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SAVAITINĖ POLITINIŲ 
{VYKIŲ APŽVALGA

Malonu konstatuoti, kad šių 
metų Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo šventė pra
ėjo dar didesniu viso laisvojo 
pasaulio dėmesiu, negu bet ka
da praeityje. Atrodo, kad Lie
tuvos nelaimė duoda tą gera, 
kad visa žmonija susidomi lais
vės principų brangumu ir ge
riau pradeda pažinti mažas tau 
tas ir jų valstybes.

Vienas žymiausių įvykių šio
je srity, tai tas, kad

JAV PREZIDENTAS PR1 
ĖMĖ LIETUVIŲ DELEGA

CIJĄ,
kuri jam Įteikė pareiškimus, o 
prezidentas pakartojo Ameri
kos nusistatymą, kad Lietuva 
yra tiktai okupuota ir kad jai 
turi būti grąžinta laisvė ir ne 
priklausomybė. Šia prasme pa 
sisake daugelis Amerikos se
natorių ir kitų politikos veikė
jų. Ir Amerikos Balso garsais 
sklido per visą pasaulį žinios 
apie Lietuvą, jos dabartines ne 
laimes ir reikalavimas, kad oku 
pantas imperialistas iš Lietu
vos pasitrauktų.

Montrealio lietuvių šeštadieninė mokykla — mokiniai su vadovybe. Mokyklos vadovybė sėdi viduryje iš deši
nės: mokyklos vedėjas p. Augustinas Ališauskas, mokytoja p. Juknevičienė, mokyklos globėjas kun. dr. J. Kubi
lius, mokytoja p. Lukoševičienė ir kapelionas kun. dr. Pečkys.

UŽSIPUOLIMAS BE 
PAGRINDO

„Tėviškės Žiburiai“, kaip ir 
tinka totalistams. mėgsta dik
tuoti, todėl ir Tautos Fondo 
Atstovybei Kanadoje sumanė 
padiktuoti, ką kviesti į garbės 
prezidiumą ir ką kiti laikraš
čiai turi rašyti. Tuo tarpu TF 
Atstovybės susirinkimas, kuria 
me prof. J. Kaminskas padarė 
platų pranešimą, visi dalyvavę 
susirinkime gerai žino, buvo 
gražiai suorganizuotas ir pir
mininkės p. M. Arlauskaitės 
gražiai pravestas.

Apgailėtina, kad „TŽ“ nesi
liauja jieškoti priekabių ir 
drumsti lietuvių visuomenės 
nuotaikų. Suprantama, kad sa 
vo partijėlės reikaliukai jiems 
arčiau prie kūno, bet vis dėlto 
reiktų skaitytis ir su padoru
mu. Drumsdami visuomenės 
nuotaikas, „TŽ“ labai kenkia 
vieningam tautiečių sugyveni 
mui, bendrai kovai už Lietuvos 
išlaisvinimą ir Tautos Fondui.

Gogolis sukūrė lietuvių 
literatūrą. ..

AMERIKOS BALSAS
perdavė kalbas VLIKo pirmi
ninko kun. M. Krupavičiaus, 
Lietuvos atstovo JAV P. Ža- 
deikio ir labai krikščioniškai 
patriotišką kalbą, vasario 16 
akto signataro prel. Šaulio iš 
Šveicarijos. Be ko kita, kun. 
Šaulys kreipėsi į vadouvaujan- 
čių lietuvių sąžinę, kad ji jiems 
pasakytų, ar kartais jie nesie
kia „partinės stotelės“, kuri 
savaime gali būti ir labai gera, 
bet šiuo metu ne į ją turi vesti 
keliai.

TRYS ŽVEJAI Iš UŽ 
UŽDANGOS,

Juozas Grišmanauskas, Liongi
nas Kublickas ir Edmundas 
Paulauskas, atvykusieji į JAV, 
tautos šventės išvakarėse, pa
didino šios įspūdingumą Ame
rikos visuomenėje. Jie New

nesiseka. Maskva tebetrukdo. 
Paskutinis jos triukas, yra rei
kalavimas, kad į paliaubų vyk
dymo kontrolę būtų įsileisti 
Rusijos atstovai. . .

{DOMUS REIŠKINYS
Korėjoje pasirodė, kad rau

donųjų užiugary išsivystė par
tizaninis veikimas, kuris yra 
tiek stiprus, kad net pas parti 
zanus lankėsi vieno JAV laik 
raščio korespondentas.

EGIPTE JAU NURIMO
komunistų kurstomieji nacio
nalistai. Egiptas su Anglija 
susitaria ir pasiliks Sueco sau 
gotoju. Irane prieš pirminin
ko pavaduotoją buvo atenta
tas. Lybija išsirinko parla
mentą.

ATOMINĘ SENSACIJĄ
sukėlė Anglijos paskelbimas

VISIEMS KL1
Primenama visiems Kana

dos Lietuvių Tarybos sky
riams, kad kovo 1 dieną yra 
paskutinė data, kada reikia 
jteikti Krašto Tarybos rinki
mams kandidatų sąrašai. Vė
liau įteikti sąrašai negalios. To
dėl Kanados Lietuvių Tarybos 
skyriai ne vėliau kaip kovo 1 
dieną prašomi įteikti paruoš
tus kandidatų sąrašus.

Reikia statyti kandidatų: 
Ontario apygardoje — 28, 
Quebeco apygardoje — 7, 
Winnipeg-Manitoba — 2, 
Vakarų apygardoje — 3.

Kandidatų sąrašas turi būti 
pasirašytas ne mažiau kaip 30 
suaugusiųi asmenų.

i SKYRIAMS
siusti KLB-LOKui šiuo adre
su: KLB-LOKui, 3994 Rose
mount Blvrd., Montreal, B. Q.

Siunčiant paštu, reikia siųsti 
apdraustu laišku ir turėti paš
to pakvitavimą, kuriame turi 
būti data ne vėlesnė kaip 1952 
m. kovo men. 1 dienos.

Primenama, kad kandidatais 
bet kuri apygarda gali statyti 
asmenis, gyvenančius bet ku
rioje Kitoje apygardoje. Prie 
Kandidatų sąrašo turi būti pri
dėti raštiški jų sutikimai būti 
lenkamais į Kanados Krašto 
Tarybą.

Visi KLT skyriai prašomi 
veikliai dayvaluti Krašto Tary
bos rinkimuose.

Kandidatų sąrašas reikia KLCT Sp. ir inf. Sk.
=at-- -—et' '.i— 'n'~ " 1 ■■■ -u

Yorke buvo iškilmingai sutikti 
organizacijų ir iškilmingai pa
sveikinti. Jie dalyvavo šven
tės minėjime įvairiose JAV lie 
tuvių kolonijose. Jų žodis bu
vo girdimas ir per Amerikos 
Balso radiją.

TARPTAUTINĖJE 
POLITIKOJE

praėjusi savaite taip pat bus 
reikšminga. Londone posėdžia 
vę JAV, DB ir Prancūzijos už
sienių reikalui ministerial drau
ge su Vakarinės Vokietijos pir 
mininku Adenaueriu, susitarė 
dėl didžiųjų problemų ir dėl 
Vokietijos ateities.

VOKIETIJA PASIŽADĖJO 
DALYVAUTI EUROPOS 

GYNIME.
Be abejo ji už tai gauna kom 

pensacijų, kuriui dydį tuo tarpu 
sunku nustatyti. Tiktai yra aiš 
ku, kad „dėl gražių vakariečiui 
akių“ Vokietija nekariaus. Šis 
įeikalas ir mums yra įdomus ir 
svarbus, nes jis be abejo atsi
duria ir į Lietuvos sienas. Kad 
nespėliotume, teks dar palauk
ti tikresnių žinių.

Vasario 20 d. Lisabonoje su 
sirinko Šiaurės Atlanto Pakto 
dalyvių konferencija, kurioje 
pirmą kartą

DALYVAUJA GRAIKIJOS 
IR TURKIJOS ATSTOVAI

Vokietijos įjungimas į At
lanto paktą dar atidėtas toli
mesniam laikui.

Korėjoje kovos tebevyksta. 
Derybos dėl paliaubų labai pa 
mažu stumiamos pimyn. Su
sitarta tiktai dėl belaisvių grą 
žinimo, jeigu bus sudarytos pa
liaubos. Bendrai gi, derybo:

apie naują, tobulesnę už ameri 
kinę, atominę bombą, kuri ve
žama išbandyti į Australijos 
dykumas.

KANADA 
kyla finansiškai, nes jos dole
ris prašoksta jau ir JAV dole
rį. Kanada gauna didelius lėk 
tuvų užsakymus — Amerikai 
ir Europai.

MONTREALIS
DAUG ATSAKYMŲ Iš JTO

Montrealio lietuviai ir jų or
ganizacijos į pasiųstus JTO 
pilnačiai raštus pagal VLIKo 
patarimą yra susilaukędaugybę 
atsakymų, kuriuose sakoma, 
kad Lietuvos okupacija yra 
smurto padarinys ir bus paša
linta.

{STOJO KARIUOMENĖN
Vytautas Jukonis, pirmasis 

lietuvis D. P. Kanados kariuo
menėje. Dabar stovyklauja 
prie London, Ont. Jis lankėsi 
vasario 16 d. minėjime Mont- 
realyje, lankydamas savo tė
vus. (jp).

NAUJAI STATOMAME 
LĖKTUVŲ FABRIKE 

Longueuil priimami pareiški
mai gauti darbui, kasdien ir še 
štadieniais prieš pietus, (jp).

INŽ. A. PAŠKEVIČIUS 
tarnybos reikalais lankėsi 
Montrealy ir ta proga aplankė 
„N. Lietuvą“ bei apžiūrėjo jos 
namą.

REKOLEKCIJOS AV 
BAŽNYČIOJE

šiemet bus antrąją gavėnios sa 
vaitę. Rekolekcijas - misijas 
ves Vašingtono universiteto 

i prof. tėv. Venckus, S. J.

VILNIAUS RADIJA KLAUSANT
Iš kolchozinės padangės.

Jurbarkas. Pirmūno kolcho
zo pirm. Bagdanskis Galnai- 
džio šeimai kasdien moka po 
2,5 kg grūdų, daug kitų sėklų 
ir po 1 r. pinigais. Pieningiau 
šia kolchozo melžėja — Morta 
Krikščiūnienė. Kolchozo cent 
re pastatė medinę būdą ir už
rašė: Mėsinė.

Jurbarkas. Stalino, kolchozo 
pirm. Teof. Vitkus be grūdų 
kolchozininkams duos ir cuk
raus.

Kaišiadorys. Tėvynės kolch. 
supylė 98 pro.c. daigumo sėk
las pavasario sėjai.

Radvyiiškis. K. Požėlos kol
choze įrengė 500 vietų salę, 
stato antrą plytoms džiovyklą, 
nori statyti ir plytinę, bet 
trūksta plytų.

Rokiškis. Socializmo Keliu 
kolchozo kalviai Zaikauskas ir 
Kostanauskas įpareigoti iki va
sario 23 d. suremontuoti ro
ges. Tuodu kalvius pralenkė 
Šeduvos r. Vienybės kolch. kai 
viai Baumanas ir Grigaliūnas, 
seniai atlikę pavažų lopymą.

Vilnius. Auroros, Mičiūrino, 
Novoja Žizn ir Vosmovo Mar
ta kolchozai gavo elektros 
energiją. (Kaip žinoma, Vil
niaus apylinkės ištisai koloni
zuotos rusais ir mongolais; 
lenkams ruošiantis repatrijuo
ti į Lenkiją ištisi driskių pul
kai plūdo iš Rusijos gilumos ir 
lindo į sodybas. Vietiniai lie
tuviai iš kaimų išbėgiojo.)

Švenčionėliai. Viso rajono 
kolchozai praktikuoja garsinį 
Gogolio „Mirgorodo“ skaity
mą, kuris įgauna masių psicho

zės formas. Apsisaugojimui 
nuo užsikrėtimo mok. seminari 
jos suvaidino Gogolio „Revizo
rių”.

Mariampolė. Vyt. Montvi
los, S. Neries, Šešupės ir Čer- 
niakovskio kolchozų jaunimas 
metė visus darbus ir leidžia 
dienas prie šaškių ir šachmatų. 
Du Griniai (V. Montvilos) nu 
gali visus. Jie vyks į kolchozi 
ninku ir šaškininkų turnyrą.

Zarasai. Kolchozų sportinių 
organizacijų vadovas Merkšai- 
tis nepaprastai patenkintas P. 
Cvirkos kolch. slidininku J. Juš 
kėnų ir Kutusovo kolch. sli- 
din. Sventickiu. Geriausias- 
zarasiškis Čipailov.

Kazlų - Rūda. Aušros kolch. 
pirm. Matulaitis radijo kores
pondentui patikino, kad jo kol 
chozas pernai visus ūkio dar
bus atliko. Į kitus kolchozus 
korespondentas nesilankė, — 
reikia tik į Matulaičio pareiš
kimą atsižvelgti ir paaiškės, 
kad yra ne visus ūkio darbus 
atlikusių kolchozų.

Šiauliai. Kalinino kolchozas 
pradėjo ruoštis pavasario sė
jai. Remonto brigadyriai Bal 
čiūnas ir Navickas prižiūri plū 
gų taisymą. Įsteigtas visuome 
ninis fondas, kurio pinigais 
samdys Raudėnų MTS ūkio 
mašinas, paruoš pirmos rūšies 
aneną, augins aukštos kultū
ros derlių. Čia galima pridur
ti, kad tam pačiam Šiaulių 
apskrity stebėję kolch. gyveni
mą pasakoja apie kombainais 
nuskabomas varpas, pusę grū 
dų paliekant varpose, linaro-

vėmis nurautus linų plotus ten 
ka perrauti rankomis. Už ma
šinas kolchozininkai verčiami 
mokėti iš savo kišenių, bet į 
prašymus leisti darbams nau
dotis mobilizacijos punkto ark
liais neatsižvelgiama.

Studentai lietuviškos muzikos 
nemėgsta.

Per vasario 10 d. išpildytą 
pagal studentų pageidavimus 
koncertą, nė vienas iš apie 20 
lietuvių studentų nepageidavo 
lietuviškos muzikos: Dunajevs 
kis, Novikovas ir vėl Dunajevs 
kis. Žinoma, lietuviškos muzi 
kos pageidavusių pavardės ga
lima rasti Radijo Komitete, bet 
lai jie patys ir dainuoja.

Studentai baigė atostogas.
Žiemos atostogas studentai 

nevienodai praleido. Pav., Dai 
les Instituto stud. Alg. Balta
kis nudrožė į Maskvą, nudavė 
susikaupusį prie Lenino mou- 
zuliejaus, užsuko į Stalinui do
vanotą muziejų, nustebo, kad 
iš lietuvių prievarta išvežtos 
„Josifui“ dovanos dūli muzie
juj, skaitė eidamas namų aukš
tus ir, įspūdžiams atbukus, grį 
žo į Vilnių. Gi Ped. Instituto 4 
to kurso istor. skyriaus, stud. 
Jonas Tatariūnas išskubėjo į 
Šiaulius, į „gimtąjį“ R. Žvai
gždės kolchozą. Motina sutin 
ka ir apipila kolchozinėmis lai 
mėmis. Sesuo Genė lanko va
karinius, bendro lav. kursus, 
antr. sesuo, Ona, platina kol
choze „pravdas“ ir laiškus. Ka 
dangi jam reikėjo parsivežti 
pažymėjimą, kaip ir visiems stu 
dentams, tai jis jaunimui išdro 
žė du pranešimus ir paprašė 
politruką parašu pakvituoti 
pranešimus.

Vi* naujos pavardės
Vilnius. Suvalkų gatvėj, 7, 

pastatytas naujas namas. Jį 
galima ir šildyti. Kolchozinėj 
turgavietėj pastatyta autoga
ražas. Statant „didž. respubli 
kos vidurinę (S. Neries vardo) 
mokyklą“ L. Giros ir Garelio 
gatvių kampe iškilo Višniov, 
Ivanov, Polekova ir dar ^pana
šiom galūnėm eilė pavardžių. 
Mokykla turės ir pamatus. Ru 
sų teatre bendradarbiauja Vyt. 
Bičiūnas.

Naujas rajonas.
Paleckis ir jo sekretorius 

Naujelis pasirašė įsaką, ku
riuo Šilalės miestelis pakelia
mas į rajonų sąrašus. Prie Šiau 
lių esantis Kurtėnų vietovardis 
pakeistas N. Akmene,

Rusų rašytojo N. Gogolio 
mirties šimtmečio proga visoj 
Lietuvoj ruošiamos jo raštų pa 
rodos. Mokslų akademijos lie
tuvių literatūros skyriaus di
rektorius Kostas Korsakas sos 
tinės augštųjų mokyklų stu
dentams paskaitoje įrodinėjo, 
kad Kudirkai, Vaižgantui ir 
Žemaitei nepaprastos įtakos tu 
rėjęs Gogolis. O P. Cvirka 
Frank Kruku be Gogolio nebū
tų sugebėjęs demaskuoti ame
rikiečių imperializmo. Komjau 
nimo CK narys ir agitpropo ve 
dejas Aglinskas Kaune jau
niesiems poetams mirgeno pirš 
tais poezijos tematikai panau
doti pramonę, jos kilimą, nes 
kitaip — pramonė pasmerkta 
mirti. Vilniaus universitete 
įvykusioj metodiniais reikalais 
konferencijoj kalbėjo marksiz
mo leninizmo katedros vedė
jas doc. Bičkov, doc. Karpov, 
doc. Misiūnas ir doc. Marcin
kevičius.

Naujoms kūrinių parangoms 
pasirodžius

Stalininės premijos laure
atas Guzauskas-Gudaitis Kal
vio Ignoto teisybėj subūrė vi
są lietuvių liaudį į kovą prieš 
išnaudotojus. T. Tilvytis savo 
naujai pasirodžiusioj poemoj 
Už Tėvynę klebono Taukelio 
asmeny vaizduoja liaudį išnau
dojančią kat. dvasiškiją, kalti
na ją rėmus Hitlerio okupaci
ją. Be šios, paskutiniu metu iš 
leistos trys antireliginio turinio 
knygos. Varoma akcija už 

“„tautinę bažnyčią". Kiek iš pa 
tikimų šaltinių žinoma, už pro 
pagavimą altsiskirti nuo Ro
mos, Kaune butuose nušauti 2 
kunigai. Sąjūdžio vadas — tū 
las Kardauskas.

Ištuokų pasitaiko nedaug, jų 
ypač maža kaimuose. Lietuvių 
šeimos ryšys tebėra stiprus, 
daugiausia skiriasi rusai. Pap
rastai ištuokas duoda vad. liau
dies teismai. Jei kas turės vai
kų, tai iŠ gaunamo atlyginimo 
žmonai išlaikyti atskaitys 50 
proc., jei ir atsiskirtų.

Jei mirti — tai garbingai.
Tinklą po tinklo iš Baltijos 

ir Kuršių marių plėšia žvejų 
artelės — Banga* Žuvėdra, 
Audra, Kirov ir Roza Luksen- 
burg. Bet žuvys mirčiai pasi
renka dažniausiai Preikulės 
Kirovo vardo artelės tinklus ir 
Šilutės R. Luksenburg vardo 
artelės bučius. Priekulės žve 
jys Liliškis ir Šilutės Raukutis 
„šimtais pūdų“ gaudo dar ne- 
neršusias 1953 m. žuvis.
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PASAKYTA VASARIO 16 
MONTREALY.

Šimtus metų lietuvis nešio
josi kunigaikštystės ir laisvės

D-RO H. NAGIO KALBA, 
MINĖJIME

Metai po metų, susirenkame 
ir prisimename vasario šešio
liktąją, Lietuvos antrojo prisi- legendą, šimtus metų jisai sau 
kėlimo dieną. Ir jau aštuntąjį gojo savo kalbą ir papročius, 
kartą svetur, palikę tikruosius šimtus metų jisai grūmėsi su 
namus, tikrąjį darbą, tikrąją okupantu. Lietuvis ėjo į Si- 
žemę ir, prieš vargo dalią kovo- birą, lietuvis kovėsi su kazo- 
jančius, savo tikruosius bro- kais atimančiais iš jo jo bažny 
liūs. Ir kas yra mūsų rūpestis čią ir jo Dievą, lietuvis šimtus 
prieš paliktųjų, kas mūsų skaus metų laukė, kada pražūties va
rnas ir mūsų nedalia prieš pa- landa baigsis ir ateis prisikėli- 
čios žemės sielvartą, kai jinai 
vieną po kito pasiima savin kri 
tusius už ją, savo vaikus? Te
nai, Lietuvoje, jos miškuose, te 
betęsiama nepaprastoji vasa
rio šešioliktosios herojika, nes 
tenai yra aukojamas vieton po
pieriaus kraujas. Tenai te
bėra gyva Lietuva. Tenai, po 
garbingaisiais vasario šešiolik
tosios signatarų parašais, pati 
tauta diena po dienos pasirašo 
kraujo parašais Lietuvos res
publikos prisikėlimo aktą.

Ir todėl tebūna šitas žodis 
trumpas. Tebūna ir jis 
parašas, nors akto paraštėje, 
kad mes matome kovojančios 
savo žemės vaikus, kad mes ti
kime kartu jais, kad mes nors 
tremty, bet laisvoje tremty gy
vendami, laukiame tos pačios 
valandos — trečiojo Lietuvos 
prisikėlimo; kad ir mes kovoja 
me už jį!

Yra valandų tautų ir žmo
gaus gyvenime, kurių jokie žo
džiai nepajėgia apsakyti. To
kių neapsakomų valandų gran
dinėje mes sutinkame dvi di
džiąsias: gimimą ir mirtį. Pri
sikėlimą ir pražūtį.

Ir objektyvusai istorikas ir 
tikslusai mokslininkas, ir suin- 
teresuotasai politikas, ir sub- 
jektyvusai poetas —■ jie visi te 
nušviečia vieną kurį tokių va
landų aspektą. Prisikėlimo ir 
pražūties paslaptys tačiau am
žiams lieka paskendusios neži
nomybės šuliniuose, — ir mes 
savo menkais žiburiais jų 
gelmių nenušviesime.

Lietuva prisikėlė du kartu. 
Bet ir parklupdė vergijos bota
gai dukart. Valdovų Lietuva, 
žėrėjusi visame Europos konti 
nente, pamažu nugrimzdo lai
kų sąvartose, ir ąžuolo ir ak
mens pilių sienas sutrupino 
svetimi valdovai ir laikmečio 
darganos.

mas.
Vasario šešioliktosios aktas, 

pasirašytas šviesių lietuvių 
1918 metais Vilniuje, buvo to 
laukimo ir kovos išsipildymas. 
Ir šiandien mes galim daug 
priežasčių ir aplinkybių išsi- 
aišiknti kodėl galėjo gimti 
toksai aktas ir antroji Lietu
vos valstybė, bet vargu ar mes 
visas priežastis sugebėsim 
išvardinti. Ir kaip tiktai todėl, 
kad pati svarbiausioji priežas
tis yra neužrašoma: tai po pras 
ta rudine plakusi ūkininko šir
dis. Toji širdis išvedė jį basą 
ir beginklį pasitikti priešo, to
ji pati širdis taip labai tikėjo 
laisvę, kad nepabūgo nei impe 
njų, nei karalysčių, nei viso pa 
šaulio abejingumo.

Taip, Lietuva kėlėsi ir stojo 
gyva, nes ji nebuvo mirusi 
prastoj dūminėj pirkioj, nes 
jos nebuvo užputę Rytų vėjai, 
nes jos nebuvo nupirkę auksu 
pasaulio prekijai. Lietuva pri
sikėlė vieną pavasarį, kaip ke
liasi medžiai po speigų, kaip 
keliasi upės pavasario potvy
niams, kaip keliasi žemdirbys 
tėvas ir jo sūnūs pavasariais ir 
išeina plėšti žemės naujai sėjai.

Lygiai taip pat jinai prisi- 
kels šiandieną. Prisikels iš ši
tų prakeikimo naktų, iš šitų po 
litinių sukčiavimų ir žmogaus 
paniekinimų. Lietuva prisi
kels todėl, kad dar yra lietu
vių, kurie miršta už savo žemės 
gyvastį, kad dar yra miškų, ku 
rie glaudžia kovojantį, kad dar 
yra šaukiančių burnų, ir šir
džių, lietuviškų širdžių, kurios 
myli savo šalį labjau už duoną, 
už auksą, už partiją, už 
patį.
Tegul meilė Lietuvos, 
dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos, 
Vienybė težydi!

save

(L AMERIKOJE „NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” 
GALIMA GAUTI:

J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y.
J. Karvelis, 4434 S. Fairfield Ave., Chicago 32, Ill. 
L. Vismantas, „Neringa“, 1606, 25th St., Detroit 16, 
Mich. j

I

VI. Pauža, 9124 Quincy, Detroit 4, Mich.

DRUMSTAS VANDUO BOL ŠEVIKŲ MALŪNUI.
Tūlas J. G. „Vienybės“ Nr. 

5, klausdamas, kas gi tas Lo- 
kas, labai negražiai paliečia 
Loke dirbančius asmenis. Kal
bėti apie visuomeninius reika
lus reikia ir juos kritikuoti nie 
Kas negali priešintis. Bet kri
tika turi būti paremta faktais, 
o ne asmenų diskvalifikavimu. 
Jei apie Loke dirbančius asme
nis ir yra galima rašyti, kaip 
kam patinka, tai ką gi padary 
si, jei laikraštis mėgsta liesti 
daugiau žmones, negu jų dar
bus, bet šioje nevykusioje po
lemikoje maišyti garbingus ir 
nusipelniusius Lietuvos vyrus, 
jau net prieš dešimtį metų mi
rusius, tai tikrai negražus dar
bas.

Ten gi randame piktavalybę 
apie Vasario 16 d. Lietuvos ne

Pastaruoju laiku Amerikos įspėjo), jį pavadavo prof. J. 
lietuvių periodinėj spaudoje til Brazaitis. Trys delegacijos na 
po eilė straipsnių, kuriuose pa
sisakoma dėl VLIKo vestų su 
p. Lozoraičiu derybų, dėl susi
tarimo vertinimo, ir prie pro
gos jieškoma susidariusios pa
dėties kaltininkų. Pav., „Drau 
gas“ straipsny „Lietuvių vie
nybės klausimu“ (Nr. 288 iš 
10. XII. 51) sako: „Mūsų tu 
rimomis informacijomis kal
čiausia bus toji VLIKo delega 
cija, susidedanti iš visų grupių 
atstovų, imant ir tautininkus, 
kuri tikrai blogai atstovavo 
savo organizaciją, nes sutiko 
priimti tokį susitarimo tekstą, 
kuriuo faktiškai buvo norima 
VLIKą likviduoti. . k / Paga
liau kalčiausios yra prieškata- 
likiškosios VLIKo grupės, ku
rios lapkričio 18 d. atmetė 
VLIKo pridėtas pataisas prie 
susitarimo“.
„Darbininkas“ straipsny „Kie 
no vardan“ (Nr. 48 iš 9. X. 
m.) labai griežtu balsu klausia: 
„Kieno vardan VLIKo atsto
vai (Norkaitis, Makauskis, 
Kaminskas, Šidiškis) pasiryžo 
nuvetinti VLIKą?“

Nesiimdami susitarimo ver
tinti ir nesileisdami kaltininkų 
jieškoti, žemiau pasirašiusieji 
laiko savo pareiga viuomenei 
paaiškinti, kaip derybos vyko.

