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„Sovietai ruošiasi trečiam pasuliniam karui”,
— SAKO ATBĖGĘS RUSIJOS KARININKAS

dar paliekant atei-

TAIKOS REIKA- 
NESLSEKA.

KATYNO ŽUDYNES - MASKVOS DARBAS”
— SAKO STALINO SŪNUS JOKŪBAS.

Stalino Jokūbo nuomonės apie 
Katyno žudynes. Jokūbas Sta
linas pasakęs, jog yra visai su 
prantama, kad komunistai tuos vikai savo priešus šaudo į pa
kelis tūkstančius Lenkijos kari kaušį...

mas su lenkų karininkais vie- ninku ir kareivių likvidavo. Sta 
name lagery. linas tiktai pridūręs, kad rusai

Kar. Lewszecki pasiteiravęs ^.humaniškiau“ vykdo žudy-

yra planuojamas dideliu

SAVAITINĖ PASAULINIŲ 
ĮV1KIŲ APŽVALGA.

Praėjusią savaitę nieko ypa
tingesnio žmonijos gyvenime 
neįvyko. Paskutinėmis savai
tėmis jaučiamas tūlas tarptau
tinis sustingimas, lyg ir atsi
davimas mažesniems reikalams, 
didžiuosius 
čiai.
KORĖJOS 

LAS
Taikos derybos praėjusią sa 

vaite buvo nutrŪKusios. Tačiau 
šeštadienį buvo vėl atnaujin
tos. Vis dėlto ir po to jos sto
vi vietoje.

Apie derybas dabar mažai ir 
žinių, nes komunistai panorė
jo, kad jos vyktų slaptai. Su
prantama, kad komunistai vie
šumo, ’kai jiems tai nenaudin
ga, vengia. Komunistai neno
ri, kad kas žinotų, jog jie rik
iai marinuoja laiką, o taikos 
nesiekia.

GEN. RIDGWY DĖL TO 
PAREIŠKĖ, 

kad ligšiol jokių vilčių, jog ga 
Įima dus su komunistais susi
tarti, nėra. Komunistai dabar 
pradeda atakas, bando eiti p5ir 
myn. Bet gen. Ridgwy pareiš 
kė, kad JTO jėgos yra pasiruo- 
susios komunistams suduoti le
miamą smūgį, jeigu tiktai jie 
bandys veržtis pirmyn.

Įdomų pareiškimą padarė
PABĖGĘS IŠ RUSIJOS 

KARININKAS
pulkininkas Gladkin. Jis teigia, 
kad Rusija su satelitais ruošia
si Trečiam Pasauliniam karui,

kuris 
mastu.

Kada tas Maskvos planuo
jamasis Trečias Pasaulinis ka
las gali būti Maskvos pradė
tas, Gladkin nepasakė. Grei
čiausia, tai turėtų įvykti, kai 
Maskva laikys Rusiją ir jos sa 
celitus 'jau pakankamai pasruo- 
susius pulti. Kaip žinoma, pas 
kritiniu laiku Maskva pradėjo 
naują „taikos ofenzyvą“ ir apie 
karą kalbas sumažino. Todėl 
tas klausimas yra aptilęs. Daug 
įdomesnis yra pareiškimas kito 
žymaus Rusijos karininko, pa 
čio
STALINO SŪNAUS PAS1SA 

KYMAS APIE KATYNO 
ŽUDYNES.

Kaip žinoma, Amerikos kong 
reso speciali Katyno žudynėms 
tirti komisija iš Amerikos bu
vo nuvykusi į Londoną ir ten 
darė apKlausinėjimą žmonių. 
Iš Londono buvo persikėlus į 
Paryžių ir ten apklausinėjo ei
lę žmonių, kurie šiokiu ar to
kiu būdu ką žino apie Katyno 
žudynes. Dabar toji tyrimų 
Komisija jau yra atvykusi į Vo
kietiją ir Frankfurte prie Mai
no daro apklausinėjimus žmo
nių, ką nors žinančių apie bai
siausiąsias Katyno žudynes, ku 
riose žuvo keli tūkstančiai len 
kų kanų, sušaudytų į pakauši.

Lenkų karinmkas
LEWSZECKI SU STALINO 

SŪNUM JOKŪBU

turėjęs būti vienoje karo be
laisvių stovykloje ties Liube
ku, Vokietijoje. Jakūbas Sta
linas j vokiečių nelaisvę pate
ko 1941 metais ri buvo laiko-

nes, palyginus su naciais.. . O 
„humaniškumas“, reikia supras 
ti, pasireiškia tuo, kąd bolše-

Okupuotoje Lietuvoje
— Iš 80 jaunųjų agitatorių 

bolševikinę rašytoju sąjungą 
Alf. 

V. Radaitis, A. 
V.

Reikia pastebėti, kad Jokūbo 
Stalino likimas nežinomas: gal 
jis slapstosi kur Vokietijoje, 
gal jis mirė ar buvo likviduo
tas, gal pats Stalinas, Bulbos 
pavyzdžiu — „Aš tave pagim
džiau — aš tave ir užmušiu" 
— užmušė. Nežinia. Bet
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KAM TOS AMERIKIEČIŲ ORO BAZĖS ANGLIJOJE? 
■ra-

„Neue Ziuricher Zeitung" iš rio ir Magadano atliko didziau- 
dėsto amerikiečių aviacijos ba sius karo manevrus, pirmoj ei 
zes Anglijoj ir kitur, žiedu su 
pančias Sov. Sąjungą. Kaip 
Chiurchillis pažymėjo britų par 
lamente, tos darbo vyriausy
bės leistos ir kas kartas vis di
dėjančios bazės „bus panaudo
tos atominiam apsigynimui tuo 
atveju, jei Sovietai pultų“. Ten 
amerikiečių 3 oro divizija išau
go į ištisą grupę, paskum atsi
rado dar 7 divizija, kurių cent 
ras yra South Ruislip mieste, 
į pietus nuo Londono. Bombo 
nešiu bazės įrengtos rytinėj 
Anglijoj, jie gali veikti 5.000 
mylių spinduliu, kiti — iki 10. 
000, kai tuo tarpu nuo Londo
no iki Maskvos tėra 1*700 my
lių. Amerikiečiai, kurių avia
cijos personalo skaičių oficia
liai skelbiama siekiant 20.000, 
drauge su britų aviacija atlie
ka „pavojaus skridimus“ ir visa 
Kita oro pajėgos aprūpintos pa 
čiais moderniaisiais kautynių 
pabūklais.

Kaip kad skelbia „III. Wo- 
che“, Eisenhovverio pareiškimu 
Sovietų puolimui sulaikyti už
tektų iš pradžių ir 25 divizijų, 
tik jos turėtų būti ginkluotos 
taktinais atom, ginklais. Tuo 
reikalu turėjo svarbų pasitari
mą Nato.

„Echo der Woche“ rašo, kad 
Stalinui dabar rūpi užmigdyti 
Vokietiją ir Vakarų budrumą. 
Faktiškai stovi karui paruoštų 
200 sov. divizijų. Smarkiai 
ginkluojami satelitiniai kraštai, 
kurių divizijų skaičius dar iki 
šios vasaros turi būti iš 40 
padidintas iki 80 ir su laiku 
siekti 2 mli. vyrų.

SOVIETAI RUOŠIASI 
ARKTIES KARUI.

„Welt am Sonnabend
bia, jog, gautosiomis iš Sverd- 60.000.
lovsko žiniomis, Sovietai tarp CDNS skelbia,

1 
jau esą priimti nariais 
Bieliauskas, 
Baltrūnas ir V. Lukinskas. 
Liet, rašytojų politrukas. J. 
Šimkus skelbia, kad „A. Gri
cius, J. Baltušis ir J. Marcinke 
vičius rašo naujas pjese ir nau 
jų prozos kūrinių. A. Vienuo
lis ruošiasi parašyti naują pro
zos knygą, I. 
gė savo naują 
nienė“ ir rašo 
kolūkininkų
Paukštelis davęs nąuj ąpjesę 
„Audra ateina“, rašo stambią 
apysaką apie tarybinių tautų 
draugystę“. A. Račiūnas ir 
Klenickis parašė muziką nau
joms lietttv. operoms, Bielaza- 
ras — pirmą lietuvišką sovieti
nę operetę „Auksinės marios“, 
Juozeliūnas — rašo naują bol
ševikinį baletą. Karosas, Vai
niūnas, Kaveckas davė po ke
letą stambesnių simfoninių kū 
rinių, kur ne tiek garbinami 
bolševikai, todėl jie ne tiek ir 
Šimkaus reklamuojami. To
liau Šimkus negali atsidžiaug
ti „nuostobiai puikiomis skulp 
tūromis tiltui per Nerį Vilniu
je“, kad P. Aleksandravičiui už 
„Žemaitę“ buvo suteikta „sta
lininė premija“, individualine 
Žmuidzinavičiaus paroda Mask 
voje, kur „dailininko realisti
niai paveikslai susilaukė dide
lio maskviečių susidomėjimo“ 
etc.

Simonaitytė bai- 
romaną „Pikčiur 
naują iš žvejų ir 
gyvenimo. J.

lėj aviacija, ir atsidėję ruošiasi 
į Arkties karą, nors tose sri
tyse vidutiniškai temperatūra 
siekia —50”C. Rytų Sibire ras 
ti dideli urano ištekliai. Ta
čiau, neatsilieka n anglosaksai. 
Busimiesiems veiksmams Ark 
tyje kanadiečiai ruošia savo ka 
rius Churchillio forte, kur prie 
Hudzono įlankos iš ledo pa
statytas tikras įtvirtinimų 
miestas, amerikiečiai smarkiai 
tvirtina Grenlandiją, o į Atlan
to pakto apsaugą įtraukiamas ir 
Špicbergenas. Tuo būdu nor
malus oro kelias iš Amerikos į 
Europą, skrendant per Arkties 
sritis sumažėja iki pusės, jau iš 
mokta, kaip nugalėti šaltį, pa
sigaminti, eskimų pavyzdžiu, 
reikalingą maistą ir įsitaisyti 
tinkamą aprangą,o medikai tvir 
tina, kad Arktis yra viena iš 
sveikiausių pasaulyje zonų, tik 
prakaitavimas ten faktiškai 
reiškia mirtį. Gyventojų skai 
čius turės žymiai padidėti ne 
tik Grenlande, bet ir visose at 
šiauriausiose srityse. Čia kur
sis busimosios ateities sody
bos. Nepaprastą Sovietų do
mėjimąsi Skandinavijos erdve 
ir jos gynyba parodo kad ir nau 
jai atskleistoji šnipinėjimo afe 
ra Švedijoje, kur į bolševikų 
rankas buvo perduoti svaibūs 
dokumentai, atskleidžią švedų 
pasiruošimus šiaurėje.

AR LENKIJA JAU ŽUVUSI?
— stato klausimą „Der Mont“ 
žurnalas N. 41, apžvelgdamas, 
Kiek daug jau surusinta dabar 
tines Lenkijos karo pajėga. Už 
šiemečių apskaičiavimu dabar 
lenkų žemyno kariuomenė ir 
oro laivynas turi 350.000 ka- išspręstas

skel- iii;, o1 saugumo daliniai — apie gi“ ta proga skelbia, kad tuo 
būdu bus „užantspaduoti so- 

kad išilgai cializmo laimėjimai Lenkijoje“ 
Verchojanško, Beringo sąsiau Oderio - Neisės liniją dviejų ir įvesta „proletarų diktatūra“.

— „Tiesos“ š. m. sausio 19 
d. (N. 16-52) vedamasis „Ge
rinti gimtosios kalbos dėsty
mą“, negali ištylėti nekonsta
tavęs, kad „tačiau dar yra ne
maža mokyklų, kuriose gimto
sios k. dėstymas yra žemame 
iygyje. Akmenės, Kalvarijos, 
Veisiejų, Šalčininkų, Lazdijų, 
Pagėgių ir kai kurių kt. rajo
nų pr. mokyklų gimtosios kal
bos egzaminai praėjusiais moks 
lo metais parodė silpną žinių 
įsisavinimą. Straipsnis (kita
me „T.“ puslapyje E) apie gim 
tosios k. dėstymą Dusetų vid. 
mokykloj yra būdingas ir ei
lei kitų vid. mokyklų, kuriose 
gimtosios k. dėstymas yra ne
leistinai žemame lygyje. Bet
ygalos vid. mokyklos išleidžia
mosios klasės mokiniai diktan 
te darė po 10—17 gramatinių
<■-. ■—w M ■ ■— *

klaidų. Patikrinimas Klaipė
dos mokyt, institute parodė, 
kad lietuvių k. dėstyme yra 
daug rimtų trūkumų. Net ir 
Utenos I, Varėnos ir kt. vid. 
mokyklų abiturientai per stoja 
muosius egzaminus į Vilniaus 
pedag. institutą. Ne tik Šiau
lių šviet. skyrius, bet ir pati 
sviet. ministerija parodo dide
li šiuo klausimu nerūpestingu
mą, neapibendrino geriausių 
lietuvių k. dėstytojų bendro pa 
tyrimo, nesuteikia reikiamos 
paramos liaudies švietimo or
ganams, mokyklų direktoriams 
ir mokytojams, vadovėliai 
vis išleidžiami su dideliais 
kūmais. . .”

— Pisarevo pareiškimu 
N. Metus Vilniuje, 
greit pasidarys visiškai rusiš
kas. Gatvės perkrikštijamos 
rusų „karžygių“ vardais, tas 
pat daroma su muziejais, biblio 
tekomis, teatrais, mokyklomis. 
Drauge didinamas 
kuriame jau „išsitenka" 2.000 
kalinių. Karceriai ir tardomie
ji kambariai {rengiami tokie 
pat, kaip garsiąjame Liubian- 
kos kalėjime.

— „Siudost Tagespost“ skei 
bia, kad rusų okupuotame Vil
niuje Šv. Stanislovo katedra pa 
verstaSovietų kareiviams šokių 
sale.

— Vokiečių žurnalas „Re- 
vue" N. 12-52 skelbia, jog Vo
kietijos Rytų zonos bepročių 
namuose yra per 60 uždarytų nų ir atlyginimų stabilizacijos

pasivadinusių „Stali- {staiga nustatė darbininkams 
po keletą — „Pieckais“, atlyginimą pakelti 17)4 cento 

valandai. Su tuo nustatymu nei 
Kompanijos, nei unija nesutiko.

KATYNO BYLA VIS 
DAUBIAU AIŠKĖJA, 

daugybės liudininkų apklauPo 
sinėjimo visai paaiškėjo: Ka
tyno žudynes įvykdė Maskva.

Tiesą sakant, tai visi žinojo 
ir anksčiau. Bet reikėjo negin 
čijamai įrodyti, kad tikrai taip 
vra. Amerikos kongreso tyri
mas kaip tiktai iškėlė neginči
jamus faktus, kurie nuneigia 
visokią Maskvos ir dabar tę
siamą propagandą, jog lenkų 
karininkus sunaikino naciai. 
Teisybė, naciai nieku negeres 
ni už komunistus. Vieni ir ki 
ti kraują gėrė ir geria nespring 
darni. Tiktai naciai buvo „eu 
ropietiškai ciivilizuo|{esni“, o 
Rusijos komunistai visiškai 
„aziatiški“, todėl ir jų žudymo 
metodai yra daug žiauresni, 
baisesni ir šlykštesni. Ir šia 
prasme JAV kongreso komisi 

kalėjimas, jos darbas žmonijai bus labai 
naudingas.

dar 
trū

per 
Vilnius

IŠVENGTA PLIENO 
PRAMONĖS STREIKO.
Vykusios derybos tarp plie

no pramonės darbininkų unijos 
ir plieno kompanijų dėl uždar
bių pakėlimo, jokių rezultatų 
nedavė. Plieno įcompanijos 
atsisakė pakelti darbininkams 
uždarbį sulig unijos reikalavi
mu 26 centus valandai. Kai-

mylių ruožu komunistų pradė
tos statyti minų užtvaros ir 
prieštankinės kliūtys. Sovietai 
nusprendė duoti Lenkijai nau
ją „konstituciją“, kuri legali
zuoti; visus jų žmogžudiškus 
darbus. Konstitucijai ruošti 
komisija, pirmininkaujama Bie 
rūtos, sausio 24 d. priėmė tre
čiu skaitymu naująjį projektą, 
kuris turės Lęnkiją paversti 
„liaudies respublika“. Tas rei
kalas polit. biuro bus galutinai 

..„Neve ..Dro-

žmonių 
nais’ 
„Leninais“ ir kt.

— Rygoj buvo suruošta
„mokslinė sesija“, skirta „Pa- Reikalas atsidūrė kritiškoje pa 
oaltijo tautų feodalizmo laiko
tarpio istorijos klausimams“. 
Sesiją organizavo Maskva, fak 
tiškai joj rusai, taip pat patys 
pabaltiečiai turėjo dergti sauo 
istoriją. LTSR istorijos insti
tutui skirtas uždavinys — „iš- vaitę laiko prieš streiką plieno 
leisti apibendrinantį veikalą iš 
E.TSR istorijos, pagrįstą mark 
sistiniu - lenimstiniu lietuvių 
tautos istorijos nušvietimu“.

— Lietuvių Šv. Kazimiero 
bažnyčią Londone, kovo pra
džioje aplanke vyskupas G. 
Craven. Pasakė pritaikintą 
bažnyčios 50 metų jubiliejaus 
iškilmėms pamokslą.

— „Britanijos Lietuvio“ re
dakcinės kolegijos narys J. Sen 
kus nuo vasario 24 d. iš šios 
kolegijos sudėties pasitraukė.

— Rašytojas F. Neveravi- 
čius, dirbąs vienoje Londono 
mokykloje, kaip rusų kalbos 
mokytojas, atliekamą laiką ski
ria kūrybos darbui. Jis parašė 
naują romaną, kurį išleis viena 
knygų leidykla Amerikoje.

— Kanadon atvyko Londo
no lietuviams gerai pažįstamas 
Vytautas Paulionis, Jis buvo 
energingas ir veiklus DBLS- 
gos' narys ir didelis lietuviškos 
spausdinto žodžio entuziastas.

dėtyje ir galiausiai po visų de
rybų nepasisekmių plieno uni
ja, balandžio mėn. 9 d. paskel
bė išeinanti į streiką. Apie sa- 
fabrikai jau pradėjo gesinti 
krosnis. Nemaža darbininkų

KITI TARPTAUTINIAI 
FAKIAI

ne tiek neįdomūs, kiek jie jau 
seni, tūlu atžvilgiu „įkyrėję“ 
,r tapę lyg ir permanentiniais.

Sueco klausimu DB derasi 
su Egiptu. Derybos dabar yra 
susikomplikavusios dėl Egipto 
Sudano, kurį Egiptas norėtų 
sau prijungti, o anglai geriau 
linkę jam išrūpinti svarankiš- 
kumą, kad jis pasiliktų D. Bri 
tanijos tautų draugystėje, ir 
tuo būtų jai naudingesnis, ne
gu prijungtas prie Egipto.

Irane reikalai sustingo ir ne 
pasiduoda judinami.

