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Korf t rercija
NEW YORKE
TRUMPA PLG DARBŲ 

APŽVALGA
Sausio 16d. New Yorke įvy

ko spaudos konferencija. Ją 
sukvietė Patariamoji Lietuvių 
Grupė. Konferenciją vadova
vo PLG pirm. V. Sidzikauskas, 
dalyvavo visi grupės nariai.

— Konferencija įvyko po ii 
gesnės pertraukos, — pradėjo 
p. Sidzikauskas.

Per ilgesnį laiką įvykę daug 
pasikeitimų tarptautinėje poli
tikoje, lietuviškųjvi veiksniii 
tarpe ir šis tas PLG darbuose.

Kol kas tarptautinės politi
kos vairuotojai tekalba apie tai
ką ir agresijos sulaikymą. Bet 
jau pasigirsta baisų ir apie tai, 
kad to negana, nes turi būti iš 
bolševikų vergijos išlaisvinta 
ne tik Europa, bet ir visa žmo
nija.

— Dėl šitokios akcijos mes
dedame kuodaugiausia pastan
gų ir tai mūsų yra 
uždavinys, — sako 
Kauskas.

— Kalbant apie 
poros mėnesių 
Lietuvių Grupės ir jos įgaliotų j 
atskirų narių reiškimąsi Lietu
vos laisvinimo veikloje ir kovo ; 
je su sovietiniu genocidu, ten- 
xa sustoti ties atskirais tos i 
veiklos aspektais.

Bendrojoj bolševikų paverg
tosios Europos dalies laisvini
mo veikloje ir kovoje su sovieti 
niu genocidu PLG yra bendra 
darbiavusi ir talkinusi :ruošiant 
JTO narių valstybių užseinių 
įeikalų ministeriams bendrą 
septynių, (čekoslovakų, estų, 
latvių, lenkų, lietuvių, rumunų 
ir vengrų) memorandumą, 
ypač lietuviškąjį jo priedą. 
Kaip žinote, memorandumas 
su priedais įteiktas 54 užsienių 
reikalų ministeriams prašant 
juos instruktuoti savo delega
cijas JTO narių visumos susi
rinkime Paryžiuje, kad būtų iš 
kelta Sovietų S-gai, kaip nusi
kaltusiai JTO Chartai, Visuo
tinei Žmogaus Teisių Deklara
cijai ir Genocido Konvencijai, 
atitnikama byla, ir ji apkaltin
ta genocidu. Memorandumas 
su priedais įteiktas ir JTO Gen. 
Sekret ir JTO narių visumos 
susirinkimo pirmininkui.

Ryšium su VLIKO atsišau
kimu, kad visuomenė išvysty
tų tam tikrą veiklą į JTO sfe
ras, PLG sudarė specialią ko
misiją, kuri yra parengusi ke
lis laiškų varijantus ir juos iš
siuntinėjus! kam reikia.

Stengdamos įsijungti į kovą 
su sovietiniu genocidu, PLG 
yra užmezgusi kontaktą ir su 
„Ad Hoc Commitee en Forced 
Labor" Ženevoje.

PLG įgalintas jos pirminin
kas dalyvauja vadinamąjame 
Central-Eastern European Co
mmitee veikloje, kuriai vado
vauja buv. Vengrijos premje
ras F. Nagy. Komitete daly
vauja 12 tautų 23 demokratinių 
partijų atstovai. 1952. L 7 
šis komitetas ryšium su Tru- 
mano - Churchillio pasikalbė
jimais Washingtone pasiuntė 
jiems telegramą, kurioje jie 
prašo: „J. A. V. Prezidentą ir 
jungtinės Karalystės ministe- 
rį Pirmininką neišleisti iš akių 
desperatiškos būklės pavergtų
jų tautų, velkančių komunistiŠ 
kos tiranijos jungą ir kenčian
čių nuo Sovietinio imperializ
mo; prašo ruošti planus šimto 
dvidešimties milionų Centrinės 
ir Rytinės Europos išsilaisvini 
mo kovai padėti“.

Centro ir Rytų Europos Ko 
misija sudaryta 1949 m. prie 
Europinio Sąjūdžio, tragiškų 
karo įvykių pasėkoje pasireiš- Naujiena čia ta, kad tariamasi 
kė europiniame Sąjūdyje, ku- su Čiangkaišeku, kad jis išsikel-

pirmaeilis 
p. Sidzi-

pastarųjų 
Patariamosios

ris sugebėjo sukurti Europinę 
Tarybą, susidedančią iš dviejų 
organų — Ministerių Kabine
to ir Patariamojo Susirinkimo. 
Šio išdavoje Vakaruose yra at
siekta didesnė vienybė ūkio, 
politikos ir saugumo srityse.

Europinis Sąjūdis nusistatė 
apimti ir kraštus, esančius ana 
pus geležinės uždangos ir to 
išvadoj susidarė tautinės tary
bos Albanijos, Bulgarijos, 
Vengrijos, Estijos, Latvijos, 
Lietuvos, Lenkijos, Rumuni
jos, Čekoslovakijos ir Pietų 
Slavijos. Nuo tada šie kraštai 
turi savo delegatus visose Eu
ropinio Sąjūdžio Įstaigose ir pa 
i engimuose. Kadangi Sovietų

pavergtos Europos dalies pade 1. Europa tegali išsilaikyti, 
Lis ir problemos yra skirtingos pasiremdama moraliais ir po- 
nuo laisvosios Europos kraštų, iltiniais principais, kurie suda- 
tai šioms specifinėms proble
moms studijuoti 1949 metais 
prie Europinio Sąjūdžio buvo 
sudaryta Centro ir Rytų Eu
ropos Komisija. Komisijos 
prezidentas yra M. Harold 
Macmillian, jo pav. ir gen. 
sekr. yra H. Beddington Bah 
rens. 
tų 
Paryžiuje dr. S. Bačkis. 
masis Komisijos uždavinys 
vo paruošti deklaraciją 

apie Rytų Europos 
politinius pagrindus, 

tarp kurių pažymėtini:

Į komisijos sudėtį be ki- 
ieina ir Lietuvos atstovas 

Pir- 
i bu

ro jos civilizacijos pagrindą.
2. Europos tautos galės pa

silaikyti savo tradicijas ir vals
tybės santvarką, Europinės 
Unijos ribose, kuri patikrins 
žmogaus teises;

3. Europinė Unija garan
tuos individualę ir draugijų 
laisvę. Ji garantuos teisingu
mą ir socialinį saugumą;

4. Ūkinis Rytų Europos ap- 
sijungimas, suvienydamas šių 
kraštų rinkas, padidins visų Eu 
ropos kraštų gerovę.

5. Nepriklausoma ūkininkija

Praėjusi savaitė tarptautinė
je politikoje nieko ypatinga ne
davė. Tiesa, DB premjeras 
Churchillis užbaigė savo misiją 
Amerikoje, kuria rūpinosi ap
jungti vienam tikslui — atsi
spirti sovietinei agresijai. JAV 
kongresui pasakytoje kalboje,

CHURCHILLIS PAREIŠKĖ, 
KAD SUVIENYTI VAKA
RAI SUGEBĖS ATREMTI

SOVIETŲ AGRESIJA.

Konferencija
VAŠINGTONE 

PROF. J. KAMINSKAS 
ATVYKS KANADON.

Sausio 14—16 d. Vašingto
ne įvyko ALTo konferencija, 
Kuri buvo Lietuvos Pasiuntiny 
oėje. Konferencijoje be ALT 
atstovų — Šimuičo, Grigaičio 
ir Vaidylos, dalyvavo min. P. 
Žadeikis ir PLG atstovai — 
p. Sidzikauskas ir p. Vaitiekū
nas.

ALT turi paremti akciją 
prieš Genocidą, nes kitos tau
tos irgi juda. Taigi norima 
kalbėti vist; 12 milonų tų tau
tui žmonių, gyvenančių Ameri
koj, kurių Tėvynės yra paverg
tos. Konefrencija pasiuntė pa
dėką 115 respublikonų senato
riams, padariusiems akciją Sta
te Departm., kad Amerikos De 
legacija paremtų genocido klau 
simą JTO Paryžiuje.

yra vienas iš tautinės ir asme
ninės laisvės pagrindų. Vienas 
iš pirmųjų atstatymo uždavi
nių bus suteikti ūkininkijai nuo 
savybės teisę ir palankumą jos 
kooperatiniams junginiams, 
įgalinant ją naudotis paskuti
niais žemės ūkio mechanizaci
jos pasiekimais.

6. Vidurio ir Rytų Europos 
tremtiniai neturi būti traktuo
jami kaip svetimšaliai, bet kaip apie mūsų reikalus, visokiomis 
europiečiai. Tremtinu proble
mos svarstytinos skubiai ir su 
oideliu palankumu Vakarų ga
lybių, nes tremtiniai ateityje 
bus Vakarų demokratijos am
basadoriais savo kraštuose.

Jūsų kor.

PASAULIO POLITIKOS NAUJIENOS
ĮVYKIŲ APŽVALGA

Iranas santykius su DB ašt
rina, nes išmeta visus jos kon
sulatus, o su Egiptu taip pat 
nesusitariama. Jau buvo keli

SAVAITINĖ POLITINIŲ
tų į Indokiniją ir čia parodytų 
savo veiksmingumą.
BLOGIAU YRA IRANO IR 

EGIPTO NESANTAIKŲ 
SRITYSE.

ginklus.
Lenkijos šešmečio plane ne

paprastai aukštos sumos atiten 
Tiranijos pavojus yra didės- ka sunkiajai pramonei. Visos ka 

nis, negu buvo nacių. Todėl rei 
kia saugoti atominę paslaptį, 
nes turi būti pasiruošta priešas 
sutriuškinti. Tam tikslui jis 
lankėsi ir JAV ir Kanadoje, su 
kurių vyriausybėmis rado bend 
rą kalbą.

Kitose pasaulinės politikos 
srityse negalima konstatuoti 
nieko gera. Tęsiasi tas pat try 
pimas susikibime su Rusija ir 
jos satelitais. Todėl
JTO PILNATYJE PARYŽIŲ 
JE VYKSTA TAS PAT, KAS 

VYKSTA IR KORĖJOJE.
Susitarimo nėra ir jis nenu

matomas. Korėjos komunistai 
atmetė visus kompromisinius 
pietiečių pasiūlymus. Jie reika 
lauja teisės statyti prie fronto 
aerodromus; reikalauja jėga 
grąžinti visus karo belaisvius, 
kurie jau yra prašę juos palikti gaminti sunkiąjai artilerijai ir 
negrąžinus; reikalauja atsi- prieštankines granatas. Oderio 
traukti iki 38 paralelės. įmones „Zastal“ Griunberg‘e 

Paryžiuje sovietai reikalauja jau du metai, kaip gamina ru- 
maždaug to pat, todėl nesuta
riama.

INDOKINIJOJE PAGYVĖJO 
VEIKSMAI PRIEŠ KOMU 
NISTINIUS PERVERSMI

NINKUS.
Jie smarkiai mušasi ir, atrodo, 
ous netrukus likviduoti, atkir
tus nuo Kinijos, iš kurios gau
na ginklus ir karinį tiekimą.

ORO PAŠTU ŽINIOS IŠ BERLYNO 1
Lenkijos pramonė kala rusams bai. Ten dygsta pačios didžiau 

sios tiekimo bazės su amuni
cijos, degalų sandėliai ir pože
miniais bunkeriais. Rusams 
vadovaujant, prie statybos dar ( 
bu dirba ir lenkų darbininkai. 
Lygiai lenkų darbininkai sta
to ištisą eilę aerodromų ru- i 
sams V. Lenkijoj.

Didžiausią aerodromą nori 
baigti Sprottau‘e, Žem. Sile
zijoj, 1952 m. pavasarį. Aero
dromas tarnausiąs sprausmi- 
niams lėktuvams. Kiti aero
dromai išbarstyti dešiniajame 
Oderio krante, nuo Liegnitz’o 
iki Stettin’o. Jie naudojami mo 
torais varomų rusų bombone
šių ir naikintuvų.

Plečia „jūros policiją“.
Kovos grupė prieš nežmo- 

giškumą Berlyne praneša, kad 
šiais metais rusų zona „jūros 
policijos“ skaičių padidina iki 
19.000. „Policijos” tarnybai 
šiemet statomas 31 laivas. Be 
šių jau statomas priešlėktuvi
nės apsaugos kreiseris „Nebau 
13“, 4'00 to, ginkluotas įvairaus 
kalibro pabūklais. Toliau sta
tomas 2000 to žvalgybos lai
vas „Dorch“,, 1200 to vilkikas 
„Wismar“, sargybos laivas 
„John Kriuger“, minuotojai 
„Furstemberg ‘ ir „Prenzlau".

„Jūros policijai“ vadovauja 
viceadrpirolas Ferner, jį pava
duoja kontradmirolas Schef
fler. Tikrasis vokiškojo laivy
no vadas yra rusų laivyno ka
pitonas Bonderiov.

— Gen. Clark atsisakė vykti 
1 Vatikaną JAV atstovu.

rinės svarbos įmonės yra tiesio
ginėj rusų kontrolėj. Kiekvie
name karo pramonei dirbančia
me fabrike sėdi rusų kontrolie
rius, kuris visas instrukcijas 
gauna iš atatinkamo štabo 
Liegnitz'e, Aukšt. Silezijoj.

Svarbiausieji rūstins dirban
tieji fabrikai koncentruojasi 
Aukšt. ir Žem. Silezijoj. Nepa
prastos privilegijos atitenka me 
alo fabrikams Griunberg’e, 

nuo 1948 m. dirbantiems vien 
„sovietams“. Ten pradžioj ga
mino plienines plokštes bunke
rių statybai ir visas išveždavo į 
Rusiją. Dirba 3.000 darbinin
kų.

Vėliau pradėjo gaminti 7 m 
ilgio ir 1 m skersmens plieni
nius vamzdžius. 80.000 paga
minus, minėti fabrikai ir meta
lo liejyklos Neusalz'e greibėsi

sų geležinkeliams pritaikintus, 
trupių transportams skiriamus, 
vagonus. Iki 1951 m. pabai
gos pagaminta 5.000 vagonų. 
Rusams vagonus gamina ir PA 
1'AWG Breslau’e bei Stalino 
vardo įmonės Poznanėj.

Karinių bazių statyba.
Prieš kelius mėnesius Hare- 

k’o apylinkėj, netoli Prezmysl' 
io, Rusijos pasieny, pradėti ka 
rinių bazių platūs statybos dar

Ta pačia proga ALT egzeku 
tyva State Departamente pla
čiai išsikalbėjo Lietuvos bylos 
teikalais ir įteikė memorandu
mą pasekr. p. Webb.

Konferencijoj buvo susitar
ta ir dėl įsteigimo bendro infor 
macijos centro New Yorke. Ju 
uždavinys būtų rinkti visokią 
medžiagą, liečiančią Lietuvą, 
ruošti informacinę literatūrą

susidūrimai. Paskutinę savaitę . 
Ismailijoje buvo net stiprių ko
vų. Tai padėtis, kuri temdo ge 
ius santykius šioje srityje.

Lietuviams įdomesni yra sau 
šio 14—23 dienų
REIŠKINIAI VAŠINGTONE 
IR LONDONE, KURIE TIE 

SIOGIAI LIEČIA MUS.
Vašingtone padaryti žygiai 

(žiūrėk atskiras koresponden
cijas iš Vašingtono ir iš New 
Yorko), kurie pastūmi mūsų 
reikalus pirmyn, o Londone 
bus tie reikalai dar stipriau ryš 
kmiami ir keliami vešumion, 
.aptarus ir priemones jiems gy
vendinti. Europos Laisvės Są 
jūdžio konferencijoje, kurioje 
dalyvauja 9 Europos tautos, 
Lietuvą atstovavo min. Balutis, 
dr. Bačkis, Balickas, Bajori- 
nas, Brakas, Sidzikauskas.

I ŽVIRBLIUS IŠ PATRAN 
KŲ NEŠAUDO.

Taip pasisakoma dėl Ruzvel- 
tienės pasisakymų. Mes ją ge
rai žinome iš jos lankymosi 
Voketijoje tremtinių stovyklo
se. Wiesbadene ji lietuviams 
patarė grįžti į sovietinę vergi
ją, nes, girdi, „rusai geri žmo
nės“... Jai tada buvo atsakyta, 
kad „ir Ruzveltienė gera po
nia, bet neišmano, ką kalba“.

Jai galima parašyti „meilės" 
laiškų, bet „iš patrankų į žvirb 
liūs neapsimoka šaudyti“, nes 
ne Ruzveltienė lemia Amerikos 
nusistatymą.

BENDRAI SAKANT, GALU 
TINAI PASAULIS ĮSITIKI 
NA, KAD SU SOVIETAIS 

SUSITARTI NEĮMANOMA, 
todėl vis atviriau pradedama 
vertinti tarptautinė padėtis, 
kuri yra reikalinga realaus pri- 

i ėjimo. Tam Amerikoje lankėsi
Churchillis. Kitos išeities nėra.

kai bo mis.
ALT artinasi vajus Lietu

vos Laisvinimo reikalams. Jo 
pasisekimas gali priklausyti ir 
nuo mūsų vadovaujančiųjų 
veiksnių santykių. Todėl ir 
santykių klausimas tarp Vliko 
ii diplomate! plačiai paliestas.

Konstatuotas gražus faktas, 
kad tarp ALT ir PLG ir mūsų 
atstovo Vašingtone eina nuola
tinis gražus ir pilnas pasitikė
jimo bendradarbiavimas visose 
srityse.

Pobūvis pas min. Pov. Žadeikj.
Vašingtone, D. C., 3 dienas 

išbuvę ALT-bos nariai, aplan
kę svarbias vietos įstaigas, pa
darę žygių pas Valstybės dep. 
pasekretorį p. J. Webb, sausio 
15 d. vakarą buvo pakviesti 
min. P. Žadeikio pobūvio.

Pobūvyje dalyawo prof. Ka 
minskas, red. dr. P. Grigaitis, 
ve. Sidzikauskas, prof. Vacį. 
Biržiška (gyvenąs dabar Va
šingtone), prof. VI. Stanka, 
red. Šimutis, red. Myk. Vaidy 
ia, p-lė Kižytė, prof. dr. D. 
Krivickas (tik ką persikėlęs iš 
Chicagos ir pradėjęs dirbti 
Kongreso Bibliotekoj), J. Ra
jeckas, St. Žadeikis, genocido 
autorius prof. R. Lemkin, B. 
Parmskas.

Jaukioj nuotaikoj gražiai vai 
šinami, svečiai kalbėjosi bend
rais lietuviij reikalais.

Sužinota, kad prof. Kamins 
kas prieš grįždamas Europon, 
dar aplankys Kanados lietu
vius.

Ve. Sidzikauskas „Free Eu- 
; ropoję“ reikalais išskrido į Eu-
• ropą. Aplankys Angliją, Pran
• cūziją (Paryžių, Strasbourgą), 

Vokietiją.
Gražioj nuotaikoj pobūvis 

užsitęsė iki vidunakčio.
Naujų Metų sutikimo proga, 
dviem automobiliais Vašing
tone gyveną lietuviai padarė 
ekskursiją į Baltimorę ir para
pijos pilnoj salėj, sutiko Nau
jus Metus. Vašingtoniečiai bu 
vo šiltai sutikti, atvykusiam 
kartu prof. Vaclovui Biržiškai 
buvo sukeltos ovacijos.

Vašingtono Lietuvių 
Draugija

sausio 27 d. daro tradicinius 
lietuviškus pietus su lietuviš- 
Komis dešromis. Kor.
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OPIAUSIU REIKALU
Nesunku atspėti, kad opiau- 

sis šių dienų reikalas yra darbo 
klausimas.

Kanadoje dabartiniu metu 
reiškiasi nedarbas ir tai gana 
stipria forma. Dėl to kai ku
rios lietuvių kolonijos net ap
tuštėjo, nes žmonės persikėlė 
į kitas vietas darbo jieškoti 
(Vancouveris).

Nedarbas ypač yra opus nau 
jai atvykusiems, kurių šiemet 
kaip tiktai įvažiavo daug, dau
giau negu kitais metais. Šiemet 
Kanada įsileido per pusantro 
šimto tūkstančių naujų ateivių, 
Kuriems reikia čia įsikurti. Dar 
bas gi yra vienintelis prasikūri- 
mo šaltinis.

Tiesa, Kanada tiek naujų 
imigrantų priėmė ne šiaip sau. 
Ji gerai apskančiavo, kad šis ne 
paprastų galimybių, neišnaudo 
tų žemės plotų, dar neištirtų 
gausingų jos žemės turtų kraš
tas yra pajėgus priimti nepaly
ginamai daugiau žmonių. De
ja naujųjų ateivių įkurdinimo 
organizacija yra labai dar silp
na. Naujai atvykę žmonės pa- 
iys turi susirasti darbą ir kitas 
□ąlygas. Tam tikslui nėra spe
cialios organizacijos. Dėl to 
naujai atvykusieji, patekę į ne 
darbo pasireiškimo laikotarpį, 
susiduria su tūlais sunkumais, 
ypač — jeigu neturi jokių san
taupų.

Tokių,į įmedžiaginius sunku
mus patekusių, yra ir mūsų tau 
trečių. Ypač sunki padėtis yra 
gausesnių šeimų, jeigu jos ne
susiranda darbo. Kaikuriose 
vietovėse, kaip pav. Hamilto
nas, kelios šeimos buvo labai 
sunkioje padėty. Gerai padarė 
vietos organizacijos, kad joms 
padėjo. Montrealy vietiniai įta
kingi anglai ėmėsi iniciatyvos 
sudaryti organizaciją, kuri pa
siryžusi rūpintis naujais atei
viais visapusiškai: apgyvendin 
ii juos, parūpinti jiems apran
gos ir, kas svarbiausia, aprū
pinti juos darbu. Į šią organi
zaciją įtraukiama visos tauty
bes, kad tuo būdu būtų apimti 
visų tautybių naujieji ateiviai.