1. Deryboms su p. Lozorai
čiu vesti VLIKas paskyrė to
kios sudėties delegaciją: Dr. P. 
Karvelis, J. Norkaitis, J. Ma
kauskis ir T. Šidiškis, 
datais paskyrė prof. J. Kamins 
ką ir prof. Brazaitį. 
Karveliui dar prieš deryboms 
prasidedant išvykus, jį pava
davo prof. J. Kaminskas, 
dviejų derybų dienų, J. Ka
minskui išvykus į Rastattą emi 
gracijos reikalais (apie tai Ka
minskas iš anksto VLIK-a

Kandi-

Dr. P.

Po

riai — Nokaitis, Makauskis ir 
Šidiškis —' derybose dalyvavo 
visą laiką. Susitarimą pasira
šė: Norkaitis, Kaminskas, Ma
kauskis ir Šidiškis.

2. Deryboms su p. 
čiu vesti delegacija 
VLIKo tokio turinio 
ciją (VLIKo pasisakymas dėl 
p. Lozoraičio Nicoj pasiūlytų 
jo aštuonių punktų) :

Kad ir labai siekiant bend
radarbiavimo tarp VLIKo ir 
Lietuvos diplomatiniu atstovu 
— VLIKas randa, kad S. L. 
pasiūlymai (jo aštuoni punk
tai) nesudaro pasitarimams pa
grindo.

Tiksliausia priemonė vaisin
gam bendradarbiavimui tarp 
VLIKo ir Lietuvos diplomatų 
būtų atsiekta, jeigu S. L. sutik 
tų įeiti į V. T. užsienių reika
lų tarnybai vadovauti, kaip kad 
yra sutarta Berno konferenci
jos metu.

Tuo atveju, jeigu S. L. šiam 
pasiūlymui nepritartų, — pa
siūlyti jam, jau ne kaipo S. L., 
bet kaipo Lietuvos Diplomatų 
atstovui, sudaryti iš VLIKo 
ir jo veiksnį Lietuvos užsienio 
politikos klausimams nustatyti.

Jeigu S. L. nepritartų ir 
šiam siūlymui, — siūlyti jam 
periodinių konferencijų tarp 
VLIKo ir D. atstovų praktika
vimą“. Derybose su p. Lozorai 
ciu delegacija tų instrukcijų ir 
laikėsi. Ir dar daugiau.

3. Prieš pradėdama dery
bas, delegacija buvo nusista
čiusi palaikyti pastovų kontak
tą su vietoje buvusiais VLIKo 
nariais, kad juos informuotų 
apie derybų eigą ir su jais tar- 
tųsi. Taip delegacija ir darė 
nuo pat derybų pradžios ir iki 
joms pasibaigiant (2. IX. 13.

Kiti taip rašo
„TREMTIS“:

„Jau su viršum pusę metų 
einant žalingoms diskusijoms 
bendradarbiavimo temomis ir 
vietoje lauktinų teigiamų re
zultatų galutinėje išvadoje 
laisvinimo veiksniams atsidū
rus akligatvyje ir ryšiui tarp 
laisvinimo veiksnių ir Lietu
vos suverenumo tęsėjų (švel
niausiai tariant) susilpnėjus, 
vis daugiau pasigirsta lietuviš
kosios visuomenės nuoširdžių 
pageidavimų surasti bendrą 
kalbą. Be jau minėtų politinių 
organiazcijų ir atsikirų asme
nų pareiškimų, baigiant iš Lie
tuvos laisvę pasiekusių vyrų pa 
reiškimų, už glaudų bendradar 
bi avimą pasisakė Australijos 
lietuvių bendruomenės atsto
vai savo suvažiavime, išreikš
dami lūkestį, kad Vliko apim
ty būtų matomas ir Mažosios 
Lietuvos Tarybos atstovas. To 
kių pageidavimų randasi vis 
daugiau. Lietuviškoji visuome 
nė darbe nori matyti darnumą

prijungimą. Tikrai dr. J. Dau- 
to signatarą, lietuviškos spau
dos pioneirių, žmogaus teisių 'ir 
Lietuvos nepriklausomybės ko 
votoją, pirmą Lietuvos atstovą 
Vašingtone — Joną Vileišį. Jis 
mirė 1942 m. birželio 1 d., t. y. 
prieš 10 metų. Ką jis turi bend 
ra su Loku?

Ar žino tas p. J. G., kad J. 
Vileišis kaip Kauno Burmist
ras gavo algos 600 litų? Jei 
Kauno miestas tapo kultūrin
gai sutvarkytas, tai ar ne Vi
leišio nuopelnas?

Bet jei Vileišis Kaune pasi
statydino dviejų butų namą, 
praskolindamas jį ligi 80 proc., 
tai dabar atsiranda visokių J. 
G. ir tą žmogų, jau prieš de
šimtį metų mirusį, velka iš Vii

Lozorai- 
gavo iš 
instruk-

51) delegacija bendruose po
sėdžiuose su prel. M. Krupavi 
čium, prof. J. Brazaičiui, L. 
Prapuoleniu derybų dienomis 
pranešinėjo dalyviams apie de
rybų eigą, apie klausimus ar 
punktus,’ dėl kurių derybos 
kliuvo, tarėsi dėl ginčijamų 
klausimų sprendimo ir dery
bose taip laikydavosi, kad tuo 
se pasitarimuose būdavo bend 
rai nustatoma. Tiek pasiekto 
susitarimo klausimai, tiek ir 
ginčijamieji buvo aptariami vi
sai konkrečiai, svarbiems punk 
tams bendrai nustatant ir jų 
redakciją. Pats susitarimo 
teksto projektas buvo bend
rai, teksutaliai apsvarstytas ir 
bendrai aprobuotas. Tas pat 
buvo padaryta ir su komuni
kato tekstu. Vienintelį esminį

Mielus

dėl susitarimo rezervą yra pa
daręs VLIKo pirmininkas, sto 
damas už tai, kad jei ne susi
tarimo tekste, tai bent derybų 
protokole būtų pasakyta, jog 
derybų eigoje nebuvo kalbėta 
apie tai, kas yra diplomatijos 
šefas, kas yra užakcentuota pa 
sitarimų III-me prot. iš 1951. 
IX. 7.

Po šių paaiškinimų mes pa
liekame pačiai mūsų visuome
nei spręsti, kiek VLIKo dele
gacija deryboms su p. Lozorai 
čiu vesti yra smerktina už jai 
pavesto uždavinio atlikinmą.

Delegacijos Pirm.: (pas.)
J. Norkaitis.

Nariai:
J. Kaminskas, J. Makauskis, 

T. Šidiškis.

ALODNĄ VASILIAUSKAITĘ

JONĄ KUTKĄ
vestuvių proga sveikina irsaulėtų dienų linki

Adolfina ir Gediminas Skaisčiai.

j'j K. L. T. Wellando Skyriaus Pirmininką
J p. JONĄ KUTKĄ,

■ sukūrusį lietuvišką šeimos židinį
J su
’ p. ALDONA VASILIAUSKAITE
S sveikina Wellando Tarybos Skyrius. į į

p. JONĄ KUTKĄ
p. ALDONĄ1 VASILIAUSKAITĘ,

H sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikina
1 O. J. Staškevičiai.

ir pozityvų darbą, vietoje lig 
šiol vyraujančio sustingimo.

Niekas reiškiamais pageida
vimais susiprasti nenuneigia 
laisvinimo veiksnių reikalingu
mo. Tenorima darnos darbe. 
Tepageidaujama jieškoti kelių 
didesniam ir platesniam jėgų 
apjungimui. Jei rasis geros va
lios, jei išrokavimą nusvers dar 
bo būtinumo supratimas, tuo 
atveju rasis ir susipratimas ir 
būdas platesniam jėgų apjun
gimui“.

„K. K. LAIVAS“:
„Sausio 27 d. Aušros Vartų 

parapijos bažnyčioje buvo pra
dėta jau papročiu virtusi laik
raštininkų švente. Pamokslą 
pasakė kun. dr. Baltinis. Jo 
žodžiais, rašytojai, žurnalistai 
ir redaktoriai yra tautų vadai 
ir jie atsakingi už vienokį ar ki 
tokį tautų likimą. Amerikoje, 
vergijos panaikinimo svarbiau
siu veiksniu buvo knyga „Dė
dės Tomo trobelė“.

niaus Rasų kapų. Bet ką gi jis 
turi bendra su Loku? Na, kad 
J. G. taip rašo, tai suprantama, ' 
— ji s tarnauja bolševikams, 
bet kaip „Vienybės“ redakto
riui nesudrebėjo ranka dėti to
kią bolševikišką propagandą?

Ne J. G.
BENDRAS GĖRĖJIMASIS
Dr. J. Daugailis 36-me 

„Draugo“ nr. rašo, kad jis ir 
jo skaitytojai (dėl ko reikia 
labai suabejoti gėrisi J. Kup- 
rionio straipsniais apie „Klai
pėdos krašto ir Rytprūsių ati
tinkamos dalies prie Lietuvos“ 
prijungimą. Tiktai dr. J. Da- 
gailis sąmoningai nutyli, kad 
tais straipsniais gėrisi ir „Me 
meler Dampboot“ su Schreibe- 
riu. . . O juk tai ir yra tai, apie 
ką „Nepriklausomą Lietuva“ 
rašė. Todėl ir dabar „NL“ klau 
šia dr. J. Daugailį, kodėl jis nu 
tyli nuo skaitytojų tą faktą, 
kad būtent prof. J. Kuprionio 
straipsniais apie Mažąją Lie
tuvą gėrisi vokietininkai su sa
vo oficiozu „Memeler Dampbo
ot“?

NL PLATINIMO VAJUS
Platintojai pagal veiklos taškus.
j. Skaržinskas............ . .153
E. Gumbelevičius . .. . . .140
L. Gudas ..................... . .118
O. Indrelienė ............ .. 84
P. Januška ................ .. 68
J. Parojus ................ .. 59
J. Janulaitis................ . . 54
A. Gerdžiūnas . .. ^ .. . . 51
M. Meškauskas . . . . . . 43
Kl. Prielgauskas ... 37%
Pr. Šimelaitis ............... 37%
E. Smilgis ................ ... 37%
F. Gurklys ................ . . . 30
G. Skaistys .............. ... 46%

Gudžiūnas ..............
Masionis ...................
Skirgaila ..............
Andruškevičius . . .
Bagdonas ..............
Leknickas ..............
Frenzelis ..............
Sriubiškis ..............
Adamonis ..............

Kojalaitis ..............
St. Noreika ..................

Kvietkauskas .........
J. Mikelėnas ..............

Ačiū už talką. NL.

J-

K.
R.
J-

B.
H.
J-

P.

25 
25
25 
19% 
15 
15 
10 
10

8 
8
6

4

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS IR KONSULATAI
Kanados Lietuvių Bendruomenės Laikinasis Organiza

cinis Komitetas — KLBLOK — 3994 Rosemount Blvd., 
Montreal, P. Q. Telef: TU 6068.

. . Kanados Lietuvių Centro Taryba — KLCT, — 7722 
George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q.
Brazilijoje :

Consulado da Lithuania, Mr. A. Polišaitis, Rua Jaguari- 
be, 477, Caixa postal, 249—A, Sao Paulo, Brasil.

Didžiojoje Britanijoje :
Lithuanian Legation, Mr. K. B. Balutis, 17 Essex Villas, 

. .London W 2, England.
Italijoje :

Lithuanian Legation to The Holy Seet, Mr. V. Girdvainis 
Via Barnaba, Uriani 87, Rome, Italy.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse :
Lithuanian Legation, 2622, 16th Street N. W., Wash
ington 9, D. C. USA Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas ministeris Mr. Po
vilas Žadeikis.
Consulate General of Lithuania (Lietuvos Generalinis 
Konsulas New Yorke, Mr. Jonas Budrys), 41 West 82nd 
Street, New York 24, N. Y. USA.
Consulate of Lithuania (Lietuvos Konsulas Čikagoje Mr. 
Petras Daudžvardis), 30 North La Salle Street, Chicago 
2, Illinois, USA.

Kanadoje :
Generalinis Lietuvos Konsulatas Kanadoje: Consulate 
General of Lithuania, 11 Grenadier Heights, Toronto, 
Ont., Teefonas: MU 2376 Konsulas: Vytautas Gylys. 
Lithuanian Consulate, Mr. H. M. Hansen, Tolbugt, 8b, 
Olso, Norway.

Izraelyje :
Consulate General of Lithuania, Pinjkerstree 67, Tel- 

Aviv, Izrael.
Prancūzijoj ;

Monsieur S. A. Bačkis, 5, rue de Messine 5, Paris, 8-me, 
France.

Šveicarijoje:
Consulate Lithuania, Mr. Garbačiauskas, Zuerich, Hard- 
turmstrasse 287, Swiss.

Pietinėje Amerikoje ;
Legacion de Lituania, c. Juan Maria Perez 2820, Mon
tevideo, R. O. del Uruguay. Telefonas: UTE 31-55-91.

KITI REIKALINGI ADRESAI :
Amerikos Lietuvių Taryba: Lithuanian American Council. 

1739 South Halsted St., Chicago 8, Ill., U. S. A.
Vyiiausis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas: (14b) Pfullin

gen, French Zone, Germany.
Amerikos Lietuvių Informacijos Centras: Lithuanian Ame

rican Information Center. 233 Broadway, New York 7, 
N. Y., U. S. A. Telef.: BE 3-139.

Informacija apie imigraciją Kanadon tiekiama: Director, Im- 
Imigration Branch, Department of Mines and Resorses, 
Ottawa.

Lietuvos Raudonasis Kryžius: (14b) Reutlingen, Lederstras- 
se 94, French Zone, Germany.

Mažosios Lietuvos Taryba: (21a) Detmold, Oesterhausstr. 
19, Brit. Zone, Germany.

Bendrasis Amerikos Lietuvių, Fondas — BALF — United 
Lithuanian Relief Fund of America, Inc., 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y., U. S'. A.

IRO agentūra Kanadoje: 143 Main Str., Hull, P. Q.
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NOJAUS TVANAS
Sprenglerio pesimistinis vei

kalas apie vakarų kultūros žlu
gimą (Untergang dės Abend- 
kandes), nekartą šiurpu sukrės 
davo. Neliko vandalų, hunų; 
žuvo Atilos, Tochtomišai, Ta- 
merlanai. Kultūra žydi, klesti 
ir jos vaisius raško neišrink
tieji, bet visi. Plačiai masei su
daromos palankios sąlygos nau 
dotis visais laimėjimais. Plati 
liaudies švietmo programa at
vėrė visiems kultūros lobynus. 
Išaugo, išbujojo individas ir jo 
laisvės, nes ant demokratijos au 
kuro prieš absoliutus sukrau
tos milžiniškos aukos. Vergų 
retežiai ir jų skaudžioji dai.s 
liko muzejuose. Rodos, indi
vidui duotos visos teisės; jo 
AŠ šiandien gali laisvai kles
tėti, augti, bujoti.

Bet. . .
Is „pragaro veiksnių“ iškilo 

nauji, praicnkią istonsKus ne- 
ronus, vaiuovai-aosohutai, ku
rie savo vamiKus — karūnas pa 
puošė „mejomis“ — vienas V o 
kiecijos aisizeumu, o antras — 
nauuies įsvauavimu nuo kapi
talizmo vergijos. Šių dviejų 
viešpačių kucius mes jaučiam 
dar ant savo nugarų. Vienas 
jau paraše savo valstybei tes
tamentą — totalinis sunaikini
mas. u antras, jau kelis kar
tus buvo suklupęs, bet palan
kios sąlygos ir jo nachahska 
politika stempia jį už au»ų, 
kad „vaduotų" liaudį darbo sto 
vykiomis. Ir po paskutinio ka 
ro šis absoliutas savo molines 
kojas, padedant Amerikai, ap
kaustė plienu. Mes turim fak
tą, bet ne istorinį blefą, kad ru
siškas imperializmas šiandien 
išėjo ne prieš savo kaimynus, 
uet virto pasaulio rykšte. 
„Stalino partijos skelbiamos 
idėjos randa neregių — aklų ir 
šiandien baisus vampyras vo
las rezga savo tinklą ant že
mės rutulio, kad vieną dieną 
galėtų mongolas šokti ant in
divido laisvių ir kultūros griu
vėsių baisųjį čekos šokį. Tva
nas. Baisus tvanas. Europa ny 
ki. Eisenhovens nusivylė. Dvi 
tvirtovės: vakarų Vokietija ir 
Austrija. O Prancūzija su Ita
lija Juozapui greit kristų į 
sterblę, kaip prinokę obuoliai. 
O čia masės kinų, o Indija vie
ną žingsnį pirmyn, o du—atgal. 
O kur didžiosios žaizdos: Ira
nas, Eigiptas, arabų pasaulis, 
Indo-Kinija. . . Mes Nojaus vai 
kai. Tvanas mus blaško po pa
saulį toli nuo gimtųjų namų. 
Mūsų arka neranda ramios vie 
tos, nes baisus tvanas siaučia 
žemyne. Nusivilta UNO. Gal
vota, kad čia rasim užuovėją 
nuo tvano. Bet kai didieji de
mokratai su šypsena spaudžia 
lanką basiąjam prokurorui Vi
šinskiu!, kuris dešimtis tūkstan 
cių mirties sprendimų pasirašė 
tiems, kurie netilpo į „parti
jos rėmus. O Korėja? Išžu
dyti belaisviai, o prie vieno sta

NHPRLKLAUSOffiA EliįTŲĄA

Dailininko Adomo Varno tapyti pp. M. ir K. Ivaškevičių portretai įteikti jiems jų 30 me
tų vedybinių sukaktuvių proga Montrealio lietuvių visuomenės.
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Organizuojasi tabako augintojai
Niekam nėra paslaptis, kad 

tabako augintojai yra labai nu 
sivylę ir nepatenkinti gauto
mis kainomis už praeitų metų 
tabako derlių. Jei ‘1950 met. 
tabako derlius buvo parduotas 
kainos vidurkiu svarui 44 et., 
o 1951 m. tik 44,5 et., tai kiek 
vienam pilnai aišku, kur dings 

lo, pasisvaido, nors ir nešvel
niais žodžiais, taikos apaštalai.

Taika nedaloma. Taikos ne
sukursi ant smurto ir tautų ge 
nocido. Jau teka kraujas Jū
sų vaikų ant galvos, brangūs 
demokratai. Nebesvaičiokim. 
Mes, Nojaus vaikai, dar nešio
jant vardus mūs „gerodraugo ’, 
Juozo, bet jūs šiandien stato
te tautas prieš tvaną. Bet bai
su, kad daug statybos inžinie
rių yra parsidavę tvanui ir jo 
viešpačiui. Baigiant, mielieji, 
išparceliuoti visą pasaulį. Šian 
dien turi būti sutelktos visos 
jėgos prieš baisųjį tvaną. Gali 
nebeatlaikyti nei Dooveno 
krantai, nei Baltieji Rūmai, 
šiandien svetimo kraujo nebe
turite, bet jūsų kraujas turi at
sakyti prieš istoriją. Pigiai sve 
timąjį pardavėt, bet savas bus 
brangesnis, jei nenorėsite gau
ti „galerų“ retežių.

Nesu pesimistas, bet. . . sun 
kus likimas tvane neranda sau 
sos žemės. Bijoma, dar paleisti 
balandžius jieškoti arkai sau
sos vietos sustoti. Nes tva
nas, ir baisus tvanas, svaido ar 
ką po pasaulio okeaną. Bet vii 
ties nenumarino, yra prošvais
čių, kad vieną dieną mūsų ar
ka sustos prie gimtosios žemės 
kruvinų krantų.

R. Medelis 

ta jo sunkaus metų darbo vai
sius.

Auginimo išlaidos: trąšos, 
mašinerija, darbo jėga, remon
tai, statybos, draudimo ir tt. 
lyginant su 1950 m. kainomis 
pakilo 10—20 proc. Tuo pa
čiu tabako kaina tik 1 proc. ir 
tai tik iš formalios pusės, nes 
kainos vidurkis kompanijų ir 
„The Flu-Cured Tobacco 
Marketing Association of On
tario“ atstovų buvo nustatytos 
iš teoretinių apskaičiavimų dar 
1951 m. rudenį prieš tabako su 
pirkmą. Ir tikrą kainos vidur
kį kompanijos jei panorės galės 
paskelbti gal už mėnesio, nes 
šiuo laiku jau visi ūkininkai ta 
baką baigia pristatyti į fabri
kus. Manau, kad neklysiu sa
kydamas, kad kainos vdurkis 
bus neaukštesnis kaip 42—43 
et. svarui, išeinant iš to, kad 
1951 m. derliaus augštesnėms 
rūšims kaina buvo žemesnė 2 
—3 et.

Dėl nepakankamų kainų 
ūkininkai randa labai daug 
priežasčių ir įvairių kaltinimų. 
Iš jų vienas gana rimtas ir pa
grįstas.

Senesnieji tabako auginto
jai aiškina, kad į tabako augi
nimo biznį labai daug metėsi 
ateivių, atseit — užsieniečių, 
kurie įpratę dirbti nenormuo
tą darbo valandų skaičių (16 
—20 vai. į parą). Dirbdami 
veik visas dienas, sukala la
bai daug pinigo, nors už valan 
dą išeina 25—30 et. O jau ką 
bekalbėti apie tokius auginto
jus, kurie turi 3—4 darbin
gus savo šeimos narius. Anot 
jų, tiems jei už vai. išeina ir 15 
et., jie per 10 metų tampa di

ginta pakankamai. O be to, 
tame pačiame „Marketing Bo
ard“ kompanijos turi nuolati
nius savo 8 atstovus — direk
torius, tai jie puikiai žino, ką 
daro.

Jau dabar pasigirsta balsų iš 
„Marketing Board“, kad šiais 
metais sodinamas plotas bus su 
mažintas 33 proc., kad išven
gus pertekliaus ir kad dėl to 
vėl kompanijos nemuštų kai
nas. Bet kas gali garantuoti, 
kad 1953 m. tos pačios kompa
nijos, sunaudojusios 1951 m. 
„perteklių“, nealermuos, kad 
tabako nepakankamai užaugin
ta ir reikia vėl leisti laisvas au 
ginimas. Ir vėl prasidės 1945 
m .daina iš pradžios.

Praktiškesnieji ir daugiau į 
dalykus gilindamiesi ūkininkai, 
kaltininkus dėl žemų tabako 
Kainų randa patys save, ir tik 
save kaltina. Jie puikiai žino, 
kad jų sukurtoji organizacija 
„The Fine-Cured Tabacco 
Marketing Assoiciation of 
Ontario“ atsisakė Centrinės 
vyriausybės globos ir jų anks
čiau priskirtų atstovų. Jiems 
nepaslaptis, kad tos pačios or
ganizacijos centro valdybą jų 
vadinama „direktoriją" sudaro 
l.-ką jų atstovų (direktorių) 
8 tabako kompanijų ir 4 didžių 
jų tabako plantatorių. Ir kada 
sprendžiami ūkininkų reikalai, 
tie keturi „didieji" palinksta 
prie aštuonių, o be to gal vie
nas kitas ir iš mažųjų. Ir to
kiu būdu „gal“ klausimas il- 
sprendziamas ūkininko nenau
dai. J

Tą visą suprasdami, tabako 
augintojai ir jieško kelių, kad 
sutverus grynai ūkininkų orga 
nizaiiją, kuri sugebėtų, pajėg
tų ir norėtų atstovauti ūkinin
kų reikalus. Didžiausiame ta 
bako augintojų centre Delhi, 
Ont. susidarė šios naujos orga 
nizacijos organizaninis komite
tas. Kad būtų lengviau ir su 
geresniu pasisekimu atliktas 
organizacinis darbas, nutarta 
eiti pas įvairias tabako augin
tojų tautybių grupes. Į šį or
ganizacinį kamitetą įeina ang
lų, vokiečių, belgų, vengrų ir 
lietuvių atstovai.

Sausio mėn. 27 d. Delhi, len
kų saleje, įvyko lietuvių, taba
ko augintojų susirinkimas, ku
riame dalyvavo apie 100 asme
nų, iš įvairių rajonų. Ilgai šis 
klausimas diskutuotas ir aiškin 
tas ir pagaliau buvo prieita 
prie vieningo nusistatymo, kad 
naujoji tabako augintojų orga
nizacija reikia remti ir jos or
ganizavime lietuviams akty
viai prisidėti. Be to, iš lietuvių 
pusės išrinktas laikinis organi 
zaciniss komitetas iš šių asme
nų : Rušinsko, agr. Bačėno, Au 
gaičio, Dambrausko ir Bužo, 
kuris veiks tik tarp lietuvių ir 
turės savo atstovus centrinia
me organzaciniame komitete. 
Lietuvių komiteto uždavinys 
aktyviai prisidėti prie organi-

deliais „Rich man“.
Todėl jie labai noriai šiuo me 

tu iš tabako auginimo biznio 
traukiasi, savo farmas parduo
dami naujiesiems farmenams 
uz aukštas kainas, vertinamas 
dešimtimis tūkstančių, kai už 
jas buvo mokėta tūkstančiais.

Gal vienas iš juokingiausių 
argumentų yra kompanijų aiš 
kinims, kad jos 1951 metais ne
galėjo mokėti augštesnių kai
nų, nes ūkininkai priaugino 
perdaug tabako. Jei ištikrųjų 
jo yra perdaug ir kompanijoms 
jis nereikalingas, tai lengvai 
kompanijos galėjo iš kiekvieno 
augintojo nepirkti 5—10 proc. 
jo turimo tabako, o mokėti 3— 
4 et. brangiau. Ūkininkas bū
tų gavęs tą pačią sumą pinigų 
parduodamas kad ir mažiau ta 
bako. Nors tabakas ir yra toks 
„maistas ar pašaras“, kurio ne 
galima nei suvalgyti, nei gy
vuliams sušerti, bet jis lengvai 
galima išmesti kur į patvorį ar 
sudeginti. Kam dar augintojui 
užkrauti toks vargas tabaką rū 
šiuoti, pakuoti ir transportuo 
ti iki fabriko už 2 et. svarą, jei 
šios išlaidos siekia dabar, žiū
rint tabako rūšies, nuo 4 iki 6 
et. svarui.

