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EUROPI GINS 100 DIVIZIJŲ
SAVAITINĖ POLITINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Praėjusi sav. tarptautinėje po
litikoje įvertinama kaip nepa
prastai didelės istorinės reikš
mes.

Praėjusiai savaitei, kurios 
metu

LISABONOJE ĮVYKO 
ATLAN 1U FAR i U V/APS

TYBIŲ kONFcRENCIJA, 
is anksto buvo stropiai ruošia
masi. Amerikos užsienių rei
kalų vauovas Bean iTkCilC&Ū ličio, 
Kai įsvyKo į -uonuoirą, į kara
liaus laidotuves, tai ir pradėjo 
derybas Eonuone, Faryziuje, ir 
paganau jas uzoa.ge i_,isauono- 
je.

Tuo pat metu Did. Britani- 
jo užsienių reikalų vadovas A. 
Edenas taip pat aaug dirbo, 
jis taip pat lanKėsi Faryziuje 
ir daug tarėsi su Prancūzijos 
vynausyoe, kup, pabrėžtinai 
bijojo Vokietijos atsiginklavi- 
mo bei jos ganos aiKuriino. 
Tuo pat metu ir V. Vokietijos 
premjeras Adenaueris lankėsi 
Londone ir Paryžiuje ir daly
vavo bendrame derybų katile.

Dabar jau, kai deryoos oaig 
tos, kai
PASKUTINIUS SUSITARI- 

iVlua aChesuNaS ĮVERTI 
NO KAIP IblUKlNlUS, 

galima suprasti, kad vis dėlto 
saitas protas nugalėjo pasąmo
nės keliamus bugscavimus. 
Žiauri reaiyue, kurią uiuzmie 
lizine jėga Kuria siu laikų di- 
aziausias agresorius — sovie-

mesta iš Europos gynybos or
ganizacijos. ir tai yra laikoma 
laDai didelės reikšmes laKiu. 
vomeiija Įsijungia į Europos 
gymrno sistemą n tam įeinami 
skiria cm su puse iiunardų uo- 
ienų. V. VoKiecijai tai yra mi 
pozantiška suma, kuri žymia 
uamni papnuo visos vaKarų 
Burupos gymmo sistemą.

Visos tos organizacijos ga- 
lUtmis oaiansas yra tanai diue- 
iis ir imponuojantis, nes jau 
šiemet Europos gynimo armi
ja bus privesta ligi 5U divizijų, 
o

1954 METAIS EUROPOS 
liilUhml imu i'AivuUjiA 
LIGI 1UU DlViz.iaŲ, 1U.OUU 
LĖKTUVŲ 1K Gai^IinGAo 

JUKŲ LAIViNaS.
Šiemet Prancūzija paruosta 

m- uivizijų, liauja — iž, V. 
Vokietija — 12 ir Benelukso 
valstybes — 5, viso — ao ui- 
vizijas ir 4.000 Lėktuvų, greta 
galingo laivyno, kuriam Ang
lija cmocia ouyo laivų, jaV — 
ou% ir likusius kitos valstybės, 
u. Britanija siomis aienomis pa 
SKemtoje Baltojoje knygoje pa
sisako, kad ji apsigymmo rei
kalams paskyrė- 13 miliardų 
svarų. T ai parodo kad susi
rūpinimas Europos gynimu yra 
pastatytas į visiškai rimtas vė- 
zes. Vakarų Europa jau tikrai 
paruošta ne tiktai gintis, bet 
ir priešą triuškinti.

Dar vienas reikšmin.gas fak
tas —

šiai. Per derybinį aprimimą, 
priešas, pasirodė, yra stipriau 
pasiruošęs ir pradeda daryti 
atakas. Tačiau J1O jėgos tas 
atakas atmuša. Viename to
kiame mūšy priešas neteko 13 
karo laivų, o lėktuvų kasinei! 
netenka. Tačiau tai nieko ne 
reiškia, nes luasKva Korėjai ir 
Bimjai neleidžia taikytis.
SENSACIJĄ KELIA ČIANG- 
KAIšEkO KAKlUOuitm., 

kurios nemažas dalinys yra 
užsilikęs Burmoje. Spėjama, 
kad Ciangkaišekas planuoja žy 
gį į Kiniją per Burmą, o gal 
per Vjetnamą, kuriame siaučia 
komumstų smurtas, galutinai 
dar nelikviduotas, nors mūšiai 
ir ten vyksta.

— Maskvoje dingo be žinios 
Čekoslovakijos mimsteris Gre
gor, kuris ten buvo išsauktas 
Rusijos valdžios.

— Indijos parlamente iš 
496 vietų, kongreso partija, ku 
riai priklauso premjeras Neh
ru, gavo 341 vietą, o komunis
tai — 20.

— Lenkijoje prie Jaworzy- 
no koncentracijos stovykloje 
komunistai kankina per 15.000 
žmonių.

— Amerikos Balsas minėjo 
10 darbo metų sukaktuves. Jis 
buvo įsteigtas 1942 metais. A. 
B. duada transliacijas 140 kal
bų.

— Į Vakarinį Berlyną pabė 
go vienas rusų karo vadas.

PRICE 10 ct. XII METAI

LIETUVIŲ DELEGACIJA BALTUOSIUOSE RŪMUOSE
Vasario 16-tosios išvakarėse JAV Prezidentas Harry S. Truman specialioje audiencijoje 
Baltuosiuose Rūmuose priėmė Amerikos lietuvių delegaciją. Šia proga Prezidentui buvo 
įteiktas ALT Vykdomojo Komiteto paruoštas memorandumas ir iš Lietuvos pogrindžio 
gauta dovana — gintarinio laivelio modelis, kaip ženklas Lietuvos žmonių dėkingumo 
Amerikos valdžiai už radijo transliacijų įvedimą per Voice of Amerika.
Nuotraukoje (iš kairės į dešinę) : Wm. T. Kvetkus iš Wilkes Barre, Pa., ALT Sekretorius 
Dr. P. Grigaitis iš Chicago, Ill.; už jo A. S. Trečiokas iš Newark, N. J.; Informacijos 
Centro vedėja Marijona Kižytė, kuri drauge su Prezidentu laiko dovaną — gintarinį lai
velį; ALT iždininkas M. Vai dyla iš Chicago, Ill.; adv. J. J. Grigalus iš Boston, Mass.; 
ALT Pirmininkas L. Šimutis, iš Chicago Ill.; teisėjas Wm. F. Laukaitis iš Baltimore, Md., 
Povilas Dargis iš Pittsburgh, Pa., ir P. L. Pivaronas iš Pittsburgh, Pa.

tija, — privertė ir prancūzus 
suprasti, jog pavojus pavojui 
neiygus, touei prasminga iš 
civiejų blogybių pasirinkti ma
žesnį. Uaimia omų uaoar teig
ti, kad Prancūzija pasirinko 
mažesnį pavojų, oet, jeigu taip 
eis toliau, kaip dabar planuo
jama, tai galima saKyti, kad
YRA RASTA VISAI NAUJA 
IŠEITIS — SUDERINTI VI
SUS KEIKAuua KURIANT* 

VIENINGĄ EUROPĄ.
Tai yra naujas, tiKrai istori

nis, reiškinys, kuris tikrai pra
deda brėkšti ir kurio tikrus 
kontūrus dabar dar sunku api 
brėžti. Žodžiu, Lisabonoje pri 
imtas principas, kad Europai 
reikia outi vieningai, federaci
jos ar Jungtinių Europos vals
tybių, o, gai, aar kokia trečia 
forma, kas pašalintų bet ko
kius karimus konfliktus ir to
kiu buuu panaikintų vienos ki
tai vaistyoių pavojų.

Visų tų derybų vaisius, su
tartas ir nutartas:

VIENINGAS EUROPOS GY
NIMAS NUO SOVIETINĖS

AGRESIJOS, „IR DAR 
Daugiau',

kaip skelbia Lisabonos dery
bų KomunKatias, Kurio pasaky
mą „ir dar daugiau“ šiandien 
dar peranksti dešifruoti.

Labai sudėtingoje ir didelių 
paslapčių laikymo dabarties pa. 
detyje yra daug nežinomųjų, 
kuriais ligšiol ir palaikomas va 
dinamasis „šaltasis karas“. Tik 
lai iš šio eigos palaipsniui iš- 
iyškėja tie nežinomieji, kaip 
tas įvyko ir Lisabonos konfe- ge su Latvija ir Lietuva susi- 
lencijoje, kurioje ilgai tarėsi, laukti nepriklausomybės atku- 
Šiaurės Atlanto Pakto dalyviai, 
ligi Turkijos ir Graikijos im
tinai.

Vokietijai, kuri kol kas nepri tesnes Žemės rutulio sritis^ Pa
imta į Atlanto Pakto dalyvių 
tarpą, nors ir prašosi priima
ma,

RASTA NAUJA BENDRA
DARBIAVIMO FORMULĖ 
— EUROPOS BENDRUO

MENĖS RĖMUOSE.
Tokiu būdu, Vokietija neat-

LISABONOS KONFEREN
CIJA PRAT ĘSTA DĖL TAI 

KOS SUTakciŲ b U VO
KIETIJA IK AUSTRIJA.
Pirie šo suminėtinos dery

bos D. B. su Egiptu dėl Sueco 
n Londone prasiuedanti konie 
rencija, kurioje bus aptartos 
V oKietijos skolos daugeliui 
valstybių. Lietuva, kaip žino 
ma, taip pat pareikš savo pre
tenzijų.

Italijos taikos sutartį suti
ko peržiūrėti jau 16 ją pasira- 
siusių valstybių.

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS SVENih.5 

ATGARSIAI
dar skamba po platųjį pasaulį, 
garsinciami .Lietuvos varčią, iš 
keldami tūlus jos istorinius 
momentus, siedami juos su 
tarptautine istorija ir tt. Gai
la, vieningai akcijai esant, ga
lima butų atsiekti aar didesnių 
vaisių, dar impozantiškiau pa
sireikšti.

Šia pačia proga mums ten
ka prisiminti musų kaimynę ir 
nelaimės draugę

ESTIJĄ, KURI SAVO NE
PRIKLAUSOMYBES ŠVEN 
TĘ turėjo Vasario z4 

DIENĄ.
Ir Estijos vardas dar kartą 

primine piačiąjam pasauliui tą 
smurtą, kuris grąsina visam pa 
šauliui, visai žmonijai,pavojum. 
Alės gi musų mieląjai kaimynei 
ir Pabaltijo valstybių santar
vės dalyvei nuoširdžiai linki
me laimingos ateities ir drau-

HUSAI GRIAUS LIETUVOS SODYBAS
Vasario 18 d. Vilniaus radi

jas pradėjo oficialią kompani
ją už griovimą lietuviškojo kai
mo sodybų. Gyventojams aki
plėšiškais melais įkalbinėjama, 
kad viensėdžius sugalvojo bur 
žuazinė valdžia, norėdama gy
ventojų išsklaidymais užkirsti 
kelią augančiai prieš valdžią 
opozicijai.

Lietuvio prisirišimas prie sa
vosios sodybos išjuokiamas ir 
nurodoma, kad tik šunes ir ka
tės negali skirtis nuo savo liz
do ar būdos. Nereikia ir sodų 
gailėtis, nes kolchozuose užveis 
naujas vaismedžių rūšis ir vai
siais visi galės naudotis. ' Žy
gis mėginama teisinti daugu
mos pageidavimu gyventi vie
noj gatvėj, kur daug „links
miau“. „Į lietuvio vaišingumo 
jausmą, kad peržengęs jo 
slenkstį yra jo svečias, spjau
nama klausimu: „O jei per ta
vo slenkstį peržengs bandi
tas“ ?

Iki šiol te griovė tik ištremtų 
jų sodybas, sulyginant ir pa
matus. Pergrupuojant į su
stambintus kolchozus, kurių 
virš 20 ha žemės dalis iš kolcho 
zų išskirta, kiti sužymėti sąra
šuose.

Miškų naikinimas nesiliauja.
Prieš metus pradėtas miškų 

naikinimas tęsiamas toliau. Va 
sario 16 d. Vilniaus radijas pro 
gramą pradėjo pranešimu apie 
Rietavo pradžios kombinato ko 
iektyvų iki šiol pasiektus lai
mėjimus.

Rietavas dažnai minimas per 
ladiją ir ne veltui: Rietavo miš 
Kuose iki paskutinių dienų kir 
tėjo kirvis atsimuša į partiza
no šūvį.

Šiandien šalia Rietavo stovi 
ir Eržvilkas, kur partizanai il
gesnį laiką savo rankose turė
jo visą valdžią, kur rusai dar 
ir dabar nedrįsta rodytis. Se
ka Vilkija, Dūkštas ir šimtai ki

Korėjoje vyksta dideli mū- tų vietovių. Obšrutų kaimas,

VILNIAUS RADIJA KLAUSANT

rimo.
Kalbant apie laisvę tenka 

suminėti, kad ji apima vis pla-

■skutinė žinia yra ta, kad Pran 
cūzija Tunisui jau paskelbė 
autonomiją.

Deja,
KORĖJOJE VIS DAR NE

SUSITARIAMA DĖL 
TAIKOS.

vo Goršaninovą, Dubickaitę ir 
Sudovskają. Žemės ūkio min. 
įgaliotinis Mestov sveikino Kel 
mės MTS direktorių Tiškov. 
Vilniaus „liepos 21 d.“ konfi- 
terijos dirbtuvėse virš plano dir 
ba Vasajeva, mažiausia atlaikų 
duoda m. tar. deputatė Rozans 
kaitė.

Airiogalos r. J. Žemaitės var 
do kolchozo pirm. Stanevičius 
pernai pasėlių plotą padidino 
14 ha. Jo kiaulininke Gerdaus 
kienė užauginanti po 18 kiau
lės vaikų. Kolchoze pakilo po 
litinis lygis ir pereita į groži
nės literatūros skaitymo fazę. 
Kalvarijos r. P. Cvirkos, Ban
gos, Kom. Ausros ir Černia- 

bet ir gretimų kovskio kolchozai pirko auto
mašinas, ir pėstiems po laukus 
nereikės trankytis.

Dailės muziejuj Vilniuj su
ruoštoj ekspozicijoj dalyvauja 
Galdikas, Žmuidzinavičius, Ta 
rabildienė, Petrulis ir eilė jau
nųjų.
PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

— Taip dažnai ir pavergtoj 
Lietuvoj turimam sveikinti Sta 
linui, kaip praneša „Gionale 
d’Italia“, padaryta ryšium su 
sunkiu širdies priepuoliu ope
racija. Daktarai jam pataria 
Kremliui praleisti tik po kelias 
valandas į dieną.

—• Ekonom. gyvenime tik 
ir skamba bolševikų šūkiai, pa
rodą realią tikrovę: „visomis 
jėgomis išpildyti prievoles“, 
„neatsilikite“, „sėta lėtai ir blo 
gai“, konstatuoja kom. spau
doj G. Halinovas, nors „kol
ūkiams jau įteikianti amžino 
žemės valdymo aktai“. Pirma 
sis tokį aktą, faktiškai reiškian 
tį juridinį tų žmonių amžiną 
pririšimą prie žemės, gavo 
Čkalovo vardo kolūkis. Tuo 
reikalu pranešimą padarė rajo 
no vykd. k-to pirm. Olekas. Vi

Vilk. apskr., pateks į istorijos 
lapus, ir ten partizanų įvykdy
tą aktą, atsižvelgiant visa nai
kinančio okupanto žiaurumų, 
istorija pateisins.

Iš griaunamo kaimo ir koloni
zuojamo miesto.

Kėdainių rajono Ždanovo 
Kolchozo pirm. Chlupotkin val
do 2000 ha žemės. Švietimo 
min. vaizdinio mokymo prie
monių dirbtuvėse dirbąs inž. 
Arisevičius bijosi 
Trojagubov’o, 
Volchov‘o ir 
Montvilių apyl. 
Ad. Mickevičiaus vardo kolcho 
zo pirm. Ivanov ne vien savo 
pavaldinius, 1 
kolchozų latvius ir gudus pri
vertė savo lėšomis, neapmoka 
mai statyti elektrinę.

Šiaulių r. Gruzdžių kolch. 
pirm. Kaz. Šipaitis pardavinėja 
kiaules, o 
ii kasdien 50 g cukraus duoti. 
Anykščių 
Meškėnas 
Laisvės 
tė), R. Žvaigždės, Anykščių 
Šilelio ir Bolševiko, gi Jurbar
ko r. žemės ūkio skyriaus ve
dėja Juodalytė — Tar. žemės, 
Pergalės, Bolševiko ir Nemu 
no Žvejo kolchozais.

Švenčionėlių gelež. depo są 
lašuose geriausiais laikomi Sup 
ron, Denčenko, Krylov ir pa
našūs. Vilniaus r. „Avangard“ 
kolchozo Romanovskaja priim
ta į kompartiją.

Klaipėdos mieste dramos 
ataskaitiniuose spektakliuose 
dalyvavo po 400 žmonių. Dra 
mos reikalais žiūrovams į klau 
simus atsakinėjo Dunerskaje- 
va. Jonavos baldų dirbtuvėse 
„Beržas" taikos sargybas eina 
Ponkratov ir Makrečnova.

Aluntos skaityklą veda Fe
dorova. Dzeržinskio vardo ta
bako fabrikas Vilniuj premija- sų vardu paskelbta rezoliuci-

Steponovos, 
Vipmoski’o, 

Visnievski‘o. 
(Dūkšto r.)

kolchozininkams no

r. kompartietis Pr. 
džiaugiasi Stalino, 

(pirm. Kasperavičiū-

ja, kad „ž. ū. artelės nariai la
bai dėkingi Sovietų valdžiai, 
ypač drg. Stalinui, didžiausiam 
ž. ū. darbininkų globėjui“. Se
nųjų dvarininkų globa prieš šį 
naują „globėją“ nublanksta 
kaip šešėlis.

— „Sov. Litva“ (Nr. 275- 
51) skelbia, kad Pabaltijo sov. 
tautų etnografinėj konferenci 
joj bolševikinis „mokslininkas“ 
H. Čebokserovas paskelbė, jog 
„Stalino nuomone Pabaltijo 
tautų kalbotyros srityje nusta
tė naująsias gaires tų tautų kil 
mei išaiškinti. . .“ Taigi, vi
siems ten dabar turi būti aiš
ku, kad lietuviai su latviais •—■ 
kilę iš rusų. . .

— Respublikiniame komjau 
nuolių aktyvo suvažiavime 
sekr. Raguotis paskelbė, kad 
svarbiausias komjaunuolių už
davinys — pionierių auklėji
mas. Del to jo pareiškimo ten 
ka nebent tiek pastebėti, kad 
visi jie jau „išauklėti“, nes prie 
varta pradžios mokyklos moki 
niai surašyti į pionierius. Ta
čiau vis tiek Raguotis dar ap
kaltino vaikų literatūros auto
rius „už rimtus iškraipymus“, 
kad jie nesirūpiną vaikų „per
auklėti“. Už tuos „iškraipy
mus“ išbarta net tikra bolševi
kų pataikūnė Liūne Jonušytė, 
A. Berezovas ir Mieželaitis, 
taip pat „Komjaunimo Tiesa“, 
„Molodež Litvy“, žurnalas 
„Jaunimo gretos“, „žvaigždu
te“ ir „Lietuvos pionierius“.

