus ir krovė pusnis - kū
gius, — nutariau aplankyti pp. 
Mačionius jų biznyje: 5292 
Bannatyne Ave., Verdune 
(kampas Melrose), kur dury-

vą visame krašte. Stipriai gink 
luoti abie pusių būriai triukš
mavo gatvėse ir bulvo gandų 
apie sukilimą ir pilietinį karą.

Trijų dalių paveikslas.
Pietų Afrikos konfliktas nė

ra paprastas juodųjų prieš bal
tuosius reikalas. Tai yra tri
lypis — būrų, britų ir Bantu 
negrų reikalas.

Būrai.
Būrai (apie pusantro milio- 

no) yra vietoje gimę olandų, 
prancūzų ir vokiečių emigran
tų palikuonys - ainiai, kurie įsi 
kūrė Pietų Afrikoje 1650 — 
1707 metais.

Tai išdidūs, drąsūs žmonės, 
siekę laisvės ir jų teisės į šį 
kraštą yra senesnės kaip Ban
tu negrų, juodųjų, kurie atvy
ko toliau iš vidurinės Afrikos. 
Su savo kaimenėmis (bando
mis), jaučių traukiamais veži
mais, ir savo biblijomis, būrai, 
bejieškodami „pažadėtosios že 
mės", pervažiavo Pietų Afri
kos stepes. Būrai žiūri į Pie
tų Afriką, kaip į savo namus. 
Britų spaudžiami, jie atgauna 
tautinę sąmonę, kurios jie bu
vo beveik nustoję kartu su sa
vo nepriklausomybe po kruvi
nojo Būrų karo (1899—1902 
mt.). Jie yra Malano nacio
nalistų partijos nugarkaulis, 
tos pačios partijos, kuri siekia 
atskirti Pietų Afriką nuo bri
tų Commonwealth’o.

Britai.
Pietų Afrikos britai (vienas 

milionas apytikriai) yra dau
gumoje miesto žmonės — pirk
liai, bankininkai, autobusų šo
feriai. Jie yra daugumoje atvy
kę iš Anglijos ir angliškos dva 
sios, tačiau prieš karštą būrų 
nacionalizmą jie nėra pajėgūs 
kovoti. Tol, kol jie sugeba už
dirbti pinigų britų kilmės pie
tų afrikiečiai yra linkę laikytis 
nuošaliai ir ramiai gerti arba
tą, tuo laiku, kada būrai poli
tikuoja.

Bantu negrai.
Pietų Afrikoje yra apie 10 

milionų neeuropietiškos kilmės 
gyventojų, kurių dižioji daugu 
ma yra juodieji Bantu negrai 
(apie 8 su puse mil.). Trečda
lis iš jų yra dar puslaukiniai 
gyvena savo primityviškuose 
„kraluose“ ir nendrinėse trobe

IR POPULIARI ŠEIMA.
se ir languose stambiomis rai
dėmis įrašyti inicialai M. ir G.

Bet vos įžengęs į jų grose- 
riją, čia pat radau ir Povilą 
Petronį. . . O dar kiek vėliau 
pasirodė ir Petras Januuška ir 
ponas Bajoras, ir dar daug ne
pažįstamų, pirmą kartą mano 
matomų lietuvių. Visi lietuviai 
pas pp. Mačionius eina iš pla
čiosios apylinkės, nekalbant 
apie kitataučius; kurie čia yra 
nuolatiniai klientai - kostiume- 
riai.

— Na, tai kaip čia dabar? 
— klausiu p. Petronį. — Pa
likai savo biznį ir trukdai p. 
Mačionį?. ..

— Atėjau, — sako, — ba- 
ronkų nusipirkti. . .

Tikrai, nedaug kur gali gau
ti baronkų (riestainių), tokių, 
kaip Lietuvoje kad būdavo, bet 
pas pp. Mačionius jų gali gau 
ti.

— Ooo! pas mane, — sako 
p. Mačionis, — kaip Lietuvoje 
kad būdavo, visko yra. Štai 
silkių bačkos — sūdytų, o štai 
virtų, keptų ir rūkytų. . . Bet 
va, gavau vokiškų kopūstų! Ir 
didelė bačka, iš kurios gali im
ti kiek patinka, ir štai mažos 
bačkelės, po 10—20 svarų, ku
rios jau parduodamos originali 
niame įpokavime.

Rodo: tikrai įrašyta „Made 
in Germany“. Negi, man gal- 
vojosi, Kanada, matai gi, ko
pūstų pritrūko. . . Importuo
ja!. . . Lietuvoje dėl tokio fak
to savo metu būtų valdžią nu
vertu . . O Kanadoje — lais
vė: kas ko nori, to ir gali gau
ti, nors Kanadoje kopūstų kal

lėse, gyvendami vietiniais, gam 
tos ištekliais.

Indai.
Greta Bantu negrų Pietų Af 

rikoje gyvena dar 300.000 in
dų, daugiausia krautuvininkai 
ir plantacijų darbininkai, ir 
apie 1 milionas mulatų, kavos 
spalvos ankstyvųjų būrų kolo
nistų ainių. Mulatai dar visai 
neseniai turėjo aprėžtats civi
lines teises; Cape provincijoje 
jie galėjo balsuoti už baltuo
sius parlamento narius. Juo
dieji ir raudonodžiai neturi jo
kių teisių ir oficialiuose gyven
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Jis pasirinko mirtį
(N. Petkov’o 5 metų nužudymo sukaktuvėms paminėti).
Rugsėjo 21d. suėjo 5-ri me

tai, kai Bulgarijos Ūkininkų 
partijos vadas N. Petkov buvo 
nužudytas. Penkerių metų mir 
ties sukakčiai paminėti Bulga
rijos Tautinis Komitetas išlei 
do knygą — „On of the grea
test democrats of all time. . . 
Nicola Petkov in Memoriam“. 
Knygoje išspausdinta daug do
kumentų, liečiančių tiek Bul
garijos demokratų kovą prieš 
komunistinio režimo įvedimą, 
tiek Vakarų Didžiųjų Demok
ratinių valstybių — A. J. V. ir 
Didž. Britanijos — žygius 
prieš sovietines pastangas įves 
ti komunistinį diktatūrinį reži
mą Bulgarijoj ir fiziškai sunai 
kinti demokratijos vadus ir jų
jų šalininkus.

Sukaktuvių proga Preziden 
tas H. Trumanas, Bulgarijos 
Tautinio Komiteto Pirminin
kui pasiuntė tokią telegramą:

„Man malonu patirti, kad Ni 
cola Petkov penktosios meti
nės yra atitinkamai paminėtos.

Amerikos tauta ir kitos lais
vojo pasaulio tautos nepamirš 
Nicola Petkov teisminės žmog 
žudystės 1947 metais ir jo drą 
sios kovos prieš komunistinį 
totalizmą Bulgarijoj. Nuo jo 
mirties pasaulis pradėjo geriau 
suprasti tyranijos prasmę, 
prieš kurią jis kovojo ir tuo pa 
čiu geriau įvertinti jo nepalen 
kiamą siekimą. Užtarnautai jis 
yra simbolis vilties1 ir {kvėpi
mo milionams už geležinės už
dangos ir jo pavyzdys yra 
kvietimas laisvųjų žmonių, kur 
jie bebūtų, į kovą“.

Ten pat išspausdinti Dean 

nai, turgai užversti, bet. . . jei
gu jie nepatinka, pirkis ir vo
kiškų, ir iš Afrikos, ir iš kur 
tiktai nori ir kopūstų. Ir taip 
visko! Iš viso plataus pasau
lio.

— Imk vieną bačkutę, — 
siūlo p. Mačionis.

— Dėkui, — sakau. — Vo
kiški kopūstai man jau Vokie
tijoje išėdė skrandį. . . Pavai
šink jais, — sakau, — kanadie 
čius. ..

Mums ir pokštus vis nutrau 
kia besilanką nauji ir nauji kli 
entai. Jau pradėjau galvoti, 
kad negerai pasirinkau pasikal 
bėjimą krautuvėje. Čia nėr nė 
minutės ramybės. Lietuviai čia 
ateina — duok jiems lietuviš
kos dešros, lietuviškos duonos, 
lietuviškos varškės. . . Anglas 
ateina, — duok angliško pork- 
čapso. . . Prancūzas atėjęs rei 
kalauja metrais matuojamos 
duonos. . . O Mačionis, tai 
Mister, tai Monsieur, visus pa
tenkink ! Bet pp. Mačioniai ir 
šioje srityje yra pagarsėję, — 
jie visus moka patenkinti ir vi
siems įtikti. O ypač svarbu, 
kad jų produktai visad švieži, 
patarnavimas mandagus ir grei 
tas. Todėl užsakymai telefonu 
plaukia ir plaukia.

Tai ne reklama, bet tikras 
faktas. Visi, kas bent 5 minu
tes pabus jų groseryje, pats ta 
me įsitikins. Tai ypač gerai 
žino visi pp. Mačionių kostiu- 
meriai, kurie čia gauna visko, 
imtinai ligi alaus. Kostiume- 
riai žino, kad viską galima užsi 
sakyti telefonu, ir pp. Miačio- 
nių judrus tarnautojas, gavęs 
populiarų Džimio vardą, jums 
viską pristatys į namus.

Bet gi, kaip su pasikalbėji
mu? Matau, kad nieko iš lauki

tojų surašymo pranešimuose 
jie dažniausiai visai neskaičiuo 
jami kaip gyventojai — žmo
nės.

Prietiltis.
Dvi baltųjų grupės — britai 

ir būrai — kovoja tarpusavyje, 
tačiau už kiekvieno jų veido ga 
ilma įžiūrėti kitą reikšminges
nį faktą — tai baltieji bijosi 
juodųjų. Viršijami santykiu 
keturi prieš vieną, jie mato sa 
ve, kaipo silpną „europietiškos 
civilizacijos“ prietiltį, sudary
tą prieš nuolat spaudžiantį juo 
dujų žmonių potvynį. Jų šir-
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Acheson, D. Eisenhower, Ad- 
lai E. Stevenson, John Foster 
Dulles, Thomas E. Dewey, 
John Lodge ir kitų pareiškimai 
sukatuvių proga.

N. Petkov gerai suprato ko 
munistinių diktatorių pastan
gas pavergti budgarų tautą ir 
visas jėgas ir savo gyvybę pa 
aukojo Bulgarijos labui, kaip 
ir jo tėvas ir brolis, kurie taip 
pat politinių priešų buvo nu
žudyti. Jis drąsiai stojo 1947 
m. prieš komunistų programą 
ir jų pastangas įvesti diktatū
rą. Rinkimų metu jis atvirai 
skelbė:

„Kaip vilkas negali ganyti 
jūsų bandos, kaip lapė negah 
susidraugauti su jūsų višto
mis, taip komunistai negali 
saugoti jūsų privatinės nuosa
vybės. Rinkėjai be baimės, bal 
suokite prieš komunistinę 
konstituciją, prieš komunistų 
diktatūrą“.

Kai komunistinė Bulgarijos 
vyryiausybė pareikalavo sei
me nuimti jo imunitetą ir per
duoti teismui, N. Petkov savo 
paskutiniame žody seime drą
siai pareiškė:

„Kovoje dėl laisvės ir de
mokratijos mano šeima neteko 
tėvo ir motinos. . . Aš žinau, 
kad mano likimas bus toks pat. 
Tačiau aš noriu šios mirties, 
nes tik per ją greičiau įsigalės 
Bulgarijoje laisvė“.

Eidamas nuo tribūnos jis su 
šuko:

„Tegyvuoja laisvė!“
N. Petkov pasirinko mirtį, 

kad Bulgarijoj įsiviešpatautų 
laisvė.

mo neišeis, todėl veržiuos! per 
jėgą, ir kai p. Mačionis atlei
džia klientus; vieniem duoda
mas vienų, kitiem kitų produk 
tų, aš jį kalbinu. Jis, gi, išmo
kęs viena ausimi klausyti vie
nų klientų, kita ausimi kitų, 
dirba iškart du darbus: tenki
na klientus ir man atsakinėja 
į klausimus. P. Emilija tuo 
tarpu priiminėja telefonu už
sakymus ir tvarko kasos rei
kalus.

Iš trumpo pasikalbėjimo su
žinau, kad Jurgis Mačionis yra 
gimęs Juostininkų kaime, Ra
guvos vai., bet 14 metų būda
mas, tėvams persikėlus į Žvi- 
liūnų kaimą, Subačiaus vals
čiaus, ten užaugo ir 1921 me
tais buuvo pašauktas į Lietu
vos kariuomenę, kurioje tar
navo neramiame Širvintų ba
re.

— Būdavo, kai tiktai ateina 
naktis, — gyvai prisimena p. 
Mačionis, — ir prasideda susi 
šaudymas. Demarkacinė tada, 
vos po Želigovskio žygio į Vii 
nių, buvo neaiški. Siautė ir 
partizanai. Taigi teko budėti 
ir ginti turimas teritorijas.

P. Mačionis pasakoja tuos 
prisiminimus išgyvendamas ir 
perrivaizduodamas. Praeities 
prisiminimai labai įdomūs, bet 
sąlygos ne jiems pasakoti; teks 
kada kitą kartą prie to grįžti.

— Kada į Kanadą atvykote?
— O gi su dižiąją banga po 

Pirmojo pasaulinio karo, 1927 
metais, jau iš nepriklausomos 
Lietuvos, atitarnavęs kariuo
menėje. . .

— O kaip sekėsi kurtis?
— Tai būtų labai paini ir 

ilga istorija, kuri ne taip lengva 
būtų atpasakoti, — atsako p. 
Jurgis.

dyse dar tebėra kruvini Kafrų 
karų prisiminimai, kuriuose jų 
tėvai kovojo prieš į pietus žy 
giuojančius Matabele ir Zulu 
legionus, ir knibždančiuose juo 
dujų priemiesčių kvartaluose 
jie mato šešėlius Tchana the 
Zulu, kuris nužudė 7000 mo
terų savo motinos garbei ir Din 
gan the Vulture, kurio jietis 
svaidantieji kariai 1838 mt. iš
skerdė 600 būrų.

Artimose kautynėse — šau
tuvu prieš jietį— baltasis žmo
gus išeidavo nugalėtoju, tačiau 
gyventojų skaičiaus, šioje ko
voje baltieji aiškiai pralaimi. 
Trys milionai Bantu negrų (ke 
turi penktadaliai Pietų Afrikos 
pramonės darbo jėgų) susispie 
tė į augančius miestus ir dar
bo stovyklas kasti baltąjam 
žmogui auksą, plauti jo indus, 
tuštinti jo sąšlavų ir atmatų 
dėžes. Kiti trys milionai juo
dukų nuvalo valstybės javų 
derlių, gano galvijų kaimenes 
ir renka vynuoges. Be juodo
jo žmogaus darbo, baltojo žmo 
gaus civilizacija nuvystų ir mir 
tų. Šis faktas daugiau baugi
na baltąjį žmogų, negu anks
čiau minėtoji Dingan The 
Valture prisiminimai.

Velevuta.
Danielius Malanas yra pa

šventęs savo gyvenimą saugo
jimui „šventos būrų rases“ nuo 
juodojo žmogaus sutepimo - iš
niekinimo. Afrikos juodukai jį 
vadina „Velevuta“, žmogumi, 
kuris užgimė su ugnimi savyje. 
Jo ugnis yra religinė. Paruoš
tas ir išsilavinęs kaipo olandų 
reformuotos bažnyčios kuni
gas, jis turi užkrečiamą pašau
kimo pojūtį, kažkaip nelogiš
kai išvedamą iš Kalvino (Cal
vin) iš anksto likimo — atei
ties nustatymo doktrinos. Ma
lagas mato tai ir yra įsitikinęs, 
kad Dievas nepakeičiamai yra 
podaręs savo išrinktąja rase, 
aukštesne už kitas, būrus ir, 
kad visos kitos rasės yra men
kavertės.

