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KAIP ROSAI KARIAUS 
Trumano politika kinta 

SAVAITINĖ ĮVYKIŲ APŽVALGA.
Praėjusią savaitę nieko ypa

tinga tarptautinėje, plotmėje 
neįvyko, bet „šaltasis karas“ vy 
ko visu įtempimu. Jame tūlą 
vaidmenį pradėjo vaidinti JAV 
išleistas naujas leidinys, ku
riame pasisako prezidentas H. 
Trumanas. Jame yra suminė
tas jau raštu Trumano pasisa
kymas, kad
AMERIKA NORI TAIKOS, 

BET NE BET KOKIA 
KAINA.

Taika turi būti paremta de
mokratiškos laisves ir teisės 
principais, kurią komunistai ne 
pripažįsta. Tai yra svarbus pa 
reišikmas, nes juo pasisakoma 
už pagrindinius žmonijos san
tykių principus.

Svarbu, kad šiuo vėlesniu pa 
sakymu Trumanas jau nunei
gia ankstyvesnį savo pasisaky
mą Stalinui, pas kurį 1945 me
tais siuntė savo pasiuntį Hop- 
Kinsą ir jį įgaliojo pasakyti Sta 
linui, kad
TRUMANAS NORI TAIKOS 

MAŽIAUSIA 90 METŲ 
ir kad Amerika neturi jokių te 
ritorinių ambicijų kas liečia 
Lenkiją, Rumuniją, Bulgariją, 
Čekoslovakiją, Austriją, Jugos
laviją, Latviją, Lietuvą ir Esti
ją, arba kur kitur. Amerikie
čių interesai liečia tiktai pasau
linę taiką.

Kitas labai svarbus faktas 
yra Trumano pasiųstas Kongre 
sui siūlymas įstatymo

ĮSILEISTI AMERIKON 
DAR 300.000 PABĖGĖLIŲ, 
ar naujų emigrantų iš Europos. 
Amerika, matyt, tuo nori pa
kelti savo gyventojų skaičių, 
kuris labai svarbus eventualaus 
karo atveju ir, be to, pabėgėlių, 
kurie jau yra patyrę sovietinę 
gyvenimo santvarką savo pa
čių gyvenimu. Nauji ateiviai, 
Amerikon bus įsileidžiami per 
trejus metus.

Mums įdomūs yra Kanados 
parlamente išsivystę debatai
DĖL KANADOS ĮSIPAREI 
GOJIMŲ ATLANTO PAKTE

Socialdemokratai, kurie bū
dami mažumoje, sudaro opozi
ciją, pareikalavo pasakyti tų įsi 
pareigojimų dydį, abejodami, 
ar kraštas pajėgs pakelti tiems 
įsipareigojimams mokesčių naš 
tą. Debatuose buvo aštresnių 
pasisakymų. Bet pirmininkas 
St. Laurent ramino, kad įsipa
reigojimai yra padaryti atsižvel 
giant į sąlygas n galimybes.

Mažne ta pačia tema Stock- 
holme kalbėjo Danijos užsienių 
reikalų min. Kraftas. Jis taip
gi, pareiškė, kad

SUNKI ĮSIPAREIGOJIMŲ 
NAŠTA, BET 

NEIŠVENGIAMA, 
jeigu laisvasis pasaulis nori at 
laikyti laisvę ir apsaugoti de
mokratinius principus, kurie tą 
laisvę garantuoja.

Įdomu, kad ir Prancūzijos 
Pinay kabinetas, kuris prieš 
akis turėjo šią visus jaudinan
čią problemą, susilaukė pasiti
kėjimo, kurio sunku buvo ti
kėtis. O juk Prancūzijos įsi
pareigojimai Atlanto Paktui 
yra nemaži. Reikalas, matyt, 
jaučiamai bręsta ir todėl pasi
priešinimas jam nyksta.

KORĖJOS DERYBOS STO
VI VIETOJE.

Tai ir gi nurodymas, kad rei 
kia rimtai galvoti apie saugu
mą. Čia kas ypač įdomu, kad 
komunistai pareikalavo dery
bų slaptumo. Matyt, jie jau 

bijo viešumos. Tokie jų pasiū 
lymai gražūs, kad bijo žmo
nėms parodyti. ..

Ties Korėja kilę vad. bakte
rinio karo sūkuriai, kaip pareis 
kė gen. Ridgeway, yra

MASKVOS PROPAGANDOS 
GAMINYS.

Bet nevykęs, nes komunistai 
bijo leisti šią „antį“ ištirti.

GUDIJOJ IR LIETUVOJ 
MANEVRAI.

Didžiausieji nuo karo pabai 
gos. Manevrams vadovavo mrš. 
Timošenko. Operatyviniu at
žvilgiu jie buvo tuo įdomus, 
kad čia pirmą kartą jūrų kau

tynių taktika buvo panaudota 
žemyne. Raud. armija opera
tyviniu atžvilgiu suskirstyta į 
7 atskiras karines grupes: 1. 
šiaurės (būstinė Leningrade)/, 
apimanti Šiaurės Europos ir 
Arkties sritis. 2. Vakarų gru
pės (bust. Minske) uždavinys 
— Vak. Europa. 3. Pietų (b. 
Odesoj), operacijų sritis — 
Balkanų kraštai. 4. Kaukazo, 
vyr. būstinė Tiflise, tikslas — 
priešakinė Azija. 5. Turkesta
no (b. Taškente), skirta piet
ryčių Azijai. 6. Tol. Rytų (b. 
Vladivostoke). 7. Visų tų ope
ratyvinių grupių nugarkaulį su 
daro Žukovo grupė, (b. Brians 
ke), kuri rūpinsis, kad frontas 
„nesustingtų“, kad pralauži
mai būtu tučtuojau „užraukti“.

KAIP VYKS KARAS.
Karo atveju lenkų armijos 

„koordinacijai“ su raud. armi
ja vadovauti marš. Rokosovs- 
kio paskirtas gen. maj. Kova
levas. Be to, tarp Schneide- 
iniulės ir Kolbergo, Balstogės 
erdvėj suteilkti žymūs sov. ka 
riuomenės kontingentai. Pir
mą tikrojo karo fazę rodys su 
stiprintas pscihologinis karas— 
masinė baimė, teroras, išplėsta 
radijo ir spaudos propaganda. 
Sovietai tikisi, kad naujo karo 
atveju į Vakarus tučtuojau pa 
sipiltų milžiniška pabėgėlių ma 
sė, kuri užkimštų visus susi
siekimo kelius. Sabotažas tą 
baimę dar padidintų. Tada vi
si vakariečiui Nato planai būtų 
paversti niekais.

EISENHOVERIO ŠTABE 
sudaryta spec, komisija, kuriai 
pavesta paruošti reikalingą nuo 
to „pirmojo galimo Sovietų 
smūgio į Vakarus“ gynybą. 
Jai Shape rėmuose vadovauja 
amerikiečių pulk. F. Kidley. 
Jo nuomone, sėkmingai gintis 
būtų įmanoma, jei gintis būtų 
pradėta ne prieTčeino, bet prie 
Elbės.
PILUVOJ STOVI DALINIAI 

DANIJAI PULTI.
„Der Spiegei“ paaiškina, ko 

dėl danai į Jutlandijoj kovo m. 
pradėtuosius karo manevrus ne 
pakvietė Sovietui ir raud. Kini
jos karo atstovų, būtent — 
tuo norėdami parodyti savo ne 
pasitenkinimą, kam Piluvoje, 
netoli Klaipėdos, laikomi pa- 
ruošties padėty 2 pėstininkų 
pulkai ir įvairūs artilerijos šar 
vuočių, pionierių, priešlėktuvi 
niai ir ralketsvaidžių daliniai, 
kurie ant rankogalių turi žy
menis: „Bornholmo ekspedici
nis ir saugumo korpas“. Da
nai galvoja, kad tuo būdu So
vietai nori juos įbauginti, kad 
atsimesti! iš Nato.

SLAPTI PLANAI IR 
DERYBOS.

Gen. Franco brolis Nicola 
pareiškė samprotavimų, kad 
Stalinas stengiasi sudaryti vie-

Sprausminių lėktuvų pionie 
riai britai deda pastangas, kad 
atsiekus aukščiausių rezultatų 
sprausminių lėktuvų gamybo
je, vykdant gynybos programą. 
Viršuj kairėj — The Boulton
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no mil. parašiutininkų armiją, 
kuri tučtuojau pultų D. Bri-
taniją ir Ispaniją. Todėl Is
panai norėtų, kad būtų užmirš
tos praeities klaidos ir tiek D. 
Britanija, tiek ir Ispanija bend 
įai aptartų gynybos planus. Ir 
iš tikro, ispanai į karaliaus Jur 
gio VI laidotuves pasiuntė ne 
tik savo užs. reik. min. Arta- 
jo, bet ir tris savo kariuome
nės skyrių šefus, kurie paskui 
liko Londone vesti slaptų de
rybų, o marš. Montgomery bu 
vo pakviestas apžiūrėti įtvirti
nimų Pirėnuose.

SULAUKĖ DĖMESIO IR 
TURKIJA,

kuri mobilizacijos atveju gali 
sudaryti iki 2 milionų armiją. 
Užkaukazy stovi paruošta gen. 
Antonovo 18 divizijų kariuo
menės grupė, sustiprinta iš 4 
pionierių divizijų sudaryta 
smogiamąja armija, kurios nu 
matomas tikslas Abadano naf
tos versmės. Turkijoj pastaty
tos 24 JAV bazės. Iš jų Mask 
vą galima pasiekti per 160 min. 
Magnitogorską—per 200 min., 
ir iš Erzerumo — Baku vers
mes tik per 74 minutes. Be to,

Paul III eksperimentinis lėktu
vas. Kairėje apačioje — Vick 
ers Supermarine 535, taip pat 
eksperimentinis. Spėjama, kad 
pasižymi kilimu ir greičiu. Vir 
šuje dešinėje — ką tik sėkmin-
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Keimeriui liekanos nepatinka.
Minint N. Gogolio mirtį, V. 

Dramos teatro rūmuose Vil
niuje rašyt. Vac. Reimeris prie 
saikavo, kad kaip tik Gogolio 
raštai jį verčia dar intensyviau 
kovoti prieš „kaikurias buržua 
zines liekanas krašte“.

Paridino rublį.
Kovo 14 d. „Stalino premi

jos“ Lietuvoje atiteko už poe
ziją raš. A. Venslovai, dramos 
aktoriams Grybauskui, Jankui, 
Sipariui ir Rudzinskui. Už 
spalvotą filmą „Tar. Lietuva“ 
„aplaureatinti“ Josif Putviski, 
muz. B. Dvarionas, filmo reži- 
sorius Edgaras Matulevičius ir 
du filmo operatoriai rusai.
Šumauskas keis kolchozų pred 

siedatelius.
Aukšč. tarybų sesijos metu 

deputatas Šumauskas Maskvoj 
susirinkusiems rusams padėko
jo už išlaisvinimą, kuris paly
ginus su 1940 m., Lietuvoj pa 
kėlė 87,5 proc. pramonę, bet 
kur visa dingsta, kodėl gyven
tojai apdriskę vaikščioja, kodėl

tikrą siaubą Sovietams kelia j visus darbus gyventojus rei- kušete, bet žmonės lankydamie 
Viduremio jūroj nuolat bu- kia prievarta varyti — Stalino si dairosi tuščių bonkų.
dinti 6-ji JAV jūrų laivyno ...._------------ jC—- -----x x -įc ic-
flotilija su 6 lėktuvnešiais.
TITO FINA SU ŠTAI INU? instrukc*jV- Tokie susitikimai Kalbose ir referatuose buvo 
111U L11NA 5U □1AL11NU. estj kas’trys mėnesiai. Išgir- nurodyta, ko siekiama libera- 

„Der Spiegei“ iškėlė labai dusios tokius tvirtinimus, į ių manifestu, kuriame yra su- 
įdomų dalyką apie Jugoslav!- darbą įsijungė centrinės ameri dėtos svarbiausios moderniojo 
ją, būtent, — kad ji ištikro kiečių ir britų karo žvalgybos, žmogaus teisės, ir „Upsalos at 
eina su Stalinu, o su Vakarais norėdamos visais galimais ka- siŠaukimu“, konstatavusiu, jog 
vaidina tik komediją. Tai tvirti nalais patikrinti tų tvirtinimų taika yra nedaloma ir jos neva- 
na neseniai į Vokietiją pabė- tikslumą. Mat, praktika paro- ha pirkti laisves kaina. Pašau 
gęs jugoslavų gen. štabo pulk, dė, kad daug kartų su panašiais hui sutvarkyti, anot Madaria- 
F. Jaehelic, dirbęs dirbęs kari- „tikrais pranešimais“ būdavo gos, visai nėra reikalo išsiža- 
nės kontržvalgybos skyriuj ir Sovietų pasiunčiami į užsienį dėti tautinio suverenumo. Jei 
buvęs vienas iš artimiausių to Spec. agentai ar „nuo bolševikų norima Europą sujungti, tai pir 
skyriaus galvos gen. Dapčevi- persekiojimų pabėgę kariai“, ma reikia išlaisvinti tas tau- 
čiaus bendradarbių. Jo teigi- kurie paskum, atlikę savo misi- tas, kurios dar neturi pilno svi
rnu, kurio patikrinti į Raidei- ją Vakaruose, šiandien Sovie- verenumo, nes kiekviena tauta 
bergą atvyko pats britų MI5 tų žvalgybai yra suteikę veik turi savą paskirtį ir teisę pagal 
sefas Sir Percy ir CIA gen. visas reikalingas apie Vakarus pasirinktąjį būdą gyventi, tvar 
Smith, jugoslavai šita komedija žinias. Drauge amerikiečių kyti savo likimą. Tarp taiką 
nori kuo daugiausia išspausti psichiatrijos specialistai prie mylinčių tautų ir totalistinių 
iš Vakarų ir karo atveju juos Heidelbergo izoliuotą minimąjį niekados nebuvo, nėra ir nega- 
įvilioti į spąstus Balkanuose, jugoslavų pulkininką ėmėsi tir ii būti tikros taikos. Karštasis 
Tuos savo teigimus jis paiiius- ti, ar „jam visi namie“, o jei karas yra daug arčiau, negu 
truoja mikrofilmomis, kurias „namie“ — tai kam tada „ne daugeliui rodosi. Madariaga 
atsivežė drauge, įsisiuvęs į savo namie“.. . pabrėžė, kad nė vienas negali
drabužius. Jos rodo, kad mi- ioppAT << pakaiti iNtc indifirentas, kol visa Eu- 
nimasis gen. DopčeviČius su liblkalų rASAULINLS ropa bus laisva .f kol tąsis Ko_ 
vienu jugoslavų kom. valdžios UNIJOS rejos karas. Taika ir laisvė
„penketuko“ nąiiu pereitų me vykd. komitetas apsvarstė, ko yra nedalomos. Tik laisvos tau 
ių pabaigoj vienoje sutartoje kių reikia imtis paruošiamųjų tos ir suvereninės valstybės ga- 
vietoje prie Rumunų pasienio priemonių š. m. rugpjūčio mėn. h jungtis į didesnius vienetus 
susitiko su Sovietų karininkais, Amsterdame numatomam su- ar sąjungas. Šioj kovoj tegali 
atvykusiais duoti jugoslavų vy saukti metiniam liberalų kong būti tik vienas jungtinis frontas 
riausybei politinių ir kalinių resui. ir negali būti kelių pažiūrų ar

PIONEERS in jet aircraft, the British, who are redoubling theit 
already doubled air force under a $13 billion defense program, are 
making sure that it packs the latest jet-powered punch. Top Left: 
The Boulton Paul P. Ill, delta-wing (shaped like the Greek letter 
“D”) experimental jet. Details of its performance are secret. Bottom 
left: Another experimental job, the Vickers Supermarine 535. Pow
ered by a Rolls Royce, this swept-back wing, jet fighter is said to 
have exceptional climb and speed. Too Right: Yet another experi
mental jet, recently successfully test flown, the H.P. 88. Two com
panies, Handley Page Ltd. and Blackburn and General Aircraft have 
collaborated with it. A Rolls Royce Nene supplies its power and it 
has an experimental wing design. Bottom right: Now in full pro
duction for the British Navy, the de Havilland Sea Venom. Per
formance details are not given, but this fighter is powered by a 
de Havilland Ghost turbo-jet. and. radar eauiuned. has a crew of two.
gal išbandytas sprausminis lėk 
tuvas H. P. 88. Dešinėje apa
čioje dabar pilnu tempu gami
namas britų laivynui de Havil- 
lan Sea Venom. Detalės laiko
mos paslaptyje.
1 '' .......... .......................... 

išrinktas deput. Šumauskas su 
pratimo neturi. Jis ypatingai 
didžiavosi Šiaulių sritim, nes 
ten veikiančios 2 mok. semina
rijos, mokyt, institutas ir 260 
septynmečių ir vidurinių mo
kyklų, kurių vadovėliai išpuoš 
ti caro ir bolševikų generolų 
paveikslais. Rusais apgyvendin 
tas Joniškėlio sovchozas iš vie
no ha, jo žodžiais, gauna 120 
pūdų grūdų. Šumauskas pade
javo, kad eilės atsilikusių kol
chozų pirmininkų teko pašalin
ti.

Pagal Šiaulių raj. agronomę 
Gen. Krulytė, rajone geriau
siais kolchozais laikomi „Ener
gijos“, „Liepsnos“, „Auksinės 
Varpos“ ir „Pranės Jankutės“, 
kolchozai.
Paminklinė lenta Cvirkai prie 

Sleževičiaus namų.
Cvirkos gimimo dienos pro

ga, Kaune, Duonelaičio gt. 9, 
(tai M. Sleževičiaus namai. 
Red.), kur jis gyveno, prikalė 
paminklinę lentą. Kambaiy, sa 
ko, tebestovi tas pats stalas ir

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 
ministraciją, 7722 George St., 
Ville Lasalie, Montreal, P. Q., 
Canada.

„NELAIMINGAS 
ATSITIKIMAS“

Visokių esti nelaimingų atsi
tikimų, bet Mažosios Lietuvos 
Taryba paskutiniame savo ap
linkraštyje — atsakyme „M. 
L. prieteliams, kurie teirauja
si dėl reprezentavimo VLIKe 
ir ypač po p. Brazaičio inter
view paskelbto „Drauge“, atsa 
ko i vėliausiai paskleistus gan
dus.

Mažosios Lietuvos Taryba 
dėl to pareiškia, kad ji „princi
piniai nėra atsisakiusi nuo sa
vo reikalavimo turėti savo pil
nateisį atstovą pačiame VL1 
Ke. Prezidiumo nusistatymas 
kaip išreikštas 1951 m. gegu
žės mėn. 19 d. susitarime su 
VLIKu ir komentaru pasilie
ka galioje“, — rašo MLT.

4-me punkte MLT pareiš
kia, kad ji „ne tik eis, bet netgi 
tikisi būti vienbalsiai pakvies
ta“ į VLIKą. O

5. „Kas liečia p. Brazaičio 
interview „Drauge”, tai mes 
skaitome ML reikalais pareiš
kimą ir nelaiku ir nevietoje duo 
tą. Nevietoje, todėl, kad į tą 
klausimą p. Brazaitis galėjo at 
sakyti jam gerai žinomu MLT 
prezidiumo 1951 m. lapkričio 
24 d. pareiškimu, į jį nukrei
piant ir nurodant. Nelaiku, 
kadangi p. Brazaitis matomai 
patenkintas, jog ML įėjimo į 
VLIKą klausimas „migdina- 
mas“, norėjo prisidėti prie jo 
tolimesnio desinteresavimosi. 
Įvyko priešingai. Prezidiumas 
nemato kitų p. Brazaičio mo
tyvų ir skaito jo interview ne
laimingu atsitikimu“.

Taip pasisako Mažosios Lie
tuvos Tarybos prezidiumas raš 
tu, kurį pasirašė pirm. E. Si
monaitis ir sekr. W. Banaitis.
t=l* i 1 i'm-*-'.'" 1 m— .r-ff-x".-:- i 11—t 
kitokios valios. Anot Dino 
Philipson iš Florencijos, su ko 
munizmu reikia kovoti laisvai 
ir laisviems, bet ne reakcinė
mis priemonėmis, kaip tat mė
gino daryti fašizmas.
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Pagal KLBT rinkti taisyklių p. 44 „Kiekvienoje Apylin 
kėje ar Seniūnijoj gali būti tik po vieną rinkiminę būstinę". 
Toliau „Apylinkių ir Seniūnijų balsavimų būstinės skelbia
mos spaudoje ir kitais galimais būdais ne vėliau kaip 8 sa
vaitės prieš balsavimo dieną“.

Prašome visus ALOK-us artimiausiu laiku paskelbti vi
suomenei rinkiminių būstinių adresus ir juos prisiųsti Laik. 
KLB OK-tui Montreal’yje iki š. m. balandžio mėn. 15 d.,

B. Pinigų rinkimams pravesti sutelkimas.

REIKIA LOGIKOS IR TVARKOS
Išblaškytus po pasauli lietu

vius užklupo ligi keistumo pri 
einąs sveikos orientacijos nete 
kimas, logikos nesilaikymas ir 
drauge su tuo elementarios tvar 
kos krikimas.

Nors šios rūšies klausimai 
yra labai nemalonūs, bet nega
lima iškentėti jų nekėlus. Jie 
tiesiog belste beldžiasi į kiek
vieno lietuvio sąmonę ir širdį.

Tartum negalėdami rasti iš 
eities iš vis labjau besipainio- 
jančios padėties, mes vis kuria
me naujas organizacijas, dažnu 
atveju tiems patiems tikslams 
siekti, kuriems organizacijų jau 
turime. Arba pradedame nau
jus vajus tose pačiose organiza 
eijose, kai tikslas tebėra ir te- 
oepalieka tas pat.

Sakysime, šalpai tuiime 
BALF’ą. Jis ir turėtų apimti 
visus šalpos reikalinguosius, 
nežiūrint to, kur ir kam ta šal 
pa yra reikalinga. Nebent ga
lima būtų rūpintis, kad BAL 
F‘o skyriai būtų įsteigti ten, 
kur jų nėra.

Deja, dėl kažkokio nesusipra 
timo, ar stokos logikos taip nė 
ia. Ir, sakysime, mažlietuviai 
tiktai dabar bepradedami šelp
ti. Dėl šios būsenos kilo reika 
las organizuoti Mažosios Lie
tuvos Bičiulių draugijas, ku
rios dirba tą patį darbą, kurį 
dirba ir BALF -as.

Praėjusią savaitę mes skai
tėme MLBD atsišaukimą, ku

ris kviečia tautiečius aukoti 
Mažosios Lietuvos Tarybos pir 
mininko bylai prieš nacius ves 
ti ir jo išlaikymo reikalams. 
Reikalas be abejojimų svarbus 
ir būtinas. Tačiau. . . Mes gi 
turime Tautos Fondą, kurį ve
da VLIK-as. Iš jo imamos lė
šos Lietuvos laisvinimo reika
lams. Na, o Mažosios Lietuvos 
Taryba kaip tiktai tuo gi ir rū 
pinasi. Juk kitų tikslų ji nei ne 
turi. Argi nelogiška: jeigu 
VLIKo nariai gauna iš Tautos 
Fondo pragyvenimo išlaidoms, 
tai kodėl Mažosios Lietuvos Ta 
rybos bent vienas jau pirminin 
kas negauna? Ar gi jis asmenį 
nį savo darbą dirba? Ar 
gi jo darbas yra ne didelis ir 
specialę sritį apimąs darbas? 
Kodėl dabar mums reikia steig 
ti naują fondą tam pačiam tiks 
lui? Ir kodėl VLIKas negali 
iš to pat Tautos Fondo skirti 
dalį lėšų specialiam Mažosios 
Lietuvos reikalui?

Pagaliau, kam mums skaldy 
tis ir, kaip prof. K. Pakštas sa 
ko, „išsidulkinti“ ? Tartum 
kokia pikta ranka daro taip, 
kad mes tikrai „išsidulkiname“ 
ir niekaip nesugebame susi
koncentruoti nors vienam tam 
didžiausiam Tautos ir Nepri
klausomybės reikalui?

Atrodo, kad mes tikrai neten 
kame nei logikos, nei tvarkos, 
nei bent didžiojo reikalo pa
jautimo, prieš ką jaustume bent 
atsakomybę.

J. Kardelis.

Rinkiminė sąmata buvo paskelbta spaudoje 1951 m. gruo 
džio mėn. pabaigoje. Tuo tarpu yra gauti piniginiai įnašai 
rinkimų pravedimui iš Ottawa, Hamilton ir Edmonton ALO 
K-ų. Prašome ALOK-us paskubėti su piniginiais įnašais, 
eventualiai bent daliniais, kad galėtume be sutrukdymų vyk
dyti pasiruošimus rinkimams.

KANDIDATAI Į KLB TARYBĄ.

Quebec apygarda:

3-mis sąrašais išstatytas 21 kandidatas. Apygardai pri
klauso išrinkti 7 atstovus į KLB Tarybą, iš sekančių kandi
datų:

1. Andruškevičius Kostas
2. Arlauskaitė Marija
3. Baltuonis Pranas
4. Balzaras Leonas
5. Bukauskas Pranas
6. Čipkus Pranas
7. Jurkus Domas
8. Juškevičiene-Miller

Petronėlė
9. Kardelis Jonas

10. Katilius Bronius
11. Kudžma Augustinas
12. Leknickas jonas
13. LuKoševičius Petras
14. Narbutas Jonas
15. Navickas Antanas
16. Petronis Povilas
17. Riekus Kazimieras
18. Sakalas Antanas
19. Skučas Juozas
20. Toliušis Kostas
21. Valiulis Henrikas
Ontario apygarda:

agronomas 42 metų, Montreal 
mokytoja 41 m., Montreal 
tarnautojas 41 m., Montreal 
darbininkas 49 rn., Montreal 
tarnautojas 52 m., Vardun 
tarnautojas 42 m., Montreal 
oanko tarn. 50 m., Montreal

mokytoja 40 m., Montreal 
žurnalistas 59 m., Verdun 
teisininkas 48 m., Montreal 
tarnautojas 35 m., V. Lasalie 
biznierius 61 m., V. Lasalie 
agronomas 3 2m., Boucherville 
tarnautojas 46 m., Montreal 
ūkininkas 47 m., Montreal 
biznierius 49 m., Verdun 
kunigas 62 m., Montreal 
darbininkas 51 m., Vardun 
tarnautojas 31 m., Verdun 
darbininkas 39 m., Verdun 
Karininkas 40 m., Verdun

14 sąrašų ištatyta 78 kandidatai. Apygardai priklauso 
išrinkti 28 atstovus į KLB Tarybą iš sekančių kandidatų:

Pagarba kovotojui!
JUOZUI AMBRAZIEJUI 75 METAI.

Vienam žymiausių brookly- 
niečių lietuviui Juozui Ambra
ziejui, kovo 17 d. suėjo 75 me 
tai. Nerasi žmogaus, kuris 
bent nebūtų girdėjęs apie dė
dę Ambraziejų. Šio didelio lie
tuvio patrioto gyvenimo kelias 
tikrai visiems lietuviams yra 
įdomus.

Gimęs 1877 m. Panuosupio 
Kaime, Padovimo vai., Mariam 
polės apskr., dar mokyklos šuo 
ie būdamas, įsitraukia į veiklą 
lietuvybės dirvoje. Veržlus jau 
nuolis steigia draugijas, orga
nizuoja gabenimą ir .platinimą 
slaptos literatūros, statydamas 
ir vaidindamas lietuviškus vei
kalus, buria aplink save jauni
mą. Už tai caro žandarų tar- 
uomas ir tremiamas.

Juozo Ambraziejaus kovos 
kelias,' pradėtas devyniolikto 
šimtmečio gale, yra tas pats 
mūsų tėvynės laisvės kovoto
jų kelias. Tuomet Juozą Am
braziejų trėmė į gilią Rusijos 
šiaurę tas pats priešas, kuris 
pakeitęs tik savo spalvą, šian
dien tremia mūsų seses ir bro
lius, į tas pačias Rusijos vie
tas, už tą pačią meilę savo kal
bai ir savo gimtajam kraštui, 
—už tą patį, už ką dabar tėvy
nėje persekiojami lietuvos sū
nūs ir dukros. Juozas Ambra
ziejus kietas kaip plienas, stip
rus kaip ąžuolas. 1905 metais 
i evoliuciniam sąjūdžiui Rusijo 
je prasidėjus, jis grįžta iš trem 
teis į Lietuvą ir įsijungia į tau
tinį revoliucinį darbą. Vals
tiečių mitinge jis išrenkamas 
delegatu į Didįjį Vilniaus sei
mą. Juozas Ambraziejus yra 
vienintelis amerikietis lietuvis 
buvęs didžiojo Vilniaus seimo 
atstovas. Seime veikė iš vien 
su demokratų grupe ir padėjo 
suorganizuoti valstiečių sąjun
gą, kuri daugiausiai paskleidė 
po kraštą didžiojo Vilniaus sei 
mo nutarimų.