— Ir Lenkijos istorikai ga
vo iš Maskvos įsakymą kiek 
galint greičiau pritaikyti visą 
Lenkijos istoriją prie liaudies 
demokratijos principų. Lietu 
voje tai jau seniai padaryta, 
į Lenkiją taip pat nuolat ve
žama rusų mokytojų. (PIA Nr. 
4-52 praneša, kad Vilniuje pra 
dėta spausdinti „Krasnaja 
Zvezda“. Spaudžir<na trimis 
kalbomis: rusu, lietuviu ir len 
kų.
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Pdhiiuc soSidor^mo beperkant
Politinis gyvenimas margas. Kova už mūsų tautos teises. Jo 

Įvairus, jo pasireiškimo aspek kių išdavimų, jokių išsišoki- 
tai pulsuoja įvairiose gyvenimo mų, nes mūsų ginčai likdavo 
lomiose. Painus žmogaus gy- mūsų kambario sienose, 
vemmas, platus jo sielos pasi- q kaip okupantai norėjo iš 
reiškimas, įvairus galvojimas, naudoti šį partinį arkliuką! 
išsiauklėjimas, psaulėžiura, iš- jau į okupacijos metu bolše- 
šaukia sudarymą įvairių gru- vlkaį neatsitiktinai Kauno ka- 
pių, per kurias panašios pašau- 1Cjime i vieną celę sukišo įvai- 
re'ziūros žmonės siekia tobulės- partijų ir organizacijų va- 
mo, geresnio gyvenimo. Dikta dovus.
tūriniai režimai bandė žmones šiandien partinis gyvenimas 
niauti ant vieno idėjinio kuipa- įsisiūbavo. Paskaičius spau 
no, bet apsiriko —■ žmogus ge- da kartaįs net klaiku darosi, 
riau pasirenka mirti kalėjime p;rd nueita. Perdaug jau 
aiua ciarbo stovy oj, negu i - vienas klįam pradėjom pešioti 
sužada savęs, savų idėjų. Ruda laukus ir iįsti į sažinę; net mi 
sis ir raudonasis teroras yra rusius keliam k reikalau 
.yskus pavyzdys, kad smurtas dami at ailos . Nueita tiek 
ir prievarta 'negimdo pase- toH kad pasigirsra balsu ir re. 
t.ejų Idėjos be opozicijos mirs zoliuciju _ nebeaukoti Tautos 
ta arba issigimsta. Sveika opo rond ’ nebepripažinti mūsų 
z.cijos kritika idėją daro gyvą, vadovaujamu veiksniu. Tai 
lanksčią sklandžią ir sveiką. yra perdėta3 pesimizmas. Mū-

Mūsų modernios valstybės su vadovaujamu veiksnių vy- 
gyvenimas buvo trumpas, bet raj yra patyrę valstybininkai, 
ga^s ir sėkmingas. Buvo skau Prof. Kaminsko pranešimas, ti 
uuiių, vočių, bet jos musų vals km> turėjo kritusius į despera- 
tybinio gyvenimo nesuardė. cįją pakelti. Mūsų laisvinimo 
XVIII-—XIX a. revoliucijų, į>yia nėra užkasta, bet visur ir 
naujų idėjų amžiai. Jie įnešė visada keliama, judinama. Šian 
! valstybių gyvenimą naują dien visi kruta išsijuosę, ku- 
puisą, naujus sūkurius, naujas -įam brangus mūsų Tautos at- 
idėjas. Musų tauta po sveti- gimimas.
ni?.s.y ietena šių amžių dvelk- Tikiu, kad partinis išsisiūba- 
telėjimą menkai pajuto. Musų vimas nurims, nes yra žalm
argiu .usi valstybė vis dėlto pil gas; atima laiką neproduktin- 

atsistojo į oemokratimų gįems ginčams, ardo nervus, 
®^es» kajP P^nai P°" Kelia nepasitikėjimą, kada šian 

Miškai subrendusi. I as rodo dįen kiekviena valanda brangi, 
musų tautos vitališkumą ir ga- kiekviena jėga reikalinga. Tu- 

rime rasti bendrą kalbą, nes vi 
išartais, gal būt, perdaug įsi sus riša vienas tikslas — laisva

M.uuuouavo musų partijų riete- .Lietuva.
uos, bet iš jų nė viena nepar- šiandien liejamas partizanų 
uave tautos, o savo eilėse turi kraujas, nėra už kurios nors 
tautos kankinių. Jei pavieni partijos hegemoniją, o už de- 
partijų žmonės nuėjo bernauti mokratišką, nepriklausomą Lie 
vieniems ar antriems okupan- tuvą. Jie savo kiauju rašo mū 
tams, tai nerodo visų išdavi- Sų tautai konstituciją. Laikas 
ino. Juk, kaip priežodis sako, pilnai mums solidarizuotis, pil 
yra daiktų, kurie visada virš nai iškelti visos Tautos kovos

Didžiai Gerb.
P«Mias Redaktoriiia,

Prašau neatsisakyti ir pas
kelbti „N. L.“ kas seka:

Sąrįšyje su vasario 16 d. mi
nėjimo nesklandumais aš gir
džiu mano adresu fantastiškiau 
šių išsireiškimų, tad esu pri
verstas pasiaiškinti ir katego
riškai pareiškiu:

1. MA LOK'o Nepriklauso
mybės paskelbimo parengimo 
posėdyje aš sutikau savaitės bė 
gyje išversti rezoliuciją iš Lie 
tuvių aklbos j prancūzų kal
bą ir šią paskutinę paskaityti 
minėjime.

2. Rezoliucijos tekstas Lie
tuvių kalboje man buvo priža
dėtas įteikti nevėliau antradie
nio .vasario mėn. 12 d.

3. Po nenuilstamo skambini 
mo ir tt. pagaliau tik ketvir
tadienio naktį man buvo atneš 
ta rezoliucija ir ne lietuvių, 
bet anglų kalboje, bei buvau 
prašomas iš jos pasidaryti ver 
timą prancūzų kalba. Nesutik 
ti nebuvo laiko.

4. Naudojausi vienintele ga 
limybe ir nesudarant išlaidų 
patikėjau rezoliucijos vertimą 
iš anglų į prancūzų kalbą ma
no dabartinės labolatorijos sek 
retorei, dipl. stenografistei bei 
anglų ir prancūzų kalbų vertė
jai. Ji tai maloniai padarė penk 
tadienį po darbo valandų.

5. Nors aš išlaukiau iki vė
lyvo šeštadienio vakaro, bet, 
kaip buvo man pažadėta, nie
kas rezoliucijos tekstų sude
rinimui pas mane neatėjo ir ne 
paskambino.

6. Prieš pat pamaldas sek
madienį MALOK'o Pir-kas 
man pagaliau pranešė, kad lie
tuviško teksto nesą ir dar kar 
tą mane prašė, kad aš pasida
ryčiau dabar jau lietuvišką ver 
timą ir kad jį ir perskaityčiau 
minėjime.

7. Grojant vargonąms iš apa 
čios, salėje triukšmaujant iš de

šinės aš ant užkandinės buliu
ko stalo nėriausi iš kailio, kad 
laiku padarius lietuvišką teks
tą iš prancūzų kalbos.

8. Nepretenduoju, kad aš 
būčiau padaręs ideališką verti
mą, bet esu tikros, kad visumo 
je lietuviškas tekstas atitiko 
prancūziškąjį.

9. Visi mano bandymai su 
kuo nors pasidalinti nedale ir 
patikrinti — suderinti teks
tus buvo bergždi, o ir laiko be 
ako tiktai minutės, taip, kad 
aš tegalėjau nusilenkti malo
niąja! publikai ir perskaičiau 
su nuoširdumu ir be jokios blo
gos valios tas rezoliucijas, bei 
atsiliepus iš salės tuojau pat pa 
taisiau įsibrovusį per abu teks
tus klaidingąjį išsireiškimą. Jei 
tai būtų buvę ne keletos asme
nų urzgimu, bet kultūringai 
pastebėta klaida, būtų buvę tik 
įrodyta, kad ir publika atydžiai 
dalyvauja rezoliucijos sudary
me.

10. Kaip, kad man vėliau bu 
vo užmesta, kaip aš galėjau ne 
pastebėti tokios klaidos — žo
džio, kuris jau dešimtimis me
tų kartojamas, tegaliu pasaky
ti, kad buvau automatiškai iš
tikimas vertėjo funkcijoms 
(abu tekstai lygūs), o paga
liau nebegalėjau ir bepastebėti 
įstumtas į tokio darbo exfron- 
tą, bei man vieno po kitą pri
metimą ir pažadų neišlaikymą, 
taip, kad ir įvyko, kaip sako
ma: „Kas nedirba — tas ne- 
klįsta“.

11. Visiškai neabejoju, kad 
galima pasakyti, neilgą kultū
ringą kalbą, ypač turint nor
malų laiką pasiruošti ir dar sa
vo gimtąja kalba.

P. S. Užklausta minėtoji ver 
tėja, aiškinosi, kad pagaliau 
jie (Kanados prancūzai) skai
tą „autonomie“, kas anglų kai 
boj reiškią „independence“ — 
taigi ji blogos valios neturėjo.

Aš asmeniškai stebiuosi, kad 
keletas žmonių turi kaž kokį
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Kiti taip rašo:
„KELEIVIS“.

„Laiškas VLIK’ui
Lietuvių Socialdemokratų 

Sąjungos Chicagos 4-os kuo
pos visuotinis narių susirin- 
kmas, š. m. sausio mėn. 20 d., 
apsvarstęs mūsų pavergtos Tė 
vynės skaudžią būklę ir turė
damas galvoje būtiną reikalą 
telkti visų laisvėje esančių lie
tuvių tautines pajėgas bend-

lam kovos darbui dėl Lietuvos 
išlaisvinimo iš rusiškų impe
rialistų bolševikų jungo, vie
ningai nutarė kreiptis į Tams 
tą ir visus komiteto narius, pra 
šant nedelsiant pakviesti ir pri 
imti bendram darbui pilnatei
siu nariu į Vyriausiojo Išlaisvi 
nimo Komiteto sudėtį Mažo
sios Lietuvos Tarybos atsto
vą“.

PAJAMŲ MOKESČIŲ
PAREIŠKIMAI

B. Vaičaitis.
Kiekvienas darbdavys priva

lo atsiminti, kad kiekvienais 
metais ne vėliau vasario mė
nesio paskutinės dienos (29 d.) 
jis turi pasiųsti mokesčių rin
kimo įstaigai per praėjusius me 
tus išmokėtų atlyginimų dek
laraciją (T4 Summary).

Kartu reikia pridėti ir atkar 
peles (T4 Supplementary) ko 
pija numeris 4. Už šių taisyk
lių nesilaikymą darbdaviai pap 
įastai baudžiami piniginėmis 
baudomis.

1. Ką darbdavys privalo įra 
šyti į T4 Summary pareiški
mą? Pagal esamus blanke nu- 
i odymus, darbdavys privalo 
pranešti, kiek jis išmokėjo at
lyginimų per praėjusius me
tus ir kiek sulaikė išmokėda
mas atlyginimus mokesčių 
(tax); to, jis privalo pa
reikšti, kiek išmokėjo atlygini 
mų iš kurių mokesčių nebuvo 
sulaikyta.

2. Ką darbdavys privalo įra 
šyti į T4 Supplementary pa
reiškimus? Jis privalo alfabeto 
tvarka kiekvienam asmeniui, 
kuriam buvo išmokėta atlygini 
mas ar komisija iš jo įmonės, 
užpildyti T4-1951 atkarpėles, 
kurios būna iš keturių kopijų. 
Pirmas ir antras kopijos nume
ris įteikiamas darbininkui. Tre

fc- ■ M M

interesą ar malonumą apjuo
dinti kitą ir iš šipuliuko priskal 
dyti visą vežimą, bet pav., ko- 
dėlgi jie būdami tokie gudrūs 
nepasiūlė geresnės rezoliuci
jos ir dar su didesniais reikala
vimais, turėdami ištisus metus 
tam pasiruošti.

Nuostabu tap pat, kodėl tie 
MALOK'o nariai, kurie ma
žiausiai lankėsi į posėdžius ir 
tuo labjau nedalyvavo tam pas 
kutiniąjame prieš šventę, jie 
Kaip tik pirmieji ėmėsi kritikos 
bei reikalavimo nesklandumų 
kaltininkų atsistatydinimo. Ar 
ne dėl jų darbo vengimo ir kai 
liniukai biškį suklupo po ne
bepakeliama visokia gyvenimo 
našta?!

Tiems, kurie, mums kal
tiems užmeta esant politiškai 
nesubrendusiems ir tt., nors 
nemalonu, bet kaip šaukiama 
taip ir atsiliepsiu, nes juk sa- 
Koma: „su kuo sutapsi tuo ir 
pats patapsi“, kad tikriausiai 
nedaug kuo apsiriksiu pasakęs,

vandens plūduriuoja. Oku
pacijų meru mūsų tauta suge
nėjo sukurti puikią, darnią ir 
įvirtą rezistencinę kovą. O 
kiek slaptos spaudos? Rudieji 
vaisiausiais grasinimais ir 
smurtu nepajėgė pas mus ir 
lenkus sukurti SS dalynių. Ir 
tada buvo daug partinių gin
čų, daug nesutarimų. Tik pri
siminkim mūsų slaptųjų orga 
mzacijų atstovų suvažiavimus!

rišė vienas tikslas —mo darbą.

ATVIRAS ŽODIS.
Vasario 16 diena — 
Respublikos Nepri- 

su-

Bet visus

vėliavą be jokių partinių ambi 
cijų, siekimų. Ne kuri nors vie 
na partija iškovos mums lais
vę, bet vienalytė Tauta, kuri 
be jokių išskaičiavimų save au 
kos bendram šventam mūsų 
tikslui. Tą mums įpareigoja 
mūsų žuvusieji, jei nenorim 
likti jų prakeikti.

Tautos kančia mus šaukia pa 
busti ir pilnai įsijungti į gar
bingąjį pozityvų jos laisvini- 

R. Medelis.

Praėjo 
Lietuvos 
klausomyibės paskelbimo 
kakties diena. Nuo to paskel- 
bimo dienos prabėgo 34 metai, 
Kurių tik 22 metai laisvo gy
venimo ir jau dvylikti metai ne 
laisvės. 12 metų! Tai baisu! 
i. ai laikas pakankamas subręs
ti naujai kartai. Kiek metų 
Lietuva dar laisvės neturės ir 
kiek metų dar reikės bolševi
kams mūsų tautos didžiumai 
sužlugdyti, jai kenkiant, tre
miant, žudant ir jąunąją kartą 
komunistams auklėjant?

Mūsų tauta taip mažą, ir mes 
taip žiauriai tolydžio mažėjam, 
ypač bolševikų smaugiamoj 
tėvynėj. Aukščiausias laikas vinimo reikalams! 
mums susigriebti ir susijungti mokamo pinigine parama išei- 
tikroj vienybėj, tėvynei ir tau- vijoje ir tautos krauju tėvynė- 
tai pašvenčiant visas jėgas. Ne je! 
tokioj vienybėj, kurios pavyz
dį nuo 1946 metų mums rodo 
mūsų tėvynės vadavimo veiks
niai ir kuri nuo jų, kaip nuo 
veidrodžio, atsispindi mūsų 
išeivijoj ir jos viešam žody —• 
spaudoj!

Vasario 16 dieną atšvęsta su 
kaktis 22 metų Lietuvos Res
publikos Nepriklausomybės ir 
12 metai jos nelaisvės, žiaurios 
vergijos ir kančių. Kai kur

PARTINIO REIKALO 
VIMO

Kai tiktai kas paliečia 
viškės Žiburių“ 
partijos kromelį, tuojau sušilau 
kia griovėjų vardą. . .

Bet veltui „T. Ž.“ taip „kry 
žiavojasi“: niekam jie neužda
rys burnos ir nesuvaržys min
ties laisvės.

O kai dėl Australijos Lietu
vių Bendruomenės suvažiavi
mo, tai tenka pasitikėti kores
pondentu, kaip tą daro visų

AR

net atšokta ši nebelinksma šven 
tė, kai tuo metu tėvynėje. . . 
mūsų broliai ir sesės miršta 
kančiose. Tikėtasi daugiau pi
nigo surinkti. Taip paneigtas
principas — solidarizuoti nors demokratai, tolimesnis mūsų 
tą dieną kenčiantiems tėvynė- vienybės ir visų lietuvių apjung 
je! Už pinigą?! .Taip. Jo rei
kia, bet ne tokiu keliu jo jieš- 
kotina. Pašalinkit kliūtis mū
sų pinigui nekliudomai plaukti atsisakyti jūsų dominavimo pa 
į Tautos Fondą. stangų VLIKe, nes sudarote

Nebepaslėpti nuo visuome- pusę tik nuo 1946 metų, atsto- 
nės, kad nuo 1946 metų (šeše- vaudami vieną srovę net pen- 
li metai jau) mūsų tėvynės Iš
laisvinimo Komitete ginčams 
bei nesutarimams sugaištama 
daugiau pusės barngaus laiko. 
Laiko, — skirto Lietuvos Išlais 

Laiko, ap-

to laisvinimo reikalams pa
sisekimas priklauso nuo jūsų!

Sugebėkite Lietuvos labui

KRITIKAVIMAS YRA GRIO 
DARBAS?

Tė- laikraščių redakcijos. Kores- 
ginamosios pondentas tiek rimtas asmuo, 

kad neteko dėl to suabejoti.
Kas kita, kai „T. Ž.” iš viso 

nepripažįsta Australijos Lietu 
vių Bendruomenės. Bet tokiu 
atveju jau tektų kalbėti iš viso, 
kad jokio tos Bendruomenės ir 
suvažiavimo nebuvo. Nes turi 
gi būti kokia nors logika įvy
kius vertinant.

Kol plačiau ką sužinosime iš 
tolimosios Australijos, dabar 
atrodo, kad „Tėviškės Žibu
riams“ viskas niekai, kas ne pa 
gal jų totalistinės partijėlės di 
rektyvas padaryta, — todėl ir 
Australijos Lietuvių Bendruo
menė — nebe bendruomenė. 
Ar ne taip jie žiūri ir į Kana
dos Lietuvių Bendruomenę?

Tai žiaurus liuksusas. To 
dėl ar ne teisinga bus pasakyti: 
Konkurencinėms tendencijoms 
bei grumtynėms dėl dominavi
mo bus laikas Lietuvos seime, 
Lietuvai laisvę atgavus! Mes 
norim aukoti ir gausiai, bet tik 
mūsų laisvės reikalui ir tik 
sveikam bei darbingam mūsų 
Vyriausiam Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetui, turinčiam vi
sos vsuomenės pasitikėjimą.

Broliai lietuviai, krikščionys

kiomis partijomis, kurios tarp 
savęs nesiskiria. Ir įvyks tai, 
ko siekama — mūsų apsijungi- 
mas ir vienybė! Kovojanti tau 
tos dalis tėvynėje ir išeivija dės 
peratiškai stebi VLIKe vyks
tančią krizę, laukdami susivie
nijančio kompromiso. Mieli 
broliai, įrodykit, jog jums iš 
tikrųjų nerūpi partinė aritme
tika, jog jūs iš tikrųjų tėvynės 
ir tautos reikalus statote aukš
čiau to!
Ir šviesa ir tiesa
Mūs žingsnius telydi

Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi!

Vyt. Vintartas.
1952. II. 23 d.
Chicago, Ill.

čias tos kopijos numeris lai- 
Komas darbdavio įmonėje. Ket 
virta kopija siunčiama drauge 
su pirmuoju (Summary) pa
reiškimu mokesčių rinkimo įs
taigai.

Taigi, dabar ma.om, kad 
darbdavys privalo kiekvieną 
išmokėtą atlyginimą pranešti 
savo distrikto Income Tax įs
taigai.

Ar darbininkas gali paslėpti 
savo pajamas iš darbo nuo vai 
džios akių, Ne. Jis negali pa
slėpti net ir keisdamas savo 
darbdavius nemų bėgyje. Kol 
nebuvo Įvesta darbo knygučių 
(Unemployment Insurance Bo 
ok) Kanodoje, tol tikimybė pa 
slėpti savo pajamas iš darbo, 
kreipiant pavardę, buvo dides
nė. Knygutėje ir viršelyje skar 
dinėje plokštelėje yra aiški pa
vardė, pagal kurią darbdavys 
ir sudaro T4-1951 slipų ketu
rias anksčiau minėtas kopijas.

Kiekvienas dirbantysis ka
nadietis privalo iki balandžio 
mėnesio 30 dienos įteikti savo 
Income Tax Return Tl-1951 
pareiškimą mokesčių įstaigai, 
apie savo pajamas per praėju
sius metus, pridėdamas atkar 
pas gautas iš savo darbdavių 
po vieną kopiją, antrą kopiją 
pasilaikydamas sau.

kad jie greičiausiai yra jau 
perbrendę politiškai — atseit 
sustoržievėję, nes kitaip neda
rytų nei tokių „mužikiškų“ 
žestų, nei kitų apkaltinimų.

Žinoma taip pat, ka-.> \ 
niausią ne karvedžiai aprašo 
buvusį mūšį, o „kritikai — 
karo žinovai“, kurie dažniau
siai iš viso mūšio nėra ir ma
tę. Pagaliau „kritikai“ ven
gia, bet kokio darbo, mat jie 
kritikuoja. Gaila, kad tarp mū 
su taip mažų jėgų, tokios, 
„svarbios“ žinovų galvos ne
ateina į pagelbą nesubrendė
liams. ..

Baigiant, tenka apgailestau
ti, kad tokių „kritikų“ papra
šytas susiprasti (!) atseit atsi 
statydinti, pareiškiu, kad ne
begalėsiu MALOK'e atstovauti 
Montrealio skautų. Mieląją vi
suomenę, bei 16 vasario minė
jimo dalyvius prašau atleisti 
už pasitaikiusią, kad ir ne iš 
blogos valios, nelemtą klaidą..

J. Bulota.

Bimba neišlaiko šaltojo karo.
Bimba, šiaip jau gana santū

rus, kaip komunistų vadui ir 
dera, paskutiniu metu, kažko
dėl, neišlaiko šaltojo karo ir 
ima koliotis. Ypač jis piktai 
kolioja dipukus. Matyt, Bim 
ba jau nustoja pasitikėti savi
mi, o gal jaučia savo žvaigždės 
užtemimą,
Prūseika susižavėjęs karaliais.

Anglijos karalienės Elzbie
tos II paskelbimo proga sklo- 
kininkas Prūseika rašo: „Elz
bietos I karaliavimas supuolė 
su Rusijos caro Jono Baisiojo 
viešpatavimu (dabar viešpatau 
ja caras Stalinas Baisiausias, 
M.). Caras plėtė savo galią, 
Elzbieta taip pat (Stalinas Bai 
siausias — taip pat, M.). Ca
ras ėmė nagan bajorus. Elz
bieta kapojo galvas neklus
niems“ (Stalinas taip pat ka
poja galvas nepaklusniems. 
M.).