Malanas nuo pat mažens bu 
vo religingas. Jis gimė viena
me West Cape provincijos ūky 
je. Jo tėvai buvo prancūzų hu 
genotų kilmės. Jo tėvų dievo 
toje namų aplinkumoje buvo 
taisyklė „tu neprivalai. . .“. 
Kiekvieną vakarą mažasis „Da 
nie“ klausydavosi savo barzdo

— Detalių nereikia, bet įdo 
mu būtų žinoti, kaip prasikū- 
rėte?

— Ši krautuvė, kurią dabar 
turime, jau yra 7-ta iš eilės. Bet 
pradžia įsikūrimo siekia darbą 
farmoje Albertos ir Saskatche 
van provincijose. Po metų iš 
ten persikėliau į Montrealį ir 
čia pradžioje dirbau geležinėje 
ir skerdykloje. Bet tas manęs 
nepatenkino. Mano tikslas bu- 
vo įsikurti savarankiškai, ir 
būti sau „bosu“, — sako p. Ma 
čionis. — Todėl ėmiausi pre
kybos. Dar buvau nevedęs. 
Pradėjau nuo Point St. Char- 
lio. Pradžioje visai mažą pre
kybą turėjau.

Ir taip pradėjęs labai iš ma
žo, p. Mačionis vis kilo. Prak
tiškoji p. Mačionio prekybos 
mokykla buvo labai kieta ir ne 
be bandymų. Jis pirko ir par
davinėjo krautuves. Bandė pra 
siveržti į visokias biznio sritis. 
Kompanijoje su p. Majausku 
(dabartiniu „Victoria“ dali
ninku) ir p. Arcimavičium bu
vo įsigiję „Diamond“ valyklą, 
bet ją pardavė. Vėliau viską 
išpardavęs, buvo išvykęs ir 
bandė įsigyti viešbutį. Vis ne 
buvo patenkintas. Verdune pa 
keitė kelias krautuves, kol ga 
lų gale apsistojo dabar turimo 
je Groserijoje ir klientus aprū 
pina didesniu asortimentu pre
kių, negu toks Stembergas. Be 
namų, kuriuose yra krautuvė, 
pp. Mačioniai turi dar reziden 
cinį namą Valiquette Ave, Ver 
dune, kur jie gyvena.

— Kai vedžiau, — su pasi 
tenkinimu sako p. Mačionis, — 
reikalai greit nuėjo žymiai ge 
riau.

O tas buvo po to, kai p. Emi 
lija Nacevičiūtė, kilusi iš Šė

to tėvo biblijos skaitymo savo 
juodiesiems tarnams.

Varžybos .
Vienas iš Malano mokyklos 

draugų buvo būras ūkininkai
tis vardu Jan Christian Smuts. 
Būdamas labai geras mokinys 
ir sportininkas, jaunas Smuts 
išvyko į Stellenbosh universi
tetą studijuoti poezijos ir filo
sofijos. Keturiais metais vė
liau, sunkiai žengdamas moks
le, atvyko ten ir Malanas. 
Smuts mielai jį sutiko, prikal
bėjo įstoti į universiteto deba
tų klubą, tačiau abu jaunuoliai 
buvo taip griežtai skirtingi, 
kaip ugnis ir vanduo. Tuo lai
ku, kada Smuts kilo aukštyn, 
kaip raketa, ir būdamas 31 me
tų amžiaus' pasidarė pasaulyje 
pagarsėjęs būrų karo genero
las, Malan studijavo užsienyje 
teologiją. Smuts, kuris kovo
jo prieš britus, tapo britų feld
maršalas ir du kartus Pietų Af 
rikos ministeris pirmininkas, 
vienas iš stipriausių britų Com 
monwealth‘o stulpų — rėmėjų. 
Malan'as yra užsispyręs anglo 
fobas (nekenčia anglų). Smuts 
du kartus demokratijos vardu 
paskelbė karą Vokietijai. Ma
lanas gerbė abu — keizerį ir 
nacius — ir viešai buvo pa
skelbęs, kad Hitleris laimėsiąs 
karą.

1905 metais kunigas Danie
lius Malanas su įgytais aukš
tais laipsniais M. A., D. D., grį 
žo namo iš Utrechto universi
teto Olandijoje, pasakyti savo 
įvedimo pamokslo gimtąjame 
mieste. Tai buvo valandos il
gumo pamokslas, pilnas kieto 
priekaištaujančio kriticizmo, 
kuriame buvo nurodoma, kad 
britai, žydai ir kafrai grobią ir 
plėšia iš būrų jų „rasinį pavel
dėjimą“.

Per dešimtį metų kaip kuni 
gas, Malanas būgnijo savo mė 
kiamą temą: Afrika - afrikie
čiams. Dėl savo puolimų ant 
kafrų, jis pasitikėdavo apkar
pytom ištraukom iš Senojo tęs 
tamento, pavyzdžiui: „Tebūna 
jie miško kirtėjais ir vandens 
nešėjais. . .“ (Leiskite jiems 
būti miško kirtėjais ir vandens 
nešėjais. . .“

Dievo garbei.
Garsas apie „būrų Mozę“, 

kaip jo kritikai jį vadino, grei- 
Nukelta į 6 puslapį.

—w - -------- -xx-—-

tos, 1930 m. atvyko į Kana
dą. Prie progos pasakytina, 
kad pp. Mačioniai augina dūk 
relę Žanetę, kurią leidžia į šeš 
tadieninę lietuvių mokyklą.

— Tai, kas, gal geras krai 
tis padėjo? — juokauju.

—■ O, mūsų kraičiai abiejų 
buvo maždaug vienoki. . . O 
svarbiausia — darbas, ir die
nom ir naktim.

Kaip matome, pp. Mačionių 
įsigytoji reputacija, kaip su
manių ir paslaugių prekybinin 
kų, jų yra įsigyta dideliu dar
bu, didele patirtimi ir jų gabu 
mais. Abu jie moka kietai dirb 
ti, kada dirba, ir — į tą žodį — 
linksmintis, kada skiriamas lai 
kas linksmintis bei džiaugtis 
gyvenimu ir savo darbo vai
siais.

Ir baigti norisi konstatuo* 
jant jų optimistišką nusiteiki
mą, meilę lietuvių liaudies dai
nai ir tam niektumet nemirštan
čiam judrumui, kuris juos pa
darė žmonėmis, apie kuriuos 
galima pasakyti, kad jie stovi 
judrioje vietoje.

Pas pp. Mačionius reikia ap
silankyti tautosakininkui, nes 
jų liaudies dainų repertuaras 
yra toks įvairus ir toks sodrus 
(. . . „može vam zagrac. . . sta
čių žagrių nestatyk. . .“), kad 
visa tai reikėtų būtinai užrašy
ti. Jeigu gi tautosakininkas, 
kuris užrašytų ir dainų melodi 
jas (daina be melodijos ne
turi nei trečdalio vertės), tai 
šių žodžių autoriui teks tas pa 
reigas atlikti.

Tat, jeigu pp. Mačionių šei
mą visada turime prieš akis 
kaip žmones visuomenininkus, 
tai mes juos turime žinoti ir 
kaip biznierius, pagal patarlę: 
Savi — pas savus! (d. b.).
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„Rūpintojėliu kry
RAŠO VYT. A.

Šių metų spalio 16 dienų su
kako penkeri metai nuo poeto 
ir dramaturgo Balio Sruogos 
mirties.

Prisimenu tą dieną kai mus 
pasiekė pirmoji žinia apie pro
fesoriaus likimą pavergtoj Lie
tuvoj. Buvo lapkritinė Visų 
Šventųjų rūškana. Susigraibs 
tę stovyklos raštinėlėj naujai 
atėjusią spaudą, sklaidem skers 
vėjyj nesilankstančius lapus ir 
štai, juoduos rėmeliuos, trum
putė žinia: „Mirė piof. B. 
Sruoga“. Ir dar paraginimas 
paminėti kolonijose velionio as 
menybę...

Paminėti prof. Sruogą, tarsi 
jis būtų reikalingas supažindi
nimo ir populiarinimo, kaip ka
žin ką gyvenusį, kūrusį ir. . . 
mirusį. Paminėti jo mirtį tuo 
metu, kada Vėlinių pilksmėj ir 
šalty visų mintys kažkaip sa
vaime klydo į paliktąją žemę, 
į Vilniaus gatvelių judrų skruz 
dėlyną, tegul ir čežantį sveti
mų batų šlepsėjimu, bet nepa
sisavinamai savą. Pro Kazimie 
ro Sapiehos“ monologo eiles:
„Į Lietuvą žiemojančių einu 
„Rūpintojėliu kryžkelėj 

sustosiu
„Milžinkapious varpais nakčia 

skambėsiu
Kad speiguose po stora miline 
Neliautų plakus Lietuvos 

širdis“ — 
mes matėm jį tenai senoj sos
tinėj, Universiteto koridorių 
labirinte, ir pats Sruogos būvi 
mas Vilniuj buvo mums paguo 
da ir viltis. Visi žinom su ko
kiu beatodairiškumu komparti
ja vykdo savo politiką, bet ar
gi nesam patyrę, kaip kartais 
drastiškų priemonių panaudo
jimas gali būti sumaniai apei
namas ar bent uždelsiamas, kai 
tie patys partijos žmonės susi
duria su pasyvia rezistencija 
iš asmenybių, turinčių autorite 
tą engiamojoj visuomenėj,

Nenuostabu, jei ir prof. Snip 
gos palaikai buvo palaidoti su 
iškilmėm, po vainikų kaupu. 
Ir palikfi vienatvei ir užmarš
čiai. Nes vargu ar šiandien so 
vietizuotoj Lietuvoj dar bus vie 
šai paminima B. Sruogos asme 
nybė ir stabtelima ties jo dva-

ikelėj sustosiu..." 
JONYNAS
siniu testamentu lietuvių tau
tai. Nenustebtumėm jei „Ka
zimierą Sapiehą“ būtų ištikęs 
„Baltaragio Malūno“ likimas.

Bet laisviesiems pasaulio lie
tuviams'Sruogos kūrėjo figūra 
išliko praėjusių penkerių metų 
būvyje vienodai patraukli sa
vo gaivališka dvasine potenci
ja. O jo žemiškosios kelionės 
tarpsnis darosi gyvenamosios 
realybės fone beveik simboliu 
tos nesibaigiančios tragikos, ku 
ri taip būdinga visiems jieško- 
tojams atskleisti ir išreikšti mū 
sų tautos dvasines aspiracijas.

Nes grįžti mintimis prie 
Sruogos, tai prisiminti mūsų 
pirmosios intelingentijos švie
sų lūkuriavimą Nepriklauso
mybės dienų, prisiminti ne vi
sada tašytai grįstą mūsų kultu 
rinio gyvenimo kelią laisvės lai 
kotarpyj, tai atsigaivinti poeto 
dramaturgo kūrybinio , žaizdL 
ro šilumoj nuo pasaldinto me
no ir atrasti sąsają bei pasijus
ti savo mažos vargingos že
mės vaiku. — Kiekvieną kar
tą kai žvilgterim atgal į mūsų 
nuveiktąjį barą įvairiuose kul
tūros srityse, mums neišven
giamai iškyla mūsų didžiųjų 
kultūrininkų siluetai — Tumo 
Vaižganto, Olekos Žilinsko, 
Šimkaus, St. Šalkausko, Sruo
gos ir kitų.

Ir šios apibraižos paskirtim 
tebūtų vien poras išreikšti pa
dėką tiem Nepriklausomos 
Valstybės pirmūnams statyto
jams, kurių dėka dabartinė kar 
ta galėjo džiaugtis šviesiu dvi 
dešimties metų sau-gyvenimo 
laikotarpiu. Negalės šis škicas 
būti nei išsamus, nei tobulai iš 
reiškiąs tą pietizmą, kurį jau
čią prof. Sruogai tie, kuriem te 
ko jį artimiau pažinti. Neturi 
jo autorius nei memuarininko 
pretenzijų.

Bet jei šis bandymas padės 
skaitytojui įžiūrėti bent ūka
notai Sruogos kūrėjo ir žmo
gaus dvasinį profilį, jei jis pa
dės jam realizuoti kiek profe
soriaus asmenybė imponavo 
anuometinei studentijai, šis ra
šinėlis bus atlikęs savo pa
skirtį.

* * *
Prof. Balys Sruoga gimė 

1896 m. vasario 2 d. pasiturin

BALYS SRUOGA KAZIMIERAS SAPIEGA

...žmonėm į širdį vilti sėt...
(VALKININKAI, ŠVENTORIUS, PRIE DIDŽIŲJŲ 

BAŽNYČIOS DURŲ)
Kazimieras Sapiega. ' 1~‘"’

Aš — elgeta benamis, Bę tėvynės — 
Kaip varpa, pamesta ant viešo kelio.
Jai vistiek pat: sumins dumblan provėžų, 
Vėjelis glostys, viesulas susuks 
.Ar rytmečio rasoj kas paskandins. . .

Sobieskis.
Ką apie rasą tu nusimanai?
Kapot bajoram galvas — tavo darbas.

Elzbieta.
Vandens tau, tėve, duosiu atsigerti. . .

Kaz. Sapiega, 
(miniai)

Žiūrėkit, žmonės, į mane. Pažįstat? 
Aš — etmonas didysis Lietuvos 
Ir Vilniaus vaivada. Paskendęs turtuos, 
Pagarsintas Europoj karo vadas, 
Prieš jus, kaip vaikas, stoviu, be kepurės, 
Nedrįsdamas akių pakelt į dangų. 
Žiūrėikit į mane. Aš, žilas senis, 
Per visą amžių kovose kapotas, 
Lenkiuos prieš jus lig žemės ir drebu, 
Kad nesuspėsiu visko pasakyt, 
Ką man širdin tėvynė alpdama 
Golgotos kančiose priaimanavo. 
Per visą amžių nežvelgiau į jus, 
Tarytum būtume bedvasės viksvos. 
Buvau jum kurčias. Aklas jum buvau. 
Statydinau pilis ant smėlio. Liūnuos 
Lipdžiau tvirtovę. Laimę — pragare. . . 
Koks siaubas praregėt žiloj senatvėj, 
Kad visa, kam vargai, ką vargdams kūrei — 
Beprasmiai klaikūs jnonai! Tuštuma!

Sobieskis.
Sakiau, paseksi pavyzdžiu manuoju: 
Kai nėr kur dingt — filosofuot geriausia.

Kaz. Sapiega.
Vienuos bajoruos žmogų temačiau. 
Pro juos žiūrėjau į laukus tėvynės. 
Kardais jų laimę Lietuvos kaliau. 
Jie buvo putos ąsoty midaus, 
Išplerusios, tuščiavidurės', karčios, 
Kurios uksnodamos užstoja sultis, 
Kurias nupūsdamas sieki saldybės. 
Jie buvo putos bėgančioj srovėj, 
Susiurbiančios pūslėn šiukšles paviršiaus, 
Uždengiančios skaistybę gilmenų, 
Kur žydrasai atsimuša dangus.

