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Svarbi konferencija Newyorke
Jeigu pasiseks susitarti. . . Lietuvos atstatymo klausimai 
Seniai jau buvau Jums ra- *r «. Lyg ir konferencijos tę 

šes Dabar vėi gavu gera pro- sudaiė PG pirm. p. Sidzi- 
4‘nes New Yoxke buvo susi- *<ausko suruoštasis priėmimas, 
“inkę ALT , ir patariamosios ariame dalyvavo dar ir dau- 
zrūpės konferencija su tūlais šiau asmenų.
dar priedais. K-cija svarstė vi DeJa- ko1 kas v T sudarymas 
aus lietuviškuosius klausimus: SUI*kiai eina. Bačkio kandida- 
Konsolidacijos, bendrosios kon- luia* 1 u^s- tarnybą atpuolus, 
ferencijos, informacijos ir ki- tškilo prof. Zaikausko kanuida 
lūs klausmus. tura- Bet -vra 11 daugiau pre

tendentų, kaip Turauskas, dr. 
Visų gražiai pasisakyta apie Karvelis ir kt.

konsolidaciją, kuri ypač svarbi Sunkumų yra su VLIKo re- 
ryšium su Lietuvos ir lietuvių lormomis. Dabar iškyla min- 
tautos reikalais, kaip sienų klau tis VLIKą deiliuoti, pasilie- 
simas, santykiai su kaimynais, kant tiktai grynai partinę su-

STALINAS NORI PAShViATYTl
SU TkUMAUU

SAVAITINĖ PASAULINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA
Priešvelykinę savaitę tebevy Vokietijoje. Maskva neįsilei- 

ko palyginti smulki tarptauti- džia komisijų, kurių viena ty
nė trintis ir nauji bandymai pra linėja Katyno Įvykius, kita ne
siveržti su propaganda. Taip, ri ištirti balsavimo galimybes,
MASKVOJE VYKSTANČIO

JE EKONOMINĖJE 
KONFERENCIJOJE,

Kurią sovietai paruošė besi
stengdami pakelti nusmuku
sius savo popierius, Rusija sten 
giasi atsigauti. Konferencijai 
pritaikytas ,,kainų nužemini
mas“, kuriam pademonstruo
ti pritaikyta konferencijos su
sirinkimo diena. Esą tą dieną 
konferencijos dalyviams de
monstruotas krautuvių apguli 
mas. Žinoma, vakariečiams, 
kurie prekėmis pertekę, tai 
buvo savotiškas spektaklis. 
Kai ,pav., Kanadoje skelbiami 
išpardavimai ir kainos numuša 
mos ligi ketvirtadalio, niekas 
krautuvių dėl to neapgula, nes 
tai yra normalus reiškinys. Tik 
tai nuskurusios Rusijos gyven 
tojams ir kelios kapeikos vaidi 
na dideli vaidemnį, ypač, kad 
žmonės tuojau šoka pirkti, nes 
žino, kad po kiek laiko ir to 
nebus.

KONFERENCIJAI STALI
NAS PRITAIKĖ 
INTERVIEW.

Kuriam klausimus patiekė JAV 
spauda. Stalinas pakartojo se
nus savo tvirtinimus: 1. 3 ka
ras negresia, 2. Didžiųjų Trijų 
susitikimo jis nori, 4. Jis ir 
už Vokietijos sujungimą, ir 5. 
Komunizmas su kapitalizmu 
sugyventi galį, jeigu būtų noro 
sugyventi ir bendradarbiauti.

Deja, kaip pastebi JAV spau 
da, Rusija nei sugyventi, nei 
bendradarbiauti nenori, todėl 
ir vyksta šaltasis karas.

Maskva neleidžia Korėjos 
komunistams taikytis, Maskva 
nesutinka iš Austrijos išvesti 
savo kraiuomenes, Maskva ne
sutinka leisti laisvų rinkimų

Lietuviški velyk 

trečia tina koncentracijos sto
vyklas ir vergti darbą ir tt.
KORĖJOS TAIKOS DERY

BOS NESISTUMIA 
PIRMYN.

Jos greičiausia turės nutrūk
ti, nes nesusitariama dėl belais 
vių. Pietiečiai jau apklausinė- 
jo nelaisvėn patekusius šiau
riečius, kas jų nori grįžti į ko
munistinį rojų, ir daugumas at 
sisako. O komunistai reikalau 
ja, kad visi prievarta būtų grą 
žinti.

Yra visai netūralu, kad to
dėl Korėjoje vyksta kovos. Ko 
munistai vis bando pulti, eina į 
atakas, bet JTO jėgos juos at
muša, todėl fronto linija beveik 
nekinta. Tiktai ore smarkiau 
susikauna lėktuvai.
AMERIKA PERDĖM UŽSI

ĖMUSI PREZIDENTO 
RINKIMAIS.

Didelė reklama daroma už 
Eisenhoverį. Trumanui atsisa
kius, demokratai orientuojasi 
į Illinois gubeinatorių Steven- 
soną, bet kandidatūra jo dar 
nėra galutinai tikra.

Kitose pasaulio vietose ne- 
vienokiu būdu neramu. Iiane, 
Egipte, Tunise, Pietinėje Afri 
Koje, Sudane reiškiasi vietinių 
gyventojų tūlas judėjimas ir, 
Sudanas gauna naują konstitu 
liją, o Tunisas naujas laisves, 
zijoje Maskvos lanka tebekurs

AZIJOJE KOMUNISTŲ 
KELIAMI KARAI

tebesiplečia. Nesibaigia ko
munistų sukeltas karas ne tik
tai Korėjoje, bet ir Indokinijo
je. Paskutiniu metu jis plečia 
mas ir Burmoje. Komunistai 
jau taikstosi į Burmos sostinę. 
Taip Maskva vykdo Stalino

iniai margučiai.

dėti, bet ir čia yra kliuvinių. 
M LT klausimas taip pat pa
kibęs ore. O VLIKo reforma 
būtina.

Bendra konferencija nusista 
tomą šaukti Amerikoje, pave
dant tai ALTui. Jai numatoma 
ilu’ele dienotvarkė.

Prol. J. Kaminsko išvykimas 
numatomas bal. 23 d., bet. . 
jeigu jam pasiseks sudaryti V. 
V. ir bendrai, deja, dar daug 
y ra tų bet. Tiktai, atrodo, kaip 
visi pasisakė apie konsolidaci
ją, jeigu ji Įvyktų, tikrai būtų 
ūaug la’mėta.

SUSIKŪRĖ LIBERALŲ 
GRUPĖ

Trumpai priduisiu, kad New 
Yorke susidarė egzilii liberalų 
grupė, kurios valdybon išrink
ti : prof. Kanauka, dr. Petkevi 
ėius, p. Tolišius (pirm., dr. Ne 
mickas, p. Mackevičius (sek.), 
Rastenis.

Ir linksmų švenčių!. .
Jūsų kor.

„norą gražuoju sugyventi“. . : 
Be to, ir Filipinuose ir Indone 
zijoje Maskvos sanka tebekurs 
to komunistinius sąmokslus ir 
sukilimus.

SAVOTIŠKA SENSACIJA 
NUSKAMBĖJO

laktas, kad Stalinas kalbėjosi 
su Indijos ambasadorium Sar- 
vapalli Radhakrishnan, kuris 
turėjo grįžti į Indiją ministe- 
no pirmininko pavad. parei
goms. Stalinas ir jį, kaip Ame 
rikos žurnalistus, įtikinėjo, kad 
tarp Maskvos ir Vakarų vals
tybių nesą tokių klausimų, ku
rių negalima būtų išspręsti prie 
apvalaus stalo Deja, jau 6 me 
tai praėjo po karo, o Maskva 
nesutinka jokių klausimų iš
spręsti prie apvalaus stalo ir 
todėl Stalino pareiškimai yra 
gryna melaginga propaganda.

Dar verta pažymėti, kad

OKUPACINIU KOMISARŲ 
DERYBOS SU 
ADENAUERIU

dėl taikos sutarties su V. Vo
kietija. Kadangi iš visko ma
tyti, kad su Rusija drauge su
daryti Vokietijos taikos sutar
ties nebus galima, tai vakarie
čiai vieni bando derėtis dėl su 
tarties sudarymo ir taikos 
su V. Vokietija.

KARAČI ĮVYKS MAGOME- 
TONIŠKŲJŲ VALSTYBIŲ

KONFERENCIJA,
Kuri svarstys magometoniškų- 
jlį valstybių reikalus. Kol kas 
apie platesnę jos programą nie 
ko nepranešama.
LIETUVIŠKAME FRONTE 
ko! kas nieko dar nauja. Prof. 
J. Kaminskas vedąs derybas 
Vykdomajai Tarybai sudaryti.

Iš Tremties ateina žinių, kad 
KD grupė bandanti vieton to, 
Kad įsileistų į Vliką Mažosios 
Lietuvos rezistentus, norinti iš 
Vliko eliminuoti vieną savo 
grupę. Motyvuojama: Lietu
vių Frontas, kaip neegzistuo
janti „organizacija“ esą ne
sunku būtų ir pašalinti, arba ki 
ta neegzistuojanti „Vienybės 
Sąjūdis“, kurių niekur nebuvo 
— nei nepriklausomoje Lietu
voje, nei okupacijų metu. Dėl 
to einančios derybos. Vis dėl 
to tūlą susidomėjimą sukėlė 
taktas, kad KD grupė geriau su 
tinkanti atsisakyti vieno „sa
viškio“, negu įsileisti abejotiną 
mažlietuvį. . .

Palyginti įdomų faktą suda
ro

— Atominiams tyrinėji
mams Amerika jau išleido 6 
bilionus dolerių.

kuriai vasario 11d. suėjo 7 me 
įai, 56 amerikiečių senatoriai 
įteikė senatui JAV konstituci 
jos pakeitimo projektą, kuriuo 
būtų uždrausta JAV perleisti 
dalį savo suveieninių teisių 
nors ir tarptautiniai otganizaci 
jai. Neabejojama, kad toks pa 
keitimas butų smarkiai suvar
žęs derybų laisvę net ir Roose 
veltui, nes tada tarpt, sutartys 
neturėtų pirmumo prieš vidaus 
Įstatymus. Jau dažniau ir bu
tai ima skelbti, kad jokia taika 
su bolševikais nebus įmanoma, 
jei jie nepasitrauks į Curzono 
liniją.

Jaltą puola ne tik lietuvių, 
Kitų baltų, ukrainiečių etc. spau 
da, bet ypač ištremtieji vokie
čiai, kurie dėl to visą bėdą 
stengiasi suversti Rooseveltui, 
Stalinui ir Chunhilliui. Tik 
Jalta, Potsdamas ir kitos tos rū 
sies sutartys, jų spaudos tvirti 
nimu, suteikusios Sovietams 
laisvas rankas daryti Rytuose 
eksperimentus.

— Po karo Amerika sutei
kė 39 bilionus dolerių ekono
minės ir karinės paramos ki
tiems kraštams.

— Amerika turi arti 16 mi- 
lionų teleaparatų ir apie 200 
lelestočių, kurie teikia televizi
jos transliaiijas.

— Vilniuje Šilo gatvėj baig 
ti statyti du gyvenamieji na
mai, skirti specialiai spartuo
liams. Juose apgyvendinti ak 
menskaldžiai spartuoliai Du- 
oovskiai, krosnių meisteris Sen 
cicki, tinkuotojas Strelcovas ir 
panašūs kiti „lietuviai“. Vil
niaus statybos trestas stato dar 
keturis panašius namus spar
tuoliams, kuriuose faktiškai jų 
vardu bus apgyvendinti komu 
nistai agitatoriai, norį iš dar
bininkų i,spausti paskutinį 
prakaitą.

— Nutarta pertvarkyti Drus 
kininkų kurortą. Planą patvir 
tino prie Minist. Tąrybos vei
kianti archtektūros įstaiga. Jo 
autorius — arch. Revzin. Tuo 
planu miesto centras su admi- 
nistrac. namais numatytas 
prie Drusko.nių ežero, parkas 
prie Nemuno įlankos — sujung 
ti su naujuoju centru, o pieti
nėj miesto daiy — padaryti 
naują parką, įrengti stadijoną 
ir sporto aikšteles. Taip pat 
numatyta pastatyti vasaros te
atrą, viešbutį, pionierių namus 
ir kt.

TELESFORAS VALIUS. VELYKINIAI VARPAI.

ka]?a?™5I^a??aASI VILNIAUS RADIJA KLAUSAMKAR I OI Ų JALTA, »■
vos ir Abeliauskas iš Akmenės. 
Dahjviams neklystamą kelią 
nurodė instituto komsomolo 
sekr. Baltrušaitis.

Taip dirbti nevisi moka.
Kražių MTS mechanizato- 

lius kom. Urbonas pagal planą 
suars 15.000 ha žemės pasė
liams. „Priekalo“ fabr. Kau
ne kalvis Čilitka pripažintas ge 
liausiu respublikoj. Vilkijos 
laj. „Trimito“ kolch. laiškinin- 
Kas Leončikas kovo mėn. iš
platino per 100 egz. laikraščių. 
Elfos fabr. Vilniuj nepaveja
mai dirba Mičigin, Zosčenko, 
Sozonova. Šutoj įvykusiame 
seminare mokyt. Kretavičius 
nurodė konkrečias priemones 
sieninei spaudai pakelti.

Į Daugpilio geležinkelietės 
Klaudijos Baranovskaja ga
mybini ir finansini planą įsijrm 
gė šie Vilniaus ruožo geležin- 
Keliečiai: Judin, Bulgarov, Ka
zakevičius, Karunin, Leščinov, 
Sutikov, Jakštas, Stelmokas, Ki 
sielius, Zujus, Briedaitis, Vaz 
niak, Nelubov, Giušov; kiti pla 
na „analizuoja“. Dubenkov Pa 
bradėj tarėsi su vyk. kom. 
pirm, pavaduotoju Juzefu Ma- 
zurkievič. Vilniaus fabrikuo
se veikiančiam šnipų tinkslui 
nuo sausio 5 d. vadovauja en 
kavedistas Kupčiūnas.

Išrado priešatominį giaklą.
— Girdėjai, — klausia vil

nietis, pažįstamą sutikęs, — ru 
sai pagamino priešatominę 
oombą!

— Na, na?
— įsivaizduok, — sako pir

masis, — amerikiečiai sunaiki
no atominėm bombom visą Vii 
nių. Netrukus atskrenda rusų 
lėktuvai ir numeta vieną — 
antrą — trečią — ketvirtą ir — 
penktą bombą. Ir, ką sakysi, 
:s griuvėsių atsikelia visas 
miestas, Stalino ir Černiakovs- 
kio paminklai, gatvėse eisenos 
ir visur pasigirsta padėkos gies 
mė: „Oi, Staline, Staline, tu 
mūsų bomba!" . . .

Arklių šėrikas patenkintas.
Kolchoze „Juoda Pluta“ nu

sipelniusiems daiinamos dova
nos. Paskutinė, pagal didžiau 
sius nuopelnus, prieina kiauli
ninke. Partijos žmonės sveiki 
nia ir įteikia visus Stalino ras 
tų tomus. Visi tyli ir laukia. 
Pirmasis įsidrąsina arklių šeri 
Kas, dėbtelėja skersom akim į 
Kiaulininke ir nesusilaiko:

— Oi, gerai, gerai tau, rupu 
že, — labai gerai!

Priešbakteriologinis karas 
tebevyksta.

Į visoj Rusijoj vykstantį 
priešbakteriologinį karą iki IV. 
1 d. Lietuvoj Įsijungė Panevė
žio mėsos kombinato part, or- 
ganizazijų vedėjas šešinkov, 
aukšč. tarybos deputatė Ona 
Gabnenė, stachanov. Šimelis 
Rimkevičius ir Polonskis. Žei 
mių kalvis Galinis bakterijas 
prakeikė, o jo pažįstamas Gav- 
nlov matęs bakterijas skren
dant. Kauno Pirm. Gimdymo 
namuose naikino bakterijas 
med. sesuo Skorubskienė, gyd. 
Tatarškienė ir gyd-jas Gorsk, 
Gamtos fak. Vilniui — deka
nas prof. Gediminas.

Tarėsi ir aviganiai.
Kovo 23 d. Filharmonijos sa 

lej Vilniuj įvyko žemės ūkio 
darbuotojų sėjos ir gero der
liaus reikalais pasitarimas. Po 
Gedvilo ir eilės kitų kalbų, 
Kremliui pasiuntė pranešimą 
apie numatomą nepaprastą der 
lių, padėkojo garbingai rusų 
tautai už pastatytus fabrikus, 
kuriuose surado uarbą patys ru 
sai, prisiekė kovosią prieš že
mės ūkio artelių pažeidimą ir 
pasirūpinsią durpių į laukus pa 
spartintu išvežimu.

Kupiškio raj. agron. Stepšys 
pasišvęs kiaulių reikalams. 
Klaipėdos raj. „Aušros“ kolch. 
pirm. Bankevičiūtė sustiprins 
darbo drausmę.
i „Broliškos” Gudų respubl. 
Lubanės raj. „Červona Zna- 
nna” pirm. Kolcenko pamokė, 
kaip pasiekti juodžemy ir mo
lio dirvose tokio derliaus, ko- 
kį jis gauna smėly. . . Pasita
rimuose dalyvavo ir visa eilė 
aviganių, kure pertraukų me
tu pasikeitė nuomonėmis apie 
patyrimus su avimis su garsią 
ja Vilniaus raj. Lenino vardo 
kolchozo avigane Jarmolovič.

Baigėsi moksleivių pavasario 
atostogos.

Kolihozuose atostogas vaikai 
praleido namuose, nes kovo 
pabaigos šalčiai neleido ba
siems vaikams lauke pasirody
ti. Sostinėj vaikus viliojo į 
Kinuose rodomus, vaikų sielas 
nuodijančius, propagandinius 
filmus. Pionierių rūmuose mo 
kė rusiškų, lenkiškų ir kinietiš 
kų dainų.

— Mokytojas Pakriaušis 
Raseiniuose suoiganizavo lėlių 
teatrą. — M. Gorkio vardo 
mokyt, institute Šiauliuose įvy 
kusių posėdžių metu dalyvavo 
mokyt. Kaštauskas iš Šedu
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Pavasaris ir
Gamtos reiškiniai reiškiasi 

ritmu ir toje ritmo harmonijoje 
Žemės metų ciklas turi tūlus 
ryškius momentus, kurie žmo
nijos gyvenime vaidina didelį 
atsinaujinimo vaidmenį.

Krikščioniškasis pasaulis 
kasmet pavasarį švenčia Kris
taus prisikėlimo šventę — Ve
lykas, vadinamas pavasario ar 
ba prisikėlimo šventėmis, nes 
Velykos šiaurmiame Žemės 
pusrutulyje, žmonijai davusia
me moderniąją kultūrą ir mo
derniąją civilizaciją, sutampa 
su gamtos prisikėlimu iš žie
mos miego, sustingimo — nau
jam ciklui gyvybės, veiklos, ak 
tingumo.

Prisikėlimas, tokiu būdu, yra 
būdingas gyvybės reiškinys, 
gamtos savybė. Prisikėlimas 
sužadina naujas jėgas ir savai
me gimdo naują veiklą, naujus 
darbus. Tai, yra, kaip mato
me, labai svarbus ir nepapras
tai reikšmingas reiškinys.

Ir šiemet, pasižiūrėjus į žmo 
nijos gyvenimą bei jo reiški
mus, reikia pasakyti, kad pri
sikėlimas daug kur yra labai 
reikalingas.

Tarptautinėje politikoje yra 
būtinas prisikėlimas tų jėgų, ku 
lios žmoniją išvestų iš šiolai- 
kinės suirutės, iš nejautrumo 
tiesai ir apsnūdimo, iš nesuge
bėjimo apvaldyti gyvuliškąją 
prigimtį jėga naudotis prieš vi 
sų lygią teisę į gyvenimą ir jo 
laisvę, iš nesiorientavimo, kad 
žmogus gali sukurti visiems

=■* ~----- K— — a

prisikėlimas
gražų gyvenimą, jeigu nešinau
dotų išnaudojimo priemonėmis 
ir dirbtų sugyvenimo ir bendro 
darbo principais.

Lietuvių išeivijai ir tremti
niams reikia prisikėlimo susi
pratimui ir vienų kitiems mei
lei. Juk mūsų tiek nedaug, 
Kad tiktai didžia vienybe, pa
remta tikra vienų kitiems mei- 
le ir bendrojo likimo įvertini
mu mes, lietuviai, galėtume, 
kur begyvendami, vieni kitiems 
padėti, vieni kitus paremti ir 

gyvenimą padaryti
lengvesnį, malonesnj, tuo pa
čiu darant ir visų lietuvių bū
vį galimai gražesnį.

Reikia prisikėlimo ir lietuvių 
Veiksniams, kurie tartum yia 
užmiršę didįjį Dievo įsakymą: 
„Mylėk artimą, kaip pats sa
ve“ ir aukavimąsi Tėvynės mei 
lei.

DR. VINCAS KUDIRKA.
Jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną 
Iš tų, kurie prilaiko jūsų namo sieną, 
Namas negrius — iš baimės jūs neišlakstykit, 
Tik vieton ano stulpo tąją pačią dieną 

Tuoj kitą statykit!

Jeigu žūtų iš rankos priešo ar likimo,
Viens tų, kur augin garbę, dvasią jūs kilimo, 
Rimkit — tegul jūs širdis drąsums neatstoja, 
Tiktai, ką anas darė vyrs pasišventimo, 

Tegul (kitas kartoja!

Lietuva mano! Priešui ant tavęs įnirtus 
Privalai hydra tapti ta, kuriai nukirtus 
Galvą, tuoj kelios galvos vieton jos išdygsta. 
Išliksi, tik į hydrą gyvumo pavirtus, 
Nors priešų nestygsta!

Bai. 15, 1945.
Tai, ką mano motina pasakė 

apie mano tapimą prezidentu, 
nei geriausias diplomatas ne
būtų geriau sugalvojęs: „Aš ne 
galiu būti iš tikrųjų patenkin
ta, kad mano sūnus yra prezi
dentas, nes man gaila, kad 
Prez. Ruzveltas mirė. Jei ma
no sūnns būtų buvęs išrinktas 
balsavimo keliu, aš mosočiau vė 
liava. Tai netiktų dabar. Jis 
yra nuoširdus ir padarys tai, 
kas yra geriausia?

Tada aš pasakiau žurnalis
tams, kad jei jie iš viso meldžia 
si, kuo aš abejoju, lai jie už 
ne pasimeldžia.

ma

Taip malonu matyti tobulu
mą (mąstė Trumanas, ziūrėda 
mas į Holbeino, Rubenso ir 
Rembrandt'o kūrinius), tuo 
labjau kai pagalvoji, apie tuos 
tinginius, kvoktelėjusius mo
derniuosius menininkus. Tai 
lyg lyginimas Kristaus prie Le 
nino. Lai būna kitas prisikė
limas. Mums reikia Jono Kri
kštytojo, Mart. Liuterio — lai 
jis greičiau ateina, kas jis be- 
būtų.

vini kitų

Bet, kas svarbiausia, reikia 
prisikėlimo mums visiems — 
Kiekvienam pavieniui, nes visų 
mūsų suma ir sudaro mūsų išei 
viją už Lietuvos ribų. Neabe
jotina yra, kad visuma bus ge
ra, jeigu kiekvienas mūsų bus 
geras. Ir juo geresni mes bū 
sime pavieniai, juo bus tobu
lesnė ir visuma.

Nupurtytam žiemos darganų 
suneštas negeroves ir drauge 
su paoundančiu pavasariu pa
buskime ir prisikeikime tobu
lesniam, gražesniam gyveni
mui, kuris kurtų ir mūsų pačių 
ir busimųjų kartų tobulesnį gy 
venimą.

LABAI SKUBUS IR LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISIEMS APYLINKIŲ LAI KINIEMS ORGANIZACI

N1AMS KOMITETAMS
1. Visi Laikinieji Apylinkių 

Organizaciniai Komitetai tuo
jau turi prisiųsti centriniam 
KLB-LOKtui savo apylinkių 
tautiečių, turinčių teisę balsuo
ti, sąrašus.

Ligšiol teprisiuntė tiktai vie 
na Wellando apylinkė.

2. Visi ALOKai tuč tuojau 
turi paskirti būstines, skirtas 
KLB rinkimų reikalams, jas 
paskelbti visuomenės žiniai ir 
jų adresus prisiųsti centriniam 
KLB-LOKui.

Ligšiol adresą teprisiuntė 
tiktai Hamiltonas.

3. Ne vėliau kaip prieš še
šias (6) savaites iki rinkimų, 
rinkimų būstinėse turi būti at
skleisti balsuotojų sąrašai, 
kiekvienas rinkikas galėtų 
sitikrinti, ar jis j sąrašą 
Įtrauktas.

kad 
pa
yra

ten 
pri 
pa- 
te-

Birž. 7, 1945.
Rusijoj nėra socializmo, 

uk šiltadaržiai ypatingoms 
vilegijoms auginti. Ten 
prasti kasdieniniai piliečiai
gali tik tiek pasakyti apie savo 
valdžią, kiek vidutinis milžiniš 
kos korporacijos šėrirunkas. 
Bet man nesvarbu, ką jie daro. 
Jie, matyti, mėgsta savo val
džią, kitaip jie nemirtų už ją. 
Aš mėgstu mūsų valdžią — tad 
susitarkime. Jeigu gi Rusija lei 
džia propagandą mūsų prieš
kambario „ružaviem^“ padėti 

jus įsiskaityti rinkimines taisyk — tai yra bloga ir tas turi bu
les ir pildyti visus jų nustaty
tus reikalavimus.

6. Pavieniai asmenys, labai 
nutolę nuo apylinkių ir pasiry
žę balsuoti pasinaudojant paš
tu, prašomi taip pat 
savo adresus.

Būstinių adresus ir 
sąrašus prašome siųsti 
resu: KLB—LOKo techninio 
paruošimo komisijai: 7722 Ge 
orge Str., Ville Lasalle, Mont
real 32, P. Q.

4. Rinkimų išlaidoms (vo
kams pirkti, kandidatų sąra
šams atspausdinti, tai medžia
gai išsiuntinėti į apylinkes ir 
kt. reikalams) prašome nedel
siant atsiųsti pinigų.

Ligšiol atsiuntė tiktai kelios 
apylinkės.

5. ALOKai prašomi atsidė-

ti sustabdyta.

panešti

rinkikų 
šiuo ad-

VIENŲ MOKSLO METŲ APYSKAITA 
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Bernatonis, kun. V. Šarka, 
Wehneno lietuvių kolonijos 
pirm-kas V. Narbutas ir kit.

Gimnazijos direktorius A. 
Giedraitis pateikė susirinku-

D. L. K. Vytauto N. Klubo Revizijos Komisijos Nariui 
A. A.

VLADUI ZUPERKAI
staigiai mirus, Jo šeimai reiŠKiame gilią užuojautą 

D. L. K. Vytauto N. Klubo Valdyba ir Direktoriai.

Patinkime Kanada
DIDELĖ EKONOMINĖ PAŽANGA PER DVYLIKĄ 

METŲ
iiam darbininkui žemės ūkyje. 
Nuo to laiko industrija pakilo 
dviem trečdaliais savo darbi
ninkais, žemės ūkis tuo tarpu 
sumažino savo darbininkų skai
čių vienu ketvirtadaliu. Dabar 
turime kiekvienam žmės 
darbininkui du industriojs 
bininkus.

„Sėkmingas jieškojimas 
jų pagrindinių, metalų klodų,— 
— geležies rūdos, titaniumo, 
uramjaus ir brangių metalų, — 
nustūmė sieną į šiaurę. Nau
jieji aliejaus atradimai paveiks 
prerijų ekonomini gyvenimą“.

Toje pasekmėje Kanadon at 
plaukė svetimas kapitalas, maž 
daug 1.600.000.000 dol. per 
paskutinius dvejus metus, „dau 
gumoje, bet netiktai vien, iš 
Jungt. Valstymių“.