Prasidėjus reakcijai, — pra
sidėjo žiaurūs lietuvių veikėjų 
persekiojimas Lietuvoje. Am

braziejui tenka slapstytis. 1907 
metais jis bėga nuo persekioji
mo į Škotiją, o 1908 metais at
vyksta į Jungtines Amerikos 
Valstybes ii' apsigyvena Brook 
line. Čia jis tuojau įsirašo į 
S. L. A.

1909 m. pakviečiamas admi
nistruoti „Vienybės“ laikraštį. 
Tose pareigose išbūna septyne 
liūs metus, žymiai pakeldamas 
laikraščio /skaitytojų skaičių. 
Vėliau pradeda dirbti savaran 
kiškai — Real Estate ir laiva
korčių biznyje, kur ir iki šiai 
dienai tebedirba.

Ambraziejus yra gilus de
mokratas plačia to žodžio pras 
me. Jis pirmas pasiūlė sušauk 
ti Amerikos lietuvių visuotinį 
seimą. Jis remia spaudą ir įvai 
rias lietuvių organizacijas. Ta
čiau jo mylimiausias kūdikis 
yra A. L. T. Sandara. Už di
delius nuopelnus Sandarai, jis 
yra išrinktas pirmosios Sanda
ros kuopos garbės pirmininku.

Kaip dauguma sandariečių, 
Juozas Ambraziejus dažn; i už 
miršdamas savo asmeniškus rei 
kalus, dirbo ir aukojosi atsikū 
rusios Nepriklausomos Lietu
vos labui. Buvo nuvykęs su 
visa šeima į Nepriklausomą 
Lietuvą ir ten praleido vasarą. 
Juozas Ambraziejus buvo vie
nas žymiausias Lietuvos spau
dos bendrovės „Varpas“ — ak 
cininkas.

Mūsų tėvynei vėl į žiauraus 
priešo rankas patekus, Ambra
ziejus liūdi ir sielojasi del jos. 
Visur ir visame, kiek sveikata 
leidžia, prisideda prie bendro 
Lietuvos vadavimo darbo. Jis 
norėtų matyti visus mūsų vado 
vaujančius veiksnius ir visus 
geros valios lietuvius, kurie 
trokšta Lietuvai laisvės ir jos 
siekia, — darniai sugyvenan
čius. Dažnai pasako: „Vaikai, 
vaikai, už ką jūs pešatės? Juk 
miela Lietuva mums visiems 
lygiai brangi!“

Jei Amerikos lietuviams Juo
Nukelta į 9 puslapį.

1. Abromonis Leonas
2. Adomavičiene Ieva
3. Alšėnas Pranas
4. Baniūnas Petras
5. Barcevičius Bronius
6. Bedarfas Balys
7. Borisas Vytautas
8. Budreika Povilas
9. Butinas Bernardas

10. Čeponis Pranas
11. Dagilis Viktoras
12. Daniliūnas Edvardas
13. Dervinis Mykolas
14. Dociuš Alfonsas
15. Eimantas Leonardas
16. Gaižutis Jeronimas
17. Garbuzaitė-Jurkevičienė 

Emilija
18. Grigaitis Kęstutis
19. Dr. Gutauskas Jonas
20. Indrelienė Ona
21. Jankūnas Albertas
22. Jokubynienė Feliciją M.
23. Jokubynas Jonas
24. Januška Petras

architektas 29 m., Toronto 
mokytoja 35 m., Toronto 
Žurnalistas 51 m., Toronto 
kun. vienuolis 40 m., St. Cath. 
agronomas 45 m., Toronto 
darbininkas 30 m., Hamilton 
dip. mišk-kas 37 m., Windsor 
statistikas 43 m., Torono 
inžinierius 48 m., Toronto 
dipl. inž. 34 metų, Toronto 
tekintojas 51 m., Toronto 
geležinkelietis 38 m., London 
tekstilininkas 55 m., Toronto 
menininkas 35 m., Toronto 
mokytojas 45 m., London 
mokytojas 26 m., Toronto

buralterė 36 m., Toronto 
teisininkas 47 m., Toronto 
kunigas 46 m., Toronto 
šeimininkė 51 m., Toronto 
darbininkas 44 m., Hamilton 
šeimininkė 48 m., Toronto 
siuvėjas 56 m., Toronto 
ekonomistas 36 m., Windsor

IŠ INFOMUOTŲ LRS SLUOGSNIŲ PRANEŠAMA:

Paskutiniu metu kai kurių 
lietuviškoje veikloje žinomų 
asmenų pateikti pareiškimai 
spaudai tendencingai palietė 
LRS ir prasilenkė su tiesa.

P. Brazaitis savo pareiškime 
nušviečia padėtį netikroje švie 
soje. Netiesa, kad LRS nejieš- 
kojo bendradarbiavimo su VLI 
Ku. Dar prieš LRS įsteigi
mą jos kūrėjai buvo kreipęsi į 
VLIKo ir VT pirmininkus bei 
atskirus VLIKo narius, nuro
dydami tokio bendradarbiavi
mo reikalingumą. Atsakingas 
šiandien LRS asmuo dar 1949 
m. buvo susitikęs su VT pir
mininku ir vicepirmininku iš
siaiškinti dėl galimo bendra
darbiavimo. Abu pastarieji vė 
liau pareiškė, kad jie buvo su
sitikę tik kaip privatūs asme
nys.

Įsteigta 1950. IX. 8 d. LRS 
dar niekur nebuvo viešai pasisa 
kiusi, vien tik pats jos įsteigi
mo faktas buivo sutiktas šmeiž 
tais ir prasimanymais ir net 
Elta 1951. III. 1 d. buvo VLI 
Ko Įgaliota LRS pasmerkti.

Susidariusi Vyr. Komitetą ir 
viešai spaudoje pasisakiusi dėl 
savo siekiamų tikslų, LRS visa 
tai pranešė KLIKo pirminin
kui. Bendradarbiavimui rei
kia dviejų šalių—p. Brazaitis ir

šiandien tebetvirtina, kad VL 
IKo nuomonė apie LRS nėra 
pasikeitusi. Tad bendradarbia 
vimo nenori nė LRS, bet VLI 
Kas.

P. Brazaitis tendencingai te
betvirtina, kad LRS sudaryta 
maždaug tų pačių žmortių, ku
rie buvo VLIKo ar BDPS gru 
pese. Jis, tačiau, nutyli, kad 
VLIKas buvo tąsa Lietuvoje 
veikusių pogrindžio vadovybių 
— Lietuvos Išlaisvinimo Tary 
bos ir Vienybės Komiteto. Jos 
buvo sudarytos maž. VLIKui 
karo įvykių eigoje išsiskirsčius 
ir tik po metų atsikūrus užsie
ny. Tokio organo įsteigimą pa
tvirtina ir „Daumantas“ savo 
knygoje „Partizasai už gele
žinės uždangos“ (psl. 211). P. 
Brazaitis taip pat nutyli, kad 
VLIKo atstovai Baden Badene 
1948 metais tarėsi kaip tik su

SPAUDOS
NEVYKĘS,

„Tėviškės Žiburiuose“ jau 
debiutavo kažkoks St. Gr. kan
didatas į Krašto Tarybą. Tai 
jsidėmėtinas debiutas. Tame 
debiute, nei temos, nei minties, 
nei logikos. Tai tikras nesusi
pratimas, rodąs, kad to „kandi
dato“ galvoje ne viskas tvarko-

26. Jurkšaitis Jonas
27. Yčas Jonas
28. Karka Jonas
29. Kaškelis Juozas
30. Kežėmekaitis Antanas
31. Kiršonis Aleksandras
32. Kojelaitis Aleksas
33. Kulys Vincas
34. Lėlys Petras
35. Lšaudinskienė Ema 
o6. Lukošius Kostas
3 7. Matulionis Jonas
38. Meilus Vytautas
39. Mikšys Jonas
40. Mankuvienė Jieva
41. Norkus Mečislovas
42. Norvaiša Antanas

prekybininkas 49 m., ioronto 
gydytojas 32 m., Toronto 
ekonomistas 44 m., Toronto 
prekybininkas 43 m., Toronto 
darbininkas 55 m., Toronto 
ekonomistas 41 m., Toronto 
tabako aug-jas 40 m., London 

ztarnautojas 43 m., Toronto
inžinierius 48 m., Toronto 
mokytoja 44 m., Toronto 
karininkas 38 m., Toronto 
teisininkas.-bank. 54 m., Ham. 
ekonomistas 39 m., Toronto 
mokytojas 48 m., Hamilton 
šeimininke 54 m., Toronto 
mok-jas 37 m., R. R. 1. Simcoe 
teisininkas 43 m., St. Catherine

43. Novo-Novogrodskis Jonas darbininKas 50 m., Toronto
44. Pacevičius Antanas
45. Paciūnas Stasys
46. Paketuras Stasys
47. Paplauskas-Ramūnas

Antanas
48. Paulenis Petras
49. Petraitis Viktoras
50. Pyragius Juozas
51. Prapolenytė Stasė
52. Razgaitis Pranas
53. Rinkūnas Antanas
54. Sakalauskas Balys
55. Siemaška Algimantas
56. Simonaitis Bronius
57. Simonavičius Jonas R.
58. Skaistienė Adolfina
59. Skirgaila Vladas
60. Sknnskas Vytautas
61. Sližys Jokūbas
62. Stepaitis Herbertas
63. Strazdas Jurgis
64. Sudikas Edvardas
65. Šalkauskas Algirdas
66. Dr. Šapoka Adolfas
67. Dr. Šidlauskaitė Agota
68. Šileikytė Stasė
69. Dr. Tadarauskas Juozas
70. Tamošauskas Liudas
71. Treigys Sergiejus
72. Tumosas Pranas
73. Vaičeliūnas Juozas
74. Valaitis Jeronimas
75. Vaitonis Povilas
76. Vilutis Petras
77. Zubrys Alfonsas
78. Žižys Vaclovas

gydytojas 38 m., Toronto 
tarnautojas 50 m., Toronto 
darbininkas 40 m., Toronto

profesorius 42 m., Ottawa 
teisininkas 60 m., Toronto 
mokytojas 36 m., Toronto 
tarnauojas 36 m., Hamilon 
mokytojas 39 m., Hamilton 
dipl. inži. 32 m., Toronto 
mokytojas 43 m., Toronto 
ekonomistas 37 m., Toronto 
darbininkas 32 m., Sudbury 
tarnautojas 40 m., P. Colborne 
biznierius 35 m., Toronto 
prekybininkė 27 m., Port Colb. 
ekonomistas 42 m., Torono 
dipl. statybininkas 38 m., Tor. 
inžinierius 59 m., Toronto 
buhalteris 35 m., Toronto 
kooperatininkas 46 m., Toronto 
teisin.-advok. 45 m., Hamilton 
dipl. inž. 42 m., oTronto 
ledaktorius 46 m., Toronto 
profesorius 38 m., Ottawa 
mokytoja 28 m., Toronto 
kunigas 39 m., Hamilton 
teisininkas 46 m., Toronto 
mokytojas 45 m., oTronto 
miškininkas 38 m., London 
karininkas 44 m., Sudbury 
teis, advok. 44 m., Hamilton 
tarnautojas 41 m., Hamilton 
advokatas 38 m., Toronto 
profesorius 52 m., Toronto 
chemikas 29 m., Sudbury

Winnipeg-Manitoba apygarda:

2-m sąrašais išstatyti 4 kandidatai. Apygardai priklau
so išrinkti 2 atstovus į KLB Tarybą iš sekančių kandidatų:
1. Cinga Jonas
2. Januška Jurgis
3. Januška Mykolas
t. Liaukevičius Povilas

Vakarų apygarda:

darbininkas 38 m., Winnipeg 
prekybininkas 43 m., Winnipeg 
darbininkas 54 m., Winnipeg 
ūkininkas 53 m., MacGregor

2-m sąrašais išstatyti tik 3 kandidatai. Apygardai ten
ka išrinkti 3 atstovus į KLB Tarybą. Kandidatai sekantieji:

1. Juškaitis Jonas J. teisininkas 30 m., Toronto
2. Kantautas Adomas komersantas 42 m., Edmonton
3. Šiugždinis Paulius agronomas 40 m., Edmonton

Skelbdami šiuos galutinius kandidatų į KLB Tarybą są
rašus primename taisyklių p. 39: „Skundus dėi kaniddatų są 
rašų gali paduoti Laik. KLB OK-tui kiekvienas pilnateisis 
lietuvis per 14 dienų po Laik. KLB OK-to paskelbimo galuti 
nių kandidatų sąrašų apygardomis“.

Mūsų adresas: Laik. KLB Org. K-tas. 3994 Rosemount 
Blvd., Montreal, P. Q.

Laik. KLB Org. Komitetas Montreal.

LAS KANADOS VIETININ KIJOS VIEŠAS

Didž. Gerb. p. Redaktoriau, 
prašome patalpinti Jūsų reda
guojamame laikraštyje Lietu
vos Atgimimo Sąjūdžio Kana
dos Vietininkijos Valdybos į 
Kanados Lietuvių Krašto Ta
rybą išstatytų kandidatų rei
kalu sekantį pareiškimą:

„N. L.“ nr. 11 (257) atspaus 
dintame įKLB Krašto Tary- 
oą kandidatų sąraše pastebėjo 
me du mažus sąrašėlius Lietu
vos Atgimimo Sąjūdžio Toron
to ir Montrealio skyrių vardais.

Į tai turime viešai pareikšti, 
kad LAS Toronto skyrius jo
kio atskiro sąrašo nesiuntė ir 
LAS vardu sąraše figūruojan
tieji asmenys: Docius Alfon-
w ---- lstw-------------------j

VLAKo ir BDPs prez. atsto- 
vais.___________________

APŽVALGA
.DEBIUTAS“.

je. Baimė ima, kad jeigu tokių 
pateks į Krašto Tarybą dau- 
kiau, tai iš to nieko gera laukti 
negalima. Gaila, kad „Tėv. Ži
burių“ redakcija nepadėjo po 
tuo „debiutu“ visos pavardės. 
Bent žinotume už ką balsuoti...

sas, Paciūnas Stasys, Paulenis 
Petras ir Barcevičius Bronius, 
nėra jokie LAS Toronto sky
riaus nariai.

LAS Toronto skyrius remia 
Toronto visuomenės sudaromą 
sąrašą.

Taip pat, LAS Kanados Vie
tininkijos valdyba pareiškia, 
kad ir LAS Montrealio sky
riaus nėra ir apie tokį LAS Ka 
nados vietininkijos valdyba nie 
Ko nežino.

Kaip Montrealy ir Toronte 
žmonės, prisidengę LAS var
du, yra vienos neaiškios grupe
lės nariai, kuriems bet koks 
LAS vardu veikimas teismo 
sprendimu griežtai sulaikytas 
ir už bet kokį LAS vardu da
lomą veiksmą teismo bus pri
taikytos sankcijos.

Las Kanados Vietininkijos 
Valdyba griežtai protestuoja 
prieš LAS išstatytus sąrašus ir 
pareiškia visuomenės žiniai, 
kad tai yra neatsakingų elemen 
tų klaidinimas visuomenės.

LAS Kanados Vietininkijos 
Valdybos vardu:

Dr. A. Barkauskas,
Viet. V-bos Pirmininkas.

O. Snapelytė,
Viet. V-bos Sekretorius.
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Modernizmas atžygiuoja 
i Kolumbiją

RAŠO ANT. KARČIUS, IŠ KOLUMBIJOS.
Praėjusiais metais Kolumbi

joj buvo premijuotos daugiau
sia vaikų susilaukusios moti
nos. Pirmąją premiją laimėjo 
viena kukli moterėlė, kuri į iš 
Kimių tribūną, triukšmingai 
staugiant orkestrams, atsivedė 
31 (trisdešimt vieną!) savo 
nuosavą vaiką, neskaitant kitų 
13 mirusių. Paskui atsekė jos 
vaikaičiai (anūkai) ir provaikai
čiai (proanūkai) — viso arti 
nusantro šimto. Antrą ir tre- 
_ią premiją nusinešė dvi mamy 
tęs, atsivedusios į iškilmes tik 
tai po 29 vaikučius.
Mūsų poniučių paguodai rei
kia priminti, kad kiekveina nor 
mali kolumbiečių šeima turi 
tarp 12 ir 20 Įpėdinių.

Tačiau jos maitintojas taip 
pat normaliai uždirba apie vie
ną kanadišką doleri Į dieną. Tu 
rint galvoj, kad čia pagrindinių 
maisto produktų kainos yra žy
miai augštesnės negu Kanadoj, 
gal būt ir sunku Įsivaizduoti 
cos šeimos mityba. Bet kolum 
piečiai maitinasi gal kiek skir
tingai. Jų pagrindinis maistas 
— iš virtų kukurūzų iškeptas 
laplotėlis, vadinamas arepa ir 
nevalytu cukrum pasaldintas 
vanduo — agua de panela. Tai 
pusryčiai ’ir vakarienė, o pie
tums išsiverda šaukštą ryžių ir 
pakepa tam tikros rūšies bana
nus — platonus. Mesa, pienas, 
Kiaušiniai, sviestas, daržovės, 
uuona, yra toks liuksusas, Į ku 
rį nemokamai gali pasižiūrėti 
turgavietėj.

Tat yra visai natūralu, kad 
čia vyrauja gyvenimiška aksio 
ma — vaiku rūpintis aukščiau 
šiai iki jo 8 metų amžiaus. 
Paskui jis turi pats ne tik sa
vim, bet dažniausia ir savo jau 
nesnių broliukų ar sesučių ko 
kiu nors maitinimu pasirūpinti. 
Ir dėl to eidamas vakarais nuo 
šalesnėse, o kartais ir centrinė
se, gatvėse pamatysi tarpvar
tėse į maišus susisupusius ir 
pemiegančius išbadėjusius vai
kučius.

Ne premijos, kaip Prancūzi
joj ar hitlerinėj Vokietijoj, ska 
tina tą „gamybą“. Tiek valsty 
oe, tiek bažnyčia griežčiausiais 
būdais persekioja ir laiko nieką 
da neatleidžiamu nusidėjimu 
bet kokios formos prieč$.iglio ap 
ribojimą. Tačiau, jei šimtai 
tūkstančių vaikų pelnosi sau 
kasdieninę skurdžią duonos plu 
tą gatvių prekyboj, restoranuo 
se, visokiose Įmonėlėse bešir
diškai išnaudojami, dėl to nie
kas galvos nesuka. Taip pat 
sieloja, kokie jie išaugs dvasiš

kai ir fiziškai ir iš viso kiek jų 
niekas, atrodo, perdaug nesi- 
uzaugs.

Manau, kad dėl to Kolum- 
bijoj pirmiausia Į akis krinta, 
ypač iš Vokietijos, to senių 
krašto, atvažiavus, nepaprastai 
mažas senesnio amžiaus žmo
nių skaičius. Nežinau statisti
kos, tačiau atrodo, kad kolum- 
bietis vidutiniškai gyvena iki 
kokių 40 metų, o gal net dar 
mažiau.

Ir štai todėl kartais imi pa
radoksiškai galvoti, kad gam
ta turi savo Įstatymus, kurie 
labai dažnai nesiderina su žmo
gaus nustatytaisiais, bet yra ir 
jiems priešingi ir kurie išlaiko 
amžinąją pusiausvyrą.

Garbes gynimas ir kerštas.
Kurį laiką gyvenau netoli 

miesto ligoninės ir dažną va- 
Karą matydavau, kai atvažiuo
davo mašinos, prikrautos pus
gyvių, ar jau negyvų, baisiai 
peiliais supjaustytų žmonių.

Nors čia klesti viešnamiai, 
užimdami ištisus miesto kvar
talus, tačiau moters garbės gy
nimas yia pateisinamas bet ko 
kiomis priemonėmis. Jei toks 
jaunikaitis padraugavo su ko
kia nors sinjorita savaitę, ant
rą, ta pati sinjorita nedvipras
miškai jo užklausia, kada jis nu 
mato su ja imti sliūbą. Jei jis 
Lando išsisukinėti, ar delsti at 
sikalbinejimais, tampa sinjon- 
tos tėvų ar brolių pakviestas ir 
jie jam nustato terminą. Ta
čiau, jei jis jo neišpildo, tada 
jam pasidaro ankšta Kolumbi
jos žemėj. Anksčiau ar vėliau 
sinjoruos tėvas ar brolis jam įs 
meigs į šoną metrinį peilį — 
machete, kuriuos čia kiekvienas 
legaliai turi.

Tačiau tas jaunikaitis taip 
pat turi tėvą ar brolį, kuris ne
liks nužutytojui skolingas.

Man teko pažinti vieną ko
lumbiečių šeimą, kurios tėvas 
ir du broliai sėdi kalėjime už 
garbės reikalus, turėdami ant 
savo sąžinės ne po vieną gyvy
bę. Jų kiti broliai dar vos dvi
šaki, bet jau valkioja žeme ma- 
chetę, nors jos pakelti dar ne
pajėgia. Motina su pasididžia
vimu stebi didvyriškumu dvel
kiančius savo dveigių ar trei
gių sūnų mostus ir tvirtina, 
kad užaugę atitaisys dabar ka
lėjime sėdinčių šeimos narių 
garbę...

Teismas irgi, atrodo, laiko 
nepaprastai švelninančia aplin- 
Kybe, jei sužalojimas ar nužu
dymas papildytas ginant gar-

LIETUVOS ŠIENU 
PROBLEMA

vi.
Surenkant atskirus faktus krūvon, galima prieiti paga

liau prie išvados, jog lietuvių kalbos plotas dar 17-tajam amž. 
yra ėjęs pradedant nuo Šarkuvos į Labguvą ir Vėlavą, iš čia 
per Lagarbius į Nordenburgą, pasukant Į Engelsteiną, Ben- 
kaimį, o iš ten Į Gurnius — ties Prierasliu (žiūr. ženmlp. 
Nr.) (40)

Ir iš vėlesnių laikų, kaip matėme, yra žinomi lietuvių 
elementui palankūs duomenys. Bet kodėl lietuvybė sumažė
jo Rytprūsiuose? •

Kai Bismarkas paruošė Prūsijos karalystės rytinių sri
čių didžiulį ir daug lėšų reikalaujantį kolonizacijos planą 
(1886), lenkų ir lietuvių mažumos buvo imtos sistemingai 
germanizuoti. Lietuviams pamažu atimtos ar suvaržytos mo
kyklos gimtąja kalba, susiaurintos lietuvių pamaldos bažny
čiose, įvesta spaudos cenzūra. Ypač daug prisidėjo mokykla, 
kai buvo įvestos vokiečių kalbos pamokos nuo pirmųjų moks 
lo metų. Nulietuvino taip pat stipriai karinės tarnybos prie
volė ir apskritai valdžios ir administracijos įstaigos. Ir kur 
tik lietuvis pasirodė, ar kaip vaikas mokykloje, ar kaip jau
nuolis kariuomenėje, ar kaip teisybės jieškotojas teisme, ar 
kaip lietuvis įstaigoje, ar net iš dalies kaip maldininkas baž
nyčioje, visur jis jautė, kad su savo lietuvių kalba ir lietuviš
ku pasireiškimu ar nusistatymu, nors ir labai lojalus vals
tybės pilietis yra nedraugiškai sutiktas ir nepageidaujamas.

Vienas iš svarbiausiųjų tačiau smūgių lietuvių elemen
tui Mažojoje Lietuvoje buvo didysis žmonių maras. (1709— 
1711) ir jo pasėkoje Maž. Lietuvos plotuose plačiu mastu im
toji vykdyti vokiška kolonizacija. Nuo maro Rytprūsiuose 
mirė 40 proc. gyventojų — 240.000 žmonių iš 600.000 gy
ventojų. Visame Maž. Lietuvos krašte 8411 sodybų liko 
be gyventojų. (41).

Šitaip atsiradusiems apleistiems ūkiams ir laisvai žemei 
reikėjo gyventojų. Jie buvo kviečiami ir gabenami iš įvairių 
vokiškų vietų (Nassau, Magdeburg, Helberstadt, Pamarys, 
Mark, Ansbach, Hessen, Pfalze, Šveicarija ir t. t.), bet stip
riausią elementą sudarė salzburgiečiai (ca 18.000) jie buvo 
aPgyven(^inti didelėmis ir mažomis grupėmis miestuose ir kai 
muose, Įsrutėje, Darkiemy, Galdapėje, Tilžėje, Klaipėdoje. 
Bet ypač zalcburgiečių centru pasidarė Gumbinė. Užtat to
ji anksčiau lietuviška sritis taip suvokietėjo. Tas pats pa
sakytina apie Įsrutę ir Stalupėnus.

bę. Tai aplinkybei paaiškėjus, 
dažnai susikaltelis būna ištei
sinamas, ar lengvai nubaudžia
mas.

Neseniai sostines spaudoj bu 
vo aprašytas Įvykis, liečiąs
aukštąją visuomenę. Tūlas 
Begotos turtuolis išsiskyrė su 
savo žmona ir ėmė draugauti 
su gražia sinjorita. Kadangi 
Kolumbijoj išsiskirti ir paskui 
vesti neįmanoma, nes veikia 
oažnytinė metrikacija, jis su sa 
vo sinjorita nuosava mašina iš
vykdavo Į kitus miestus. Sin
jorita, atrodo, tokia būkle buvo 
patenkinta. Tačiau jos brolis, 
nors ir niekeno neprašytas, pa 
įaukė jų viešbutyje ir, keliais 
pistaheto šūviais, nudėjo se
sers suvedžiotoją. Žudikas, ku 
ris buvo turtingas gydytojas, 
tapo teismo išteisintas.

Bet ne vien garbės gynymas 
turi tokius žiaurius nerašytus 
įstatymus. Nors kolumbietis iš 
kalbos ir elgesio yra nepapras
tai mandagus ir lipšnus žmo
gus, lėto ir apatiško būdo, ta
čiau padarytos skriaudos ar 
įžeidimo pigiai nedovanoja. Vi
si religiniai nuostatai netruk
do jam uoliai atlikinėti bažny
tines praktikas ne akimirksniui 
neišimant iš užančio juodos 
keršto gyvatės.

Modernizmas atslenka.
Tačiau iš tolimų kraštų, iš 

už vandenynų, per spaudą, ra
diją ar gyvu žodžiu, drauge su 
moderniąja civilazicija, pama
žu, bet nepermaldaujamai, at
plaukia moderniškas gyveni
mo būdas, moderniškoji kul
tūra, atnešdama su savimi nau 
jus gyvenimo papročius. Juo
da viduramžine mistkia, šakė
mis apginkluotais velniais ir ra 
ganiškomis šluotomis ją baido, 
žada visokeriopus prakeikimus. 
Bet ji slenka ne dienomis, bet 
valandomis.

Prieš porą menesių Bogotoj 
įvykęs vyskupų suvažiavimas 
griežtai pasmerkė grožio kara
lienių rinkinius. Tačiau tie rin
kimai vyksta kiexviename mies 
te. Tas pats suvažiavimas pa
smerkė moterų lūpų dažymą ir 
„nepadorius“ jų drabužius. 
Bet gatvėj nesutiksi nepasigra
žinusios moters, kuiių api ėda
lai irgi nieko bendro neturi su 
„padoiiais“. Jau pamatysi ir 
moterų, apsimovusių amerikinė 
mis vyriškomis kelnėmis, gat
vėmis dviračiais bevažinėjan- 
čias. Jau kartais kavinėj pama 
tysi ir peleninę ant stalo ir ne 
kiekviename kino teatre žiūro 
vai spriksu paleidžia į pirmą
sias eiles degančią cigaretę. 
Centrinės gatvės jau kartais pa 
šluojamos ir palaistomos ir 
miesto autobusuose keleiviai ne 
rūko.

Kolumbijos garbei reikia pri
durti, kad ji pastatė ir stato 
puikias ligonines, neseniai „pa
statė puikią milžinišką elektros 
jėgainę ir stato modernišką 
vandentiekį. Kiekvieną dieną
jaučiasi pažanga ir pastebi vis 
Ką nors nauja ir pasigėrėtina. 
Kolumbija dar neturi europie
tiško ar amerikoniško tempo, 
bet, nors viską daro pamažu, 
tačiau padaro tikrai gerai ir pa 
statytos Įmonės ar pastatai pa 
daryti pagrindinai, rūpestingai.