čių ūkininkų šieimoj, Vabalnin
ko valsčiuj. Pačiam paširdy 
tos dainuojančios Augštaiti- 
jos, kuri yra lietuvių tautai do 
vanojusi ypatingai vaiskų sie
tyną poetų lyrikų. Prisimin
kim tik Vienažindi, Baranaus
ką, Biliūną, Miškinį, pagaliau 
iš naujųjų — Pulgi Andriušį 
ir Nyką-Nyliūną, tuos elegiš
kus dainius, kurių žodžiai pa
prasti ir gailūs veriasi j mūsų 
širdis sopulingu smelkesiu. 
Sunku būtų atspėti, dėl ko šis 
Lietuvos trikampis liks mūsų 
kultūros istorijoj stipriai emo
cinės poezijos šiltadaržiu. Gal 
jo vaikus veikė peizažas, gal ar 
timumas svetimos psichikos 
tautybių (lenlkų, rusų ir lat
vių) intuityviai vertė jieškoti 
perprasti savąjį „aš". Kiekvie 
nu atveju noras išsakyti save 
Sruogai ateina jau gimnazijoj. 
Nerami jo jaunuoliška dvasia, 
pramuštgalviška sakyčiau pri
gimtis (nors kalbamuoju metu 
jaunuolis veikiau liguistas ir 
užsidaręs savy), jautrumas vis 
kam, kas gyva ir nemeluota, 
stumte stumia jį savo gyveni
mą skirti humanitarinių moks
lų studijoms.

Nuvykęs Petrapilin studi
juoti miškininkystės, jis grei
tai meta šiuos konkrečius moks 
lūs, pasukdamas filologijon. Jį 
traukia literatūra, menas, teat 
ras, — viskas, kas surišta su 
vadinamais išgyvenimais,, Taip 
pat jis aktyviai dalyvauja te
nykščiam lietuvių gyvenime— 
vėliau jis pasidarys to laikotar 
pio istoriografu, užfiksuodamas 
savo atsiminimus knygoj „Lie 
tuvių Teatras Petrapily“. — 
Bet drauge buvumas Rusijoj 
padeda Sruogai betarpiai pa
žinti anuometinę rųsų kultūri
nio gyvenimu gravitaciją ir ry 
tų kultūros elementus.

Kas yra klausęs prof. Sruo
gos paskaitų, neaglėjo nepa
justi, kaip pilnai skamba kiek 
vienas jo žodis. Nors dėstyda 
vo jis lyg tyčia kiek monoto
niškai, „pedagogiškai“, bet pro 
tą nuduotą snaudulį prasimuš 
davo jaunystės Sruoga, kupi
nas energijos, jieškantis savų 
tiesų. Tik veržli jaunatve ga
lėjo sukrauti tokį žinių kraitį, 
o nepakentimas primestinos in
terpretacijos pakinktų įgalino 
jį piešti tokius sodrius rusų ra 
šytojų portretus bei spalvingus

epochų reginius. Ir iškilęs 
vaizdas vis ryškėdavo. Rodos 
matom prieš save tą patį Šiuo 
gą, kokį matėm nublukusiose 
jaunystes fotografijose. Pa
kreipta kepure, žvalaus žvilgs
nio, su kaz kokia įžūlia, ar gai 
tik kaimiškai atsargia šypsena, 
lūpose. Tokį, kurį kažkada ap
tikom „Vainikų" pirmosiom 
knygos nuotraukoj —

Supasi, upasi lapai 
nubudimi,

Šnarasi, šnekasi vėjo 
pajudinti, — 

Skleisdami gaudesį alpstantį, 
liūdinti,

Supaasi, supasi lapai 
nubudimi" —, 

kiekvienas, manau, žinom bent 
pirmąsias šio eilėraščio eilutes. 
Bet kam žinoma, kad šis melan 
choliško valso ritmas gimė kai 
mo berniokui Srougai išėjus is 
Petrapilio baleto spektaklio į 
tuščią vėjų plėšomą skverą. V. 
sa, kas pripildo jo širdį, yra 
taip gaivališka, taip gausu, kao 
šaukiasi išraiškos, išsilaisvini
mo per poetinę transformaciją. 
Sruogos jaunystės lyrika, jo ei
lėraščiai — tai liaudiški, tai 
simbolistiniai — yra tokios sa
vo neramaus vidaus išpažintys. 
Atskleidus šiandien jo poezijos 
rinkinius (ypatingai „Saulę ir 
smiltis") galbūt ryškiau Įžiūri 
mas kailelirių eilėraščių impro
vizacinis charakteris ir grynai 
formalinių efektų eksploatavi
mas, atsiradęs poveiky anuo
met literatūroj vyravusios sim 
bolisstinės poezijos mokyklos. 
Vis tai ydos, būdingos kiekvie 
ruun poezijos novatoriui. O is 
turinė perspektyva šiandien aiš 
kiai patvirtina, kad atmesda
mas minties prado viršenybę ir 
dažnai vien tik ritmo kaita ir 
eufoninių priemonių panaudo
jimui mėgindavo sukurti eilė
raščio nuotaiką, Sruoga paro
dė busimom kartom, kokie ne
išnaudoti resursai slypi gimto 
jo žodžio muzikalume.

Nenuostabu, kad poetas spė
jo greitai išsikovoti sau vietą 
vadinamojoj pomaironinėj ly 
rikoj šalia kitų to laikotarpio 
dainių — V. Krėvės, V. Puti
no, F. Riršos, L. Giros ir ki
tų. Tačiau ne tuo prasiplėši- 
mu priekin jisai labjausiai pra 
turtino mūsų literatūrą.

Bus daugiau.

Elzbieta.
Žmonių perdaug. . . Jie nęsųpias tavęs.

Sobieskis. '
Pamokslininkas iš tavęs neblogas.

Minios balsai.
— Dejuoja etmonas. — Gražiai jis kalba. —
— Protingas senis. — Pervėlai suprato. —
— Klausykit! — Kaip gaila jo ! — Klausykit!

Kaz. Sapiega.
Kaip dęhęsįs, gyvenimą^ pųsčįųvo, , 
Senatvėj praskleidžiau tuščias putas. 
O, Viešpatie, atleisk žlibumą mano, 
O, nukankintoji tauta manoji, 
Šventų smūtkelių raudanti giria, 
Priimk paklydusį nevertą sūnų, 
Leisk ašarom išverkti kruvinom 
Prie tavo kojų visą žemės skausmą. . .

(Atsiklaupia, pasilenkia prie žemės).
Sobieskis.

Tai jau perdaug. Nebuvo numatyta. 
Laikykis, seni.

Elzbieta.
Tėve, tėve. Kelkis.,

Minios balsai,
—. Žiūrėkit, etmonas. . . — Sukniubęs verkia. —
— Pamišo senis. . . — Viešpatie, numirs. . . —
— Negalima žiūrėt. . . — Kaip gaila senio! —

Kaz. Sapiega.
Išalkus giltinė dantim kalena.
Kaip motinėlė miršta Lietuva, 
Užtrokšdama skausmuos. Dar gyvos kančios, 
O jau į šermenis šakalai renkas.

Oginskis.
Patsai tu giltinė. Tu pats šakalas.
Prisilakei taurių bajorų kraujo.
Mokėjai gert, mokėk ir pagiriot! 
O jei dar merginas kvailas viliosi, 
Į vieną duobę gulsi su sūnum!

Minios balsai.
— Pakart begėdį! — Budelį ant kryžiaus! —
— Prikalt prie kryžiaus! — Pjūklą po kaklu! —

(Minia, grūmojusi Oginskiui, nutyla, pradėjus kalbėti 
Sapiegai).

Kaz. Sapiega.
Nelieskit jo. Neleiskit jam numirti.
Tenemaria klajojančia dvasia
Dejuos viršūnėj liepų, langines
Vidunaktį klabens, staugs kamine,
Kaip pabaisa, prie vieškelhi dūsaus,

MokstO”iecfinMtos naujienos
LABAI ĮDOM

Dabar ne naujiena, kad gy
dytojai persodina vieno kitam 
žmogaus kaulus. Kaulai, pa
imti iš kito asmens, dažniau
siai iš lavono, gerai prigyja ir 
tuo pataisomas, sulopomas ne
sveikas žmogus.

Čikagos Michael Reese ligo
ninėje padarytoji tokios rūšies 
operacija yra įdomi tuo, kad ji 
padaryta naujagimei, kuri gi
mė be krūtinės kaulo ir be da
lies šonkaulių, o širdis buvo iš 
sivertusi laukan iš krūtinės ląs 
tos.

Dr. S. A. Mackler šiai defeK 
tingai naujagimei padarė rizi

kingą operaciją, skaičiuodamas, 
kad be operacijos ji visvien ne 
galės gyventi. Dr. Mackler iš 
tik ką mirusio naujagimio pa
ėmė krūtinės kaulą su minė1- 
tai naujagimei trūkstamais 
Šonkauliais ir jai papildė tuos 
kaulus, kurių jai trūko. Opera 
cijos metu ir širdis buvo įdėta 
į krūtinę.

Suoperuotoji naujagimė 5 
dienas išgyveno, ir atrodo, kad 
ji liks gyva ir galės gyventi ir 
augti.
KAIP VYKSTA AMERIKOS 

ELEKTROFIKACIJA
Jungtinės Amerikos Valsty

bės daugiausia yra išplėtusios 
elektros gaminimą ir jos pa
skirstymo tinklą. Po JAV ei
na Kanada. Toliau jau kitos 
valstybės.

Amerika — elektros energi 
jos gaminimo pavyzdys visam 
pasauliui. Ypač paskutiniais 
demokratų valdymo laikais, 
kai buvo susirūpinta palaikyti 
žemės ūkį, kuris be elektros 
energijos dabartinėmis sąlygo 
mis neįmanomas. Ir taip JAV 
pereitais biudžetiniais metais 
elektros energija buvo aprūpiu 
ti 200.000 JAV ūkių. Tik 12 
proc. krašto ūkių dar neturi 
elektros srovės. Kaimo elektri 
fikacija pasidarė galima vy
riausybei pradėjus statyti di
džiąsias hidroelektrines stotis, 
Tam tikslui dar Ruzveltas pra
dėjo daryti upių užtvankas ir 
statyti ten elektros jėgaines. 
Ir ta priemonė sudarė galimy
bę nupiginti elektros energiją 
ir padaryti ją prieinama kiek- 
vinaem ūkininkui.

OPERACIJA
Žemės ūkiuose elektra dabar 

naudojama ne tiktai apšvieti
mui, net ir mašinoms vary u. 
Tas papigina ir pagreitina dar 
bą, o, be to, atpalaiduoja žino 
gų nuo sunkiojo darbo.

SURASTA RETO PAUKŠ
ČIO PERĖJIMO VIELA
Kada pasaulyje vyksta suki 

limai ir neramumai, žmogaus 
esybė kažkaip sustiprėja tuo 
faktu, kad dar yra žmonių ši
tame neramiame pasaulyje, ku 
rie gali domėtis Whooping 
crane, Rėkiančio paukščio pe 
rėjimo vietos suradimu. Tuo 
Kanadoje jaudinosi du skrai
duoliu tyrinėtojai, priklausą 
U. S.‘ Fish and Wildlife Ser
vice, kurie surado ežerą arkti 
kos srityje, į šiaurę nuo Sas
katchewan©, kuriame šitas la
bai retas paukštis peri.

Rėkiantis kranasį (Whooping 
Crane), kuris yra keturių pė
dų aukščio ir turi sparnus sep 
tynių pėdų ilgio, jau yra arti 
prie išnykimo. Turima žinių, 
kad dar egzistuoja tiktai 31 
šios rūšies paukštis. Gamtiniu 
kai jieškojo šio paukščio perė
jimo vietos jau daugiau kaip 
pusė šimto metų. Buvo žino
ma, kad Rėkiantis kranas sa
vo lizdą suka kažkur šiaurinė
je Kanadoje, bet tiksli vieta ne 
buvo nustatyta. Gamtininkai 
buvo susirūpinę šį paukštį ap
saugoti nuo natūralių priešų 
perėjimo vietoje.

Jie bijojo, kad tas puikus 
paukštis taip išnyks, kaip iš 
nyko keliaujantis balandis, di
dysis „auk“, angliškasis „bus 
tard“ ir kiti paukščiai, kurie iš 
nyko nuo žemės paviršiaus bet 
dar yra likę daugelio žmonių 
prisiminimuose: Susirūpinta ir 
Rėkiančiuoju Kranu. Kai da
bar rasta perėjimo vieta, gal 
pasiseks šį paukštį išgelbėti 
nuo išnykimo.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Dr. V. Tercijonas. JUOZAS 

AMBRAZIEJUS. Kovokime 
už lietuvių tautos teises ir 
1905 metų revoliucijos veikė
jas. Išleido Amer. Liet. Tau
tinės Sandaros Pirmoji kuopa 
Brooklyne, N. Y.

Sodely vyšnių gegule raudos, 
Tėvažudžių likimą keikdama.

Malakauskas.

Suklaupkim, broliai, prie tėvynės kapo, 
Kad miegu ji ne amžinu užmigtų.

Kaz. Sapiega.
Ne, ne. Bajorų mirė Lietuva, 
Ne mūsų. Ji, žiemos iškentus šaltį. 
Dainuojančiu pavasariu suūš.
Išmetus iš krantų putas šiukšlėtas, 
Iš gilmenų sugaus gyvybė tokia, 
Kad jos aidais dundės Uralo girios, 
Karpatų skiauterės ir Elbos šlaitai!. -:r 
Į Lietuvą žiemojančią einu.
Prie kryžkelių stovėsiu smūtkęhu-,.
Milžinkapiuos varpais na’kčią skambėsiu^ Z!1. 
Kad speiguose po stora miline
Neliautų plakus Lietuvos Širdis, _/•’

Malakauskas, ' /
Bajorų mirė Lietuva. ” ė’

Sobieskis.
1 (Oginskiui)

Jei taip,
Tai mudviem nėr kas veikt daugiau čionai.

Elzbieta.
Nurimki, tėve. Pasilsėt eime.

Kaz. Sapiega. <

Eime, dukrel, eime. Širdžių pašildyt. Z1 
Eime žmonėm į širdį viltį sėt.
Kartot, kaip maldą, vardą Lietuvos.

Malakauskas.
Telaimina Augščiausias tavo žygj. 

(Klaupiasi, ir minia, choru gieda)..
Minia.

Kaip motinėlė vargana,
Vaikų savųjų skriaudžiama,' A?
Paliego Lietuva sena. "
Žiemos prailgusi naktis ’"T
Vaikų vaikam tepasakys: . <
Bajorai — Lietuvos mirtis.
Šaka, atskilus nu© tautos, 
Klaikiam vaitojime žiemos 
Pradings, kaip vėjas be žinios.
Palikę be vadų vieni, 
Jėgų praamžinu pilni, 
Pakilsim audra nešini. .
Užgrūdinkim jėgas skausmuos 
Gegužis sodais atlinguos — 
Mum tėv’šl’ė1** ;?v?dvo!’, F
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KVLTURWWKKOjVIKA l
JŪRATĖ CIPLIJAUSKAITĖ BAKTERIOLOGIJOS ASI- 'į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

STENTĖ Me GILL
Trumpai buvo suminėta, 

kad lietuvaitė Jūratė Ciplijaus 
kaitė pabaigė Mc Gili univer
sitetą ir jame palikta dirbti 
mokslinio darbo. Kadangi gau 
ti mokslinį pripažinimą išvi
so yra nelengva, o ypač tokia 
me universitete kaip Mc Gili, 
tai reikia plačiau apie tai pa
rašyti.

