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SAVAITINĖ PASAULINIU 

ĮVYKIŲ APŽVALGA
Praėjusi savaitė buvo klasiš

kas tęsinys vadinamojo šaltojo 
karo tarp Vakaru ir Sovietų, t. 
y. — tikras žmonijos kankini- 
masis už tas nesąmones, kurios 
uuvo padarytos Antrojo Pasau
linio karo metu ir kurios taip 
išaugino sovietams ragus, kad 
uabar jais jie bado visą pasauli.

Ši šaltojo karo kankynių nuo 
bodurną paįvairino.

DVI SOVIETIŠKOS 
SENSACIJOS.

Viena jų: Rusija pasiūlė de- 
lybas dėl Austrijos ir Vokieti
jos taikos sutarčių, ir, kas sen 
sacinga, — sutiko su Vokieti
jos atsiginklavimu. Iš to gali
ma daryti išvadą, kad Rusijai 
reikalingas rytinės Vokietijos 
apginklavimas ne tiktai pri
dengtas liaudies policijos var
du, kaip ligšiol, bet ir oficialus. 
Rusija nori jau atvirai stiprin
tis rytinėje Vokietijoje, nes ji 
gerai žino, kad joks rytinės Vo 
kietijos sujungimas su vakari
ne nebus padarytas. Reikia skai 
tytis su faktu, kad Vokietija Ii 
gi didžiųjų ateities įvykių jau 
pasiliks padalyta į dvi dalis.

Antra sensacija: Sovietams 
apkaltinus JTO bakterinio ka
ro Korėjoje pradėjimu ir JTO 
tą griežtai paneigus, o ypač ■— 
pasiūlius kaltinimą ištirti, — 
Peipingas paneigė tuos komu
nistų sugalvotus ir Kremliaus 
platinamus gandus, kad jokios 
epidemijos Mandžiūrijoje nė
ra. Taigi ir šis piktas blefas 
komunistams nepasisekė. Keis 
čiausia, kad šio blefo fabrikavi 
me Maskva su Peipingu. . . ne
susitarė.

TUŠČIOS JTO PASTANGOS
Kaip žinoma, JTO pilnatis 

Paryžiuje sudarė komisiją, kuri 
ištirtų galimybes visoje Vokie
tijoje padaryti laisvus rinki
mus. Rusija tam pasipriešino 
ir ryt. Vokietijos komunistai at 
sisakė komisiją Įsileisti. Tiesa, 
komisija ligšiol posėdžiauja, 
bet tas jos darbas yra tuščias, 
nes komunistai nedalyvauja ir 
tikrai laisvų rinkimų neleis.

MASKVA PRIEŠ PARYŽIŲ
Kai buvo paskelbta, kad Pa 

ryžiuje šaukiama Europos že
mės ūkio apvienijimo (pana
šiai Į anglies ir plieno pramo
nės apvienijimą) konferencija, 
Maskva paskelbė šaukianti eko 
nominę konferenciją, kurios 
tikslas esąs praplėsti prekių 
apyvartą. Žinoma, tai yra nau
jas Maskvos triukas, kuriuo ji 
bandys praskaidrinti jos užterš 
tą atmosferą.

KORĖJOJE BE PAŽANGOS.
Juo ilgiau deramsai dėl pa

liaubų, juo daugiau atsiranda 
kliuvinių susitarti. Ir nėra vil
ties, kad kaip nors galima bū
rų susitarti.

SUDAROMA SKANDINAVI 
JOS TARYBA

Sena Skandinavijos kraštų 
svajonė. Ji dabar bandoma re
alizuoti. Švedijos, Norvegijos, 
Danijos ir Islandijos mniiste- 
riai nutarė sudaryti Skandina
vijos valstybių tarybą. Tai tu
rės pereiti dar per tų valstybių 
parlamentus.

Svarbus įvykis yra, kad

PARYŽIUJE SUSIRINKO 
EUROPOS TARYBA.

Dalyvauja ir V. Vok. prem
jeras Adenaueris. Prieš tai 
Londone tarėsi Prancūzijos ir 
Anglijos užs. reik, ministerial. 
Jų pasitarimai daugiausia su
kosi apie pasipriešinimą agre
sijai.

„PIRMASIS ILIUSTRUOTAS PRANEŠIMAS APIE LIE TUVOS PARTIZANUS“.
įrodymų apie krašte vykdomą 
terorą. Po eklių savaičių Lais
vosios Lietuvos Respublikos 
pasiuntinybė Vašingtone įtei
kė JT gen. sekret. Trygve Lie 
memorandumą su prie jo pri
dėtais preciz. duomenimis ąpie 
Lietuvą ir visą Pabąltįjį nu
siaubusias 6 išvežimų bangas. 
Tuo tarpu partizanai Butautas, 
Feliksas ir Krūmas prie Romin 
tos paguldė galvas už savo ša-

lies laisvę. . . — baigia repor
tažą P. Turakas. Reportažas 
pailiustruotas ryšininkų nuo
trauka žygio metu, partizanų 
karininkų ir puskarininkių mo
kyklos, „miško brolių“ nuo
traukomis, prie nukankinto 
gyd. Gudonio lavono verkian
čia jo žmona, Kaune veikusia 
„mirties cele“, jžiūgiųojančiais 
į Kauną raudonarmiečiais, žygi 
ninkais, keliaujančiais lenkų
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partizanų rogėmis per lenkų 
žemę, laisvės kovotoju valant 
partizanams kaimą. Tas foto 
leportažas sukėlė gyvą susido 
mėjimą ne tik tarp lietuivių, 
bet ir tarp vokiečių. Atvaizde 
— puskarininkių partizanų mo 
kykla Lietuvos miškuose. At
vaizdas paimtas iš šia minimojo 
„Schvvabische Iliustrierte“ žur 
naio.

iš-

„Schwabische Iliustrierte“ 
vasario 9 d. leidiny paskelbė, 
Kad jis yra pirmasis žurnalas, 
Kuriam teko garbė duoti ilius
tracijomis pavaizduotą prane
šimą pasauliui apie partizanų 
veikimą Lietuvoje. Jame smul
kiai aprašoma, kaip į Vakarus 
per didžiausias kliūtis prasimu
šė partizanų ryšininkai, atnešę 
Šv. Tėvui Lietuvos tikinčiųjų 
laišką ir naujausių akivaizdžių 
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REIKŠMINGAS ĮVYKIS.
Prancūzijos parlamentas pa

tvirtino min. pirm. Pinay finan 
sinio sutvarkymo planus. Tas 
įdomu, kad dalis de Gaule ats
tovų nepaklausė savo vado ir 
balsavo už planus. Tuo būdu 
Pinay kabinetas gavo pasitikė
jimą.

LIETUVIAMS ĮDOMI 
SENSACIJA.

Kaip žinoma, Amerikoje
kelta Katyno byla. Dabar da
lomas liudininkų apklausinėji
mas. Atsiranda daug žmonių, 
kurie tiesiogiai lenkų karinin
kų ir kareivių šaudymą Katyno 
miške žino. Šiomis dienomis 
tyrimų komisijai davė parody
mus Rusijos pulk-kas Vasili j 
jeršov, kuris, kaip pasirodo, 
1940 metais dalyvavo užėmime 
Lietuvos, Kaune vedė lietuvai
tę, 1944 m. perėjo per Lietuvą 
ir dabar pabėgęs su šeima į 
Ameriką. Jis daug įdomaus pa 
šakojo ne tiktai apie Katyną, 
bet ir apie Lietuvą.

Pulk. Jeršov parodė, kad 
jam du rusų valdžios pareigū
nai pasakojo, kad jie lenkų ka 
rininkus šaudė. O kai rusų ka
rininkų tarpe užėjo kalba, kad 
lenkai rusams priešinsis, tai tie 
žvalg. karininkai pasakė, kad 
rusai ir su visais lenkais taip 
pasielgsią, kaip su Katyne bu
vusiais lenkais. . .

Jeršovo teigimu, Maskva 
taip elgėsi ir užimdama Vokie 
tiją: buvę įsakyta naikinti vi
sus, kas tiktai kalba vokiškai.

Pulk. Jeršovas papasakojo, 
kaip jis gyveno Lietuvoje ir ma 
te, kaip rusai vykdė lietuvių iš 
vežimus, turto grobimą, moterų 
niekinimą ir tt. Jo žmona karo 
metu buvusi Leningrade, o po 
to jis šeimą persigabenęs į Vo
kietiją, iš kur jau pabėgęs į 
Ameriką.

— JAV įteikė Rumunijai no 
tą, kuri konstotuoja taikos su
tarties laužymą.

Iš visur ir apie viską
KAIP TVIRTINAMAS 
STALINO PYLIMAS.

Vokiečių „Echo der Woche“ 
Nr. 452 įsidėjo smulkų žemė
lapį, vaizduojantį kokie kari
niai vienetai sudaro Baltijoj 
stovintį Sovietų karo laivyną, 
nuris, prireikus, smogs pro Da 
niją į šiaurę ir į Vakarus. Pe- 
enemundėje tiesiog su įkarščiu 
statomos bazės V tipo raketi
niams sviediniams laidyti, nuo 
Wiesmaro iki Wustrovo 50 km 
ruožu iš pajūrio iškeldinti visi 
nedarbingi ir „nereikalingi“ gy 
ventojai, Rostocke, Greifswal 
de, Wolgaste, Stralsunde, Stet 
tine, Swinemundej ir Kolberge 
įtaisytos galingos pakrančių ba 
tėvijos ir rakiet. sviedinių lai 
dymo bazės. Nepaprastai 
įtvirtintas Karaliaučius, o įtvir 
tinimų žiedą MVD tęsia to
liau: Piluva 20 užtveriamųjų 
fortų sujungiama su Klaipėda, 
kurioj yra pagrindinis povand. 
laivų uostas, 
jos zonos vyr. 
ta Walgaste.
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PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

— Kaip ir anksčiau, taip ir 
šiemet komunistai prieš vasa
rio 16-ją okup. Lietuvoje sustip 
rino sekimą, tačiau, kaip ir se
niau, tiek Vilniuje, ypač Rasų 
kapinėse ir prie Gedimino pi
lies, tiek Kaune, Šiauliuose ir 
kitur buvo išmėtyta prieš oku 
pantus atsišaukimų, įspėjimų, 
primintos gyventojams Nepri
klausomybės metinės ir jos 
reikšmė. Šiemet taip pat kas 
galėdamas klausėsi radijo trans 
iiacijų per AB, iš Vatikano, Pa 
ryžiaus ir kitur, nors dėl to 
rizika dar daugiau padidėjo.

Soviet. Vokieti- 
būstinė ikurdin-

PABĖGĖLIAI

LIETUVIŲ DĖMESIUI
„Nepriklausomai Lietuvai“ 

reikalingi skelbimų ir prenume 
ratų rinkėjai bei platintojai.

Ir skelbimų rinkėjai ir laik
raščio platintojai reikalingi vi
sose vietose, kur tiktai gyvena 
lietuviai — Kanadoje, kitose 
Amerikos valstybėse, Austra
lijoje, Europoje ir tt.

Dėl sąlygų, o taip gi gauti 
informacijų, prašoma kreiptis į 
„Nepriklausomos Lietuvos“ ad 
minis traci ją, 7722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal, P. Q„ 
Canada.

PASKUTINĖS VL1KO 
NAUJIENOS

Oro keliu iš tremties.
Tenka patirti, kad VLIKo 

persitvarkymas pamaju eina 
pirmyn. Nenusimenama, kad 
rai bus įvykdyta.

Faktinė padėtis yra tokia, 
kad dabar penkios grupės sto
vi prieš vieną. Be to, kaip pa
tiriama, p. Sidzikausko lanky
mosi metu Štutgarte įvykę la
bai svarbių pasitarimų, kurie 
gerokai paveikę tą vieną gru
pę. Apie šituos pasitarimus 
tuo tarpu vengiama kalbėti, to 
dėl sunku patirti ką nors dau-

Tautoms. 1940 m. rugsėjo 13 
d. V. Vokietijoje buvo surašy
ti 1.234.443 iš Rytprūsių kilę 
žmonės. Vokiečių vyriausybė 
jau pateikė JT duomenis, kiek 
jos karo beleisvių dar tebėra 
Šov. Sąjungoj ir kiek žmonių 
žuvo ar pasigendama. Tokių 
negrįžusių yra dar apie 1,3 mil.

Kad nebūtri „išnešti už 
skliaustų“, Klaipėdos krašto 
vokietininkai visokiais būdais 
stengiasi įrodinėti, kad negali
ma palikti vokiečių už 1937 m. 
sienų“, kad Klaipėdos kraštas 
yra „organiškai suaugęs su vi
sa Vokietija“ etc. Vokiečiai 
reikalauja „grąžinti jufcs į jų 
senąją tėvynę Klaipėdos kraš
te“. Šiemet rugpjūčio 2 ir 3 
dd. Hamburge ruošiamas pats 
didžiausias iš buv. Vokietijoje 
Klaipėdos krašto vokiečių su
važiavimas. Daromi pasiruoši 
mai taip pat minėti Klaipėdos 
100 m. sukaktį, nes vokietinis 
Klaipėdos miestas jų, kaip kad 
jie skelbia, buvęs įkurtas 1252 
m. rugpjūčio 1 d. Kadangi to
ji diena išeina penktadienį, tad 
numatomosios iškilmės nukel
tos į šeštadienį ir sekmadienį. 
Be to, šiemet rugpjūčio 3. d. 
milionai visoj Vokietijoj esan
čių vokiečių pabėgėlių švęs 
„tėvynės dieną“. Hamburge 
ros iškilmės bus suplaktos su 
Klaipėdos 700 m. įkūrimo su
kaktimi. Hamburgo senatas 
Mejeriui pasižadėjo tuo reika
lu kiek galėdamas padėti. 
27 d. Hamburge. Vokiečiai tuo

Vokiečiai tuo būdu nori pa
neigti, kad prieš juos tame se
name lietuviškame pajūryje ne
buvę jokios Klaipėdos ir kad jis teigia, kad darbininkai Lie- 
tik jie esą tikrieji jos įkūrėjai. 
Paskiausiai net termino „Me-

VOKIEČIAI
RUOŠIA PROTESTĄ IR MI 
NĖS KLAIPĖDOS 700 M.

SUKAKTĮ.
Tiek vokiečių vyriausybė, 

liek visuomenė, o ypač patys 
pabėgėliai ir tremtiniai, atsidė
ję seka įvykius ir kur galėdami 
reaguoja. Vadin. Aktion Ost 
preussen norima suregistruoti 
visi Rytprūsių, taip pat Klai
pėdos krašto vokiečiai ar vo
kiečių kilmės žmonės, kurie per 
karą ar po jo buvo bolševikų iš 
žudyti, deportuoti į Sibirą ar 
jų kitokiais būdais terorizuo
jami. Paskui visi tie duomenys 
ruošiamasi, kaip akivaizdus bol
ševikų vykdymo genocido ir mel“ kilmę vėl pradėjo savotiš 
kt. žiaurumų įrodymas, įteikti kai aiškinti — vis kaip jiems 
su atitinkamu pareiškimu J. atrodą patogiau.

— „Tiesos“ N. 29 (š. m. va 
sario 3 d.) vedamuoju „Kaimo 
lektoriumai“, nurodoma, kad 
visoj Sov. Sąjungoj 1951 m. ga
vo „mokytis“ (faktiškai—klau 
sytis priverč. agitacijos) 57 
mil. žmonių. Lietuvoj mokslus 
ėjo“ apie pusę mil. žmonių, ko 
munistinės literatūros išleista 
a,9 mil. egz. bendro tiražo, ko 
munistinimas ir rusinimas buvo 
skleidžiamas 2.924 klubų-skai- 
lyklų, 320 vad. „kaimo klubų“, 
767 bibliotekų, 135 „kultūros 
namų“, 30 muziejų. Lietuvoj 
taip pat veikia keli šimtai „lėk 
toriumų“, kurių tarybas tvirti
na partijos komitetai.

— 1951 metai Vilniaus ope 
ros palydėti tradicine „Travia 
ta“, baletas davė atnaujintą 
„Raimondos“ spektaklį, užtat 
Vilniaus dramos teatras gavo 
pastatyti perdėm komun. pre
mjerą „Trečiojo kurso studen
tas“.

— Vienas iš pabėgusių iš 
Lietuvos p. Grišmanautkas, 
Baltimorėje pasakojo apie gy
venimą Lietuvoje. Be ko kita

giau.
Ryšium su Vykdomosios Ta 

rybos numatomu perkėlimu į 
politinį centrą, Paryžiuje lan
kėsi p. Šidiškis. Tuo pačiu me
tu paaiškėjo, kad p. Brazaitis į 
Ameriką emigravo, o ne pasiųs 
tas su kokia ten misija, kaip 
kaikuri spauda bando aiškinti. 
Prof. Ivinskio įėjimas įnešąs tū 
lo rimtumo.

Laukiant pagrindiniu pakiti-
p rmoje eilėje tebestovi 

Mažosios Lietuvos Tarybos 
atstovų arba mažlietuvių par
tijų atstovui įvedimo į VLIKą 
klausimas. (Teko patirti, kad 
šis reikalas taip aiškinamas: ka 
dangi VLIKas sudarytas par
tijų! ir rezistencijos organizaci 
jų pagrindu, tai Možojoje Lie
tuvoje buvo trys lietuvių parti
jos, — todėl nuo jų turėtų j 
VLIKą įeiti po vieną atstovą 
ir, be to, rezistencijos atsto
vas). Antras reikalas — išsi
aiškinti santykius su diploma
tais. Tuo tikslu netrukus Lon 
done laukiama jų konferencija. 
Tiktai po to jau sektų Vykdo
mosios Tarybos sudarymo ir ki 
ti reikalai.

Tikimasi, kad viskas bus ge 
rai, nes iš visti pusių, ne tiktai 
iš lietuviškųjų, yra tokie pagei
davimai, kurie, kaip esą numa
toma, ir būsią kietai ir neatlai- 
džiai gyvendinami. (hlj).

PREMIJUOTA „SUDIEV, 
KVIETKELI“.

Rašytojų Draugijos jury ko 
misija Venecueios lietuvių su
dėtinę pr&miją už geriausi 1951 
metų veikalą paskyrė Pulgiui 
Andriušiui už apysaką „Su
diev, kvietkeli“, kurią išleido 
„Australijos Lietuvis“.

Jury komisijoje buvo: B. 
Brazdžionis, J. Brazaitis. A. 
Merkelis, A. Vaičiulaitis ir S. 
Zobarskas.

Kanadoje „Sudiev, kvietke- 
li“, išėjo jau apie 200 egzemp
liorių, išplatintų per „Nepri
klausomą Lietuvą“.

— Vokiečių vyriausybės or 
ganizuojamo Baltų instituto na 
riais iš lietuvių pusės numaty
ti prof. Z. Ivinskis, iš latvių 
prof. Edv. Šturms ir jo žmona 
kalbininkė. Estui organizacijos 
savo kandidatų galutinai dar 
nepristatė. Institutas turėtų 
pradėti veikti daĄ šį pavasarį.

— Išbandytas lėktuvas, ku-
mvoje uždirba per mėnesį nuo 
200 iki 300 rublių, kai brezen
tiniai batai kainuoja 64 rubliai, ris per valandą skrenda 930 ki 
o paltas apie 1.500, odiniai ba- lometrų ir gali nuskristi apie 
tai apie 300 rublių. 9.000 kilometru distanciją.
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Studentas laiko laiptuose
NAGINIONIS.

savo pečių. Mokslinės pajėgos 
yra reikalingos mūsų ateičiai. 
Dabartinis jaunimas taipgi pri
valo užpildyti susidariusias 
spragas, bet dabar jis reikalin 
gas paramos. Šiandien jis jos 
reikalingas labjau, negu praei
tyje. Šiandien jei niekas jam. 
nepadės, jis gali visam savo 
gyvenimui likti nepasiekęs pil 
nutinio savo jėgų išvystymo. 
Kol mažesnieji užaugs ir kol tė 
vai tvirtai atsistos ant savo ko-

DIPL. INŽ. ST.
Lietuvis artojas ir lietuvis 

studentas, tarsi du simboliai, 
vienas sėjęs grūdą dirvoje, ki
tas — tautos šiidyje, per va
gą, pavojus ir kančias, nuola
tos greta žygiavo ir žygiuos 
už savo tautos geresnę ateitį. 
Šis darnumo (simbolis, paro
dantis, kaip lietuvis kovoja už 
savo rytojų, niekada nebuvo 
nei pamirštas, nei apleistas. 
Anaiptol, dar iš senų laikų už 
silikęs įprotis bent vieną ūki
ninko sūnų išleisti į mokslus, jų, mes neteksime anų, o lauk- 
laiko bėgyje nuolatos augo ir darni šių mažųjų, mes išbrauk- 
plėtėsi. Tautai keliantis iš ver sime iš savo tautos bent dešim 
gijos pančių dar vos keletas ga tį ar daugiau kūrybinių metų. 
Įėjo džiaugtis mokslo šviesa. Ši 
mažuma tik per savo kietą už
sispyrimą ir nemigo naktis pa
siekė savo idealą, kuris buvo 
paaukotas tėvynės gerovei. Vi 
si kaip vienas suprato reikalo 
svarbą ir sėjo aną pasėlio grū
dą visos tautos dirvoje.

Nepriklausomybės laikais 
moksleivių skaičius smarkiai 
augo. Išplėstas mokyklų tink
las ir palengvintos mokslo są- 
ijgvo k.Jv -,-ic didesniam jau
nuolių skaičiui iškopti į moks
lo aukštumas. Nemaža studen 
tų dalis turėjo progos pažinti 
užsienio mokslines Įstaigas ir 
savo pasiektąsias žinias pritai
kyti mūsų ateities gyvenimui. 
Pamažu, aip, kaip gamta pa
vasarį, kėlėsi visa tauta.