Svetimas kapitalas nebuvo 
pagrindinis finansinis šaltinis 
Kanados reikalams. Jis suda
rė maždaug tik 15 proc. viso 
kapitalo, kuris per tuos dvejus 
metus buvo reikalingas.

ONTARIJĄ JIEŠKO PRITY 
RUSIŲ AMATININKŲ

(Canadian Scene) Dvylikos 
metų laikotarpy Kanados pre
kių gamyba maždaug padvigu 
nėjo. Tai konstatuoja „Bank 
of Montreal“ ekonominės ap
žvalgos leidinys.

Skaičiuojant doleriais, pas
kutiniais metais valstybiniai 
gaminiai sudarė 21.217.000.000 
dol., kas yra maždaug ketu- 
rius kartus daugiau, kaip tai 
buvo 1939 metais, bet turint 
omenyje kainų kilirn,a, tai tik
ras padidėjimas būtų 90 nuo
šimčiais.

Apžvalgoje sakoma, kad Ka 
nados ekonominio išsivystymo 
rūšis yra svarbesnė negu jo 
bendras dydis.

Neapdirbto plieno gamyba, 
„industrijos nugarkaulis“, pa
didėjo 130 proc. „Nauji vėla
vimo fabrikai praplėtė užbai
gimo procesą juostom, cinko 
lapams ir plieno skardai, taipo 
gi išvystyta yra aukštos koky- 
oės lydinio, Įrankių ir pirmos 
i ušies plieno gamyba“.

Metalų apdirbimas, išskyrus 
geležies, yra išvystytas. Motori 
nių važiavimo priemonių bei 
valyto žibalo gamyba patrigu
bėjo per tą 12 metų laikotarpį, 
tuo tarpu celiuliozės ir popie
riaus gamyba padvigubėjo. 
Chemikalų industrija išvystė 
naujas šakas ir savo gamybą pa 
didino 80 proc.

Šitie pakeitimai, sako piane 
Šimas, atgabeno su savim ir 
pakeitimus darbininkų paskirs 
tyme.

„1939 metais atatiko vienas 
aarbininkas industrijoje vie- provincija mėgina gauti rada-nią.

ūkio 
dar

nau-

1952 mt. kovo mėn. 28 d. 
Lietuvių Vasario 16 Gimnazija 
oaigė pirmuosius mokslo me
lus. Tą dieną iš ryto katalikų 
ir evangelikų koplyčiose buvo 
atlaikytos mokiniams iškiimin- siems visų metų gimnazijos dar 
gos pamaldos, o po to — bai 
giamosios klasės aktas, įteiki
mas pirmųjų brandos atestatų 
ir trumpa menine dalis.

Iškilmėse apsilankė visa eilė 
garbingų svečių, Kurie šiltais ir 
reikšmingais žodžiais sveikino 
Vasario 16 Gimnaziją: VLI- 
KO vardu — Dr. J. Grinius, 
PLB Vok. Krašto V-bos — 
Pr. Zunde, Mažosios Lietuvos 
Tarybos — E. Simonaitis, Švie 
timo Inspektorius A. Venclaus 
kas, Liet. Evangelikų Tarybos 
senioras A. Keleris ir mūsų vi
sų mylimas Tautos Gaivintojas 
Dr. Vydūnas, kuris prieš ke
letą dienų atšventė 84 metų 
amžiaus jubiliejų. Be to, čia 
atsilankė viena iš nuoširdžiau
sių gimnazijos rėmėjų Vokie
tijoje, Anglijos skaučių atsto
vė Miss Hesketh. Iš toliau, pa 
tys negalėdami atvykti, sveiki
no raštu Liet. Tremtinių Sielo
vados Tvarkytojas tėvas Alf.

ro ekspretų, lėktuvų motrų ir 
lėktuvų rėmų mechanikų, įran
kių gamintojų, braižytojų ir la 
bai prityrusių mašinistų.

1952 metais 1.250 tokių pri 
tyrusių mechanikų buvo atga
benti Ontarijon. Kiti 1.500 
dabar būna Federalinių imi
gracijos atstovų priėmimo pro 
cese. Sulig Mr. Griesinger tu 
rimą vis dar paklausa tolimes
nei imigracijai prityrusių dar
bininkų.

RAGINA KANADA PAGREI 
TINTI ŠIAURĖS 1ŠVYSTY 

MA.
(Canadian Scene) Dr. Vilh- 

jalmus StefanssdĮn, gimęs Ma- 
nitoboje, tyrinėtojas, šio konti 
nento stipriausias Šiaurės gy
nėjas, ragino kanadiečius, kad

(Canadian Scene) Dauguma jie pašalintų savo laisser-faire, 
imigrantų yra atgabenami Ka 
nados Federaimės vyriausy
bes. Ontarijos vyriausybė tuo 
tarpu turi specialų imigracijos 
planą, pagal kurj ji atgabena 
prityrusius amatininkus į pro
vinciją.

Hon. William Griesinger, Mi 
nister of Planning and Develop 
inent, neseniai pareiškė, kad

bu apžvalgą.
Mokinių per visus mokslo 

metus į visas klases buvo įsto
ję 122, o išstojo 56. Mokslo 
metus baigėm su 66 mokiniais. 
Iš jų 36 berniukų ir 30 mergai 
čių.

Išstojo mokinių daugiausia 
dėl emigracijos, būtent: 37, 
dėl ligos 1, del nepažangumo 
1, dėl kitų priežasčių 17.

Visų mokslo metų pažanga 
atrodo šiaip: visą gimnazijos 
kursą baigusių 3, perkeltų į 
aukštesnes klases 62, paliktų 
pakartoti kurso 1.

Prie gimnazijos veikia pra
džios mokykla, kuri mokslo me 
tus baigė su 45 mokiniais. Pra 
džios mokykla ruošia mokinius 
į gimnaziją. Dabar paruošė jų 
14, kurie stoja į gimnazijos 
pirmąją klasę.

Iš viso gimnazijos ir bend- 
ar'bučio reikalams per visus 
mokslo metus gauta 67.012,75 
DM, išleista 62.792,50 DM, li
ko 4.220,25 DM (maisto pro
duktais ir inventorium).

Kiek tai liečia arktikos sritį ir 
kad ją apgyvendntų ir išvysty
tų.

Dr. Stefansson sako, kad Ka 
nados vyriausybe turėtų vado
vauti Šiaurės kolonizacijai. Ko 
lonizavimas šito, labai turtin
go krašto, kuris ištiktųjų be
veik dar nepaliestas, turėtų bū 
ti įtrauktas į augimo progra-

Rūgs. 19, 1945.
Ponas X yra 100% palifis- 

tas. Jis nori paleisti mūsų ka
riuomenę, duoti Rusijai atomi 
nės B. paslaptį n pasitikėti tai 
Politbiūro avantiūristų grupei 
Kremliuje. Aš nesuprantu to
kio „sapnuotojo“. Fritz Kuhn‘ 
o vokiečių - amerikiečių sąjun
ga nebuvo nei perpus tiek pa
vojinga.

Raudonieji, kvailieji ir „prieš 
Kambario ružavieji“ atrodo, su- 

ir tampa tautiniu pa- 
Aš bijau, kad jie yra 

sabotažo dedi Stalino 
4% mil. kariuomenės, 
plėšikavimas Lenkijoj,

si junge 
vojumi. 
pradžia 
naudai. 
Rusijos 
Austrijoj, Vengrijoj, Rumuni
joj, Mandžiūrijoj, jiems niekis. 
Jie nemato Rusijos išnaudoji
mo užimtų kraštų tikslu išlai
kyti karišką okupaciją. Bet kai 
mes padedame mūsų draugams

X

bi x

jei 
vis

PRAKTIŠKI ŽMONĖS.
Kartą susitinka du tautie

čiai ir kalbasi:
— Ar tu renki koresponden 

nijas, kuriose paminėta tavo 
pavardė? — teiraujasi vienas 
Kito.

— O kuriems galams visa 
tai reikalinga? — klausimu į 
klausimą atsako antras.

Pirmasis aiškina:
— Nebūk durnas! Juk 

norėsi grįžti Lietuvon, tai
ko gali būti: davažiuosi ligi 
Eitkūnų ar Virbaliaus, o ten pa 
reikalaus įrodymų apie tavo 
veikimą tremtyje. Ką tada da 
rysi, a? Aš darau visaip. Aš 
lenku visas korespondencijas, 
kuriose paminėta mano pavar
dė, ir klijuoju į albumą. Jei 
nori, užeik laisvalaikiu, paro
dysiu !

Antrasis aiškinasi:
— Matai, kolega, tau gera 

rinkti — apie tave dažnai pa
rašo ir net po kelis kartus pa
mini tavo pavardę toje pačioje 
korespondencijoje, dažnai net 
su visais titulais, o apie mane

Sausio 5, 1946. (Ištrauka iš 
memorandumo, adresuoto 
J. Byrnes, Valst. Sekret.) 

Aš neturiu jokios abejonės, 
kad Rusija nori padaryti inva
ziją Turkijoj ir užgrobti Juo
dosios jūros perėjimus iki Vi
duržemio jūros. Jei Rusijai ne
parodoma geležinės kumšties 
ir griežtos kalbos — kitas ka
las formuosi. Jie tik vieną kai 
bą tesupranta — kiek daug di
vizijų jūs turite?

Aš nemanau, kad mes turime 
dar jiems nusileisti. Mes pri
valome atsisakyti pripažinti 
Rumuniją ir Bulgariją tol, kol 
jie sutiks su mūsų reikalavi
mais ir turime aiškiai, nedvi
prasmiškais posakiais nurodyti 
mūsų nusistatymą Irano atžvil 
giu. Mes privalome tebereika- 
lauti Kiel’o kanalą, Reino-Du- 
nojaus vendens kelią ir Juodo
sios jūros kelius. Mes privalo
me išlaikyti visišką kontrolę 
Japonijoj ir pacifikę, Mes tu
rime reabilituoti Kiniją ir įkur 
ti ten stiprią centrinę valdžią, 
tą patį turėtumėm padaryti ir 
Korėjoj. Mes turime reikalai! 
ti, kad Rusija grąžintų mūsų 
laivus ir priversti juos pądeng 
ti Land-Lease skolą.

Aš manau, kad mes turime 
protestuoti visu griežtumu, ko
ki tik mes turime, prieš Rusi
jos programą Irane. Nėra jo
kio tam pateisinimo. Rusijos 
programa ten tai visa1 nanasi 
i jų programą Latvijoj, Estijoj 
ir Lietuvoj. Ir tai visai atatin- 
ka jų beatodairų elgesį Lenki
joj-
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TĖVIŠKAS PABARIMAS
Jūs man atleisite, kaip vyrės 

nio amžiaus žmogui, jeigu aš 
neiškenčiau ncpaplepėjęs ir 
kartais tėviškai nepabaręs.

Šį kartą aš noriu pabarti Kar 
delį.

Ar tai girdėtas daiktas: vie 
toj nekalčaiusių kandidatų są
rašų — ėmė ir parodė kas kuo 
kvepia! Ir kam to reikėjo?!

1949 metai, nors ir netolimas 
laikas, bet jau daugelis buvo 
primiršę karštą montreahečių 
susirinkimą metų pradžioje po 
bažnyčia. Buvome primiršę, 
kaip garbingas prezidiumo pir
mininkas draskėsi pagal Gene
ralinę liniją, kol buvo susirinki 
mo atstatytas. Tiesa, tada mes 
mokyti dipukai, raudonavome 
prieš vietinius prasčiokėlius, 
bet juk tai buvo jau taip se
niai. . .

~xx w<-

Po geros pradžios ėjo garsu 
sis seimas; toliau garbingas 
biuletenis, kurio neužsiginti, 
Kaip šv. Petrui, dar ir dabar rei 
kia karžygiškos drąsos. Vis 
dėlto visas tas kelias buvo pra
eitas pagal generalinę liniją, — 
tai kam dabai beprisiminti 
tuos senus laikus? Juk geriau 
šia būti anonimine alfabetine 
raide. Tada rašyk ant jos ką 
nori, kaip ant baltos lentos.

Įsivaizduokite,. ,koks malo
numas būtų buvęs tokiam X-ui 
išsišiepti ir parodyti dantis, ka 
da nieko dėtas žmogelis už jį 
įmestų balsą! O dabar kažin 
ar toks malonumas bepasitai
kys.

Ir vis kaltas tas Kardelis.
Arba vėl apie ambasadorius. 

Kada Toronte mūsų ambasado 
riai pradėjo mus garsinti teis
muose, argi jiems dar reikalin
ga kokia reklama tarp senųjų? 
Aišku, kad ne, bet tas Karde
lis ir čia įsikišo.

Žodžiu, daug kur nusidėjo, 
per visą oet blogiausia, kad dabar, atsi

prašant, kiekvienas durnius ži-

niekas nerašo, tai ir nėra ko 
rinkti.

Pirmasis į tai atsako:
— Nebūk durnas 

pilvą! Imk pavyzdį iš manęs. 
Apie mane taip pat niekas ne uos, už ką balsą atiduoda, o tu 
rašo — aš pats viską sukombi 
nuoju. Parašau ne tik apie sa
ve, bet ir apie žmoną ir vai- žinome, kad mokslas 
kus, visi veikiame. . .

Antrasis atsako:
— Matai, preiteliau, tokių 

gabumų aš neturiu“.. .
Kočėlas.

rėjo būti taip, kad tik mokytas 
tegalėtų susigaudyti. Juk visi 

pinigus 
kainuoja. O tas Kardelis viską 
nemokamai padarė.

Tikrai reikia tą Kardelį bent 
kartą gerai išbarti.

Senis.
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ATĖJO LAIKAS RIMTOMS IŠVADOMS
Dar neseniai „Tėviškės Žibu 

riai” Įrodinėjo, jog Kardelis vi 
sai be reikalo „pasišovęs” refor 
inuoti Vhką. Vliko prestižas 
uabar esąs pasieaęs tokį zeni
tą, kaip niekados. . . Ne vie
nam iš mūsų kilo mintis, kad šį 
kartą pilnutinių lietuvių laik
raštis visai tesingai nukalbėjo, 
— viršūnė arba zenitas pasiek 
<.as.

Kaip žinoma, Vliko speciali 
Komisija buvo pasiekusi susita 
rimo dėl bendradarbiavimo Lie 
tuvos laisvinimo akcijoje su 
Lietuvos Respublikos įgalio
tais ministeriais, kuriuos atsto 
vavo Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos užsienyje šefas, 
mm. S. Lozoraitis. T ai buvo da 
linis, nepilnas, bet vis dėlto ge
ra valia ir sveiku protu pasiek 
tas susitarimas.

Visa tai lapkričio 17 dienos 
Vliko posėdyje buvo galutinai 
atmesta. Kai kuri spauda tą ži 
nią pranešė, jog štai Vlikas at 
metė. Tai labai neteisingas pra 
nešimas, nes susitarimą, atme 
te ne Vlikas, o tik krikščionių 
demokratų bloko penkios par
tijos. Kitos penkios grupės bai 
savo už susitarimo tvirtinimą, 
be apribojimų ir jį faktinai pa 
naikinusios Karvelio rezoliuci
jos, už kurią taip spyrėsi kri
kščionys. Tos penkios grupės 
balsavo lygiai taip pat, kaip ir 
diplomatai, kurie vieningai bu
vo pareiškę nuomonę, jog sto
vi už susitarimą.

Atmetimas įvyko tik dėl 
„aritmetikos“ 5 :5. Mat, taip 
jau ten įprasta vaduoti Lietu
vą, kad jei nėra balsų daugu
mos, tai laisvinimo veikloje tuo 
Klausimu toliau nebeveikiama.

KAIP SUPRANTAMA 
VIENYBĖ. . .

Džiaugdamasis susitaiimo 
atmetimu, Chicagos „Drau
gas“ (274 nr.) tuojau prakal
bo apie . . . „tautinės vienybės 
klausimą“, 'pareikšdamas, jog 
katalikai visomet stovėjo ir sto 
vės už vienybę, ir ypač dabar, 
kai „Lietuva skaudžioj agoni
joj“. . . Bet normalus žmogus 
bar supranta, jog ne vienybės 
jieškoma tada, kai balsuojama 
prieš susitarimą bendradarbiai! 
ti su Lietuvos diplomatiniu kor 
pusu. Iš tikrųjų dasigyveno- 
me ligi labai keisto etapo, kai 
vienas politinis blokas, įsika
lęs į galvą, kad jis yra viskas 
ir vienintelė „tautos valia“, sva 
joja diktuoti „Lietuvos laisvi
nimui“, atmesdamas bendra
darbiavimą su diplomatais, kol 

jie nebus pavesti jo „vldžiai“.
Priekabė, kad KD blokas ne

nori bendradarbiavimo tik su 
min. Lozoraičiu, be abejo, yra 
perdaug vaikiška. Jie žino ir 
pasiuntinių pasisakymai juoda 
ant balto dar kartą jiems įro
dė, kad Diplomatijos korpusas 
tina iš vieno ir kad min. Lozo
raitis yra to korpuso šefas. Bet 
„Draugas“ mėgina nebe pirmą 
kartą apšmeižti min. Lozoraitį, 
už „nesiskaitymą su demokra
tiniais principais, su žmonių 
daugumos valia *. Tas pats 
„Draugas“ pareiškia apie mū
sų diplomatus, jog „kaikuriems 
diplomatams pritrūksta geros 
valios, o kaikada, gal net pat- 
iiotizmo“( !). Uz poros dienų 
vėliau tas pats „Draugas“ 
(276 nr.) dar išvedžiojo, jog 
beremdami Vliką Vokietijoje, 
„vėliau pradėjo žmonės nugirs 
ii apie saujelę užsilikusių užsie 
niuose Lietuvos atstovų“ ( !)...

Tokių žodžių ir išvedžioji
mų ligšiol dar nebuvome girdė 
ję, išskyrus, žinoma, „T. Ž.” 
mokslinę publicistiką. Keistu 
būdu dar niekad nebuvo konk 
rečiai nurodyta, kuris gi bū
tent min. Lozoraičio veiksmas 
ar pareiškimas yra parodęs jo 
nesiskaitymą su demokrati- 
tiniais principais. Yra teisybė, 
kad min. Lozoraitis turbūt nie
kad nėra buvęs Krikščionių de
mokratų partijos nariu. Bet 
yra faktas, kad jis niekad nėra 
buvęs nei socialdemokratų, nei 
liaudininkų, nei tautininkų, nei 
kokios kitos paitijos ar sąjū
džio nariu. Visą savo gyveni
mą jis yra buvęs tik Lietuvos 
diplomatinės tarnybos nariu, 
dirbęs Lietuvos Resp-kai prie 
visų partijų ir prie visų reži
mų, — ir ne jis vienas. . .

Pagaliau, čia ne asmens klau 
simas. Nebus Lozoraičio, Lie 
luvos Diplomatinė Tarnyba už 
sienyje turės kitą savo veiklos 
koordinuotoją — šefą. Proble 
ma čia buvo kita: — jei mes 
tau ne valdžia ir ne vyriausy
be, tai nieko nepripažįstame... 
Mes už vienybę, jei besąlygiš
kai pasiduodi mūsų valdžiai.

Iškėlę savo, taip sakant, au
toritetą į tokį pasakišką aukš
tį, mūsų KD „veiksniai“ 
pasidarė labai karingi. Gal jau 
toks emigrantų, o gal ir visų 
lietuvių būdas. Juk ir Kazi
mieras Binkis dar laisvės lai
kais sakė:
„Mat, lietuvio toks jau 

kraujas, 
Kad jis priešų reikalaująs“. . .

Mūsų bendradarbis
RAŠO BRONYS RAILA,
Jungtinėse Amerikos Valstybėse

SERIJA BE GALO
Kai dėl manęs, tai sakyčiau, 

kad — ne, broliai tautiečiai, 
toliau taip nebegalima. Protes 
tuoju prieš pagonišką kampa
niją šmeižti ir diskredtiuoti 
vertingus Lietuvos valstybės 
vyrus. Protestuoju prieš užma 
čias „kaikuriems“ diplomatams 
ar kitiems veikėjams be pa
grindo primetinėti stoką geros 
lietuviškos valios ar net pa
triotizmo. Niekam Šventas 
Raštas nėra suteikęs tokių teis
mo Įgaliojimų, net nei „Drau
go“ redaktoriams pp. Šimučiui 
su Prunskiu.

Tas reiškinys, kuris pasta-
X—■ XX" -MR ■ 2XK- —XI

Išvisur ir apie viską
— Didysis Amerikos laik

raštininkas William Rand- 
uolph Hearst mirė sulaukęs 88 
metų. Būdamas 23 metų, pa
veldėjęs iš tėvo 25 rnilionus do 
lerių, pradėjo kurti savo „spau 
dos imperiją“. Laikraštininku 
pasiliko iki paskutinės savo gy 
venimo valandos. Savo laikraš
čių „editorialinę politiką“ jis 
visuomet pats nustatė. Tai da
le ir paskutinėmis savo gyve
nimo dienomis. Svarbiausiais 
pasaulio ar JAV įvykiais veda
muosius straipsnius jisai pats 
padiktuodavo. Galėjo kas su 
jo nusistatymu ir nesutikti ir 
daug kas nesutikdavo, tačiau 
negalėjo nesiskaityti, nes jo 
laikraščiai pasiekdavo per de
šimt milionų skaitytojų. Savo 
laiku velionis valdė per 20 dien 
raščių pačiuose didžiausiuose 
JAV miestuose. Taip pat lei
do net trylika žurnalų, iš ku
rių keturi spausdinami Brita
nijoj. Jo „spaudos imperijoj“ 
dirba apie 38.000 darbininkų, 
1935 m. jo turtas siekė 220 
mil. dol. Velionis išlaikė aštuo 
nias radijo stotis, filmų kam
paniją, kelis spaudos sindika
tus. Savo puošniuose rūmuo
se Kalifornijoj jisai turi surin
kęs nepaprastai vertingų meno 
dalykų kolekciją, kuriai yra iš
leidęs per 35 mil. dol.

— Lietuvos konsulas Mar- 
sellyje, H. Mallet, už nuopel
nus rezistencijos reikaluose 
Prancūzijos vyriausybės ap
dovanotas Legion dTlonneur 
ordinu.

— Kanados prancūzų laik- 
rasns „Teisė“ įdėjo straipsnį 
apie lietuvių imigrantų pade 
tį Kanadoje. Rašoma, kad pir 
mieji lietuviai imigrantai, ku

ruoju laiku jaudino politiškai 
galvojančią lietuvių visuome
nę užsieniuose, tremtinėje Vli- 
ko istorijoje nėra naujas. Jis 
yra tik vienas iš sankabingos 
serijos momentų toje grandinė 
jc kovos už valdžią, už „minis 
teįijas“, jog net Knygą apie ge
nocidą anglų kalba turėjo iš
leisti privatus leidėjas, kadan 
gi Vliko užsienių reikalų val
dytojas tam neturėjo laiko ir 
pinigų...

Po to, kai priešingai Vliko 
„teigimo Lietvo.įe principams, 
tiemtyje į jį buvo pi įimtos kai 
kurios naujos partijos, kitos pa 
šalintos, buvo prieita prie pa-
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rių Kanadoje buvo apie 10. 
000, prieš 6 metus buvo ko- 
mumstojantys. Po paskuti
nio karo Kanados lietuviai 
dvigubai pagausėjo. Per pen 
ketą metų suformuotos 3 nau
jos lietuvių katalikų parapi
jos. Šiuo metu Kanadoje dir 
ba apie 22 lietuviai kunigai.

— Lietuviai sovietų šnipų 
tinkle. JAV' pulkininkas R. 
Rirsch išleido knygą „The So 
viet Speis“ — Sovietų Šnipai. 
Knyga liečia ir pagarsėjusią 
atomo šnipų bylą Kanadoje. 
Paaiškėjo, kad ir du ląetuvos 
piliečiai buvo sovietų šnipų 
tarpe: Hermina Rabinavičiū- 
tė, kuri Lietuvos valdžios 
1929 m. buvo rekomenduota 
Tautų Sąjungos tarnybon n 
Abramson, tos pačios tstai 
gos tarnautojas.

— V aistybes produkcijos 
autoritetas Washngtone užgy 
re beveik 100 katalikiškų baž
nyčių projektuojamą statybą, 
kuri įvertinama iki 28 mil. dol.

— Tarptautinio Eucharisti
nio kongreso metu, kuris įvyks 
gegužės pabaigoj, Barcelonoj 
ous įšventinta 1.000 diakonų į 
Kunigus. Daugumas jų bus 
ispanai, bet taip pat nemaža 
dalis ir kitų tautybių. Ceremo
niją atliks 50 vyskupų.

— Kinijos komunistai nuo 
1948 metų jau yra išvarę iš 
Kinijos 3.730 misionierių. Ta
čiau spėjama, kad dar 1.650 
katalikų misionierių už „bam- 
uuso“ uždangos. Iš užsienio 
misionierių bent 75 nuošimtis 
arba areštuoti ir saugomi kalė
jimuose ar jų pačių namuose. 
Vietinių kunigų kiniečių yra 
apie 2.500, o vienuolių keletas 
tūkstančių. 

defies, kad vienas politinis blo 
Kas pasidarė atstovaujamas ne 
vieno, bet penkių atstovų, ir 
šalia jo liko kitos penkios gru
pės. Nuo tada, — Dievas ma
tė. . . — rimtas ir konstrukty
vus darbas Vlike sunkiai vy- 
ko. Laisvinimo kova ėjo už 
„valdžios“ savo rankose išlai
kymą, uz labai „demokratinio 
principo“, hberum veto išlai- 
aymą, už „politinės aritmeti
kos“ išlaikymą. . .

Ilgą laiką, kaip žinome, ėjo 
vaisingos intrygos ir šmeižtai 
prieš krašto rezistencijos ats
tovus, prieš Tėvynės primato 
principą. Tai buvo diriguoja
ma to paties bloko. Tik tada 
buvo pradėta tartis, kai paaiš
kėjo,, kad ir rezistencijos atsto 
vų tarpe pavyko surasti „sa
vo žmogų“. Puolimai prieš 
Lietuvių Rezistencinę Santar
vę pasikartojo panašiu būdu.

Ėjo ir tebeeina atkakliausias 
pasipriešinimas dėl Mažosios 
Lietuvos atstovo priėmimo į 
Vliką. Rezistencijos organas 
(taip Vliką vadina ypač krik, 
demokratų sp-da)atsisako savo 
nariu turėti mūsų seniausios re 
zistencijos dalyvį, lietuvį nuo 
Klaipėdos, Tilžės, Įsručio. . . 
Visuomenės protestai, reikala
vimai nieko nereiškė, jie nieko 
ii nereikš, nes netruks Čičins
kų, kurie sušuks: — Nepazva- 
hju!

Lygiai tas pats dabar atsiti
ko su pastangomis rasti protin 
6ą sutarimą bendradarbiauti 
su Lietuvos Diplomatiniu kor
pusu. Krikščionys atsako, — 
ne, mes geriau bendradarbiau
sime, su kuo norėsime, su kiek 
vienu atskirai, separatiškai, 
„partizaniškai“ mes, gal kokių 
specialų savo diplomatų pasi- 
skirsime. „Draugas“ kartą tvir 
cino, kad Vlikas net ministe- 
nus svetimose valstybėse galįs 
paskirti, — ten, kur labai ka
talikiškos tų kraštų vyriausy- 
oės, kaip Italija, Lietuvos su
verenumo oficialiai nuo Mus- 
solinio laikų nesiruošia atpa
žinti. . .

Taip lietuvių visuomenei pa 
sakojamos štukos, norint už
migdyti sveiką supratimą, jog 
visos Lietuvai dirbančios jė
gos užsieniuose turi subordi- 
nuotis pirmiausia Lietuvos lais 
vės ir nepriklausomybės prin
cipui, Lietuvai, o ne kokio blo
ko „valdžiai“.