Kaip matome, viskas taip 
puikiai sutampa, kad Stalinas 
Baisiausias su kaupu perviršija 
visus tuos Prūseikos pasigėrė
jimą sukėlusius karalius.
Mizara susirūpino svetimomis 

piniginėmis.
Komunistams svetimos pini

ginės visada buvo įdomios. Ir 
Mizara dabar, kai prof. J. Ka-

VILNIAUS KRAŠTO TAU 
TINIS RDABUŽIS.

Vieni iš puošniausių ir iš
kilmingiausių tautinių drabu
žių yra Vilniaus krašto. Juo
se atsispindi didingumas, iškil 
mingumas, spalvų įvairumas ir 
laštų sodrumas.

Kaišytinis su puošniais rin
kiniais Spaudos Baliui Vil
niaus kraštui tautinis drabu
žis — tai jūros žalsvumo sijo minskas atsilankė Kanadoje ir ką“? 
nas su puošniais rinkiniais ir 
kaišymais. Rausvame kikliko 
fone senoviškosios kaišytos 
žvaigždutės. Mėlynais rinki
niais bliuzelės rankovės. Mė- 

iškaišyti ir ti svetimas pinigines.
vilnietiški 

Puošnus 
ir nukaltos

tas komunistams nepakeliui. 
Jiems „juo blogiau — juo ge
riau“.
griauta Lietuva skendėja 
ge ir griuvėsiuose, kaip 
dabar skendėja.

Prūseika be žado...
Amerikos teisme eina 

seikos byla. Prūseika neprisi
pažįsta esąs komunistas. Ma
ža to, jis į kiekvieną teisėjo 
klausimą atsako: „I heve my 
lawyer“ — aš turiu advoka
tą. . . O pats nė žodžio dau
giau. . . Žodžiu, teisme Prūsei
ka be žado. Bijo, kad nepasa. 
kytų to, kas paskiau bus sun
ku atremti. .. Advokatas už 
jį kalba ir atsako į klausimus, 
į kuriuos pats Prūseika gali ir 
turi atsakyti. Tat, ko verti jo 
žodžiai, kuriuos jam advoka
tas diktuoja. O liudininkai įro 
dė, kad Prūseika komunistas., 
Byla bus tęsiama kovo 3 d.

Apie „bizūnų grąžinimą“.
Remdamasis „Sandaros“ pri 

minimu, kad „Ir anglai buvo 
užpuolę Lietuvą 1392 metais, 
bet nieko nelaimėjo“, nutylė
damas, kad Rusijai daug ge
riau sekėsi, nes jau trečią kar
tą Lietuvą okupavo, Mizara 
klausia: „koks priešas ją nu
galės ir Lietuvon vėl grąžins 
bizūnų ir priespaudos „santvar

Tegul komunistų su- 
var- 
ji ir

Pru-

vieši Amerikoje, susirūpinęs. .. 
svetimomis piniginėmis. Jis 
galvoja, kad jos turi priklau
syti jam. Toks jau komunis
tinių vadų tikslas — patuštin-

.ynoje prijuostėje 
surinkti gražiausi 
prijuosčių raštai, 
galvos papuošalas 
žalvarinės segės.

Girdi, prof. Kaminskas no
rįs sumobilizuoti Amerikos ka 
pitalą atstatyti Rusijos okupan 
tų sugriautą Lietuvos ūkį. O

Deja, Mizara apsimeta visiš
ku neišmanėliu ir neregiu, ir 
savo skaitytojams nedrįsta pa
sakyti, kad priespaudos, bizū
nų politika kaip tiktai grąžin
ta rusiškojo okupanto, kuris,, 
priešingai anglams, jau trečią, 
kartą Lietuvą okupavo.

Mandrapypkis.
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1952 m. sausio 30 d, iš Bre- 
menhafeno, Vokietijoje, išplau 
kė Į JAV paskutini slaivas su 
DP, kurie nuo 1948 m rudens 
buvo vežami čia pastoviai apsi 
gyventi, vykdant du specialiai 
tuo reikalu 1948 ir 1950 m. JA 
V kongreso priimtus įstaty
mus, vadinamus DP bilius. Ši 
milžiniška ir didžiai humaniš
ka DP įkurdinimo JAV pro
grama formaliai jau yra pasi
baigusi 1951 m. gruodžio 31 d., 
Oet faktinai ji, kaip atrodo, dar 
nėra pasibaigusi ir su šiuo pas
kutiniuoju IRO išnuomotu lai
vu, nes Vokietjoj dar yra paly
gint nemaža DP, jau gavusių 
JAV vizas, kurie tikriausiai 
bus vienu ar kitu būdu atga- 
oenti vėliau. Taip pat gali bū
ti, j°g JAV kongresas priims 
uar koki papildomą tremtinių 
reikalu biliuką, kuris atidarys 
duris ir tiems tremtiniams, ku
rie dar tebėra Vokietijoj (o jų 
eiles vis nuolat papildo nauji 
bėgliai iš anapus Geležinės už
dangos), kurie dėl vienų ar ki
tų priežasčių iki šiolei niekur 
negalėjo išemigruoti. Baisų, 
Kau toks papildomas bilius yra 
reikalingas, čia jau yra pasigir
dę. Taigi, faktinai tremtinių 
vežimas į JAV, nors ir ne to
kiu dideliu, kaip iki šiolei, mas 
tu, dar gali užtrukt ilgesnį 
laiką, lai parodys ateitis.

Per praėjusius trejus su pu
se metų reguliariai laivas pas
kui laivą,

buvo atvežta Į JAV dau
giau negu 300.000 įvairių 

tautų tremtinių, 
kurie po ilgų Europoje išgy
ventų audrų, tortūrų ir kančių, 
čia vėl pagaliau gali pasijusti 
laisvais žmonėmis ir pradėti, 
nors daugumai tai ir nėra leng 
va, naują gyvenimą, nebegrą- 
sinamą diktatorių ir bado šmėk 
lų. Iš tikrųjų visa ši DP įkur 
dinimo JAV programa buvo 
pirmas žmonijos istorijoj tokio 
didelio masto, gerai organizua 
tas ir sistemingai įvykdytas Jei dar pridėti tuos lietuviu 
per palyginti trumpą laiką di- kurie į JAV atvyko lū.46 — 
dėlių savo tėvynių netekusių 1948 m., kaip JAV piliečiai ar 
tremtinių masių perkėlimas į pagal afidevitus ir dar pride- 
naują pasaulį. Bet taip pat rei jus per pastaruosius dvejus me 
kia kartu konstatuoti, kad ir tus atvykusius vokiečių 
per ilgą savo emigracijos is- bės Lietuvos piliečius, • 
t°—ją JAV niekuomet anks- so gal susidarys apie

NAUJIEJI ATEIVIAI AMERIKOJE į
b 3oo. ooo TIK 25. coo L&TUV1Učiai! nėra gavusios iš karto t,o- 

kio didelio taip išsimokslinusių, 
gyvenimo kovoj užgrūdintų ir 
idėjiškai tokių artimų ir patiki
mų emigrantų, kaip per šią DP 
įkurdinimo programą.

Į JAV atvykę tremtiniai ne 
tik netapo jokia našta JAV mo 
kesčių mokėtojams, kaip anks
čiau 1945—1948 m. kai kurie 
per daug jau konservatyvūs ir 
iš dalies šovinistiški JAV po
litikai bijojo, bet žymiai visur 
kur prisideda prie dar dides
nės JAV galybės išugdymo ir 
dabar jau patys sumoka apie 
šimtą milionų dolerių mokes
čių per metus. Daugumas trem 
tinių iš Europos atsivežė tvar
kingumą, darbštumą ir sąžinin 
gumą, ko deja, trūksta daliai 
vietos darbininkų. Tad nenuos 
tabu, kad nemaža JAV įmonių 
nori, 
giau 
JAV 
daug 
ir tas 
imant, nei gausioje JAV spau
do.e, nei politikų pareiškimuo
se nesti jokių nusiskundimų 
tremtiniais, priešingai, tremti
niai dar susilaukia komplitnen 
tų. Iš tų 300.000 temtinių iki 
šiolei grąžinta į Europą vos 
tik 3 asmens.

Tenka tik apgailestauti, kad 
tarp tų 300.000 mes, lietuviai, 
tesudarome palyginti nežymią 
dalį. Neturiu dabar po ranka 
paskutinių Balto duomenų, ku
ris veda tikslią atvykstančių 
lietuvių tremtinių statistiką,bet 
atsižvelgiant į kiek anksčiau 
paskelbtus šiuo reikalu Bal 
duomenis, galima spręsti, k 

lietuvių tremtinių pagal 
DP bilius iki šiolei tėra at
vykę apie 25.000, kas te
sudaro vos tik 9 % vi .j 

į JAV atvykusių tremtinių.

kad jose dirbtų kuo dau- 
Europos tremtinių. Kad 

gavo visais atžvilgiais 
vertingų asmenų, rodo 

faktas, jog. apskritai

Lietuvos piliečių, 1946—1951 
m. atvykusių į JAV. Atsimi
nus, kad 1945 m. karui Euro
poje pasibaigus, įvairiose Va
karu Europos Valstybėse buvo 
apie 75.000 lietuvių tremtinių, 
matome, kad vos tik apie treč
dalis jų atvyko į JAV. O kiti 
du trečdaliai išsiskirstė po visą 
kitą likusį pasaulį: Kanadą, 
Australiją, Didž. Britaniją, Ar
gentiną, Braziliją, Kolumbiją, 
Venecuelą, Belgiją, Prancūziją 
ir visą eilę kitų kraštų. O taip 
pat dar keletas tūkstančių lie
tuvių tremtinių iki šiolei tebe
vargsta Vokietijoj. Atrodo, 
kad būtų buvę žymiai geriau, 
jei anksčiau gana didelė dalis 
lietuvių tremtinių nebūtų taip 
skubėjusi emigruoti iš Vokieti
jos pirma pasitaikiusia proga, 
o dar būtų kiek palaukę ir bū 
tų lengvai atvykę į JAV arba į 
Kanadą. JAV DP bilius bu
vo palyginti gana liberališkas, 
jei neskaityti gal kiek per ašt
rių sveikatos tikrinimų Vokie
tijoj ir įvairių skundų,dėl kurių 
dažniausiai patys tremtiniai 
kalti. DP biliaus reikalaujamų 
garantijų visiems lietuviams 
tremtiniams nebūtų pritrūkę 
ir, atrodo, kas tik jų norėjo, tas 
Jas Vokietijoj ir gavo, ar iš sa
vo seniau JAV gyvenančių gi
minių ar iš naujai atvykusių 
čia pažįstamų ir bičiulių.

mūsų kultūrinis 
ir bendra tautinė 
žymiai platesnė ir 

našesne, jeigu čia pat vienoje 
vietoje, Siaurės Amerikoj, 
JAV ir Kanadoj, dabar gyven
tų ir tie mūsų tautiečiai, o 
tarp jų daug stiprių intelektu
alinių pajėgų, kurie dabar yra 
Australijoj, Didž. Britanijoj ar 
issisklaidę po Pietų Amerikos 
valstybes. Tikrai būtų kitoks 
vaizdas, jei

Šiaurės Amerikoj vietoj 
dabartinių 38.000 ar kiek 
daugiau lietuvių tremtinių, 
būtų jų 60.000 ar ir dar 

daugiau.

Tiesa, nemaža dalis lietuvių 
tremtinių, patekusių į Didž. Bi i 
taniją, Belgiją, Australiją ir 
kitur, jau bando persikelti į 
šiaurės 
truputį 
bet vis

Be abejo, 
gyvenimas 
veikla butų

Amerikos kraštus ir po 
jie papildo mūsų eiles, 
dėlto dauguma jų dėl 
ar kitų priežasčių bus 

priversta pasilikti ten, į kur iš 
Vokietijos nuvažiavo. Juos gal 
begalėsime susitikti tik jau 
laisvoj nepriklausomoj Lietu

Taigi, kai jau baigiasi trem
tinių gabenimas j JAV ir kai 
čia atvykusieji yra daugiau ar 
mažiau pastoviau Įsikūrę, gali
ma bent trumpai parašyti ir 
apie tai, kuriose JAV vietose

daugiausiai lietuviai tremtiniai 
susitelkė. Reikia konstatuoti, 
kad lietuviai tremtiniai neišsi
skirstė po visą milžinišką JAV 
kraštą, bet stengiasi burtis į 
krūvą ir sudaryti didesnes nau 
jųjų ateivių kolonijas. Prie to 
prisideda ir pačios gyvenimo są 
lygos, kurios verčia tremtinius 
daugiau burtis ten, kur leng
viau galima rasti darbų ir kur 
didesni uždarbiai, o tai, be abe 
jo, yra didesniuose pramonės 
lajonuose. Galima sakyti, kad 
apie 85% lietuvių tremtinių yra 
susitelkę dviejuose JAV rajo
nuose: didžiųjų ežerų pietinė
se pakrantėse ir šiaurės ryti
niam Atlanto pakrašty.

Atrodo, kad

apie pusė visų lietuvių 
tremtinių, o gal ir kiek 

daugiau, apsigyveno 
Čikagoj

artimosiose jos apylinkėse:
Rocforde ir Spnngfielde, Illi- 
neis valst., Kenosho, ir Raci
ne, Viscounsino valst., Gary, 
East Chicago ir Indiana Har
bor, Indiana valst, bei visoj' ei
lėj kitų aplinkinių miestelių. Di 
doką lietuvių tremtinių grupė 
susitelkė j kitą didžiųjų ežerų 
miestą Clevelandą, Ohio valst., 
ir po mažesnį būrelį po kitus 
Ohio valst. yra apsigyvenę 
apie 2.500 lietuvių tremtinių.

Jums, kanadiškiams, arti
miausi kaimynai yra detroitie- 
ciai. Toj pasaulinėj automobi

ir

lių sostinėj Detroite tusitelkė 
apie 2.000 lietuvių tremtinių. 
Nedidelė tremtinių grupė yra 
apsigyvenusi dar kitame Mi
chigan© mieste Grand Rapids 
u keletas šeinių Benton Har
bor, Mich. Kelių šimtų lietu
vių tremtinių grupė Įsikūrė 
prie didžiųjų ežerų gulinčiam 
Rochester mieste, jau i\ew r or 
ko valst., ir dar mažesnė grupe 
lė Buffalo mieste, N. Y. r>ar 
iš didž. ežerų didmiesčių se.- 
mos tektų paminėti Viscon 
Milwoukee, bet joje įsikurt . 
tuvių tremtinių tik nedm<_ 
būrelis. Kita gana gausi . . 
tuvių tremtinių grupė įs.i... 
šiauriniam Atlanto palu.
— Naujosios Anglijos va... 
bėse ir New Yorko vaisi, 
jų pirmoj eilėj reikia pam .. 
didįjį New Yorko miest. 
plačiomis apylinkėmis, į ku
rias įeina kai kuie New Jersey 
ir Connecticutto valst. miestai, 
kaip Elizabeth, New Jersey Ci
ty, Waterburry, Bridgeport, 
Hartford, Stamford ir eilė kitų. 
Siame rajone, atrodo,

yra apsigyvenę apie 4.000 
—5.000 lietuvių tremtinių.

loliau į šiaurę: didesnė lietu
vių tremtinių gi upė susispietė 
j kitą didžiulį JAV uostą — 
Bostoną, Massachustts valst.., 
ir ne per toli nuo jo esančius 
kitus Mass, miestus: Worches 
ter, Lowell, Brockton. Po ma
žytį tremtinių būrelį dar yra 
įsikūrę Maine ir Rhode Island 
valstybėse. Žvelgiant j pietus 
nuo New Yorko, ne per gausi 

(Nukelta į 6 psJ.)

Kaip Kanadoje ku e i 
lietuviai

VISUOMENININKAI, KUR iE DAUG AUKOJASI 
SPAUDAI.

i ėjosi bėgti, kiek jėgos neštų, 
uet per vandenyną perplaukti 
ir grįžti atgal į Lietuvą be pini 
gų nebuvo Įmanoma. O kai pa 
mažu praėjo krizė, pradėjome 
užsidirbti, jau ilgiau pasiliko
me. Paskiau kilo karas, ir taip 
teko likti ligšial. . .

— Ką jau čia ir sakyti 
priduria p. Kuprevičienė: 
matėme, kaip sakoma, ir šilta 
ir šalta. Bet tai jau ir neįdomu.

Aš prisimenu p. A. Navicko 
sveikinimą sukaktuvių pobūvy 
je. P. Navickas pasakė, kad p. 
p. Kuprevičiai savo namuose 
turėjo „Nepriklausomos Lietu 
vos“ leidyklą ir dėl to labai nu
kentėjo.

— Taip, „Nepriklausoma 
Lietuva“ mūsų ašaromis ap
raudota, — prisimena p. Kup
revičienė.

— Vien teismas mums kai 
navo 700 dolelių, — patvirti
na p. Kuprevičius.

Man, manau ir visiems lietu
viams, įdomu apie tai išgirsti 
plačiau, nes tai parodo tuos 
erškėčių kelius, kuriais Kana
doje eina nepriklausoma, 
va, demokratine spauda.

Pp. Kuprevičiai vienas 
papildydami pasakoja:

— „Nepriklausoma Lietu
va“, apėjusi kelias vietas, kaip 
pp. Leknickų, pp. Matulių, p. 
Leono Gudo namus, pagaliau 
atsidūrė pas mus, nes turėjome 
didelį rūsį, kuriame galima bu 
vo dirbti. Bet. . . iš vienos pu
sės — tam tikro žmonių skai
čiaus lankymasis kelia tam tik 
lą triukšmą, kuris nepatiko 
mūsų namo butų nuominin
kams. Iš antros pusės — politi 
nis kraštutinių kairiųjų nepa
sitenkinimas, nes ligtol jie vie
ni leido savo laikraštį („Liau
dies Balsą“), o dabar jau de
mokratinis sparnas, susibūręs į 
Kanados Lietuvių Tarybą, taip 
pat leido savo laikraštį („Ne
priklausomą Lietuvą). Jie ir

23.
Vasario 16 dieną labai iškil

mingai ir gražiai praėjo visuo
menės suruošto ponų Onos ir 
Juozo Kuprevičių pagerbtuvės, 
sulaukus jiems dvidešimties ve 
dybinių sukaktuvių. Labai 
skaitlingas, labai įvairus sudė
ties atžvilgiu subuvimas, labai 
gražios kalbos, kurias pasakė 
eilė Įvairių pažiūrų žmonių — 
godo, kad ponai Kuprevičiai 
yra plačiai žinomi savo visuo
menine veikla ir didžiai gerbia
mi asmens.

Labai būdingas spaudai pasi
rodė KLT Montrealio skyriaus 
pirmininko p. A. Navicko svei
kinimas, kuris daugiausia ir iš
šaukė šį platesnį apie pp. Kup
revičius pasisakymą. Tas į juos 
kreiptas sveikinimas, apėmė p. 
p. Kuprevičių, kaip lietuviško
sios spaudos rėmėjų, veikimo 
sritį. Apie tai daugiausia ir da 
bar tenka pasisakyti, žino
ma, pakeliui paliečiant ir kitas 
jų veiklos sritis.

Tačiau pirmiausia šiek tiek 
biografinių žinių, kad tiksliau 
žinotume, apie ką kalbama.

Ponia Ona Kuprevičienė ar
ba kaip jie daug teisingiau sa
ve vadina — Ponia Kuprienė, 
yra kilusi iš Bartiškių kaimo, 
Kurtavėnų valsčiaus, Šiaulių 
apskrities, iš tėvų Kazlauskų; 
į Kanadą atvykusi 1929 me 
tais. Ponas Juozas Kuprevi- 
čius-Kupris yra kilęs iš Nar- 
mantų kaimo, Darbėnų vals
čiaus, Kretingos apskrities: į 
Kanadą atvykęs 1930 metais.

Prisiminus emigraciją, p. 
Kupris sako:

— Mane atkalbinėjo iš Ame 
rikos nevykti, nes joje siau
čianti krizė, bet aš galvojau, 
kad žmonės gi ten gyvena, ba
du nemiršta, — nuvykęs ir aš 
dirbsiu ir galėsiu gyventi. Bet 
ne taip pasirodė ištikrųjų. Bu
vo tokių sunkių dienų, kad no-

" ‘W i

tauty
li iš vi 
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Pp. Onos ir Juozo Kuprevičių pagerbimo staigmenos pobūvio dalyviai vaišių metu. Pryšakyje pp. Kuprevičių sutiktu
ves salėje. Staigmenos — iniciatorės — p. Jasutienė, p. Vilimienė ir p. ijeknickienė sutinka atvykusius pp. Kuprevi
čius: p. Jasutienė sega gėles, p. Leknickiene lėkštėje laiko sutiktuvių taureles. Pačioje kairėje pryšaky abudu p. Kup- 
rev:ciai, sutiktuvių metu. Ginai už pryšakimo stalo per patį vidurį — pp. Ona ir Juozas Kuprevičiai ir į dešinę nuo p. 
Kuprevičienės — dukrelė Genovaitė, o į Kairę nuo p. Kupre vičiaus — jų giminės iš Bostono — pp. Reddy ir p.