Staiga kilęs karas, o su juo 
ir visos jo nelaimės, nutraukė 
darnų kūrybinį darbą. Tiek ry 
tai, tiek vakarai, norėdami su
žlugdyti tautą, pirmų pirmiau
sia grobstė mokslines pajėgas. 
Šioje žūtbūtinėje kovoje moks
leivija aiškiai pasisakė, kur ji 
stovinti. Išsislapsčiusi miškuo 
se, pasislėpusi tamsiuose rū
siuose ji kovojo su savo am
žinais priešais. Plunksna, reiš 
kianti kūrybą, meną ir grožį, 
tapo ginklu, raginančiu kovoti 
ir kovojančiu už tėviškę.

Pokarinis metas mūsų jauni 
mui užkrovė ypatingus užda
vinius. Šalia sunkios tremtinio 
dalies jis turi kovoti už tautos 
laisvę, o kartu žengti ir moksli 
niu keliu. Šiandien jaunuolis 
dirba ir fabrikuose ir kasyk
lose ir miškuose. Šiandien jis 
dalyvauja kovoje 
laisvę, budindamas, 
mas ir nuolat pastumdamas be- galima daugiau padaryti, 
įpuolančius į kasdieninę pilky- siems kad ir truputį mažos au 
bę. Šiandien jis ir studijuoja. kos, nors po lašelį tikro nuo-

Kiek kartų, kurie juos ste- širdumo Jpynus į bendrą atei- 
bime ir jaučiame jų sunkią būk 
lę, ištiesiame jiems pagelbos 
ranką? Ar yra teisių sakyti, 
kad aukos mus baigia nukan
kinti? Gal gi turime prisipa
žinti, kad daugelis mūsų šios 
naštos visiškai nenešame ant dėlioti.

XK

Vasarą vienas susipratęs 
Klaipėdos krašto vokietis pa
rašė rimtą straipsnį apie Klai
pėdos krašto ateitį. Šis straips 
nis buvo atspausdintas Klaipė 
dos nacių laikraštyje „Meme- 
ler Damfboot“. Straipsnio au
torius patarė Klaipėdos kraš
to vokiečiams atsisakyti savo 
perdėto vokiškumo ir jieškoti 
bendros kalbos su lietuviais.

Klaipėdos krašto buvusieji 
naciai, kaip tai Szameitat, Kur 
schat, F. W. Siebert, Meyer ir 
kiti, straipsnio pasrodymuLjų 
leidžiamame „M. D-boot‘e“ ne 
sipriešino. Mat, kartkartėmis, 
naciai laiko reikalinga skaity
tojams parodyti savo „objekty 
vingumą“. Tačiau, kad „M. 
D.“ skaitytojai ištikrųjų nepri 
imtų ir nesigilintų į minėto 
susipratusio vokiečio mintis— 
Klaipėdos naciai, turbūt pagal 
anksčiau aptartą planą, jau se
kančiame „M. D.“ numeryje 
nutarė „įrodyti“, kad su lietu
viais, kaip anksčiau taip ir da
bar, nesą įmanoma tartis ir 
bendrais ateities klausimais dis 
kutuoti. „Įrodymui“ pasiren
kamas kovotojas prieš naciz
mą, dabartinis Mažosios Lietu 
vos Tarybos pirmininkas Erd- 
tnonas Simonaitis. Sužinoję, 
kad Simonaitis, kaip išbuvęs 4 
metus kacete, gauna pensiją, 
tuojau puolėsi žygių, kad pen
sija būtų atimta. Siekdami sa
vo tikslų, naciai Maž. Lietuvos 
Tarybos pirmininką apšaukė 
„vokiečių ėdiku“, mušantį jau 
seniai jiems pažįstamą Tary
bos „būgną“, kuria (Taryba) 
naujai atkūręs tremtyje. Kaip 
anksčiau, taip ir dabar jis rei
kalaująs Lietuvai ne tik Klai
pėdos krašto, bet ir pusės Ry
lų Prūsijos, suprask — visos 
Mažosios Lietuvos.

Kad S. netektų pašalpos, 
Klaipėdos naciai per „M. D.“ 
reikalavo jog kiekvienas „nu
skriaustasis“ Klaipėdos nacis 
rašytų skundus vokiečių įstai
goms, reikalaujant iš E. Simo
naičio „skriaudų atitaisymo“. 
Į atsišaukimą atsiliepė tam tik 

nuskriaustųjų“.

bės objektų (!) ...jei jis laiky E. Simonaičiui atėmus mini 
tusi rezervuotumo, kaip tai tik malines veikimo galimybes, 
tų vyrui su tokiu nuodėmių są veiklieji1 Maž. Lietuvos lietu- 
rašu. . rašo Klaipėdos nacių viai ir jų bičiuliai šiandien sta 
oficiozas „Memeler Dampfbo- to sau klausimą, ar palikti S. jo 
ot“. likimui, ar jieškoti būdų jį ir jo

etekus pašalpos ir negau- tremtyje pradėtą darbą parem 
nant paramos iš pašalies, ML ti? Mažlietuviams ir jų bičiu

liams yra gerai žinoma, kiek 
E. Simonaitis yra nusipelnęs 
Lietuvai ir už tai nuo savo 
priešų nukentėjęs. Visai nekal 
bant apie jo sunkius pergyve
nimus kacetuose, užtenka tik 
prisiminti Gestapo suorgani
zuotus viešus „Schauspiel‘us“ 
(pasirodymus) Klaipėdoje, 
kur MLT-bos pirmininkas bu-

Yra jaučiama, kad tas dar
nus gyvenimo ratas, toji žmo
guje įgimtoji pusiausvyra šlu
buoja. Besirūpinant kasdieni
ne egzistencija, negalima pa
miršti to prieauglio, kuris tu
rėtų perimti senųjų uždavinius 
ir juos puoselėtų. Vien pažvel 
gus į savųjų skaičių ir prisimi 
nūs studijuojančiųjų skaičių 
tampa neramu. Tiek šiame, 
tiek kitame mieste iš tūkstan
čio lietuvių vien menkutis jau
nuolių skaičius lanko mokyk
las. Studentijos nuošimtis yra 
labai ir labai mažas.

Pirmasis šiuo klausimu susi 
domėjo Lietuvių Akademinis 
Sambūris Montrealyje. Nors ir 
nedidelis būrelis, bet pilnas 
energijos bei tvirto pasiryži
mo. Jis steigia stipendijų ir pa 
šalpų fondą. Šis fondas turi ne ras skaičius 
vien paraginti bei priminti stu- Jų priešakyje stovi net liūdno 
dijų svarbą, bet, svarbiausia, 
konkrečiai studentams pagelbė 
ti. Savo sąmatoje, kurioje šis 
punktas ir tedominuoja, jis yra 
numatęs paskirti bent dvi sti
pendijas Montrealyje studijuo
jantiems lietuviams studen
tams. Pagal išgales galės bū 
ti skiriamos ir vienkartinės pa 
salpos.

Šalia materialinės ir dvasinės 
paramos Montrealio Akademi 
kai ryžtasi taip pat atgaivinti 
lietuvių kalbos ir istorijos stu
diją. Kiekvienas, norįs pasi
naudoti stipendija ar pašalpa, 
turės išlaikyti šius egzaminus, 
kad įrodytų ne vien savo moks 
linį sugebėjimą, bet ir tvirtą sa 
vo tautos būdo pažinimą bei 
aiškią tikro lietuvio studento 

už tautos liniją.
raginda-

T-bos pirmininko materialinė 
būki ėlabai pablogėjo. Tarp 
kitko, jis nebeturi galimybių 
vesti bylą už savo teises. Iki 
šiol Simonaitį rėmė, kiek ge- 
lesnėje padėtyje esantieji jo 
kovos draugai Vokietijoje. Bet 
dabartinėmis sunkiomis sąly
gomis ir jie nebeįstengia to to
liau daryti.

„ . . . Mes duotume jam vi- vo rodomas, kaip pajuokos „di 
sišką ramybę, jie jis išvyktų iš 
Vokietijos .. “, rašo jo prie
šai. Klaipėdos naciai to trokš 
ta, nes E. Simonaitį kaip nepa
ilstamą kovotoją už mažlietu- 
vių teises gerai pažįsta tiek 
mažlietuviai, tiek jų priešinin
kai. Tad ir Klaipėdos vokie
tininkai žino, kokį populiaru
mą Simonaitis turi mažlietuvių 
tarpe ir kad jis yra tas, kuris, 
organizuodamas mažlietuvių 
skyrius tremtyje, atgaivino jų 
veiklą. Taip pat visi žino, kad 
S. kovotojas už lietuvybę ne žo 
džiais, bet darbais, ką parodė 
jo praeitis. Norėdami atimti 
tas veikimo galimybes, naciai 
pradėjo minėtąją akciją.

džiausią atrakcija“.
Šiandien E. Simonaitis iš 

naujo veda kovą už visų Mažo 
sios Lietuvos sričių .įjungimą į 
viena didžią Lietuvą.

M‘ L. B. D-jos L. C. V-ba 
Kanadoje, peržvelgusi visas da 
bar susidėjusias sunkias MLT- 
bos pirmininko tolimesnes vei 
kimo galimybes, nusprendė jo 
kovą remti visomis galimomis 
priemonėmis. Žinodama kodėl 
E. Simonaitis prarado savo pra 
gyvenimo galimybę, M. L. B. 
D-jos L. C. V-ba Kanadoje nu
tarė jį remti materialiai tol, kol 
byla išsispręs jo naudai. Ne
galėdama viena šį šalpos darbą 
atlikti, ji kreipėsi į visas M. L.

B. D-jas ir Erdmono Simonai
čio draugus visame pasaulyje 
prašydama juos prisidėti prie 
šalpos darbo.

M. L. B. D-jos Montrealio ir 
Toronto skyriai Maž. Lietu
vos Tarybos pirmininkui su
šelpti pereitais 1951 m. yra pa 
siuntę 100 dol. Dabar padary 
tas specialus šelpimo planas, pa 
gal kuri numatyta siųsti kas 
mėnuo 50 dol. Į jį maloniai pra 
somos įsijungti visos Maž. L. 
B. D-jos.

MLBD-jos LC V-ba Kana
doje mano, kad Maž. Lietuvos 
bičiuliai visame pasaulyje ne
atsisakys nuo šito šalpos dar
bo ir pagal išgalę prisidės. Pa 
lodykime, mūsų priešininkams, 
kad ne vien gražiais žodžiais 
mokame savo kovotojus svei
kinti ir juos paguosti, bet, 
jiems j bėdą patekus ir efek
tingai paremti. Neužmirški
me ir to, kad mažlietuviai jau 
šiandien kovoja su savo senais 
priešininkais ir pajunta jų pir
muosius puolimus. Todėl su
teikime jiems galimybę išlikti 
nepalaužiamiems jų kovoje už 
didesnę ir gražesnę Lietuvą.

V. Pėteraitis, 
MLBD-jos LC V-bos 
Pirmininkas Kanadoje.

A. Lymantas, 
MLBD-jos LC V-bos 
Iždininkas Kanadoje.

* ..—------ **------

Juk tiesa, kad dviems stojus
. Vi

ties vainiką, galima atlikti mil 
žinišką atstatymo bei pagelbos 
darbą. Ne visur gi reikia vien 
raginti ir budinti: yra reikalų, 
kuriuos reikia atlikti ir kurių 
negalima nei pamiršti, nei ati-

prisiminimo buvęs Klaipėdos 
krašto direktorijos
kas dr. Ottomar Schreiber, ku 
ris už slaptą konferavimą su 
Reicho naciais 1934 buvo iš sa 
vo pareigų atstatytas. Prisitai 
kęs aplinkybėms, dr. Schreiber 
tapo pokarinės Vokietijos stip 
riausios partijos šulu, pakilda
mas net iki valstybės sekreto
riaus apbėgėlių reikalams. Dr. 
Schreiber Simonaičio byloje pa 
liudijo, kad S. visą laiką vedęs 
aiškią Klaipėdos krašto nuo Vo 
kietijos atskyrimo akciją. Be 
to, kada sąjungininkai 1923 m. 
buvo numatę suteikti Klaipė
dos kraštui suverenumo teises, 
Simonaitis su lietuviais paruo
šęs ir aktyviai dalyvavęs Klai
pėdos krašto „užgrobime“. Si 
monaitis patekęs į kacetą tik 
už savo pokarinę politinę veik 
lą, kuri, Schreiber nuomone, 
reikią suprasti kaip valstybės 
išdavimą.

Valstybės sekretoriaus „pa 
liudijimo“ užteko, kad S, nuo 
praėjusių metų vasaros būtų 
nutraukta pašalpa. „ . . . Mes 
duotume jam sivišką ramybę, 
kad jis išvyktų iš Vokietijos, 
jei jis gyventų tik iš savo iš
gelbėtų pinigų ir kitų verty-

pirminin-

LAIKO AKTUALIJOS
IŠ PASIKALBĖJIMO SU MAŽOSIOS LIETUVOS TARYBOS PREZIDIUMO NARIU 

Albertu Puskepalaičiu.
tų lietuviškų rezistencinių or- apima iš kitų Lietuvos kraštų 
ganizacijų elementai, esantieji kilusių žmonių, tai tik todėl, 
užsieniuose, neturi tiesiogio kad šitaip yra tikslingiau, nes 
kontakto su priešu. Čia jie gali tuo būdu mūsų organizacija ga 
tik ką nors daryti, kad bent ne- ii turėti svaresnį balsą tą kraš 
tiesiogiai paremtų tėvynėje li
kusių kovos bendrininkų pas
tangas. O mes kaip tik ir čia 
turim tiesiogį kontaktą su mū
sų siekiams priešinka akcija 
ir turime tiesiogiai su ja grum
tis.

Todėl teritorijos momentas 
MLT esmės apibūdinime yra 
tik šalutinis dalykas. Mes jau
čiamės speciali organizacija, 
kovos dėl tam tikro visai lie
tuvių tautai svarbaus uždavi
nio. Jei MLT organizacija ne
tt

Al- 
at- 
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Čia

BIJO SAVO VARDO?
.Tėviškės Žiburiai“ išsigan sudarymą nėra skelbusi. Tokio 

Nepriklausoma Lie- vardo pavartojimas būtų tikras 
— klaidinimas ir negraži falsifi

kacija. Katalikų, kaip katalikų 
religijos srovės žmo
nių visur yra; jų yra ir Kana
dos Lietuvių Taryboje, ir Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdyje ir ki
tose organizacijose. Lyg „T. 
Žiburiai“ tiek nesusipratę, kad 
nemokėtų skirti tikybos nuo 
partijos? Kanados Lietuvių 
Sąjunga yra partija, kuri išsi
skyrė iš Kanados Lietuvių Ta 
rybos. Daug vėliau po to iš
siskyrė ir Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdis. Todėl visi tie susigru 
pavimai ir išstatė atskirus savo 
sąrašus. Kodėl šios tiesos ne
galima pasakyti?

Be šių dviejų politinių parti

do, kad 
i.auva“ kandidatų į Krašto Ta
rybą sąrašus pavadino tikrais 
vardais, būtent: kurie, sąrašai 
yra Kanados Lietuvių Tary
bos, tokiais jie n pavadinti, o 
kurie yra Kanados Lietuvių Są 
jungos, taip pat tuo vardu pa 
vadinti. Argi „TŽ“ bijo švie
sos?

Ir ko, regis, bijoti? Kodėl bi 
joti savo vardo? Tai yra dau
giau, negu keista.

Be to, kodėl tuos Kanados 
Lietuvių Sąjungos sąrašus va
dinti „katalikų srovės žmonių“ 
sąrašais? Tokios organizaci
jos ligšiol Kanadoje dar nebu
vo ir niekas, nei „Tėve Žibu
riai“ apie tokios organizacijos

nių susigrupavimų, kurie eina 
atskirais sąrašais, yra Kana
dos Lietuvių Taryba, kurioje 
sutelpa visų kitų politinių nu
sistatymų ir nepartiniai žmo
nės,, o taip gi visokių religijų 
bei įsitikinimų. Tai kodėl to 
nepasakyti? Ar geriau bus kai 
žmonės eis prie rinkimų urnų 
ir nežinos, už ką balsuoti? Ga 
Ii atsitikti dar blogiau: nežino
dami, už kokius asmenis bal
suoti, ir visai gali neiti balsuo
ti.

Visokiu atveju, yra ne tik
tai naudinga, bet ir būtina vi
siems Kanados lietuviams aiš
kiausiai pasakyti, kas tie do są 
rašai ir kas tie do žmonės, ku
rie tais sarašais eina. O kas bi
jo savo vardo, geriau visai vie
šumoje nesirodytų. Kam gi ta 
da mūsų himnan įrašyta: „Ir 
šviesa ir tiesa mūs žingsnius te 
lydi”?

MLT prezidiumo narys 
bertas Puskepalaitis tik ką 
vyko Amerikon ir spaudai 
vė pasikalbėjimą aktualiais 
žosios Lietuvos klausimais, 
dedamos ištraukos iš to pasi- 1 
kalbėjimo, paskelbto„Dirvoje“. i 
„Ar tiesa, kad MLT nebenori 

įsijungti į VLIKą?
Šitą „žinią“ mes jau paty- 

rėme Europoj, kai tik gavom . 
laikraščius su J. Brazaičio pa
reiškimais. Nors J. Brazaitis 
netvirtino, kad MLT tiesiog at 
sisakė įeiti į Vliką, bet dauge
lis tikrai tą jo pranešimą taip 
suprato.

MLT pageidavimas, tiesiog 
noras turėti savo atstovą Vli- 
ke yra žinomas jau daugiau 
kaip per 6 metus. Kai 1951 
metų gegužės mėnesį buvo su
tarta su Vliku dėl mūsų nario 
įtraukimo į Vykdomąją Tary
bą, mes aiškiai pabrėžėme, jog 
tas susitarimas jokiu būdu ne
reiškia, kad mes pakeičiame sa 
vo nusistatymą dėl reikalo ML 
T atstovui būti VLIKe. Tą sa
vo nusistatymą esame dar pa
kartoję 1951 metų lapkričio mė 
nesį. Jokio kito nutarimo ar pa 
reiškimo tuo klausimu MLT 
nėra padariusi.
Kodėl MLT mano, kad ji tu

rėtų dalyvauti Vlike?
— Visų pirmą tam, kad pa 

brėžtumėm besąlyginį mūsų 
vieningumą su visa Lietuva, 
su visa mūsų tauta. Būtų kas 
kita, jeigu mes organizaciniu ir 
kitais atžvilgiais jau būtumėm 
susilydę į veiną lydinį.

— Visų pirma mes jaučia
mės esą lietuvių organizacija. 
Lietuvių, ypatingai susirūpinu 
šių tam tikros tautos dalies li
kimu, kuris neabejotinai lygiai 
rūpi ar bent yra svarbus ir vi
sai lietuvių tautai. Mažosios 
Lietuvos grįžimas į vieną bend 
rą Lietuvos valstybę nėra vien 
tik tos Lietuvos dalies gyven
tojų interesas. Tad mes kovo
jam dėl visos lietuvių tautos 
reikalo.

Neseniai pradėta vartoti „re- 
vendikuojamų sričių sąvoka iš 
dalies įneša nesusipratimo. Mes 
nesame tik „revendikacinės ko
vos“ koks smogiamasis būrys. 
Mes jaučiamės tęsėjai tos rėžis 
tencinės kovos, kuri trunka jau 
700 metų. Tai yra ne tiek ko
va dėl „atsiėmimo“, kiek kova 

. dėl išsilaikymo ir turimų tei
sių realizavimo. Nepalaikykite 

. to pasigyrimu, bet mums tik- 

. rai atrodo, kad jeigu šiandien 

. yra lietuviškų rezistencinių or
ganizacijų, tai mes esame pati

i seniausia iš jų, ir tai tokia, ku- 
■ ri visiškai apčiuopiamai kovo- 
: ja ir turi kovoti net ir už savo 227 uncijas gryno aukso, 1951 

krašto ribų. Juk šiuo metu ki- metais — 4 milionus 364 tūks

tą liečiančiuose reikaluose^
O ar tiesa, kad MLT bijosi 

tapti arbitru tarp dviejų Vliko 
lygių dalių, kai jų nuomonės 

priešingos?
— Mes į Vliką norėtumėm 

įeiti bendro darbo dirbti,o ne jo 
vidaus ginčų tvarkyti. Tie gin 
čai turėtų būti kitomis priemo
nėmis sutvarkyti. Todėl jie ir 
neturėtų būti ir priežastim, dėl 
kurios MLT įėjimas. į Vliką bū 
tų atidėliojamas“.
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Pažinkime Kanadą
1950 IR 1951 METŲ 

IMIGRACIJA KANADON
1950 1951

Anglų 13.427 31.370
Amerikiečių 7.799 7.732
Belgų 457 2.638
Danų 905 4.613
Olandų 7.404 19.130
Suomių 483 4.130
Prancūzų 1.188 6.193
Vokiečių 5.825 32.395
Islandų 13 18
Norvegų 237 896
Švedų 139 798
Šveicarų 409 1.061
Albanų 28 54
Arabų 28 52
Armėnų 35 80
Bulgarų 85 360
Kinų 1.741 2.697
Čekoslovakų 1.441 3.142
Ryt. Indėnų 77 97
Estų 1.949 4.573
Graikų 866 2.885
Žydų 2.429 6.599
Iraniečių 2 7
Italų 9.059 24.351
Japonų 11 3
Jugoslavų 1.013 4.144
Latvių 1.766 2.789
Lietuvių 960 1.330
Vengrų 1.577 4.376
Maltiečių 840 1.600
Meksikiečių 2 12
Negrų 90 91
S. A. Indėnų 1 ,0
Lenkų 6.612 12.938
Portugalų 87 157
Rumunų 392 995
Rusų 604 2.273
Ispanų 67 671
Sirijiečių 86 208
Turkų 9 19
Ukrainų 3.769 6.894
Kitų 0 20
Viso 73.912 194.391

KANADOS AUKSO 
GAMYBA

Kanada 1950 metais pagami 
no 4 milionus 441 tūkstantį

tančius 249 uncijas. Iš šių Oų 
tario šiemet pagamino 2 milio- 
nus 460 tūkstančių 20 unicijų, 
Quebecas — 1 milioną 67 tūks 
tančius 17 uncijų, kitos provin 
ei jos mažiau.
SUTRUMPINTAS NEDAR 
BO APDRAUDIMO LAUKI 

MO LAIKAS.
Kiekvienas asmuo, kuris ne

turi darbo, ligšiol turėjo lauk 
ti 9 dienas, kol galėjo reikalau
ti apdraudimo. Vyriausybė ši
tą laukimo laiką sumažino iki 
5 dienų. Spėjama, kad Ottawa 
turės išmokėti milionu dolerių 
daugiau kompensacijai.
ST. LAWRENCE JŪROS KE 

LIAS YRA BŪTINAI 
REIKALINGAS.