Derybos dėl Vokietijos eina 
viena kryptimi, Su Rusija bend 
ros kalbos nerandama, todėl 
JAV, DB ir Prancūzijos oku
paciniai komisarai pastoviai de 
rasi su V. Vokietijos premjeru 
Adenauerru dėl vakarų taikos 
Vakarinei Vokietijai.

Sovietai turi tuos pačius „tro 
belius“: bėga iš jų žmonės, 
nors ir yra apsistatę geležine 
uždanga. Šiomis dienomis vos 
nepabėgo vienintelio Čekoslo
vakijos laivo visa įgula. ..

JAV PREZIDENTO 
RINKIMAI

vienas iš susidomėjimoyra 
klausimų: kas bus tikri kandi
datai ir kas laimės? Respubli 
konai lenktyniauja patys su sa 
vim, nes Taftas konkuruoja 
Eisenhovverį, o demokratai dar 
neturi tikro kandidato. Steven 
sonas yra sužavėjęs daugelį, 
bet atsisako. Kas bus kandi
datai ir kas laimes?

ATVYKSTA VEIKLUS 
TAUTIETIS.

Kaip pavasarį sniegas, kait 
riai saulutei užšildžius, taip 
Anglijoje mūsų tautiečių skai 
čius , nesustojamai „tirpstaj. 
Žmonės, nenumatydami geres
nių perspektyvų ateities gyve
nime, metasi į emigraciją. 
Esant palankioms sąlygoms, 
daugiausia emigruoja į Kanadą. 
Balandžio 8 d. Anglijos kran
tus paliko jaunas, energingas 
ir aktyvus veikėjas p. Vladas 
Janušauskas. Atvykęs į Kana 
dą apsigyvens LongueuiL-An- 
nex. P. V. Janušauskas buvo 
D. Britanijos Liet. S-gos Brad 
iordo apygardos valdybos pir
mininkas ir tos pat s-gos Don- 
casterio skyriaus v-bos pirmi
ninkas. Dėka savo sumanumo, 
taktiškumo ir darbštumo, buvo 
visų tautiečių vertinamas ir 
gerbiamas. Be šių pareigų, iki 
sparnus nebuvo pakėlęs „skri
dimui” j Kanadą, pasireiškė la 
bai aktyviu „Nepriklausomos 
Lietuvos“ platintojumi. Don- 
casteno lietuviai vyrai, kurie 
dirba anglies kasyklose, kiek
vienas iš p. Vlado pirkdavosi 
„Nepr. Lietuvą“. Reikia pasi
džiaugti, kad Doncesterio lie
tuviai ne tik remia lietuvišką 
spaudą, bet ir savo aukomis 
Tautos Fondui pralenkia net ir 
didžiausias lietuvių kolonijas. 
Atvykusiai į Kanadą p. V. Ja
nušauskui linkiu gražiai įsįkur 
ti ir vėl aktyviai darbuotis Ka
nados lietuvių 
bo dirvonuose.

jau balandžio m. 5 d. buvo pa
leista iš darbo.

Atsižvelgiant į laiko kritiš- 
aą padėtį,šalies prezidentas įvy 
kiams užbėgo už akių. Pasinau 
dodamas {statymu, plieno pra
monę pervedė valdžios žinion 
ir unija, suprasdama plieno ga
mybos svarbą šiuose kritiškuo 
se laikuose, plieno pramonės 
darbininkų streiką atšaukė. Dar 
bininkai tuoj pat grįžo į darbą 
ir vėl plieno fabrikų krosnys 
rūksta pilnu tempu. Kompani 
jos šį prezidento žygį apskun
dė vyriausiam federaliniam *teis 
mui, bet pastarasis skundą at
metė. Šis prezidento žygis 
yra teisėtas ir plieno magna
tai turėjo nusilenkti. Darbinin 
kams kainų ir atlyginimų sta 
bilizacijos įstaigos nustatytas 
pakelti į valandą 17% cento 
atlyginimas bus išmokėtas nuo 
šių metų sausio mėn. 1 d.

J. Janulaitis.
— Trumano patarėjas Har

riman keliamas demokratų kan 
didatu Į JAV prezidentus, bet

— JAV Missurio upės pot- jo iškėlimui suruoštame pobū
vy niai dar nepraėjo, bet suma- vy visiems daugiausia patiko minėtas Stalino vardas 91 kar- 
žėjo. Stevensonas. tą.

kultūrinio dar-

J. Janulaitis.

gyventojas E.— Londono
Wagenes pavadino savo žmoną 
melage 10.000 kartų, už ką 
teismas jį nubaudė sumokėti 
jai 75 dolerius.

— Jugoslavų laikraštis su
skaičiavo, kad „’Pravdos“ laik- 
laščio pirmajame puslapyje su
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„ir piiipo liepto galą“
Gyvenime pasitaiko visokių 

pokštų ir kurjozų, tačiau lokių, : 
Kokius iškrėtė povelykiniame 
numery „Tėviškės Žiburiai“, < 
lietuvių spauda nežino.

Kyla klausimas: kas galėjo 
atsitikti, kad „TŽ“ vedamuoju 
įdėjo tokį redakcinį straipsnį, 
Kaip „Dar daug kas neaišku“? 
Ar kas čia dar neišsipagirio- > 
jusiam redaktoriui pakišo tą 1 
straipsnį, kuriuo pasiryžo jį su 
Kompromituoti, ai' jis pats tul- ■ 
žies ir pagiežos pilną pūslę 
išliejo ant Kanados Lie
tuvių Bendruomenės Laikinojo 
Organizacinio Komiteto? Ne- 
spėliosime: tegul jis pats pasi
sako. Bet yra būtina pareiga 
bent trumpai atsakyti į visus 
prasimanytus priekaištus, visas 
nesąmones, kurios tame straips 
nyje surašytos. Reikia įsak
miai nurodyti, kad visa, kas ta 
me straipsnyje parašyta, yra 
absoliutus melas ir prasimany
mai — nuo straipsnio pradžios 
ligi galo.

Kad būtų „Tėviškės Žibu
rių“ skaitytojams patikima, 
operuojama pačių „Tėviškės 
Žiburių“ dokumentais. Atsa
kymas daromas prisilaikant 
prieakištų pačių „TŽ“ 16(121) 
-me nr. „Dar daugkas neaiš
ku“ straipsnyje iškėlimo tvar- 
KOS.

„Rašoma: „Pasirodo, dar tik 
įuošiamasi (KLB-LOKo) ieš
koti pinigų, nors jau pats lai
kas būtų baigti visus pasiruoši 
mus. . ." Tuo tarpu jau pernai, 
1951 metų lapkričio 22 dienos 
47(100) numerio, pirmame 
puslapyje „TŽ“ įdėjo su dide
le antrašte — „KLB Krašto Ta 
rybos rinkimai 1952 m. gegu
žės 24 d.“ aplinkraštį ir to ap
linkraščio skyriuje, pažymėta- 
meraide „B“, KLB-LOKo są

matą, kurioje surašytos visos 
išlaidos detaliai, nurodyta, 
kaip apylinkės turėtų reikalin
gus pinigus, 684 dolerius, su
rinkti ir kuo skubiau tai pada
lyti.

Rašoma: „Reikalingos dar 
būtų ir bendros rinkiminės tech 
nikos taisykles“. .. Tuo tarpu 
„TŽ“ 1951 m. birželio 21 d. 
25(78) numery, antrame pus
lapyje iškilmingai, per visą pus 
iapį paskelbtos plačios ir išsa
mios „Kanados Lietuvių Tary
bos Bendruomenės Tarybos 
Rinkimų Taisyklės“.

Rašoma: „Lig šiol dar nepa
skelbta nei, kaip turės būti su 
daromi balsuotojų sąrašai, nei 
kaip atžymėti balsavusieji, nei 
kaip atrodys kandidatų sąra
šai, nei kaip reikės atžymėji- 
mus daryti — išbraukti ar ko
kius ženklelius statyti. . .” 
Tuo tarpu tame pat „TŽ“ 25 
(78) numery paskelbtose tai
syklėse visa tai detaliai išdės
tyta ir nurodytos visos smulk
menos : III Tarybos rinkimų 
taisyklių skyrius kalba apie 
balsuotojų (rinkikų) sąrašus, 
o 20 paragrafas nurodo, kaip 
reikia sudaryti rinkikų sąrašus. 
V taisyklių skyrius kalba apie 
□alsavimus, o 58 paragrafas pa 
sako, kaip reikia atžymėti bal 
savusį; tas pat paragrafas nu
rodo, kaip reikia daryti atžymė 
jimus balsavimų kortelėje.

Rašoma, „Nepaskelbta, taip 
pat, kas, kaip kada ir kur bal
sus skaitys — ar visos urnos 
bus- vežamos į centrą (Gelbėk, 
Viešpatie!), ar kaip kitaip?“. 
Kaip matome, „juo giliau į miš 
ką, juo daugiau medžių“. . . 
Bet gi, 25(78) „TŽ“ numery 
paskelbtose taisyklėse viskas 
tiksliai ir detaliai nurodyta: 62 
paragrafas nurodo, kaip reikia 
balsus skaičiuoti, 64 paragrafas

su
pa 
ka

nurodo, kaip reikia pasielgti 
skaičiavimo rezultatais, kiti 
ragrafai nurodo, „kas, kaip, 
da ir Kur“ visa tai turi atlikti, 
kas gali, turi dalyvauti, kontro 
liuoti ir tt.

Rašoma: „Mūsų centrinis 
LOKas iki šiol dari niekam jo
kio pasitikėjimo neparodė, vis
ką laiko savo rankose ir neža
da niekam nieko perleisti“. .. 
I aigi, suminėtos taisyklės vi
sas teises perleidžia apylinkių 
laikiniesiems oi ganizaciniams 
komitetams ir sau pasilieka tik 
tai paskutinę kontrolę.

Toliau suminėtame straips
nyje seka fantazavimas ant šių 
iš piršto išlaužtų teigimų, to
dėl nėra prasmės į tai ir atšaki 
nėti. Ką, pavyzdžiui, galima 
pasakyti apie tai, kad centrinis 
LOK-as esą pasiskelbęs „rinki 
mine komisija“, kai tas yra ab 
soliutus prasimanymas?

Rašoma: „Visko palikimas C 
LOK-ui, kuris net nepaskelbia, 
kaip visa tai darys, yra nepa
teisinamas“. . . O kadangi pa 
čiuose „Tėviškės Žiburiuose“ 
visa tai yra paskelbta, tai kyla 
klausimas: kuriais sumetimais 
„Tėviškės Žiburiai“ visą šitą 
melų, prasimanymų ir nesąmo
nių rinkinį skelbia?

Dar didesnio aiškumo dėliai, 
GG Skaitytojus prašome įsiti
kinti, kad 1951 m. rugpjūčio 16 
d. „TŽ“ 33(86) numerio pir 
mame puslapy įdėtas „Kana
dos Liet. Bendruomenės LOK 
Biuletenis“, kuriame šis reaguo 
ja į spaudos (tikrumoje — tik 
tai „TŽ“) prasimanymus, ne
teisingą KLB-LOKo darbų nu 
švietimą ir įsakmiai, pakartoti 
nai, nurodo, kas kaip ir kada 
KLB-LOKo padaryta, kada pa 
skelbta ir tt. Iš to ir šio pasku 
tinio „TŽ“ pasisakymo matyti, 
kad jis nesiskaito ne tiktai su 
padorumu, bet ir neranda rei
kalo turėti bent kelių mėnesių 
atmintį. O juk 1952 m. sausio 
31 dieną „TŽ“ 5(110) numery 
KLB-LOK-as savo aplinkraš
čiu „KLB ir Laik. Org. K-tų 
žiniai“ dar kartą priminė kan
didatų į krašto Tarybą staty, 
mą, paskelbė rinkiminių taisyk 
lių papildymą 61a paragrafu, 
kuris nurodo, kaip galės daly
vauti rinkimuose nutolę nuo 
apylinkių tautiečiai (jie galės 
balsuoti paštu) ir tt. Ten pat 
pakartoti rinkiminių taisyklių 
paragrafai, kurie kalba apie tai, 
kaip reikia sudaryti kandidatų 
sąrašus ir tt. Š. m. vasario 14 
d. paskelbti dar kiti papildy
mai ir patikslinimai. Ir viso šito 
savo laikrašty „Tėviškės Žibu 
rių“ redaktorius ir jo bendra
darbiai nei matė nei žino, nei 
apie tai girdėjo.. .

Kur gi dar galima toliau ei
ti su tokia morale, su tokiu pa 
dorumu? Po šitokių „Tėviškės 

. žiburių“ pokštų jau ir aklieji 
pamatys ir kurtieji išgirs, kaip 

, „TŽ“ elgiasi su Kanados lietu
vių visuomene, kaip jie nusipo 
iitikavo į vieną galą. Toliau 
jau eiti nėra kur, — jau „pri
liptas liepto galas“.

J. Kardelis.

Kanados lietuviu bendruomenės rinkimai
LAIK. KLM ORG. K-TO 1952 BALANDŽIO mėn. BIULE TENIS. KL BENDRUOMENĖS iR ALOK ų ŽINIAI.

Iki šiol ALOK'ams informa 
ciją ir direktyvas davėme per 
spaudą, drauge informuodami 
visuomenę apie pasiruošimų 
KLB Tarybos rinkimams aigą. 
Tai darėme praktiškumo sume
timais, taupydami ir lėšas ir 
darba. Biuletenius siunčiame 
„L. L.’’, „N. L.“ ir „T. Ž.“ kur 
jie atspausdinami nemokamai. 
Mūsų laikraščiams priklauso 
mūsų visų pad.ka už jų ver
tingą talką.

Specifinius lokalinius klausi 
mus tenka aiškintis tiesiogiu 
susirašinėjimu su tos Apylin
kės ALOKu.

Todėl ir ateityje vykdant to 
limesnius, pasiruošimus ir pra 
vedant balsavimus Apylinkė
se, prašome vadovautis KLB 
Tarybai rinkti taisyklėmis ir

■C - 3g----- 9,----------K — ~)g-

spaudoje duodamais Laik. KL Lethbridge, Natai ir Vancou- 
B Org. K-to biuleteniais bei di 
rektyvomis. Atskiri aplinkraš 
čiai ALOK-ams 
nėjami.

KLB Tarybai 
lių yra likę dar 
Norinčius prašome kreiptis že 
miau duotu adresu.

Liečia Vakarų Apygardą.
V. Apygardai priklauso iš

rinkti 3 atstovus į KLB Tary
bą. Kadangi Apygarda išsta
tė tik 3 kandidatus, tai Laik. 
KLB Org. K-tas š. m. balan
džio 4 dieną nutarė kandida
tus — J. Juškaitį, A. Kantautą 
ir P. Siugždinj laikyti išrink
tais atstovais į KLB Tarybą ir 
linkimus Apygardoje atšauk
ti. Todėl prašome Edmonton,

_ -•><=- —•><=- — ■>?-----.

nebus siunti-

rinkti taisyk- 
keliolika egz.

įsidėmėtini sąrašai
KLB - LOKO GAUTI IR PATVIRTINTI ŠIE KANDIDA 

TŲ J KRAŠTO TARYBĄ SĄRAŠAI :

Quebeco apygarda.
1.
2.

Juškevičienė - Miller Petronėlė, mokytoja,
Leknickas Jonas, biznierius,
Katilius Bronius, teisininkas,
Andruškevičius Kostas, agronomas,
Petronis Povilas, biznierius,
Navickas Antanas, ūkininkas, 
Kardelis Jonas, žurnalistas.
Tai Kanados Lietuvių Centro Tarybos ir KLT Montre- 
alio skyriaus sąrašas.

Ontario apygarda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

4.
5.
6.
7.

Bedarfas Balys, darbininkas, 
Budreika Povilas, statistikas, 
Dagilis Viktoras, tekintojas, 
Indrelienė Ona, šeimininkė, 
Jankūnas Albertas, darbininkas, 
Garbuzaitė-Jurkevičienė Emilija, buhalterė, 
Jurkšaitis Jonas, prekybininkas, 
Kaškelis Juozas, prekybininkas, 
Kežemėkaitis Antanas, darbininkas, 
Kiršonis Aleksandras, ekonomistas, 
Kulys Vincas, tarnautojas, 
Lėlys Petras, inžinierius, 
Liaudinskienė Ema, mokytoja, 
Meilus Vytautas, ekonomistas, 
Mankuvienė Jieva, šeimininkė, 
Novo-Novogrodskis Jonas, darbininkas, 
Petraitis 
Pyragius 
Skirgaila 
Strazdas
Tamošauskas Liudas, teisininkas, 
Zubrys Alfonsas, profesorius, 
Lukošius Kostas, karininkas. 
Tai Toronto visuomenės sąrašas.

Simonaitis Bronius, tarnautojas, 
Skaistienė Adolfina, prekybininkė. 
Sąrašas gautas iš Port Colborne, Ont.

Manitobos apygarda.
1.
2.

Viktoras, mokytojas, 
Juozas, tarnautojas,

Vladas, ekonomistas, 
Jurgis, kooperatininkas,

1.
2.

1.
2.

Januška Jurgis, prekybininkas, 
Liaukevičius Povilas, ūkininkas.
Šis sąrašas gautas iš Manitobos-Winnipego.
Algimantas Siemaška, ,
Vaclovas žižys.
Sąrašas gautas iš Sudbury, Ont.

— Pilnateisiai lietuviai gali 
ir turi balsuoti toje Apylinkėje 
ir už ta Apygardą, kurioje jie 
randasi balsavimo dieną.

Balsavimas paštu.
Nutolusių vietovių nuo rin

kimines būstės rinkikams tai
syklės leidžia balsuoti paštu. 
Norintieji pasinaudoti šiuo bal
savimo būdu, žemiau duotu ad 
resu praneša savo pavardę, var 
dą, amžių ir adresą iki š. m. 
gegužio mėn. 15 dienos. Vie
nos vietovės balsuotojai čia mi 
nėtas žinias gali pranešti ir 
sąrašo forma, svarbu tik, kad 
asmens žinios būtų patvirtin
tos savarankišku parašu.

Lėšų teikimas.
Naujai gauti piniginiai įna

šai iš Lethbridge, Sudbury, 
Welland ir Windsor ALOKų. 
Tokiu budu iš viso 7 Apylinkės 
iš 21 pasiuntė piniginį įnašą 
rinkimų pravedimui. Lėšų rei 
kalas kalba pats už save — lau 
Krame skubios talkos iš likusių 
14 ALOKų, nes vienas tik mė 
nuo liko iki rinkimų datos.

Pašto perlaidas ir čekius 
vardinti pirm. p. P. Juškevičie
nės vardu, kitaip neturime ga
limybės 
siuntas.

ver ALOK-us nutraukti pasi
ruošimus rinkimams, tačiau lau 
kiame iš jų solidaraus prisidėji 
mo sutelkiant lėšų rinkimų ir 
pirmosios KLB Tarybos sesi
jos pravedimui.

Liet, registracijos rolė 
rinkimuose.