Ši labai gera iniciatyva rem
tina visais atžvilgiais. Tačiau, 
šalia to, mes, lietuviai, turėtu
me susirūpinti savo tautiečių
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Pažinkime Kanada
SITETUS BAIGUSIEMS

Mr. Rotheringham pareiškė, 
kad tas tonažas bus pagamin
tas Ontarijoje, Newfoundlan- 
de ir Quebec‘e, kur dabar jau 
rūdų gamyba vyksta arba yra 
išsivystymo stadijoje.

„Dar prieš 1960 m. geležis 
turėtų būti šio krašto didžiau
sias ekesporto pajamų šalti
nis,“ — jis pasakė.

PLANUOJAMAS DUJŲ 
TIEKIMAS IŠ ALBERTOS

Yra sudarytas planas vamz
džių linijai, kuri atsieitų 250 cijų, draudimo paskolų ir nekil 
milionų dol. ir kuri atvestų na
tūralių dujų iš Albertos į ry
tus, iki Montrealio. Albertos 
provincijos vyriausybė turi da
bar nuspręsti, ar ji turės užtek 
tinai dujų savo provincijai ir 
ar jai dar liks.
dimas bus paskelbtas kovo m.
15 dieną.

Jeigu Alberta turės užtekti- 
iiai dujų ir likusiom provinci
jom, tai Ottawos „Board of 
Transport Commissioners“ iš- bės draudime, būtų gal išleisti 
Klausys tas kompanijas, kurios vartotojų prekių įsigijimui, 
nori įvykdyti tą projektą. Kom Tuo tarpu didelė dalis šių pini 
panijos būtų išklausytos balan gų yra dabar kompanijų pa- 
džio mėnesio pradžioje. vartoti finansavimui namų,

Trans-Canada Pipeline kom- mokyklų, fabrikų ir kitų pro- 
panija, kuri yra Jungtinių jektų statybai, kuri reikalinga 
Valstyvių Delhi dorporacijos mūsų krašto augimui.

gelbėjimu ir parėmimu.
Ligšiol lieka nenuginčytas 

faktas, kad efektingiausią pa
rama yra vis dėlto teikiamoji 
pačių tautiečių. Tuo reikalu 
yra gyvas reikalas pasisakyti.

Šūkis — „Vienybėje - galy
bė!“ — pasilieka galioje visur 
ir visada. Ir mes juo daugiau 
šia galime padėti savo tautie
čiams tiktai laikydamiesi vie
nybės ir tvirto susipratimo, kad 
artimui reikia padėti. Kur ki
taip negalima, padėkime gyvu 
pinigu, geriausia jį telkdami 
per mūsų organizacijas.

Bet pats svarbiausias reika
las — darbas. Naujai atvyku
siems padėkime susirasti dar
bo. Kas gauna čia darbo — 
gauna viską. Jis jau aprūpin
tas. Bet darbo susirasti tada 
bus lengviausia, jeigu mes vi
si, kaip broliai, tautiečiams pa- 
jieškosime darbo. Žinoma, ge
riausia būtų, jeigu tam reikalui 
veiktų speciali organizacija ar
ba darbo įstaiga. Bet, esamo
mis sąlygomis, tai yra labai sun 
kus uždavinys. Todėl tenka pa 
sinaudoti esmomis organizaci
jomis, ir ypač — spauda. Ir 
„Nepriklausoma Lietuva“ mie 
lai šiam reikalui patarnaus.

Šiuo reikalu tenka kreiptis į 
dirbančius tautiečius ir prašyti 
visur juos, kas kur kokį darbą 
žino, apie tai pranešti redakci
jai, o redakcija, tai skelbdama, 
tai nurodydama atskiriems dar 
bo reikalingiems asmenims, 
mielai patarpininkaus ir patar
naus.

Tautiečiai, kurioje Kanados 
vietoje bebūtų, kokiame mieste 
begyvntų, yra maloniai prašomi 
rašyti apie atsirandančius dar
bus ir, kiek galima, nurodyti 
sąlygas ir galimybes jį gauti.

Šiuo sunkesniu naujiesiems 
ateiviams metu, „NL“ labai bus 
patenkinta, kad mes visi, glau
džiai sugyvendami ir atjausda- 
mi savo tautiečių padėtį, vieni 
kitiems padėsime. Kiekvienu 
metu ir kiekvienoje vietoje at
siminkime, kad yra tautiečių, 
kurie yra patekę į didelius sun
kumus ir yra reikalingi skubios 
paramos. Darbo suteikimas 
jiems tuos sunkumus tuč tuo
jau pašalins. Visi bičiuliškon 
talkon! J. Kardelis.
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Ką PASAKOJA Karo be 
LAISVIAI APIE LIETU 

VIUS SIBIRE
Neseniai teko sueiti buv. ka

ro belaisvį vokietį P. B., kuris 
suteikė žinių apie lietuvių trem 
tinių gyvenimą Rusijos gilumo 
je ir Sibire. ‘ Pasakotojas beva
žiuodamas transporte susipaži
no su pirmaisiais lietuviais. Jų 
buvo keletas vagonų, kuriais 
200 vyrų ir moterų buvo gabe
nami iš Vilniaus kalėjimo. Ke 
lionės metu jis išsikalbėjo su 
vienu Lietuvos universiteto pro 
fesorium, kuris kartu su žmona 
buvo už akių nuteisti 25 me
tais kalėjimo — esą „už pavo
jingą agitaciją", susirašinėji
mą su savo broEu Amerikoj.Be 
lo profesoriaus, jam dar teko 
kalbėtis su vienu ūkininku, ku
ns kartu su žmona ir dukra 
buvo Lietuvoje suimtas ir tre
miamas. Ūkininkas mokėjo 
šiek tiek vokiškai; jis buvo su
imtas dėl to, kad sūnus vokie
čiams užimant Lietuvą 1941 m., 
buvo įskųstas partizanu.

Kai transportas pasiekė Ka
zanę, tremiamieji buvo išlaipin 
<.i, suskirstyti grupėmis ir vė
liau išgabenti įvairiomis kryp
timis, Bet kol suskirstė, tai 
truko keletą dienų, ir tremti
niai turėjo laukti celėse. Pasa
kotojas buvo uždarytas į vieną 
celę, kurioje rado šešis jaunus 
vyrukus lietuvius, 17—20 me
lų amžiaus iš Vilniaus krašto. 
Jie buvo atgabenti jau prieš tai 
atėjusiu transportu. Visi buvo 
sugauti miške rusų milicijos. 
Mat, jiems reikėjo stoti į rusų 
kariuomenę, bet jie nestojo ir 
pasislėpė, o paskui už tai buvo 
nubausti nuo 10 ilįi 15 m. s. 
d. kalėjimu. Po kelių dienų Ka 
zanėj buvo sudarytas naujas 700 m. nuo barakų vyrams. Vy

žinios iš Letuvos
transportas ir išsiųstas į Kara- rams užeiti į moterų barakus 
gandą.

Minimosios stovyklos vy
riausioji valdžia yra sukoncent 
luotą Dolinkos mieste. Be to, 
dar yra keturi paskirstymo 
punktai: Karabas, Šarik, Kieze 
tau, Košcukabari. Kiekvienas 
paskirstymo punktas sudarytas 
iš daueglio darbo taškų. Tokį 
darbo tašką vėl savo ruožu su- 
uaro keliasdešimt barakų, ir jis atsiranda ir naujagimių. Tokios 
turi apie 200 žmonių. Prižiurę- motinos gauna papildomo mais 
tojai ir sargai skiriami iš tų 
pačių tremtniių, bet tik iš kri 
minalinių nusikaltėlių. Esti at 
sitikimų, kad prižiūrėtojai ne 
vieną net visai užmuša ir per 
lytinį patikrinimą praneša sa
vo viršininkui, kad tiek ir tiek 
„nusikaltėlių likviduoti“.

Barakai yra mediniai. Bal
dų — jokių. Antklodžių, kū
nų kiekvienas tremtinys gauna 
po dvi, nėra niekas amžiais plo 
vęs, jos visos dvokia.

Maisto dirbantieji į dieną 
gauna tris kartus po litrą sriu
bos ir 400 gr. duonos. Sriuba 
— tai tik karštas vanduo su ke 
liais kopūsto lapais ar runke
liais. Bulvių ar mėsos niekuo
met neteko matyti. Ligoniai 
ir seni, kurie jau nebegali dirb 
ti, gauna 300 gr. duonos ir tą 
patį kiekį sriubos. Kadangi to 
maisto yra labai maža, tai už 
viską turi nukentėti avys, nes 
jos šeriamos taip pat avižomis 
ir miežiais. Pasakotojas gyve
no viename barake su vienu ku 
nigu iš Lietuvos. Kunigas bu
vo 59 m. amžiaus ir turėjo at
likti tą pačią darbo prievolę, 
Kaip ir visi kiti.

Moterys apgyvendintos už

griežtai uždrausta. Vis dėlto 
atsiranda tokių, kurie naktį ten 
nuvyksta. Moterys ypatingo ai 
kio nekenčia, nes vyrai joms nu 
neša ir atiduoda paskutinį sa
vo duonos davinį, o patys 
skriaudžia avis. Dėl gabalėlio 
duonos prostitucija yra labai 
paplitusi, ten pinigus atstoja 
duona. Savaime suprantama,

to, būtent, — vieną ketvirtį lit 
ro pieno ir 100 gr duonos. Kai 
vaikas sulaukia vienerių metų 
amžiaus, tai nuo motinos atima
mas ir išvežamas.

Pasakotojas teigia, kad 1947 
m. spalio mėnesį į Karabasą at 
vežė vieną transportą iš 3000 
pabaltiečių: lietuvių, latvių ir 
estų. Jie buvo visiškai nuo ki
tų izoliuoti. Kiekvienas iš jų 
turėjo ant krūtinės po numerį. 
Vieni sakė, kad tai yra buvę 
partizanai, kiti — kad tarnavę 
vokiečių kariuomenėj. Jie bu
vo išvežti į geležies rūdos ka
byklas. Vienas lietuvis trem
tinys dirbęs Karabase paskirs
tymo punkte, suskaičiavo, kad 
per 9 mėn. tik per Karabasą 
perėjo 2000 liet-ių, o jeigu prie 
to skaičiaus dar pridėsime ki
tus. tris paskirstymo punktus, 
tai jis padidės ketveriopai.

NAUJAUSIOS ŽINIOS IŠ 
PAVERGTOS TĖVYNĖS.
Pasiekusieji Vakarus lietu

viai ir vokiečiai pasakoja, ko
munistų banditai žmones plėšia 
ir paskui kaltę verčia lietu
viams partizanams. Bet ne kar 
tą tie jų darbai vis tiek išeina 
į aikštę.
. . Šiuo metu Lietuvoje dau
giausia sėdi kalėjimuose kol- 
chozininkų ir paprastų darbi
ninkų. Nieko nepadarysi, 
žmogus yra priverstas vogti, 
nes reikia kaip nors prasimai
tinti. Tuo tarpu sovietiniai 
teismai už vištai galvos nusuki 
mą pila po 15—20 metų.

„Bezprizorninkų“ buvo at
vykusių net iš Rusijos, ypač 
daug 7 m. vaikų traukė su tar- 
bomis iš Velikije Lūki, o kiti 
pasiekdavo Lietuvą net iš Le
ningrado. Jie mokomi amato 
vad. „bezprizorninkų namuo
se“, vėliau dauguma jų buvo 
sufvežti į amatų mokyklas.

Daugiavaikės motinos meda
liui gauti turi turėti nemažiau 
14 vaikų. Tada — galės trau
kiniu, gavę reikalingą pažymė
jimą, važiuoti nemokamai net 
į Vladivostoką.

Lietuvoje vestuvių esti, tik 
su vestuviniais pokyliais, kaip 
kad seniau Lietuvoje, jau daug 
sunkiau. Pagaliau, ir žmonių 
į jas tiek nebesuvažiuoja, nes 
tie tuoj čiumpami: kaip ir iš 
kur atvažiavai?

1925 m. Sausio 15 d
Sausio 15 d. — tai visiems 

lietuviams brangi diena, bet 
Klaipėdos krašto gyventojams 
ji ypatingai reikšminga. Buvo 
įvykdyta patriotų lietuvių tas, 
kas buvo Versalio sutarty nu
matyta, — suvienijimas Klai
pėdos krašto su Lietuvos vals
tybe.

Nors politikieriai-sukčiai bu
vo numatę „Freistatą“ nuo
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skyrius, jau paruošė planus ši 
tai linijai, kuri būtų tiesiama 
nuo Edmonton per Saskatoon, 
Winnipeg ir Šiaurės Ontariją 
iki Toronto ir Montrealio. Re
gina būtų aprūpinta šalutine Ii 
nija iš Saskatoon, taipogi ir 
miesteliai Šiauirnėje Ontarijo- 
je būtų aprūpinti tiesiogėm ar
ba šalutinėm linijom. London 
ir Chatham bus aprūpinti iš To 
lonto esamom linijom, kurios 
dabar aprūpina London - Wind 
šorio sritį.

Spėjama, kad dujų kainos 
bus labai žemos, maždaug treč 
dalis arba pusė dabartinės kai
nos. Namų apšildymas būtų 
daug pigesnis dujomis negu 
anglim arba aliejum. Alber
tos dujų resursai išjudintų gal 
ir plieno gamybą Fort Ąillia- 
me ir Port Arthure.

KANADIEČIAI DIDŽIAUSI 
GYVYBĖS DRAUDIMO

RĖMĖJAI
Kanadiečiai yra vieni iš di

džiausių gyvybės draudimo rė 
mėjai pasaulyje. Kanados di
džiosios 30 draudimo kompani 
jos padidino per paskutinius 
metus savo aktyvą 390.000.000 
dol. Draudimo valdininkai sa
ko, kad draudimo biznis yra 
labai pakilęs ir spėlioja, kad 
1960 metais aktyvas sieks 7. 
600.000.000 dol.

Hamiltono bankininkas kaip 
tik prieš šimtmetį įsteigė pirmą 
ją Kanados draudimo kompani 
ją. To bankininko vardas buvo 
Hugh Baker ir jo kompanija 
vadinosi „The Canadian Life“. 
Nuo to laiko draudimo veiki
mas labai plėtėsi. Depresijos 
metu, nuo 1929 iki 1939, apsi
draudimo aktyvas padvigubėjo 
ir nuo 1939 metų aktyvas pa
didėjo 80 proc. Vidutiniškame 
gyvybės draudimo aktyve rasi 
me Kanados vyriausybės lakš
tų, užstatų, įkaitų vertybės, ak-

MAŽIAU DARBO UNIVER
Kanados Darbo Departa

mentas mano, kad šiais metais 
nebus toks didelis universitetus 
baigusių pareikalavimas bizny 
je ir industrijoje, kaip tai buvo 
per paskutinius trejus metus.

Departamentas išsiuntė laiš
kus industrijos ir prekybos 
kompanijom užklausdamas, ko 
kie jų pareikalavimai. Pirmie
ji atsakymai rodo, kad turima 
darbo 170 mechnikos inžinie
riams, 94 elektros, 25 ka
syklų ir 75 civil, inžinieriams. 
Turima tik 100 vietų humani
tarinius mokslus baigusiems. 
1952 metais maždaug 1.750 in 
žmerijos ir 4.600 humanitari
nio mokslo studentai gaus dip
lomus Kanados universitetuo
se. Kanados medicinos vado
vai sako, kad dar turimas gy
dytojų trūkumas ginkluotose 
pajėgose.
GELEŽIES RŪDŲ GAMYBA 

PADIDĖS
Steep Rock Iron Mines Ltd. 

direktorius M. S. Rothering- 
ham pranašavo, kad Kanada 
per ateinančius 10 ar 15 metų 
pagamins kasmet nuo 30 iki 
40 milionų tonų aukštos ko
kybės geležies rūdos.

Savo metinėje apžvalgoje

nojamo turto.
Kanados gyvybės draudimo 

kompanijos veikia visame pa
saulyje. „The Sun Life Assu
rance Co.“ pavyzdžiui yra ne 
tik Kanados didžiausia ir pa- 

Šitas apsispren šaulio ketvirta savo didumo, bet 
ji daro didžiausią tarptautinį 
biznį pasaulyje.

Investacija gyvybės draudi
me padeda stabdyti infliaciją. 
Pinigai, kurie investuoti gyvy-
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Kanadiškos šeimos investa
vo gyvybės draudime 17.000. 
000.000 dol., vidurkis 
1.215 dol. kiekvienam 
Kiekvienai moteriai 
nam vaikui šitame

PLANAS REMTI 
NEDARBINGUS

Kanadoje norima lavinti ir 
reabilituoti dalinai nedarbingus 
piliečius. Parengiamieji darbai 
tam planui vykdyti yra jau pa 
daryti. Šitos problemos tyri
nėjimui yra sudarytas Valsty
binis Patariamasis Komitetas, 
susidedantis iš 35 narių.

Šitame komitete yra Federa
linės ir Provincijų vyriausybių 
atstovai, sveiaktos ir labdary
bės organizacijų atstovai, dar
bo sąjungos, medikai, darbda
viai ir universitetai.

Komiteto sudarymas yra iš
dava pirmos konferencijos „Na 
tional Conference on Rehabili
tation of the Physically Handi 
iapped“, kuri vyko pereitais 
metais vasario mėn. Toronte.

Federalinis Darbo MHinist- 
ras Milton F. Gregg, paskelbda 
mas komiteto sudarymą, paaiš
kino, kad šito komiteto suda
rymas nereiškia įsimaišymą į 
savanoriškas organizacijas ar
ba , attatinkamas provincijali- 
nes.

Reabilitacijai reikalingi dau
gelių institucijų ir organizacijų 
darbai, net ir provincijos. Fe
deralinė vyriausybė turėtų tik 
padėti tarnybų, kurios djibar 
teikiamos nedarbingiems, sude 
nnime ir daugiau susidomėti ne 
darbingų gerbūviu.

Ministras konstatavo, kad 
Federalinė vyriausybė turėtų 
remti informacijų ir patyrimų 
pasikeitimą ir paraginti, kad 
jie kuo daugiausiai pasinaudo
tų bendruomenės įrengimais ir 
patarnavimais.

„Paskutinis tikslas yra“, tę
sė jis, „duoti visiems 100.000 
įimtai nedarbingųjų geriausią 
gydymą ir progą pasiekti tokį 
laipsnį, kuriame jie galėtų pa
lys užsidirbti pragyvenimą ir 
tuo prisidėtų prie krašto pro- 
duktyvinio pajėgumo.

„Tokia programa, kurioje 
įeina gydymas, atsigavimas, 
profesijos patarimas ir lavini
mas ir, gal būt, suradimas tin
kamos vietos industrijoje, yra 
per didelė vienam departamen
tui, arba vienai vyriausybei ar
ba vien savarankiškom organi
zacijom. Programa gali būti iš 
pildyta tik tada, kada visos or
ganizacijos, vyriausybės ir ats
kiri žmonės, kurie paliesti atski 
rose fazėse, bendradarbiaus“.

yra 
vyrui, 

ir kiekvie- 
krašte.
DALINAI

Ką A. Merkį jo pavaduotoju. 
Taip ir turėjo būti, viskas už 
Lietuvą.

Tuos laikus atsimenant, pra 
deda širdis iš džiaugsmo, dėl 
tokios tautos vienybės, smar
kiau plakti. Bet jeigu, šian
dien, po visų tų baisių pergy
venimų, Tėvynėj ir kitur, ma
tome, kad tos taip labai reika
lingos vienybės nėra, tai pasi-

Lenkijos malonės, bet jis būtų daro liūdna. Juk dar labai daug 
Klaipėdos krašto gyventojams sunkumų turėsime nugalėti ir 
ir Lietuvos labui nuostolingas, be lietuviško kraujo praliejimo 

Lietuvoj 1922-23 metais bu- neapsieis, kol galėsime grįžti 
vo pastebimi partiniai ginčai. “
Bet kada pasirodė pavojus, juk 
gali Klaipėdos kraštas patekti 
i netikro šeimininko rankas, ta
da sukruto visi lietuviai vienin 
gai, gelbėti Klaipėdos kraštą. 
Visi partiniai ginčai buvo už
miršti.

Santykiai, paimkime, tarp 
krikščionių demokratų ir tau
tininkų, buvo įtempti, bet kri
kščionių demokratų vyriausy
bė paskyrė A .Smetoną, tau
tininkų partijos lyderį, pirmuo 
ju Lietuvos vyriausybės aukš
čiausiu įgaliotiniu ir tautinin-

į laisvą Tėvynę. Dėlto turi 
Kiekvienas lietuvis, kur jis ir 
būtų, pašvęsti visas savo jė
gas Lietuvos išlaisvinimo dar- 
oui.

Tenka man dažnai kalbėtis 
su dr. Vydūnu. Jam tai ypa
tingai sunku pergyventi lietu
vių nepilnas vieningumas.

Širdingai sveikinu Jus ir vi
sus mūsų ten gyvenančius tau 
trečius.
Lietuvos 
aš tikrai

Jūsų

Prašau visus tikėti 
geresnę ateitį, kaip ir 
tikiu.

E.Simonaitis.