Anthony; stovi iniciatoriai pp. Leknickai. Aplinkui stalus — gausūs subuvimo dalyviai.

nan balsas sako pp. Kuprevi-dgą tarnybinį kontaktą, įsitiki 
čiai; — mes norime, kad būtų 
pasitarnauta, patalkinta „Ne
priklausomai Lietuvai“. Ne 
apie mus, kaip asmenis, čia ei
na kalba. Kalbame tiktai apie 
lai, kaip padėti savo spaudai.

Rašantysis turi prisipažinti, 
kad jam nepasisekė pp. Kupre 
vičių įtikinti duoti vien savo 
šeimos — jų abiejų — p. Onos, 
p. Juozo ir vienturtės dukre
les Genovaitės-Jean — Kupre 
vičių atvaizdo. Jie būtinai no
rėjo, kad būtų pagerbti visi jų. 
staigmenon susirinkusieji tau
tiečiai ir todėl prašė įdėti visų 
subuvimo dalyvių foto, 
visu šimtu procentų jų 
mas neįvykdytas, jeigu 
rie momentai atvaizde 
tai kaltė už tai tenka prisi
imti rašančiam. Žodžiu, ir iš 
sitos pusės pp. Kuprevičiai pa
sirodė labai kuklūs ir nuošir
dūs.

Bet jie visuomenininkai. — 
tą pabrėžė visi jų pagerbimo 
vakarienėje kalbėjusieji; — jie 
geri žmonės, tą teigė A V para
pijos klebonas dr. Kubilius; 
jie yra lietuviškųjų reikalų puo 
selėtojai ir Vilniui Vaduoti S- 
gos organizatoriai, — priminė 
Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas J. Bobinas; turėdamas

įskundė policijai, o gal drauge 
ir su butų nuomininkais. Da
bar jau sunku tiksliai nustaty 
ti, kas iš tikrųjų buvo tikra
sis skundikas. Gana to, kad vie 
na vakarą, kai mes su p. Lek- 
nicku laikraštį brošiūravome, 
jsiveržė 7 slaptosios policijos 
tarnautojai ir. . . suareštavo.

P. Kuprevičius buvęs pastaty 
tas prie sienos stovėti ramiai, 
nejudėti. P. V. Sirvydas, ku
ris pripuolamai tuo metu buvo 
užėjęs pas pp. Kuprevičius, bu
vo nugąsdintas, ypač, kad jis, 
Kaip JAV valstybes tarnauto
jas, atsidūrė nieku dėtas šio
je „baisioje konspiracijoje“. .. 
bet p. Leknickas tuojau susi
griebė ir policijai parodė val
džios leidimą „Nepriklausomai 
Lietuvai“ leisti. Policijai nie
ko nebeliko, kaip tiktai p. Kup 
revičių tuojau paleisti iš griež
to arešto, o pagaliau ir pačiai, 
pasiėmus kelis „NL“ numerius 
bei brošiūruojamųjų puslapių, 
pasitraukti.

— Bet tuo incidentu „trobe- 
liai“ nepasibaigė, — tęsia p. 
Kuprevičius. — Mūsų namo, 
kuris buvo Antroje Ave, Ville 
Lasalle, erdviame rūsy vyko 
„Genovaitės" dramos repetici
jos. Jos butininkams taip pat 
nepatiko. Todėl jie pradėjo da

ryti visokias negeroves, 
tą jie padegė mūsų buto rūsį. 
Tiesa, gaisrinnJcai gaisrą likvi 
davo. Bet jie tęsė kovą to
liau.

Kar-

— Dažnai rasdavau, — pa
sakoja p. Kuprevičienė, — laik 
raščio medžiagą išgriautą nuo 
lentynų. Dažnai rasdavome 
žymių, kad bandyta rūsis pa
keikti; J

Tai visa, kaip jie nupasako
ja, kovų už tą laikraštį epo
pėja.

Pagaliau, pasirodo, pp. Kup- 
revičiai atsiduria net teisme, ku 
nam tenka sumokėti 700 dole
rių išlaidų. Ir to maža. Nebe 
galėdami toliau sugyventi su 
įpykusiais nuomininkais, pp. 
Kuprevičiai priversti net savo 
namus Antroje aveniu apleisti. 
Nusipirkę žemes sklypą Lasal
le bulvare, ten statosi sau na
mus ir senuosius parduoda. . . 
Kaip matome, pp. Kuprevičių 
„Nepriklausoma Lietuva" tik
rai ir nemalonumais bei pini
gais apmokėta ir ašaromis ap
raudota, nes nemalonumų ir 
sielvarto dėl to buvo daugybė.

— Bet mes nesiskundžiame, 
— sako p. Kuprevičius.

— Ir dabar, — abudu vie-

nau, kad pp. Kuprevičiai yra 
nuoširdūs spaudos rėmėjai, — 
sako p. Rukšėnas: jie visuo- 
nininkai, bet ir savo privataus 
gyvenimo neužmiršta, — įtiki
nėjo p. Kiskis. Žodžiu jie — 
veiklūs, iniciatyvingi žmonės. 
Tikrai, pp. Kuprevičiai pernai 
Brodway ir 6-sios Avė (284 
nr.) kampe (Ville Lasalle) pa 
sistatė didžiulius, puikius na
mus, kuriuose ir patys turi gra 
ziai įrengtą butą. Salioną puo
šia, be ko kita, pianinas, nes 
dukrelė, kuri lanko vidurinę 
mokyklą, taip pat mokinasi 
skambinti.

prašy- 
kaiku- 
iškelti,

Gražiai pp. Kuprevičiai da
bar gyvena, bet rašančiam 
ypač malonu, kad pp. Ona ir 
Juozas Kuprevičiai-Kupriai 
yra nuoširdūs „Nepriklauso
mos Lietuvos“ bendradarbiai ir 
pastovūs talkininkai. Tai yra 
Kultūros darbuotojai, o tokių 
niekuomet nėra perdaug, — to 
dėl nuoširdžiai reikia linkėti 
jiems ilgiausių metų ir gražiau 
sios sėkmės ir jų asmeniniame 
gyvenime kaip ir nesumažinti 
savo talkos lietuviškajai spau
dai. Už tai jiems tars padėkos 
žodį ne tiktai tos srities dar
bininkai, bet ir Kanados lietu
vių istorija.
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Apie kasdienybę, 
rašytojus ir knygas

HENRIKAS NAGYS
Gražinos Tulauskaitės rin

kiniai retai aplanko skaitytoją. 
Pirmoji knyga (Paklydę žo
džiai) pasirodė 1934 metais, 
antroji (Vėjo smuikas) lygiai 
dešimčia metų vėliau. Po aš- 
tuonių metų štai mus aplan
ko trečioji poetės poezijos kny 
ga „Po svetimu dangum“. Kny
gą išleido Venta, Vokietijoje. 
Aplanką piešė dail. J. Penčyla.

Jau prakalbiniam eilėraštyje 
poetė pasako savo credo: 
Lyg peteliškės žodžiai lekia. 
Lyg upe veržias iš krantų. 
Tai vėl j tavo širdį tako 
Aš iš širdies neberandu.
Tai šviečia jie tarytum saulė 
žydriam pavasario danguj. 
Tai vėl lyg debesys keliauja 
Ir audrą nešasi paskui.

(P. s. d., 5 psl.)
Nekomplikuota ir skambi ei

lėraščių forma harmonizuoja su 
tokiu pat paprastu ir nuošir
džiu jausmu. Per septyniolika 
metų — nuo „Paklydusių žo
džių“ ligi „Po svetimu dan
gum“ — nedaug kas? pasikei
tė G. Tulauskaitės poezijoje: 
poetė liko ištikima savo jaunat 
viškai naiviam pasisakymui, 
negausiai tematikai ir stiliui. 
Šiuo atžvilgiu ji panaši j kitas 
mūsų moteris poetes, kurios 
gražiai ir kukliai dainavo jau
nystę, meilę, gamtą ir gimtinę, 
sudarydamos literatūriškai 
maždaug lygiai pajėgią grupę, 
kurios priekyje žengė neramio
ji ir nepaprasto talento kūrėja 
Salomėja Neris. Surastume pa 
našumo Tulauskaitės poezijoje 
su B. Buivydaite, K. Grigaity-

INGRIDA IR ASTRIDA GARSINA LIETUVĄ 
Ant. Barčius.

Dar tik keliolika mėnesių te 
praėjo, kai p'. A. Sideravičius 
su savo šeima atvyko į Kolum 
uiją, tačiau jau spėjo pagarsė 
ti ir gražiai išgarsinti lietuvių 
vardą šiame krašte. Jo dvi dūk 
relės, garsiosios ,,ninjas litu
anas“, lietuvės mergaitės, vie
nuolikametė Astrida ir dvyli
kametė Ingrida, jau yra pažįs
tamos savo dainavimu ir groji 
mu kiekvienam kolumbiečiui.

Tas dvi lietuvaites Kolumbi
jos radijo klausytojai išgirdo, 
ir iki šiol nežinomų ir negir
dėtų lietuvaičių muzika ir dai 
na sužavėjo kolumbiečius.

Po to pakvietimai koncertuo 
Ii įvairių muzikinių, labdaros 

te, Ale Sidabraite. Panašumo 
tematiniame pasirinkime ir įfor 
minime.

G. Tulauskaitės „Po sveti
mu dangum“ pastebimas tačiau 
ir visiškai savitas bruožas, iš
skiriąs poetę iš kitų poečių — 
tai ypatingai subtilus, pasakytu 
me, bugštus santykis su vaiz
duojamąja tikrove. Pietistiš- 
kai rūpestingai poetė saugo ty 
kų ir šiltadaržinį savo eilėraš
čių pobūdį. Niekur jos poezi
joje nerasime aštresnio vaizdo, 
neįprasto palyginimo. Tuo ne 
norime pasakyti, kad poetinės 
puošmenos Tulauskaitės kny
goj būtų būtinai banalios, ne; 
jos tačiau taip pat nėra diamet 
raliai naujos, bet dažniausia 
modifikuotos variacijos, paim
tos iš tradicinio stilistinių puoš 
menų šaltinio.

Kaip tatai todėl poetės ei
lėraščiai, mielai ir simpatingai 
užgaudami skaitytojo ausį, ne
pasilieka perdaug ilgai jo šir
dyje ; neįvairi tematika, kiek 
monotoniška ritmika — prie to 
kio užmiršimo taip pat priside 
da. Minėtus nedateklius iš
perka poetės visiškas bepreten 
ziškumas, jos taikus ir lyriškas 
skaitytojo kalbinimas.
Aplink tik sniegas ir kalnai. 
O aš viena mažoj trobelėj. 
Daugiau čia nieko nematai: 
Aplink tik sniegas ir kalnia. 
Dažyk nors dangų mėlynai. 
Kurio tau nieks grąžint negali. 
Aplink tik sniegas ir kalnai, 
O aš viena mažoj trobelėj.

(P. s. d., 48 psl.) 
(bus daugiau)

draugijų viešuose parengimuo 
se, teatruose, žymiuose klubuo
se rinktinei visuomenei. Mies 
tas mirga tų besišypsančių 
mergaičių nuotraukomis pasi
puošusiais plakatais, kurie skel 
oia tų ninjų koncertus. Vieti
nė didžioji spauda deda jų nuot 
raukas su šiltomis, liaupsinan
čiomis žymiųjų Kolumbijos 
kritikų recenzijomis ir įverti
nimais.

Tačiau sostinė Bagota nėra 
didelis miestas ir Sideravičiai 
kviečiami kitų Kolumbijos mies 
tų, kurie taip pat nori pama
tyti ir išgirsti tas garsiąsias 
„ninjas lituanas“: 

mu Kolumbijos mieste Medel-
Ir štai antrame savo didu- 

line Įvyksta didžiulės Rio 
Grande hidroelektrinės stoties 
atdarymas, kurame turi daly
vauti valstybės prezidentas 
Doctor Roberto Urdaneta Ar- 
belaez su beveik visais minis- 
terių kabineto nariais. Orga
nizacinis komitetas pakviečia 
iš Bagotos garsiąsias Ingridą ir 
Astridą. Du kartus per visus 
Kolumbijos radijo siųstuvus 
— Radio Cadena Nacioanal — 
jos duoda koncertus. Elekt
ros jėgainės atidarymo proga 
augštiesiems svečiams taip pat 
du kartus koncertuoja. Jų tau 
tiniai lietuviški kostiumai sukę 
ha susižavėjimą ir respublikos 
plezdentas su ponia nepagaili 
joms šiltų žodžių, paglosto jas 
pareikšdamas užuojautos dėl 
jų tėvynes ištiktų nelaimių, ku 
lios jiems gerai žinomos ir ne
pagaili širdingiausių kompli
mentų. Paskui uždari konser- 
tai rinktinei visuomenei garsią 
jame klube Union, kuris savo 
puošnumu neturi sau lygaus 
Kolumbijoj ir vėl koncertas 
Medelhno turtuoliams viena
me dvare.

Ateina telegrama iš žymaus 
Kolumbijos kurortinio miesto 
Cartagenos. Ten jau baigia 
pūsti vėsus šiaurės vėjelis „bri
zą“ ir ruošiamasi vasarojimo se 
zono uždarymui, nes netrukus 
prasidės tropikiniai karščiai, ku 
ne iš Cartagenos išvaikys vi
sus vietinius ir užsieninius va
sarotojus. O kaip užbaigs se
zoną žymus kurortas be „nin
jas lituanas“?

Po kelių konlertų Cartage- 
noj, kurių vienas buvo duotas 
gausiai amerikiečių ekskursi
jai ir įdainavus keliolika plokš 
telių Kolumbijos plokštelių 
bendrovei, turi dar išvykti į 
didelį Kolumbijos uostamiestį 
Barabųuillą.

Kokią pagarbą joms jaučia 
kolumbiečiai, galime spręsti iš 
to, kad tos lietuvaitės yra Ko
lumbijos švietimo ministerijos 
globoj ir specialiu Kolumbijos 
finansų minsterio raštu jos yra 
atleistos nuo visų pajamų mo
kesčių.

Nors Kolumbijos teritorija 
yra nemaža, tačiau joje tėra 
tiktai keli didesni miestai, tat 
p. A. Sideravičius numato su 
savo dukrelėmis išvykti kon- 
lertuoti į kitas valstybes. Šiuo 
metu jis veda susrašnėjimą su 
Venecuelos ir Kubos impresa- 
rijais.

— Aš vykčiau ir savo rizi
ka, — sako p. A. Sideravičius,

KU LTURW WK&OAUKA
LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGAI 30 METŲ.

Ji būtina
1952 metų sausio 31 dieną su 

ėjo lygiai 30 metų kai įsteigta 
Lietuvos Žurnalistų Sąjunga, 
savo pradžioje jungusi į vieną 
organizaciją ir rašytojus ir tu
rėjusi Lietuvių Rašytojų ir Žur 
nalistų Sąjungos vardą.

1922 m. sausio 31 d. Kaune 
Įvyko steigiamasis žurnalistų 
ir rašytojų susirinkimas, kame 
dalyvavo: kan. J. Tumas, M. 
aičius, Br. Prapuolenis, J. Lau- 
nnaitis , A. Bružas, K. Kristu- 
tis, J. Pronskus, P. Ruseckas,

"N* Ar* S* *.** S* *.** X* K*
— nes esu tikras savo dukre
lių pasisekimu, tačiau neturiu 
lėšų padengti pagrindines ke
lionės išladias, kurios siekia 
kelis tūkstančius dolerių.

Prieš išskrendant iš Medelli 
no į Cartagcną, Ingrida ir Ast
rida Sideravičūtės suruošė šei 
myninį koncertėlį p. inž. A. 
Dyrikio pute, kviestiniams vie
liniams lietuviams svečiams. 
Visi svečiai, tarp kurių buvo 
žymių kolumbiečių, nepageilė- 
jo širdingiausių komplimentų 
ir visokeriopo pasisekimo to
liau garsinant Lietuvos var
dą.

JOS.YASAUSKIS
Hollywood, Florida, 

tai pal- 
Apartamentus užlaiko- 

Kviečiu visus 
nes čia būna 

Svečius iš geležinkelio stoties parsive

1720-24 Buchanan Street,
Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms, 
muotame Hollywood Floridoj, 
me pirmos rūšies su visais p atogumais. 
lietuvius atsilankyti į saulėtą Floridą, 
nuolatinė vasara.

žame, paskambinus telefonu 3290.
-----  .»»■-- M W M M...................M

atgaivinimo.
A. Klimas, J. Strimaitis, M. 
Bagdonas, K. Samajauskas, A. 
Žukauskas - Vienuolis ir P. 
Būdvytis. Susirinkimui pir
mininkavo kan. J. Tumas, sek
retoriavo A. Klimas.

Žurnalistų ir rašytojų sąjun
gai įstatus surašė kan. J. Tu
mas. Pasirašė: kan. J. Tumas, 
J. Strimaitis, A. Žukauskas-Vic 
nuolis, A. Klimas, J. Laurinai
tis. 1922 m. kovo mėn. 11d. 
įstatai buvo įregistruoti Kau 
no Apskrities v-ko įstaigoje.

Kadangi Lietuvos gyveni
mas augo, plėtėsi ir šakojosi; 
kadangi iš vienos ir iš kitos 
tos organizacijos pusių išau
go nauji kadrai žmonių, tai 
jungtinei organizacijai susida- 
lė grynai profesinių skirtumų 
ir todėl Lietuvių Rašytojų ir 
Žurnalistų Sąjunga pribrendo 
prie kiekvienai sričiai savaimin 
gurno ir savarankiškumo. To
dėl to organizacija pasidalino 
pusiau: iš jos susidarė Lietu
vos Rašytojų Draugija ir Lie
tuvos Žurnalistų Sąjunga.

1929 metų rudenį įvykusia
me žurnalistų susirinkime nu
tarta buvo sudaryti grynai Lie
tuvos Žurnalistų Sąjungą, ku

rios įstatai, pasirašyti J. Puric
kio, A. Bružo, M Šalčiaus ir 
A Klimo, 1930 m balandžio 
12 d. įregistruoti Kauno aps
krities viršininko įstaigoje. •

Paskutiniais laikais Lietu
vos Žurnalistų Sąjunga turėjo 
per 200 narių, kurių dalis bu
vo kandidatai-korespondentai, 
atlieką žurnalistinį stažą.

Tremtyje rašančiojo iniciaty 
va buvo atgaivinta Sąjunga 
įvykusiame Hanau stovykloje 
susirinkime.

Reikia pasakyti, kad Lietu
vos Žurnalistų Sąjunga yra at
likusi nemažą Lietuvos spau
dos sanacijos darbą. Kaip ži
noma, paskutiniaisiais laikais 
Lietuvos spaudoje buvo žymi 
kultūra, kurios, deja, labai 
tenka pasigesti išeivijoje. Lie
tuvos žurnalistai, o jų tarpe 
ypač redaktoriai, buvo saisto
mi žurnalistinės etikos ir mo
ralės principų, ko, deja, išei
vijoje trūksta. Lietuvos žur
nalistas ir redaktorius buvo at 
sakingas ne tiktai prieš visuo
menę, bet ir prieš Žurnalistų 
Sąjungą, kuri dažnai peržiūrė
davo jo daibus žurnalistinės cti 
kos ir moralės bei objektyvio
sios tiesos požiūriu ir jam paša 
Kydavo tiesos žodį ir net su
drausdavo. Del to nepriklauso 
mos Lietuvos spaudos lygis 
nuolat kilo, o tas savaime jau 
sudarė sveikesnę atmosferą, ku 
rioje srovių, luomų ir kiti tar- 
pusaviai santykiai buvo stato
mi į kultūringas ribas.

Ir dabar, tutinai reikia at
kurti ar naujai sudaryti Lietu 
vių Žurnalistų organizaciją, ku 
ri pasinaudotų gerosiomis Lie 
tuvos Žurnalistų S-gos tradi
cijomis, ir išeivijos spaudon 
.neštų daugiau, moralinių prin
cipų paisymo. Esu tikras, kad 
tai pasitarnautų ir geresniems 
santykiams nustatyti lietuviš
koje visuomenėje, kuri dabar 
dažnu atveju, tiesiog kursto
ma neapykantos, keršto dažnu 
atveju nesiskaitančios su jo
kia spaudos etika ir morale, 
morale.

Žurnalistų pirmoji pareiga 
susirūpinti šiais reikalais, ir to
dėl yra būtina atgaivinti ar 
naujai sukurti Žurnalistų or
ganizaciją. J. Kardelis.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Jonas Gailius. KARTUVĖS. 

Viršelis Živilės Duobaitės. Iš
leido „Rūta“ 1951 m. Atspaus
ta 1000 egz. Kaina 1 dol.

Naują knygą galima gauti 
„Nepriklausomos Lietuvos” re 
dakcijoje: 7722 George St., Vii 

le Lasalle, Montreal, P. Q.