Jūratė Ciplijauskaitė — kau 
nietė. 1944 m. baigė Kaune 
„Aušros” merg. gimnaziją ir 
turėjo trauktis į vakarus. 1945 
m. rudenį įstojo Tiubingene į 
universitetą, medicinos fakul
tetą, kur užbaigė 7 semestrus. 
Deja, 1949 m. pavasarį, aplin
kybėms susidėjus, buvo pri
versta apleisti pamėgtas medi
cinos studijas ir išvažiuoti į 
Kanadą. Čia, atlikus 1 metų 
darbo sutartį, panoro toliau 
tęsti savo studijas Mc Gili uni
versitete. Deja, į mediciną pa 
tekti buvo neįmanoma, todėl te 
ko rinktis kitą mokslo šaką. 
Pasirinko artimą — bakterio
logiją. Buvo priimta į 3-čią 
kursą. Gaudama mažą stipen 
diją iš universiteto ir užsi
dirbdama per vasarą, laimin
gai po dvejų metų už
baigti „science“ fakultetą, gau 
nant B. Sc. (Bachelor of Scien 
ce) su „honours degree". Kaip 
gabi ir pasižymėjusi moksle bu 
vo pakviesta likti ir toliau uni 
versitete ir dirbti bakteriologi 
jos skyriuje mokslinį darbą, 
kaip „scientific asistent“.

Jaunai mokslininkei linkime 
sėkmės.

ŽURNALISTAS 
MILTONAS STARKUS
šiemet valstybinį Kaliforni

jos universitetą, žurnaalistikos 
specialybe, baigė Amerikoje 
gimęs ir augęs lietuvis Milto- 
nas Starkus, tobulai mokąs 
anglų ir lietuvių kalbas ir Į 
anglų kalbą išvertęs Ramono 
romaną „Kryžius“. M. Star
kus yra gražiai susipratęs lie
tuvis ir aktyvus veikėjas.
AMBASADORIAI PRADE

DA PASUOTI...
Dažnai buvo linksniuojamas 

posakis, kad lietuviai, išvykę į 
svetimus kraštus, bus tautos 
ambasadoriai, atseit — geri jos 
atstovai.

Dabar net Amerikos spauda 
nusistebėjo, kad New Yorke, 
Cornedgie Hall neprisirinko 
pilna salė net trijų Pabaltijo 
tautų žmonių, kai vienų lietu
vių pilniausiai būtų užtekę ją 
užpildyti. . . Dėl to kultūri
ninkai yra labai susirūpinę, nes 
akivaizdoje tokių faktų darosi 
neįmanomas bet koks rimtesnis 
meninis paruošimas. Vadina
si ambasadoriai pasuoja. . . De 
ja.

KA „TERRA“ŽADA 
SKAITYTOJUI

Čikagiškė knygų leidykla 
„Terra" vėl pasirodė su dviem 
naujom knygom: Liudo Dovy 
dėno romanu „Broliai Domei
kos“ ir Guy de Maupassant 
novelėmis „Karoliai“. Abi kny 
gos didžiai vertingos, gražiai 
išleistos, sudaro malonų įspū
dį paimti į rankas ir pasiskai
tyti. Liudas Dovydėnas, kaip 
žinome, šiame romane spren
džia mūsų tarpusaviu neapy- 
kantų, vaidų ir rietenų proble
mą, skaudžią mums netolimoj 
praeityj, bet dar skaudesnę net 
ir dabarties dienomis. Guy de 
Maupassant „Karoliuose" su
rinktas tuzinas pačių geriau
sių šio dižiojo prancūzų nove- 
listo novelių, kurių „Karoliai“ 
„Ponios Telje namai“, „Mam- 
zelė Fifi“ ir kt. pasaulio lite
ratūros šedevrai.

Artimiausiu laiku „Terra“ 
žada išleisti Mariaus Katiliškio 
apysakų knygą „Užuovėja“, 
Antano Šmėmos „Šventąją In
gą" ir Kazio Binkio „Lyriką“. 
Visos trys knygos vertingos ir 
būtinos mūsų knygos lentynai. 
Leidykla taip pat gavusi iš An 
tano Škėmos „Čelestą", kurią 
taip pat žada išleisti prieš Ka
lėdas, bet ar suspės, kol kas 
sunku pasakyti.

Po šių darbų „Terra” nusi
stačiusi daugiau dėmesio at
kreipti į vaikų literatūrą. Pir
moje eilėje numatyta Liudo Do 
vydėno „Naktis po Grigo Ra
tais“, ir pasakų rinkiniai „Ver 
kiantieji gluosniai“ ir „Sidab-

UNIVERSITETE.
rinis lietus“. Šias knygas ilius 
travo ir apipavidalino dailinin
kai V. Ignatavičius, A. Ku- 
ratiskas ir R. Viesulas.

Pavasario sezonui leidykla 
numačiusi Jurgio Savickio „Že
mė dega’’, J. Aisčio lyrikos 
rinktinę arba jo „Laiką ir žmo 
nes“ ir Albert 
„Svetimšalis“.

Bent dalinis šitokio plano 
įvykdymas — 
nis įnašas mūsų tremties die
nose, „Terra“ nusistačiusi jį 
įvykdyti pilnai.

J1EŠKOMI MACENATAI
Komp. V. K. Banaitis yra 

pasiryžęs parašyti grynai lietu
višką operą „Jūratė ir Kasty
tis“. Deja, kompozitoriui rei 
kia pragyvenimo. Todėl iškel
ta mintis surasti macenatą. 
Mes siūlome kolektyvinį ma
cenatą: tegul susirenda 100 as 
menų, kurie kas savaitę mokės 
po Idol, ir bus macenatas. „N. 
L.“ red. skelbiasi vienu šimta- 
daliniu macenato, kurio var
das būtų 100.
LOS ANGELES TARPTAU

TINIAME INSTITUTE 
spalio 11 ir 12 dienomis drau
ge su kitomis tautybėmis past 
rodė ir lietuviai su rankdar
biais ir tautiniais šokiais. Rank 
darbių parodą tvarkė pp. Jeli- 
čienė, Žemgulienė, Seranienė ir 
Batkienė, o tautinių šokių gru 
pei vadovavo L. Zaikienė.

PROF. M. BIRŽIŠKOS 
KNYGA.

„Lietuvių Tautos Kelias“, ren
kamas antrasis tomas. Leidžia 
„Liet. Dienos“.
INTELEKTUALŲ KLUBAS 

LOS ANGELES^
Pp. Kojelių bute įvyko gru

pės Los Angeles intelektualų 
pasitarimas, kuriame dalyvavo 
įvairių pakraipų ir įsitikinimų 
žmonių. Meno, literatūros, po 
litikos ir kitiems klausimams 
nagrinėti įsteigtas klubas. Se
kantis susirinkimas įvyks lap
kričio 9 d., kuriame dail. P. 
Puzinas darys pranešimą apie 
meną, o po to seks diskusijos.

BIOAGRAFINIS 
VARDYNAS

„Žinomieji Lietuviai“, jau 
giamas ruošti. Asmenys, 
rie yra gavę anketaas ir jų 
neužpildę, turėtų paskubėti tai 
atlikti. Jei kuris iš žymesnių 
darbuotojų anketos nėra gavęs, 
tegu rašo : „Žinomieji Lietu
viai“, 9204 S. Broadway, Los 
Angeles 3, Calif.

PRITRŪKO BILIETŲ IR 
VIETŲ

Londono lietuvių meno sam
būris „Londono vaidila" pasta 
tė P. Vaičiūno „Tuščias pas
tangas“. Žmonių į premjerą su 
sirinko tiek daug, kad teatras 
pristigo ir bilietų ir vietų. Re
žisavo p. Mašalaitis, dekoravo 
dail. Kaulėnas.
R. KUPREVIČIAUS DARBŲ 

PARODA
Buenos Aires mieste, trukusi 
visą mėnesį, pasibaigė. Pa
roda turėjo nemažą pasiseki
mą. Daug darbų išpirkta.
GRAŽUS KONCERTAS BUE 

NOS AIRES
Lietuvių tautinis meno an

samblis „Daina“ Argentinos 
sostinėje surošė didelį koncer
tą, kuriame pasirodė pianisto 
A. Kuprevičiaus vedamas cho
ras ir V. Namiko vedama šo
kių grupė. Koncertas turėjo 
didelį pasiekimą ir jame atsi
lankė daug žmonių.

— Jau pasirodė lapkričio 
mėn. „Lietuvių Dienų“ nume
ris. Jame įdėta per 40 aktua
lių ir įdomių nuotraukų iš lie
tuvių gyvenimo Amerikoje ir 
kituose kontinentuose.

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 I^asalle, Montreal, P. Q.

Camus romaną

didelis kultūri-

bai 
ku- 
dar

1390 DUNDAS St. West, T o r o n t o.
(tarp Gladstone ir Rushholme Rd.

PRIIMA LIGONIUS IR GIMDYVES ŠIOKIADIE
NIAIS 2—4 ir 6,30—8 vai., arba pagal susitarimą

Telefonas LO 1794

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO

Al berto N or keli u no
Agentūroje

MONTREAL ENTtRPiSES Reg’d

.01
Sąžiningas patarnavimas visose draudimo srityse. t

Agentūra atstovauja 8-as iš • imliausių draudimo b-vių. jį

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

ui $0.0/ $/.OOO,oo f
per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. •' 
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AMERIKOJE „NEPRIKL.AU SOMĄ LIETUVĄ” 
GALIMA GAUTI:

J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y.
J. Karvelis, 4434 S. Fairfield Ave., Chicago 32, Ill. 
Knygynas „Nemunas“, 3143, So Halsted St., Chicago, 
VI. Pauža, „Neringa“, 1906—25th St , Detroit 16, Mich. 
D. Krause, 3466 So. Hoisted St., Chicago 9, Ill.
J. Bajorinas, 3100 So, Halsted St., Chicago 8, Ill.
J. Giedraitis, 3301 So. Halsted St., Chicago 8, Ill.
-----V--------------- — -3r ,1, -C ^-1r —-•>r m r --

VISIEMS LIETUVIAM.1 GERAI ŽINOMAS
• LAIDOTUVIŲ i

DIREKTORIUS

FUNERAL DIRECTOR

NELAIMIŲ AVĖJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI ;
2102 FULLUM ST. AMherst 0694 .

Lietuviška motery kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

2186 DUNDAS ST. W. TORONTO
Taiso ir parduoda laiki adžius. žiedus ir visokias bran

genybes. Garantuotas Garb as, prieinamos kainos. 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERA KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBA ATLIEKU
SĄŽININGAI
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

CRescent 2279.
Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visą diena.

Dr. Roman Pniewski
Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir 

klinikose Europoje ir Amerikoje.

VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ 
LIGŲ SPECIALISTAS.

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

v

»

Veda sktn. inž. J. Bulota.
PASKIRTAS KANADOS SKAUTŲ VADAS.

i Teko patirti, kad Skautinin- 
J kas inžinierius Juozas Bulo

ta, „Neprkl. Lietuvos“ Skautų 
skyriaus vedėjas, yra paskirtas 
visai Kanadai lietuvių skautų 
ir skaučių vadu.

Anksčiau jau buvo paskirti 
skautų ir skaučių vadeivos. Ka 
nados visų skautų vadeiva yra 
sk. Vilimas, Kanados lietuvių 
skaučių vadeivė taip gi vi
sai Kanadai yra sk. Irena 
mežytė-Lukoševičienė, o 
Kanados skautų-čių vadu 
paskirtas sk. J. Bulota.

Kanados skautų lietuvių va
das skt. inž. J. Bulota su skau 
tų ir skaučių vadeivomis ir ka
pelionu kun. Kulbiu drauge su 
daro visų Kanados Lietuvių 
Skautų ir Skaučių Štabą, ku
rio pirmininku yra Skautų va
das sktn. inž. J. Bulota.

„Nepr. Lietuvos“ redakcijai 
malonu yra pasveikinti savo 
bendradarbį su augštu paskyri 
mu ir palinkėti jam visokerio
pos darbuose sėkmės.

SKAUTIŠKA ŠEIMA.
Lapkričio 15 d. 10 vai. ry

to So. Bostono Šv. Petro R. K. 
bažnyčioje bus Bostono skau
tų vietininko sktn. Liudo J. 
Končiaus ir vyresn. skiltn. Ire
nos G. Laurinaitytės sutuoktu 
vės. Tuoj po šliūbo skautų 
būkle (ALTS-gos name) bus 
kviestinių svečių pietūs jauna 
vedžiams pagerbti.

Bostono skautai didžiai 
džiaugiasi savo energingojo vie 
tininko laime, o naujai skautiš 
kai šeimai broliškai linki iaimin 
go ir giedro gyvenimo.

AKT. BRINKĄ REŽISUOJA
SKAUTŲ VEIKALĄ

Čikagos vyr. skautės ir skau 
tai Vyčiai 1953 m. vasario 16 
progai ruošia 3-jų veiksmų vai

Kė
višu 
yra

dinimą iš gyvenimo pavcrgto- 
• je Tėvynėje. Režisorium suti- 
! ko būti aktorius p. Brinką.

SKAUTININKŲ IR ASS 
SUEIGOS BOSTONE.

Pas. pasktn. EI. Gimbutienę 
buvo Bostono skautininkių-kų 
ramovės sueiga, kurioje buvo 
aptarti skautiškieji reikalai ir 
iškelta mintis šelpti vieną Va
sario 16 gimnazijos mokinį.

Pas senj. V. Černių buvo Bos 
tono Akad. Skautų Sąjūdžio 
skyriaus sueiga. Korp! Vytis 
filisteris inž. T. Gimbutas skai 
tė pašnekesį senųjų ir buvusių 
skautų organizavimo bei veik
los tema, kuris sukėlė įdomias 
ir gyvas diskusijas.

Vytiečiai ir stud, skautės pri 
sidėjo prie Vasario 16 gimna
zijos mokiniui remti skautiško
jo būrelio talkos. Sueigai bai
giantis Vyt. Černius parodė 
epidioskopu puikias spalvotas 
nuotraukas iš Bostono skautų 
„Rambyno“ stovyklos ir išky
lų kalnuose.

LAPINŲ RUDENS IŠKYLA.
Kolumbo šventės proga Bos

tono skautų „Lapinų” būrelis 
turėjo dviejų dienų iškylą prie 
Vinton ežerėlio — Camp Kir
by, West Townsend, Mass. 
Rudens gamtoje turėta malo
nių akimirkų žygyje su kliūti
mis apylinkės kalvose, pastaty 
tas plaustas ir persikelta ežero 
salon, įrengtas signalinis bokš
tas ir pan. Vakare prie ruse
nančio židinio diskutuota ideo 
loginėmis temomis ir gyventa 
laužo nuotaika. Iškylai vadova 
vo vyresn. skiltn. A. Banevi
čius. Lapinai broliškai dėko
ja vytiečiams V. Černiui ir Br. 
Veitui už smagią ir greitą ke
lionę iškylos vieton.

Laisvoji tribūna.
KAS PER

„Keleivis“ Nr. 42 (spalių 15 
d.) skyriuje „Naujeinos iš Ka 
nados“ savo straipsnyje „Kalė 
dojimas“ puola Aušros Vartų 
parapijos kleboną, kam jis ren 
ka aukas naujos bažnyčios sta 
tymui. Esą, daug geriau bū
tų, jei jis tomis aukoms šelp
tų ligonius, senelius, 
čius etc., negu kad 
„šaltų akmenų, bet 
pastatą“.

Visų pirma labai 
Pagirio, šio straipsnio auto
riaus, toks pasisakymas. Iš 
paskutinio sakinio matyti, kad 
jam ir visiems panašiems baž
nyčia yra neikas kitas daugiau, 
tik šaltų akmenų bereikšmis pa 
statas. Mums, kurie aukojame 
tam tikslui aukas, tai reiškia 
daiug ką kilnesno: tai yra 
vieta, kurioje tyloje ir susikau
pime atiduodama pagarba mū
sų Kūrėjui-Visagaliui Dievui. 
Per bažnyčią atliekamos visos 
religinės apeigos, k. a.: krikšty 
nos, vestuvės, laidotuvės ir tt. 
Tik bažnyčioje įmanoma didės

našlai- 
pastatytų 

be širdies,

įdomus p.