„Ir viskas“. 1
Bimba susižavėjęs sovieti

niais „stebuklais". Girdi, fab
rike daro pistonus mašinos: 
„Tik penki ar šeši mašinistai 
saugo ir prižiūri mašinas. Tik 
kai sugenda mašina, jie ją pa
taiso. Ir viskas!“

Bimba, apsimetęs durnium, 
pučia bolševikams dulkes į akis 
ir pats gėrisi: „Ir viskas!“...

O iš Amerikos sovietiniai in
žinieriai mokosi. Specialios de 
legacijos vyko iš Maskvos į 
Ameriką mokytis kvepalų da
lyti, namų perkeldinėti, tiltų 
statyti. Ko išmoko rusai, išmo
kino Amerika. Amerika ir tai- 
horinę-kon|vejerinę darbo sis
temą sugalvojo. O Bimba Ru
sijoje „atidengė Ameriką“.

Prie to Bimbos dulkių dūmi
mo į akis reikia jis paklausti: 
ar Rusijos darbininkai plieno 
fabrikuose turi bent akinius? 
Ar prie krosnių aukštuolių, ku
rios virina ketų, turi nedega
mą apsirengimą? Ar Rusijos 
darbininkas turi bent padorų 
darbininkų apsirengimą? Ar 
Rusijos darbininkas pakanka
mai pavalgęs? Štai tos pirmo
sios problemos, kurių sovietai 
nesugeba išspręsti. O čia dur
neliams Bimba dumia dulkes į 
akis.

tuvoje. Bet, kaip rašo korriu- 
nistinė JAV „Laisvė“, paspor- 
tai privalomi ne tiktai žmo
nėms, bet. . . susilaikykime 
nuo juoko. . . ir paminklams! 
Kiekvienas paminklas esą turė
siąs turėti. . . pasportą! . .

Ar gi ne juokdariai tie ko- 
, munistai?! . . .

Paklausimas komunistams.
Vyšinskis JTO tvirtino, kad 

jeigu vakarai leistų, tai visi 
; tremtiniai bėgte bėgtų iš vaka

rų į Rusiją ir kitus jos oku- 
! puotus kraštus.

Jūs gi, Andrulis, .Prūseika, 
Mizara ir kiti komunistai, ge
rai žinote, ar taip yra iš tikrų
jų. Kodėl Jūs tylite ir nepasa
kote, kad Vyšinskis sako ne
liesą?

Jūs, kaip Andrulis, Prūsei
ka, ir verčiami vykti į Rusiją, 
visais būdais priešinatės tep 
vykti, nes jūs gerai žinote, kald 
jūs ten pateksite į vargą, bė
das, bet labai galimas dalykas, 
jūs būsite ten likviduoti.

Kodėl jūs to nepasakote sa
vo skaitytojams?

Kas klausia — neklysta?
Korėjos komunistai reikalau

ja teisės, kad laike paliaubų jie 
turėtų teisę pasistatyti prie 
fronto aerodromų.

Logika sako: jeigu norima 
taikos, tai kam gi tie karo ae
rodromai? Ar tas reikalavimas 
savyje neslepia užmaskuoto no
ro, tuo metu, kai apstos karo 
veiksmai, pasistatyti n-jų karo

Štai, jums ir viskas.
„Paminklų. . .

pasportizacija“...
Rusijos be pasporto negali

ma įsivaizduoti. Rusas nieko 
neturi, bet pasportą būtinai tu
ri turėti! Jeigu jis nuogas, tai 
virvagaliu pasportą prisiriša aerodromų, kad nutraukus karo 
prie kojos. .. . paliaubas galima būtų būti ge-

Ši „klsiškoji“ rusų tvarka nau pasiruošusiems naujam ka- 
okupantų dabar įvesta ir Lie- r ui? Mandrapypkis.

Amerikoj.Be
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ŽEMĖS ŪKIS BOLŠEVIKU OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Turinys bus duotas šis:

1. Trumpa žemės valdymo a] 
žvalga Lietuvoje:

a) nuo senovės ligi 1918 m.
b) Žemės valdymas laisvoj i 

nepriklausomoj Lietuvoj,
c) Žemės reforma Lietuvoj, 

Kam žemės buvo duota, 
Buvusioji Lietuvos žemės 
ūkio pažanga, 
Kooperatyvų vaidmuo.

2. Žemės ūkis bolševikų 
okupuotoj Lietuvoj

a) Bolševikų propoganda,
b) Žemės nacionalizavimas,
c) Žemės išdalinimas.

3. Kolchozai Lietuvoj: 
a) Bendros pastabos,
o) kolektivizacijos proceso ei

ga,
c) Didžiųjų kolchozų organiza 

vimas,
d) Valstiečiai į kolchozus va

romi priverstinai,
e) kolchozų administravimas,
f) Kolchozų inventorius ir ga 

myba,
g) Atlyginimas už darbą kol

ūkiuose.
4. Išvados.

I. TRUMPA ŽEMĖS VAL 
DYMO APŽVALGA 

LIETUVOJ.
a) Nuo senovės ligi 1918 m.

Senovės Lietuvoje, lygiai, 
kaip ir kituose Europos kraš
tuose, žemė priklausė kuni
gaikščiams, bajorams ir bažny 
tinėms administracijoms.

Valstietis nuosavos žemės 
neturėjo. Jis dirbo kitiems, t. 
y. didiesiems žemvaldžiams, 
pats už savo darbą ne ką gau
damas. Bet jis gyveno atski
rai, valdė jam duotą žemės 
sklypą ir jį savo reikalams ap
dirbo atliekamu nuo baudžia
vos laiku.

16-jo šimtmečio antroje pu
sėje, Didysis Lietuvos Kuni
gaikštis Zigmantas Augustas 
pravedė, tuo metu beveik Eu
ropoj negirdėtą, žemės refor
mą. Kiekvienai valstiečio šei
mai buvo duotas aprėžtas že
mės plotas apie 50 acres (20 
ha). Valakas vadinamas. Ja
me valstietis galėjo pasistaty
dinti sau trobesius, turėti sa
vo gyvulius, ir atliekamu lai
ku, žemvaldžio laukus apdir
bęs, galėjo dirbti sau.

Drauge su valaku buvo įves 
ta tuo metu moderninė trilau
kė žemės dirbimo sistema.

1861-63 m. Rusijos caras 
Aleksandras antrasis panaikino 
baudžiavą ir valstiečiams, jų 
turimą ir valdomą žemę, ati
davė nuosavybėn už tam tik

rus išperkamuosius mokesčius. 
Kunigaikščių, bajorų ir kitų di 
džiūnų žemės nebuvo palies
tos. Jas dirbo jau samdomi 
valstiečiai kumečiais vadina
mi. Tatai tęsėsi ligi 1918 m. 
pabaigos.
b) Žemės valdymas laisvoj ir 

nepriklausomoj Lietuvoj.
Buvo keletas labai svarbių 

priežasčių, vertusių iš pirmų
jų atstatomos Lietuvos respub
likos dienų, peržiūrėti žemės 
valdymo reikalus.

1. Per 120 okupacijos metų, 
Rusijos valdžia Lietuvos že
mėse apgyvendino daug iš Ru 
sijos gilumos atgabentų rusų 
Kolonistų. Juos sodindavo į 
ukius, kurių savininkus lietu
vius ištremdavo į Sibirą, arba 
kurie dėl politinių persekioji
mų emigruodavo į kitus lais
vės kraštus. Atvežtuosius ru
sus dar kolonizuodavo nusigy
venusių didžiųjų žemininkų lau 
kuose. Lietuviams valstie
čiams šitos žemės neduodavo. 
Tatai buvo labai rimta priežas 
tis, kodėl lietuvių tauta taip 
neapkentė Rusijos okupacinės 
valdžios ir kodėl Lietuvoje bu 
vo gausu revoliucionierių prieš 
rusų carą.

2. Per I-jį Pasaulinį karą 
daug Lietuvos žmonių buvo 
mobilizuotų į rusų kariuome
nę, daug per prievartą buvo iš
varytų į Rusiją, nemaža ir pa
tys nuo fronto pasitraukė.

Pasibaigus karui, kai buvo 
atstatoma nepriklausoma Lie
tuvos valstybė, daug žemių bu
vo likusių be savininkų, o dar 
daugiau tebebuvo rankose vi
sai svetimo elemento. Be to, 
buvo nemaža didžialaukių tu
rėjusių net po keliolika dide
lių dvarų, kuriuose patys nie
kuomet negyveno ir jų nežiū
rėjo.

Tuo tarpu tikrieji šio kraš
to gyventojai Lietuvos valstie
čiai nemaža dalimi buvo visiš
kai bežemiai ar mažažemiai ir 
su savo gausiomis šeimomis gy 
veno visiškame varge ir skur
de. Vieni iš jų ir kiti buvo žem 
dirbiai. Bežemiai sudarė smul
kiųjų nuomininkų ir dvarų ku
mečių klasę, o mažažemiai ne
galėjo išgyventi iš savo mažų 
žemės sklypų. Lietuvos pra
monė buvo visai menka, o ka
ro metu ir toji pati tapo labai 
apgriauta. Todėl žemės ūkis 
buvo beveik vienintelis pragy
venimo šaltinis 90% Lietuvos 
gyventojų.

3. Stambiųjų žemininkų šei-

JUOZAS AUDĖNAS

mos pamažu išnykdavo arba 
jos rasdavo pragyvenimą Rusi
jos, Lenkijos ir kitų kraštų 
miestuose. Lietuvos valstiečių

\os teritorijos dalį.
Tuomet Laikinoji Lietuvos 

vyriausybė, kurios pryšaky sto 
vėjo kaip Ministeris Pirminin-

tuvoj, valstiečių tarpe, pritari
mo neberado.

ūkio dydis, atsižiūrint žemės 
rūšies ir kitų privalumų, buvo

Atgavus laisvę ir nepriklau
somybę, jokia Lietuvos Vyriau 
sybė nebūtų išsilaikiusi, kuri 
nebūtų supratusi savo valstie-

prieauglis buvo didelis. Jie sa- kas Valstiečių Liaudininkųlyde čių siekimų ir kovų ir jeigu ne- 
vo turėtuosius valakus buvo su ris Mykolas Sleževičius, krei- būtų žadėjusi pravesti teisin-
skirstę į ekturias ar į aštuonias 
dalis. Ir iš to sklypo nė vie
na šeima nebegalėjo pragyven
ti. Dalis prieauglio išemigruo 
davo į kitus kraštus, daugiau
sia į JAV. Tačiau vistiek Ūku
sieji netilpdavo savose valstie
čių žemėse. Tuo pačiu buvo 
atsiradę labai daug tikro vals
tiečių proletariato. Jam nebu
vo ko veikti ir kur pasidėti. Ir 
tik teisingas ir radikalus že
mės klausimo sutvarkymas bu 
vo tikroji išeitis. Tuo labjau, 
kad kraštas išsiilgęs laukė že
mės reformos ir buvo ne tik so 
cialiai pribrendęs, bet ir psi
chologiškai pasiruošęs. Beže- 
iiiių ir mažažemių valstiečių bu 
v o per ilgus metus vienintelė 
n didžiausioji svajonė, turėti 
nuosavą žemės ūkį, iš kurio be 
didelio vargo galėtų išgyventi 
su savo šeima.

4. 1918 m. vasario 16 d. lie
tuvių tauta per savo išrinktus 
atstovus, Lietuvos Tarybą, pa
skelbė pasauliui atstatanti lais
vą ir nepriklausomą, demokra
tiniais pagrindais tvarkomą sa
vo valstybę. Tuo metu Lietu
va dar nebuvo laisva nuo sve
timos kariuomenės ir susida- 
iiusių įvairių karinių grupių 
plėšimo tikslais. 1918 m. gale 
ir 1919 m. pradžioje, revoliuci 
nė Sovietų Rusijos Raudonoji 
armija veržėsi į vakarus ir jau 
buvo užėmusi didesnę Lietu-

pėsi į tautą šaukdamas karei
vius savanorius stoti ginti sa
vo kraštą, drauge pažadėjo, 
kad žemės, kurias Lietuvoje 
valdo svetimas elementas ir 
didžlaukiai bus išdalytos pir
moj eilėj kareiviams ir savano 
iiams, o vėliau bežemiams ir 
mažažemiams.

Šito kreipimosi efektas buvo 
labai didelis. Tuojau susirinko 
desėtkai tūkstančių savanorių 
vyrų ir menkais ginklais, bet 
stipria ir nepalaužiama dvasia, 
apgynė savo kraštą nuo tuo
metinių visų priešų.

Vakarų Alijantai su JAV 
priešakyje, pamatę Lietuvos 
sugebėjimus atstatyti ir išlai
kyti savo valstybę, atėjo su mo 
raline ir materialine pagalba. 
Lietuviai kareiviai savanoriai 
apgynė ne tik savo Tėvynę, 
net drauge užstojo kelią ne tik 
Raudonajai armijai, bet ir iš 
viso bolševizmui pereiti į to
limesni vakarų pasaulį.

Tie patys kovotojai, drauge 
su visa tauta laukė iš savo vals 
tybės socialinio teisingumo, 
ypač žemės valdymo srityje, 
ką jau vyriausybė, šaukdama 
savanorius, buvo pažadėjusi. 
Savanorių karo veiksmai ir vy- 
nausybės pažadas aprūpinti že 
me bežemius ir mažažemius, 
visiškai pakirto komunistinių 
idėjų šaknis ir jokia bolševikų 
importuojama propaganda Lie

CBC kalbėtojas, kuris mano, kad jam geriau būtų vaidinti
televizijoj.

gą žemės reformą. Žemės Re
forma Lietuvos liaudžiai buvo 
per daugelį metų lauktasis Me 
sijas, kuris atnešė kraštui tai
ką, pastate tvirtovę komunis
tinei įtakai, sudarė sąlygas ug 
dyti savajai tautinei kultūrai 
ir padėjo tvirtus pagrindus 
krašto ekonominei politikai, 
c) Žemės Reforma Lietuvoje.

1922 m. Lietuvos Steigiama 
sis Seimas išleido „Žemės Re
formos Įstatymą *. Šiuo įsta
tymų visos buvusios Rusijos 
valstybės žemės, į Lietuvą at
gabentų kolonistų žemės ir 
stambiųjų žemininkų žemės su 
miškais ir vandenimis buvo nu 
savintos Žemės Reformos rei
kalams. Žemes savininkams bu 
vo paliktos nenusavinamos nor 
mos apie 200 acre (80 ha), 
kiele vėliau toji norma buvo pa 
kelta iki 370 acres (150 ha).

Pagal šitą įstatymą, ligi 
1939 m. galo buvo paimta 1. 
860.000 acre (721.000 ha) že
mės. Kas sudarė 6,6 dalį t. y. 
apie 15% dirbamų žemių.

Kam buvo duota žemės.
Pagal minėtąjį Žemės Refor 

mos įstatymą žemės gavo: ka
riai-savanoriai, arba mobilizuo 
tieji arba jų šeimos jei jie bu
vo kare žuvę, bežemiai, kurie 
vertėsi žemės ūkiu; žemės ūkio 
darbininkai; mažažemiai, kurių 
žemės ribojasi su nusavintosio 
mis žemėmis, kad jiems būtų 
sudaryti tinkami vienai šeimai 
išgyventi ūkiai; kaimo amati
ninkai, kad greta savo amato 
turėtų sklypus bent daržovėms 
pasisodinti ir smulkiuosius gy 
vulius bei paukščius laikyti;

Jiems visiems žemė buvo ati 
duota nuosavybėn. Išskiriant 
karius - savanorius, visi kiti tu 
rėjo mokėti nedidelius išper
kamuosius mokesčius.

Sudarant naujus ūkius ar pa 
didinant mažažemių normas,

125—ir daugiau, 50 ir toliau 
Viso:

acres (ha).
2,5— 12 1-, 3

12 — 25 5—10
25 — 37 10—15
37 — 50 15—20
50 — 75 20—30
75 —125 30—50

numatyta nuo 21 acres (8 ha) 
iki 50 acres (20 ha).

Iš žemių gulėjusių arčiau 
miestų, buvo duodami sklypai 
darbininkams ir tarnautojams 
namams pasistatydinti. Iš viso 
žemės gavo:

Darbininkai ir tarnautojai
— 7918 Sklypų,

Amatininkai .....................
— 14227

aujakuriai ūkininkai ....
— 24520

Pridėta mažažemiams
— 26367

Tuo būdu buvo patenkintos 
73032 šeimos. Skaitant šeimą 
po penkis asmenis buvo paten
kinta 365.160 asmenų, kas tuo 
metu sudarė apie 18% visų Lie 
tuvos gyventojų. Nusavintų
jų žemių savininkams po 200 
acres (80 ha) buvo paliktos 
1488 normos.

Iš paimtųjų žemių dar bu
vo duodama mokykloms, baž
nyčioms ir žemės ūkio įstai
goms, žemės ūkio tarimo, že
mės ūkio švietimo ir kultūros 
reikalams.

Visi naujakuriai savo jėgo
mis ir šiek tiek valstybės pare 
miami, savo ūkiuose buvo gra
žiai įsikūrę ir susitvarkę, su
darydami stiprią ir savarankią 
ūkininkiją. Iš viso Lietuvoje 
valstiečiai sudarė 76% visų 
krašto gyventojų ir jie lėmė 
krašto politikai ir socialekono- 
mikai.

Drauge su žemės reforma 
Lietuvos kaimai, kurių žemės 
auo Valakų reformos buvo dir 
Damos rėžiais, buvo skirsto
mos į vienkiemius. Tuo pačiu 
visas kraštas {gavo naują vaiz 
dą ir kartu perėjo prie moder
ninio ūkininkavimo būdo. 
1919—1939 m. į vienkiemius iš 
ėjo ir savrankias sodybas suda
rė 159.118 ūkininkų su 4.013. 
750 acres (1.655.000 ha) že
mės.

Nors dar galutinai neužbai
gus žemės reformos ir kaimų į 
vienkiemius skirstymo, pagal 
1930 m. ūkių surašymo statis
tikos duomenis, Lietuvos ūkiai 
buvo suskirstyti šitaip: 

acres (ha)
53,463 380,722
78,237 1,440,338
59,572 1,788,349
33,236 1,408,275
34,197 2,042,511
20,597 1,885,111

8,078 1,725,742
287,380 10,671,048

(Nukelta į 6 psl.)

LIETUVOS! SIENŲ 
PROBLEMA

„Nepriklausomos Lietuvos” redakcijai pateko į ran
kas multiplikato egzempliorius apie Lietuvos sienų pro 
blemą. Multiplikatas be jokio parašo, be leidyklos pa 
žymėjimo, be formos. Spėjama, kad tai yra VLIKo iš 
leistasis prof. ‘Z. Ivinskio darbas apie Lietuvos sienas. 
Visokiu atveju, tai yra labai rimtas darbas, liečiąs labai 
svarbią temą, didelį Lietuvos reikalą. Kadangi šis rei
kalas domina plačiąją visuomenę ir tolydžio darosi ak
tualesnis, tai mes šią studiją plačiąjai visuomenės ži
niai ir perspausdiname. Drauge kreipiame GG skaity
tojų dėmesį, kad Lietuvossienų problema čia išnagrinė
ta ir aptarta labai rimtai, pamatuotai ir labai objekty
viai. Žodžiu, tai labai rimtas darbas, gaila, nepatiektas 
tokiu būru, kad jis turėtų jam deramą formą ir autori-

mis ligi Juodosios Ančios upės. 
Tad Suvalkų trikampį padalin
dama pusiau, naujoji linija Su
valkus paliko lenkams. Ančios 
upe ji ėjo ligi Ančios intako į 
Nemuną, toliau pasukdama iki 
Merkinės. Iš čia vėl paraleliai 
Varėnos — Vilniaus — Daug
pilio geležinkeliui.

Lietuvos valstybė protesta
vo prieš tokį akivaizdų jos tei
sių paneigimą ir jėga padarytų 
faktų legalizavimą. Bet tie jė
gos faktai ir toliau buvo daro
mi Lietuvos nenaudai. Kai 
1919 m. vasarą Lietuva vis dar 
tebekariavo su bolševikais, pa 
mažu juos stumdama iš savo

telktos lietuvių jėgos užkirto 
jam kelią.

Šitaip buvo „nustatinėja
mos“ Lietuvos rytinės - pieti
nės sienos su Lenkija. Todėl 
jos išėjo skaudžiai sužalotos, 
atsitiktinės, neparemtos nei et 
nografiniu (lietuvių koncepci
ja), nei istoriniu (lenkų kon
cepcija) principu, nei natūra
liais ekonominiais interesais.

Taip vienašališkai sienas ve
dant, ne tik Lietuvos sostinė 
Vilnius, bet ir ištisos lietuviš
kai kalbančių gyventojų sritys 
liko anapus sienos — lenkams. 
Veltui Lįetuva mėgino per eilę 
metų tiesioginėmis derybomis,

tetą. Tačiau manome, kad šis klausimas, pasirodžius 
šiai studijai, išplauks platesnėn viešumon ir susilauks 
jau seniai laukiamojo rimto ir visuomenės įvertinimo ir 
tinkamo Veiksnių susirūpinimo. Red.

teritorijos, tuo pačiu metu Pil- per Tautų Sąjungą, per tarp- 
sudskio legionieriai, kurie gei- tautinį Haagos Tribunolą jieš- 
dė atstatyti Lenkiją su inkor- koti bent minimalių teisių ats- 
poruota į ją Lietuva, iš pietų ir tatymo. Rytinė Lietuvos siena
rytų pusių užiminėjo Lietuvos nepatiko ir tada, kai 1938. III.