Pagaliau kompanijos, su- 
pirkdamos tą „nenaudingą” 
perteklių galėtų užskaityti se
kantiems metams ir sekančiais 
metais jo ūkininkai augintų ma 
žiau. Be to, šis „perteklius" 
yra išaugintas taip pat ne be 
kompanijų žinios. Jei 1951 m. 
„Marketing Board“ leido ūki
ninkams laisvai auginti ir ne
kontroliavo sodinamo ploto, 
tai vien del to, kad tos pačios 
kompanijos aliarmavo, kad
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1950 m. tabako nebuvo priau-zacijos statuto paruošimo ir
vykdymo organizacinio darbo, 
iki sekančio lietuvių susirinki
mo.

Pagrindiniai naujos organi
zacijos uždaviniai — tikslai: iš 
sirūpinti, kad tabakui kainos vi 
durkis būtų nustatytas ne ta
bako derlių nuėmus, bet iš p .- 
vasario, dar prieš tabaką sėdi 
nant. Be to, kad nustatan. .a 
bako rūšį, dalyvautų n . r p 
kaip iki šiol tk vienas kom; ■ 
nijos rūšiuotojas-bajeris, 
iki šiol kartu 
kartu dalyvautų ūkininkų <_■ - 
ganizacijos atstovas, ta p • ; 
ir vyriausybės atstovas.

Tolimesniuose savo užd 
niuose ši organizacija gal 
matys organizavimą draudimo 
nuo ledų , gaisro, .kininku 
rūpinimą trąšomis, mašinomis 
ir tt.

Belieka lietuviams tabako au 
lintojams aktyviau įsijungti ir 
daugiau pasirekšti šios nau:os 
organizacijos kūrime. Nes tiek 
senesnieji, tiek naujai prade
dantieji farmeriauti lietuvai 
turi daug pažįstamų ir gražios 
praktikos iš buvusių Neprik’au 
somoje Lietuvoje ūkiškų or- 
lanizaiijų, kaip, Pienocentro, 
Lietūkio, Kooperacijos Banko, 
apdraudimo b-vės „Koopera
cija", Lino ir tt.

Gera organizacija, yra mūsų 
ekonominis, kartu ir gyvyb'nis 
reikalas. Būdami ekonomiš
kai tvirti, galėsime aktyviau 
paremti ir savo reikalus, o taip 
pat aktyviau remti ir padėti 
atsistatyti Nepriklausomai T :e 
tuvai.

Reikia tikėtis, kad e'-? > 
čiame lietuvių susirink'tne - 
- mitinge dalyvaus visi lietu
viai, tabako augintojai. Tai bus 
ilgai netrukus.

J. Pr. Barsenas.

KINIJOS DIKTATORIUS
GAVO ĮSAKYMĄ IŠ 

MASKVOS

Stalinas paskutiniu met* da
vė įsakymą Mao Tse Tungui 
šiais metais Rusijos pavyzdžiu 
Įvesti valstybinių dvarų bau
džiavą visoje Kinijoje, kaip tai 
yra padaryta Rusijoje. Kinijos 
kolchozams valstybinių aka- 
monų dalį parūpins Rusija, kitą 
dalį pats Kinijos diktatorius.

Tokiu būdu Kinija atsistojo 
prieš badą. Amerika jau dabar 
turi pradėti ruoštis gelbėti Į 
badą slenkančią Kiniją. Mask
va, žinoma, sugalvos sausras, 
nederlių ir tt., kad pateisintų 
žudikiškus savo darbus.

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.

LIETUVOS SIENŲ 
PROBLEMA

TV.
Iš to, kas pasakyta, matyti, jog lietuvių etnografinio 

elemento buvimą Rytprūsiuose parodo ne tik istoriniai ir 
statistiniai duomens, bet ir iki šių dienų išsilaikiusi statyba. 
(Išnaša: Toji lietuviškoji Mažosios Lietuvos statyba — šio
je vietoje, be kitko, norėtume pastebėti — yra tipingas pa
vyzdys, kaip vokiečių naujasis mokslas stengėsi nuslėpti, nu
tylėti arba net perkonstruoti kitaip viską, kas buvo, žinoma 
lietuviška Rytprūsiuose. Jei W. Pessler’iui (1908 m.) toji 
statyba Mažojoje Lietuvoje yra perdėm „Litauischer Typus“, 
o Haberlandt'ui „Ausserhalb dės deutschen Volkstums“ 
(1926 m.), tai E. Rieman 1937 metais tiesiog aštriai puola 
tuos senesniuosius savo tautiečių darbus, kuriuose buvo iš
keltas lietuviškosios architektūros buvimas Rytprūsiuose. 
(30). Šitoks nevokiškas namotyros požiūris, su kuriuo rei
kia griežtai kovoti, esąs „nationalpoiitisch gefaerlich“. O 
architektūra net pačioje Lietuvoje esanti vokiškos kilmės. 
Tokiu būdu paskubomis labai diletantiškai ir tendencingai 
buvo perbraukta per tas rūpestingas Mažosios Lietuvos sta
tybos studijas (Bezzenberger, A. Boetticher, R. Virchow, G. 
Froelich Fr. Tetzner. R. Dehtlefsen. R. Mielke), kuriose bu 
vo iškelta lietuviškoji statyba Mažojoje Lietuvoje ir jos cha- 
raktaringieji bruožai. Jei statistikos rodo, jog juo toliau - 
praeitį, juo toji lietuvių masė vis grynesnė ir skaidringesnė 
atrodo, tai statyba pavaizduoja lietuvių liaudies kūrybą, net 
ten, kur dabar jau nebekalbama lietuviškai.

Tų žmonių gyslomis teka lietuviškas kraujas, pastebimi 
lietuviški veido bruožai, iš dalies pasireiškia ir lietuviški pa
pročiai, tik lūpos jau trečioje, antroje ar dar tik pirmoje ge
neracijoje nebetaria lietuviškų žodžių ir nebe lietuvių tėvy
nės meile plaka.
& 4. LIETUVIŲ ELEMENTO VOKIETINIMAS.

Vokiečiai Rytprūsiuose yra buvę tikrieji ateiviai - kolo

nistai, atsiradę ten ne anksčiau kaip 13-me — 15-me amž. 
O Maž. Lietuvoje jų, kaip reto diasporo elemento, tegali
ma jieškoti tik nuo aštuonioliktojo amž. pirmos pusės. Bet 
vis tik vokiečiams rūpėjo įrodyti, kad ordinas formaliai jau 
nuo 13-tojo amž. laikė save tų ginklu užkariautų plotų šei
mininku. Neišliko Rytprūsių plotuose grynų vietini senųjų 
prūsų, kurie būtų išlaikę kokią nors baltišką resp. senprūsiš
ką tautinę sąmonę, įgalinančią šiandien kelti balsą ir akivaiz
džiai parodyti, kaip jų neprašyti atėjūnai — intruzai vokie
čiai jėga yra užvaldę jų kraštą, sunaikinę vietinius gyvento
jus arba juos pavertę tokiais baudžiauninkais, kad šie, nors 
biologiškai ir visai neišnykę iki šiol, neišlaikė savo senosios 
kalbos, nesudarė savo tautinės sąmonės.

Tik šiaurinėje Rytprūsių dalyje gyveno lietuvių, nuo 
19-tojo amžiaus galo ėmusių rodyti lietuviškos sąmonės. To
dėl daug kam galėjo atrodyti, jog politiškai vokiečių tyrinė
tojai (G. Hainrich, H. Mortensen, P. Karge ir t. t.), sau pa
sirinko labai patogų laiką, kai ėmė neigti lietuvių autochto- 
niškumą Maž. Lietuvoje. Vokiečiai politiškai laikė savo 
svarbiu uždaviniu įrodyti, jog ne lietuviai, o tik prūsų patys 
artimiausieji giminės, būtent, skalviai (scalovite, Schalauen) 
ir nadruviai (nadrovite, Nadrauer) buvo tų plotų pirmykš
čiai gyventojai. Buvo remiamasi pirmojo Prūsų krašto kro- 
nisto, Duisburgo kronika, kuris tarp 11-kos senprūsių kilčių, 
buvo paminėjęs ir tas dvi kiltis.

Po šitos prielaidos sekė vokiečių aiškinimas, jog lietu
viai Maž. Lietuvoje esą perdėm kolonistai, tik nuo 16-tojo 
amž. pradžios. Tuo būdu buvo norima sudaryti įspūdį, jog 
lietuviai tame krašte esą žymiai vėlesni už vokiečių ordiną. 
Šitaip mokslinė diskusija, ypač po 1933 m., pavirto politi
niais argumentais, stengiantis nuginčyti lietuvių tekę į 
Klaipėdos Kraštą į kitą Maž. Lietuvos dalį. Skalvių ir na
druvių klausimas moksle nėra dar galutinai baigtas.

Bet net ir suponuotas skalvių ir nadruvių prūsiškumas 
nepaneigia ir nemažina lietuvių teisių į Maž. Lietuvą. Jeigu 
visi tyrinėtojai ir mokslo mylėtojai būtų galutinai įtikinti, jog 
dvi kiltys yra kalbiniu atžvilgiu stovėjusios arčiau prūsų nei 
lietuvių, tai prūsų labai artima gimnystė su lietuviais yra 

perdėm aiški ir neginčijama. Tai turi pripažinti ir vokiečių 
mokslas (Rein. Trautmann) (31) Lietuviai kaip tik ir turi 
istorinį titulą į tas žemes, kurios nors 1283 m. vokiečių or
dino galutinai pavergtos, nuo 16-tojo amž. pradžios visada 
buvo žinomos kaip lietuviškos.

O prieš ordino įsiveržimą baltai ten gyveno nuo seniau
sių laikų. Jau naujojo akmens amžiaus, virvelinės keramikos 
laikais (1800—1500 m. prieš Kr.) visame tame plote iki 
Vislos ir net Pamaryje randamieji žemei dirbti įrankiai vad. 
„gyvatgalviai kapliai“ yra priskiriami baltams. (32) Apie 
kokius nors geramnų pėdsakus negali būti kalbos. Pačių vo
kiečių proistorikų duomenimis (gotai) senprūsių plote tau
tų kraustymosi metu niekados nėra toliau nuėję kaip iki upės 
Pasaragės.

Tad ordino palikuonys tetturėjo tik ginklu ir prievarta 
įsigytą fizinę teisę. Didžiojo prūsų sukilimo (1260 — 1274) 
metu daug kur gyventojai buvo išnaikinti. Toks pat žiaurus 
likimas ištiko skalvių, sūduvių ir nadruvių gyvenamas sritis. 
Šitaip kairiuose Nemuno plotuose atsirado daug laisvos že
mės. Kai vyko beveik porą šimtų metų trukęs karas iš kar
tos į kartą tarp ordino ir „kieto sprando“ lietuvių (Dusbur- 
gas), gyventojai tame kairiąjame Nemuno plote buvo sunai
kinti. Jie traukėsi iki uždarų sodybų plotų dešiniąjame Ne
muno krante arba giliau Prūsuose, kur buvo galima lengviau 
apsisaugoti nuo įkyrių puldinėjimų. Dešiniąjame Nemuno 
krante, nuo Gardino iki pat Ragainės upės krantuose buvo 
galima suorganizuoti kolektyvų gynimąsi, pasistatant de
šimtimis pilių, užveržiant ištisus kilometrų plotus miško me
džiais, nes per tokias kliūtis priešas jokiu būdu nepraeida
vo. Šitaip Lietuva virto nuolatine karo stovykla, o Nemuno 
žemupio sritis ir Suvalkija tapo beveik visai negyvenamu 
mišku, nusitęsiančiu iki Įsrutės. Alnos-Ometo ir Priegliaus 
upių kranuose baigėsi 15-tojo amž. pradžioje masinės vie
tos gyventojų sodybos. Jų buvo tarp Deimės ir Tephavos- 
-Vėliavos. O kiti plotai į rytus buvo virtę dikra (wildnis, 
solitudo, desertum).

Bus daugiau.
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PA6itfS8m FRAE TIES DARBUS
Mūsų ateivių kolonijos šia

me krašte nuostabiai ir greitai 
keitė savo veidą. Pirmiausia, 
kolonijų sudėtis ankstesniais 
laikais, buvo visai kitokia, ne
gu šiandien. Tuo tarpu, kai 
šiandien senųjų ateivių tarpe 
matome daugumą jau pagyve
nusių žmonių, anais laikais, 
prieš trisdešimt ar keturiasde
šimt metų kolonijose dauguma 
žmonių buvo jauni, pilni ener
gijos. Gal todėl jie ir galėjo 
žymius darbus atlikti.

O iš kitos pusės pačių atei
vių padėtis buvo anais laikais 
kitokia, daug sunkesnė. Dėl 
co vargo ir net paniekinimo te 
ko mūsų žmonėms pergyventi, 
ne tik patys uždarbiai buvo 
menkesni, bet ir lietuvis buvo 
pr.vergtas tenkintis pačiu sun 

uoju, menkiausia apmokamu 
urou.
Lietuviai greit suprato, kad 

gyvendami pavieniui jie maža 
ką gali laimėti. Šviesesnės gal 
vos griebėsi organizacinio dar 
bo. Visose žymesnėse koloni
jose kūrėsi draugijos, kurių 
t.kslas vienas ir tas pats — su 
sušelpti savitarpyje ir išlaikyti 
. etuviškumą.

Bet paveinės organizacijos, 
ar kaip tada vadindavo drau
gystės nebuvo pakankamai 
veiksmingos. Sumanyta visas 
tas draugystes sujungti į vie
ną galingą vienetą. Visi supra 
to reikalą vienytis ir veikti 
bendromis jėgomis.

Per kančias ir dideles sun
kenybes, per ginčus ir ilgų me
tų nesutarimus pagaliau gimė 
Susivienijimas, kuris šiandien 
žinomas, kaip Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, arba su
trumpintai SLA.

Šios organizacijos istorija, 
tai tikrumoje yra sąmoningo
sios dalies lietuvių ateivių 
Amerikoje istorija, kurią tyri 
nedarnas kiekvienas supras ir 
įvertins visa, kas šiame krašte 
buvo mūsų žmonių nuveikta.

Lietuviai Amerikoje visais 
laikais jautė didelę atsakomy
bę prieš savo tautą, nes žino- 
o, jog jie sudaro žymią jos da

lį. Nors jie buvo atkelti už 
v tkstančių mylių nuo tėvų že
mės, bet nuo tautos kamieno, 
jie nesijautė atplėšti.

Dėl šitos priežasties susivie 
nijimo seimai, buvo tiesiog vi
sų lietuvių seimai, jų bendrų 
pastangų vaisius ir jų pasidi
džiavimas.

Susivienijimo seimai visados 
turėdavo plačią savo darbų pro 
gramą. Jie ne tik rūpinosi tie- 
siogiais savo organizacijos rei
kalais, ne tik pašalpiniu dar

nu, bei savo vykdomų organų 
veikimu, bet ir visais lietuvių 
reikalais. Jau suprantama, kad 
lietuvių išeivių rūpesčiai susi
vienijimui visados rūpėdavo. 
Bet susivienijimo seimai daž
nai imdavo balsą bendrais vi
sos lietuvių tautos reikalais.

Atsiminkime, kad Susivieni
jimo seimai vykdavo dar tais 
metais, kai pačioje Lietuvoje 
viešpatavo rusų caro žandarai, 
kai lietuvių spausdintas žodi.. 
tėvynėje buvo uždraustas. 
Tais laikais Amerikos lietu
viai, deja, ir šiandien tas pats 
pasikartoja, jautėsi, kad jie 
vieninteliai gali pasakyti lietu 
vių tautos vardu laisvą, nevar 
zomą žodį.

Nė vienas žymesnis įvykis 
Lietuvoje, ar svarbus lietu
viams reikalas nebuvo pamirš
tas. Lygiai politiniai rūpes
čiai, lygiai kultūros ir meno 
darbai vienodai rūpėjo Susivie 
nijimo seimams.

Seimuose dažnai būdavo ašt 
rių ginčų ir nesutarimų, bet 
kai tik atsirasdavo bendras tau 
tos reikalas, visi nesutarimai 
dingdavo. i

Artimesnieji ateiviams reika 
lai, žinoma, buvo pirmoje eilė
je ir svarstomi. Dar 1891 me
tų Susivienijimo seime Balti- 
morėje dr. J. Šliupo pasiūly
mu buvo susirūpinta lietuvių 
ateivių švietimo reikalais. Juk 
tais laikais didesnė dauguma 
ateivių buvo kaimo žmonės ar
ba visai jokios mokyklos nelan 
kę, ar turį vos pradinės mo
kyklos porą trejetą metų. O 
ateivis be platesnio išsilavini
mo čia buvo priverstas didelį 
vargą vargti. Tada seimas nu
tarė visose kolonijose, kur tik 
galima, steigti vakarines mo
kyklas. Šia proga vienas dele
gatų, būtent Andziulaitis, pa
ragino, kad tose mokyklose bū 
tų dėstoma Lietuvos istorija. 
Girdi, kai žmonės susipažins 
su savo tautos praeitim, atsiži- 
nos kas jie yra, tuosyk geriau 
savo teises galės ginti“. . .

Taip buvo kalbama 1891 me
tais.

Susivienijimas savo pinigais 
išleido, kaip tada sakydavo 
„Visasvietinę istoriją“ (Visuo
tinę istoriją). Buvo nuolatos 
leidžamos reikalingiausios ne 
tik ateiviams, bet ir tėvynėje 
pasilikusiems broliams knygos. 
O susivienijimo kasa tais lai
kais buvo dar visai nedidelė. 
Nes to paties Baltimorės sei
mo apyskaitose yra pasakyta: 
Susivienijimo kasoje

pinigų buvo............$218,46
Nuo penkto seimo iki

Vasario 16 gimnazija, vienintelė lietuviška gimnazija, pri
trūko pinigų, įsiskolino ir šaukiasi pagalbos. Tautiečiai, pa 
skubėkite su aukomis. Kiek kas išgali, siųskite tuijau šiuo 
adresu: KLB-LOKo Vasario 16 gimnazijai remti komisijos 
iždininko adresu: Mr. Pranas Šimelaitis, 1271 Allard Ave,

Verdun, Montreal, P. Q.

Lietuviai visur
* Šių metų sausio 16 die

ną suėjo prel. K. Šauliui 80 me 
tų amžiaus sukaktis. Prel. K. 
Šauly šiuo metu iyvena Švei
carijoje. Garbingas sukaktu
vininkas yra vienas iš likusių 
trijų gyvųjų tarpe Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
akto dalyvių.

* 1952 metų Belgijos kraš
to valdybon išrinkti: pirm. Pr. 
Sekmokas, sekr. kun. Dėdinas,

šeštam, įplaukė . . $ 210,25

Viso ... $ 428,71 
Per metus išmokėta $ 270.00 

Kasoje liko ................ $ 158,71
Ir šitokius išteklius turėda

mas susivienijimas jau buvo 
išmokėjas už „Visasvietinę is
toriją“ spaustuvininkui J. 
Paukščiui net 270 dolerių. Tai 
liudija apie Susivienijimų na
rių gilų švietimo reikalo supra 
timą, apie mokėjimą pasiauko
ti bendram tautos reikalui.

* * *
Tiesą pasakius, čia mes ma

tome tik šios organizaiijos už 
uomazgą. Tai tik buvo pati, to 
didelio darbo, kurį susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje, vė
liau nudirbo. Susivienijimas 
daug pasikeitimų ir nemaža 
sunkių dienų išgyvenęs, paga
liau susikūrė, sutvirtėjo, pra-

kult. reik. kun. J. Lukošiūnas, 
ižd. V. Banevičius.

* Brazilijos vyriausybė ofi
cialiai pripažino dr. Frikui Me 
įeriui Lietuvos įgalioto minįs- 
terio titulą, nors jis ir toliau 
pasilieka Lietuvos Charge d‘ 
Affaires pareigose, kurias eį- 
na jau 10 metų. Šis Brazilijos 
vyriausybės aktas yra naujas 
didelio palankumo ženklas Lie
tuvai.

* 12 metų veikęs Rio de 
Janeiro Lietuvių katalikų ko
mitetas persiorganizavo į L. 
K. šv. Kazimiero bendruome
nę. Laikinąją valdybą sudaro 
pp. J. Adamavičius, J. Juraitis, 
V. Petronis, J. Abraitis, Br. 
Žvironas ir k.

* Išvyko į Kanadą Mykolas 
ir Malvina Janilioniai pas savo 
sūnų, iyvenantį Hamiltone. Rio 
de Janeire jis išgyveno pustre
čių metų. Girdėti, kad Kana
dos liga yra pagavusi Rio lie
tuvių jaunimą: jie viliojami į 
miškus su gerais kontraktais.

* Adv. L. Petroshius, Chi
cago, 823 Lenox Aye., pak
viestas Circuit Court Proba
tion Court pareigūnu Wauke
gan, Ill. L. Petroshius yra bai 
gęs Notre Dame universitete 
teisių skyrių.

* VI. Merkys, Brazilijoj, 
aistringas aukso ir deimantų 
jieškotojas, kuris ilgesnį laiką

dėjo nepaliaujamai augti, kol 
pasiekė savo dabartinės padė
ties, patapdamas didžiausia vi 
soje išeivijoje lietuvių ranko
mis ir protu sukurta organiza
cija. Vincas Saurusaitis.

Atslsaukimas į
teisininkus

Malonūs Kolegos Teisininkai!
Po didelių tremties vargų iš 

nblaškę po visą laisvąjį pasau- 
į Lietuvos teisininkai tremti
niai praeitųjų metų gruodžio 
..ėnesį korespondenciniu bū- 

.lu išsirinko naujus valdomuo
sius organus savajai teisininkų 
D-jai.

Didelis balsavusių kolegų 
nuošimtis (67%) rodo, kad jo
kie nuotoliai, jokios gyvenimo 
ąlygos nepajėgia užslopinti 

mūsų noro ir pasiryžimo turėti 
avąją organizaciją.

mus iš gimtojo krašto, turės 
žūti, o mūsų atstovautas teisė
tumas vėl bus atstatytas mūsų 
tėvynėj.

Tačiau, kol sulauksime tos 
laimingos valandos turime visi 
jungtis į savąją draugiją, nes 
tik organizuoti būdami galėsi
me tinkamai paremti Lietuvos 
laisvinimo akciją, ruoštis teisi 
ninkams skirtiems uždavi
niams atstatytoj Lietuvoj, rei
kiamai pagelbėti savo varg tan 
tiems kolegoms ir kitus svar-

Kolegų daugumos valia pa- bius darbus atlikti.
šaukti vesti Draugijos reika- Centro valdyba duos savo 
lūs, mes krenpiamės į Lietu- darbų programą, kai paaiškės 
vos teisininkus tremtinius draugijos ištekliai, kurie pri- 
reikšdami padėką už pasitikę- klauso nuo visų kolegų te s'- 
jimą ir kviečiame visus kole- ninku noro ir pasiryžimo rem- 
gas dar glaudžiau susiburti ti C. Valdybos darbus bei su- 
draugėn, dar labjau pajustų, manymus.
jog esame viena Lietuvos teisi 
ninku šeima.

Vargu kurios kitos profesi-
jos lietuviai tremtiniai turėjo 
ar turi didesnius tremties var
gų smūgius kaip mes teisinin
kai. Tačiau ir skaudūs smū
giai mūsų nepalaužė, nepastū- 
mė į neviltį, nes mes šventai ti
kime, kad smurtas, išmetęs,

vas po šv. Kaliksto katakom
bas Romoje. Jo adresas: Cata 
combs of St. Calistus, via Ap- 
pia Antiia 110, ioma, Italy.

* Waterbury seniai laukta 
bendruomenės šventė įvyko 
sausio 13 d. Tai buvo įspūdin
gas Bendruomenės aktas ir pui 
kus koncertas. Pagarbos lapais 
buvo pagerbti senieji koloni
jos veikėjai: kun. J. Valantie- 
jus, veteranas Jonas Tareila, J. 
Janušauskas ir J. Žementaus- 
kas, Tomas Matas. Žymie
siems veikėjams pagarbos la
pus įteikė ĖOKo pirmininkas 
prel. J. Balkūnas. Solo ir du
etu dainavo Zuzana Griškaitė 
iš New Yorko ir Metropolitam 
operos solistas Algirdas Bra
zis. Akopanavo Kauno operos 
dirigentas prof. Vytautas Mari 
jošius dabar ir Connencticuto 
universiteto Hartfordo konser
vatorijos profesorius.

* Didžiausias kultūrinei 
veiklai vystyti kliuvinys — ne
turėjimas savų patalpų — lie
tuviško namų židinio, pareiškė

Mūsų D-jos nario mokestį 
nustato d-jos visuotinis susi
rinkimas. O kadangi tokio su-
sirinkimo dar sukviesti ntgali- 
ma, tai nario mokesčio dydžio 
reikalu turėtų nusistatyti dr- 
-jos skyriai, seniūnijos ir pa
vieniai gyvenantieji kolegos ir 
savo nusistatymą nedelsiant 

Nukelta į 7 puslapį.

* Nepriklausomybės paskel
bimo akto dalyvių likimas: Lie 
tuvos patriarchas J. Basana
vičius mirė pats pirmas 1927 
m. vasario mėn. 16 d. okupuo
tame Vilniuje. Jį sekė J. Šer
nas, A. Petrulis, S'. Narutavi
čius ir S. Banaitis — visi jie 
mirė Nepriklauosmybės laikais. 
Pr. Dovydaitis, P. Klimas, A. 
Stulginskis, K. Bizauskas, V. 
Mironas ir D. Malinauskas — 
mirė bolševikų nukankinti ar
ba ištremti į Sibirą. J. Smil
gevičius, J. Vileišis, Vysk. J. 
Staugaitis — mirė vokiečių oku 
pacijos metu. Tik trys tebėra 
gyvi — M. Biržiška Ameriko
je, prel. K. Šaulys Šveicarijo
je ir S. Kairys Vokietijoje.

* Vokietijoj, Wehnen b-Ol- 
denburg stovykloje yra 470 lie
tuvių, iš kurių 63 džiovininkai, 
kitokių chronikų yra 7 šeimos, 
yra 4 našlaičiai, yra senel’ų po 
70 metų. Tautiečiai praš mi 
juos šelpti. Kreiptis adresu: 
ml 4b) Rutlingen, Lederstr. 
94, Germany.

Mato Grosso miškuose buvo 
dingęs, jau S. Paulyje atsirado 
ir gydosi.