IŠVADOS TURĖTŲ BŪTI 
APČIUOPIAMOS

Paskutiniai Vliko balsavi

mai parodė, kad kitos penkios, 
nors daugeliu klausimų gana 
skirtingų politinių ar pasaulė
žiūrinių nusastatymų, grupės, 
sveikai suprato tremties padė
ties ir krašto rezistencijos už
davinius. Nėra abejonės, kad 
tai supranta ir politiškai galvo 
janti visa kita patriotinė lietu 
vių visuomenė.

Pamatėme, kad vienybės 
čempionai dar kartą ir dar gi
liau suskaldė veiksnius, .ku
riuos ouvo įprasta vadinti vado 
vaujančiais Lietuvos laisvini
mo veikloje. Jis tęsia ir gilina 
rūsčią avantiūrą, už kurią vie
ną gražesnę dieną, be abejo, 
teks duoti atsakomybę Lietu
vių Tautai. Ardydami lietuvis 
ku pajėgų užsienyje konsoli
daciją, priešindamiesi visų mū 
sų jėgų apjungimui, šmeižda
mi visus kitaip manančius už 
konstruktyvią kritiką, niekur 
nieko kitus bekaitindami „vie
nybės ardymu“, jie įnešė į mū 
sų politinio ir visuomeninio gy 
venimo sąrangą tokius etikos 
pradus, kuriais civilizuota vi
suomenė vargu galėtų atsirem
ti, apie demokratybę jau nė ne 
kalbant.

Reikia reformos, didelės re
formos! Manau, tai šiandien 
jau suprantama visiems, o taip 
gi ir toms Vliko grupėms, ku
rių atstovai mato, prie ko veda 
hberum veto ir tas dirbtinis 
penkių asmenų, bet vienos par 
tijos pastovus elgsenos kelias. 
„Lenkija laikosi netvarka“, ka 
daise didžiavosi šaunūs mūsų 
bajorai. Va, ir pasikartojo is 
torija: — ir Vlikas savo auto
riteto augštyje, anot „T. Ž.“, 
tąja netvarka dar laikosi. Bet 
prabudimas gali būti sūrus, 
kaip ir aniems bajorams.

Atėjo laikas rimtoms išva
doms, kurios turėtų būti prak
tiškos ir apčiuopiamos. Atėjo 
saikas ir nedelsiant pagalvoti, 
ką kiekvienas turėtume pada
ryti, kad greičiau išbristume iš 
tos pelkės, nes anarchija gali
ma laikytis tik. . . ligi trečiojo 
padalinimo. Reformų reikalai! 
ja daugelis motyvų, bet tuo tar 
pu gal pats svarbiausias — tai 
pranešimai, apie padėtį ir gy
venimą okupuotoje Lietuvoje, 
jei juos, dabar plačiai laikraš
čiuose skelbiamus, dar moka
me skaityti ne kaip partiečiai, 
bet kaip lietuviai, kaip krikš
čionys, kaip tos Tėvynės vai
kai, už kurios laisve ruošiamės 
aukotis.

Kaip Kanadoje kūrėsi 
lietuviai

POPULIARIŲ VISU 
24. 4’žžSI

Ponų Petronių šeima Mont- 
lealy plačiai žinoma ir tikrai 
populiari. Montrealy nerasi lie 
tuvio, kuris jų nepažintų. Jie 
aktyviai dalyvauja visomeninia 
me lietuvių gyvenime, o p. Pet 
ronis nevenga ir politinės veik 
los.

Ilgą laiką p. Petronis buvo la 
bai aktyvus spaudos bendra
darbis. Daugiausia rašydavo 
„Naujienoms“, „Keleiviui“, 
„Naująjai Gadynei” ir kitiems 
laikraščiams. Nors dabar, kaip 
jis aiškinasi, privažiavus dau
geliui išmoksintų žmonių, jis 
susilaikąs, bet vis dėlto ilgas 
jo bendradarbiavimas spaudoje 
gundo jį ir dabar, nors retkar
čiais, parašyti apie Montrealio

- ir Kanados lietuvių gyvenimą. 
Kaip užsitarnavęs spaudos 
bendradarbis, p. Petronis gau
na pastoviai korespondentams 
siunčiamu^ laikraščius. Kai 
šia tema, besikalbant, iškilo 
kalba, p. Petronis paėmė nuo 
stalo „Naujienas“ ir parodė ad 
resą, kuriame įrašyta „Corr“, 
kas reiškia — korespondento 
teisėmis gaunamą laikraštį.

Nors su p. Petroniu teko su 
sipažinti iš pirmųjų atvykimo 
Montrealin dienų, bet plačiau 
išsikalbėti pasisekė šiomis die
nomis. Kaip ir su kitais.se
niau atvykusiais, besikalbant, 
teko pasidomėti apie priežastis,

OMENININKŲ ŠEIMA 
kodėl Ponas Petronis vyko Ka 
nadon?

— Tai buvo 1928 metais, — 
sako p. Petronis.—Neseniai pra 
ūžęs karas, buvo sunaikinęs Lie 
tuvos žmonių gyvenimą. Ūkis 
buvo nualintas gyvulių nebu
vo, nes vokiečiai viską atėmė. 
Prisidėjo ir rusai bolševikai, ku 
rie taip pat buvo nusiaubę Lie 
tuvą. O tėvo ūkis, kurį jis tu
rėjo Medinų vienkiemy, Vie
šintų valsčiaus, Panevėžio aps 
krities, buvo mažas, vos 15 de
šimtinių, kuriame trims bro
liams ir vienai seseriai sunku 
buvo kurtis. Teko jieškoti sau 
gyvenimo. Kur gi daugiau ano 
meto lietuviai galėjo taikyti, 
kaip ne „į Ameriką“? Ir atvy
kau į Kanadą, kurion tada ne
sunku buvo vykti.

— Kaip gi sekėsi atvykus?
Į tai p. Petronis atsakė ilgo 

ku pasakojimu, kurį daugiau
sia nukreipė linksmąja krypti
mi, nors jis turėjo ir labai sun 
kių dienų. Tai ištisa epopėja. 
Štai jos bent dans:

— Tuo metu jau buvo pir
mosios ekonominės krizės žy
mės. Pirmiausia teko perva
žiuoti beveik visą Kanadą, ligi 
Edmontono. Teko jieškoti dar 
bo ir uždarbių. Dvejus metus 
taip vertėmės: keli vyrai, suda 
rėme lyg ir grupę, artelę.Žiemą 
uirbome miškuose ir gaudavo
me per menesį 35 dol. Vasarą

gi, kai miškuose baigdavosi dar 
bai, jieškojome jo kitur — tai 
pas ūkininkus, tai kur kitur 
prasimanydavome.

Čia p. Petronis papasakojo 
ugi ašarų juoko sukėlusią „is
toriją“, kaip jis su savo vyrų 
„bončium” kirpo avis. Prerijų 
ūkininkas, pas kurį jie užėję, 
pasakęs:

„Kirpkite. Darbo užteks vi 
siems. . . Po 12 su puse cen
to už vienos avies nukirpimą“.

— Kur ten! — prisimena p. 
Petronis. — Išėjome į laukus, 
— nei užmatyti krašto avių 
bandos. Milionai! Pradėjome 
kirpti. Nesiseka. Per pirmą 
dieną vos dvi — tris avis nu
kerpi. Taigi ir pavalgyti ne- 
užsidirbame. Kai pasiskundė
me šemininkui, jis sako:

„Kirpkite avinus. Ųž avino 
nukirpimą gausite po 25 et.“

— Pradėjome kirpti, — pa
sakoja p. Petronis. — O avinai, 
kaip kumeliai. Kai tiktai įkirp 
si kur pašonėn, tiek jį matei, — 
ir nudūmė į mišką, kaip pamaz 
gytas. . . ir su visu tavo kvo- 
deriu. . .

Todėl ir nutarė vyrai trauk
tis į miestą. Vieni liko Sud
bury, kiti Fort William, o p. 
Petronis pervažiavęs visus tuos 
miestus, atvyko į Montreal} ir 
čia pradėjo tvirčiau kurtis. 
1930 metais čia įstojo stiklo fab 
nkan, kuriame dirbo ligi 1940 
metų.

P. Petronis — darbo žmo
gus. Jis ne tiktai dirbo fabri
ke, bet ir kovojo už geresnę 
darbo žmogaus — darbininko 
ateitį, už geresnes jo darbo, at 

lyginimo už darbą ir geresnes 
gyvenimo sąlygas. Jis su kitais 
susipratusiais darbininkais fab 
rike pradėjo organizuoti darbi 
ninku sąjungą - uniją. Kadan
gi fabriko savininkai darbinin
kų susiorganizavimui buvo prie 
šingi (nes nesusiorganizavu
sius darbininkus lengviausia 
valdyti, išnaudoti), tai organi
zacinius susirinkimus jie dary 
davo pp. Petronių namuose, pri 
vačiame jų bute. Taip buvo pa 
ruošta fabriko darbininkų or
ganizacija. Bet kai teko ją 
įforminti ir oficialiai legalizuo
ti, fabrikantai pasipriešino. Dar 
bininkai išėjo į streiką. Fabri- 
Kantai unijos organizatorius, 
apie 50 asmenų, kurių tarpe ir 
p. Petronį, atleido iš darbo. 
Bet darbininkai streiką laimėjo 
ir unija buvo įkurta. O jau su 
unija ir darbdaviai turėjo skai
tytis. Unija pareikalavo visus 
atleistuosius iš drbo organiza
torius grąžinti į darbą. Taip bu 
vo grąžintas į darbą ir p. Pet- 
lonis. Laimėjimas buvo visiš
kas.

Šis faktas, be abejo, yra ver
tas dėmesio visų darbo žmo
nių. Juo galima tiktai pasekti 
kaip geru pavyzdžiu.

— Bet, — tęsia pasakojimą 
p. Petronis, — mūsų gyveni
mas jau pasuko kitu keliu. Jau 
buvome susitaupę šiek tiek pi
nigų, ir greičiau norėjosi per
eiti į savarankišką gyvenimą. 
1940 m. pasistatėme Verdune, 
Verdun Ave., namus (5820— 
o830) ; nusipirkau fish & chips, 
kurią laikėme ir Verdune ir 
Wellingtone, paskui iš p. Ma- 

čionio nupirkome kitus namus 
(Verdun Ave 5854—5898 nr.) 
ii čia grosserį-bučernią. Taip 
gyvenome ligi praėjusių metų 
pabaigos, kai mirus žmonos bro 
litu, Pranui Bačiuliui, perėmė
me jo restoraną, kuriame n dir 
bame, o krautuvę išnuomavo
me. Restorane lengviau dirb
ti, — pastebi p. Petronis.

— Op. Bronislava Petronie 
ne, įdomu, kodėl vyko į Kana
dą? Gal reikėjo?

— Kur! — sako ponia: — 
Aš pati veržiausi į Ameriką. . . 
Tėvelis (Juodžiumi kaime, Ši
monių valse., Panevėžio ap.) 
turėjo valaką žemės ir šešis vai 
kus, po tris sūnus ir dukras. 
Brolis prieš penkis metus buvo 
išvažiavęs Kanadon, — tai jį ir 
įprašiau padaryti man afidevi- 
tą. 1930 m., kai jau pradėjo 
siausti ekonominė krizė, pas
kutinioji gavau vizą į Kanadą. 
Po to jau buvo uždraustas įva
žiavimas į Kanadą. Atvykau į 
Kanadą ir patekau į nedarbą. 
Po kelių tiktai mėnesių gavau 
siuvykloje darbo.

Ir vis-a-vis sienoje p. Petro
nienė parodė paveikslą, vaiz
duojantį didžiulį, gal 1000-ties, 
žmonių subuvimą,— tai p. Pet 
ronienės įmones subuvimas.

— Ar nemanėte grįžti į Lie 
tuvą? — teiraujuosi.

— Kur ne! — Abu kartu at 
sako pp. Petroniai. — Visą lai 
ką tiktai ir rūpinomės ir galvo 
jome grįžti. Būdavo, ką tiktai 
perkame, tai vis taikome, kad 
tiktų mums grįžus į Lietuvą. 
Jau buvome ir žemės užpirkę. 
Tiktai atėjo karas, okupacijos 

ir sujaukė visus planus ir visus 
projektus. Ir taip tenka gy
venti.

Ilgai dar galima būtų dalin
tis mintimis šia tema, Bet ir 
šios trumpos žinios vaizdžiai 
parodo, šios simpatingos vi
suomenininkų šeimos pozity
vius bruožus.

Ponai Petroniai yra vedę 
1933 metais, turi dvi dukreles 
— Filiomeną ir Vidą.

Reikia pridurti, kad p. Petro 
nis — muzikalus žmogus. Daž 
name parengime jį randame su 
smuiku. Ir dukra Filiomeną pa 
veldėjusi tėvo muzikalumą, — 
ji karštai mokosi skambinti for 
tepionu. Kai atėjo pas moky
toją, tai be pareiškimo, kad ji 
nori mokytis, dar pasipasako
jo:

— Tėveliai sako: „Reikia Fi 
liūtę leisti mokytis pas p. Kar 
dehenę, lietuvę mokytoją, o tai 
dar ko gero, su vaikais lietu
viškai negalima bus susikalbė
ti“. . . Ir šis pasipasakojimas 
lietuviams taip pat daug pasa
ko ir, be abejo, yra labai reikš 
mingas šiai tiktai lietuviškai 
visuomeniškai, profesionaliai 
ii tautiškai susipratusiai šei
mai, kuri gali būti geru pavyz 
dzin ir visiems lietuviams.

Beje, neužmirština, kad p. 
P. Petronis yra centrinio KA 
LB-LOKo narys ir jo prezidiu 
mo kasininkas, aktingai daly
vaująs Kanados Lietvių Bend 
ruomenės organizavime ir vra 
Kanados lietuvių Tarybos kan’ 
didatas į Krašto Tarybą.

Bus daugiau.
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Vasario 16 gimnazija baigia mokslo Po gražiąją LietuvąKULTŪRLV^KROjVIKA
ŽYMESNIEJI ŠIŲ METŲ SUKAKTUVININKAI

Spalio 1 d. sueis 350 metų, 
kai Karaliaučiuje mirė Jonas 
Bretkūnas, pirmas į Lietvių 
kalbą išvertęs visą Bibliją, iš
leidęs „Pastillą ”, tobuliau per
redagavęs lietuvišką giesmy
ną ir išleidęs kitų tos rūšies 
darbų bei palikęs rankraščių.

Sausio 21d. suėjo lygiai 100 
metų, kai Birželiuose, Linku
vos vai., gimė vienas iš žymių
jų lietuviškojo teatro kūrėjų 
Gabrielius Landsbergis, žino
mas Žemkalnio slapyvardžiu, 
autorius kelių dramų (Blinda, 
Birutė, Jurgis Durnelis ir kt.), 
spaudos bendradarbis ir Vil
niaus „Rūtos“ teatro aktorius 
ir veikėjas dar cariniais Rusi
jos laikais. Jo sūnus architek
tas, Vilniaus vyr. inžinierius 
prof. V. Žemkalnis dabar gy
vena Australijoje.

Vasario 27 d. suėjo 100 me
tų kai gimė Tadas Daugirdas, 
archeologas, rašytojas, Kauno 
miesto muziejaus steigėjas ir 
vedėjas, pastovus lietuvių spau 
dos bendradarbis. Jo veikalai: 
„Pagirėnų gobtuivės“, „Pale
monas ir Girgžduta“ ir kt. 
„Kauno Archyve” jis atspaus
dino savo dienoraščius apie 
archeologinius kasnėjimus ir 
t. t.

Balandžio 26 d. sueina 100 
metu išleidęs daugybę lietuviš- 
vių tautai nusipelnęs Otto von 
Mauderode, spaudos draudimo 
metu išlidęs daugybę lietuviš
kų knygų, kurios knygnešių bu 
vo slaptai gabenamos per sie
ną į Lietuvą. Jis leido ir lie
tuvišką laikraštį „Apžvalgą”.

Rugpjūčio 15 d. sueis 100 
metų kai gimė daugelio evange 
likiškų giesmių rašytojas ir au 
torius „Jeruzalės Iszpustiji- 
mas“, Kristupas Jurkšaitis.

Gruodžio 6 d. sueis 100 me
tų kai Ažitėnuose, Krakių vai., 
prieš 50 metų miręs, gimė Mi
kalojus Katkus, „Aušros“ bend 
radarbis ir „Balanos gadynės“ 
autorius.

Birželio 28 d. sueis 20 m. kai 
mirė ir spalio 21d. sueis 90 me 
tų kai gimė žymiausis lietuvių 
tautos prisikėlimo poetas Jonas kams taikomų knygų. Pasku- 
Mačiulis - Maculevičius - Mai- tiniu metu jis yra išleidęs lietu 
ronis, kunigas, profesorius, rėk viškų pasakų rinkinį. Dabar 
torius patašęs „Pavasario Bal- Antanas Giedraitis - Giedrius 
sus”,

■ metas .
Aki'

kiečių dvasioje ir vokiečių kai 
boję? Pagalvokime ir pasisa 
kykime tai šiandein, kad ne
reiktų nutraukti to gražaus ir 
kilnaus darbo mokslo metų vi 
duryje.

Mokslo metams baigiantis 
gimnaziją lankė ir tikrino Va
karų Vokietijos vyriausybės, 
atstovai. Tai Žemutinės Sakf 
sonijos Vyriausybės Įgalioti
nis Tremtinių Reikalams, tu
rintis atsakomybės teisę tik 
pačiam Minister iui, Oberre- 
giernugrat Dr. Geffers ir Švie 
timo Ministerijos tiesiogis ats 
tovas Oberstudiendirektor 
Schrotter. Šis pastarasis yra 
buvęs Mexikoje ir JAV-bėse, 
kaipo ten gyvenančių vokie
čių mažumos mokyklų vado
vas ir parodė ypatingą susido 
mejimą lietuvių tremtinių pa
stangomis ir sugebėjimais iš- 

Tai bus pirmoji šios gim laikyti savo jėgomis ir aukš
tame lygyje savas tautines mo 
nykias ir net gimnaziją su di
deliu mokinių bendrabučiu.

Abu 
kė ne 
klases, 
pai ir 
kaip gimnazjioje, taip ir pra
džios mokykloje. Po to turė
jo pasitarimą su gimnazijos 
Pedagogų Taryba ir jai išreiš 
kė didžiausią savo pasitenki
nimą rastąja tvarka, moki
niais ir mokytojų personalu. 
Dr. Geffers pabrėžė, kad jo 
patyrimu ir atliktu patikrini
mu Vasario 16 Gimnazijos ly
gis yra žymiai aukštesnis už 
visas kitas tremtyje veikusias 
ar veikiančias šios rūšies švie 
timo įstaigas. Abu valdžios 
atstovai pažadėjo ir ateityje 
ne tik padaryti kliūčių, bet 
remti visomis išgalėmis Va
sario 16 Gimnazijos teises ir 
sėkmingą lietuvių tremties jau 
nuomenės švietimo darbą, ku 
rį su tokiu nepaprastu pasi
šventimu, pasiryžimu ir tau
tiniu susipratimu vieningi vi
so laisvojo pasaulio lietuviai 
pasiėmė nešti ant 
kuose nuo darbo 
pečių.

*

KLB-LOKo KOMISIJA Va 
sario 16 gimnazijai remti pra
šo visas lietuvių kolonijas iš
rinkti komisijėles ar bent po 
vieną asmenį specialiai šiam rei 
kalui ir prisiųsti jų adresus. Jų kai Mediniuose, Pasvalio vai., 
uždavinys — mobilizuoti Va
sario 16 Gimnazijai lėšas. Tam 
tikslui iš Tremties yra gauti „
specialūs pašto ženklai, už ku- populiarus Kauno miesto bul
viuos gautos lėšos yra skiria- mistras Jonas Vileišis, padaręs 
mos Vasario 16 Gimnazijai ir didelių miesto reformų, įvedęs 
lietuviškoms mokykloms trem- kanalizaciją ir vandentiekį,

Prašome tuo reikalu pa- pastatęs Kauno miestui du mo 
dernius tiltus per Nemuną ir I t. 
Nerį, suorganizavęs Lietuvos 
miestų sąjungą, buvęs „Lietu
vos Žinių“ (1909 metais) stei
gėju ir redaktorium, „Savival-

Vokiečių Vyriausybės Atsto
vai reiškia pasitenkinimą

Viso laisvojo pasaulio lietu
vių sudėtos . paskutiniaisiais 
metais aukos Vasario 16 gim
nazijos išlaikymui, nenuėjo vėl 
tui. Nors ir su dideliais ma
terialiniais ir kitokiais sunku 
rnais gimnazija išvarė didelį 
ir platų barą lietuviškojo jau 
nimo švietimo dirvoje. Nežiū 
rint buvusių nuolatinių emi
gracinių trukdymų ir daugelio 
moksleivių išemigravimo, šio 
mis dienomis mokslo metus 
baigia 76 berniukai ir mergai 
tęs. Baigiamoji aštuntoji kla
sė, iš kurios metų bėgyje iš
emigravo 7 moksleiviai, liko 
labai neskaitlinga, bet tikima
si, kad likusieji sėkmingai iš 
laiskys brandos egzaminus ir 
Įgys diplomus, atžymėtus Va 
sario 16 Gimnazijos antspau
du. ~ -
nazijos abiturientų laida, 
Konkretūs metinio darbo ir 
sudėtų aukų vaisiai.

Kovo 28 dieną baigėsi moks 
lo metai. Aštuntosios klasės 
mokiniai jau kovo mėn. 18 
dieną pradėjo laikyti baigia
muosius egzaminus. Einant 
vokiečių gimnazijų egzaminų 
taisyklėmis, egzaminai laiko
mi raštu, tik rašomąjį para
šius nepatenkinamai, kartoja 
mi žodžiu.

Kovo 28 dieną, išleidžiant 
pirmuosius abiturientus, mo
kinai išsiskirstė atostogų 
iki balandžio 17 d., kada rink 
sis vėl pradėti naujus moks
lo metus.

Mokinių skaičius žymiai pa 
didės, nes vietoje kelių išvyks 
tančių abiturientų į pirmąją 
klasę įstoja per 20 naujų mo
kinių, kurių 14 paroušė prie 
gimnazijos veikianti pradžios 
mokykla. Ir ši mokykla duo
da aiškų pateisinimą jai su
teiktų teisių priimti mažuo
sius iš kitų stovyklų, patalpi
nant juos gi gimnazijos mo
kinių bendrabutyje. Tokiu 
būdu skaitoma, kad naujųjų 
mokslo metų pradžioje susi
rinks Vasario 16 gimnazijon 
pilnas 100 moksleivių tęsti 
mokslą. Taip pat yra paduo 
ta prašymų ir iš kitų stovyk
lų priimti ir šiais metais nau 
jų mokinių į Diepholzo lietu 
vių pradžios mokyklą ir moki 
nių bendrabutį. Manoma, kad 
mokinių bendrabutyje ateinan 
ciais mokslo metais reikes 
laikyti apie 120 mokinių, 
•čl čia kyla klausimas, ar 

tversime, ar surinksime ir 
kiek reikalinga 

Tik nuo

iš-
Ir 

iš-
au-

aukštieji svečiai aplan- 
tik bendrabutį ir visas 
bet pasikalbėjo trum- 
su kiekveinu mokiniu,

savo, fabri 
pavargusių

VKV.

dybės“ redaktorium ir dauge
lio laikraščių bendradarbiu.

Sausio 28 d. suėjo 80 metų 
kai Stempliuose, Švėkšnos v., 
gimė Vasario 16 d. akto signa
taras prel. prof. Kazimieras 
Šaulys, dabar gyvenąs Šveica- 
lijoje, „Nedėldienio Skaity
mų“, „Draugijos“ ir kitų laik
raščių bendradarbis ir „Socia- 
logijos“ veikalo autorius.

Rugpjūčio 20 d. sueis 80 me 
tų kai Šilgaliuose, Slavikų vai., 
gimė Pranas Būčys, vyskupas, 
profesorius, VD Univrsiteto 
rektorius, „Varpo 
gos“, 
bis, autorius daugelio teologi
nių knygų, kaip „Apologeti
ka“, „Teologijos enciklopedi
ja“ ir tt. Pernai mirė Romoje.

Šiemet sueina 60 metų gimi
mo sukaktuvės kaikuriems žy
mesniems lietuviams: Sausio 3 
d. suėjo 60 metų, kai gimė žy
mus Lietuvos medikas rokiškė 
nas profesorius Dr. Vladas La
šas, vienas iš pagrindinių Lie
tuvos Vytauto Didžiojo univer 
siteto kūrėjų, ilgametis jo me
dicinos fakulteto dekanas, fa
kulteto rūmų statybos organi
zatorius, daugelio mokslinių 
darbų ir Fiziologijos vadovo 
auorius, lietuvių mitybos ty
rėjas ir spaudos bendradarbis 
— „Lietuvos Žinių“, „Lietu
vos“, „Medicinos“ ir tt. Prof. 
V. Lašas buvo visuomeninin
kas ir Lietuvos Steigiamojo 
Seimo narys. Bolševikams už 
ėjus, jis buvo degraduotas ir 
dabar epie jį nieko nežinoma.

Vasario 28 d. suėjo 60 me
tų nuo poeto Edmondo Stepo
naičio gimimo (Sintautuose). 
Tai buvo labai gabus poetas, 
bet mirė vos 16 metų sulaukęs, 
jo eilėraščių rinkinys buvo iš
spausdintas jau jam mirus.

Balandžio 4 d. suėjo 60 m. 
kai Lukšiuose, Jurbarko vai., 
gimė Antanas Giedraitis, lite
ratūroje žinomas A. Giedriaus 
vardu, vaikų laikraščio „Žibu
rėlis“ steigėjas ir ilgametis re
daktorius, rašąs daug pasakė
čių, išleidęs daugiausia vai-

* *
Jaunąją Lietuvą” 

šeinių Magdę“, 
loriją“ ir kitus veikalus.

Sausio 3 d. suėjo 80 metų

Lietuvos Is-

gimė ir birželio 1 d. sueis 10 
metų kai mirė, Vasario 16 d. 
akto signataras, ilgametis ir

kosime tiek,
bus jų išlaikymui?
mūsų visų priklausys ar šitą tyje.
didelį būrį besimokančios iie-'"odyti daugiau iniciatyvos ir 
tuviškos jaunuomenės toliau veiklumo. Ženklų galima gau- 
paliksime sau, ar dėl pageilė-ti adresu: KLB-LOKo Vas. 16 
tų centų atiduosime juos aukkomisija, 7722 George St., yil- 
lėti vokiečių mokykloms, vo-K Lasalle, Montreal, P. Q.