įžanga. (Conseil Supreme) nustatė sritis. Pereidami Focho liniją, 19 Lietuva buvo ultimatumopri
Lietuvos sienos .taisytinos. tarp Lietuvos ir Lenkijos de- lenkai žengė toliau į šiaurę ir versta užmegzti su Lenkija dip
Po pirmojo Pasaulinio karo markacijos liniją. Ji prasidėjo į vakarus. Naujai sudarytus lomatinius santykius. O kai 

1918-20 m. laikotarpiu nepri- truputį šiauriau Augustavo, jėgos keliu faktus legalizavo 1939. X. 10 Maskvos sutartimi 
klausomai ėmusi gyventi Lie- pro kurį ėjo senoji Lietuvos ir 1919. XII. 18 vad. lordo Cur- Lietuvai buvo perleistas Vil- 
tuvos valstybė negavo nė apy- Lenkijos Rzeczpospolitos šie- zono linija, kuri jau ne tik Su- nius, Lenkijos emigracinė vy- 
normalių sienų, ' kurios būtų na, palikdama Lietuvai ne tik valkus, bet ir Seinus paliko len riausybė reiškė savo protestą 
atitikusios jos etnografinius Punską, Gibus, bet ir Suval- kų pusėje. (1939. X. 18). Šitaip abidvi ne
duomenis ir minimalius ekono- kus. Lenkai jos nepaisė ir sten 1920 m. vasarą, lietuviai, lai priklausomos valstybės atsidū- 
minius interesus. gėsi nukelti sieną labjau į va- kydamiesi neutralumo balševi- rė svetimųjų okupacijoje, o jų

vo tapusi nuolatinio karo sto
vykla, kai riteriai, nešdami kri
kščionybę ant kardo smaigalio, 
pirma stengėsi gyventojus pa
vergti. Iš kartos į kartą ėjo 
tas pats amžinas karas, tas 
pats naikinimas; kiekvienu mo 
inentu galėjo ateiti ginkluotas 
riteris deginti lietuvių sodybų, 
plėšti turto, žudyti vyrų, o mo 
teris ir vaikus išsivesti nelais
vėn. Visas tas pilis, kurios bu
vo žinomos prie Vislos (Marien 
burgąs, Marienverderis, Gottes 
verderis, Rittesverderis), orde- 
nas stengėsi perkelti prie Ne
muno. Nemunas buvo virtęs 
tikrai kovų ir kraujo upe, nes 
Nemuno strateginę reikšmę abi 
pusės gerai žinojo. Vokiečių 
ordenas jau buvo prasiskver
bęs iki pat Kauno, bet vis tik 
lietuvių tauta, nors buvo nuo
lat lašinamas kraujas iš jos gy
vojo kūno, energingai atlaikė 
tą agresiją ir neleido susijungti 
dviem ordino teritorijom (Prū 
sams su Livonija). Šitų kovų 
rezultatas — beveik visa Ne
muno tėkmė išliko lietuvių ran
kose, o jo žiotys perėjo vokie
čiams.

Klaipėdos krašto sukilimo pa

tose ribose, kurias jai yra nu
statęs 1882 m. žymusis Kara
liaučiaus universiteto baltistas 
prof. Albertas Bezzembergeris. 
Tačiau, užuot galėjus gauįi to
kias sienas, Lietuva buvo iš
statyta nuolatiniam pavojui ne
tekti ir tų vakarinių sienų, ku
rias buvo nustačiusios signata
rinės valstybės (1924). Lietu
va buvo priverstas paimti Klai
pėdos kraštą kaip autonominį 
vienetą. Ypač po 1933 m. Lie 
tuvos vyriausybė turėjo daug 
kliūčių iš to Klaipėdos krašto 
autonominio seimelio ir direkto 
rijos ryšium su veiklia nacio
nalsocialistine propaganda iš 
anapus Nemuno.

Lietuva buvo, rodos, pirmo
ji iš Europos valstybių, kuri pa 
siryžo užkirsti kelią diversanti 
nei nacionalsocialistinei veik
lai Klaipėdos krašte. Pusiau ka 
rinėms nacionalsocialistinėms 
organizacijoms, kurios sukili
mu rengėsi prijungti Klaipėdos 
kraštą prie Vokietijos, buvo su 
daryta byla (Neumanno ir Sas 
so, 1934), į kurią buvo atkrei
pusi dėmesį visa Europos spau
da, kaip į busimąjį mažą Niurn 
bergą. Nors svarbiausi kalti-

Tik su Latvija (šiaurėje) ne 
priklausomoji Lietuva tegalėjo 
nustatyti savo sienas kompro
miso, susitarimo keliu.

Kitaip buvo sprendžiamos 
Lietuvos rytinės ir pietinės šie 
nos su JLenkija. Jos keitėsi ke
liais atvejais stipresniojo tei-. 
sei, t. y. — užgrobimo keliu. 
1919 m. Lietuva su Lenkija ka 
riavo prieš įsibrovusius bolše
vikus skyrium. To skyrium ve 
damo karo įtakoje keitėsi Lie
tuvos—Lenkijos sienos. 1919. 
VI. 8 Aukščiausioji Taryba

karus. O Aukščiausioji Tary
ba, girdėdama lietuvių skundus 
ir siekdama, kad bendri karo 
veiksmai prieš bolševikus netu
rėtų nesklandumų (vakarų vals 
tybėse buvo tvirtai tikima, kad 
bolševizmas neišsilaikys), 
1919. VII. 27 nustatė naują 
liniją — Maršalo Focho. Ji 
paliko lenkams, ką jie buvo jė
ga užėmę, o lietuvius nustūmė 
dar labjau į vakarus: linija, 
prasidėjusi nuo Vištyčio, ėjo 
buvusių rusų apskričių Suval
kų, Augustavo ir Seinų ribo-

kų - lenkų kare, užėmė Suval
kų ploto tas sritis, kurias jie 
buvo gynę nuo bolševikų, t. 
y. iki Augustavo kanalo. Bet 
čia jie ne ilgai galėjo išsilaiky
ti. Sėkmingai nuo Varšuvos at 
stūmę bolševikus („Vilslos ste
buklas“), lenkai užėmė ir lie
tuvių plotus. O su lietuviais 
sudaryta 1920. X. 7 demarka
cijos linijos sutartį po dviejų 
dienų sulaužė: lenkų kariuo
menės „maištininkas“ gen Že
ligovskis paėmė Vilnių ir ver
žėsi už jo toliau, kol skubiai su-

tarpusavio santykiai bei jų tar
pusavio sienos liko ligšiol neiš
spręstos.

Tokia neužgijusi žaizda liko 
ne tik Lietuvos rytų - pietų sie
nose. Beveik tas pats galima 
pasakyti apie vakarines sienas, 
sienas su Vokietija, nors įvy
kių eiga buvo visai kitokia.

Atsikėlus vokiečių ordino ri 
teriams į senųjų prūsų žemę, 
per septynis šimtus metų lietu
vių tauta patyrė iš vokiečių 
daug nuoskaudų. Per du šim
tus metų (13—14 amžiai) bu-

sėka (1923. I. 15), signatari
nėms valstybėms nustačius tam 
kraštui autonominį statutą 
(1924), Rytprūsių pati šiau- 
rinioji dalis, dešinėje Nemuno 
pusėje, buvo pavesta Lietuvos 
suverenitetui. Šitaip iš dąlies 
buvo atitaisytas praeities su
kurtas nenormalumas. Tačiau 
Nemunu nesibaigia Prūsų Lie
tuva. Toji Prūsų Lietuva abie
jose Nemuno pusėse sudaro vie 
ną nedalomą sritį (ca 10.000 
qkm), nedaloma atnografiniu 
ir ūkiniu atžvilgiu, maždaug

ninkai buvo nubausti ir pučas 
sukliudytas, bet po Austrijos, 
po Čekoslovakijos aneksijos jau 
tiesioginiu būdu Trečiasis Rei 
chas ultimatyviai išreikalavo iŠ 
Lietuvos Klaipėdos kraštą, ir 
vakarinės sienos vėl susiaurė
jo iki Rusijos - Vokietijos sie
nų prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą. Taigi ir vakarines Lietu
vos sienas lėmė grynas jėgos 
veiksnys, nesiskaitęs nei su is
toriniais, nei su etnografiniais, 
nei su ūkiniais reikalavimais.

Bus daugiau.
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Apie kasdienybę, 
rašytojus ir knygas 

HENRIKAS NAGYS
PASTABOS APIE NAUJAI PASIRODANČIAS KNYGAS
Nelė Mazalaitė stebina skai- ja. Antroji priežastis: nestip- 

tytoją savo kūrybine energija, riai literatūriniai pagrįstas Ju- 
Šiomis dienomis, štai, pasiro- lijos charakteris ir jos vidiniai 
dė „Mėnuo“ vadinamas me
daus“ (išleido Gabija) ; antra 
knyga „Gintariniai vartai“ jau 
baigiama spausdinti Čikagoje, 
o spauda skelbia, kad jau ir tre 
čia prozos knyga parengta lau
kia savo eilės spaustuvėje.

Sustokime prie pirmosios, 
jau pasiekusios skaitytoją, pa
krikštytos originaliu, neįpras
tu vardu 
medaus“.

Autorė 
suteikusi 
dinimo, tačiau norėtume laiky
ti jį apysaka. Jieškodami tiks
lesnio apibūdinimo galėtume

„Menuo, vadinamas

savam kūriniui nėra 
jokio žanrinio įvar-

pasakyti, kad tai psichologinė 
apysaka.

Naujoji autorės knyga savo 
bendruoju pobūdžiu maža ski
riasi nuo penkių prieš šią išleis 
tlJjM jos prozos knygų. Jau 
Lietuvoje Nelė Mazalaitė išėjo 
viešumon su savitu stilium, sa 
Vitu siužeto traktavimu. Ji ra
šo sklandžiai, patraukliai, jaus 
mingai. Lengvas impresionis
tinis atspalvis, sutinkamas jos 
kūriniuose, primena Knut Ham 
suno impresionistinius veika
lus, o savotiškas realybės ir 
legendarinių motyvų supyni- 
nias leidžia spėti, kad autorei 
neabejotinos įtakos yra pada
riusi didžioji šiaurės pasako
toja Selma Lagerloef. Ir „Mė 
nuo, vadinamas medaus“ rašy
tojos pagrindines ypatybes at
skleidžia kiekvienam puslapy
je : gyvi gamtos vaizdai, įdo
mūs palyginimai, nekasdieniš
ki veikėjai ir suromantinta tik
rovė. Tačiau visos minėtos 
ypatybės tėra lukštas, po ku
riuo turėtų sruvėti kūrinio tik
roji gyvybė. Deja, Mazalaitės 
knyga tokios kūrybinės gyvas
tie stokoja. Dėl keletos prie
žasčių. Pirmoji: knygos intry- 
ga užmegzta labai dirbtinai ir 
visiškai skaitytojo neįtikina. 
Perskaičius visą apysaką ir su 
žinojus autorės ilgai slėgtą pa 
slaptį (kodėl knygos pagrindi 
nė veikėja Julija pirmąją ves
tuvių naktį palieka vyro na
mus ir rytmetį grįžusi jaučia, 
kad visi saitai tarp vedusiųjų 
nutrūko) intrygos dirbtinu
mas tiktai dar labjau išryškė-

apsisprendimai.
N. Mazalaitė stengiasi mums 

pateikti jautrios, beveik neuras 
tenikės, merginos vidinę dia
lektiką, tačiau autorės pastan
gos labai retai kur tepasiekia Meno ansamblį, 
tikslą: Julija taip ir palieka Pirmoje eilėje šis tuo tarpu 
stropiai saugomos intryginės mišrusis choras pasiryžęs su- 
užuomazgos auka. Skaitytojas daryti Vyrų chorą. Tam tiks- 
nėra įtikinamas, kad štai toks iui jis dabar kviečia visus gerų 

□alsų vyrus, norinčius prisidė
ti prie lietuviškosios dainos 
puoselėjimo. Todėl visi vyrai 
kviečiami dėtis į chorą. Prašo
mi nelaukiant ir neprašant in
dividualiai, ateiti į repeticiją ir 
ototi į chorą.

charakteris galėjo tiktai taip 
(jokiu būdu ne kitaip) pasielg 
ti. Užvertę knygą, negalime 
sau išsiaiškinti dviejų pagrin
dinių veikėjų konflikto pras
mės, nematome jų pavidalų, 
nei jų gyvenamosios tikrovės.
Ir Julija, ir Bronius tėra sche
matinės apybraižos, kurias au 
tore užpildžiusi savais svarsty
mais ir nuotaikomis.

Trečioji apysakos neįtikina
mumo priežastis — tai perdi- 
delis autorės pamėgimas savo 
veikėjus apgyvendinti pseudo- 
romantinėje tikrovėje. Jeigu 
Hamsuno arba Lagerloef žmo
nės bastosi po miškus, ežerų 
pakrantes, senus dvarus ir pi
lis, tai dar nereiškia, jog rašy
toja, vaizduodama Lietuvos 
buitį, apskrities viršinin
ką gali apgyvendinti romantiš
koj pily, jo sūnaus — karinin 
ko, pasidariusio girininku — 
namely prie stalo pasodinti ža 
haakį nepažįstamą (su užuo
minom į Paną) ir priversti skai 
lytoją įtikėti tokia knygine tik 
rove. Tai jau maniera ir ne
reikalingas pasaldinimas.

Labai charakteringa, kad 
knygos geriausios vietos yra 
tos, kur Mazalaitė rašo apie 
vasaros kaitroj ir darbymetė- 
je skendintį Lietuvos kaimą 
(137 pusi, prasidedantis sky
rius — Rasa) ir miškų apsup
tą girininko namuką — t. y. 
tie puslapiai, kur mažiausia 
dirbtinos neurastenijos ir sen
timentalumo. Juose ir autorės 
turtingas ir gyvas stilius pa- 
siekai savo aukštumų. Jeigu 
visa knyga būtų buvusi iš
laikyta tokioj harmoningoj vi
sumoj, apie ją būtų galima at
siliepti labai gerai.

Nemaloniai nuteikia grafiškai 
nevykusiai išspręstas viršelis.

Bus daugiau.

KULTŪRWB#KKQVIKA 
MONTREALY PROJEKTUOJAMAS MENO ANSAMBLIS

Montrealy, kaip žinoma, su- ros, vėliau New Yorko Metro- 
sikūrė naujas, pasaulietinis,cho politain operos dirigentas Emil 
ras, kuriam vadovauja muzi- Cooper (Kuperis). Todėl su 
kas kompozitorius ir dirigentas juo įdomu buvo atnaujinti pa- 
Stasys Gailevičius. Naujasis žintį ir psiteirauti apie muziki- 
clioras, kad ir nedaug repeta
vęs, jau pasirodys Vasario 16- 
sios šventės metu.

Dabar yra patirta, kad šis 
choras projektuoja, jeigu ras 
platesnį pritarimą, išsiplėsti į

Sekantis etapas projektuo
jamas — Tautinių šokių gru
pė — didelė, skaitlinga grupė, 
kuriai reiks jau daugiau ir mer
gaičių bei jaunų moterų.

Kaip matome, sumanymas 
labai geras, tiesiog — pikus, — 
todėl visi tam tikslui turį duo
menų, tuč tuojau, nieko nedel
siant, turi stoti į šią organiza
ciją ir imtis darbo.

Reikia pastebėti, kad muzi
kinis vadovas p. S. Gailevičius 
turi daug ir labai įdomios me
džiagos ir turi gražių sumany
mų. Todėl visi padėkime jam 
tuos svarbius lietuviams suma 
nymus realizuoti.
PASIKALBĖJIMAS SU DIRI 

GENTU COOPERIU.
Sausio 12 ir 13 dienomis 

Montrealio His Majestys te
atre Montrealio privačioji-lab- 
daringoji opera turėjo du spėk 
taiklius, kurių metu buvo pasta
tyta fantastinė Prokofjevo ope 
ra „Meilė trims apelsinams“.

Opera pastatyta visai gerai, 
ypač, kad tai buvo padaryta su 
rinktinėmis jėgomis. Chore da 
lyvavo ir vienas mūsų tautietis 
p. Bučinskas. Bendrame pasta
tymo lygyje, silpniausi buvo 
solistai, bet neblogas buvo ba
sas, mezzo ir vienas sopranas. 
Galima buvo net nustebti, kad 
privačia iniciatyva taip gerai 
galima pastatyti šią nelengvą 
visais atžvilgiais operą.

Pasirodė, kad muzikiniu šios 
organizacijos vadovu ir nuola
tiniu dirigentu yra mums gerai 
žinomas iš jo gastrolių Lietu
vos operoje, buvęs Rygos ope- 

nį Amerikos gyvenimą.
— Lietuvos operoje aš diri 

gavau prie direktoriaus p. Ža- 
deikos, — prisiminė p. Coope- 
ris. — Bet Amerikoje visai ki
tos sąlygos. Čia žmonės neturi 
laiko dainuoti, nes dainavimui 
reikia daug laiko, o jie sunkiai 
dirba ir prie to negali prisitai
kyti.

Į klausimą, kaip atrodo mu
zikinis Amerikos gyvenimas, p. 
Cooperis atsakė:

— Keliais žodžiais sunku 
tai apibūdinti. Opera čia tiktai 
dabar pradeda prigyti. Bet už 
tai didelis dalykas yra simf. 
orkestrai, kurių šis kraštas tu
ri per 40.

Įdomu buvo pasiteirauti, 
kaip žymiąjam dirigentui se
kasi.

— Montrealy aš esu nuola
tinis šios draugijos muzikinis 
vadovas ir čia planuoju muziki 
nius reikalus. Esti čia simfoni 
nių koncertų. Vasaras aš pra
leidžiu Lorentien kalnuose, St. 
Agathe. O Amerikoje aš gy
venu dabar pietuose ir organi
zuoju simfoninius koncertus.

Sutinkant mūsų, lietuvių, bū 
rį (K. Smilgevičius, pp. Ston
kūs) p. Cooperis tvarkdariams 
pasakė: „Prašau įleisti mano 
„zemliokus“, o atsisveikinda
mas prašė lietuviams perduoti 
geriausius linkėjimus, nes iš 
Lietuvos ir jos operos, su ku
rios dalimi turėjo gastrolių net 
Pietų Amerikoje, jis turįs gra
žiausių prisiminimų. J. K.

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
Aloyzas Baronas. DEBE

SYS PLAUKIA PAŽEMIU. 
Novelės. Viršelį piešė dail. Al 
binas Bielskis. Išleido Anato
lijus Kairys, tiražas 1.500 eg
zempliorių. Spausdino leidyk 
la „Terra“, 748 West 33rd 
Street, Chakago 16, Illinois, 
USA. Kaina 2 dol. 50 et.

KNYGA APIE MEDAUS 
MĖNESĮ

Gabija neseniai išleido nau
ją Nelės Mazalaitės apysaką 
„Mėnuo, vadinamas medaus“, 
Tai yra septintoji iš eilės mūsų 
skaitančios visuomenės mėgia
mos autorės knyga. Nelė Ma
zalaitė su jai vienai būdingu

Moksto-technikos naujienos
NAUJA ŽEMĖS

ATSIRADIMO TEORIJA
Žemės atsiradimo teorijų yra 

daug, bet ligšiol nė vienos nė 
ra tikros. Visos jos yra tiktai 
prielaidinės, kurios, mokslui be 
sivystant, kinta.

Anksčiau buvo teigiama, kad 
mūsų žemė atitrūko nuo sau
lės ir sudarė rutulį, kuris suka
si aplink save ir aplink saulę, o 
su saule ir su žvaigždėmis — 
sukasi aplink Pasaulio ašį su 
kuria skrieja beribiuose erd
vės plotuose.

Su laiku atsirado kitų teori
jų, kurios mažiau ar daugiau 
pagrįstos. Rusų mokslininkai 
dabar teigia, kad žemė atsiradu 
si savo keliu iš miglynų; kad 
jos vidus nesąs skystas, ir kad 
kalnai atsiradę ne besitrau
kiant ir besiraukšlėjant žemės 
plutai, bet vykstant žemės vi
duriuose cheminiams pasikei
timams, nuo kurių susidaro du
jų, pakyla temperatūra ir iš- 
■exiemcHK-;—o<K~;-xicrr: 
stiliaus grakštumu iškelia ką 
tik ištekėjusios moters sielos 
problemas, jaunamartės svars
tymus ir iš jų išplaukiančius 
įvykius. Knyga 220 psl., kai
na 2.50 dol., gaunama šiuo ad
resu: Gabija, 340 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. Y., U. S'. A. 

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

žame, paskambinus telefonu 3290.
*• - x ■ y... w w

kelia kalnus. Taip maždaug su 
sidarę ir vulkanai - ugniakal- 
niai.

Maždaug panašios nuomo
nės esą ir kaikurie Amerikos 
mokslininkai.

„MALONUS ŽODIS APIE 
URVINĮ ŽMOGŲ“

Yra įsigalėjusi nuomonė, 
kad urvinis žmogus buvęs žiau 
rus savo žmonai ir bendrai — 
moterims.

Dabar Amerikos mokslinin
kas biologas Michel Fry, ilgai 
tyrinėjęs laukines tautas (de
ja, ir šiandien jų yra dar; dar 
neišnykęs ir kanibalizmas, nes 
yra laukinių, kurie nugalėję 
priešą, nelaisvius skerdžia ir 
valgo), išleido knygą „A. Kind 
Word for the Caveman“ — ma 
ionus žodis apie urvinį žmo- 
gy-

Šioje knygoje M. Fry įrodi
nėja, kad urvinis žmogus su 
žmona buvęs labai mandagus, 
mylėjęs savo vaikus ir juos sau 
gojęs, ir bendrai — buvęs la
bai šelmiškas.