Tačiau su ta vakarietiška ei 
vilizacija ir moderniu gyveni
mo būdu drauge atkeliauja ir 
užrašai ant tvorų ir sienų: „No 
mas colombianos a Corea“ 
(Daugiau nereikia kolumbiečių 
i Korėją) arba „Stalin — la 
paz mundial“ (Stalinas — pa
saulio taika) ir panašūs.

Čia, kur viešpatauja skanda 
linga socijalinė nelygybė, kur 
vargšas basakojis valandom 
žiūri Į lange pakabintą dešrą, 
duok jam paskaityti Stalino 
„konstituciją“!... Jis dar nė 
ta intelektualiai pribrendęs at
skirti rafinuotai nudažytą juo
dą nuo balto — juk to net ne
atskiria dargi kai kurie tautie 
čiai JAV ar Kanadoj — tačiau 
ta „teisybė" gali paspausti jo 
širdy mygtuką.

Ar suspės pažanga vystytis 
taip, kad būtų išlaikyta rimties 
pusiausvyra?

ARGENTINOS IR KANA
DOS LIETUVIAI VIENI KI 
TIEMS TIESIA RANKAS.

Gražus vienų kitiems gestas.
Gerb. „Nepriklausomos Lie

tuvos“ Administracija, Gerb. 
Juozo Šarapnicko — 56 Con
cord Ave., St. Catharines, Ont. 
užprenumeruotą „NL“ malo
nėkite siųsti ilgamečiam „Ar
gentinos Lietuvių Balso“ bend
radarbiui sekančiu adresu: Sr. 
Mikas Krasinskas, c. Urugu- 
ayana 3121, Montevideo, — 
Uruguay.

Tai bus ketviitas pasikeiti
mas. Pirmieji trys jau seniau 
sutvarkyti: Bruškevičius — 
inž. J. Ramanauskas; Bielskis
— Motekūnas; Pr. Matulionis
— Petras Kuraitis.

Dabar mes turime du klien
tus, kurie mielai apmokės „A. 
L. Balso,“ prenumeratą Kana- 
uon tiems gerb. tautiečiams, ku 
rie jiems apmokės „N. L.” pre
numeratą. Jie yra: Inž. Agr. 
Juozas Bukevičius ir buv. Ry
giškių Jono' gimnazijos Mari
jampolėje abiturientas Juozas 
Andziulis. Jiems galima siųs
ti „Balso“ adresu, o jie sutvar
kys pasiuntimą „Balso“ savo 
„sponsoriams“ — pasikeitė- 
jams.

Pagarba ir linkėjimai Jums!
Kast. Norkus, ALB. red.

Balandžio mėnuo yra pasku
tinis Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Pildomosios Tary
bos naiių rinkimų laikas. Kuo
pų nariai, kurie dar neatliko 
šios pareigos, privalo artimiau
siu laiku šaukti kuopų susirin- 
kitnus ir paduoti balsą už jiems 
patinkamus ir balote įrašytus 
kandidatus.

SLA yra žymiausia Ameri
kos lietuvių apuraudos, kultū
ros ir tautinės veiklos organi
zacija. Per 65 metus Susivieni
jimas subūrė apie 12.000 narių 
ir įsigijo milionuuus turtus. La 
oai svarbu, kad šitokios dide
lės mūsų organizacijos reikalų 
tvarkymas ir vadovavimas bū
tų tikrai gerose rankose. Kad 
si organizacija ne šiaip taip iš 
silaikytų, bet kad nuolat augtų 
u plėstųsi.

Pastaruoju metu SLA nežen 
gia pirmyn. Narių skaičius nuo 
lat mažėja. Vyresniojo amžiaus 
veikėjai natūraliai išmiršta. Jų 
vieton nariais stoja toli gražu 
nepakankamas skaičius. Ap- 
drauda ligoje sumažinta. Tau 
tinė veikla silpnėja. Įtaka lie
tuvių visuomeniniame gyveni
me nuolat krinta. Žūt būt rei
kalinga šiam Susivienijimui 
kiek daugiau naujo kraujo, nau 
jų impuslų siekti savo didie
siems tikslams. Todėl, labai 
svarbu bent kiek šiuose rinki
muose atsinaujinti.

Todėl neminėdamas senųjų 
SLA viršininkų, kurie nariams 
ir taip jau gerai pažįstami, pa
minėsiu eilę naujųjų kandida
tų, kurie verti, kad SLA nariai 
atkreiptų į juos dėmesį ir rin
kimuose už juos paduotų bal
sus. Turiu galvoje advokatą 
K. J. Kalinauską, Aleną Deve- 
nienę ir Petronėlę Grybienę.

Adv. K. J. Kalinauskas.
Adv. K. J. Kalinauskas SLA 

nariu yrą daugiau kaip per 20 
metų. Jo žmona Ona Gabriū- 
naitė, sūnus Kazys ir Pilypas 
ir duktė Elzbieta taip pat pri 
klauso SLA. Jis 8 metus buvo 
SLA apskrities pirmininku, 
ketvirtą terminą išrinktas SLA 
Stovio, Skundų ir Apeliacijų 
Komisijos pirmininku. Du ter 
minus buvo SLA Kontrolės Ko 
misijos nariu ir vieną terminą 
šiai Komisijai pirmininkavo. 
Adv. K. J. Kalinauskas gerai 
supranta SLA reikalus.

Adv. K. J. Kalinauskas jau 
24-ri metai dirba advokato dar- 
oą Bostone, Mass, o per pasta
ruosius 6 metus eina Suvieny
tų Valstijų Prokuroro asisten
to — Assistent United States

Nebandysime nustatinėti tikslaus lietuvių ar lietuviškos 
kilmės gyventojų procento iki 1939-jų metų karo pradžios. 
Akyvaizdoje ten įvykusių didelių gyventojų pasikeitimų ir 
iškraustymų tai tegali turėti realiatyvios ir pusiau istorinės 
reikšmes. Pagaliau šituo atveju vietinių gyventojų procentų 
didumas ar mažumas negali būti galutinis sprendžiamasis 
veiksnys sienas nustatant. Pav., Lenkijos teises į Pamarį, 
lygiai kaip į Rytprūsius, o dar labjau į plotus iki Neisses 
(prie Frankfurto a-O) negali būti paremtos jokiais dabar
ties ar praeities gyventojų sudėties skaičiais, o tik ekonomi
niais ir geopolitiniais bei strateginiais išskaičiavimais. Ir So
vietų Sąjunga į šaurinę Rytprūsių dalį neturi jokių istorinių 
ir etnografinių titulų. Potsdamo konferencijoje Sovietai ga
lėjo reikalauti tų plotų tik remdamiesi lietuvių argumentais, 
nes gi turi į tas žemes lietuviai praeityje ir iš dalies dabarty
je istorinius ir etnografinius, ekonominius ir geopolitinius ar
gumentus, nors tos žemės ir ne Lietuvai priskirtos.

5. Ekonominiai vakarinių sienų veiksniai.
Suvedant visus istorinius, etnografinius ir statistinius 

duomenis, ir papildant juos ekonomiškai — geopolitiniais rei
kalavimais, reikia atsakyti pagaliau, kiek toli Lietuva turi 
eiti į Rytprūsius.

Lietuvai turi priklausyti Rytprūsiuose visas lietuvių gy
ventas ar tebegyvenamas plotas, koreguojant jį iš tos senprū 
šių žemės tomis būtiniausiomis sritimis, kurių išjungimą dik
tuoja Lietuvos, kaip atskiro ūkinio veineto, pagrindiniai eko
nominiai reikalavimais.

Pagrindinę korektyvą Lietuvos Vakarinėse sienose dik
tuoja būtinas reikalas Lietuvai disponuoti visu tuo geležin
keliu, kuris eina nuo Kauno — Kybartų per Eidkūnus, Sta
lupėnus, Gumbinę ir Įsrutę Karaliaučiaus link. Tai yra to
limos distancijos susisiekimui, greitųjų traukinių ir dvibėgio 
geležinkelio linija, iš Lietuvos einanti į vakarus. Tokia pat 
dvibėgio geležinkelio linija nuo Tilžės eina per Įsrutę ir Alen 
šteiną Torno link ir toliau į pietus. Bet jos tąsa (į pietus nuo 
Girduvos) Lietuvos ploto nejungia. Organiškai per Lietuvą 
suaugusi yra tik pirmoji geležinkelio linija, kuri perkirtusi 
upes Peisę Romintą, ir Angerupę (Ungura) netoli jų įtakos, 
eina Karaliaučiun kairiuoju Priegliaus krantu. Kadangi Prieg 
liūs prie Įsrutės, susidaręs iš Insterio, Romintos ir Unguros, be 
didesnių vingių, beveik tiesiai teka į vakarus, buvo išvengta 
reikalo net iki pat Karaliaučiaus statyti geležinkelio tiltus. 
Tai visą laiką geležinkelis veda kairiais Priegliaus krantais. 
Tik pakeiliui per Auksinę, Alą ir dar vieną upelę netoli Ka
raliaučiaus yra geležinkelio tiltai. Paraleliai su šita geležin-

SLA Pildomosios Tarybos 
rinkimai

Attorney — pareigas. Nors 
aukštose JAV pareigūno pa
reigose, bet labai kuklus žmo
gus, mažai apie save kalba, bet 
dirbti gali už kelis. Jis ir jo 
šeima yra gryni lietuviai.

Adv. K. J. Kalinauskas — 
kandidatas į SLA prezidentus. 
Visi turėtume jo kandidatūrą 
palaikyti ir už jį balsuoti.

Petronėlė Grybienė
SLA nariu yra daugiau, kaip 

per 40 metų. Eina Centro Lab 
daros Komisijos nario parei
gas. Yra buvusi keletą terminų 
SLA apskričio Komiteto nariu 
ir pirmininku. Ilgus metus va 
dovauja SLA kuopai. Į 217-ją 
kuopą prirašė per šimtą naujų
jų narių.

Buvo nuvykusi Nepriklauso 
inon Lietuvon. Savo tautos rei 
kalus gerai pažįsta ir jais sie
lojasi. Dauk yra pagelbėjusi 
tremtiniams. Yra didelio vi
suomeninio stažo ir labai tinka 
SLA vice-prezidento parei
goms.

Alena Devenienė.
Daugiau, kaip per 10 metų 

dirba SLA. Dalyvauja beveik 
visuose SLA Seimuose ir ak
tingai juose reiškiasi. SLA rei 
kalus gerai pažįsta.

Dirba daug BALF’e ir ALT' 
e. Tremtinių globos reikalais 
važinėjo Europon ir daug kam 
pagelbėjo tvarkyti emigracijos 
reikalus.

Sėkmingai veikia Tarptauti
nėje Ūkininkų Sąjungoje - In
ternational Peasant Union, ku
rios centras Washington, D. C. 
Šioje organizacijoje pavaduo
davo buv. Lietuvos Respubli
kos Prezidentą Dr. K. Grinių 
koI gyvas buvo, o po šio garbin 
go žmogaus mirties, savysto- 
viai pirmininkauja lietuvių de
legacijai.

Alena Devenienė yra dukra 
jono Vileišio ir savo visuome
ninėj veikloj tęsia garbingas 
Vileišių tradicijas. Ji užaugi
no gražią lietuvišką šeimą. Ji 
ūkiškai savistoviai tvarkė Lie
tuvoje ūkius ir kitas žemės ūkio 
įmones. Finansiniai ir ekono
miniai reikalai yra arti jos šir
dies. Ir dabar vadovauja gra
žiai farmai Watertown, Conn, 
ji SLA finansiniuose reikaluo
se daug ką patarti galėtų, 
ypač gyvendama netoliese 
New York'o, kame veikia SLA 
centras.

Todėl Alena Devenienė yra 
tinkamiausia kandidatė į SLA 
Pildomosios Tarybos iždo glo
bėjus. J. Š.
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kelio linija taip pat svarbus plentas. Jis irgi yra labai or
ganiškai sujungtas su Lietuva ir yra tęsinys tos linijos, kuri 
dideliu lanku veda nuo Kauno per Marijampolę ir Vilkaviš
kį iki Kybartų (53-38-19 km). Nuo čia tas plentas žymiai 
pagerėja ir per Gumbinę (37 km), Insterburgą (28 km), Nor- 
kitus (Norkitten, 30 km), Tepliavą (Tapiau 18 km), atve
da į Karaliaučių (39 km), bet ir tas plentas prie Gumbines 
aukščiau geležinkelio linijos perkirtęs Peisę ir Ungurą (An 
gerupę), pasiejua Įsrutę, kuri kaip žinome, yra kairėje Prieg
liaus pusėje. Iš ten tas plentas iki Taplaukių (Taplacken, 
31 km) eina, kaip ir geležinkelis, kairiuoju Priegliaus kran
tu arčiau upės.

Kadangi Karaliaučius, ypač Kaip uostas, kiekvienu at
veju turės vaidinti plačiai suprastos Suvalkijos ii Vilnijos 
užnugariui svarbų vaidmenį, reikalinga yra tuieti iš Lietuvos 
einantį, galima sakyti, jei ne vienintelį, tai svarbiausią gele
žinkelį į didžiausią plentą. Be šitos linijos susisiekimas su na 
turaliu pietinės ir rytinės Lietuvos uostu darosi neįmanomas.

Įjungiant į Lietuvos plotą nors dali Mažosios Lietuvos sri
ties, savaime patenka jon ir Įsrutė, kaip svarbus ir būtinas 
geležinkelių mazgas Lietuvai. Iš Įsrutės eina linija ne lik i 
Karaliaučių, Kybartus, Allensteiną, bet ir Tilžę-Klaipedą. O 
kita jos šaka nuo Pagėgių veda ŠiauliųrRygos link. Tas Įs
rutės mazgas padės Suvalkijos ir Kauno gyventojams susi
siekti traukiniu su Taurage, Klaipėda ir vakaiimais Žemai
čiais daug patogiau, nes kelias per Kauną-Radvyliškį kai ku
rioms minėtųjų sričių tampa iki 2—3 kartų ilgesnis. Čia 
išdėstyti faktai neprileidžia tad galimybės, kad Įsrutė, ge
ležinkelio linija ir plentas iki Karaliaučiaus galėtų būti ne
lietuvių rankose. Lenkams tas susiseikimas nėra būtinas, ir 
apskritai jis nė iš tolo nevaidintus tos reikšmės, kokią jis gali 
turėti Lietuvai.

Jei pagrindiniai Karaliaučiaus užnugario keliai yra lie
tuvių rankose, negali Lietuvos sienos pakeliui sustoti prie 
pat uosto ir miesto vartų. Iš to savaime natūrali išvada, kad 
ir pats Karaliaučius turi Lietuvai priklausyti. Vadinasi, na- • 
turalios ir ekonomiškai būtinos Lietuvos aspiracijos yra ne
sustoti ties senais lietuvių plotais, Velava ir Labguva, o Lie
tuvos sienas užbaigti Semba (Sambija). Tuo būdu Karaliau
čius, kurio artimieji susisiekimo ir pravažiavimo keliai kiek
vienu atveju priklausys Lietuvai, turi tapti jos miestu ir 
uostu.

Paaiškėjus lietuvių tautos revendikacijoms vakaruose, 
galima jau tiesiai brėžti sienos linijas vakaruose.

Bus daugiau.
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30. „Vėl atėjo laikas duoti atskaitomybę valstybės iždui 
apie metines pajamas. Kokios yra įstatyminės provizi- 
jos, plačiajai visuomenei mažiau žinomos, kuriomis gali
ma būtų pasinaudoti savo naudai užpildant pajamų mo
kesčių (income tax) blankus?“ 
(Atsakymas į p. J. K., Lethbridge, Alberta, paklausi
mą).

1909 m. Lordas Asquith yra dimo bendrovių ligos ir nelai- 
pareiškęs, kad „pajamų mokes mingų atsitikimų atveju Jums 
čiai yra integralinis ir perma
nentinis reiškinys Anglijos fi
nansų sistemoje-'. Pradedant 
1917 m. ir Kanados gyvento
jai buvo apdėti privalomais pa 
jamų mokesčiais. ~ 
kiekvieną pavasarį, 
kaip 
šieji 
nius 
dol., 
savo 
dyti pajamų mokesčių blankus 
ir juos įteikti federalinio Mo
kesčių “ 
riams. 
kaitos 
vienu 
vincijų The Income Tax Act 
įstatymu, jo papildymais ir pa
gal jį išleistais potvarkiais.

Pajamų mokesčių klausimais 
aš jau esu rašęs „Nepriklauso- 
je Lietuvoje“ 1951 m. kovo 29 
ir gegužės 7 dd. laidose. Todėl 
šį kartą panagrinėsiu tik tuos 
aspektus, kurie anksčiau nebu 
vo paliesti.

Mokesčių mokėtojai visose 
valstybėse turi vieną bendrą 
galvosūkį: kokiu būdu pasilai
kyti kuo didesnę porciją savo 
sunkiai uždirbtų pinigų savo ki 
senėje, nenukrypstant nuo tie
sos kelio ir neapsilenkiant su 
įstatymais. Bandysiu į tas ga
limybes pažvelgti iš arčiau.
1. Laimėjimai kortų lošimuo

se ir arklių lenktynėse.
Ne visos pajamos yra laiko

mos uždarbiu pajamų mokes
čių įstatymo prasme. Pav., Jūs 
retkarčiais po ilgos dienos dar 
bų linksmoje bičiulių kompani
joje mėgstate pasėdėti prie po 
kerio ir išlošiate keletą dole
rių, arba šeštadienio popiečiais 
arklių lenktynėse laimite porą 
šimtinių, tas sumas įstatymas 
leidžia nutylėti pajamų mokes
čių blankose. Į jas nereikia 
įrašyti nei Jums išmokėtų gy
vybės apdraurimo dividendų, 
karo pensijų, bedarbio pašai
pų, Workmen's Compensation 
Board'o ir streiko atlyginimų. 
Į šią kategoriją įeina ir apdrau

Periodiškai, 
ne vėliau 

balandžio 30 d., uždirbu- 
per praėjusius kalendori- 
metus daugiau kaip 1000 
turi duoti pranešimą apie 
uždarbio dydį, turi užpil-

Departamento sky- 
Vyriausybė tos apys- 

reikalauja pasiremdama 
bendru visoms 10 pro-

|s visur ir
— Baltimores lietuvių salė 

nebuvo mačiusi tokių vestuvių. 
Jos tęsėsi tris dienas, dalyvau
jant 900 svečių. 50 moterų ga
mino valgius, išgerta 34 dėžės 
degtinės ir 25 statinės alaus. 
Tai buvo serbų — Niek ir Mi
ra Lalich vestuvės.

— Kongresmanas J. Fulton, 
iš Pittsburgh, Pa, pareiškė, 
jog abidvi partijos: demokratai 
ir respublikonai privalėtų įra
šyti į savo rinkiminę platformą 
punktą, kuris pasisakytų už Lie 
tuvos, Latvijos ir Estijos išlais
vinimą.

— Sausio 25 d. Sao Paulo 
miesto, Brazilijoje, įkūrimo die 
na. Prieš 398 mejtus jėzuitas 
Anchieta, kur dabar yra Pateo 
do Colegio, atlaikė mišias. 
Naujieji ateiviai davė S. Paulo 
vardą, kadangi ta diena bažny 
tiniame kalendoriuje yra skir
ta šv. Povilo apaštalo atsiverti 
mui. Šiandien Sao Paulo turi 
pustrečio miliono gyventojų ir 
yra greičiausiai augantis mies
tas pasaulyje. Federalinė vy
riausybė visų mokesčių per 50 
proc. gauna iš šio miesto, čia 
yra pietų Amerikos industri
jos ir prekybos centras.

1954 m. Sao Paulo miestas 
švęs 400 metų jubiliejų. Prie 
šios nepaprastos šventės ener
gingai ruošiamasi, statoma visa

Pinigai, paaukoti labdaros eilė milžiniškų dangoraižių, ve- 
tikslu, pav., Raudonąjam Kry- damos plačios avenidos, keliai, 
žiui, šventnamio statybai ir t. 1954 m. daug žmonių suva- 
t. nėra apdedami pajamų mo
kesčiais. Bet ne kiekviena au- 
yra mokesčių departamento pri 
pažįstama. Jeigu Jūs padova- 
nojat penkiasdešimtinę senam 
pažįstamui, kilusiam iš Jūsų 
kaimo, vakar atvykusiam iš tro 
pinių kraštų į Kanadą ir ne
spėjusiam susirasti darbo, ta 
dovana dar neįgalina Jus pasi
naudoti labdarybės lengvato
mis.

Pretenzijos sąryšyje su gy
dymo išlaidomis ir aukomis pa 
tenkinamos mokesčių departa
mento tik tokiu atveju, kai kar 
tu su pajamų mokesčių blan
kais pristatomi kvitai.

Kaip matome iš šių kelių pa 
vyzdžių, įstatymas numato vi
są eilę provizijų, kuriomis pa
sinaudojant galima gerokai ap-

Ji negali nieko atsiskaityti, 
nes 4 proc. nuo 1.500 yra-60. 
Sumokėjusi už medicinišką pa
tarnavimą 65 dol., ji galėtų 5 
dol. prisidėti prie pajamų mo
kesčiais neapdedamų išlaidų.

Atsimintina, kad prie medi
ciniškų išlaidų nepriskaitomi 
pinigai, išleisti už vaistus vais 
tinėms ir už akinius optomet- 
ristams. Bet išlaidos už vais
tus, pirktus iš gydytojų, išlai
dos už akinių prirašymą ir 
kriukius yra legitymios medici 
niškos išlaidos pajamų mokes
čio įstatymo prasme.

Gydymo išlaidos, sumokėtos

po santuokos iki metų galo sa
kysim 600 dol., jaunajai paja
mų mokesčių mokėti nereikia, 
° Jūs galite pilnai pasinaudoti 
vedusio statuso provizijomis.

Pajamų mokesčių tikslams 
vyras skaitosi vedęs visus 1951 
m., nors jis būtų „gyvenimui 
susirišęs“ tik 1951 m. gruo
džio m. 31 d.

Panaši taisyklė taikoma 'ir 
vaikų atžvilgiu. Jeigu sūnui, 
pav., lapkričio mėn. suėjo 16 
m. ir gruodžio mėn. už jį nebe 
gaunama šeimos pašalpa (Fa
mily Allowance), J.s, arba Jū 
sų žmona, už jo išlaikymą ga
lite vieton 150 dol., atsiskai- užsieniuose, pav., JAV, įeina į 
tyti 400 dol.

4. Išlaikantiems kitus asmenis.
Kai kuriais atvejais ir ne

vedęs asmuo gali pasinaudoti 
tomis pačiomis lengvatomis, 
kaip ir vedęs. Pav.:

a) Viengungis, kuris išlai
ko vaiką ar jaunuolį, kuriam 
nėra suėję 21 m. amžiaus ir ku
ris neuždirbo daugiau kaip 500 
dol. Nesvarbu, ar tas mažame
tis yra Jūsų giminė, ar sveti
mas.

b) Jeigu išlaikomas asmuo 
yra Jūsų pačių sūnus, duktė, 
žentas ar marti fiziškai ar psi
chiškai nesveikas, jis gali būti 
ir pilnametis, a) ir b) atvejais 
nereikalaujama, kad išlaikoma
sis asmuo gyventų kartu su Ju 
mis.

c) Jeigu pilnametis sveikas 
asmuo, su kuriuo Jus riša krau 
jo, santuokos ar adoptacijos ry 
šiai, pav., dėdė, teta, brolėnas 
ar dukterėčia etc. neuždirbo 
daugiau kaip 500 dol. į metus.

išmokėti pinigai.
2. Namų savininkams.

Nekilnojamo turto savinin
kas gali kai kurias išlaidas, tu 
retas sąryšyje su nuosavybe, 
neprisiskaityti prie pajamų. 
Prie dažniau pasitaikančių šios 
lūšies išlaidų priklauso: išmo
kėtos palūkanos už paskolas 
(mortgage), nekilnojamo tur
to mokesčiai, mokėjimai už van 
denį, elektrą, gazą.

Jeigu siuvėjas p. Laimikis 
pardavė praėjusiais metais sa
vo namą už 12.000 dol., už ku 
tį jis 1950 m. buvo mokėjęs tik 
10.000 dol., tie 2 tūkstančiai 
dol. pelno nėra apdedami mo
kesčiais. Bet įstatymas nelei
džia tą privilegija pasinaudo
ti „ekonomistui“, kuris preky
ba namais padaro savo pagrindi 
niu pragyvenimo šaltiniu.

3. Vedusiems.
Už pirmąjį tūkstantį dolerių 

savo pajamų nė vienas Kana
dos gyventojas pajamų mokes Bet šiuo atveju statoma sąly
čių nemoka. Pilnas antras tūks 
tantis dol. neapdedami mokes
čiais, jeigu asmuo yra vedęs ir 
antroji šeimos dalis per pra
ėjusius metus uždirbo nedau
giau kaip 500 dol. Jeigu žmo 
na uždirbo pav., 990 dol., 260 
dol. vyro uždarbio nepaliečia
mi. To apskaičiavimo formu
lė: nuo skaičiaus 1250 atimti 
žmonos uždarbį. Kai žmona už 
dirba per 1000 dol., abudu, vy
ras ir žmona, turi užpildyti pa
jamų mokesčių blankus. Bet ir 
čia yra išimčių.

Jeigu, sakysim, Jūsų žmona 
uždirbo 1050 dol., o Jūs 1900 
dol., Jūs galite tuos 50 dol. už 
darbio prisidėti prie savo pa
jamų. Tokiu atveju žmonai in
come tax visai nereikės mokė
ti, o šeimos galva dar galės prie 
mokesčiais neapdedamų 
mų prisidėti 250 dol., už 
nos išlaikymą.

Jeigu Jūs susituokėte 
m. liepos mėn. ir Jūsų išrinkto 
ji prieš santuoką per pirmąją 
metų dalį uždirbo 750 dol., o

paja- 
žmo-

1951

proteguojamą kategoriją (Čia 
turiu p. J. Sk., Sault Ste. Ma
rie, Ont. paklausimą galvoje).

Nors ir ne Jūs, bet Jūsų ap
draudimo bendrovė būtų paden 
gusi ligoninės ar vaistų sąskai 
tas, ir tada Jūs galite tą sumą 
atsiskaityti. Bet neleidžiama 
atsiskaityti metinė apsidraudi
mo premija, kurią Jūs mokate 
bendrovei.

Dar viena žinotina provizija. 
Nebūtina, kad gydymo išlai
dos būtų padarytos kalendori
niais 1951 metais. Jos gali ap
imti bet kurį 12 mėnesių perio 
dą, pasibaigusį 1951 metais, 
pav., 
kovo 
mėn.

laikotarpyje nuo 1950 m. 
mėn. iki 1951 m. vasario

61. Aukos.

ga, kad asmuo gyventų kartu 
su Jumis vienoje šeimoje po 
vienu stogu.

Sumokėtos kelionės išlaidos 
atsikviečiant iš užjūrių moti
ną ar kitą nuo Jūsų priklauso
mą asmenį, atitinkantį punk
tuose a, b, c išvardintųjų kva
lifikacijų, įeina į tą antrąjį pa
jamų mokesčiais neapdedamą 
1000 dol.

Jeigu Jūs išlaikėte, pav., su- 
paraližuotą savo seserį, kuri mi 
rė 1951 m. sausio mėnesį, Jūs 
vistiek galite prisiskaityti prie 
mokesčiais neapdedamų paja
mų visus pilnus 2000 dol.

5. Mediciniškos išlaidos.
Ne visi pinigai, sumokėti gy- karpyti savo duoklę valstybei, 

dytojams, dantistams, masažis 
tams už savo ar savo šeimos na 
rių medicinišką priežiūrą neap
dedami mokesčiais, bet tik ta 
suma, kuri viršija 4 proc. Jūsų 
netto pajamų. Geresniam su
pratimui paimkime šį pavyzdį. 
Panele Vytautaite, kuri 1951 
m. uždirbo 1.500 dol., sumokė 
jo daktarui už operaciją 55 dol.

žmonių suva
žiuos netik iš Brazilijos, bet ir 
iš užsienio.

— Čikagoje broliai Matuzai- 
-Beleckai vėl pradėjo rodyti 
garsines spalvotas Lietuvos 
vaizdų filmas. Priede duodami 
papildyti spalvoti Lietuvos įvai 
lūs kronikiniai įvykiai. Filmą 
turi gerą pasisekimą ir nevisuo 
met salėje pajėgia sutalpinti at 
vykusius žiūrovus. Vertėtų 
šią filmą parodyti ir kituose 
kraštuose gyvenančiai lietuvių 
visuomenei.