RUDUO
BALYS GRAŽULIS

II.
Besvajodamas Juras staiga pajuto, kad kažkas paliko 

netaip ir pamatęs išsisėmusį nuo ilgų kalbų, užsnudusj Pe- 
tukonį, nusišypsojo. — Vargšas pesimistas! Štai kas yra 
senatvės pažymys. Niekuo netikėti, nepasitikėti savim, su
tikti su tuo, kas yra. Ir čia pat jį įžnybę priekaištas: — O 
tau, ar tinka paneigti metams tinkančią elgseną? Ar ne
kvaila ir ar ne gėda į romaninius smaguriavimus lyg tuščia- 
nesubrendėliui? Lyg palaidam stovyklos mergininkui. . . 
Valandėlei paliko nesmagu ir gėda pačiam savęs. Bet greitai 
atėjo sąžinei nuraminti argumentai: „Tai kas, kad esu ro
mantikas? Kad pasidaviau širdies traukimui, įrodo, kad žmo
gus kokiu gimė, tokiu ir mirs. Netiesa, kad keičiantis lai
kams ir mes pasikeičiam. Kas buvo romantikas, tas svajos ir 
mirties patale. Argi galėtų būti kitaip, jei visą amžių, nuo 
ankstyvos jaunystės, moteris man buvo gyvenimu. O tai, 
kad taip jautriai išgyvenau, Kad elgiuosi kaipnesubrendėlis, 
tik įrodo, dvasios jaunumą ir kad todėl turiu teisę j jauną 
moterį. Kas pajėgia, kas moka norėti — vertas meilės, o kas 
įieško ryšio pagal savo metus, įrodo savo senatvę ir išduoda 
meilę. Tik meilė, akla ir karšta, yra graži ir meilės veiksmai 
nėra ir negali būti juokinai, kaip niekas nėra juokinga, kas 
daroma iš tyros širdies. O ar jis nemyli? Ar jo jausmas nėra 
tyriausias širdies balsas? Apraminęs sąžinę, Juras ir vėl at
sidavė pirsiminimų pagundai.

Niekad jis nebuvo taip smagiai keliavęs, kaip tada, jau
nimo būryje. Tas viešas vaidinimas, ta po juoku paslėpta 
tiesa, žvilgsniai, prisilietimai. . . Tas jos neslepiamas noras 
jausti jo rankas aplink savo liemenį, jos snaudulys nusvirus 
t jo glėbį. Buvo vaidinama povestuvine kelionė, buvo juokai, 
visiems juokai, o jam su Birute laimė. Juokais ji ir apsilan
kyti pakvietė.

— Pasitiksit stotyje? — klausė jis.
— Būtinai! Ir krisiu j glėbį, kaip krinta sužadėtinė iš 

žygio grįžtančiam riteriui, — juokėsi ji.
Ir visi juokėsi — visas ansamblis — ir jis buvo laimin

gas, kad tame juoke tik jis vienas tiesą įmato. Jie sumušė 
rankas ir sutartis buvo padaryta. O kai ansamblis vienoje 
stotyje išlipo persėsti į kitą traukinį, dar kartą buvo patvir
tinta. •

— Lauksit? — klausė jis.
— Lauksiu, — atsakė ji tiesiai į akis žiūrėdama. Visi 

nuėjo, o ji laikė savo ranką jo delne ir sakė: — Tikrai, ap
lankykit, ponas majore.

1 raukinys sujudėjo, tolo, o ji stovėjo pasistiepusi ir mo
javo ranka jam iš paskos. Ilgai dar buvo matoma jos žydri 

suknelė tuščiame perone. Ilgai, vakarais. . . Ir dabar, kai 
užsimerkia.

Traukinys pradėjo lėtėti, šmėkštelėjo stoties pavadini
mas ir lyg pasimatė žydri suknelė. Juras pašoko. Čia tada 
ji stovėjo nepavargstančiai ranka mojuodama. Jis sekė pero
ną įtemptai, tarsi dar ir dabar ji ten stovėtų. Paskui atsisu
ko, pažadino Petukonį, spustelėjo jam ranką ir nusiyrė prie 
išėjimo.

Ilgai jis vaikščiojo perone, stovėjo toj vietoj, kur jos bu
vo stovėta, sėdėjo laukiamajam ir vis galvojo, kad ir jos čia 
buvo sėdėta. Ir kur besuko akis, vis šmėkčiojo žydri suk
nelė ir šypsojosi jos akys. Dvi laukimo valandos greitai pra
bėgo, nes visą laiką Birutė buvo su juo. Tik kai ir vėl trau
kinys ėmė artėti prie tikslo, vizija išnyko ir pradėjo smelktis 
abejonės, — o jei visa tai tebuvo juokai? Jei jos stotyje ne
bus? Bet ar galėjo būti juokai! Po to, po tiek reikšmingų 
smulkmenų. . . Šios abejonės jį neramino visą likusį kelią. 
Kankino jos jį ir anksčiau, tik kai atėjo sutartas sekmadie
nis, abejonės išbluko ir jis liko tik vienos kaistinės apimtas
— pasimatyti. O dabar ir vėl. Abejonės augo, virto nerimu, 
baime. Dar niekad taip smarkiai neplakė širdis vykstant į 
pasimatymą su moterim. Šis nerimas Jurą pykino ir net 
ledino. Jis mėgino tvardytis, bet nerimo neįveikė. Ir kai 
traukinys sustojo, jis vos atsikėlė. Žvilgsnis krypo į langą, 
bet jis valdėsi. Ramybės! Ramybes! Išviršiniu abejingu
mu apsisiautęs, nepažvelgęs per langą jis lengvai nušoko ant 
perono. Žydrios suknelės nesimatė. Staiga paliko silpna. 
Tik akys vis dar jieškojo. Jos atpažintų Birutę ir rudeni
niam palte, jos šypseną jis atrastų ir margiausioj minioj. Bet 
jos čia nebuvo. Galvoje plakė kūju — nėra, nėra! O kojos 
nesąmoningai nešė prie išėjimo.

Neskubėdamas, vienu iš paskutiniųjų išėjo jis per už
tvarą. Tačiau ir čia džiugus šypsnys jo nepasitiko. Žval
gėsi, ėjo šen, bėgo ten — nėra. O gal neatpažino. Vėl at
gal. Įkyriai žiūrinėjo moterims veiduosna, bėgo iš paskos, 
lenkė, žiūrėjo, grįžo — nėra! Kelis kartus tarėsi atpažinęs 
jos eiseną, garbanas — nusivylė. Įkišo galvą laukiamajan
— nėra. Bufete — nėra. Nėra! Visi pojūčiai sakė, kad jos 
nėra, bet jis stengėsi ramintis: „Ateis — pavėlavo“. Vaikš
tinėjo prieš stotį, lyg sargybinis — nesulaukė. „Gal ji apsi
riko, ne to traukinio atvykstant laukia? Tikrai taip!“ Nuo 
tos minties jam kiek palengvėjo, bufete nusėdėti / negalėjo. 
Vaikštinėjo prieš stotį ir kankinosi. Dabar vaizduotė ne
veikė, žydri suknelė akyse nesivaideno, tik smaugė lyg ko
kia gėda, lyg pyktis, tik liko be galo neramu. Po ilgo, ilgo 
laukimo atėjo sekantis traukinys, žmonės išsivaikščiojo, o 
jis Birutės nesulaukė, stovėjo vienas ir nežinojo nei ką da
ryti, nei ką manyti. Protas diktavo grįžti, o širdis traukė 
stovyklon. Ji užmiršo, ji laukė pereitą sekmadienį, gal lauks 
kitą — ji laukia. Pasimatyk, išsiaiškink.

Koja už kojos, graužiamas minties, ką sakys ten nuėjęs, 
ėjo jis stovyklon. Grįžti? Ar pajėgtų? Juk kojos pačios ve
da, prieš norą, prieš valią. Ir ar meilė nėra stipresnė už va-
lię? . . ...

Perėjo miestą, priėjo kareivines, pamate pilną kiemą 
vaikštinėjančių žmonių ir jam pasidarė taip nemalonu, tokia 
gėda, kad bijojo ir kelio pasiklausti. Atrodė, kad visi žino, 
stebisi ir šaiposi. Tik miglota viltis, atpildo už šią kančią sal
dumas dar vedė pirmyn.

Sustojęs ilgam koridoriuje prie vienų durų ilgokai lū
kuriavo, skaitė ant jų užrašytą pavardę ir jautė, kaip širdis, 
silpsta. Pabeldęs bailiai laukė — tyla. Dabar jam norėjosi 
sprukti, kiek kojos neša, tik jėgų nebeliko. Ir kai staiga 
prasivėrė durys, gomurys jam išdžiūvo ir rinktiniai žodžiai 
išbyrėjo. Jo amžiaus vienmarškinis vyras stovėjo tarpdury
je nepasitikinčiai žiūrėdamas į jį. Per jo petį Juras matė to
šį, kaip jo, kambarėlį, pilkomis antklodėmis uždangstytas lo
vas pasieniais, pačių susikaltą stalą, taburetes, prie atdaros 
spintos triūsiančią senyvą moterį ir spintoje, tarp kitų rū
bų — žydriąją suknelę. Birutės nebuvo.

— Norėjau pamatyti panelę Birutę, — pagaliau išspau
dė Juras, vis dar tebežiūrėdamas į žydriąją suknelę.

— Nėra, — trumpai atrėžė vyras.
— Išvažiavusi? — teiravosi Juras.
— Išėjusi, — vėl sausai atmetė vyras.
— Nežinote, kada pareis? — vis dar vildamasis klausi

nėjo Juras.
Vyras patraukė pečiais. Paskui paklausė:
— O koks reikalas?
— Taip sau, norėjau pakalbėti, — visai sumišęs dusliai 

atsakė Juras. Argi galėjo jis pasakyti teisybę šitam rūsčiam, 
nemandagiam žmogui.

— Gal užeisit, prašom, — įsikišo moteris. — Birutė va. 
kare pareis, išbėgo su draugėmis, sakė į mišką eis.

Ne, dabar užeiti jis negalėjo, jis nežinotų ką kalbėti su 
šitais nesvetingais žmonėmis. Gal vėliau, vakare. Stebėda
masis, kad šie nemeilūs seniai, Birutės tėvai, išėjo jis į kie
mą, jokios mintelės, jokio nusivylimo, tik kažkoks sunku
mas lenkė jį prie žemės. Nei kur užeiti, nei kur prisėsti — 
aplinkui vis nematyti veidai. J ieškoti ansambliejių nesino
rėjo, net gi bijojosi susitikti. Beliko eiti miškan, ješkoti 
poilsio ir ramybės, o gal ir Birutės. . .

Išėjęs iš stovyklos, jis pasuko upės šlaitais ir nuklydo 
toli už mietso. Krūtinėje buvo ramu, galvoje neūžė ir vizi
ja akyse nebestovėjo. Ėjo rudens nuspalvintais takais ir 
nieko negalvojo. Buvo čia, abejones įveikė ir viskas susi
tvarkys. Tik kantrybės — vakare ją pamatys. Ant aukšto' 
skardžio sustojo, pasitiesė apsiaustą ir atsisėdęs žiūrėjo į 
murziną upės vandenį, tai stebėjo pro šalį praeinančias po
reles ir ramiai laukė vakaro. Buvo ramu ir gera. Jis net 
stebėjosi, kad taip staiga įtempimas atslūgo ir kad galvoje
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Pietų, arba aukštasis, Maro

kas yra nepaprastai skirtingas 
žernąjam — šiauriniui. Ten, 
kaip ir prieš šimtmečius, vieš
patauja minutiniai Įstatymai, 
ten, kaip prieš šimtmečius, 
vyksta kova tarp giminių, dėl 
ganyklų ir vandens, ten, dar ir 
dabar, su primityviu arklu, pa
sikinkęs asilą šalia kupranuga- 
lio aria, savo akmenuotos lie-

ŠIANDIEN
SAPIEGA IŠ MAROKO

sos žemės gabalą, vargingas 
sėslys. Dar ir dabar ten, kaip 
prieš daugelį metų, sausros ve
jamos, amžinai klajoja noma
dų (beduinų) šeimos. Bet šios 
amžinų klajoklių šeimos, už 
nieką pasauly, nekeistų savo 
pamėgtą gyvenimą į šio sėslio 
ar miestelėno, nes jis turi sa
vo nekeičiamas tradicijas ir pa 
pročius. Jie jaučiasi laimingi 
ir laisvi šie tyrų vaikai. Juk

Moksto-technikos naujienos
PAKVIESTI MOKSLINIAI LITUANISTIKOS INSTITU 

TO NARIAI
Lietuvos profesorių draugi

jos Amerikoje valdybai pri
ėmus Lituanistikos Instituto 
statutą ir jo pirmiesiems žings 
niams organizuoti, laikinuoju 
prezidentu pakvietus Dr. P. Jo 
mką, dabar sudaromi instituto 
organai.

Kadangi Lituanistikos Insti
tutas yra mokslo įstaiga, tai 
pagal statutą į jį automatiškai 
įeina lituanistinių specialybių 
atstovai Lietuvos Mokslų Aka 
demijos akademikai, nariai 
bendradarbiai bei koresponden 
tai ir sekcijų vedėjai, esą Va
karų pasaulyje. Pačios LPDA 
Valdybos nutarimu, atitinka
mu statuto straipsniu pasirė
mus, į- tuos pirmuosius institu 
to mokslinius narius pakviesti 
tper laikinąjį prezidentą) vi
si lituanistinių specialybių (kai 
bos, literatūros, istorijos, tau
totyros, Lietuvos proistorės, is
torijos ir geografijos) asme
nys, kuriuo nors titulu dėstę 
Lietuvos aukštosiose mokyk
lose arba dabar dėstą tokiose 
mokyklose JA Valstybėse. Tuo 
būdu į mokslinj Lituanistikos 
Instituto narių branduolį yra 
pakviesti šie asmenys: M. Al
seikaitė-Gimbutienė, K. Avižo 
nis, J. Balys, A. Benderius, M. 
Biržiška, Vn. Biržiška, J. Bra 
zaitis, L. Dambriūnas, Z. Ivins 
kis, J. Jakštas, V. Krėvė, A. Ku 
cas, V.Maciūnas, J.Matusas.K. 
Pakštas, A. Plateris, J. Puzi
nas, A,. Salys, A. Sennas, Pr. 
Skardžius, S. Sužiedėlis, A. 
Šapoka, V. Trumpa, A. Vasi
liauskas, V. Viliamas.

Tolimesnė mokslinių narių 
kvietimo iniciatyva priklauso

iš minėtųjų pakviestųjų susuda 
nusiai instituto tarybai.

NEPAPRASTAS VAISTAS 
NUO DŽIOVOS

Iš Amerikos praneša, kad 
ten išrastas naujas nepapras
tas vaitsas, kuris esą nuostabiu 
būdu gydąs džiovą. Vaisto tu 
rinys nepaskelbtas, bet pažymi 
ma, kad per 2—3 savaites jis 
su džiova sergančiais darąs ste 
buklus, nepaprastai greit pa- 
gydąs. Nauajasis vaistas dar 
tiriamas.

NAUJA ATOMINĖ BOMBA
Sensaciją sukėlė Anglijos 

skelbimas, kacį. 'Anglija išradu
si žymiai tobulesnę atominę 
bombą, kurios sprogdinimo 
priemonės esančios visai kitos, 
negu amerikines atominės 
bombos, ir sprogimo jėga kito- 
Kia. Ši bomba dabar vežama 
Australijos dykumosna tyri
nėti.

PLEČIAMAS ATOMINĖS 
ENERGIJOS TAIKYMAS
Amerikos atominės energi

jos tyrinėtojai skelbia vis nau
jus atominės energijos pritai
kymo galimumus kasdieni
niams reikalams.

Atradus atomo skaldymo bū 
dus, kategoriškai buvo teigia
ma, kad atomine energija ne
bus galima panaudoti kasdie
niniame gyvenime. Bet pra
ėjus tiktai keleriems metams, 
ne tiktai tos kalbos yra už
mirštos, bet atominė energija 
jau plačiai naudojama įvairio
se gyvenimo srityse.

JAV karo vadovybė prane
ša, kad jau gaminama antra po 
vandeniniams laivams varyklių 
serija.

tik jiems priklauso šis Atlaso 
kalnų masyvas ir jo slėnių »od 
n žolė. Jie jaučiasi ir tiki tuo, 
kad tik jie yra arčiau prie „Ala 
cho“, nes tik jie išlaikė bočių 
tradicijas ir papročius. Tik jie 
vieni nepamiršo Mahomedo 
žodžių, kad saulei tekant ar 
leidžiantis, reikia pulti ant vei 
do Mekos pusėn ir dėkoti „Ala 
chui“ už sveikatą, laisvę ir gy
venimą. Jie buvo prieš šimt
mečius vargingi klajokliai, šie 
dykumos ir kalnų vaikai, ir dar 
šimtmečius tokiais pasiliks, nes 
jie mėgsta laisvę, gerbia tradi
cijas ir papročius. Jie myli sa
vo kalnus, nes jie priglaudė ir 
slėpė juos nuo įvairių užpuoli
kų ir „netinkinčiųjų“ (krikš
čionių). Jie myli šiuos žalius 
slėnius, kurie maitino ir mai
tins jų gyvulius ir kurie išaugi 
no ir augina tautos herojus. 
Jie mylėjo ir mylės, kartais 
jiems nepaprastai žiaurią gam
tą, nes tai yra „Alacho“ duota 
ir protėvių jiems palikta. Jie 
išlaikė per šimtmečius tautos 
tradicijas ir jas dar ilgą laiką 
išlaikys. Toks yra aukštasis 
Marokas ir jo gyventojai ir to
kiu jis dar ilgą laiką pasiliks.

Bet paimkime keletą istori
jos faktų ir įsileiskime truputį 
j komentarus, tuomet mes au- 
prasime, dėl ko šis europietis 
sKuoa baimingai naktį ir Kodėl 
neapykantos pilni žvilgsniai jį 
palydi dienos metu.

Kada Hanibalas, grįžęs iš 
Europos, sutiko Scipirmo Afri 
kiečio armiją Alžyro lygumo
se, jis, Kartagenos vardu, pa- 
starąjam pasiūlė taiką, nes jo 
įsitikinimas, kad Maroko lygu
mų ir Atlaso kalnų tautelės, pa 
dės jam išvyti iš Afrikos rome 
nūs, atsimušė į minėtų tautelių 
nepasitikėjimą ir įtarimus. Tos 
tautelės neturėjo jokio noro 
kovoti, nes tai nebuvo „Ala
cho“ pažadėtasis šventasis ka
ras prieš netikėlius, o dėl kito 
tikslo ir idėjų jie neturėjo ma
žiausio intereso kovoti.

Ir iki prancūzų okupacijos 
šios tautelės gyveno užsidariu
sios nuo išorinio pasaulio, bet 
amžinuose tarpusavio karuose. 
Bet šis prancūzų jiems primes
tas karas juos suvienijo, atgijo 
pranašo įkvėptasis fanatišku
mas ir fatalizmas. Tarp didžių 
jų šeimų vykusi amžina kova, 
dėl vandens is ianyklų, pasi- 
oaigė. Bet neilgam, nes pran-

dešimt ketvirtaisiais metais, pagirdo ištroškusius žmones ir, automatiškai atsigrįždavo prieš 
Abd-El-Krrm’as vėl juos suvis- anuomet sausrai užėjus, mir

čiai pasmerktus, gyvulius di
džiuliai, pilni švaraus vandens 
rezervuarai. Ten, kur prieš ke
liasdešimt metų viešpatavo li
ga, nešvara ir nepaprastai dide 
lis mirtingumo procentas, da
bar glūdi, palmių paunksmėj,

mjo idėjoj ir troškimu išvyti 
ateivius ir pavergėjus. Šis žiaų 
rus ir nepaprastai atkaklus ka
ras pasibaigė pirmojo pralai
mėjimu ir įkalinimu, bet ta tar 
pusavio kova pasibaigė taip 
pat. Įkvėpta idėja ir tikslas
liko nomadų, sėslių ir miestelė
nų širdyse.

Ši neapykanta atėjūnui ir iš
silaisvinimo idėja pasiliko, lais
vę mėgstantieji ir už ją daag 
kovojusioj, tautos širdyje. Ir 
ta kova, po neperilgiausios per 
traukos, vėl prasidėjo, bet jau 
kitu mastu. Šiandien ji vyks
ta protesto demonstracijomis, 
žodžiu ir tylia neapykanta, bei 
neįsivaizduojamu arogantišku
mu europiečiams.

Prancūzija ir visas civilizuo
tasis pasaulis stengiasi jiems 
įrodyti šios kovos beprasmin- 
gumą, bet be didelio pasiseki
mo. Ši kova kas kart didėja. 
Kas kart vis daugiau pralieja
ma kraujo protesto demonstra
cijose ir komunistų ruošiamuo 
se mitinguose. Šie pastarieji 
šiandieniniam Maroke turi pui 
kią progą, tad jie tuo ir naudo 
jasi. Po puikia nacionalizmo ir 
pranašo idėjų skraiste, Mask
vos agentai, pasivadinę save 
laisvės nešėjais ir arabų lygos 
atstovais, naudojasi arabo fa
talizmu ir išsiilgusios nepriklau 
somybės troškimu.