Deja, civilizuotas žmogus pa 
sirodąs dažnai pernelyg „ra
finuotas“, nesugyvenamas, sa
vanaudiškas ir neprilygstąs ur 
viniam žmogui, kuris buvęs 
daug paprastesnis ir nuoširdes 
nis.
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PROSPER MERIMEE

MATEO FALCONE
Vertė Rimas Bagdonas.

II.
Bet jis buvo korsikietis, kalnuose augęs, ir maža te

buvo Korsikos kalniečių, kurie, gerai pagalvoję, nebūtų pri
siminę kokių muštynių, šūvių, durklo smūgių ar panašių 
išdaigų. Mateo’s sąžinė buvo švaresnė, kaip daugelio jų, 
kadangi tik prieš dešimtį metų jis buvo atsukęs šautuvą i 
žmogų; bet, vis tik, jis ėjo atsargiai.

— Moterie, pasidėk maišą, — jis tarė, — ir būk pasi
ruošus.

Ji paklausė. Ant peties kabojusį šautuvą, matomai jį 
trukdžiusį, jis padavė jai. Pats, laikydamas kitą šautuvą pa
ruoštą, pamažu leidosi į namus, eidamas netoli nuo šalia ta
ko augusių medžių, pasiruošęs šokti už storiausio medžio 
kamieno ir šauti pirmu pavojaus atveju. Geros šeimininkės 
pareiga, tokiu atveju, yra užtaisinėti vyro šautuvus.

Pamatęs atsargiai einantį Mateo, atstatytu šautuvu ir 
pirštu ant gaiduko, adjutantas pasijuto labai nesmagiai.

— Jei Gianetto yra Mateo giminė, — jis galvojo, — ir 
jo draugas ir jis gins, tai, kaip laiškas kad eina į paštą, dvi 
jo kulkos bus suvarytos į du iš mūsų, ir, nežiūrint mūsų gi
minystės, jis taikys į mane! . ..

Sumišęs, padaręs rimtą miną, jis vienas pasileido į Ma
teo pusę, sveikindamas jį, kaip seną pažįstamą ir norėdamas 
papasakoti, kas įvykę. Bet trumpas atstumas tarp jo ir 
Mateo jam atrodė ilgas kelias.

— Sveikas, senas bičiuli! — jis sušuko, — kaip einasi? 
Aš esu tavo pusbrolis Gamba.

Mateo nesakė nė žodžio, bet ramiai stovėjo ir, kai anas 
kalbėjo, jis švelniai kėlė šautuvą, taip, kad kai adjutantas 
priėjo prie jo, vamzdis buvo atkreiptas į dangų.

— Laba diena, broli, — tarė adjutantas, tiesdamas ran
ką, — seniai aš jau patį bemačiau.

— Laba diena, broli.
— Praeidamas, aš užėjau pasakyti labą dieną tau ir 

pusseserei Pepa. Ilgai šiandien bastėmės, bet nuovargiu ne
galime skųstis, kadangi grobis neblogas. Mes pagavome 
Gianetto Sanpiero.

— Ačiū dangui, — tarė Giuseppa, — pereitą savaitę 
jis pavogė vieną iš mūsų melžiamų ožkų.

Gamba šiais žodžiais buvo patenkintas.
— Vargšas, — tarė Mateo, — jis buvo išalkęs.
— Jis kovojo kaip liūtas, — tęsė adjutantas, truputį 

nuščiuvęs — jis užmušė vieną mano vyrų; to negana, jis su
laužė korporalo Chardon ranką, bet tai mažas nuostolis, nes 
tas yra tik prancūzas... Ir tada jis gudriai pasislėpė, kad ir 

pats velnias jo nebūtų suradęs. Jei ne mano mažasis pusbro
lis Fortunato, aš nebūčiau jo radęs.

—Fortunato? — sušuko Mateo.
— Fortunato? — pakartojo Giuseppa.
— Taip, Gianetto buvo pasislėpęs jūsų šieno kupetoje, 

bet mano mažasis pusbrolis man jo apgaulę parodė. Aš pa
pasakosiu apie jį jo dėdei korporalui, kurs jam atsiųs gražią 
dovaną. Ir jo ir tėvo vardai bus įrašyti raporte, kurį aš nu
siųsiu superintendentui.

— Būk prakeiktas! — sumurmėjo Mateo.
— Tuo metu jis priėjo prie kitų. Gianetto jau gulėjo 

ant neštuvų ir jie buvo pasiruošę eiti. Pamatęs Mateo kartu 
su Gamba, beleisvis keistai nusišypsojo; paskui, psisukęs į 
namo durų pusę, jis spjovė ant slenksčio.

— Tai išdaviko namas! — jis paaiškino.
Tik norįs mirti būtų išdrįsęs Falcone pavadinti išdavi

ku. Nelaukiant nė sekundės, staigus durklo smūgis būtų nu
valęs įžeidimą. Bet Mateo šį kartą nieko nedarė, tik, lyg 
apsvaigęs, prisidėjo ranką prie galvos.

Pamatęs ateinantį tėvą, Fortunato įėjo į namą; bet da
bar jis vėl pasirodė, nešdamas rankoje ąsotį pieno ir, nuleis
tomis akimis, duodamas jį Gianetto.

— Atsitrauk nuo manęs, — sušuko nusikaltėlis.
Tada, pasisukęs į vieną iš kareivių, jis tarė:
—■ Bičiuli, duok man gurkšnį vandens.
Kareivis padavė jam baklagę ir banditas gėrė vandenį, 

duotą jam žmogaus, su kuriuo jis prieš trumpą laiką buvo su- 
sišaudęs. Po to jis paprašė, kad jo rankos būtų surištos ant 
krūtinės, bet ne ant nugaros.

— Aš noriu, — jis paaiškino, — patogiai gulėti.
Jo norą patenkinus, adjutantas davė ženklą ir jie paju

dėjo, pirma atsisveikinę su Mateo, kurs nepasakė nė žodžio, 
ir skubiu žingsniu leidosi per lygumą.

Praėjo kokia dešimtis minučių iki Mateo prabilo. Vai
kas neramiai žiurėjo į motiną, paskui į tėvą, kurs, pasirėmęs 
ant šautuvo, žvelgė į jį sukauptu pykčiu perpildytomis aki
mis.

— Na, gražiai pradėjai, —- pagaliau pratarė Mateo ra
miu, bet jį pažinojusiems, baisiu balsu.

— Tėveli, — sušuko berniukas, ašarotomis akimis, pul
damas ant kelių.

— Dink iš mano akių! — sušuko Mateo.
Vaikas nutolo kelis žingsnius nuo tėvo ir pradėjo ūk

čioti.
Giuseppa priėjo prie jo. Ji pamatė iš už marškinių iš

lindus} laikrodžio grandinėlės galą.
— Kas tau davė Šį laikrodį? — ji paklausė.
— Mano pusbrolis adjutantas.
Mateo pagriebė laikrodį ir taip smarkiai trenkė jį į ak

menį, kad tas subyrėjo į tūkstantį dalelių.
— Moterie, jis paklausė, — ar šis yra mano vaikas?

Giuseppos rudi skruostai suliepsnojo.
— Ką tu sakai, Mateo? Ar tu žinai, su kuo tu kalbi?
— Taip, labai gerai! Šis vaikas yra pirmas šios gimi

nės išdavikas.
Fortunato pradėjo garsiau verkti ir Falcone žiurėjo į 

jį lūšio akimis. Trenkęs buože į žemę, jis užsimetė šautuvą 
ant pečių, pajudėjo maquis kryptimi ir liepė Fortunato jį 
sekti. Vaikas paklausė.

Giuseppa pribėgo prie Mateo ir griebė jį už rankos.
— Jis yra tavo sūnus — tarė ji virpančiu balsu, žiūrė

dama į jį, lyg norėdama jo mintis sužinoti.
— Leisk, — tarė Mateo, — aš esu jo tėvas.
Giuseppa pabučiavo sūnų ir verkdama nuėjo į trobą. Ten 

suklupo ant kelių prie Nekaltai Pradėtosios paveikslo ir pra 
dėjo melstis.

Paėjęs apie du šimtus žingsnių taku, Falcone stabtelėjo 
prie siauro tarpeklio ir pasuko į jį. Jis padaužė buože žemę 
ir pamatė, kad ji buvo minkšta, lengva kasti. Ši vieta atrodė 
tinkama jo tikslui.

— Fortunato, eik prie to didelio akmens.
Vaikas padarė kas liepta ir atsiklaupė.
— Tėveli, tėveli, neužmušk manęs!
— Melskis! — tarė Mateo baisiu balsu.
Berniukas verkdamas ir užsikirsdamas, sukalbėjo Tėve 

Mūsų ir Tikiu. Po kiekvienos maldos tėvas tvirtu balsu tar
davo : „Amen“.

— Ar tai visi poteriai, kuriuos žinai?
— Aš dar žinau Sveika Marija ir Litaniją, tetos išmo

kintą, tėveli.
— Tai ilgos maldos, bet nesvarbu.
Silpnu balsu vaikas pabaigė litaniją.
— Ar baigei?
— Ah, tėveli! Atleisk man, atleisk man. Aš daugiau 

niekad taip nedarysiu. Aš visomis išgalėmis prašysiu pus
brolį korporalą, kad jis paleistų Gianetto!

Jis vis dar maldavo. Mateo užtaisė šautuvą ir taikė.
— Tegul Dievas tau atleidžia! — jis tarė.
Berniukas bandė pakilti ir apkabinti tėvo kelius, bet ne 

spėjo. Mateo iššovė ir Fortunato krito negyvas, kaip ak
muo.

Nė nežvilgterėjęs į kūnelį, Mateo grįžo į namus pasi
imti kastuvo sūnui užkasti. Jis dar ėjo keleliu, kai sutiko 
Giuseppą šūvio išgąsdintą, išbėgusią jo pasitikti.

— Ką tu padarei? — ji sušuko.
— Teisingumą!
— Kur jis yra?
— Tarpeklyje. Aš jį palaidosiu. • Jis mirė kaip krikš

čionis. Aš užpirksiu už jį giedotines mišias. Tepraneša kas 
mano žentui Teodoro Bianchi, kad ateitų ir gyventų su 
mumis.
1829.
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Aktualios vietoves.. Rašo R» Galinis.

^Hndijos„gyvenimo_painiavos
čius yra apielO.000, sočiai val
go mėsą ir bado nejaučia.

Vyriausybė praeitais metais 
kreipėsi į dvasininkus stengda 
masi perkalbėti, kad jie leistų 
žmonėms gintis nuo bado pa- 
valgant mėsos ir net ėmėsi tam 
tikrų priemonių, bet viskas vel
tui. Ir taip, turint mėsos pa
kankamai, Indija buvo privers
ta kreiptis į pasaulį ir prašyti 
ryžių, kviečių, atseit „košerno“ 
maisto. Taigi, religijos čia yra 
didelis pažangos stabdis.

Be karvių, ten skaitomos 
šventom beždžionės, kurių šim
tai milionų laksto po miškus, 
sodus, gatves, ir nuskina pas
kutinius vaisius bei daržoves, 
bet jos nėra naikinamos, nes re 
ligijos draudžia.

Valdžios rūpesčiai.
Visas krašto turtas yra ke

lių tūkstančių rankose, o liku
sieji šimtai milionų, jų neoficia
lūs vergai. Vyriausybė sten
giasi gyventojų padėtį gerinti. 
Turi užplanavusi artimoje atei 
tyje įvykdyti daug naujų pro
jektų, kaip: priversti macha- 
radžas - turtuolius, išdalinti že 
mes masėms, pradėti eksplo
atuoti žemėj esančius didelius 
turtus, pristatyti hidroelektri
nių stočių, paversti milionus 
akrų džiunglių derlingais plo
tais, pravesti, kelius, geležin- 
Kelius, pristatyti ligoninių, mo
kyklų ir tt. Bet kol kas čia tik 
projektai, o jiems įvykdyti rei
kia laiko ir kapitalo.

Kraštas, turįs šimtus milio
nų gyventojų, savo žemės gel
mėse slėpdamas nesuskaitomus 
turtus, vos besiverčia.

Dėl tos visos krašto mizeri
jos K. L. Karna kaltina britus.

ii. ' v ji
Kraštas

Indija yra kraštas, apimąs 
1.220.000 kv. mylių plotą, kas 
sudaro vieną penkioliktąją da
li visos žemės ir turi per 340 
milionų gyventojų. Tikras gy
ventojų skaičius nežinomas, nes 
surašymą sunku pravesti, o 
prieauglis yra toks didelis, jog 
vyriausybė diskutavo gimdy
mų kontrolės klausimą. Bet 
kontrolę pravesti irgi neįma
noma, nes kraštas dar mažai 
paliestas civilizacijos ir apie 
90 proc. gyventojų yra beraš
čiai.

Tas kraštas kalba 14 pagrin
dinai skirtingų kalbų ir keliais 
šimtais tarmių. Žmonės, vie
nos su kitos provincijos, susi
kalbėti negali. Vyriausybės kai 
ba yra anglų. Jąja leidžiami 
potvarkiai^ ją vartoja įstaigo
se, mokina mokyklose, bei ka
riuomenėje. Bet ją temoka ne
daugiau 10—20.000 žmonių. Ir 
tie keliolika tūkstančių yra vi
sas valdomasis aparatas. Šiaip 
įvairios įstaigos kartais naudo 
ja vertėjus su vertėjais. . . susi
kalbėti.

Religijos.
Svarbiausį vaidmenį Indijos 

gyvenime sudaro religijos. Jų 
yra taip pat keliolika, bet vy
riausia Hinduizmas su 240 mi
lionų tikinčių. Religijos kovo
ja viena su kita. Tų religinių 
kovų pasekmėj atsiskyrė Pa
kistanas ir daug kraujo nute
kėjo. Hindusai yra stačiai juo
kingi savo religiniu fatanizmu.

Tarpe varguomenės masių 
beveik visada siaučia badas. 
Tūkstančiai miršta badu. Ir 
čia daug kaltos religijos. Indi
joj yra per 200 milionų karvių, 
kurios laikomos šventom ir 
naudos jokios neduoda. Sens
tančios karvės yra nuvedamos 
į tam tikrą kapinyną, kur pa
dvesia, atseit nukeliauja į dau 
sas. O šalia jų miršta iš bado, 
tik dar didesniais skaičiais lie
si, kaulėti indai, bet karvienos 
Jie nevalgo ir tikisi danguje sė 
dėti greta karvės. Tik „išrink
tasis“ luomas, kurio narių skai

Jis įrodinėja, jog anglai per 
170 metų trukusį krašto valdy
mą, netik, kad nedarę nieko pa 
kelti gyventojų kultūrinį bei 
materialinį lygį, bet trukdę.

Bus daugiau.
vl<——Vk -MK ..... M W~

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

J- DĖMESIO! TORONTE VEIKIA 
J LIETUVIŠKA BATŲ REMONTO DIRBTUVĖ.
; Atliekami ir skrybėlių ir batų valymo darbai. Atidary-
' ta nuo 7.20 ryto iki 9 vai. vak., išskiriant sekmadienius.
; SAV. S. ANDRIEKUS. 812 Dundas Str. W. Toronto.

. .... .. ...............
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LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI.
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

Ville Lasalle.
A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

VICTORIA
CLEANERS 
DRYERS CO.

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AM 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE p| CK-UP 

p ahd delivery \ 
FUR.AND GARMENT STORAGE

MONTREAL1S 2836

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

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

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

gar entuo jame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

Allard Tr.1135

Laiškas iš Maroko
ciu su savo, sergančius vaidi
nančiais, draugais.

Malonus pone redaktoriau, 
jeigu jūs turite bent mažiau
sią interesą mano knygai, ta
da rašykit man ir aš jums tuoj 
pat prisiųsiu keletą paaiškini
mų dėl jos turinio, stiliaus ir 
apie joje aprašytus asmenis, 
fad baigiu ir, kad ir pavėluo
tai linkiu jums Kalėdų ir Nau
jųjų metų proga, daug džiaugs 
mo ir laimės justi spaudos dar
be ir asmeniniam gyvenime.

Jus visuomet gerbiantis
W. Sapiega.

P. S. Man vėl teko pakeisti ad 
resą, nes pabaigiau savo 
atostogas. Prašau man ra
šyti ir siųsti „Nepriklauso
mą Lietuvą“ šiuo adresu: 
Leg. Sapiega W. Mle 54379 

4-1 R. E. I. C. C. S., Meknes, 
Maroc. L’Afrique du Nord.

SCENOS VEIKALO 
KONKURSAS.

VT Lietuvybės išlaikymo 
tarnyba skelbia konkursą sce
nos veikalui parašyti šiomis są 
lygomis:

1. Veikalas skiriamas jauni 
mui (ne vaikams).

2. Veikalo idėja — žadinti 
tėvynės meilę. Turinys gali 
būti paimtas iš mūsų praeities, 
iš Nepriklausomos Lietuvos 
venimo, kovų dėl nepriklau
somybės, iš paskutiniojo karo 
meto, okupacijų, partizanų žy 
gių, iš tremties gyvenimo.

3. Veikalo apimtis — apy
tikriai dviem trim valandom 
vaidinti.

5. Konkurso terminas — 
1952 m. kovo 31d. ligi tos die 
nos autoriai slapyvardžiais pa
sirašytus veikalus, uždaram vo 
ke nurodę savo pavardę bei 
adresą, įteikia Lietuvių Rašy
tojų Draugijai šiuo adresu: 
1436 S. 50 Avė Cicero 50 III., 
USA.

6. Už geriausius veikalus 
Lietuvybės Išlaikymo Tarny
ba skiria dvi premijas: I — 
1200 DM, II — 800 DM, jei au 
torius gyvena Vokietijoje, ar
ba I — 250 dolerių, II — 150 
dolerių.

Malonus Pone Redaktoriau!
Nuoširdžiai Jums dėkoju už 

trumpą, bet labai malonų laiš
ką. Taip, aš gaunu jūsų, man 
siunčiamą laikraštį ir už tai 
širdingai dėkoju. Jūsų tiesa, 
kad mano ilgesnis pasilikimas 
svetimšalių legione yra bepras 
mis. Aš nepaprastai išsiilgęs 
jaukiu tos dienos, kuri vėl ma
ne padarys laisvu, kad ir be tė 
vynės, piliečiu. Ir aš tikiuosi, 
kad su Aukščiausio pagalba iš
liksiu sveikas dvasia ir kūnu. 
Aš labai norėčiau, pabaigęs tar 
nybą, vykti į tuos kraštus, kur 
gerbiama žmogaus laisvė, lais 
vas žodis, bei laisva, nevaržo
ma galvosena. Labai norėčiau 
pagaliau nusimesti šio nepavy
dėtino legionieriaus gyvenimo 
jungą, bent šiek tiek ramiai, 
— taikoj atsikvėpti ir laukti tė 
vynės išlaisvinimo dienos. Ti
kiuosi, deja, nežinau, kur kreip 
tis ir kuo pasitikėti. Esu be
veik vienišas šiame tolimam, eu 
ropiečiams nedraugiškam, Mo
loke ir išskiriant jus, pone re
daktoriau, neturiu beveik jokių 
ryšių su tautiečiais ir su lietu
viškomis bei tarptautinėmis or 
ganizacijomis.

Aš su malonumu sutinku su 
jūsų pasiūlymu dėl įdėjimo ma 
no adreso jūsų vedamąjan laik 
raštin. Būtų labai malonu su
sirašinėti su rimtais žmonėmis, 
bei su savo tėvynę mylinčiu 
jaunimu. Esu dar jaunas, bet 
jau su pradedančia silpnėti 
dvasia, benamis, tad žodis nuo 
laimingojo sėslio Lietuvos sū
naus ar dukros man benamiui 
būtų neįkainuojamas dvasios 
penas. Tikiuosi ir laukiu.

Aš, jums pageidaujamą 
straipsnį apie Maroką, jo žmo
nes ir apie jame gyvenimo są 
lygas, noriai šiandien pat pra
dedu ir po keletos dienų su 
malonumu jums prisiųsiu. Tu- 
liu užtektinai laiko, nes dabar 
esu ligoninėj. Mat, Madagas 
nare mane sugriebusi maliari
ja vis dar neapleidžia, vieną ar 
ba du kartus, savaitės laikotar- 
pyj, karščiuoju, bet po keletos 
valandų vėl esu sveikas ir siau

i AIDAI Į
JįĮf . . . . , j
» Mokslo, literatūros bei meno ir visuomeninio gyvenimo į 
o MĖNESINIS ŽURNALAS
| Redaguoja ANT. VAIČIULAITIS f
I Prenumerata metams :$ 5.00; Kanadoje — $ 5.50; į 
y Kitur — $ 6.00; atskiras numeris — 50 c. į
« Susipažinimui vienas numeris siunčiamas nemokamai, j 

UŽSISAKYTI galima pas vietos platintojus, arba — j
g AID AI i
n Kennebunk Port, Maine !

į PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS J

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

j Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran- j 
genybes. Garantuotas darb as, prieinamos karnos. : 

į Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. I

| CAPITOL FURNITURE CO., į 
į 391 St. Catharine St. W. Montreal.
$ Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatui 

ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys. §
į Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos. j 
| Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba he- ? 
§ tuviškai ir yra krautuvėje kasdien. «
f TEL. LA 8621. |

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO, 
bet

Alberto A orkeliūno^
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. 
Sąžiningas patarnavimas visose draudimo srityse. 

Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių.

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

Ekonomija.