Kanados nepasitenkinimas, 
kuris didėja dėl Jungt. Valsty
bių nuolatinio atidėliojimo St. 
Lawrence Jūros Kelio bendra
darbiavime, pasireiškė neseniai 
pasakytoje Federalinio Trans
porto ministerio, Mr. Lionel 
Chevrier, kalboje.

Mr. Chevrier pareiškė, kad 
Kanada jau išleido 300 milio- 
nų dol. laivininkystės pagerini 
mui Didž. ežerų ir St. Lawren
ce upės sistemoje. Tačiau J. 
Valstybės jos vertę žemina at 
sisakydamos dalyvauti kanalo 
ir jėgainių išvystyme tarptauti 
nėję sekcijoje. Šios sekcijos 
šliužai turėjo tik 14 pėdų gy
lio, kas didesniems laivams ne
užteko.

Didžiųjų ežerų ir St. Lawren 
ce Jūros Kelio projektas šutau 
pytų maždaug 45 milionu dol. 
transporto išlaidų, sako minis- 
teris.

Paskutiniame kare, sakė 
Mr. Chevrier, Virš, ežerų dirb 
tuvėse buvo pastatyti 28 povan 
deniniai laivai ir 72 prekiniai. 
Kada juos turėjome panaudoti, 
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BEDARBIŲ DRAUDIMAS KANADOJE
1. Bendra informacija.

Visi dirbantieji Kanadoje 
(išskyrus keletą darbo sričių) 
yra draudžiami nuo nedarbo, 
klijuojant j dirbančiojo kny
gutę atatinkamus ženkliukus 
(stamps) pagal dirbančiojo už 
darbį. Darbdavio pareiga žiū- 
i eti, kad visi dirbantieji, ku
riems mokamas atlyginimas pa 
gal algų lapus, butų draudžia
mi nuo nedarbo. Darbdavys 
privalo žiūrėti, kad ženklai į 
knygutes būtų teisingai užkli
juoti. Jeigu pasirodytų, kad 
ženklų permažai užkliujota, tai 
darbdavys vienas privalo susi
dariusį skirtumą padengti. Jei 
gu per daug užklijuota ženk
lų, tai pinigai sumokėti už 
ženklus nei darbdaviui, nei dar 
bininkui nebegrąžinami.

Kada dirbantysis pasitrau
kia iš darbdavio, tai jam rei
kia knygutę grąžinti tuojau. Jo 
je privalo būti įklijuoti iki pas 
kutinės darbo dienos ženklai 
ir nuvertinti uždedant ant ženk 
lų darbdavio numerį.

Visos draudimo knygutės ko 
vo mėnesio gale privalo būti nu 
siųstos į savo distrikto darbo 
įstaigą, kuri atsiunčia naujas 
knygutes. Nuo algų išmokėji 
rno dienos draudimo knygutės 
privalo būti apklijuotos ženk
lais 72 valandų bėgyje. Darb
davys privalo vesti atatinka
mus algų lapus kaip nurodyta 
darbdaviams instrukcijoje. (In 
formation for Employers on 
Unemployment Insurance).

Reikalaujama, kad darbda
vys registruotų savo darbo 
įmonę užpildant blanko formą 
No 401; po to, darbdavys gau 
na leidimą (licence) pirkti pas 
te draudimo ženklus.

Nedarbo draudimas privalo 
būti daromas visiems, atatinka 
mos kategorijos dirbantie
siems, nežiūrint į jų amžių, bet 
advokatai, gydytojai, dvasiš
kiai ir kiti, kurie dirba ne pa
gal žodinę ar raštišką sutartį, 
yra paprastai neapdraudžiami 
nuo nedarbo.

Paprastai nedaromas darbo 
apdraudimas sekančiose srityse 
(darbo kategorijose) :

1. Žemės ūkyje ir žuvinin
kystėje dirbantieji;

2. Medžiokle užsiimantieji;
3. Namų ruošos darbai, iš

skiriant klubus;
4. Ligoninėse ir labdarybės

srityje dirbantieji, kurių tiks
las nėra pelno siekimas;

5. Dirbantieji kaip mokyto
jai, gailestingos seserys, profe 
šoriai ir t. t.;

6. Kariuomeneje ir policijoje 
esantieji;

7. Dirbantieji valstybės ir sa 
vivaldybės institucijose kaip 
nuolatiniai;

8. Agentai, kurie dirba už 
komisiją, bet nepriklauso jo
kiam darbdaviui;

9. Jeigu užsiėmimas duoda 
daugiau pajamų kaip $ 4.800,- 
per metus;

10. Dirbant savo šgimoje, bet 
negaunant reguliaraus atlygini 
rno;

11. Dirbantieji bendrovėse, 
kurie turi 50 proc. balsavimo 
teisę arba yra bendrovės vado
vaujantieji asmenys.

Kitos beveik visos darbo sry 
tys įeina į nedarbo draudimą.

2. Draudimo knygutė.
Jeigu darbininkas, pradėda

mas dirbti, neturi knygutės, 
tai jam draudimo knygutę iš
rūpina darbdavys. Toje kny
gutėje yra klijuojami nedarbo 
draudimo ženklai (Unemploy
ment Insurance Stamps), ku
riuos darbdavys perka pašto 
įstaigoje. Darbdaviai, kurių ai 
gų lapai yra dideli (daug dar
bininkų), gali gauti leidimą pa 
gal algų lapų sąrašą apmokėti 
nedarbo draudimo mokestį vie 
nu čekiu. Už nesutvarkymą 
knygučių darbdaviai yra bau
džiami. Jeigu darbininkas pa
metė knygutę, tai reikia iš vie
tinės darbo įstaigos gauti nau 
ją knygutę, pranešant pames
tosios knygutės numerį.

Jeigu darbininkas miršta ar 
palieka darbdavį nieko ncpra- 
nešdamas, tai knygutę reikia 
pasiųsti vietinei įstaigai ir pa
prašyti, kad atsiųstų pakvitavi 
mą apie knygutės gavimą.

Darbdavys knygutes ir ata
tinkamus algų lapus privalo 
laikyti saugioje vietoje, ir dar
bo įstaigos revizoriui revizuo
jant įmonę privalo parodyti.

Darbininkas gali /reikalauti 
darbdavį parodyti jo knygutę 
du dartus per mėnesį darbą bai 
giant arba ir po darbo valandų.

3. Uždarbio nustatymas.
Nustatant dirbančiojo uždar 

bį, draudimo ženklų apklija- 
vimui, reikia imti brutto (be iš

RAŠO B. VAIČAITIS.
4. Dienų apskaičiavimas.
Įsidėmėtina, kad jeigu atly-

skaitymų) pajamas priskaitant 
išdirbtus viršvalandžius. Jeigu 
dirbančiajam duodama pastogė ginimas mokamas už pilną dar 
it valgis be atlyginimo, tai juos bo savaitę, tai ženklų perkama 
reikia įvertinti ir pridėti prie ir klijuojama už 6 dienas, nežiū 
bendros algos. Jeigu dirbama rint, kad savaitės bėgyje buvo 
tik už pastogę ir maistą, tai kas 
savaitę privalo būti klijuojama 
po 36 centus ženkliukas, t. y. 
po 18 centų iš darbdavio ir 
dirbančiojo.

Jeigu dirbantysis turi savo 
prietaisus darbui atlikti, tai rei 
kia jo uždarbį vertinti taip, kad 
jis galėtų uždirbti be prietaisų 
(mašinų). Jeigu dirbama iš 
komisijos, naudojant auto, tai 
jo uždarbis laikomas atmetus 
auto išlaidas.

Apmokamų atostogų metu 
tokio dydžio ženkliukai klijuo
jami, kokią algą gauna atosto
gaujantysis darbininkas. Tas 
pats reikalas, jeigu serga, bet 
atlyginimas dirbančiajam ne
nutrauktas, tai ženkliukai rei
kia klijuoti pagal algą atatinka 
mo dydžio.

Žemiau išvardintąjs atvejais 
pajamos nepridedamos prie bru 
tto atlyginimo: kompensacija 
pagal Workmen's Compensa
tion Act; bonai ir suteiktos do
vanos ; apmokymo kursui išeiti 
duoti priedai; diskontas duotas 
iš darbdavio įmonės perkant 
prekes; medicinos suteiktų pa 
tarnavimų vertė; nedarbingu
mo pensija, mokama vetera
nams.

lūs, mokantiems dvisavaitinį ar darbo,
..mėnesinį atlyginimą.

5. Draudimo mokesčio 
apskaičiavimas.

Mokesčiai, draudimui nuo

nedarbo diena (holiday). Pil
na darbo savaite laikoma, jei
gu yra išdirbta normalus va
landų, dienų ar pamainų skal
sius savaitėje. Jeigu Jūsų pil
noje darbo savaitėje yra tik 5 
darbo dienos, tai ženklai per
kami ir klijuojami už 6 savai
tės dienas. Jeigu dirbama 7 
dienos savaitėje, tai ženklai 
klijuojami tik už 6 dienas, ir 
ženklų didumas nustatomas pa 
gal savaitinį atlyginimą, gautą 
už 7 darbo dienas savaitėje.

Reikia nepamiršti, kad jeigu 
darbininkas praleidžia darbo 
dieną ar keletą dienų savaitėje, 
tai mokesčio apskaičiavimas 
ženklams užklijuoti, imamas 
viena šeštoji dalis savaitinio 
ženklo ir užklijuojama tik už 
dirbtąsias dienas savaitėje. Jei 
gu darbininkas dirba pilną dar 
bo savaitę ir jam viena diena 
duodama laisva, pav., trečia
dienis, vietoje dirbto sekmadie
nio , tai į darbo knygutę reikia 
klijuoti pilnos darbo savaitės 
ženklai.

Instrukcijos knygutėje 
(anksčiau minėtoje) yra nuro
dytos, kaip apskaičiuoti nedar 
bo draudimo mokestį ir ženk-

CBC nuolat informuoja ūkininkus apie paskutiniausias 
kainas gyvulių rinkoje. Atvaizde CBC komentatorius 

užsirašo paskutiniąsias kainų žinias.

į bedarbiu draudimo
(Unemployment Insu-fondą

rance Fund) apskaičiuojami at 
sižvelgiant mokamo atlygini
mo dydžio. Apskaičiavimas da 
romas pagal septynes grupes:ne

Savaitinis Darbdavio Darbininko 
įnašas

Ženklų 
vertė $atlyginimas Įnašas

Mažiau kaip $ 9.00 0.18 0.18 0.36
$ 9.00—$ 14.99 0.24 0.24 0.48
$ 15.00—$ 20.99 0.30 0.30 0.60
$ 21.00—$ 26.99 0.36 0.36 0.72
$ 27.00—$ 33.99 0.42 0.42 0.48
$ 34.00—$ 47.99 0.48 0.48 0.96
$ 48.00 ir daugiau 0.54 0.54 1.08

Pavyzdžiui, darbininkui mo du darbdavius, tai jo draudi-
kama savaitinis atlyginimas $ mas bazuojamas pagal pirmo-
25.00 savaitėje, tai savaitėje rei jo darbdavio mokamą atlygini 
kalinga nupirkti nedarbo drau 
uimo ženklų už 72 centus: 
darbdavys moka 36 centus ir iš 
darbininko atlyginimo sulaiko
ma 36 centai, ženklai reikia 
taip įklijuoti knygutėje, kad 
uždengtų visas dirbtas dienas.

Jeigu sekančią savaitę dar
bininkas dirbo tik 3 dienas ir 
uždirbo $ 10.00. Jeigu jis vi
są savaitę (6 dienas) būtų taip 
dirbęs, tai būtų uždirbęs $ 20. 
JO, tai jam reiktų klijuoti ženk 
ių už 60 et., bet jis dirbo tik 
3 dienas savaitėje, todėl klijuo 
jama už 30 i. ir tik ant dirbtų 
dienų, priskaitant iš darbdavio 
ir darininko po 15 et.

(Apklijavimui netinka 
pašto, nei akcizo ženklai).

Jeigu alga išmokama 
vaitinė, tai savaitinis 
dydis yra nustatomas 
nant pilną darbininko 
bį iš 24 ir dalinant gautą san
daugą iš 52. Gautas dalmuo ir 
yra darininko savaitinis atlygi 
nimas, pagal kurį iš aukščiau 

mo

nei

dvisa- 
ženklų 
daugi- 
uždar-

įdėtos lentelės ir nustatom 
kesčio ir ženklo dydį.

Jeigu dirbančiojo alga 
mėnesinė, tai jo mėnesinė 
na alga dauginama iš 12 ir da
linama iš 52. Dalmuo yra 
savaitinis darbininko atlygini
mas. Pav., mėnesinis atlygi
nimas yra 150.00 dol. X 12 yra 
lygu 1800; 1800 : 52 yra lygu 
34.61 dol. savaitinis atlygini
mas. Iš lentelės matome, ženk 
»ų reikės pirkti už 96 centus.

Be to instrukcijoje yra Izntc 
les, kaip daryti atskaitymus dvi

yra 
pil-

savaitinius ir mėnesinius atly
ginimus mokant.

Jeigu darbininkas dirba pas

mą. Gali ir abu darbdaviai su 
sutarę nustatyti dirbančiojo sa 
vaitinį atlyginimo dydį ženk
lams apklijuotu

6. Bedarbio pašalpos 
išmokėjimas.

Gavimui pašalpos apdrausta 
sis bedarbis privalo kreiptis į 
National Employment Office ir 
užsiregistruoti darbui arba pa
šalpai gauti. Su savim jis pri
valo turėti draudimo knygutę.

Pašalpą gaunantysis privalo 
būti išdirbęs 180 darbo dienų 
per 2 metus, skaitant nuo pa
šalpos pareiškimo dienos at
gal; 60 darbo dienų privalo bū 
ti iš paskutiniųjų metų arba 45. 
darbo dienos, skaitant paskuti 
nius 6 mėnesius. Tie periodai 
gali būti ilgesni dėl ligos prie
žasties, neapdraudžiamo užsi
ėmimo ar dėl savarankiško dar 
bo, kuris nėra apdraustinas.

Pašalpos gavėjas turi atatik 
ti šias sąlygas: a) būti bedar
biu, b) pajėgus dirbti, c) nega
lįs gauti darbo.

Jeigu darbdavys atleido iš dar 
bo, tai pašalpa pradedama mo 
kėti po 9 laukimo dienų nuo už 
siregistravimo darbo įstaigoje. 
Jeigu darbininkas pats metė 
darbą, tai pašalpa mokama nuo 
užsiregistravimo praėjus 6 sa
vaitėms; jeigu, dėl susidariusių 
nepalankių rimtų aplinkybių 
darbininkui, mestas darbas, tai 
tas laukimo periodas gali bū
ti sutrumpintas iki 4 savaičių.

Pašalpos didumas priklauso 
nuo užklijuotų draudimo ženk 
lų didumo, skaitant vidurkį iš
paskutinių 180 dienų. Viengun 
giui didžiausias pašalpos mo- 
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ma. 2. 19-jo šimtmečio antro- niškai išeidavo tik po 2200 kai. vietų valdžia taip daro? Nejau 
je pusėje buvo panaikinta bau Žmonių gerbūvis kilo, kad že- ' ....................
džiava ir valstiečiams atiduo
ta nuosavybėn jų valdomoji že 
įnė. 3. 20-jo amžiaus pradžioje 
Lietuvoje buvo pravesta žemės 
reforma, iš kurios, pagal kurią vos pramonė, palyginus 
vietoj nedaugelio stambiųjų že prieškarine gamyba 
mių savininkų, buvo aprūpinta visas sąlygas dar labjau kilti.

The farmers an indivi- žeme apie 18 proc. krašto gy
ventojų.

Šios trys reformos, ėjusios 
viena po kitos atitiko ne tik 
valstiečių norus, bet atitiko ir 
toms demokratinėms ir libera
linėms idėjoms nešusioms žmo 
gaus ir piliečio laisvę, kurio- metu sugalvotieji „agrartown“ metimai yra tolimesnės eilės da 
mis naudojosi vakarų pasaulis.

Po paskutiniosios žemės re
formos Lietuva buvo likusi be

Žemės ūkis bolevikų 
okupuotoje Lietuvoje 

JUOZAS AUDĖNAS
Federation, in the article: 
„Government and Agricultu
re“, 
dualist by tradition, and by 
instinct inclined toward full 
and free production is amem- 
ber of one of the economic now 
most directly subject to the 
government action“. 2) 

„Farms programs should be 
consistant with a dynamic, fre 
cchoice economy. The farmer 
should be given maximum op
portunity to make his own de- stambiųjų žemininkų, o grynai kų kirtimo, kanalų kasimo, ge- vus, brolius, seseris ir draugus 

vidutiniųjų ir smulkiųjų ūkinin ležinkelių tiesimo ir kitokių dar jei nugirsta ką kalbančius prieš 
kų kraštas. Visos ūkininkų so
dybos buvo sustatytos atski
rai kiekviename ūkyje. Žmo
nės savo laukus dirbo individu 
aliai ir savarankiškai. Ūkinin-

Paskutiniuoju metu bolševi
kai sugalvojo naują kolchozų 
formą: „agro-towns“ vadina
mus. Jų iniciatoriumi buvo Uk 
rainos diktotorius Nikita Khru 
schew.l)

Dabar valstiečiai gabenami 
gyventi į bendrus didelius kol
chozų centrus, kur jie talpina
mi į laikinai pastatytus bara
kus gyventi. Jie jau nebeten
ka ir tos savo aplinkos, savo 
trobesių, nebeturi jokios asme 
ninės laisvės ir jokios darbo 
iniciatyvos. Jie tatai labai sun 
kiai pergyvena. Būna daug sa 
vižudybių, būna aštrių susidū 
aimų su komunistais ir admi
nistracija, dėl ko tokius „revo 
liucionierius“, kaip visai nepa
tikimą elementą, bolševikai 
greitai likviduoja.

Ūkininkas išaugęs laisvėje 
ir atviroje gamtoje, dirbdamas 
savo laukuose, žiūrėdamas sa
vo ūkio, kartais daugiau negu 
savo šeimos, tampa per exel- 
ient visišku individualistu. Jis 
nesinaudoja nieku svetimu, 
bet neapleidžia ir savo. Jis tu
ri visai aiškią sąvoką MANO, 
bet jam visai svetima kolekty
vinė sąvoka MŪSŲ, iš kurios 
jis be baimės, vargo ir skurdo 
nieko kito neturi.

Ne tik Lietuvos, bet ir bend 
ri visur kitur ūkininkai yra vi
siški individualistai. Apie juos 
ta prasme labai gražiai atsilie
pia Mr. Allan B. Kiine, Presi
dent American Farm Bureau

1) Bulletin, 
tional Peasant 
1951, page 32.

of the Interna- 
Union, Nr. 5,

gi bolševikai tiek neišmanūs ir 
nemato tos baisios žalos, kurią 
kolchozai neša ir žmogui, ir 
ūkiui ir visam kraštui? Koks 
gi yra pagrindinis tikslas, pa
teisinąs tokias ne tik ūkiškai ne 
racionales, bet stačiai nežmo
niškas priemones?

3. Bolševikų įvestasis kolek Sovietų Sąjungoje 
tyvinis ūkininkavimas atėmė iš 
žmogaus visas politines, kultu 
rines, ūkines ir kitas laisves. 
Atėmė darbo ir iniciatyvos lais 
vę ir įvedė dar ligi šiolei negir 
dėtą vergiją. Paskutiniuoju

mės ūkio gamyba pakilo dau
giau kaip 100 proc. palyginus 
su prieškariniu gyvenimu ir 
kad gana sparčiai augo Lietu- 

su 
ir turėjo

ir kodėl gi 
stengiamasi 
bet ir kitos 
vergų sto-

ne tik kolchozai, 
priverstinų darbų 
vykios?

Kas tik Sovietų
daroma, viskas daroma politi
niais sumetimais. Visi kiti su-

Sąjungoje

yra ne kas kita kaip žemės lykai. Pav., pradžios mokyk- 
ūkio darbų prievartos stovyk- los mokiniai mokomi šnipinėti 
los, turinčios panašumo į miš- namuose ir išdavinėti savo tė-

etion on production and mar
keting“.

Susovietintas Lietuvos že
mės ūkis atėmė iš ūkininko vis 
ką, o jį patį padarė visišku 
kolchozo vergu. Vieni ūkinin- 
kai varomi į kolchozus lengviau kų gerbūvis, dėl jų nepaprasto 
pasiduoda, kiti atkakliai kovo
ja dėl savo individualinės leis 
vės ir dėl savo nuosavybės. Jie 
kovoja ir žūsta, kadangi ūkių 
sukolektyvinimas eina 
prievartą, paremta 
ginklu.