Tačiau šie kiršintojai, dėka 
susipratusios Maroko inteligen 
tijos, neturi jų svajoto ir lauk
to pasisekimo, nes šie pastarie 
ji pagaliau supratę pirmųjų no
rus ir siekimus, įkvėpė jau dau 
geliui, nepasitikėjimo jausmą ir 
atidarė dykumos vaikui akis. 
Jis pagaliau pradeda suprasti, 
pamatyti ir įvertinti europie
čių, o ypač prancūzų, jam at
neštą kultūrą ir civilizaciją.

Prancūzija davė Marokui 
daug ir duosniai. Ten, kur 
prieš keliasdešimt metų buvo 
tik gausių plėšikų gaujų kont
roliuojami šunkeliai ir takai, 
ten šiandien vinigiuojasi pla
čios, asfaltuotos, saugios žmo
gui ir jo turtui, gatvės. Ten, 
kur sausrų metu buvo tik 
dumblo pilni ežerų krateriai ir 
sausos upių vagos, ten šiandien

LIETUVIS BATSIUVYS.

svarios, — modernios ligoni-
nės, sanatorijos; klynikos ir pir 
mosios pagalbos punktai, veda 
mi medicinos specialistų ir, pa
sišventusių tam kilniam tiks
lui, krikščioniškų vienuolių. 
Tie žmonės, prancūzų vyriau
sybė ir raudonojo kryžiaus, bei 
daugelis kitų organizacijų pasi 
šventė tikslui nugalėti ligą, su
teikti sveikatą ir jėgą šiai, anuo 
met ligotai ir silpnai, tautai. 
Tos ligoninės ir sanatorijos, tie 
gydytojai ir gailestingosios se
serys, bei broliai, save ir savo 
turtą aukodami, davė ir duoda, 
net nemokamai, nesuskaito
mam skaičiui sveikatą ir mate
rialią, bei moralią pagalbą. Šio 
šimtmečio pradžioje, Marokas 
buvo peveik šimtaprosentiškai 
bemokslis. Jame viešpatavo 
tamsa, nežinojimas ir nesupra
timas.

Anuomet Maroko gyvento
jai atiduodavo savo paskutinį 
centą tam išnaudotojui, v,e- 
šam laiškų rašytojui, už para
šytus kelis, kartais neįskaito
mus, žodžius. Šis vargingas 
žmogus, kuris norėjo perduoti 
žodį, o gal nepaprastai svarbią 
žinią savo tėvui, broliui, moti
nai ar seseriai, bet užtat jis ati 
davė šiam „mokslininkui“ mė
nesio uždarbį, arba paskutinį 
kąsnį, atitrauktą nuo alkanos 
savo vaikų burnos. Šiandien 
šis „profesorius“ jau neturi dar 
bo, jis jau neišnaudoja savo 
tautiečių, nes Maroko jauni
mas, dėka didelio mokyklų, 
gimnazijų ir specialių mokyk
lų skaičiaus, jau gali pats, be 
išnadotojų pagalbos, pasida
linti savo mintimis, idėjomis ir 
nuomonėmis.

Anuomet Maroko ūkininkas 
ir miestelėnas drebėjo dėl savo 
turto, nes jis buvo plėšiamas 
bandito ir apygardos viršinin
ko (Seiko, kalifo ar Kaiplo). 
Jis drebėjo ne vien tik dėl sa
vo turto, bet taip pat ir dėl gal
vos, nes apkaltinus galingą plė 
šiką, kuris buvo miesto arba 
srities absoliutinis valdovas, ar
ba jo draugas, šis apkaltinimas

cūzams pasiūlius kai kurioms 
šeimų galvoms turtą ir viršinin 
kavimą, ši, keleris metus nu
rimusi, tarpusavio kova vėl su
liepsnojo šimteriopų atkaklu
mu ir žiaurumu. Tačiau, dvi-

Pataisymai ir užsakymai.
4666 Park Ave, Montreal. 

Telefonas: DO 0357.

jį patį ir netrukus jo galva jau 
džiūdavo ant miesto sienų. 
Šiandien dingo ir baimė, nes 
Prancūzija atnešė šiam bejė
giui legalų teismą, žodžio ir 
minties laisvę, o gausias plėši
kų gaujas suvaldė įstatymas,’ 
Maroko federacinė kariuomenė
tr policija;

Kur mardkiėtis už Medinos 
aukštų sienų, prieš keliasde- 
mas,kur jis lindėjo, su savo gaū 
kinamas ir parazitų graužia^ 
mas, ku jis lindėjo, su savo gan 
šia, alkana šeima, iš karvės 
mėšlo arba iš dumblo sukrėstoj 
landynėj, dabar už šių aukštų 
sienų jis švarus, sotus ir svei
kas naudojasi moderniu, saulė 
tu butu.

Taip, Prancūzija davė Maro 
kui neįkainuojamą gerbūvį ir 
civilizaciją. Ji atnešė jam mo
dernias susisiekimo priemones, 
saugius kelius ir asmens lais
vę. Ji davė jam, pati nedaug 
reikalaudama, sveikatą, moks
lą, darbą, turtą ir šviesią ateitį, 
ji atnešė jam laisvę žodyje, 
mintyje ir spaudoj.

Tikrai, Prancūzijos duota 
nauda Marokui yra neįkainuo
jama. Deja, jis to nenori su
prasti, nenori matyti ir įvertin 
ti. šios duoklės.

Šiandieninis Maroko jauni
mas, nematęs tos anuometinės 
mizerijos, tėvų draudžiamas, 
bet deja, sunkiai suvaldomas, 
pasiduoda šiai, nuo Suezo slen
kančiai bangai ir Maskvos agen 
tų puikiems pažadams ir net ap 
kaltino Prancūziją kolonializ
mu. Bet laimei nevisi, nes se
nieji kovotojai ir šviesios gal
vos, suprato šios, jų laukian
čios bedugnės baisumą. Jie 
priešinasi ir gan sėkmingai.

Dėl to šiandieniniam Maro
ke yra nepaprastas nuomonių, 
norų ir idėjų skirtumas. Dėl to 
čia viešpatauja nesantaika, 
kerštas ir sąskaitų suvedinėji
mas. Dėl to čia liejamas be
prasmiai kraujas ir . ruošiamos 
milžiniškos, bet be pagrindo, 
protesto demonstracijos. Ir 
dėl to tas pasivėlinęs praeivis 
baimingai žvalgosi į tamsius 
medinos užkampius.

Taigi dėl to čia vyksta kol 
kas neatvira kova. Kas ją 
laimės ir pasinaudos pergalės 
vaisiais, mums parodys neto
lima ateitis. Tad tenka tiktai 
laukti.

buvo tokia tuštuma — net snaudulys ėmė.
Netrukus jis būtų gal ir užsnūdęs, bet ūmai jo ausis 

pasiekė pažįstamas juokas. Jis sudrebėjo ir atsisuko, bet tik 
pažvelgęs nuleido galvą ir susigūžė. Giliai, giliai.. . Pro pat 
jo nugarą praėjo Birutė. Kresnas jaunuolis laikė ją apka
binęs per liemenį, žaidė jos rankų pirštais, kalbėjo jai tyliu, 
minkštu balsu. Ji ėjo ta pačia, grakščia, viliojančia eisena, 
rausvam apsiaustėlyje, su papurusiais rausvais plaukais. 
Ėjo šypsodamasi, laiminga ir linksma. Kartkartėmis jos šyp 
sena nuskardėdavo šlaitui.

Kai po valandėlės Juras pakėlė galvą, porelė jau lipo 
už vingio į kalnelį. Jis palydėjo ją ilgu, bereikšmiu žvilgs
niu ir pakilo. Atsikėlė sunkiai, sunkiai, kaip pakyla po ne
laimės iš po automobilio laužo apdaužytas keleivis. Apsi
vilko apsiaustą, užsisagstę, pasistatė apikaklę ir nulingavo į 
miestą. Net jam buvo keista,, kad širdis nesidaužė, neskau
dėjo, nedegino pyktis, nei pavydas. Ir net nesikankino nusi 
vylime. Tebuvo tuščia, tuščia galvoj ir krūtinėj. Tik sunkus 
liūdesys lenkė kelius ir nugarą. Kelionės nuovargis ir metų 
našta slėgė pečius, kojos vos vos vilkosi.

Pavakarį į traukinį, iš kurio prieš keletą valandų iššo
ko gyvas, tiesus jaunuolis, įlipo pavargęs, pagyvenęs ponas 
su liūdna šypsena veide.

Juras liūdnai šypsojosi visą kelią. Nepyko, nekaltino 
savęs, kad strimagalviais šoko nuotykių verpetan lyg koks 
nesubrendęs padauža, kad tarėsi juoke įžiūrėjęs tiesą, kad 
meragitės nerūpestingą žaidimą palaikė šaukiančiu balsu ir 
kad tikėjo turįs teisę į jauną moterį. Jam tik buvo begalo 
liūdna. . . Liūdna, kad paaiškėjo, jog yra senis ir kad pra
ėjusios jaunystės negali sugrąžinti nei didžiausios pastan
gos. Pūstelėjo vėjelis, išmaišė užgęsusio laužo pelenus, at
kasė paskutines žarijas, įpūtė, perdegino per vieną akimirką 
— ir paliko tik šalti pelenai. Ir tai, kad tai buvo paskutinių 
žarijų sužerėjimas, kad laužas jau niekad nesuliepsnos, liū
dino jį iki skausmo.

Iš stoties į stovyklą grįžo rimtu, jo metams ir padėčiai 
pritinkančiu žingsniu. Į vartų sargo sveikinimą atsakė oriu 
linktelėjimu. Kieme buvo tamsu ir tai jam patiko. Laimė, 
kad nereikia stengtis nuslėpti gėdą ir taip staigų sugurimą, 
nereikia ’kalbėtis ir šypsotis. Parėjo, palengvėle nusirengė, 
atidžiai pakabino rūbus, uždarė langą ir atsigulęs užsitrau
kė antklodę iki pat nosies. Kaulus gėlė, krėtė lenpvasšiurpas 
ir tesinorėjo poilsio ir šilumos, o mintyse tebuvo vis ta pati 
tuštuma, kurioje nei Birutės vardas nesilaikė.

Po valandėlės parėjusi Anelė rado tėvą gulintį praviro
mis akimis. Į jos klausimus jis atsakinėjo nenoriai, be jau 
įprasto smagumo. O kai ji priėjo praverti lango, jis pasakė.

— Palik, naktys vėsios, dar slogą gausim.
Nustebusi duktė tiriamai į jį pažiūrėjo ir laukė, bet jis 

tepasakė:
— Ruduo, dukrele... Pabaiga.

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).
Ville L a s a 11 e.

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS!

Rational Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

SAV. M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie V ei dun Avej arti naujosios lie

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

TEL. FA 0209

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

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 g
E.D.BELANGER & SONS I

15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE
1 GARANTUOTAS DARBAS.

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

LIŪDESIO VALANDOJ 

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral HomeReg’d.

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM 

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS 

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

DĖMESIO g
VUlMaKečiams ir apylinkės lietuviams! S

Ekspertas radio ir elektiinių reikmenų taisyme. S
Prekyba ir pataisymai. 2

PETE‘S RADIO SERV1CE
7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
į J. H. BENOIT
į Fanera! Director

NELAIMIU ATVEJU VISADA ?ASIRUOSES PADĖTI
į 2102 FULLUM ST. AMherst 0S94

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 atšilau kyti ir įsitikinti.

SAVININKAI BR. JOCAL
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ĮSPŪDINGAS MINĖJIMAS
Minint Lietuvos Neprikišu- lis pasisakė už uraįą, z likusio 

ji dalis prieš Šis skilimas tru
ko visą mėnesį ir tik po to vy
ko susipratimas, ko pasėkoje 
buvo paskelbtas Nepriklauso
mybės aktas. Po to jau sekė 
kova su ginklu prieš priešus. 
Lietuva apsivalė, Lietuva at
sikūrė. Sušaukė Steig. Sei
mą, pravedė pažangius įstaty
mus. Atkūrimo, darbas sekėsi. 
Po to Lietuvą užgriuvo tra
giškasis laikotarpis, kuris te
besitęsia iki dabar. 1918 m. 
apie Lietuvą mažai kas žinojo, 
o šiandien jau daug kas žino. 
Šis reikalas yra keliamas spau 
doj ir prie svetimų vyriausy
bių. Mes esam pirmutiniai ko 
votojai ir turim viską daryti, 
kad tą atliktumėm tinkamai. Ši 
pareiga yra ypatingai prisimin
tina, kad šiuo laiku ateina le
miamas momentas. Mes rei
kalingi didžiausios vienybės, 
jėgų įtempimo ir realios para
mos Tautos Fondui, kad vis
kas būtų tinkamu ir reikiamu 
momentu išnaudota.

Skaito paskaitą svečias iš 
Ottawos prof. Paplauskas-Ra- 
mūnas. Savo ilgoj ir išsamioj 
paskaitoj gerb. profesorius pri
minė daugelį faktų, kurie lie
tuviams mažai žinomi arba ig
noruojami.

Po to sveikino estų, latvių ir 
ukrainiečių naujųjų ir ukrainie

somybės paskelbimo 34 meti 
nes, Hamiltono lietuvių kolom 
ja jas iškilmingai ir įspūdin
gai apvaikščiojo. šis minėji
mas gavo tuo iškilmingesnį 
atspalvį, kad jame dalyvavo Ne 
priklausomybės akto signata
ras prof. Kaminskas.

Minėjimo iškilmės prasidėjo 
vasario 17 d. 11,30 vai. iškil
mingomis pamaldomis Vengrų 
bažnyčioje. Pamaldas laikė 
trys kunigai, o pamokslą sakė 
kun. Sudikas. Po mišių už žu 
vusius už Lietuvos laisvę su
giedota Libera.

18 vai. Westdale College 
erdvioje salėje vyko ofirialinis 
minėjimas, kurį atidarė KLB 
Hamiltono Apylinkės valdy
bos pirmininkas J. Matulionis, 
pakvietęs susikaupimo minute 
pagerbti žuvusiuosius dėl Lie
tuvos laisvės.

Karštais plojimais sutinka
mas išėjęs kalbėti prof. Ka
minskas. Savo kalboj pažymi, 
kad Nepriklausomybės akto re 
ahzavimui gyvenime turėjo 
vykti kova. Ta kova buvo at
kakli ir dramatiška, net ir Vals
tybės Taryboj radusi atgarsio. 
Valstybės Taryba norėjo atsi
skirti nuo Rusijos, bet buvo spi 
riama susirišti įsu Vokietija. 
Dėl unijos su Vokietija suski
lo Valstybės Taryba: didelė da

=»t -St— =U ■ -X------ H----------- įfr- lt---------------

PERKI ? PARDUODI ?
REALTOR D. F. FELL tarpininkauja namus Hamil
tone perkant ir parduodant.
Tel. 2-7513. 203, Lister Bld, James Str, (prieš

ums patarnaus Jūsų tautietis

JONAS MATULIONIS
tel.: 3.4252. 107, Cannon Str. East. Hamilton

■H-   Tt-■— ~^>t- —k  —it—  w------------------;t 

Rotušę) J
miesto

čių senųjų, atstovai.
įvykus trumpai pertraukai, 

vyko meninė dalis, atliekant 
montažą Vasario 16-toji die
na“ Montažas visiems pa
nko gilaus įspūdžio. Mantažą 
atliko Hamiltono meno mėgė
jų grupė „Aukuras“, Hamilto
no tautinių šokių grupė vado
vaujama p. Breichmanienės, 
ilamiltono lietuvių choras veda 
mas V. Dargio ir Hamiltono 
vyrų kvartetas vedamas A. Da 
gelio. Montažui vadovavo p. 
Kudabienė-Dauguivietytė. Šioj 
pynėj gražiai jungėsi dainos, 
šokiai, deklamacijos ir puikūs 
sviesos efektai. Visa progra
ma baigta Tautos himnu. Ši
toks puikus Nepriklausomybės 
šventės minėjimas Hamiltone 
jvyko pirmą kartą.

PROF. KAMINSKAS 
HAMILTONE

Vasario 14 d. 19 vai. „Dai
navos“ salėje prof. Kaminskas 
darė pranešimą Hamiltono lie
tuvių organizacijos valdybų na 
nams, kurių susidarė apie 60 
asmenų. Prof. Kaminskas pa
darė plačią apžvalgą VLIKo 
darbuotes, santykių su diplo
matais ir kitais klausimais. Po 
Kalbos svečias atsakinėjo į pa
klausimus, kurių susidarė visa 
eilė. Po organizacijų susirinki
mo Tautos Fondo valdytojas 
turėjo trumpą pasitarimą su 
Hamiltono Tautos Fondo sky 
riaus valdybos nariais.

Vasario 17 d. 13 vai. Ro
berts svetainėje Hamlitono lie
tuvių socialdemokratų organi
zacija surengė prof. Kamins- 
Kui pagerbti iškilmingus pie
tus. Pirmininkas Br. Erelis 
pirmiausia svečią sveikino. To
liau sveikino Bendruomenės 
vardu — J. Matulionis, skautų 
— p. Laugalys, TF Hamiltono 
skyriaus vardu — St. Dalius, 
sportininkai ir prof. Paplaus- 
kasRamūnas. Socialdcmokra

?,one

Dėmesio Tabako Ūkininkams
įsigiję ūkį, visi susiduria su draudimo problemomis Draudimas iš viso yra painus ir 
brangus dalykas, bet būtinas. Todėl čia tautiečiams galiu ypatingai patarnauti. Ats
tovauju tris didžiausias kompanijas ir rūpestingai padėsiu kur galima pigiau ir ge
riau apdrausti ūkio pastatus, mašinas, tabaką laukuose; sveikatą nuo ligų ir nelaimių. 
Lengvom sąlygom finansuoju cars, trucks ii tractors.

CHARLES POCIUS INSURANCE AGENTŪRA.
TILLSONBURG, Ont. Tel. 829 J.

■HE w--------------»w-- m v w

Vyrišku 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. L L 9626. 0

prityręs kvalifikuotas
LIETUVIS LAIKRODININKAS

2186 DUNDAS S I. W. TORONTO
> parduoda laikrodžius žiedus ir visokias bran 
ies Garantuotas darbas, prieinamos kainos 
; > t atidaryta kasdr iki s vaianaos vakaro.

LIETUVIŠKA

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.

I J. GRAŽYS

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

į DUODU GERĄ KAILIŲ 
) PASIRINKIMĄ.

■ 688 ALLARD Ave, Verdun, 
j Telefonas HE 5853.

Kreiptis po 6 vai. vakaro, 

šeštadieniais — visą dieną.

KAINOS PIGESNĖS
KAIP KITUR.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS

KAILINIUS PALTUS.

Jono LADYGOS 
baldu 

studijoje 
A O T I 0“

11 * * KJ

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.

tų vardu sveikindamas p. Be- 
darlas įteikė gražų adresą. At 
sakydamas į sveikinimus prof. 
Kaminskas dėkojo ir džiaugė
si radęs progos maloniai pabu
voti savo vienminčių tarpe. 
Po to, prof, dar sutiko atsaki
nėti į paklausimus, kurių irgi 
atsirado. Pobūvis praėjo jau
kioj ir malonioj nuotaikoj, da
lyvaujant apie 40 asmenų.

Tą pačią dieną 18 vai. prof. 
Kaminskas dalyvavo Nepnklau 
somybės šventės minėjime ir pa 
sakė kalbą.

Vasario 18 d. 19 vai. Daina
vos salėje Tautos Fondo Ma- 
miltono skyriaus valdyba su
rengė Tautos Fondo Valdyto
jui prof. Kaminskui pagerbti 
iškilmingą vakarienę. Vakarie 
nę pradėjo TF Hamiltono ska
naus vedėjas St. Bakšys trum
pu įžangos žodžiu. Pirmutinis 
sveikino ilga n gražia kalba 
savanoris kūrėjas pulk. Gied
raitis. Vakarienėj dalyvavo ir 
Kitas savanoris Vyties kry
žiaus kavalierius J. Mačiulai- 
tis. Parapijos vardu sveikino 
klebonas kun. dr. J. Tadaiaus- 
kas, šeštadienio mokyklos var
au — J. Mikšys, bendruomenės 
vardu sveikino ir iškėlė dauge 
iį pageidavimų J. Matulionis, 
socialdemokratų vardu Br. 
Erelis, sportininkų — K. Sta
naitis, ateitininkų — p. Liš- 
kauskas, katalikių moterų — 
Alb. Grajauskaitė, 
Komiteto vardu — A. Patam
sis, Hamiltono lietuvių choro 
vardu p. Makūnaitė pakvies- 
dama visus sugiedoti ilgiausių 
metų, Aukuro — E. Mickūnas, 
orkestro „Aido“ vardu — S. 
Jokūbaitis, Hamiltono tautinių 
sakių grupės vardu pulk. Gied
raitis, Oakvilės ALOK ir so
cialdemokratų centro valdy
bos vardu — p. Frenzelis, žur
nalistų — p. Prijelgauskas ir 
iš svečių tarpo inž. Kšivickas. 
Paskutinis sveikino TF sky
riaus valdybos vardu inž. J. 
Svilas ir įteikė Augustino al
bumą su meniškai padarytu įra 
šu. Atsakydamas į sveikini
mus prof. Kaminskas dėkojo 
už pagerbimą ir linkėjo vi
siems vieningai, be jokio skir
tumo dirbti Lietuvos vadavi
mui ir lėšų telkimui darbą. Di
doku disonansu nuskambėjo

parapijos

NAUJIEJI ATEIVIAI...
Atkelta iš 3 pusi.

liet, tremtinių grupė yra įsi
kūrusi Baltimore], Maryland© 
valst., ir mažytis būrelis pačioj 
JAV sostinėj, Washingtone D. 
C. Gana būdinga, kad palygin
ti ne per daug trektinių įsikūrė 
stambioj ir gana pramoningoj 
Pennsylvanijos valst., kai tuo 
tarpu daugumai senųjų mūsų 
ateivių daugiau ar mažiau joje 
tekę pagyventi, o nemaža jų 
ten yra įsikūrę visam gyveni
mui. Tiesa, palyginti nemaža 
tremtinių iš Vokietijos buvo 
atvykę į Pennsylvanią, bet di* 
dėlė jų dalis po kiek laiko išsi
kėlė kitur. Dabar tik gausės 
nės liet, tremtinių grupės yra 
susitelkusios į du Penn. did
miesčius Philadelphia ir Pitts- 
burgą. Dar po būrelį yra 
Scrantono ir Wilkes Barre 
miestuose. Būdinga taip pat, 
Kad beveik niekas iš naujųjų 
ateivių nedirbąs anglies kasyk 
lose, kai didelė mūsų senųjų 
ateivių dalis turėjo pereiti per 
kasyklinį pragarą.