Kriūkai. Miestelis. Jis pa
siekiamas garlaiviais ir Kauno 
— Jurbarko linijos autobusais. 
Marijavitų koplyčia, ant pat 
Nemuno kranto, sausais pušy
nais apsuptos miestelio apylin
kės; karo metu žuvusiųjų ka
pai, kurie yra Svetušino dvaro 
sode. Netoli Kriūkų už 3 km 
yra

Paežerėliai. Aplinkui baž
nytkaimį kerojasi sausi pušy
nai, čia pat yra Nemunas ir 
gražūs krantai. Apylinkėje ir 
bažnyčios šventoriuje yra ori
ginalių, iš medžio šaiknų sukai 
tų kryžių. (Vienas toks sto-

„Apžval- vėjo V. D. Muziejaus sodelyje 
Draugijos“ bendradar- prie paminklo kritusiems už 

Laisvę). Toliau ant kalno už 3 
km, labai gražioje vietoje, yra 

Ilguva. Dvaras. Seniau čia 
gyvenęs garsus lenkų muzikas 
Mlynarskis (miręs 1936 m.), 
pas kurį lankydavosi komp. 
Rimkus. Dvare yra medinė kop 
lyčia, Ikapinės ir gražus Nykos 
slėnis. Už poros km yra Ny
kos upelis, prie kurio yra Mi
siūnų piliakalnis, o už trijų km 
ir Panykio piliakalnį, kurie su
darė lyg užtvarą kryžiuočiams 
veržtis į Lietuvą. Toliau už 10 
km yra

Plokščiai, miestelis. Plokš
čių piliakalnis, ant kurio mėg
davęs būti Dr. V. Kudiwka. 
Čia tankumynuose knygnešiai 
slėpdavę savo gabenamas kny
gas, ir kad rusų žandarai bijo
tų naktimis gaudyti, buvę sklei 
džiami gandai, esą, piliakalny
je vaidinasi. Seni žmonės atme 
na, kuriuos namuos 1885 m. gy 
veno iš Šakių nuo rusų žanda
rų pabėgęs V. Kudirka ir ku
rioje vietoje buvo areštuotas. 
Antras piliakalnis yra Stulgių 
k., kuris lengvai pasiekiamas iš 
Raudonės garlaivių prieplau
kos. Be to, tuoj už Plokščių 
miestelio giliame rave, prie iš 
žemių besiveržiančio šaltinėlio, 
yra pastatytas su Šv. P. Mari
jos paveikslu altorius. Ši vieta 
žmonių laikoma stebuklinga ir 
gausiai lankoma. Toliau už 15 
km yra

Gelgaudiškis, bažnytkaimis. 
Pažymėtina, buvusio Gelgau
diškiu dvaro senas parkas; dva 
ro rūmuose buvo vaikų prie
glauda; prie miestelio ant Ne 
muno kranto stovįs Maštaičių 
piliakalnis. Prieš d. karą Gel
gaudiškiu piliakalnis priklausė 
Medardui Komarui. Be to, 
Gelgaudišky buvo didelė plyti
nė ir modernus motorinis malu-

,Ra yra Vasario 16 gimnazijos 
Diepholze direktorius. A. Gied 
raičiui-Giedriui šia proka linki 
me geros sveikatos, ilgiausių 
metų ir gražiai auklėti lietuviš
kąjį tremtyje jaunimą.

Rugpjūčio 23 d. sueis 60 me 
tų Konstantinui Jablonskiui, 
garsiojo lietuvių kalbos žinovo 
ir rašomosios lietuvių kalbos 
tėvo Jono Jablonskio sūnui, is žymiam pedagogui, 
Lorikui, išleidusiam mokslinių 
veikalų: „Istorijos Archyvas“ 

Lietuviški žodžiai seno
vės aktouse“, bendradarbiavu
siam „Praeity“, „Tautoj ir Žo 
dy“, „Archyvum Philologi- 
kum“ ir kt. K. Jablonskis bu

nas. Toliau už 22 km yra
Sudargas. Miestelis. Susi

siekimas buvo vykdomas gar
laiviais ir autobusais. Ypatin
gai žavingi Panemunės pievose 
esantieji ežerėliai. Gražūs Su
dargo apylinkės vaizdai — va
dinama Lietuvos vakarų Švei
carija. Dar pažymėtina aukš
čiausias visos Panemunės kal
nas ir Vorpilio piliakalnis; Ra
guvos daubos, kur esą dažnai 
vaidindavosi; Burgaičiuose — 
Kalmukšulinis, kurį per Kra- 
kusmetį 1831 m. buvo išsikasę 
gyventojų egzekucijai stovėję 
kalmukai savo arkliams girdy
ti. Būdingi dar vietovardžiai: 
Mikų kalva, Didvyžabalis, Žvė- 
rinčius, Milžkapis, Sakotiškis, 
Kielplynė, Varožkalnis ir Kine 
lis. Gyventojai žino daug paša 
/kojimų. Sudargo paylinkė yra 
kalnuota ir labai graži. Pačia
me kampe tarp Nemuno ir Vo
kietijos sienos yra gražūs pu
šynai. Sudargo katalikų kapuo 
se yra paminklas Lietuvos kny 
gnešių tėvui kun. Sederavičiui. 
Čia spaudos draudimo laikais 
buvo pats knygų gabenimo 
centras.
t— ---se— ...... ----------------

AMERIKIETĖ PRIMITIVIS 
TĖ IR JUGOSLAVAS 

SKULPTORIUS
Toronto Meno Galerijoje ra 

sime nepaprastą kontrastą. Pa 
rodoje kartu su senelės Moses 
primityviais tapybos darbais ro 
doma ir Ivan Mestrovic‘iaus 
skulptūrą. Šitos dvi parodos 
pasidėjo sausio mėn. 11d. Mes 
trovic'iaus užsibaigė vasario m. 
4 d. ir Grandma Moses darbai 
pasiliko iki kovo mėn. 2 d.

Tai yra pirmoji kanadiška 
paroda, kurioje rodoma gerai 
žinomos Amerikos primityvis- 
tės darbai. Ji pradėjo paišyti 
būdama jau nebe jauna. Jai 
tai- buvo, pramoga ir dabar 
pasiekė garsumo. Grandma 
Moses dabar jau turi 92 metus 
ir ji daugiausiai paišo krašto
vaizdžius iš savo gimtinės 
Eagle Bridge, New iorko vals 
tijoje.

Savo paveikslams ji pasiren
ka tipiškus Įvykius, kaip sve
čio apsilankymą ūkyje, grupę 
žmonių prie bažnyčios po sek 
madieninių pamaldų, arba ka
lakuto, kuris paskirtas vai
šėms,gaudymą ūkininko kieme, 
ji atvaizduoja laimingą, judrų 
ir taikingą gyvenimą.

Grandma Moses priklauso 
primityvistų mokyklai, bet jos. 
paveikslai nėra vaikiški; jos 
darbai žvelkia į vaikystės lai
mingiausius įvykius. Tuose pa 
veiksluose nerasime ginčų, bai

vo Lietuvos Akademijos narys. 
Koks jo likimas dabar, nežino
ma.

Spalio 22 d. sueis 60 metų mės arba troškimų. Kodėl yra 
gimusiam jos paveikslai tokie populiarūs? 

Navickuose, Alytaus ap., Juo- I§ to falkto, kad jos 25 pa
žui Geniušui, daugelio laikraš veikslai parodoje įkainuoti per 
čių bendradarbiui, ypač „Mo- 50.000 dol., galime susidaryti 
kyklos ir Gyvenimo“ žurnalo 
bendradarbiui, kurio likimas 
taip pat nežinomas.

(B. d.).

vaizdą, kaip šita Amerikos kai
mo moteris yra vertinama.

Ivan Mestovic yra viena iš 
Nukelta į 7 psl.

LIETUVOS SIENŲ 
PROBLEMA

VII.
6. Vakarinės sienos linija.

Elementariniai lietuvių reikalavimai vakaruose, einant 
link buv. Rytprūsių sienos, būtų tokie: keli kilometrai že
miau Kuznicos geležinkelio (eiannčio į Gardiną) stoties šie 
na vesti į vakarus pro Sydrą (lietuvių pusėje), o paskui^ per
kirtus plentą aukščiauSuchowolos, Beresowkos, įteka.įčies į 
Bebrą, krantu siena vesti taip, kaip ji buvo nužymėta 1920 
m. sienų sutartyje ir Lietuvos reikalavimuose. Nuo Stabino 
(lietuvių pusėje) iki Tajgrodo (lenkų pusėje) siena formaliai 
nebuvo sutarta nė su vienu kaimynu. Šitoje srityje lietuvių 
reikalavimai apėmė: Stabiną — Pulkavą (liet, pusėje) — 
Augustavo kanalas (jo pradžia). Nuo Augustavo kanalo šie 
na kreipiama vėl į vakarus ir atremiama .į senąją Rytprūsių 
sieną. Naujoji siena apie 50 km visai sutampa su sena sie
na. O paskui nuo Bakalariavos į pietus nuo Pilypavo ir Me- 
runiškio, sukama ji tiesiai į Rytprūsius, žemiau iš Suvalkų 
einančio pusplenčio. Jis, be kitko, Lietuvai reikalingas, kad 
būtų galima iš Suvalkų pasiekti Gumbinę ir Įsrutę, nes kito 
gero ten kelio nėra. Toliau naujoji riba tiesiama per Dre- 
heimes (vad. Sesskerhoehe) aukštumas paimant į Lietuvos 
plotą 310 mtr. kuprą. Šiaip jau Lietuvos sudėtin įeitų tik 
Rytprūsių žemumų dalys. Nuo Bodsvingų (Bodschwingen), 
kur Geldapės upė pasuka į vakarus, siena tetęstina bent 
keli kilometrai atstumu nuo kairiojo Goldapės kranto. Tad 
ir geležinklis ir plentas, kuris nuo Goldapės eina į Ungurą 
(Angerburga), liktų Lietuvos pusėje. Šitokiu būdu į Lietu
vos plotus patektų anksčiau buvusi lietuviška, bet dabar jau 
apvokietėjusi Goldapės sritis. Nuo Goldapės ir tų aukštumų, 
siena vestina į pietus nuo Unguros per Mauerio ežero. Va- 
uinasi, šiaurinė dalis Mauerio ežero, drauge su Mozūrų ka
nalu“, jungiančiu Mauerio ežerą su Alna-Priegliumi, t. y. Ka 
raliaučiumi, priklausys Lietuvos plotui. Toliau siena turė
tų kirsti Ometo upę žemiau Drenifurto (lietuvių pusėje) ir

žemiau Girduvos (Gerdawen) pasukti į vakarus, į Alną. O 
ją perkirtus žemiau Friedland, sieną vesti palei Frischingo 
upės tiesiai į Aistmares (Frisches Haff). Piluvos (Pilau) 
uosto apsaugai reikėtų paimti Aistmarių siauros juostos smil
tynų bent 25 klm.

Šitaip būtų pasiektos Aistmarės, gautas Piluvos uostas, 
įgytas Sembos gintaro krantas su eule pajūrio kurortų ir, 
svarbiausia, pats Karaliaučiaus uostas su „Karaliaučiaus jū
ros kanalu“ (Koenigsberger Seekanal) atitektų Lietuvai. Į 
šitokių sienų ribas įeitų visa antroji plentų Inija, kuri nuo 
Unguros per Girduvą ir Friedlandą pasuka ant Tepliavos. 
Beveik lygiai tuo pat keliu eina ir geležinkelio linija. Kara
liaučiui ir iš pietų pusės būtų garantuotas šioks toks užnuga 
lis. O už Lietuvos ribų likusieji Aistmarių plotai turėtų ge
rą ryšį su Elbingo autostrada, kurios tik mažytė dalis prie 
Karaliaučiaus atitektų Lietuvai. Tokiu būdu čia projektuo
jamosios Lietuvos sienos už jos likusiųjų plotų nepalieka ne
organizuotai išblaškytų. Naujoa Lietuvon patektų ant Al
mos upės po D. Karo pastatytosios didžiosios elektros jėgai
nes (Ostpreussenwerk), kurių tinklo dalis, žinoma, paiktų 
ir už Lietuvos ribų.

Šitokiomis sienomis susidarytų Lietuvai jūros kranto 
nuo Šventosios iki Pilavos 300 km.

Neskaitant jau Klaipėdos krašto, dėl kurio čia iš viso ne- 
bekeliame klausimo, į Lietuvą patektų naujai apie 13.000 
qkm. su (pagal prieškarinės statistikas) apie 900.000, o gal 
ir 1.000.000 gyventojų. Čia naudoti duomenys iš 1940 m., 
kai Karaliaučius turėjo 339.000 gyv. Lietuva valdytų dar 
Tilžę (1940 m. — 58.000 gyv.), Įsrutę su 45.000 gyv. ir 
Gumbinę su 21.800 gyv. Visus tuos skaičius, žinoma, reikia 
labai reliatyviai priimti, nes dėl šio karo, kietos bolševikų 
okupacijos ir miestų išbombardavimų niekas šiandien nega
li net apytikriai pasakyti, kiek gyventojų susirinks ar liks 
tuose plotuose. Pravedant čia nurodytas sienas, Lietuvai tek 
tų kaip kompensacija už vokiečių per abejas okupacijas (1915 
—1918 m. 1941—1944 m.) negailestingai naikintus miškus, 
bent astuoni didoki girių masyvai.

Pramoningumo atžvilgiu, gaudama tąsą agrarinės Lie
tuvos, nes ir Rytprūsiuose, kaip žinoma, vyrauja perdėm že
mės ūkis, Lietuva įgytų tik tris pramonės centrus: Karaliau
čių, Įsrutę ir Tilžę. Pirmieji du, palyginti, yra žymūs pramo
nės cukraus, kitų maisto produktų, rūkalų, cemento, muilo, 
medžio apdirbimo srityje. Tilžėje ir Karaliaučiuje yra žymūs 
popierio ir jo dirbinių fabrikai. Tik Įsrutėje yra tekstilės, 
tik Tilžėje yra odos pramonės. Metalo ir mašinų (ypač že
mės ūkio ir laivų) dirbtuvių bei fabrikų tėra tik Karaliaučiu
je. Galima sakyti, nėra didesnių nei stiklo, nei cheminės pra 
monės įmonių, jei neskaityti celulozės fabrikų.

Čia nubrėžtosios sienos yra tik tas minimumas, kuris, 
valdant Lietuvai Karaliaučių, turi būtinai įeiti į jos plotą. Bet 
tas minimumas yra per silpnas, kad jis galėtų iš pietinės pu
sės didmiesčiui Karaliaučiui patiekti užtenkamai ūkinės erd
vės.

Tardami lenkus turint pilną teisę disponuoti jų 300 me
tų valdytąją Varmiją, ir nereikšdami nei mažiausios preten
zijos į Mozūriškuosius Rytprūsių plotus, siekiame pritaikyti 
Lietuvos naudai palankesnį principą tuose senųjų prūsų plo
tuose, kuriuose gyveno lietuviams artimi senprūsiški nota- 
gai (Alnos kair. krante) ir bartai (dešin. Alnos pusėje iki 
Mozūrų ežerų). Tad Lietuvai turėtų priklausyti žemės iki 
Varmijos pasienio miesto Braunsbergo mlenkų pusėje).

Pagrindo šitokioms sienoms pageidauti Lietuvai duoda 
be kitko ir vad. „Potsdamo linija“. Pritaikant ją Lietuvos 
interesams, riba reikia vesti Varmijos pasieniu pro Barten- 
steiną, į S'chippenbeil (lietuvių). Toliau siena būtų atremta 
į Mauerio ežerą, o nuo jo jau mums aprašytoji ir žinomoji ji 
ir žinomoji siena mžr. žem. Nr.). Šitokiu būdu Lietuva val
dytų lietuviškai senprūsiškąją Rytprūsių dalį, kai kita Ryt
prūsių dalis, su Varmija ir Mozūrų kalbos plotu dalis atitektų 
lenkams.

Ir nustačius Lietuvai reikiamas sienas, atremtas į pra
eities duomenis ir ekonominius reikalavimus, susiduriame su 
Karaliaučiaus problema, nes į Karaliaučių gali surasti argu
mentų ir kaimynai. Todėl į šį klausimą pažvelgsime atskirai 
istoriniu ir ekonominiu požiū r i u, Bus daugiau.



1952. IV. 10. — Nr. 15 (261) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL.

Aidai iš tėvų žemės
ROMANĄ. APIE NAUJĄ K. BORUTOS

Ir tamsiausią naktį šyvsteh 
netikėta šviesa, ir gal todėl to 
ji šviesa būna skaisti. Mums 
gerai žinoma, kokios sutemos 
užgulė mūsų tėvynę, kokia nak 
lis prislėgė bent mažiausią kū 
rybos, literatūros, kultūros ap
raišką.

Todėl ir nenuostabu, o kar
tu lyg ir miela, kai atsitinka be 
veik nepatikimas reiškinys. Čia 
kalbame apie šiomis dienomis 
„Terra“ leidyklos išleistą K. 
Borutos romaną „Baltaragio 
malūną“.

Trumputė istorija. Lietuvo
je minimąjį romaną „Baltara
gio malūnas“ išleido 1945 m. 
Išleido, kaip ir visas kitas kny 
gas, valstybinė leidykla.

„Baltaragio malūnas“ susi
laukė nepaprasto pasisekimo ir 
susidomėjimo. Bet tai tęsėsi 
vos keletą mėnesių, kol NKVD 
jsakė surinkti romaną ir sude
ginti. Viduramžių laužuose de 
ginamas „Baltaragio malū
nas“.

Kelios dešimtys egz. romano 
atklydo pro geležinę uždangą, 
nes bolševikiškomis knygomis 
prekiaujantis New Yorko kny 
gynas „Baltaragio malūną“ at 
sigabeno pardavinėti JAV-se. 
Bet greit ir iš New Yorko kny 
gyno dingo „Baltaragio Malū
nas“, nors ir čia literatūros my 
iėtojai atkakliai jo jieskojo. Į 
visų pasiteiravimus New Yor
ko knygynas atsakydavo, kad 
jau išparduotas, bet tikrovėje 
vos vienas kitas egzempliorius 
pavyko įsigyti šiapus geležinės 
uždangos, kol atlėkė žinia iš 
Lietuvos, kad „Baltaragio Ma
lūnas“ uždraustas platinti ir iš 
knygynų surinktas sunaikini
mui.

Po kiek laiko pasiekė dar 
liūdnesnė žinia: „Baltaragio 
Malūno“ autorius Kazys Boru
ta, vienas įžymiųjų rašytojų, 
poetų, ištremtas į Sibirą.

Savaime kyla klausimas, už 
ką Boruta buvo ištremtas, kiek 
dėl to galėtų būti kaltas „Bal- 
tairagio Malūnas“.

Knygos mylėtojai šiapus ge 
ležinės uždangos iš rankų į 
rankas graibstė keletą sudė
vėtų „Baltaragio malūno“ kny
gų, gėrėdamiesi vertingu kūri
niu, kartu jieškodami atsaky
mo į daugelį klausimų. . .

Kas užkliuvo Kremliaus cen 
zonų akyse „Baltaragio Ma
lūne”? Atsakyti nelengva, 
nes „Baltaragio malūnas” nei 
viena mintimi, sakiniu nelie
čia jokios politikos, klasių ko
vų, kolchozų, soclenktynių.

Tai kūrybiškai, tvirta rašytojo 
ranka ir karšta širdimi parašy
tas veikalas apie pasakišką 
„Baltaragio malūną“ ir jo šei 
mininko likimą, kuris važinėjo 
obuolmušiais žirgais, rinkosi 
sau pačią plačioje apylinkėje. 
Tai tolimos praeities legenda, 
tolima politikai, nūdienos pai
niavoms. Ir vis tik romanas 
reikėjo sudeginti ant NKVD 
laužo!

Daug pasakanti istorija. 
Daug pasakanti apie nūdieni
nes Lietuvos okupantų pastan 
gas užgniaužti kūrybinį žodį, 
užversti širdis n protus agita
ciniu šlamštu, sužaloti kūrybi
nės minties ir skonio pajutimą.

„Baltaragio malūnas“ nesi
derina prie agitacinio šlamšto, 
prie visokių „Kalvių Ignotų 
teisybių“, prie suluošintos raš
tų minties, prie tos apkurtinan 
čios propagandos riksmo ir ap 
akinančios tamsos.

Kazio Borutos veikalas su
žibo tikru deimantu tarp pro- 
pogandimų stiklagalių, jo nuo
širdi, kūrybiška knyga teikė po 
ilsį propagandinio alaso už
kauktom ausim. Skaitytojas 
palyginimu galėjo susivokti, 
Koks bjaurus kūrybos sunieki- 
mmas vyksta nuostabios tauto 
sakos ir danų šalyje, kai raš- 
tininkiškos knygų ir brošiūrų 
drumzlėse pasirodė tikrai ver
tingas veikalas — „Baltaragio 
malūnas“.

Ir to užteko, tur būt, kad au 
torius užsitarnautų tremtinio 
bausmę, o jo keli egzempliariai 
šiapus geležinės uždangos vir
to tremtiniais. Tamsos ir kny
gų laužų atošvaistėse „Baltara 
gio malūnui“ nėra vietos, jis 
gali būti laisvas ir įvertintas 
tik šioje pusėje, kur nepasiekia 
Kremliaus cenzorių ranka.

Vertingą patarnavimą kny
gos mylėtojui, padarė puikiais 
leidiniais ūmai pasireiškusi lei 
dykla „Terra“, išleisdama taip 
įdomų ir vertingą veikalą „Bal 
taragio malūną“.

Apie „Baltaragio malūno“ 
originalumą, žodingą kalbą, 
nuotaikingą stilių teks pakal
bėti kitu kartu. Šia proga džiu
gu pastebėti, kad ir išleidimas 
tikrai gražus. Gal būt nebus 
perdėta, jei pasakysim: tebū
nie tai nesugriaunamas pamink 
ias mums kovotojams dėl lietu 
viškos kūrybos, rašto. L. D.

— Iš Anglijos į Montrealį 
atvyko inž. chem. Mečys Kriau 
čionis. Tikisi įsikurti Montre- 
aly.

LAIKAS NELAUKIA
Apie tai, ką kalbėsime, jau kįa — ko jis nepadarys šiais 

ne kartą buvo rašyta Kandos 
hetuvių spaudoje, tačiau vis lie

Moksw-tec/inikos naujienos
NIAGAROS JĖGAINĖS.

Didesniam vandens išteklių
Ontario Hidro-

Niagaros upė, skirianti JAV
Kanados teritorijas, išteka išnaudojimui,

Erio ežero ir įteka į Ontario elektrinė Komisija projektuo- ka kas nors nepasakyta arba 
ežerą, 
paviršių skirtumas yra lygus 
327 pėdoms, o upės vidutinis 
debitas apie 200.000 kubinių 
pėdų per sekundę (sutrumpin 
tai kps). Iš tos vandens ener
gijos galima būtų gauti per 4 
milionus kilovatų arba apie pus dviejų su puse pėdų plienbe- 
šešto miliono arklio jėgų.

Šiuo metų JAV ir Kanados 
hidroelektrinių jėgainių ant 
Niagaros upės bendras galingu 
mas siekia 1.163.000 kilovatų. 
Abi valstybės naudoja vandenį 
pagal sutartį, kurioje numaty
tos lygios teisės. Sutartis ap
saugo Niagaros krioklio gamto 
vaizdį, kuris sutraukia tiek 
daug turistų. Turizmo laiko
tarpiu, kuris tęsiasi nuo baland 
zio pradžios iki spalių galo, su 
tartis įpareigoja praleisti per 
krioklį dienos metu 100.000 
kps, o nakties metu pusę to 
kiekio. Likęs vandens ištek
lius gali būti panaudotas jė
gainėse. Kitų metų laikotarpiu 
gali būti panaudotas visas van 
duo.

ir 
iš

Abiejų ežerų vandens ja naujas jėgaines ant Niaga
ros bendro galingumo ape 900. 
000 kw. Tam tikslui numaty
ta iškasti du 50 pėdų skers
mens tunelius vandeniui pri
vesti prie jėgainių. Tunelių vi 
daus paviršius bus išklotas

nesuprasta. Šį Kartą vėl apie 
mūsų studentiją.

Išeivijoje atsidūrusi jaunes
nioji tremtinių karta — moks
leiviai, studentai jau kelintą 
kartą laiko sunkius gyvenimo 
egzaminus. Visi be išimties 
Kanadoje stengiamės tvirtai pa 
statyti koją, kad sušvitus lais
vei galėtume žengti paskutinį 
žingsnį — atgal į savo šalį. Da 
barties studentas privalo su dvi 
guba energija tam ruoštis, kad 
grįžus i Tėvynę galėtų užimti 
veitą to, kuris savo įnašą bus 
atidavęs. Siekti mokslo, ku
ris šiose sąlygose daugeliui yra 
tik svajonė.

Ar mes pagalvojame, kokia 
didelė atsakomybė mums už
dėta apleidžiant Tėvynę? Ar 
pakankamai dar stiprus Tėvy
nės balsas mūsų širdyse? Ar pa 
mažu mūsų kovos dvasią ne
migdo dolerinė muzika? Viso

ALBINAS S. TREČIOKAS 
dirba SLA narių naudai virš 
25 metų. Buvo SLA seimuose 
išrinktas į Apšvietos ir Finan- misijos, kaipo pirminį kurą, ir 
sų komisijas ir pavyzdingai paversti jį į plutinį, naudojant 
dirbo jose 10 metų. Taip pat Išskirtą tos transmutacijos šili 
be pertraukos yra SLA 245 
kuopos ir 5-to apskričio val
dyboje vrnš 25 metų. Be to, 
jis yra New Jarsey ir New 
York valstijų pripažintas ap
draudimo žinovas. Todėl visi 
SLA nairai yra prašomi bal
suoti už Albiną S. Trečioką į 
SLA Centro Iždininko vietą.

SLA 245 kuopos ir SLA 
5-to Apskr. Vaidybos nariai.

tonio sluogsniu. Kiekvienas 
tunelis yra skirtas praleisti 20. 
000 kps vandens. Per vieną jų 
bus maitinamos šešios 100.000 
arklio jėgų turbinos prie 300 
pėdų vandens kritimo. Šis tu
nelis bus penkių mylių ilgio. 
T ai bus didžiausias vandens tu 
nelis pasauly. Viso numatyto 
plano įvykdymui reikės iškas
ti 7 milionus jardų uolos ir že 
mių, panaudojant 900.000 ku
binių jardų betono ir 25.000 
tonų plieno. Darbas numato
mas užbaigti 1945 metais. 
Prie projekto įvykdymo dirbs, 
apie 5.000 darbininkų. Kad pa 
greitinus ilgojo tunelio iškasi mis galimomis priemonėmis tu 
mą, kuris sudaro svarbiausią įime sulaužyti mūsų slegiančią 
darbų dalį, tunelis padalintas j 
4 paskirus ruožus ir darbas ve 
damas lygiagrečiai visuose ruo 
žuose skirtingų bendiovių.

Ontario hidroelektrinė komi 
oi ja turės savo žinioje 1955 me
tasi b6 hidroelektrines jėgai
nes bendro galingumo 2.657. 
000 kw, 2 pagrindines ir 6 at
sargines šilumines jėgaines 
bendro galingumo 598.000 kw. 
Dešimties metų jėgainių staty
bos programa (1945—55 me
tais), atsieis apie 900.000.000 
dolerių, tame skaičiuje 157 mi- 
honai dolerių teks naujiems 
įrengimams ant Niagaros upės. 

( Techn. žod.).

AMERIKA PROJEKTUOJA 
ATOMINĘ JĖGAINĘ.

Atominės energijos jėgaines 
įrengimo galimybei kai kurie 
entuziastai numato galimybę 
netolimoje ateityje. Jie nuro
do, kad galima būtų gauti ura 
na iš Atominės Energijos Ko-

nežinią.
Lietuvių Akademinis Sambū 

ris organizuoja pagalbą mūsų 
studentijai. Savo maža auka 
leiskime pajusti, kad supranta 
me mums laiko statomus reika 
lavimus. Šiandien labjau ne
gu bet kada studentas prašo 
Tavo paramos, neatstumk jo 
ištiestos rankos, padėk jam 
ruoštis ateičiai. Laikas nelau-

metais, kitais gali būti per vė 
lu.

Su Montrealio lietuvių para
ma Lietuvių Akademinis Sam
būris pasiryžęs sutelkti pinigų 
keletos studentų mokslapim- 
giams apmokėti. Tam reikalui 
įsteigtas Stipendijų ir Pašal
pų Fondas, kurio globėjais su
tiko būti: M. Arlauskaitė, P. 
Juškevičienė, J. Kardelis, Stp. 
Kęsgailą, kun. J. Kubilius, J. 
Lukoševičius, J. Leknickas, J. 
Navikėnas, V. Pėteraitis, V. 
Povilams, G. Rukšėnas, Ston- 
kuvienė, K. Toliušis.