— Čikagoje Bridgeporto lie 
tuvių kolonijoje esantis Dis
trict Savings and Loan Asso
ciation bankas, kuris yra vado 
vaujamas lietuvio bankininko 
Juozo M. Mozerio, statosi So. 
Halsted ir 34-tos gatvių kam-

Tikslingai užpildę savo blan
kus, Jūs galite pasistatyti sa
ve į poziciją, kur Jums ne tik 
kad nebereikia primokėti, bet 
dar Jums grąžinami atgal pri
mokė j imai.

Už 1951 metus turime pri
mokėti 10 proc. priedo. Atei
nančiais fiskaliniais metais nu
matytas dar didesnis pakėlimas

— net 20 proc. gynybos išlai
doms padengti, (žiūr. Income 
Tax Act, 31 (7A) skyrius ir 
1951 Income Tax Amedment 
Pax Amendment Act, skyrius 
8(4). Tai sudaro didokas su
mas. Todėl verta susipažinti 
su pajamų mokesčių apskaičia
vimo technika nuodugniau.

(Copyright)

apie viską
pe naujus namus. Šiame ban- 
įce savo taupmenas laiko ne tik 
lietuviai, bet ir apylinkėje esan 
tieji kitataučiai.

— Prieš metus laiko iš Ang 
lijos į Ameriką atvykęs žurna
listas Balys Brazdžionis šešta
dieniais per Sophie Barčus ra 
dijo valandėlę duoda informa
cines žinias iš pasaulyje esan
čių lietuvių gyvenimo.

— Arkivyskupas Clevelan- 
de, Ohio, J. Krol pranešė, kad: 
i. tikybos lietuvių kalba dėsty
mui ir lietuvių kalbos moky
muisi leidžiama naudotis šv. 
Jurgio parapijos mokykla ke
turias dienas per savaitę. Kva 
lifikuotus katalikus mokytojus, 
Kurie turi būti patvirtinti kle
bono, parūpina mokyklos va
dovybė. 2. Aukštesniųjų mo
kyklų mokiniai galės tam pa
čia mtikslui naudoti mokyklos 
klases šeštadieniais preiš piet. 
3. Tėvai, kurie nori, kad jų vai 
kai dalyvautų kartu pamaldo
se, juos gali vestis į tos valan
dos pamaldas, kurių metu pa
mokslas sakomas lietuvių kal
ba. 4. Bus bandoma vieną kar
tą per mėnesį duoti salę „Atei
ties“ organizacijos susirinki
mams.

— Borra, žinomas kišenva
gių karalius, labai didžiuojasi 
tuo faktu, kad 46 žymiausiems 
britų parlamentarams nuo kū
no pavogė. . . petnešas. Po tos 
sėkmės jis dabar savo „meną“ 
demonstruoja kaberetuose.

— UP praneša, kad Port 
Elisabeth (Pietų Afrikoje) ro
dant dokumentahnę filmą „Kū 
dikio gimimas“ apalpo 17 vy
rų.

— Algirdas Brazis vėl pasi
rašė kontraktą su Metropoli
tan Opera Co., taigi, ši rude
nį pradės jau antrą sezoną 
Metropolitan operoje.

— Jau antri metai kaip Pie
tų vandenyse plaukioja laivas, 
kurio įgula ir savininkai — lie
tuviai. Tai bene pirmasis rim 
tai užsiėmęs buriavimo sportu 
vienetas Australijoje. „Regi
na“ priklauso Seacliff and 
Brighton Yacht Club, vairuo
jama p. Vai. Dagio, kurio bend 
rasavininkas yra p. Antanas 
Rinkevičius. Įgulą paprastai 
sudaro savininkai ir St. Ginio- 
tis, Vabolis ir A. Dunda.

— Neseniai susiorganizavo 
MLBD-jos skyrius Melbourne, 
o gruodžio 15 d. ir Geelonge. 
Mažosios Lietuvos lietuvių ir 
Mažosos Lietuvos bičiulių laik 
raščio „Keleivio“ Geelonge iš
platinama po 20 eg.

Ar galėtų Rusija išdrįsti 
kariauti?

1. MITAS APIE RYTŲ ŽMO NIŲ IŠTEKLIUS.
Daugelio iš mūsų galvojime 

apie Rusiją ir Rytus vyrauja 
savotiškas įsivaizdavimas — įsi 
vaizdavimas begalinių, nesibai 
giančių kolonų žygiuojančių 
vyrų. Šis šiurpus vaizdas pa
grįstas neaiškiu žinojimu, kad 
yra daug daugiau rusų ir kinie 
čių sudėjus drauge, negu ame
rikonų ir Vakarų Europos gy
ventojų, paėmus kartu. Tai su 
kūrė plačiai įsigalėjusį prasima 
nymą, kad Rusijos ir jos sąjun 
gininkų žmonių ištekliai (pa
jėgos) toki dideli, kad mes ne
galime tikėtis su ja šiuo atž
vilgiu susilyginti.

Dabartinėse Sovietų Sąjun
gos sienose gyvena maždaug 
nuo 180 ligi 200 milionų žmo
nių, palyginus su 150 mil. J. 
Amerikos Valstybėse. Tačiau 
šie duomenys neduoda aiškaus 
vaizdo. Visų pirmiausia, Rusi 
ja turi labai aukštas gimimo ir 
mirimo ratas, daug aukštesnes, 
kaip kuri nors iš pažengusių 
Vakarų tautų. Tai reiškia, kad 
Sovietų Sąjunga turi daug di
desnį kūdikių ir vaikų skaičių, 
negu mes turime Amerikoje, 
bet daugelis iš jų niekuomet ne 
išaugs naudingais bendruome
nės nariais.

Rusijoje nėra normalios vy- 
lų proporcijos. 1939 metais mo 
terų skaičius Rusijoje viršijo 
vyrų skaičių daugiau kaip 7 
milionais, o II-rasįs pasaulinis 
karas turėjo tą spragą dar pa

didinti.
Taigi, skirtumas skaičiuose 

vyrų, tinkančių savo amžiumi 
kariuomenei, Rusijoje ir USA 
nėra taip didelis, kaip skirtu
mas bendrame gyventojų skai
čiuje.

Buvo apskaičiuota, kad yra 
apie 37 milionai vyrų Rusijoje, 
kurių amžius yr,ą 15 ir 44 me
tų, o tuo tarpu kaip USA yra 
tokių apie 33 milonus. Išva
doje santykis dešimt prieš de
vynis nėra, pakankamai per
tveriantis pateisinti mūsų bai
mei dėl begalinių Rusijos žmo 
nių išteklių (pajėgos).

Rusijos darbo jėgos su jos 
dideliu skaičium moterų ir jau 
nų žmonių daug perviršija mū 
siškes, bet jos valstybiniai pra 
monės fabrikai yia tik ketvir
tadalis mūsų. Kaip tai yra, 
kad jos pramonė yra tokia ma
ža, kada jos turima darbo jėga 
yra tokia didelė?

Paaiškinimas yra paprastas. 
Galvokime, kad viskas priklau
so nuo ūkininko gamybos re
zultatų ir kiekvienas dirbantis 
turi būti ir maitinamas. Rusų 
ūkininkas, pasiremiant statisti
niais duomenimis, išvysto la
bai žemą gamybą. Jis gali pa
gaminti maisto tik dviem šei
moms, savo ir dar vienai šei
mai, tuo tarpu kai amerikonas 
ar britas ūkininkas pagamina 
maisto šešioms šeimoms.

Tokiu būdu Rusijos efekty

vios darbo pajėgos (šios, ku
rios nereiaklingos gaminti mais 
tą sau ir kitiems) yra spėjamai 
nedidesnės kaip 40 ar 45 mi
lionai (daug žinovų apskaičia 
vę dar žemiau) prieš 55 milio- 
nus Amerikoje. Pridėjus tai, 
kad rusų pramonės darbinin
kas yra mažiau darbiningas, 
nekaip amerikonas (dalinai to
dėl, kad jis dirba mažiau tobu
lomis mašinomis), Rusijos ne
ūkinės darbo jėgos yra tiktai 
apie ketvirtadalis mūsų tikro
jo gamybos pajėgumo — fak 
tąs, kuriame keturi prieš vieną 
santykio mūsų valstybinės pra 
monės fabrikai jau pasiekę.

Priežastis, kad Rusija gali iš 
laikyti tokią milžinišką kariuo
menę ir gaminti tiek daug po
vandeninių laivų, tankų ir lėk 
tuvų — priežastis, trumpai, 
jos dabartinės karinės persva
ros prieš Vakarų valstybes — 
yra jos žemas gyvenimo lygis.

Vidutinis rusas sunkiai pa
gamina ketvirtadalį to, ką pa
daro vidutinis amerikonas, bet 
yra dar klausimas, ar rusui lei
džiama sunaudoti daugiau kaip 
dešimtadalį to, ką amerikonas 
sunaudoja? Skirtume tarp šių 
davinių ir glūdi Rusijos jėgos 
paaiškinimas. Rusija yra stip 
ti,kad tai perdidele dalis jos pas 
tangų eina fabrikų išplėtimui 
ir jos ginklavimui. Tačiau šia
me pačiame stiprume glūdi ir 
jos galimas silpnumas. Tada, 
kai vidutinis amerikietis sunau 
doja savo algą pirkimui apie de 
šimt kartų daugiau vartotojų 
prekių negu kaip vidutinis ru
sas, mes galėtume, jei mūsų li
kimas būtų sprendžiamas, pa
versti ligi 90 procentų mūsų da

bartinio vartojimo gaminių pra 
monės į karo pramonę be nu- 
mušimo pragyvenimo lygio že
miau dabartinio rusų lygio.

Šitos visos išvados yra to
kios plačios, kokios tik galėtų 
būti. Yra pasiūlyta, kad šiais 
metais, mes išleisime 50 miliar- 
dų dol. gynybai. Mes išleisi
me galimai 180 miliardų dol. 
vartotų prekėms, kurių didesnę 
dalį mes galėtume taip pat su
naudoti gynybai, jei tikrai bū
tų susispausta. Iš kitos pusės 
Rusija vargiai galėtų nukirsti 
žemyn savo vartojamų prekių 
pramonę visai be mirtingumo 
padidinimo ir be prodūktin- 
gumo išdavų nukritimo žemyn.

Sovietų kontroliuojamose 
Azijos srityse žmonių pajėgos 
ištekliai yra milžiniški. Tiktai 
vienoje Kinijoje yra galbūt, 
daugiau kaip 400 milionų žmo 
nių. Ir Korėja parodė, kad 
vien persvara skaitlingumu ats 
to ja prieš viršijančią oro pajė
gą ir apginklavimą. Korėjoje 
keli šimtai tūkstančių kiniečių 
kareivių buvo apginkluoti Ki
nijos ar Mandžiūrijos pramo
nės — neabejotinų Rusijos 
kraštų. Kai kas iš mūsų, gal 
būt, bailiai priėjo išvados, kad 
tai buvo ribotas veiksmas iš Ki 
nijos pusės ir kad ji lengvai 
galėtų mesti prieš mus dašim- 
tis milionų egrai apginkluotų 
dalinių. Nieko negali būti to
liau nuo tiesos. Kinija ar Man 
džiūrija neturi pramoninės ga 
lios, tikros ar galimos, apgink- 
tuoti tokią armiją, bet kuriuo 
laiku numatomoje ateityje, net 
jei Kinija susijungtų su Rusi
ja. Gi žmonės be moderniškų 
ginklų negalėtų sėkmingai ko

voti prieš gerai apginkluotą Va 
karų kariuomenę.

Kinija neturi reikalingos 
žmonių pajėgos, kurią galėtų 
komplektuoti ir apginkluoti kai 
po didelę kariuomenę, kaip kad 
mes galėtume. Kiniečių kai
mas iš 300 ūkio šeimų gami
na tiktai mažą ryžių perteklių 
— pakankamą gal būt, išmai

tinti tik 100 miesto gyventojų 
ir kareivių. Jeigu mes skaičiuo 
sime tiksliausiai kaip mes gali
me, kad Kinijos darbo jėga yra 
apie 200 milionų, tai paėmus 
tris ketvirtadalius iš šio skai
čiaus Kinijos išmaitinimui, tai 
ji galutinai turi tik 50 milionų 
žmonių gaminimui daugiausiai 
reikalingų vartotojų prekių, ki
tų negu maistas, gminti visų 
rūšių ginklams ir kovoti.

Angliškai kalbantieji kraštai 
ir mūsų draugai Vakarų Euro 
poje turi didesni žmonių pajė
gos potencialą karo produkcijai 
ir karo tar nybai negu Kinija ir 
visas rusų blokas sudėti drau
ge. Daugumas iš rusų sąjun
gininkų yra atsilikę žemės ūkio 
kraštai, kuriuose nuo pusės ligi 
trijų ketvirtadalių dirbančiųjų 
reikalingi maisto gaminimui, 
luo tarpu daugumas iš mūsų 
sąjungininkų yra aukštesnio 
darbingumo lygio, kur nuo 
vieno šeštadalio ligi trečdalio 
dirbančiųjų lengvai parūpina 
maistą visiems.

Mes nežinome, tolima atei
tis žmonijos balansų pasikeiti
mo kelyje. Daugelis spėjimų 
padarytų prieš kelis m., atro
do dabar gana neprotingi. Spė 
jime apie suaugusių žmonių 
skaičius artimiausioje ateityje,

kaip bebūtų, mes esame ant 
saugesnio pagrindo. Mes gali 
me būti aiškiai užtikrinti, kad 
laike sekančių kelių metų žmo 
nių išteklių balansas tarp Ru
sijos ir U. S. A. keis kryptį trr 
pūtį daugiau Rusijos pusėn, t«. 
dėl, kad Rusijos gimimų skai
čius apie 1930 metus kilo daug 
greičiau negu mūsų, taip kad 
1955 mt. Rusija galimai turės 
didelį skaičių vyrukų tarp 15 
ir 20 metų. Tačiau po keleto 
metų po to, mes švelniai laimė
sime, kada mūsų kūdikiai gi
mę 1940 mt. — dešimtmetyje 
aukšto gimimo skaičiaus — pra 
dės artėti subrendimo. Tuo 
laiku iš kitos pusės „geležinės 
uždangos“ tie artėjantieji su
brendimo vaikai bus gimę karo 
metais Rytų Eurogoje, kada 
ten mirimų skaičiai buvo aukš
tai pakilę, o gimimų skaičius 
aštriai nukritęs.

Tačiau dabartiniu laiku, fak
torius, kuris skaičiuojamas 
tarptautiniuose lenktyniavimuo 
se yra ne bendras žmonių skai
čius, taip pat ne vyriškos ly
ties žmonės pačiame pajėgume, 
— tai yra bendruomenės suge
bėjimas atpalaiduoti žmonių pa 
jėgą iš civilinių reikmenų ga
mybos be pragyvenimo lygio 
pažeminimo žemiau išlikimo ly 
gio.

Šiuo atžvilgiu sudėtinis Va
karų pasaulio stiprumas yra 
palyginamai beveik neribotas. 
Tačiau tai nėra priežastis ne- 
davertinti grėsmę iš pajėgaus 
ir pavojingo priešo, tai yra tei
singas įvertinimas tos didelės 
pajėgos, kurią mes galėtume 
sudaryti.

Bus daugiau.
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Apie kasdienybę, 
rašytojus ir knygas 

HENRIKAS NAGYS
tų moralistas, visuomeninin
kas, filosofas?

Palietę Fausto Kiršas poezi
joje temos ir įforminimo pro- 
Dlemą, sustojame ties vienu pa
čių esmingiausiųjų žodinės kul 
tūros klausimų. Visaip minė- 
rasai klausimas buvo keliamas: 
kas svarbiau — turinys ar for 
ma?; koks santykis literatūro
je tarp vaizduojamosios tikro
vės ir jos išsakymo?; ar pakan 
karnai grynai iormalinis reika
lavimas? ar skelbiamų minčių 
kilnumas ir taurumas yra lite
ratūrinė vertybė pati savy?

Ir šiandieninėj periodikoj 
landame skelbiamas dvi griež
tai priešingas nuomones. Vie-

Antrojo skyriaus eilėraščiai 
kiek atsitolina nuo pranašauti 
nio žodžio. Juose poetas kal
ba apie gamtą ir žmogaus san 
tykį su aplinkuma. Šiame sky 
riuje skaitytojas suranda dau
giausia nedidaktinės poezijos 
ir tokiu būdu gryno ir nesuin
teresuoto poetinio žodžio. Štai, 
vienas iš daugelio antrojo sky
riaus skambių išraiškių eilėraš 
čių: 
žali upeliai sidabru jau žvanga, 
Iš juodžemio pirmi laukų

žiedai 
Pakėlė galvas. Žvirbliai ir

vaikai 
Puriais veidais pavasariškai 

žvalgos.
Išėjo senis, Jis pakėlė lazdą na jų kelia etiškai moralinį rei- 

jbėdė į juodžemio krūtinę, 
pirmos peteliškės saulėj 

plazda, 
kalas diegas iš grūdų 

auksinių.
(Š. a. 40)

Trečiąjį skyrių poetas skiria 
patriotinei tematikai, 
balsas vėl suskamba 
ir žynio gaidomis. 
Sūnau, ne sau gimei! 

spindėti 
Naujų pilių, naujų kovų 

naujais vardais.
Sūnau! gimei dvasia net

ir
Ir

Ir

kalavimą, palikdama nuošalėj 
įforminimo reikalavimą; jaut
ieji — kategoriškai akcentuo
ja meninio įiorminimo būtinu
mą, kaip vienintelį kriterijų žo 
dinei kūrybai, moralinį temos 
įvertinimą palikdama moralis
tams, tuo pat melu pažymėda
ma, kad jų veitinimas nieko 
bendra su tikraisiais literatūri
niais kriterijais neturi.

Skaitytojas lengvai supras, 
kad pirmosios tezės atstovai 
Fausto Kiršos poezijoj ras gau
sios medžiagos straipsniams 

pranašus pasekti apie nūdienes negeroves, nes 
„Šventuosiuose akmenyse" idė 
jų ir mintyjimo nestinga.

Antrosios pažiūros gynėjai 
tačiau ras nevienam eilėrašty 
blankesnių vaizdų ir palygini
mų, ras dirbtinų rimų ir nema
ža kitokios prozos, atras taip 
pat publicistikos ir nesėkmin
gai įformintos retorikos.

Literatūros kritikas arba re
cenzentas, mūsų manymu, te
galėtų laikytis antrosios pažiū 
ros, t. y. kelti literatūrai tik li
teratūrinius reikalavimus. Te
ma, kokia ji bebūtų, nėra tie-

Čia jo 
regėtojo

Gimei 
amžiams

Ir Dievo veidą padabint 
gyvais žiedais.

(Š. a. 55k
Ketvirtajame skyriuje po

etas apdainuoja įvairiopą žmo 
gaus buvimą žemėje; žmogaus 
jieškančio Dievo, radusio Jį, 
žmogų, kuris nusigrįžo nuo 
Dievo ir vergauja minioms ir 
tamsos dievams. Poeto tonas 
rūstus ir pranašiškai perspė
jantis.

Penktąjame skyriuje skaity
tojus aplanko ilgą garsiųjų žmo 
nių galeriją: Čia sutinkame 
Čiurlionį, Chopin’ą, Dostojevs siogis vertinimo objektas, nes 
kį, faraoną, Neroną ir Napole
oną ir Dantę.

Tokia, labai jau suglaustai 
kalbant, naujojo Kiršos rinki
nio tematinė apimtis.

Išskyrus didelę dalį antrojo 
skyriaus eilių ir keliolika iš
žarstytų po kitus skyrius, vi
si kiti rinkinio eilėraščiai yra 
ryškiai didaktinio pobūdžio. 
Klausimą būtų galima kelti: 
kur yra toji riba, kada didak
tinė tendencija meninį kūrinį 
ima taip esmingai užvaldyti, o 
esame priversti tokiai poezijai 
taikyti nebe literatūrinius kri
terijus ir tuo pačiu pripažinti 
ją, tam tikra prasme, pritaiko
muoju menu? Kitaip sakant, ka 
da literatūrinio vertintojo už- bos draugus ir niekad nebekal- 
davinį daug tikslingiau įvykdy bės mums: Vytautas Mačer-

Moksto-fechnikos naujienos
DĖL VĖŽIO LIGOS.

Mūsų amžiuje ne tik techni 
ka, bet ir medicina žengia di
deliais šuoliais pirmyn. Čia 
Uuodu tik porą ištraukų dėl 

pasireiškimo ir jos 
Readar's Digest, 

1952 štai ką rašo:

Aukštaitis premijatas
PULGIS ANDRIUŠIS

Gali būti, kad šios dvi savy
bės ir budina aukštaičių būdą. 
Jų ir lyrika — pasakoriška jų 
ir pasakoriškumas — lyriškas.

Ir Pulgis Andriušis, kuriam 
Lietuvių Rašytojų Draugija už 
Lietuvos ribų paskyrė premiją 
už paskutinę jo apysaką „Su
diev, kvietkeli“ (vardas paim
tas iš to paties Vienožindžio), 
yra ir pasakorius ir drauge ly- 
iikas. Tegul jis didesnis pasa
korius, bet lyriškas. Atrodo, 
kad lyrika, kad ir gamtos vaiz
dus budinant, kad ir humoris- 
tiškai piešiant aukštaičių tipus, 
vis dėlto yra jo kūrybos esmė. 
Graudi lyrika, bet lyrika.

Pulgio Andriušio paslėptai 
graudi lyrika išaugo Aukštai
čiuose, Gaidžių kaime, Taurag 
nų vai., Utenos ap., kur jis 
1907 metais kovo 18 dieną išvy 
do šį graudų pasaulį, formavu
sį jo būdą, jo pasaulėžiūrą, vė 
hau papildytą Kauno „Žiburė
lio“ bendrabutyje ir bohemiš
koje jauno studento bei Meno 
mokyklos mokinio atmosfero
je.

Aukštaitis linkęs menui ir 
platoniškai jam atsiduoda. Jį 
sirdis traukia prie meno. To
dėl ir p. Andriušis, 1926 m. bai 
gęs Aušros gimnaziją, 1927-30 
metais studijuoja Meno mokyk 
loję. Drauge jis studijuoja ir 
literatūrą Kauno universitete. 
Gana bohemiškai* „platoniš
kai“. Nes jis turi daugybes dar 
užsiėmimų: jis domisi teatru ir 
vienas didžiausių Studentų te
atro kūrėjų. Jis ir keliaunin
kas : žemaituku leidžiasi ne tik
tai stebėti Europos valstybių 
ir jų žmonių gyvenimo, bet ir 
jas stebinti. Jis ir žurnalistas: 
ne šiaip sau, bet su savo sti
lium, „pulgiška“ kalba (jau se
niai pamiršta, kaip praeinančiu 
dalyku). Jis ir garsėjantis f ei 
jetonistas, o kiek vėliau teatro 
recenzentas. Jis ir leidėjas, sa
vo leidinius pats iliustruojąs. 
Jis ir politikanas, su Salomėja 
Nerim, B. Raila ir kitais besi- 
rįžtas pertvarkyti visą pasaulį. 
Jis ir mitingų (net Londone) 
kalbėtojas. Jis ir keliautojas, 
dasikasęs ligi Servanteso tė
vynės ir sulietuvinęs jo „Don 
Kichotą“, kurio liūdną veidą 
jis daugely ir lietuvių yra pa 
stebėjęs. Ir, pagaliau, jis nu
galėjęs visokių vėjų blašky
mus, jis rimtas rašytojas (bent 
taip jis mano), radęs tikrąjį sa 
vo pašaukimą.

Ei daug kas šaipėsi iš jo ir 
netikėjo, kad jis galėtų parašy 
ti ką 
ouvo 
save 
žįsta, 
juoktis. O betgi Pulgis Andriu fasss-tF

Kažkodėl aukštaičiai žinomi 
kaip lyrikai ir kaip pasakoriai. 
Gal, kad jų gamta nusmelkta 
ežerais, upėmis, 
kad 
tus 
kad 
juos

upeliais; gal, 
saulė pro miškus ir rais- 
kumurniau šviečia; gal, 
jų žemė ne tokia derlinga 
verčia baimintis dėl ryt 

dienos, — kas žino, 
Vienažindis mums 
kios lyrikos, kurios 
lietuvis šimtmečius.
delio „Pulkim ant kelių" mal
dos nužemintas lyriškumas il
gai dar klupdys ant kelių milio- 
nus lietuvių ir. . . lenkų net.

Ir pasakoriai. Net švajai — 
perdėti pasakoriai.

bet tiktai 
paliko to- 
neužmirš 

Kad Straz

nis (1920—1945) mirė ant- 
losios bolševikinės okupacijos 
metu Lietuvoje. Be jo antolo
gijoje dar dalyvauja: Juozas 
Kėkštas, Kazys B r a d ū - 
n a s, Alfonsas Nyka N i 1 i ū - 
n a s ir Henrikas N a g y s. Stu 
dijinę įžangą tai knygai para
šė Juozas Girnius. Skoningą 
aplanką nupiešė Kazys J a n u- 
1 i s. Knygą išleido „Lietuvių 
Dienos“ Los Angeles mieste.

Paminėtina šioj vietoj taip 
pat, ilgai ruošta ir šiomis die
nomis paliekanti spaustuvę, ki
ta lietuvių poezijos apžvalgi
nė antologija, kurią redagavo

ir kilniausia mintis, jeigu ji 
nėra organiškai įforminta, dar 
nėra joks literatūrinis kūrinys.

Be abejo, Fausto Kiršos nau 
jojoj knygoj tiksliai nustatyti 
tokias įforminimo klaidas ir pa J. A i s t i s ir A. V a i č i u 1 a i 
sisekimus, šių ribotų pastabų 
rėmuose nesiimame. Tačiau rei 
Kia pastebėti, kad poetinė au
toriaus išraiška „Šv. A.” nėra 
visur gryna, kad joje girdime 
vietomis švelnesnių ir skardes- 
nių disonansų.

Baigdami savo trumpas pas
tabas apie 1951 metų poezijos įssamiausia lietuvių poezijos an 
knygas, tik keliais žodžiais dar 
paminėsime penkių poetų an
tologiją „Žemę“. Vienas jos 
dalyvis yra palikęs savo kūry-

c i s. Knyga bus 832 puslapių, 
oU 109 poetų atvaizdais, ilius
truota dail. A. V a r n o. At
rodo, jog minėtoji antologija 
ous metiikuota 1952 metų da
ta, todėl platesnį jos aptarimą 
paliksime ateičiai. Kiekvienu 
atveju, tai bus pati plačiausia ir

tologija, mūsų spausdinto žo
džio istorijoje. Šį vertingą lei 
dinį išleidžia LKSD Knygos 
Klubas Čikagoje. Spausdina 
.Draugo“ spaustuvė.

Bus daugiau.

rimta. Ir nelengva jam 
nugalėti susidariusią apie 
nuomonę. Kas jį tik pa 

pamatęs gali.«.. tiktai

1. Odos sužeidimai negyja 
ir pakilimai odoje (išbėrimai) 
dažnai yra dirginantieji.

2. Ryjant maistą kartais pu 
plaukelyje sustoja, ir po neper- 
didelio prisivalgymo, jaučiasi 
pilni viduriai, nevisai tvarkoje 
ar blogas virškinmas, arba kar
tais būna juodos išmatos.

3. Nuolatinis užkimimas ar 
kosėjimas.

4. Gabalai moters krūtyse.
5. Neaiškus temperatūros 

nuolatinis pakilimas, svorio 
mažėjimas ir net koks kaulų 
skaudėjimas, kurį būtų gali
ma pavadinti gręžimu.

Reader's Digest žurnalas ta 
me pačiame straipsnyje štai 
ką rašo apie vėžio ligos gydy
mus: „Amerikos Vėžio Drau
gijos gydytojai nustatė, kad 
odos vėžio susirgimai 98 pro- 

„Anoj pusėj ežero“ — premi- centai yra išgydomi, bet faktiš 
juotas; ir paskutinė apysaka kai išgydoma mažiau, nes pra- 
„Sudiev, kvietkeli“ taip pat dedama gydyti per vėlai, 
premijuota.

Taigi, jeigu ką žmogus tvir
tai užsispiria — ir padaro. Už 
sispyrė Pulgis Andriušis — iš
moko 10 kalbų (dabar jau bus 
išmokęs dar daugiau) ; užsispy 
rė tapti „rimtu“ rašytoju — ir 
jis premija tas.