Lietuvių registracija vykdo
ma Kandoj gyv. lietuvių Kar
totekai sudaryti. Naudojantis 
Kartotekos š. m. sausio men. 
15 dienos duomenimis, buvo nu 
statyti atstovų į KLB Tarybą 
skaičiai Apygardose (ateityje 
šiam reikalui gali būti panau
dotas ir kitas proporcingumo 
matas), naudojantis tais pa
čiais kartotekos duomenimis 
Apylinkėse ruošiami balsuoto
jų sąrašai. Tačiau tas nereiš
kia, kad neužpildę reg. korte 
lių negalės balsuoti. Balsuoti 
gali ir turi visi plinateisiai lie
tuviai, nes visų mūsų moralinė 
pareiga yra dalyvauti Kana
dos Liet. Bendruomenės vyk
domųjų organų sudaryme.

Neįtraukti į balsuotojų sąra 
šus bus įrašomi balsavimo die
ną, balsavimo būstinėje. Bal
suotojų sąrašai, tai neatskiria
ma dalis slaptų balsavimų pro
cedūros ir jie neturi nieko bend 
ra su Lietuvių Registracija.

Balsavimo teisė ir vieta.
Pagal KLB Tarybai rinkti 

taisykles tas pats asmuo gali 
Balsuoti tik vienoje Apylinkėje. 
Kad išvengus painiavos dėl tei
sės balsuoti laikinai išvyku- 
siems iš savo apylinkes ar A py 
lardos ribų balsavimo dieną, 
laik. KLB Org. K-tas klausimą šalie, Montreal 32, P. Q. 
išsprendė sekančiai: Laik. KLB Org. K-tas.

realizuoti pinigines

Mūsų adresai:
KLB Oi g. K-tas, c. o. 

3994 Rose-
Laik.

P. Juškevičienė,
mount Blvd., Montreal, P. Q.

Rinkiminių būstinių adresus 
ir balsuotojų sąiašus prašome 
siųsti šiuo adresu: Laik. KLB 
OK techninei rinkimų komisi
jai, 7722 George St., Ville La-

SOV. RUSIJA SU SATELI TAIS SKUBIAI RUOŠIASI 
KARUI.

Po penkių dienų sunkios 1/& 
iionės per Rytų Vokietiją, Va 
karų Berlynan atvyko lenkų 
rezistencijos pasiuntinys, at
nešęs įdomų pranešimą iš Len 
kijos.

Rusija komplektuoja komu- karą. Kremlius tukisi iki mak- 
nistus technikus vadovauti pa simumo išnaudoti vakarų už- 
grindinei Vakarų Europos pra imtą pramonę. Lenkijos ir ki- 
monei, kai Randuoji Armija ją tų satelitų sunkioji pramonė 

yre perjungta išimtinai gamin 
ii tik Sov. Rusijai ginklus ir 
aprangą. Visi Lenkijos dakta 
rai iki 60 metų amžiaus yra pa 
imti kariuomenėn. Krašte di- 
Gžiausias trūkumas daktarų. 
Dalis spesialistų yra siunčia
ma Korejon, kur truės būti 
Įjungti Šiaurės Korėjos armi- 

su ten kilusiomis 
epidemijomis. Visi lenkai nuo 
15 m. iki 50 metų yra apmoko 
mi karinių dalykų. J.

kalbas, specialiai — vokiečių, 
prancūzų ir italų.

Lenkų karinė rezistencija 
mano, kad Maskva planuoja 
greitu smūgiu užimti Vakarų 
Europą ir po to sukelti ilgą

užims. Maršalas Konstantin 
Rokossovsky davė slaptą įsa
kymą tuojau formuoti „rezer
vinį pramonės štabą“, iš Lenki 
jos lėktuvų, auto ir plieno pra 
monės. Šio „štabo“ inžinieriai, 
technikai ir prityrę darbinin
kai yra apmokomi aptarnauti 
specialias pramonės šakas, ku
rias Sov. Rusija tikisi užimti jon kovoti 
užpulūama Vakarų Europą. 
Atrinktieji „štabo“ žmonės tu 
ii būti patikimi komunistai ir 
turi mokėti Vakarų Europos

PRIEŠRINKIMINĖ AGITA CIJA, AR EILINĖ PROVO
KACIJA?

„Draugas“ neužmiršta J. 
Kardelio, tiktai vieną kart jis 
mažiau prasimanymų pasklei
džia, kitąkart daugiau. Štai, 
paskutinis jo „krikščionių“ par 
tijos reiškimosi laktas, paimtas 
jos reiškimosi faktas, paimtas 
ištisai iš 86 numerio:

„—Kanados lietuviai katali
kai nusiskundžia „N. Lietuvo
je“ redaktoriaus J. Kardelio ve 
dama linija katalikų Bažnyčios 
atžvilgiu, kaip antai panaigimu 
jungtuvių nesuardomumo prin 
cipo, niekinimu kat. mokyklų 
ir dviprasmiškais pasisakymais 
įeliginių tiesų ir katalikų pa
saulėžiūros klausimais. Nepa 
tenkinti, atrodo, redaktoriaus 
linija ir net valstiečiai liaudi
ninkai, kurie per „Naujienas“ žmonių buvo išardyta ir moti- 
jau kelintu kartu aštriai pasisa 
ko prieš p. Kardelį.“

Kai „Draugas“ taip nesivar- 
valstybėje, paskelbė planus šu- žydamas operuoja prasimany- 
nų prieglaudos statybai. Prieg mais ir pavardėmis, tai ir J. 
landa kainuosianti 100.000 dol. Kardelis drįsta atvirai kreiptis 
Joje galės tilpti ligi 40.000 šu į „Draugo“ redaktorius — po
nų.

— Didžiausias Europoje 
ąžuolas yra Lietuvoje; Stelmu 
žes ąžuolas yra toks storas, kad 
jj vos apkabina 10 vyrų. Ma
noma, kad Stelmužės ąžuolas 
turi apie 2000 metų senumo.

— Haustono miestas, Texas

tisą eilė kitų, taip pat mokėsi 
toje pačioje mokykloje? Ar 
„Tėv“ Žib.“ ir St. Gr. nenorė
tų prisipažinti giminystės? 

Vieš- Bendrai, pasakysiu — negudru 
o nuo

mos, ar tiktai tam tikroms?
3) Ar kuris „Draugo“ re- 

daiktorius, būdamas Lietuvoje, 
nėra buvęs liudininku, kai jų 
Įsitikinimų žmonės ardė šei
mas ir kai dėl to Lietuvos Vy- 
liausis Tribunolas tokio šeimų 
ardymo keliui užkirsti yra da
ręs įstatymų interpretavimą, 
nepalankų buv. ,,XX am
žiaus“ redaktoriaus?

4) Ar kun. Prunskiui nėra 
žinomas šeimos ardymo atsitiki 
mas, kai jo įsitikinimų žmonės 
po viešo skelbimo spaudoje iš
ardė plačiai žinomą, žymią lie
tuvių protestantišką šeimą?

5) Ar kun. Piunskis nežino 
atsitikimo, kai daugiavaikė Kau 
no žydų šeima jo įsitikinimų

na su daugeliu vaikų palikta 
Dievo valiai?

Kai „Draugo“ redaktoriai 
atsakys j šiuos klausimus, ta- 
ua J. Kardelis plačiau galės su 
jais tuos klausimus išsiaiškinti 
ir aptarti.

Kol kas J. Kai delis ramia są 
žine gali tvirtai teigti, kad jis 
dar nė vienos šeimos neišardė 
ir neišardys; nei vienos mokyk 
los nei bažnyčios nesugriovė

maudininkai J. Kardeliu nepa
tenkinti, negi „Draugas“ tuo jį 
nori prieš Liaudin-kus užstoti? 
Ačiū už šitą gerą, bet, anot pa 
taries, „apsaugok mus, 
patie, nuo „draugų“, 
priešų mes patys dar sugeba
me apsiginti. . .“

AR SĄŽININGA TAIP 
RAŠYTI?

Tūlas St. Gr. „Tėv. Žib.“ ba 
landžio mėn. 10 d. laidoje daro 
priekaištų „Nepr. Liet.“ dėl 
klaidingo jo užsipuolimo vie
name „Nepr. Liet.“ straipsny
je. Žinoma, St. Gr., turi pilną 
teisę gintis ir jieškoti teisy- kurie mėgsta švaistytis kitų už 
bės. Apsirikti — reikalas yra gauliojimu, tektų gerai pastu- 
gyvenimiškas, visi esame mir
tingieji. Būtų atrodę daug rim 
čiau, ir St. Gr. tai būtų palaiky 
ta už tam tikrą kreditą, jei jis 
savo pretenzijas būtų pareiškęs daugybė šventų ir stebuklingų 
be šantažo. Negana to, kad vietų; kur caras buvo laikomas 
St. Gr. sumalė „Nepr. Lietu- Dievo pateptiniu; kur kariai, 
vą“ į dulkes, prikišdamas jai Vi eidami į ataką, šaukė: „už ti- 
šinskio-Gromiko-Maliko meto- kėjimą, carą ir tėvynę“ ; kur pa 
dus, bet dar gražiai „padėko- maldų metu bajorai, valdinin

kai, kariai, pirkliai, darbinin
kai, ūkininkai ii bernai pamal
džiai žegnodavosi daugybę kar 
tų ir mušdavo kakta žemę. . . Ir 
ta tikinčioji masė prisikėlusį

daryti panašius priekaištus vie
ni kitiems, ypač šiuo metu. 
Tas, kuris nuėjo ne ten, kur 
reikėjo ir kurio darbai nesideri 
na su Tautos Garbe ir siekiais, 
atsakys patsai už savo veiks
mus. Tam laikas ateis, ir tada 
mes galėsime tikrai spręsti, ku 
ri mokykla daugiau davė par
sidavėlių.

Be to, tokiems ponaičiams,

dijuoti bolševizmo atsiradimo 
priežastis Rusijoje, ten, kur bu 
vo pilna kunigų, bažn)čių, baž 
nytinių mokyklų, vienuolynų,

ną Simutį ir kunigą Prunskj ir
juos paklausti:

1) Kokius jie šiems savo tei 
gimams turi įrodymus?

2) Ar „Draugo“ redaktoriai 
seimų nesuardomumo principą ir nesugriaus. Ligšiol, jis tik- 
taiko visoms, be išimčių, šei- tai statė, bet negriovė. O kad

jo“ už Šimkų ir Paleckių iš
mokslinimą. Ir reikia stebėtis, 
kad „Tėv. Žib.“ redaktorius to 
kų rasinį patalpino. Tai va, 
kelias, kuriuo tam tikra grupė 
mano eiti. Kelias šmeižimo, pa Kristų vėl palaidojo ir kapą už 
giežos ir provokacijos! Ir ar
tėjant laukiamiems rinkimams!

Nejaugi St. Gr. dar neaišku, 
kad jeigu nebūtų buvę Šimkų, 
Paleckių, tai būtų atsiradę Sa momentu turėtų stabtelti ir pa- 
lomėjos ir X. Neriai, Giros ir galvoti. Gal jam tada praeitų 
visa plejada panašių tipų? O noras kaltinti kitus tuo, kuo ir 
gal Salomėja Neris, Gira ir iš- pats yra kaltas. K. D.

vertė visos šalies cerkvių, baž 
nyčių, mečečių ir kitų maldos 
namų griuvėsiais.

Manau, kad St. Gr. ties šiuo
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Padorumo reikalu
1. Kaip suprasti padorumą?
Atsirado gyvas reikalas kal

bėti apie padorumą. Nepamo- 
Kslininkauti, pehlosofuoti, bet 
reikia prisiminti eilini, kasdie
ninį, žmogiškąjį padorumą. 
Amžiais puoselėtuosius doro
ves principus, gilias filosofines 
mintis ar moralybės dogmas te 
nagrinėja įvairus moralistai, 
teologai, filosofai ir kiti žino
vai. Prisiminkime padorumą, 
kaip jį supranta krikščioniško
sios Kultūros vidutinio išsila
vinimo europietis ar amerikie
tis. Padorumą, kaip jį supran
ta anais, geraisiais laisvės ir 
normalaus gyvenimo laikais tei 
giamų lietuvių tautinių papro
čių puoselėtojas Lietuvos kai
me ar nuolat beaugančiame 
mieste. Ypač prisimintinas pa 
dorumas, kurio laikėsi, savajai 
šeimai ir kaimynams skleidė 
gražaiusio dorovingumo sim
bolis — mūsų močiutė sengal
vėlė. ..

Pagalvoję suprasime, kad vi 
butinis europietis ar amerikie
tis, laisvasis lietuvis, juo labjau 
lietuvė -motina gerai suprato 
ir žinojo, kas yra gera, o kas 
bloga, kas padoru ir kas smerk 
tina, kas leistina ir kas vengti
na, žodžiu, gerai žinojo, kada 
ir kaip pridera elgtis. Nerašy
tieji padorumo dėsniai yra įsi
skverbę į jų galvas ir širdis. 
Principai — mylėk savo arti
mą, kaip patsai save arba —ne 
daryk to kitam, kas tau pačiam 
negera, ėjo iš kartos į kartą ir 
buvo beveik visiems iškūs, ne
ginčijami, privalomi. Didelėje 
daugumoje jų ir prisilaikyta, o 
jeigu su šiais pagrindiniais 
žmonių padorumo nuostatais 
kada nors buvo prasilenkiama, 
tai aiškiai buvo jaučiamas ir 
žinomas šitokio dorovinio nu
sižengimo buvimas, kildavo 
žmoniškas nepasitenkinimas ne 
padoriai atliktuoju veiksmu. 
Tuo būdu vidutiniam lietuviui 
kasdieninio padorumo prasmė 
buvo aiški ir suprantama.

2. Kas verčia kalbėti 
padorumo reikalu?

Be jokios abejonės, daugu
ma lietuvių vargstančioje Tė
vynėje, baisiąjame Sibire ir iš 
civijoje yra padorūs žmonės. 
Jie prisilaiko kasdieninio pa
dorumo ir gražiai atlieka savas 
pareigas. Pareigas lietuvio, iš
eivio, žmogaus. Jie nepasilie
ka skolingi Lietuvai, priglau
dusiam juos kraštui, savai šei
mai ir bendruomenei. Jų šie žo 
džiai neliečia.

Tačiau, atsiranda žmonių, 
kuriuos karai, okupacijos, pri

verstini blaškymai, begalinis 
noras staigiai praturtėti ai leng 
vą gyvenimą susidaryti, neįd
uota ambicija ar asmeninės gar 
oės troškimas, šeimyninis pa
laidumas išmušė iš normalių 
gyvenrno vėžių ir pastūmėti 
kreivon vagon. Atsiranda žmo
nių, kurie užmušta lietuvišką
jį padorumą ir slysta žemyn.

Svarbu juos visus įspėti, pa
guosti, sustiprinti ir grąžinti 
į padorumo kelią. Svarbu su
maniai kovoti su įvairiomis lie 
tvuių gyvenimo negerovėmis. 
Garsiąjame savo atsišaukime į 
Lietuvoje persekiojamus tau
tiečius, žymusis visuomeninin
kas, buvęs Lietuvos Respubli
kos Prezidentas Dr. Kazys 
Grinius pabrėžė:

„ ... išsaugokite savo žmo 
giškąjj ir lietuviškąjį tau. 
tini padorumą. Šiuo metu 
svarbiausias visų mūsų už 
davinys, kad juo didesnis 
lietuvių skaičius išliktų ir 

fiziškai ir moraliai 
sveikas“.

Mūsų vyskupai ir kitų tiky
bų vadovai nuolat kviečia išlai 
kyti tradicinį lietuvių padoru
mą.

Lietuvių ateitis verste ver
čia kovoti su nepadorumu, pa
vojingiausius reiškinius kelti 
viešumon, juos aiškinti ir ša
linti iš gyvenmo.

3. Kas tuojau darytina?
Gyvenimas vengtinas noras 

ūmai praturtėti. Svarbu pri
silaikyti teisybės net ir smulk 
menose. Kartais naujai atvy
kusioms sakoma, „čia, Ameri- 
kc, su teisybe toli nevažiuosi“... 
.Atmestina šitokia pagunda. Do 
rujų lietuvių papročių prisi
laikymas yra tikras žmonių 
kasdieninis kelias.

Šeimoje būtinas padorumas. 
Sunkus gyvenimas verčia vy
rą, žmoną ir suaugusius vai
kus pasidalinti pragyvenimo 
našta ir sutartinai kovoti prieš 
pasitaikančios kliūtis. Negali 
būti išnaudojimo tos pačios šei 
mos narių. Privaloma vaikus 
leisti į mokslus, bet jokiu bū
du negalima dar nesubrendu
sius skverbti į dirbtuves ir grob 
ti jų uždarbį.

Mišiiosios šeimos su kitatau 
čiasi nieko gera nežada.

Per gretas pamiršimas Lietu 
voje pasilikusius ar Sibiran iš 
tremtos šeimos taip pat nieko 
gera nelemia.

Šeimos narių neištikimybė 
priešinga garbingai lietuvių tra 
dicijai.

Visuomenėje nuoširdžiai pa
laikytina tautinė vienybė ir ša 
imtina šios vienybės vardu vyk 

doma tautiečių nesantaika. Ne 
sutartinai lietuvių politiniuose 
centruose, begalinis noras vieš
patauti ir partinis užsispyri
mas yra neeilinė mūsų yda.

Srovinis fanatiškumas ir į pa 
dangės kėlimas savų, kad ir 
abejotinos vertės veikėjų, o nie 
kinrmas kitų srovių atstovų 
yra pasibaisėtinas gyvenimo 
reiškinys. Tikros tolerancijos 
sunkiais išeivijos metais mums 
labai ir labai trūksta. Lietu
vis lietuviui privalo būti vie
nos tautos brolis, bet jokiu bū
du ne žvėris. . .

Meskim į šalį perdėtas ambi
cijas, nekuklumą, įsimylėjimą 
tiktai save pačių ir savo poli
tinių organizaciją, daugiau pa 
sišvęskūne visos lietuvių tau- 
tosl ir Lietuvos valstybės išlais 
vinimo siekimams. Nesigailė
kime šiems reikalams didesnio 
pasiryžimo, darbų ir pinigų, 
juokinga žiūrėti į turtuolius, 
aukojančius tautinės laisvės ko 
vos reikalms po vieną dolerį. . . 
Daugiau pasitikėkime kitų įsi
tikinimais lietuviams ir daugiau 
gerbkime svetimą nuomonę ar 
politinį nusistatymą. Nevar
tokime neleistinų priemonių ki 
tus lietuvius priversti mumis 
tikėti ir daryti tą, ką mes no
rime !

Spaudoje pravėdinkime mū
sų periodinių leidinių pusla
pius. Juose pritvinko perdaug 
neapykantos, pagiežos, suktų 
kaltinimų, neteisybės ir partiš 
ko fanatizmo. Pakelkime spau
dos kultūrinį lygį! Išmeskime 
siūkšlynan „spaudos banditus“, 
išgalvotus p. P. Stravinsko ir 
panaudotus p. V. Biržiškos 
prieš slapyvardžiais pasirašiu
sius tautiečius. . . Leiskime 
bent kiek laisviau tautiečiams 
savas nuomones reikšti, o ne
štampuokime spaudos, kokia
me centre pagamintais trafare 
tais. Puoselėkime laikraščiuo
se ir žurnaluose daugiau mei
lės lietuvio-lietuviui ir atsisa
kykime smerkimų, pravardžia
vimų, įtarinėjimų! Vertinki
me daugiau lietuviškąjį žodį ir 
raštą! Nenuvertlnkime ir taip 
sunkiai besilaikančios spaudos 
asmeniška ir nepadoria poleki- 
ka; iškrypėliams priverkime 
spaudos duris!