TIKSLAS?
niam žmonių skaičiui išklausy 
ti Šv. Mišias, kurios geram ka 
talikui yra būtinos išklausyti 
kiekvieną sekmadienį.

Antra, aišku, kad pp. Pagi
riai ir panašūs asmens klebo
no šiuo tikslu nėra lankomi ir 
iš jų jokių aukų niekas nerei 
kalauja, tad kam rūpintis kito 
kišenėje esančiais pinigais ?Duo 
kime teisę jais pasirūpinti jų 
savininkams. Tegul jie juos de 
da ten, kur jiems tinkamiau at 
rodo.

Be aukų nepasistato nei baž
nyčia, nei šalia jos senelių prie 
glauda, mokykla ar ligoninė. 
Ar ne bažnyčios dėka ir pats 
lietuvybės klausimas yra daug 
lengviau išsprendžiamas; iš 
faktų matome, kur klesti baž
nyčia, ten klesti ir lietuvišku
mas. Pagaliau, kas daugaiusia 
rūpinasi našlaičiais, seneliais ir 
ligoniais, steigia jiems pneglau 
das etc.: pp. pagiriai ar bažny 
čia? Taigi, rimtai pagalvoki
me! M. Vaikšnora.
Montreal, Que.

III.

Morkų upės slėnyje
RAŠO J. PRONSKUS.

bet daugumoje žmonės gražiai 
nuaugę ir vyrai ypatingai. Mo 
terys bendrai, atrodo blogai. 
Ir apsirėdę, kaip Lietuvos čigo 
nės, ir veidai labjau eskimosiš- 
ki, ir figūros ištižusios. Mer
gaičių matyti savotiškai gra
žių, bet tai reta. Vaikai, bend 
rai, labai meilūs „pupsiukai“, 
bet ar daug kuo skirtingi nuo 
paveiksluose matomų korejie- 
čių vaikų, sunku pasakyti.

Jų moterys, atrodo, laikosi 
nuošaliai ir su kitataučiais į 
kalbas nesileidžia, taigi vyrai 
ir vaikai yra net perdaug so
cialūs. The Pas miestely jų 
kiauras dienas pilna. Matyt ir 
girtų. Blaivas ar girtas indė
nas retai praeis pro šalį, nepa
daręs malonios šypsenos ir daž 
niausią nepasakęs kokio „alio“, 
arba vaikas, neparodęs savo 
žaislą.

Nukelta į 6 pusi.

Indėnai.
Žiūrėdamas į juos negaliu ne 

jausti, kad ir aš esu vienas kai 
tininkų, kaip narys tos rasės, 
kuri t ąrasę pavadino taip ab
soliučiai nieko su jais bendro 
neturinčiu vardu — indėnais 
ar indi jonais! Tai būta, prieš 
„blyškaveidžiams” atsibastant 
daugybės tautų tautelių, gyve
nusių nuo pat Arktikos rato iki 
už Meksikos, gyvenusių savo 
žemėje savo gyvenimu, ir apie 
Indiją bei indėnus tiek pat nie 
ko nežinojusių, kaip ir apie Eu 
ropą bei jos „blyškaveidžius“, 
baltaodžius.

The Pas ir 
kaip ir plačiai 
soje šiaurinėje 
Cree tautelė, 
nai“, gana tamsoka oda, vei
de žymu mongoliškų bruožų,

jo apylinkėse, 
Winnipeg vi- 
dalyje gyvena 

Tai tikri „indė-
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Morkų upės slėnyje
RAŠO J.

Atkelta iš 5 puslapio. 
Kaip indėnai gyvena.

Čia tikrai jų žemė ir, sako, 
norint The Pas pirkti žemės iš 
tų aplinkui supančių drėgnų 
miškų, reikia gauti „leidimas“ 
iš Indian Office, nors neteko 
girdėti, kad tas ofisas nebūtų 
kam leidimo dąvęs. Išilgai 
Saskatcheven upės abipus The 
Pas ir miestelio pakraščiais 
yra indėnų sodybos. Tai, paly
ginti, miestelio „slums". Na
meliai paprasti, dažniausia vie
no kambario, suręsti iš apskri
tų medžių, iš viršaus tinkuoti 
moliu ir kiek pabaltinti, pora 
menkų langučių, atrodo, viduje 
ir ankšta, ir tamsu, ir varginga, 
ir žiemą. . . baisiai šalta. Jo
kio kito pastato, jokio guvulio, 
išskiriant šunis, kurių čia dau
giau nei pačių indėnų! Jokio 
tvarto, jokio gyvulėlio, net viš 
tų neteko matyti.

Nors jie čia eina lygiai su 
baltaisiais į bažnyčią (The Pas 
turi gražią medinę bažnyčią, 
katedrą, su vyskupu ir pustu
ziniu ar daugiau kunigų) ir į 
jų mokyklas, bet už miestelio 
yra jiems atskiros dvi men
kos bažnytėlės ir mokykla, 
bet, nors ir indėnų vaikams mo 
kykla privaloma, tačiau vargu 
pusė jas kada baigia.

Kaip jie gyvena ir kuo ver
čiasi? Vieną šventadienį, ke
liaudamas išilgai jų ilgo, pau
piu išsidėsčiusio kaimo, prie 
miške ant kalnelio stovinčios 
apšepusios bažnytėlės sutikau 
būrelį indėnų, kurių vienas, 
pats seniausias, atsispyręs tem 
pė varpo virvę, sustojęs užkal
binau. Pasirodo, varpininkas, 
kurs savo amžiaus jau nebeži- 
jam skambina sekmadieniais sa 
vo bažnytėlės varpą. Kitas, 
kurs sakėsi dirbąs prie aerodro 
mo, paklaustas, kodėl nelaiko 
gyvulių ir paukščių, atsakė, 
kad mėsai jie suimedžioję lau 
kinių žvėrių, o maistui turi ki
tapus Saskatchevan upės savo 
žemės. Šiaip per vasarą vyrai, 
o dažnai kartu su savo 
„squaw“ (boba) eina samdi
niais į darbus, prie darbovietės 
pasistato palapinę ir gyvena sa 
vo primityviu gyvenimu; tik 
žiemai keliasi į namus.

Kadangi nelaiko gyvulių, 
taip jau nelaiko jokio daržo ar 
darželio. Aplinkui namelį ap
augę augštos piktžolės, tik pra 
mintas takelis rodo, kad viduje 
žmonių gyvenama. . . Jų kal
ba ausiai skamba labai švelniai 
ir jie mielai savo kalbos laiko-

PRONSKUS.
si, nes ir viešose vietose, kur 
tik pora indėnų susitinka, tuo
jau kalbasi savo kalba. Dau
gumas vaikų kitos kalbos dar 
nė nemoka.

Ką jie daro su šunimis, gal 
tik žiemai atėjus tą klausimą 
išspręsiu. Kol kas ir klaiku ir 
nežmoniška atrodo. Naktimis 
apsilankyti baisu. Visuose pa
kraščiuose kaukia šunes. Kai 
kurie ir dienos metu kaukimu 
reiškia savo beviltį, pririšti per 
kiaurą vasarą krūmuose, kur 
jiems kažkas kažkada atneša 
kai ką ėsti, gyvybei palaikyti.

Bendrai, atrodo, kad The 
Pas yra ta vieta, kur ir žmo
gus iš begalinio nuobodulio tu 
ri išmokti kaukti kuprą prieš 
mėnulį atstatęs. . .

Morkų kraštas.
Kodėl Carrot river (morkų 

upė), niekas dar man neišaiški 
no, nors tai visai aišku. Var
gu ar Manitoba kitur turi tokį 
derlingą slėnį, kaip Carrot 
upės slėnis. Tas slėnis praside 
da tuojau prie The Pas ir eina 
Carrot paupiu keliasdešimt my 
lių. Žinau, kad jau per 30 my 
lių už The Pas veik visas pa
upys yra apgyventas, nors už 
dvidešimtosios mylios valdžia 
dar duoda „homesteads", tai 
yra ūkius po 160 akrų, ir net 
šiemet kai kurie mano pažįsta
mi (ne lietuviai) net iš Flin 
Flon čia žemės pasiėmė.

Nežinau į šiaurę nuo Carrot 
upės, nors iš vienos aukštumos 
teko matyti šiaurės puseje ne
apmatomus vandenis, kurie, sa 
ko, nėra ežerai, nes perdaug 
seklūs, tai vandeniu apsemtos 
didžiulės balos (the great 
bog). Tačiau visu pietiniu 
has, kurs ir yra ta artenja, 'ftū 
ri jungia naująją ūkininkų ko
loniją su The Pas ir su Saskat
chevan provincija. Upės kran
tas apaugęs labai vešliais la
puočiais medžiais, ir iš tolo ir 
arti atrodo vientisas parkas. Ta 
me tai kelias dešimtis mylių il
gumo parke paupiu ir yra įsi
kūrusios ūkininkų sodybos, ku 
rių laukai tęsiasi abipus kelio, 
o pietų pusėj® net per gerą my 
lią, už kurios vėl matomi krū
mai ir neapgyventos platybės.

Bet tokioje žemėje ne vien 
morkoms augti! Kai dar lie
pos mėnesį teko tuo paupiu ke 
liauti, tai laukai „lūžte lūžo“ 
vešliais juodžaliais javais, o pie 
vos tai ligi juostos, ir ūkininkų 
galvijai plaukiojo po žolę, kuri 
čia minkšta, žalia ir, matyt, tin 
karna šienui, (b. d.)

BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE
273 — 1 Ave., Ville Lasalle. 3

Tel. TR 8351. |

Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.|
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PIETŲ AFRIKA IR DANIELIUS MALAN
Atkelta iš 3 puslapio.

tai pasiekė generolo Hertzog'o 
ausis, kuris buvo būrų opozici
jos partijos lyderis. Pietų Af
rika tiktai ką buvo pradėjusi I- 
mąjį pasaulinį karą britų pusė 
je, ir Hertzog’ui reikėjo „kir- 
vininko“ šio „išdavimo“ apkal- 
tnimui. Malanas atsisako savo 
sakyklos, kad galėtų pasida
ryti vyriausiu Cape Town o 
„Die Buerger“, antisemitiško 
dienraščio redaktorium. Pirmo 
jo jo vedamojo straipsnio užva- 
dinimas buvo: „Dievo garbei“. 
Vėliau jis įsimaišė į politiką, 
kaipo parlamento narys, pasi
darydamas net vidaus reikalų 
ministeriu.

Propagandai depresija.
1933 m. depresijos sukrėstas 

pasaulis atsisakė aukso stan
darto. Aukso gamintojas — 
Pietų Afrika buvo šituo labai 
paliesta, atsidūrė labai sunkio
je padėtyje, lygiai taip, kaip ir 
tūkstančiai jos būrų ūkininkų. 
Kunigas Malan skubiai apkalti 
no vyriausybę, kad ji parduo
danti būrų žmones „Hoggen- 
heimer'iui“ (tai buvo brange
nybėmis pasipuošusi, cigarą rū 
kanti karikatūra, vartojama 
Malano laikraštyje „Die Buer 
ger“ pajuokti žydams). Su 
septynias pritariančiais jam 
draugais, Malanas įkūrė „apšva 
rintą (išvalytą) nacionalistų 
partiją“. „Hitleris pradėjo ir
gi su septyniais“, pastebėjo jis 
pritariančiai.

ir „Atpirkimo ožys“.
Malano didžiausias politinis 

aktyvas buvo jo sugebėjimas at 
rasti „atpirkimo ožius“ dėl bū 
rų depresijos laiko bėdų. „Tur 
tingi žydai“, pasakė jis, „pa
daro vargšais baltuosius“. Ir 
juodieji tą patį daro baltie
siems. „Negrui nereikia na
mo“, sakė Malanas. „Jis gali 
miegoti po medžiu. Taip pat 
jis gali dirbti už mažesnį atly
ginimą kaip baltasis žmogus. 
Negras turi darbą tuo laiku, ka 
da baltasis žmogus eina gatvė 
je alkanas ir be darbo“.

4 nugali 5.
II-rasis pasaulinis karas iš

skyrė ir pagarsino Malano par 
tijos draugus iš kitų tarpo. Jie 
buvo atviri nacių šalininkai. 
Naciai pralaimėjo karą, tačiau 
Malano partija 1948 m. turėjo 
galimybę laimėti Pietų Afrikos 
rinkimus. Malanas klampojo 
Pietų Afrikos stepėse raginda 
mas afrikiečius balsuoti už iš 
skyrimą negrų ir atsiskyrimą 
nuo britų. „Dievas” skelbė jis, 
„yra mūsų pusėje“. Pusė mi- 
liono pietų afriekiečių balsavo 
prieš Malaną ir tiktai400.000už 
jį. Tačiau keistokų Pietų Afri 
kos rinkiminių įstatymų dėka, 
Malano partija paėmė valdžią 
į savo rankas santykiu 79 vie
tos parlamente prieš 74. „Pie 
tų Afrika“, džiūgavo Malanas, 
„yra dar vieną kartą vėl mū
sų“.

Bus daugiau.

I
 VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ g

RŪBŲ SIUVĖJAS g
Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- g 
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- q 
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai, g

ED. KONDRATAS. g
4 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto.
Z Tel. LL 9626. >

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

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: j

3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580 •

Dr. DORAGORDON į(« 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai tį

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

Į DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS ; 

į D E LUXE CLEANERS^ 
Į Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. •
/ Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lacbine. j 
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LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.
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4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

J LIETUVIŠKA SKRYBĖLAIČIŲ KRAUTUVĖ J 

! JUDITH HAT SHOPPE : 
J 7334 St. Hubert St., Montreal. Tel. CA 8859. *
* Rankų darbo skrybėlaitės ir pertaisymai. j}
» Vestuviniai šydai. *
* Sav. BRONĖ ir ALEKSANDRA STANKEVIČIŪTĖS «
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391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL. /

CAPITOL FURNITURE CO., \
Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radio apara- ( 

t tų ir elektrinių reikmenų. Visi kiti jūsų namų reikmenys i 
7 Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos. [ 
( Mūsų prekybos vedėjas Mr J. J. RUSSELL kalba ? 

lietuviškai ir yra krautuvėje kasdien.
/ TEL.: LA 8621. |
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GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS 1 
p. E. BELANGER 8c SONS1 
I 15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

[
GARANTUOTAS DARBAS.

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.
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LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

LIE1UVIAIPAS SAVUOSIUS!

National kestaurant
LIETUVIŠKAS RESTORANAS.

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

Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų.

LIETUVIŠKA

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

2379 Rosemount Blvd., Montreal.
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fi SIUVĖJAS A. BERESNEViTJUS H 
L Priimu moteriškų ir vynšk1 rūbų užsakymus iš savo ir ' 

klientų medžiagos. Darbą atlieku pagal naujausias ma
das, švariai ir sąžiningai. Kainos visiems prieinamos.

( 1004 Dundas St. W., Toronto, Ont. Telef. LL 3222.
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W E L L A N D, Ont.
BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMAS WELLANDE.
Wellando ALOK-to sušauk 

tam lietuvių susirinkime daly
vavo 62 apyl. tautiečiai ir kele
tas svečių. Susirinkimas pra
sidėjo 3 vai., nors pakvietimuo 
se, buvo kviečiamas 2 vai., bet 
nesusirinkus kvorumui, susi
rinkimas įvyko 1 vai. vėliau.

Susirinkimą atidarydamas, 
ALOK-to pirm. p. Skaistys 
apibūdino PLB-nės pradžią ir 
jos svarbumą. Taip pat išreiš
kė padėką apyl. LOK-to vardu 
visiems apyl. lietuviams už tal
ką ir glaudų bendradarbiavi
mą.