Ir mums norisi pasveikinti 
šį gabų prcmi.jantą ir palinkę 
ti jam dar didesniu atsidėjimu 
Kelti Aukštaitijos grožį (jos 
kalba, žmonių savybes) — ku 
ris praturtins (perdaug jau su 
suvalkietintą lietuvių kalbą) lie 
tuvių raštiją. (jk)

šios ligos 
gydymo. 
February,

„Kiekviena diena, sako New 
York vėžio ligos daktaras, tu
riu stebėti savo pacientus, ku
rie vėžio ligos savižudybę už
sitraukė, tik todėl, kad susir
gę laiku nenuėjo pas daktarą“.

Rochester-Post-Bulletin pa
gal Dr. Robert D. Johnson nu 
rodo, kaip žmogus pats gali 
sužinoti vėžio ligos pasireiški
mus. Štai jie:

šis jau antra premija premijuo 
tas. Visi „rimtieji“ jo darbai 
yra premijuoti: „Don Kicho
to“ vertimas premijuotas;

Pil 
vo vėžio gali būti išgydyta 45 
procentai, bet faktiškai yra pa
gydyta tik 4 procentai. Taip 
pat krūtinės vėžys nuo 80 iki ■ 
90 procentų galima pagydyti, 
bet faktiškai išgydoma apie 35 
procentai. Pažastyse pasireiš
kęs vėžys galima išgydyti iki 
85 procentų, bet iki šiol išgy
doma tik 15 procentų.
Tas pats žurnalas teigia, kad iš 
mirčiai pasmerktųjų, šiandieni
nėmis medicinos priemonėmis, 
būtų galima išgydyti dar vie
nas trečdalis, jeigu gydymas 
būtų pradėtas laiku. Vaikytis.

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

žanre, paskambinus telefonu 3290.
—1^4',——IIMX- ... ~~M '■■'.'.".'rri'įį------------ r-ax ' ■■■ i

Dr- G. I. Zidonytė
APIE VYTAUTO ALANTO „PRAGARO POŠVAISTES“.

Pasireiškus dėl „Pragaro Pošvaisčių“ įvairioms nuo 
monėms, dedame šią palyginti išsamią Dr. Židonytės re
cenziją. Red.

Vytautas Alantas nereikalin 
gas supažindinimo su skaitan
čiąja lietuvių visuomene: iš po 
jo plunksnos dar nepriklauso
mosios Lietuvos laikais yra pa
sirodę nemažas skaičius nove
lių ir keletas stambių vertingų 
scenos veikalų. Juose autorius 
pasireiškė kaip intelektualisti- 
nis realistas, diastolinės filoso
fijos atstovas, tobulesnių gyve
nimo formų jieškotojas. Kiek
viename savo veikale autorius 
iškelia vieną ar keletą aktualių 
jų socialinio ar politinio gyve
nimo problemų ir jas visapusiš 
kai nagrinėja. C. __ _____
žmogaus sąžinės konfliktus su 
priimtomis gyvenimo sistemo
mis, V. Alantas pasilieka ob
jektyvus ir nepriklausomas; 
siekdamas tiesos, jis nevaržo 
savęs viena kuria doktrina, 
jam yra svetimas naivus teigi
mas „arbaRoma arba Maskva *, 
kurio psichozėn tam tikros sro 
vės veikiama yra patekusi šian 
dieninė lietuvių literatūra. V. 
Alantas a priori neužkerta sau 
nė vieno pažinimo kelio, neat
meta nesvarstęs jokio sprendi
mo. Tai ypač teigiamas jo kū
rybos bruožas.

liūno žodžiais tariant, tai buvo 
„narsi ketveriukė“. Kiekvie
nas pasiruošęs guldyti galvą 
už draugus. Dramatinių įvy
kių grandinėje šioji draugų ket 
veriukė tampa sunaikinta, jos 
idealai išniekinti ir sutrypti. 
Rašytojas stato klausimą — 
dėl ko lietuvių tauta kenčia, ko 
kiais būdais ji turėt kovoti ir 
kokių principų tame kančios

Praga- Kelyje laikytis.
savo

va mūsų išmintingįausiųjų pro 
tėvių tūkstantmečio galvojimo.

Knygoje tolydžio juntamas 
autoriaus apgailestavimas, kad 
lietuviai neteko savo senojo ti
kėjimo, kuris, kaip logiška gal
vojimo išvada, kiekvieno sąži
nei ir protui buvo priimtinas ir 
visus lietuvius darniai jungė į 
vieną šeimą. Šio žmogiško, li
berališko tikėjimo pakeitimas 
nauju, įnešė painiavą į tyrą lie
tuvio sąžinę, sugriovė jo pažiū
ras į gyvenimą ir suardė lietu
vių vienybę. Autorius giliai su 
domina skaitytoją savo iškel
tomis problemomis, nors galu
tinai šiame veikale dar jų ne-

dėka (329 p.). Jos efektyvu- taip pat naiviai krikščionybė 
mas esąs lygus nuliui, ji nebe- yra dėstoma ir kun. Rimgaudo 
pajėgusi išauklėti žmogaus, ku ^Lietuvą Dievas mylįs, tai ii 
ris, po ilgų šimtmečių skelb- baudžiąs, — už mūsų padary
tos artimo meilės, išsivystęs į tas klaidas, nuodėmingą gy- 
nebesuvaldomai pasiutusį žvė- venimą.. .). Visdėlto dr. Ma
rį. Gėrio ir blogio kova vyks- tūzo nuomone, samariečio ke
tanti amžinai. „Nei viena, nei lias esąs pats tauriausias, kri- 
kita pusė jokių paliaubų nepra kščioniškoji idėja tebenešiojau 
šo ir nepripažįsta, ir niekados ti savo kilnią ir garbingą aure- 
nė viena pusė nei laimi, nei olę.
pralaimi“ (329). Dabarties pro Autorius smulkiau į krikš- 
blema glūdinti tame, ar lietu- čionybės problemas nesigilina, 
vis kovoje su niekšais turi ka- jis tik teigia, kad praktiškai 
pituliuoti, atsukti antrą žandą, krikščionybė yra nebeatitaiso- 
jeigu į vieną jau gavo smūgį, ar mai nusigyvenusi. Jis neanali- 
turi kovoti (aplinkybių nusta- zuoja šio bankroto priežasčių, 
tomais būdais) iki paskutinių- nenagrinėja krikščioniškųjų tie 
jų, ir — kunigaikščio Margio sų esmės. Lygiai taip pat jis išsprendžia, 
žodžiais — laimėti arba mirti, nuodugniai negvildena ir lietu

Šiemet V. Alantas patiekė 
skaitytojams romaną „ 
ro Pošvaistės“, kuris 
brandumu ir originalumu pra
lenkia ankstyvesniuosius auto
riaus kūrinius ir kuris galėtų 
užimti garbingą vietą bet ku
rios didelės kultūringos tautos 
literatūroje. Mūsų rašliava ne 
daug teturi „Pragaro Pošvais
čių“ lygio veikalų. Šiame ro
mane autorius nagrinėja tau
tines lietuvio buities proble
mas, iškelia jo gyvenamosios 
epochos santykį ir pasiūlo kon
krečią idėją kaip išsilaikymo ir

Gvildendamas' tautinės tvirtybės pagrindą 
šiandieninėje etinėje krizėje ir 
idėjų maišatyje.

Autorius savo svarbesniuo
sius veikėjus pasirenka iš lie
tuvių inteligentų tarpo vokie
čių okupacijoje. Istorikas Le
onas Girkalnis, Vilniaus Uni
versiteto docentas, jaunas venime. Tik senąjame lietuvių 
mokslininkas, šalia savo tiesio- tikėjime jis randa paguodą sa- 
ginių pareigų, aktyviai reiš- vo siaubingiems išgyvenimams, 
Kiasi rezistencijoje, rašinėja į atsakymą į savo iškankintos 
slaptą spaudą, ją platina. Pog- dvasois klausimus ir abejones, 
rindžio veikloje jam padeda jo Jo nuomone, krikščionybė pri- Rimgaudas ir dr. Matūzas. Vi
sužadėtinė Aldona Skaisgiry- ėjusi baisų bankrotą, ir jei ji sai natūralu, kad Dzedulionio
tė, bičiulis Nargeliūnas ir Al- dar tebesilaikanti, tai tik dvie- vaikiškas krikščionybės supra- folklorą reiktų aiškiau skirti
donos draugė Kristina. Naige- jų tūkstančių metų įsibėgėjimo rimas neatlaiko kritikos. Bet nuo tikėjimo, kuris buvo išda- vedamąją intrygą.

Problemai precizuoti, auto
rius sugretina tris idėjų siste
mas : skeptiškąją, lietuviškąją 
ir krikščioniškąją. Skeptišką
jį ir nusivylusįjį pasaulį gerai 
atstovauja Nargeliūnas. Jis ne 
betiki nieką: gyvenime, jo nuo 
mone, likęs tik milžiniškas, be
gėdiškas, klaikus juokas. Vie
nintelis žmogaus tikslas esąs 
išsilaikyti; nuolat krintant į 
prarają tikėti, kad praraja be 
dugno, kad niekuomet nenu
krisi (300 p.).

Senovės lietuviškųjų tradici
jų reiškėju yra Girkalnis. Jo 
pasaulis nepažeidžiamas, tai 
šventų idealų pasaulis, kuriuo 
suabejojimas būtų savęs žudy
mas.
palikuonis, jis iškelia senojo 
tikėjimo vaidmenį lietuvių gy

žodžiais — laimėti arba mirti, nuodugniai negvildena ir lietu Ne tik idėjiniu, bet ir memi- 
Girkalnis yra kelyje į šį antrą vių tikėjimo kaip tikėjimo. Jis niu atžvilgiu „Pragaro Pošvais 
— lietuviškąjį kovos būdą, bet daugiau kreipia demesį į patrio tės“ yra stiprus veikalas. Pir- 
jo sąžinę dar drumsčia šių lai- tinę, tradicinę to tikėjimo reikš moji jo teigiama savybė yra jo 
kų netikra ir nenuoširdi mora- mę. Dėl to knygoje šiuo klau- aktualumas. Autorius aprašo 
iė, jis dar nepajėgia grįžri prie simu pasitaiko netikslumų. Lie įvykius, kuriuos mes patys esa- 
senojo mūsų bočių galvojimo, tuvių tikėjimą autorius vadina me skaudžiai išgyvenę, vysto 
Atkeršijęs savo priešui, jis ne- pagonyste ar stabmeldyste. Ši temą, kurios apmatai ir atau- 
ramus, išgyvena didelį sąžinės taip pravardžiavo mus kryžiuo dai nepagydomais randais įsi- 
konfliktą, nors teberusenantis čiai ir jų bendrininkai, kuriems raižė nevieno lietuvio sieloje, 
jame mūsų bočių etinis paliki- rūpėjo pateisinti lietuvių tau- Veikalas teapima vos keleto mė 
mas jam sako, kad švelnumu tos naikinimą. Lietuviai stabų nešiu laikotarpį, tačiau savyje 
sužvėrėjusio priešo nenugalėsi, neturėjo ir niekad jų negarbi- sukaupia pakankamai dramati- 

Kunigaikščių Lietuvos ir turi ginti savo teisę į gyve- no (priešingu atveju tų stabų nės medžiagos, kurios intensy
vumas suteikia veikalui monu
mentalų charakterį.

Okupacija, tardymai gestapo 
požemiuose, vokiečių karinome 
nės masinis traukimasis, pabė
gėlių košmarai, Berlyno bom
bardavimai, — štai fonas tra
giškai Girkalnio ir Skaisgiry
tės meilei, kuri sudaro šio stip
riai intelektualistinio veikalo 

Savo temų

nimą ir laisvę realesnėmis prie netrūktų Vokietijos ar Vatika- 
monėmis.

Be skepticizmo ir lietuvių ti 
kėjimo, autorius nagrinėja ir 
krikščionybės idėją, kurios 
reiškėjas yra zakristijonas 
Dzedulionis, klebonas kun.

no muziejuose — juk visa tai 
buvo dar taip neseniai). Lie
tuvių tikybos pagrinde buvo ti 
kėjimas Praamžiumi ir žmo
gaus sielos nemarumu. To me
to liaudies vaizduotėje, beabe- 
jo, buvo įvairių „dievų“, lau
mių ir kitokių būtybių. Tačiau
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KULTŪRW£#KWJVIKA
Viešas kreipimasis Į lietuvius studentus Kanadoje

TOLERANCIJOS IR HUMANIZMO
UGDYTOJAS

„LIETUVIŲ SPAUDOS DRAUDIMO LAIKAI 
BRAZILIJOJE“

Lietuvių Studentų Sąjunga 137 W. Johnson St., Madison
J. A. V. gauna nemaža kreipi
mųsi iš Kanados, kuriais prašo 
ma informacijų arba norima įsi 
rašyti S-gos nariais. Sąjunga 
apgailestauja, kad jos dabarti
nė kompetencija neišeina už J. 
A. Valstybių ribų. Mūsų Ko- 
legoms-ėms, Kanadoje galime 
tik padėti informacijomis, — ta 
čiau norėtume, šia proga pasi
naudodami, Jus kolegiškai pa
skatinti susiburti į panašų bend 
rinį sambūrį.

Išsiblaškiusių visame pasau
ly lietuvių studentų spontaniš
kas solidarumas ir praktiniai 
reikalai mus sparčiai veda prie 
pasaulinės bendrinės liet, stu
dentų organizacijos reikalin
gumo suvokimo. Bendradar
biaudama su Vokietijos ir kt. 
kraštų liet. stud, s-gom, L. S. 
3. J. A. V. yra priėmusi inicia
tyvą tokią Pasaulio Lietuvių 
Studentų Atstovybę suorgani
zuoti. Atstovybėje būtų atsto 
vaujamos visų kraštų liet, 
studentų s-gos, kur jos yra; 
jos pagrindinis tikslas būtų ats 
tovauti išeivijoje esančius Lie
tuvos studentus tarptautinėje 
plotmėje, įeiti į tarptautines or 
ganizacijas ir koordinuoti tau
tinę liet, studentų veiklą visa
me laisvame pasaulyje. Juo 
daugiau atskirų sąjungų ar sam 
oūrių atstovybė apjungs, juo 
didesnis bus jos svoris.

Liet. Stud. S-gas J. A. V., 
kaip gausiausia ir stipriausia 
liet, studentų organizacija, ran
da reikalinga šiuo būdu kreip
tis į savo artimiausius Kole- 
gas-es, studijuojančius Kana
dos aukštojo mokslo įstaigose, 
siūlydama susiburti į bendrinę 
profesinę lietuvių studentų or
ganizaciją Kanadoje. Šiandieni 
nė mūsų padėtis išeivijoje yra 
tokia, kad jeigu tarp mūsų yra 
politinių, ideologiniu ir kito
kių pažiūrų skirtumų, jie turi 
ir palikti tarp mūsų ir netruk
dyti bendrojo tautinio darbo. 
Tokia pažiūra susikūrė L. S. 
S. J. A. V., tokia tepadeda or
ganizuotis ir kitur gyvenan
tiems Kolegoms.

Pasaulio lietuvių studentų 
susiorganizavimas yra tiek to
li pažengęs, kad esamoms s- 
goms lieka tik susitarti dėl jau 
paruoštų įstatų. Kanados liet, 
studentai, kaip laukiame, nepa 
norės išsiskirti iš savo kolegų 
tarpo. Reikalinga tik truputis 
privatinės iniciatyvos ir greito 
veikimo. Tat, Kolegos, į bend 
rą darbą!

Pasaulio Lietuvių Studentų 
Atstovybės reikalu prašome ra
šyti: Mr. Vytautas Kavolis,

3, Wis„ U. S. A.
Lietuvių Studentų S-gos JAV 

Centro Valdyba.
DAIL. PROF. T. VALIUS 

dalyvauja Painter-Etcher’s So 
ciety dailės parodoje karališka 
me Ontario muziejuje, Japonų 
Kambariuose. T. Valiaus išsta 
tyti šie kūriniai: Motina, Šv. 
Sebastijonas ir „Cornetas“ ir 
Rilkes iliustracijų.

Parodoje dalyvauja per 50 
dailininkų su 108 kūriniais.

PARYŽIUJ GYVENĄ 
DAILININKAI

lietuviai, — Kasiulis, Mončys 
ir kiti, — ruošiasi įsteigti lie
tuvių dailininkų organizaciją, 
Kuriai vardo dar nesugalvoję.

NAUJA KOMPOZITORĖ
Čikagoje konservatoriją pa- 

oaigė p. Giedrė Nasvytytė Gu
dauskienė. Specialybė — kom 
pozicija. P. G. Gudauskienė tu 
ri ir graži] soprano balsą.

KONCERTAI AMERIKOJE
Čiurlionio ansamblis balan

džio 27 d. 14 vai. koncertuoja 
Čikagos Civic operos rūmuose.

Dainavos ansamblio koncer
tas Wilkes Barre, Pa. bus ba
landžio 19 d., o New Yorke, 
Carnagie Hall balandžio 20 die 
ną, 5 vai, 30 min. pp.

Op. sol. Onos Katkauskaitės 
koncertai bus: Philadelphijoje 
kovo 22 d., Baltimorėje kovo 
23 d., Worcesteryje balandžio
26 d. ir Waterbury balandžio
27 d.

KUPREVIČIŪTĖS 
KONCERTAI EUROPOJE

Smuikininkė Kuprevičiūtė, 
apsigyvenusi Argentinoje, da
bar koncertuoja Europoje. Turi 
gerą pasisekimą. Jos koncer
tas Paryžiuje praėjo dideliu 
pasisekimu. Ji koncertuos dar 
Vokietijoje (Miunchene), Ro
moje ir Londone.
METROPOLITAIN OPERA, 
į galą žiemos ir pavasarį išvyks 
ta gastrolių. Pirmiausia ji gas 
troliuos JAV miestuose, kaip 
Čikaga, Clevelandas ir tt., o po 
to atvyks ir į Kanadą — Toron 
tą ir Montreal].

FILMŲ KONKURSAS
New Yorke filmų recenzen

tai balsavo už geriausius 1951 
metų filmus. Konkursą laimė
jo amerikoniškas filmas „Quo 
vadis“, kuris firmai jau yra da
vęs 6 milionus dol. pelno ir dar 
tiek duos; japonų filmas „Ras- 
homon“ pripažintas geriausiu 
svetima kalba išleistas; „Hof
mano pasakos“ pripažintas ge
riausiu anglų filmu.

Poetas Par Lagerkvist.
RAŠO DR. G.

III.
Sociališkai politiniu atžvil

giu būdingiausi yra šie trys te 
atro veikalai: suteatralintas 
Bodeln (1934), Seger i mork- 
ret (Pergalė tamsoj) (1934), 
ir Mannen utan sjal (Žmogus 
be sielos) (1936). Juose visuo 
se galutinė Lagerkvisto mintis 
yra ta, kad gyvenimo maišaty
je, siaučiant įvairiems blogiams 
— totalitarizmams, vergijai — 
žmogus visdėlto sugeba atskir
ti gerą idėją nuo blogos. Nors 
ir labai nedaug jame glūdinčio 
humanizmo, artimo meilės, su
geba sukelti žmoguje dvasios 
nerimą, maištą prieš melą ir 
prievartą. Žmogus vis dėlto 
pajėgia aukotis, atsižadėti sa
vęs, o tai esančios tauriausios 
ir vienintelės priemonės siekti 
gėrio žemėje. Šis gėrio ilgesys 
Lagerkvisto vėlyvesnėje kūry
boje yra gaivalingas, ryškiai at 
sispindi kiekviename jo veikale. 
Žmogus savo sieloje turįs dar 
ką tai mistiško, švento, kas pa 
deda jam orientuotis šiame aud 
i ingame, komplikuotame istori 
jos laikotarpy, įgalina jį supras 
ti tikrąjį savo uždavinį. Lager 
kvistas yra labai modernus, la
bai šių laikų rašytojas. Tuo me 
tu, kai daugelis rašytojų nu-

MONTREALIEČIAI PA 
KVIESTI KONCERTUOTI Į 

AMERIKĄ
Op. sol. E. Kardelienė ir pia 

nistas K. Smilgevičius yra pa
kviesti koncertuoti balandžio 
mėnesį į Worcester] ir Bosto
ną.

ĮSIKŪRĖ „PATRIOS“ 
LEIDYKLA

Vilniuje įsikūrusi, paskui per 
sikėlusi į Fellbachą, leidykla 
„Patria“ dabar įsikūrė Ameri
koje, 92 Franklin St., Stam
ford. Conn., USA. Leidyklos 
savininkas yra Jonas Lenktai- 
tis.

ATSIŲSTA PAMIĖTI
O. B. Audronė. BERŽŲ PA 

SAKOS. Poezija. 1952 m. Ilius 
travo dail. L. Vilimas. Leidė
jas nepažymėtas. Kaina 1,50. 
Spaudos darbus atliko „Pat- 

• ria“.
Vytė Nemunėlis. PIETŲ 

VĖJELIS. „Jaunimo skaity
mų“ serijos leidinys. Piešiniai 
Povilo Osmolskio. Kaina 1 do
leris.

Tai yra puiki velykinė vai
kučiams dovana. Gražiai, labai 
spalvingai išleista. Ledinys 
gaunamas „Nepriklausomos 
Lietuvos“ redakcijoje: 7722 Ge

L ŽIDONYTĖ.
moję ranka į giliausių modar- 
naus žmogaus problemų neiš
sprendžiamumą, tenkinasi vien 
jo tragiškos buities vaizdavi
mu, Lagerkvistas nepaleidžia 
iš minties klausimo, kokį dvasi 
nį ginklą duoti žmogui į ran
kas, kuo užpildyti jo egzisten
ciją, kuri šiandien grasoma ka
tastrofiškų pasėkų.

Pereidama iš formaliojo ir 
kraštutinio ekspresionizmo į 
konkretesnes gyvenimo pavaiz 
davimo formas, Lagerkvisto kū 
ryba rampa daugiau impresio
nistinė, koncentruota, klasiš
ka; tai vyksta darnioje sintezė 
je su jo pesimizmo transforma
cija į tam tikros nuolankios 
dvasios individualinę religiją, 
kurios tačiau konkrečių formų 
dar ir šiandien negalima nusta 
tyti. Jo įsitikinimu, „gėris yra 
galutinė pergalė, nes tai di
džiausia ir keisčiausia jėga, 
koks pasibaisėtinas pasaulis be 
atrodytų“.

Lagerkvistas, be poezijos, 
prozos ir dramos kūrinių, yra 
parašęs du autobiografinius vei 
kalus: Gast hos verkligheten 
(Svečias dabarties pasauly) 
(1925), ir Dėt besegrade Li- 
vet (Nugalėtas gyvenimas) 
(1927), kuriuose jis pats išryš 
kiną savo minties išsirutulioji
mą. Jis pabrėžia savo gilų ti
kėjimą į nemarią žmogaus dva
sią, kuri išeina nugalėtoja, ne
žiūrint visų laikinų žmogaus 
klaidų, smukimų ir kančių.

Meilė, kuriai suteikiama pla 
toniškai altruistinė esmė, įpras 
mina visą šio laikotarpio Lager 
kvisto kūrybą. Meilė kilninan
ti žmogų, ji jam suteikianti pa
čius esmingiausius žmonišku
mo (aukštesniąja, dvasine pras 
me) bruožus. Lagerkvistas yra 
žmogaus problemų tyrinėtojas. 
Gamta, aplinkybės, įvykiai esą 
šalti, nepalankūs gyvenimo fak 
tai, tačiau dvasia nepalaužia
ma: ji veržiasi į gėęį per visas 
Kliūtis, nusikaltimus, smuki
mus.

Lagerkvistas nebuvo ir nė
ra joks dogmatikas: jis niekad 
neleidžia teisti žmogaus dva
sią kokiems išoriniams veiks
niams, ar juos atstovaujan
čioms tradicijoms ir įstaty
mams. Žmogus pats save turįs 
surasti, pažinti, vertinti ir teis
ti. „Leiskit žmogui gyventi“ 
— štai, mūsų nuomone, Lager
kvisto svarbiausioji idėja. Tai 
yra aukščiausios tolerancijos 
principas. Šio pavadinimo dra 
moję Lagerkvistas išveda see 
non įvairiausių padėčių ir cha 
rakterių kūno ir sielos kanki-

Kaip žinoma, mūsų spauda 
laikosi ir būna skaitoma, kai ją 
paduodi į rankas. Patys skai
tytojai šiuo metu jos specialiai 
nejieško.

Kad skaitytojų skaičius pa
didėtų, tam reikalinga tikrų pa
sišventėlių, kurie nesigailėdami 
savo sveikatos ją platintų vi
sur, kur tik būna vienas kitas 
didesnis lietuvių susibūrimas.

Šitą darbą praktikavau ir dir 
bau su meile lietuviškam spaus 
dintam žodžiui. Visi didesni lie 
tuvių susibūrimai, kur jie be
būtų, būdavo mano aplankyti 
ir tenai tuose susibūrimuose iš 
platindavau, reikia prisipažinti, 
gana didelį kiekį įvairios spau 
dos, išeinančios užsienyje (nes 
Sao Paulo lietuviai dėl savo tar 
pusavio rietenų nepajėgia iš
leisti savo didesnio, visus jun- 
gincio laikraščio).

Todėl visai nenuostabu, kad 
kitur pasirodžiusios spaudos ne 
mėgsta ir net skelbia kovą, kad 
jinai nebūtų platinama. Buvo 
atsitikimų, kad net išplėšiama 
iš skaitytojų rankų!

Tokių spaudos priešų tarpe 
jau spėjo pasižymėti tūlas B., 
buv. dar D. P., bet šiandien jau 
praturtėjęs.

Aiškumo dėliai, štai pavyz
dys.

Sausio mėn. 19 d. buvo su
ruoštas bendruomenės katali
kų Juozapo -Draugijos koncer
tas, kur, kaip visuomet, ir tą 
dieną nuvykau su spauda, pla
tinti.

Ten prisistatė p. B. ir pareiš
kė, kad aš turįs apleisti salę, 
nes čionai lietuviškos spaudos 
platinti negalima. . .

Pasitikrinus įstaigose, paaiš 
kėjo, kad neleidžiama platinti 
tik komunistinė spauda; visa 
kita laisvai platinama.

Užuot padėjus, kad lietuviš
ka spauda pasiektų kiekvieną 
lietuvį, atsiranda asmenų, ku
rie trukdo ir neleidžia.

Skaitytojas ją laisvai gali pa 
sirinkti, nes niekas negali pri
versti, kad viena ar antra rei
kalinga skaityti.

Mano platinama spauda bu
vo ši: Karys, Letiuvų Dienos, 
S. K. A. Aidai, Tėvų kelias, Sa 
ieziečių Balsas, Lituanica, Že
mė, Lthuanian Fight for free
dom ir dar naujai išleistos kny 
gos.

Šiuo maloniai prašau p-ną 
Redaktorių ir redakcijas at
kreipti savo visą dėmesį ir pa
daryti savo išvadas

Meldutis Laupinaitis, 
Lietuviškos Spaudos Įgalioti

nis Brazilijoje

... k- -..■■■it- ' ' ~orge St., Ville Lasalle, Mont- nius, tarp kurių matome Pla- 
vystyme bei motyvų narpalio- įeikšmei pabrėžti. Kitur vėl rea^ Nukelta į 7 puslapį.

VELYKINIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
Velykinėms dovanoms ir pasiskaityti papigintai parduo

damos knygos. Kai kurios jų parduodamos per pusę kainos.
Siūlomos šios knygos:

Pietų vėjelis, Vytė Nemunėlis, ............................................ 1,00
Anglų kalbos vadovas I d. 1 sąs......................................... 0,60

„ „ „ II „ 1 ,;............................................ 0,60
Sename dvare, Šatr. Ragana, romanas ............................... 2,00
Lietuvių Literatūra, Naujokaitis ........................................... 2,00
Lietuvių Tautosakos skaitymai, Balys ............................ 3,00
Tremties Metai ....................................................................... 3,00
Kryžiai, romanas, Ramonas ................................................. 2,00
Naktis ant morų, Jankus.......................................................... 2,50
Atsiminimai ir mintys, Dr. K. Grinius ............................. 1,50
P. Kaulėnas, dailė.............................................  2,00
Marti iš Miesto, Orintaitė ..................................................... 0,75
Per šaltį ir vėją, Zobarskas ..................................................... 0,40
Riestaūsio sūnus, Zobarskas ................................................. 0,70
Sugrįžimas, V. Tamulaitis .................................................... 1,10
Ganyklų vaikai, Zobarskas ................................................. 0,80
Šliuptarniai, romanas, Margeris ............................................ 3,00
Tauresnio žmogaus užtekėjimas, Vydūnas .................... 0,30
Žirgonė ir Gailė, spalvota .........................................................0,15
Gyvulių draugas, Krausas .................................................... 0,15
Bhagavad-Gita iš sanskrito, Vydūnas .............................. 0,30
Dulkės ežere, Kozulis .............................................................. 1,00
Tilto sargas, Tulpė .................................................................. 1,00
Dr. Kripštukas pragare, Kaupas ........................................ 1,00
Lietuvos sovietizacija, prof. Roemeris .............................. 0,25
Raudonoji žvaigždė, Vytenis .........................  0,75
Žemė, keturių autoriai, almanachas .................................. 4,00
Literatūros metraštis ............................................................. 1,5 o
Proza, 4 autoriai ....................................................................... 1,00
Lapės pasaka, Pieteris .......................................................... 1,00
Žemės rankose, Rukša ......................  1,00
Kartuvės, Jonas Gailius ..................  1,00

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

jime autorius nestokoja sklan
dumo, logikos ir įtikinamumo. 
Detalėse, tačiau, neišvengta 
Kompozicinių trūkumų. Pav., 
parsidavėlio — jaunojo Dzedu 
iionio pirmasis susitikimas su 
Girkalniu ir Aldona, taip pat 
jo vizitas pas Nargeliūną nepa 
kankamai natūralūs, ar jų mo
tyvai per giliai užslėpti. Gir
kalnio vizijų bei ekstazių prie 
žastims suvokti, skaitytojui 
taip pat palikta per daug lais
vės. Šie ir kiti neišryškinti pa
sažai beabejo pareiną ir nuo V. 
Alanto veikėjų nepilnai išbaig
tų charakterių. Pav., Dzedu- 
lionis niekšas, parsidavėlis, tė
vynės išdavikas. Tačiau dažnai 
jis atrodo tik koks tai pusidio- 
tis, naivus girtuoklėlis. Dze- 
dulionio asmenybė prašosi gi
lesnio psichologinio patikslini
mo. Kiti charakteriai V. Alan 
to išvystyti gana gerai, nors 
pilnam maistriškumui autorius 
pritrūksta jausmo, kuris jiems 
suteiktų kūną ir kraują, įkvėp
tų plasdančią gyvybę. Auto
rius yra intelektualistinio tipo 
rašytojas. Tad nenuostabu, 
kad intelektualistinė veikalo 
pusė yra stipresnė už jausmi
nę.

Tačiau yra vietųv kur rašy
tojo intelektas užleidžia vie
tą širdžiai. Minint didžią ir lai
mingą mūsų senovę, autoriaus 
realistinis, palyginti kasdieniš
kas stilius tampa iškilmingai 
epišku ir švelniai lyrišku. Ža
vūs pasažai skirti mūsų sosti
nės grožiui išryškinti ar jos

autorius su giliu jausmu atgai
vina prieš mūsų aids slėpinin
gai dunksinčius senovės Lie
tuvos miškus; jų aikštelėse prie 
tūkstantmečių ąžuolų pastebi
me stovinčius aukurus, ant ku
rių rusena Amžinoji Ugnis. 
Skaitytojo vaizduotėj pražy
giuoja vaidilos, skelbdami am
žinąją ir didingą Lietuvos lem
tį, grakščios vaidilutės švyste
li laikų sutemose. Graudi ir 
nepaprastai didinga priešų ap
gultos Pilėnų kunigaikščio Mar 
gio genties susideginimo sce
na. Ryžtingai nuskamba bo
čių testamentas mums. Įsta
biai nuotaikingi dausų aprašy
mai primena Čiurlionio mistiš
kus pasaulius ir užburia skai
tytoją. Visa tai su kaupu at
perka retkarčiais pasitaikan
čius stiliaus netobulumus, ma
žiau tinkamai pavartotus saki
nius ar žodžius. Pav., „vokyt 
ka“ (42 p.), „ųžknackino bob
šę“ (424 p.), sunkiai derinasi 
su autoriaus šiaip rimtu sti
lium. Iškilmingame pasaže, kai 
bant apie dievų valią, žodis 
„subedžiojo“ nepakankamai 
muzikalus, nei įtaigus. Tačiau 
tai tėra tik smulkmenos, kokių 
galėtume užtikti ir Nobelio pre 
mijatų vekailuose. Bendrai-gi 
„Pragaro Pošvaistės“ yra re
tas ir stambus įnašas į mūsų 
literatūrą, kuriuo nuoširdžiai 
džiaugiasi kekvienas lietuviško 
meniško žodžio mylėtojas. Šis 
V. Alanto romanas turėtų būti 
Kiekvieno raštingo lietuvio kny 
gų lentynoje.

Pasaulio lietuvių karių mėnesinis žurnalas

KARYS
išeina didelio formato, gražiai iliustruotas, duoda daug 

įdomios medžiagos.

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

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

U. S. A.

NAUJIENOS
PIRMAS IR DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

AMERIKOJE
NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje 

turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.

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

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

sišaukimus į savo tautiečius.
; NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų,
I klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau-
Į kimus ir korespondencijas.
I UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.
į Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me-
J tų $ 5.00; Chicagoje $ 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny

S
$ 11.00, jausei metų $ 5.50.

Adresas: NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chica
go 8, Ill., U. S. A.

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

KELEIVIS"

g

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

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

fe

| AR JAU SKAITAI? |
| MODERNIŠKĄ ILIUSTRACINĮ PASAULIO | 

A LIETUVIŲ MAGAZINĄ. J

s

I
 METINĖ PRENUMERATA $ 3,—.

VISUOSE KRAŠTUOSE. LEIDYKLOS ADRESAS g
9204 S. BROADWAY LOS ANGELES 3,

CALIFORNIA, U. S. A. |
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AUKURAS“ IR JO VEIKLA
Pagyvenkime ir mes, bent po 

rą valandų tais laikais ir tegu 
aušros sūnų pasišventimas dėl 
lietuviško žodžio sustiprina ir 
mumyse meilę Lietuvai, lietu
viškam žodžiui, spaudai, kny
gai ir menui.

Winnipeg
DĖL WINNIPEG© APYLINKĖS KOMITETO 

AIŠKINIMOSI. •
N. ografines vietoves. Vietos 

kanadiškoji spauda atsiliepė ly 
giai tuo pačiu respektu, kaip 
kad ji atsiliepdavo apie anksty 
vesniuosius paminėjimus be ki 
tataučių mokytojų.

Netiesa, kad korespondentai, 
iškeliautieji kolonijos negero
ves ar trūkumus bei pastabas 
į spaudos lapus, kada nors bū
tų buvę kolonijos lietuvių su- 

susirinkimą, po valandos šau- sirinkimuose pasmerkti, kaip 
kiamas antras susirinkimas, ku
ris laikomas teisėtu nežiūrint 
dalyvaujančių skaičiaus, jei 
apie tai nariai būna iš anksto 
prieš susirinkimą painformuoti, 
ko šiuo kartu, deja, nebuvo pa 
daryta. Tad ir primetamas 
man klaidingumas pakartotinai 
tenka nukreipti valdybos adre
su.

Kad ir iš 266 kolonijos na
rių (legistruotų) porai desėt- 
kų susirinkimo dalyvių kalbėti 
visos kolonijos vardu yra per 
drąsu ir netinka, nors tai ir 
sudaro truputį daugiau kaip 5 
proc. visos kolonijos, vis dėl 
to yra aišku.

2. Gerbtinas valdybos prisi
pažinimas dėl bendruomenės 
„suparapijinimo“ kviečiant vie 
tos kunigą kaip autoritetą į po 
sėdžius, tik nesuprantamas „pa 
veldejimo dėsnis“ ir pateisini
mas tokio žygio. Turint ome
nyje valdybos atsidavimą kum 
go autoritetui, 
skirtumo tarp sąvakų „ 
gas įeina į valdybą“ arba 
iyvauja valdybos 
se“. „Patariamasis“ 
tokiai valdybai yra 
mas nusprendimui.

Niekas neginčija, kad prieš 
metus laiko išrinkta valdyba 
turėjo kolonijos pasitikėjimą, 
bet tai nereiškia, kad tas pasi
tikėjimas yra absoliutus laiko 
ir veikimo atžvilgiu, tuo lab- 
jau, įvykus žymių pasikeitimų 
valdybos sudėty. Klausimas, 
ar ji savo veiksmais to pasiti
kėjimo neprarado ir ar turi jį vų p. Cingos ir p. Malinausko 
dabar?

3. Niekas nestabdo ir nepa- 
raližuoja „platesnėms veikimo 
sritims" ir „visuomeniniam 
darbui“, kol tas visų vardu dar
bas iš lietuviškosios veiklos ne 
nukreipiamas į siaubas partines 
vėžes ir didžiosios kolonijos 
gyventojų dalies maltretuojan- 
tį ignoravimą. Leiskite bend
ruomenės vardui būti sąvokos 
vietoje ir atstovauti visus ko
lonijos lietuvius.

5. Dėl tikslumo vasario 16- 
sios paminėjimui, kad ir propa 
gandiniais motyvais, vyriausiu 
prelegentu pakviečiant Manis 
tobos Universiteto profesorių 
p. J. Howard Richords, pačiam 
laktui perėjus j praeitį, tenka 
pasakyti, kad besąlyginis masi 
nis kolonijos nusižeminimas 
preiš kitataučio autoritetą mū
sų tautos gyvybiniais reikalais 
nepasiteisino. Gerb. prof. J. 
H. Richards didžiajai auditori
jos daliai nesuprantama anglų 
kalba papasakojo iš „Enciklo- 
pedia Britanica“ pasiskaitytas 
sausas mums visiems iš pra- j visišką mūsų cvilizacijos žin
džios mokyklos laikų žinomas girną.
Lietuvos retorines datas ir ge- Bus daugiau.

Tokiomis progomis reikalin
gas susivaldymas. Konfesinius 
ir pasaulėžiūrinius skirtumus 
reik palikt už durų. Neleistina 
demonstruoti savo ideologinį, 
ar religinį nusistatymą, kai da 
lyvių tarpe yra įvairiausio nu
sistatymo žmonių. Pro šalį pra 
šauna p. St. Bakšys teigdamas 
„labai gaila, kad autorius nė 
nebando priimti dėmesin kitų 
35 svečių, kurie dar dalyvavo 
šioj vakarienėj“. Tikrai la- 
oai gaila, nes ne visi svečiai 
taip galvojo, kaip p. Bakšys, 
kai jis barškino dalyviams savo 1 
ideologijos demonstravimu.

Baigiant tenka dar atsakyti ' 
į p. St. Bakšio duotus pamo
kymus. Pasirašyti po rašiniais

2. Visada pacituokite ir tą 
mintį, kurią kritikuojate, kad 
skaitytojas pats galėtų pasida
ryti išvadas.

Kritika, neturinti šių pagrin 
dinių dalykų, yra paprastas 
šmeižtelis, tikslu pažeminti kri 
ūkuojamąjį visuomenės akyse.

St. Bakšys,
TFA-bės Kanadoj Hamiltono 

Skyriaus Vedėjas.
1952. III. 6.

„Kas kuo kvepia, tuo ir tepa“.
P. St. Bakšys, TF Hamilto

no skyriaus vedėjas savo vie
šam pareiškime „Tėv. Žib.“ Nr. 
11 prikiša man kreivą pasaulėž 
valgą ir reziumuoja mano raši
nį į paprastą šmeiželi. Tenka 
į tai atsakyti, nes iš to susidaro savo pavardę ar slapyvardę skai 
aliuzija, kad mano rašinys bu
vęs neobjektyvus.

Mano supraimu Tautos Fon 
do Atst. Hamiltono sk-us, jun
giąs visas lietuvių jėgas lėšų 
telkimui ir remiamas visuome
nės, savo vieša linija turėtų bū

„Aukuras“ ruošiasi pačiai 
didžiajai savo premjerai, bū
tent S. Čiurlionienės-Kyman
taitės keturių veiksmų dramai 
„Aušros sūnūs“.

Veiksmas vyksta XIX šimt 
mečio gale, spaudos draudimo 
laikais. Jame ryškiai atvaizdu© 
ta knygnešio drąsa ir idealiz
mas, sunki caro priespauda, žan 
daro gobšumas, šnipo klasta, 
dukters išdavimas, motinos bai 
mė ir kt. Ryškiausia pakili Rus 
teikos asmenybė, kuris pats, 
vos mokėdamas skaityti, drą
siai nešė šviesą. Jis žino, kaip 
yra reikalingas Lietuvai moks
las ir jis nebijo pasipriešinti 
okupantui. Veikalas pilnas di
namikos, švelnaus lyrizmo ir Bakšio pabaigos žodyje iškiši- 
intriguojantis.

Režisuoja E. Kudabienė-Dau 
guvietytė, dalyvauja: A. Sut- 
kaitytė, A. Radzevičienė, K. 
Meškauskienė, A. Šalčiūnas, A. 
Stasevičius, A. Juozapavičius, 
A. Laugalys, V. Kvedaras, J. 
Žilius ir A. Mingėla.

Iš viso „Aukuras ’ turi sep
tyniolika aktorių. Per dvejus 
darbo metus, šis būrelis paro
dė didelę energiją ir sugebėji
mą. Jie negauna ir negalvoja 
apie jokį atlyginimą, nes jų tiks 
ias lietuviškas žodis scenoje. Po 
keturių premjerų jie suruošę 
penkis humoro vakarus, pen
kias išvykas, ir nė vienas di
desnis minėjimas nepraeidavo 
be aukuriečių dalyvavimo. Jie 
taip pat neužmiršta ir kaiką pa 
remti, kaip antai: jau pasiuntė 
Diepholz‘o gimnazijai — 35 d., 
bedarbių šeimoms Hamilton'e 
— 40 dol., kultūros Fondui — 
20 dol. ir Hamilton'© šeštadie
ninei mokyklai — 15 dol.

Džiugu, kad Hamilton'© vi
suomenė pilnai įvertindavo jų 
pasiryžimą ir savo skaitlingu 
atsilankymu palaikydavo 
siniai tuos entuziastus, o 
tos pajamos sudarydavo 
gas naujam pastatymui.

S. Čiurlionienės veikalo prem 
jera įvyks balandžio 5 d. Cent
ral Hali salėje. Kiek teko pa
tirti, vaikai lankantieji šešta
dieninę lietuvių mokyklą, gaus kankamai pilietiškos drąsos ir gyrikas turi rašyti, bet ir nei- 
nemokamus bilietus. savigarbos pasirašyti ir savąją, giamus faktus iškelti.

Bičiulis.
VIEŠAS PAREIŠKIMAS.
Ponas JI. Dl. savo korespon

dencijoj „Prof. Kaminskas Ha
miltone“, atspausdintoj „NL“ 
Nr. 9(255), šališkai bando įti
kinti skaitytoją, kad aš savo 
baigiamoj kalboj ištikro labai 
didelį liapsusą padaręs. Jis ra
šo : „Didoku disonansu nu
skambėjo skyriaus vedėjo St.

Atsiliepdama į tilpusią
L.“ 5 nr. korespondenciją „Pa 
žeista tautos garbė“, Winnipe- 
go apylinkės vaidyba „N. L.“ 
7 nr. patiekia skaitytojams 4— 
rių punktų paaiškinimą, dėl ku 
rių tikslumo aš, kaip pirmo
sios korespondencijos auto
rius, turiu pasakyti sekantį:

1. Reikalingam narių skai
čiui neatvykus į bendruomenės

dva- 
gau- 
sąly-

mas konfesinio momento, kas 
su šio vakaro rimtimi visiškai 
nesiderino, ir todėl neutralaus 
įeliginiuose ir pasaulėžiūriniuo 
se dalykuose skyriaus vienaša
liškumą“. (Sakinio pabaigą ii apolitinis, nepartinis ir grež 
vargu ar kas tiksliai suprastų!) Lai neutralus pasaulėžiūriniuo-

Kad pats skaitytojas galėtų se ir religiniuose klausimuose, 
susidaryti pilną šio „nesideri- Jis yra visų bendras reikalas, 
nimo ir vienašališkumo“ vaiz
dą, žodis į žodį duodu savo kai 
bos, prof. Kaminskui pagerbti 
valkanenės metu, pabaigą: 
„Kaip tikintis, norėčiau baigti 
šiais žodžiais: tegu gerasis Die 
vas laimina mūsų pastangas ir 
apvainikuoja jas pergalės vai- šiui atstovaujant kaip vedėjui 
nikų !'*

Ponas JI. Dl. mano, kad Die
vas „su šio vakaro rimtimi vi
siškai nesiderino“. Galbūt, žiū 
rint pro p. JI. Dl. pasaulėžval
gos prizmę, ir nesiderino, tik 
labai gaila, kad autorius pamirš 
ta kitus 35 svečius, dalyvavu
sius apart jo šioje vakarienėje! 
Gi kas dėl skyriaus šališkumo, 
— nemanyčiau, kad vedėjo kal
boj pami nėtas Dievas turėtų 
ką nors bendro su skyriaus vai 
dybos, kurią sudaro 7 asmens, 
šališkumu.

Baigdamas norėčiau atkreip 
ti p. JI. Dl. dėmesį į šiuos daly
kus, kurie garbingai ir pozity
viai kritikai yra būtini:

1. Minėdami kritikuojamo- nės dalyvis, tariuosi turįs teisę, 
jo asmens pavardę, turėkite pa Be to, rašantieji ne vien pane-

suartinęs lietuvius, pajungiąs 
aukštesniam tikslui ir šalinęs 
oet kokius nesusipratimus, bet 
Kurias savitarpio trynimosi dul 
Kės. Todėl įnešimas j vakarie
nę religinio momento tam ne
pasitarnavo, ypač p. St. Bak-

skyrių, o ne kokią religinę tre 
tiinnkų organizaciją. Ir todėl 
tas skambėjo disonansu, atsida 
vė neskaniai, norint primygti
nai parodyti prieš kitos pasaulė 
žiūros svečius— žiūrėkite koks 
aš esu geras katalikas ir neiš- 
krypstu iš linijos, nors ir šian
die sėdžiu kartu su jumis. Ne
taktas buvo ir atskira kalba per 
didelis dėkojimas klebonui, ku
lis prieš dvi dienas buvo atsisa 
kęs per vasario 16 d. minėji
mo pamaldas pravesti rinklia
vą Tautos Fondui.

Ne man mokyti mokytus 
žmones takto ir tolerancijos, 
bet konstatuoti trūkumus aš, 
Kaip ir kiekvienas tos vakarie-

tau skonio dalyku. Vieni ką 
nors dirbdami ar rašydami bū- 
©nuoja į visas puses ne tik savo 
pavardę, bet pridėdami turėtus 
titulus ir eitas pareigas, kiti gi 
ir darbą dirbdami ir rašydami 
nori palikti šešėlyje. Kiti ir 
melstis eina į bažnyčią, o ne
maža ir tokių, kurie atsistoję 
viduryje gatvės mušasi į krūti
nę ir pilnu balsu šaukia: O, 
Viešpatie, kaip gerai, kad nesu 
toks, kaip tas muitininkas. ..

JI. Dl.
IŠVYKO ORKESTRO 

VADOVAS
Hamiltono lietuvių orkestro 

steigėjas ir vadovas Stąsys 
Jokūbaitis, savo draugų kvie
čiamas, atsisakė nuo savo parei 
gų ir išvyko į Torontą, kur jis 
pradės organizuoti lietuvių or
kestrą. Toronte yra muzikali- 
nių pajėgų daugiau negu Ha
miltone. bet trūksta organizato 
liaus. Hamiltono liet, orkest
rui vadovauti apsiėmė Vyt. Ba 
beckas. Alg. G.
DIDELĖ DOVANA LIETU

VIŲ GIMNAZIJAI.
Hamiltone gyvenantis pre

kybininkas J. Kažemėkas pado 
vanojo Diepholzo lietuvių gim 
nazijai 5Q0 svarų statinę taukų. 
Balfas dovaną nugabens vie
ton.

KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiųsti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).

nėra praktinio 
kuni- 
„da- 

posėdžiuo- 
balsas ši- 

labai arti-

kad to kai kas norėtų 
Jurgis Šlėga.

WINNIPEG© NAUJIENOS
Kovo mėn. 9 dieną 12 vai. 

YMCA salėje buvo šaukiamas 
bendruomenės vardu susirinki
mas. Kadangi pamaldos už
truko iki 12,30, tai normaliam 
12 vai. susirinkimui buvo at
vykę tik 3 asmenys, iš kurių— 
du valdybos nariai. Tuo būdu 
nesant „kvorumo“, teko palauk 
ti. Susirinkimas pradėtas 12 
vai. 30 min. ir laikomas teisė
tu „nežiūrint dalyvaujančių na 
rių skaičiaus“.
rinko narių ne dėl to, kad jie 
nesiinteresuotų šiuo klausimu, 
bet dėl to, kad valdyba (tikrai 
sakant p. Cinga su p. Malinaus 
ku) sąmoningai stengėsi išjung 
Ii neparapijonių dalyvavimą su 
sirinkime šaukiant tokią dieną 
(kada kitas lietuvių susirinki
mas buvo šaukiamas lietuvių 
klube), tokiu laiku (12 vai. tuo 
jau po pamaldų) ir tokioje vie
toje (ne lietuvių klube, kuris 
buvo laisvas sekmadienį prieš 
tai ir sekmadienį po to, o Y. 
M. C. A. salėje) tuo būdu su
darant palankias sąlygas „sa
viesiems“ ir apsunkinant turin 
čius dalyvauti kitame lietuvių 
susirinkime.

Bendruomenės valdybos pir 
mininkui M. Jonuškai atida
rius susirinkimą, susirinkimo 
dalyviai iškelia klausimą, dėl 
teisės šiam susirinkimui vadin 
tis bendruomenės vardu. Kilo 
karštos diskusijos tarp atsto-

12 vai. nesusi-

EH
SOTUS ALKANAM PADEK

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

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.
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. N r. 10—$ 6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 

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

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

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

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

4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo

2
2
1
1
2

Pilnas draudimas.

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

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

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

Jono LADYGOS 
fbaidų 

studijoje 
„ARTIS“ 

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

kainomis.
LIETUVIAMS SPECIA

LI NUOLAIDA.
3 East Notre Dame St., 

Telefoną* MA 1006.

iš vienos pusės ir vidurinio
sios demokratinės linijos ats
tovų J. Jonuškos ir p. Šmaižio. 
Klausimui atsistojus labai ašt
rioje formoje ir susirinkimui 
dalinantis į maždaug lygias da- 

Nukelta į 8 psl.

VICTORIA CLEANERS MYERS Co.
EXPERT CLEANING s DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES ?\ND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED |
CITY-WIPE PICK-UP

Y AND PE LIVERY \
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 (iširi
mus), įsiuvame sagas ir 
pan. Kiekvieną orderį pa 
imame iš namų ir pristato

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonųoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

Allard Tr.1135

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 Norkeliūnoft
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

ui $o.ot $1.999.aa
per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000..01

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

w> w

TOLERANCIJOS IR HUMA 
NIZMO UGDYTOJAS.

Atkelta iš 6 pusi.
toną, Kristų, Judą, vagišių kai 
mietį, po giljotina žuvusią aris 
tokratę, Amerikos negrą ir ki
tus. Visi kankiniai siunčia pa
sauliui iš savo sielos gelmių 
išsiveržiantį skundą: neteiskite 
vieni kitų, mylėkite viens ki
tą, matote, kaip skaudžiai 
mes buvome nesuprasti ir kaip 
neteisingai nužudyti. Mylėki
te, žinoma, ne fariziejiškai, bet 
giliausia realybe. Iš meilės iš
plaukiąs pasiaukojimas, egoiz
mo priešingas polius. „Leis
kite žmogui gyventi“ principo 
siekimas žemėje būtų pirmas 
sėkmingas žingsnis į sustabdy
mą brutalių įvykių, kurie veda

TABAKO ŪKININKAMS 
tautiečiams išpildau nemokamai 

INCOME TAX RETURNS
Pradedant nuo balandžio mėn. 1 dienos. 

CHARLES POCIUS REAL ESTATE & 
INSURANCE BROKER

TILLSONBURG, Ont.

o 
44 
H* 
44 
44 
4* 
44 
44 
44 
44 
4* 
44 
44

Tel. 829 J *

m DĖMESIO! TORONTE VEIKIA 
LIETUVIŠKA BATŲ REMONTO DIRBTUVĖ.

; Atliekami ir skrybėlių ir batų valymo darbai. Atidary-
J ta nuo 7.20 ryto iki 9 vai. vak., išskiriant sekmadienius.
1 SAV. S. ANDRIEKUS. 812 Dundas Str. W. Toronto. I

ErszxszszzxxzssxxzzxzszzxJ

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
Tel. TR 4321 1434 Rolland Ave., VERDUN.
priima pataisymams įvairius laikrodžius.

Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
Kaino* žemesnė* kaip kitur. Už pataisymus garantuoja.

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.
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Sault Ste Marie, Ont.
KAIKURIOS MŪSŲ NAUJIENOS.

Abitibi popierio fabriko bu
vęs Local unijos prezidentas, 
užsistodamas už vietinius, uni
jos susirinkime iškėlė faktų, 
kad atvykę D. P. sudarė sąly
gas, jog iš fabriko buvo atleis
ti keletas darbininkų. . . Jeigu 
D. P. nebūtų buvę čia, jie būtų 
galėję dirbti...

Dar veinas iškėlė faktų, kad 
girdi D. P. gauna net geres
nius darbus įvairiuose skyriuo 
se. . .

Kilo smarkūs ginčai, kur vie
tinės kilmės italai labai užsisto 
jo už ateivius, karštai ir vyku
siai įrodinėdami jų kaltinimus 
padarė juokingais. Argumen
tuodami, kad atleistieji buvę la 
bai blogi darbininkai. .. ir t. t. 
Jeigu jau valdžia įsileido juos 
čia, tai ji, matyti, žino ką da
ranti ir naujieji imigrantai val
gą tą pačią duoną ir turi turėti 
tokias pat teises į darbus, nes 
jų atsakomybė prieš įstatymus 
yra tokia pat kaip ir vietinių, 
o vis tiek po keleto metų jie 
jau būsią kanadiečiai. . .

Buvo gan įdomu stebėti ir 
matyti, kad net senieji imigran 
tai slaviškos kilmės, palaikė D. 
P., matydami per daug egoisti
nius antrosios pusės kaltini
mus. . .

Čia dar norėčiau iškelti ke
letą faktų. Praėjusį rudenį bu 
vo atvykę į SSM lietuviai iš ki
tų vietovių ir, matyti, norėjo 
gauti darbo, o kai kurie net 
dirbo, bet buvo atleisti. ..

Išvyko į mišką, ar keliavo to 
hau darbo jieškodami. . ., kai 
tuo tarpu atvykę iš miško ar 
kitur vokiečiai susirasdavo dar 
bo ar jiems dažnai padėdavo 
čia esantis lietuvis kunigas. . . 
nes vokiečiai išdrįsdavo į jį 
kreiptis. . .

Taigi, naujai atvykusiems 
patartina kreiptis į LOK pir
mininką p. Motiejūną, gyve
nantį 78 Tanered St.

Įsidėmėtinas yra ir atvyku
sio po Naujų Metų iš Anglijos 
lietuvio Lino Baleišio pavyz
dys, kuris darbo įstaigos, pa
skirtas dirbti pas farmerį, dir- 

iš „Chrumplen- bo nuo aušros lig sutemos : mel
žė, valė tvartus, atliekamu lai
ku iškirto porą akrų miško ir 
prieš užmigdamas suko galvą, 
kaip vėl parkomoinuoti į Ang
lija. . ., o palikdamas gavo po 1 

E. K.

Jau keletą kartų skaitėme 
„N. L.“ p. J. Sk. koresponden
cijas iš SSM, Ont., apie darbo 
sąlygas ir galimybes naujai at 
vykusiems į mūsų pasvietį. . . 
Kai kuriems mūsų tautiečiams 
tos žinutės, kaip tenka patir
ti, buvo gan naudingos, nes 
nereikėjo „pirštu durti žemė
lapiu“ vykstant naujo darbo 
jieškotis.

Mums tačiau if' dabar neaiš
ku, kodėl būtent, Chromo fab
rikas n, dar be unijos, gali bū
ti viena iš geriausių darbovie
čių?

Kituose fabrikuose bent šiek 
tiek skaitomasi su „senjoriti', 
t. y. vyresniškumu pagal iš
dirbtą laiką. Tame išgirtame 
„Chrumplente“ yra išdirbusių 
po keletą metų, bet tik vietinius 
paskiria geresniems darbams 
ar vyresniaisiais prie darbo.