Konkrečiai visas negeroves 
neįvardinsi visus neigiamus iš 
eivijos gyvenimo įvykius čia 
nesuminėsi. Tik pavyzdžiui 
nurodau, svarbiausias privati
nio ir viešojo gyvenimo sritis, 
kuriose kiekvienas skaitytojas 
susiras eibes jam žinomų nege 
rovių. Visų gi mūsų uždavi
nys: negeroves išaiškinti, jas 
pasmerkti ir pašalinti. Visų lie 
tuvių įsidėmėtiną pareiga: eiti 
tradiciniu lietuviško padorumo 
keliu. Petras Rasimas.

Anelė ir Vaclovas Šipeliai, kuriems artimieji ir bičiuliai per 
Velykas surengė staigmeną - balių, jų 20 metų vedybinei 
sukakčiai atžymėti. Foto V. Juknevičiaus.

ŽINIŲ AGENTŪRA NAU JIEMS KANADIEČIAMS
Po karo pabaigos Kanadon 

atvyko maždaug 650.000 as
menų, iš jų buvo daugiau kaip 
du trečdaliai iš ne-angliškai 
kalbančių kraštų. Yra natū
ralu, kad šitie naujieji ateiviai 
iš karto prisijungia prie savo 
tautinių grupių, kur jie gauna 
patarimų ir kur jie randa drau 
gų svetimame krašte. Žinoma, 
taipogi natūralu, kad jie skaito 
laikraštį savo kalboje. Dauge
lis iš jų net skaito visą savo am 
žiu laikraščius savo kalboje, 
nes jų ryšys su savo kraštu yra 
labai tvirtas.

Kanadoje turima beveik 140 
leidinių, kurie aptarnauja žmo 
nes nekalbančius anglų arba 
prancūzų kalbomis. Iškilo rei
kalas suteikti šitiems laikraš
čiams daugau medžiagos apie 
Kanadą, jos popročius, jos įs
tatymus ir valdžios sistemą, jos 
išsivystymą ir beribių galimy- 
oių, išsiaiškinti kanadiečių gy
venimo būdą. Taip susikūrė 
organizacija, kuti žinoma kaip 
Canadian Scene.

Canadian Scene, kuri buvo 
sukurta Toronte, Ottawoje ir 
Winnipege, buvo registruota 
1951 m. vasario mėn. Domini
jos čarteriu ir pradėjo savo ži 
nių tiekimu 195i m. balandžio 
mėn. Ukrainiečiai, lenkai, suo
miai, estai, latviai, lietuviai ir 
čekai buvo pirmieji, kurie bu 
vo Canadian Scene aptarnau
jami. Truputį vėliau ir vokie
čiai galėjo pasinaudoti šituo 
patarnavimu. Serbai ir veng
rai prisidėjo tais pačiais metais

Savo pirmuose veikimo me
tuose Canadian Scene rašė 
apie emigraciją, natūralinius 
lesursus ir jų išsivystymą, ka- 
lališką apsilankymą ir jo reikš 
me, industrijos augimą, vals
tybinę gynybą, darbininkų uni
jų judėjimą, Kanados miestus. 
Kultūrinį .eikimą, švietimą, vai 
džios sudėtį ir konstitucinio 
sutvarkymo prasme, naujų ka
nadiečių laimėjimus, civilinę 
gynybą, valstybines šventes, 
kaip Dominijos dieną, parla
mentarinę sistemą, reikšmin
gus istorinius įvykius , medi
ciną, sveikatą, labdarybę, dar
bą, Generalinį Gubernatorių, 
žemės ūki, St. Lawrence jūros 
kelią, aliejaus išsivystymą, 
sportą, amatą ii tt.

Canadian Scene reikalus tvar 
ko direktorių komisija ir re
daktorius. Jos redakcija ir 
biznio įstaiga yra 37 Isabella 
St. Toronto. Organizacijos
pirmininkas yra J. B. MiGea- 
chy, „ The Globe and Mail“ laik 
raščio associate • redaktorius 
Toronte ir vienas iš geriausių 
Kanados žurnalistų. Mrs. B. 
B. Osler ir Mrs. Douglas Jen 
nings, abidvi iš Toronto yra 
vicepirmininkės. W. Frank 
Prendergast, Mrs. R. H. L. 
Masie ir Mrs. D. W. McGib- 
bon yra valdininkai. A. A. Ni 
choias Ignatieff, Warden of 
Hart House, buvo iki jo stai
gios mirties, tai yra iki šių m-* 
tų kovo mėn. 29 d., directo- 
rium. Hugh Newton, buvęs 
Toronto žurnalistas, yra žinių 
ledaktonum.

Canadian Scene patariamasis 
organas susideda iš pasižymė
jusių ir visuomeniškų piliečių, 
kurie priklauso švietimui, teis
mui, bizniui ir valdžiai. Cana
dian Scene baigė pirmuosius 
darbo metus. Jos darbas nau
jiems ateiviams yra labai nau
dingas.

„NL“ daug pasinaudojo jos 
objektyvia informacija, todėl 
„NL“ redakcija taria ačiū ir 
linki sėkmės ateityje.
t-------- -- -------------- •"T *t'Ui aaaa%

LIETUVIŲ DĖMESIUI
„Nepriklausomai Lietuvai“ 

reikalingi skelbimų ir prenume 
ratų rinkėjai bei platintojai.

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

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

vėliau. Olandų ir italų kalbos 
yra paskutinės, kurios prisijun 
gė. Rusų laikraščiams medžią 
ga siuičiama anglų kalba.

Canadian Scene renka savo 
žiniom medžiagą iš visokių šai 
tinių, kaip iš kasdieninės spau
dos, žurnalų, valdžios praneši
mų ir biuletenių, iš biznių ir 
darbo unijų pranešimų bei spe 
cialios korespondencijos. Maž 
daug 2.500 žodžių rūpestingai 
surinktos ir redaguotos medžią 
gos yra surašoma iš karto ang 
lų kalba. Ta medžiaga tada 
yra išverčiama spec-tų vertėjų 
į aukščiau paminėtas 10 kalbų 
ir siunčiama kas savaitę į 55 
laikraščius. Dauguma šių laik 
raščių yra kanadietiški ir ke
letas iš jų yra išleidžiami J. 
Valstybėse, bet turi skaityto
jų Kanadoje. Spėjama, kad 
Canadian Scene aptarnauja 
kanadiškus laikraščius, kurių 
bendra cirkuliacija siekia arti 
350.000.

Canadian Scene yra nepel
ninga organizacija, kuri iš vi- 
jO yra išlaikoma aukomis. Au
koja biznių organizacijos, są
jungos ir pavieniai asmenys iš 
visų sluogsmų. Ji nepriklauso 
jokiai politinei partijai, nebent 
ji pilnai ir drąsiai remtų de
mokratiją, ir ji nėra surišta su 
bet kuria grupe, kuri turėtų 
tam tikrų interesų, ar su ko
kia valstybine įstaiga. Jos pa 
grindinis uždavinys yra patiek
ti žinias apie Kanadą ir išaiš- 
Kinti Kanadą naujiems kana
diečiams.

ŽINIOS APIE PASKUTINIUS TREMTINIUS IŠVY
KUSIUS IŠ

Muzikas Juozas Strolia su 
sūnumi Herkulu išvyko į Či- 
Kagą; pramonininkas Konstan 
tinas Petrikas su šeima — į 
Brooklyną; med. Dr. Bergas 
Valdemaras; med. dr. Kolis Ju 
ims; prekybininKas Morkūnas 
Karolis su šeima į Euclid, Ohio.

Į Ameriką išlydėjo tremti
nių transportus lietuviai medi
cinos daktarai dirbą PICMME 
organizacijoje: Dr. Narvydas 
Aleksandras išplaukė laivu „Ge 
neral Blatchford“ 1952. IV. 11 
d., ir Dr. Sidagis Juozas išplau 
kė laivu „General Muir“ 1952. 
IV. 16 d. Abudu daktarai yra 
pasiryžę aplankyti New Yor- 
k‘e gyvenančius lietuvius ir 
jiems papasakoti apie savo ke
liones po platųjį pasaulį, apie 
gyvenimą lietuvių pasilikusių
jų Vokietijoje, išvykusiųjų į 
Australiją.

Bremen - Grohn pereinamo
ji stovykla, kol kas dar veikia 
visu smarkumu. Pro ją dar te 
bevažiuoja tremtinaii, daugu
moje vokiečių kilmės į JAV. 
ra rimtų davinių, kad šią sto
vyklą užims amerikiekių armi
ja, o pati stovykla bus perkel
ta į Bremen-Lesum patalpas ar 
kitas kokias nors patalpas.

Vokietijoje sėkmingai lanko
si B ALF’o pirmininkas Kan. 
Dr. Juozas Končius. Lanko 
tremtinius ir visur stengiasi mo 
rališkai ir materiališkai lopy
ti esančias skyles. Jo apsilan
kymas Europoje, o ypatingai 
Vokietijoje yra labai naudingas 
visiems lietuviams.

EUROPOS.
1952. IV. 16 dieną laivu Ge 

neral Muir išplaukė med. Dr. 
Jonas Gurklevičius su šeima į 
JAV. Jis gražiai ir sėkmingai 
darbavosi kelis metus lietuvių 
sargybų kuopoje prie US dali
nių. Jo vyresnis brolis paliko 
daktaro darbą tęsti lietuvių 
sargybų kuopoje Kaiserslau
tern. Daugelis prietelių jį iš
kilmingai palydėjo į Naują gy 
venimą Amerkoje.

Šį mėnesį išplaukė į Ameri
ką paskutinis transportas, kur 
dar yra vienas kitas dipukas.

DP-kų emigracija baigėsi.
Kun. K. V. Šarka.

IŠ ANGLIJOS į KANADĄ. 
ATVYKO LIETUVIAI:
Pranešu, kad š. m. balandžio 

mėn. 5 d. laivu „Neptunia“ iš 
Anglijos į Kanadą yra atvykę 
šie lietuviai’:
Apsistojo Toronte, Ont.:

1) Jonas Valiulis,
2) Juzefą Valiulis,
3) Vidmantas Valiulis,
4) Pranas Besąsparis,
5) Marija Besąsparis,
6) Liuda Olebergaitė 

Apsistojo Hamilton, Ont.:
7) Jonas Liaugminas
8) Alfonsas Pilipavičius
9) Albina Pilipavičius

10) Petras Labuckas
11) Stale Labuckas 
Apsistojo Sault Ste. Marie:
12) Aleksandras Drazdauskąs
13) Vladas Mockus
14) Antanas Suopys su žmo
na ir dukrele nuvyko į Chica
go, USA. V. Mockus.

IŠ VOKIETIJOS ATVYKO 
J KANADĄ

Į Kanadą paskutiniu laiku 
išplaukė šie lietuviai:
laivu „Arosa Kulm“ 52.III.18. 
Kriaučiūnas Bronė,
Krisiūnas Uršulė, Algširdas, 
Nanartavičius Anneliesė,

Birutė, 
Miniotas Vanda, Vytautas,

Romanas, 
Vaičekonis Aldona, Dalia, 
Vaitonis Lydia, 
Astabow Gertrud, 
Baibokas Ksenia, Regina, 
Kodors Waltraud, Maria, 
Rūkas Povilas, Eugenija,

Bazilijus; 
laivu „MS Skaubryn“ 52.111.20 
Stanevičius Domicėlė,

Vaclovas, Edmund, 
Sližaitis Greta,
Zajančkauskas Anneliese, Nor

bertas, Jonas, Vladas, 
Shileikis Milanka, Jelena.

Kun. Vaclovas Šarka, Kpl.

BALFO PIRMININKAS 
EUROPOJE.

Prašo aukoti rūbus ir avalynę.
BALFo pirm. Kan. J. B. Kon 

čiaus atvykimo proga Pary
žiuje įvyko lietuvių orgamzaci 
jų vadovų ir veikėjų bendras 
pasitarimas, kuriame aptarti 
salpos ir emigracijos klausi
mai.

Prancūzijoje šiuo metu yra 
apie 1,200 lietuvių, kurių 320 
gyvena Paryžiuje ir jo apylin
kėse. Strassburge^ Paryžiuje 
ir Grenoble yra 14 studentų, 
kurių 6 gauna stipendijas, o ki 
ti studijuoja tėvų padedami ar 
ba patys užsidirbdami pragy
venimui. Studentų padėtis yra

Prancūzijoje uždarbiai yra 
maži, o pragyvenimas labai 
brangus, pvz., sviesto svaras 
kainuoja 420 frankų, cukraus 
— 57 fr., jautienos — 400 fr., 
margarino — 190 fr. (Vienas 
doleris lygus 346 fr.).

Geras darbininkas į mėnesį 
uždirba apie 60 dol. Kan. Kon 
čius susipažino su lietvių šei
mų gyvenimu Strassburge ir 
aplankė Free Europe Universi 
tetą, kuriame studijuoja 5 lie
tuviai.

Kovo 23 d. Kan. Končius ap 
lankė VLIKo pirmininką prel. 
M. Krupavičių ir patikrnio 
BALFo įstaigos Prancūzų zo
noje veikimą. Prancūzų zono
je, Vokietijoje yra apie 380 lie 
tvių. Kovo 25 d. Kan. Kon
čius aplankė Ludvigsburgo sto 
vykioje gyvenančiu šlietuvius, 
daugiasia liugonius. Jie gyve 
na iš 56 DM (13.00 dol.) vo
kiečių valdžios teikiamos fnėne 
sinės pašalpos.

Kovo 26 d. Kan. Končius ap
lankė Miunchene BALFo ir ki 
tų organizacijų Įstaigas. Šio
ms! dienomis visos šalpos or
ganizacijų įstaigos, pasisekan
čios tolia udirbti, kelsis iš Pa- 
sing — Miuncheno į naujas vo 
kiečių paskirtas patalpas.

Kol kas lietviams tremti
niams Vokietijoje, Austrijoje, 
Prancūzijoje ir Italijoje reikia 
kasmet apie 100.000 svarų rū 
bų ir avalynės.

Mutual Security Agency ap 
moka BALFo siuntų transpor
tą, todėl BALFas prašo visų 
skyrių ir pavienių geraširdžių 
lietuvių toliau siųsti BALFo 
centrui atliekamus, gerame sto 

vyje, švarius rūbus ir avalynę.
Rūbus ir avalynę siųskite: 

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Inc. 105 Grand 
St., Brooklyn Ii, N. Y., USA.

BELGIJOS LIETUVIŲ 
GYVENIMAS.

— Liežo apylinkės lietuviai 
sudarė vyrų bals ųkvartetą iš 
Povilo Bružo, Beniaus Pakalen 
kos, Antano Diskos ir Juozo 
Černiausko. Taip pat visą lai
ką gerai laikosi tautinių šokių 
šokėjų 4 poros.

— Lieže gyvenąs lietuvis 
fotografas Limentas sukons- 
truavo ir padavė Olandijos pa
tentų' centralėjc užpatentuoti 
grindims vaškuoti naujovišką 
aparatą, kuris pranašesnis už 
iki šiol vartotus, ir paprastes
nis ir pigesnis.

Pernai p. Limentas pasidir
bęs jachtą, apiplaukė kanalais 
Belgiją.

— Olandas p. C. W. Bieling 
išmoko lietviškai ir palaiko ry
šius su lietuviška bendruomene 
Belgijoje.

— Kovo 22 d. sunkiai suža 
lotas anglių kasykloje Lieže, mi 
rė Bronius Butrimas, kilęs iš 
Anykščių.

Tik jį palaidojus, mirė esnu- 
kas Jonas Baranauskas, atvy
kęs iš Lietvos į Belgiją preiš 25 
metus, kilęs nuo Tauragės.

Dėl sunkių pergyvenimų — 
nelaimingų atsitikimų, pagul
dytas į psichiatrinę ligoninę Al 
binas Paplauskas, o jau seno
kai guli Alfonsas Šidangis.

— Lietuviškosios spaudos 
mylėtojas Antanas Kvietkaus- 
kas, prieš metus laiko, kaip su

sirgęs džiova, paleistas iš ang
lių kasyklos, nepasveiksta ir ne 
begali dirbti.
PLB VOKIETIJOS KRAŠTO 

VALDYBA
Prisiuntė sekančio turinio 

laišką:
Brangūs Tautiečiai,

Dėkojame už malonų atsaky 
mą, kuriuo vaaiškinote mums, 
kad gautieji 184,44 dol. yra 
skirti Vasario 16 Gimnazijai 
remti.

Sveikiname susikūrusį gim
nazijai remti komitetą ir reiš
kiame visiems jo narams ir tai 
idninkams nuoširdžiausią pa
dėką už priiųstą taip tambią pa 
ramą besimokančiam mūsų jau
nimui. Mums nepaprastai džiu 
gu, kad atsiranaa vis naujų 
žmonių, kurie taip įvertina vie
nintelės pasaulyje lietuviškos 
gimnazijos svarbą mūsų tautai 
u deda visas pastangas prisidė 
ti prie jos išlaikymo. Tikimės, 
Kad bendromis jėgomis dirbant 
pasiseks pradėtąjį gimnazijos 
darbą tęsti sėkmingai iki galė
sime ją perkelti į laisvą tėvy
nę Lietuvą.

Su geriausiais linkėjimais 
PLB Vokietijos Krašto V-ba.

(Įgaliotus M. leišerskas).
Suaukoti 184.44 doleriai Ka 

nados lietuvių buvo persiųsti, 
per Šveicariją Vasario 16 d. 
gimnazijai. Už tą auką visiems 
aukojusiems nuoširdus ačiū.

Kviečiame ir toliau, mielus 
tautiečius, gimnaziją remti. 
Aukas siųskite adresu: Pr. Ši- 
melaitis, 1271 Allard Ave, Ver 
dun, P. Q.
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dieną, jos negavo dėl to, nes 
įstatymo leistas vizų kontim 
gentas liko išsemtas. Šiaip vi
sais kitais atžvilgiais jie buvo 
tinkami įvažiuoti į Ameriką. 
Tų tremtinių tarpe taip pat

Dabar

Paskutinis transportas iš Europos
NUO NEW YORKO IKI ALIASKOS. LIETUVIŲ 

27.114.
truda ir 6 vaikai iš Sartininkų.
Kromelis Jonas, kaip gimęs yra apie 100 lietuvių.
Amerikoje, su trimsi vyriau- paaiškėjo, jog nors gruodžio 
siais vaikais atvyko kaip JAV 31 dieną buvo išduotos visos 
piliečiai, o žmona su trimis vai vizos, tačiau apie 7.000 jų li- 
kais kaip DP. Ilgai vilkino iš- ko nesunaudotų, dėl tremtinio

Balandžio 12 d. laivu „Gene 
ral Ballou“ į New Yorką atvy
ko paskutiniai tremtiniai, gavę 
vizas pagal DP Įstatymą. Tuo 
būdu užsibaigė pirmoji masinė 
imigracijos faze į Jungtines 
Amerikos Valstybes, prasidė- vykimą, nes konsulas nepralei- mirties, ligos ir kitų priežas- 
jusi 1948 m. spalių 30 d. 
to laiko lietvių kolonija 
rikoje padidėjo 27.114 
viais.