Jei neskaityti Čikagos ir jos 
apylinkių, tai visai mažai liet, 
tremtinių įsikūrė plačiuosiuo
se JAV Viduriniuose Vaka
ruose, arba kaip čia sakoma, 
Midwest.

Gana gausi liet, tremtinių 
grupė Vid. Vakaruose su
sitelkė tik į Omahos mies

tą, Nebraskos valst., 
kuris guli prie Missouri upės 
ir yra, gaima sakyti, pačiame 
JAV teritorijos centre. Oma-

skyriaus vedėjo St. Bakšio pa
baigos žodyje iškišimas konfe
sinio momento, kas su šio va 
karo rimtimi visiškai nesideri
no, ir todėl neutralausreliginiuo 
se ir pasaulėžiūriniuose daly
kuose skyriaus vienašališkumą. 
Iškilmingoje vakarienėje daly
vavo 36 asmenys. Apie 22 vai. 
prof. Kaminskas su visais atsi
sveikino, paspausdamas ran
kas. Šie prof, atsilankymai, 
tikime, daug prisidės prie visų 
klausimų išsiaiškinimo ir tinka 
mo tolimesnio bendradarbiavi
mo. JI. Dl.

hoj yra apsigyvenę arti 1.000 
lietuvių tremtinių. Kita kiek 
gausesnė grupė Vidur. Vaka
ruose susitelkė j East St. Louis, 
Ill. valst., ir St. Louis, Ill. 
valst., miestus. Dar po keletą 
lietuvių tremt. šeimų yra ap
sigyvenę Sioux City ir Dės 
Moines mietuose, Iowa valst., 
taip pat Lincolno mieste, Ne
braskos valst.

Palyginti maža lietuvių 
tremtinių įsikūrė Vakarinėse, 
arba Ramiojo vandenyno pa
krančių valst., kur tikrai yra 
vyliojantis klimatas, bet užtat 
ne tiek lengva naujam ateiviui 
sirasti kiek geriau apmoka
mą darbą. Didesnė liet, trem
tinių grupė ten yra susitelkusi 
tik į Los Angeles miestą, Cali- 
fornijos valst., kuri siekia apie 
ąOO. Apie keliasdešimt trem
tinių yra įsikūrę dar Portlando, 
Oregono valst., ir dar po ma
žesnį būrelį San Francisko, Cal. 
valst., ir Seatie, Washington© 
valst.

Tai ir, galima sakyti, visos 
JAV vietos, kuriose apsigyveno 
lietuviai tremtiniai. Kaip ma
tome, tremtinių beveik visai ne 
pateko, jei neskaityti paskirų 
šeimų ar pavienių asmenų, į 
pietines JAV valstybes, į kalnų 
valstybes ir šiaurines Viduri
nių Vakarų valstybes. Tiesa, 
emigracijos į JAV pradžioj tam 
tikras skaičius liet, tremtinių 
pagal nevardines garantijas bu 
vo atvykę į Louisianos valst., 
dirbti cukrinių nendrių plentą 
cijose, bet visi jie pasistengė 
kuo greičiausiai iš ten išnykti. 
Buvo jų, patekusių pagal ne
vardines ar panašaus tipo ga
rantijas ir į eilę kitų pietinių 
valstybių : Kentucky, abejas Ca 
tolinas, Georgią ir kitas valst., 
dažniausia dirbti pas farmerius, 
bet ir iš ten jie pasistengė, 
kiek galima greičiau, paspruk
ti. Kalnų gi valstybės iš viso 
dar tebėra labai retai apgyven
tos ir darbo galimybės ten labai 
ribotos, tad tremtinių niekas 
ten ir nevilioja. Keistoka gal 
kiek, kad bevik niekas iš trem
tinių neįsikūrė tokiose valsty
bėse, kaip Minnesota ir abidvi 
Dacotos. A. Vaiginis.

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co
j Gerard Cool 4337 Verdun 
jį)Ave., Verdun. YO 3323.

J. Alcide Blais, 29—4ieme
Av< nue, Ville Lasalle. S

TR. 7849. $______________ - V

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

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Importe - Exporte.

Wangen - Allgau — Germany.

DANUTĖ STRAZDAITĖ

321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

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

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

Į
; DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

) Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.
/ Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine.

Gražiausias mūsų Tėvynės prisiminimas, tai 
sietuvos vaizdų knyga.

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

N. Y., U. S. A.

V. AUGUSTINO
TĖVYNĖ

(Our Country
Kaina $ 5,—, o odiniame 

Užsakymus su pinigais siųsti 
Povilas Ališauskas, 107-17

o BELLAZZI — LAMY, INC
7679 George St.,

4»

«
TR 5151 Ville Lasalle. S

|vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. Jį
■ Test, Masonite, statybinis popieris. w

*
*JJ Insuliacija, Ten -

Lietuviška motery kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

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

L. J A U G E L I S

S NAMŲ REMONTAS IR DAŽYMAS.

| Tek: PL 7588; 3805 Arcade St., Montreal, Que.

DOMINION AGENCIES BLREALR 
16 Wool worth Bhlg.,

FORI ARlEER,Cni.,tANAFA , 
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta- L 
mų į Canadą, prašau kreiptis i mūsų įstaigą, kuri jau ii- 
gas laikas kai tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip H 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do- M 
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.
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VENCOUVER
GRAŽIAI PRAĖJĘS VASA RIO 16 D. MINĖJIMAS.
Kuomet žmogus paskaitai 

apie iškilmingus minėjimus di 
desnėse lietuvių kolonijose, 
taip gausiai aprašomus viso pa
saulio lietuvių spaudoje, su 
koncertais, įžymiais kalbėto
jais, šimtais ar tūkstančiais do
lerių surinktų aukų Tautos 
Fondui, darosi truputį nyku ir 
nedrąsu ką nors ryžtis esant 
mažai grupelei. Juk nenuste- 
oinsi pasaulio nei savo meni
niais parengimais, nei gausio
mis aukomis, nors pirmuosius 
gali atstoti lietuviškas nuošir
dumas, o antruosius palygi
nant procentualiai ir labai leng 
vai galima pralenkti.

Mažai Vancouverio lietuvių 
kolonijai, per praeitus metus 
dar sumažėjus, o seniau įsikū- 
rusiems laikantis gana abejin
gai, gana nedrąsiai, buvo ruo
šiamasi šiai dienai. Bet pasi
rodo baimė buvo nevietoje, nes 
suplaukę svečiai ir iš tolimes
nių vietovių, pralenkė ir patį di 
džiausią spėjamą jų skaičių, 
z a.p pat malonus reškinys, kad 
vis daugiau atsiranda iš seniau 
atvykusių į šį kraštą lietuvių ir 
net čia gmusių ir augusų, kurie 
nelieka abejingi svarbesniems 
jų buvusios tėvynės įvy
kiams.

Minėjimas įvykęs vasario 17 
d. pradedamas pamaldomis, ku
rių metu jautrų ir reto nuošir
dumo pamokslą pasakė lietu
vių parapijos klebonas, Kun. A. 
Praškevičius, kviesdamas tau-

.us mesti abejingumą tauti- 
n.ams reikalams.

Minėjimo antroji dalis pra
dedama 3 vai. p. petų Knights 
o Pythias salėje K. L. T. Van 
eauverio skyraius pirmininko

Winn
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad šių metų ko
vo mėn. 9 d. 12 vai. šaukia
mas Winnipego Lietuvių Bend 
ruomenės metinis susirinki
mas, kuriame bus renkama 
valdyba ir revizijos komisija.

Reikiamam dalyvių skaičiui 
nesusirinkus, .susirinkimas

trumpa kalba ir pagerbiant žu
vusius dėl Lietuvos laisvės. Po 
to seka vt. dr. Sakalausko trum 
pa paskaita ir latvių atstovo 
nuoširdus sveikinimas. Ši ofi
cialioji dalis bagiama tautos 
himnu ir visiems susirinkus jau 
kitame kambaryje, gaivinantis 
kava ar arbata, nuoširdžiai da
linantis jspūdžiais ir mintimis. 
Juk retai tenka susitikti taip 
gana plačiai išsiskirsčiusius 
Ramiojo vandenyno pakrantė
se. Dar labjau visus suartino 
padainuotos kelios patrijotinės 
dainos prie bendro stalo. Viso 
dalyvių su suaugusiais ir vai
kais susirinko apie 70 asmenų 
— daugiau kaip praeitais me
tais.

Tuo pačiu laiku pradėtas ir 
šių metų Tautos Fondo aukų 
rinkimas. Nežiūrint, kad šiuo 
laiku ir bedarbių skaičius ne
mažas, vienu vakaru surinkta 
1. F. 105 doleriai. (Čia žinoma 
neįeina surinkti pinigai minė
jimo išlaidomas padengti). Rei 
kia tikėtis, kad ir kiti lietuviai 
šiuo metu esą tolimesnėse dar 
bovietėse neapsileis ir 
reigą atliks.

Mūsų kolonijoje 
„Vancouveriečio ir 
spaudos biuras pradėjo jieško- 
ti „deimančiukų“ po miesto 
raistus, neatskirdamas rimto 
juoko nuo žmonių užgaudinėji- 
mo. Net du kartu iš eilės bu
vo įžūliai pasijuokta iš vieno 
tautiečio taip pat jauno emi
granto A. V., turėjusio auto ne 
laimę ir nemaža nuostolių. Ten 
ka rimtai pagalvoti, ar tai pri
sideda prie solidarumo ugdy
mo ar skaldymo?

Irgivancouverietis.

WINNIPEGIEČIAMS.
įvyks 12 vai. 30 min., kuris bū
tų laikomas teisėtu nežiūrint 
susirinkusiųjų skaičiaus. 
Esant Lietuvių Klubo patal
poms tuo laiku užimtoms, su
sirinkimas įvyks YMCA pa
talpose.

KLB Apyl. Valdybą.

tei — Reddy ir poniai Jeanne 
Anthony Kuprevičiūtei.

Vienu žodžiu, visiems taria
me gilios padėkos ir pagarbos 
žodį, nes sukaktuvių vakaras 
paliko mūsų širdyse neišdildo
mai brangių ir gražių jūsų vi
sų didelio draugiškumo atsi
minimų. Mes niekados nesi
tikėjome tokio gražaus atšilau 
kymo, ir tokių brangių dova
nų bei širdingų sveikinimui 
Ačiū!

Juozas ir Ona Kuprevičiai, 
ir duktė Genovaitė.

APYSKAITA IR PADĖKOS.
Iš rengtos Valstybinės šven

tės Vasario 16 dienos Harm: o 
ne, įvykusios 1952 m. vasara 
mėn. 17 d. Westdale salėje. 
Aukų surinkta atskirais aukų 
lapais ...........................$ 377,90
už programas.............................

PADĖKOS
VIEŠA PADĖKA P. TEISI 

NINKUI JUŠKAIČIUI.
Už greitą dokumentų sutvar

Vasariu 16 d. minėjimą vie- čiausios šeimininkės; Povilo-
Morkūnie- 

nė, A. Šimanskienė ir L. Ši
manskienė. _

— Šv. Kazimieras, Lietuvos ikymą išvykimui iš Kanados į 
Globėjas bus minimas Sister of JAV pastoviam apsigyvenimui, 
Service patalpose, kovo 2 die- teisininkui p. Jonui Juškaičiui 
ną, 7 vai. vakaro.

Bitinas.
CALGARY MINĖJO VASA-’ 

RIO 16.
Vakarų Kanados lietuviai 

minėjo vasario 16. Cąlgary su
sirinko gražus būrelis ir iš 
apylinkių lietuvių ir lietuvai
čių, viso buvo apie 130.

T. Andersonas atidarė susi
rinkimą, o A. Nevada pakvies
tas pasakė gražią ir reikšmingą 
apie Lietuvą kalbą.

Toliau sekė pobūvis. Liko 
gryno pelno, kuris buvo paau
kotas Calgaryje našlaičių vai
kų prieglaudai ir $ 20,00 pa
siųsta Tautos Fondui.

Ten buvęs.

tos lietuviai atšventė Šv. Bri- nienė, Noreikienė, 
gitos parapijoj.

Rytmetį 10 vai. vietos kuni
go kanadiečio atlaikytos pa
maldos žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę intencija. Pritaikintą 
pamokslą apie Lietuvą, jos gar 
Dingą praeitį, dabartines jos 
kančias ir pasklydusius po pla
tųjį pasaulį vaikus, pasakė tos 
parapijos klebonas kun. Cor- 
kery. Šia proga palinkėjo vi
siems lietuviams geriausios sėk 
mes ir sugrįžimo.

Džiugu konstatuoti, kad tą 
dieną nors erdvioje, bet didžiai 
perpildytoje žmonėmis bažny
čioje Lietuvos vardas dauge
liui vietos kanadiečių bus ilgai 
atmintinas, nors kitam gal ir 
pirmą kart girdėtas.

Visiems buvo maloni staig
mena, kai p. Žilinskienė gražiu 
lyriniu sopranu pagiedojo dvi 
giesmes.

Po to, buvo paskviestas padek 
tęsiamas po bažnyčia esančioje 
Parapijos salėje, kur visų lau
kė paruoštos vaišės. Buvo ir 
svečių; kurie sveikino žodžiu; 
latvių atstovas sveikino lietu- 
iviškai. Minėjimą sklandžiai 
pravedė Matas Šimanskis. Jaut 
nu minčių kupiną, gerai pritai
kintą šiai progai paskaitą lai
mė p. Paplauskienė.

Po to, buvo pakviesta padek 
lamuoti svečias iš Jungtinių 
Valstybių p. Šimanskytė. Po 
io sol. p. Žilinskienė pradžiugi
no dalyvius, 
„Kur bakūžė 
„Oi, greičiau, 
rėtųsi dažniau 
dainuojant per ruošiamus pa
rengimus. Menines programos 
pabaigai buvo atliktas p. Paške 
vičienės paruoštas montažas: 
tai svarbesniųjų istorinių fak
tų nuo prieaušrio laikų iki šių 
dienų pynė, atausta geriausių 
mūsų poetų eilėraščiais. Mon
tažą atliekant dalyvavo: G. jo 
nušienė, B. Ragauskaitė, J. 
Mykolaitis ir I. Šimanskis. Su 
paskutiniais montažo žodžiais 
visi dalyviai sutartinai sugiedo
jo Tautos himną ir pabaigai bu
vo „O, Canada!*.

Vaišes paruošė mūsų darbš

padainuodama jų kilo.
samanota“ ir 

greičiau“. No-
girdėti solistę

iš Toronto reiškiu viešą, gilią 
padėką.

Marguerita J. Bartkus.
Norime viešai pareikšti savo 

labai gilią ir nuoširdžią padė
ką visiems mūsų 20 V>et»J vedy 
bintų sukaktuvių minėjimo da
lyviams, o ypatingai to netikė 
to minėjimo suruošė jams: Jo
nui ir Marijai L*iknickams, Ka
ziui ir Kastulei Jasučiams, An
tanui ir Sofijai Vilimams; taip 
pat, jų maloniems talkinin- 
Kams: p. p. Speičiams, p. p. 
Kriaučialiūnams, p-lei Kriau- 
cialiūnaitei, p. Jaseckienei, p-lei 
Birutei Jaseckaitei, pp. Grei- 
bams, p. E. Barauskienei, ir p. 
Kiaušui.

Tariame didelį ačiū kun. A. 
Vilkaičiui už sukalbėjimą įžan 
ginės maldos, o p. Birutei Ža- 
ganavičiūtei-Meilutienei už va
dovavimą dainuojant „Ilgiausių 
Metų“. Reiškiame gilios pa
dėkos šiems kalbėtojams, ku
rie viešu žodžiu mus tą vakarą 
maloniai teikėsi pasveikinti: 
klebonams kun. J. Bobinui ir 
kun. J. Kubiliui, rengėjų var
du kalbėjusiam J. Leknickui, 
„NL“ red. J. Kardeliui, LOK d 
pirm. P. Juškevičienei, Tautos 
Fondo vedėjai M. Arlauskai
tei, šv. Onos dr-jos pirm. D. 
Girdauskienei, Vytauto klubo 
pirm. D. Norkeliūnui, „NL“ 
buvusiam red. P. Rudinskui, 
„NL" adm. G. Rukšėnui, KL 
Tarybos Montrealio sk. pirm. 
A. Navickui, V. Kiškiui, pp. J. miltono meninėms jėgoms. , 
Kilmoniams, sveikinusiems raš Lietuvių chorui ir jo dirigtn 
tu iš Kalifornijos, ir vakaro ve- tui p. Vyt. Dargiui, b) Tauti-

$ 11,98

Viso ... $ 389,88
Išlaidų už salę ir kt...................

.................................. $ 156„17,
LATVIŲ TEATRO PREMJE 

RA MONTREALYJE.
Vasario 16 d. Latvių Teat

ras Montrealy suvaidino pir
mą kartą jų mėgiamo ir žino
mo rašytojo Rudolfo Blauma- 
mo 5 veiksmų pjesę „Ugnyje“.

Veiksmas vyksta prieš pir
mąjį Didįjį kaeą, kai Latvijos 
dvarininkų dauguma buvo vo 
kiečiai. Atrodo, reikėtų laukti 
konfliktų tarp tokių dvarinin
kų ir pačių latvių. Tačiau, žiū
rovo nustebimui, ugnis ne tarp 

Dvarninko kambarinė 
(Irma Graudina) myli dvaro 
arklininką, kuris girtuokliauja. 
Per penkrs veiksmus ji, savo 
motinos kurstoma, svyruoja ar 
tekėti už jo, ar už turtingo ir 
padoraus kaimyno. Galų gale 
sis įtikina ją tikrai mylįs, ne
žiūrint to, kad jis savo žodžio 
nebegerti intrigantų draugų dėjui V. Širvydur. Ačiū ir mu nių šokių grupei^ ir jų vadovei 

zikantams p. Repšiui ir p. Pet p. G. Brechmanienei, c) Teat- 
rauskui už maršus ir grojimą 
šokiams.

Tautos Foidui lieka ................
...................................... $ 233,71

Ta proga Lietuvių Bendruo
menės Apylinkes Valdyba dė 
koja:

1) Prof. J. Kaminskui — 
VLIKo nariui, Tautos Fondo 
Valdytojui ir Nepriklausomy
bės aktosignatarui už tartą mū 
sų šventėje pritaikytą žodį.

2) Prof. Dr. A. Paplauskui- 
-Ramūnui atvykusiam specia
liai iš Ottawos už skaitytą pas
kaitą,

3) Estų, Latvių ir Ukraine 
čių atstovams už dalyvavimu 
ir sveikinimus,

4) Montažo „Vasario 16 
Diena“ dalyviams visoms II.:.

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

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

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

1

[11 sv. šokolado
^2 sv. cukraus_________
Siunt. Nr. 19 — $ 9.95
4 sv. rūk. lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo

TO) r, ■

VICTORIA.

OYERSC0.
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AJMD 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

-> AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

1»U

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

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

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A Majauskas.

Pilnas draudimas.

50Siunt. Nr. 24—$ 11.! 
5 sv. rūkytų lašinių 
3 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino
1 sv. deg.kavos
2 sv. kakavos 
2 sv. šokolado 
2 sv. marmelado 
2 sv. sūrio 40% rieb.
Siuntinys Nr. 25
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25 
C. 15 sv. k. tauk. $ 8.00

dėka, neišlaiko. Ir taip nugali 
meilės ugnis.