* P. M. Urbaitis, raudonų
jų iš Kinijos ištremtas lietuvis 
misionierius, dabar yra vado-

Australijos B-nės pirmininkas. 
Yra kilęs sumanymas, kad di
desnės lietuvių kolonijos sta- 
tydintųsi namus — Adelaidė, 
Geelongas, Melbournas, Pert- 
has ir Sydnejus.

* Huntlosen b-Oldenburg 
kaimely yra 30 lietuvių džio
vininkų. Prašoma jiems pa
dėti. Rašyti: BALFo inf. sk- 
(14b) Reutlingen, Lederstr. 
94, Germany.

Žemės ūkis bolevikų 
kukuotoje lietuvėje 

JUOZAS AUDĖNAS
chozas padarytas ne tik ūkiniu, 
bet ir administraciniu vienetu, 
tai pirmoji administracinio su
sitvarkymo celė.

Šitas administracinis krašto 
padalinimas yra pirmasis juri
dinis nuostatas Lietuvoje, ku
riuo konstatuojamas kolchozų 
buvimo faktas ir jo paskirtis 
net ir pačiame adminstratyvi- 
niame krašto suskirstyme. Ši
tuo administracijos aktu jau 
yra užbaigtas Lietuvos žemės 
ūkio sukolektyvinimas.

Dar reikia paminėti, kad ša
lia kolchozų, kurie teoriškai 
laikomi valstiečių kooperaty
vais, yra ir sovehozai. Tai gry
nai pačios valstybės laikomi 
ūkiai, kuriuose dirba samdomi 
valstiečiai ir jiems atlyginama, 
kaip samdomiesiems darbinin
kams. Visa administracija yra 
pačios valdžios pastatyta, kaip 
bet kurioj kitoj įstaigoje ar pra 
monės

Li. m. pradžioje Lietuvoje 
.ebuvo tik apie 20 kolchozų, 
bet po didžiosios gegužės mėn. 
22 d. žmonių deportacijos, lie
pos mėn., kaip praneša 1948 
m. liepos 22 d. Izvestija, jau 
buvo 250 kolhozų.

„Nors daugiau kaip 300 ko
lektyvinių ūkių jau randame 
mūsų respublikoj“.
Tiesa, 1948 m. lapkričio 2 d.

„600 kolchozų Lietuvoje“. 
Vilniaus radio, Sausio 1 d. 
1949 m.

1949 m. vasario 16 d. Lietu
vos komunistų partijos kong
rese generalinis partijos sekre 
torius pranešė, kad jau 22.868 
ūkiai sujungti į 926 kolchozus.

1950 m. spalių mėn. 80 proc. 
Lietuvos ūkių jau buvo sujung 
ta į kolchozus. Taip praneša 
Lietuvoj išleidžiamoji Sovietų 
spauda.

Šiuo metu, reikia spėti, kad 
visas Lietuvos ūkis yra jau su- 
kolektyvintas. Tatai duoda pa 
grindo spėti todėl, kad 1950 
m. Lietuvos teritorija buvo per 
tvarkyta visai kitais pagrin
dais, negu buvo anksčiau. Da 
bar visas kraštas padalytas į 
keturias apygardas: Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos. 
Šios apygardos padalytos į 87 
rajonus, kiekvienas rajonas į 
~.p linkės, o kiekviena apylin-

mos. Jam buvo leista turėti nuo 
savų vištų, o kartais net ir di
desnių gyvulių ar aukščių. Ki 
ti visi gyvuliai ir ūkio padar
gai buvo laikomi kolchozo nuo 
savybe. Žemę turėjo dirbti vi
si kolektyviai, naudojant jų pa 
čių turėtą inventorių. Žemės 
ūkio mašinos buvo surinktos iš 
visų ūkių ir įsteigtos specialės 
mašinų naudojimo stotys. Tas 
mašinas, kiek jos veikė, galėjo 
kolchozai nuomoti ūkio dar
bams.

Šitoks kolchozų ūkis pasku
tiniu metu rastas nebetinka
mu. Ir Sovietų Rusijoj ir Lie
tuvoj pradėta organizuoti nau
ja kolektyvinių ūkių forma — 
agrargradais (agrartown) va
dinama.* Toks naujas kolcho
zas jau susideda iš 3700—12. 
300 acres (1.500—500 ha) ir 
daugiau žemės. Buvusiųjų vien 
kiemių trobesiai griaunami ir 
mėginama juos perstatyti vie
noje grupėje, miesto pavydale.

1950 m. gale Lietuvos Ko
munistų Partijos sekretorius 
Trofimov nurodė, kad vietoj 
2628 mažų kolchozų, sudaryti 
1369 dideli ūkiai. Vidutiniai 
kiekveinas didelis kolchozas ap 
ima nemažiau kaip 127 ūkinin
kų kiemus. „Sovietskaja Lit- 
va“, 1950 m. Nr. 284-258, jis

buvo pradėtas kolektyvi yra bolševikų laikraštis leidžia
mas Lietuvoje rusų kalba, nu
rodo, kad Šiaulių apygardoj 
1000 valstiečių turėjo apleisti 
savo sodybas ir persikelti gy
venti į dideliuose kolchozuose 
naujai pastatytus barakus, o 
jau 1952 m. visi valstiečiai bū suit the granary of Europe be
stą apgyvendinti kolektyvinių gan to strave. The peasant 
ūkių barakuose. lame in masses to the towns

1951 m. liepos 8 d. „Tiesa“ and cities in search of food, tus kolchozininkus ir apgyven

įmonėje.
Didžiųjų kolchozų 

organizavimas.
Kai 

nių ūkių organizavimas, nebu
vo žiūrima jų dydžio. Kiekvie
nos didesnės ar mažesnės apy
linkės ūkininkai buvo suburia
mi į kolchozų vienetus, turin
čius 500 ar daugiau acres (200 
ha) žemės. Ūkinikai palikda
vo gyventi savose sodybose, 
prie kurių turėjo po keletą ac 

kė j kolchozus. Tuo pačiu kol-res žemės, savarankiai dirba

nr. 159 rašo, kad Liet. Komun. 
Partijos Pirmasis Gener. Sekr. 
Astanas Sniečkus, respubliki
nių kolūkių partinių organizaci 
jų pasitarime pranešė, kad 92 
proc. 
susitelkė į kolektyvinius ūkius.

d) Valstiečiai į kolchozus 
varomi priverstinai.

Bolševikų žemės ūkio valdy 
mo ir žemės ūkio dirbimo po
litika yra visiškai aiški. Že
mės ūkis turi būti suorganizuo 
tas ir eksploatuojamas kolek
tyvinėje formoje — kolchozuo
se. Visokiomis priemonėmis 
verčiami ūkininkai eiti į kol
chozus prieš visišką jų nenorą. 
Tačiau bolševikų valdžia nie
kur viešai ir formaliai nenori chozus, prieš tai dar sudegin- 
pasirodyt, kad tik per jėgą darni namus ir sunaikindami in- 
ūkininkai eina į kolchozus. Bol venterių.
ševikai viešai nori parodyti, mmas auga pagal Sovietų spau 
kad ūkininkai patys „savano- dimą. Prieš kelis mėnesius So 
riškai“ prašosi, kad tik jiems vietai prieš savarankius ūkinin 
būtų leista gyventi ir dirbti ko kus pradėjo sistemingą naiki- 
lektyve, o ne individualiai. nimo akciją. Kiekvienas jai

Kaip valstiečiai jungiasi į priešinąsis ūkininkas ir net be- 
kolchozus galima suprasti iš to žemis apšaukiamas „nacių bend 
kių faktų aprašymo įvairioje 
spaudoje.

„The famine in Ukraine in 
1935 can serve as a good ex- 
emple. This was the period of 
the greatest resistence of the 
period of the Ukrainians to 
the soviets. The peasant re
fused to solve in kolhozes. In 
reply they were deprived of tų į kolchozus ėjęs jei būtų pa- 
their remaining food products, jėgęs mokėti mokesčius: už kar 
which were exported and sold 
at dumping prices, and as a re-

but the Administration forba
de the food steres to sell them 
bread. Millions of peasants 
that found thay way to the ci
ties fell dying on the roads 

Lietuvos valstiečių jau thausends lay in the city stre
et“. (The Ukrainiar Quarterly 
Nr. 3, 1949).

„Perspėktyva, kad reikės pa 
likti savo kad ir mažą, bet my
limą žemės sklypelį ir gyveni
mą leisti su visiškai šveiti
mais žmonėmis, neretai su nu
skurusiais, išbadėjusiais, ligo
tais, nešvariais, utėlių udgrauž 
tais ir tinginiais Tarybinės Ru
sijos valstiečiais, Pabaltijo kraš 
tų ūkininkus stumia į nevilties 
žygius: jie atsisako stoti į kol

dintus išvežtųjų į Sibirą lie
tuvių ūkininkų vietose), o šie 
pradėjo šeikti, kad reikia jung 
tis į krūvą, tai nereikės mokes 
čių mokėti, bet patys gausime 
iš valdžios. Ir jie „nubalsavo“ 
už visus, o lietuviai, prispaus
ti mokesčių, tylėjo“.

Taip pareiškė asmuo, š. m. 
gegužės mėn. ištrūkęs iš Lie
tuvos ir prasiveržęs pro gele
žinę uždangą. (Nepriklauso
ma Lietuva“, 1951. VI. 14 d.) 

„Stalins colectivization cam
paign uprooted the lives of 
100 milion people. Twenty mil 
lion peasant families were 
wrenched from their land and 
forced into 250.000 collective 
farms. Peasant riots and up
risings broke out Through the 
whole of Rassia. All were sup 
pressed. Whole villages were 
bruned to the ground and ma
ny districts were bombed by 
Government planes.

The destruction of crops and 
livestock caused widespread 
famine. No one nows exectly 
how many millions of pessants 
perished in those yars, mostly 
of starvation. Former Comu- 
nist officials speak of five to 
eight million. In retrospect Sta 
lin admitted to Winston Chur
chill hat the campaign was for

nioms apie kolchozų „savano- him a harder strugle than war 
rius“, — pats pergyvenau vi- against Nazi Germany. It sho 
sas komedijas. Niekas nebū-

Ūkininkų pasiprieši

radarbiu“, išvaromas iš sody
bos, išvežamas arba uždaromas 
pagydyti koncentrcijos stovyk
loje“, („Basler Nachrichten“ 
1948 m. rugsėjo 15 d.).

„Netikėkite bolševikų ži-

wed to what length the Com
munists were prepared to go 
change the peasants into prole
tarian-style state workers“. 
(„The New York Times Maga 
zine“, July 22, 1951.) „The 
Peasant Harries the Kremlin“

vę, telyčią, kiaulę ir begales 
mokesčių. Privarė į kaimus vi
sokių „čigonių“ (autorius či
gonais vadina tuos iš įvairių So 
vietų Sąjungos vietų atgaben- by Michael Padev.

Bus daugiąu.
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Apie kasdienybę, 
rašytojus ir knygas

HENRIKAS NAGYS

naujienos
ATOMINĖS ENERGIJOS JĖGAINĖS KANADOJE.

Juozas Kėkštas, autorius ke
turių poezijos knygų, (Toks gy 
venimas, 1938, Vilnius; Ru
dens dugnu; Staigus horizon
tas, 1946; Roma; Diena nak
tin, 1947, Buenos Aires) išlei
do 1951 metais penktąjį poe
zijos rinkinį „Ramybė man“. 
Išleido Gabija; knyga 45 pus
lapių.

Kėkšto savitas, šviežias poe
tinis žodis atkreipė kritikos dė 
mesį, pasirodžius jo rinkiniui 
„Rudens dugnu“. Tuomet ji
sai prakalbo į skaitytoją visu 
sielvartu, kurį parsinešė iš ka
lėjimų ir mūšių laukų. Ir, iš 
tiesų, ne tiek nauja, dar mūsuo 
se neprigijusi eilių forma, kiek 
tiesiogis ir karčiai graudus jo 
žmogiškasis pasisakymas sūdo 
mino kritiką. Už kietokos, 
kartais dirbtinai nuskamban
čios, eilėdaros, už nevisuomet 
taiklaus palyginimo ir nevisur 
ryškaus vaizdo, Kėkšto peozi- 
joje tačiau visados galima bu
vo jausti nemeluotą išgyveni
mą, nuoširdų tokio išgyvenimo 
perteikimą skaitančiam žmo
gui Kėkštas nėra suinteresuo
tas formalinėmis plonybėmis, 
dailiai nublizgintais rimais ir 
sklandžiai skanduotu ritmu (ži 
noma, tuo nenorima pasakyti, 
kad formalinio eilių išbaigimo 
poetas nesiekia), jis visą svorį 
perkelia į monologinį žmoniš
kųjų situacijų išsakymą. Todėl 
jo eilėraščiai dažnai nuspalvin
ti patosu ir beveik išimtinai ego 
centriniai. Tą patį galima net
gi pasakyti apie eilėraščius, 
kur poetas kalba trečiuoju as
meniu.
Taip naktyje ir dingo jis, alėjų 

numylėtas, 
svajonių ir sapnų nerealių 

meilužis.
Praėjo liūdnas ir žvaigždžių 

nepastebėtas, 
ir vėtroms ir audroms tylon 

nuūžus.
(R. m., 13 psl.)

Tam tikrą dalį poetinės tra
dicijos Juozas Kėkštas yra per 
ėmęs iš Kazio Borutos ir jauno 
sios lenkų poetų kartos. Šian
dieną gi, atrodo, jo poetinio pa 
šaulio formavimąsi įtakuoja 
taip pat Pietų Amerikos po
etai. Tai įrodymas, kad poetas 
vis dar formuojasi, kad jisai yra 
atviras ir gajus kiekvienam su
tiktam kūrybiniam broliui kad 
jo poeziją vertinant reikia įkal 

kuliuoti nerimasčio kupiną jo 
poetinę prigimtį.

Pagrindinė jo poezijos gai
da — ir šiam naujajam poezi
jos lanke — yra nervingo ir 
sunkaus laikmečio daužoma 
žmogaus širdis, benamio ir iš
kankinto žmogaus širdis — jos 
ilgesingas troškulys šviesos ir 
ramybės.
Ieškom šviesos nakty. Dienos 

užtektų 
Ir rytmečio rasos gaivios gal 

būtų mums gana, 
kad vėl pabustum, prisikeltum 

ir užtvenktum 
visas naktis širdin beplaukian

čias, ir dingtų nykuma.
(R. m., 24) 

Sunku nepastebėti /tačiau, 
kad mažajam rinkiny nėra vis
kas pakankamai stipriai įrėmin 
ta, kad vienas kitas posmas įsi 
rėžia disonansu, nes žalojama 
perdaug prozaikiškos arba dirb 
tinos poetinės figūros, kad kart 
kartėmis ir paties poeto laiky
sena pabrėžtinai iškeliama sne 
non ir akcentuojama. Kėkšto 
stiprybė yra jo poetinės frazės 
šiltumas: poetas paprastu ir 
drąsiu žodžiu atranda žmogiš
kąjį kontaktą ir įtikina skaity
toją jo kūrybinės tiesos grynu
mu. Norėtųsi, kad šito kelio 
poetas neatsisakytų.

(Savotiškas unikumas mū
sų literatūrinėj tradicijoj yra 
Kėkšto naujos knygos pradžio 
je išspausdinta recenzijos iš
karpa. Pirmam puslapyje. Ne 
diskutuodami tų teigimų objek 
tyvios vertės, visdėlto norėtu
me paabejoti ar tai skoningas 
sumanymas).

Bus daugiau.

ATSIŲSTA paminėti
Faustas Kirša. ŠVENTIEJI

AKMENYS. Didaktiniai ei
lėraščiai. Viršelis dail. T. Va
liaus. Išleista prel. Pr. M. Ju
ro lėšomis. Tiražas 1000 egz. 
Brooklynas, N. Y. 1951 metai. 
Kaina nepažymėta. Spausta 
TT Pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne.

40 populiarių DAINŲ. And 
niaus Mirono verstos ir origina 
lios dainos, dainuotos su Balio 
Pakšto ir kitais šokių orkest
rais. Chicago, 1952. Kaina 75 
centai. Adresas: Mr. A. Miro
nas, 3348 S. Lowe Ave, Chica
go 16, Ill., USA.

C. D. Howe, Canadian De
fense Production Ministeris To 
ronto Universitete skaitė pas
kaitą ir pasakė:

— Kanada įžengė į atomi
nės energijos sritį labai kukliu 
būdu, bet kasdien šita sritis jai 
pasidaro vis reikšmingesnė ir 
svarbesnė. Aš tiki”, kad dau
guma šitoj auditorijoje (Wal- 
iberg'o paskaitoje) dar gyvens 
ir matys dideles atominės ener 
gijos jėgaines, kurios tieks 
energiją didesniam šio krašto 
jėgainių tinklui, ir matys viso
kių rūšių atominės energijos 
jėgainių išsivystymą, kuris 
tieks industrijai gyvybinį krau 
ją tokiose srityse, kurios negali 
būti aprūpintos hydro - elekt
ra“.

NAUJA „S“ BOMBA.
Sausio 27—31 dienomis New 

Yorke posėdžiavo UNESCO 
konferencija, kurioje buvo 
svarstoma žmonių pertekliaus 
problema ir iš jos kylančios 
komplikacijos.

DP komisijos narys H. N. 
Rosenfield nurodė į žmonių 
pertekliaus keliamąjį pavojų. 
Jo teigimu, dabar pasaulyje 
esą apie 60 milionų žmonių per 
tekliaus, kuriam reikia jieško- 
ti vietos ir darbo. Jis šį pertek 
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JOS.YASAUSKIS
ĮT 1720-24 Buchanan Street, Hollywood, Florida, i

Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms, tai pal- 
fl 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

lame, paskambinus telefonu 3290.
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lių ir iš jo kylantį pavojų pava 
dino „S“ bomba (angliškai — 
Surplus people bomba), kurios 
sprogimas esąs pavojingesnis 
negu A (atominės) bombos.

Neturį darbo ir pragyveni
mo žmonės paprastai maištau
ja, pasirenka netikrus, speku
liuojančius jų nelaimėmis, va
dus ir gali sudaryti didelių 
komplikacijų. Todėl vieni kon 
ferencijos dalyviai siūlė sušvel 
ninti JAV imigracijos varžy
mus, kiti siūlė sudaryti per
tekliaus žmonių apgyvendini
mo ir įkurdinimo planą, kurį 
turėtų vykdyti visos valstybės. 
Treti nurodinėjo, kad žmonija 
turi pasiskirstyti ir vietos ir ža 
liavų ir kitokių gyvenimo prie 
menių ištekliais, nes be tvar
kos nieko gera negali būti.

—■w—- -ww~.......

MOKYKLA — LIETUVY
BĖS TVIRTOVĖ!

Pirkdami „MOTINOS MO

KYKLOS“ ženklelius — ją 

stiprinsite!

KEISDAMI ADRESUS nepa

mirškite pasiųsti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).

„BUBULIS IR DUNDULIS“
Kas dar nemate linksmojo 

nutikimo — A. Rūko veikalo 
— „Bubulis ir Dundulis“ — 
galės pamatyti dar kovo 2 die
ną 4 vai. po pietų Gesu Hali, 
x Bleury. O kas jį jau ma
tė, gaiet. v.— kartą pasigrožė
ti ir visą popietį pasidžiaugti, 
nes šis veikalas įdomu pama
tyti ne kartą, bet kelis kartus. 
Šis gi spektaklis bus jau pas
kutinis Montrealy, todėl nie
kas tenepraleidžia šios progos 
neišnaudojęs.
NUaujo Lmotypo fondo vajus.

Spaudos Bendrovės „Nepri
klausoma Lietuva“ akcininkų 
susirinkime buvo iškelta min
tis, Kad norint savarankiškai gy 
vuoti ir pačiai sau kurti egzis
tenciją, reikia plėstis — įsi
gyti mašinų ir pirmoje eilėje— 
įsigyti naują linotypą.

Naujųjų 1952 metų proga 
pirmieji tam tikslui nupirko šė 
rų:

LITERATŪROS PREMIJOS 
AKTAS VENECUELOJE.
Brangindami lietuvišką 

spausdintą žodį ir per jį besi
reiškiančią mūsų tautinę kūry
bą, einančią iš mūsų tautos 
dvasios gelmių ir savo grožiu 
tarnaujančią tai pačiai mūsų 
tautai, mes, šį aktą pasirašiu
sieji, sutariame sudėti šitokią 
auką:
Bieliūnas Jurgis .............. 1000
Jablonskis Liudas............1000
Kikas Donatas ................. 509
Mikalauskienė Petrė .... 500 
Venckus Vladas .............. 1000
Zupkus Marius................ 500
Vokietaitis Kęstutis .... 500

Viso Bolivarų 5000
Penki tūkstančiai Bolivarų 

lygu 1500 dolerių.
Tą bendrą ir visą auką pa

skiriame 1951 metų Literatū
ros Premijai, kuri savo ruožtu 
būtų paskirta geriausiam tų me 
tų rašytam kūriniui — poezi
jai, apysakoms ar romanui.

Šia premiją aukojame visų 
Venecuelos šalyje gyvenančių 
lietuvių vardu ir skiriame atgi
musios Lietuvos 1918—1940 
metuose trijų Respublikos Pre 
zidentų — Antano Smetonos, 
Aleksandro Stulginskio ir Ka
zio Griniaus pagerbimui.

Šių trijų garbingų Lietuvos 
sūnų — buvusių Lietuvos Res
publikos priešakyje — asme
nyje pagerbiame ir pačią Lie
tuvą, didingos jos praeities pa- 
unksmėje ir laisvėje kūrusią sa

vo dvasinę ir medžiaginę gero
vę.
' Šiuo savo žygiu darome .— 
linį patarnavimą .mūsų rašyto
jams, atsidūrusiėms su nemaža 
savo tautos dalimi tremtyje ir 
nešantiems sunkų likimą, te
gul šis patarnavimas bus ženk
lu jiems, kad kiekvienas išva
rytas iš savo namų bedalis lie
tuvis, kur jis bebūtų ilgesyje 
savo tautos laisvės, mena tom 
pat bedalį mūsų brangų rašy
toją ir laukia iš jos dovanos — 
naujos ir geros knygos 1952 
metais.

Visa tai tegul bus mūsų visų 
rašytojų tokiu nuoširdumu pri 
imta, kaip kad mūsų padaryta. 
Seka visų parašai.
Literatūros premijai sudaryta 

Jury komisija.
Šiemet didžiosios metinės 

LRD premijos mecenatas y» a 
septynetas Venecuelos lietu
vių, sudėjusių šiai premijai 
1.500 dolerių visų Venecuelo- 
je gyvenančių lietuvių vardu. 
Premija bus paskirta ir kovo 
mėn. įteikta Čikagoje tam ra
šytojui, kurio 1951 metais iš
leista knyga Jury komisijos 
bus pripažinta geriausia. Lie
tuvių Rašytojų Draugija jau su 
darė šiai premijai skirti Jury 
komisiją iš šių rašytojų: Juo
zas Brazaitis, Bernardas Braz
džionis, Aleksandras Merkelis, 
Antanas Vaičiulaitis ir Stepas 
Zobarskas.
LIETUVIAI AMERIKIEČIU 

MENO PARODOJ.
Šiuo metu vyksta IlT.no s 

valstybės dailininkų sąjungos 
(The All-Illinois Society of 
the fine Arts) meno paroda, 
Drake rūmuose, Chicagoje. Pa 
rodoje dalyvauja ir trys lietu
viai dailininkai: Ig. Šlapelis, 
M. Šileikis ir J. Pautienius.

KANADIŠKAS FILMAS 
LAIMĖJO DIDŽIAUSIĄ PA 

GYRIMĄ
Filmas „Milk-Made“, kuris 

buvo pagamintas Kanadoje, la. 
mėjo aukščiausią premiją ta; p 
tautinėje parodoje Breslia, Ita 
hjoje. „Milk-Made“ dabar ro
domas National Film Board'o 
visoje Kanadoje.

Filme turime suglaustą is
torišką kelią, kuris rodo Ka
nados pieno industrijos išsivys 
tymą. Po to seka pieno apdirbi 
mas ir sviesto, sūrio, valgomų 
ledų, išgarinto ir koncentruo
to pieno bei pieno miltelių ga 
myba.

RUDUO
BALYS GRAŽULIS

Žadintuvas sučirškė. Aštrus, iki dantų gėlimo, garsas 
staiga perplėšė ryto tylą, nuskubėjo prie lango, trenkė sie- 
nosna, kirto durysna grąsindamas išsilaužti iš kambarėlio ir 
prižadinti visą stovyklą. Bet pirmiau, negu jis spėjo prasi
kalti kareivinių koridorium ir juo bėgdamas pasibelsti į kai
mynų daris, net pirmiau, negu jis spėjo ištrūkti per atdarą 
langą, platus delnas nusileido ant žadintuvo, apgniaužė jį ir 
užslopino besklistančias garso bangas. Žadintuvas nustojo 
šokinėjęs, dusliai paparpė ir nutilo. Gulįs lovoje vyras už
dėjęs ranką ant žadintuvo baugiai klausėsi. Ne, skambutis 
nesuspėjo pabudinti kaimynų. Tik duktė savo lovoje apsi
vertė ant kito šono, tik palkšva aušra be garso smelkėsi jper 
langą. Gerai, kad pabudęs laukė. . .

Išlipęs iš lovos vyras sustojo kambarėlio viduryje, iš
kėlė plačiai rankas, pastypčiojo ant galų pirštų, paskui pri
ėjęs prie lango giliai įkvėpė vėsaus, drėgno oro. Stovėjo 
prie lango vien trumpose apatinėse kelnaitėse ir galingai 
raivėsi. Pramerkusiai akis dukteriai prieblandoje jis atrodė 
tvirtu, šmėklišku milžinu. Tokiu šią valandą jautėsi ir jis 
pats. Benediktas Juras, — šis augštas, raumeningas, plačia, 
apžėlusia krūtine vyras.