Susirinkimo pirmininku pu
siau slaptu balsavimu išrink
tas J. Paužuolis, kuris pasikvie 
tė susirinkimo protokolui sura
šyti p. Bersenienę ir p. Stan
kevičių. ALOK-to dviejų su 
puse metų veiklos pranešimą 
skaitė k-to pirmininkas, kuris 
vaizdžiai ir aiškiai apibūdino vi 
są k-to veiklą. Susirinkimas k- 
to veiklą pavedė patikrinti ir 
sekančiam apylinkės susirinki
mui referuoti išrinktai a-kės 
kontrolės komisijai. Toliau bu 
vo Apylinkės valdybos rinki
mai. Rinkimai ALOK-to buvo 
numatyti slapti ir tam tikslui 
atspausdinti balsavimo lape
liai, kurie buvo išdalinti kiek
vienam b. nariui įeinant į salę.

Prieš pradeant siūlyti kan
didatus į valdybą susirinkimo 
pirmininkas atsiklausė susirin
kimo, iš kelių asmenų renkama 
a-kės valdyba bei revizijos ko
misija. Buvo siūlymas rinkti 
valdybą iš 5 asmenų, o atski
rai išrinkti dar atskiras komisi 
jas kaip, švietimo, parengimų, 
šalpos ir pan. Antras pasiūly
mas — rinkti iš 7 asmenų ne
renkant jokių pašalinių komi
sijų, bet pavedant išrinktajai 
valdybai pagal reikalą pasi
kviesti žmonių iš b-nės narių 
tarpo. Pastarasis pasiūlymas 
buvo priimtas. Sudarius pasiu
vo kandidatūras išbraukė. Bu- 
klausta kiekvieno, ar sutinka 
būti renkamu. Didžioji dalis sa 
vo kandiatūras išbraukė. Bu
vęs ALOK-to sekretorius, iš- 
sibraukdamas priminė, kad ne 
galįs sutikti renkamu į a-kės 
valdybą, nes Wellande atsira
dęs tūlas asmuo, kuris kiekvie 
nam visuomeninį darbą dirban 
čiam žmogui knisasi po pama
tais ir šmeižia per savo tam tiks 
lui leidžiamą lapelį arba rasinė 
ja šmeižtų pilnas koresponden 
cijas į Amerikos bei Kanados 
lietuvišką spaudą. Buvęs AL 
OKto pirmininkas pasiūlė, kad 
į valdybą įeitų asmenų, kurie- 
paskutiniu metu pasireiškė, pa 
siūlydamas vieną iš tokių. Ant 
ra kartą sudarant siūlomųjų 
kandidatų sąrašą, buvo pasiū
lyta 15 kand., kurie sutiko bū 
ti renkami. Į apylinkės valdy
bą išrinkti šie asmens: 1. J. G. 
Skaistys — 44 balsais; 2. V. 
Morkūnas 34 b.; 3. J. Šimkus

33 b.; 4. J. Stanaitis 33 b. 5. 
A. Stankevičius 30 b.; 6. St. 
Mačikūnas 29 b.; 7. K. Blužie 
nė 27 bal.; kandidatais į valuy 
bą liko M. Salčiūnas ir A. Ab
romavičius.

Į kontrolės komisiją išrink
ti: B. Simonaitis 40 b.; J. Kut 
ka 37 b.. J. Paužuolis 30 bal.; 
kandidatais liko A. Cepukas ir 
K. Smolskienė. Pagal balsų 
skaičiavimo komisijos paskelb 
tus davinius, aktyviai balsavi 
muose dalyvavo 59 nariai.

Išrinktąją a-kės valdybą svei 
kino: Wellando meno mėgėjų 
būrelis, K. L. T-bos, K. L. S- 
gos ir KLTS-gos Wellando 
sk. atstovai ir parapijos klebo
nas. Visi sveikintojai palin
kėjo naujajai valdybai darnaus 
sugyvenimo ir vienybės, dir
bant jiems patikėtą a-kės lietu
vių visuomeninį darbą.

Einamuose reikaluose svars
tyti svarbesni apylinkes klausi
mai, kaip švietimo, šalpos ir kt. 
Išneštas susirinkimo pasiūly
mas KLB-nės centrui nustaty
ti solidarumo mokestį vietoje 6 
dol. 2 dol. metams. Minėtas rei 
kalas pavestas valdybai raštu 
pranešti centrui. Pasveikinti 
KLB-nės centro valdybą, pe- 
vesta valdybai.

Bendrai, reikia pripažinti, 
kad susirinkimas ALOK-to bu 
vo sušauktas ir paruoštas tvar
kingai.

Susirinkimas praėjo sklan
džiai ir geroje nuotaikoje. Pa
baigai sugiedotas Tautos Him
nas. — Wella —.

MENO MĖGĖJŲ BŪREL 
IO SUSIRINKIMAS.

Spalio 12 d. buvo sušauktas 
Wellando meno mėkėjų būre
lio susirinkimaas. Susirinkime 
dalyvavo 15 narių. Perrinkta 
būrelio valdyba, kurią sudaro: 
A. Skaistienė, B. Simonaitis ir 
p. Birzenienė, kandidatais liko 
J. Paužuolis ir p. Ulbinienė.

Būrelio režisorius p. Simo
naitis numato greitai pradėti 
repetuoti p. Skaistienės para
šytą 2-jų veiksmų komediją 
„Spąstai“.

Susirinkimas baigtas arba
tėle. — uk —
ŠOKIAI NIAGARA FALLS.

Spalio mėn. 25 d. Niagara 
Falls, Ont., lietuvių iniciatyva 
buvo surengti pirmieji šioje 
vietovėje lietuvių šokiai. Prieš 
prasideant šokiams, buvo vieti
nės šokių grupės, vadovauja
mos p. Ulbinienės, krikštynos, 
kuriai „Gintaro“ vardą davė 
krikšto tėvai pp. A. Skaistienė 
ir B. Simonaitis. Po iškilmin 
gų krikštynų akto įteikimo, gin 
tariečiai pašoko keletą tautinių 
šokių.

Šokių vakaras praėjo gražio
je nuotaikoje su gausiu būriu 
svečių iš jvairių Amerikos ir 
Kanados vietovių. — uk. —

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

Neaukštos kainos. '
t 288—6th Ave. Ville La Salle. j

Aid. Bobėnaitė-Puniškienė. *

Laiškai Redakcijai
Mieli T autiečiai!

Kreipiuos prie Tamstų vi
sos Gauting'o Lietuvių B-nės 
vardu, kurios esu išrinktas rū
pintis spaudos reikalais, dide
liu prašymu. Sužinoję, kad 
Tamstos platinate kai kuriuos 
leidinius, labai prašytume ras
ti būdų paaukoti mūsų biblio
tekėlei po 1 egz. šių leidinių:

1. Axel Munthe „San Mi
chele“ knyga, II dal.

2. Paer Lagerkvist „Bara- 
bas“.

3. Balys Sruoga „Giesmė 
apie Gediminą“.

Nors šie leidiniai yra Terros, 
bet kadangi ji jau anksčiau mus 
sušelpė leidiniais, tad antru 
kart nebepatogu kreiptis to
kiais įkyriais prašymais. Sten 
giamės vienų leidinių prašyt 
pas vienus mūsų tautiečius, ki
tų pas kitus.

Prašomi leidiniai žymiai pra 
turtintų mūsų biblotekėlę ir su 
teiktų džiaugsmo.

Šia proga reiškiame giliau
sią padėką už „Nepr. Lietuvą“,

kuri čia visų laba laukiamas 
svečias. Gerb. Bendradarbiams 
ir p. Redaktoriui už gyvybiš
kai aktualias temas.

Visų vardu reiškiu padėką 
ir prašau priimti mūsų sveiki
nimus ir geriausių pasekmių 
bei ateities linkėjimus.

J. Vaivada.
(13b) Gauting, Stati. Sanato

rium, Germany.
Red. prierašas. „NL“ redak

cija, aukodama prašytojams 
Lagerkvisto „Barabą“, bet 
pati nebūdama leidykla ir kny 
gų gaudama tiktai platinimui 
iš leidyklų, ne visas jas ir turi. 
Todėl, skelbdama šį Gautin- 
go Bendruomenės laišką, de
da prie jo ir adresą, kuriuo tau 
tiečiai prašomi siųsti knygų, ar 
ba, jei kam būtų patogiau, 
siųsti redakcijai, kiek kas iš
gali, piniginių aukų, už kurias 
bus nupirktos prašomos kny
gos ir apyskaita bus paskelbta 
„NL“ skiltyse.



1952. XI. 5. — Nr. 44 (290) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

HAMILTON
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI JOS PRENUMERATOS

pasižadėjimų Hamiltone, tik 
per .vieną savaitę, gauta per 
40.

Hamiltoniečiai, norį įsigyti 
Lietuvių Enciklopedijos to
mus, prašomi kreiptis pas pla
tintoją St. Dalikų, 35 Wilson, 
telef. 8-4834. Enciklopedijos 
vieno tomo kaina — 7,50 dol.

DIDELIS KONCERTAS
Lietuvos kariuomenės' šven

tės išvakarėse, rengiamas T. 
Fondo Hamiltono sk. lapkri
čio 22 d. Programą išpildys iš 
Detroito Br. Budriūno vyrų 
kvartetas, kuris su savim atsi
veš ir kvarteto įdainuotų plokš 
telių. Jų galima bus įsigyti sa 
Įėję.

Po programos, griežiant Ben 
ni Ferri orkestrui ir dainuo
jant V. Panavaitei, įvyks sma
gūs šokiai.

PADIDĖJO DR. LEVINSKO 
ŠEIMA.

Labai populiarus lietuvis gy
dytojas Hamiltone (26 Grant 
Ave) susilaukė dukters, kuri 
sveika auga. Alg. G.

HLDMT „AUKURO“ 
PREMJERA

ir 1952-53 m. sezono atidary
mas įvyks lapkričio mėn. 15 d. 
St. Michael salėje (213 James

St. N.) su 3-jų veiksmų drama 
„Inspektorius atvyko“.

Veikalą, dalyvaujant stip
riausiems aktoriams, režisuoja 
E. Dauguvietytė-Kudabienė.

RYŠIUM SU LIETUVOS KA 
RIUOMENĖS

įžengimu į Vilnių, spalio mėn. 
26 d. buvo atlaikytos pamal
dos ir sugiedotas Libera, už 
visus žuvusius kovoje dėl mū
sų ssostinės. Pamaldo baigtos 
Tautos Himnu.

Vilniaus krašto lietuviai Ha
miltone, reiškia nuoširdžią pa 
dėką kun. Dr. J. Tadarauskui 
už atlaikytas mišias ir gražų 
pamokslą, o Hamiltono lietu
vių visuomenei — už gausingą 
dalyvavimą pamaldose.

Vilniaus krašto lietuviai 
Hamiltone.

„TRIMITO“ AUKA 
BAŽNYČIAI

Toronto Liet. Orkestras 
„Trimitas“ paaukojo padidina 
mai Hamiltono bažnyčiai 50 
dol. Hamiltono lietuvių kolom 
ja taip sparčiai išaugo, kad vie 
tos bažnyčios patalpos pasida 
rė ankštos. Vietos lietuviai ga 
na noriai aukoja savo bažny
čios padinimui. Iš lauko mū
ro darbai jau baigiami. Prasi
dės vidaus įrengimai. Alg. G.

x Šio mėn. 15 d. visus kviečiame atsilankyti į mūsų §
! premjerą, J. B. PRESTLEY 3 veiksmų pjesę g

; ATVYKSTA INSPEKTORIUS |
r Pastatymas įvyks St. Michael salėje, 231 James St. N. S
S Pradžia 19,30 vai. Po vaidinimo šokiai. §

f Hamiltonio L. D. M. Teatras „Aukuras“ g

HAMILTONO, VILNIAUS 
AUŠROS VARTŲ, 

bažnyčios didinimo darbai, 
sparčiai eina pirmyn. Baigus 
visus išorės darbus, pradėtas 
vidaus remontas, kuris bus už
baigtas apie gruodžio mėn. vi
durį.

Hamiltono lietuvių parapijos 
bažnyčia, po padidinimo (ji 
prailginta į gatvus pusę) tal
pins 550 tikinčiųjų, o salė, ku
rioje numatoma įrengti didelę 
sceną — apie 500 tautiečių. 
Bažnyčios šventinimas numa
tomas sekančiais metais, gegu
žės mėn.

LIETUVOS KARIUOME
NĖS ŠVENTĖS

JUSTO BUGAILIŠK1O 
GIMTADIENIS.

Žinomas kultūrinikas ir di
delis spaudos mėgėjas Justas 
Bugaiiiškis spalio 9 d. pabaigė 
50 metų amžiaus. Jis yra gi
męs 1902 m. spalio 9 d. Lietu
voje. Kanadoje gyvena nuo 
1927 metų. Su savo gyvenimo 
drauge Aleksandra Paliulyte 
yra išauginę gražią liet. 5 as 
menų šeimą. A. ir J. Bugailiš 
kiai arti Copetowne, Ont., turi 
gražų ūkį ir verčiasi daugiau
siai pieno ūkiu. Ilgiausių me
tų Justui Bugailiškiui. Alg. G.

HAMILTONO VILNIAUS 
AUŠROS VARTŲ, 

parapijos bažnyčios statymo

TBAKO ŪKIAI PARDAVIMUI
Turiu ilgą sąrašą įvairių tabako ūkių pardavimui su 
įnešimu nuo $ 3.000, nuo 20 akrų teisių auginimui iki 

45 akrų.
Du ūkininkai nori pusininkų su $ 4.000 įnešti. Vienas 
turi 34 akrų teisių, antras — 37 akrus. KREIPTIS pas 
CHARLES POCIUS REAL ESTATE BROKER.

Tillsonburg, Ont. Tel. 829 J.

L%

VICTORIA CLEANERS K. DYERS CO.
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS I

MINOR REPAIRS. 1
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AMD DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREALIS 2836

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

gražesnę išvaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetu? ir fo
telius (Chesterfields), gar 
dinas lengvus ir sunkius 
Sutaisome rūbus t iširi
mus), įsiuvame sagos u 
pan. Kiekvieną orderį pa 
imame iš namų ir pristato

me į namus.

Už mūsų atliktą darbą 
garentuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai;
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas,
A. Majauskas.

Allard Tr.1135
■—----------------------------- -MK------ ----------------------------------------- ---- XK "~X>C

Į SUSlVIElSlJIMAS 
LIETUVIŲ 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 priimami abiejų lyčįįų 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.

v Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA.

f 307 West 301h Street New York 1, N. Y.
,-MW-------w----------- -MV----- 1 -XK."— ....-XK----- ---------------------------

TABAKO AUGINTOJAI KOVOJA UŽ KAINAS.
Atkelta iš 1 puslapio, 

kompanijų naudai, nes pastaro 
sios numušė pirkimo kainą vi
durkiui net iki 42% cnt. sva
rui (sulig praeitų metų 
svarui 2% cnt. arba tonai 45,- 
dol. mažiau).

Companijų buvo pasiūlyta 
net 9% c., vėliau 6% c. svarui 
mažiau, negu pernai metų kai
ną, bet augintojai pareikšti pro 
testui, spalio 27 d. susirinko 
Simcoe mieste, ties Tabacco 
Association office, kur vyko 
kainos nustatymo derybos tarp 
Companijų ir Marketing Bo
ard atstovų ir demonstratyviai,

Atkelia iš 2 puslapio.
Ši ministerija ypatingai blogai 
rūpinasi sustiprinimu metodi
nės pagalbos respublikos augš- 
to&ioms mokykloms bei stu
dentijos kultūrinių - buitinių 
sąlyga pagerinimui. Ypač 
daug klaidų ministerija pa
darė komplektuodama mūsų 
augštųjų mokyklų kadrus. Ne
maža buvo atsitikimų, kad mi
nisterija atsiuntė maža tam tin
kamų ir netgi politiškai abejo
tinų darbininkų.