Laiko nedaug, greit bus pa
skelbta registravimosi data uni 
versi tetuose. Nepraleiskime 
pro šalį aukų rinkėjų neįrašę sa 
vo pavardės. Duokime pro
gos jaunimui siekti mokslo — 
mūsų paaukoti 
Lietuvai 
minklą.

pinigai stato 
gyvąjį Laisvės pa-

Lietuvių Akademinis 
Sambūris.

P. S.
Jei kam susidarytų sunku

mų pasiekti aukų rinkėjų, ar 
dėl kurių nors priežasčių savo 
įnašą norėtų padaryti vėliau, 
prašome iškirpti iš laikraščio 
žemiau spasduinamą kuponą 
ir pasiųsti Lietuvių Akademi
nio Sambūrio sekretorei B. 
Ciplijauskaitei 3472 Hutchison 
Str. Montreal, o aukų rinkėjai 
prisistatys į namus (galima pra 
nešti ir telefonu vakarais MA 
1741).

Prane Šimas.......................................
Pranešu, kad sutinku duoti auką Stipendijų ir Pa

šalpų Fondui sumoje ...................... dol.
Pavardė ir vardas ..........................................................................
Adresas .............................................................................................

linėjimas numatomas atlikti 
per pusę metų. Jei išvados bus 
teigiamos, manoma, kad 75.000 
kw jėgainė bus pastatyta per 
du ar tris metus.
LABAI KEISTI PATENTAI

Pasitaiko anekdotiškai skam 
bančių patentuotų išradimų. 
2 v., išradimas: moteriška skry 
bėlė, kurios viršugalvyje yra 
puodukas su muilo tirpiniu. Šį 
puoduką jungia guminė žarne
lė su gumine pūsle, esančia ki
šenėje. Paspaudus pūslę, mui
lo burbulai kyla iš skrybėlės.

Kitas nemažiau keistas išra
dimas — tai spąstai plivo kir-

mą garui gaminti. Tas garas 
būtų suvartojamas standarti
niame turbogeneratoriuje elekt 
ros energijos gamybai. Kadan 
gi atominės bombos projektui 
reikalingas uranas ir plutonis, 
programa nenukentėtų. Teori 
ja yra aiški, tačiau tokiam pro
cesui vartotinų metalų ir me
džiagų problema bei gamybos mėlėms gaudyti. Jie sudaryti 
kaina turi būti ištirta. Tas ty-iš mažos tūtelės su pririštu siū

Parašas

lu. Tūtelė su atitinkamu jau
ku ar vyliu, pritaikytu kirmė
lių skoniui, nustumiama per 
burną į vidurius. Kirmėlei iki 
šus galvą, spąstai užsidaro, ir 
laimikis 
lę lauk.

Yra 
karstas 
Imi. Prie karsto pritvirtinamas 
ilgas vamzdis, kuris išlenda iš 
kapo. Per vamzdį pravesta vir 
vė, kuri pririšta prie skambalo. 
Kai pabudęs numirėlis nori su
grįžti Į šį pasaulį, jis paskam
bina. Tokios pat vertės dar 
yra ir kitas išradimas: skaitik
lis padėtiems kiaušiniams skai 
čiuoti, kuris pritvirtinamas 
prie vištos uodegos. (T. Ž.)

ištraukiamas per gerk

ir toks išradimas — 
atgyjąnčiam numirė-

TRYS BANDANTIEJI
Rimas Bagdonas. 

AIŠKIAREGIS

Kaistas tas gyvenimas!
Žmogus tik keletą smagių 

akimirksnių savo gyvenime te
turi, bet juos tik ir tenori pri
siminti. O visas liūdnąsias va
landas stengiasi užmiršti, jas 
nuo savęs atstumti.

Guodžiasi žmogus, svajonė-

ęrangios. Pora dolerių. Aiš
ku, kinas ar alus tai nebrangus. 
Bet ta knyga? O ką su jąja 
veikti? Paskaitysi ir gulės po 
lova. Dar kitas prašys, kad 
jam paskolintum. Geriau pa
čiam iš kito skolintis. . .

Šiandien naujos kortų kala
dės reikia.. .

tų nutraukė į Vilkiją jos aplan

Puikus buvo vakaras. Išėję 
į sodą, susėdo ant suolo ir ste
bėjo į Vakarus nešantį vande
nį Nemuną.

— Gal jums amžių pasaky
ti, panaiti? —- Staiga juodu iš
girdo balsą užpakalyje savęs.

Prie vartehų stovėjo žilas 
senelis. Rankoje lazdyno laz 
da, per pečius sulopytas krep
šys.

— Aš niekada neklystu. . .
— Oh, ką tu čia, tėvuk. . .

mis stengiasi pagrąžinti savo 
gyvenimą, bet tie blankūs mo
mentai jo nepalieka. Ir pasi
junta, kad nėra kas daryti. Vi
duje dega noras, bet — ką gi 
veikti?! Aplink keturios sie
nos, tarp jų stalas, sulūžusia 
koja kėdė ir lovą. Lietus įky
riai barbena į stiklą. Bar-bar- 
bar. . . Pagaliau, žmogus sten
giasi surasti ritmo ir tame bar 
benime. Ką daryti?. . .

Apsiaustas ant pečių, kepu
rė užsmaukta iki nosies, palen
kia galvą ir eina. Kur nors vis 
suras žmogų. Nesvarbu, koks 
jis bebūtų, bet kad, tik su kuo 
mi pasikalbėti. Ir sužinai, kad 
ir jis tojo paties nerimo jaus
mo iš namų išvarytas tapo.

Kelintoje vietoje susiranda 
stalas, kortos, o gal ir bonka. 
Proferansas prasideda; pulku- 
tė, kaip ją' tarmiškai vadina.

Vieną kartą, antrą kartą. Pa 
galiau toji grupelė vyrų jau 
sunkiai ir bepei skiriama. Tik 
iš kasyklų ar liejyklos parėję, 
vos bepavalgę ii gal dar suodi
nu smakru, jau taip ir traukia. 
O ką bedarysi? Knygos? Ge
tai tam, kuris angliškai įkerta, 
Jos pigios. O lietuviškos —

Kai iš netyčių koks bičiulis 
su bonka užklysta, kortos lai
kinai pasimiršta. Pamažu, bet 
visuomet, užverda pašnekesys. 
Kas darbe gero. Kur kitas gy
vena. Ir nepastebimai mintimis 
vėl grįžtame į Vokietiją. Gal 
tik dėl to, kad paskutiniaisiais 
metais ten, po karo ir bėgimo 
nelaimių, gavome atsikvėpti. 
Ten buvo šokta; ten gerta; ten 
mergina palikta. . . Ir visuo
met, jei svečias Juozo nepaži
nodavo, vienas iš mūsų ketve
riukės užklausia atėjusįjį:

— Gal nori, kad Juozas tau 
pasakytų, kiek metų gyvensi?

Dažniausiai kiekvienas iš 
paklaustųjų mosteli ranka ir ką 
nors numykia. Juozas klausė
ją subara ir pašnekesys vėl ran 
da sau naują vagą.

Bet daugelis, išskyrus mus 
keturis, nežino, kad Juozas 
daugiau niekad nepasakoja 
žmonėms apie jų amžiaus ilgu 
mą. Niekados, nuo paskutinio 
jo karto. . .

. . . Vilkijon užklydo Juozas 
visai netikėtai. Garlaivyje Ne 
munu plaukdamas į Kauną, su
sipažino su geltonkase Nata
lija, ir vieną vasaros sekmadie-

— pradėjo Juozas.
— Ne, Juozai, jis tiesą sa

ko, — baimingai pertraukė jį 
Natalija. — Dar niekad nesu
klydo. Duok jam kairę ran
ką. Tegul jis tau pasakys.

Nenoromis Juozas ištiesė kai 
liąją. Per vartelius įėjęs, se
nelis drebančiomis rankomis 
paėmė Juozo delną, ir, pirštu 
pavedžiojęs, tarė:

— Ponaiti, sulauksi šešias
dešimt vienerių metų.

— O kas paskui?
— Tai viskas. Matysi daug 

kraštų, tai ir tiekos gyvenimo 
užteks.

— Gerai, jau gerai, — ne- 
Kantriai tarė Juozas ir, išėmęs 
iš kišenės sidabrinį, ištiesė se
nukui.

— Ne, jis niekad pinigų ne 
ima, — perspėjo jžį Natalija.

— Oho! Tai šia, tėvuk, — 
ir atidavė likusius pokelyje aš 
tuonis papirosus.

— O ponaitis?
— Aš nusipirksiu.
— Tai čia ir Jums vienas. 

Man ir užteks.
Ir, padavęs Juozui vieną pa

pirosą, senelis dingo vakaro 
dvelkime. ..

. . . Karo pasekmės nubloš
kė Juozą į Vokietiją. Kai bom 
bos ir sviediniai tašė miestus, 
jis dirbo kalnų miškuose. Mė
go jį darbininkai. Tylus, bet 
vokiečių kalbą gerai mokėda
mas, vis rasdavo šnekos su vie
tiniais. Ir prasidėjus paskuti 
niųjų karo metų pavasariui, jis 
jau pažinojo Teklę.

Iš miško grįždamas, jis kas
dieną stabtelėdavo jos kieme, 
ir senasis Gmeinder jam turėda 
vo stiklą pieno.

Vieną sekmadienį, tuoj po 
pamaldų, kaip ir visuomet, už
suko į svetainę alaus.

Ir, juokaudamas, Juozas pa
klausė senojo Gmeinder ar jis 
nenorėtų savo amžiaus ilgumo 
sužinoti.

Senio kairiosios delnas bu
vo surambėjęs. Juozas, pirštu 
pavedžiojęs, bet rimtą veidą 
padaręs, tarė.

— Vater Gmeinder, Jūs gy 
vensite šešiasdešimt ketverius 
metus.

Ar aplink stalą sėdėję tai 
juokais pavertė ar ne, Juozas 
to nepastebėjo.

Kai kitą vakarą Juozas, kir
viu nešinas, vėl stabtelėjo prie 
Tekles namų, senojo Gmein
der prieangyje jau nebebuvo. 
Ant stalo stovėjo stiklinė pie
no.

Juozui bekeliant pieną prie 
lūpų, duryse pasirodė ašaro
mis aptekęs Teklės veidas.

— Kame reikalas? —• iššo
vė Juozas.

— Šiandien rytą mirė tė
vas. ..

— Oh, ne!. ..
Parėjęs namo ir sėdęs prie 

stalo vakarienes, Juozas iš

girdo šeimininko pašnekesį su 
žmona.

— Ir sutapimas! Šiandien 
jis turėjo švęsti senojo Gmein 
der šešiasdešimt ketvirtą gim
tadienį. . .
Jonas Fumosas.

I Š S I G
Traukinys ritmiškai dunda 

skrosdamas Ontario lygumas. 
Lauke dar tamsu. Tik pavasa 
įėjančio oro srovelė gaivinan
čiai veržiasi pro pravertą lan
gą-

Anicetas Žalys, patogiai su
sigūžęs luxus vagone, bando 
snausti, bet miegas neima. Jau 
ims, rodos, ir užmigs, bet ir 
vėl pabunda, įšgązdintas ne
įprasto traukinio švilpimo.

— Baubia, kaip bulius lėk
damas per kaimą, — piktai pa 
galvoja Anicetas.—Čia pat jau 
rytas, o aš dar akių žmoniškai 
nesudėjau. Bent ^valandėlei 
duotų užmigti. O kaip būtų 
gera! Bent sapne nuskrisčiau 
j tėvynę. Nuskrisčiau pas sa
vo Daratėlę, kurią aš taip my
lėjau. O ir dukrytė taip džiaug 
tusi tėvelį pamačiusi. Jau še- 
šerių metų mergytė būtų. Ka
zin, ar tėvelį bepažintų? Kai 
palikau, dar toks mažas pipi- 
riukas buvo.

Įstojau į Vielinę Rinktinę. 
Galvojau — tėvynę ginsiu. De
ja, vieną dieną — gestapas. 
Grotuotas vagonas. Salaspilis. 
Taip ir atsidūriau ten, kur ir 
tūkstančiai mūsiškių. Atsidū
riau net sudiev jai nepasakęs. 
Kiek visokių vargų iškentėta. 
Baisu ir pagalvoti. Šiandien 
viskas jau praeity. Ačiū Die
vui, esu sveikas. Galėčiau gy
venti. Bet kas iš to gyveni-

Tą vakarą Juozas nevalgė 
vakarienės. . .

... Ir jei sutiksite kada Juo
zą, neklauskite jo apie savo 
amžių. Jis Jums niekad nepa 
sakys. . .

Y N I M A S
mo, kad nėra. . . Jos, dukry
tes! Juk tai mano visas gyveni 
mas. Bet argi aš kaltas? Ne! 
Tikriausiai ne!

Susimąsto valandėlei. Ban
do nusikratyti nepageidaujamų 
minčių.

— Tikrai, tas gyvenimas. 
Ak, koks jis bjaurus. Jis ir ma 
ne, kaip šv. Petrą, privertė išsi 
ginti. Kad nebūčiau išsigy
nęs, tikrai nevažiuočiau šiuo 
traukiniu. Tikriausiai dar tebe 
sėdėčiau beviltiškai tremtinių 
stovykloje. O ji — trauk ją 
devynios. Įgriso! Kai prisi
meni stovyklą, dar ir dabar ne 
skaniai trenkia kukurūzais: ku 
kurūzų duona, kukurūzų košė, 
kukuūzų sriuba, kukrūzų. . . 
Taip kiekvieną dieną. Visi, 
kaip arai, pakėlę sparnus lau
kė, kad tik kur nors išskridus. 
Nesvarbu — kur. Tik ne čia 
pasilikti. Vistiek bus geriau.

Ilgai laukti nereikėjo. Žinia 
trenkė, kaip žaibas: Kanada 
ima nevedusius vyrus miško 
darbams. Jau ir komisija at
važiavo. Viskas būtų buvę ge
rai. Tik tas vienas žodelis „ne 
vedęs“ nedavė man ramybės. 
Visą naktį prieš pasiūlydamas 
„kupčiui“ savo muskulus ne
užmigau. Svarsčiau visaip. 
Neišsiginsiu. Pasisakysiu tei
sybę. Gal ir taip pralysiu! Bū 
siu nenusikaltęs jai, ir sąžinė 
bus švari. Pasisakiau teisybę.
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VEDA SKTN. INŽ. J. BULOTA.
IŠKYLA ____ _.
ūžiaujant, sprendžiant jaunes
niųjų problemas, nes vasarai ar 
iinantis jų be galo daug: sto
vyklavimas, skautiškas apmo
kymas, finansiniai reikalai ir 
daug Kitų reikalų. Tai čia po 
sėdžiauja Toronto Metropoli
tan Area aukščiausieji vadai.

Mums atvykus, posėdžiai bu 
vo pertraukti ir garsus sveiki
nimas nuskambėjo salėje. Tuo 
jau užsimezga bendros kalbos,

VYČIŲ
Kovo 22 d. Toronto skautai 

vyčiai turėjo išvyką į Oshawa, 
kur vyko Toronto Metropoli
tan Area vadų suvažiavimas- 
-konferencija.

Nors oras ir nepalankus bu
vo tą šeštadienį, bet vyčių vei
dai puošiasi šypsena, kad po 
savaitės sunkių darbų fabrikuo 
se, galės išvykti iš miesto ir 
žvilgteri į gamtą nors pro 
auto langą. Nuo parapijos sa
lės lygiai 4 vai. išvyksta septy .vasaros . prisinjinimai, naujos 
nios lengvos mašinos, kuriose 
be vyčių dar matosi ir pilnose 
uniformose jūros skautai ir 
skautes tautinių šokių šokėjai.

Nors kelias ir netolimas, tik 
35 mylios, skiria Oshawą nuo 
Toronto, bet iki pasiekiame 
tikslą kelionėje užtrunkame 
per pusantros valandos laiko. 
Nes miesto trafi'kas neleidžia 
sparčiai irtis į priekį.

Pagaliau tikslas pasiektas. 
Esame skautų žemes ribose. 
Vakaro sutema neleidžia gerai iiai Nemunėlis teka“, po jų ke 
Įsižiūrėti į esamus pastatus, 
bet įėjus į vidų pajunti, kad 
tikrai patekai ten, kur skautai 
gyvena. O jų visas šimtas ar 
net daugiau.

Pasidaro ir mums kai ku
riems keista, kai matai senu
čius pražilusius ir nuo amžiaus paitis, 
susilenkusius skautų vadus su kančią programą turėjo ilgo- 
trumpomis kelnaitėmis posė- kai palaukti, kol skautų vadai

pažintys ir t. p.
Laikrodžio rodyklė artėja 

prie šešių, programoje numa
tyta vakarienė. Nors ir buvo
me stipriai nusprendę nedaly
vauti joje, bet teko kapituliuo
ti prieš šeimininkų norus. Po 
vakarienės prasideda meninė 
dalis, o ją išpildo skautai vy. 
čiai specialiai pakviesti. Dai
noms vadovauja v. s. VI. Šarū
nas. Čia galingai nuskamba jū 
reivių Maršas“ ir tyliai „Ty-

ictą angliškų, skautiškų dainų, 
ii, štai, prieš anglų akis pasi- 
lodo lietuviškas šokis „Malū
nas“, po jo „Kalvelis“, ir koks 
didelis pasisekimas lietuviškų 
dainų ir šokių buvo, kad mūsų 
konferuotojas psktn. H. Ste- 

norėdamas pranešti se-

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, 

klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau
kimus ir korespondencijas.

UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.
Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me
tų $ 5.00; Chicagoje $ 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny 

$ 11.00, jjusei metu $ 5.50.
Adresas: NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chica

go 8, Ill., U. S. A.

Ir kas iš to! — pavarė. Nors 
sąžinėje jaučiau pasitenkini
mą, čia buvo nesmagu. Drau
gai mane pirštais badė, girdi:

— Žiūrėk! liurbis, nemoka 
kombinuoti. Kodėl Pranas, 
Baltrus, Motiejus iškombina- 
vo? O tu! Tikras lepšė, o ne 
karininkas. Tur būt, per klai
dą juo ir tapai! Žinai, Anice 
tai, su teisybe eidamas ir su
pūsi D. P. stovykloje!

Slinko diena po dienos, Su 
pavydu išlydėjau savo drau
gus. Galvojau, kokie jūs lai
mingi! Netrukus ruošė antrą 
transportą. Aš vis dar buvau 
neapsisprendęs. Nors jau ir 
buvau bepradedąs svyruoti, ta 
čiau dar vis negalėjau sutikti 
su ta mintimi. Galvojau, kaip 
aš galiu išsiginti to, kas mane 
riša prie jos, prie mylimos Da- 
ratėlės. Žinoma, tai menknie
kis. Gal ir nesunku būtų tai 
padaryti! Bet patarlė sako: 
nuo adatėlės — prie kumelėlės. 
Ir su manimi gaii tas atsitikti. 
O kas tada?

tunto sueigose, tai vėl dingda
vo nediskutuodami apie laivus.

Tačiau šia mintimi visą lai
ką gyventi nusibodo. Atsira
dus gražesniam pavasario orui, 
jūros skauto drk. A. Gabecko 
iniciatyva pradėta buriuoti 
Alberto ežere, Melbourne.

Pirmieji žingsniai sunkūs, 
nėra nuosavos valties, ją ten
ka samdytis, laukti anksti ry
tą, kad kas nors kitas pirma 
neišsinuomuotų, bet noras drb 
ti nugali visas kliūtis.

Sekmadieniais po pamaldų į 
buriavimo pamokas1 susirenka 

tik jūros skautai, bet ir da- 
smalsuolių — jūros mėgė- 

Didėjant entuziazmui, ki- 
mintis įsigyti nuosavą val- 
tuo būdu pradedant pasto

viai dirbti. Šią mintį ir reali
zuoja drg. Gabeckas ir R. Krau 
sas savomis lėšomis.

Reikia manyti, kad šiuo gra-

pavargo šaukdami dar, dar. ..
Ir taip matai, kad po kiek

vienos dainos ar šokio vis dau
giau ir daugiau įgaunam sau 
gerų prietelių anglų tarpe. Čia 
vėl vyr. sktn. St. Kairys ang 
lūs skautininkus sužavi smuiko 
garsais, vėl skamba valiavimas. 
Ir taip artėja vienoliktoji va
landa. Laikas baigti. Bet šei
mininkų ir ilgas prašymas ne
padeda daugiau, nes jau ir vy
čiai pavargo ir šokėjai (jūros 
■■skautai ir skautės) nusišoko.

Nors ir pavargę, bet širdyse 
pilni skautiško džiaugsmo grįž 
tame atgal į Toronto, žinoda
mi, kad šis vakaras vėl davė vi 
siems lietuviams gerų bičiulių 
kanadiečių aukštosios visuome 
nės tarpe, ir žinome, kad tas 
kanadietis apie lietuvius yra 
susidaręs geriausią nuomonę, 
o ta pačia proga skautai vy
čiai primena visiems, kad tų 
gražiųjų dainų ir šokių šalis žiu pavyzdžiu paseks ir kitos 
dar priešo yra mindžiojama ir jūrų skautų skiltys, o išmokus 
negali tenai laisvai skambėti 
daina. Taip žingsnis po žings 
nio skiname simpatijas kana
diečių tarpe ne sau, bet savą- 
jai tautai. V. M.

MELBOURNO JŪROS 
SKAUTAI SUKRUNTA...
Nors Melbourne lietuvių 

skautai veikia nuo pat atvažia 
vimo į Australiją dienos, apie 
juros skautus nedaug kas bu
vo žinoma. Jie buvo kaip ir sktn. V. Pauža šaukia šio ra- 
įsmirę, o jeigu pasirodydavo jono skautų vyčių sąskrydį

ne 
lis 
ju. 
io
tb

plaukyti ežere, bus keliamasi į 
Jūrą.

Geros sėkmes jūrų skau
tams ir nenuleis būrių, iki jos 
suplazdens laisvoje Baltijoje! 

Algirdas J-tas.
VYČIŲ SĄSKRY 

CHICAGOJE.
SKAUTŲ

DIS
Šį pavasarį, gegužės 30 — 

birželio 1 dd., Liet. Skautų Bro 
lijos JAV Rajono Vadeiva

it

JOS.YASAUSKIS
Hollywood, Florida, 

tai pal- 
Apartamentus užlaiko - 

Kviečiu visus

!■ 1720-24 Buchanan Street,
Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms, 
muotame Hollywood Floridoj.

s me pirmos rūšies su visais patogumais.
lietuvius atsilankyti į saulėtą Floridą, nes čia būna 

i nuolatinė vasara. Svečius iš geležinkelio stoties parsive 
Ū, žcune, paskambinus telefonu 3290.

----------- m-t:--- - "it-------- K ~

amerikonas. Kiek tada jai bus kėjo. Verkšlenimai nieko ne- 
džiaugsmo.

Nuo to man lyg ir palengvė 
jo. Su trečiu transportu įsi
drąsinau. Išsigyniau. Tiesa, 
širdis truputį suvirpėjo, bet 
už tai viskas ėjo kaip sviestu 
patepta. Daktaras ant visų 
mano muskulų dėjo O. K. O 
kansulas tik nusišypsojo mane 
pamatęs ir smagiai iš paties tėš 
kė antspaudą. Nors mano sta 
tūra ir žemo ūgio, tačiau nu- 
augimas, ką ir bekalbėti, kaip 
iš paveikslo iškirptas.

— Taip! Bet kuriems 
įams aš čia verkšlenu kaip 
kia bobutė? — bando save 
barti Anicetas. — Kiek kartų 
sakiau: užteks. Kam be reika
lo save kankinti? Tai likimas. 
Ne man prieš jį paspurdėti. Jei 
taip Įvyko, matyt, taip ir rei

ga- 
ko- 
su-

pagelbės. Gyventi vistiek rei
kia.

Ir gerai, kad taip padariau. 
Nors kartą tapau laisvu žmogų 
mi. Net juokas ima, beveik ka 
valierium. Štai dabar, atlikęs 
miške sutartį, važiuoju į did
miestį.
Ilonai. Visa ateitis prieš mano 
akis.
Juk, pavyzdžiui, kad ir miško 
kempėje. Kad ne aš, ką jie 
vieni be manęs būtų pradėję. 
Žiopliukai. Angliškai nei žo
džio. Stovi prieš Mac Donai* 
dą kaip stulpai. Nei žodžio ne 
gali išplėšti. Ale, ką čia ir 
kalbėti. Tokių vyrų, kaip aš, 
reikia dar paješkoti.

Būtų gal dar ilgiau Anicetas 
svajojęs. Tik konduktorius jį 
grąžino realybėn, sakydamas:

— Toronto!

Visokių galimybių mi-

Esu vyras nesulužęs.

t

PRISIŲSTA
Vaclovas Biržiška. VYSKU 

PO MOTIEJAUS VALAN
ČIAUS BIOGRAFIJOS 
BRUOŽAI. Jo 150 metų gi
mimo, 100 metų įsivyskupavi- 
mo ir 75 metų mirties sukaktu 
vių proga. „Aidų“ leidinys. 
1952 metai. 100 puslapių. Per 
spausdinta iš „Aidų“ 8, 9 ir 10 
numerių. Kaina nepažymėta.

Stasius Būdavas. VARPAI 
SKAMBA. Apysaka. Virše
lis dailininko P. Puzino. Išlei 
do „Lietuvių Dienos“, Los An

Chicagoje. Nusistovint imigra 
cinio gyvenimo sąlygoms šiame 
krašte, norima aptarti sk. vy
čių veiklos, programų, skautiš 
kosios spaudos ir kt. svarbius 
vyčiavimo reikalus.

PAMINĖTI
gėlės, 1952 metais. Tiražas 
2.200 egz. 180 puslapių. Kai
na 2,50 dol. Knyga išleista la
bai gražiai, skoningai ir labai 
gerame popiery. Kultūringas 
leidinys.

Vytė Nemunėlis. PIETŲ 
VĖJELIS. Iliustrouta dail. 
Osmolskio. Keliom spalvom. 
Gražiai išleista. Tai puiki ve
lykinė dovana vaikams. Gau
nama „Nepriklausomos Lietu
vos“ redakcijoje: 7722 George 
St., Ville Lasalle, Montreal, 
P. Q.

GABIJA, trimėnesinis lite 
ratūros žurnalas Nr. 2. Red. 
Stepas Zobarskas. 196 psl., kai 
na 1 doi. Dalyvauja 20 auto
rių. Adresas: Gabija, 335 
Union Ave., Brooklyn 11, N.Y.

VELYKINIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
Velykinėms dovanoms ir pasiskaityti papigintai parduo

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

Baltaragio Malūnas. Romanas, K. Boruta.......................
Pragaro Pošvaistes. Romanas, V. Alantas.......................
Pietų vėjelis, Vytė Nemunėlis, ............................................
Anglu kalbos vadovas I d. 1 sas.........................................

„ ‘ „ H „ 1 .............................................
Sename dvare, Šatr. Ragana, romanas ..........................
Lietuvių Literatūra, Naujokaitis ........................................
Lietuvių Tautosakos skaitymai, Balys ..........................
Tremties Metai ....................................................................
Kryžiai, romanas, Ramonas ..............................................
Naktis ant morų, Jankus........................ ...............................
Atsiminimai ir mintys, Dr. K. Grinius ...........................
F. Kaulėnas, dailė.....................................................................
Marti iš Miesto, Orintaitė ..................................................
Per šaltį ir vėją, Zobarskas ..................................................
Riestaūsio sūnus, Zobarskas ................................................
Sugrįžimas, V. Tamulaitis ...................................................
Šliuptarniai, romanas, Margeris .........................................
Tauresnio žmogaus užtekėjimas, Vydūnas ..................
Žirgonė ir Gailė, spalvota ...................................................
Gyvulių draugas, Krausas ..................................................
Bhagavad-Gita iš sanskrito, Vydūnas .........................
Dulkės ežere, Kozulis .............................    •.........................
Tilto sargas, Tulpė ...............................................................
Dr. Kripštukas pragare, Kaupas .....................................
Lietuvos sovietizacija, prof. Roemeris ..............................
Raudonoji žvaigždė, Vytenis ................................................
Žemė, keturių autoriai, almanachas .................................
Literatūros metraštis ............................................................
Proza, 4 autoriai ......................................................................
Lapės pasaka, Pieteris .........................................................
Žemės rankose, Rukša .............................................................
Kartuvės, Jonas Gailius ..........................................................