Vėsus ryto oras lyg vanduo liejosi ant jo nuogo kūno, 
pašiurpino odą, sukietino šilto patalo išglebintus raumenis, 
bet vyro neprivertė drebėti. Juras tejuto seniai seniai 
nebuvusią jėgą raumenyse, kaip jausdavo rytais anuomet-ka
ro mokykloje, kada švilpuko išmestas iš lovos elastingu šuo
liu strikteldavo ant grindų iš karto snauduliu nusikratyda- 
mas, kai žiemos speigui žnybčiojant ausis vienmarškinis, ga
ruojančia krūtine gimnastikuodavo rajone. Ir niekuomet ne
būdavo šalta, nebūdavo daikto, kurio nebūtų norėjęs sutriuš
kinti, kuris nebraškėtų rankose. Tokios pat nuotaikos ap
siaustas stovėjo jis ir dabar prie lango: pilnas jaunatviškos 
jėgos, besigėrįs savo plačia krūtine. Pajutęs ji stebintį duk
ters žvilgsnį. Juras dar aukščiau pakėlė krūtinę, vėl išskė
tė rankas, sugniaužė> kumščius, kad net iyslos sutraškėjo, 
taip kaip anuomet paplūdimyje, kai juo stebėjosi busimoji 
žmona. Nors čia tebuvo duktė, bet ir tai buvo malonu, kad 
ji mato tėvą tokį jauną ir tvirtą. Tačiau dukteriai neištrūko, 
kaip anuomet motinai, nuostabos šūkis ir ji nenuleido gėdin
gai akių, kaip aną rytą Birutė tėvui atsisukus. Ji tik dar 
augščiau pasirėmė ant rankos ir priekaištingai perspėjo:

— Persišaldysi plikas, tėveli, prie atviro lango.
Dukters žodžių sugėdinta^ ir net įžeistas jis ją irzliai su

barė;

— Miegok, miegok, Anele.
— Tokiam amžiuje ir su tokia sveikata. . . — rūpestin

gai tęsė Anelė.
Tėvas priekaištingai į ją pažiūrėjo, šyptelėjo ir šūk

telėjo :
— Su tokia sveikata! Va!...
Jis išmetė rankas priekin, pritūpė ant vienos kojos, ant 

kitos, pašokęs aukštyn išsiskėtė, padarė sraigtą kairėn, de
šinėn, kaip anuomet karo mokykloje ir, subūbnijęs kumš
čiais iškelton krūtinėn, nutvėrė viena ranka dukteriai už 
galvos.

— Tokiam amžiuje! Su tokia sveikata!.. —- urzgė 
veldamas jai plaukus. Paskui panardino jos galvą pagal
vei! ir išėjo praustis. Ir net koridorium eidamas girdėjo jos 
laimingą juoką.

Koridoriuje dar buvo tamsu ir taip tylu, kad net jo šliu
rių šlepsėjimas aidėjo cementu, o kai prausykloje atsuko kra 
ną, tai vandens čiurlenimas kriokliu suūžė. Prausykloje bu
vo drėgna ir vėsu — jam nebuvo šalta. Neskubėdamas jisai 
nusiskuto, pakišo po kranu pečius, pylė šaltą vandenį ant 
krūtinės ir vėliau šluostydamasis gėrėjosi nuo kūno kylan
čiais garais. Dabar jis visas iš šalčio drebėjo, bet sukaupęs 
valią nesiskubino, didžiavosi, kad dantys nesikalena. Tyčia 
lėtai nušluostė skustuvą, išplovė indelį ir tik koridoriun iš
ėjęs norėjo bėgti pasišokinėdamas, lyg jaunas kumeliukas. 
Ir jei ne ta tyla, būtų pasileidęs, — taip smagiai jis jautėsi.

Kambaryje rado dukterį, užsivilkusią lengvą rytinį ap
siaustėlį, betaisančią jam sumuštinius. Ant elektrinės kros
nelės jau šnypštė virdulyje kava. Patenkintas dukters rū
pestingumu jis, vis dėlto, tėviškai ją pabarė: kam ji kėlėsi, 
kam varginosi, būtų juk ir pats išsiruošęs. Pamatęs uždary
tą langą juokdamasis paklausė.

— Sušalai?
— Kad toks drėgnas rudens oras smelkiasi per langą, 

— atsakė ji pasipurčiusi. Ir šypsodamasi pridėjo: — Nevisi 
tokie jauni ir karšti, kaip pats.

— Nors kartą tu pripažinai, kad tavo tėvas nėra sugu
ręs senis, — patenkintas garsiai juokėsi. — Kam ruduo, o 
man pats vidurvasaris. Negreit dar man prasidės ruduo rug
sėjy.

Valgydamas jis žiūrėjo į besišukuojančią prie veidro
džio dukterį ir galvojo, kad taip neseniai toje vietoje šuka
vosi Birutė. Taip pat atmetusi galvą, tokia pat grakšti. . . 
Jis pamėgino sukaupta vaizduote pamatyti ten Birutę, kaip 
tada, dangiškos spalvos suknelėje ir kaštaniniais plaukais, 
bet tematė dukterį gėlėtam apsiaustėlyje ir varno sparno 
plaukais. Tačiau, nors duktė nekvepėjo anuo erzinančiu aro
matu ir netraukė jo smalsaus žvilgsnio, bežiūrint į ją augo 
godulys ir apėmė nerimas, lyg stovėtų ten Birutė. Matė 

dukterį, o niekaip negalėjo tėvu jaustis. Toks jaunas, toks 
aistrus buvo šį rytą, taip apimtas nerimo, greito pasimatymo 
su Birute, kad negalėjo turėti tokios dukters, didesnes už Bi
rutę.

— Ji pasakė: „Tokiam amžiuj“, — galvojo jis, — lyg 
penkios dešimtys senatvę reikštų. Esti tokio amžiaus senių, 
bet aš, argi nesijaučiu, kaip anuomet, kada virpėdamas iš 
nekantrumo bėgdavau su būsima žmona pasimatyti? Ir ar 
ne pasimatyman jis važiuoja šiandien? Gal ir buvo senste
lėjęs po to, kai mirė žmona, kai kalėjime bolševikai pasuki
nėjo sąnarius, kai prispaudė tremties vargai. . . Gal ir bu
vo. . . Bet ar šiandien jis jaučia senatvę? Ar juto ją bent 
kada? Buvo prisnūdęs, bet nepasenęs! Po to, kai pažino 
Birutę... Juokai! Net ir duktė, ne vien metai, nėra senat
vės ženklu. Ar tai čia jo duktė? Kas patikės? Ar ji pati 
tuo tiki? Tokio jauno jėgingo vyro! Juk ne kartą sveti
mieji ją jo"žmona palaikė. Ar tai nėra jaunystės atestacija? 
Ir ar nėra jų santykiai, kaip sesers ir brolio? Ar nėra abu
du išdykėliškai smagūs, nežiūrint baisaus vargo? Nuo ta
da. . . Kvailystės! Ir anksčiau jis nebuvo surūgęs.

Pavalgęs švelniai nustūmė dukretį nuo veidrodžio ir 
pats į jį akyliai įsižiūrėjo. Energingas veidas, pilnos gyvy
bės akys žiūrėjo į jį. Keletas raukšlių veide, šarma paau
siuos. . . Ne, tai ne senatvė, tokie dalykai tik puošia vyrą; 
Lygino ranka plaukus, taisė kaklaraištį, kad viskas būtų 
tvarkoj, kaip anuomet, ir niekaip negalėjo nuslėpti nuo duk
ters to keisto nerimo, kurio šią valandą buvo daugiau negu 
minčių ar valios atrodyti abejingu. Kalbėjo šį ir tą, o galvo
je vis šmėkščiojo Birutė, kad greitai ją pamatys, kad. . . Ak, 
argi galima aprašyti, kokios viltys degina vyrą prieš pasima
tymą. Dargi prieš pirmąjį pasimatymą. Juk kas buvo, bu
vo seniai, dabar vėl buvo pradžia su virpuliu ir nekantrumu, 
su pastangomis paslėpti tiesą, su baime būti atidengtu.

— Na, dabar tik gėlės atlape trūksta, — susijuokė jis 
atsitiesdamas nuo veidrodžio. — Pasižiūrėk į savo tėvą — 
matei kada šaunesnį jaunuolį, a?

Jis stovėjo prieš dukerį išsitempęs ir išdykėliškai šyp
sojosi. Gėrėdamasis tėvu šypsojosi ir duktė.

— Gali tiesiog piršliuosna traukti! — pasijuokė ji.
Šis sakinys tėvą vos nenuplikino ir kad neišsiduotų, jis 

nutvėrė ją, pakėlė ir pagrūmojo:
—■ Ir nuvažiuosiu! Ir gausi pamotę raganą!
Sakė juokais ir pats kaito iš gėdos ir laimės, drauge. 

Benešant Anelę prie lovos jam pasivaideno, kad neša lauki
me virpančią Birutę. Karščio banga perbėgo kūnu, apėmė 
silpnumas. . . Bet greit jis susitvardė, triukšmingai numetė 
ją lovon, pabučiavo kakton, žvilgterėjo į laikrodėlį, griebė 
apsiaustą, portfelį ir nėrė pro duris.

Kieme jau buvo šviesu. • Stovykla kilo iš miego. Viena
me, kitame lange buvo, matomos bekyšą susivėlusios žmonių
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IŠEINA „PASAULIO LIE TUVIŲ ŽINYNAS“.
lsiew Yorko Lietuvių Vaiz- ninkams teikiamos privilegijos 

bos Butas (Lithuanian Cham
ber of Commerce, Inc.) ėmėsi 
iniciatyvos remti Pasaulio Lie
tuvių Žinyno išleidimą, kurj 
spaudai baigia ruošti Anicetas 
Simutis, autorius, prieš kelis 
metus JAV-bėse neblogą pasi
sekimą turėjusios knygos „The 
Economic Reconstruction of 
Lithuania After 1918“.

Tokio pobūdžio leidinio rei
kalingumas po įvairiausius kraš 
tus išsimėčiusiems lietuviams 
jau senokai yra pribrendęs, jis 
turėtų palengvinti lietuvių tai 
pusavį susižinojimą ir tuo pa
gelbėti išlaikyti tautini solida
rumą. Išleidžiamam Pasaulio 
Lietuvių Žinyne aprašytos vi
sos laisvojo pasaulio valstybės, 
kuriose tik yra didesnis skai
čius lietuvių, bendrai, teritori
jos plotą ir apžvelgiant lietuvių 
į ten atsikraustymą bei paduo
dant ir apytikri lietuvių skai
čių.

Kiekvienoje valstybėje lietu 
vių apgyventi miestai surašyti 
alfabetine tvarka ir nurodyti 
adresai lietuvių įstagų, organi 
zacijų, parapijų, advokatų, gy
dytojų ir lietuvių biznierių.

Be adresų Žinyne yra keli 
platūs skyriai lietuviams reika 
lingu informacijų. Skyriuje 
Kaip Įvažiuoti i JAV-bes su
trauktai ir suprantamai išsiaiš
kinti JAV-bių imigracijos įsta 
tymai, nurodyta, kas yra kvo
tiniai ir nekvotiniai imigrantai, 
išdėstytos sveikatos ir kitokios 
prežastys, dėl kurių vizos ga
li būti prašančiam atsakytos, iš

Rūkas, Dr. Petras Jonikas, rakiu adresu: Chicagos I etuvių
šytojas Antanas Tulys, moky
tojas Domas Velička, mok. Ma 
tas Krikščiūnas ir mok. Sonė 
Pipiraitė. Vertintojų komisi
jai pirmininkaus Sonė Pipirait- 
tė.

3. Premijuotas noveles Chi- 
cagos Lietuvių Literatūros 
Draugija spausdins metraštyje 
ir kituose savo leidiniuose.

4. Konkurso teisingumui pa
tikrinti novelės turi būti pasi

ir išnagrinėta visa eilė kitų 
svarbių imigracijos klausimų.

Skyriuje Profesiniai ir Kito 
ki užsiėmimai JAV-bėse sura
šyta kelios dešimtys profesijų 
ir duoti smulkūs paaiškinimai 
kaip į jas pakliūti, kiek ir ko
kiose mokyklose teks studi
juoti, kokios ateities perspek
tyvos toje ar kitoje profesijo
je, nurodyti adresai kur tos ar 
kitos profesijos klausimais gau . rašytos slapyvardžiu. Slapy

vardis reikia užrašyti ant už
daro voko, kuriame turi būti 
tikrasis autoriaus vardas ir ad
resas.

5. Noveles reikia siusti to-

ti smulkesnių informacijų. Ta 
me skyriuje ras daug naudingų 
informacijų tiek siekiantieji sa 
vo išsilavinimui ir gabumams 
atitinkamo užsiėmimo, tiek tė 
vai besiruošiantieji vaikus siųs 
ti Į vienos ar kitos profesijos 
mokyklas.

Atsižvelgiant į didelius to
kio masto knygos išlcidmo kaš 
tus, jos bus spausdinamt griež
tai ribotas kiekis. Knyga, kai 
išeis, bus pardavinėjama po 
penkis dolerius, bet ją iš anks
to užsisakiusieji gaus už ketu
ris. Suinteresuotieji užsaky
mus prašomi siųsti žemiau pa
duotu adresu čekius ir pašto 
perlaidas (money order) išra
šant vardu Pas. Liet. Žinynas 
arba Lithuanian World Direc
tory : Lithuanian Chamber of 
Commerce, Inc. 41 West 82 
Street New York 24, N. Y.

ANTRASIS NOVELĖS 
KONKURSAS

Čikagos lietuvių literatūros 
draugija skelbia antrąjį nove
lės konkursą.

1. Už geriausias noveles Či-

Literatūros Draugija, Intrsis 
Novelės konkursas, 17 19 So. 
Halsted Street, Chicago 8, Il
linois, USA.

6. Paskutinė diena novelėms 
įteikti: 1952 metų balandžio 
30-oji.

Temą, siužeto pobūdį ir ap
imtį pasirenka autorius.

Čikagos Lietuvių Literatūros 
Draugija.

„EVANGELIJOS ŽODIS“ 
sausio - vasario mėnesių nr. 
Iliustruotas laikraštis. Adre
sas: „Evangelijos Žodis“, 327 
South LaSalle Street, Chicago 
4, Illinois, USA.

ŽIEŽIRBOS
Prieš 2 metus: Diplomatų Šefo p. Lozoraičio

dėstytos įvairių rūšių pirmeny 
bės vizoms gauti, išdėstytos vi
zų privilegijos teikiamos kai- 
kurių profesijų asmenims, o 
taip pat vedusiems JAV-bių pi
lietes ar ištekėjusioms už JA 
V-bių pliečių, išvardytos jūri-

kagos Lietuvių Literatūros 
Draugija skiria tris premijas:
I — 100,— dol., II — 50,— 
dol., III — 25,— dol.

2. Atsiųstąsias noveles ver
tins šie teisėjai: prof. Myko
las Biržiška, poetas Antanas

Pasaulio lietuvių karių mėnesinis žurnalas

KARYS
išeina didelio formato, gražiai iliustruotas, duoda daug 

įdomios medžiagos.

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

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

U. S. A.

KVIEČIAME UŽSISAKYTI 
plačiausiai Amerikoje skaitomą 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.

„Prasidedant antrajam pa
sauliniam karui Lietuvos vy
riausybė nutarė vieną iš diplo
matų paskirti visų diplomatų 
šefu.. . Respublikos preziden 
tas tokius įgaliojimus suteikė 
Letuvos atstovui Romoje prie 
Krivinalo p. S. Lozoraičiui. Pa 
sirodo, kad tai buvo labai ap
dairus žygis, kuris dabartinėje 
Letuvos padėtyje turi nemažos 
reikšmes. . . Geriausias tam 
įrodymas yra Kanados vyriau
sybės sutikimas priimti pasky
rimą naujo Lietuvos konsulo. 
Tas paskyrimas, kaip mūsų jau 
buvo rašyta, buvo padarytas

aktu“.
„Tėviškės Žiburiai“, 1950. L 4.

Po 2 metų:
„Lietuviškoji visuomenė gir

di, kad p. Lozoraitis turįs įga
liojimus būti diplomatų šefu.

Sakoma, kad tai esąs labai 
vertingas įrankis mūsų bylai 
vesti, atseit p. L. sakosi turįs 
svarbų raktą, kuris galįs daug 
durų atrakyti.

Deja, apie kokį nors jo pa
naudojimą visuomenė dar nie
ko negirdėjo. . .”
„Tėv. Žiburiai“, 1951. X. 18.

Susidomėjimą keliančios šalys, batijai,
NEPALAS

Kas mokėsi geografijos, ži
no, kad dvi valstybės glau
džiasi Himalajų kalnuose — 
Nepalas ir Butanas. Deja, nors 
mes patys kartais stebimės, 
kad tas ar kitas kitatautis ne
žino Lietuvos, bet labai gali
mas dalykas, kad ir mes ne vi
si žinome Nepalą, kuris dvigu 
bai didesnis už Lietuvą.

Nepalas yra Himalajų kal
nuose ir jo slėniuose, šiaurėje 
jo siena sueina su Tibetu, ry
tuose su Pekistanu, o pietuose 
ir vakaruose su Indija. Nepa
las yra dvigubai didesnis už 
Lietuvą. Napalas ir gyven
tojų turi dvigubai tiek, kiek 
Lietuva — apie 7 mil. Sostinė 
— Katmandu — turi 110.000 
gyventojų. Nepale gyvena per

gunhajai ir tibetiečiai, 
kurie išpažįsta budizmą ir hin- 
duizmą. Tamsus ir skurdus 
kraštas, be pramonės, be aukš
tesnės civilizacijos. Medžioklė, 
žemdirbystė, vaismedystė, miš 
kas — tai pragyvenimo šalti
niai. Krašto gamtos turtai ne 
ištirti.

1768 m. viena Indijos gur- 
kas tautybės giminė įsiveržė į 
Nepalą, užkariavo jį ir ligšiol 
valdė despotiškai. 1923 m. Ang 
Ii ja pripažino Nepalo nepri
klausomybę, o 1947 ir JAV pa 
siuntė ten savo atstovą prie ka 
raliaus, kuris Nepalą valdė. Da 
bar karalius nuverstas. Val
džia premjero rankose.
džia premjero rankose. Čia ko
munistai jau kelis kartus ban
dė perversmą.

NAUJIENOS
PIRMAS IR DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

AMERIKOJE
NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje 

turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.

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

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

sišaukimus į savo tautiečius.
NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, 

l klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau-
J kimus ir korespondencijas.
Į UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.
< Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me

tų $ 5.00; Chicagoje $ 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny 
$ 11.00, pusei metu $ 5.50.

į Adresas: NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chica-
I go 8, Ill., U. S. A.
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AR JAU SKAITAI?
MODERNIŠKĄ ILIUSTRACINĮ PASAULIO 

LIETUVIŲ MAGAZINĄ.

METINĖ PRENUMERATA $ 3,—. ?!
VISUOSE KRAŠTUOSE. LEIDYKLOS ADRESAS
9204 S. BROADWAY LOS ANGELES 3, I

CALIFORNIA, U. S. A. į

galvos, kažkas iš kažkur jurui riktelėjo, bet nei jis suprato, 
nei turėjo laiko atsakyti, jis tik mostelėjo ranka pro petį ir 
nuskubėjo. Vartų sargas kariškai išsitempė ir pajuokavo:

— Kur lekiat, ponas majore, taip pavasariškai?
— Į stotįj — atsakė plačiai šypsodamasis ir, čia pat 

pastebėjęs savo apsiaustą ant rankos, pažvelgė į milinės kal- 
nierių pasistačiusį sargą.

— Ar ne pavasaris! — primetė išdidžiai pakeldamas 
galvą.

Sargo juoko palydėtas pasileido porisčia, lyg jaunuo
lis, — vos beliesdamas žemę kojomis skrido jis lengvais , bet 
tvirtais žingsniais. Galvoti nebuvo laiko, pasimatymo vizi
ja ir baimė pavėluoti į traukinį nešė jį sparnais. Bet vos tik 
atsisėdo vagone ant suolo, mintys ir vėl buvo čia. Vėl šmėkš 
telėje apyse žydri suknelė, vėl kaitino vilingas aypsnis. Ir 
tarsi pilnas kupė pritvino ano erzinančio aromato. Kaip ta
da. . . Kai sėdėjo jausdamas jos kūno šilumą, kai glostė jos 
rankas. . . Jis net apsidairė. Ne, jos čia nebuvo — aplink 
snaudė, kiti tyliai kuždėjosi keleiviai ir pigaus tabako dū
mai erzino uoslę. Jis vėl atsilošė ir užsimerkė. Gera buvo pa
siduoti prisiminimų svaiguliui. Tačiau visai pasinerti nesu
spėjo. Vos tik atsilošė, vos tik pradėjo regėti ir girdėti, 
kai duslus bosas prie pat jo ausies sušniokštė:

— A, ponas majoras! Kur gi taip, iš pat ryto?
Juras krūptelėjo ir pramerkęs akis pamatė jam ranką 

tiesiantį advokatą Petukonį. Jo veide švietė lengva šypsena. 
Jurui pasirodė, kad Petukonis permatė jo kelionės tikslą ir 
kad ta šypsena buvo pilna pašaipos. Lumišęs, beveik išgąs
tingai, jis atsakė:

— Labas. . . Taip sau, reikalais.
— Malonu, kad Tamstą užtikau, nebus taip nuobodu,

— sprausdamasis ant suolo priešpriešais stenėjo Petukonis.
— Padūkusiai pabosta kai nėra su kuo žodeliu persimesti.

Taigi, taigi, — slėpdamas nenorą kalbėtis pritarė Juras 
ir pagalvojo: — Dabar prasidės politika, visuomeniniai ap
mąstymai ir kitos velniavos. — Tai jį erzino, bet kalbėtis rei
kėjo.

Ir prasidėjo. Petukonis kalbėjo, o Juras lingavo gal
va, retkarčiais pritardamas kokiu žodeliu. Ne tai, kad jis 
būtų turėjęs tikslą savo nekalbumu atgrėsti pašnekovą, ne, 
bet niekaip negalėjo susikaupti. Klausėsi Petukonio, o min
tyse vis šmėkčiojo:

— Čia, tokiu pat laiku, aš paėmiau jos ranką. Šitoje 
vietoje ji pasakė: „Oi, pataikūnas!“

Ir taip jis pamesdavo pokalbio giją, kad belikdavo tik 
palinguoti galvą. Bet tai, kas šmėkščiojo galvoje, tebuvo 
menkos anų, pilnų grožio ir laimės, minučių nuotrupos. Jos 
tik didino nerimą, bet neteikė pilnutinio pasisotinimo miela 
praeitim. O jam norėjosi pergyventi vėl viską, viską, kiek
vieną smulkmeną nuo pat pradžios, norėjosi sujungti buvusį 
su būsimu, tai, kas stovėjo akyse praeities vaizdu, su tuo, 

ką kūrė vilties kupina vaizduotė. Ir tokią valandą šis ple
pys jam trugdė.

— Jūs pamatysit, — dėstė Petukonis, — kad dar po 
metų kitų su mūsų bendruomene bus baigta. Neviltis, skur
das paguldys ant menčių ir pačius kiečiausius. Jau dabar, 
kas iš mūsų beliko? Griuvėsiai. . . Be laiko susenom, su- 
smulkėjom, pasakysiu, iškritom iš balno. Šis pavydas, riete
nos, dorovės smukimas. . . Tiesiog baisu, kuo pavirto bend
ruomenė. Ir riedam pakalnėn progresyviuoju greičiu. Dar 
pora metų ir nei laisvė mūsų neišgelbės. Bebūsim tik pikt
žolės tėvynės laukuose. Taip, taip! Dabartis klaiki, o atei
tis dar piktesnė. Sugriūsim, kaip kirvarpų sugraužti medžiai. 
Neviltis graužia mūsų šaknis, griuvimas neišvengiamas. Svei 
ko jau dabar nesimato.

— Taip blogai dar nėra, — mėgino prieštarauti Juras, 
visos ligos tik įsikalbėjimo padaras. Man atrodo, kad nei su- 
gedom, nei palūžom, atvirkščiai. . .

— Palaukit, palaukit, aš jums įrodysiu, — pertraukė jį 
Petukonis.

Petukonis kalbėjo, o Juras linguodamas galvą mąstė, 
kada jis pirmą kartą pajuto, kad Birutė jį gaivališkai trau
kia. Iš pirmo žvilgsnio? Ne, tada, kai atvyko ansamblis ir 
ją atvedė nakvynėn, jis tepastebėjo, kad ji labai lieknutė ir 
kaštaniniais plaukais. Tada ji neatrodė nei meili, nai graži. 
Tai kada? Ir kodėl ją, o ne ką kitą pas jį apsistoti paskyrė? 
Juk jis nesirinko, tik pasakė, kad moterį galėtų priimt. Ir 
kodėl moterį? Ar kad vyras nedėpčiotų į persirengiančią 
dukterį, ar kad jam taip norėjosi? O gal todėl, kad vietos 
tebuvo moteriai, vienoje lovoje su dukteria? O gal likimas 
taip norėjo? Tai kada jis pamatė jos vylingas akis ir tuos 
paperkančius judesius? Konrerto metu? Bet tada jis tepasa
kė Anelei, kad jų įnamė gražiai atrodo tautiškame rūbe ir 
grakščiai, išbaigtais judesiais veda blezdingėlę. Ne, šilta ta
da dar nebuvo. Ir jos nuoširdžiai saldus šypsnys tebuvo juk 
tik priemonė, būtina puošmena šokiui. Pobūvyje po koncer
to? Kasgi tada įvyko?

Atsekus iki pobūvio, Jurui paliko šilta. Ji net išsitiesė, 
kad viską geriau regėtų, viską, ką dabar vaizduotė aiškiai ir 
spalvingai atkeldinėjo. Šių vaizdų nepajėgė išblaškyti nei 
naujas Petukonio kreipimasis:

— Ką sako jums jūsų nuojauta? Jums, kaip karininkui, 
turėtų būti būsimų įvykių eiga aiškesnė. Ar nuolatinės va
karų sąjungininkų nuolaidos reiškia strateginį pasitrauki
mą, ar yra požymiu neišvengiamos kapituliacijos? Man 
atrodo, kad vakarai subankrutavo, persikombinavo ir dabar 
tik beviltiškai bando gelbėt patys save kitų sąskaiton, par
davinėdami kitus už trumpos ramybes valandas. Vakarų žiu 
girnas neišvengiamas, o tuo pačiu ir mūsų.