NELARBO PRIEŽASTYS
____  APIE PLIENĄ 
Daugumas dirbančiųjų do

misi, kokios dabar perspekty
vos plieno klausimu šiame kraš 
te? Tai visai netūralu, kadan
gi didžiuma bedarbių, kurių 
tarpe šiuo metu yra ir nemaža 
lietuvių buvo atleisti iš fabri
kų, būk tai dėl plieno trūkumo, 
laigi išeitų, kad ir jų tolimes
nis darbas didžiumoje priklau
sys nuo to, kaip jų įmonė suge 
bės apsirūpinti būtina žaliava 
— plienu.

Iš pusiau oficialių šaltiniu te 
ko patirti, kad, iš tikrųjų, šiuo 
metu plieno klausimas yra itin 
opus. Vietinė pramonė toli 
gražu neaprūpina veikiančių 
įmonių, o ir iš užsienių gauna 
mas kiekis labai mažas.

Ar kas nors daroma šiuo 
klausimu?

Kanadoje vietinė pramonė 
numato padidinti plieno pro- 
duikniją visu 30 proc., tačiau 
šis padidėjimas nebus pajus
tas anksčiau šių metų rudens 
arba net 1953 m. pavasario, 
iki to laiko pasireikš plieno trū 
kūmas, kuris galėtų būti ati
taisytas, nebent tiktai nebūti
nai kraštui svarbių išdirbinių 
suvaržymo sąskaita. Dėl to, 
kaip pranešama, šiuo metu 
plieno paskirstymas Ottawos 
vyriausybės yra primygtinai 
kontroliuojamas. Už tai kai 
kurie nedarbo reiškiniai, kurie 
vienoj ar kitoj vietoj iškyla, 
kaip tik ir yra tų priverstinų 
civilinei gamybai taikomų ap
ribojimų pasėka.

Pirmoj vietoj karinė gamyba.
Atrodytų, kad plieno aprū

pinimo situacija greitai galėtų 
pagerėti, jei O t taw savo pa
skirstyme griebtųsi plieno tau
pymo akcijos. Tačiau Kanada 
jaučia didelį slėgimą tiekti di
desnę duoklę Vakarų apsau
gai. Kaip tik ši aplinkybė, kaip 
ir bendras pasaulio politinės 
būklės netikrumas ir verčia ma 
nyti, kad be jokio abejojimo,

šiais metais plieno aprūpini
mo padėties pagerėjimo Kana
doje netenka laukti.

Šios išvados, žinoma, nega
li būti imamos kaip galutinės, 
tik jos peršasi iš anksčiau su
minėtų faktų. Iš kitos pusės 
Kanada žada didelę kūrybinę 
ekspansiją kitose pramonės ša
kose.

Nauji fabrikai.
Toliau suinteresuotiems pa

duodame Canadian Press 
spaudai duoto pranešimo duo
menis apie 1951 metų laikotar 
pyje į apyvartą paleistas pra
monės šakas.

Aliuminiam Co. of Canada 
pradėjo Šiaurės miškuose sa
vo 550 mil. dol. projektą.

Consolidated Mining and 
Smelting Co, at Trail pradėjo 
paruošiamuosius darbus prie 
30 mil. dol. hydroelektrinės sta 
tybos (dvylika mylių nuo 
Trail). Be šios užtvankos ji 
dar pradėjo darbą, 35 mil. dol. 
išplėtimui savo žaliavinių me
talų bei mineralų fabriko.

Paleistas į apyvartą 35 mil. 
dol. celiuliozės fabrikas, neto
li nuo Prince Rupert. Be to, 
gamybą pradėjo 19 mil. dol. 
Sulfato fabrikas prie Nanaimo 
Vancouver Island.

Statyba vyksta prie 40 mil. 
dol. popieriaus fabriko prie 
Duncan Bay, Vancouver Is
land. Ten pat rengiamasi sta
tyti 21 mil. dol. popiermąlkių 
lentpjūvė.

Padidinimui popieriaus fab
riko prie Powel River paskir
ta išleisti 11 mil. dol. Gruodžio 
mėnesį Valstybinė Transporto 
Komisija patvirtino 80 mil. 
dol. sąmatą išvedimui alyvos 
vamzdžių nuo Edmontono iki 
Vancouverio per kalnyną Roc 
ky Mountains.

Cellulose Co. of BC, pasta
tydinusi Prince Rupert fabri
ką, Kootenays apylinkėse pra
deda 75 mil. dolerių projektą.

J. P.

KVIEČIAME UŽSISAKYTI 
plačiausiai Amerikoje skaitoma laikraštį 

„DARBININKĄ” 
Išeina du kartus savaitėje 
„DARBININKAS“

buria aplin save daug bendradarbių. Visuose pasau
lio kraštuose turi savo korespondentus.

,,DARBININKAS“ 
yra geriausiai informuotas pasaulio lietuvių laikraštis.

Prenumeratos kaina metams:
JAV .....................— $5.00
Brooklyn, N. Y. —$5.50 
Kanadoje ........... — $ 5.50
Užsienyje..........— $5.50
Pusmečiui ....—$ 3.00

Darbininkas“ siunčiamas susipažinimui 2 sav. nemokamai.
Adresas:

„DARBININKAS“ 
680 Bushwick Ave 
Brooklyn 21, N. Y.

i

• r. DORA GORDON
Dantų gydytoja |

Kalba lietuviškai
9773 4914 Decairie Blvd., Montrel. |

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

į DIREKTORIUS
| J. H. BENOIT j
! Funeral Director

NELAIMIŲ ATVEJŲ VISADA PASIRUO8ES PADĖTI

■ 2102 FULUTM ST. AMherst 0«4 i*

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1434 ROLLAND Ave., VERDUN, 

priima pataisymams įvairius laikrodžius. 
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

Kainos žemesnės kaip kitur. Už pataisymus garantuoja.
Kreiptis vakarais po 6,30 vai.
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OTTAWA
Pereitų metų gruodžio mėn.jungtinis vakaras laikomas pa 

pradžioje įvykusiam Apylinkės vykusiu, 
narių susirinkime, užsitęsus 
jam dėl stokos laiko ir nesusi
darius reikiamam išrinktųjų 
skaičiui, liko neišrinkta nei apy 
linkės valdyba nei revizijos ko
misija, 
mas asmeny Mato Šimanskio 
ir Bronės Ragauskaitės, talki
nant buv. v-bos pirmininkui 
A. Paškevičiui, laikinai vykdo 
apylinkės v-bos ir L. O. K-to si CLOK-tui priklausančią jai 
pareigas. Patirta, kad bus sten dalį išlaidų pravesti rinkimams 
giamasi artimiausiu laiku su
kviesti kitą susirinkimą vadov. 
organams išrinkti.

Tikimasi, kad ir ateity bus 
tų tautybių i bendradarbiauja
ma.

* * *
Šios apylinkės ribose iš viso 

Susirinkimo prezidiu- iki šiol suregistruota 94 lietu
viai, tačiau vistiek ne 100%. 
Suaugusiųjų, turinčių teisę bal 
suoti, čia yra 78. Apyl. v-ba 
šiomis dienomis yra pasiuntu-

į Krašto Tarybą.
* * *

Sister of Service kviečiant 
vietos lietuviai, turintieji ma
žamečius vaikus, kartu su ki
tomis tautybėmis gausiai daly- 

italų bažnyčia vavo Kanados katalikių mote- 
Vyr. rengė-

Naujųjų Metų priešišvakarė 
se mūsų jaunimas buvo suruo- 
šęs šokius po 
esančioje salėje, 
jais buvo Juozas Šimanskis ir 
Juozas Ambrazas.

* * *
Prieš tris Karalius, šeštadie 

nį buvo surengti bandrai su 
latviais ir estais jaukioje Lands 
down park „Assembly Hali“ 
salėje šokiai su koncertine da
limi. Be rengėjų dalyvavo jų 
artimesnieji prieteliai, senieji 
kanadiečiai. Tai būta tarsi 
„vieni kitų geres.nio pažinimo“, 
pagal vietos spaudos atsiliepi
mus, subuvimas. Programoje 
kiekviena tautybė iš rengėjų tu 
rėjo savąjį pasirodymą. Lat
vius atstovavo solo šokėja Er
na Pilupė, pašokusi du šokius. 
Estus atstovavo solo daininin
kė Irene Loosberg, specialiai 
pakviesta iš Toronto; Lietu
vius — tautinių šokių grupė 
vad. Paškevičienės. Prie ruo
šos darbų vyr. iš lietuvių pu
sės rengėjui Paškevičiui talki- kis pravedė pasišnekėjimą Va
no šie asmenys: Buivydienė, sario 16 d. parengimo reikalu. 
Šimanskis Matas, Ambrazas Būta gyvų diskusijų.
□ ----- , ir Vytautas Trečiokas. Domcė Šeštokienė.

tų. Viktorijoj. parke anglų vi- mieins gegužės m. 24 d. K. L. 
suomenei visi gėrėjosi. Mūsų 
operos solistė Pranė Radzevi
čiūtė tikrai buvo pavergusi gau 
šią publiką. Koncertas buvo ne 
mokamai.

Finansinė apyvarta nedidu
kė. Iš visų parengimų ir kitų 
pajamų turėta 247,97 dolerių. 
Išlaidų padaryta 232,24 dol. 
Saldo šiems metams 14,83 dol.

Reiktų paminėti ir šalpos 
darbelį. Per kolonijos lietu
vių pp. Šiaučiūnų vestuves bu 
vo surinkta 24,75 dol. Už tai 
užsakyta per Aid. Overseas 
Inc. Chicagoje 4 maisto siunti 
niai. Mūsų sergantieji tautie
čiai Gautingo Sanatorijoj (Vo 
kietija) ir kitur siuntinius jau 
gavo ir visi atsiuntė širdingus 
padėkos laiškus.

Šiuo metu ALOK kartu su 
Visomis organizacijomis ruo-

rų lygos suruoštoje Kalėdų eg 
lutėj. Visi buvo gražiai pavai
šinti, o vaikučiai, be to, gavo ir šias iškilmingam Vasario 16- 
dovanėlių. Lietuvius malo
niai nustebino savo dalyvavi
mu ir buvęs šios apylinkės ka
pelionas kun. Dr. J. Razutis, 
kuris dabąr apsigyveno Toron 
te.

tosios paminėjimui ir daro pa
rengiamuosius darbus būsi-

* * #

Sausio 13 d. sekmadienį M. 
L. Bičiulių Centro Įgaliotinis 
Ottawai Paškevičius, susitaręs 
su vietos K-tu, surengė Sausio 
15 d. minėjimą. Be paskaitos 
buvo paskaityta dar Klaipėdos 
sukilimo Vado J. Budrio atsi
minimų ištraukos. Dalyvavo 
vietos bičiuliai ir jiems prijau
čiantieji. Pažymėtina, kad šioj 
nedidukėj lietuvių b-nėj „Ke
leivį“ prenumeruoja 12 asme
nų.

Po gražiai praėjusio minėji 
mo K-to vardu Matas Šimans-

IŠ LONDONO ALOK VEIKLOS
kurį surinkta 69 dol. 
Fondui ir įspūdingą 
Dienos paminėjimą, 
paskaitą skaitė mūsų

Tautos 
Motinos 
kuriame 
konsulas 

Paaiškėjo, kad ALOK p. V. Gylys, o 4 veiksmų dra
mą „Dr. V. Kudirka“ suvaidi
no Hamiltono lietuvių dramos 
mėgėjų teatras. Taip pat la
bai tinkamai paminėti liūdnie
ji 1941 m. birželio įvykiai. Mi 
nėjime dalyvavo ir kalbas pa
sakė Londono miesto burmist
ras ir 2 parlamento atstovai 
(Ontario provincijos ir Fede
ralinės valdžios). Kartu su 
kitomis Pabaltijo išeivių orga
nizacijomis surengta su prog
rama gegužinė. Bet bene šau 
niausiąs pasirodymas buvo rug 
pjūčio 31 d. Lietuvių koncer-

Sausio mėn. pradžioje Lon
dono ALOK turėjo šiemet pir
mą posėdį ir ta proga buvo pa 
daryta metinės veiklos apžval
gėlė.
jau praeitų metų liepos mėn. 
užbaigė Londono lietuvių re
gistraciją ir Centrui viską pa
siuntė. Taip pat ALOK rūpės 
čiu buvo sudarytas Rodney, 
(Ont.) gyvenančių lietuvių są 
rašas, kurį nusiuntus Centro 
LOK bent iš dalies buvo išda
va ta, kad praeitų metų gruo
džio mėn. pradžioje įsisteigė 
KLB Rodney apylinkė.

Iš kultūrinės veiklos tektų 
paminėti darnų su visomis or
ganizacijomis pr. metų Vasa- 
lio 16-tosios paminėjimą, per

ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS į

IMPERIAL ALIO COLLISSION į 

G. K E R A IT I S, į
Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį į 
spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iŠ namų ar iš su- £ 
gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. j 

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

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS KANADOJE 
APLINKRAŠTIS NR. 1.

Tautos Fondo Atstovybės Skykolonijose pravesti vajų.
Vasario 16-tos minėjimo me 

tu renkamos aukos Tautos 
Fondui.

Organizacijos prašomos su- 
i engti parengimus, kurių pel
ną skirti Tautos Fondui. Kar
tu su šiuo aplinkraščiu yra siun 
ciami Tautos Fondui aukų la
pai.

B-nės rinkimams.
GRAŽŪS REIŠKINIAI.
Londono apylinkės lietuviai riams, visiems lietuviams, or- 

turėjo labai nuotaikingas Šv. ganizacijoms ir jų skyriams
Kanadoje.
Liečia: 1. 1952 m. vajus Tau 
tos Fondui.

2. Lietuvio Pasas.
I.

Pastovios Tautos Fondo pa 
jamos vienu būdu tegali būti 
parūpintos - savanorišku, bet 
kiekvienam privalomu apsidė- 
jimu Lietuvos laisvinimo rei
kalui.

Tautos Fondo Valdyba, tvar 
kydama savo finansinį planą, 
tikisi iš Kanados lietuvių 6.000 
dol. per metus, kas neviršija 
1,00 dol. per metus kiekvienam 
uirbančiam asmeniui.

Koncentruotam lėšų telki
mui Lietuvos Nepriklausomy
bės Šventės, Vasario 16-tos, 
proga, Tautos Fondo Atstovy
bė Kanadoje skelbia vajų Tau
tos Fondui.

Šiuo aplinkraščiu yra trum
pai kreipiamasi į visus Kana 
dos lietuvius primemant didžią 
ją atsakomybę prieš Lietuvą ir 
joje likusius mūsų brolius ir se 
sens. Kiekvieno atiduotas cen 
tas bus liudininkas, kad Tau-

Kūčias. Po gražių kalbų, svei
kinimų ir deklamacijų, vietos 
skautai paskaitė gražių lietu
viškų kalėdinių legendų, pap
ročių, spėjimų bei būrimų. Bai 
giant pagiedota kalėdinių gies 
mių.

Malonu konstatuoti, kad 
prie šv. stalo prisiminta ir mū
sų vargstaniteji tautiečiai Vo
kietijoje. Bent maža dalimi su 
mažinimui jųjų vargo, surink
ta 38,71 dol., kurie pasiųsti per 
lietuvių Sielovados Vadovą tė
vą Bernatonį.

Taip pat Londono lietuviai 
turėjo tikrai gražų Naujųjų 
Metų sutikimą. Tokiu puikiu 
pobūviu, tokia šaunia nuotai
ka ir tokiu glaudžiu ir vienin
gu sutarimu bei sugyvenimu 
pradedant Naujus Metus tenka 
tik pasidžiaugti. L. E-tas.

VANCOUVERIO NAUJIENOS.
Prieš pa t Kalėdų šventes 

Vancouvery ir jo apylinkėse 
iškrito kiek sniego, kas suda
lė lyg geresnę Kalėdinių šven 
čių nuotaiką.

P. J. Schmitas ir p. A. Žibi- 
kaitė sukūrė šeimos židinį. 
Linkime geros sėkmės ir il
giausių metų naujai porai.

Kalėdinių švenčių išvakarė
se važiuodamas nauju vežimu 
A„ V. ir B. susidūrė su tel. 
stulpu. Padaryta nuostolių. 
Pastebėtina, jog A., V. ir B., 
palyginus per trumpą laiką, sa 
vo gabumų dėka, tapo turtin
giausiu Vancouvery iš naujai 
atvykusių lietuvių, nes jau su
gebėjo įsigyti pustrečio namo 
ir minėtą vežimą bei santau
pų.

Kalėdinės šventės praėjo 
„balamutiškai“, nebuvo /žmo
gaus, kuris juos aprūpintų plot 
kelėmis.

Dėl sumažėjimo Vancouve- 
ryje lietuvių kiek apsnūdo ir 
tautinė veikla, ir, gal būt, dėka 
stokos lietuvaičių, nesama jo
kių pramogų. Tačiau, nors 
gamta sukūrė kalėdinių šven
čių nuotaiką, padengdama na
mus bei laukus balta skraiste, 
bet vancouveriečiai tiek Kalė-

das praleido, tiek Naujus Me
tus sutiko užsidariusio  j nuotai 
koj ir išsiblaškę mažom gru- tos Sunkiausioje valandoje bu- 
pclėm. S. Skrajūnas. ‘ ‘

VAIDNIMAS
TILLSONBURGE.

Sausio mėn. 26 d. 8 vai. vak. 
(šeštadienį) Tillsonburgo Lie 
tuvių Ūkininkų klubas Delhi 
miesto salėje rengia vaidinimą. 
Bus statoma komedija „Slidus 
pusmilionis“, kurią atliks To- 
ionto lietuvių dramos mėgėjai.

Kviečiame apylinkių lietu
vius atsilankyti ir pamatyti gra 
žią komediją.

Po vaidinimo bus šokiai.
Rengėjai.

Jono LADYGOS 
baldu 

studijoje 
ARTIS“

LIETUVIS BATSIUVYS.
Pataisymai ir užsakymai.

4666 Park Ave, Montreal. 
Telefonas: DO 0357.

:l!

II.
Lietuvio Pasų yra gautas ne 

didelis kiekis, kurie tuojau su 
ženklais proporcingai koloni
jų dydžiui bus išsiuntinėti T. 
F. A. skyriams apylinkių LO 
K-ams ir organizacijoms pla
tinti, 
nimo 
lės.

Kartu siunčiamos plati- 
ir atsiskaitymo taisyk-

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

kainomis.
LIETUVIAMS SPECIA

LI NUOLAIDA.
3 East Notre Dame St., 

Telefonas MA 1006.

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

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

Ąve., Verdun. YO 3323 i Avi nue, Ville Lasalle.
• I TR. 7849.

J. GRAŽYS

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

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

688 ALLARD Ave, Verdun. 
Telefonas HE 5853.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

SIUVU NAUJUS IR 
į TAISAU SENUS 
į KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

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

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Importe - Exporte.

Wangen - Allgau — Germany.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

vai kartu su ja ne tik širdimi, 
bet ir veiksmu.

Kalbant apie Tautos Fondą, 
norime patikslinti, kad tai yra 
mūsų rezistencijos sukurtas iž 
das vesti kovai laisvinti Lietu
vai. Tai yra viena iš pagrindi
nių priemonių, be kurios mūsų 
didžiausio pasišventimo žadina 
mos pastangos dažnai liktų be 
realių pasėkų.

T. F. A. Skyriai ir organiza 
cijos prašomos vietos lietuvių

ŽEMĖS ŪKIS BOLŠEVIKŲ
Atkelta

Lietuva buvo pirmasis kraš
tas Europoj taip radikaliai ir 
taip efektyviai pravedęs žemės 
reformą ir pertvarkęs visus kai 
mus ir jų žemes. Italija tik da-

III.
Naudojamės malonia proga 

pareikšti nuoširdžią padėką vi
siems aukojusiems Tautos 
Fondui ir lėšas telkusiems. Vi 
sų pastangų dėka 1951 m. su
rinkta 6.751,71 dol.

Didžiuojamės Hamiltono 
apylinkės lietuvių pavyzdingu 
susiorganizavimu: pirmaujan
tiems su surinkta 1.829,07 dol. 
suma. Toliau seka: Torontas 
— 1.494,84 dol. Wellandas — 
500,00 dol., Winnipegas — 
490,70, Montrealis 454,22 dol. 
Sudbury — 416,50 dol.

Įžengusiems į naujus — 
1952 metus visiems, o ypatin
gai nuoširdžiai rėmusiems Tau 
tos Fondą, T. F. Atstovybė 
Kanadoje linki geros sėkmės ir 
tvirto ryžto 
mo darbe!

Tautos

Lietuvos laisvini-

Fondo Atstovybė 
Kanadoje.

1952. Sausio mėn. 18 d.
Montrealis-Kanada.
OKUPUOTOJE LIETUVOJE
iš 3 pusi.
bar nori pradėti eiti tais pa
čiais keliais.
ekonominiai 
me toliau.

Bus

Kokie iš to buvo 
padariniai matysi

daugiau.

FOTO STUDIJA O. G. ASMENIS
1248 Mackay SI., apart. 1. Montreal. Tel. WE S543. 

Fotografuojame parengimuose, vestuvėse ir kituose at
vejuose, ir pagal pareikalavimą Tamstų namuose. 
Portretų nuotraukos daromos studijoje. Pasų bei liu- 
dijimų nuotraukos. Priimu mėgėjų filmas išvystymui, 

i kopijavimui ir padidinimui. Aukštos kokybės darbas, 
g Kalbame angliškai, prancūziškai, latviškai, vokiškai, 

rusiškai.

U
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BELLIZZI - LA M Y, INC
7679 George St.,TR 5151 ” Ville Lasalle.

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

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

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

L. JAUGEL1S

NAMŲ REMONTAS IR DAŽYMAS.
Tel.: PL 7588; 3805 Arcade St., Montreal, Que.
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1 BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE

273 — 1 Ave., Ville Lasalle.
Tel. TR 8351. |

Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.S

-------------------- --- ----------------- --- --- ---------- --- -£
; DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

Priėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.
Į Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine.