„Visiškai blogai rūpinasi sa
vo fabrikų reikalais Elektros 
pramonės ir Automobilių ir 
Traktorių Pramonės ministeri
jos. Pažymėti sąjunginių mi
nisterijų veiklos trūkumai, ku
riuos mes juntame, tolimesma 
me darbe turi būti būtinai pa
šalinti“.

Veltui Sniečkus krauna „bė 
das nuo ligotos galvos ant ligo 
tos“. Nieko iš to gera neišeis, 
nes vergų valstybė tvarkos ne
turėjo ir neturės. Vienas ver
gų rūpesnis tėra — kaip nors 
išlaikyti gyvybę ir nublokšti 
pavergėją.
r^ZXXXSSZrCEZXXXXXSXXS333

apie 300 asmenų, reikalavo pa 
kelti kainą iki praeitų metų kai 
nos. Plakatais ir įvairiais šū
kiais apklijavo įstaigos langus, 
sienas ir duris bei stulpus po 
miestą, šaukė, kad kainos nebū 
tų mažinamos ir šaukė prieš 
Marketing Board esamą direk
torių F. R. Gregory, kad jis ne 
ginąs jų reikalų ir einąs su com 
panijomis. Minia demonstra- 
vo-pikietavo nuo 10 vai. ryto 
iki 5 w. Tokiu tik būdu išsi
kovojo iki 42% et.

Šioje kovoje daugiausia da
lyvavo ir vieningumo parodė 
nuo Rodney — St. Thomas 
apyl. augintojai. Gaila, kad iš 
kitų net didesnių apyl. daug 
mažiau dalyvavo. Jei būtų dar 
daugiau dalyvavę ir tuo dar di 
dėsnį solidarumą parodę, gal 
būtų išsikovoję iki buvusios se 
nos kainos 44% et. svarui. Da 
bar augintojai, ypač mūsiškiai, 
kurie nedalyvavo, turėtų įsi
dėmėti šį pavyzdį ir ateityje 
vieningiau bei skaitlingiau, ra 
ginant ir kitų tautybių augin
tojus, dalyvauti kekviename sa 
•vo reikalų gynime bei mitinge, 
nes tik vieningai ir skaitlingai 
dalyvaudami savo teises bei rei 
kalus prieš išnaudotojus ir 
skriaudėjus galėsime apginti.

A. K.

PADĖKOS
Ponams Stasiui ir Onai Ka- 

čiuliams, seniesiems lietuviams 
kanadiečiams, paaukojusiems 
Londono lietuvių katalikiškai 
kolonijai Fisharmoniją, reiškia 
me nuoširdžią padėką.

Kolonijos kapelionas
Kun. Pr. Jokūbaitis ir 
Bažnytinis Komitetas.

TR 3149SKAMBINKITE
PRIREIKUS

NATIONAL"
GREITAS IR MANDAGUS PATARNAVIMAS

21 ALEPIN STREET ------------  VILLE LASALLE

LEDO

t DĖMESIO
4 Viliasaliečiam* ir apylinke* lietuviam*!
£ Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme.
y Prekyba ir pataisymai.
§ pete's radio service
' 7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372

minėjimas Hamiltone įvyks sek 
madienį, lapkričio mėn. 23 d. 
Numatoma paskaita ir meninė 
dalis. Minėjimą rengia Hamil
tono LB valdyba. Vieta ir lai
kas bus pranešta vėliau.

fondo bazaras, numatytas lap
kričio 1 d., nukeliamas yra į 
sekmadienį, lapkričio mėn. 16 
d. Prašoma, iki lapkričio mėn. 
9 d., atsiskaityti su loterijos bi 
lietų knygutėmis. Kbr.

TEL. FA 0209

* s

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON'S BEAUTY SALON
Daro pusmetine* ir įvairia* vienkartine* šukuosena*, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

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

Skambinkite
Kasdien:

Nuo 9 ryto iki 7 vak.
Tel. Fa 6844 >

telefonu arba užeikite: 0
Antradieniais ir ketvirta- s 
dieniais nuo 8 iki 10 vak. « 

3664 St. Famille St. X 
Tel. HA 6708 Montreal,Que. j

BELLAZZI-LAMY, INC į
riki 7679 George St., \z:n„ i !TR 5151 s ” Ville Lasalle.

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

I

Visų rūšių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

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

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

KAS SKAITO 
„NEPR1KL. LIETUVĄ“

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

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

Jono LADYGOS 
baldų 

studijoje 
„ARTI S“

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
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60
B. 20 sv. cukr.—$ 4.70

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.

15 sv. baltų kv. miltų
N. _ —■ į3 sv. gr. kiaul. tauku

r- 7 1 sv. šokolado
A. 10 sv.kv. miltų $2.50 j sv< kavos
B. 20 sv.kv. miltų $3.90---------------------------------
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25 Siunt. Nr. 12—$ 6.40
Siunt.Nr.il—$6.50 |2sv. rūkytų lašinių

5 sv. cukraus >2 sv. kiaul. tankų

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
Siunt. Nr. ld — $ 9.95
4 sv. rūk. lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
l sv. deg. kavos

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
1 sv. šokolado

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

kainomis.
Biuras St. Denis 1251,
(prie St. Cathemre). Spe 

i daliai lietuviams šešta
dieniais iki pietų.

Telef.: TAlon 3345.

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

| SUPERIOR REAL ESTATE Co. |
Gerard Cool 4337 Verdun J. Alcide Blais, 29—4ieme $

Ave., Verdun. YO 3323 Ave nue, Ville Lasalle. ®
| TR. 7849. |

I
t'""”"’ — h...... ............ ~1C *■. *

Duodame ir kreditan ]

[PARAMOUNT JEWELLERS
J 363 ST. CATHERINE ST. W. netoli Bleury HA 0888 [
U 78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI

be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai
CYMA B LONGINES
BULOVĄ ■ OMEGA

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

EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

ŽURNALAI, naujausi BEL1 TR1ST1KOS 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.
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KUR UŽSISAKYTI LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ?

KLB ŠVIETIMO KOMISIJOS INORMACIJA NR. 4.

Lietuvių Enciklopediją užsi
sakyti galima „Neprklausofos 
Lietuvos“ redakcijoje, Aušros 
Vartų parapijos kioske ir pas 
atskirus jos platintojus.

Norintieji užsisakyti, prašo
mi paskubėti, nes labai yra 
svarbu, kad užsisakymas paaiš
kėtų ligi Naujųjų Metų.

Gen. atst.
VISUOMENĖS ŽINIAI.
KLB Montrealio apylinkės 

valdybos rinkimai bus gruo
džio 14 d. Rinkikų sąrašas bus 
atskleistas lapkričio 2 2d. Auš-

aiškintos po balsavimų, kurie 
vyks po 15 dienų. Streiklau
žiai iš darbo atleidžiami.

Susitarimas įvyko, kai į dar
bininkų unijos susirinkimą at
silankė įmonės direktorius ir 
joje viską išsiaiškino. Direkto 
rius susirinkime pareiškė, kad 
įvykęs tūlas nesusipratimas, o 
unijos vadovai pareiškė, kad 
darbininkams reikia būti venin 
giems ir laikyts riamai, bet tvir 
tai. Darbininkų unija yra va
dinama Katalikų sindikatu.

VĖLINĖS MONTREALY

1952 m. lapkričio mėn. 1 d.
Posėdyje buvo svarstytas 

bibliotekų skyriaus veiklos pla
nas. Nutarta, kad šio skyriaus 
veikla apims dvi sritis: a) lie
tuviškųjų bibliotekų organiza
vimą apylinkėse ir b) parūpi- 
nimą lietuviškųjų ir angliškųjų 
leidinių lietuvių ir anglų kalbo 
mis viešosioms valstybinėms 
Kanados bibliotekoms.

Lietuviškųjų bibliotekų or
ganizavimo reikalu priimtos 
šios taisyklės:

1. Lietuviškųjų bibliotekų 
vyriausioji priežiūra priklauso 
K. L. B. Švietimo Komisijai.

2. Bibliotekas apylinkėje 
steigia apylinkių valdybos.

3. Bibliotekos, kurios šian
die jau veikia, palieka ir to

liau tų laikytojų žinioj, jeigu 
jie tų bibliotekų perleisti netu
rėtų noro.

4. Bibliotekai tvarkyti apyl. 
v-ba kviečia bibliotekos vedė
ją ; jį tvirtina Švietimo Komisi 
ja.

5. Kiekviena biblioteka turi 
savo turto knygą, turimų kny
gų katalogą, kasos knygą ir 
skaitytojų kartoteką.

6. Bibliotekai lietuviškosios 
knygos jsigijamos: a) Knygas 
gaunant paaukojamas, b) Per 
kant.

7. Už skaitomas knygas ga
li būti imamas abonentinis mo 
kestis.

8. Bibliotekos turtą kontro 
liuoja apyl. valdyba.

K. L. B. Šviet. Komisija.

AUKŠTESNIEJI LITUANISTIKOS KURSAI TORONTE

ros vartų parap. salėje, kur rin Pradžia lapkričio Montre- x ~XK- Hhcz —sk:
kikai galės pasirinkti ir ne- aly pasirodė nuostabiai graži, KAS VEIKIAMA EUROPOS VAKARUOSE.
įtrauktieji įsirašyti.

Kandidatų sąrašai į Montre
alio apyl. V-bą reikia įteikti li
gi lapkričio 22 d. rinkiminės ko 
misijos nariui ponui Jurkui, ku 
rio adresas toks: 1940 Blvrd 
DesDarchaisam, Ville Emard, 
arba AV parap. spaudos kios
ke sekmadieniais.

Į Montrealio KLB Apylin
kės V-bą kandidatų sąrašai įtei 
kiami pagal paskelbtas KLB 
Kr. Valdybos rinkimų taisyk
les, kurios buvo paskelbtos „N. 
Lietuvos“ 38(284) nr. MLOK.
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

RĖMIMAS
Lapkričio 2 d. Aušros Var

tų parapijos bažnyčioje Vasa
rio 16 gimnazijai surinkta au
kų 50,02 dol.

Šv. Kazimiero parapijos kle 
bonas kun. Bobinas tam tikslui 
rinkliavą pasižadėjo padaryti 
lapkr. pabaigoje.

Naujais nuolatiniais gimna
zijos rėmėjais pasižadėjo būti 
Izid. Gorys, Fel. Jurgutavičius, 
Alg. Kličius, Vac. Kerbelis ir 
J. Vasiliauskas.

VICKERSO DARBININKAI
LAIMĖJO STREIKĄ

Dešimt savaičių streikavę, 
ketvirtadienį Vickerso darbi
ninkai jau pradėjo dirbti, nes 
kompanija patenkino jų reika
lavimus: 1) nuo balandžio 1 d. 
pridėjo po 8 et.; 2) atnaujinant 
darbus, darbininkmas pridėjo 
po 12 et. už darbo valandą; 3) 
pripažino vyresniškumą; 4) už 
sunkų darbą mokės 5 et. dau
giau; 5) už nešvarų darbą mo 
kės 15 et. daugiau; 6) už įmo
nės ribų dirbant mokės visas iš 
laidas ir pusantro atlyginimo; 
7) vietoje 3 dienų duos 7 die
nas apmokamų atostogų, o 
jeigu reiks tą laiką dirbti, tai 
mokės dvigubą atlyginimą; 8) 
naktinis darbas aštuntadaliu 
apmokamas brangiau; 9) jei 
teks dirbti po dieninio, tai — 
pusantro atlyginimo; 10) sutar 
tis sudaryta metams, kai Co no 
rėjo sudaryti dvejiems. Kai ku 
rios smulkmenos dar bus išsi-

SIŪLO DARBĄ
Elektros komp., pas p. Wi

liam Gorn, Craig 396, telef. 
MA 4242, reikalinga patarnau 
toja. Kreiptis telefonu ar tie 
šiai.

PARDUODAMAS NAMAS
Puikus naujas namas, staty

tas privataus kontraktoriaus 
lietuvių gyvenamame rajone. 
Du butai po 5 kambarius, au
tomatiškas alyvos šildymas, uo 

šio vidaus išbaigimas.
5656 Jeane d'Arc, netoli Rose
mount Blvd. Tel. HO 1404.

REIKALINGAS šoferis 
sunkvežimiui.

Skambinti EX 7782. 44,5

NORINTIEJI GAUTI 
KALAKUTŲ

tiesiog iš Kazio Luko farmos, 
prašomi užsisakyti telefonu 
TU 4118. 44...

šilta, saulėta, tylu. Ir Vėlinių, 
bei Visų Šventųjų diena buvo 
tokia graži. Žmonių į bažny
čias prisirinko labai daug. Pa
maldos praėjo įspūdingai.

LANKOSI IŠ JAV
Šiomis dienomis, leisdamas 

atostogas, Montrealy lankosi 
architektas p. Peldavičius, at
vykęs iš Čikagos. Ketvirtadie 
nį jis išvyksta į Toronto.

Gavęs mėnesį atostogų, J. 
A. V. kariūnas Jurgis Rcikaus 
kas vieši pas motiną p. Rcikaus 
kienę-Veregą ir inž. Aniuolaus 
ką. Po atostogų p. Reikaus- 
kas stoja į San Francisko ka
rininkų mokyklą.

MŪSŲ LIGONYS.
P. Matusevičius vėl turėjo 

sugrįžti į sanatoriją. Serga p. 
Dauderis, M.Čestienė, L. Krei 
vys, kurį lankė iš Toronto at
vykusi duktė Marija. Serga ir 
p. Ramanauskienė.

L. K. M. DR-JOS
Montrealio skyrius, lapkričio 
9 d., tuoj po pamaldų Aušros 
Vartų parapijos salėje, šaukia 
visuotinį narių susirinkimą 
svarbiems reikalams aptarti. 
Narės ir prijaučiančios prašo
mos dalyvauti. Valdyba.

ORGANIZUOJAMAS ŠACH
MATININKŲ KLUBAS
P. V. Širvydui pasiėmus ini

ciatyvos, Montrealy organizuo 
jamas lietuvių šachmatininku 
klubas. Jau sudarytas bran
duolys iš Alf. Pusarausko, 
M or. Čapkausko ir Vyt. Sirvy
do. Praėjusį sekmadienį klu
bas jau turėjo susitikimą su 
prancūzų šachmatininkais 4012 
St. Denis. P. Pusarauskas par
tiją laimėjo.

Tautiečiai, kurie domisi šach 
matais, prašomi dėtis į klubą 
ir tuo reikalu skambinti tele
fonu DE 0549 po 7 vai. vaka
ro.

AUGA SPORTINIS 
JAUNIMAS

Lapkričio 1 d. trys lietuviai 
McGee kolegijos komandoje— 
V. Markevičius, R. Paukštaitis 
ir J. Sirvydas dalyvavo krepši
nio rungtynėse prieš St. Louis 
mokinių komandą ir laimėjo 
52:30. Vien lietuviai įmetė 
20 krepšių.

Tos pat mokyklos mokinys 
Petras Jotkus prieš tai pasižy 
mėjo futbolo žaidynėse. Paste 
bėtina, kad ir jo tėvas Petras 
Jotkus, savo metu buvo gar
sus futbolininkas ir hokeistas, 
dalyvavęs pirmosiose vietose.

LIETUVIŲ BALSAI 
„STARE“

Montrealio „Star" įdėjo Ma 
rijos Grėbliauskaitės laišką, ku 
riuo ji prašo laikraštį padėti 
lietuviams ir Lietuvai atgauti 
laisvę.