— Aš nemanau, — pusiau nesąmoningai atsakė Juras 
ir Petukoniui toliau dėstant vakarų žlugimo aplinkybes, gal
vojo, kaip pobūvyje prie stalo jis buvo įtrauktas jaunimo ver- 

petan, kaip dainavo ir juokėsi, kaip nejučiomis pajuto, kad 
Birutė apsiautė jį savo meilumu, jam šypsojosi, jį erzino ir 
elgėsi su juo lyg su jaunuoliu. Ir kaip jis nustebo, kad dar 
nebuvo užmiršęs šokti! Kaip po ilgų metų pertraukos vėl 
apkabinęs moters liemenį lengvai sukdamasis pažiūrėjo į 
jos akis. Sukosi viesuliškai, kaip jaunas išdykėlis. O gal bu
vo sukamas, nešamas valso garsų, nustebęs ir iškaitęs? Ir 
susyk jaunystės jėgos sugrįžo, miklumas, rafinuotas kava- 
lieriškumas vėl buvo čia. Ir kaip anuomet, prieš daugelį me 
tų, norėjosi stipriau prisitraukti moters liemenį, palenkus 
galvą jausti šokėjos garbanas kutenant skruostą, šnabždėti į 
ausį rinktinius šelmiškus žodžius. Ir visa tai rado atgarsį, 
sulaukė atsakymo — galvutė glaudėsi prie jo krūtinės, į jį 
pakeltos akys reiškė pasitenkinimą ir atsiidavimą, vylingas 
šypsnis drąsino. . . O žodžiai: „Ponas majoras taip puikiai 
šokat!“, kėlė pasididžiavimą ir pasitikėjimą. Ir kai jis at
sakė, kad tai jos jaunystė pakėlė jo senus sparnus, ji beveik 
rimtai užginčijo: „Senas! Daugumas norėtų tokie seni bū
ti !“

Gal tai, kad jis seniai nebuvo šokęs, seniai nebuvo turė
jęs moters rankose, o gal išgertas vynas staiga jį pavertė 
jaunuoliu. Jis šoko nepavargddamas, kalbėjo nepritrūkdamas 
taikliausio sąmojaus, žavėjo jį apstojusius, stebino šokėjas. 
„Pone majore! Pone majore!“, skambėjo aplink jį ir jis ma
tė, kad karininko vardas dar ir dabar nebuvo nustojęs savo 
magiškos galios moterims.

„Pone majore! Pone majore!“, skardeno jos su kiek
vienu sakiniu. Malonu buvo tų žodžių klausytis, malonu 
buvo ir žinoti, kad jis šitam vardui gėdos nedaro. Jauno ka
rininko galantiškumu asistato jis šokėjoms, stamantrus ir 
lengvas suko jas į taktą. Ir nors sukosi su daugeliu, su Bi
rute nepasimete, susirasdavo viens kitą iš tolo. Kur bežvel
gė, vis sutiko jos šypsnį, vis pastebėdavo jos žydrią suknelę, 
taip pabrėžiančią jos lieknumą ir taip tinkančią prie šypsnio.

— Bjaurus oras. Taip šalta ir drėgna. . . — skundėsi 
Petukonis, o Juras matė save, bevedantį iš pobūvio dukterį 
su Birute. Ėjo vidyryje, apglėbęs jas abidvi, kaip kaimo šau
nuolis tarp merginų; glaudė jas, juokėsi, stumdėsi... Kai 
paskui kambaryje nusirengiant netyčia pamatė ją vienuos 
marškiniuos. . . Ružavus, apvalius pečius. . . Kai auštant pa
kilęs jos pažadinti besivėdindamas prie atdaro lango paju
to jos smalsų žvilgsnį, stebintį jo nuogą galingą krūtinę. Kai 
jam atsisukus ji prisimerkė, kai jis stebėjo jos, aušros apšvies 
tus, pečius, garbanas. . . Kai negalėjo atitraukti žvilgsnio 
jai šukuojantis prie veidrodžio. . . Tą valandą jam galutinai 
paaiškėjo, kad jam trūksta, reikia jos ir kad tereikia ištiesti 
rankas, kad ji būtų jo. Tą valandą kilo ir staigus apsispren
dimas tučtuojau vykti į savaitėmis atidėliotą kelionę, pratęs
ti jos artumo laimę. Ir kai jis pasakė vykstąs kartu, jos ne
meluotas džiaugsmas pripildė jį vilties vėl panardino vaka- 
rykščion siautuliškon nuotaikom

Bus daugiau.
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ATSIŠAUKIMAS I
(Atkelta iš 4 p si J 

pranešti C. Valdybai. Išsiaiš
kinusi, kokio dydžio nario mo 
kestis daugumos kolegų pa
geidaujamas, C. Valuyoa pa
skelbs jį vi-iems privalomu ir 
tuomet galės susidaryti šiems 
metams sąmatą. Iš nario mo
kesčio turėtų susidaryti lėšų 
savąjai spaudai. Todėl C. Val
dyba manytų, kad nario mo
kestis d-jai jokiu būdu netu- 
lėtų būti mažesnis kaip vienas 
doleris mėnesiui.

C. Valdyba mano, kad ser
gančių ir vargstančių kolegų 
šelpimas yra mūsų moral.nė 
prievolė. Todėl C. Valdyba 
kviečia kolegas savanoriškai ap 
sidėti šalpos įnašais. JAV ir 
Kanadoje gyveanančius kole
gas prašytume apsidėti tam 
reikalui po vieną dolerį mėne
siui. O kitur gyvenantieji tu
rėtų irgi prisidėti pagal savo 
išgalę. Kolegų šalpa neturėtų 
būti nė laikinai nutraukta dėl 
mūsų persitvarkymo. Todėl C. 
V-ba prašo skyrių, seniūnijų 
ir pavienių kolegų šiuo klausi
me nedelsiant nusistatyti. C. 
Valdyba mano, kad tikslingiau 
šia būtų kolegų šalpą centrali 
zuoti, t. y., kad visas šelpimas 
eitų per C. Valdybą. C. Valdy 
ba prašo visų šelpėjų siųsti šal 
pai pinigus kiek galima sku
biau. Pirmuosius šalpos pini
gus šiais metais C. Valdyba no 
retų pasiųsti šelpiamiesiems 
vasario mėnesį. C. Valdyba 
prašo skyrių, seniūnijų ir pa
vienių asmenų, šelpusiųjų 
vargstančius bei sergančius ko 
legas, nedelsiant pranešti C. 
Valdybai jų šelptųjų teisinin
kų vardus, pavardes ir adre
sus, ar šelpė jį ar juos regulia 
riai ar tik kai- kada ir koks bu
vo šalpos dydis mėnesiui ar 
metams.

Yra iškeltas savišalpos ir po 
mirtinės kasos reikalas. C. Vai 
dyba prašo dr-jos skyrių, se-

TEISININKUS.
niūnijų ir pavieniai gyvenančių 
kolegų pasisakyti: 1. Ar noiė 
tų, kad būtų suorgnaizuota 
prie mūsų d-jos savišalpos ka
sa ir jei taip, tai ar priKiausy- 
mas savišalpos kasai turėtų bū 
ti privalomas ar savanoriškas? 
2. Ar turėtų būti įvesta pomir
tinė kasa ir jei taip, tai ar pri- 
iviau^ymas pomirtinei kasai tu 
retų būti privalomas ar sava
noriškas. Gavus kolegų daugu 
mos nuomonę C. Vaidyba iš
dirbs statuto projektą kiekvie
nai kasai, jei noiegų uauguma 
vienos kurios ar abiejų kasų 
pageidaus.

C. Valdyba mano, kad teisi 
ninkam būtinai reikalingas 
laikraštėlis, kad ir kuklus, dek 
tografuotas, tačiau išeinąs ne 
rečiau, kai vieną sykį per mė
nesį. Be laikraštėlio mums bus 
sunku apsikeisti mintimis, tu
rėti aiškų vaizdą apie vieni ki
tus. O kas būtinai reikalinga, 
jei mes norime jaustis kaip vie 
na teisininkų šeima. Dėl to
kio laikraštėlio ir apskritai dėl 
savos spaudos C. Valdyba no
rėtų žinoti ir daugumos kole
gų nusistatymą.

Visų kolegų vardu C. Val
dyba reiškia nuoširdžią padė
ką mūsų D-jos GarEės Teis
mui, kurį sudarė kolegos- Bro
nius Ivanauskas, V. Bulota, 
Vladas Mieželis, V. Vaitiekū
nas ir Jonas Talala, už atliktą 
didelį darbą sudarant visų lie 
tuvių teisininkų tremtinių są 
rašą ir organizuojant valdomų 
jų organų rinkimus korespon- 
denciniu būdu.

1952 m. sausio 13 dieną nau 
jai išrinktieji į LTDU C. Val
dybą pasiskristė pareigomis 
taip: Rapolas Skipits — pir
mininkas, Petras Daudžvar- 
dis — vicepirm., Pranas Kava
liūnas — sekretorius, Mečys 
Mackevičius — iždininkas ir 
K. Žalkauskas, Kazlauskas, 
Martynas Kavolis ir Jurgis Ka 
sakaitis — nariai.

Mackevičius —
Žalkauskas.

$

visi

AR ŽINOTE KA RAŠO

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

KELEIVIS
636 BROADWAY, So. BOSTON 17, Mass., U. S. A.

Iš visur ir apie viską
— Japonijos minlsteris pir

mininkas paseklbė laiką, kada 
bus pasikeista diplomatiniais 
atstovais tarp Japonijos ir Va
tikano. Japonija jau nuo 1942 
metų buvo atstovaujama Vati 
sane ypatingo atstovo Ken Ha rėjo dar haremą su 3.000 mer- 
rad. Santykiai pradėjo megs- 
iis jau 1922 m. Du kartus Ja 
ponijos budistai sukliudė šių 
santykių ratifikavimą > Japoni
jos parlamente.

— Belgijos užsienio reikalų 
..linisteris, Von Seeland atkrei
pė dėmesį į tai, kad SJezijon vo, kad jis nutrauktų savo šei 
Uau yra atkelta 500.000 mon- myninį gyvenimą. Mainzo ku- 
golų. Turimos žinios apie pa- nigų 
ruoštą planą atkelti dar 3 mi- 
nonus mongolų, kuriais bus už 
pildytos deportacijų pasėkoje 
praretėjusių gyventojų spra
gos sovietų pavergtose šalyse, 
pradedant Baltijos valstybėmis 
ir baigiant Oderiu.

— Britų Šveicarų moksli
nės ekspedicijos ateinantį pa
vasari vėl bandys pasiekti Eve 
ręsto kalno (Azijoje) viršūnę. 
Everesto kalnas yra apie 9000 
metrų aukščio. Šveicarai pra
dės kopti kovo mėnesį, o tuoj 
po jų seks britų ekspedicija. Ru 
sai kaltina šias ekspedicijas 25 centimetrais grimsta jūron, 
kaip turinčias šnipinėjimo tiks Ypač pastebimas jūron grimz-

dimas pietvakarinės salos da
lies ir Londono centro, kur yra 
Anglijos bankas.

— Grąžo civilinės metrika 
cijos įstaiga, pagal pareikalavi
mą susituokiantiems pagamina 
stuoktuvių apeigų plokštelę, ku 
ri gali būti kaip argumentus pa 
naudojama, kad jie vienas ki
tam pasižadėję būti ištikimi.
— Prancūzijos statistika skel 

bia, kad iš 100 susituokusiųjų 
mažiausiai 57 išgyvena 30 me
tu, 37 iš 100 santuokoje išgy
vena iki 40 metų, gi 16 iš 100 
sulaukia „auksinių vestuvių“. 
Pavojingiausias skyryboms am 
žius esą starp 30 ir 39 amžiaus 
metų.

— 1939 m. Vokietija karą 
pradėjo turėdama 57 povande
ninius laivus. Karo metais bu
vo pastatyta 1153 nauji povan 
deniniai laivai. Karo pabaigo
je vokiečiai buvo pradėję šeri 
jiniu būdu gaminti elektra va
romus povandeninius laivus 
XXI, XXVI W ir XXIII tipo, 
kurie pasižymėjo dideliu grei
čiu ir ilgai galėjo išbūti po van 
deniu panirę. 219 šių laivų ka
ro paliaubų paskelbimo dieną 
buvo paskandinti komendan
tams įsakius, o 154 buvo per
duoti nugalėtojams. Vokiečių 
povandeniniai laivai karo me
tais nuskandino arti 3000 prie
šo laivų, kurių bendras tona
žas siekia 15 milionų tonų. Vo 
kiečiai turėjo 40.000 jūrinin-

gio cigarą ir atsiuntė kaip do
vaną Winstonui Churchilliui, 
Anglijos premjerui, kuris tada 
lankėsi Washingtone.

— Egipto karaliaus Faruko 
senuolis Ismailas, be pačios, tu

gų dėl įvairumo.
— 1951 metais Mainze, Vo 

kietijoje, buvo įšventintas ku
nigu buvęs protestantų kuni
gas Rudolfas Goethe. Katali
kų bažnyčia, šventindama šį 
žmogų į kunigus nepareikala-

lų.
— Vienas cigarų fabrikantas 

is Floridos padarė 18 colių il-
XX

C. Valdyba kviečia visus lie
tuvius teisininkus tremtinius 
kur ir kaip kas gali remti Lie
tuvos laisvinimo kovą.

Visus raštus ir pinigus C. 
Valdybai prašome adresuoti 
taip: T 
Wilton 
USA.

R. Skipitis, 3759 N.
Ave, Chicago, Illnois,

R. Skipitis, 
Pirmininkas.

P. Kavaliūnas, 
Sekretorius.

Jono LADYGOS 
rbaldų 

studijoje 
ARTIS“??

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.

LIETUVIŠKA

I ALDU K RA U7 UVE 
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.

1949 m. Argentina pagamino 
230.000 tonų vilnų.

Pietų Amerikos valstybės 
yra užėmusios svarbią vietą 
naftos produktų gamyboje. Ve 
nezuela 1949 m. pagamino 70 
milionų tonų naftos. Boi....a 
ir Argentina jau pagamina ta r 
gi reikšmingus kiekius š. o 
svarbiausiojo kuro. Brazil jos 
naftos pramonė dar nėra š. j j 
tyta, nors spėjama, kad Br 
hjos naftos rezervai yra dn..e. , 
bet ligi šiol naftos šaltin. 
naudojimas nėra toli paže..,.

Petų Amerikos kaučuk 
mos) gamyba yra žymi, n 
auga tas medis.

— Mekoje, Arabijoje, nuo 
karščio mirė 700 maldininkų. 
Karščiai buvo pasiekę per 140

kų, iš kunti 28000 karo metais 
žuvo.

— Petų Ameiikos žaliavos: 
varis yra randamas Čilėje. 1949 
m. Čile eksportavo 410.000 to
nų vario rūdos ir 390.000 tonų 
gryno vario. Bolivijoje yra di
delės cino atsargos. Cinko ir 
švino yra nemažos kasyklos Pe 
ru valstybėj, kuri be to didžiau
sias vanadiumo gamintojas. 
Vanadiumas yra būtinai reika
lingas aukštosios kokybės plie 
nų gamybai. Brazilijo yra tur 
tinga boksito klodais, iš kurių 
gaminamas aliuminijus, be ku
rio negalima apsieiti karo lėk
tuvų gamyboje. Be to, Brazili 
ja turi mangano rūdos, kuri 
yra būtina geležies gamyboje. 
1849 m. Brazilija iškasė 150. 
000 tonų šio vertingo metalo. 
Vertingųjų plienu gamybai rei lapsnių. 
kalingas volframo metalas yra « IR0 generalinis dikrekto 
randamas Bolivijoje. riu9 j Donald Kingsley BAL.

Didžiousios geležies rūdos F‘o pirmininkui atsiuntė šito- 
Jų kio turinio laišką: „Papildyda

seminarijos rektorius 
Mainzo vyskupijos laikraštyje 
rašydamas apie apie kun. Go- 
ethę sako, kad šv. Tėvas jam 
yra suteikęs teisę po šventi
mų pasilikti vedusiųjų luome.

— Amerikiečių atlikti žemės 
rutulio apimties matavimai pa
rodė, kad mūsų planetos apim- atsargos yra Brazilijoje, 
tis sumažėjusi 1149 km. Moks kiekis yra skaičiuojamas iki 25 mas savo 1951 m. lapkričio 30 
hninkų teigimu žemės rutulio miliardų tonų. Venezuela taip d. 
mažėjimo priežastimi esąs že
mės atvėsimas.

— Anglija palengva skęsta. 
Mokslininkai nustatė, kad Ang 
lijos sala kas šimtas metų arti

laišką, oficialiai pranešu, 
pat turi žymius geležies rūdos kad mūsų (IRO) sutartis su 
kiekius. Cerro Bolivar geležies Bendruoju Amerikos Lietuvių 
rūdos klodai pasižymi chemiš- Šalpos Fondu baigiasi š. m. 
ku grynumu. sausio 31 d. Tą dieną baigiasi

Argentina yra viena iš svar visos IRO opercijos visose sri 
biausiųjų vilnų gamintojų, tyse.

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool 4337 Verdun 

Arve., Verdun. YO 3323.
J. Alcide Blais, 29—4ieme 
Avenue, Ville Lasalle.

TR. 7849.

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODIN 1N

STINSON'S JEWEIHRY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran 
genybes. Garantuotas darb as, prieinamos kainos. 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

Vyriškų ir Moteriškų
RŪBŲ SIUVĖJAS

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu 
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžia
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai

E D. KONDRATAS.
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. 

Tel. LL 9626.

Gražiausias mūsų Tėvynės prisiminimas, tai
V. AUGUSTINO Lietuvos vaizdų knyga.

TĖVYNĖ LIETUVA
(Our Country Lithuania)

Kaina $ 5,—, o odiniame įrišime $ 12,— 
Užsakymus su pinigais siųsti tiesiog į leidyklą: 
Povilas Ališauskas, 107-17 118 Str. Richmond Hill 19,

N. Y., U. S. A. 

į »

)

/<C<«fCtClC«i<«lClC«I<i<«ClC««iC«<C«<CW««lKlC«t<'CKlCtf««tClC«tZ«IClC«lCM^

Mokslo, literatūros bei meno ir visuomeninio gyvenimo J 
MĖNESINIS ŽURNALAS

Redaguoja ANT. VAIČIULAITIS j
Prenumerata metams :$ 5.00; Kanadoje — $ 5.50; į

Kitur — $ 6.00; atskiras numeris — 50 c. j 
Susipažinimui vienas nu meris siunčiamas nemokamai. į 

UŽSISAKYTI galima pas vietos platintojus, arba — i
AIDAI i

Kennebunk Port, Maine «

įj. GRAŽYS

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

j DUODU GERĄ KAILIŲ 
J PASIRINKIMĄ.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

ž 688 ALLARD Ave, Verdpn. 
^Telefonas HE 5853.

į SIUVU NAUJUS IR
į TAISAU SENUS 
į KAILINIUS PALTUS.

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

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
Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

A
K
g 273 — 1 Ave., Ville Lasalle.

BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE

BELLAZZI - LA M Y, INC
7679 George St.5 TR 5151 Ville Lasalle. •

5 Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. g 
J Insuliaeija, Ten * Test, Masonite, statybinis popieris. S 
*«*asa«as**i;s3*a«**esa6aa«esa**«s***ss**s*a**a**-’!

Lietuviška moterų kirpykla į
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
S*v. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. Tel. FI 0208

L. JAUGELIS

NAMŲ REMONTAS IR DAŽYMAS. ;
1 Teks PL 7588; 3805 Arcade St„ Montreal, Que. į

Tel. TR 8351. K
Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymai. S 

*«*S8ž«i4S4#i«;«*SS*»MH»**SS*«**«tt***«*«***#

) DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS į

Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.
/ Sav. P. Rutkausko Te!.: NE 5-0303; 143 — 8 Laclune.

DOMINION AGENCIES BLREAL
16 Woolworth Bldg.,

FORT ARlIlER,Ont.,(ANAEA
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta
mų į Canada, prašau kreiptis į 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.
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MUSU ^'SPORTAS
SOVIETINĖ ŠACHMATŲ REFORMA

Šachmatiniame sporto pa-Tuo tarpu raudonųjų pusėj 
šaulyje su tam tikra nuostaba vaizdas labai atvirkščias : ka- 
priimama žinia, kad komunis
tai perreformavo šachmatus, 
tą sporto šaką, kuri būdama 
tūkstančius metų senumo, sa
vo formomis visų tautų mėgė 
juose įgavo universalinę pašto 
vumo išraišką. Perbėgėlių so- aukštos moralės modelis, o pės 
vietų žaidėjas L. M. Pistrak, 
pasiremdamas taip pat buvu
sio sovietų meisterio F. Boha
tirčuk pastebėjimais (minėtas 
meisteris gyvena Kanadoj ir 
dominijos pirmenybėse, 
pralaimėjus lemiamą partiją 
prieš P. Vaitonį, mūsų tautie
tis iškopė į krašto meisterius), 
viename amerikiečių žurnale 
„The New Leader“ iškelia 
šachmatinius užkulisius Sov. 
Sąjungoj ir to tauraus sporto 
pavertimą stalinistinės politi
kos įrankiu.

Šachmatai jau seniai ideolo
ginis ginklas už geležinės už
dangos, sovietuose nėra dau
giau žaidimas tarp baltų ir juo 
dų figūrų. Dabar jis paverstas 
į baltųjų ir raudonųjų karą, at 
sieit į neišvengiamą kapitalis
tinio ir komunistinio pasaulio 
susidūrimą. Buvusios figūros 
atitinkamai pakeitė savo for
mas: kapitalistų atstovai vaiz- mas, kaip priemonė atitrauk- 
duoja visą vakarų pasaulio su tį akademinį jaunimą nuo re- 
nykimą ir degeneraciją. Ka
raliaus vietoj mūšį veda giltinė 
su kardu rankoje, kuri įasme
nina Wall Stryto grobuoniš
kumą su visomis pasekmėmis, 
karaliene pasikaitė į išblyšku
sią ir išnaudotą vakarietę, ku
ri žingeidi pinigams ir liuksu
sui. Už pėstininkus išsirikiuo
ja darbo vergai, surakinti per 
krūtinę ir rankas grandinėmis.

ralium pavaizduotas jaunas 
stachanovietis, trykštąs jėga 
ir energija ir pasiruošęs vyk
dyti petilietkos „stebuklus“. 
Karaliene pasirodo sveika kol- 
chozininkė, nuosaikumo ir

tinikus atstovauja ideologinis 
sovietų jaunimas, pasipuošęs 
kūjo ir pjautuvo emblemomis.

Šitas „perversmas” prasidė
jo jau 1931 metais, kada VII 

jam sov. šachm. kongresas nuspren 
dė proto sportininkus pavers
ti sąmoningais „socializmo“ 
statybos dalyviais, tuo atsve- 
riant pagal tų laikų „Pravdos“ 
komentarus plačius prospek
tus sovietų šachmatams. Trum 
pai išsireiškiant, šitie platūs 
prospektai virto rūpesčių nu
marinimo priemone, nes sovie
tiniam jaunimui buvo atimama 
proga pamąstyti apie realų ir 
kietą gyvenimą rojuj. Stali
nas čia pasimokė iš senųjų ca- 
ristinių reakcionierių, kada 
šachmatų žaidimas buvo drau
džiamas Rusijos universitetuo
se. Tik vieno ministerio (Kas 
so) patvarkymu šis sportas bu 
vo leistas ir ypatingai skatina-

voliucionieriškų minčių. Šiuo 
laiku Stalino rėžimas to reika
lo propogandai ir palaikymui, 
sukuriant nenormaliai didelį or 
ganizacinį aparatą „šachmatų 
kultūros paskleidimui masėse“, 
išleidžia milionus rublių.

Sovietinė propaganda tvir
tina, kad Rusijoj nėra profesio 
nalinių žaidėjų, t. y. gyvenan
čių iŠ to sporto ir todėl dabar-

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

Viile Lasalle.
Telefonas: HE 0100A. GAURYS.

tirus pasaulio meisteris M. Bot 
vinnik dar pažymimas inžinie
riaus titulu. Tiesa, kad M. Bot 
vinnik yra ypatingų gabumų 
žmogus, tačiau jo prabangiam 
gyvenimui neužtektų lėšų iš m 
žinieriavimo. Dėl savo atsieki- 
mų šachmatuose, jis buvo apdo 
vanotas dviem aukštais sovie
tiniais ordenais, automobiliu ir 
nemokamu išlaikymu pirmos 
klasės kurostuose: jis yra vie
nas iš taip vadinamų 400 Krem 
liaus favoritų.

Meisterio treneris, pasižy
mėjęs 43 m. amžiaus inžinie
rius Vyjačeslov Ragozin se
niai metė savo darbą ir būda
mas „Šachmatai S. S. S. R.“ 
redaktorius, įeina į vadinamą 
„smegenų trustą“, kuris išanks 
to M. Botvinnikui išdirba te
oretinius žaidimo patobulini
mus ir juos praktiškai su ki
tais meisteriais išbando. Tie 
patobuliųinmai ir pakeitimai 
laikomi paslaptyje, kol pasau
lio meisteris pavrtuoja juos tur 
nyruose. Šis iškeltasis faktas 
yra svarbus išaiškinimui, ko
dėl sovietiniai šachmatininkai, 
remiami visiška valdžios pagal 
ba ir įpareigojimu, laikosi pir
mose pasaulio žaidėjų eilėse. 
(Kaip tokie „mėgėjiškumo” 
metodai pavyks sovietams kito 
se sporto šakose, atsimenant 
jų būsimą dalyvavimą sekan
čio) pasaulio olimpiadoj ir iš 
anksto užsiangažuojamą pra
našumą prieš kitų kraštų spor 
tininkus, su tam tikru smalsu
mu teks palaukti iki pačių var
žybų momento).

Be Batvinniko ir kitų pašau 
linės klasės žaidėjų sov. rėži
mas remia ištisus jaunų ir pra
dedančių pasižymėti šachmati 
ninku kadrus. Tokių jaunuo
lių uždarbis, nežiūrint neturi
mo pasiruošimo bet kokiam 
amatui ar profesijai, jau dvi
gubai viršija darbininko ar tar 
nautojo atlyginimą. Tuo būdu 
šachmatų sportui, norint leng 
vesnio gyvenimo, suteikiamas 
vylioajntis patraukimas. Šach 
matininkams, kaip ir sovietų 
artistams, uždedama griežta 
partijos kontrolė ir jie savo 
laiko negali laisvai leisti. Pra
dedant tarpkolchozinėmis var
žybomis, jie būna užimti įvai
riausiose profsąjūzų, miesto,

Sault Ste Marie, Ont

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED ST. CHICAGO 8, U. S. A.
Bendrovė siunčia maisto siuntinius į Vokietiją ir kitus kraštus, išskyrus SSRS. Pristaty
mas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami iš Europos sandėlių.

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

$ 9.95

Pilnas draudimas.

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

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60
B. 20 sv. cukr.—$ 4.70

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50
B. 20 sv.kv. miltų $3.90

Siunt. Nr. 10—$ 6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 

sv. kiaulinių taukų 
sv. margarino 
sv. degintos kavos 
sv. kakavos 
sv. šokolado

2
2
1
1
1
Siunt. Nr. 12— $ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaul. taukų
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos

Siunt. Nr. 19 —■'
sv. rūk. lašinių
sv. kiaulinių taukų
sv. margarino
sv. marmelado
sv. deg; kavos
sv. šokolado
sv. kakavos <

4
2
2
2 
1
1
2
4^4 sv., cukraus
2 gab. tualet. muilo

DĖMESIO! TORONTE VEIKIA 
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.

LIUDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS P A f>

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 apylinkes lietuviams!

Ekspertas radio ir elektunių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisymai.

PETE'S RADIO SERVICE

$

7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372

Siunt. Nr. 24—$ 11.50
sv. rūkytų lašinių
sv. kiaulinių taukų
sv. margarino
sv. deg.kavos 
sv.kakavos 
sv. šokolado

2 sv. marmelado
2 sv. sūrio 40% rieb.
Siuntinys Nr. 25
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25 
C. 15 sv. k. tauk. $ 8.00

5 
3
2 
1
2 
2

Mūsų miesto angliškasis 
„The Sault Daily Star“ yra ga
vęs iš vietinės emigracijos įstai 
gos 14 „naujųjų kanadiečių“ 
pavardžių ir adresų, kuriuos 
parinko emigracijos įstaigos 
viršininkas iš įvairių tautybių 
ir įvairių profesijų naujai at
vykusių į Kanadą žmonių. Šie 
asmenys yra laiškais pakviesti 
atvykti „The Sault Daily Star“ 
redakcijon pasikalbėjimo. |Po 
tų pasikalbėjimų „The Sault 
Daily Star“ žada spausdinti vi 
są eilę straipsnių, kurių tiks
las būtų padidinti abipusį su
pratimą tarp senųjų ir naujų
jų kanadiečių, kurio trūkumas 
laikraščio nuomone, ir yra vie
nas iš didžiausių „barjierų“ 
tarp senų kanadiečių ir nau
jai atvykusių.

Ir šias eilutes rašančiam laiš 
kas į rankas pakliuvo. Pasiro
do, kad laike poros savaičių tik 
5 „naujieji kanadiečiai“ iš 14 
laiškais pakviestųjų rado rei
kalą užeiti šio laikraščio redak 
cijon pasikalbėti.

Šias eilutes rašančiam pasi
kalbėjimas su redakcijos atsto
vu, vienu „Staff writter“ per 
du kartus užtruko per 2 valan
das. Buvo stengiamasi atsar
giai ir mandagiai pabrėžti, kad 
daugumai iš mūsų patinka Ka 
nada, bet daug kas iš mūsų 
niekuomet nepamėgs„hockey“, 
bingo, ryškių spalvų ir margų 
drabužių, kaubojiškų filmų, 
kur perdaug mušasi ir šaudo, 
kad daug kas pasiliks prie eu 
ropiškų valgių gaminimo, kad 
mes savotiškai „darome good 
time“.

Jaunas redakcijos atstovas, 
atrodo, buvo nustebintas, kai 
jam tarp kitų dalykų buvo pa
sakyta, kad apie 50 proc. tau-
C. XK 

apygardos, rei _ 
pirmenybėse bei turnyruose. 
Bandymas verstis ir kitu dar
bu yra neįmanomas, nes vien 
šachmatams reikalinga praleis
ti apie pusmetį laiko. Todėl ga 
besniems šachmatininkams šis 
sportas yra ne tik malonumas, 
bet ir socialinė pareiga, nuo ku 
rios neįmanoma pabėgti, neno
rint užsitraukti pasmerkimo, 
kaip oportunizmas, apatija 
jaunosios kartos troškimams 
ir t. t.

Meisteris F. Bohatirčuk, ku 
ris kadaise iš 5 partijų susitiki 
mo su M. Botvinnik laimėjo 3, 
dėl noro praktikuotis radiolo
gist© profesijoj buvo apkaltin
tas, kaip „sabotuojąs šachjna- 
tų išsivystymą jaunuomenės 
tarpe“ ir pasitaikius progai, iš 
garavo nelaukdamas į vakarus. 
Jo nuomone sovietiniams šach 
matininkams galima pareikšti 
tik užuojautą, kad šis kilnusis 
sportos taip be skrupulų sava 
naudiškoj Stalino tarpyboj pa 
verstas intelektualine užmig
dymo priemone. ap.

ru- 
jei

SVEIKINTINA „THE INICIATYVA: 
SAULT DAILY STR“ 

kas nors iš ten pašalintų 
tiečių tuojau vyktų namo, 
sus — komunistus, o ypatingai
vyktų tie, kurie paliko Lietu
voje ūkius, namus ir tt. nors ir 
patinka mums Kanada.

Laikraščio atstovui buvo pa
rodyta nemažas skaičiuis leidi 
nių anglų kalboje apie Lietu
vą kaip „Lietuva amžių būvy
je“, „Mūsų šalis Lietuva“, 
„Vilnius - Lietuvos sostinė“ ir 
kit., o atsisveikinant įteikta do 
vanų — knygos „Genocide“ ir 
„Raudonoji žvaigždė“, taip 
pat pora numerių „Lietuvių 
Dienų“, pusiau angliško, pu
siau lietuviško žurnalo. J. Sk.

Atvyksta du tūkstančiai 
studentų - darbininkų.

Šiais metais iš Europos Ame 
nkon bus įsileista du tūkstan 
čiai studentų - darbininkų, ku
rie atvykę dirbs savo turimose 
specialybėse ir toliau tęs studi 
jas. Atatinkamus jų specialy
bėms darbus parūpins universi
tetai. Už pragyvenimą ir stu
dijas turės apsimokėti patys stu 
dentai iš savo uždarbių. Jų 
transportacijos išlaidas iki 
Amerikai apmokės valdžia. Stu 
dentai atvyks iš Vokietijos, 
Austrijos, Olandijos ir kt. Eu
ropos valstybių. Amerikoj gy
vendami turės galimybę susi
pažinti su čionykščio gyveni
mo struktūra ir grįžę į savo tė 
viškes galės reikiamai atsakyti 
į bolševikų vedamą prieš Ame
riką propagandą.

PRAŠO PAGALBOS.
Tautietis Jonas Bimba, nori 

atvažiuoti iš Australijos Kana- 
don. Venintelę kliūtį turi dar 
bo sutarties gavimą. Gal kas su 
tiktų jam padėti? Jo adresas 

spublikos ir etc. 7ra • Jonas Bimba, Imbil Fores 
try, Arancaria, Qld., Australia.

KAS SKAITO 
„NEPRIKL. LIETUVĄ“

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

LIETUVIS BATSIUVYS.

Pataisymai ir užsakymai.
4666 Park Ave, Montreal. 

Telefonas: DO 0357.
'ii.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141
Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų.

TEL. FA 0209

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

SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

lie-

Visų rūšių maisto produk tai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

E.D-BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

CNR
Kanados nacionalinio gele

žinkelio (Canadian National 
Railway) išleistoje iliustruoto
je knygutėje apie šio valstybi
nio galežinkelio veiklą patie
kiama be kita tokių informaci
jų : šio geležinkelio linijų siste 
ma tęsiasi nuo Newfoundlando 
rytuose iki Britų Kolumbijos 
Pacifiko pakraščių vakaruose 
su 24.150 mylių pagrindinių bč 
gių ir 9.000 mylių antraeilių 
bėgių, su aikštėmis ir platfor
momis viso 33.406 mylių bė
gių linijų.

Šis geležinkelis turi 5.000 
stočių, pradedant svarbiausiais 
terminalais Halifakse, Montre- 
aiy, Toronte ir Winnipege ir 
baigiant mažutėmis stotelėmis; 
apie 6.000 tiltų, 64 tunelius, 
2730 lokomotyvų, 108.044 pre
kinių vagonų 3.512 keleivinių 
vagonų, 7.774 darbo įrangos 
vienetų, 230 apskritinių namų, 
13 didžiulių geležinkelių dirb
tuvių, 35 ofisus Jungtinėse 
Valstybėse, 6 Europoje ir 3 
Australijoje bei Naujoje Zelan 
dijoje.

SNR turi nuosavą TCA 
Trans-Canada Airlines (trans 
kadiuę oro liniją) sistemą, ku
li 1937 m. prasidėjusi iš 122 
mylių oro linijos išaugo iki 17. 
000 mylių oro linijos, apimant 
Kanadą, Atlanto okeaną iki Eu 
ropos ir per JAV iki Bermu
dų ir Karibų. TCA lėktuvai 
daro po 100 skridimų kasdien, 
skrenda daugiau kaip 20.500. 
000 mylių per metus, pergaben 
darni apie 700.000 keleivių, 
3.800.000 tonų pašto ir 3.500. 
000 tonų ekspresinių bei kt. 
krovinių. CNR geležinkeliai 
pergabena daugiau kaip 18.000 
000 keleivių per metus.

ATITAISYMAS.
„NL“ 5 Nr. (š. m. sausio m. 

31 d.) M. L. B. D-jos paskelb
tame Vasario 16-tosios Gimna 
zijai aukotojų sąraše įsibrovė 
klaida. Vetoj — 116. K. Dob- 
hnskis, Montreal . . . 4,— dol. 
turi būti — 116. K. Dobiliškis, 
Ottawa, Ont. ... 4,— dol.
kad ateityje išvengus tokių 
nemalonių klaidų, pageidauti
na, kad mielieji aukotojai sa
vo aukas siųstų tiesiog drau
gijų kasininkams, šiuo atveju 
— Vasario 16-tosios Gimnazi
jai remti Komisijos iždininkui: 
Mr. Pranui Šimelaičiui, 1271 
Allard Ave, Verdun, Montreal, 
P. Q.

A. Lymantas,
M. L. B. D. Montrealio sk. 

Iždininkas.

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUO8ES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0®94

^<F-r-,x įį. ......x ------^36=

TRADICINIS KAUKIU BALIUS
U.N.F. SALEJE

Š. m. vasario 23 d., paskutinį šeštadienį prieš Užgavė
nes, 7 vai. vak. U. N. F. auditorijoje, „Laisvoji Lietu
va“ rengia labai įspūdingą ir jaukų KAUKIŲ BALIŲ. 
Bus sudaryta iš dalyvaujančių speciali komisija ir gra
žiausiai pasirodžiusios kauk ės bus apdovanojamos ver

tingomis premijomis.
Premijų numatoma žymiai daugiau nei praeitais metais. £ 
Bus gera muzika, smagūs šo kiai ir veiks bufetas su č 
gėrimais ir užkandžiais prie staliukų. ?
Visi maloniai prašomi nepraleisti grąžos progos ir daly- y 
vauti mūsų ruošiamame KAUKIŲ BALIUJE. y
Bilietai galima gauti iš anksto „LL“ redakcjioje 145 § 
Harrison St. ir prie įėjimo salėje. §

„Laisvoji Lietuva“. £
...... X----------- uH

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.

$

23
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; ‘ ATVYKIME UŽSIGAVĖTI I HAMILTONĄ!
š. m. vasario 23 d-

I RUMUNŲ SALĖJE, 20 Mui
* rengiamas nuotai

KAUKIŲ
PINIGINĖS PREMIJOS

ay str. W=, netoli CNR stoties, 
kingas ir linksmas J
BALIUS
už tris geriausius kostiumus! .

LOTERIJA, Užgavėnių blynai, staigmenos ir aqua vitae.
Gros kapela „AIDAS“. Pradžia 7 vai. 30 min. vakaro. [

Pelnas skiriamas T. Fondui. TFA-bės KANADOJ, HAMILTONO SK. J
~~xk--------- xx~--------xx------ ~><x------------ ** -MX----------- -XX" - xxr

H A M1L1’ U N
ĮSPŪDINGA PAGERBIMO VAKARIENĖ

Hamiltono lietuvių visuome 
nė, įvertindama Vedėjo Jono 
Mikšio nuopelnus mokyklinia
me, tautiškame, visuomeninia
me dabuose, š. m. vasario mėn. 
9 dieną „Dainavos“ salėje su
ruošė grandijozinę pagerbimo 
vakarienę 25 metų pedagogi
nio darbo sukakties proga. 
Svečių hamiltomečių ir iš kitur 
buvo apie 90. Vakarienės šei
mininkes buvo: p. Giedrai
tienė, p. Stanaitienė, p. J. Za- 
bulionienė ir p. Brechmanienė, 
o vyriausias vakarienės progra 
mos vadovas inž. J. Kšivickas, 
kuris labai sumaniai ir su di
deliu prityrimu šias pareigas 
atliko. Mielos šeimininkės ska 
niais lietuviškais valgiais papuo 
šė stalą. Ne vienas išsitarė: 
„jaučiuos kaip Lietuvoje. . .“

Pradžioje įžanginį ir sveiki
nimo žodį tarė: kun. Klebonas 
Dr. J. Tadarauskas, nurodyda 
mas subuvimo tikslą ir išdėsty
damas Jubiliato nuopelnus. Po 
to sveikino mokytojų vardu K. 
Matkevičius, tėvų komiteto var 
du J. Matulionis, parapijos ko
miteto vardu J. Čelkus, Toron
to mokytojų vardu kun. B. Pa- 
sevičius. Visi, kurie sveikino, 
įteikė gražias dovanas. P. Gied 
raitienė jubilijatui dovanojo 
tautiškai menišką lėlę, kun. Dr. 
J. Tadarauskas Įteikė labai gra 
žų simbolinį paveikslą iš Mai
ronio eilėraščio „Paimsiu arklą, 
knygą, lyrą ir eisiu Lietuvos 
keliais“, kurį nupiešė žinomas 
meninkas T. Valius.

Meninę programą atliko p. 
Kudabienė-Dauguvietytė su V. 
Dargiu ir p. J. Matulioniu. P. 
Kudabienė - Dauguvietytė ža
viai pasakė pritaikintą eilėraš 
tį, o poetas Kozulis pasakė hu
moristinę kalbą.

Po visų sveikinimų Jubilia
tas P. Jonas Mikšys labai nuo
širdžiai padėkojo visiems ini
ciatoriams, dalyviams, pabrėž
damas, kad nėra vertas tokių iš 
kilmių, kartu pasižadėdamas 
kiek jėgos leis ir laikas dirbti 
dėl mielos Tėvynės. Labai 
gražų įspūdį padarė, kada Ju 
biliatas pakvietęs vyriausią 
šeimininkę p. Giedraitienę dali 
no jubiliejinį tortą. P. J. Kši
vickas protarpiais pravesdavo 
lietuviškus šokius. Šoko jauni, 
šoko seni, visi buvo patenkinti 
ir džiaugėsi tuo jubiliejumi. Ir 
šiandien tūlas dalyvis atsidūs
ta, kaip gaila, kad taip greitai

praėjo P. Vedėjo Jono Mikšio 
jubiliejus. Dalyvis.

KAUKIŲ BALIUS
Jau čia pat užgavėnes, o vė

liau ilga gavėnia, kurios metu 
pagal lietuviškas tradicijas ne- 
bus pasilinksminimų. Prieš tai 
yra paskutinė proga pasišokti, 
padainuoti ir linksmai praleisti 
laiką. Tą progą visiems sutei
kia ir prašo išnaudoti TFA Ha 
miltono skyrius 1952 m. vasa
rio mėn. 23 d. 19,30 vai. reng
damas kaukių balių. Trims 
charakteringiausiom kaukėm 
bus paskirtos vertingos dova
nos. Be to, šiam baliuj bus ir 
kitų staigmenų. Rengėjai ruo
šiasi atsidėję, kad visiems atsi
lankymas būtų malonus ir įs
pūdingas. Balius įvyksta Ru
munų salėje 20 Murray St. W. 
(netoli nuo SNR geležinkelio 
stoties). Kas neatvyks, tas gai 
iesis!

PROTESTO LAIŠKAI.
Hamiltono lietuvių organi

zacijos ir visuomenė, atsiliep
dama į VLIKo kvietimą „Su- 
kilkim prieš tylą ir klastą“, pa
siuntė per 500 protesto laiškų 
J. Tautų visumos suvažiavimo 
delegacijų pirmininkams. Į pa 
siųstus laiškus gavo atsaky
mus iš Kanados delegacijos pir 
mininko S. Garson, J. Pleinys, 
TF Atstovybės Hamiltono sky 
rius, J. Bajoriūnas, St. Bakšys 
ir kt.

Be to, TF Atstovybės Ha
miltono sk. pasiuntė protesto 
laišką Amerikos Valstybės sek 
retorini D. Acheson, dėl Rus- 
veltienės pareiškimo žurnalis
tams.
IŠNUOMOTA „DAINAVOS“ 

SALĖ
Nuo š. m. kovo mėn. 1 d. 

„Dainavos“ salė pereina į kitas 
lankas—išnuomojama dvejiems 
metams anglams. Savo laiku 
šios salės pirkimas įneše į Ha
miltono lietuvių koloniją dide
lio erzelio ir paliko kartumo 
visam laikui.
KLAIPĖDOS ATVTDAVT- 

MO MINĖJIMAS.
KLB Hamiltono apylinkės 

valdyba surengė Klaipėdos at
vadavimo minėjimą sausio 27 
d. Dainavos saleje. Paskaitą 
skaitė atvykęs iš Toronto L. Ta 
mašauskas. Po paskaitos buvo 
padeklamuota eilėraščių. Mi
nėjime dalyvavo nedidelis skai 
čius asmenų, apie 100.

JI. Dl.

VICTORIA CLEANERS ik DYERS Co.
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AfID 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WI DE PICK-UP

AND DELIVERY \ 
FUR AND GARMENT STORAGE

MON 1 R E A L 1 5 2636

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 karpetu? ir fo
telius (Chesterfields), gar 
dinus lengvus ir sunkius. 
Sutaisome rūbus (iširi
mus), įsiuvame sagas ir 
pan. Kiekvieną orderį pa 
imame iš namų ir pristato

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

Allard Tr.1135

DĖMĖSI! DELHI
UŽGAVĖNIŲ ŠOKIAI.

Vasario 26 d. (antradienį) 8 vai. vakaro Delhi lenku 
salėje vietos Lietuvių Bendruomenės Komitetas ruošia 
UŽGAVĖNIŲ ŠOKIUS. GROS linksma šakių

KAPELA.
Tai paskutiniai šokiai prieš Velykas.
Darbai baigėsi — nauji neprasidėjo, — vykim pasi

linksminti.
Ta proga laukiama daug svečių ir iš toliau.

Rengėjai.

i p e gWinnipeg 
APYLINKĖS KOMITETO AIsKINIMAS.

se buvo pabrėžtas, koresp. p. 
Jurgis šlėga nematė nieko blo
ga ir neprotestavo. Po metų 
gi laiko jau aliarmuoja spau
doj.

Kad klebonas, sus-mo nerink 
tas, įeina į valdybos sąstatą yra 
korespondento išmislas. Tik
rumoje klebonas dalyvauja vai 
dybos posėdžiuose patariamuo 
ju balsu.

Valdyba yra renkama visuot. 
narių sus-mo ir ne valdybos 
kaltė, kad dalis parapijos ko
miteto narių rado visuomenės 
pasitikėjimo ir buvo išrikti į 
valdybą.

3. Niekas iš valdybos netu
ri jokių pretenzijų būti „įta
kingu“. Jei kuris valdybos na 
rių turėtų platesnę veikimo sri 
tį ar kuris nors turėtų daugiau 
entuziazmo dirbti visuomeninį 
darbą, tokį asmenį reikėtų ska 
tinti, o ne stengtis numušti 
nuotaikas iietuviškąjai veiklai.

4. Šių metų Nepriklausomy
bės šventės minėjimą norima 
pravesti, populiarinant Lietu
vos bylą kanadiečių tarpe. Tais 
sumetimais, be lietuviškų kai- 
oų, pakviestas skaityti paskai
tą Manitobos u-to profesorius 
J. Howard Richards, kuriam 
Lietuvos reikalai ir komunistų 
subversyvinė veikla Kanadoj 
nėra svetimi. Gi kviečiant sve
timtaučius, negalime jų pervar 
ginti sieksninėmis, jiems nesu
prantamomis kalbomis. Tuo 
tarpu gaunasi daug didesnis 
įspūdis, kai apie mūsų tautos 
tragediją kalba žymus kanadie 
tis' — universiteto profesorius.

Todėl galvojama, kad tuo 
minėjimu nepažeista tautos 
garbė, bet iškeltas Lietuvos vai
das svetimųjų tarpe.

Apskritai, jei p. Jurgis Šlė
ga nori pasitarnauti šio laik
raščio skaitytojams ir pačiam 
laikraščiui, turėtų duoti nuola 
tines objektyvias informacijas,

Į anonyminę korespondenci
ją iš Winnipego, tilpusią 
„Nepr. Lietuvos“ 
me pareikšti:

1. Reikalingam 
čiui neatvykus į 
nės susirinkimą, 
šaukiamas antras 
laikomas teisėtu nežiūrint da
lyvaujančių skaičiaus. Todėl 
korespondento galvojimas, kad 
sus-mas neturėjo teisės išneš
ti jo minimos rezoliucijos, yra 
klaidingas. Taip pat neaišku, 
iš kur jis išveda 5 proc. lietu
vių dalyvavusių susirinkime. 
Juk registracijos daviniai bu
vo pranešti sus-me ir paskelbti 
spaudoj ir rodo 266. Ar jo 
manymu ir vaikai turėtų daly
vauti sus-me? Be to, jei kores
pondentas būtų dalyvavęs mi
nėtam sus-me, būtų įsitikinęs, 
kad visų nusistatymas tuo klau 
Simu buvo vieningas. Apla
mai, Winnipego lietuvių nuo
taikos dėl apylinkės ilgai užsi
tęsusio nepripažinimo buvo la
bai aiškios. (Koks tas aišku
mas? KLB-LOKas apylinkių 
pripažinimo klausimo iš viso 
neturi, nes visas apylinkes, ko
kios jos yra, pripažįsta kaip eg 
zistuojančias — KLB-LOKui 
tūpi tiktai Bendruomenės or
ganizacija ir tam tikslui ALO 
Kai, o ne apylinkių pripažini
mas ar nepripažinimas. Red.)

2. Valdyba gali kviestis į po 
sėdžius asmenis, kurie būtų di 
desnės naudos veiklai išvysty
ti. Todėl nuo pat apylinkės su 
sidarymo vietos lietuvių kuni
gas buvo kviečiamas į daugu
mą posėdžių. Todėl buv. kle
bono išleistuvių proga vieno 
valdybos nario pareiškimas, 
kad yra susidariusi veik tra
dicija, jog klebonas kviečia
mas ir dalyvauja valdybos po
sėdžiuose. Gi valdyba mano, 
kad ypač mažose kolonijose 
klebonas gali daug pagelbėti

5 Nr,
s. m. 
turi-

skai-narių 
bendruome- 

po valandos 
s-mas, kuris

KANADOS VYRIAUSYBĖ 
MUS SUPRANTA.

Atsiliepdamas į VLIKo pa 
raginimų, Londono ALOKas 
su kitų organizacijų valdybo
mis parašė keletą laiškų JT 
plenumo delegacijoms. Į vie
ną tokį laišką, rašytą š. m. sau
sio mėn. 11d. Kanados delega 
cijos galva — teisingumo mi- 
nisteris S. Garson — atsaky
mo laiške rašo:

„Jūsų padaryti pasiūlymai 
Kanados vyriausybės bus rū-
pestingai apsvarstyti. Balti
jos valstybių padėtis dabarti
niame plenume buvo referuo
ta keletos kalbėtojų ir be aoejo 
jimo Baltijos žmonių priespau 
da laisvojo pasaulio nėra 'ne
pastebėta. Tačiau, nors aš esu 
giliai įsisąmoninęs apie nelai
mingą situaciją, kurion yra pa 
tekę Jūsų bičiuliai — lietuviai, 
toli gražu ar dabartinėse apin- 
kybėse iškėlimas šio klausimo 
visuotiniame susirinkime galė
tų atnešti naudingų rezultatų“.

L. E-tas.

RODNEY MINĖS 
VASARIO 16. 

bįeseniai įsisteigusi KLB- 
-LOK Rodney apylinkė pirmą 
kartą rengia Vasario 16 dienos 
minėjimą - koncertą vasario 23 
d. 8,30 pm. Rodney Communi
ty Hall. Po minėjimo įvyks 
koncertas, kurį sutiko išpildyti 
muziko Br. Budriūno vado- 

.'vaujamas kvartetas iš Detroi- 
t‘o ir Lietuvių šokėjų grupė iš 
London'o pašokti tautinių šo
kių. Laukiama svečių atsilan
kant šia proga Rodney iš apy
linkių. Rodney Ap. LOK. 

MIRĖ SENA LIETUVĖ.
Calgary, Alberta. Vasario 3 

d. po ilgos ligos mirė Marija 
Sperauskienė-Gustainytė, su
laukusi 58 metų amžiaus. Ve
lionė yra kilusi iš Bliuviškių 
kaimo, Griškabūdžio parapijos, 
šakių ap.

Dalyvaujant visiems lietu
viams iš Calgario miesto ir to
limųjų apylinkių, ji buvo palai 
dota vasario 7 dieną Marijos 
katedros kapinėse. M. Spėraus 
kienė atvyko į Kanadą iš Lie
tuvos 1925 metais ir apsigyve
no ūky Albertos provicijoj prie 
Eckville. Ten išgyveno iki 
1946 m. Paskui persikėlė į 
Calgarį.

Ji paliko nuliūdusį vyrą Pra
ną, dvi dukteris: Česę Jaugie- 
nę, gyv. Calgary, Albiną An- 
dersonienę, gyv. Montealy ir 
brolį Kazimierą Gustainį, gyv. 
Čikagoj, USA,

Velionė buvo, kaip ir jos vy
ras, pavyzdingi lietuviai ir gra
žioj lietuviškoj, krikščioniškoj 
dvasioj išaugino savo dvi duk
reles. Visuomet aktyviai da
lyvaudavo visuose lietuviu pa
minėjimuose ir visame lietu
viškame veikime.

Velionės vyras Pranas, duk
terys ir visi jos giminės nuošir 
džiai dėkoja visiems už pasku 
tinį patarnavimą palydint j ra
mybės vietą ir visas Šventųjų TAS už Lietuvos laisvę kovoja, 
mišių aukas bei vainikus. Te- 
ilsisi ramybėje. J. A.

PADĖKOS
Mikasė ir Mykolas Macke- 

vičiai, susilaukę 15-kos metų 
vedybinio gyvenimo sukaktu
vių, susilaukė netikėto siurpry- 
zo: dukrelė Genutė Mackevi
čiūtė ir draugai Marei joną Ru- 
gėnienė, Bronė ir Vladas Mac- 
kevičiai, Vincas Lukauskas, 
kaip iniciatoriai ir rengėjai, o 
taipgi didelis būrys draugų, bi
čiulių, artimųjų ir pažįstamų 
suruošė didelį ir turtingą ba
lių, kurio metu sveikino, linkė
jo ilgo ir gražaus gyvenimo ir 
gausiai apdovanojo.

Už šį gražų ir puošnų staig- 
menišką subuvimą ir jubiliatų 
pagerbimą, kuris jiems lieka 
atmintinu visiems laikams, ta
ria nuoširdų ačiū

Mikasė ir Mykolas 
Mackevičiai.