J

DOMINION AGENCIES RLREAU
16 Woolworth Bldg., 

FORT ARTHUR, Cnt., CANADA 
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta
mų į Canadą, prašau kreiptis > mūsų įstaigą, kuri jau il
gas laikas kai tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip 
pat Įvairių dokumentų reikalus, pasus ar pilietybės do
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

LIETUVISK A

BALDU KRAUTUVĖ
IR DIRBTUVĖ

PARDUODAME GATAVUS, PRIIMAME 
UŽSAKYMUS IR PATAISYMUS.

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO 
899 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL. LO 1438. 
SAV. J. KAMICHAITIS. PATARIMAI VELTUI.
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VALDYBOS VEIKLOS PLANAS.
Lapkričio 4 d. išrinktoji K 

LB Hamiltono Apylinkės val
dyba, siekdama planingo ir sįs 
tematingo darbo, nusistatė pa- 
g raudines gaires savo veiklai 
išvystyti. Šis darbas numato
mas atlikti trimis kryptimis: or 
ganizacine, kultūrine ir repre
zentacine.

Organizaciniu požiūriu nu
matoma, bendradarbiaujant su 
centriniu LOKu ir kitomis or
ganizacijomis, eiti prie galuti
nio KLB organų sudarymo; bū 
ti tarpininku ir vienytoji! vie
tos lietuviškų organizacijų, tam 
tikslui šaukiant bendrus posė
džius; organizuoti lėšas apde- 
dant bendruomenės narius pa 
stoviais mokesčiais; kolonijos 
padidinimui sudaryti sąlygasno 
rintiems atvykti į Kanadą ir 
apsistoti Hmiltone (tam tiks
lui sudaroma komisija, kuri rū
pintųsi garantijų sudarymu, be 
to, parūpinimu ir darbo sura
dimu) ; suorganizuoti savitar
pio šalpos draugiją, kuri rem
tų nelaimėn patekusius.

Kultūrine kryptimi — reng 
ti šventes, minėjimus, ruošti 
paskaitas, koncertus, vaidini
mus, literatūros vakarus. Ak
tyviai paremti esamus lietu
višką ir tautinį darbą dirban
čius būrelius ir organizacijas, 
k. t. šeštadienio mokyklą, taut, 
šokių grupę ir kt. Paremti vi
som priemonėm vietinės Tau
tos Fondo Atstovybės veiklą; 
remti įvairias rinkliavas pasi- 
likusiems Vokietijoj šelpti. 
Vietiniam veikimui išjudinti ir 
pagyvinti suruošti lietuvio teis 
mą.

Reprezentacine kryptimi — 
suruošti viešą pasirodymą, pro 
paguojantį Lietuvos vardą, pa 
kviečiant anglų ir kitų tauty
bių visuomenę; aprūpinti vie
tos bibliotekas ir įstaigų asme
nis lietuviška literatūra anglų 
kalboje. PalaikĮ/ti organizaci
nius ryšius su panašaus likimo 
tautų organizacijom ir eiti prie 
nuolatinio ir pastovaus bend
radarbiavimo.

Šiam valdybos planui linkė
tina komitetui įgyvendinti su 
visų tautiečių parama.

TAIKA KORĖJOJE!
Gali įvykti, gali ir neįvykti, 

bet Hamiltono Lietuvių orkest 
ro „Aidas“ metinis jubiliejus 
tikrai įvyks 1952 m. sausio 26 
dieną 7 vai. vakare Hamiltone, 
213 jame Streer N. (buv. Cent 
ral Hall) St. Michael salėje.

Puiki meninė programa, ba
letas, moterų balsų trio, visai 
naujas lietuviškų melodijų po
puri; orkestras bus sustiprin
tas dar keliais muzikantais, 
taip, kad gros nemažiau 9 as
mens. Kaipo svečiai dalyvau
ja vengrų šokėjų pora; pabai
gai bus linksma šokių muzika; 
be lietuviškų šokių bus galima 
pasišokti europietiškų ir pačių 
moderniškiausių (angliškų) šo 
kių.
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Tiek senieji,, tiek čia gimusis 
jaunimas, o taipgi ir naujieji 
kanadiečiai yra maloniai prašo 
mi skaitlingai dalyvauti.

Muzikos Mėgėjas.
AUKURO VAKARAS

St. Michel salėje Įvyko Ha
miltono Lietuvių Meno mėgė
jų būrelio Aukuro vaidinimas. 
„Pirmas skambutis“. Ši links
ma, didesnių problemų neke
lianti komedija, nors ir sveti
ma savo paryžietišku gyveni
mu sutraukė daug lietuvių, nes 
atsilankė apie trys šimtai as
menų. Po vaidinimo buvo šo- 
Kiai. JI. Dl.

FORDO FABRIKŲ DARBI 
NINKU REIKALAVIMAI.
Fordo automobilių fabrikuo

se bręsta darbininkų streikas.
Darbininkai pareikalavo pa

kelti darbo atlyginimą 30 cen
tų už valandą, nes dabar yra 
žymiai pabrangęs pragyveni
mas.

Darbdaviai pasiūlė pakelti 
atlyginimą puse to, ko reika
lauja darbininkai — 15 centų.

Taikomoji komisija buvo pa
siūliusi 13 centų, kai pats darb 
davys siūlo 15 centų.
Yra ir antras nesutarimo punk 

tas: darbininkai reikalauja pa
kelti atlyginimus nuo tos die
nos, kada prasidėjo derybos, o 
darbdaviai siūlo — nuo sutar
ties pasirašymo dienos. Dery
bos vyksta. p.

KALĖDINIS IR NAUJAMETINIS KNYGŲ 
IŠPARDAVIMAS

Kalėdų ir Naujųjų Metų dovanoms ir pasiskaityti papi
gintai parduodamos knygos ir gaidos. Kai kurios jų parduos- 
damos už pusę kainos. Siūlomos šios knygos ir gaidos:

Sename dvare, šatr. Ragana, romanas 
Lietuvių Literatūra, Naujokaitis............
Vokiškai 
Lietuvių 
Tremties 
Kryžiai, 
Naktis ant morų, Jankus.................................
Atsiminimai ir mintys, Dr. K. Grinius . .. 
P. Kaulėnas, dailė................................................
Marti iš Miesto, Orintaitė ............................
Per šaltį ir vėją, Zobarskas............................
Riestaūsio sūnus, Zobarskas .........................
Sugrįžimas, V. Tamulaitis .............................
Ganyklų vaikai, Zobarskas .........................
Žemės ūkis ir statistika......................................
Šliuptarniai, romanas, Margeris ...................
Tauresnio žmogaus užtekėjimas, Vydūnas 
Žirgonė ir Gailė, spalvota ............................
Gyvulių draugas, Krausas ............................
Bhagavad-Gita iš sanskrito, Vydūnas ... 
Į taikos rytojų, skaut., iliustr..........................
Dulkės ežere, Kozulis .....................................
Tilto sargas, Tulpė .........................................
Dr. Kripštukas pragare, Kaupas ................
Lietuvos sovietizacija, prof. Roemeris .. . , 
Raudonoji žvaigždė, Vytenis .......................
Žemė, keturių autoriai, almanachas .........
Literatūros metraštis .....................................
Proza, 4 autoriai ............................................ ,.
Lapės pasaka, Pieteris ................................
Žemės rankose, Rukša ....................................
Sudiev, kvietkeli, P. Andriušis ...................

Knygos ir gaidos gaunamos šiuo adresu: „Nepr. Lietu
va“, 7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q.

lietuviškas žodynas, Gailius 
Tautosakos skaitymai, Baly 
Metai ..................................

romanas, Ramonas ..............

2,00 
2,00 
3,00 
3,00 
3,00 
2,00 
2,50 
1,50 
2,00 
0,75 
0,40 
0,70 
1,10 
0,80 
2,00 
3,00 
0,30 
0,15 
0,15 
0,30 
0,25 
1,00 
1,00 
1,00 
0,25 
0,75 
4,00 
1,50 
1,00 
1,00 
1,00 
1,50

VISOKIOS NAUJIENOS
Flying Enterprise“ — šiandie paniją. Tačiau daugelis spau

dos ir visuomenės pasisako nei 
giamai apie sen. Tafto ir gen. ' 
Eisenhowerio kandidatūras.

Nepiliečiai turėjo suteikti J 
adresus. i

Pagal veikiančius patvąrky- ■ 
mus, kiekvienų metų pradžioje ‘ 
nuo sausio 1—10 d. visi Ame
rikoje gyveną nepiliečiai ture- 
jo suteikti savo gyvenamosios 
vietos adresus. Tam tikslui tu 
vėjo užpildyti paštų įstaigose 
gaunamus speciabus blankus ir 
juos vėl grąžinti pašto įstai
goms. Apie adreso pakeitimus 
nelaukiant kitų metų pradžios 
reikia painformuoti pašto įstai 
&ą-

Asmenys neatlikę šios parei
gos, gali būti nubausti pinigine 
ar kalėjimo bausme.

Susirinko Amerikos Kongresas.
Sausio 8 d. susirinko 82-sis 

Kongresas, kuris turės išspręs
ti eilę labai svarbių vidaus ūki
nės ir užsienio politikos klau
simų. Trumanas sausio 9 d. 
Kongreso atidaromoje kalboje 
tarp kitko pabrėžė, kad šie 
1952 metai yra arčiausi prie 
trečiojo pasaulinio karo, nei 
kurie buvo praeityje. Šio fak
to akyvaizdoje prezidentas krei 
pėsi į patriotinę Amerikos vi
suomenę pareikšdamas, kad 
Amerika būdama tvirta šalies 
sargyboje ir atlikdama įsiparei 
gojimus žmonijai, turės per
nešti didesnius ekonominius 
sunkumus. To pasėkoje bus 
padidinti mokesčiai.

Tremtiniai buriasi į Čikagą.
Senesnioji mūsų ateivija ir 

dabar atvykusioj! daugiausia 
būrėsi ir buriasi į Čikagą. Sa
koma, kad čia veikiančioji di
džioji pramonė suteikia galimy 
bės pastoviai turėti darbą ir ge 
nau atlyginama nei kt. Ameri
kos vietovėse. Naujai atvyku
siuose neteko girdėti, kad kuris 
mažiau uždirbtų per valandą 
kaip 1,30 dol.

Nekalbant apie seniau čia 
gyvenančius tenka pažymėti, 
kad jau daugelis tremtinių yra 
stvėręsis į savarankų verslą ar 
prekybą ir jiems neblogai se
kasi. J. Janulaitis.

IM| .. —--------- *

TAUTIEČIAI! Rašykite iš vi
sur apie savo gyvenimą, įsikū
rimo sąlygas, darbus, perspek
tyvas. Visi raštai geri ir visi, 
kiek vieta leidžia sunaudojami.

Rašyti adresu: „Nepr. Lie
tuva“, 7722 Georg str., Ville 

Lasallle, Montreal, P. Q.

PAJIEŠKJIMAI

ninė sensacija.
Girdėjome, kad pastaruoju 

laiku Atlante ir Pacifiko van
denynuose siautė didelės aud
ros, kurios nuskandino net du 
Amerikos prekinius laivus ir 
pareikalavo 45 jūrininkų gyvy 
bių. Atlantas jau nurimo, ta
čiau amerikiečiuose nuotaikos 
dar įsibangavusios apie jų pre
kybinį laivą „Flying Enterpri
se“ ir jo drąsųjį danų kilmės 
kapitoną Kurt Carlsen, kuris 
neapleido audros sugadinto 
laivo ir jame išsilaikė net 7 pa 
ras Atlanto bangose iki atsku
bėjo į pagalbą anglų vilkikas. 
Tačiau gelbėjimo pastangos nu 
ėjo veltui — laivas 35 mylios 
nuo Anglijos krantų nuskendo. 
Laivo kapitonas Carlsen, Dani 
jos karaliaus Frederiko buvo 
apdovanotas aukštu pasižymė
jimo medaliu ir Anglijoje Fal
mouth uoste gausios visuome
nės sutiktas. Hollywood© fil
mų magnatai sugalvojo „Fly
ing Enterprise“ skendimą At
lante nufilmuoti ir be abejo šis 
filmas amerikiečiuose turės di
delį pasisekimą.

Neatslūgus nuotaikoms apie 
„blying Enterprise“, pasigirdo 
vėl skaudi žinia, kad Pacifiko 
vandenyne nuskendo kitas ame 
rikiečių prekybinis laivas „Pen 
nsylvania“, kurio nei likučių, 
nei igulos narių nepavyko 
rasti.

Amerika renka savo 
prezidentą.

Jau kalba ir žino visas 
saulis, kad Amerika šiais 
tais renka prezidentą, 
nės partijos — demokratai ir 
respublikonai šiuo laiku jau pa 
renka kandidatus. Dabartinis 
prezidentas Trumanas nestaty 
»iąs savo kaniddatūros. Demo 
kratų partija dar neskelbia, ką 
ji išstatys kandidatais į prezi
dentus. Iš respublikonų kan
didatuos senatorius R. Taftas 
ir gen. D. Eisenhoveris. Pasta 
iojo kandidatavimu labai pa
tenkinti respublikonai ir jau ei
le Amerikos įtakingų ląikraščių 
pasisiūlė remti jo kandidatū
rą ir vesti už jį rinkiminę kam-

su-

pa- 
me- 

Politi-

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

PADĖKOS
Mano šeima ir aš nuoširdžiai 

dėkojame mūsų giminėms ir 
draugams už pareikštas užuo
jautas liūdesio valandoj, nete
kus mano brangios žmonos ir 
mūsų mylimos motinos. Dėko 
jame visiems giminėms ir drau 
gams už'prisiųstus vainikus ir 
visiems, kurie užprašė mišias. 
Dėkojam visiems, kurie vienu 
ar kitu būdu lengvino mūsų 
skausmą palydėdami į amžino 
atilsio vietą. Dėkojame kle
bonui kun. Bobinui, kleb. Kubi 
iiui ir kun. Vilkaičiui už gra
žų patarnavimą.

Adomas Juodelis.
PADĖKA.

Širdingiausį ačiū mes taria
me visiems dalyvavusiems mū 
sų 30 metų vedybų sukaktuvių 
pobūvyje - staigmenoje, kurią 
surengėte mums visai nežinant.

Labai dėkojame visiems pri- 
sidėjusiems prie tokios vertin
gos dovanos, kuri mums prit 
mins tą dieną amžinai.

Ypatingai dėkojame šios 
staigmenos iniciatoriams p. p. 
Pašukoniams ir p. p. Viske- 
liams. Taip pat mūsų gimi
nėms ir prieteliams iš tolimo 
Toronto: pp. Kudrevcevams, 
Grincevičiams, Indrelėms ir Ši 
moniams, kurie gyvendami už 
tūkstnčių mylių nuo čia nepa
miršo mūsų ir prisidėjo taip pat 
prie tokios puikios dovanos nu 
pirkimo.

Taipgi reiškiame širdingiau
si ačiū sūnui Česlovui už pui
kias dovanas ir Čikagiečiams 
pp. Makarams už sveikinimus.

Visa tai mums pasiliks neuž
mirštamu gražiu atsiminimu.

Vladas ir Polia Zaleskiai.
Edmonton.

PADĖKA.
Visiems prisidėjusiems prie 

Mažosios Lietuvos šventės pa
sisekimo Monteralyje širdingai 
dėkojame, o ypatingai Didž. 
Gerb. Liet. Gen. Konsului 
New Yorke pulk. J. Budriui už 
atvykimą ir paskaitą, Aušros 
Vartų Parapijos Klebonui kun. 
T. Kubiliui, pasakiusiam šven
tei pritaikytą pamokslą, meni
ninkams: dramos artistei p. B. 
Pūkelevičiūtei, dainininkėms 
pp. Ivaškevičiūtėms, pianistui 
p. K. Smilgevičiui, ir muzikui 
p. Gailevičiui, ir pp. Lapinams.

Taip pat didi padėka gerb. 
mūsų Montrealio lietuviškai vi
suomenei ta proga suaukavu- 
siai 179 doi. Mažosios Lietuvos 
lietuviams Vokietijoje šelpti.

M. L. B. D-jos Montrealio 
Skyriaus Valdyba.

vo dėdės Juliaus Bliskio, į^ve 
nančio Kanadoje (Winnipeg'- 
e ?).

— Pranas Kuzmickas, iš 
Rio de Janeiro, jieško savo 
pusbrolio Leono Kuzmicko, ki
lusio iš Šaukuvos kaimo, Uk
mergės ap. Kas apie jį žino, 
ar jis pats, prašau atsiliepti 
šiuo antrašu: P. Kuzmickas, 
Rua Barao De S. Felix No. 71,

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

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.
1 sv. šokolado
2 sv.cukraus

Siuntin. Nr. 3—$ 6,20
sv. rūkytų lašinių
sv. kiaulinių taukų
sv. margarino
sv. kiaul. mėsos

4
2
2
1

Siuntinys Nr. 6

Siunt. Nr. 10—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. degintos kavos 

sv.kakavos 
sv. šokolado

1
1

A. 10 sv. cukr.—$ 2.60: siunt> Nr. i2— $ 6.40
B. 20 sv. cukr.—$ 4.70

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50 1 sv. deg.
B. 20 sv.kv. miltų $3.9011 sv. kakavos

2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaul. taukų 

kavos

Siunt. Nr. 19 — $ 9.95
4 sv. rūk. lašinių 

sv. kiaulinių taukų 
sv. margarino 
sv. marmelado 
sv. deg. kavos 
sv. šokolado 
sv.kakavos

4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo

2
2
2
1
1
2

PUIKŪS

KARAKULINIAI PALTAI 
nenešioti, vėliausios mados, didelio ir vidutinio ūgio. 
Pigu — $ 125.00 Teriautis tel.: SR 1827

w

I
■

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

DĖMESIO
Viliasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisymai.

PETE'S RADIO SERVICE
0 7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372

Siunt. Nr. 24—$ 11.50
5 sv. rūkytų lašinių 
3 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 

sv. deg. kavos 
sv. kakavos 
sv. šokolado 
sv. marmelado 
sv. sūrio 40% rieb.

1
2
2
2
2
Siuntinys Nr. 25
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25
C. 15 sv. k. tauk. $ 8.00

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

SĄŽININGAI IR GRAŽIAI.
Adresas: 202 St. Clarens Av e, Toronto.

Telefonas: ME 8522.
— K -----  re ------- at M

— Juozas Daunoravičius,
181 Ficroy St., St. Kilda, Mel
bourne, Vic., Australia, jieško 
savo draugo Vaclovo Račio.

— Julius Bliskis, Depart
ment of Labour Hostel, St.
Paul L'Ermite, P. Q., jieško sa- Rio de Janeiro, Brazil.

F"' 'MT—

TEL. FA 0209

1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.)
(buvusi Juozo Paplausko)

SAV. JUOZAS LAURINAITIS.
Visų rūsių maisto produk tai ir {vairios mėsos bei 

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

GENERALINIS statybos kontraktorius į
E.D<BELANGER 8c SONS

15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 
GARANTUOTAS DARBAS.

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

M i M -'i'i* 1------ "M ■
„ŠITA KNYGELĖ —

MĖNUO VADINAMAS MEDAUS
— niekuomet nebūtų buvusi parašyta, jei mes gyventu
me ten, iš kur esame išmesti. ..“ — taip savo septintąją ‘ 
knygą pradeda žymioji mūsų rašytoja NELĖ MAZA- 
LAITĖ. Autorė jai vienai būdingu stiliaus grakštu
mu iškelia ką tik ištekėjusios moters sielos problemas, 'J 
jaunamartės svarstymus ir iš jų išplaukiančius įvykius. 
Šią (ne tik iš vardo) įspūdingą apysaką išleido Gabija.
220 psl., kaina $ 2.50. Knyga gaunama: Gabija, ,
340 Union Avenue, Brooklyn 11, New York, U. S. A.
re .......... --------------- k----------- M  '.ae—-

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

Rational Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

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

Telef.: HE 0106
LIETUVIŠKAS RESTORANAS

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

GAMINAME VISOKIOS RŪŠIES VALGĮ.
Tautiečiai kviečiami atsilankyti ir įsitikinti. 

SAVININKAI BR. JOCAI.
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DIDELĖ STAIGMENA MONTREALIEČIAMS
SPAUDOS BALIUS ŠIEMET BUS LIUKSUSINĖJE SALĖJE - DIDELĖJE, AUKŠTOJE IR NEPAPRASTAI ERDVIOJE, — TOJE P AČIOJE, KURIOJE VYKO 
MONTREALIO SPORTININKŲ RUNGTYNĖS SU HAMILTONO SPORTININKAIS. SALĖ VADINASI „MOUNT ST. LOUIS GIMNASE“. JI YRA KAMPE SCHERB- 
ROOKE ST. EAST (244) IR CITY HALL (2145) AVE. ĮĖJIMAS IŠ CITY HALL AVE (2145 nr). ŠIOJE SALĖJE PUBLIKA TURĖS DIDŽIAUSIUS PATO
GUMUS, NES ERDVĖS UŽTEKS BENT PUSANTRAM TŪKSTANČIUI ASMENŲ, KURIEMS BUS PARUOŠTIATSKIRI STALIUKAI IR ŠOKĖJAI TURĖS PLAČIĄ 

ERDVŲ ŠOKIAMS, KURIEMS GROS GERIAUSIA MONTREALIO LIETUVIŲ KAPELA — BROLIŲ LAPINŲ„ JL I T U A N I C A “. Į

AVONT’jgRĘAL
SPAUDOS BALIUI DOVA- NOS PLAUKIA

iš visų kraštų: dail. A. Tarno- Vak. Visi nauji dalyviai pra- 
šaitienė tautinį drabužį siunčią šomi tiesiai vykti į repeticijas, 
is Kingston©, p. Kenstavičius 
roto aparatą prisiuntė iš Van- 
couverio, o p. Dauderienė la
bai įdomų, originaliai įmontuo 
tą kauluose termometrą atve
žė net iš Kalifornijos.