Veikalą režisavo ir svarbiau 
šią vaidmenį atliko žinoma lat 
virt aktorė Irma Graudina-Klin 
klava. Jos uždavinys buvo la
bai sunkus, nes be poros žmo
nių iš 12-os aktorių, kiti buvo 
arba mėgėjai, arba iš viso pir
mą kartą scenoje pasirodan
tys žmonės. Be to, maža sce
na gerokai sunkino darbą. Ta 
čiau jautėsi didelis nuoširdu
mas iš visų aktorių, ir rezulta 
tai, kiek tos visos sąlygos lei
do, buvo geri.

Jeigu imti procentualiai, ■— 
tai su gėda mes turėtumėm nu 

i leisti akis. Nes mūsų spektak 
iiai vyksta daug erdvesnėse pa 
talpose, mūsų dekoratyvinis 
spektaklių apipavidalinimas 
yra vaizdingesnis ir tikrai me 
mškas; mes statom didelio 
masto dramą, ir linksmų nuti
kimų, mes turim stipresnę pro 
fesionalų aktorių sudėtį. Tik 
neturime tiek meilės teatrui, 
išskyrus tikrai neperdidelį skai 

i čių nualatinių, nuoširdžių me- 
I no ir kultūros mylėtojų, pla- 
- čioje lietuvių visuomenėje. ..

Buvome giliai sujaudinti ne
tikėtu atvykimu i minėjimą mū 
su giminaičių iš Boston, Mass: 
Maurice ir Stellai Kuprevičai-

PAJHEŠKJIMAI

lalų grupei „Aukuras“ ir jo 
vadovei faktinam montažo re- 
žįsoriui p. E. Kudabienei-Dau- 
guvietytei, d) Vyrų kvartetui 
ir jo vadovui p. Ant. Dageliui.

5) Orkestrui „Aidas“ jo va
dovui p. St. Jokūbaičiui už gro 
jimą,

6) dailininkui p. St. Dra- 
mantui už piešimą plakatų ir 
montažo dekoratyvinių ženklų,

7) aukų rinkėjams, tvarkda
riams ir vėliavos sargyboms,

8) Hamiltono Lietuvių vi
suomenei už gtusų ir punktu
alų atėjimą, duosnų aukojimą 
ir gražų drausmingą dalyvavi
mą programos metu.

Atskira padėka priklauso Ha

— Šerkšnys Antanas, gyve
nantis Venezueloje, La Victo
ria, Ėst., Arogua, „Reio.jeria 
Europea“, jieško Šerkšnio Va- 
cio-Vinco, Dutiavičiaus Kazio, 
Zubicko Vytauto ir kitų pažįs
tamų susirašinėjimo tikslu.

— Jieškomas Adomas Maci
jauskas, kilęs nuo Suvalkų Kai- miltono Lietuvių R. K. parapi- 
varijos, gyvenęs Anglijoje, jos klebonui kun. Dr. J. Tada- 
emigravęs į Kanadą apie 1900 rauskui už iškilmingįi ir specia 
metus ir gyvenęs Montrealy. iių tai dienai pamaldų suorga- 
P. Adomas Macijauskas prašo- nizavimą Vengrų R. K. bažny- 
mas atsiliepti į „Nepriklauso- čioj ir jų prav,ėdimą, taip pat 
mos Lietuvos” redakciją, kuri 
jam suteiks apie pajieškojimą 
daugiau žinių. Galima atsi
liepti telefonu: HE 7920.

ir už šios mūsų brangios šven
tės garsinimą ir skelbimą.
Hamiltono Lietuvių Bendruo

menės Apylinkės Valdyba.

M O N I R E A L 1 į Allard Tr.1135

CAPITOL FURNITURE CO., 
391 St. Catharine St. W. Montreat

Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų finnų radio aparatų 
ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys.

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

tuviškai ir yra krautuvėje kasdien.
TEL. LA 8621.

AMERIKOJE „NEPRIKLAU SOMĄ LIETUVĄ” 
GALIMA GAUTI:

J. Sodaitia, „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.
VI. Pauža, 9124 Quincy, Detroit 4, Mich.

i

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO

Alberto Norkeliūnol
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

ui $0.0/ $1.000.00
i .01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1-000. 

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

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

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

TeL: WAInut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel

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.

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.



8 PSL.
ŠĮ^KMADTENĮ, KOVOT

DIENĄ, 4 VALANDĄ PO 

PIETŲ, PUNKTUALIAI,. 

1200 BLEURY.GESŪ HALL, 

PASKUTINĮ KARTĄ LIE

TUVIŲ DRAMOS TEATRO

MONTREALY STATOMAS 

ANTANO RŪKO LINKS

MAS NUTIKIMAS

BUBULIS
IR

Miūiū
ĮĖJIMAS 1 DOLERIS, VAI

KAMS IR MOKSLEIVIAMS 
50 CENTŲ. BILIETAI GAU 

NAMI ĮEINANT Į SPEK

TAKLĮ, SALĖS KASOJE.

NEPRikLAČrSOhiA. LIETUVA Ą 23A

KAS JIE??? — GALĖSITE ATSPĖTI ATSILANKĘ „BUBULIO IR DUNDULIO“ SPEKTAKLYJE.

p

BUS LIETUVIŠKAS RADIJO PUSVALANDIS
CKAC radijo stoties, banga gusiųjų. Kursus gali lankyti 

730, kovo 2 d., 5—5,30 vai. po 
pietų bus Lietuvos nepriklau
somybei paminėti radijo pus
valandis, kurio metu kalbės p. 
Gautahier, kun. J. Kubilius, 
inž. Stankevičius. Meninėje 
daly dalyvaują op. sol. E. Kar 
delienė ir Montrealio lietuvių 
choras, vadovaujamas muz. St. 
Gailevičiaus. Šį pusvalandį pa 
skyrė prof. Bourgois; visą 
transliaciją lydės p. I. Kemežy 
les Lukoševičienės pranešimai.

„BUBULIS IR DUNDULIS“ 
šj sekmadienį, 4 vai. po pietų 
statomas apsKutinį Kartą. Vai
dinimas pradedamas punktua
liai, nes vakare toje pačioje sa 
leje bus kitas vaidinimas ir to
dėl salė reiks punktualiai at
laisvinti. Įėjimas suaugusiems
i dol., vaikams ir moKiniams 
t>0 centų. Bilietai gaunami įei
nant vietoje. Tai paskutinė 
proga pamatyti šį linksmą nu
tikimą.

KLB-LOKo POSĖDIS 
šaukiamas ateinantį penktadie 
nį, kovo 7 dieną, 8 vai. vak. 
„NL“ redakcijoje. 
Kad jau bus susiųsti iš apygar 
dų rinkikų sąrašai. Prašome į 
posėdį atvykti punktualiai.

Prezidiumas.
PIRMASIS SĄRAŠAS.
Išleidžiant „NL“ i 

KLB-LOKas yra gavęs Sudbu 
rio lietuvių kandidatų į KLB 
Krašto Tarybą sąrašą iš 2-jų 
asmenų.
UŽPIRKTA AV BAŽNYČIAI 

ŽEMĖ
AV parapijos klebonas kun. 

J. Kubilius pranešė, kad jau 
yra užpirkta iš Montrealio 
miesto savivaldybės bažnyčiai 
statyti žemė, kuri yra prie Jo- vių kampe esančioje laidotuvių
ii Coeur tilto, Drake ir De Sa- koplyčioje, o iš ten per Šv. K. 
ve gatvių kampe. Klebonas oažnyčią vasario 26 d. išlydėta 
kvietė parapijiečius pasiruošti į Montrealio kapus, 
bažnyčios statybai aukoms, nes 
bažnyčios statymas numato
mas tuojau.

ATVYKO Iš VOKIETIJOS
Šiomis dienomis iš Vokieti

jos atvyko p. Puodžiūnienė, 
kurios vyras yra atvykęs į 
Montrealį jau anksčiau.

KALBŲ KURSAI
Anglų ir prancūzų kalbų kur 

sai Willibrord ir Verdun gat
vių kampe esančioje mokyklo
je tęsiami toliau pirmadieniais 
ir ketvirtadieniais 8 vai. vaka
ro, kaip ir anksčiau kad buvo. 
Veikia anglų kalbos dvi gru- vykę į New Yorką, kame vie
pęs — pradedančiųjų ir pažen- sėjo apie 2 savaites.

visi, kas tiktai nori. Kursai ne
mokami. Nemokantieji arba 
silpnai mokantieji, suminėtas 
Kalbas patariami kursus lan
kyti.

MOKINIŲ KONCERTAS
Op. sol. E. Kardelienės mo

kinių koncertas paskirtas ba
landžio 27 d., sekmadienį, 4 v. 
po pietų, Pine Avė mokyklos 
salėje, kurioje buvo daromi lie 
tuvių minėjimai ir koncertai.
TEISININKAS P. JONAS 

ŽMUIDZINAS,
kaip tėko patini, jau dirba sa
vo specialybės darbą, kaip tei
sininkas, advokatas ir duoda 
visokius teisinius patarimus bei 
užpildo income tax blankus. 
Kreiptis galima telefonu: PL 
6580, Drummond St. 3420 nr.

DĖL VASARIO 16 D. MINĖ
JIMO NESKLANDUMŲ 

praėjusiame Montrealio Apy
linkės LOKo posėdy kilo kri
ze, dėl ko jis nutarė persitvar
kyti. Sekančiame posėdy, ko
vo 9 d., bus renkams naujas 
prezidiumas.

FOTO NUOTRAUKOS
Per neapsižiūrėjimą nepažy

mėta prie pp. Kuprevičių su- 
Kaktuvinių iškilmių nuotrau
kos, kad tai yra p. Juknevi
čiaus. Taipgi ir praėjusiame 

numeri» „NL“ nr. šeštadieninės Mont
realio lietuvių mokyklos nuo
traukos taip pat yra mūsų fo
tografo p. Juknevičiaus, gyve
nančio 6955 Mazarin St., Vil
le Emard, telef.: HE 7877.

MIRĖ SENA LIETUVĖ
Vasario 23 dieną Verdune 

mirė sena lietuve Magdalena 
Motuzienė, kuri buvo pašarvo 
ta Wellington ir Woodland g-

Tikimasi,

SERGA TAUTIEČIAI
Sergančių yra gana daug. 
Tebeserga p. Bakanavičienė, 
nors jau taisosi, bet dirbti 

Po operacijų tai
ir 
dar negali;
sosi p. Simelaitienė, bet dar ne
dirba.

Sirgo jaknų liga p. M. Čepo 
nienė, bet pasveiko. Viktorijos 
ligoninėje gydosi p. A. Pože^ 
nenė. P. S. Mozuraičiui pa
daryta didelė operacija Gene 
ral ligoninėje.

LANKĖSI AMERIKOJE
Verduniečiai pp. Likai buvo nu

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

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

Ussss:

GRAŽIOS VEDYBINĖS 
SUKAKTUVĖS

Praėjusį šeštadienį, vasario 
23 d., Church Ave., Prancūzų 
salėje įvyko gausus dalyviais priėmė rezoliuciją, kurioje pa- 
pp. Petronėlės ir Stasio Matu
sevičių 30 metų vedybinio gy
venimo sukaktuvių minėjimas, 
kuris buvo suruoštas p. Gri
gaitienės, p. Matusevičiūtės ir 
p. J. Matusevičiaus iniciatyva 
ir daugiausia pp. Anelės ir Ig
no Salalų su dukromis Elenu- 
te ir Onute paruošimu; taip 
gi prisdėjo p. Budreikienė. Iš
kilmėje dalyvavo apie 80 asme 
nų, kurių tarpe iš Amerikos 
Bndgeporto sesuo p. Bindorai 
cienė su dukra. Sukaktuviniu 
kai pp. Matusevičiai susilaukė 
daug sveikinimų ir daug gražių 
dovanų. Iškilme truko iki vė 
iai po vidunakčio.

Girdėti apie vedybines su- 
Kaktuves pp. Nargelių, Šmitų, 
uet plačiau nepasisekė sužinoti.

ŠOKĖJA BIRUTĖ
VAITKŪNAITĖ 

paruošė libretto moderniškam 
oaletui, pasinaudodama viena 
humoristine lietuvių liaudies pa 
saka. Greitu laiku ji numato 
vykti į Čikagą tartis su vienu 
is lietuvių kompozitorių dėl 
muzikos šiam veikalui.

LAS KAUKIŲ BALIUS
Vasario 23 d. kaukėms 

skirtą pirmą premiją laimėjo 
p; Vizgirdaitė, vaizdavusi pa
vasarį, 2-rą p. Pilypaitis su p. 
Remeika, vaizdavę 2 koubo- 
jus ir 3-čią p. Valiulytė, vaiz- 
uavusi rytietę.

MŪS' Ų į) $ P O RTASY
PR. GVILDYS PAKARTOTI NAI TORONTO MEISTERIS

Vasario mėn. pradžioje įvy
kusiame Toronto ir distrikto 
stalo teniso turnyre „Vyties“ 
atstovas Pr. Gvildys sunkiai 
apgynė miesto meisterio titu
lą. Pusfinalyje nugalėjęs ga
bų rusų žaidėją M. Trofymo- 
vych 16—21, 21—17, 21—12, 
17—21 ir 21—16, baigmėje 
priešininku gavo naujų britų 
imigrantą iš Anglijos Wilf 
Wickens. Mūsiškis lengvai pa 
ėmęs pirmą setą, sekančiuose 
dviejuose turėjo nusileisti at
kakliai ant stalo stumdančiam 
sviedinėlį žaidėjui. Po remy- 
zinės padėties dviems taškais 
savo naudai nulėmęs ketvirtą 
setą, lemiamąjame susitikime, 
tik į pačią pabaigą perėmęs 
vedimą, Pr. Gvildys sėkmingai 
prisiartino prie ribos.

Kitas vytiečių dalyvis O. 
Rautinš buvo išeliminuotas vy 

’ rų vieneto kvartfinalyje.
Moterų grupėj šiemet stip

riau pasireiškė latvių sporti
ninkės, iš kurių Velta Adminis 

j moterų vienete prikopė iki pu- 
siaufinalio, o moterų dvejete ir 
mišrioj poroj po atkaklios ko
vos turėjo nusileisti tik pačioj 
baigmėj.
VYTIEČIAI NUGALI WEST 

YORK 69:42
Vasario mėn. 10 d. vytiečiai 

toliau išlaikė savo spaudimą už 
sitikrinti baigminį play-off, įtijimo nejaučiama.

PASISAKĖ PRIEŠ NAUJĄ 
IMIGRACIJĄ

Montreal Labor Council dar
do sąjunga savo susirnkime

sisakoma, kad nauja imifraci- 
ja leistina tik tuo atveju, jei 
naujai atvykusioms žmonėms 
bus parūpintas darbas ir butai.
LIETUVIŲ AKADEMINIS 

SAMBŪRIS
numato suruošti didelį koncer 
tą-vakarą, balandžio mėn. 27 
d. Valdyba.
DARBININKAI PRIEŠ BLO 

GĄ MONTREALIO 
SUSISIEKIMĄ

Nors atsilankantieji ameri
kiečiai teigia, kad Montrealio 
susisiekimas esąs toks pat, kaip 
Amerikos didmiesčiuose, bet 
visi, kam tenka pavažinėti po 
Montrealį, gerai žino, kad čia 
susisiekimas yra prastas. Ypač 
jis blogas tuo metu, kai žmo
nių masė vyksta į darbą, ry
tais, ir iš darbo, vakarais. To
dėl Darbininkų Montreal La
bor Council ogamzacija priėmė 
nutarimą, nukreiptą prieš tokį 
susisiekimą, kuris reikalauja
ma pagerinti.

Konstatuojama, kad Mont- 
realiui būtinai yra reikalingi 
požeminiai greito susisiekimo 
traukiniai. Jie, tiesa, projek
tuojami, bet labai lėtai. Skai
čiuojama, kad jų statyba už
truks apie 15 metų, o per tą 
laiką miesto gyventojų kiekis 
jau būsiąs apie 3 imliomis.

VASARIO 16 MINĖJIMAS TORONTE
šiemet buvo ypač turtingas ir 
gražus. Nepaprastą momentą 
sudarė Vasraio 16 akto signa
taro prof. J. Kaminsko atsiląn 
kymas ir jo tartas žodis. Taip 
gi vertingai pasisakė gen. kons. 
V. Gylys. Priėmus rezoliuci
ją, nukreiptą į Kanados vyriau 
sybę, buvo koncertas, kuriame 
gražiai pasireiškė kun. Pacevi- 
čiaus vedamas choras, solistai 
p. Radzevičiūtė, p. Marijošius, 
akt. D. Kubertavičiūtė, p. Poš 
kos vedami skautų atlikti tau
tiniai šokiai. Minėjime daly
vavo apie 1500 asmenų; aukų 
surinkta apie 800 dol.

TORONTO LIETUVIŲ 
NAMŲ

šėrų galima įsigyti per savo or 
ganizacijas ar punktuose (pas mokėti po vieną dol. mokesčio 
lietuvius prekybininkus). Vie
no šėro kaina 25 dol., kurį ga
lima išmokėti ilgais terminais.
O kurie jau pasirašė pasižadėji 
mo lapus Šerams pirkti, tie gali 
jmokėti eilines ratas TLNF 
valdybos atstovui, budinčiam 
kiekvieną šeštadienį „Tulpės“ jai turės mokėti penkis dol. 
svetainėje, 994 Dundas N., pas 
J. Jurkšaiti rūbų krautuvėje 
921 Dundas W. ir pas J. Ber- 
žinską 1212 Dundas W. dova
nų krautuvėje. Galima įmokė 
ti ir į TLN Fondo banko ein.
t —_______

kinama pasekme nugalėdami 
kanadiečių West York. Iš lie
tuvių daugiausia taškų pelnė 
M. Duliūnas 19 ir M. Ignata
vičius 16,

Tuo tarpu kaimynams es
tams nesiseka apsidžiaugti 
nors vienu laimėjimu ir tenka 
pastoviai laikytis paskutinėj 
vietoj. Šiuo kartu jų bandy
mas nepavyko prieš antros vie 
tos kandidatą MUN, kuris at
siekė 73:58 pergalę. Žaidimo 
metu išsivystė įdomi taškų me 
džiojimo dvikova tarp geriau
sių abiejų komandų žaidėjų: es 
tas Heino Kivisied su surink
tais 31 taškais paliko už savęs 
Eddie Bigouski 29 taškų savi
ninką.

Seneliai miršta, miršta ir 
lietuvybė.

Nebėra tos dienos, kuri ne
pareikalautų gyvybių, daugiau 
šia iš senesniosios kartos tau
tiečių. Seneliai vis miršta ir 
sartu su jais ir lietuvybė Ame 
rikoje, nes jaunesnioji karta, 
gimusi Amerikoje, daugumoje 
silpnai kalba ar visai nekalba 
lietuviškai, nedalyvauja lietu
vių organizacijose ir neremia 
lietuviškojo judėjimo, 
apgailėtinas reiškinys, tačiau 
kas kaltas? Vokiečių ir lenkų 
bendruomenėse tokio nutautė-

Labai

s-tą: Bank of Montreal, 568 
College Str., account 3309 var
du Lithuanian House a fund 
of Toronto.

LANKYSIS LIETUVOS 
OPEROS SOLISTAI.

Kovo 22 d. Eatono auditori
joje bus didelis Lietuvos ope
ros prisiminimų koncertas, da 
iyvaujant Al. Kalvaitytei, Bič- 
kienei, Baranauskui ir Naura- 
giui. Rengia LAS. J-tis.

PAKELTAS MOKESTIS
Toronte vyksta vakariniai 

kursai, kuriuose naujieji kana
diečiai mokomi angly kalbos 
ir Kanados pilietybės dalykų. 
Kursantų tarpe randame tam 
tikrą skaičių ir mūsų tautiečių. 
Iki šiol lankytojai turėdavo su

už mokslą vieniems mokslo me 
tams. Išlaidų skirtumą pa
dengdavo Toronto miesto sa- 
viavldybės ir Ontario provinci 
jos valdžios iždas. Dabar nu
tarta mokestį pakelti. Nuo š. 
m. rugsėjo mėnesio lankyto-

J. J. J.

„Nepriklausomą Lietuvą'1 
skaitysi —-

Visą pasaulį aiškiai matysi.

JUOKTIS YRA SVEIKA !
Todėl visi atsilankykite į linksmą L. Fuldos keturių 

veiksmų Komediją

MOKYKLOS DRAUGAI,
kurią suvaidins Hamiltono L. D. M. T. „AUKURAS“ 
kovo mėn. 8 d. TORONTE, 400 Bathurst St. (Ukrai
niečių sporto salėje). Pradžia 19,30 vai.

„AUKURAS“.
■~1

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės perlei- ) 

dimo Ir kitose transakcijose. — Imigracijos (darbo, bu- 1 
to garantijos), pilietybės, paskolų parūpinimo, civilinės į 
metrikacijos ir kiti reikalai. — Atstovavimas įstaigose.
— Dokumentų patvirtinti vertimai, nuorašai ir foto
kopijos. — Visokeriopos informacijos. — Lietuvių in
teresus gina prityrę specialistai, studijavę Amerikos ir 
Europos universitetuose.
UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

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

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 informacijas namų, 
biznių pirkimo - pardavimo'reikalu; sudarome kont
raktus; parūpiname pigesnes paskolas, ir atliekame 

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

1292 King str. E Hamilton, Ont. 
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