PAJIEŠKJIKAI
— Prašau atsiljepti J. ir L. 

Kazėnus ir K. Šimtelį, ar ži
nantieji, kur jie dabar yra, pra
šau pranešti adresu: J. Šimbe- 
lis, 12 King St. South, Roch
dale, England.

KAS „N L“ prenumeruoja,

bendruomenės veiklai. Tačiau o ne pasirodyti tik kartą su 
klebono kvietimas į posėdžius tendencinga, kad ir kitų inspi- 
yra daromas ne šios valdybos ruota, korespondencija. Šios 
iniciatyva, o perimtas paprotys rūšies korespondentai Win- 
iš buv. valdybos. Ir nuostabu, mpego lietuvių susirinkimuose 
kai praeitam metiniam sus-me buvo ne kartą pasmerkti.
klebono dalyvavimas posėdžiuo KLB Winnipego Apyl. V-ba.

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., MontreL

CAPITOL FURNITURE CO.,
| 391 St. Catharine St. W. Montreal.
g Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatų
| ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys,
5 Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos.
| Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba he-
š tuviškai ir yra krautuvėje kasdien.
J TEL. LA 8621.

i

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
Po Naujųjų Metų dovanoms ir pasiskaityti papigin

tai parduodamos knygos ir gaidos. Kai kurios jų parduo
damos už pusę kainos. Siūlomos šios knygos:
Sename dvare, Šatr. Ragana, romanas................................2,00

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO, 
bet

Alberto Aorkeliūndį
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

u2 $1,000,66
.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 Jearne D’Arc Ave., Montreal 36, Que.
Telefonas: CL 2363

Lietuvių Literatūra, Naujokaitis............................................ 2,00
Lietuvių Tautosakos skaitymai, Balys ............................. 3,00
Tremties Metai ........................................   3,00
Kryžiai, romanas, Ramonas .................................................. 2,00
Naktis ant morų, Jankus.......................................................... 2,50
Atsiminimai ir mintys, Dr. K. Grinius .............................. 1,50
P. Kaulėnas, dailė......................................................................... 2,00
Marti iš Miesto, Orintaitė .......................   0,75
Per šaltį ir vėją, Zobarskas ..................................................... 0,40
Riestaūsio sūnus, Zobarskas ................................................. 0,70
Sugrįžimas, V. Tamulaitis ..................................................... 1,10
Ganyklų vaikai, Zobarskas ................................................. 0,80
Šliuptarniai, romanas, Margeris ..................................  3,00
Tauresnio žmogaus užtekėjimas, Vydūnas .................... 0,30
Žlrgonė ir Gailė, spalvota ...................................................... 0,15
Gyvulių draugas, Krausas ..................................................... 0,15
Bhagavad-Gita iš sanskrito, Vydūnas .........................  0,30
Dulkės ežere, Kozulis ... ............................................................ 1,00
Tilto sargas, Tulpė ................................................................... 1,00
Dr. Kripštukas pragare, Kaupas ........................................ 1,00
Lietuvos sovietizacija, prof. Roemeris .............................. 0,25

Raudonoji žvaigždė, Vytenis ................................................. 0,75

Žemė, keturių autoriai, almanachas ...................................... 4,00
Literatūros metraštis .............................................................. 1,50
Proza, 4 autoriai .......................................      1,00
Lapės pasaka, Pietelis ..................................       1,00
Žemės rankose, Rukša .............................................................. 1,00
Sudiev, kvietkeli, P. Andriušis ..............................   1,50
Kartuvės, Jonas Gailius ........................................................... 1,00

Knygos gaunamos šiuo adresu: „Nepr. Lietuva“, 7722 
George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q.

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
Tel. TR 4321 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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GERESNIU UŽGAVĖNIŲ NIEKUR NEBUS, KAIP KLMB TORONTE
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AXONfrigREAL
VASARIO 16 MINĖJIMAS MONTREALY

kyklos globėjui, „Aušros Var
tų“ parapijos klebonui kun. Ku 
Diliui, mokyklos kapelionui 
kun. Dr. Pečkiui, mokytojams, 
mokiniams ir tėvams.

Minėjimas buvo pradėtas 
giesme „Marija, Marija“. Pas 
kaitą laike kun. Dr. Pečkys. 
Programą atliko mokyklos mo 
kiniai.

Knystautas Emilis deklama 
vo: „Yra 
Šipelytė 
motušėle“ 
tė Silvija

Bendrai imant, Lietuvos ne- i 
priklausomybės šventė Mont
realy paminėta gana plačiai. 
Sekmadienį bažnyčiose buvo ge 
dulingai iškilmingos pamal
dos, kaip jos iš anksto skelb
tos. Po to seke Plateau salėje 
aktas ir koncertas, kuriame po 
ALOKo kultūriniams reika
lams nario dr. H. Nagio kultu 
ringai tarto žodžio, sveiknimus 
pareiškė arkivyskupo atstovas 
kun. Messier, burmistro ats
tovas p. K. McNamara, nuste
binęs pilną salę tautiečių lietu
višku žodžiu, Neokanadiecių 
atstovas p. J. L. Houle, latvių 
atstovas p. O. Windedzis, estų 
atstovas p. Shelter ir lenkų vy
riausybės atstovas Londone p. 
W. Babinski (laišku). Buvo 
priimta ir protesto rezoliucija 
prieš sovietinę Lietuvos okupa 
ciją bei genocidą, bet kadangi 
ji nutarta perredeguoti, tai ji 
neskelbiama.

Po to sekė koncertas, apie 
kurį skyrium rašoma.

Vakare per Verduno radijo 
stotį klebonas kun. J. Bobinas 
pasakė gražią informacinę kai 
bą prancūziškai ir šiltu žodžiu 
pakalbėjo apie Lietuvą lietu
viškai. Koncertnėj daly Šv. 
Kazimiero parapijos choras 
apie 25 minutes dainavo, dau
giausia, p. žižiūno parašytas 
dainas, diriguojant kun. J. Bo- 
binui.

Mes esame painformuoti, 
kad meninę dalį tvarkė dr. H. 
Nagys, kuris ir žodį į susirin
kusius tarė, o kitus reikalus — 
ALOKo pirm. p. Toliušis. Ten 
ka apgailestauti, kad vis dėlto 
sį kartą buvo labai žymių ne
sklandumų, sudariusių tautie
čiams ir nemalonumo, bet ne
malonu tai plačiau ir minėti.

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
LIETUVIŲ MOKYKLOJE
Montrealio, „Aušros Vartų“ 

par. lietuvių šeštadieninė mo
kykla, vasario 16 d. minėjo 
Lietuvos Neprikalusomybės 
Šventę. Minėjimas įvyko pa
rapijos salėje, dayvaujant mo-

- -H- “K ' J 

PARDUODAMAS vieno aukš 
to (5 kambarių) namas. Tinka 
gausiai šeimai. Įmokėti 2.000 

dol. Teirautis CL 2363.
IŠNUOMOJAMAS kambarys 
5915 — 12 Ave., Rosemount.

Tel. CR 0602.
IŠNUOMOJAMAS kambarys 
3579 Hochelaga, kreiptis po 6.

PARDUODAMAS 
dail. Tamošaičių darbo mote
riškas tautinis drabužis. Tei

rautis telefonu HE 0473.

PARDUODAMA 
elektrinė plyta 20,— dol.

—Teirautis tel. TU.: 8233.—

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
ir virtuvė ir antras dvigubinis 
kambarys su baldais miesto 

centre. Teirautis telefonu:
BE 4082 po 7 vai. vakaro.

šalis*', — Vaičaičio, 
Ina — „Oi neverk 
— Maironio, Pakuly 
labai gražiąi paskai

tė „Pilkasis berniukas“ — Vai 
čiulaičio. Pianinu skambino: 
Urbonas R. — „Plaukė žąse
lė“, Lukoševičiūtė Aušra — 
„Du broliukai kunigai“, prita
riant mergaičių chorui. Šipelis 
Vitolis — „Ant marių krante
lio“. Deklamavo: Navikėnas 
R.
diminas 
vičius Kliaudijus — 
nei“, Zubaitė Danutė 
viškėlė“, Keturka Antanas — 
„Tau Tėvyne“ ir Jauniutė Ni
jolė — „Lietuva Tėvynė“.

Po to buvo pagerbta, vienos 
minutės susikaupimu, žuvusie
ji dėl Lietuvos laisvės. Minė
jimas baigtas Tautos Himnu. 
Ta proga buvo nufotografuota 
mokykla, o kun. Kubilius vi
siems mokiniams davė nemoka 
mus bilietus į kiną. A. A.

VISI GERAI 
ATSIMINKIME

Ijad kovo 2 d., sekmadienį, 4 v. 
po pietų, 1200 Bleury, Gesu 
Hali Lietuvių Dramos Teatras 
Kanadoje paskutinį kartą sta
to A. Rūko linksmą nutikimą 
„Bubulis ir Dundulis“, 
mas tiktai 1 dol., o vaikams 
tai

Deklamavo:
„Karys“, Stankaitis Ge- 

,,Lietuvai“, Kunce- 
Tėvy- 
• „Tė-

MONTREALIS TURI DIRIGENTĄ 
ir turi jau chorą.

St. Gailevičius moka diriguoti 
ir žino, kaip gauti iš choro ne 
tiktai dainybinį žvilgsni, bet ir 
sugestyvų efektą. Tai yra pui
ku. Tiktai. . . dar daugiau bal
sų chorui. Montrealio lietu
viai turėtų dar gausiau dėtis į 
chorą.

Koncerte naujove buvo ir 
p. Vaitkūnaitės vedamos plas
tikos ir ritminės gimnastikos 
kursančių tautiniai šokiai, gra 
žiai palydimi p. Lapino akor
deono, kurie buvo stilingi ir 
parodė, kad studija verta sa
vo uždavinio. Mergaitės turė
tų susidomėti ir šia studija, 
nes jos nauda aiškiai matoma: 
kursančių šokių judesiai jau ro 
dė jų pasiruošimą meniškiems 
uždaviniams.

Solistai — E. Kardelienė ir 
K. Smilgevičius turėjo nema
žą pasisekimą ir publikos buvo 
šiltai įvertinti.

Aktoriai — J. Akstinas, 
Barauskas, A. Dikinis ir K. 
selka puikiai deklamavo.

Koncertinė dalis buvo įdomi 
ir gražiai publikos priimta.

J. K.

Tautos šventės minėjime 
Montrealio visuomenė buvo la
bai nustebinta komp. St. Gai- 
levičiaus staigiai suorganizuo
tu choru. Staigiai, nes vos per 
maždaug mėnesį laiko ir tai po 
darbių valandomis. Tikrai rei
kia stebėtis ir dirigento suge
bėjimais ir choro dalyvių pa
siaukojimu. Bet už tai visiems 
jiems reikia nuoširdžiai pasa
kyti bravo ir gražiai padėkoti.

Montrealis turi chorą ir ne 
bet kokį. Per trumpą laiką pa 
daryta tiesiog stebuklas. St. 
Gailevičius pasirodė ir tiems, 
kurie jo geriau nepažinojo, 
Dievo duotu choro dirigentu, 
kuris per kelias savaites pada
rė menišką chorą.

Choras jau gieda - dainuo 
ja. Suderintas, gražios dikci
jos, frazojantis, dinamiškas ir 
skambąs, kaip dera 
rui.

Galima nesutikti 
interpretacinėmis
(pav., nutraukti frazę vidury 
ar prieš vieno žodžio pabaigą), 
bet negalima nepripažinti, kad

tikram cho

su tūlomis 
savybėmis

L.
Ve

Įėji- 
tik

pusė dolerio.
PRANEŠAMA
LIETUVIAMS

EVANGELIKAMS, •
l pamaldas kun. A. Trakis

xx xx xx "xx.— —_xx —

ŠV. KAZIMIERO PARAPI
JOS VAKARIENĖ

Šiemet Šv. Kazimiero parapi 
jos vakarienė įvyks kovo 1 d., 
šeštadienį, parapijos svetainėje 
ir prasidės 7 vai. vakaro. Kle
bonas kun. J. Bobinas kviečia 
visus tautiečius atsilankyti va
karienėje, kuri šiemet žada bū 
ti labai graži.

NEATSIIMTI LOTERIJOS 
LAIMĖJIMAI

Praėjusią savaitę atsiliepė 
■s: p. Va liauskas^ p. 

Petrauskienė, p. J. Kličius (iš 
lošė p. Petrauskio dovanotą 
kostiumui medžiagą), p. Pie- 
čaitis (išlošė dail. V. R. pa-

LABAI GRAŽIAI PRAĖJU 
SIOS PP. KUPREVIČIŲ 

SUKAKTUVĖS
Pp. Ona ir Juozas Kuprevi

čiai vasario 16 d. buvo pagerb
ti didelio būrio montrealiečių 
jų 20 metų vedybinių sukaktu 
vių proga, kaip įprasta staig 
mena. Apie pusantro šimto 
žmonių juos „prigavo“ — svei 
kino, sakė sveikinimo kalbas, 
apdovanojo ir linkėjo, giedojo 
ilgiausių metų.

Staigmena suorganizuota 
iniciatorių pp. Leknickų, pp. 
Jasučių ir pp. Vlimų, o jiems 
stipriai talkino pp. Speičiai, p. 
Barauskienė, p. Joseckienė su 

veikslą), p. Stankevičius ir p. dukrele, p. Matulytė, p. Kriau 
Staniulis.
113708, 
113654 
Šių tarpe

K. L. M. B. TORONTO APY LINKĖS RUOŠIAMAS NE 
PAPRASTAS UŽGAVĖNIŲ VAKARAS

rio 22, 23 ir kovo 1 d. „Užbur 
toje fleitoje“ ir vasario 27 d. ir 
kovo 1 d. 2 vai. dieną „Manon“ 
dalyvauja mūsų tautietis V. Ve 
nkaitis.

LAS PRIEŠ JAKUBICKĄ
York County Court Toronte 

Griež puiki kape vykstantis juridinis disputas, 
kurio šalys yra mūsų tautie
čiai, Ontario teismų analuose 
bus žinomas „Lithuanian Re
generation Association ver
sus Steponas Jakubickas“ pava 
dinimu.

Vasario 14 d. teismo posė
dyje teisėjas nutarė laikinį „in 
juction“ patvarkymą padaryti 
pastoviu. Jonas J. Juškaitis.

„VERSLO“ 
visuotinis narių susirinkimas 
įvyks kovo 2 d. 16 vai. para
pijos salėje . Bus renkami nau 
ji valdybos organai, 
naujus verslininkus 
dalyvauti.

INŽINIERIAMS 
ARCHITEKTAMS

PLIAS Kanados skyriaus na 
riai prašomi pranešti valdybai 
pasikeitusius adresus. Šiuo me 
tu nežinomi adresai šių asme
nų: A. Juozapavičiaus, R. Paš 
kausko, R. Svainausko ir J. 
Krivicko. Prašomi sumokėti 
nario mokestį. Iždininko adre 
sas: A. Ciplijauskas, 546 De
laware Ave., /Toronto, Ont., 
telef. ME 4300.

Skyriaus Valdyba..
— „Skautų Aido“ red. S. 

Kairys išrinktas skautų vadu,. 
Vasa o V. Šarūnas — pavaduotoju.

jvyks vasario 26 d. 7,30 v. pp. 
Lenox-Bathurst gatvių kam
pe esančios United Church vir 
šutinėje salėje. (Ten kur pries 
du metus buvo vyrų choro 
„blynai“).

Vakaras žada būti nepapras 
tai įdomus.
la. Pačių ponių keptos ponč- 
kos ir skani kavutė numalšins 
alkį. Jaukiai apšviesta salė, 
įvairūs netikėtumai ir įdomi lo 
terija žada tikrai puikią nuo
taiką.

Mielas Toronto jaunimas 
nuoširdžiai kviečiamas smagiai 
praleisti paskutinį Užgavėnių 
vakarą! K. L. M. B.

„TAURO“SPORTO 
KLUBAS

balandžio 19 arba 26 dienomis 
yra pakvietęs Toronto „Vy
ties“ sporto klubo krepšininkus 
ir stalo tenisininkus į Montre
al} draugiškų rungtynių. Ta 
proga minėtomis dienomis bus 
suruoštas ir pirmasis „Tauro“ 
klubo sportininkų pobūvis.

ŽIEMOJA FLORIDOJE
Žinomasis visuomenės vei

kėjas p. M. Tuinyla, su šeima, 
žiemos praleisti iš Simcoe, 
Ont., yra išvykęs į šiltąją Flo
ridą.

TORONTO OPEROJE
Toronte vyksta operos fes

tivalis, kuris tęsis 9 dienas. 
Statomos 3 operos: „Užburto
ji Fleita“— Mozarto, „Manon“ 
— Massenet ir „Parduotoji 
nuotaka“ — Smetanos.

Narius ir 
prašome 
Valdyba.

IR >

kad 
laikys Montrealy, vasario 24 
d. 12 vai. šv. Jono bažnyčioje, 
Jeanne Mance ir Prince Arthur 
kampas. Bažnyčios Komitetas.

SEKANTIS LIETUVIŲ 
AKADEMINIO SAMBŪRIO 
visuotinis narių susirinkimas— 
blynų balius 
vasario mėn. 
re 3703 De 

Programa 
vėnių nuotaikai.

Visi nariai ir prijaučiantieji 
kviečiami gausiai atsilankyti.

Valdyba.
SVARBUS KLCT 
SUSIRINKIMAS 

penktadienį, vasario 22 
dieną, 8 vai. vakaro šaukiamas 
KLCT susisinkimas „NL“ re
dakcijoje aptarti skubius ir 
svarbius reikalus. Visi KLCT 
nariai prašomi dalyvauti ir 
rinktis punktualiai.

TRUMPAI DĖVĖTI 
mergaičių paltai po 5,—■ dol., 
taip pat paltai ir suknelės 42 

ūgio (size).
Teirautis tel. TA 0208.

įvyks antradienį, 
26 d. 8 vai. vaka 
Bullon st.
pritaikyta užga-

Šį

LAS Montrealio skyrius, ateinantį šeštadienį, vasario 
mėn. 23 d., 8 vai. vakaro, jaukioje C. N. Recreątion 
Assen Hali, 694 Cathcart St., netoli Eaton krautuvės, 
rengia

Užgavėnių kairių balius
Trims gražiausioms ir orginaliausioms kaukėms yra . 
paskirtos vertingos premijos.
Šokiams griežia „LITHUANICA“ kapela.
Veiks bufetas su visokiais gėrimais bei užkandžiais ir 
baliaus užbaigimas bus pritaikytas svečių pageidavimui. 
Į salę vykti iš St. Catherine, University gatve, Dorches
ter gatvės kryptimi ir pirma — Cathcart gatve sukti 
po dešinės.
Mielus montrealiečius kviečiame skaitlingai dalyvauti, 
nes tai yra paskutinis vie sas pasilinksminimas iki po 
Velykų. Įėjimas tik 1 dol. LAS Parengimų Komisija

audžiu tautinius rūbus, 
įuostas, pagalvėles, staltiesėles, užuolaidas ir kt. 
J Neaukštos kainos.

288—6th Ave. Ville La Salle.
Aid. Bobėnaitė-PuniŠkienė.

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės perlei- / 
dimo Ir kitose 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.

čeliūnaitė, p. Kiaušas. Vaka
ro programą vede p. Sirvydas, 
išašukęs visą eilę kalbėtojų, 
iniciatorių vardu pp. Kuprevi
čius sveikino p. Leknickas, 
LOKo pirm. p. Juškevičienė, 
TF vedėja p. Arlauskaitė, 
red. Kardelis, abu klebonai — 
kun. J. Kubilius ir kun. J. Bo- 
binas, p. Rudinskas, p. Girdaus 
kienė, p. Rukšėnas, p. Norke-

Dai neatsiimti: 
113139, 113316,

112906 ir 112041. 
ir dail. A. Tamošai

tienės tautinis kostiumas.
TOLIMI SVEČIAI PAS 

PP. ŠARKIUS
Iš tolimojo Vancouverio, 

už 3.000 mylių, pas pp. Šar
kius, 1040 Argyle Ave., Ver
dune, vieši p. Šarkienės bro- liūnas, p. Nivickas, p. Kiškis, 
hs p. Klisevičius, kuris Van- 
couvery turi žvejojimo įmonę 
ir iš Tillsonburgo atvykęs vie
ši tabako augintojas p. Jakniū 
nas.

NELAIMĖS IR LIGOS
Vasario 17 d. Longueuiloje 

p. Paulauskienei su sūneliu ei 
nant į krautuvę, užvažiavo au
tomobilis : 5-rių metų sūnelis 
smarkiai kontūzytas ir galvoje 
padaryta didelė žaizda; p. Pau 
lauskienė smarkiai sutrenkta. 
Nuvežtas į ligoninę pp. Paulaus 
kų sūnus buvo be sąmonės 12 
valandų. Jam padaryta galvos 
operacija, o p. Paulauskienė 
sutrenkta ir blogai jaučiasi.

P. Kačergius ir p. Ališaus
kas fabrike apsidegino veidus, 
įvykus nelaimei.

P. Šimelaitienė po trijų ope 
racijų, vasario 19 d. jau sugrį
žo namo.

P. Trečiokienė sugrįžo iš Vik 
torijos, kur tyrė sveikatą ir 
gydėsi.

P. Pilkonicnei „Viktorijoje“ 
padaryta operacija.

P. Bielskis serga namie.
Visiems nelaimės ištiktiems 

ir sergantiems užuojauta ir 1__
kėjimai greičiau pasveikti.

ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ 

susirinkimas įvyksta šį sekma
dienį, vasario 24 d., tuojau po 
pamaldų AV parapijos patal
pose.

123 SLA KUOPOS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

šaukiamas tuojau po pamaldų 
Willibrord 377. Visi nesusi
mokėję nariai prašomi būtinai 
susimokėti mokesčius, nes gali 
būti suspenduoti ir ligos at
veju negauti pašalpos. Taipgi 
pranešama, kad dabar jau lais- žės 10 d., kurią jie prašo jiems valandomis, 
vai gali stoti ir n/uji nariai, rezervuotu L '

iš

JONAS J. JUSKAITIS
raštu p. Kilmoms iš Kaliforni
jos. Visi kalbėjusieji įvertino 
solenizantus kaip visuomenės 
veikėjus, kurie žino ne vien sa 
vo asmeninius reikalus, bet ir 
aukojasi visuomenės labui, ak
tingai dalyvauja visuomeninia
me ir spaudos rėmimo darbe.

Pp. Kuprevičiai visiems dėko 
ja už staigmeną. Bet apie pp. 
Kuprevičius teks dar plačiau 
parašyti.

PROF. J. KAMINSKO IR
• SPAUDOS BALIAUS

fotografijos šį sekmadienį bus 
išstatytos AV parapijos salėje. 
Kas norės galės jų įsigyti.

M. A. L. ORG. K-TO PINIGI 
NĖS RINKLIAVOS VOKIE 
TIJOJE PASILIKUS1EMS 

LIETUVIAMS ŠELPTI 
APYSKAITA.

Montrealio L. Org. K-tas, 
pravedęs 1951 m. spalių - lap
kričio ir gruodžio mėn. pinigų 
rinkliavą Vokietijoje pasiliku- 
siems lietuviams šelpti, per sa
vo narius ir pavfeniams asme
nims talkininkaujant, susirinko

Un‘ 3;,8>50 dol.
Ši suma paskirstyta sekan

čiai : Lietuvių Raud. Kryžiui 
Vokietijoje pasiųsta 293,12 d., 
pavieniams asmenims Vokieti
joje 21,13 dol. ir Austrijos Lie
tuvių Bendruomenės pirminin 
ko Gliorento Silvestro vardu 
Austrijos lietuviams 84,25 dol. 
Viso išsiųsta 398,50 dol. (įskai 
tant persiuntimo išlaidas).

A. Songailienė.
M. A. L. O. K-to iždininkas..

MONTREALIO JŪRŲ 
SKAUTAI

praneša, kad jų vakaras bus čioje mokykloje (Verdun ir 
ne gegužės 3 dieną, bet gegu- Willibrord kampe) ir tomis pat 

Prašoma visus 
punktualiai rinktis.

907 Dundas West, Toronto, Ont., Canada, Tel. PL 4880

NEPIRKITE IR NEPARDUOKITE NAMŲ 
pirma nesusisiekę su

R. TESLIA REAL ESTATE & INSURANCE BROKER
DR. JUOZAS KAŠKELIS 
575 Queen str. W. Toronto, Ont. 
Telef. WA 2647 ir WA 2648

Mes daugiausia turime namų pardavimui (įvairia kai
na) lietuvių mėgstamuose rajonuose.

Mes mielai teikiame nemokamai itiformacijas namų, 
biznių pirkimo - pardavimo 'reikalai; sudarome kont
raktus; parūpiname pigesnes paskolas, ir atliekame 

įvairių rūšių apsidraudimus.
Mūsų biurai yra dar: 863 PW Toronto, Ont. 

1292 King str. E Hamilton, Ont.

Įmokėję tiktai 10 dolerių, jūs gausite viską, kas jums 
reikia įsigyti: lovas, kėdes, stalus, sofas, spintas, kros
nis, 
tus ir tt. Pirkimo suma neribota, 
rių visa duodama išsimokėti 
kant grynais pinigais, duodama 
nuolaida. 
Skambinkite tel. BE 4549 vakarais 
maloniai informuojame lietuviškai.

Mr. Bills.

šaldytuvus, skalbiamąsias mašinas, radijo apara- 
Įmokėjus 10 dole- 

18-kai mėnesių. Per- 
nepaprastai didelė

tarp 6 ir 8 vai. —
Kreipkitės pas

<

•r

SUSISIEKIMĄ
sklandumui St.

St. Lawrence ir 
gatvėmis vietoje

GERINS
Judėjimo 

Catherine, 
Frontanac 
tramvajų bus įvestas autobusų 
ir troleibusų judėjimas, ku
riuo tikslu miestas yra užsa
kęs jau 100 naujų autobusų.

KALBŲ KURSAI

Prancūzų ir anglų kalbų 
sai pratęsiami ir bus toje

kur
pa-

LAS PAVASARIO BALIUS
LAS Montrealio sk. jau da 

bar yra išnuomavęs liuksusinę 
Montrealio Policijos salę, St. 
Catherine gatvėje, kurioje nu
mato suruošti didelį Pavasario 
Balių gegužės mėn. 3 dieną.

Organizacijos prašomos tą 
dieną rezervuoti minėtam pa
rengimui.

LAS Parengimų Komisija.-
IŠVYKO Į KASYKLAS
Neseniai iš Anglijos atvy

kęs p. Valiulis šiomis dienomis 
išvyko į kasyklas, kur gavo vi
rėjo darbą.
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