Vėliavomis papuoštoje 
plaukoje DP komisijos pirmi
ninkas John W. Gibson ir kiti 
šalpos organizacijų pareigū
nai pasitiko šį laivą ir trumpo 
mis iškilmėmis atžymėjo šį fak 
tą. BALF‘ą atstovavo pirmi
ninko pareigas einanti Alena 
Devenienė ir reikalų vedėjas 
Petras Minkūnas. Gibson savo 
kalboje užakcentavo, kad bai
giant šį imigracijos periodą iš 
buvusių 1.250.000 Europoje 
DP paliko tiktai apie 200.000. 
Vieno tremtinio įkurdinimas 
kainavo apie 300.00 dol., arba 
vienam mokesčių mokėtojui 
apie 1,93 dol. Viso atvyko 
339.000 tremtinių, kurių 90. 
000 įsikūrė New Yorko valsty
bėje.

Šiame laive buvo tiktai 74 
DP, nes visi kiti pabėgėliai vy
ko pagal DP įstatymo 10 parag 
rafą, kaip vokiečių kilmės pa
bėgėliai. Jų tarpe randame ne
maža taip pat Lietuvoje gimu
sių, kurie iš Lietuvos pasitrau
kė 1941 metais, gelbėdamiesi 
iš komunistų.

Po visų iškilmių pirm. A. De 
venienė ir P. Minkūnas padėjo 
lietuviams atlikti muitinės for 
malumus ir ta pačia proga su 
sipažino su jų gyvenimu.

Štai Kalwies Martynas, žmo 
na Ona ir penki vaikai. Kal
wies stipraus sudėjimo, plačių 
pečių Klaipėdos krašto ūkinin 
kas iš Deglių kaimo. Jis ir šei 
ma gražiai kalba lietuviškai. 
Vos tik pusę kelionės atliko, 
nes vyksta pagai darbo garan
tiją net į Aliaską dirbti, ūkyje. 
Apsidžiaugė sužinojęs, kad 
Aliaskoje galės Sutikti dar iš 
Lietuvos pažįstamą dr. Pajau
jį, kuris dabar ten profesoriau
ja. Paklaustas, kodėl taip toli

do sūnaus Raimundo, 9 metų 
amžiaus, dėl to, kad vaikutis 
nuo pat mažens paralyžuotas. 
Jį turėjo palikti prieglaudoje 
prie Dramstadto. Sunkia širdį 
mi tėvai atsisveikino su Rai
mundu, bet dėl likusių vaikų 
labo paskutiniu transportu at
vyko į Ameriką.

Magnus Boris Židikų vals
čiuje turėjo stambų ūkį ir da
bar vyksta pas seserį į Chicagą.

Petz (Pecas) Edmundas pa
sakojo, kad dirbo Kaune Til- 
manso fabrike, bet atėjus bol
ševikam s gyvenimas pasidarė 
nepakenčiamas ir 1941 metais 
išvyko į Vokietiją. Dabar ne- 
vardine garantiją vyksta į Gor 
gia valstybę dirbti. Nuliūdo 
patyręs, kad ten lietuvių veik 
nėra. BALFo pareigūnai da
vė organizacijos adresą ir pa
žadėjo pasirūpinti kitur jį įkur 
dinti, jei gyvenimas pasirodys 
tenai persunkus.

Paskutinis lietuvis, pasinaudo 
jęs DP įstatymo 2 paragrafu, 
yra Gintilas Adomas. Kilęs iš 
Mažeikių, Lietuvoje dirbo sta 
liaus darbą. Bolševikams ant
rą kartą okupuojant Lietuvą, 
kaip partizanas kovojo prieš 
bolševikus ir ties Papile buvo 
sužeistas. Visam amžiui liko 
šlubas ir 40 proc. nedarbingas, 
tačiau nenusimena, nes tikisi, 
kaip stalius, pelnyti Ameriko
je sau ir savo šeimai duoną.

Ir taip per 3 su puse metų 
27.000 lietuvių išsiskirstė po vi 
są Ameriką, nuo New Yorko 
iki Aliaskos, rasdami sau dar
bo ir pastogę. Daugelis pirmų 
jų atvykusių puikiai įsikūrė 
Amerkoje, ir, galbūt, ne vienas 
spėjo pamiršti praeities vargo 
dienas. Tačiau dėl ligos, se
natvės ir invalidumo pasilikę 
Vokietijoje ir Austrijoje lėtu 
viai per paskutinius atvyku
sius tremtinius prašė perduoti 
laimingai įsikūrusiems anų gai 

važiuoja, paaiškino, kad Alias- ių prašymą — nepamiršti jų ir 
koje uždarbiai daug aukštesni padėti jų varge.
ir tikisi daugiau uždirbti ir su Nors oficialiai DP progra- 
taupius grįžti į Lietuvą, 'tik- ma skaitos baigta, bet tikimasi 
tai, tęsė Kalwies, į Lietuvą var
giai grįšime per New Yorką, bent 7.500 tremtinių, kurie lai 
nes atrodo, kad kelias per Sibi- Ku gavo garantijas ir perėjo vi 
rą bus trumpesnis. sas komisijas, tačiau gruodžio

Kromelis Jonas, žmona Ger- 31 d., paskutinę vizų išdavimo

Nuo 
Ame- 
lietu-

prie-

netolimoje ateityje sulaukti

sas komisijas, tačiau gruodžio

LIETUVOS SIENŲ 
PROBLEMA

IX.
Nepriklausomoje Lietuvoje visa pietinė Lietuvos zona, 

pradėjus nuo geležinkelio linijos Kėdainiai — Jonava, gra- 
vitavo į Karaliaučių. Tad ne tik geležinkelio linija Karaliau
čius — Vikaviškis ir Karaliaučius — Kaunas, bet iki ribos 
Karaliaučius — Kėdainiai buvo Karaliaučiaus uosto zona, 
o Klaipėdos uostui liko tik Lietuvos Vakarinė dalis (Klai
pėda — Šiauliai, Klaipėda — Kėdainiai, Klaipėda — Kai 
šiadorys).

Prie lygių transporto ir iškrovimo bei įkrovimo sąlygų 
uoste, prekės natūraliai eina ten, kur arčiau. Stočių artumo 
tabelės rodo, kad toji Karaliaučiaus užnugario zona buvo 
gana plati. Nesant favorizuojamos muito politikos Klaipė
doj, ji turi dar labjau prasiplėšti. Ji prasideda į pietus nuo 
Tauragės, eina pietine Kėdainių dalimi iki pat projektuoja
mosios sienos, kai Klaipėdai atitenka tik šiaurinė dalis nuo 
tos sienos. Karaliaučiaus uosto zona gali padidėti ir Vilniaus 
rytine sritimi, nes toji rytinė Lietuva sudarys užnugarį tam 
uostui, kuriame transporto sąlygos bus patogesnės.

Žinia, Klaipėda yra perdėm medžio uostas, turįs me
džio apdirbimo įmones ir kitus įrengimus. Tik joje trūksta 
techniškų uosto įtaisymų. Todėl Karaliaučius kai kurioms 
masinėms i prekėms, kurios nepakenčia ilgo kraustinėjimo 
(juk prekės kaina kyla), einančios į Lietuvą, visada būdavo 
pigesnis už Klaipėdą. Kaip tik Klaipėdoje įkrovimas ir iškro 
vimas gana gana brangiai atsieidavo, laivai ilgai prastovėda
vo. Bet vistik Klaipėda medžio eksportui turi ateitį53). To
dėl rytinių Vilniaus sričių ir Gudijos miškas turėjo patekti į 
Klaipėdą, kai tuo tarpu daugelis kitų prekių, pav., linai, javai, 
sėmenys, patogesnes transporto sąlygas turi per Karaliau
čių. Tad rytinė Lietuva sudaro užnugarį abiem uostam.

Šitokiu būdu Karaliaučiaus užnugaris padidėja. Didelis 
jis yra ir pietuose. Jis sieks iki Dancigo uosto zonos. Be 
abejo, Karaliaučius sudaro išėjimą į jūrą gudų plotams. Jiems 
Lietuva bus tranzito kraštas. Natūraliausias tačiau Karaliau 
čiaus užnugaris vidurinė ir ypač pietinė Lietuva. Juk, ne
paisant didelių pastangų iš Lietuvos pusės ir nupigintų link 
Klaipėdos tarifų, visos pietų bei vidurio Lietuvos ir Suvalki
jos atitraukti nuo Karaliaučiaus nepasisekdavo. Šis uostas 
vis sudarė stiprią konkurenciją.

Buvo stengtasi Klaipėdos uostą praplėsti, pritaikyti jį 
visam Lietuvos eksportui ir importui, bet jis didele dalimi, 
kaip sakyta, buvo ir lieka medžio uostas. Klaipėda ikišiol 
turėjo patogiausias sąlygas miško eksportui ir apdirbimui. 
Klaipėdos lentpjūvių pajėgumas būdavo 600.000 kietmetrių

cių. Pavz., ir „General Ballou“ 
laive mirė viena tremtinė ju
goslave, kurią palaidojo Atlan
te. Kongresmanas Francis E. 
Walter Įnešė į kongresą bilių, 
kuris suteiktų teisę konsulams 
išduoti tas nesunaudotas vizas 
fiemš, kurių garantijos/ jaut 
pradėtos procesuoti. Yra daug 
vilčių, kad šis bilius bus pri
imtas.

Be to, taip vadinamų „Ger
man ethics“ vykimas pagal DP 
Įstatymo 10 paragrafą dar tę
sis kelis mėnesius, o politinių 
pabėgėlių vykimas iš Anglijos, 
Prancūzijos, Švedijos ir tt. pa 
gal DP įstatymo 3 c. paragra
fą net dvejus metus. Pagal 
tuos DP įstatymo 3c ir 10 pa
ragrafus, manoma, dar at
vyks apie 1000 lietuvių į JAV.

Tačiau nemanoma, kad DP 
biliumi pasibaigtų šis judėji- A. J. Kaulėnas, S. Laucius ir 
mas. Kongresmanas Emanuel 
Celler įnešė į kongresą įstaty
mo projektą HR 7376, pagal 
trijų metų laikotrpyje Ameri
ka įsileistų vėl 300.000 žmonių 
iš Europos. Jei tas įstatymas 
praeitų, nors daugiausia juo pa 
sinaudotų vokiečių kilmės pa
bėgėliai ir italai, tačiau ir poli
tiniams pabėgėliams nuo ko
munistų persekiojimo, taip pat 
numatytas tam tikras vizų skai 
čius. Šiandein dar sunku per
matyti, kada ir kokioje galu
tinėje formoje šis projektas 
taps įstatymu. BALFo orga
nizacijos vadovybė artimai ben 
dradarbiauja su kitomis tuo įs 
tatymu suinteresuotomis orga
nizacijomis ir stengias daryti 
įtakos į senatorius ir kongres- 
manus, kad pats įstatymas bū 
tų priimtas ir būtų pravesti 
tokie punktai, kuriais pasilikę 
lietuviai gautų progos taip pat 
atvykti į JAV.

Is visur ir apie viską
— Australijoje yra apie 400 

gyvulių, 700 paukščių, kurie 
nepanašūs į Europos gyvūniją.

— Vidurio Australijos dy
kumose auga medis labai pa
našus į bonką, tik su keliais 
slapais paįli'oje ’viršūnėje. .Jo 
vidurys yra pilnas vandens. 
Lietaus periode jis prisitraukia 
tiek vandens, kad užtektų vi
siems metams. Taip pat dyku
mų smėlyje gyvena didelė var
lė, kuri po savo oda turi di
džiulį rezervuarą vandens, pri iių metų, arkliui pasibaidžius, 
sirinkusi iš lietaus periodo. Sa
koma, jei keleivis per tyrus ei
damas pritrūksta vandens, pa
siieško po išpurentu smėliu 
tokios varlės, pakelės į viršų iš 
spaudžia į burną vandenį.

— La Crose galėjo pakarto
ti 12 eilėraščių, dvylikoje sve
timų kalbų, vos vieną kartą 
skaitant juos išgirdęs. ..

— LŽS D. Britanijos sky
rius turi 12 narių. Naujon val- 
dybon išrinkti: K. Obuolėnas, 
F. Neveravičius ir prof. S. Žy
mantas. Pirmieji du perrink
ti, o p. Žymantas naujai išrink 
tas; revizijos komisijon: K. 
Barėnas, L. Trilupaitis ir S. 
Kuzminskas. Gaibės Teisman:

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.

yra centre gausių turtingų rū 
dos kasyklų, kur buvo kasamas 
sidabras, auksas, švinas ir cin
kas. Tačiau rūda išseko ir gy
ventojai išsikraustė. Visiškai 
tušti namai palaipsniui grūva, 
griūva krautuvės, viešbučiai, 
restoranai. Ofiro gatvės ap
augo vešlia žole, tačiau miesto 
vandentiekis iki šiol pilnoj 
tvarkoj. Gyventojų skaičius pa 
gal registracijos duomenis ly 
giai dvigubas, kaip Doglese: 
čia yra 2 gyventojai.

— Lietuvaitė našlaitė Tere
sė Stašinskaitė iš Vokietijos 
atvyks į Ameriką. Per karinę 
valdžią 1950 m. sovietų atsto
vė Ušakova pareikalavo mer
gaitės iš IRO stovyklos, pa
reikšdama, kad ji esanti Tama 
ra Šarkova ir kad jos motina at 
siradusi Lenkijoj. Byla ilgai 
tęsėsi, iki pagaliau išspręsta 
lietuvių naudai, kad mergaitė 
nesanti Šarkovos duktė, kad ji 
nebūtų
kad jai leistų vykti Amerikon, 
kur ją nori įdukrinti Mileriai, 
gyveną Chicagoje.

— Popiežius negrų kunigą 
L. Rugambwa, pakėlė vysku
pu, pavesdamas jam naujai 
įkurtą Apašt. 
Kageros upės.
negras, kuris 
aukštą vietą, 
valdomoj srity 
ventojų, iš kurių 35.000 kata
likų. Jis turi taip pat ir 19 neg 
rų kunigų, gyvenančių 5 mi
sijų stotyse.

— Senovėje garsus fizikas 
Archimedas, atidengė vieną iš 
svarbiausių fizikos dėsnių, bū
damas vonioje, iš to džiaugs
mo nuogas į gatvę išbėgo, ir 
pradėjo šaukti: „Heureka! (ati 
dengiau)“.

Kitas garsus mokslininkas 
Nevtonas, beruošdamas sau 
pusryčius, į verdantį vandenį 
jmetė laikrodį,, o rankoje 
kė kiaušinį ir dabojo, 
minkštai išvirtų. . .

Fizikas Ampere visada 
šiojosi kreidos gabaliuką, 
kiekvienu metu spėtų savo 
įas idėjas užrašyti, 
kur pakliuvo, 
gatve, savo 
ant vežiko būdos pradėjo rašy 
ti. Bet kai vežiko kuinas ris- 
čįia pasinešė, tai Ampere iš 
paskos tekinas pasileido.

— Nacionalinėje Meno Ga 
lerijoje Washingtone kabo Gio 

Li Uitni metęs vani Belhni paveikslas — „Jau 
no vyro portretas raudoname 
dugne“. Jo dydis 10% ant 
12% colių. Už jį 
Mellon sumokėjo 
lerių, vadinas po

Colhuaguapi. Grįžęs į Buenos 
Aires 1898 metais, pasimatė 
su resp. prezidentu Julio A. Ro 
ca. To pasimatymo dėka pa
siųsta inžinierių - matininkų 
komisija, kuri Izidoriaus Šla
pelio aprinktoje vietoje įkūrė 
Colonia Domingo Faustino 
Sarmiento. Kick vargo tu
rėjo Izidorius Šlapelis, bus 
aišku iš to, kad skindamas ke
lius dar niekeno neitomis vie
tomis, nusilaužė koją, o po ke

nusilaužė ir kitą koją. Dėl upės 
Senger potvynio greit negalėjo 
pasiekti uosto, o kada į Como- 
doro Rivadavia atplaukė laivas 
ir paėmė gangrenuotą tyrinėto 
ją Izidorių Šlapelį, kad galėtų 
nugabenti operacijai į Buenos 
Aires, pakelyje jis mirė 1901 
m. lapkričio 7 d. ir palaidotas 
uosto Madryn kapinyne.

— Popiežius Pijus XII-tas 
audiencijoje priėmė Izraeliaus 
valstybės užsienių reikalų mi
nistrą Moshe Sharett.

— Maskvos žurnalas, „So- 
vietskaja Literatūra“, leidžia
mas šešiomis kalbomis, įsidėjo 
rusų rašytojo Povilo Pawlenko 
straipsnį, kuriame jis pranašau 
ja paskutines Vatikano dienas, 
nors pripaįsta, kad katalikybė 
išliksianti.

— Dail. Liutkus, buvęs Lie
tuvos pasiuntinybės sekreto
rių Paryžiuje, šiuo metu gyve
na Prancūzijoje, Rivieroje. Ne 
taip seniai tose apylinkėse lan

atiduota Sovietams,

kun. Gutauskas.
— Latvių mokslininkas K. 

Stalšans parašė studiją „Lat
vijos ir Lietuvos rytinių sri
čių suslavėjimą“. Studija pra 
dėta nuo priešistorinių laikų, 
kada pagal pačių slavų moksli 
ninku įrodymus, aisčių tautos kėši prancūzų žurnalistų pir- 
gyveno dideliuose plotuose į mininkas Leon Baibyt ir žino- 
rytus ir pietus nuo dabartinės mas meno kritikas Prancūzijo- 
Lietuvos ir Latvijos. Dar 12 je Albert Flament ir jiedu su 
—13 amžiuje lietuvių ir lat- sidomėjo Liutkaus kūryba, iš- 
vių kalbos skambėjo iki Poloc skirdami jo kūrinius iš dauge 
ko, o vėliau palaipsniui buvo lio kitų meninikų, dalyvavusių 
stumiamos vakarų link.

— Patagomjos plotuose gy 
venęs 1877 metais į Argenti
ną atvykęs Izidorius Šlapelis tyje. Nuolatiniai upės potvy- 
paliko dienoraštį, kuriame ap niai pražudė tą miestą. Vieno 
laso, kaip lietuviai kūrėsi Ar
gentinoje. Tai begaliniai įdo
mi istornė medžiaga 
apie tai, kap kūrėsi 
lietuviai Argentinoje, 
apie tai, kaip pradėjo 
pirmutiniai baltieji žmonės tur 
tingos Argentinos tyruose. 
1877 m., kada kupiškėnas Izi
dorius Šlapelis, kaipo sukilimų 
dalyvis grįžo y iš Sibiro ir pro 
Belgiją ir Afriką pasekė Argen 
liną, ouvo tikras kūrėjas. Pės
čias, raitas ir važiuotas jis iš
raižė tūkstančius kilometrų, 
jam geriausia patikusios lygu
mos tarpe Patagonijos upės 
Senger ir ežerų Muster ir

vietinėje parodoje.
— Amerikos miestas Dogr 

les yra Arkanso upės pakraš-

ne vien 
pirmieji 
bet ir 

gyventi

per metus. Projektuojamuosiuose sienose rytinė Lietuva 
su miškingiausiais gudų plotais (Gudijoje miško 23 proc.), 
patenkintų Klaipėdos uosto miško pareikalavimą. Didelė 
miško dalis, žinoma, plauktų Nemunu, o kita — Lietuvos 
geležinkeliu (Vilnius — Kaunas — Šiauliai — Telšiai — 
Kretinga).