Montrealio gi „NL“ bičiuliai 
ruošia dar daugybę dovanų': p. 
Br. Dikinienė puošnią sutuoktu 
vinę, baltesnę už sniegą, lėlę; 
p. Grybaitienė — tortą, dar ki 
tos ponios ir panelės — nesa- 
ko, ką padovanos, bet tik įspė
jo; „dovana bus“.

Atskirame pranešime skaito
te, kad firma Brouillette & Gag 
non Ltee (Monk Blvrd 6014) 
paskyrė didelį, 200 dol. vertės, 
radijo aparatą.

Taigi, jau dabar tiktai stamb 
menas sumetus susidaro dova
nų vertė per 500 dolerių. Bet 
tai tiktai stambmenos.

Loterijai vadovauja p. V. Ke 
turkaitė: 3587 Universyti, Ap. 
6, tel. BE 0504.

Nepraleiskite progos atsilan 
kyti Spaudos baliuje, nes tai 
yra didžiausis ir šauniausis vi
so sezono balius.

Mūsų menininkai jam ruošia 
trumpą, bet nepaprastai įdo
mią programą, apie ką bus pa
rašyta sekančiame „NL“ nume 
ry-

KLB - LOKo POSĖDIS
paskirtas šį penktadienį, sausio 
25 d. 20 valandą „NL“ redak
cijoje. Prezid.

Montrealio ALOKo posėdis 
tą pačią dieną ir valandą 
CAos patalpose.

AUKOS MAŽAJAI 
LIETUVAI.

Visas aukas surinktas 
žosios Lietuvos lietuviams 
šio 15 d. ir kitomis progomis, 
kur nėra M. L. B. D-jos, pra
šome siųsti p. A. Lymantui, 
7116 Cartier Str. Montreal, Q. 
M. L. B. D-jos L. C. Valdyba.
VASARIO 16 MINĖJIMAS

bus vasario 17 d. Iš ryto 11 v. 
pamaldos, o 4 vai. po pietų Pla 
teau salėje iškilmingas minėji
mas. Organizacijos pamaldo
se dalyvauja su vėliavomis. 
Plačiau bus pranešta vėliau.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
CHORAS

vedamas muz. St. Gailevičiaus 
dar yra reikalingas naujų daly
vių — ir moterų ir vyrų bal
sų. Chorui besiplečiant į an
samblį ir, be to, organizuojant 
vyrų chorą, dar reikalingi nau
ji dalyviai, kurie prašomi stoti 
be jokių atskirų prašymų. Re
peticijos vyksta 3703 De Bul
lion St. penktadieniais 8 vai.

STAIGMENA VISIEMS

YM

Ma- 
sau-

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
3579 Hochelaga St., Montreal.
IŠNUOMOJAMAS kambarys

merginai ar moteriai.
750 Fulford, Montreal. 

Teirautis sekmadieniais 10-12.

GERA PROGA!
Labai pigiai parduodu FISH 

& CHIPS su pilnu įrengimu. 
Šis biznis šioj vietoj įkurtas 
prieš 35 metus. Teirautis 4718 
Wellington St., Verdun, arba 
telefonu YO 0294.

IŠNUOMOJAMAS dvigubas 
kambarys, dviem asmenims.

3474 Messier, Montreal.
Tel. AM 5246

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

IŠNUOMOJAMAS dvigubas 
kambarys su baldais ir teise 
naudotis virtuve. Teirautis 
telef.: WI 4957, 2544 Centr. St.

Montreal.
IŠNUOMOJAMAS 

KAMBARYS 
■> 4861 Barclay Ave., Apt.

Praėjusį sekmadienį girdėju- 
sieji chorą, patenkinti, kad jis 
daro labai rimtą įspūdį. Daly
vių jis turi balsingų, tiktai jų 
reikia dar daugiau.

DR. H. NAGIO PASKAITA.
Sekantis Lietuvių Akademi

nio Sambūrio visuotinis narių 
susirinkimas įvyks š. m. sau
sio mėn. 26 d., šeštadienį, 8 
vai. vak". Skautų Būklo patal
pose — 3 703 De Bullion St. 
Dienotvarkėje numatyta Dr. 
H. Nagio paskaita „1951 m. lie 
tuviškosios poezijos apžvalga“, 
į kurią kviečiama atsilankyti 
kuo gausiausiai Montrealio lie
tuviškoji visuomenė. Po to — 
linksmas pobūvis. Įėjimas ne
mokamas.

SERGANTIEJI
P. Salalienė buvo susižeidu

si ir turėjo lankyti ligoninę, o 
Elena Salalytė išgulėjo lovoje 
dvi savaites, bet dabar pp. Sa- 
ialų šeimą aplankiusi nedalia 
jau atsitraukia ir abi ligonės jau 
taisosi.

J. Paznokaitis serga jau tre 
čią savaitę ir dar nepasitaisė.

P. Julija Tamasonienė, su
žeistoji traukinio katastrofoje 
dar vasarą, ilgą laiką turėjo už- 
gipsuotą koją; dabar gipsas 
jau nuimtas, bet nelaimingoji 
dar nepajėgia vaikščioti. . P. 
I amasonienei nelaimė buvo tik 
rai skaudi ir daug jėgų atėmė.

K. Vaitiekūnienė po didelės 
operacijos dar nepasitaisė; ser 
ga dar ir p. Bakanavičienė.

Visiems ligų paliestiesiems
Susirgo p. Šimelaitienė, kuri 

išvežta į Notre Dame ligoninę, 
linkime greičiau pasveikti ir su 
stiprėti.

JIEŠKO DARBO.
Atvykęs iŠ Anglijos tautie

tis skubiai reikalingas darbo. 
Kas žinotų kokį darbą, prašo
ma pranešti telefonu HA 4417 
arba raštu: V. Blažys, 53 Prin
ce Arthur W., Montreal.

PARAPIJOSE
Praėjusį sekmadienį AV 

rapija turėjo susirinkimą, 
name klebonas kun. Kubilius 
padarė metinį pranešimą ir 
konstatavo, kad parapija ture 
jusi pajamų arti 10.000 dol., iš 
laidų apie 7,5, kasoje — apie 
2.350. Inventorius arti 10 
tūkstančių dol. vertės. Ville 
Emarde yra sutartas sklypas 
žemės už 4.000 dol. bažnyčiai 
statyti. Tikimasi pavasarį pra
dėti statybą. Antru vikaru pri 
imtas iš Paryžiaus tvykęs vie
nuolis Kazimieras Pečkys, S.
J-

MOTREALIECIMS
1904 m. Jos ir Louis atidarė mažą maisto krautuvėlę 

Chicoutimi, Que., Gagnon & F rere vardu. Nuo to laiko, jų 
vardas paplito po visą provinciją su įsteigimu krautuvių vi 
soje Lake St. John apygardoje: Chioutimi, Arvida, Keno 
garni, Jonquieres, Port Alfred, Dolbeau ir 1943 m. Montrea- 
lyje, kur generalinis vedėjas p. J. C. Pilon veda šešias krau 
tuves.

Lietuvių vsiuomenėje lab ai gerai žinomas p. Julius Stro 
pus yra atstovas vienoje iš šių krautuvių, 6014 Blvd. Monk 
Brouillette & Gagnon Limitee Šiai krautuvei vadovauja p. 
Gabriel Pilon, kuris jau nuo 1943 m. yra baldų biznyje. 
Ville Emard krautuvei jis vadovauja nuo 1950 m. 
Brouillitte & Gagnon Limmitee turi didelį pasirinkimą BAL
DŲ, PEČIŲ, ŠALDYTUVŲ, CHESTERFIELDŲ, RADI 
JO, žodžiu, viską, kas reikalinga butui.

Pagerbdami Montrealio LIETUVIUS, Brouillette & 
Gagnon Limitee, su dideliu malonumu skiria dovaną — 
RADIJO APARATĄ Spaudos Baliui, š. m. vasario 9d...

XXX

8.

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

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

MŪS U ^SPORTAS
„TAURAS“ MONTREALIO ANGLŲ KATALIKŲ PARA

PIJŲ TURNYRE.
Šiame turnyre dalyvauja momentas buvo paskutiniam 

penkios anglų katalikų parapi- ketvirtyj, kuomet mūsų vyrai, 
jos. Žaidėjai turi būti žemiau pamatę savo technišką klaidą, 
23 m. ir žaidžiama kanadiška metė zoną ir stipriai paėmė 
„play off" sistema. Praėjusį žmogus žmogų. Buvęs 16 taš- 
sekmadienį „Tauras“ turėjo sa- kų skirtumas, kaip bemat, su- 
vo pirmąjį susitikimą su St. 
Patrik parapijos komanda.

Rezultatas — 49 :58 St. Pat 
rik parapijos naudai. Mūsų vy 
rai puikiai kovojo ir tikrai paro
dė daug gražesnį žaidimą ne
gu priešas. Pralošimą nulėmė 
kiauri klaida — dgngimas zona. 
Tiesa, priešas prie mūsų krep
šio beveik visai negalėjo prasi 
veržti, bet užtat netrukdomas 
galėjo sodinti krepšius nuo 
centro linijos. Ir, reikia paste 
bėti, jie tai puikiai išnaudojo. 
Maždaug 70 proc. visų jų taš
kų buvo tolimi metimai.

APIE SLA 236 KUOPOS 
kuris įvyks vasario 2 d., 404 
Bathurst Str. salėje, praneša
ma, kad bus suvaidinta vieno 
veiksmo komedija „Vienas iš 
mūsų turi apsivesti“; po to, 
bus šokiai grojant gerai kape
lai. Šokių metu veiks bufetas 
su minkštais ir kietais gėrimais. 
Pradžia: 7,30 vai. vak. SLA 
kuopos nariams šio vakaro mo
kestis būtinas, nežiūrint to, da
lyvaus parengime ar ne, nes 
taip nutarta.

Šiems metams kuopos valdy 
ba išrinkta: J. Jokubynas — 
pirm., J. Novog — viep., Jurg. 
Strazdas — sekr., M. F. Joku- 
bynienė — ižd., O. Indreleinė
— fin. rast., M. Jokubynenė
— korespondentė, organizato
riai — J. Strazdas, J. Jokuby
nas ir A. Frenzelis; daktaru 
kvotėju nutarta kviesti dr. J. 
Valadka. Revizijos kom. — 
St. Jokubynienė, H. Chvedu- 
kas ir J. Margo.

Šiuo metu serga šie kuopos 
nariai O. Narušienė, S. Pundziu 
vienė ir K. Skinulienė. L. Vek 
teris jau atsimeldavo ir pradė
jo darbą dirbtuvėje. Visoms 
sergančioms narėms linkėtina 
greit pasveikti.

Metiniame narių susirinki
me vienbalsiai nutarta 1 dol. 
bausti tuos narius, kurie ski
riami lankyti ligonius, nelanko 
ir nepraneša kuopai, kad nelan 
kys.

Sekantis narių susirinkimas 
jvyks vasario 10 d. 2 vai. pp. 
i 04 Bathurst Str.

DU SUSIRINKIMAI
Sausio 13 d. buvo paminėtas 

Klaipėdos krašto susijungimas 
su Did. Lietuva. Atsilankė 
apie 100 asmenų. Meninė da
lis visai iširo. Paskaitas skaitė 
kon. V. Gylys ir dr. A. Šapo
ka. „Tėv. Žiburiai“ susisielo-

RUOŠIAMĄ VAKARĄ, 
Budriu. Nežiūrint tų pačių su
sisiekimo sąlygų, , prisirinko 
pilna salė publikos. P. J. Bud- 
lys susirinkusiems atsakinėjo į 
paklausimus, kurie dalimi bu
vo santūrūs arba ir negalimi 
jam atsakyti. P. J. Budrys buvo 
konsulo p. V. Gylio svečias.

(kor.)
DAIL. T. VALIAUS 

PASKAITA
Sausio 27 dieną 3 vai. pp. pa 

lapijos salėje rengiama dail. Te 
lesforo Valiaus paskaita tema 
„Grfikos meno apžvalga iki 
XX amžiaus“.

Visi kviečiami dalyvauti.
K. S. „Šviesa“.

GAZO DARBININKAI GA 
VO ATLYGINIMO PAKĖLI 

MA.

Gazo darbininkai susitarė 
aėl darbo atlyginimo be streiko. 
Gazo Įmonė jiems priėjo po 9 
et. už darbvalandj, 25 et. pra
gyvenimo pabrangimo bonų ir 
mokės po pusantro cento už 
kiekvienus du pragyvenimo pa 
kilimo punktus. Sutartis galio
ja nuo 1951 m. liepos mėnesio. 
Atlyginimo minimumas 1,4251 
et. valandai.

pa- 
ku-

tirpo į 6-is. Deja, stoka laiko 
ir keli gynimo užsižiopsojimai 
pergalę paliko priešo rankose.

Rungtynėse žaidė ir taškus 
pelnė: Bukauskas (14), Bunys 
(16), Intas (2), Paulius (2), 
Remeika (15). Priešų: 
O'Brien (0), Ebervein (4), Ro 
chefort (2), Disler (17), Foley 
(8), Gariepy (17), Grey (2), 
Breen (4), Seguin (4).

Baigdamas noriu iškelti dvi 
pagrindines mūsų komandos 
Klaidas: 1. Zona turi būti panai 
kinta. Juk geriausios J. A. V. 
komandos tik žmogus žmogų 
dengia. Zona yra gerai prieš jo, kad į šį minėjimą tesusirin-

Labai gynime trūko Piečai- silpną priešą, bet jeigu priešas 
čio, kuris dėl susidėjusių sąly- yra apylygis ir moka ją laužyt, 
gų negalėjo rungtynėse daly- zona nepakeliui, 
vauti. Bukauskas, komandos 
įamstis, nieko gero šį kartą ne- bent 8—9 žaidėjus, bet ne 5 
parodė. Buinys, kaip ir visa- ar 6, kaip pas mus įprasta. Be 
da, per daug mėto iš nepatogių to, vien kapitono komandai ne- 
padėčių. Intas, puolimo žai- užtenka, reikia ir trenerio. Jis 
uėjas, gynime su Paulium nesu- vestų visą žaidimą — keistų 
darė darnumo. Remeika, Die žaidėjus, stebėtų komandos 
vo apdovanotas kairės rankos klaidas ir savo švariais nurody- 
metimu, paleistus kairin šonan mais lengvintų padėtį. Vien fi 
derinius puikiai išnaudojo. ziškai žaisti negana, reikia ir

Pats įdomiausias rungtynių proto. J. Ramanauskas.
«vxxxxxxxxzxxxxxxxxzxxxxxxxxxzxxx

2. Reikia komandai turėti

ko tiktai apie 100 asmenų, o 
Į balių — 500. Bet „TŽ“ vis 
dar dedasi nesuprantą, kodėl 
taip yra.

Sekančią dieną, sausio 14 
d., Toronto visuomenė susiti
ko su viešėjusiu, pravažiuojant 
iš Montrealio, gen. kons. J.

„DAINOS“ NARIŲ ŽINIAI
Pranešama visoms dainie- 

tems, kad susirinkimas sausio 
25 d. neįvyks. Dėl tramvajų 
ir autobusų streiko jis atideda 
mas neribotam laikui.

Visos dainietės, prašomos 
laukti kvietimų raštu ir gavus 
būtinai dalyvauti susirinkime, 
nes šiame susirinkime bus ren 
karna nauja valdyba.

„VERSLO” SĄJUNGA
Š. m. sausio mėn. 27 dieną 

17 valandą parapijos salėje ruo 
šia paskaitą:

Maisto Produktų Prekyba.
Ją skaitys prekybininkas p. 

K. Kazlauskas. Prašome gau
siai atsilankyti ir išklausius pa
diskutuoti apie prekybos gali
mumus Kanadoje.

„Verslas“.

XJX
Gražiausias mūsų Tėvynės prisiminimas, tai 

Lietuvos vaizdų knyga.
LIETUVA

Lithuania) 
įrišime $ 12,— 
tiesiog Į leidyklą: 
118 Str. Richmond Hill 19,

V. AUGUSTINO
TĖVYNĖ

(Our Country
Kaina $ 5,—, o odiniame 

Užsakymus su pinigais siųsti 
Povilas Ališauskas, 107-17

N. Y., U. S. A.

1'

SLA 123 KUOPOS 
MĖNESINIS 

susirinkimas įvyks šį sekmadie 
nį, sausio 28 d. po pamldų AV 
salėje. Visi neapsimokėjusieji 
mokesčių prašomi susimokėti 
ir dalyvauti susirinkime.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
REMTI

Komisija renkasi šį sekmadienį, 
sausio 28 d., tuojau po pamal
dų AV salėje posėdžio. Atski
rų pranešimų nebus.

PERSIKĖLĖ Į TORONTO
P. Valickas, susiradęs To

ronte savo seserį, p. Kaškelie- 
nę, persikėlė iš Montrealio į To 
ronto. Linkime sėkmės gra
žiau įsikurti.

SIUVĖJAI GAUNA SENAT
VĖS PENSIJĄ.

Susilaukę 65 metų amžiaus, 
Amalgamated Clothing Wor
kers of America unijos nariai,

LANKĖSI ŠILTUOSE 
KRAŠTUOSE

P. Dauderienė kelias savai
tes viešėjo Kalifornijoje pas 
buv. montrealiečius pp. Kilmo- 
nius, kurie ten turi labai gra
žius namus ir gražiai gyvena, 
o jų dukrelė, konkurse išrink
toji lietuvių gražuole, lanko fil
mų mokyklą Hjollywoode ir 
ruošiasi būti filmų aktore. P. 
Dauderienė gražiai praleidusi 
pas pp. Kilimonius saulėtas die 
nas Kalifornijoje, jau sugrįžo 
į Montrealį.

Birutė Dodonaitė taip pat 
šaltąsias Montrealio dienas lei
džia pietuose — amžinai žydin 
čioje Floridoje, kurios Miami 
kurorte naudojasi visais pietų 
gamtos malonumais.

TRUMPOS ŽINIOS
— Neva Scotia, McGreror 

kasykloje Įvyko dujų sprogi- 
kurie sudaro JAV tos organiza mas, kurio metu žuvo 19 anglia 
cijos skyrių Kanadoje, jau pra kasių. Firma kaltinama, kad 
dėjo gauti po 40 dol. per mė- neprižiūrėjo ir prileido sprogi- 
nesį senatvės pensijos. ’lą-

— Trumanas paskelbė nat 
ją 1952—53 m. biudžetą 85. 
400.000.000 dol., kuris yra 
14.500.000.000 didesnis kaip 
siu metų biudžetas *

— Argentinoje susiorgani
zavo „Norinčių persikelti Į Ka
nadą Pietų Amerikos lietuvi 
Sąjūdis“, kurio atsišaukimą įdė 
Sime sekantin „NL“ nr.

— Soc. rad. Foure sudarė 
Prancūzijos kabinetą

— Šaltenis, b. žus. reik. min. 
paskirtas Estijos atstovu V. 
Vokietijai.

VISUOTINIS LONDONO 
LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS

Sausio mėn. 27 d. CCC ma
žojoje salėje (Colborne g-vė) 
Įvyks Londono apylinkės vi
suotinis narių susirinkimas, 
darbų tvarkoje numatyta pas
kaitėlė apie Didžiosios i rMa- 
žosios Lietuvos susijungimą, 
naujosios apylinkės valdybos 
užsimotų darbų planas ir kiti 
šiuo metu Londono lietuviams 
rūpimi ir reikalaują greito ap
tarimo klausimai.

Įdėmus parengimus Toronte
Vasario 2 dieną 404 Bathurst Street salėje bus labai 
■įdomus parengimas. Bus: 1) suvaidinta linksma 
komedija

„VIENAS IŠ MŪSŲ TURI APSIVESTI“.
2) Grojant gerai kapelai bus linksmi

ŠOKIAI.
3) Šokių metu veiks bufetas sui silpnais ir

STIPRIAIS GĖRIMAIS.
PRADŽIA 7.30 vai. vakaro. ĮĖJIMAS: vyrams 1 dol., 

moterims — 75 et.
VISI tautiečiai kviečiami skaitlingai atsilankyti, nes tai 
yra metinis parengimas. Susivienijimo Lietuvių Ame 

rikoje 236 kuopos valdyba.

LAS si OKI U VAKARAS
U.N.F. S AL EI E

LAS Toronto skyrius sausio 26 d., šeštadienį,% 7 vai. 
vak. UNF salėje rengia linksmą šokių vakarą.
Bus gera muzika, bufetas su užkandžiais ir gėrimais ir 
kt. Lietuviškas jaunimas ir visuomenė maloniai pra
šoma atsilnakyti. LAS Toronto Skyrius.

j

$

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės perlei
dimo Ir Įeitose transakcijose. — Imigracijos (darbo, bu
to garantijos), pilietybės, paskolų parūpinimo, civilinės 
metrikacijos ir kiti reikalai. — Atstovavimas Įstaigose. 
— Dokumentų patvirtinti vertimai, nuorašai ir foto
kopijos. — Visokeriopos informacijos. — Lietuvių in
teresus gina prityrę specialistai, studijavę Amerikos ir 
Europos universitetuose.
UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

JONAS J. JUSKAITIS
907 Dundas West, Toronto, Ont., Canada, Tel. PL 4880
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