Knygos gaunamos šiuo adresu: „Nepr. Lietuva“, 
George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q.
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Tokių, kaip aš, buvo dau
giau. Visi pralindo. Manyje 
virė baisi kova: kodėl aš nega 
liu taip padaryti? Juk dabar 
kitos išeities nėra. Tokie šulu 
zėliai praėjo. O aš — toks vy 
ras! Nėra ir kalbos. Tik tas 
vienas žodelis, kaip šašas, stovi 
skersai kelio. Kodėl? Kodėl 
gi nesurizikavus? Juk tuo men 
ku sumelavimu aš jai nei kiek 
nenusikalsiu. Aš ją kaip my
lėjau, taip ir tebemylėsiu, žo
džius, kuriuos iškilmingai da
viau prie altoriaus, išlaikysiu 
ligi karsto lentos. Jei bus lem
ta grįžti, grįšiu kaip turtingas

Jonas Nevardauskas.
ŠIRDINGIAUSIAS

Artėjant Velykų šventėms, 

kasdien į mano namus ateidavo 
vis nauji sveikinimai su gra
žiais parašais ir linkėjimais. 
Vienas sveikinimas, susidedąs 
ir dviejųžodžių ir ištartasmažo 
berniuko lūpomis, ilgai ilgai 
liks mano atmintyje.

Tada aš dirbau didžiausioje 
miesto krautuvėje, kur iš de
šimto aukšto apačion pristaty
davau bulkutes ir kitokius ska 
numynus. Teko dirbti šventės 
išvakarėse ir sulaukti vakaro. 
Leisdamasis keltuve, per lan
gus mačiau milionus žiburių ir 
oažnyčios bokšte judančius var 
pus, kurie buvo daug žemiau, 
negu viršutinis tų namų aukš
tas. Kiekvienas varpo dūžis

SVEIKINIMAS
man trenkė širdin. Ir jei bū
čiau įstengęs, būčiau su keltu
vu nusileidęs į žemės gelmes, 
kad tik negirdėčiau tos gies
mės, kuri skelbė žmonijai 
džiaugsmą, o man liūdesį. Bet 
niekas to nesuprato. Nejaugi 
tas žmogus, apdulkėjęs mil
tais, gali ką nors daugiau gal
voti, negu tos šalies puošnus 
pilietis.

Man pasidarė skaudu, 
žmonių minioje pamačiau 
blyškusį berniuką, kuriam 
ne kartą buvau davęs bulkutę, 
pats saugodamas save nuo ve
dėjos akių. Pirmą kartą atsi
tiko taip: Mano vežimas atsi
trenkė i sieną ir iš jo pabiro 
kelios bulkutes. Man buvo įsa 
kyta, jei iš vežimėlio kas iš-

kai 
iš- 

jau

krenta, matant žmonėms, su- § 
skaičiuoti ir įmesti į šiukšlių § 
dėžę. Kai bulkutes surinkęs aš g 
žvelgiau, kur artimiausia dė- « 
žė, prieš mano akis atsistojo S 
kuklus septynių metų berniu- | 
kas ir tarė:

— Aš esu labai alkanas, | 
duok man vieną...

— Imk visas,—tariau. Nuo | 
to laiko mes likome pažįstami | 
ir jį dažnai pastebėdavau krau | 
tuvėje, smalsiai žiūrint į bul- | 
kūtes. Išblyškęs jo veidelis | 
mane sekė iš minios ir palydė | 
davo iki durų. Kai ką aš jo i 
paklausiau, jis viską man papa |į 
šakojo. Tai buvo nelaimingas ‘ 
vaikas. Jo motina buvo ligo
nė, o tėvas girtuoklis.

Dvi savaites berniuko nebe
mačiau ir jo aš pasiilgau. Šeš- 
tadienj jį vėl pastebėjau besto
vintį prie šiukšlių dėžės ir pra 
eidamas tariau:

— Berniuk, sekantį sykį kai 
važiuosiu, čia nukris kelios bul 
kūtės, tu jas.pasiimk! Vaiko 
veidelis nušvito ir keistas 
žvilgsnis nulydėjo mane.

Ties sutarta vieta, lyg nety
čia trenkiau savo vežimą į sie
ną. Bet mano ir vaiko nustebi 
mui, nenukrito ant krašto pa
dėtos bulkutes, bet ant grindų 
ištiško velykinis tortas. Prie 
manęs sustojo smalsuoliai ir 
priėjo skyriaus vedėja. Jausda 
ma savo pareigų galingumą, ji 
tarė:

— Praša užeiti tuoj į rašti-
nę. Tamsta mums neši nuos- | 
tolius. Manau, kad to užteks!.. i

Aš permečaiu akimis stovin | 
čius žmones ir subirusį tortą, | 
Netoli stovėjęs berniukas, pa- | 
sitraukdamas su ašaromis aky | 
se tarė:

— Jau, Happy Easter! . .. |

IS
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„ BRITANIJOS LIETUVIS“ 
vienintelis visoj Europoj lietuvių savaitraštis. 
Nepartinis, siekiąs tikslo — bendro visiems lietuviams. 
Lietuviai, atvykę iš Anglijos, neturėtų pamiršti savo 

buvusio organo.
LEIDŽIA D. Britanijos Lietuvių Sąjunia, Londone. 

KAINA metams 5 dol.
ADRESAS: „Br. Lietuvis“, Lithuanian House, 43, Hol 

land Park, London, W. II, England.

AR JAU SKAITAI?
MODERNIŠKĄ ILIUSTRACINĮ PASAULIO 

LIETUVIŲ MAGAZINĄ.

METINĖ PRENUMERATA $ 3,—. f
VISUOSE KRAŠTUOSE. LEIDYKLOS ADRESAS j 
9204 S. BROADWAY LOS ANGELES 3,

CALIFORNIA, U. S. A. Į
B

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

KELEIVIS"
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.



1952. IV. 10. — Nr. 15 (261) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

Sault Ste Marie, Ont.
RUOŠIAMASI PERBĖGIMUI.

Trečioje sulig savo didumo 
mūsų miesto darbovietėje, tu
rinčioje tik kelis šimtus dar
bininkų, chromo fabrike 
„Krumplant'e“, dirba nemažas 
svetimšalių darbininkų skai
čius, kurių tarpe yra ir apie 10 
lietuvių. Nors atlyginimo atž 
vilgiu tai yra labai gera darbo 
vietė, nes dirbama 48 vai. sa
vaitėje ir pats paprasčiausias 
darbininkas gauna i rankas 250 
—210 dol. mėnesiui, tačiau 
daug kas iš „naujųjų kanadie
čių“ darbininkų šį pavasarį ruo 
šiasi pereiti į kaimyninį didžiu 
lį plieno fabriką, kur dirbama 
tik 40 vai. savaitėje ir bent pir 
maišias metais reikia tikėtis 
mažesnio atlyginimo. Priežas
tis — pasklidę gandai, kurie 
buvo ir angliškame „The Sault 
Daily Star“, kad šis fabrikas 
bus iškeltas į Thesselon, Ont. 
(apie 50 mylių nuo mūsų mies 
to), gandai, kad nuo š. m. ba 
landžio 1 d. fabrikas pereis į 
5 dienų darbo savaitę (būk tai 
to reikalaujanti valdžia), be to 
drausmės pagriežtinimas dar
be ir vidaus tvarkoje ir kitos, 
darbininkų akimis žiūrint ne
gerovės.

TRUMPOS NAUJIENOS.
— Spaudos platinimo punk 

te pas komiteto pirm-ką p. Mo 
tiejūną Adolfą (78 Fancred 
str.) Velykų šventėms jau bus 
galima gauti naujai U. S. A. iš
ėjusį juokų laikraštį „Kultu
vę“, jau turima „lietuvių pa
sų“ ir tikimasi, kad artimiau
siu laiku bus. gauti ir pirmieji 
užsakytų knygų siuntiniai iš 
Kanados ir USA.

— Numatytas mūsų koloni 
joje koncertas, kurį turėjo iš
pildyti mūsų žymesnės meni
nės pajėgos, atidėtas vėlesniam 
laikui.

— Vasario 16 d. minėjime 
pradėtas Tautos Fondui aukų 
rinkimas baigtas. Surinkta 170 
dol. Tai yra nemaža suma iš 
tokio didumo kolonijos.

— Mūsų mieste pastebimas 
didelis skaičius naujai atvyku
sių emigrantų — italų, vokie
čių ir kitokių. Visi neseniai 
atvykę ir įieško darbo. Yra ir 
mūsų tautiečių neseniai atvy
kusių iš Anglijos ir kitų Ka
nados vietovių.

Tuo tarpu dauguma mūsų 
miesto darboviečių, tame skai 
ciuje ir didžiulis plieno fabri
kas „Algoma Steel“, dar vis 
prašo palaukti. Šis plieno fab 
tikas šįmet žadąs samdyti di
desnį skaičių naujų darbininkų, 
todėl kad fabrikas plečiamas, 
pensijon išeis nemažas skai
čius senų darbininkų.

— Nors mūsų miestan atva 
ziuoja vis daugiau naujų tau
tiečių ir, gali būti, kad šiais me 
tais mūsų kolonija pasieks 200 
skaičių, bet pasitaiko ir iš čia 
išvykstančių. Štai prieš keletą 
savaičių išvyko tautiečiai — p. 
Norvaišas Stasys ir p. Liaukus 
Antanas. Pirmasis sėkmingai 
vertęsis miškų bizniu. Abiem 
išvykusiems palinkėsime gero 
vėjo!.

— „Tremtis“ be reikalo už 
gauna žmones, kurie vykdė 
jam rinkliavą. Visai be reikalo. 
Kadangi buvo surinkta tik ke
li doleriai, tai rinkėjai tas au
kas grąžino aukotojams. Rin
kėjų nereiktų apkaltinti, nes 
jie turėjo tiktai gerus tikslus. 
Niekas sau pinigų pasirinkti 
nenorėjo ir jokių blogų norų 
neturėjo. Apie tai plačiau bus 
atskiru laišku paaiškinta 
„Tremties“ atstovui p. A. Kuo 
lui. J. Sk.

GAISRO NELAIMĖ
Kovo m. 2 d. A. Kozulio šei 

mą ištiko skaudi nelaimė. A. 
Kozuliui esant darbe, o B. Ko- 
zulienei išėjus i bažnyčią ir tik 
mažiesiems Romui (5 m.) ir 
Danutei (7 m. esant namuo
se staiga kilęs gaisras sunaiki
no visą bute buvusį turtą. Nu 
kentėjusiems nuo gaisro nelai
mės į pagalbą atėjo vietos Lie
tuvių Bendruomenės Komite
tas padaręs lietuvių tarpe rink
liavą. Surinkta 101 dol. ir iš 
Bendruomenės kasos paaukota 
50 dol.

PATIKSLINIMAS.
Korespondencijoje iš Otta- 

wos („N. L. No. 12) minimas 
„Tautos Fondo Įgaliotinis“. Iš 
tikrųjų gi Ottawoje nėra buvę 
jokio Tautos Fondo įgalioti

nio. Rinkliavas Tautos Fon
dui iki šiol vykdydavo B-nės 
Valdyba arba atskiri jo nariai, 
valdyoos pavedami. 1951 m. 
gruodžio mėn. buvusiai valdy
bai atsistatydinus, bendruome
nę atstovauja paskutiniojo su
sirinkimo prazidiumas: B. Ra
gauskaitė ir M. Šimanskis. 
Tačiau nėra jokios „Laikino
sios B-nės Valdybos“ (pp. Ši
manskis, Ragauskas ir Paške
vičius), kaip minėtoje kores
pondencijoje rašoma. V.

REIKALINGAS MUZIKAS
Čia reikalingas muzikas, ga

lis vesti chorą, o taip pat groti 
tautiniams šokiams. Komite
tas padės susirasti darbąir 
butą. Kreiptis į KLB Winso- 
ro Apyl. Komitetą, 1027 Ho
ward Ave., Windsor, Ont.

P. J.

DELHI, ONT.
K. L. B-NĖS DELHI APYLINKĖS LOK-AS.

LAS MONTREALIO SKYRIAUS VIEŠAS PAREIŠK1 
MAS KANADOS LIETUVIŲ VISUOMENEI.

W 1 N D S O K
ATVYKSTA HLDM TEATRAS „AUKURAS“.

Balandžio mėn. 19 d. į Wind L. Fuldos ketinių veiksmų ko 
sorą atvyksta Hamiltono lietu- mediją „Mokyklos Draugai“', 
vių dramos mėgėjų teatras Veikalą režisuoja E. Dauguvie 
„Aukuras“, kuris kroatų salė- tytė-Kudabiene. Pradžia 6,30 
je (2520 Seminole) suvaidins pp.

saukia balandžio mėn. 20 d. 2 
vai. pp., po lietuviškų pamal
dų Delhi R. K. bažnyčios sa- 
leje visuotinį narių susirinki
mą.

Susirinkimo darbotvarkė: 1. 
Susirinkimo atidarymas, 2. Pre 
zidiumo sudarymas, 3. proto
kolo skaitymas, 4. Komiteto 
pranešimas, 5. Parengimų kom. 
pranešimas, 6. Kontrolės kom. 
pranešimas, 7. Naujų narių re
gistracija, 8. Komiteto rinki
mai, 9. Parengmų kom. rinki
mai, 10. Kontrolės kom. rinki
mai, 11. Klausimai ir sumany
mai, 12. Susirinkimo uždary
mas.

Nesusidarius susirinkimo 
kvorumui, sekantis susirinki
mas šaukiamas už valandos. 
. . K. L. B-nės Delhi Apylinkės

LOK-as.
VELYKŲ MARGUTIS 

VAIKAMS.
Balandžio men. 14 d. (2-ąją 

Velykų d.) 5 vi. p. p. Delhi 
Apylinkės LOK-as roušia Del 
hi miestlyje, lenkų salėje, vi
siems Delhi ir plačių apylinkių 
lietuvių vaikams Velykų Mar
guti.

Įdomią, pritaikintą progra
mą išpildys patys vaikai ir jų 
tėveliai bei mamytės.

Be to, bus: margučių paro
dėlė — konkursas. Yra numa 
tytos trys vertingos premijos 
už gražiausius margučius. Pro 
gramą paįvairins margučių 
rungtynės — ridenimas ir Ve 
lykų Kiškis su dovanėlėmis. 
Šventės užbaigai ruošiamos 
vaišės mažiesiems. Mamytės 
prašomos papildyti vaišes sa
vo atsivežtais skanėstais ir už
kandžiais.

Gausiai dalyvaukime ir su- 
ruoškime lietuvišką Velykų 
džiaugsmą mūsų atžalynui!

Delhi Apylinkės LOK-as.
.susas.'

(Atkelta iš 4 psl.) 
AMERIKIETĖ PRIMITY 

VISTĖ IR JUGOSLAVAS 
SKULPTORIUS.

didžiausių asmenybių dabarti
nėje skulptūroje. Jis yra gi
męs 1883 metais Vrpolje, Sla- 
vonijoje. Jo tėvai yra dalman- 
tai. Jaunas būdamas jis buvo 
siųstas į Split pasimokinti ak- 
menkalystės. 1900 metais jis 
vyko į Vieną studijuoti. Pra
džioje studijavo pas Otto Koe
nig ir vėliau akademijoje.

1907 m. jis vyko į Paryžių ir 
surengė ten parodas. Čia jis 
susidraugavo su Rodin, Bour-

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

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

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

Į Siunt. N r. 10—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. degintos kavos
1 sv. kakavos
1 sv. šokolado
Siunt. Nr. 12—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaul. taukų
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos

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

Siunt. Nr. 24—$ 11.50
5 sv. rūkytų lašinių
3 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. deg. kavos
2 sv. kakavos
2 sv. šokolado
2 sv. marmelado
2 sv. sūrio 40% rieb.
Siuntinys Nr. 25
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25
C. 15 sv. k. tauk. $ 8.00

Jono LADYGOS 
i (baldų _ 
Į studijoje 

„ARTIS“ 
priimami užsakymai ir pa
taisymai sofų, fotelių ' 
(chesterfields). „St. Lo
uis Textiles“ medžiagų ir 

' baldų atstorvybė fabriko 
kainomis.

LIETUVIAMS SPECIA
LI NUOLAIDA.

3 East Notre Dame St., 
Telefonas MA 1006.

Didž. Gerb. Pone redakto
riau, prašome patalpinti Jūsų 
redaguojamame laikraštyje Lie 
tuvos Atgimimo Sąjūdžio Mon 
realio skyriaus čia duodamą pa 
reiškimą:

Kilus nesusipratimams To- 
lonto LAS skyriuje ir reikalui 
atsidūrus net Kanados teisme, 
kas nesudaro garbės lietuvio 
vardui, spaudoje „TŽ" Nr. 13 
(118) ir „NL“ Nr. 13 (259)) 
pasirodė įvairių straipsnių bei 
pareiškimų, liečiančių LAS 
Montrealio skyrių.

Dėl viso šito mes turime pa 
reikšti sekantį:

1) Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio Montrealio skyrius įsi
steigęs 1949 metais, veikda
mas pagal LAS organizacijos 

delle, Maillol ir kitais. Jų įta- 
Ką galime dabar pastebėti jo 
kūriniuose.

Šalia savo meninio veikimo 
jis dalyvavo ir politiniame. Sa
vo patriotiškumą jis išreiškė 
skulptūroje ir savo iniciatyvą 
jis parodė kroatiškame-serbiš- 
kame tautiniame judėjime ir 
vėliau Jugoslavijos Komiteto 
formavime. Šitas komitetas 
kaip tik ir suformavo 1919 m. 
Jugoslavijos valstybę. Jo pilie
tinis nusistatymas privertė jj 
gyventi ir dirbti svetimuose 
kraštuose. Dabar jis yra New 
Yorke, University of Syracuse.

Kanadoje jis yra žinomas 
kaipo kūrėjas marmuro reiiefo 
„The Canadian Phalanx“, tai 
yra Kanados Karo Paminklas, 
kuris yra Ottawoje netoli Na
tional Gallery. Šita paroda 
mus arčiau supažindino su 
skulptorium. Jo didelis kūri
nys yra Kristaus gyvenimas. 
Tai yra 25 medžio reljefai, prie 
kurių jis dirbo per 20 metų.

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.

J

\

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES A/MD 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

!> AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREALIS 2836

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

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

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

Allard Tr.1135

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).
Ville Lasalle.

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO, 

bet

Alberto Norkeliūnoį
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

ui $0.0/ $/.000.oo
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. 

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

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

tstatus bei programą ir bendra 
darbiaudamas bei gražiai sugy 
vendamas su visomis lietuviš
komis organizacijomis

2) LAS Montrealio skyrius 
veikia pagal Kanados Valdžios 
įstaigose registruotus LAS or 
ganizacijos Įstatus ir jais va
dovaujasi. Savo darbui turi 
viešai deklaruotą LAS organi
zacijos programą, nuo kurios 
nenukrypsta.

3) LAS Montrealio sky
riaus ne tik vadovaujantieji as
menys, bet ir atskiri nariai jo 
kiai neaiškiai grupelei žmonių 
nepriklauso ir už savo veiklą 
prieš lietuvišką visomenę yra 
atsakingi.

4) Prieš LAS Montreal'io 
skyrių arba jam vadovaujan
čius asmenis jokia byla nebuvo 
iškelta ir jis su niekuom nesi- 
bylinėja. Dėl savo nuveiktų 
darbų jis pasitiki savimi ir 
Montrealio lietuviška visuome 
ne, jei tokią bylą kas norėtų iš 
kelti.

5) Montrealio skyriuje jo
kio skilimo ryšium su Toron
to įvykiais ar dėl kitokių prie
žasčių nėra įvykę, nes nesivar
žoma dėl vadovaujančių vietų.

6) Kadangi LAS organiza
cija veikia visame pasaulyje ir 
yra centralizuota, tai nuo To
ronto įvykių visos organizaci
jos veikimas negali priklausyti.

5) Mes nemanytume, kad 
Centrinis LOK-as nežinotų 
Krašto Tarybos Rinkiminių 
Taisyklių ir priimtų kokius ne
teisėtus sąrašus, tuo pačiu ne
galime užginčyti, kad kandi
datų sąrašuose nebūtų mūsų 
skyriaus žmonių. Spaudos pa 
sisakymai dėl atskirų sąrašų 
yra jų reikalas ir to klausimo 
mes nesiimame čia spręsti.

8) LAS Montrealio sky
rius, kaip ir kiti iki šiolei, glau 
džiai bendradarbiaus su viso
mis lietuviškomis organizaci
jomis ir dirbs bendrą kultūri
nį bei visuomeninį darbą kovo
jant dėl mūsų Tautos išlaisvi
nimo ir Lietuvos Valstybės at
statymo.

LAS Montrealio skyriaus 
vardu:

J. Lukoševičius, 
Skyr. V-bos Pirmininkas.

J. Pakulis,
Sekretorius.

Atstovavimas Įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- : 
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, • 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai (

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: j

3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

r "Sr

\ Dr. Roman Pniewski i
■ K
I *į *
[ Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir f
; klinikose Europoje ir Amerikoje. *

M 
! VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ » 

S LIGŲ SPECIALISTAS. g
į 3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 7623 |
v ... **
t Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

M

* TABAKO ŪKININKAMS «
* tautiečiams išpildau nemokamai

INCOME TAX RETURNS «Ui tį
w Pradedant nuo balandžio mėn. 1 dienos. «
S CHARLES POCIUS REAL ESTATE &
* INSURANCE BROKER S
* TILLSONBURG, Ont. Tel. 829 J «* ’ HI

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

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

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

Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
Kainos žemesnės kaip kitur. Už pataisymus garantuoja.

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.
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H A M1 L T O N
NETEKOME A. A. JONO MILIŪNO

Staigi ir tragiška mirtis iš
plėšė iš mūsų emigracinės šei
mos tarpo dar vieną energin
gą lietuvį, patriotą ir kovoto
ją už darbo žmonių gerovę A. 
A. Joną Miliūną. Velionis — 
nelaimingo atsitikimo auka, žu 
vo dirbdamas naktinėj pamai
noj Steel Co. of Canada kovo 
22 d., kuomet velkančio kok
są galingo diržo buvo pagau
tas ir perkistras pusiau.

Skaudu netekti artimo žmo
gaus, kai jis ilgas savaites, mė 
nesiūs ilgos ir sunkios ligos ka 
muojamas, bet dar skaudžiau, 
kai jis dar iš vakaro išeidamas 
j darbą buvo sveikas, kai pasku 
tinė jo gyvenimo akimirka su 
juom buvo kalbėta, dalintasi 
kasdieniniais vargais ir rūpės 
ciais.

Pries nepilnus penkis metus 
A. A. Jonas Miliūnas atvyko į 
Kanadą, baigė sutarti miške, 
apsigyveno Hamiltone ir prade 
jo dirbti Steel Co of Canada, 
1949 m .vedė estų tautybės mo 
terį Akselą ir vedė gražų, ra
mų ir pavyzdingą šeimyninį 
gyvenimą.

Didėjant lietuvių kolonijai 
ir formuojantis organizacinei 
veiklai, jis aktyviai prisideda 
prie to nedėkingo visuomeni
nio - kultūrinio darbo. Jam pa
čiam to maža, jis įieško plates
nių horizontų, efektyvingesnių 
kovos priemonių prieš bolše
vizmą ir kitokį totalizmą. Su 
aiškiomis demokratinėmis pa
žiūromis, su aiškiu ir tiesiu žo 
džiu jis reiškiasi lietuvių bend 
ruomenės gyvenime ir kovoja 
už jos demokratinį susitvarky
mą.

A. A. Jonas Miliūnas buvo 
vienas iš iniciatorių — įsteigė
jų Lietvių Socialdeumokratų or 
ganizacijos Hamiltone. Jam va
dovaujant (1950—51 mm.) or 
ganizacija sustiprėjo skaičium 
ir idėjiniu savo turiniu bei vie
ningu susiklausymu savo vidų 
je. Jo dėka tapo užmegzti nuo 
širdūs ryšiai su senais lietu
viais ateiviais, kuriuos, daugu
mas, neatsiklausę jų pačių nuo 
monės, „atidavė“ į „tėvelio“ 
Stalino glėbį.

Nežiūrint savo karšto būdo, 
velionis buvo kuklus gyvenime 
ir nemėgo reklamos. Pasak jo : 
„mūsų darbai — tegul apie 
mus kalba“, buvo atsakymas 
tiems rėksniams, kurie kaip 
jmanydami puolė šmeižti pir
muosius žingsnius žengenčią 
Socialdemokratų Organizaciją 
ir jos darbuotojus.

Velionis stipriai rėmė Tau
tos Fondą ir pagalbos reikalin
gus tautiečius Europoje, daug

aukodamas, pagal savo uždar
bį. Jis rėmė ir bendradarbiavo 
„Naujienose“, „Nepriklauso
moj Lietuvoj“ ir jo labai mėgia 
mam „Keleivyje“.

Kovo 26 d. velionies kūnas 
artimiausių draugų, bičiulių ir 
bendradarbių palydėtas į amži
no poilsio vietą Ąoodland ka
pinėse, prie Ontario ežero. Lai 
dotuvių tikybines ceremonijas 
atliko United Church žilagal
vis klebonas Rev. McLeod. Pa 
starasis prieš keletą metų su- 
tokė Miliūnus ir palaimino šei 
myniniam gyvenimui. Gražio
mis ir tyliomis laidotuvėmis pa 
sirūpino (be jokių prakalbų) 
velionies mylima žmona Akse- 
ia, idėjos draugams padedant.

Ilsėkis ramybėje Mielas 
Drauge Jonai, o mes tęsime Ta 
vo pradėtą darbą ir kovosime 
už savo tautos ir visos žmnijos 
idealus. Socialistas.
SKELBIAMA KLB RINKI

MŲ VIETA.
Hamiltono ir apylinkės lietu

vių dėmesiui.
Š. m. gegužės mėn. 24 d. bal 

savimo būstinė į K. K. L. B- 
nės Tarybą yra numatyta:

„Dainavos“ salė (469 Bay 
St. N. Hamilton).

Patys balsavimai vyks nuo 
9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

Hamiltono ALOK.
ŠAUKIAMAS 

SUSIRINKIMAS.
Apylinkės Valdyba balan

džio mėn. 27 d. 16 vai. „Daina
vos“ salėje šaukia Hamiltono 
Bendruomenės visuotinį susi- 
linkimą.

Dienotvarkė:
1. Veikimo planas ir 1952 

metų sąmata,
2. Šalpos reikalai,
3. Valdybos kandidatų rin

kimas,
4. Pranešimas apie rinki

mus į Kanados Kr. Benruome- 
nės Tarybą,

5. Einamieji reikalai.
Numatytu laiku kvorumui 

nesusirinkus 17 vai. susirinki
mas atidaromas ii laikomas tei
sėtu, bet kuriarft skaičiui narių 
dalyvaujant.

Apylinkes Valdyba.
PERSITVARKĖ 

ORKESTRAS
Visiems lietuviams gerai ži 

nomas ir mėgiamas orkestras 
„Aidas“ neseniai persitvarkė. 
Buvusiam orkestro organizato 
nui ir vadovui Št. Jokūbaičiui 
išvykus į Toronto, naujuoju va 
dovu pakviestas Vyt. Babec- 
kas. Tikime, kad ir toliau or
kestras sėkmingai linksmins lie 
tuvių širdis muzikos garsais.