Štai, dabar žiemą „Chrump- 
lantas“, turėdamas didesnį dar 
bininkų pasirinkimą „išsijojo“ 
net po keletą metų išdirbusius. 
Nežiūrėjo jokio vyresniškumo, 
atleido ir tokių, kurie tame fab 
like prie darbo buvo sunkiai 
nukentėję. Priežastis — esą ne 
pakankamas anglų kalbos mo
kėjimas. .. Labai įdomu, kaip 
be anglų kalbos toks darbinin
kas galėjo ten dirbti 3 metus? 
Tokį klausimą tikrai pastatytų 
unijos atstovas, jei ji ten bū
tų. . .

Taigi, čia faktai. Būtų gali
ma ir daugiau nurodyti. Bet 
šiaip ar taip, tas fabrikas yra 
geras pavyzdys, kaip kapitalis
tai visada stengsis išnaudoti 
nesusijungusius į unijas dar
bininkus. ..

Labai dažnai tokiose darbo
vietėse dirbantieji yra skriau
džiami tiek materialiai, tiek mo 
raliai, nes bosai ar 
Irai“ 
nėra 
pats 
„lay

Neaišku kodėl to fabriko dar 
bininkai nesupranta unijos 
reikšmės ir nedaro žygių prisi
jungti prie C. J. O., bet sten
giasi sprukti 
to“, kaip žiurkės iš skęstančio 
laivo. Tur būt bijo, kad fabri
kas organizatoriams nepadary 
tų prieš laiką „lay off“, kas čia 
drausmės palaikymui prakti
kuojama bent 2 kartu savaitėje, dol. už dieną!

L O N D O N, Ont

.formanė- 
gali ant tavęs „joti“ ir 
kam jų sudrausti, o jei 
mėginsi aiškintis, tai — 
off“.

London, Ont. Londono mies 
to ir plačiųjų apylinkių lietu
viams — Rodney, Mountbry- 
ges, Gle.nea, Samia, Woods
tock, Ingersol, Delbi, Tillson- 
burg, Simcoe ir Langton visus 
nuoširdžiai kviečiame į Šv. Mi
sijas kovo 27, 28, 29 ir 30 die
nom į Londoną. Šv. Misijos 
vyks St. Mary's bažnyčioj 345 
Zyle gatvė 7,30 vai. vakarais. 
Kovo 29 dieną vakare 7,30 
vai. bus klausoma išpažinčių

Kovo 30 dieną užbaigiamo
sios pamaldos bus St. Jozeph 
ligoninės koplyčioj 11 vai. Šv. 
Misijas ves tėvas jėzuitas Vac
lovas Gutauskas.

AUKOS TAUTOS FODUL

ĮSPĖJIMAS
Vienai lietuvių šalpos orga

nizacijai iš JAV prašant, bu-
1952 m. vasario 16 d. proga ka Jonas; po 4,— dol. — Miš- vo ištirta Justino Bakučio de-

Weilande ir apylinkėje (Port kinis Juozas; po 3,— —portacijos byla.
Colborne ir Niagara Falls) su
rinkta Tautos Fondui 267,55 
dol.

Aukotojai: po 20,— dol. — 
Stonis Stepas; po 15,— dol. — 
Radvilas Jonas;
— Staigys Mikas; po 10,25 dol.
— Stankevičius Antanas; po 
10,— dol. — Markūnas Vin
cas, Sk. G., Paužuolis Juozas, 
Macikūnas; po 6,— dol.—Brie 
dis Feliksas; po 5,— dol. — 
Luomanas Bronius, Pivoriūnas 
Alfa, Simonaitienė Bronė, Staš 
kevičius Jonas, Kuzavas Mi
kas, Šimkūnas, Urbšys Mikas, 
Tamulėnas Povilas, Šiurka 
Emilija, Marčiauskas, Šimkus 
Jonas, Pivorūinas Jurgis, Kut-

Eižinas Vl..; 
po 2,— dol

Stanaitis Jonas. 
Grudzinskas K.
— Gudinavičiūtė Stefa, Biliū
nienė Antan., Blužas Juozas, 
Gudaitis Stasys, Linkevičienė 

; po 10,30 dol. Zita, Kalvaitis Pranas, Naiduš- 
‘ ' kevičius Pranas, Stankevičius 

K., Tėv. Ambroziejus, Zinai- 
tis, Butkus Juozas, Dumbrienė 
Ona, Vitauskas Vladas, Rama
nauskas Stasė, Andriušis Bro 
nius, Abramaivičius A., Leka
vičius Jonas, Pivoriūnas Vikto 
ras, Meškis Stasys, Barsėnas 
š„ Karalius V., Polsūnas Ka
zys, Pamataitis Albertas, Ma- 
sauskas Jonas, Baltrūnas Jo
nas, Songaila K., Jonaitis G., 
Grigas A., Kolytis Stasys, Ul
binas, Surblys Pr., Čeponis J., 
Mikšėnas S., Pudkienė J., Sa
mas J.; po 1,— dol. — Kal- 
vatienė Ant., Smolskis And
rius, Pranaitis Aleks., Zinaitis 
Ant., Čepukas, Jatulienė, Ble- 
kertas Jonas, Janušienė ųlvy- 
ra, Ku'dukis K., Senkus Jonas, 
Vyšniauskas L., Tamašaus
kas, Brusdeilinas V., Žmuidzi- 
nas V., Gumbinas P. V., Nek- 
rošas Jonas; po 0,75 et. — Ni
jolė, Audronė ir Alis Eižinai; 
po 50,— et. — Skudutis Juo
zas, Lekavičiūtė Valė; po 0,25 
et. — Žadrika Antanas.

Visiems aukojusiems ir aukų 
rinkėjams pp. Paužuoliui, E. 
Bersėnienei ir Macikūnui Wel 
lando Apyl. L. O. K-tas reiš
kia nuoširdžią padėką.

Taip pat, skelbiame aukų rin 
kėjų pp. J. Paužuolio ir E. Bar 
sėnienės aukų lape įrašytą ir pa 
sirašytą pastabą.

Kaip kurie, tautiečiai prin
cipiniai 
VLIKe

kor. kaltės įsibrovė korektūros 
klaida. Londoniškė pianistė 
yra p. A. Matukaitė. Ji prieš 
porą metų yra baigusi prie 
Western Universiteto Muzikos 
mokyklą aukso medaliu. Tai 
darbšti ir gabi muzikė.

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS 
TALKININKAI

MISIJOS LIETUVIAMS.
Tai jaunas, energingas pa

mokslininkas. Labai jaunimo 
mėgiamas. Misionierius atva
žiuoja iš Čikagos. Maloniai pra 
sau visų tautiečių pasinaudoti 
Šv. Misijom, atsigaivinti dva
sia ir kūnu. Susikaupti dvasioj 
ir pagyventi dvasiniu gyveni
mu bent 4 dienas. Atlikti vely 
kinę išpažintį ir linksmai p\- 
kelta nuotaika laukti linksmų 
Aieliuje.

Londono lietuvių klebonas.
PATIKSLINIMAS.

„NL“ 10 numery tilpusiame 
Londono lietuvių Vasario 16-to 
sios minėjimo aprašyme ne dėl

Neseniai įkurta šeštadienio 
mokykla susilaukia šilto prita
rimo ne tik tėvų, bet ir visuo
menės. Viena lietuvaitė, žino
dama, kad mokykla, neturėda
ma nuolatinių patalpų, kas šeš 
tadienį keliasi vis kitur, krei
pėsi į Londono katalikų vienuo 
lyną — Christian Brothers ir 
paprašė pagelbos. Vienuoly
no viršininkas suprato mūsų 
tioškimus ir leido neribotam 
laikui ir nemokamai naudotis 
viena klase brolių-vienuolių ve
damo,] Secondary school-De La 
Salle, Richmond g-vė Nr. 520.

Štai kitas gražus talkos pa
vyzdys. P. A. Mačys, turėda
mas gausesnę šeimą ir pats 
dirbti negalėdamas (dirba tik 
žmona), gyvena toliau. — už 
7 mylių nuo miesto. Mokyto
jams paprašius, gerieji Londo
no lietuviai (kurie turi automo 
bilius) atveža p. Mačio 2 vai
kus į mokyklą ir po pamokų 
nuveža namo.

Mokykloj, gavus tinkamas 
patalpas, prasidėjo normalus 
darbas. Skyriais pasidalinę dir 
ba du mokytojai.
ĮKURTA ŠALPOS SEKCIJA

Pasilikusiems Vokietijoje lie 
tuviams šelpti, valdybos rūpes
čiu įkurta nuolatinė šalpos sek
cija. Ji jau turi nuolatinį ryšį 
su tėvu Bernatonių Vokietijo
je. Už nusiųstas pirmąsias au
kas tėvąs Bernatonis atsiuntė 
sekcijai albumėlį, kuris geriau
siai kalba ir liudija apie sunkią 
būklę mūsų tautiečiu Vokieti
joje.

Artimiausioj ateityje —tuoj 
po Velykų — sekcija rengia 
plačiai visuomenei pramogą, ku 
rios pelnas tuoj bus persiųstas 
vargstantiems šelpti.

L. E-tas.

j DOMINION AGENCIES BUREAU J 
I 16 Woolworth Bldg., j
I FORT ARTHUR,Cnt.,CANA DA I
B Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar paėsta- ii 
•J mų į Canadą, prašau kreiptis į mūsų įstaigą, kuri jau ii- | 
fj gas laikas kai tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip $ 
j pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do- V 
g kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.
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LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral HomeReg’d.

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM 

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS 

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

išejęs iš Ii- 
lėšų.

Mūsų tautietis, 
gonines, neturėdamas 
dar nepajėgus užsidirbti pra
gyvenimo, nemokėdamas kraš 
to oficialiųjų kalbų ir nežino
damas įstatymų, kreipėsi į ta
riamą autoritetą dvasinės ir me 
džiaginės paramos. Tas as
muo — jo pavardės paminėji
mas neturėtų dideles reikšmės, 
ji ir taip populiari — ištiesė 
pagalbos ranką, pasiųsdama J. 
B. į Toronto Miesto Savival
dybę.

Gerbūvio departamentas pa
dėjo alkanam žmogui. Išmokė 
davo reguliariai pašalpą. Pini 
gai plaukė iš savivaldybės ka
sos. Kanados įstatymai numa
to, kad nepiliečiui, pasidarius 
našta mokesčių mokėtojams, 
jis gali būti išvestas iš valsty
bės teritorijos. Išmokėjusi J. 
Bakučiui per 300 dol., miesto 
savivaldybė rekomendavo Pi
lietybės ir Imigracijos Ministe 
rijai jį ištremti. Ministerija 
mūsų tautiečiui to pasėkoje 
praėjusių metų Kalėdų išvaka
rėse įteikė dovaną — deporta
cijos parėdymą.

Padarius 
gius, dabar 
petentingos 
mas, kad J.
cija vieniems metams sulaiko
ma.

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.

WINNIPEG, MAN.
Atkelta iš 7 pusi, 

balsavimo keliu poros bal-

atatinkamus žy- 
jau gautas kom- 

įstaigos praneši- 
Bakučio deporta-

Kodėl tiek publiciteto šiai 
bylai?

Siuntimas asmens prašyti pa 
ramos iš federalinės, provinci
jos ar savivaldybės iždo, į ku
rį pinigai suplaukia mokesčių 
rinkimo keliu, yra meškos pa 
tarnavimas, yra prisidėjimas 
prie nelaimės ištiktos aukos de 
portacijos pasirašymo. Jeigu 
tacijos pasirašymo. Jeigu 
„Charitas“, įsisteigęs prieš po 
ra metų Toronte kaip „šalpos 
komitetas, kurio pagrindinis 
tikslas būtų šelpti kiekvieną į 
medžiaginį vargą patekusį lie
tuvį“, pats buvo nepajėgus pri 
sidėti prie mūsų tautiečio šel
pimo, tai juk dar yra visa eilė 
privačių labdaros organizacijų: 
Kanados Raudonasis Kryžius, 
Red Feather, etc. Jų fondai pa 
pildomi privačiomis aukomis, 
ne mokesčių mokėtojų privers
tiniais mokėjimais.

Lietuviui, ne Kanados pilie
čiui, patekusiam į materialiai 

svarbumą ir didumą, kuris pri- sunkią būklę, iš kurios kitos iš 
ves visus lietuvius, — yra tam - 1
tikrų vilčių, — prie susitarimo 
ir darnaus bendradarbiavimo. 
Todėl aukas Tautos Fondui tik 
tai padidinkime.

atsisakė aukoti dėl 
esančių nesutarimų, 

aiškindami, kad tauta neturi 
kitų priemonių paveikti VLI- 
Ką darniam tėvynės laisvinimo 
darbui sustabdymo lėšų tel
kimo Tautos Fondui. Į spaudo 
je nurodomas VLIKe nesklan
dumų ir neveiklumo priežastis 
ir net atskirų kraštų (pav. 
Australijos) Lietuvių 
ruomenės rezoliuciją, 
kreipta dėmesio ir pageidau
jamų patvarkymų nenori pada
ryti. Tai esą matyti iš VLIKo 
pirmininko Mykolo Krupavi
čiaus pareiškimų spaudai „Lie 
tuvių Dienos“ 1952 m. vasario 
mėn. Nr. 2 (21).

Wellando Apyl. L. O. K-tas.
Red. pastaba: Tautiečiai pra 

šomi kreipti dėmesį į reikalo

lis, 
sų dauguma nutarta susirinki
mą tęsti, bet p. Cinga su p. Ma 
linausku pamatę savo bandymo 
nepasisekimą ir eventualaus 
kandidatų trūkumo į valdomuo 
sius ir kontrolės veiksnius, siū 
lo jų pačių patiektą dienotvar
kę pakeisti išimant pagrindinį 
dienotvarkės punktą — valdy
bos rinkimus. Susirinkimui 
sutikus, teko išklausyti valdy
bos narių pranešimus, kurių 
Įdomesnis buvo Tautos fondo 
atstovo P. Liaukevičiaus, revi
zijos komisijos pranešimas ir 
pasikalbėti kitais vietinės reikš 
mės klausimais. Susirinkimas 
Įgaliojo valdybą artimiausių sa
vaičių bėgyje asmeniniais pra
nešimais sušaukti bendruome
nės susirinkimą lietuvių klube. 
Pagrindiniu ppunktu naujo su
sirinkimo bus valdybos rinki
mai.

Susirinkimui pirmininkavo 
p. Strikaitis, sekretoriavo — 
B. Kriščiūnas.

Įdomu, dėlko valdyba nesi- 
painformuoti susirinku- 
apie tokį svarbų reikalą, 
kandidatų į krašto val- 
išstatymas, kada jos iš-

bend- 
mažai

LIETUVIS BATSIUVYS.
Pataisymai ir užsakymai.

4666 Park Ave, Montreal.
Telefonas: DO 0357.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant

TEL. FA 0209

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

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

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

E-D-BELANGER & SONS 
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

teikė 
šiųjų 
kaip 
dybą 
statytiems kandidatams jau pra 
dėta rinkiminė propaganda „T. 
Žiburiuose“?

Tikėkime, kad sekančiame 
susirinkime išrinksime valdy
bą, atstovaujančią visas lietu
vių grupes ir tuo pačiu lietu
vių bendruomenei vieningai su 
sijungdami j vieną galingą lie
tuvišką organizacinį vienetą, 
atskirų lietuviškų grupių reika 
ius w palikdami atitinkamoms 
grupinėms organizacijoms.

J. J.

NAUJAI ATVYKUSIEMS

eities nebėra, patariama kreip 
tis tik į privačias labdaros or
ganizacijas. Įspėjama, kad ėmi 
mas didesnių pašalpų iš viešų- į Kanadą „Nepriklausoma Lie 
jų institucijų, gali reikšti de- tuva“ siunčiama bargan, ligi 
portaciją. jie užsidirbs ir galės atsilyginti.

Jonas J. Juškaitis. Prašoma pranešti tiktai adresas

-------

f

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.

Lietuviškas Restoranas.
SA V. M. ŠUKYS.

633 Church Ave (prie Veidun Ave j arti naujosios lie
tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141

Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų. 8
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| dėmesio $
§ Viliasaliečiams ir apylinkės lietuviams! $
§ Ekspertas radio ir elektiinių reikmenų taisyme. §
§ Prekyba ir pataisymai. ®
| PETE'S RADIO SERVICE |
| 7688 Edvard St., Ville Lasaile. HE 3372 |

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUO8ES PADĖTI 

2102 FULLUM ST. AMherst 0894 į
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MŪSŲ SUPORTAS 
BR. KETURAKIO 25 M. SPORTINIO DARBO SUKAK 

TĮ MININT.
jos karininkas. Nuo to laiko da 
lyvauja visose rengiamose sli
džių rungtynėse ir moko savo 
pulko karius slidininkus.

Karo audros pasėkoje, kaip 
ir daugelis mūsų, atsiduria Vo 
kietijoje ir 1945 m. Br. K. vėl 
įsijungia į sportinį darbą. Or
ganizuoja stovyklose sportiniu 
kus, dalyvauja lektorium ruo
šiamuose sporto kursuose, su
važiavimuose, ir kiek leido są 
lygos — varžybose ne tik trem 
tinių, bet ir vokiečių.

1946 m. pavasarį, Lubecke, 
Br. K. pradėjo spec, treniruo
tis ėjime. Dalyvavo ėjimo 
rungtynėse Hamburge su ge
riausiais vokiečių, šveicarų ir 
kt. ėjikais ir garbingai gynė 
Lietuvos spalvas, laimėdamas 
geras vietas.

1949 m. vasara emigravo į 
JAV.

Nors ir dirbdamas sunkų fi
zinį darbą kasyklose, tačiau 
ėjimo sporto nemetė. Dirbda
mas net iki 12 vai. dienoje, su- 
tanda laisvą valandą ir treni
ruotėms. Jo tikslas — susirung 
ti su geriausiais JAV ėjikais. 
Tai Br. K. atsiekė 1950 m. 
JAV ėjimo pirmenybėse 20 km 
nuot. laimėdamas III vietą. 
1951 m. JAV ėjimo pirmeny
bėse 40 km laimi V vietą.

Br. K. pastarųjų dviejų me
tų pasiektos pasekmės yra tarp 
tautinės klasės. Pav., 3000 m
— 13:07,7 min. (geriausia JA 
V — 13:09,6 min.), 10.000 m
— 46:37,4 min. (JAV — 47: 
33,2 min.). 15.000 mtr. — 
1:13:29,8 vai. (JAV — 1:12: 
49 vai.).

Br. K. nėra svetimas ir orga 
nizacinis sportinis darbas. Da 
lyvavo šiose sporto organizaci
jose: LFLS-ga, Vilkaviškio sp. 
kl. Sudavia, Kauno „Grandies“ 
sp. kl. Vadovavo K. K. Rūmų 
Lengv. Atletikos K-tui, Šaulių 
S-gos Vilkaviškio rinktinės 
sporto vadovu ir nuo 1941 m. 
iki 1944 m. K. K. Rūmų Vil
niaus Sporto Apygardos pirmi 
ninkas.

Kaip sportinės spaudos bend 
radarbį randame Br. K. karių 
žurnaluose — „Karys“, „Kar-

Bronius Keturakis fizinio 
auklėjimo, o ypač sporto srity 
je yra sukrovęs didžiulį kapita 
lą. Jį visą išskaičiuoti užimtų 
daug vietos. Čia pasistengsiu 
bent suglaustai apžvelgti jo 25 
metų sportinio darbo ir 20 m. 
sportinės spaudos bendradar
biavimo sukaktis.

Bronius Keturakis, kaip ir 
daugelis ano meto sportininkų, 
„pirmuosius žingsnius“ sporte 
pradeda Kauno „Aušros“ gim
nazijoje, kur tuo laiku fiz. auk 
Įėjimas buvo labjau kultivuo
jamas. Čia, visu ryžtumu, gai 
vališkai žaidžia futbolą, varžo
si su klasės draugais šuoliuose 
ir pan. O vasros atostogų me
tu, beganydamas karvutes, 
lenktyniauja su kaimynų pie
menimis po minkštąsias Lie
tuvos pievas, ar gaivališkai 
spardo futbolą.

Ir taip 1926 m. vasarą, drau
gų paskatintas, pirmą kartą da
lyvauja L. F. L. S-gos 5-čio 
šventėje, kur laimi I vietą šuo 
iyje į aukštį.

Paskatintas šio laimėjimo, uo 
liai seka ir stebi treniruotes iš 
kilesnių sportininkų — leng
vaatleti! ir pats treniruojasi.

1928 m. baigęs „Aušros" 
gimnaziją įstoja į Karo Mokyk 
lą ir tų metų rugsėjo mėn. Kau 
no lengv. atletikos pirmenybė 
se laimi 1500 m. bėgimo meis
terio titulą.
Stokojant sąlygų, o ypač trene 
rių, Br. Keturakiui nebuvo 
lengva prasimušti į iškiluosius 
bėgikus. Tačiau po ištisų me
tų metodingų treniruočių, ir 
asketiško sportininko gyveni
mo dieta, nugali viską ir atida
ro kelią j meisterius — repre
zentantus. Jis pasidaro nuola
tiniu vid. nuotolių meisteriu ir 
atstovauja Lietuvą visose taip 
valstybinėse lengv. atletikos 
rungtynėse ir Pabaltijo (SEL 
L) Studentų olimpiadose, gar
bingai gindamas Lietuvos spal 
vas.

Nebuvo jam svetimas ir sli
džių sportas. Jau 1934m. baigia 
karininkų fiz. lavinimo kursus, 
ir karininkų slidinėjimo kur
sus, kuriems vadovavo Švedi-

das“ ir visuose ano meto lei- x—31 
džiamuose sporto laikraščiuo
se, bei tremties spaudoje Vo
kietijoje ir JAV.

Neseniai Br. K. atšventė 42 
m. sukaktį, yra vedęs ir augina 
dukrą, tačiau pamėgtojo spor
to dar neketina mesti.

Didelis nuoširdumas ir no
ras padėti kitiems, kuklumas 
sportiniame darbe, aukojimasis 
jaunimui, stengiantis perduoti 
ką turi savyje geriausia — tai 
pagrindimai elementai, kuriais 
Br. K. apsišarvavęs žengė ir 
žengia musu sportinės istorijos 
keliu.

„N.

( PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
f LIETUVIS LAIKRODININKAS

i STINSON'S JEWELLERY
į 2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

s Taiso ir parduoda laikiodžius, žiedus ir visokias bran-
i genybes. Garantuotas davb as, prieinamos kainos.
i Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

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. KAMICHA1TIS. PATARIMAI VELTUI.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS
KAIP KITUR.

688 ALLARD Ave, Verdun.
Telefonas HE 5853.

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

Il » ' "X ■■ —I' J4 W A ■■ JI «

AMERIKOJE „NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” 
GALIMA GAUTI:

J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y.

J. Karvelis, 4434 S. Fairfield Ave., Chicago 32, Ill. 
L. Vismantas, „Neringa“, 1606, 25 th St., Detroit 16, 
Mich.
VI. Pauža, 9124 Quincy, Detroit 4, Mich.
Knygynas „Nemunas“, 3143, So Halsted St., Chicago, 
Mr. J. Kelėčius-SIGNS, 3352, So. Halsted St., Chicago, 
Mr. S. Tverijonas, 3301, So. Halsted St., News Stand, 
Chicago,
Mr. D. Krause, 3500, So. Halsted St., News Stand, 
Chicago.

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
s. m. 7 Nr. korespondentas ra
šo, jog Sault Ste Marie lietuvių 
kolonijoje „Tremčiai“ „net ir 
aukos renkamos“.

Šiuo pareiškiu, jog „Trem
tis“ niekam nėra davusi įgalio 
jimų rinkti aukas. Tai liečia ne 
tik Kanadą, bet ir kitas šalis. 
„Tremtis“ yra pažiūros, jog 
laikraštis privalo pats išsilai
kyti, o nebūti visuomenei naš
ta. Kai „Tremtis“ dėl suma-

VI. Bakūnas.

ANGLIJOS LIETUVIŲ 
SPORTAS.

(Mūsų bendradarbio 
Anglijoje)

Jau ilgokas laikas, kaip
L." sporto skyriaus skaitytojai 
begirdėjo iš Ąnglijos ir gal su 
sidarė nuomonę, kad Anglijos 
lietuviai sportininkai užbaigė 
savo taip aktyvų anksčiau spor 
tini gyvenimą, bet turiu prisi
pažinti, kad tai yra tik mano 
nusikaltimas nepainformuojant
skaitytojų. Sportinis gyveni- zėjimo lietuvių Vokietijoje ry
mas nors ir apmažėjęs jėgomis žosi persitvarkyti iš savaitinio 
dėl nuolatinės emigracijos į 
jūsų kraštą ir J. A. V., tebėra 
aktyvus kaip ir anksčiau. Kai 
Jūs skaitysite šias eilutes, Ha- 
lilax‘so krepšinio komanda 
„Vilnius", nugaiejęs kvartlina- 
lyje Anglijos lietuvių krepšinio 
meisterį Manchesterio „Kovą“, 
z.ais Didžiosios Britanijos krep 
šinio pirmenybių pusfinalyje 
su amerikiečių lakūnų k-da. Se 
kantį kartą patašysiu, Kaip 
jiems pasisekė.

Manchesterio „Kovas“ tebe
laiko Meisterio Taurę ir ruo
šiasi jos gynimui šių metų lietu 
vių krepšinio pirmenybėse. Ko- 
viečiai, taip pat šiuo metu yra 
Šiaurinės Anglijos Lietuvių - 
- Latvių kas šeši menesiai ren 
giamo turnyro nugalėtojai, fi
nale nugalėję „Vilnių". Tai 
pirmas kartas „Kovo“ istorijo
je, kad k-da laimėjo turnyrą. 
Koviečiai žymiai geriau suko- 
voja įvairiose pirmenybėse, bet 
turnyrai iki šiol jiems buvo 
tarsi „juoda katė”.

Vasario mėn. 2—3 ir 9—10 
dd. įvyko Anglijos lietuvių 
šachmatų pirmenybių finalas, 
kuriame dalyavvo 7 šachmati
ninkai iš įvairių Anglijos vietų. 
Keturi iš jų A klasės žaidėjai. 
Po stiprių kovų pirmąją vietą 
ir meisterio vardą antrus me
tus iš eilės išsikovojo p. Mon- 
čianskas. Antrą vietą gavo p. 
Bučys ir trečion vieton išėjo p. 
Vilutis. Laimėtojams Sąjos va
dovybe įteikė dovanėles. Pir 
menybių metu iškilo mintis su
daryti tarpmiestines pirmeny-

tepasirodydavo kartą į mėnesį, 
radosi nemaža Bičiulių, kurie 
pasisiūlė su parama, kad ji 
(„Tremtis") ir toliau būtų lei
džiama kas savaitę. Tačiau Bi 
čiulių siūlytos paramos atsisa- 
Kyta ir „Tremtis“ geriau ryžo 
si rečiau pasirodyti, negu užsi

FREMTIS“ AUKŲ NERENKA 

imti svetimų durų varstymu 
linkdama aukas.

„Nepriklausomos Lietuvos" 
7 Nr. (6 pusi.) koresponden
cijoj arba yra įsibrovęs netiks
lumas arba kas nors „Trem
ties“ sąskaiton bando sau pa
sirinkti pinigų. „Tremtis“ Ka
nadoje turi generalinę atstovy
bę (Mr. Aug. Kuolas, 143 Cla 
lemont St. St. Toronto, Ont.), 
kuri tepriima laikraščiui prenu 
meratą ir atstovauja „Trem
ties" leidyklos išleistų knygų 
(Putino-Mykolaičio „Altorių 
šešėly, Igno Šeiniaus „Kupre
lio", Vyt. Alanto „Pragaro Po 
švaisčių”, R. Spalio nevėlių 
„Didžiosios Atgailos”) pa- 
skliedimui kanadiškių lietuvių 
tarpe.

Simas. Miglinas.
„Tremties” redaktorius.

oes, Kuriuose įvairių lietuviš- 
ku kolonijų k-dos rungtyniau- 
damos tarpusavyje ne tik pade 
tų išlaikyti šachmatų lygį ir 
susitelktų sau malonumo, bet 
prisidėtų ir prie įvairių kolo
nijų glaudesnio suartėjimo.

Balandžio men. tikimasi pra 
vesti stalo teniso pirmenybes, 
vėliau seks krepšinio pirmeny
bės ir t. p.