Naujose sienose numatomoji Lietuva, prieškarinėmis 
statistikomis, sudarytų prekybinį pajėgumą iki 4,5 mil. to
nų, skaitant vienam gyventojui 1 brt. prekių. Klaipėdos uos
to pajėgumas buvo pilnai išsemtas, kai per jį eidavo 1,2 mil. 
brt. prekių. Tai sudaro ca 60—70 proc. visos Lietuvos pre
kybos. Klaipėdos uosto eksploatacija jau nepriklausomos 
Lietuvos laikais buvo perėjusi jos pajėgumo ribas. Jau tada 
laivai su prekėmis turėdavo parą ar ilgiau laukti prie uosto 
vartų ir stovėti ant inkaro, kol prisigrūsdavo prie krantinių 
prekėms iškrauti ar pasikrauti.

Normaliais laikais Karaliaučiaus uosto pajėgumas bū
tų 4 mil. brt. apyvartos. Bet šitokio kapasiteto jis tegalės 
pasiekti pamažu po ilgų remontų ir uosto tvarkymo darbų. 
Karaliaučiui atitektų iš Lietuvos prekybos apie 3 mil. tonų, 
nebesistengiant išimtinais ir krašto ūkiui nuootolngais tari
fais proteguoti Klaipėdos uosto. Ne tik tirščiausiai gyvena
moji ir ankstesnį žemės ūkio laipsnį pasiekusi pietinė Lietu- 
vas dalis, bet ir grūdai vežtų per Karaliaučių.To uosto apkro 
vimas tais tolimais plotais, žinoma, priklausytų nuo prekybi
nių sutarčių su Gudija, res. Rusija. Tad Lietuvai reikalingas 
Karaliaučiaus uostas, kurio įjungimą į Lietuvos teritoriją dik 
tuoja įvairūs ūkiški momentai.

Akcentuodami, kad Lietuva sugebės racionaliai eksplo
atuoti ir kontroliuoti visą ūkinę ir techninę uosto veiklą, tu
rime be abejo, galvoje, kad tuo mostu suinteruosotos tarp
tautinės jėgos leis Lietuvai nekliudomai tą uostą ir miestą 
valdyti. Kiekvienu atveju Lenkija turės kelis didelius ir 
patogius uostus: Stetiną(?), Dancigą ir Gdynią. Natūraliai 
į Dancigą trauks toji lenkams atitenkančioji Rytprūsių dalis, 
neišskiriant Varmijos. Tik Baltstogės (Bialystok’o) masi
nės prekės turi patogesnį geležinkelių susisiekimą su Kara
liaučiumi.

Karaliaučiaus ir jo srities priskyrimą Lietuvai, kaip ma
tėme, diktuoja ir geopolitinės bei susisiekimo sąlygos. Tas 
Bezzenberger‘io nustatytasis lietuvių kalbos plotas, jeigu tik 
pagal jį būtų vedamos lietuvių elemento ribos Rytprūsiuose, 
sudarytų labai nepatogias ir ūkiškai nepateisinamas sienas. 
Ir plentas ir geležinkelis, einąs nuo Kibartų į Karaliaučių, 
ties Tepliava ir Vėlava, t. y. beveik Karaliaučiaus priemies
čiuose, būtų nuo jo atkirsti. Didmiestis liktų be jokios erd
vės. Todėl šis miestas bei jo uostas yra suinteresuoti, ūkiš
kai, kad būtų įjungti į Lietuvos ūkinę sistemą.

Vikariatą prie 
Tai yra trečias 
pasiekė tokią 

Jauno vyskupo 
yra 77.000 gy-

lai- 
kad

tokio potvynio metu, miestas 
buvo visiškai užpiltas 
miesto didžioji dalis — ežeras. 
Farmeriai persikėlė į sauges
nes vietas. Tačiau vardas Dog 
leso liko ir registracijos ankie- 
toj skyriuje „gyventojų skai
čius“, yra skaičius „1“. Ištik- 
rųjų Doglose liko vienui vie
nas ankstyvesniųjų gyventojų 
senelis Li Uitm. Naujam eže
rui atsiradus, 
žemdirbystę, griebėsi žuvinin
kystės. Jis pasistatė namuką 
aukštesnėje vietoje, gaudo žu
vis ir parduoda jas apylinkės 
farmenams. Antras apleistas 
miestas Ofiras — Kolorado, nūs už kvadratinį

ir dar

ne- 
kad 
ge- 

Ir rašė, 
Kartą, einant 

išradingas mintis

Andrew W. 
280.000 do- 
2.185 dole- 
colį.

II. KOKIŲ SIENŲ LIETUVAI REIKIA RYTUOSE IR 
PIETUOSE?

1. Sunkumai etnografinei Lietuvos rytų ir pietų sienų 
probelmai spręsti.

Viena iš sunkiausių Lietuvos sienų problemų ir apskri
tai Rytų Europos tautinių santykių yra surasti teisingą ir 
objektyvų matą išspręsti gudų, lenkų ir lietuvių tarpusavio 
etnografiniams santykiams ir tiksliai atriboti jų gyvenamie
siems plotams. Nė vienas kitas etnografinis klausimas Lie
tuvos santykiuose su savo kaimynais nesukelia tiek daug pai
niavos.

Kelios yra to priežastys. Kalbos atžvilgiu rytiniuose 
Lietuvos pakraščiuose ir buv. Lenkijos teritorijoje, t. y. pla
čiai suprastame Vilniaus krašte bei vad. „Vakarų Gudijoj“ 
žmonės kalba lietuviškai, gudiškai ir lenkiškai. Religiniu 
atžvilgiu tokis pat trejopumas. Beveik be jokių išimčių visi 
lietuviškai ir lenkiškai kalbantieji yra katalikai. Gudų dalis 
yra katalikai, dar kita dalis unitai, kurie išpažįsta Romos ka
talikybę rytietiškomis apeigomis; o likusioji dauguma, labjau 
į rytus, yra stačiatikiai. Žmonėse, nesant valstybinės, ir la
bai dažnai ir tautinės sąmonės, religinis momentas nule
mia ir politnę orientaciją. Religija čia stovi aukščiau 
už visus ekonominiuuss ir socialinius reikalus. Gudai — pra
voslavai (jų skaitoma apie 6,5 mil.) žvalgosi į rytus, t. y. į 
bendro tikėjimo rusus. Gudai — Katalikai gi (2,5 mil.) 
ne tik kultūriškai, bet ir paprastai ir politiškai gravituoja į 
lenkus. Taip sunku kartais nustatyti riba tarp gudų ir ru
sų, nes daugelis stačiatikių gudų iš seno save laiko rusais, 
kaip katalikiškuose vakaruose sunku yra surasti riba tarp 
lotyniškai krikštytų gudų bei sugudėjusių lietuvių ir lenkų.

O paprastai buvo lenkų siekiama, ne tik lenkiškai, bet ir 
lietuviškai kalbančiuosius katalikus, lygiai kaip ir gudus ka
talikus, ar vad. „tuteišus“ unitus, laikyti lenkais, nes nuo 
„lenkmečio“, t. y. nuo 1863 metų lenkų lietuvių sukilimo 
prieš rusus, katalikybė įgavo lenkų tikybos („polska wiara“) 
vardą. Niekinant „pagoniškąją“ lietuvių ir per „prastą“ gu
dų kalbą, į lietuvių it gudų kalbų įsileidimą bažnyčion buvo 
žiūrima kaip į bažnyčių šventumo įžeidimą. Valstiečio są
monei per visą 19-jo amž. antrąją pusę, net iki pat šių dienų, 
buvo vaizduojama, jog norėdamas būti kataliku, turi jis kal
bėti ir k a t a 1 i k ų k a 1 b a. Iš čia sekė išvada, jog išpažįs- 
tantysis katalikų tikėjimą turėjo laikyti save lenku. O pap
rasto gudo kaimiečio sąmonėje dažnai, kai jis yra klausiamas 
apie savo tautybę, atsiranda atsakymas, jog jis esąs katali
kas“. Vadinasi, jau tautybės sąvoką atstoja tikėjimas.

Bus daugiau.
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Stipendija
Džiugu ir neramu darosi, ka 

ua studijuojantis lietuviškas 
jaunimas laukia mokslo metų 
pabaigos ir stato sau sunkų 
klausimą: ar įstengs sutaupyti 
reikiamus pinigus, vasaros atos 
togų metu, kad vėl galėtų tęs
ti studijas ateinančiais metais. 
Nesuklysiu teigdamas, kad 
kiekvienas studijuojąs, susidu 
ria su sunkia materialine pade 
tim, ir jei būtų palikta ši naš
ta jiems vieniems, kažin ar 
įstengtų pasiekti baigiomųjų 
egzaminų, ne dėl to, kad neturė 
tų gabumo ar ryžto, bet kad 
pritrūko duonos kąsnio ir rei
kiamo cento užsimokėti už stu 
dijas. O pagaliau, jei atsiras
tų tokių, kurie pamiršę save ir 
savo nedateklius, naktimis dirb 
darni, o dienomis studijuoda
mi, tai ar pajėgs jų fizinės jė
gos ištvert iki galo. Jau tu
rime liūdnų pavyzdžių iš pra
eities, kad akademikas, gavęs 
diplomą, nenueidavo į našaus 
darbo dirvas, bet atsidurdavo 
sanatorijoj. Didelė skriauda 
visuomenei, dar didesnė jam 
pačiam.

Ne prieš kitokią dilemą sto
vi ir šių dienų studijuojantis 
jaunimas, nes nėra tikras, kad, 
gavęs diplomą, nebus perdaug 
pervargęs nuo materialinių ne- 
dateklių bei fizinio persitempi
mo.

Tokiu atveju, lietuviškoji 
bendruomenė neturėtų stovėt 
atokiai. Būtų labai sveikinti
nas žygis, kad kiekviena lietu 
viską kolonija pasirūpintų stu 
dentais, kurie randasi jų tarpe. 
Tikėkim, kad jie neapvils savo 
geradarių.

Lai būna man atleista gerb. 
collegų, kad drįsiu priminti 
daugeliui kam ir nemalonias 
pareigas. Juk gerai prisime
nam, kad po karo buvo apie 
1.500 lietuvių studentų įvairio 
se Vokietijos bei Austrijos uni 
versitetuose, ir, beveik, visi be 
išimties gavo stipendijas, o ret 
karčiais ir papildomo maisto 
bei rūbų. Nereik aiškinti, kad 
šios sumos, ne iš dangaus nu
krisdavo; buvo šimtai lietuvių 
geradarių tiek J. A. V. tiek 
skurdžiuose Vokietijos lage
riuose ar kuriam nors kitam pa 
šaulio krašte, kurie savo cen
tu rėme L. R. K., kad jis galėtų 
mokėti reguliarias stipendijas 
bestudijuojantiems. Ir tik šių 
geradarių dėka, toks didelis 
skaičius lietuviško jaunimo ga
lėjo tęst ar baigt savo studijas 
svetimame krašte.

Ogi nemažesni skaičių suras 
tume ir iš Lietuvos universite 
tų, kurie ten buvo globojami ir 
šelpiami ar tai valstybinėmis

ir pareiga
ar tai korporacinėmis stipendi 
jomis. Taigi mūsų yra daug, 
kurie esame gavę paramą ir ku 
rios tiktai dėka įgijome aukš
tųjų mokslų žinias. Šiuo me
tu, daugumoj esame JAV, Ka
nadoj ar Australijoj, ir mūs 
nieks nereikalauja grąžinti 
skolų, nors normaliais laikais, 
būdami savoj tėvynėj, turėtu
me jas atsilyginti. Nemanau, 
kad reiktų primint, kad šias 
skolas turėtume grąžint savo no 
ru, ir kaip tik padedant dabar 
studijuojančiam jaunimui. Tie 
geradariai, kurie rėmė mus, gal 
jau pavargo, laikas mums pa
siimti šią pareigą, o dabar be
studijuoją, kad jie pasieks sa
vo užsibrėžtą tikslą, tęs šią pa- 
lamą po jų besimokantiems.

Netikslus būtų pasiteisini
mas, kas tenka retkarčiais nu
girsti, kad įgyti diplomai ar 
tai Lietuvoj, ar tai Vokietijoj 
nieko mums nepadeda — tai 
ne tų geradarių kaltė. Jei mes 
emėme pašalpą — ėmėme 
savo atsakomybe ir jas turė
tume grąžint pagal savo sąži
nės balsą.

Nevienas akademikas jau 
įsigijo mašiną, namą, biznį ar 
vieną kitą tūkstantį banke jau 
turi; taip, tai sveikintinas reiš 
kmys, bet tai atlieka nuo vi
so to po keletą centų ir skolų, 
niekeno neklausiamų, apmo
kėjimui. Atsiklauskim gerb. 
colegos savo sąžinės — ir pa
matysim, kad surasim vieną ki
tą centą dabar bestudijuojan
čiam jaunimui. Lai būna jų 
vargai kartu ir mūsų — nepa
mirškime ir nepalikime jų vie
nų, kaip kad nebuvome ir mes 
vieni. Akademikas.

ŽIEŽIRBOS
Bent kartą tiesa apie save.
„Ar ne kiekvienas esam ly

gūs tam Inkvizitoriui, ar ne 
kiekvienas esame savaip išsi
aiškinę Dieviškojo Mokytojo 
žodį ir jaučiamės teisūs Jo va
lios vykdytojai, ners Jo jau ne 
atpažįstame? Ar ir mes drįs
tame jį kūnišką sutikti savo 
gyvenimo kelyje ir žinotume, 
Kur jo vieta mūsų aplinkoje?... 
Deja, mūsų gyvenimas kiek
vienam atrodo toks normalus, 
kitoks, atrodo, nė negalimas, 
mūsų namuose bei šeimose 
tvarka tokia tobula, bet ar tu
rim ten vietos Kristui pasodin
ti, jei taip ,vieną gražią dieną 
užeitų?“

„Tėviškės Žiburiai“ Nr. 15 
(120), „Prisikėlė-Prisikelk!“

Moksto-technikos naujienos KU LTOKLV EjlKRON 1KA 
ATRSASTAS BŪDAS NUSTATYTI, KOKIOS LY- L

TIES GIMS KŪDIKIS. ŽYMIEJI ŠIŲ METŲ SUKAKTUVININKAI
Balandžio 20 u. suėjo 70 m. Žemės sūnų”, „Tautos ir Žo- 

kai Amerikoje, Martinsburge, džio“, Humanitarinių mokslų 
gimė Heraldas Hermanas Ben 
deris, lituanistas, Prince tow- 
no universiteto profesorius, lie 
tuvių etimologinio žodyno au
torius.

TIES GIMS KŪDIKIS.
Amerikos žurnalas „Scien- Dabar ozonas jau taikomas 

ce“ paskelbė žymių profesorių uauegliui kitų reikalų.
— dr. G. W. Rapp ir dr. G. C. 
Richardson, — tyrinėjimo vai 
sius klausimu, kuris domina 
tėvus, būtent: kas gims — ber 
iiiukas ar mergaitė?

Jie ištyrė kelis šimtus 
moterų ir nustatė, kad 
berniukais seilėse esti

nėščių 
nėščių 
vienos 

medžiagos, o nėščių mergaitė
mis yra kitos medžiagos. Iš to 
jie beveik tiksliai nustatė gim- 
oimų kūdikių lyti.

Tokiu būdu, šis klausimas 
laikomas išspięstu beveik vi
siškai tiksliai.

Galima prisiminti, kad Lie
tuvoje buvo tūlas Januškevi
čius, kuris užsiiminėjo to klau 
limo sprendimu. Jo metodas
buvo ne toks mokslinis, bet tė 
vų susidomėjimas tuo klausi
mu buvo toks didelis, kad jo 
tuo klausimu išleistoji knyge
le (Mergaitė ar barmukas?) 
susilaukė. . . didžiausio skai
čiaus laidų iš visų Lietuvoje 
leistų knygų. . .

NAUJAS OZONO 
PRITAIKYMAS

Neseniai buvo rašyta, kad 
ozono dujos, paverstos skys
čiu, yra stipriai sprogstama me 
užiaga, kuri išmokta naudoti 
kaip rakietų varomoji jėga.

POLITIKOS POST- MORTEM
DR. WATSON KIRKCONNELL, 

Academijos Universiteto Rektorius, Wolfille, N. S. 
Vertė K. Dobiliškis (autoriui sutikus).

II. džią padarė spalvingas Kana-
Tuojau karštą pro-sovietinė 

propaganda, skatinama Baltų
jų Rūmų, užtvindė kraštą. Pre 
zidentas palaikė ir rėmė Joseph 
E. Davies, kuris išbuvo Mask
voje vos kelias savaites, pro
pagandinei knygai „Mission to 
Moscow“ spasudinti ir filmuo
ti ir užversti visą kraštą (ir 
Kanadą) tokiu posakiu: „Pa
gal mano nuomonę, Sovietų vy 
nausybės žodis yra tikras, kaip 
Biblija“.

Ta valdžios varoma melagin 
ga propaganda pasiekė Didžią 
ją Britaniją, kur 1943 m. „In- 
iormacijos ministeris, garbin
gas Brendan Bracken, užtikri
no visuomenę, kad „Sovietų 
Sąjunga niekad nesulaužė savo 
žodžio“. William Henry Cham 
beriam 1943 m. rugsėjo mėn. 
18 d. „New Leader” laidoje iš
vilko tą melagystę viešumon, 
nurodydamas visą eilę Sovietų 
starčių su kaimyninėmis vals
tybėmis, iš kurių, kaip istori
jos tikri faktai rodo, „Stalinas 
sulaužė visas, kurias jis tik įs 
tengė sulaužyti“. Platesnį Sta
lino sulažytų sutarčių sąrašą, 
smulkiai palygintą su sutarčių 
sąrašu, kurias sulaužė Stalino 
konkurentas, Adolf Hitler, ga
lima rasti William C. Bullitt'o 
,,'lhe Great Globe Itself” 
(New York, 1946) .Priede I 
(pp. 219—232).

Propagandos vajus mažai 
kuo skyrėsi ir Kanadoje. Pra

dos - Sovietų Draugiškumo Or 
ganizacijos Tautinės Tarybos 
susirinkimas, surengtas 1943 
m. birželio mėnesį Toronte, ku 
riame pirmininkavo Kanados 
Ministeris Pirmininkas, o Ang 
nkonų ir Rymo Katalikų arki
vyskupai akis į akį su komu
nistais ir crypto-komunistais 
buvo globėjais. Ši nepapras
tai triukšminga propaganda 
(nuo pat pradžios boikotuota 
gudrių Darbiečių Australijoje) 
palaipsniui išsiliejo po visą Ka 
nadą ir baigėsi gana žymia Rau 
dona uodega; bet Kanados Fil 
mų įstaiga (the Canadian Film 
Board) ilgą laiką tęsė panašią 
propagandinę melagystę, pa
tiekdama Kanados visoumenei 
rusiškas filmas, kurios nuo pra 
džios, iki gavo buvo grynas me 
las. Geras to pavyzdys yra fil
mą, vadinama „Mūsų Šiaurės 
Kaimynas“. Ji pradedama, pa 
žymint, kad 1914 metais dau
gybė milionų Rusijos vergų var 
go caro despotizmo spaudžia
mi — o tuo tarpu vergija buvo 
panaikinta 1861 metais. Toliau 
ji vaizduoja caro karinius žy
gius kaipo priemonę nukreip
ti socialinį nepasitenkinimą — 
tuo tarpu caro armijos kovoda 
mos su didesniu atsidavimu ne
kaip Sovietų armijos. (800.000 
Sovietų karių taip vadinamos 
Vlasovo armijos pasidavė ir 
stojo į Hitlerio junginius ko
vai prieš Staliną; ir N. K. V.