2. Bet kuri ūkinė 
daroma didesniam 
efektui gauti ir dirbančiojo 
žmogau sdarbo ir pragyveni
mo sąlygoms pagerinti.

Pradžioje šio rašto buvo nu
lodyta, kad Lietuvoje buvo tam joj — 3200 kai., Britanijoj — ranka pasiekia, 
tikros žemės ūkio reformos pa 3100 kai., o Balkanų valstybė 
darytos. Būtent: 16-jo šimt- se, Lenkijoj ir kitur tuo pečiu šiuos išvedžiojimus, tuojau sta- kia arba kalba, bet siekia su- 
mečio antroje pusėje duotas 
valstiečiams aprėžtas žemės plo 
tas — VALAKAS, iš kurio ga 
lėtų prasimaitinti visa jo šei-

per
NKVD

reforma
ūkiniam

bų vergų stovyklas, kurių yra esamą tvarką 
pilna Sovietų Rusija su kelio
lika milionų beteisių ir mirčiai 
paskirtų žmonių.

Tad koks gi gali būti ekono 
minis efektas šitokiose darbo 
sąygose? Koks akstinas gali 
versti kolchozininkus rodyti 
darbo iniciatyvą? Todėl dar- ateisiąs laikas, jis galįs ateiti po 
bams vykdyti reikalingi net šimto ir daugiau metų ir kolek 

jėgūs savo vaikus leisti ne tik 800 agitatorių viename kolcho- 
į viduriniąsias ar amatų mokyk zų rajone? Kokiais gi sume- 
las, bet neretai ir į universite- timais milionai žmonių padaro 
tus. Žymiai buvo pagerėjęs gy ini visiškais elgetomis ir net 
ventojų maitinimas. Pav., prof, vergais? Ir tai daroma visoj 
O. Mielckl) savo tyrinėjimuo plačiojoj Rusijoj, užimančioj

darbštumo, meilės savo ūkiui, 
savo kraštui ir savo darbui kas 
metai kilo ir kilo. Vidutinieji 
n smulkieji ūkininkai buvo pa

arba valdžioje 
esančius asmenis.

Meno (kūriniai, muzikos kū
riniai, literatūra ir net paverg 
ta bažnyčia verčiami tarnauti 
politikai ir varomosios politi
kos propagandai. Ekonominiu 
požiūriu pateisinami tuo, kad

tyvinis ūkininkavimas, be jo
kio žmogaus žmogui išnaudoji 
mo, būsiąs aukščiausio gerbū
vio ir akščiausio gamybos laips 
nio triumfas.

Bolševikų valdžia, politiniais 
se pripažįsta, kad Lietuvoj vi- apie vieną šeštąją dalį viso žo- sumetimais, stengiasi prieiti 
dutiniškai vienam gyventojui mės rutulio ir tai daroma ly- prie kiekvieno žmogaus, prie 
išeidavo 3000 kai., Skandinavi giai ir ten, kur tik bolševiko individualinio gyvenimo. Sten 

giasi prieiti ir žinoti, ne tik 
Kiekvienas, kas tik skaitys, kur žmogus yra ir ką jis ver

2) „Proceeding of the Aca
demy of Political science“. 
(Volum XXIV May, 1951. Nr. 
I. Page 78). 3. o. c. page 86.

Kolchozai per daugelį metų 
absoliučiai savęs nepateisinę ne 
tik ne naikinami, bet jie didi
nami .į didžiulius „agrargra- 
dus“. Jų paskirtis yra suburti 
gyventojus į kompaktinę masę 
vienoje ankštoje vietoje , lead 
ji būtų lengvai matoma, iš arti 
stebima ir kontroliuojama ir 
kartu auklėjama komunistinės 
tvarkos ir jų siekimų dvasioje.

Žmogus kaip žmogus ar in
dividas, Sovietų Sąjungoje ne
svarbus. Jam už tat neduoda 
ma nei politinės, nei ūkinės, nei 
kultūrinės laisvės. Jam neduo 
damas nė ramus individualinis 
gyvenimas, jis suvaržytas ju
dėti, keliauti, keisti darbovie
tę.

Sovietų Sąjungai žmogus 
įdomus tiek, kiek jis sugeba 
įsijungti į sukamosios politinės 
mašinos darbą, kiek jis sugeba 
būti geru politinės misijos ne
šėju savame arba svetimame 
krašte. Kas ne tokie, jie eko
nominiame gyvenime yra tik
tai inventorius.

Sovietų Rusija daug kam itn 
ponuoja šiapus Geležinės Už
dangos. Ji imponuoja tiems, 
kurie ko tai laukia geresnio, 
bet nesupranta ir nenori supras 
ti kas ten iš tikrųjų yra. Va
karų pasauliui tenka budėti, 
kad staigiai nepakiltų toji už
danga ir kad ginkluotoji bol
ševikų jėga nebaigtų užgniauš 
ti ir laisvėj likusio pasaulio.

4. Visos lietuvių tautai ir 
Lietuvos žemės ūkiui bolševi
kų padarytosios žaizdos teks 
iš naujo atitiasyti ir gydyti, 
kuomet Lietuva bus iš Sovietų 
jungo išlaisvinta. Tai bus be 
galo didelis ir sunkus darbas. 
Lietuviai išeiviai šitam darbui 
ruošiasi ir naujus planus jau su 
darinėja. Apie tai reikėtų daug 
kalbėti, bet tas klausimas Į šio

1935-38 m. laikotarpiu viduti- tys klausimą kodėl? jei kol- prasti ir ką kiekvienas galvoja. 
-------------------- chozai ūkiniu požiūriu yra visiš Gyventojų stebėjimo, tikriau

1) Žiūr. jo darbą: „Lebens- ka nesąmonė, nes gamyba su- tariant šnipinėjimo tinkluose, 
mittelverbrauchen pro Jahr mažėjo ligi 90 proc. ir dau- jie yra sutraukę nepaprastą 
und Kof m europaeischen und giau, palyginus kas buvo paga- daugybę žmonių, o per mokyk 
Mittelmeerlaendern im Durch- minama laisvojo ūkio santvar- lą ir kitas jaunimo auklėjimo 
schitt 1935-38 (Bericht ueber koje, jei valstiečiai į kolchozus įstaigas, jie išugdo visus, kad 
Landwirtschaft) 28-as tomas, nenori eiti ir tik per prievartą vienas kitą sektų ir ką bloga darbo rėmus neįeina. 
Berlyn, 1942. jie ten suvaromi, tai kodėl So- radęs išduotų. Pabaiga.



4 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1952. III. 20. — Nr. 12 (258)

Apie kasdienybę, 
rašytojus ir knygas 

HENRIKAS----------
Faustas Kirša, kurio pirmoji 

poezijos knyga pasirodė Lietu 
vos nepriklausomybės atstaty 
mo metais (Verpetai, 1918), 
pernai atšventė savo šešiasde- eto rašoma šiuo metu). „Pele- 
simties metų sukaktį ir išlei- nuošė“ Fausto Kiršos poetinis 

rinkinį žodis ir himniškai pakilus, ir Amerikos pagamintas naikintu 
Knygą aštrus, kietas ir geliantis. Mū- 

isieido žinomasai lietuviškosios 
Knygos macenatas prel. Pr. Ju
ras; spausdino T. T. Pranciš
konų spaustuve Brooklyne. 
Labai skoningu, grafiškai pui
kiai atliktu, viršeliu leidinį pa- žintųjų kritikų teigimams, jog 
puošė dail. Telesforas Valius. Fausto Kiršos problematinei

Nuo 1912-ųjų metų Faustas poezijai reikėtų skirti iškiliau
sia vieta jo kūryboje, norėtume 
teigti, kad problematiškai sim pradžios pasigamino 96, 1953 
bokštinė autoriaus kūryba vis- 
dėlto nėra pasiekusi tokio iš
baigtumo, kaip pavyzdžiui Pu
tino arba Sruogos. Tuo tarpu 
„Pelenuose“ Kirša yra ir nau- 

Suverstos jas, ir gaivalingas, ir šviežias. 
Jeigu palyginsime ką tik iš

leistuosius „Šventuosius asme
nis“ su „Aidų“ (1952 metų 
antram numery) spausdinama 
trečiųjų „Pelenų“ pirmąja gies 
me, turėsime pripažinti, kad 
toks palyginimas kalba trečiųjų 
„Pelenų“ naudai. Čia paliečia 
me tiktai prabėgom šią temą, 
tikėdami, kad ateityje, atski
ram ir platesniam Kiršos poe-

do naują eilėraščių 
„Šventieji akmenys“.

Kirša pradėjo reikštis lietuviš 
kojoj literatūroj. Nuo „Ver
petų“ ligi „Šventųjų akmenų“ 
sukaktuvininkas yra nuėjęs il
gą ir spalvingą kelią. 1922 me
tais pasirodė Kiršos antroji 
poezijos knyga „Aidų aidu
žiai“, vėliau 1927 
vagos“, 1936 „Giesmės“ ir 
„Maldos ant akmens“, 1938 
„Piligrimai“; be minėtųjų 1930 
poema „Rimgaudo žygis“ ir 
1930 metais „Pelenai“ (pirmo 
ji knyga), o 1937 metais „Pe
lenai“ (antroji knyga). Pas
kutiniame „Aidų“ numeryje — 
1952 metų antram — Faustas 
Kirša atspausdino ir trečiųjų 
„Pelenų“ pirmąją giesmę.
Tremty poetas išleido poezi- zijos vertinime, teks dar apie 
jos knygą „Tolumas“ (1947). tai pasisakyti. Sustokime kiek

Taigi poeto kūrybinis der- prie „Šventųjų akmenų“, 
liūs impozantiškas. O prisimi 
nę, kad Faustas Kirša yra iš
vertęs visą eilę svetimųjų au
torių ir ilgą laiką redagavęs 
net kelis mūsų kultūrinius ir 
literatūrinius žurnalus, o taip 
pat aktyviai prisidėjęs prie mū 
sų teatrinės veiklos, galime 
tvirtinti, jog nedaug mūsuose 
yra kūrėjų galinčių pasidi
džiuoti panašia plačiašake kul 
tūrine ir kūrybine veikla. Ne 
šių trumpų pastabų rėmuose 
tai aptarti — paliksime visą po 
eto pasireiškimą apkalbėti mo
nografijai ir žurnalams.

„Šventieji akmenys 
autoriaus pavadinti didakti
niais eilėraščiais. Perskaitę nau 
'jąjį rinkinį įsitikimame^ kad, 
toks jų apibūdinimas tikslus. 
Bendrai Fausto Kiršos visa po 
ezija daugiau ar mažiau pažy 
mėta mąstytojo ir kalbėtojo 
ženklais'. Poetas ištikimai te
betęsia Putino ir Sruogos pra poeto duotoji knygos definicija

teisinga. Nes štai poetas kal
ba mums:
Aš liudiju pavydą ir menkystę, 
Pasėtą žmogui iš tamsos į

žemę, 
Aš liudiju šėtono karalystę 
Ir kovą jai, ir pagarbą

kryželiam.
Aš liudiju žmogaus nukautą 

žmogų,
Anatemą lig paskutinio ainio, 
Aš liudiju tribūnoj demagogą, 
Aš liudiju tarp mūsų gyvą

Kainą.
(Š. A., 15 psl.) 

Ir taip viso pirmojo skyriaus 
eilėraščiai kalba vienas po ki
to mums: Tikiu, Aš liudiju.

dėtąją simbolistinės poezijos 
tradiciją. Galėtume rasti gimi 
ningumo „Tolumose“ ir „Šven 
tuosiuose akmenyse“ su lietu
viškąją Jurgio Baltrušaičio 
poezija — formaline prasme, 
o dvasinės giminystės rastume 
su rusiškąja Baltrušaičio ir 
bendrai tuometine slavų simbo
listų poezija. Tačiau šalia aiš
kaus simbolistinio pobūdžio, 
Fausto Kiršos poezijoje rasi
me taip pat savotiškai realis
tinių pasisakymų, t. y. tiesiogį 
— ne perkeltinį daiktų įverti
nimą. Toks dvilypumas Kir
šos eilių knygose bus visai su
prantamas, jeigu prisiminsime,

gry 
yra

ĮNAGY S 
kad šalia, taip vadinamos, 
nosios poezijos, autorius 
parašęs dvejas satyrų knygas. 
(Trečioji „Pelenų“ knyga po- 

sų nuomone, kaip tiktai „Pele 
nai“ yra brandžiausios ir po
etiškai išraiškiausios Fausto 
Kiršos poezijos knygos. Prie
šingai, kai kurių mūsų pripa-

„Šventieji akmenys“ poeto 
suskirstyti į penkias tematiš- 
kai giminingas grupes. For
maliai visi rinkinio eilėraščiai 
panašūs: visi sudaryti iš dvie
jų ketureilių posmų; visi tos 
pačios metrinės figūros. Auto 
nūs juos pavadino didakiniais 
eilėraščiais ir tokiu būdu pats 
nurodė, kaip į šios knygos ei
les reikia žvelgti: jose jieško- 
tina minties labjau negu for
malinių subtilumų; jose labjau 
akcentuojamas pamokslinis po 
budis negu vaizdų kalba; jose 
visur pirmame plane bus sie- 

paties kiama skaitytojui pasakyti ką 
nors, jį paveikti pranašo arba 
aukščiau stovinčio už minią au 
toritetu, negu leisti skaityto
jui pačiam išsemti iš poetinių 
šifrų tėkmės ir idėją, ir paslėp
tąją mintį.

Skaitytojas skaitydamas jau 
pirmąjį skyrių, įsitikins, kad

HMt&o-tecMkos naujienos 
SOVIETŲ RUSIJOS ATOMINIŲ BOMBŲ GAMYBA.

Amerikos valdžia naujai per jūrio bazių, užblokuojant jos 
vertino Sovietų Rusijos moks
linį ir techninį pajėgumą. Tam 
priežastį davė atidengimas Ko 
rėjoj, kad Sovietų Rusijos pa 
gaminti naikintuvai MIG-15 
turi didesnį greitį ir didesnį pa
kilimo aukštį, negu bet koks

vas. Tyrinėjimų rezultatai nė 
ra džiginanti. Tačiau labjau- 
siai svarbus yra naujas Sovie
tų Rusijos’ atominio pajėgumo 
įvertinimas. Yra nustatyta, 
kad Sovietų Rusija dvigubai 
daugiau yra pasigaminusi ato
minių bombų, negu kad seniau 
buvo daleidžiama turėsianti. 
Tad iki 1952 m. sausio mėn.

m. sausio mėn. pradžioj turės 
220—260, 1954 m. sausio mėn. 
pradžioj turės 340 — 420 ir 
1955 m. sausio mėn. pradžioj 
turės 460—600. Buvo galvoja 
ma, kad su 200—300 atominių 
bombų Sovietų Rusija gali ri
zikuoti pradėti trečiąjį pasau
linį karą. Taigi šį skaičių ji 
turės 1953 m. sausio mėn. pra 
džioj.

Specialistai galvoja, kad, su 
naikintų didesnius pramonės 
taikinius, ant jų reikės išmesti 
po kelias atomines bombas. 
Amerikos pramonė gali būti 
neutralizuota daug pigiau, ne
gu ją sunaikinant atominėmis 
bombomis. Užtektų Ameriką 
atskirti nuo sąjungininkų ir už

Aš jums sakau. .. Poetas ne
dvejodamas taria „Aš“ ir pra
dengia klausančiam uždangą į 
šių dienų pasaulio menkystę ir 
demoniškumą ir į savo tikėji
mą, kad pasaulio anatema 
dings žmonėms sugrįžus į Die
vą ir tauresnį gyvenimą.

Bus daugiau.

KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiųsti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).

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

žame, paskambinus telefonu 3290.

lytinio kranto uostus, ir Ame
rika su savo milžiniška pramo
ne būtų veik eliminuota spren
džiamuoju laiku. Priešui yra 
daug lengviau sunaikinti uos
tus, negu, krašte plačiai išsidės 
čiusius pramones taikinius. At 
sižvelgiant į geležineklių ir ke
lių išdėstymą, transatlantinis 
pervežimas Amerikos karinių 
dalinių, ginklų ir amunicijos bū 
tų sprendžiamai sulaikytas, jei 
būtų sunaikinti didieji uostai: 
New York, Boston, Portland, 
Norfolk, Charleston, Savan
nah, New Orleans ir Galveston.

Amerikos pajėgumas atsi
mokėti atominiu bombardavi
mu yra sumažintas šių faktų: 
tarpkontinentalinis B-36 atomi 
niam bombardavimui pritai
kintas bombonešis yra jau be- 
pasenstąs, o sprausminis nau
jai pagamintas bombonešis 
B-47, kuris turi pakeisti B-36, 
neturi tarpkontinentalinio skri 
dimo tolio, todėl reikalingas 
užjūrio bazių. Didelis progre
sas yra padarytas papildyti ku 
lą skridimo metu, tada bombo 
nėšiai ir naikintuvai galėtų pa
siekti taikinius bet kokiam ats 
tume.

Sovietų Rusija yra pasigami 
nusi naują sprausminį tipo 31 
tarpkontinentalinį bombonešį, 
kurio skridimo tolis siekia 
6500 mylių ir greitis daugiau 
negu 450 mylių per valandą. 
T-31 pakeičia bombonešį TU 
4, kurio skridimo tolis buvo 
veik per pusę trumpesnis. Tad 
nuo dabar USA ir Kanados 
miestai yra lengvai pasiekiami 
šiam bombonešiui ir atsiduria 
grėsmėj. J.

TOLERANCIJOS IR HUMANIZMO
UGDYTOJAS

Poetas Par Lagerkvist.
RAŠO DR. G

II.
Panašios idėjos reiškiasi vi

sose jauno Lagerkvisto dra
mose bei poemose. Sista Mans 
kan (Paskutinis žmogus) 
(1917), Den Švara Stunden 
(Bandymų valanda) (1919), 
vaizduoja žmonijos išsižudy- 
mą, kenčiantį individą, sukniu 
busį po materialistine našta.

Tačiau Dangaus Paslapty 
paskleista meilės idėja nelieka 
be atgarsio. Pamažu ji Lager- 
kvistą transformuoja ir, ilgai
niui, taip pakeičia, kad nežiū
rint viso jo iki šių dienų išsi
laikiusio liūdesio, jo žmogaus 
ir buities filosofija tampa giliai 
įprasminta, nors pasaulis lie
ka žiaurus ir beprasmis. Vidu 
jinė kova turėjo būti ilga ir at 
kakli. Kaip įtikinti save kokiu 
nors gyvenimo tikslingumu, 
kai maištaujanti poeto dvasia 
nesiliauja skelbus neviltį:

9

Mintis niekur neturi tikslo 
Malda negali rasti tėvo 
Skausmas neturi namų 
Ilgesys — motinos 
Iš niekur atėjusi, 
Grįžtanti. . . atgal į nieką. 
(American Scandinavian Re
view, Summer 1951, p. 135). 
Arba:
Aš grabalioju aplink šį tamsų

narvą 
Aš jaučiu aštrias akmenų

briaunas po mano pirštais 
Aš draskau krauju aptaškytas 

savo iškeltas rankas 
Į ledan sušalusias debesų

driskenas.
O, aš plėšiu nagus nuo savo 

pirštų galų 
Mano abi rankos žaizdose, 

sudraskytos 
Į kalvas ir tamsius miškus 
įjuodą plieno dangų 
Ir į sušalusią žemę!
Nerimas, nerimas mano 

veldinys,
Jis mano gerklės žaizda, 
Mano širdies šauksmas

pasauly. 
(20th Centuri Scandinavian 

Poetry, 1950)
Pesimisinė pasaulėžiūra La

gerkvisto ankstyvesniąjai kury 
bai uždeda tam tikrą blaškymo 
si antspaudą individualia pras
me. Etinės autoriaus pažiū
ros taip pat svyruoja tarp kraš 
tutinumų. Iš vienos pusės jis 
mato pasaulį nebepataisomai 
juodą, beprasmį ir nuožmų; iš 
antros pusės jis guodžiasi jieš- 
kodamas šios būklės priežas
čių ir jas rasdamas nepakanka 
mose žmogaus pastangose su
prasti pasaulį ir save. Jieško- 
damas savęs, žmogus, Lager
kvisto nuomone, junta savyje 
besigrumiančias dvi — gėrio 
ir blogio — jėgas. Krikščiony 
bė, prie kurios savo tėvų na
muose jis nepajėgė prisiderin
ti, visdėlto paliko savo pėdsa
kus besiformuojančioje Lager 
kvisto asmenybėje. Jo blogas 
žmogus — aistrų, nuodėmių

I. ŽIDONYTĖ.
tvarinys. Gerasis gi — su blo 
giu kovojančios ir kovą laimin 
čios sielos atstovas. Kovoti gi 
reikią su gamta, su įgimtais 
polinkiais — tokios griežtos 
yra buvusios Lagerkvisto idė
jos. Stokojančios logikos ir 
racionalumo, jos savo protes
tu prieš viską užvaldantį evo
liucionizmą, buvo natūralus 
laikinas tarpsnis jo perėjimo į 
grynai humanistinę etiką, at
siribojant nuo visų kraštutinu
mų, derinant žmoguje visas jo 
galimybes, apibrėžiant ir laips 
niuojant vertybes.

Antrame kūrybos etape savo 
žvilgsnį Lagerkvistas nukrei
pia nuo simbolistinių ir misti
nių ūkanų į poitliškai visuome 
ninį bei socialinį gyvenimą. Ra 
šytojas stengiasi susitaikyti su 
realiuoju žmogumi, rasti kiek
viename individe jo aspiraci
jų ir galimybių patenkinimą su 
derinimą. Pirmas šia idėja 
grįstas veikalas pasirodė 1927 
metais: Dėt besegrade Livet 
(Gyvenimo pergalė) — mono 
logas prozoje. Šis veikalas liu 
dija Lagerkvisto ryžtingą po
sūkį, lemiantį visą tolimesnę 
jo kūrybą. Nors žmogaus vi
dinių išgyvenimų konfliktai lie 
ka to apčio intensyvumo ir ašt 
rūmo, tačiau poetas suteikia 
jiems gyvenimiškesnę formą, 
vystydamas juos kasdieniškes- 
nėj, mums gerai pažįstamoj ap 
linkoj. Palaipsniui išsilaisvi
nama nuo vizijų ir fantastinio 
elemento; išimtį tesudaro ro
manas Bodeln (Korikas)l 
(1933), kuriame Lagerkvistas, 
ypatingomis ekspresionistinė
mis priemonėmis kovoja su po 
litiniu totalitarizmu.