TAUTIEČIO NELAIMĖ. restorano kijenturą daugiau-
LOKo pirmininką, p. Vin- šia sudaro anglai, nes lietuviai 

centą Ignaitį ištiko nelaimė, būdami išsiblaškę po visą mies 
Tvarkant farmoje vandentiek., tą atsilanko mažiau. Darbo

St.CATHARINES, Ont
KELETAS PASTABŲ IŠ ST. CATHARINES LIETUVIŲ 

GYVENIMO.

LIETUVIŠKA

BALDU KRAUTUVE
IR DIRBTUVĖ

PARDUODAME GATAVUS, PRIIMAME 
UŽSAKYMUS IR PATAISYMUS.

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

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.

nusilaužė koją. Paguldytas 
Simcoe, Ont., Norfolk General 
Hospital.

Pavasario) paruošiamaisiais 
darbais rūpinasi p. Irena Ignai 
tienė. J. Ž.

LIETUVIŠKAS 
RESTORANAS

Mūsų kolonijos gyventojų 
skaičiui didėjant, kaitų didėja 
ii savarankiškų prekybininkų 
eilės. Štai nuo kovo mėn. 1 d. 
Niagaros resloianą perėmė 
nauji savininkai: J. Girdvainis 
ir VI. Stabingis. Nauijeji savi
ninkai yra susipratę tautiečiai, 
jautrūs lietuviškiem reikalam, 
dideli spaudos mėgėjai, nes 
prenumeruoja apie dešimtį laik 
raščių. Būdami taupūs ir tvar
kingi per keletą metų pajėgė 
susitaupę pinigo, griebtis šio 
naujo biznio. Dabartiniu metu

pradžia yra sėkminga, klijentai 
patenkinti ir savininkai turi 
šviesių vilčių ateičiai. Be jų 
pačių dirba dar šeši kiti asme
nys. Maistas gaminamas pri
tyrusių virėjų ir iš šviežių pro 
dūktų, pagal europiečių skonį. 
Gaunami ir lietuviški valgiai. 
Patalpai jaukiai ir švariai su
tvarkyta. Yra muzikos auto
matas, kuriam yra ir lietuviš
kų plokštelių. Pats Niagara 
Restaurant yra didelėj centri
nėj gatvėj 244 James St. N., 
tel.: 28505. Ypač tas įsidėmė
tina ietuviams atvykstantiems 
iš kitų kolonijų, nes restorano 
savininkai ne tik alkanus pape
nės, bet mielai patarnaus su
teikdami reikiamą informaciją. 
Naujiesiems biznieriams linkė
tina gero pasisekimo ir gau
sios lietuviškos klijentūros.

JI. Dl.

RUSAI APIE RUSIJA
Kurie netiki lietuvių DP per
gyvenamais, gal patikės rusų 

DP pasakojimais
1. „Land of Milk and Ho

ney“, copywright 1949 by W 
L. White, kaina 3.50 dol.; Ka 
nadoje atspausdinta George 
McCleod, Ltd, 117 Peter St- 
Toronto.

Tai yra biografija jauno so 
vietų aviacijos majoro, karui 
pasibaigus atsisvėrusio nebe
grįžti į „rojų“. Knygą jis su
rašė, padedamas žymaus Ame
rikos žurnalisto W. L. While. 
Nuoiršdžiais žodžiais, be ma
žiausio pykčio ar keršto jaus
mo jis atpasakoja, kaip gyvena 
ir jaučia dabartinė jaunesnioji 
Sovietų Sąjungos karta, užau
gusi grynai komunistinėje dva

SARNIJOS LIETUVIAI 
TAUTOS FONDUI

Samia, Ont. Vasario 16 švęn 
tęs proga Sarnijos lietuviai su 
aukojo Tautos Fondui šias su
mas: po 5.00 dol.: J. ir E. Ši- 
leikiai ir A Krakaitiso po 2.00 
dol.: V. ir M. Salikliai, J. S. 
Kliorikaitis, St Čeponis, A. Z. 
Gavėnas, p. Bartkus, S. Rim- 
kus, VI. Balčiūnas, K. Balčiū
nai!, P. Daiys, J. Rudys, J. An 
cevičius, J. Urbantas, A. Kau
pas, M. ir F. Timukai, J. Dil- 
oa, A. Petrauskas ir P. Seibu- 
lis. po 1,00 dol.: S. Tamošiū-

spoje ir „neužkrėsta“ jokios 
įtakos iš svetur. Knygą per
skaitęs gauni gilią simpatiją 
tiems geriems prigimtimi ru
sų žmonėms ir skaudų pasibai 
sėjimą ta sistema, kuri machia 
veliškais meiais ir žvėriškomis 
priemonėmis palaiko pragarą 
šioje žemėje ir bando kitus įti 
kinti, kad tai „pieno ir medaus 
kraštas. , .“

2. „Thirteen Who Fied“, 
edited by Luois Fisher, 244 
pusi. Harper, kaina 3 dol.

Kiek tikrųjų rusų yra pabė
gusių į anglų ir amerikiečių zo 
nas Vokietijoje, tikro skai
čiaus nėra. Nors tų rusų DP 
padėtis daugeliu atvejų yra 
dar netikresnė, kaip ne rusų ir 
jie vengia ne tik savo tapatybę 
pasakyti, bet ir bendrai kalbė 
ti, vis dėlto Liouis Fisher ži
nomas autorius ir užsienių ko
respondentas ir jo žmona įsten 
gė prikalbėti tryliką tokių ru
sų DP vyrų bei moterų papasa
koti savo pergyvenimus, ku
riuos jie sudėję išleido aukš
čiau minėto pavadinimo kny
gą. Čia rasi pasipasakojimą so 
vietinio raudonarmiečio, lakū
no, kolchozininkės ir kt. apie 
neįsivaizduojamą brutualumą 
ir nužmogėjimą stalininės im
perijos žemeje; jauno berniu- 
ko atpasakojimą, kaip jis mie
liau norėjo statyti lėktuvėlius, 
negu lankyti komsomolcų mi-

Apie Vasario 16 d. —Nepri
klausomybės šventės minėjimą 
jau buvo rašyta. Tačiau yra 
verta kai ką papildyti, nes bu 
vo būdingesnių momentų, į ku 
riuos reikia atkreipti dėmesys.

Pažymėtina, kar estų tauty 
bės, šventėje atsilankė ne vie
nas atstovas, bet net keletas as 
menų. Manau, būt gražu, kad 
ir lietuviai kitų tautines šven
tes taip pagerbtų.

Meninę minėjimo dalį atiko 
choras, sudainuodamas keletą 
dainelių. Tautinių šokių gru
pė vadovaujama p. Jakubonio 
pašoko: Žiogeliai, Kalvelis, 
Šustas ir Jaučiai. Jaučius iš
pildė šokių vadovas Jakubonis 
su Palgrimu. Šis šokis visuo
menėj sukėlė linksmą nuotai
ką.

DeKlamavo mokyklinio am
žiaus mergaitės Polujanskaite 
ir Griniūtė, p. Dauginaitė ir 
Gverzdiene. Smuiku pagrojo 
p. Šiatkus. Akompanavo pia
nu latvaitė.

Šiuokart šventės programa 
buvo sudaryta iš savo jėgų, iš 
skyriant akomponiatorę ir pa
skaitininką. Anksčiau tas pada 
ryti nebuvo galimybių. Taigi 
tuo atžvilgiu St. Catharine tvir 
teja.

Šis minėjimas praėjo labai 
sklandžiai ir nuotaikingai. Ta
čiau pabaigoje du dalykėliai 
truputį sudrumstė gerą nuotai 
ką. Pirmas, visuomenės mažai 
pastebėtas, tai mažas nesusi
pratimas tarp choro vadovybės 
ir LOK dėl apmokėjimo akom 
poniatorei 15 dol. Antras dėl 
to, kad ne per susirinkimą, bet 
pasibaigus minėjimui LOK pir 
mininkas p. Navasaitis pasiūlė 
pasirašyti už vaidybos numaty 
tus tris kandidatus į KLB On 
tario Apygardos Tarybą.

St. Catharines lietuvių cho
ras viešai pasirodė jau antrą 
kartą. Pirmą kartą per Lietu
vos karuomenės šventės minė
jimą. Per tą laikotarpį pada
ryta labai didelė pažanga.

Tautinių šokių grupė, kad 
ir su maža repeticijų, savo pa
sirinktus šokius išpildė gana 
gražiai. Linkėtina, kad St. 
Catharines meninkai ir toliau 
nenuleistų rankų.

Minėjime dalyvavo nemažai 
lietuviams pažįstamų kitatau
čių. Malonu, kad kitų tauty-

da ir jie, kad ir nesuprasdami 
lietuvių kalbos, gali klausytis 
dainos bei muzikos ar pasižiū
rėti lietuvių tautinių šokių. 
Oficialiosios minėjimo dalies 
metu, kada viskas atliekama 
lietuvių kalboje, svečiai turi 
nuobodžiauti.

Pažymėtina, kad p. Matu
lionio paskaita buvo labai įdo 
mi. joje daug įdomių dalykų 
buvo pasakyta apie Lietuvą, 
Lietuvos ir lietuvių siekimus. 
Ji tuo išsiskyrė iš daugelio ki
tų, tokiais atvejais laikomų, 
kurios dažnai buna šabloniš
kos. Manau, būt buvę naudin 
ga, jei toji paskaita būtų bu
vusi perduota ir minėjime daly 
vavusiems kitų tautybių žmo
nėms. Ateityje, darant mi
nėjimus, ar neieiktų prašyt 
prelegentus, kad jie iš anksto 
patiektų paskaitos turinį ren
gėjams, o rengėjai atspausdin 
tų ją anglų kalboje ir minėjimo 
metu įteiktų lietuviškai nesu
prantantiems. Tada jiems ne
bereikėtų nuobodžiauti ir jie 
vis tik kai ką sužinotų apie 
mūsų kenčiančią tėvynę. L S.
AUKOS TAUTOS FONDUI.

Vasario mėn. 24 d. minint 16 
vasario iškilmės St. Catharines 
'visuomene Tautos Fondui su
aukojo: po 10 dol.: J. Šrapnic- 
kas, A. Gverzdys, J. Vyšniaus 
kas ir M. Šorius; po 5 dol.: A. 
Staugaitis, P. Šetkuvienė ir St. 
Šetkus; po 2 dol.: V. Palujans 
kas, J. Ališauskas, P. Dauginis, 
M. Satkevičius, J Šajauka, P. 
Malukas, V.Alonderis, A. Vy- 
niautas, A. Šustas, St. Bale- 
vičius, J. Satkevičius, K. Bu- 
kys, K. Galdikas, Pr. Meš
kauskas, J. Markuškis; po 1 
dol.: P. Šukys, J. Navasaitie- 
nė, V. Untulis, K. Bogužis, M. 
Sauka, J. Prigal, J. Bušauskas, 
A. Grinaitė, K. Jonušas, V. Pla 
Lakis, A. Virkus, St. Vaitkus, 
V. Satkevičius, A. Satkevičius, 
J. Kazragys, Tatur M., Kalei- 
nis, V. Platakis, B. Ivanaus- 
kas, A. Kuraitis.

BUS ŠOKIŲ VAKARAS.
1952 m. balandžio mėn. 19 

d. atvelykio šeštadienį, 6 vai. 
vakaro, Niagara st. 177, St. 
Catharines Bendruomenės v- 
ba L. O. K. rengia linksmą šo 
kiti vakarą. Maloniai kviečia
mi ir laukiami ne tik vietiniai,

nas ir p. Mankūnas. Viso su- tingus ir buvo apskųstas, kaip bių žmonės ®domisi lietuviais, bet ir svečiai iš toliau, kaip 
aukota ir pasiųsta Tautos Fon „liaudies priešas“; studentės Todėl lietuviams reikėtų jieš- Niagara Falls, Welland, Ha
do Atstovybei Kanadoje, Mont — kaip jos kolegos su ašaro- koti būdų, kad kitų tautybių milton bei Toronto. Čia bus 
realin 46 doleriai, per „NL“ re mis akyse balsavo, kad ji bū- žmonės, dalyvaują lietuvių mi- galima atsigaivinti ir nugerti 
daktorių. tų išmestia iš universiteto, ka- nėjimuose, būtų sudominti. Ka alaus su putele.

Pinigus persiuntė p. Šileikis, dangi jos tėvas profesorius bu da atliekama meninė dalis, ta- St. Catharines B-nės V-ba.
p. Rimkus ir p. Krakaitis. vo pašalintas, ir tt.

7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle T R. 7412. ®

I SUPERIOR REAL ESTATE Co. | 
ie Gerard Cool 4337 Verdun J. Alcide Blais, 29—4ieme ® 
ViAve., Verdun. YO 3323. Avenue, Ville Lasalle. X 
| TR. 7849. »

t PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS ‘

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO (

j Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran- i 
genybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos. į 

į Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. j

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

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS
Import - Export

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

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

" <»
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BELLAZZI - L AM Y, INC
7679 George St.,

*• 
*

TR 5151 Ville Lasalle.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

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

L. J A U G E L I S

į BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE
J 273 — 1 Ave., Ville Lasalle. S

Tel. TR 8351. 3
5 Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.g

,--------------------- -------------------------------------------------------- ---

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

DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

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

’’ Gražiausias mūsų Tėvynės prisiminimas, tai 
H V. AUGUSTINO Lietuvos vaizdų knyga.
; TĖVYNĖ LIETUVA
J (Our Country Lithuania)

Kaina $ 5,—, o odiniame įrišime $ 12,— 
' Užsakymus su pinigais siųsti tiesiog į leidyklą: 

S Povilas Ališauskas, 107-17 118 Str. Richmond Hill 19, 
į N. Y., U. S. A. 
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Winnipeg
WINNIPEGO LIETUVIŲ GYVENIMAS, 

ūkininkų miestą. Žymi šio 
miesto gyventojų dalisanksčiau 
yra buvę Manitobos ar vakari
nių provincijų ūkininkais, o ne 
lėtas iš jų pačių ir pirmaisiais 
nepereinamų natūralių miškų 
kurmiais — padidinusiais Ka
nadai dirbamos žemės plotus. 
Dėl to, ne be pagrindo kaip kas 
Winnipega vadina „farmerių 
miestu“.

Apie 50 mylių į šaurę palei 
Raudonosios upės krantus be- 
sitesiąs puikus meksfalto ke
lius veda į šio miesto vardo va 
sarvetę, kuri yra prie Winni
pego ežero, savo dydžiu arti
mo Lietuvos plotui, pietvakarių 
kranto. Šis „beachius“ didžiu
mai winnipegieciu vasaros me
ru atstoja mūsų Palangą. Dar 
toliau 10 mylių į šiaurę yra 
Gimli vardo žvejų miestelis, 
savo gyventojais primenąs uk
rainiečių ir islandiečių tautas.

Pietinė Manitobos dalis 75 
mylių nuo Winnipego riboda
mas! su šiaurine Amerikos sie
na ir Emerson‘u kaip pasienio 
Kontrolės punktu, paskutiniais 
metais pradėjo atradinėti ko
mercinius alyvos kiekius ir tuo 
įgauti didelės svarbos Manito
bos ūkinėje struktūroje.

Lietuvių kūrimasis.
Surinkti visai tikslias žinias 

apie lietvių kūrimąsi yra labai 
sunku ir praktiškai veik neima 
noma. Tektų pasikalbėti su 
kiekvijenu, (pionierium, kurių 
nevisus galima sutikt, todėl 
mano čia patiekiamose infor
macijose galimo netikslumo at
veju skaitytojus ir pačius win 
mpegiečius prašau nelaikyti už 
bloga ir atleisti.

Kiek teko patirti iš sniau- 
sio kolonijos lietuvio p. Povilo 
Yauniškio, pirmuoju lietuviu 
Manitoboje tenka laikyti p. 
Griaunį, dirbusį prieš 1904 me
tus ūkyje prie Bcausejour'o. 
Lygiagrečiai tuo laiku Win
nipege buvo Alekna Petras, ver 
tęsis fotografijos bizniu, 
iiau persikėlęs į Torontą; 
Monkus Albertas (miręs), ver 
tęsis staliaus darbu, jo žmona 
Elzbieta Monkuvienė — tebe
gyvenanti Winnipege. Kry- 
žauskas Albinas, dirbęs prie

Rašo: Jurgis Januška. 
Bendros žinios.

Ketvirtas savo dydžiu Kana 
(Jos miestas Winnipegas, stovįs 
pačiame centre tarp Atlanto ir 
Pacifiko vandenynų, tik 75 my 
Ii u atstume nuo Amerikos šiau 
unės sienos, skaitomas gražiau 
siu miestu Kanadoje. Būdamas 
dar visiškai jaunas — neperse 
niai iškilmingai atšventęs 75 
metų amžiaus jubiliejų, Win
nipegas šiuo metu priglobia ar 
ti 350.000 gyventojų, tame tar 
pe arti 500 lietuvių. Winnipe
gas laikydamas iškeltą Mani- 
tobos provincijos sostines vė
liavą, didžiuojasi stovėdamas 
ant transkanados kelio, jun
giančio abu didžiulius vandeny 
nūs ir sudarydamas vartus į 
auksinius Kanados vakarus su 
Saskatchewan! kviečiais, Alber 
tos nafta ir Britų Kolumbijos 
miškais

Ligšiol Winnipegas, pasiten 
kinęs smulkesne pramone, pas
kutiniu laiku rodo didelio ak
tyvumo miesto supramonini- 
ino kryptimi steigiant General 
Motors automobilių fabriką, 
skalbiamų mašinų „Maytag“ 
fabriką, dvi didžiules alyvos 
rafinerijas ir daugybę kitokių 
įmonių, gal būt decentralizuo
dami iš kitų pramonės centrų 
Kaip priešparangj galimam ka- 
io atvejui.

Nėra abejonės, kad Winni
pegas dėl savo geografinės pa
dėties būdamas pačiame žemy
no centre, vienodai nutolęs 
tūkstančiais mylių nuo abiejų 
vandenynų ir kaip saugiausia 
nuo priešo orimų puolimų vie
ta, turi didelių pirmenybių atei 
ties plėtojimuisi prieš Kana
dos didmiesčius, stovinčius 
jautriai pažeidžiamuose pajū
rio vietovėse. Taigi Winnipe
gas netolimos ateities milioni- 
mų miestų kandidatas.

Iš kitos pusės stovėdamas 
Manitobos provincijos pietuo
se ir būdamas apsuptas Suval 
kijos lygumas primenančiais 
dirbamos žemės plotais su re
tai nusagstytomis ūkių sody
bomis, deja dėl šaltesnių žie
mų, be gėlių darželių ir vaisių 
oodų, sudaro Kanados vidurio

vė-
P-

geležinkelio (žuvęs drezinos 
Katastrofoje) ; Leskis Juozas, 
pradžioje dirbęs Ogilvie malū
ne, vėliau ūkyje, tebegyvena 
Winnipege, ir jokimas r'opeis 
kis, apie kurį trūksta žinių.

1904 metais stato tvirtą pė
dą ant mažai sukultūrintos Ka
nados žemės vargo užgrūdin
tas, bet stiprus kunu ir dva
sia Lietuvos sūnus Povilas 
Yaumškis. Kaip ir kiekvienas 
naujas į šį kraštą ateivis, Povi
las pradeda savo emigrantinę 
laimę Ontario akmens uolų 
skaldymu, kaip naujai tiesia
mos geležinkelio linijos darbi
ninkas gaudamas už savo rau
menų aarbą 17 centų į valan
dą. Pirmoji jo mėnesinė 16 do
lerių 20 centų alga prilygstan 
ti 32 carinės Rusijos rubliams, 
papuošia jo jaunuolišką veidą 
pusmetrine šypsena ir suteikia 
nzinių ir. dvasinių jėgų ateičiai. 
Išdirbęs 4 mėnesius si sunkų, 
atskirtą nuo kultūros ir civili
zacijos darbą ir susitaupęs ke
letą Goienų, Povilas persikelia 
į Winmpego miestą ir čia 8 me 
tus dirua prie kanalizacijos 
darbų.

Kaip „miesčionis“, Povilas 
susiranda gyvenimo draugę Ur 
šulę Urbonaitę ir apsivedęs per
eina Į lengvesnio gyvenimo — 
biznio sritį, atidarydamas nuo
savą valgomųjų produktų krau 
tuvę. Šiam užsiėmime p. Yau 
niškis išbūna net 32 metus, iš
augina ir išmoksima savo 3 dūk 
tens: Salomėją (dabar Mrs. 
Husted) gailestingąją sesutę, 
Joaną mdabar p. Kiaubienę) 
stenografę, Emiliją (dabar p. 
Paliliunienę) auKstesniąją mo
kyklą ir sūnų Alfonsą — į me
dicinos daktarus.

Taip p. Yauniškis pats, bū
damas veik bemokslis ir dėlto 
sunkiai vergęs savo jaunystė
je, suprato mokslo vertę ir juo 
apdovanojo visus savo vaikus, 
šių metų rudeni Povilas ir Ur
šulė Yauniškiai rengiasi švęs
ti didžiausią trigubą savo gy
venimo šventę su visa savo gi
minę ii Manotooos koloniją, 
būtent, 40 metų vedybinio gy
venimo, 48 metų atvykimo
nadon ir 75 melų amžiaus ju
biliejus.

Ties Povilo Yauniškio/gyve
nimo bėgiu Kanadoje sustojau 
Kiek ilgiau, kaip vieno iš seniau 
siu Manitobos veteranų ir pap 
rasto, bet tauraus lietuvio. Dar 
iš senųjų lietuvių tenka pami
nėti Izidorių Yauniškį, atvy
kusį 1905 metais, tris brolius 
Biustus — 1908 metais, bro
lius Saverą, Antaną ir Joną 
Paknius ir Eleną Ginkuvienę, 
bei Aleką Urboną, kuris šiuo 
metu yra persikėlęs į Torontą.

Ligi 1925 metų neskaitlingą
Winnipego lietuvių koloniją me du gėlių vainikus, vieną 
kiek praturtina 1925 — 1927 
metų 2-ji lietuvių imigracijos 
banga atblokšdama virš 100 
Lietuvos kaimo žaliukų. Nuo 
šio laiko pereinama jau į orga 
mzuotą lietuvių gyvenimą, su
mezgamas vienas kitas lietuviš 
kas subuvimas, kiek vėliau įsi
gyjamas net nuosavas namas 
virtęs tikru Manitobos lietuvių

LIETUVIŲ DĖMESIUI, 
„Nepriklausomai Lietuvai“ 

prenume

laik-

tautinės gyvybės centru. siojo kūnas išlydimas į bažny-
Antrajai lietuviu imigracijos čia, kur atlaikomos geduiin- 

o IT. 

iese, teko išgyventi sunkius Nuo kapų kaucurios masmni?
Įsikūrimo bandyrttils-. 'Dauge* <$vt palydovais, ir. m.irusiojq yiQj Trąšęip pjatintpjai reikalingi vi- 
lis iš jų buvo laimingi gavę- terim 'Elzbieta lŲrrfhraąięųę , va, pųšę_ yiętpse, kur tiktai gyvena 
ūkyje darbo tik už maistą ir pa žiuoja pas ponus W. P. Bružus. “ 
stogę, o kai kuriems, geras šei- . — -
mininkas už 16 valandų darbo 
dieną ūkyje primesdavo po pen 
kmę į mėnesį. Kiek geresnėje 
padėtyje buvo tie, kurie turėjo 
laimės gauti nuolatinį, kad ir 
mažai apmokamą darbą įmo
nėse, kasyklos ar miškupse. 
Kaip kurie nepernašdami tų 
žiaurių sąlygų, grįžo atgal į 
gimtąjį ikiraštą. Šiuo metu visi 
senieji ateiviai kovoja už būvį 
išlaikę ištvermės ir pasiaukoji
mo bandymus, yra gražiai įsi
kūrę, veik visi turėdami nuosa 
vus, švariai Įrengtus, šiek tiek 
pajamų duodančius namus, o 
kai kurie net apsirūpinę savo 
ateitį nuolatinėmis pajamomis 
iš racionaliai investuoto kapi
talo nebeturėdami rūpesčių 
darbo gavimo ir uždarbio.

Bus daugiau.

PATAISYMAS.
„Nauja Winnipego 

Valdyba“ parašyta „ . 
didatais: A. Maciūnas 
balis ir Armonavičius* 
būti: 
ravičius, A. Maciūnas ir A. Ra 
dzevičius. . .“

lietuviai — Kanadoje, kitose 
Amerikos valstybėse, Austra
lijoje, Europoje ir tt.

Dėl sąlygų, o taip gi gauti

r PARDUODAMA PUIKI IR DIDELĖ FARMA SU DI 
DELIAIS NAMAIS. Tik 45 mylios nuo Montrealio, 
Joliette, Que. $ 11.500, išmokėjimo sąlygos pagal suita- 

rimą. Teirautis telef.: EL 5674 (Montreal).

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

Baltaragio Malūną išleido Knygų Leidykla Terra. 256 psl., 
kaina $ 2,50. Reikalaukite: Terra, 946W. 31 PI., Chic. 8, Ui.

- -- -___________________ -■

DOMINION AGENCIES BUREAU
16 Woolworth Bldg.,

PORT ^RII LR,Cm.,CANADA
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta
mų į Canadą, prašau kreiptis } mūsų įstaigą, kuri jau il
gas laikas kai tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM 
£

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

Ka

dėl

L. B. 
. kan- 
Didž- 
Turi

...kandidatais: Dede-

Iš parengimų komisijos rei
kia išbraukti Didžbalienės pa
vardę ir pataisyti iš Žilinskas į 
Žiminskas.

Mirusiojo moterį p. A. Drukte 
menė pasivadina pas save, kur 
ji ilsisi keletą dienų.

Reiki! pas&kyti, kačblieMivfcii inforrriaęijų,\prašoma kreiptis y 
iabai grlžicd atliko savo parli- „NeprikSaus^jrhds B.ietfivq/“ afl 
gą. Mirusiojo moteris E. Um-. Jrnhistraciją, 7722 George St., 
orasienė labai'širdingai d.ėkoją Vįllę^ąsąlle,. Montreal, P. Q., 
visiems, laidotuvėsę dalyvavų- Canada.
siems ir visiems dėkoja u?, ali- e " t''4 '*
kas ir gėles. . ( ......

Už viską reikia pagarbą ąri- E> A ft grt/flC 
duoti pp. W. P. Bružam, Ą.
M. Jonaičiam, A. F. Drukte- , Š. m. (koVb 23’d. Aušros V. 
mams bei kaikuriems ir iš pavie Parapijos šal'ėje ir Evangelikų, 
mų. ' t-'“- i - ••

Laidotuvių išlaidoms auka
vo: 10 dol. S. Krumenas, po 5 
dol.: V. Sibulis, W. Bružas, J. 
Kriščiūnas, J. Suslavičius, J. 
Špokauskas, A. M. Jonaitis, 
J. Daminas, 6 dol.: P. Aštraus 
kas, po 3 dol.: J. Narušis, A. 
Andriušis, K. Klova, P. Kaju- 
tis, po 2 dol.: J. Raslauskas, 
B. Rinkevičius, C. Špokaus
kas, A. Puocius, T. Ciponis, A. 
Saikus, P. Dano, St. Bartoško, 
P. Radvila, J. Pranavičius, Z. 
Malakauskas, V. Balčitis, po 1 
dol.: J. Vasiliauskas, E. Do- 
manski, P. Nagu, Mrs. Markus.

Ačiū visiems.
Valeri Sibulis.

=»f

bažnyčioje' btfVO- renkamos ath 
kos MaždŠioš Lietuvos- reika- • 
lams. (Surinkta'■'5’2'30 dol. -r •

Rinkliavai talkininkavo ’ 
Montrealio škautės-tai: C. Kai 
raityte, L Pilypaitė, N. Kličiū 
tė, J. Narbutaite, R. Knj/stau- 
las, B. Naruševičius, A. Nar-’ 
otas, E. Baltuoms ir kiti. ’

Visiems talkininkams ir aū-~ 
kavusiems širdingai dėkojame.