Taigi, kaip matome, sporti
nis gyvenimas pas mus tebėra 
judrus, kaip ir anksčiau, nors 
ii yra ženklų, kad ateityje, gal 
ir nebebus įmanoma jį išlaiky
ti tokį pat, dėl mano anksčiau 
minėtos priežasties — emigra
cijos, bet kol bus nors keletas 
sporininkų Anglijoje, Sporto 
Sajos vadovybė yra nusistačiu 
si daryti visa, kas tik bus Įma
noma, kad išlaikius sportinį gy 
venimą.

Žinoma, jums kanadiečiams, 
tenka tik pasidžiaugti dėl tos 
emigracijos, nes atvažiavę mū
sų sportininkai sustiprins jūsų 
eiles.

Tad tiek šiuo kartu iš mūsų 
pasaulio.

V. Steponavičius.

PAGARBA KOVOTOJUI!

Atkelta iš 2 puslapio.
zas Ambraziejus yra žinomas, 
kaip karštas patriotas, didelis 
demokratas ir tiesus žmogus, 
tai ir naujiems ateiviams Dėdė 
Ambraziejus nėra svetimas: jis 
randa pas jį nuoširdų patarimą, 
bičiulišką paguodą, o kartais ir 
tėvišką pabarimą. Visi naujie 
ji ateiviai, kurie jį pažįsta, jį 
myli ir gerbia. Dėdė Ambra
ziejus yra lyg tas vienybės sim 
oolis, kuris jungia senuosius 
lietuvius su naujai atvykusiais.

Ambraziejų šeima yra pavyz 
dingą lietuvių šeima. Jų trys 
dukros; Birutė, Albina ir Ge
novaitė. yra gražiai išaugintos 
lietuviškoje dvasioje. Jos visos 
yra baigusios kolegijas. Visos 
ištekėjusi už Amerikos lietu
vių.

Tauriam kovotojui dėl lietu 
vybės linkime geros sveikatos, 
kad galėtų susilaukti Nepri
klausomos Lietuvos atstatymo 
ir galėtų aplankyti savo numy 
lėtą Suvalkiją ir visą atkurtą 
laisvą demokratinę Lietuvą.

B. N.

Mažoji ir Didžioji — viena 
Lietuva.

ATSIRANDA GLOBĖJŲ
Atsiliepdami į „NL“ paskelb 

tą atsišaukimą, Vokietijos prie 
glaudoje esančius mažlietuvms 
senelius pasižadėjo globoti:
1. Jul. Aniolauskas globos

Juodžiamienę Oną;
2. Jieva Andruškevičienė glo

bos šiušelį Augustą.
Džiugu konstatuoti, kad at

sirado mielaširdingi tautiečiai, 
kurie pasiryžo palengvinti 
vargstančių padėtį.

Dar liko aštuoni, kurie lau
kia savo globėjų.

M. L. B. D-jos Valdyba.
— Unescui globojant ir da

lyvaujant Paryžiaus mažųjų 
„europiečių" klubui, 210 km. 
nuo Paryžiaus, Saint-Colombe 
vietovėje, ateinančią vasarą bus 
atidarytas tarptaut. vaikų rnies 
tas. Tuo būdu norima paska
tinti tarptautinį bendradarbia
vimą be rasių ir tautybių skir
tumo, taip pat pasitarnauti tai 
kai ir savitarpio solidarumui. 
Mažųjų paryžiečių klube daly
vauja ir Paryžiaus liutuviukai, 
kurie kartais klubui pademons 
truoja ir mūsų taut, šokius.

PASIKEITIMAI TF 
ATSTOVYBĖJ

Vasario 4 d. pasitraukė iš 
TFA Kanadoj Hamiltono sky
riaus valdybos J. Sakalauskas. 
Jis buvo kruopštus, atsidavęs 
pasiimtom pareigom ir taktiš
kas visuose reikaluose. Nuo 
pat skyriaus įkūrimo ėjo vaL 
dybos sekretoriaus pareigas. J. 
Sakalauskui užtarnautai pri
klauso skyriaus valdybos ir vi
suomenės padėka už atliktą dar 
bą organizuojant lėšas Tautos 
Fondui. Į pasitraukusiojo vie
tą Hamiltono skyriaus vedėjas 
St. Bakšys pakvietė Vaitiekų 
Kazlauską.

PADĖKOS
Ponų Plioplių šeimai, gyv. 

157 Lappin Avė., Toronto, 
Ont.: Poniai V. Plioplienei už 
paaukotus moteriškus rūbus ir 
ponams V. ir A. Pliopliams už 
siuntinėjimą Canados ir U. S. 
A. lietuviškų laikraščių nuo
širdžiausiai dėkoju.

A. Šukys,
P.L.B. Stuttgart‘o Ap-kes 

Pirm-kas.

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- 
uva“, 7722 Georg str., Ville

Lasallle, Montreal, P. Q.

4
7582A, Rue Edouard, Vi’Je Lasalle TR. 7412. S

SUPERIOR REAL ESTATE Co
‘ Gerard Cool 4337 Verdun 
Ave., Verdun. YO 3323.

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

TR. 7849.

--------- M1 ' ""M1' --------- ^><--------------iigjgasĮfsr

PERKI ? PARDUODI ?
' REALTOR D. F. FELL tarpininkauja namus Hamil- $ 

I- tone perkant ir parduodant. U
Tel. 2-7513. 203, Lister Bld, James Str, (prieš miesto 
Rotušę) Jums patarnaus Jūsų tautietis

[ JONAS MATULIONIS
I tel.: 3.4252. 107, Cannon Str. East. Hamilton. .
Il, — H . ,W- ■ ,W —------------ *1)

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. P AU LATHS 
Import - Export

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

DANUTĖ STRAZDATTĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

S BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE

3 273 — 1 Ave., Ville Lasalle.
| Tel. TR 8351.

g Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.

/ DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

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

BELLAZZI- LAMY, INC
7679 George St.,

tf 
4»
■H

{ TR 5151 —-s- —, Ville Lasalle.
t {vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

J Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.
'*a*aa*i***<žC**S44tS*»iSaS«*aa*i**4:S€***>**S*a*»-’

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. JAUGĖ LIS

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

' Gražiausias mūsų Tėvynės prisiminimas, tai 
; i V. AUGUSTINO Lietuvos vaizdų knyga.
; TĖVYNĖ LIETUVA
J (Our Country Lithuania)
' Kaina $ 5,—, o odiniame įrišime $ 12,— 
' Užsakymus su pinigais siųsti tiesiog į leidyklą: 
J Povilas Ališauskas, 107-17 118 Str. Richmond Hill 19, 
; N. Y., U. S. A.

t* 
H*
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MO^T|REAL
MOTREALIEČIAMS YRA NUMATOMA STAIGMENA
Balandžio 26 dienai yra pa- gučius. Sekite apie tai prane-

samdyta didžiulė, puiki, apie 
1500 asmenų talpos salė mies
to centre suruošti paskutinį žie 
mos subuvimą - balių, po ku
rio jau seks piknikai - geguži
nės.

Tam baliui yra užprašyti da
bar Amerikoje važinėją ir pra
nešimus darą iš už geležinės už 
dangos prasiveržę žvejai —- p. 
Kublickas, p. Grišmanavičius 
ir p. Paulauskas. Vyksta susi
rašinėjimas, kad jie atvyktų į 
Kanadą ir čia padarytų prane
šimų. Be ko kita, jie užprašyti 
dalyvauti tame subuvime ir pa 
daryti pranešimą. Tuo reikalu 
rūpinasi Kanados Lietuvių 
Centro Taryba.

Smulkiau apie visa tai „NL“ 
skaitytojai bus infirmuojarni 
sekančiuose „NL“ numeriuose.

PIKNIKAMS VIETA JAU 
GAUTA

Pas tą patį ūkininką, pas ku 
rį ir pernai buvo Montrealio lie 
tuvių piknikai ir tame pačiame 
vaismedžių sode ir šios vasa
ros piknikams pasamdyta vie
ta. Piknikų-gegužinių vieta, 
kaip žinoma, yra galimai gera 
ir graži. Plačiose Montrealio 
apylinkėse, kurios buvo atsidė 
jus apjieškotos, niekur geres
nės ir patogesnės vietos pikni
kams nepasisekė rasti. Geres
nių vietų tiktai toli už miesto 
ribų galima būtų gauti, bet su 
sidaro dideli sunkumai ir ne
patogumai dėl susisiekimo. O 
čia ir susisiekimas yra visai ge 
ras, nes autobusai priveža prie 
pat to sodo, kuriame vyksta 
šventadieniniai subuvimai.

MARGUČIŲ VAKARIENĖ
Šv. Elzbietos draugija atve

lykio šeštadienį, balandžio 19 
d., 7 vai. vakaro Šv. Kazimiero 
parapijos salėje ruošia margu
čių vakarienę, kuri žada būti la 
bai graži. Bus šilta vakarienė 
ir dovanos už geriausius mar-

REIKALIGAS jaukus ramioje, 
pageidautina inteligentų šeimo
je, kambarys, prie strytkario, 
einančio į Place d‘Arme. Tele 
fonas UN 6-2010. Skambinti 
darbo dienomis po 6 vai. vaka 
ro, o šeštadienį ir sekmadienį 

visą dieną.

MERGUŽĖLE, jei esi viena ir 
galvoji kurti šeimą, rašyk. Esu 
34 metų, ūgis 165, angliškai 
5,5, blondinas, mėlynų akių, 
svoris 135 svarai. „Nepriklau- 

sopaa Lietuva“ Viktoras.
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.

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

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

Neaukštos kainos.
J 288—6th Ave. Ville La Salle. j
\ Aid. Bobėnaitė-Puniškienė.
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i Dr. Roman Pniewski
! I
I Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir h 

klinikose Europoje ir Amerikoje. f

» VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ A 
LIGŲ SPECIALISTAS. §

M
g 3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 7623 «s . aM Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. g

I
l
I
1

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

V /
Jonas Zninidzinas '

Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: j
3420 Drummond, Montreal, P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580 ••

g PARDUODAMA PUIKI IR DIDELĖ FARMA SU DI | 
DELIAIS NAMAIS. Tik 45 mylios nuo Montrealio, |

įį Joliette, Que. Įmokėti $ 8.500, likutis išmokėjimui. ® 
į Teirautis telef.: EL 5674 (Montreal).
B . ’I

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS
KAZIO BORUTOS KNYGA BALTARAGIO MALŪNAS
Baltaragio Malūnas — knyga, kurią 1945 m. rudenį bolše

vikai per apsirikimą išleido Lietuvoje, bet tuojau surin
ko iš visų knygynų ir sunaikino.

Baltaragio Malūnas — knyga, kuri primena mums Lietu
vą visame jos puikume, kurios puslapiai tebedvelkia 
Lietuvos vėju ir arimų kvapu, kurioj vaizduojamo kai
miečio vargai ir rūpesčiai toki mažučiai ir mieli, paly
ginus juos su šiurpia šiandienybe.

Baltaragio Malūnas — knyga, kokių maža mūsų pokarinė
je literatūroje, kuri mums parodo mūsų kraštą ir ly
jant, ir saulei šviečiant ir vėjams ūžaujant, o autorių 
pačiame talento subrendime.

i Baltaragio Malūną išleido K/iygų Leidykla Terra. 256 psl., 
kaina $ 2,50. Reikalaukite: Terra, 946W. 31 PL, Chic. 8, Iii.

Šimus „Nepriklausomoje Lietu
voje“.

KLB—LOKO 
SUSIRINKIMAS 

šaukiamas šį penktadienį, kovo 
28 d., 20 vai. punktualiai.

RŪPESTINGAS 
PIRMININKAS

P. P. Januška skambino iš 
Windsor© teiraudamasis apie 
Windsoro kandidatų sąrašą. 
Deja, jis nebuvo pasiekęs „N. 
L.“ red. ir nebuvo paskelbtas, 
bet dabar jau ir Windsoro kan 
didatai paskelbti bendruose są
rašuose.

MIRĖ DU LIETUVIAI
Praėjusios savaitės gale mi

rė kun. Vilkaičio sesers vyras 
Žukauskas, o šią savaitę p. 
Ivaškevičienės brolis Grabaus
kas, kurį prieš kiek laiko buvo 
ištikęs paralyžius.
PAKORĖ VIENOJE KILPO

JE BROLIUS
Spalio mėnesį du broliai Ger 

vais — Gaston 32 ir Marcei 26 
metų — nužudė taksi šoferį. 
Teismas už tai juos nuteisė 
mirtį kartuvėse. Kovo 14 d. 
Bordeaux kalėjime jie pakarti 
vienoje kilpoje suglaudus juos 
nugaromis. Jie abu yra kilę iš 
Three Rivers miesto.

TRIJŲ BANKŲ PLĖŠIKŲ 
Boyd, Suchon ir Jackson pade 
tis pasunkėjo, nes vienas de
tektyvas, kurį jie gaudomi To 
lonte sužeidė, mirė. O Kana
doje veikia principas: už mirtį 
baudžiama mirtimi.
KAS ŽINO KOKIŲ DARBŲ, 
maloniai prašomi pranešti „N. 
L.“ redakcijai, nes joje dažnai 
ir daugelis žmonių teiraujasi 
darbų, kurių dar ir dabar ne
daug atsiranda, o bedarbių yra 
gana daug.

REIKALAUJA PADIDINTI 
ATLYGINIMUS Už 

DARBĄ
Šiuo laiku streikuoja protes 

tantiškų mokyklų mokytojai, 
nes nepatenkinamas jų reika
lavimas padidinti algas, kurios 
esančios nepakankamos.

Geležinkeliečiai, sudarydami 
naują darbo sutartį, iškėlė rei
kalavimus. Reikalavimo pasek 
mės dar nežinomos.

SVARBUS SLA 123 KUO
POS SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį, kovo 30 die
ną, 2 vai. 30 min. po pietų p. 
Girinio užkandinėje, 749 Atwa 
ter Ave (tel. WE 0619), įvyks 
ta labai svarbus visuotinis kuo 
pos narių susirinkimas, kuria
me būtinai reikia padaryti SLA 
centro organų rinkimai. Šie 
rinkimai, pagal konstituciją,yra 
vykdomi visuotiniame susirin
kime. Todėl visų narių daly
vavimas yra būtinas. Prašome 
rinktis punktualiai, nes tiktai 
tokia sąlyga galima bus susi
rinkimas tvarkingai ir greit pra 
vesti ir greit baigti.

POSVeTIflRU

•iRom
o

PABALTIJO NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 
MINĖJIMAS TORONTO UNIVERSITETE.

Vasario mėn. 29 d. 1 v. p. p. Kaip matome, lietuvių skai-
VEDA SKTN. IN 

MONTREALIO SKAUČIŲ 
TUNTO — SUSIARTINIM 
MO SU TĖVAIS ŠVENTĖ 

įvyko A. V. parapijos salėje ko 
vo 16 d. sekmadienio pavakary. 
Šventėje dalyvavo ir skautų 
tuntas, dvasios vadovai, prof. 
Paplauskas, keletas buvusių 
Lietuvos karininkų bei pirmų
jų skautų kūrėjų ir nemažas 
Skaičius tėvų, svečių-rėmėjų.

Šioje šventėje mūsų skautai 
susilaukė ir gražaus prieauglio: 
paukštytės ir skautės davė įžo
dį. Džiugu, kad buvo susilauk 
ta ir skautininkių prieauglio. 
Angelika Sungailienė buvo pa
kelta į paskautininkes, tik ap
gailestautina, kad naujoji pa- 
skautininkė mus apleidžia — 
išvyksta pas savo vyrą į kitą 
provinciją.

Tėvų vardu skautus sveiki
no vienas iš pirmųjų lietuvių 
skautų kūrėjų (Vilniuje 1918) 
p. Gražys, gražiai nušviesda
mas skautų praeitį ir linkėda
mas mūsų skautėms sėkmės 
ateityje. Kun. tėvas Peckys 
šiltai sveikino ir skautų tun- 
tininkas paskt. Naginionis bei 
sktn. Bulota.

Po oficialiosios dalies skau- 
tukės vaišinosi ir svečius pavai 
šino arbata ir visokiausiais py 
ragaičiais bei vaisiais pridai- 
nuodamos kuo švelniausių:

— Gražių dainelių daug dai 
nuota. . . —

Višaėms daug prisidėjo ir 
puikiai šeimininkavo Jūrų skau 
tės, visur įnešdamos darnaus 
švelnumo.

Viskas buvo nejuntamai di
riguojama mūsų nenuilstamos 
skautn. Lukoševičienės. Bra
vo ir sėkmės ateityje. J. B.

Gilaus skausmo valandoje
A. A. KAZIMIERUI GRABAUSKUI 

mirus, gerbiamų Ivaškevičių šeimai reiškiame gi
liausią užuojautą

J. ir K. N e v a r d a u s k a i.

KOMANDIRUOJA STATY 
TI JĖGAINĖS

Inžinierius Vilčinskas, gerai 
užsirekomendavęs darbuose, da 
bar komandiruojamas į Brauns 
wicka statyti elektros jėgainės.

STEIGIAMASIS STIPENDI 
JŲ IR PAŠALPŲ FONDO 

KOMITETO
narių susirinkimas — posėdis 
įvyks kovo mėn. 29 d„ šešta
dienį, 6,30 vai. vakare. Posė
džio vieta: 3703 De Bullion St., 
ketvirtame aukšte (prie pat 
Pine Avė., tarp St. Lawrence 
ir St. Denis gatvių).

L. Akademinio Samb. V-ba.
ATVYKO IŠ ANGLIJOS ŽY 

Ml LIETUVAITĖ.
Koivo 22 dieną iš Anglijos, 

Škotijos, lėktuvu Montrealui 
atskrido Anglijos lietuvių vi
suomenės veikėja Marija Bal- 
kauskaitė, gimusi ir augusi 
Anglijoje. Ji apsistojo pas savo 
sesutę montrealietę p.Barbour, 
kienę.

Prieš išvykdama iš Anglijos 
p. Balkauskaitė turėjo nelaimę 
— susižeidė koją ir dabar dar 
negali laisvai vaikščioti.

.J. BULOTA.
SKAUTŲ ŠVENTĖ 

TORONTE.
Lietuvos skautų Globėjo Šv. 

Kazimiero šventę Toronto skau 
tai-ės kaip kas metai ir šiemet 
minėjo kovo 9 d.

Popiežiui, Šv. Kazimierą pa 
skyrus Lietuvos jaunimo glo
bėju, šiais metais buvo mini
mas drauge su jaun. ateitinin
kais ir sporto klubu „Vytis“.

9,30 vai. buvo jaunimo pa
maldos. Po pietų 3 vai. įvyko 
trumpa iškilminga skaučių, 
skautų tuntų sueiga. Šventės 
proga 6 (vilkiukai kand. davė 
vilkiuko įžodį. Kaklaraiščius 
naujiems vilkiukams užrišo ir 
trumpu žodžiu pasveikino Ka
nados rajono vadas vyr. sktn. 
VI. Šarūnas.

Po iškilmingos tunto suei
gos vyko minėjimas skirtas vi
suomenei. Paskaitą „Šv. Kazi
mieras ir Lietuva“ skaitė mok. 
S. Treigys, apibūdindamas 
šventojo gyvenimą ir jo reikš
mę Lietuvai.

Meninėje dalyje jaunieji atei 
tininkai pavaizdavo gyv. pa
veikslu „Pavergta. Lietuva“. 
Jaun. skaučių Liet, radijo pro
gramos choras vedamas psktn. 
D. Zubrickaitės sudainavo ke
letą dainelių. Skautė B. Gri- 
gaitytė padeklamavo eileraštį 
apie šv. Kazimierą. Jaun. 
skautė D. Gotceitaitė padai
navo solo „Lietuva brangi“, 
jūros skautų tautinių šokių 
grupė sušoko „Šustą“ ir „Kal
velį“.

Minėjimui konferavo psktn. 
J. Gaižutis.

Prie įėjimo surinktos aukos 
skiriamos Diepholzo lietuvių 
g-jai. J. Darvis.

P. A. SONGAILIENĖS 
IŠLEISTUVĖS

Kovo 22 d. vakarą AV para
pijos salėje gražus būrys kvies
tų asmenų tūrėjo atsisveikini
mą su darbščia montrealiete — 
LOKų, skautų ir kitų organi
zacijų dalyvia ir bendradarbe, 
Subuvimui sumaniai vadovavo 
Dr. Daukša. Išvykstančiai į 
Saskatchevano provinciją pas 
vyrą, kuris ten gavęs ligoninės 
vedėjo pareigas, p. Sungailie- 
nei pareikšta daug gražių linkė 
jimų ir įteikti kukli dovanėlė. 
Subuvimą paįvairino p. Judzen 
tavičiūtės ir p. Stravinskaitės 
muzikavimas. 

ATVYKO LIETUVIŲ Iš 
VOKIETIJOS

Kovo 1 d. iš Vokietijos lai
vu atplaukė naujas lietuvių 
transportas. Dalis naujai at
vykusiųjų apsistojo Montrealy, 
kita dalis išvyko į kitas Kana
dos vietas -

Naujai atvykusiųjų tarpe yra 
dvi didelės šeimos: pp. Stan
kevičių iš 6 asmenų, kurie ap
sistojo Ville Lasalle, pas pp. 
Šulmistrus ir pp. Šmitų.

P. Stankevičius su p. Šulmist 
ru lankėsi „NL“ redakcijoje .

YRA SERGANČIŲJŲ
Didelėje Montrealio lietuvių 

kolonijoje vis yra susirgimų ir 
mirimų, kurie sudaro perma
nentinį reiškinį. Dabar dar te
beserga p. Bakanavičienė, nors 
paskutiniu laiku jau pradėjo 
vaikščioti ir net iš namų išeiti. 
Serga dar p. Draskinis, bet gy
dosi namie. Buvo ligoninėje p. 
Jonelienė, bet dabar jau sugrį 
žūsi į namus. P. Kęsgailą jau 
vaikščioja, bet po pusmečio tu
rėsiąs dar vieną kojos krauja
gyslių operaciją. Dar negalin
ti gerai vaikščioti ir naujai at 
vykusi iš Škotijos p. Balkaus
kaitė, nes dar nevisai pasveiku 
si sužeista jos koja. Visiems 
linkime greičiau pasveikti ir su 
tvirtėti.

SUGRĮŽO IŠ MIŠKŲ
Pasibaigus miškų kirtimo se 

zenui, iš miškų sugrįžo p. Že
maitaitis ir p. Lileikis. Jie dir
bo miškuose ties Regan. Jie dar 
bu ir jo vaisiais miškuose pa- 
tenkinti. P. Petras Lileikis, at 
silankęs „NL“ redakcijoje, pa
sakojo, kad atvykęs iš Angli
jos, jis kurį laiką buvo be dar
bo ir vis abejojo vykti, ar ne
vykti į miškų darbus. Paga
liau, negaudamas darbo, pasi
ryžo. Bet darbu maistu ir gy
venimo sąlygomis miškuose 
yra patenkintas ir sekantį se
zoną pasiryžęs ten taip pat 
vykti. Nors ir turėjo apie mė

įvyko Pabaltijo valstybių ne
priklausomybių paskelbimo mi 
riejimas Toronto Universiteto 
naująjame mechanikos pastate. 
Jis buvo suorganizuotas visų 
trijų tautybių studentų.

Dėl suprantamos laiko sto
jos minėjimas tetruko apie 45 
min. Ponas Jaan Olvet, estų 
Toronto laikraščio redakcijos 
patarėjas, ilgalamis archivaras 
Estijoje ir autorius kelių kny
gų apie Pabaltijo kraštus, pa- 
uarė trumpą pranešimą apie so 
vietų okupaciją.

Susirinkime gausiai dalyvavo 
estai, latviai ir lietuviai studen 
tai ir keletas kanadiečių.

Kadangi manoma, kad tokie 
susirinkimai gali būti labai ver 
tingi propagandos prasme, ruo 
siamasi ir sekančiais metais tai 
pakartoti, gal su dar geresniu 
išreklamavimu prieš susirinki
mą, kad pritraukus daugiau ka 
nadiečių studentų. E. Č.

LIETUVIAI TORONTO 
UNIVERSITETE.

Šiuo metu Toronto aukšto
siose mokyklose mūsų žiniomis 
yra bent 27 lietuviai studentai 
ir doktorantai. Technikos fa
kultete — 11 (pirmuose me
tuose — 3, antruose — 3), hu 
manitariniame fak. — 3, archi
tektūroje — 3 (pirmuose me
tuose — 2 ir trečiuose metuose 
— 1) ir po vieną ar po du jne- 
dicinos fak., grynųjų mokslų 
fak., farmacijos fak. ir odonto
logijos fak. Baigiamuosius eg
zaminus šiemet laikys bent ke
turi lietuviai.

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

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

DĖMESIO!
Norintiems pirkti arba parduoti namus, krautuves, res- 
tauranus ir tt., mielai tarpininkauju. Nemokamai sutei
kiu įvairias informacijas, paiūpinu tinkamomis sąlygo

mis paskolas.
Mes turime namų pardavimui įvairiomis kainomis ir 
daugiausiai lietuvių mėgstamuose rajonuose bei g-vėse.

Jūsų patarnavimui
JUOZAS KAŠKELIS

Telf.: WA 2646; WA 2647; WA 2648
R. TESLIA REAL ESTATE & INSURANCE BROKER
575 Queen Str. W. (prie Bathurst str. antras aukštas) 

TORONTO.

čius šiame universitete vis di
dėja. Bendrai, buvusių DP 
procentas yra nepaprastai di
delis. Universitetas šiuo atž
vilgiu labai svetingas ir su di
desne lietuvių visuomenės pa
rama sekančiais metais ten ga
lerne matyti keliasdešimts lie
tuvių studentų, savo tautiečių, 
daugiau. E. Č.

PERSIKĖLĖ ORKESTRO 
VADOVAS STJOKUBAITIS

Daug pasidarbavęs Hamilto 
ne orkestro steigime, neseniai 
atšventęs metines sukaktuves, 
jo vadovas p. Stasys Jokūbai
tis persikėlė Torontan, kur or
ganizuoja orkestrą.

Vis tik reikia laikyti dideliu 
Hamiltonui nuostoli p. St. Jo
kūbaičio pasitraukimą, bet ne
galima nepalinkėti jam naujoje 
vietoje ir vėl sėkmingai sukur
ti kitą. Juk Toronto lietuvių 
kolonija yra žymiai skaitlinges- 
nė. A. P.
DR. M. ANYSO PASKAITA.

Lietuvių Teisininkų d-jos už 
sieny Toronto skyrius balan
džio mėn. 5 d., šeštadienį, 4 v. 
pp. punktualiai Ukrainiečių sa
lėje, 404 Bathurst St., rengia 
paskaitą: — VLIKo ir Diplo
matijos santykių nagrinėjimas 
teisiniu požiūriu.

Paskaitą skaitys buv. Klai
pėdos krašto gubernatūros pa- 
tarėjęs Dr. jur. M. Anysas.

Po paskaitos bus Teisininkų 
d-jos Toronto skyriaus narių 
susirinkimas.

LTDU Toronto sk. Valdyba.

nesį laiko sirgti, bet vis dėlto 
galėjęs gražiai padirbėti ir svei 
katą grąžinti.

IŠKILMINGOS 
ĮKURTUVĖS

Du p. Belevičiaus žentai — 
inž. Daniliauskas ir inž. Vil
činskas, 7500 St. Michele nusi
pirko namus, kuriuose praėju
sią savaitę iškilmingai ir ofi
cialiai įsikūrė.

Pranešimai
OTTAWA, Ont.
BENDRUOMENĖS NARIŲ 

KATALIKŲ DĖMESIUI.
Balandžio 5—6 d. (šeštadie

ni ir Verbų sekmadienį) 145 
Murray str. bažnytėlėje įvyks
ta priešvelykinio susikaupimo 
pamaldos — rekolekcijos šia 
tvarka:

1) šeštadienį, balandžio 5 
dieną, 7 vai. 30 mm. vakaro 
bus pamokslas ir po to, klauso
ma išpažinčių,

2) Sekmadienį, balandžio 6
dieną išpažinčių bus klausoma 
nuo 8 vai. 45 mm. ryto. Šv. 
Mišios bus 9 vai. 30 min.; lai
ke jų pamokslas ir bendra Šv. 
Komunija. >

Pastaba: esant kokiam nors 
pakeitimui dėl sekmadienio pa 
maldų, bus painformuota

Rekolekcijas maloniai sutiko 
pravesti iš Montrealio Aušros 
Vartų lietuviškos parapijos kle 
bonas kun. J. Kubilius, S. J.
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