Lagerkvistas visuomet buvo 
jautrus klasių kovos, progreso, 
liaudies ar ištisų tautų mate- 
lialinės buities problemų atž
vilgiu. Tačiau po 1933 metų, 
jėgai ir smurtui Įsigalint vieno 
je kultūringų valstybių, jo kū
ryboj dar labjau išryškėja tie
sos ir humanizmo principai, ku 
rių jis įieško visur ir visuose, 
kad ir kaip „nežmoniškai“ jie 
atrodytų ir kokius šūkius jie 
beskelbtų. Šiuo atžvilgiu La
gerkvistas išreiškia savo gilų 
tikėjimą į žmogaus sąžinės re
alumą, į jos kilniąją prigimtį.

Bus daugiau.
LIETUVIŲ KILMĖS FILMŲ 

AKTORĖ
Filmuose jau vaidina Mari 

Aldon vardu lietuvių Paulių 
duktė, gimusi Toronte. Ji pasi 
rodė filme „Distant Drums“ 
(tolimieji būgnai).

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

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

Lasallle, Montreal, P. Q.

VEIDAI
K. DUBYSA.

Nesulaikomai sukasi laiko ratas. Nesulaikomai mes ei
name pirmyn, stumiami keistos ir šiurkščios likimo rankos, 
ir tame savo kelyje mes kenčiame, džiaugiamės, viliamės ir 
vėl nusimename. Mes dažnai sakome: jei kas mums būtų pra- 
nusimename. Mes dažnai sakome: jei kas 'mums būtų pra
našavęs kelionę į Ameriką, mes būtume juokęsi ir netikėję. 
O štai dabar kas rytą važiuoju į darbą pro milžiniškus dan
goraižius, girdžiu man svetimą kalbą, matau svetimus vei
dus, — ir turiu įtikėti.

Žvelgdama pro traukinėlio langą į tą neįprastą, didingą 
vietovaizdį staigiai prisimenu siaurus takelius ir medines 
trobas, rugiapjūtės dainas vakarais, basakojės merginas su 
rūtų šakelėmis maldaknygėse, — ir suskauda širdį. Visi mes 
iš ten atėjome, visi pasiėmėme į svetimą kraštą tą patį kraitį, 
tuos pačius atsiminimus ir tas pačias maldas, ir štai po ke
lių vargo metų taip pasikeitė mūsų veidai, kad vargu ten 
likusios motinos mus beatpažintų.

Pro mano akis pradeda slinkti eilė gyvenimų, kuriuos per 
kelis metus šioje žemėje teko pažinti, ir jie kiekvienas taip 
kitoks, kiekvienas prakalba kitais džiaugsmais, kitais troški
mais, kitais nusivylimais.

Pirmiausia suspindi mano Magdė. Dažnai žiūriu į ją 
vikriai besisukinėjančią darbovietėje, visuomet _pirma pa
gelbėti, visuomet paprasta ir linksma. Kada aš ankstyvą 
valandą praverdavau duris į jos skyrių, ji ten visa širdžia 
traukdavo dainą ir kiekvienas žmogus būdavo palydimas 
šypsenos ir gero žodžio. Iš pradžių nežinojau, kad ji lietu
vaitė, kol vieną dieną pati prie manęs priėjo ir draugiškai 
pasakė nugirdusi, kad aš iš Lietuvos. Gal gi ir lietuviškai 
mokanti?

— O kaip gi! — atsakiau nudžiugusi.
— Tai kam aš su tavim angliškai kalbu! — šypsena 

buvo tokia didelė, kad net apsikabinome.
Pradėjo pasakoti apie savo šeimą. Tėvai prieš šešias

dešimt metų atvyko iš Suvalkijos. Namuose buvo devyni sū 
nūs ir trys dukterys. Tėvas dirbo anglių kasyklose Pensil
vanijoje, motina rūpinosi gausiu prieaugliu. Ji pati jauniau- 
sia, trisdešimties dviejų metų.

Stebėjausi jos gražia lietuvių Kalba, o jai tai buvo visai 
natūralu.

— Mes visi taip šnekam. Mūsų šeimoje anglų kalba 
likdavo už trobos durų. Jei iš vaikų kuris namie pasakyda
vo kokį anglišką žodį, tai mamutė tam keptuve per galvą. 
„Man jūs stubos neterškite!“ — sakydavo. Aš visas daineles 
moku ir daug apie Lietuvą žinau.

Kartą taip jai garsiai su manim lietuviškai šnekant ir 
aplinkiniams nieko nesuprantant, vienas pastebėjo, kad čia 
Amerika ir reikia angliškai kalbėti. Magdė pasidėjo ką ran
koje laikiusi, prisiartino prie kalbėjusio ir garsiai, keliasde
šimt dirbančiųjų ir prievaizdų girdint, sušuko:

— Kas savo tėvų kalbos gėdinasi, nevertas iš viso žmo
gum būti vadinamas. Taip man sakė mano mama ir dabar aš 
Tamstai taip sakau. Vogti yra gėda, bet savo žemę užmiršti 
dar didesnė gėda.

Taip sugebėjo vargingi angliakasiai išauginti savo dvy
lika vaikų visai nesijausdami darą žygdarbį, nesiskųsdami 
„sąlygomis“, o tik atiduodami tėviškei tai, kas jai prigulėjo.

Per šias Kalėdas mirė Magdės tėvas. Po laidotuvių 
grįžo į darbą juodais rūbais ir užtinusiomis nuo ašarų akimis.

— Magde, — sakau, — gi Amerikoje gedulo niekas ne
nešioja.

— Kad aš čia šitų žmonių žiūrėčiau, greit pusnuogė 
turėčiau vaikščioti.-------------

Vėl mano susimąsčiusios akys kliuvo už dangoraižių, 
vėl iškilo kitas veidas, kita šeima, Lietuvoje tokioje pagar

boje laikoma dėl vyro aukštos užimamos vietos, dėl žmonos 
nepabaigiamų universitetų ir aukšto tono. Prieš kelias sa
vaites jie lankėsi mano namuose.

— Duktė yra colledge, tai jai bus didelis surprise. Ti
kiuosi, čia New Yorke turėsime good time! — sučiulbėjo 
ponia, žydėdama raudonais žandeliais, kad jos motina į ten 
Lietuvoje tikrai pasidarytų neaišku, kokiu būdu ji čia duo
ną uždirba.

— Brangioji, — sakau, — ar jau lietuviškai nebemoki?
Žybtelėjo piktai mėlyno lino akys, kurios taip meiliai 

kadaise juokdavosi kvepiantį šieną vežant, ir nors man ne
buvo atsakyta, bet perskaičiau ten didžiulę panieką dėl to
kio neįvertinimo jos augšto tono, jos gražaus naujo namo ir 
net čia skubiai į valdišką vietą išsimušusio vyro.

O tada prisiminė man dar vienas veidas, raukšlėtas ir 
nežymus, veidas smulkaus prekybininko žydelio, kuris mano 
darbovietėje valgydavo. Nugirdęs mane su kažkuo lietuviš
kai kalbant, jo tas raukšlėtas veidas išsiplėtė į didžiulę šyp
seną.

— Sveika drūta, — sako. — Ar iš Lietuvos?
Man tai buvo, pagal tą gražią ponią, tikras „surprise“. 

Puoliausi klausinėti, ir šitas mažas žydiškas veidelis, švies
damas džiaugsmu, papasakojo savo vargo kelią.

— Jau keturiasdešimt trys metai, kai aš čia. Tėvai at
sivežė iš Vilniaus dar mažą, kur jiems labai nevyko biznis. 
Namie kalbėdavom lietuviškai. Po tėvų mirties mažiau turė
jau progos, bet buvo čia keletas Vilniaus žydų šeimų, ir mes, 
susiėję į krūvą, visad stengdavomės lietuviškai kalbėti. Ką 
gi, daug laiko prabėgo ir aš pats mažai ką prisimenu, tik, 
— atsiduso, — žinau, kad ir duona čia visai netokia. — Ir 
atsiskaitydamas už maistą, — Kiek čia skatikų už mano py
ragą? — 
New York.
1952. II. 16.
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KULTŪRWė>KWWlKA i 
GELEŽINĘ UŽDANGĄ PRALAUŽUSI KNYGA 

Knygų leidykla „Terra“ Či gimtąjį kraštą ir žmones, taip 
’ " knygos puslapiai pakvimpa 

Lietuvos vėju ir arimais, jog 
bolševikams, atrodė, pati ge
riausia išeitis apkaltinti ją 
„prakeiktu nalionalizmu“ ir su 
likviduoti, o autorių ištremti į 
Sibirą.

Literatūriniu požiūriu kny
ga labai vertinga, priklausanti $ 
prie pačių geriausių knygų mū 
su pokarinėje literatūroje.

— Valst. Filharmonijos nau 
jas sezonas buvo pradėtas Kor 
sako simf. poema „Už taiką“, 
Stalino premija apdovanota 
Vainiūno rapsodija smuikui su 
orkestru ir Bethoveno 9-ja sim 
lonija. Simf. orkestrui diriga
vo Klenickis, chorui — K. Ka 
veckas, solistai buvo: 
kas, Livont, Nikeeva, 
tė ir Muraško.

— Sovietai skelbia, 
Ū. Akademija turi 7 
tus, kuriuose mokosi 
stud. Veikia pedagoginis, me
dicinos, politechnikos institu
tai ir 3 mokytojų institutai. 
Mokosi apie 14.000 studentų. 
Bučas pasidžiaugė, kad pernai 
Vilniaus un-tas išeido 350 dip 
lomantų, o šiemet tikisi paruoš 
ti 500. Lik kodėl tas pats 
rektorius Bučas tyli, kad Vil
niaus un-tas faktiškai pavers
tas Maskvos Lomanosovo var
do un-to filiale?

Kagoje išleido najausiąją Kazio 
Borutos knygą „Baltaragio ma 
lūnas“.

„Baltaragio malūnas“ graži 
ii įdomi knyga, bet jos istorija 
dar įdomesnė. Šitą knygą 1945 
m. rudenį bolševikai leido iš
leisti Lietuvoje, tačiau vos tik 
Knyga pasirodė knygų rinkoje, 
tuoj sukilo prieš ją visa bolše
vikiškoji kritika, knyga buvo 
suniekinta, surinkta iš visų 
knygynų ir sunaikinta. Nedide 
lis knygos transportas pasiekė 
bolševikiškųjų leidinių knygy
ną New Yorke, tačiau iš ten 
knygą surinko Sovietų Sąjun
gos atstovybė. Laimingu su
puolimu pora knygos egzemp
liorių pakliuvo į lietuvių ran
kas ir tuo pačiu išvengė bolše
vikiškosios inkvizicijos laužo. 
Dabar „Baltaragio Malūnas“ 
jau paskleistas plačiai po visą 
Kanadą ir Ameriką, ir bolše
vikų ranka jo negali pasiekti.

Neapdairiam skaitytojui sun 
ku patikėti, kad tokia simpa
tinga knyga galėtų atsidurti 
bolševikų persekiojamųjų kny 
gų eilėse. Knygoje nėra nie
ko antibolševikiško, netgi veiks 
mas vyksta Lietuvoje, dar nei 
nesapnavusioje apie bolševikų 
okupacijas. Bet knygoje auto
rius su tokia meile kalba apie

Gutaus- 
Remšy-

kad Ž. 
fakulte- 

1.200

♦

DĖMESIO! * RETA PROGA! * DĖMESIO! į
Visų lietuvių pasididžiavimui prieš kanadiečius ir Lie- . 
tuvos operai paminėti, š. m. kovo men. 22 d. (šeštadie- j 
nį) 8,15 vai. vakaro, naujai pertvarkytoj moderniškoj 
Eatono auditorijoj, Toronte, (College—Young gatvių 
kampas), Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Kanados Vie- 
tininkijos Valdyba rengia, lietuviškos damos 
žvaigždžių—žymiųjų Lietuvos op. dainininkų iš

IPOLITO NAURAGIO,
STASIO BARANAUSKO ir
ALĖS KALVAITYTĖS,
PRUDENCIJOS BIČKIENĖS

2)
3)
4) .

didžiulį ir įspūdingą liaudies dainų ir operos

meno
JAV:

arijų
g

Aukos Tautos Fondui
Hamilton, Ont.

Aukos T. Fondo dėžutėj 
Aušros Vartų par. bažnyčioje 
ir koncerte_gauta peln. $ 37,41.

KLB iš Nepriklausomybės 
Šventės min. $ 233,71.

Orkestro „Aido“ 16-tos Vas. 
proga $ 25,00.

K. Prijelgausko $.5,00.
80 proc. pelno, gauta iš kau 

kių baliaus 23 vas. $ 436,29.
Prisiuntė T. Fondo Ats. Ka 

nadoje Hamiltono sk. $ 737,41. 
Fort William ir Port Arthur, 
Ont.

Prisiuntė apylinkės lietuvių 
auką V. Bružas $ 157,00.

Keisti dalykai.

Moterų deginimas
Indijoje

ta grindų molį, dėkoja die
vams už narsią našlę, kuri savo 
kantrumu Įrodė pasiruošimą au 
kai. Po to seka pats deginimas. 
Keturi vyrai išneša lavoną am 
paaukštinimo. Juos seka gar
siai besimeldžiančių moterų ap 
supta našlė. Lyg sapnuodama 
ji žengia ant laužo ir atsisėda 
salia savo vyro. Dešinę ranką 
ji uždeda sau ant krūtinės, o 
kairę ant mirusiojo kaktos. 
Dvasiškis tada paima deglą ir 
padega laužą, o mnua gieda iš 
tikimosios meilės giesmę.

Indijos moterys pasirenka 
mirtį pačios ir, kai tokie vyrai 
kaip Nehru ir kiti kovoja dėl 
jų teisių, jos buriasi į organiza 
cijas, kurios gina „moters tei
ses į savo kūną ir sielą“ ir ku
rios netiesiogiai palaiko Suh- 
-Teeh paprotį.

„ŽMONOS PER SPAUDA 
NERASI“

Prieš 4 metus Kanadon at
vykęs p. „Kelmelis“, bandė su 
rasti sau gyvenimo draugę per 
spaudą. Deja, nepasisekė: „Į 
jo, „Kelmelio“ skelbimą, atsi
liepė šelmis studenčiokas X, 
kuris suvaidino mergaitės-ka- 
nadietės vaidmenį.

Kilometrinius laiškus ir tu
zinus nuotraukų „Kelmelis“ pa 
siuntė tai 
tei". Ši 
liūdnokai, 
sė šitokio 
„Tekėt už 
esame tos 
da „Kelmelis“ tarė 
per spaudą nerasi. .

Indijos moterų pasyvumą ir 
visišką pasiaukojimą savo vy
rams ryškiausiai pavaizduoja- 
dar iki šių dienų praktikuoja
mas savanoriškas moterų susi 
deginimas ant laužo su miru
siais vyrais. Nors šį paprotį 
anglai jau 1829 metais uždrau 
dė ir už šių kruvinų apeigų at
likimą buvo skiriamos didelės 
bausmės, tačiau iki pat šių die 
nų kasmet kelios moterys yra 
sudeginamos ant laužo. Mo
ters sudeginimo apeigos vadi
namos Suh-Teeh, prasideda 
tuoj vyrui mirus. Lauke yra 
paruošiamas laužas vyrui su-' 
deginti, apie kurj pamaldūs se
ni vyrai susirinkę pusbalsiu 
kalba maldas. Tuo tijrpu naš
lės namuose renkasi kaimo rno 
terys. Trobos vidury tebeguli 
nepašarvotas vyro lavonas, 
prie kurio klūpo žmona, apsi
rengusi išeiginiais drabužiais, 
ant kaklo užsidėjusi dramblio 
kaulo karolius. Susirinkusios 
moterys, amžių tradicija nusi
stovėjusiais gestais, bando naš 
lę atkalbėti nuo jos užsimoji
mo. Kai moteris tyliu gestu 
duoda suprasti, kad jos pasiry 
zimas nepakeičiamas, vyriausio 
ji moteris atneša degančią žva 
kę, našlė pakyla ir įkiša pirš
tą į liepsną, laikydama tol, kol 
sudegintos mėsos kvapas pa
sklinda po trobą, o per jos tam 
su veidą rieda asaros. Tačiau 
piršto ji neatitraukia ir nė tru 
pūčio nesudejuoja. Tada mo
terys su džiaugsmu tiesia ran
kas į dangų, o paskui krinta 
ant žemės ir, paliesdamas kak 
ii.

VASARIO 16-JĄ MEDEL LINE, KOLUMBIJOJ
Graži teatro de Bellas Ar

tės salė buvo papuošta Lietu
vos ir Kolumbijos tautinėmis 
vėliavomis, o visi tautiečiai bu 
vo prie krūtinių prisisegę tau
tines vėliavaites. Daug mote
rų ir mergaičių vilkėjo tauti
niais drabužiais.

Garbės prezidiuman buvo 
pakviesti savanoris-kūrėjas pik. 
Antanas Biknaitis ir med. dr. 
Proscevičius. Savo trumpame 
ir jautriame žodyje pulk. A. 
Biknaitis gyvai nupasakojo mū 
su netolimą tautos praeitį, jos 
kančias ir kovas, irKragino bū
ti vieningiems, pasiaukojan- 
tiems ir nepailstamai kovoti iki 
bus iškovota mūsų tautai lais 
vė.

P. Babelis padeklamavo po
rą patriotiškų eilėraščių, o se
sutės Grigaliūnaitės gražiai pa 
skambino. Birutė Čypienė gra 
žiai sudainavo tris lietuviškas 
daineles. Po tos kuklios pro 
gramėlės buvo pademonstruo
tos trys brolių Motūzų-Belec- 
kų lietuviškos filmos, kurios, 
ypač vaikučiams, pirmą kartą 
gyvenime matant tėvynės gy
vus vaizdus, padarė neišdildo 
mą įspūdį.

Pertraukėlės metu parapijos 
klebonas kun. Barčaitis prane 
šė, kad vasario 17 d. įprastoj 
vietoj ir laiku laikysiąs pamal
das už Tėvynę ir į jas kvietė 
atsilankyti tautiečius.

Pasibaigus programai, prie 
scenos priėjo kun. M. Tamošiū 
nas ir pareiškė, kad ruošiąs pa 
maldas seleziečių bažnyčioj, į 
kurias1 visi privalą ateiti.

Po to vėl atsistojo kun. Bar
čaitis ir sujaudintu balsu pa
reiškė, kad jis rytoj vis dėlto 
laikysiąs pamaldas už Tėvyne 
toj pačioj bažnyčioj, kurioj jas 
laiko kiekvieną sekmadienį beras po naują skaitytoją.

KONCERTĄ <
žymiajam muzikui, prof. Kučiūnui akompanuojant.
žymiajam muzikui, prof. Kučiūnui akompanuojant. J 
Be solo partijų bus išpildyti duetai ir kvartetai su r 

vaidybiniu repertuaru. j
Visi Toronto ir apylinkių tautiečiai kviečiami kuo skait- ? 
lingiausiai atsilankyti ir atsikviesti savo pažįstamus 'į 

kanadiečius.
Koncerto pelnas skiriamas Lietuvių Namų ir Bažnyčios į, 

statyboms Toronte paremti. į
Bilietai gaunami lietuvių valgyklose ir p. Jurkšaičio 
krauituvėje — 921 Dundas St. W. Toronto. Nuo kovo

17 d. ir pačioj Eatono auditorijos kasoj.
Rengėjai.

Winnipeg, Man.
Vasario 16-tos proga surink

ta aukos iš apylinkės lietuvių 
$ 89,20. Aukas prisiuntė P. 
Liaukevičius.
London, Ont.

KLBendruomenės apyl. lie
tuvių aukos $ 66,50; prisiuntė 
Br. Mišius.
Lethbridge, Alta.

Aukas prisiuntė S. Noreika 
$ 49,75.
Conislon, Ont.

Astuoni lietuviai Nepriklau
somybės Šventes proga Tautos 
Fondui suaukojo $ 40,—, A. 
Baltis (A. Ž.) $ 7,—.
Timmins, Ont.

J. Paransevičius 5,00, A. Ma 
linauskas 2,65; po $ 2,00: P. 
Gaigalas, P. Pačėsa, V. Mor
kūnas, P. Dambrauskas, A. 
Martinkevičius, A. Vaičeliū-

0

Alf.

Windsor, Ont.
K. L. Bendruomenė, 

lietuvių auka $ 106,10. 
Toronto, Ont.

Vasario 16-tos proga per pa 
maldas surinkta liet. kat. pa- 
rap. aukos $ 100,00, prisiuntė 
gerb. kleb. P. Ažubalis. Po $ 
1,— aukojo V. Butkis ir N. 
Pulkis.
Montreal, Que.

Laike prof. J. Kaminsko pra nas, J. Simanavičius, V. Žukas, 
nešimo surinkta Aušros Vartų
par. salėje $ 90,30. Jūros skau K. Šimbelis, P. Lapienis, A. Ba 
tai aukų lapu N r. 13 — $ 7,00 
per St. Naginionj.

apyl.

P. Volungė, B. Trukanavičius,

rauskienė, B. Mistautas^ A,. 
Banys 1,25, M. Janušaitis 1,10,

V. Aleknavičienė 0,50. Viso 
38,50; prisiuntė J. Paransevi
čius.

Port Alice, B. C.
J. Kartočius 10,00. 

Garson, Ont.
J. Mikoliūnas 10,00.

La Cove, Ont.
J. Bakšys $ 10,00.