M. L. B. D-jos Valdyba;

APIE MIRUSI 
JONĄ UMBRASĄ.

Fort William. Jonas Umbra 
sas apie 30 metų amžiaus ir tik 
prieš 4 metus atvykęs į Kana
dą iš Vokietijos Pickle-Crow, 
Red Lake, Ont. aukso kasyklo 
je padirbęs apie 6 savaites, su
sirgo džiova, buvo paguldytas į 
Fort William džiovininkų sa
natoriją ir nepasveiko. Mirė 
kovo 23 d.

J. Umbrasas buvo kilęs iš Gu 
deniškių, Zarasų apskr. Palai 
dotas kovo 25 d. Fort William 
katalikų kapinėse. Paliko nu
liūdusią žmoną, kuri dirba gai
lestingąja seserim toje sanato
rijoje.

Kovo 23 d. 1952 m. miršta 
Jonas Umbrasas po savo ilgos 
ligos. Jo palaidojimu rūpinosi 
joj žmona. Kaip be pažinties 
esama, sunku jai. Bet greit su 
silaukia pagalbos iš geraširdžių 
vietos, nuo seniau gyvenančių 
lietuvių.

Kovo 24 d. kaž kas praneša 
p. Druktėnem, šie duoda vi
siems žinoti. Tuojau nuperka

nuo senųjų lietuvių, o kitą nuo 
naujųjų. Vakare 8 vai. jau su 
sirenka koplyčioje skaitlingas 
būrys lietuvių pasimelsti už ve 
lionio sielą. Negana gėlių ir 
vainikų. Stojame prie aukų 
rinkimo laidotuvių išlaidoms, 
kurių surinkta 101,05.

Rytojaus dieną 9 vai. koply
čioj susirenka žmonių. Miru-

633

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

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

TEL. FA 0209

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

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

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

E.D.BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

t=r‘ ■ .1 H - ■ ■ »». :-:aį

„PIRMASIS SKAMBUTIS“ 
ir „AUŠROS SŪNŪS“.

Kovo 29 d. Tillsonburgo ūki 
ninku klubo pakviesta Hamil
tono Lietvių dramos mėgėjų 
oūrelis, Delhi miesto salėje su 
vaidino „Pirmąjį skambutį”.

Sale buvo pilna žmonių.
Jau iŠ pirmo veiksmo buvo 

įspūdis, kad šis meno mėgėjų 
būrelis Hamiltono lietuviams 
sarmatos nedaro. Tuojau bu
vo jaučiama, kad kiekvienas 
aktorius savo rolėje yra nesve
timas, gerai „apšlifuotas“, jau
čiasi laisvai ir gaunasi graži vai 
dyba.

Po vaidinimo bendros vaka
rienės metu hamiltoniečiai, sa
vo gražiomis dainomis, taip pat 
niekam neleido nuobodžiauti.

Publika šiuo veikalu ir ha- 
miltoniečiais buvo sužavėta ir 
taukia sekančio tokio pat gra
žaus pasirodymo.

Gegužės mėn. pradžioje lauk 
sime „Aušros Sūnų“.

J. Žemaitis.

PAJIESKJIMAI
— Kalakauskai, gyveną 

Montreal, įieško Marytės Bal- 
tauskaitės. Prašoma atsiliepti 
adresu: 3502, Montrel, P. Q., 
Canada.
X ---- XX-.. .... MX------ XK N

— Brazilijoj, S. Paulo, Mo
koje nuosavose patalpose buvo 
sušauktas metinis Lietuvių S- 
gos Brazilijoje susirinkimas 
Dienotvarkėj buvo pranešimas 
apie praėjusių metų veikimą, 
naujos valdybos rinkimas ir ei 
namieji reikalai. Valdybą ren
kant svarbiausiose pozicijose 
perrinkti tie patys asmenys: 
M. Dantas — pirm-ku, St. Ven 
cevičius — sekretoriumi, Pra
naitis — iždininku, knyginin
ko ir ūkvedžio pareigoms iš
rinkti nauji žmonės: D. Sau
jaitė ir J. Matelionis, viep. iš
rinko M. Šilinską antruoju skr. 
Br. Stankevičius. Rev. k-įon: 
J. Balkevičius, Al. Bumbulis ir 
Alf. Kublickas.

■ /.'. - /.• .vę • •* ?.'•■» ’■ > *. ui’«-f& i
LIETUVIS BATSIUVYS.

•XX..... xx..... **

Pataisymai ir užsakymai.
4666 Park Ave. Montreal. 

Telefonas: DO 0357.

VDR: ALEKSAS VALADKAl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS f

1081 Bloor St. W. — Toronto
(tarp Dufferin ir Dovercourt) X

priima ligonius ir gimdyves šiokiadieniais nuo 2 — 4 ’ 
į pp. ir 6,30—8 vv. arba pagal susitarimą tel. ME 2933

S VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ
i RŪBŲ SIUVĖJAS
* Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu 
į; riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžia- 
I gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktaaliai

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

Tel. LL 9626.
Toronto. Ą

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 

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

Bmsssw*

dėmesio 
Villasaliečiam* ir apylinkė* lietuviam*! 

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. 
Prekyba tr pataisymai.

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

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASlRUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0C94 į
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Nemokamą kelionę i Niagaros krioklius laimės
KAS ATSILANKYS Į PASKUTINĮ PA VASARINI KON CERTĄ - BALIŲ^ KURIS ĮVYKS BALANDŽIO 26 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 485 RACHEL GATVĖJE. NEPRA

LEISKITE PROGOS, NES KITA TOKIA NEPASITAIKYS. PLAČIAU PRAŠOMA SKAITYTI MONTREALIO KRONIKOJE.

MOK t|re AL Admi^PORTAS
PASKUTINIS PAVASARI NIS KONCERTAS-BALIUS.

Kiškoje sparno kovotojas ir vi
sokių diktatūrų priešininkas. 
Štai kodėl V. Zuperkos mirtis 
yra tikras darbo žmonių ir lie 
latviškosios bendruomenės nuos 
tolis. Ypač, kad jis dar daug 
galėjo dirbti ir daug nuveikti.

Ir „Nepriklausoma Lietuva“ 
apgailestauja jo mirtį, nes jis 
buvo ir pastovus „NL“ skaity 
tojas ir „NL" b-vts akcininkas.

Vehomes kūnas pašarvotas 
Willsono koplyčioje, Verdun 
Ave. 5531 nr. Laidotuvės pa
skirtos šeštadienį.

VELYKOS MONTREALYJE
Didįjį šeštadienį Aušros Var 

tų bažnyčioje pamaldos bus 7 
vai. vak., o Velykų rytą Rezu- 
rekcija 6 valandą sekmadienio 
rytą, kitos mišios 7 ir 8 valan
domis.

Šv. Kazimiero bažnyčioje Di 
dįjį šeštadienį pamaldos bus 8 
vai. ryto ir 8 vai. vakaro. Ve 
lykų rytą Rezurekcija bus 6 va 
landą 30 min. ryto, o kitos mi
šios 8, 9, 10 ir 11 vai.

MAŽOSIOS LIETUVOS BI
ČIULIŲ DR-JOS MONTRE
ALIO SKYRIAUS VISUOTI
NIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 

Balandžio men. 20 d. (sek
madienį) tuoj po pamaldų 12 
vai. kviečiamas M. L. B. D-jos 
Montrealio skyriaus visuotinis 
narių susirinkimas. Skelbiamą 
valandą nesant kvorumo, už va 
landos, t. y. 1 vai., bet kokiam 
narių skaičiui dalyvaujant su
sirinkimas skaitysis teisėtu,

Susirinkimui numatoma dar 
Ootvrkė: a

1. Atidarymas, 2. Prezidiu
mo rinkimai, 3. V-bos praneši-

Jo energingumas mas, 5. Naujos valdybos ir kont 
lolės komisijos rinkimai.

Draugijos nariai prašomi bū
tinai dalyvauti. Kviečiami ir 
norintieji draugijon įstoti nau-

Po Velykų, balandžio 26 
dieną, šeštadienio vakarą, di- 
užiausioje ir gražiausioje Šv. Jo 
no Baptisto saleje, kuri viskuo 
prilygsta salei, kurioje buvo 
spaudos balius, įvyks paskuti
nis pavasarinis balius - koncer
tas. Koncertas bus neilgas ir, 
Kaip projektuojama, bus links
mas ir įdomus. O balius truks 
iki 1 valandos (oficialiai) nak 
ties. Išsiskirstymui skirtas taip 
gi tūlas laikas.

Kas įdomiausia ir visai nau 
ja, tai kad visi, Kas atsilankys 
į balių, nepirkdami atskiro bi
lieto, dalyvaus loterijoje, ku
rioje bus išlošta nemokama ke
lionė į Niagarą Falls, garsiąją 
Niagaros krioklių vietą, vyks
tant per Torontą, Hmiltoną, St. 
Catharines ir tt.

Įėjimas - įžanga nustatyta 
pati žemiausia, nes tiktai 1 do
leris ir tai už tuos pačius pini
gus bus duodamas nemokamai 
ir užkandis.

Šokiams gros garsusis bro
lių Lapinų „Liluanicos“ or
kestras. Baliaus metu veiks bu 
fetas su visokiais gėrimais.

Visi montrealiečiai ir visi lie 
tuviai, iš kur kas tiktai suspė
tų atvykti, mielai laukiami ir 
maloniai prašomi 
Balius žada būti 
ir linksmas.
MIRĖ VLADAS

Pirmadienį greit pasklido po 
visą Montrealį žinia, kad stai
ga darbovetėje mirė žinomasis 
lietuvių veikėjas Vladas Zu- 
perka. Žinia, kaip ir jo mirtis, 
buvo staigi ir visai nelaukta. V. 
Zuperka teturėjo vos 54 metus 
amžiaus, atrodė stiprus ir tvir 
tas vyras, 
ypač buvo geras įrodymas, kad 
jis perdėm tvirtas žmogus. Bet, 
pasirodo, jis jau kai ką nujau
tė, nes neseniai prieš tai bu
vęs pas gydytoją ir tikrinęs sa ji nariai, 
vo sveikatą. Gydytojas užtik
rinęs, kad jo širdis esanti vi
sai sveika ir gera. Bet. . . vis 
dėlto, kaip faktai rodo, kažkas 
jau buvo netvarkoje, nes darbo 
vietėje (Shervin Williams, da
žų gamyba), kur jis buvo išsi 
tarnavęs jau tūlą specialybę ir 
buvo skyriaus vedėju, rastas ne 
gyvas.

Vladas Zuperka buvo veik
lus Montrealio lietuvių bend
ruomenės narys, dalyavvo lie
tuvių organizacijose, buvo ak
tingas DLK Vytauto klubo na 
rys, Lietuvių Darbininkų Drau 
gijos iždininkas ir bendrai la
bai veiklus ir energingas demo 
kratinio sparno veikėjas ir ko
votojas. V. Zuperka nesišalino 
nuo viešosios veiklos ir joje vi
sada ir visur buvo aktingas ir 
iniciatyvingas.

Apie V. Zupeiką galima pa
sakyti, kad jis buvo Nepriklau 
somos Lietuvos kariuomenės 
auklėtinis ir geras auklėtinis. 
Kilęs iš sulenkėjusios šeimos, 
Kariuomenėje išmoko lietuviš
kai kalbėti, gerai susiprato ir 
visam amžiui liko tikru Lietu
vos ir lietuvių tautos patriotu. 
Kaip darbo žmogus, VI. Zuper 
Ka buvo demokratas, darbinin-

VYTIES” KREPŠININKŲ BELAUKIANT
Balandžio 19 d. Montealio 

lietuviška visuomenė turės pro 
gos pamatyti ir savuosius ir at
vykstančius svečius ir įsitikin
ti, kas pasiekta abiejų vienetų. 
Draugiškos rungtynės tarp 
abiejų komandų prasidės 5 v. 
30 min. Jos bus 3461 Durocher 
Str. saleje. Salė pasiekiama at 
važiavus Bleury Str. iki Sher
brooke Str. ir iš čia trečia gat
vė Mc Gili universiteto krypti 
mi (gatvė Durocher atsiremia 

McGill universiteto stadio
ną). Visuomene kviečiama kuo 
gausiau atsilankyti ir tuo atsi 
lankymu pagerbti ir savuosius 
ir atvykstančius svečius.

Be šių įdomių krepšinio rung 
tynių 1 vai. A. V. parapijos sa

atsilankyti, 
labai jaukus

ZUPERKA.

Paskutiniais metais nepri
klausomoje Lietvoje visose 
sporto šakose buvo daromi di
deli šuoliai priekin. Tačiau iš 
mūsų sporto šakų toliausia bu 
vo prasiveržęs krepšinis. 1937 
metais (sueina 13 metų) Lietu 
vai tapus Europos krepšinio 
meisteriu, šita sporto šaka ta
po populiariausia. Atsidūrus 
tremtyje, ji taip pat nebuvo pa 
miršta, ir mūsų krepšininkai 
Vokietijoje neturėjo sau lygių 
varžovų. Išsiskirsčius iš Vo
kietijos, įvairiose lietuvių di
desnėse kolonijose vėl susiorga 
nizavo krepšinio komandos, ku 
rios vėl garsina lietuvio vardą.

Montrealio lietuvių kolonija 
taip pat neatsilieka ir jos ats
tovai „Tauro" krepšininkai da leje bus ir stalo teniso varžy- 
lyvauja Montralio katalikų pa
rapijų pirmenybėse. Po praei
tos savaitės rungtynių, „Tau
to“ krepšininkai išplėšę perga
lę iš St. Patrick komandos, at
sidūrė pirmoje vietoje. Taigi, 
mūsų krepšinio komanda nėra 
toks silpnas vienetas.

Toronto „Vyties“ krepšinio 
komanda taip pat dalyvauja 
Toronto pirmenybėse ir turi 
Šaunių pergalių prieš kitas ko
mandas.

Tuo tarpu Montrealio pla
čioji visuomenė nėra mačiusi 
„Tauro“ ir „Vyties“ krepšiniu 
kų aikštėje, o nematant sunku 
susidaryti vaizdą apie koman
dų pajėgumą.

bos. „Vyties" tenisininkai at
vyksta geriausios sudėties, kas 
jau ir žada gražias rungtynes. 
Į vienas ir kitas varžybas atsi
lankykime kuo gausiausia, nes 
kita panaši proga pasitaikys ne 
taip greit. Ta proga sporto 
klubas „Tauras" mieluosius žiū 
rovus prašo sporto salėse, kaip 
per stalo teniso, taip ir krepši
nio rungtynes, nerūkyti.

Vakare 8 vai. 1862 Welling 
ton str. (Dom Polski) erdvio
je salėje, svečiams pagerbti bus 
šaunus šokių vakaras, kurio 
metu bus premijuojami du šo
kiai, loterija ir veiks bufetas. 
Šokiams groja bi. Lapinų or
kestras. j. N.

Pranešu bičiuliams ir pažįstamiems, jog 1949 m. ba
landžio mėn. 1 d. mirė mano tėvas

PETRAS sVIRMICKAS,
buv. bolševikų kalėjimo kalinys.
Paryžius, 1952 m. balandžio mėn

Albinas V. Švirmickas.

MLBD Montrealio sk. V-ba.
MONTREALIO 
SERGANTIEJI

Dr. Andrukaičiui radus, kad 
p. Griciuvienė susirgusi aklo
sios žarnos ataugos uždegimu, 
operacija buvo skubiai padary 
ta Elzbietos ligoninėje balan
džio 6 diėną. Ligonė jau sveiks 
ta.

Ryšium su atėjusiu pavasa
riu ir oro kitimais, yra tautie
čių, susirgusių gripu-šalčiais. 
Taip sirgo p. Juknelienė, p. Vii 
Kairienė, visą 
p. Pumška ir

P. Salalai 
operacija.

Visiems greičiau pasveikti!

SUDARYTAS KLUBAS
Montrealy gyveną Liaudi

ninkai sudarė savo klubą, ku
liam vesti išrinkta laikinė vai 
dyba.

ATĖJO
Montrealy jau 

Upė nunešė 
sniegas visur ištirpo, o smar
kus lietus, trukęs apie dvi pa
tas, nuplovė purvus ir miestą 
labai apšvarino. Kai saulutė 
šviečia, jau visai gražus pava
saris. Tai ir Velykas šiemet 
švenčiame visai pavasariškoje 

tarnautoja lietuvių svetainėje, nuotaikoje.
„National Restaurant“,

633 Church Ave., Verdun.
Teirautis vietoje. Tel. TR 041.
PARDUODAMA: 9 gabalų 
valgomojo riešuto medžio 
^Walnut) baldai, 3 gab. mie
gamojo, balto emaliaus kombi 
nuotas (anglių ir gazo) virtu
vinis pečius ir kita. Visi daik

tai gerame stovyje.
6116 Waverly St., netoli Van 

Horne.

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

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

EEIKALINGA lietuvaitė - pa-

savaitę išgulėjo 
kt.
padaryta rankos

PAVASARIS
pavasaris, 

ledus į Atlantą,

□ e

FOTO LABORANTĖ 
JIEŠKO DARBO

Iš Vokietijos yra atvykusi 
rai prityrusi foto laborantė,
kuri norėtų dirbti savo specialy 
bėję. Kam reikalinga foto la 
borantė, arba kas žino, kur to 
kios specialybės asmuo reika
lingas, maloniai prašoma pra
nešti „NL*, reakcijai telefonu: 
HE 7920.
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LIETUV1Ų DARBININKŲ D-JOS NAUJA VALDYBA.
Šiems metams LDD-jos vai-streikai tačiau turi reikšmę ir 

dybon išrinkta: pirm. J. Baka- 
navičius, sekr. Pr. Šimelaitis, , 
ižd. Zuperka Vladas ir vald. na | 
rys Matulis. ;

Draugija turi išduotą val
džios čarterį - leidimą, ką reta 
organizacija tun. Ji jungia de 
mokratinio nusistatymo lietu
vius be religijos skirtumo, tiek 
senesnios kartos, tiek naujai 
atvykusius.

Mielai yra kviečiami naujie
ji ateiviai į šią draugiją stoti 
nariais. Draugijos konstitu- : 
cija, § 2-d, įpareigoja narius pa 
aeti naujai atvykusiems:

„Dalyvauti bendroje šios ša
lies darbininkų kovoje už ge
resnį būvį, ypač ginti nuo išnau 
dojimo naujai atvykusius imi
grantus“.

Draugijos susiiinkimuose dis 
kutuojami, draugiškoje dvasio 
je, įvairūs gyvenimo klausi
mai.

Norintieji susipažinti su 
draugijos įstatais ir jos laikraš 
čiu-žurnalu „Darbas", prašo
me kreiptis į draugijos sekre
torių Pr. Šimelaitį: 1271 Al
lard Ave, Verdun, P. Q. Tel. 
TR 2859. Darbininkas.
MONTREALIO SKAUČIŲ-

-TŲ DRAUGOVĖS 
ruošia įdomų vakarą, kurio 
svarbiausią programos dali su
daro statoma pasaka „Gailė ir 
Žirgonė“. Vakaras įvyks ge
gužės 18 d. Jeanne Mance mo
kyklos salėje.

DEŠIMTMEČIO 
SUKAKTUVĖS

Draugai ir bičiuliai pp. Sta
sei ir Kazimierui Griciams 10- 
ties metų vedybines sukaktu
ves sruošė ir gražiai juos ta 
proga pagerbė. Ilgiausių me
tų!

REIKALAVIMAI IR 
STREIKAI

Šiomis dienomis streikavo 
tūlos siuvyklos. Vyriškų rūbų 
siuvėjams pakeltas atlyginimas 
už darbo valandą apie 12 cen
tų. Audėjai taip pat derasi 
dėl algų pakėlimo. Derybos ir

prasmę ten, kur veikia darbi
ninkų unijos, nes ten, kur dar 
bminkų unijų nėra, darbdaviai 
su darbininkais nesiskaito, nes 
pakanka bedarbių, kurie jieš- 
ko bet kokių daibų.

GAUTI OTTAWOS 
ATSAKYMAI

KLCT ir „NL“ redaktorius 
gavo iš Ottawos atsakymus į 
telegramas, dėl Genocido kon 
vencijos retifikavimo. Atsaky 
muose pažymima, kad tie pra
šymai pasitarnaus juose sumi
nėtam reikalui.

PRIĖMUS KANADOS 
BIUDŽETĄ

atpigo kaikurie produktai, kaip 
cigaretės, automobiliai ir kit.

E. KARDELIENĖS 
MOKINIŲ 

pasirodymas bus balandžio 27 
d. 3 vai. po pietų D'Arcy Mc 
Gee Salėje, Pine Avė, 220 nr.
KALBOS APIE TRAMVAJŲ 

PABRANGIMĄ
Tramvajų ir autobusų tar

nautojams padidinus atlygini
mus po 30 centų už darbo va
landą, pasklido kalbos, kad 
bus pabrangintas važinėjimas 
tramvajais ir autobusais, bet 
tikrų žinių ligŠiol dar nėra.

ATSIŠAUKIMAS Į
Mūsų iniciatorių grupė 1952 

m. balandžio mėn. 6 d. susirin 
kę Toronte, nutarė atsiliepti į 
taip svarbų Vasario 16 L. Gim 
nazijos kvietimą prisidėti prie 
jų auklėtinių išlaikymo. Yra 
nuspręsta šelpti vieną mokinį 
vienerius metus, kurį paskirs 
gimnazijos vadovybė, tikimasi, 
kad morintį būti miškininku. 
Todėl kreipiamės į visus bu
vusius Lietuvos miškininkus ir 
miškų srity dirbusius, kviesda 
mi prisidėti prie šio taip gra
žaus tikslo. Kadangi visoje Ka 
nadoje mūsų skaičius gal nevir
šys 30, tat svarbu, kad mes 
miškininkai, kaip kad ir visuo
met, parodytume solidarumą da 
lyvaudami visi. Prašome tie
siogiai kreiptis šiuo adresu: 
Mr. J. Tumosas, II Hewitt 
Ave., Toronto, Ont. (tel. KE 
4779) siunčiant iš karto pasi
žadėjimą ir pirmą auką 2.00 
dol., tikimasi, kad mėnesinė au 
ka neviršys 1.00 dol., susida
rius 20 asmenų,todėl skirtumas 
liūtų užskaitomas sekančiam 
mėnesiui.

A. Kantvydas, J. Tumosas, 
K. Starinskas.

AR NE LAIKAS 
APSIKUOPTI?

Kad Toronto miestas švara 
nepasižymi, tai nepaslaptis. 
Kad tos švaros Toronto lietu
viai pasigenda, lankydami sa
vo parapijos bažnyčią, tai ir gi 
neužginčijamas faktas. Tiesa, 
pati bažnytėlė dar aptvarko
ma,, tačiau „šventorius“ — tik 
ras šiukšlyno pavyzdys. Ne tik 
popiergaliai, ištisi laikraščių 
puslapiai su purvu maišosi, bet 
ir konservų dėžučių ir, paga
liau, netgi kibiro dydžio skar
dinių niekas nesurenka. Gat
vių valymas turėtų būti miesto 
savivaldybės reikalas, tačiau 
negalim laukti, kad s-bė nuvaly 
tų mums „šventorių“ ir laligat 
vius, ne snesulauksim, o tik 
ralim būti paraginti tam tikri 
asmenys patys apsitvarkyti. 
Ne geresnėj padėty ir parapi
jos salė, esanti po bažnyčia. 
Niekas nereikalauja ją remon
tuoti ar išpuošti, — tik bent ke 
lėtą kartų savaitėje iššluoti vis 
dėl to reikėtų. Kad tai ne iš 
piršto išlaužta, patvirtins kiek 
vinas, šio mėn. 3 d. vakare cho
ro repeticijoje dalyvavęs, cho- no J. Juškaičio teisinės — kai 
ristas ar choriste. binės pagalbos biurą. (kor.)
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— „Kai nėra bolševikinio 
vadovavimo“, tai — skelbia 
1951 m. gruodžio 1 d. „Tiesa“ 
t^Nr. 282) — tokiam „Zarasų 
iajone nėra nė vieno kolūkio, 
jvykdžiusio rudeninio arimo 
planą“. Ir taip yra ne tik vie
name Zarasų rajone, bet ir 
daug kur kitur, tiktai ne visa
da bolševikai tą tiesą drįsta vie 
sai per spaudą iškelti aikštėn. 
Ir ne dėl to, kad ten „nėra bol 
ševikinio vadovavimo“, bet dėl 
to, kad žmonės, ypač. vad. dar 
bo valstiečiai, nekenčia visos 
bolševikinės sistemos, užtrau
kusios ant ju gaivu ligi tol, ne 
G. G. SKAITYTOJAI,
„NL“ turėtumėt gauti ketvir
tadienį, vėliausia penktadienį. 
Jeigu tomis dienomis negauna
te, rašykite skundus. Bent te
lefonu praneškite HE 7920.

MIŠKININKUS.
Taigi, gerb. klebone, ar pa

rapijos komiteto pareigonys, 
pradėKit pavasarinę švarą — 
apsikuopkit. Juk tai nuo jūsų 
priklauso. Vienas, kitas centas 
ar doleris, surinktas bažnyčios 
reikalams, galėtų būti ir šiam 
reikalui paskirtas.

Jrg. Račys.
FOTOGRAFŲ PARODA
Toronto meno galerijoje 

vyksta lotogralų darbų paro- 
da, kuri netrukus žada baigtis.

BAŽNYTINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS

Toronte Šv. Pranciškaus baž 
nyčioje buvo suruoštas lietu
vių bažnytinės muzikos kon
certas, kurio dalyviais buvo pa 
lapijos choras, vargonininkas 
sun. J. Roff ir solistai — B. 
Marijošius, V. Verikaitis, A. 
Ščepavičienė ir smuikininkas 
S. Kairys. Atsilankė per 500 
asmenų.

SKAUČIŲ TUNTAS 
„ŠATRIJA“

metinių proga ruošia vakarą su 
programa ir šokiais.

— Inž. K. Činčius, atlikęs 
darbo sutartį prie geležineklio 
darbų, apsistojo Toronte. Inž. 
K. Č. Vokietijoje, Seligenstato 
stovykloje, buvo įsteigęs preci 
zinės mechanikos dirbtuvėles.

SUSIORGANIZAVO NAU
JIEJI MENININKAI

Toronte apsigyvenę meni
ninkai sudarė savo organizaci
ją. Pirmininku išrinktas lietu
vis Telesforas Valius, vicep. es 
tas A. Lee, iždininku latvis O. 
Grebžė, asist. suomis P. Airo- 
la ir lenkas M. Groszek, sekr. 
estė E. Falkenbcrg ir kooptuo 
tas ukrainietis A. Kiziliuk. 
Organizacija turi klubo formą.

IŠVYKO Į JAV
Paskutiniu iaiku pastovaus 

apsigyvenimo į JAV išvažia
vo ponia Ona Vasiliauskienė iš 
Toronto ir ponia Margareta 
Bartkuvienė iš Aylber, Ont. 
Vasiliauskienė apsistojo Cleve- 
lande, Ohio, o Bartkuvienė — 
Shirley, Mass.

Abi JAV vizas gavusios po 
nios dokumentus tvarkė per Jo

Visi j linksmus šokius!
Š. m. balandžio mėn. 19 d., 7 v. v., Toronte, erdviose 
UNF auditorijos patalpose 29 7 lollege Str. (prie Spa- 

dina) jvyks 
Link smas

ATVELYKIO ŠOKIŲ VAKARAS
Šokiam gros geras orkestras ir veiks bufetas su silpnais 
ir stipriais gėrimais ir užkandžiais.
Jaunimas ir lietuviška visuomenė maloniai kviečiama at 
silankyti ir jaukiose patai pose maloniai praleisti 

vakarą.

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. 
— Dokumentu 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, parūpinu 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^647; WA 2648
R. TESLIA REAL ESTATE & INSURANCE BROKER 
575 Queen Str. W. (prie Bathurst str. antras aukštas) 

TORONTO.
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