Tas pat „Star“ įdėjo ir 
Sniečkaus brolio, gyvenančio 
Clevelande, JAV, pasisakymą, 
kad jis apie brolį, kuris ištrė
mė iš Lietuvos savo motiną ir

IŠNUOMOJAMAS
KAMBARYS, naujame name, 
modemiškai įrengtame, vedu
sių porai, Verdune. Teirautis 

telefonu: HE 5806.

REIKALINGAS senyvo am
žiaus vyras lietuviškame ręsto 

rane: National Restaurnat, 
633 Church Ave, Verdun.

Tel. TR 0141.

jį, brolį, nenorįs nei girdėti.

„ŠUSTAS“ TELEVIZIJOJ.
Antradienį, lapkričio 4 d., 8 

vai. 30 m. vakaro per televizi
jos stotį Montrealy buvo trans 
liuojamas Birutės Vaitkūnai- 
tės šokio studijos grupės šo
kamas liaudies šokis „Šustas“, 
pritaikytas keturioms mergai
tėms.

Atkelta iš 1 psl. 
vo iš „savanorių eilių“.

Antrašte „Rheino krašto 
tvirtovė” V. Berlyno dienraš
tis „Telegraf“ patiekė X. 23., 
kas veikiama Vakaruose, kur 
kunkuliuoja didžiausi Atlanto 
karinių pajėgų statybos cent
rai V. Europoj.

Ginklų ir amunicijos sandė
liai — ir sandėliai įvairių ka
ro medžiagų — aerodromai, už 
siėmimų aikštės, kareivinės, že 
myno sustiprinimai, artilerijos 
įsitvirtinimai pamažu slenka 
prie galo. Prieš pusantrų metų 
pradėti darbai pakeitė savo 
krašto veido paviršių.

13.000 ha žemės konfiskavo 
Vakarų aliantai. Seni miškai 
virto po kirvio ašmenimis, dir 
bamos dirvos virto aerodro
mais, naujos gatvės ir geležni- 
kelio naujos linijos tiesiasi sker 
sai ir išilkai per „ežio galvą", 
kaip tiekimo „vamzdžio“, ku
ris veda nuo Biskajos, per Pran 
cūziją, į didįjį amerikiečių - 
- prancūzų armijos arsenalą.

Įrengimai skirti vien judo- 
mam karui, ir nereikia jų su
prasti sena įsitvirtinimų pras
me. Nuo šiaurės Eifelio iki 
Hunsriuko ir prancūzų sienos 
medžiagų sandėliai, karinės 
dirbtuvės, montažo centrai ir 
kareivinės yra motorizuotų da 
lių apsaugoj.

Pirmąkart karo istorijoj, ruo 
šiant „šarvuotą etapą", jūrų ka 
ro vedimo principas panaudo
tas žemyne, Rheino krašte. 
Alijantų tiekimo „vamzdis“ pri 
mena II-jo Pas. Karo metais 
praktikuotus strateginius me
todus pakeliui į Europą. Mo
torizuotų dalinių saugomas, 
per Nantes, La Rochelle, Ro
chefort, St. Jean d’Angely, Bus
)■ WW *1 ” i

VISUOTINĖ SKAUČIŲ 
SUEIGA,

vykdoma visame pasauly tą pa 
čia dieną, Montrealy buvo pra 
vesta įspūdingai. Tuntininkei 
p. I. Lukoševičienei vadovau
jant, buvo atliktos apeigos, su 
priesaika visada atsiminti tė
vynę Lietuvą, su tautinio auk
lėjimo vadovės dr. M. Žilins
kienės paskaita, dainomis ir tt. 
Po to buvo koncertinė dalis, 
kurioje dalyvavo akt. L. Ba
rauskas, perskaitęs V. Krėvės 
Arą, skaučių šokių grupė pa
šoko du taut, šokius ir op. sol. 
E. Kardelienė, palydima Smil 
gevičiaus fortepijono, padaina 
vo J. Gaubo, G. Gudauskienės- 
-Nasvytytės, St. Gailevičiaus ir 
V. Banaičio dainų. Minėjimas 
praėjo labai gražiai.

AKADEMINIO SAMBŪRIO 
SUSIRINKIMAS.

Šį sekmadienį, lapkr. 9 d. 
4,30 po pietų skautų būkle 
3703 De Bullion St., įvyks Aka 
deminio sambūrio susirinki
mas, kurio metu bus skaitoma 
antroji J. Valaičio paskaitos 
dalis apie Lietuvos politines 
partijas. Po susirinkimo įvyks 
trumpas pobūvis. Visuomenė 
yra kviečiama dalyvauti.

Nariams primenama, kad au 
kų lapai privalo “būti grąžinti 
iki šio šeštadienio, juos prisiun 
čiant J. Dabkui, 3330 Belle- 
chasse S't. Valdyba.

SUSILAUKĖ ŠEIMOS 
PRIEAUGLIO

Teresė ir Martynas Zavec- 
kai susilaukė dukrelės, kuri gra 
žiai auga.

sac ir Bordeaux šešiais ruožais 
vingiuoja aprūpinimo „vamz
dis”, saugomas priešlėktuvinės 
artilerijos ir šarvuotų dalinių, 
esančių pavojaus paruošty.Ties 
St. Michel, Verdun ir Metz 
„vamzdis“ sutirštėja į karinio 
tiekimo „super-pipe-line“.

Amunicijos sandėliai Pfalze 
aprūpinami Captieux, prie Bor 
deaux, sandėlių. Netoli St. 
Nihel yra didelis „chemiškas” 
sandėlys; ties Verdun milžiniš 
kas sunkvežimių parkas. Svai 
biausi sandėliai Vokietijoj lai
komi Kaiserslautern'e, Baum- 
holder'e, Pirmansens'e ir 
Landstuhl'e. Bitburg'o apy
linkėse, šalia Belgijos karinių 
vienetų postovių „Zeebriuge“, 
„Reine Astrid“ ir „Gabrielle 
Petit", iš žemės šaunasi nau
jas geležinkelis, naujos gatvės 
ir „energijos kelias“.

Požeminiai Hitlerio laikų 
Westwall'io sutvirtinimai 
(Siegfrido linija), jei pirmai
siais pokario metais išvengė 
alijantų sunaikinimo, įjungti 
taip pat į alijantų įsitvirtinimo 
planą.

Virš minėtos sritys atlieka 
amerikiečių ir prancūzų okupa
cinių zonų Vokietijoj mazgi
nes užduotis Vokietijoj, gi nm 
tame afivejy per jas nedėtų 
fronto aprūpinimas. Šiemet te 
nai vokiškos statybos firmos ir 
vokiečių darbininkai dirba pasi 
raitoję rankoves.

„Įžengti draudžiama — ka
riškas terenas!“ — perspėja at 
vykusį raudonais apvadais iš
kabos. Bet ar jau kas šiandien 
pajėgs tokio masto karinius 
darbus išlaikyti paslapty?

Beje: už tokių žinių paskel
bimą iš „Rytų fronto“ grėstų 
amžinas kalėjimas. Or.

TORONTO
APSIGYVENO JAV

Šiomis dienomis iš JAV Gen. 
Konsulato Toronte imigranto 
vizą gavo Žentą Česnaitė ir, at 
sisveikinusi su draugais bei pa 
žįstmaais, jau išvažiavo į Chi- 
kago. Česnaitė Vokietijoje gy 
veno Watenstadto DP lagery 
je, Britų zonoje. Dokumentus 
ji tvarkė per p. Juškaičio įstai
gą. (sk.)

STUDENTAS PASIŽYMI 
MOKSLE.

Mūsų jaunimui, einačiam 
mokslus Kanadoje, sekasi ne
blogai. D-ro M. Anyso sūnus 
Jurgis Anysas už pasižymėji
mą moksle per paskutinį pus
metį buvo net tris kartus pa
gerbtas. Jis baigė Toronto Har 
board Collegiate gimnaziją šį 
pavasarį pirmuoju mokiniu, ir 
laimėjo piniginę premiją. Jam 
buvo paskiraas ir Gordon Gal
loway aukso medalis už geriau 
sius rezultatus matematikoje. 
Šį rudenį, stodamas į Toronto 
universiteto pritaikomųjų moks 
lų ir inžinerijos fakultetą, jis 
išlaikė konkursinius egzaminus 
iš matematikos pirmuoju, už 
ką vėl gavo piniginę premiją.

(sk.)

Kanados Lietuvių B-nės Švie 
timo Komisija, siekdama pagi 
linti jaunimo lituanistikos da
lykus ir Kanados krašto paži
nimo žinias, Toronte steigia 
Augštesniuosius Lituanistikos 
Kursus.

Kursuose bus einama pagal 
sutrumpintą progimnazijos ir 
gimnazijos programą šie da
lykai : lietuvių kalba, literatū
ra ir tautosaka, Lietuvos ir Ka 
nados istarija ir geografija, R. 
katalikų bei evangelikų tiky
ba, tautodailė ir dainavimas. 
Numatoma dirbti 2 vai. į savai
tę, klausytojų pasirinktu laiku.

Į kursus priimami visi lietu- 
viai-ės, baigę anglišką ai lietu
višką pradžios mokyklą, nepai
sant amžiaus.

Kursų direktorium pakvies 
tas ilgą pedagoginį stažą ture 
jęs mokytojas A. Rinkūnas, pa 
vaduotoja — mokyt. Iz. Matu
sevičiūtė. Dėstytojais sutiko 
būti šie buvę ilgamečiai gimna 
zijų ir augštųjų mokyklų dės
tytojai : O. Gailiūnaitė, Gečas, 
kun. dr. Gutauskas, Iz. Matuse 
vičiūtė, A. Rinkūnas, prof. dr. 
A. Šapoka, P. Štuopis, S. Trei 
gys ir dail. T. Valius.

Kursai pradės veikti, kai tik 
susirašys pakankamas klausy
tojų skaičius, tikimasi — lapkri 
čio pabaigoje.

Užsirašyti galima Toronte 
„Tulpės" valgykloje, p. Jurk- 
šaičio rūbų krautuvėje, p. Ber- 
žinsko krautuvėje ir „Tėv. Ži
burių“ redakcijoje.

K. L. B. Švietimo Komisija.
ALUTIS IR ŠOKIAI

Lapkričio 8 d., šeštadienį, To 
ronto Lietuvių Namai, savo 
naujai atremontuoose salėse 
ruošia alutį su šokiais.

Čia manoma, kad maloniai 
laiką praleis netik jaunimas, 
bet ir senimas.
SUSIORGANIZAVO JAU

NIMO KLUBAS
Baltija, kuris pasistatė sau tiks 
lą ugdyti vandens sportą ir pri 
sidėti prie šalpos darbų.

DIDELIS KONCERTAS 
TORONTO

Lapkričio 16 dieną, sekma
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.
TORONTO BENDRUOME

NĖS RINKIMŲ
miesto komisiją sudaro: L. Ta 
mašauskjas, V. Skirgaila, V. 
Morkūnas, L. Šalna, Dr. Liut
kus, J. Novogrodskis ir P. Bra 
Žukas. Rinkimai bus gruodžio 
14 d. —

— C. Technikos mokyklos 
mokinys Vladas Stanuhs gavo

stipendiją. Šv. Mykolo kole
gijos mokinį Algį Margevičių 
atleido nuo pusės mokesčio už 
mokslą.

„VYTIES“ METINIS 
SUSIRINKIMAS

šaukiamas ateinantį sekmadie
nį (9. 11. 52) 3 v. pp. punktu
aliai Lietuvių Namuose. Na
rių dalyvavimas būtinas. Kvie 
čiama dalyvauti visus prijau
čiančius, ir norinčius įstotįi klu 
bą, rėmėjus bei macenatus. Da 
lyvaukime sporto krubo veik
loje ir padėkime lietuviškam 
vienetui išsilaikyti kitataučių 
tarpe. Sp. Kl. „Vytis“.

SENIEJI LIETUVIAI 
AUKOJA

Pp. Sakalauskų dukrelės Lo- 
retos-Ramunės krikštynose da
lyvavę Simcoe ir Delhi seno
sios imigracijos lietuviai pp. 
Tuinilos, Stradomskiai, Dum- 
šai Tautos Fondui paaukojo 
41.00.

ETHNIC PRESS CLUB
nariai, kuriuos sudaro ne angį 
lų kalba išeinančių laikraščių 
redaktoriai, bt|vo pakviesti į 
Ontario parlamentą, kur juos 
pasveikino atstovai ir min. 
pirm. Frost, kiekvienu reikalu, 
kuris domina spaudą, prašęs 
kreiptis į jį tiesiogiai.

TORONTO LIETUVIŲ 
CHORO PRANEŠIMAS
Toronto Lietuvių choras, 

šiuo metu turįs jau virš pus
šimčio choristų-čių, pradeda 
darbą. Repeticijos bus Toron 
to Lietuvių Namuose šia tvar
ka: antradieniais 7,30 vakare 
moterims, penktadieniais tuo 
pačiu laiku vyrams ir sekmadie 
niais 3,30 po pietų visiems bal 
sams. Chorą veda muz. St. 
Gailevičius.

Aktyviuosius dainos mėgė
jus - dainininkus - dainininkes 
nuoširdžiai kviečiame į mūsų 
būrį. Kiekvienas lietuvis-lie- 
tuvė, gyveną Toronte ir prie
miesčiuose, be įsitikinimų ir re 
liginių skirtumų, pergyvenąs 
savyje dabartinę Tėvynės tra
gediją, dainuojąs sau ir ki
tiems, prašomas tapti choro na 
riu, jo stiprintoju.

Choro Vadovybė. .

TORONTO LIETUVIŲ ' 
NAMAI

tampa lietuvybės židiniu.
Daoar čia vyksta labai dide 

lis judėjimas visuose kamba
riuose ir salėse. Jie visada už 
imti organizacijų pobūviais, su 
sirinkimais, visokiomis pramo
gomis. Čia turi patalpas KLB, 
muzikos studija, orkestras, cho 
ras ir kt. Namai gražiai išre- 
montuoti, padidintas bufetas, 
scenai nupirkta uždanga.

Dviejų mėnesių pajamos ro 
do, kad L. Namai versis neblo 
gai ir finansiškai. Tik reikėtų, 
kad Toronto visuomenė pirktų 
daugiau šėrų. TLNFV.

PARDUODAMA KRAUTUVĖ.
Rezidenciniame rajone tarp Queen Str. ir Dundas St. 
$ 3.000 grynais. Parduodama kertinė maisto krautu
vė su 10 kamb. Krautuvė ir kambariai duoda gerą pelną. 
Kambariai su visais baldais. Visa kaina apie $ 6.000. 
Nerizinkinga proga pradėti savistovų biznį. Nelaukite 

iki bus kitiems parduota.
Turime pardavimui įvairiausia kaina namą, valgyklų, 
krautuvių. Tamstoms miela padės nusipirkti

DR. J. KASKELIS
Telf.: WA 2646; WA 2647; WA 2648

R. TESLIA REAL ESTATE,
575 Queen St. W. Toronto.

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto j 
priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 pp. ir 
6,30-8 vv. arba pagal susi

tarimą tel. ME 2933

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per
leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety
bės, paskolų parūpinimo, c vilinės metrikacijos ir kiti 
reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa
tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio
pos informacijos.—Lietuvių interesus gina prityrę spe
cialistai, studijavę Amerikos ir Europos universitetuose.

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

JONAS J. JUSKAITIS
932 Dundas West, Toronto, Canada. Tel. EM. 6-4880.


	1952-11-05-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1952-11-05-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1952-11-05-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1952-11-05-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1952-11-05-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1952-11-05-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1952-11-05-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1952-11-05-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