Paris, Ont.
Po $ 2,00: P. Cesnulis,

Kuzmickas, V. Peldžius; po $ 
1,00: A. Podolskis, S. Pakulis. 
Viso $ 8,00.
Quebec, Que.

A. Rubinas 5,00. 
Woodstock, Ont.

J. Jakaitis 5,00.
V ancouver, B. C.

Po $ 2,00; J. ir J. Baltrušai
tis, J. Butkus.
Maidston, Ont.

J. Miliušis $ 3,00.
Visiems nuoširdžiai dėkoju.

M. Arlauskaitė,
T. F. Įgaliotinė.

išsivajotai „Kanadie- 
komedija užsibaigė 

„Kanadietė“ para- 
turinio atsakymą: 

tavęs negalėsiu, nes 
pačios lyties. . .“ Ta 

Žmonos 
V. M.

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED ST. CHICAG O S, 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.
Siuntin. Nr. 3—$ 6,20
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaul. mėsos

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

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

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

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

'1 sv. šokolado
'2 sv. cukraus
Siunt. Nr. 19 — $ 9.95
4 sv. rūk. lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino 

sv. marmelado
1 sv. deg. kavos 

sv. šokolado 
sv.kakavos

4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo

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

2

1
2

Pilnas draudimas.

Siunt. Nr. 24—$ 11.50 
sv. rūkytų lašinių 
sv. kiaulinių taukų 
sv. margarino 
sv. deg.kavos 
sv. kakavos 
sv. šokolado 
sv. marmelado 
sv. sūrio 40% rieb.

5
3
2
1
2
2
2 
2
Siuntinys N r. 25
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25
C. 15 sv. k. tauk. $ 8.00

Jono LADYG05 
baldu 

studijoje 
„ARTIS“ 

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

kainomis.
LIETUVIAMS SPECIA

LI NUOLAIDA.

3 East Notre Rame St„ 
Telefonas MA 1006.

OYERSCO.
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES A^ID 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

* AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREALIS 2836

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

gražesnę išvaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetu? ir fo
telius (Chesterfields), gar 
dinus lengvus ir sunkius. 
Sutaisome rūbus <:Siri- 
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.

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ ( 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO
bet

Alberto Norkeliūncft
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISĖS R eg ’d

Allard Tr.1135

už $o,o! $l.000.oo
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. 

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

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

tuviams.
Tautiečiai gausiai susirinko, 

su tautine vėliava, moterys vii 
kinčios tautiniais drabužiais į 
kun. Barčaičio laikomas pamai 
das. Pamladų metu muzikas 
Z. Jonušas meistriškai vadova 
vo giesmininkams, kurių lietu
viškos giesmės padarė gilų įs
pūdį ispanų pilnai bažnyčiai. 
Graudus, gimtu žodžiu pasa
kytas kun. Barčaičio pamoks
las, pakėlė patriotinę nuotai
ką, kuri išsiliejo grausmingu 
Tautos Himnu.

Tą pačią valandą, bet kitoj 
bažnyčioj kun. M. Tamošiūno 
laikomose pamaldose irgi daly
vavo apie porą dešimčių tautie 
čių. Pamaldų metu giedojo p. 
B. Čypienė ir vargonai, nie
kam nepritariant, sugrojo Tau
tos Himną. Pamokslas taip pat 
buvo pasakytas ispanų kalboj.

Po pietų Medellino radijo 
siųstuvas pagrojo kelias lietu
viškas plokšteles ir p. Čypienė 
padainavo keletą lietuviškų dai 
nelių.

Visi pasigedo taip puikiai iš 
bujojusio ir plačiai užsireko
mendavusio, didžiausiu pasi
šventimu muziko Z. Jonušo su 
organizuoto ir vietinio jauni
mo pasiaukojimu iškelto cho
ro, kuris, deja, prieš kiek lai
ko buvo išdraskytas.

Mums, kurie čia kenčiame 
ne tik tropikinį karštį, bet daž
nas ir badą, o dauguma neda- 
teklius, yra skaudu, kad, dėl 
kažkokiu užgaidų, negalim net 
mintimis ramiai sugrįžti į savo 
mylimą šalį. . .

Ant. Barčius.

. Spaudos vajus bus sėkmingas 
kai kiekvienas skaitytojas su-

i DĖMESIO! TORONTE VEIKIA
J LIETUVIŠKA BATŲ REMONTO DIRBTUVĖ.

J Atliekami ir skrybėlių ir batų valymo darbai. Atidary-
* ta nuo 7.20 ryto iki 9 vai. vak., išskiriant sekmadienius.
Į SAV. S. ANDRIEKUS. 812 Dundas Str. W. Toronto.
IntwroitittwwvAt’trrgtCTWttTKtwga

Lietuvis laikrodininkas, turis ilgametę praktiką,

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

priima pataisymams įvairius laikrodžius.
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

Kainos žemesnės kaip kitur. Už pataisymus garantuoja. 
Kreiptis vakarais po 6,30 vai.
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St.CATHARINES, Ont
VIŲ REPREZENTACIJA, 

ūa į valdybą pateko asmenų 
su visišku „neklaidingumu“, 
skyrius visai buvo sustojęs 
veikti 
metų.

Kai 
vosi į

ST. CATHARINES LIETU
Malonu rašyti apie St. Cat

harines lietuvius, kai yra kas 
nors malonaus — kultūringo, 
bet labai liūdna, kai reik kelti 
viešumon nešvankūs dalykai. 
Bet apie juos ir tylėt ilgiau ne
begalima.

Kada buvom dar Vokietijoj 
D. P. lageriuose ir kai prasi
dėjo emigracija į kitus kraš
tus, kiek buvo kalbų ir linkėji
mų, kad kiekvienas lietuvis iš 
emigravęs turi būt savo tautos 
ambasadorius ir visur savo tau 
tybę tinkamai reprezentuot. 
Tada vargiai būt buvę galima 
surast bent vieną kitaip galvo
jantį. Šiandien jau yra praėję 
keletas metų, kai mes įvairiuos 
kraštuos ambasadoriaujam; 
kaip pavieniai asmenys, taip ir 
susibūrę į organizacijas. Todėl 
ir reik žvilgtert į tą mūsų am- 
basadorystę ir ji įvertint. Nie 
kas nenuginšys fakto, kad mes 
savo tautybę reprezentuojam; 
tik kartais ją reprezentuojam 
iš gerosios pusės, o kartais iš 
blogosios. Mes ją reprezentuo 
jam, kad to ir nenorėtumėm, 
nes plūduriuojame kitų tauty
bių jūroje ir visi mus stebi, 
kaip ir mes stebim kitus ir kiti 
su mumis skaitysis tiek, kiek 
mes būsim kultūringi.

Visuomet jau taip yra, kad 
žmogaus blogosios pusės grei
čiau pastebimos, negu gero
sios, todėl lietuviams reiktų la 
bai pasitempt, kad nors sveti
miems tos blogosios pusės ne
būt parodytos. Čia tenka ke
liais žodžiais prasitart apie St. 
Catharines lietuvių reprezenta 
ciją-

1948 m. atvykus .į St. Catha 
lines būreliui naujų emigran
tų lietuvių buvo sudarytas vie
nas organizuotas lietuvių vie
netas. Tada St. Catharines lie 
tuvių su senaisiais emigrantais 
buvo suregistruota apie 60. 
Didesnę dalį sudarė naujieji 
imigrantai. Į pirmuosius lie
tuvių susirinkimus atsilanky
davo apie 70 pore. Beveik vi
suose jautėsi organizuotumui 
entuziazmas. Mūsų likimo 
broliai latviai ir estai, kurių, 
rodos, buvo šieš tiek daugiau 
negu lietuvių, susiorganizavo 
vėliau. Išsyk minėtos tauty
bės į lietuvius žiūrėjo lyg ir su 
pavydu, nes jie pasijuto esą 
toj srity nuo lietuvių atsilikę. 
Tačiau ir lietuviai savę gražiu 
organizuotumu neilgai tesi-

ir tas tęsėsi apie pusę

latviai n estai kreipda- 
lietuvius, teiraudamiesi 

lietuvių komiteto adreso, norė 
darni pasitarti visus pabaltie- 
cius liečiančiais klausimais, la
bai nemalonu būdavo atsakyti, 
kad lietuviai neturi jokio komi 
teto. Gavę tokį atsakymą, ar
gi jie nesusidarydavo neigia
mos nuomonės apie lietuvių ne
subrendimą organizaciniam 
gyvenimui? O ką jau bekalbėt 
apie slavų tautybių žmones, iš 
kurių nemaža dalis tik rankas 
trina dėl lietuvių nemokėjimo 
organizuotis.

Čia trumpai paliečiau tik or
ganizacinį St. Cathrines lietu
vių gyvenimą, dėl kurio dar 
galima nebūkštaut, palyginus 
su kitais dalykais, — tai muš
tynės. Už muštynes St. Cathe 
rines lietuvių vardas jau net 
keletą kartų yra patekęs į teis
mo salę, o iš jos į vietinį laik
raštį „St. Catharines Stan- 
dart‘„ Taigi lietuvių vardas 
jau yra įtrauktas į „juodąjį" są 
lašą. Tuo tarpu apie lietuvius 
gerai atsiliepiant buvo, berods, 
tik vieną kart, tai š. m. sausio 
mėn., kada valdybos rūpesčiu 
ouvo pasiųsta Jungtinėms Tau 
toms Paryžiuje per 100 protes 
to notų prieš bolševikų Lietu
vos okupaciją. Iš šio matom, 
kad balansas svyra aiškiai lie
tuvių nenaudai. Tai vien tik 
tai, kas užfiksuota juodu ant 
balto ir įtraukta į St. Cathari
nes lietuvių istorija. O kur ki
ti dalykai, kurie nėra užregis 
truoti, bet kitataučiams suda
ro apie lietuvius opiniją.

1951 m. St. 
tuvių skaičius 
Dabar jau gali 
Bendruomenės

Sault Ste Marie, Ont.
ARNETURĖJOMRIMČIAUPASIRUOŠ TI EMIGRACI JAI?

Praėjusią vasarą ir rudenį, 
privažiavus mūsų miestan dau
gybei „naujųjų kanadiečių“ — 
emigrantų, daugiausiai iš Ita
lijos, Vokietijos ir kitur, at
sirado daug darbo jieškančių 
žmonių. Kada gi yra daug 
jieškančių darbo, tai ir darbo
vietės „išmandrėja“ ir prade
da labai rinktis. Žiūri, kad ne- 
persenas būtų, gero — tvirto 
kūno sudėjimo, o ypatingai no
ri, kad angliškai bent kiek mo 
ketų.

Deja, nedaug kas iš „naujų
jų kanadiečių“ anglų kalbos mo 
ka. Išimtis sudaro 
čiai ir austrai, kurie daugumo
je ne tik angliškai pramokę,

tik vokie-

Genova gat- 
lietuvis suti 
pat lietuvių 
kumščiu i

Catharines lie- 
labai paūgėjo, 
būti arti 200. 
veikla vėl at

gaivinta. Valdyba labai rūpės
ringą ir darbšti. Gyvai reiškia 
si kultūrinė veikla. Veikia cho 
ras, kuriam vadovauja p. Vyš
niauskas, kiekvieną savaitę pa
aukodamas po keliolika va
landų. Repetuoja vyrų kvar
tetas ir tautinių šokių grupė. 
P. Dauginaitės įsteigtas lie
tuviškas knygynėlis gražiai ve 
damas ir daug knygų bei žur
nalų išplatinama. Tai vis gra
žūs darbai, kuriems atlikti at- 

_ siranda pasišventusių žmonių,
džiaugė. Kaip tik pateko į vai Jie lyg skruzdės deda šapelį 
dybą asmenų su vadizmo prin- prie šapelio į tautos kultūrinį 

rūmą, ar kaip pilkosios bitelės 
iš kiekvieno žiedo surinkda- 
mos saldžiąsias sultis lašelį po 
lašelio pripildo pilną avilį. Bet 
skaudu, kai atsiranda „čTidvy- 
lių“, kurie ant lietuvių vardo,

cipais, tuoj pradėjo valdybos 
oyrėti ir kas keli mėnesiai tu
rėjo būti renkamos naujos, ar 
ba naujų valdybos narių darin 
kimai. Visuomenės entuziaz
mas krito ir į susirinkimus be 
atsilankydavo tik apie 30 proc. tai sykiu ir ant viso to gražaus 
esamų lietuvių. Pagaliau, ka- darbo rieškučiomis drebia pur
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TABAKO ŪKININKAMS 
tautiečiams išpildau nemokamai 

INCOME TAX RETURNS 
Pradedant nuo balandžio mėn. 1 dienos.

CHARLES POCIUS REAL ESTATE & 
INSURANCE BROKER 

TILLSONBURG, Ont

o

■ 
0 
M 
M 
XI 
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K* Tel. 829 J « ni

vą. Ir štai, paskutinis lietuvių 
tarpe „kultūringumo perlas“..

Š. m. sausio 16 d. 10 vai. va
kare Queston ir 
vių kampe vienas 
kęs praeivį, taip 
tautybės, smogė
veidą. Užpultasis, nenorėda
mas gatvėje kelti muštynių, pa 
sitraukė į ten pat esančią dar 
atdarą vaisvandenių krautu
vėlę. Rytojaus dieną, kai apie 
tą įvykį žinia pasklido visuo
se lietuviuose, užpuolėjas už
sigynė, kad jis apie tai nieko 
nežinąs, o už šmeižimą tikrai 
tuo atsilyginsiąs. Ir prasidė
jo propaganda prieš tą „šmei- 
zėją“ net jam egzekuciją nu
statant. Atrodo, kad tai galė
jo būt surežisuota ne vieno už 
puolėjo; jis galėjo būt tik jo 
vykdytojas, nes užpuolėjas vi
są laiką daugiau vadovaujasi 
svetimu protu, o ne savu ir jis 
nėra mušeika. Tą 
name bute buvo 
ketveriukė, kurioje 
puolėjas dalyvavo, 
tos grupės 
čiau buvo 
apie muštynes už kažką kerši
jant.

Taigi, žmogus užpultas ir 
dar paverčiamas šmeižėju ir 
už tai žadamas dar linčas. Ka 
da jau prieinama prie tokio 
laipsnio, kas gi belieka? Tik 
viena išeitis — kreiptis į poli
ciją, kad būt laiduotas nuo tų 
asmenų laisvas gatvėje praėji
mas. O kada jau policija pra
dės tvarkyti lietuvių tarpusa
vio santykius, regis, nebereik 
nė aiškinti, kokis vaizdas susi
darys apie lietuvių kultūringu 
mą.

Tai taip dalis St. Cathari
nes lietuvių „ambasadoriauja“ 
ir savo tautybę reprezentuoja. 
Ir dar tokie asmenys, kurie tu
ri daug pretenzijų būt inteli
gentais ir lietuviais patriotais.

I. S.. .

LIETUVIS BATSIUVYS.

vakarą vie- 
susimetusi 
ir pats už- 

Be to, iš 
žmonių jau anks- 

leidžiamos kalbos

Pataisymai ir užsakymai.
4666 Park Ave, Montreal. 

Telefonas: DO 0357.

| DOMINION AGENCIES BUREAU
| 16 Wool worth Bldg.,
b ECU! Ah'! Dili,Cnt.,CANADA
| Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta- 
| mų į Canadą, prašau kreiptis , mūsų įstaigą, kuri jau il- 
g gas laikas kai tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip 
I pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do- 
| kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.
^juMirairawwmKM'im'iWMi ■MMM'irmM'MiintrTTirTirT--r~----    —-.-1—
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LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

bet ir kokią nors specialybę tu 
ri. Atrasime nemaža vokiečių 
ir austrų elektro technikų, šo
ferių, mechanikų, automecha- 
nikų ir kitokių specialybių. 
Atsieit, žmonės emigracijai tin 
karnai pasiruošę. Dėl šių prie 
žasčių ir nenustebkime, kad vo 
kiečiams ir austrams geriau se 
kasi darbo jieškant ir bendrai 
įsikuriant. Galima drąsiai tvir 
tinti, kad po darbo jieškančių 
naujai atvykusių anglų, kurie, 
žinoma, Kanadoje jaučiasi 
„kaip namie“, geriausią pasise 
kimą jieškant darbo turi ir lab 
jausiai pageidaujami vokiečiai 
ir austrai — neseniai buvę prie 
šai. J. Sk.
BĖDOS CHROMO FABRI

KE „KRUMPLENTE“.
Tuojau po Kalėdų švenčių 

šioje darbovietėje buvo įsaky
ta visiems anglų kalbos nemo 
kantiems ar silpnai mokan
tiems lankyti anglų kalbos va 
karinius ktįrsus, kuriuose iš
einama „basic english“. Pa- 
g,rusinta, kad jei tie, kuriems pa 
sakyta, nelankys kursų, darbo 
sumažėjimo atveju pirmoje 
leje bus atleisti, nežiūrint 
kio vyresniškumo.

Dabar, kada darbovietė 
ragino angliškai mokytis ir
pagrąsino, tai labai klusniai į 
kursus einama.

Be priverstino kalbos moky
mosi šiame fabrike, po Kalėdų 
padidinta drausmė darbe ir 
kai kuriuose kituose dalykuo
se.

P. S. Chromo fabriką jau ke 
linti metai spaudžia keli aplin
kiniai prie fabriko gyvenamie
ji kvartalai, kurie puola mies
to valdybą, kad esą fabriko du 
mai teršia orą ir nuodija gyve 
nimą“. . . Fabriko dūmams pa 
šalinti įrengimai labai brangiai 
kštuotų, tai fabriko vadovybė 
nusprendusi, jei spaudimui ne 
galės atsilaikyti — išsikelti, 
žinoma, ne iš karto, į miestelį 
Thesselon, Ont. apie 50 mylių 
nuo Sault Ste Marie, Ont.

Dėl šių visų smulkmenų, o 
svarbiausia todėl, kad kalba-

ei- 
j°-

pa- 
net

PILIETYBĖS TARNYBA.
Įvairiems naujųjų ateivių rei resnį darbą, dirbti savoj spe- 

kalams geriau išsiaiškinti, pa- cialybėj ir t. t. 
lengvinti jiems įsikurti ir tapti 
gerais šio krašto piliečiais, jau 
nuo 1947 metų veikia taip va 
dinama Pilietybės Taryba 
(The Ottawa Citizenschip 
Council). Tai visuomenės ins 
titucija. Tos Tarybos nariais 
yra atstovai įvairiausių vietos 
viešojo socialinio gyvenimo or 
ganizacijų, kaip Raudonasis 
kryžius, Katalikių Moterų Ly
ga, Soc. Organizacijų Sambū- 
lis, YMCA, YWCA ir tt. Be 
to joje aktyviai visada daly
vauja ir valdžios atatinkamų 
departamentų ir žinybų atsto
vai.

Taryba pastaruoju metu, no
rėdama pagyvinti ir suintensy 
vinti savąją veiklą, nutarė 
įtraukti i savo sudėtį nariais ir 
įvairių tautinių grupių iš nau
jųjų ateivių atstovus. Lietu
vius atstovauti pakviestas A. 
Paškevičius. Tokios padidin
tos Tarybos posėdis - pasitari 
mas įvyko sausio 31 d. Jame 
bu|vo painformuota apie veiklą 
naujųjų ateivių atžvilgiu visų 
tų viešųjų institucijų, dalyvau 
jančių taryboje; išklausyta pa
geidavimų ; nagrinėta būdai 
įvairiems sumanymams įgyven 
dinti. Buvo pareikštas didelis 
pasitenkinimas dėl atskirų tau 
tinių grupių vykdomos savitar 
pinės pagalbos, kada pirmiau 
atvykusieji pagelbsti įsikurti 
naujokams: padeda surasti dar 
bą, parūpina butą ar pagelbs- žmonių žudymą Lietuvoje, 
ti nelaimėje. Jieškota būdų pa 
gelbėti greičiau išmokti anglų 
kalbos, kas daugeliui naujųjų 
ateivių yra kliūtim gauti ge-

Vytės Nemunėlio MEŠKIU 
KAS RUDNOSIUKAS — ge
riausia dovana Velykom. Ši 
knyga yra didžiausias vaikų 
džiaugsmas. Ji tinka ir nemo
kantiems lietuvių kalbos, nes 
yra pridėtas vertimas į anglų 
kalbą. Knyga yra didelio for
mato ir turi 12 didelių ketu
rių spalvų paveikslų, kietais 
viršeliais. Iliustravo pagarsė
jusi vaikų knygų dailininkė V. 
Stančikaitė. Tad savo vaikus, 
sūnaičius arba gimines apdo
vanokite šia knyga ir jiems pa 
darysite didelį džiaugsmą. Jos 
kaina tik 2,— dol.

Užsakymus siųsti: J. Ka
počius, 680 Bushwick Ave., 
Brooklyn 21, N. Y. Taip pat 
reikalaukite pas knygų platin
tojus.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

national Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

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

TE L. FA 0209

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

E.D-BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

— Mažosios Lietuvos Bi
čiulių C. V-bos įgaliotinis Ot
tawa! primena mieliems tautie 
ciams, kad pas jį galima užsi
prenumeruoti „Keleivį“; yra 
priimamos piniginės aukos, jei 
atsirastų norinčių paaukoti: 
be to, yra mielai laukiama ir 
priimama įvairūs, nors ir dė
vėti, bet geram stovy, rūbai ir 
avalynė. Visa tai likusiems 
Vokietijoj mažlietuviams su
šelpti. Pageidaujama, kad prie 
paaukoto daikto būtų prisegta 
ir geradario antrašas. Įgalio 
tinio adresas: 73 Spadina Avė., 
Tel. 8-3104 W.

— Pakitusių aplinkybių dė- 
liai, ėjęs Tautos Fondo Įgalio 
tinio pareigas šioje apylinkėje, 
tų pareigų dauigau nebeeina. 
Laikinoji B-nės V-ba tąjį dar
bą tęsia toliau pati. Tautie
čiai, jaučią pareigą įteikti sa
vąją auką, gali tai atlikti pas 
Laik. Apyl. V-bos narius (pp. 
Šimanskis Matas, Rabauskai- 
tė Bronė ir Paškevičius). Yra 
gauta iš Centrinės Atstovybės 
Montrealy ir specialiai paruoš
ti aukų lapai. P.
x~ ~-~.zxk:
JAV LIETUVIAI IR JTO
New Yorko lietuvių grupė 

pasiuntė JTO į Paryžių 1952 
metais daugeliui valstybių de
legacijų protesto laiškų prieš 
bolševikų okupaciją, vykdomą 
terorą, lietuvių trėmimus ir

ina apie šio fabriko perkėlimą 
į kitą miestelį už 50 mylių nuo 
Sault Ste Marie, Ont., kuris 
gali dar šiais metais prasidėti, 
o apie tai net buvo paminėta 
net vietiniame laikraštyje 
„The Sault Daily Star", o be 
to, dėl pasitaikančių diskrimi
nacijos pavyzdžių, daug kas iš 
„naujųjų kanadiečių“’ pava
sarį ruošiasi pereiti į kaimyni
nį didžiulį plieno 
goma Steel".

„Krumplentas", 
gera darbovietė, 
čiausias darbininkas per mė
nesį grynais paima 250—280 
dolerių ir darbas, jei palyginus 
su darbu pas ūkininką ar kont 
i aktorių, irgi nesunkus. Tiesa, 
vienoj vietoj karšta, kitoj ten
ka prisigerti metalo (chromo) 
dulkių, bet viską galima būtų 
pakęsti, jei ne mintis, kad to
kiame fabrike nieko geresnio 
negali pasiekti. . . Be to, nė- 
la darbo unijos, kuri vis dėlto, 
kartais pravartu. J. Sk.

fabriką „Al

atrodytų, 
nes papras-

XK

CHICAGOS „BALTOS MEŠ 
KOS“ BRAVORAS.

Lietuvių įkurtas „White 
Bear Brewing Co., Inc.“, ku
rį vadinsime „Baltos Meškos 
Bravoras“, yra prie Chicagos 
esančiame Thornton mieste
lyje. Bravorą įsteigė ir su kitų 
pagalba jam vadovauja Ildefon 
sas Sadauskas ir inž. Jonas Vi- 
iutis.

Paruošiamus darbus baigus 
ir pradėjus gaminti alų, pa
skelbtas konkursas alaus etike 
tei suprojektuoti, susilaukė di 
delio susidomėjimo mūsipkių 
ir kitataučių tarpe.

Netrukus galėsime gardžiuo 
tis nauju lietuvišku alumi, ku
rio skonį dar nesame pamiršę.

Bedarbių Draudimas Kanadoje 
Atkelta iš 3 pusi.

kestis per dieną mokamas iki 
Z,70 dol. ir vedusiam su šeima 
iki 3.50 per dieną.

Pašalpos davimo tęsimasis 
priklauso nuo išdirbtų dienų 
skaičiaus per paskutinius pen
kerius metus atimant vieną 
trečdalį pašalpos dienų gautų 
per paskutinius trejus metus.

B. Vaičaitis.

Vyriškų ir Moteriškų
RŪBŲ SIUVĖJAS

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

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

Tel. LL 9626.

Dr. DORA GORDON
Dantų gydytoja
Kalba lietuviškai

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

DĖMESIO
Villasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisymai.

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

amarai

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

J. H. B E B @1T

m

»

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOfiES PADĖTI

AMherst 08942102 FULLUM ST.
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W INOS O K
PAS MUS VEIKIA VIENA ORGANIZACIJA.

Viena iš laimingųjų koloni
jų yra mūsų, nes visi tremtiniai 
(apie 180) ir keletas senesnių 
emigrantų priklauso vienai Ka
nados Lietuvių Bendruomenei. 
Dėl to nėra nei organizacinių 
nei asmeninių nesantaikų. Vi
si aktyviai dalyvauja visuome
nės darbuose. Savo pajėgom 
išsirūpino lietuviškas pamal
das, nuomoja bažnyčią ir iš
laiko lietuvį kunigą.

Bešališkai vertinant, negali
ma nukrypti nuo tikros-teisin- 
gos padėties, nes dėl tų negero 
vių 
bet mūsų tautinės ir patrioti
nės organizacijos ir bendras lie 
tuvių vardas. Viena iš tų 
gerovių yra ta, kad dalis 
nesnės kartos emigrantų 
įsteigusi organizaciją, per ku- Howard, Windsor).

kenčia ne kas pavieniai,

ne- 
se- 
yra

rią garbina ir šelpia mušti Tė 
vynės okupantą ir tuo padeda 
žudyti mūsų brolius, likusius 
Tėvynėj. J. Ražauskas.

— Dėl darbų 
mos laike, daug 
jos gyventojų 
ukius ir miškus, 
mi grįžtant, nes 
da darbai ir fabrikuose.

— Vieną iš pirmesnių dar
bų, — komitetas yra pasiry
žęs suorganizuoti tautinių šo
kių grupę ir savo chorą, 
bai 
muzikas, — galįs 
chorui. Komitetas 
padėti apsigyventi 
ti gerą darbą, 
resas: Mr. P. Januška

trūkumo žie- 
mūsų koloni- 
išvažinėjo į 
Dal\r laukia 
jau praside-

laukiamas čia
La- 

atvykstant 
vadovauti 

pasirengęs 
ir susiras- 

(Komiteto ad- 
1927

NEDARBAS DAR TEBESITĘSIA, NORS 
LAUKIAMA DARBŲ

Dar daugelis lietuvių Van- Čia tikisi gauti darbo ir dalis 
couveryje ir apylinkėse sėdi be lietuvių. Kita dalis išvyksta į 
darbo. Ypač sunki tų būsena, miškus, treti į aliuminijaus fab 
kurie nė kiek nesusitaupė. O 
tokių yra, ypač viengungių 
tarpe, o taipgi šeimų su dides
niu skaičium vaikų, kurie rei
kalingi visokių išlaidų.

Tačiau jau yra žymių, kad 
nedarbas praeis. Su pavasa
riu, tikimasi, atgys ne tiktai 
gamta, bet ir darbai.

Tikimasi, kad netrukus pra
sidės laivų statyba ir remontas.

rikus. Yra išvykusių į akmens 
skaldymo sritis, kaip p. J. But 
kus. Vienas kitas tikisi darbo 
gauti ir senose įmonėse.

O čia jau taip yra: kol svei
kas ir turi darbo, tai ir gali gy 
venti, o be to — susidaro sun
ki būsena. Dėl to daugelis tau 
tiečių iš Vancouverio išvyko 
kitur ne tiktai darbo jieškoti, 
bet ir gyventi. Skrajūnas.

PRAŠO PAGELBOS.
Iš Vokietijos rašo:
Nuoširdžiai prašyčiau Jūsų, 

jei galima, surasti man darb
davį, kuris suteiktų man dar
bą ir apmokėtų kelionės išlai
das, kurios susidarytų, man ir 
mano šeimai atvykstant Kana- 
aon.

Aš pasižadu pas tokį gerą 
darbdavį dirbti tol, kol atidirb 
siu jo padarytas išlaidas.

Dirbti sutinku betkokį dar
bą.

Apie save ir savo šeimą su
teikiu šias žinias:

1) Aš, Stasys Astramskas, 
turiu DP kortelę (Political 
protection) esu gimęs 22. 9. 
1913, Vilkaviškio mieste, Lie
tuvoje. Nuo 1949 m. spalio m. 
15 dienos tarnauju 2040 Labor 
Service kuopoje.

2. Mano žmona Erna As- 
tramskas-Reit, gimus 10. 2. 
1928 m. Rohrfcld, Gumbinės 
apškr. Žmona gali dirbti na
mų apyvokos darbus.

3. Mano dukrele Rosemarie 
Astramskas, gimė 2. 12. 1950 
metais.

Su pagarba
Stasys Astramskas.

Adresas: Stasys Astrams
kas, 2040 Labor Service Com
pany, Rhine Ordnance Depot, 
Apo 227, US Army, c. o. Post 
master, New York, N. Y.

NUOTAIKINGAS MASKARADAS 
premijuotų buvo ir daugiau 
įdomių kaukių: simpatiškas kiš 
kis, maloni arabų pora, prin
cas, velnias ir kit. Kaukių pre 
mijavimo komisiją sudarė p. 
Pundžiuvienė, A.Kšivickienė ir 
K. Stanaitis. Iš šio vakaro gau 
ta per 500 dol. pelno Tautos 
i'ondui.

FESTIVALYJE 
DALYVAVO

Hamiltono tatinių šokių
pė, vedama p. Brechmanienės, 
vasario 24 d. dalyvavo Wellan 
de festivalyje, kuriam pašoko 
tris tautinius šokius: lenciūgė
lį, malūną ir blezdingėlę.

Vasario 23 d. Rumunų salėj 
jvykęs kaukių maskaradas pra 
ėjo jaukioj ir linksmoj nuotai
koj. Atsilankė daug svečių iš 
apylinkės ir artimesnių koloni
jų, taip, kad siekė 450 asmenų. 
Nuotaiką pagyvino gausus kau 
kių dalyvavimas, kurios publi 
kos buvo gyvai sekamos ir spė 
liojama, kas po kaukėmis sle
piasi. Pirmąją vietą 15,00 dol. 
laimėjo vergas ir jo savinin
kas, kuriais buvo J. Jonikas ir 
J. Žilius, 10,00 dol., antrą vie
tą Peteliškė — E. Mickūnienė 
ir trečią vietą 5,00 dol., Raga
na — E. Kudabienė. Be šių

gru

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

į

2186 DUNDAS SI. W. TORONTO
Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran 

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

e --------- ■—jt-------- --------- •------------- ”
JUOZAS STRADOMSKIS 

MIRĖ
Delhai, Ont. Po ilgos ligos 

ir kelių sunkių operacijų, pas
kutiniu laiku pagulėjęs Sim
coe, Ont. ligoninėje, kovo m.
I. d. mirtimi užbaigė savo kan
čias a. a. Juozas Stradomškis.

Jo palaikai kovo mėn. 4 d. iš 
kilmingai palaidoti Delbi R. Ka 
talikų kapinėse. Prieš 9 mėn. 
mirusio brolio, sūnų ir dukrą, 
kuriuos buvo paėmęs auginti, 
paliko pusbroliui Juliui Stra- 
domskiui. Velionio žmona su 
sūnumi ir durka liko Vokietijo 
je.

A. a. J. S. gimęs 1901 m. Chi 
cagoje, būdamas 6 metų am
žiaus, su tėvais parvyko Lietu 
von ir gyveno Pakražantyje, 
Raseinių į ap. Nepriklausomy
bės atgavimo kovų laikais a. a.
J. S. buvo 1-mos mobilizacijos 
karys ir ištarnavo 3 metus tė
vynės sargyboje. 1927 m. Ve
lionis atvyko Kanadon, išvar
gęs sunkius depresijos laikus, 
kibo Į tabako ūk}. Paskutiniu 
metu gyveno nuosavame gra
žiame ūkyje.

A. a. J. S. buvo dideio cha
rakterio, teisingas, pilnas są
mojingo humoro ir visų mėgia 
mas žmogus.

ĮSIDĖMĖKITE.
Nors Amerikos spauda ir ra

šo, kad Europos ekonominis 
gyvenimas yra pagerėjęs, bet visiems 
ten maisto 
gan brangus, 
vęs niekuomet neišsimaitinda- mums visai nežinant, 
vo, o dabar, po karo, maisto jam tiems, kurie rengė, ypač po 
trūkumas jaučiamas gan smar 
kiai. Tad artinantis Velykų 
šventėms, visi, kas tik tūri ten 
artimą — tegul nusiunčia nors taip daug svečių, ir taip gra- 
ir mažą maisto ryšuliuką, tai žiai ir skaniai pavaišinant. Nuo- 
jiems bus parodyta, kad jie 
Jūsų dar nepamiršti ir kartu 
ous parodytas žmoniškumas.

Kas užsako siuntinius į Len 
kiją, tas turi žinoti, kad ten 
galima siųsti siuntinius tik to
kius, kurių turinys susideda iš 
{vairaus maisto, o ne iš vieno 
do. Be to, siuntinio gavėjas, 
gaudamas siuntinį, turi primo 
keti nuo 4 iki 20 svarų — 15 
zlotų ir nuo 20 sv. iki 60 sv. 
— 33 zl. Užsakant siuntinius 
į Angliją reikia primokėti 60 
et., o į Lenkiją 40 et. Ta pačia 
proga norime pastebėti, kad 
mūsų Bendrovės visi siuntiniai 
yra pilnai apdrausti nuo dingi
mų.

Taupydami laikraščio bran
gią vietą, čia skelbiame tik da 
h savo siuntinių — prašykite 
pilno siuntiniu sąrašo.

AID OVERSEAS, Inc.
3133 S. Halsted St., 

Chicago 8, Ill.
Mr'.. M-

bendrauti su lietuviška visuo
mene liudijo reto gausumo 
žmonių skaičius laidotuvėse, 
oei apie keturiasdešimt gražių 
vainikų iš Toronto, Rodney ir 
plačios apylinkės.

Po laidotuvių, dar kapinėse, 
p. p. J. ir O. Sliadomskiai pa
kvietė visus dalyvius į Belgų 
A.lubą pietų, kuriuose dalyvavo 
per 160 asmenų. J. Žemaitis.

PADĖKOS
Širdingiausių ačiū tariame 

dalyvavusiems mūsų 
trūksta ir jis yra 25 metų vedybinių sukaktuvių 

Pati Europa sa staigmenoje, kurią surengė 
Dėko-

nioms Yujrlcštienei ir Grons- 
Kienei, kurios tiek daug ir sun
kaus darbo turėjo, sukviečiant

širdžiai dėkojam visiems už 
taip gražias ir vertingas dova
nas ir linkėjimus.

Taipgi dėkojam
G. Lazauskaitei ir I. 
kaitei; dėkojam ir 
už jų asmenines dovanas.

Jūsų visų įteiktos dovanos ir 
linkėjimai primins mums tą. su 
kaktuvių dieną, kuri pasiliks 
mūsų atminty, kol mes gyvi bū 
Sime.

Petras ir Anelė Strazdai.

panelėms 
Dambraus 
dukrelėms

Širdingai dėkojame visiems 
dalyvavusiems mūsų 30ties me
lų vedybinių sukaktuvių minė
jime.

Taip pat nuoširdžiai dėkoja 
me tiek daug darbo pridėju- 
siems pobūvio ruošime: p. E. 
Gritaitienei, p. Jonui Matuse
vičiui, pp. Salalams ir jų duk
relėms, p. Budreikienei, p. Šu 
kytei, mūsų dukrelei Petiutei 
ir sūnui Juozui.

Nuoširdžiai dėkojame p. Ben 
doraitienei ir dukrelei 
tei už atsilankymą iš 
kos.

Nepaprastai visiems 
me už dovaną, kuri bus visuo
met didingo minėjimo prisimi
nimas.

Mrs. ir Mr. Matusevičius.

Albinu-
Ameri-

dėkoja-

PAŽINKIME KANADĄ 
puslapio, 
per Chicagos

Atkelta iš 2 
reikėjo gabenti 
nusausinimo kanalą ir Missis- 
sipi upę į jūrą.

Statant 27 pėdų gylio kana
lą, kuris tęstųsi nuo Gulf of St. 
Lawrence iki ežerų viršūnių, 
tai laivų dydis, kurie statomi 
ežerų dirbtuvėse, nebesudary
tų daug sunkumų. Kiekvienas 
laivas, išskyrus didžiausius ko 
vos laivus, galėtų būti pilnai 
prie ežerų ir galėtų būti pilnai 
įrengti prieš leidžiant jūron.

Trečdalis Kanados elektros 
jėgainių potencialumo, kuris su 
daro 55 milionus arklių jėgų, 
yra St. Lawrence baseine, 7 
milionai arklių jėgų 100 mylių

Jo sugebėjimą spindulio atstume nuo tarptau

LIETUVIŠKA

BALDU KRAUTUVĖ
IR DIRBTUVĖ

PARDUODAME GATAVUS, PRIIMAME 
UŽSAKYMUS IR PATAISYMUS.

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO 
899 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL. LO 1438. 
SAV. J. KAMICHAITIS. PATARIMAI VELTUI.

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co
■Aj Gerard Cool 4337 Verdun 
$Ave., Verdun. YO 3323.

J. GRAŽYS

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

G88 ALLARD Ave, Verdun.
Telefonas HE 5853.

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

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS.

S

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

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Import - Export

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

DANUTĖ STRAZDATTĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

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

Tel. TR 8351.
I šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.

DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS J

tmių upės slenksčių. Būtų ga
lima išvystyti dar per 3 mil. 
arklių jėgų Ontarijai ir Que- 
bec'ui prie upės slenksčių Sou 
langes ir Lachine srityse. New 
Yorko valstija gautų iš šito 
tarptautinio išvystymo dar 1. 
100.000 arklio jėgų.

Kanada vis dar pageidauja 
pilno Jungt. Valstybių bendra 
darbiavimo jūros kelio projek
te, bet ji buvo priversta veikti 
viena, kad atsiektų kuo grei
čiausiai išsivystymo metodą. 
Baigdamas jis pareiškė, kad 
dviejų garo generatorių fabri
kų statyba Ontarijoje, kur dar 
turima neišnaudotų hydro - 
-elektros jėgos šaltinių ir kur 
garo generatorių jėga kainuo
ja tris kart daugiau už vandens 
jėgainių, aiškiai rodo, kad St. 
Lawrence planas labai reika
lingas.

Surengtas vasario 23 d. kau 
Kių balius praėjo su dideliu pa 
sisekimu ir sutraukė 439 da
lyvius.

Prie šio vakaro pravedimo 
prisidėjo savo darbu paruoš- 
damos užkandžius A. Žulienė 
ir O. Romikaitė ir I. Gaižaus
kaitė, patarnaudamos svečiams 
bufete M. Mileraitis, J. Devei
kis, A. Žulys ir V. Linčiauskas, 
palaikydami salėje tvarką Pet 
kevičius, Krivickas ir J. Bajo- 
nūnas.

Goriausiems kostiumams pre 
mijuoti komisiją sudarė ponios 
Kšivickienė, Pundžiuvienė ir 
p. Stanaitis. Praktiškais pata 
rimais padėjo ir premijavimo 
reikalus tvarkė p. K. Baronas.

Visiems aukščiau paminė
tiems tautiečiams padėjusiems 
savo ir neėmusiems už tai at
lyginimo, reiškiame mūsų nuo 
širdžią padėką. Mūsų gi ger
biamoms viešnioms ir sve
čiams, taip skaitlingai paremti 
siems savo dalyvavimu didįjį 
Tėvynės vadavimo reikalą, — 
lietuviškas gilus ačiū.

Ir didžiausia padėka — vi
siems „nematytiems — negir
dėtiems sutvėrimams“, kurie 
savo įvairumu ir skoningumu 
maloniai stebino svečius, o sa
vo giminės skaitlingu dalyva
vimu, prašoko ir geriausias ren 
gėjų viltis!

Ačiū, ačiū, ačiū visiems!
TF Atstovybės Kanadoje 

Hamiltono skyrius.

PAJIEŠKJIMAI
— Med. Dr. J. Urbaiti, at

vykusį iš Anglijos ir apsigy
venusį Kanadoje, prašau atsi
liepti šiuo adresu: Stasys Rau 
penas 523 Catherine St. N., Ha 
milton, Ont., Canada.

— Ieškau Romualdo Stir- 
bio, kuris yra atvykęs į Kana
dą 1951 metų pradžioje. Jį pa
tį arba jį žinančius prašau at
siliepti adresu: Juozas Šalnai- 
tis, San Antonio Gold Mines 
Ltd., Bissett, Manitoba.

KLAIDŲ ATITAISYMAI.
Straipsnyje „Opiaisiais SLA 

reikalais“ — turi būti ne 100. 
000 kainavo SLA namų remon 
tas, bet tik 10.000!

Kovo 6 d. numeryje yra įsi
vėlusi klaida: Lcthbridges Va 
sario 16-sios minėjimo straips
nelyje, ten kur skelbiamas Tau 
tos Fondo aukotojų sąrašas po 
5,— dol. Vietoj Ed. Dubaus
ko, turi būti: Edm. Dambraus 
kas.
==*

PERKI ? PARDUODI ?
REALTOR D. F. FELL tarpininkauja namus Hamil- -t 
tone perkant ir parduodant.
Tei. 2-7513. 203, Lister Bld, James Str, (prieš miesto !
Rotušę) Jums patarnaus Jūsų tautietis •!

JONAS MATULIONIS |
tei.: 3.4252. 107, Cannon Str. East. Hamilton. ;|

--- . ■■■

J. Alcide Blais, 29—4ieme 
Avenue, Ville Lasalle.

TR. 7849.

BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George St.,TR 5151 Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliadja, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. Tel. FI 0208

L. J A U G E L I S

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

raxxxxxxmxm

■H

Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.
Sav. P. Rutkausko Tek: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. |Į

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

TĖVYNĖ LIETUVA
(Our Country Lithuania)

Kaina $ 5,—, o odiniame įrišime $ 12,— 
Užsakymus su pinigais siųsti tiesiog į leidyklą: 
Povilas Ališauskas, 107-17 118 Str. Richmond Hill 19, 
 N. Y., U. S. A.
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MONT^REAl.
MLBD RINKS AUKAS

Kovo 23 d. 1939 m. hitleri- pačią dieną kun. Venskus lėk- 
nė Vokietija, grasindama gink tuvu išskrido į Toronto ir tos 
iu, atplėšė nuo Lietuvos šiauri dienos vakare lietuvių bažny- 
nę Mažosios Lietuvos dalj — čioje pradėjo dviejų savaičių

NSPlUiXAUiOMA. U£TWa

VEDA SKTN. INŽ.J. BULOTA.

PAGAUTI BANKO PLĖŠIKAI
Montrealy pagavus du banko 

plėšikus, Montrealio policijai 
padedant, Toronte pagautas ir 
trečias gangsteris, kurį polici-

nazijai pasiųsta 134 dol. su
rinkti iš vienkartinių ir fiuola- 
tnių gimnazijos rėmėjų.

Vasario mėn. 2 d. surengtas
Klaipėdos kraštą. Ginklu už
gniaužė bet koki lietuvišką ju
dėjimą, baudomis slopino lie
tuvišką žodį, bet mažlietuvis iš 
liko gyvas. Jis tebevargsta 
Vokietijos prieglaudose ir skur 
džiai ir verčiasi iš skurdžios be 
darbio šalpos.

Mažosios Lietuvos Bičiukų 
Draugija, matydama tokią sun 
kią jų padėtį, 
rinks aukas 
se.

Malonūs 
neatsisakyti 
sunkesnėse sąlygose gyvenan
čiam mažlietuviui.

Aukų rinkime pasižadėjo ak
tyviai dalyvauti skautai.

MLBD Valdyba.

ši sektnadienį 
lietuvių bažnyčio-

tautiečiai prašomi
paaukoti žymiai

KLB-LOKO POSĖDIS . . 
paskirtas kovo 21 dieną, 8 vai. 
vakaro. Didele ir svarbi die
notvarkė, todėl nariai prašomi 
susirinkti punktualiai.

Prezidiumas.
SVARBUS SLA 123 KUO

POS SUSIRINKIMAS
Iš anksto skelbiama, kad S 

LA 123 kuopos narių mėnesi
nis susirinkimas šaukiamas la
bai svarbiai dienotvarkei ap
svarstyti. Bus SLA centro ir 
valdybos organų rinkimai, ku
rie turi būti padaryti kuopos 
susirinkime. Susirinkimas 
jvyks p. Girinio užkandinėje; 
749 Atwater Ave., 2 vai. 30 
min. po pietų, kovo 30 dieną, 
sekmadieni. Visų narių daly
vavimas būtinas. Prašoma 
rinktis punktualiai, kad susi- 
rinkmias būtų greičiau pabaig
tas. Valdyba.

REKULEKCIJAS AV 
BAŽNYČIOJE,

kurias vedė prof. kun. Vens
kus, lankė daug žmonių. Jos 
sekmadienį užbaigtos bendrais 
pusryčiais arba agapė, kuriose 
dalyavvo apie 200 asmenų. Tą
i- M, ...- =W==3

PIGIAI PARDUODAMA ge
rai išlaikyta sofa su dviem 
minkštom kėdėm ir staliukas 
kavai. Teirautis tel. TU 5884 

kiekvienu metu.
PARDUODAMI BALDAI

(iš 6 kamabrių buto). Galima 
pirkti ir dalimis. Ypatingai ge 
ras kombinuotas (alyva ir ga- 
zu) pečius. Prieinama kaina.

Teirautis 5915 — 12 Avė., 
Rosemount, tel. CR 0602.

PIGIAI PARDUODAMA 
fa, trys foteliai ir ąžuolinis 
ias. Teirautis telefonu: 
5763.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

ramiems gyventojams. Netoli 
Pie IX Blvd. Tel. TU 8063.

IŠNUOMOJAMAS didelis 
kambarys su teise naudotis vir 
tuve. Teirautis 1291 Godin 
Ave., Verdun, po 6 vai. vak.

so- 
sta- 
CH

rekulekcijas Toronte.
EVANGELIKAMS. 

PAMALDOS
Kovo mėn. 23 d. 12 vai. Šv. 

jono bažnyčioje, Janne Mance 
& Prince Arthure gatvių kam
pe, kun. P. Dagys laikys pa
maldas lietuviams evangeli
kams.

PRIIMA į DARBĄ
Pine Avė 55, siuvykla, pri

ima naujus darbininkus. Pra
šoma kreiptis į vedėja (bosą) 
Mr. Sigel.

A. MORKŪNAS — 
INŽINIERIUS

Antanas Morkūnas lankęs 
Canadian School of Elektuci- 
ty (1204 Crescent St., Mont
real), šiomis dienomis ją la
bai gerai pabaigė, tuo būdu įsi
gijo jaunesniojo inžinieriaus 
elektriko diplomą. Jaunam in
žinieriui, KLCT nariui, linki
me gražiausios sėkmės įgytoje 
opecialybėje.

Toje pačioje mokykloje stu
dijuoja dar keturi lietuviai: p. 
Baltrukonis, p. Sabalys, p. 
Montvila ir p. Piešina.
DUODA PIANO MUZIKOS 

PAMOKAS
Kreiptis pas muziką St. Gai- 

levičių : 176—8th Ave., Ville 
Lasalle, Telefonas TR 6752.

MIRĖ SENA LIETUVĖ
Kovo 14 d. mirė ir kovo 17 

d. per Šv. Kazimiero parapiją 
palaidota sena montrealietė 
Ona Varnaitienė, 75 metų am
žiaus, Kanadon atvykusi prieš 
45 metus. Velionė Montrealy 
buvo garsi savo lietuvišku links 
mumu — šokiais ir dainomis, 
kuriomis garsėjo ligi pat mir
ties. Volionė paliko 6 suaugu 
sius vaikus, kurie jau yra suku 
rę šeimas.

IŠ HAMILTONO „NL“ 
REDAKCIJOJE

lankėsi Hamiltono Bendruome
nės komiteto narys p. Norkus, 
kuris pranešė gerą žinią, kad 
visi lietuviai, kurie yra atvykę 
iš Anglijos ir turėjo sunkumų 
dėl darbo, dabar jau visi dar
bais aprūpinti, nors bendrai ____
imant, Hamiltone bedarbių esą „TAURO“ SFORTO KLUBO 
dar gana daug.

SUSIRGIMAI IR NELAIMĖS
St. Kęsgailai padaryta didelė 

kojos kraujagyslių operacija. 
Apie savaitę išgulėjęs ligoninė 
je, p. Kęsgailą dabar jau sugrį 
zo į namus.

P. Draskiniui praėjusią sa
vaitę padaryta apendicito ope
racija. Nors liga buvusi jau 
persenusi, bet ligonis pasveiko 
ir baigia taisytis namie.

Vilasaliečiui p. Naikeliui pa 
daryta akies kataraktos opera
cija. Jis dar ligoninėje gydo
mas.

Barysų šeimą aplankė nesek 
mės; pirmiau buvo susirgęs sū

Montreališkiai giažiai atšventė Lietuvos Skautų Patrono Šv. 
Kazimiero dieną.

Garbingasis šios šventės sve 
cias prel. Končius, BALFo pir 
mininkas nuoširdžioj kalboj 
džiaugėsi tokiomis gražiomis 
lietuviškomis - skautiškomis 
tradicijomis ir priminė, kad 
šioj sunkioj valandoj kiekvie
nas privalo aukotis. Tautos va 
davimo darbui ir Dievui pade
dant grįžti laisvon Lietuvon.

Kelios dešimtys mūsų tunto 
skautukų susilaukę gražaus bū 
no skautų tėvų, globėjų ir re
tų svečių, puikiai paminėjo jų 
Patrono dieną.

Drausmingai išsirikiavusius 
mūsų skautų dalinius Lietuviš 
Kai pasveikino Kanados skau
tų komisaras G. L. Houle.

Tunto įsakymuose atsispin
dėjo nuveikti darbai — gyveni- Jis, kad ir vyresnio amžiaus bū 

dar pasiektimas. Už pasižymėjimą į aukš
tesnį laipsnį pakelti V. Piečai- 
tis ir B. Naruševičius, o už pa
vyzdingumą pagirti jūrininkai: 
A. Navikėnas ir Mašalas.

Labai įspūdingai praėjo vil- 
Kiukų įžodis , kuris dar buvo 
kun. Tėvo Kubiliaus palaimin
tas. Visų šventės dalyvių vei
duose atsispindėjo lengvutis 
pasididžiavimas bematant tokį 
gražų mūsų skautukų prieaug- 
.į. Taigi pirmasis raudonas vii 
kiuko kaklaraištis buvo užriš
tas G.Beresnevičiui, A.Bulotai, 
R. Laimikiui, V. Lukoševičiui, 
A. Mažeikai, R. Navikėnui ir 
R. Urbonui.

damas, irgi tikisi 
savo tėviškėlę.

Po oficialiosios 
naujai pakeltųjų 
skautiški labai įdomūs sveikini
mai. Šventė, paįvairinta žai
dimais, užsitęsė iki pavakario 
nei buvo užbaigta tradiciniu 
„Ateina naktis“.

Reikia pastebėti, kad mont- 
reališkiai skautai vis stiprėja 
Kokybe ir kiekybe, bei vis pri 
traukia į jų pasirodymus didės 
nį tėvų bei svečių skaičių. Ten 
ka jiems palinkėti ir toliau pa
sisekimo ir iki pasimatymo per 
jurgines bei jų projektuoja
mose vasaros stovyklose. J. B.

dalies buvo 
bei vilkiukų

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

Neaukštos kainos.
288—6th Ave. Ville La Salle.
Aid. Bobėnaitė-Puniškienė.
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Atstovavimas Įstaigose, patvirtinti dokumentų verti
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

342i. Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

nūs, o dabar serga p. Barysie
nė.

A. Milaknienei padaryta ope 
racija, taip gi ir U. Budreikie- 
nei. Grace Dart Home ligoni
nėje yra keli lietuviai, kurie dar 
negali jos apleisti, tai A. Matu
sevičius, A. Nevardauskas, Pr. 
Adamonis ir kiti.

Yra susirgę K. Radeckas ir 
S. Dudonienė.

Verdune yra susirgusi p. Vi 
iimienė.

St. Agathe sanatorijoje ge
rai taisosi p. Paukštaitienė, bet 
pasunkėjusi p. Balčiūnaitės sa
vijauta.

Visiems sergantiems linkime 
greičiau pasveikti.
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Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir jĮj 
klinikose Europoje ir Amerikoje.

VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR
LIGŲ SPECIALISTAS.

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

Nuo kovo 23 iki balandžio 
13 d. „Tauro“ sp. klubas yra 
numatęs pravesti stalo teniso 
turnyrą. Turnyre dalyvauja 
tik „Tauro“ sp. klubo nariai. 
Bus žaidžiama ir klasifikuoja
mi: 1) vyr. vien., 2) moterų ir 
mergaičių vienetai, 3) jaunių 
vienetai, 4) vyrų dvejetai, 5) 
moterų ir mergaičių dvejetai 
ir 6) mišrūs dvejetai.

Norintieji dalyvauti turnyre 
registruojasi pas stalo teniso 
sekcijos vadovą Joną Rama
nauską: Tel. YO 0934. Ten 
pat galima gauti ir smulkesnių 
informacijų.

PAKĖLĖ ATLYGINIMUS
Canadian 

darbininkai gavo pakėlimą at
lyginimo po 15 et. už darbo va 
landą, nuo pereitų metų liepos 
1 dienos. Darbo savaitė iš 48 
valandų sumažinta iki 45. Už 
viršvalandžius, jeigu dirbs dau 
giau kaip 9 vai. per dieną arba 
daugiau kaip 45 vai. per savai 
tę, gaus pusantro ir už sekma
dienius dvigubą atlyginimą. Be 
to, po 3 metų darbo gauna dvi 
savaites atlyginamų atostogų.

Bravoro darbininkai susior
ganizavę į CCL-CIO profesinę 
sąjungą, kuri jiems ir išrūpino 
geresnes sąygas.

Builders’ Exchenge kompa
nija, kurioje dirba apie 50 tūks 
tančių darbininkų, pasirašant 
naują kolektyvinę sutartį, taip

Braweries Ltd. Co

D. L. K. VYTAUTO KLUBAS
2159 St. Catherine St. E. šį šeštadienį, kovo 22 d. 7.30 v. v. rengia

Tradicinę Juozų vakarienę
Prityrusios šeimininkės žada skaniai 

Rengėjai.
j Visi tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti.

/į) pavaišinti, o troškuliui numalšinti bus įvairių gėrimų
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ja užklupo lovoje miegantį su 
žmona, tai Alonzo Boyd. Pas 
jį rasta daug ginklų ir pinigų. 
Trys plėšikai, kurie pernai bu
vo apiplėšę Toronto banką, per 
tą laika spėjo prisiplėšti apie 
400 tūkstančių dolerių.

Montrealy pagautieji savai
me nurodė kelius, kur reikia 
jieškoti trečiojo. Kitas plėši
kas, kuris buvo suimtas Mont
realy, Steve Suchan, guli Mont 
realio Queen Elizabeth ligoni
nėje. Jam kulka įstrigo prie 
pat širdies. Jis tiek silpnas, 
Kad negali būti operuojamas. 
Laukiama kol sustiprės. Ant
rasis Montrealy pagautasis plė 
sikas, Leonard Jackson, guli 
Montrealio General Hospital, 
nes taip pat yra sužeistas.

Visi šie plėšikai, išplėšę ban 
ką, buvo pastebėti seklių ir su
pami, bet tada jie atsišaudė, 
sunkiai sužeidė vieną detekty
vą ir pabėgo. Bet dabar jie jau 
visi suimti.

BUS STOŠKUTĖS 
KONCERTAS

„Aidai" balandžio 26 dieną 
Eatono auditorijoje ruošia bu
vusios Metropolitan operos so
listės Polinos Stoškutės koncer 
tą.

pat turėjo pridėti darbinin
kams po 15 et uz darbo valan
dą.

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMO,

įvykusio 1952. H. 17., Plateau 
salėje, apyskaita:

Prie įėjimo ir už programas 
surinkta viso 328,22 dol.

Išlaidų padaryta (salės nuo
ma, scenos dekoravimas, cho
ro repeticijoms salės nuoma, 
pakvietimų ir programų spaus
dinimas, išsiuntinėjimas ir kit. 
— 144,06 dol.

Grynas pelnas 184,16 M AL 
O K-to nutarimu perduota 
Tautos Fondo atstovybei Ka
nadoje.

Aukojo po 5,— dol.: T. Čip- 
kuvienė, kun. K. Riekus, E. 
Kudžmaitė, D. Bučinskas; po
4, — dol.: Jocas; po 3,— dol.: 
A. Vazalinskas, V. Stankevi
čius, J. Valiulis, J. Liaudins- 
kas; po 2,50 dol.: M. Mažei
kienė, J. Mažeikaitė; po 2,— 
dol.: P. Rudinskas, V. Zubas, 
J. Tumas, I. Augevičiūtė, S. 
jaspelkis, V. Povilams, K. Gu 
džiūnas, V. Kudžma, A. Niau- 
rienė, J. Gaudzė, B. fovilaitis, 
Pirikevičius, P. Gerhardas, S. 
Kęsgailą, P. Gudžiūnas, Jurgu 
čiai, J. Laimikis, Bukauskas, 
Kudžma, J. Kaminskas, Dab- 
kus, Bagdžiūnas, Simonavičius,
5. Naginionis, P. Šimelaitis, 
Prišmantas, Gmcevičius, K. 
Kilikevičius, Kazlausku.

Kai kurios pavardės sąrašuo 
se neįskaitomos, todėl jos liko 
nepaskelbtos.

Visiems aukojusiems M. A. 
LOK-tas nuoširdžiai dėkpja.

Kanados Lietuvių Ben-nės 
M. A. L. O. K-tas.
SKELBIMAS.”

Tillsonburgo lietuvių ūkinin 
kų klubas, kovo mėn. 29 d. 7, 
30 vv. Delhi miesto salėje ren
gia vaidinimą. Statoma 3 v. 
Komedija „Pirmas Skambutis“, 
kurią suvaidins Hamiltono lie
tuvių dramos mėgėjai „Auku
ras“.

Po vaidinimo klubas ruošia 
viseims atsilankiusiems drau
ge su vaidintojais kavutę. Kvie 
čiame šeimininkes nepamiršti 
pasiimti lengvų užkandžių ir 
pyragaičių.

DIDELIS „DAINOS“ 
VAKARAS.

Tremtiniams paremti „Dai
nos“ draugija gegužės 17 d. 
įuošia didelį vakarą, kuris žada 
oūti labai įvairus.

PARODOS LIETUVIŲ 
SKYRIUM RŪPINSIS,

TALOKo pageidavimu, visos 
moterų, menininkų ir inžinie
rių organizacijos. Parodoje vi
sų puma kviečiami dalyvauti 
dailininkai Tamošaičiai.

PP. JOKUBYNŲ 
PAGERBIME,

kuris buvo suruoštas klebono 
kun. Ažubalio iniciatyva, vasa
rio 23 d. pp. Jokubynai buvo 
pasveikinti ir palinkėti gražios 
ateities. Visų dėmesį atkreipė 
faktas, kad pagerbime mažai 
dalyvavo senųjų lietuvių atei
vių, kurie pp.Jokubynus geriau 
šiai pažįsta ir žino jų veiklą. 
Pagerbimo subuvimas praėjo 
gražiai.

IŠ MAŽ. LIET. BIČIULIŲ 
DR-JOS VEIKLOS.

MLBD Toronto sk. šiais me
tais savo veiklą pradėjo stam
besniais užsimojimais, kaip maž 
lietuvių šelpimu, jų spaudos 
platinimu, 16 vasario gimnazi 
jos rėmimu ir p. Sausio pra
džioj pasiųsta Vokietijon apie 
1600 sv. surinktų rūbų, kas kai 
navo apie 150 dol. Vasario m. 
pasiųsta M. L. Tarybai 150 d. 
„Keleiviui“ pasiųsta 96 dol. ir 
ŽOnaujų prenumeratorių, su
rinktų per „Keleivio“ platini
mo vajų. Gyvenąs Hamiltone 
MLBD narys VI. Makusa su
rinko vien „Keleiviui“ remti 
43 dol. aukų. 16 vasario gim-

UNF salėj pobūvis davė per 
200 dol., kitos lėšos surinktos 
aukų lapais iš susipratusių lie
tuvių.

Skyriuje dabar yra 74 nariai, 
bet tas skaičius turi tendenci
ją didėti; nes tos D-jos tiks
lai ir jos veiklos intensyvumas 
užsitarnauja susipratusios lie
tuviškos visuomenės dėmėsi.

P. L.
AUKOS LIETUVIŲ 

GIMNAZIJAI
MLBD TORONTO sk. va

sario 29 d. pasiuntė Diepholzo 
gimnazijai 79 doi. aukų, gautų 
iš šių aukotojų: J. Jankaičio 25 
dol., E. Gaputytės 5 dol. ir 
Sporto klubo „Vytis" 4 dol. ir 
iš nuolatinių gimnazijos rėmė
jų, mokančių kas mėn. po 1,— 
dol: A. Alonderio 12 dol. (IV. 
52), K. Liutkaus 8 dol. (XII), 
A. Pundzevičiaus 5 dol. (I. 
52), A. Bumbulio 4 dol. (X), 
A. Jucio 5 dol. (IX), G. Ku- 
čausko 3 dol. (VIII), V. Any 
sienės 3 dol. (XI), S. Treigio 
2 dol. (II. 52), K. Gapučio 2 
dol. (III. 52) ir P. Lėlio 1 dol. 
(XII). (Rymiška skaitlinė nu 
rodo paskutinį mėnesį, už ku
rį gauta auka).

Už gruodžio mėn. pasiųstas 
aukas gauta iš gimnazijos va
dovybės speciali padėkos vin
jetė. Gimnazijos direktorius p. 
Giedraitis prašo perduoti vi
siems aukotojams nuoširdžią 
padėką.

TORONTO
MŲ 

serus pirko: 
zas Pažemeckas; 
Kiršinąs Stasys ir Namikas Ni
kodemas; po 75 dol.: Senkevi
čius Vytautas; po 50 dol.: Ur 
bonas Juozas, Vaitkevičius Va 
cys, Bukšaitis Jonas, Kaspe
ravičius Feliksas ir Bakys Jo
nas; po 25 dol.: Masionis Jo
nas, Audzevičius Povilas, 
Grumbinas Pranas, Ruzgas An 
tanas, Rimbutienė, R. Žiogu- 
ris, Beliūnas Juozas, Sodaitis 
Antanas, Sodaitytė Liudmila, 
Bražys Alfredas, Andriūnie- 
nė Liuda; Matulevičius Vy
tautas, Čeputis Klemensas, Pe 
rėčkas Aleksandras, Jankevi
čius Leonardas, Rugys Jonas, 
Pšezdzieckis Česlovas, P. Kri- 
levičius, inž. Barauskas Alfon
sas, Stefa Barauskienė, Ro
mas Draudvila, Vytautas Pet
raitis, Alfonsas Docius, Jonas; 
Pitulis, Mrs. E. Piotrowsky, Jo. 
nas Busys, Steponavičius Alek 
sas. Visiems ačiū.

TLNF Valdyba. 
LAS VIDAUS KOVOS

LASo vidaus kovos nesiba 
gia, nes kai viena pusė leidžia 
„Laisvąją Lietuvą“ antroji pu 
sė, atsikirsdama, pradėjo leis
ti „Laisvoji Lietuva—Naujoji 
Informacija“, kurios pirmasis 
nr. pavestas vien polemikai su 
jakubickininkais. Viena tuose 
dviejuose leidiniuose yra bend
ra — lasiškas tonas.

LIETUVIŲ 
FONDO 
po 200 dol.

po 100

NA

Juo- 
dol.:

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

JONAS J. JUSKA1TIS
907 Dundas West, Toronto, Ont., Canada, Tel. PL 4880

Rengėjai.

BERNUŽĖLI, jei vienatvė nu-> 
sibodo ir rimtai galvoji kurti 
šeimą, esi nejaunesnis 37 metų, 
rašyk neseniai iš Anglijos at
vykusiai ir čia pažinčių netu
rinčiai lietuvaitei: „Nepriklau

soma Lietuva“, Janinai.

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 s*r. E Hamilton, Ont.
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