Ozonas turi vertingą kariš
ką ir komercinį pritaikymą. Jis 
gali būti suskaldytas tiesio
giai į deguonį povandeniniuo
se laivuose ir aukštojo skridi- .Balandžio 18 d. suėjo 70 m. kai 
mo orlaiviuose Jis yra ideali 
priemonė švarinti vandenį ir 
orą bei kaip baltinimo priemo
nė. Pakeičiant deguonie tan
kus skystojo ozono bakais, 
orlaiviai ir povandeniniai lai
vai laimi papildomą talpą, ne

llgalaukyje, Panemunėlio vals
čiaus, gimė Juozas Tūbelis, ag 
ronomas, keleriopas Lietuvos 
ministeris — žemės ūkio ir pir 
mininkas, autorius kelių ūkiš
kų knygelių, spaudos bendra
darbis, valstybininkas.

fakulteto darbų redaktorius, pa 
skutinis Lietuvos užsienių rei
kalų ministeris.

Lapkričio 20 d. sueis 70 me
tų, kai Zizonyse, Čipėnų vai., 
gimė Ernestas Galvanauskas, 
inžinierius, profesorius, Preky
bos instituto rektorius, kelerio 
pas Lietuvos ministerių pirmi
ninkas, demokratinių laikraš
čių bendradarbis, 1905 metų 
Rusijos revoliucijos Lietuvoje 
sąjūdžio vienas iš aktingų va-

mažinant deguonio tūrio. Šva
rinant vandenį, ozonas yra ga
linga priemone, kuri „sudegi
na“ nešvarumus, nepalikdama 
nemalonaus skonio. Dideli 
miestai, kaip, pav., Filadelfija, 
Paryžius, jau seniai vartoja ozo 
na vandens Svarinimui.

Ozonas yra puikus blogo 
kvapo naikintojas. Kaip balti
nimo veiksnys, ozonas prašo
ka chorą, vandenilio dvideginį 
ir kitas baltinimo priemones, 
nes jis nesumažina baltinamos 
medžiagos stiprumo.

Ozonas gali lengvai būti pa
gamintas bombarduojant de
guonį didelio greičio elektro
nais. Gamtoje ozonas yra žai
bo pagaminamas, ir dėlto po 
perkūnijos visuomet jaučiamas 
gaivinantis ozono kvapas.

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

Hollywood, Florida.
Vakacijoms, tai pal- 
Apartamentus užlaiko-

I
'1’ me pirmos rūšies su visais patogumais. Kviečiu visus 

lietuvius atsilankyti į saulėtą Floridą, nes čia būna ‘ 
nuolatinė vasara. Svečius iš geležinkelio stoties parsive 

žame, paskambinus telefonu 3290.
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Liepos 8 d. sueina 70 metų, 
kai Žagaruose, Vilniaus aps
krities gimė Petras Kraujelis, 
kunigas, daugelio laikraščių re 
daktorius ir bendradarbis, nau 
dojęsis Vieštauto slapyvardžiu, 
ilgametis Šv. Mikalojaus baž
nyčios, vienintelės rusų ir len

dų, Didžiojo Vilniaus seimo 
dalyvis ir jo nutarimų vykdyto 
jas, mitingų ruošėjas, atsišau
kimų, kvietusių prie Lietuvos 
savanoriškumo ir lietuvių tei
sių realizavimo kėlėjas, caro 
valdžios persekiotas, paskutinis 
Lietuvos finansų ministeris, da

kų okupacijos meru lietuviškos 
bažnyčios Vilniuje, klebonas, 
miręs 1933 m.

Rugpjūčio 17 d. sueina 70 
metų kai Bubliuose, Šiaulių 
vai., gimė Liudas Volodka, pe 
dagogas, autorius matematikos 
vadovėlių aukštesniosioms mo
kykloms.

Rugpjūčio 24 dieną sueina 
70 metų, kai Viekšniuose gi
mė Mykolas Biržiška, „Echo“, 
„Žvilgsnis“, „Visuomenė“, 
„Mūsų Vilnius“, „Glos Litwy“ 
redaktorius, daugelio laikraščių 
bendradarbis, publicistas, dau 
gelio literatūrinių studijų auto 
rius, profesorius, Kauno ir 
Vilniaus universitetų rekto
rius, Vasario 16 akto signata
ras, „Lietuviškos Enciklopedi
jos“ viceredaktorius, daugelio 
knygų autorius, dabar gyvenąs 
Cahfornijoje, Los Angeles mies 
te.

Rugsėjo 30 d. sueina 70 me 
tų, kai Žalakiškiuose, Šiluvos 
vai., gimė Pranas Šivickis, pro 
lesorius, katalikiškų pažiūrų 
zoologas, bolševikų priverstas 
atsisakęs ir viešai padaręs iš
pažintį, jog giliai klydęs dėl sa 
vo ankstyvesnių įsitikinimų ir 
dabar tikįs marksizmu ir Sta
lino „mokslais“.

Spalių 17 d. sueina 70 me
tų, kai Subartonyse, Merkinės 
vai., Alytaus ap., gimė Vincas 
Mickevičius, daugiau žinomas 
literatūriniu slapyvardžiui — 
Krėvė, literatas, rašytojas, pro 
fesorius, ilgametis Humanitari 
nių mokslų fak. dekanas, lietu
vių tautosakos rinkėjas ir lei
dėjas, autorius „Dainavos ša
lies senų žmonių papdavimų“, 
„Šarūno“, „Skirgailos“, „Žen
to“, „Raganiaus“, „Dangaus ir

oar gyvenąs Madagaskare. 
Bus daugiau.

E. KARDELIENĖS IR
K. SMILGEVIČIAUS KON
CERTAS W®RCESTERY.

Op. sol. E. Kardelienė ir pia 
metas K. Smilgevičius išvyks
ta koncertuoti į Worcester}, 
kame gegužės 10 dieną jie 
duos koncertą. Koncertas de
ginamas su Motinos Diena. Kon 
certo programa didelė, įvairi ir 
įdomi.

SPAUDOS NAUJIENOS
Netrukus pasirodys iš spau

dos Henriko Nagio knyga 
„Saulės laikrodžiai“, iliustruo
ta dail. T. Valiaus.

Jau baigiama brošiūruoti di 
džiulė, 832 puslapių, Aisčio ir 
Vaičiulaičio paruošta „Lietu
vių poezijos antologija“ su 109 
poetų atvaizdais.

Čikagoje žada netrukus pa
sirodyti du nauji laikraščiai.

Žada išeiti Montrealy pro
jektuotas literatūros laikraš
tis, kuris bus spausdinamas Ar 
gentinoje. Redakciją sudary
sią gyvieji „Žemės“ autoriai.

Po tūlo laiko žada pasirody
ti tautinio auklėjimo vadovas 
„Lietuviškoji Šeima“, kurį ra
šo žymusis visuomenininkas k 
pedagogas Vaclovas Čižiūnas, 
užprašytas VLIKo.

„NAUJIEJI ŽMONĖS” 
ČIKAGOS LIETUVIŲ 

SCENOJE.
Gegužės 3 ir 4 dd. Čikagoje 

Lietuvių Teatras stato Petro 
Vaičiūno pjesę „Naujieji žmo
nės“. Tai linksmas, patriotinis 
veikalas, kuris, jau iš anksto 
galima spėti, turės gerą pasise 
kimą.

D. likvidavo penkias autonomi Bendari kalbant, Amerikiečių 
nes Sovietų respublikas už ne Vyriausioji Vadovybė kariavo 
ramumus. Caro laikais panašių vien tam, kad laimėtų, visai ne 
perėjimų priešo pusėn nebūda- nusivokiant, kad karas yra tau- 
vo). Toliau filmą rodo Troc- tinės politikos intrumentas ir 
kį ir Leniną, organizuojančius kad logiški samprotavimai ne
karo metu revoliuciją prieš ca- gali būti apsprendžiami atski
rą — tuo tarpu Trockis ir Le- rai nuo politinių tikslų. Britų 
ninas buvo užsienyje lig caro Generalinis Štabas ir politiniai 
abdikacijos 1917 metų kovo vadai nebuvo tokie naivūs. Jie 
mėn. Ji rodo Raudonąją Ar- numatė, kad Rusija būtinai 
imją atakuojant Žiemos Rū- stengsis užkairauti ir suvirš- 
mus 1917 metais, kaipo ataką kinti juo didesnę Europos dalį 
prieš caro jėgas, o tuo tarpu ca (ir pasaulio), ir todėl jie siūlė 
ras jau buvo pasišalinęs prieš atakuoti per Balkanus ir tuo bū 
aštuonis mėnesius ir bolševi- du Sąjungininkai V—dieną 
kai vertė laisvą respubliką, ku- būtų buvę Budapešte ir Var- 
rios pryšakyje stovėjo Kerens- šuvoje. Nelaimei Rooseveltas 
kis. Ir panašiu būdu melas po (nenorėdamas įžeisti Staliną) 
melo seka toliau. Būtų įdomu ir Marshall (dėl logiškų sam- 
žinoti, ar filmų įstaiga vis dar protavimų) visa to atsisakė, 
naudoja tą filmą nekaltai vi- Žinoma, Stalinas norėjo, kad 
suomenei tvirkinti. Sąjungininkai sudarytų antrą

Kanados radijas taip pat ne- frontą juo toliau į Europos va 
atsiliko nuo to meto dvasios ir karus, paliekant Rytų Europą 
C. B. C. turėjo seną komunis- 1° malonei. Daug menkų patei 
tą ir Darbo Progresybės Parti- sinimų buvo patiekta dėl ne- 
jos pareigūną, kurie per ištisus laimingos Dieppe atakos (di- 
dvejus metus mokesčių mokė- džiumoje kanadeičių įvykdy
tojo sąskaita kiekvieną vakarą tos), kuri pagal Generolą J. 
perduodavo į milionus kanadie k- C. Fuller taip puikiai iliust 
čių šeimų Maskvos propagan- ruoja palankumožestą Rusijos 
dą. Kanadiečių klubai buvo pa atžvilgiu (The Second World 
vesti kairiųjų, kaip, pavyz- War, p. 232). datai yra men- 
džiui, Anna Louise Strong, L; kas nuraminimas tų, kurie be 
opold Infeld ir Raymond Art- prasmės žuvo toje kruvinoje ko 
hur Davies; ir net Kanados voje dėl mandagumo, 
tarptautinių Reikalų Institutui Tas pats kvailas mandagu- 
Londonas atsiuntė pro-sovieti- mas, atrodo, privedė prie 1945 
nį paskaitininką asmenyje ve- m- balandžio mėn. nutarimo, 
lionies Sir Bernard Pares. pagal kurį tris savaites praleis 

ta prie Elbės tuo tikslu, kad
HI. » Rusams tektų Berlyno paėmi-

Tokioms sąlygoms esant, nė- mo garbė, išstovėta Budejovi- 
ra ko stebėtis, kad tie tikslai, ce — Pilsen — Karlsbad lini- 
dėl kuru buvo kariaujama, ta joje tuo tikslu, kad rusams tek 
po supainioti ir pražiopsoti, tų Vienos paėmimo garbė.

ChurchilTio protestai dėl tokio 1.750.000 iš 12.000.000 gyven 
nutarimo buvo nugalėti. Han- tojų buvo nužudyta ar depor- 
son Baldwin prikiša Eisenho- tuota 1939—-41 metais į vergų 
wer’iui, kad jis smarkiai prieš stovyklas lėtai mirčiai. Mes ži 
taravęs Churchill’io strategi- nome, kad Stalinas sistematiš- 
niams planams, dabar Dean kai žemino teisėtą Lenkijos vy 
Rutgers asmeniškai užtikrino riausybę ir sudarė marionečių 
mane, kad Eisenhower'is suti- komitetą, kuris atitinkamu lai
kęs su Churchill'iu ir kad nu- ku turėjo užimti vyriausybės 
tarimai, kurie suteikė Stalinui vietą; mes žinome, kad jis ra- 
tiek daug laimėjimų, buvo pri gino Varšuvą sukilti prieš vo- 
mesti Eisenhower‘iui paties kiečius 1944 metais ir tada sto- 
Washingtono. Visos svarbiau vėjo arti ir leido naciams skers 
sios politinės instrukcijos daž ti lenkus; mes žinome, kad dar 
niausią buvo gaunamos iš Pre- rašalui (pakankamai neišdžiū- 
zidento ir Karo bei Valstybės Vus ant Jaltos sutarties apie 
Sekretorių. „laisvus ir nevaržomus“ rin-

Prie šių nelaimingų nutari- kimus, kai jis pradėjo valdyti 
mų reikia priskaityti ir tuos, teroru, prie kurio toki rinki- 
Kurie pavertė Berlyną salą So- inai buvo neįmanomi; žinome, 
vietų jūroje ir padarė Raudo- kad jis pažadėjo lenkų pogrm- 
nąją Armiją Centrinės Europos džio vadams neliečiamybę, o 
šeimininku. Šiuo atveju, atro- vėliau nuteisė juos sunkiųjų 
do, Baldvin'as yra teisus, tift- darbų kalėjimu; žinome, kad 
siog kaltindamas U. S. A. Ka- sovietinis „išvadavimas“ len,- 
io Departamentą, kuris buvo kiško „sąjungininko“ buvo iš- 
persiėmęs Rossevelt‘p — Hop- niekinimo ir žudymo orgija bei 
kins’o melu, pagal kurį Sovie- vogimas viso, kas tik galima pa 
tai yra mūsų politiniai draugai vogti, pradedant gyvuliais ir 
bei karo sąjungininkai. Dėl baigiant Gdynės uosto įrengi- 
tos priežasties karo meto pro- mais, ir visa tai išsigabeno „iš 
pagenda turėjo tokį pasiseki- laisvinto jai”. Tolygus Sovie- 
mą, kad Vakarų Demokratijų ių elgesys gali būti paminėtas 
gyventojų dauguma galėjo su- iš visų Rytų Europos kraštų, 
tikti su tomis prielaidomis. kuriuose Įvestas policinio reži-

Šis straipsnis neapima tų mo išnaudojimas ir genocidas, 
priemonių, kuriomis Teherane vykdomas platesniu mastu ne 
ir Jaltoje įvairios laisvos Rytų kaip bet kada anksčiau. Visa 
Europos tautos veidmainingai tai mes turime turėti galvoje, 
buvo perduotos Sovietų kori- kai mes stebimt taikos vajų, 
kui, neduodant joms progos ap vykdomą mūsų busimojo pa
svarstyti savo likimą. Dabar vergėjo ir jo kanadiškų agen- 
mes žinome, kad Lenkijos pa- tų ir apgautųjų (suvedžiotų), 
dalinimas tarp Hitlerio ir Sta- TV
lino 1939 metais buvo dalis tam AV'
tikros sutarties tarp dviejų Reikalavimas „besąlyginės 
valdovų. Mes žinome, kad kapituliacijos“, kurią iškepė
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MIRĖ KNUT HAMSUN
Garsus norvegu rašytojas 

Knut Hamsun (Pedersen) la- 
oai norėjo gyventi ir išgyveno 
93 metus (1859 — 1952). Ne 
turtingų tėvų sūnūs, daug var
go turėjo ir išbandė visokių už
siėmimų, ligi Čikagos tramva
jų konduktoriaus, Grenlandijos 
žvejo ir panašių amatų.

Bet greta to, dideliu užsispy 
rimu siekė literatūrinės karje
ros ir ją padare. Buvo litera
tūros viršūnėse — Nobelio lau 
reatas. Jo veikalai — „Badas“, 
„Panas“, „Viktorija“ ir kt. bu 
vo plačiai skaitomi, o dramos 
statomos visų kraštų scenose. 
Impresionistą Knut Hamsuną 
mėgo visas kultūringasis pa
saulis skaityti ir žiūrėti sceno
se.

Deja, mirė jis nužemintas ir 
moraliai suniekintas, nes nusi- 
ienkė naciškajam okupantui, 
Kvislingui, už ką teismas jį 
nubaudė 400 tūkstančių kronų 
vieton mirties bausmės, o jo 
žmona ir dabar sėdi kalėjime. 
Apie Knut Hamsuną tikrai ga 
Įima pasakyti: Sic transit glo
ria mundi. . .

MIRĖ DRAMATURGAS 
MOLNARAS

Sulaukęs 74 metų amžiaus 
New Yorke mirė dramaturgas 
Ferenc Molnar. Jis buvo gi

męs Vengrijos sostinėje Buda
pešte 1878 metų sausio 12 die 
ną. Iš Budapešto į New Yor- 
ką jis persikėlė kai ten prieš 12 
metų įsigalėjo vokiečių naciai.

F. Molnar studijavo teisę, po 
to buvo žurnalistas ir pagaliau 
rašytojas. Per savo gyvenimą 
jis parašė keliasdešimt scenos 
veikalų, kurie Amerikoje ir ki
tur turėjo pasisekimą. Žymiau 
siu jo veikalu laikomas „Lil- 
Lom“.

Iš literatūros susidarė sau ir 
kapitalą, kuris jam leido ištai
gingai gyventi New Yorko 
„Plaza“ viešbuty ir palikti naš 
lei su dukra apie 100 tūkstan
čių dolerių.

— Karaliaus Mindaugo Ins
tituto direktorius Raulinaitis 
pažymėjo, kad 1950 m. archit. 
V. Žemkalnis skaitęs paskaitą 
tema: „Lietuviškoji architek
tūra Vytauto viešpatavimo lai
kais“, iliustruodamas ją anų 
laikų statybos ir arihitektūros 
paminklų braižiniais ir nuotrau 
komis. Šis atsiliepė:

„Su apsivylimu pareiškiu, 
kad minėtą paskaitą aš buvau 
mūsų bendruomenei tik siūlęs 
paskaityti, bet, deja, neatsi
žvelgiant visų mano norų, man 
nebuvo duota progos ją skai
tyti“.

g „BRITANIJOS LIETUVIS“ |

X vienintelis visoj Europoj lietuvių savaitraštis. § 
X Nepartinis, siekiąs tikslo — bendro visiems lietuviams. § 
y Lietuviai, atvykę iš Anglijos, neturėtų pamiršti savo g 
g buvusio organo. y
g LEIDŽIA D. Britanijos Lietuvių Sąjunia, Londone, S 
| KAINA metams 5 dol.
S ADRESAS: „Br. Lietuvis“, Lithuanian House, 43, Hol 
® land Park, London, W. II, England. §

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,

1 klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau-
! kimus ir korespondencijas.
1 UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.
i ---------------------------------------------- :----------------------------------------------------------------------------——■—■■■■ - ....

; Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me
tų $ 5.00; Chicagoje $ 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny

i $ 11.00, jpusei metu $ 5.50.
Adresas: NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chica-

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

LITUANISTINIO INSTITUTO LĖŠOS
Lituanistikos Instituto gy

venimu rūpinasi įvairių rūšių 
jo nariai. Jų visų pastangomis 
veikia ir išlaikoma ši Vakarų 
pasaulyje ..esančių lietuvių 
aukščiausia mokslo įstaiga.

Vieni yra moksliniai nariai; 
kiti rūpinasi Lituanistikos Ins
tituto finansine sritimi — lėšų 
telkimu ir jų valdymu. Į pas
tarųjų rūšį, be Instituto prezi
dento, įeina instituto iždui nu 
sipelnę bei ypatingai vertingi 
asmenys.

Toliau į tą instituto narių 
grupę, kuri valdo iždą, įeina as 
menys ar organizacijos bei ki
tokie junginiai, paaukoję Litu
anistikos Instituto reikalams 
tam tikras sumas, būtent:

nariai fundatoriai, paaukoję 
ne mažiau kaip 1.000 dol.;

nariai globėjai, paaukoję ne 
mažiau kaip 500 dol.;

nuolatiniai nariai, paaukoję 
ne mažiau kaip 100 dol.;

nariai rėmėjai, paaukoję ne
mažiau kaip 25 dol. per metus;

metiniai nariai, paaukoję ne 
mažiau kaip 10 dol. per metus.

Paaukojusiems institutui di 
desnes sumas teikiamas Litu
anistikos Instituto garbės na
rio vardas.

Šie lituanistikos Instituto na

nai, be kitko, bus skelbiami 
spaudoje, o garbės narių ir di
desnėmis sumomis prisidėju
sių prie Lituanistikos Institu
to pavardės bus dar ypatingu 
būdu sužymimos bei įamžina
mos instituto leidiniuose bei do 
kumentuose.

Šiomis dienomis jau atidary 
tos dviejose lietuvių taupymo 
ir skolinimo kasose Chicagoje 
Lituanistikos Instituto einamo 
sios sąskaitos, į kurias norin- 
bendrąją lietuvių aukštojo 
tieji paremti šią reikšmingą 
mokslo įstaigą kviečiami įneš
ti aukas arba įnašus, pagal ku
riuos jie gali tapti jau minė
tais įvairiais instituto nariais. 
Įnešant į tas kasas pinigus 
(pačiam ar siunčiant perlaidą, 
čekiu ar money orderiu), rei- 
Kia pareikšti (rašyti), kad pi- 
iiigai yra įnešami į (deposit 
to) : 1) Institute of Lithuanian 
Studies Account No. 52330 ir 
adresuoti: Standard Federal 
Savings and Loan Association 
of Chicago, 4192 So. Archer 
Ave., Chicago, Illinois, arba 2) 
Institute of Lithuanian Stu
dies Account No. 4074 ir adre 
suoti: Universal Savings and 
Loan Association, 1800 So. 
Halsted St., Chicago, Illinois.

Pasaulio lietuvių karių mėnesinis žurnalas

KARYS
išeina didelio formato, gražiai iliustruotas, duoda daug 

įdomios medžiagos.

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

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

U. S. A.

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

į „KELEIVIS" ;
I AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti keikia, bet visi I 

mėgsta jį skaityti? .
| „KELEIVĮ“ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam ne H 
i pataikauja ir nesibijo teisybes skelbti. a
* Žmonių mulkintojus ir apgavikus jisai lupa be jokio * 
y pasigailėjimo.
t Be to, jame rasi visokių pa-tarimų, gražių eilių, įdo- f 
ųį mių paveikslų ir žinių iš viso pasaulio.
f Didelio formato, 8 puslapių, graži, lengva kalba. A
* Kaina Kanadoje $ 3,50 metams. Pusmečiui $ 1,75. q 
M Parašykit ir paprašykit vieno egzemplioriaus pasižiū- a
* rėti. Gausit nemokamai. *
i KELEIVIS J
| 636 BROADWAY, So. BOSTON 17, Mass., U. S. A. ♦ 

Reikia taip pat neužmiršti pa
žymėti pilną įnešėjo vardą ir 
pavardę bei adresą, kad insti
tutas galėtų įnašininkus įtrauk 
ti į atitinkamų instituto narių 
sąrašą. Geriausia, kad įnaši- 
ninkai apie įnašą su savo var
du ir pavarde bei adresu dar 
praneštų pačiam Lituanistikos 
Institutui, 281 Olmstead Rd.,

Riverside, Illinois (tel. River
side (7-2482), o institutas at
siųs pakvitavimą.

Visuomenė maloniai kviečia 
ma savo piniginiais bei medžią 
giniais įnašais ir aukomis rem
ti šią reikšmingą mūsų visų 
mokslo įstaigą.

Lituanistikos Institutas.

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........................ 2,50
Pragaro Pošvaistes. Romanas, V. Alantas........................ 3,50
Pietų vėjelis, Vytė Nemunėlis, ............................................ 1,00
Anglų kalbos vadovas I d. 1 sas......................................... 0,60

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

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

A AR JAU SKAITAI? *
* MODERNIŠKĄ ILIUSTRACINĮ PASAULIO U
A LIETUVIŲ MAGAZINĄ. V

£ METINĖ PRENUMERATA $ 3,—.
| VISUOSE KRAŠTUOSE. LEIDYKLOS ADRESAS J
£ 9204 S. BROADWAY LOS ANGELES 3,
' CALIFORNIA, U. S. A. į

Casablankoje tokį laipsnį, kad retas vokietis metais sutartų sąlygų. Vietoj 
j ", to, kad negarbingai Jaltoje pa

Tolimuosiuose Rytuose tas pirkinėti Rusiją Kinijos turtais 
prievartos, yra karo svarbiau- šūkis taip pat turėjo blogos įta- tikslu nutraukti taikos sutartį 

Freda Utley savo naujo- su Japonija ir stoti karan Toli 
muosiuose Rytuose už gerą lai
mikį (kaip vėliau paaiškėjo, už 
visą Kiniją ir pusę Korėjos), jis

Roosevelt as
1943 metų sausio mėnesį ir ku pasiliko lojalus’’, 
riai Churchill’is pritarė vien iš

sioji politinė klaida. Galimas 
daiktas, kad tuo neišmintin
gu veiksmu buvo siekiama pa
reikšti gerus norus Stalino atž 
nlgiu, ir užtikrinti jį, kad Va- 
Karų Sąjungininkai nedarys se 
paratinės taikos. Yra labai 
įeikšminga, vienok, kad pats pasiūlymą, pagal kurį buvo su- 
Stalinas tokio kvailo pareiški- tinkama priimti besąlyginę ka 
mo nepadarė, bet priešingai, jis pituliaciją su viena išimtimi — 
darė aiškų skirtumą tarp Hit
lerio ir Nacių iš vienos ir Vo
kietijos liaudies (ir net Vokie
čių armijos) iš antros pusės. 
Stalinas numatė, kad Vakarų 
kvaila politika padarys politinę 
tuštumą, kurią Sovietų jėgos 
galės užimti be jokio pasiprie
šinimo, ir jis, pasiskelbdamas 
save tikrosios vokiečių liaudies 
draugu, o tik kitaip traktuoda
mas naciškus tyronus, paleng
vino galutinį įsitvirtinmą.

Galimas daiktas, kad besąly pašalinės įtakos ir dėl noro vi 
ginės kapituliacijos formulė pa sa kreipti pagal Stalino pagei- 
ilgino karą mažiausia viene- davimus. Jeigu ši kapituliaci- 
riais metais ir kaštavo daugy- ja būtų buvusi priimta, būtų iš 
bę auksą. Hitlerio generolų gelbėta daugybė amerikiečių 
1944 metų sukilimas galėjo gyvybių Iwo Jiiuo'je ir Okina 
jvykti vieneriais metais anks- wo'je. Jaltos šalninkų pasitei 
čiau ir galėjo turėti begalinį pa sinimas, kad Japonijos nuga- 
sisekimą, jei nebūtų buvę tokio Įėjimas „pagal apskaičiavimus 
tikslo. Nuo 1943 metų, kai ka turėjo trukti dvejus su puse me 
ro banga pradėjo tvindyti Vo
kietiją, Goebbels'as galėjo mes 
ti šūkį „Laimėjimas ar Bolše
vizmas“, nes Roosevelt'as ne
davė Reichui kitos išeities. Šve 
dų žurnalistas Arvid Fred- 
borg, kuris didesnę karo meto 
dalį praleido Berlyne, tvirtina: 
„Pirmojoje 1943 metų pusėje
moralinis pakrikimas pasiekė tų buvę duota bent pusė 1951

reikšmingos. Civilių gyvento
jų sričių bombardavimas, ku
riuo buvo siekiama, griaunant 
miestus ir žudant civilius gy
ventojus, palaužti priešo pasi
priešinimo galią, praktikoje pa 
sirodė visai bevertis. Strate
ginis bombardavimas, sukon-

gali įvykti per keturias — aš-nuomonė yra labai šališka vien 
tuonias savaites“.

Specialistai nesutinka, kas 
kaltas dėl koncentruoto gyl 
ventojų bombardavimo, kuris 
neturėjo įtakos ir yra žiaurus. 
Amerikietis, majoras George 
Fielding Elliot, pareiškė, kad 
„Vokietija pasuko link savo 
teroristinio karo filosofijos, pa 
gal kurią plataus mąsto negai-

kos.
joje knygoje, „The China Sto
ry“, pareiškia: „Pagal tvirtini
mą Generolo Bonner Fellers 
Rooseveltas, išvykdamas į Jai galėjo visiškai neprileisti Ru- centruotas į benzino, anglies ir 
tą, gavo iš generolo Mac-Art- sijos prie teritorijos, kurią Ja- susisiekimo priemonių resur- 
hur neoficialų Japonijos taikos ponija buvo okupavus. Jis ga- sus> buvo nepaprastai pasekmin 

gas ir sprendžiamas karo užbai testingąs priešo tautos naikini 
gimui. Statistika rodo, kad 
1944 metais Vokietijos pramo
nės produkcija ėjo pilnu tem
pu, kai tuo tarpu bombardavi
mų pasėkoje 3.600.000 namų 
buvo sugriauta, 7.500.000 as
menų buvo likę be pastogės, 
300.000 žmonių žuvo ir 780. 
000 asmennų buvo sužeista.
Hamburge, kur nuo vieno puo naikinamojo ir teroristinio ka
limo žuvo 100.000 žmonių, io, kuriam neprilygsta Selju- 
nuesto pramonė beveik nepa- kų invazija. . . baisių žudynių, 
liesta, miesto pakraščiuose, pa Kuriomis pasipiktintų Atila“, ir 
oiekė pilną gamybos laipsnį jis kaltina Churchill’į, kuris, 
laike šešių savaičių. Iš antros pagal tvirtinimą J. M. Spaight, 
pusės, koncenti uotas puoli
mas, įvykdytas pabaigoje 1944 
m. ant pagrindinių pramonės 
įmonių, buvo galo pradžia. Pa 
gal „Bombardavimo Apžval
gą“ buvo sunaikinta 85 proc. 
Vokietijos cheminės pramonės, 
90 proc. gumos, nitrogeno ir 
gazolino, 92 proc. benzino ir 
97 proc. aviacijos. Rezultate, 
pavyzdžiui, ties Baranov’o — 
Vislos prietilčiu buvo paimta 
1200 vokiečių tankų vien dėl 
stokos gazolino. Pramonės mi (vilių gyventojų bombąrdavi- 
nistens Albert Speer 1945 me- mo per ketverius metus, dali- 
tų pavasarį, Idai sąjungin|in- nai atsikeršydami už Londono 
kames nepersikėlus per Reiną, nelaimes, o tuo tarpu amerikie 
pranešė Hitleriui, kad Vokie- čius giria už planingą ir sėk- 
tijos ekonomija eina prie neiš- minga stretįginį bon^’ayla-

Įėjo nukreipti į Europą tokią 
amerikiečių jėgą, kuri būtų su
silpninus Sovietų dominavimą 
Rytų Europoje. Ir galų gale 
imperatorius vis vien turėjo bū 
ti pripažintas. Vienok Roose- 
veltas to nenorėjo, ir jo įpėdi
nis, Mr. Truman'as, leido ato-

kad imperatorius nebūtų pa
salintas. Generolas MacArthur 
rekomendavo pradėti derybas. 
Bet Rooseveltas nekreipė dė
mesio į tą patarimą. Tatai pa
tvirtina admirolas Ellis M. Za mines žudynes Hiroshimos ir 
charias (atsargoj) savo knygo 
je „Behind Closed Doors“ 
(New York, G P. Putnam's 
Sons, 1950 m.) pusi. 63.

Ir vėl labai sunku suprasti, 
kodėl Japonijos kapituliacija 
buvo atmesta, nebent tik dėl

Nagasaki civilių gyventojų, ku 
nu šalis prieš kelis mėnesius 
buvo mėginusi garbingomis są 
lygomis kapituliuoti.

Nestebėtina, kad Generolas 
Fuller savo strateginėje šio ka
ro istorijoje besąlyginės kapi
tuliacijos atžvilgiu pareiškia: 
„Šie du žodžiai, kaip dvokiąs 
albatrosas, 
ir Anglijos

mas, įskaitant ir civilius gyven 
tojus, yra tikriausia priemonė 
palaužti priešo pasipriešinimo 
valią. Anglai griežtai laikėsi 
apgalvoto koncentruoto puoli
mo svarbių priešo karinių 
punktų“. Anglas, generolas - 
- majoras Fuller, priešingai, 
Kaltina savo kraštą dėl vedimo

kabo ant Amerikos 
kaklo“.

pavadintas Jungti

tų ir kaštuoti apie 500.000 ame 
rikiečių gyvybių”, yra gryna 
nesąmonė. Roosevelt'as vie
na turėjo padaryti, — tai nusi
leisti imperatoriaus palikimo 
klausimu, kas ir buvo padary
ta vėliau. Ramiojo Vandeny
no karo laukas būtų išnykęs 
1945 m. sausio mėnesį, jei bū-

Vyriausiojo J. K. Oro Minis
terijos sekretoriaus pavaduoto 
jo, 1940 metų gegužės 11 die
ną pradėjo civilių gyventojų 
bombardavimą (Freiburg). Vė 
hau sekė kiti miestai, ir vokie
čiai nudavė nekreipiu į tai rim 
to dėmesio beveik tris mėne
sius. Kitas kritikas, Francis V. 
Drake, rašydamas „Reader's 
Digest'e 1951 metų liepos mė 
nėšio laidoje, kaltina anglus 
dėl žiauraus ir bereikalingo ei

V eikalas
nių Valstybių Strateginio 
Bombardavimo Apžvalga (The 
United States Strategic Bom
bing Survey) ir parašytas ka
rui pasibaigus bešališkų specia 
lįstų, paskirtų Jungtinių Vals 
tybių vyriausybes, turi didelės 
svarbos išaiškinimui stambiau
sios praėjusio karo militarinės 
klaidos — oro pajėgų panaudo 
jimo piktam.

Tos apžvalgos išvados yra vengiamos katastrofos?, kuri vimą, kuris užbaigė karą. Jo

todėlę, kad jis nemini trijų lab- 
jausiai žiaurių civilių gyvento
jų bombardavimų, įvykdytų 
amerikiečių, būtent: sunaikini
mas ramaus Dresdeno miesto 
ir atominis sugriovimas Hiro
simos ir Nagasaki.

Būdami mūsų pačių karo 
propagandos sąlygose, mes daž 
nai nepastebime, kad Vakarų 
Sąjungininkai, kurie civilius gy 
ventojus bombardavo platesniu 
mastu nekaip vokiečiai ir žy
miai daugiau nekaip rusai, 
daugelyje pasaulio kraštų įgijo 
reputaciją „siaubo“, kuris yra 
labai pavojingas tuo atveju, 
kai tvirtiname esą mes esame 
labjau taikingi negu komunis
tai. šiuo metu, apspręsdami 
pasaulio nuomonės padėtį, mes 
turime atsiminti, kad tos žudy 
nės, kuriose dalyvavo vokie
čiai ir kurios, kai dabar paaiš
kėjo, įvyko dėl karinės klai
dos, buvo priežastimi sudary
mui piktos reputacijos. Mū
sų priešų propaganda remiasi 
tuo žiaurumu, ir pakartotinai 
išnaudoja savų karinių princi
pų gudresnę analyzę. Tuo ne
norima pasakyti, kad Stalinas 
nebūtų linkęs panaudoti atomi 
nes bombas ant didelių Naujo
jo Pasaulio miestų. Turėdamas 
tik kelias ir visai nesirūpinda
mas likimu jo žinioje esamų 
800 milionų vergų, jis labjau 
linkęs sukencentruoti jas ant 
tų benzino ir susisiekimo stra
teginių centrų, kurie paraližuo 
tų mūsų pasipriešinimą, nesu
naikinant pagrindinių turtų 
šaltinių ir fabrikų, reikalingų 
jo pasaulinei imperijai.

Bus daugiau.
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Sault Ste Marie, Ont.
APIE MŪSŲ MIESTO ĮMONES.

kartą ar dviem kartais per sa
vaitę, kaip kad E. K. šaiposi iš 
„Krumplento. . .“

Šias eilutes rašančiam, išbu
vusiam „Krumplente” apie 
pustrečių metų ir visai eilei tau 
liečiu ir kitų tautybių „dypu
kų“, išdirbusiam čia daugiau 
dviejų metų ar vienų metų iš
viso neteko būti, kad ir laiki
nai, atleistam“. Taigi, kur tie, 
E. K. „lay off dukart per sa
vaitę?” Tiesa, pats E. K. pa
dirbęs „Krumplente“ apie sa- 
. aitę buvo atleistas, bet dėlto 
nereiktų ant darbovietės pyk
ti, nes tuo laiku buvo didesnis 
ludenmis atleidimas ir kai ku
riems dar priimant darban bu
vo pasakyta, kad priimami tik 
labai trumpam laikui. Nema
čiau, kad anot E. K. „Krump
lente“ būtų kas nors jodinėjęs, 
kada jis ten dirbo ir iš viso to 
nėra. Nėra „Krumplente“ sun 
kus darbas, tą ypatingai pa
tvirtina atvykę iš Anglijos, iš 
miškų ar ūkio darbų ar dirbę 
prie hydro jėgainių statybos. 
Gal būt, kiek sunkiau būna va
sarą prie metalo lydymo pečių 
„furnac'ų“, bet užtai čia ge
riau apmoka ir tikrai neišlai
ką karščio gauna darbą kituo
se skyriuose.

Kad vietiniai 
anglai greičiau 
toriaus“, tepėjo
vesnį darbą, tai gal ir tiesa, bet 
juk už tuos darbus 
tas pats paprasto 
atlyginimas, o reiškimas 
sitenkimmo ar tai nėra

Kovo 27 d. „Nepr. Lietu
voje“ buvo patalpinta kores
pondencija iš Sault Ste. Marie, 
Ont. pavadinta „Kai kurios 
mūsų naujienos“. Autorius p. 
E. K. P. E. K. nepatinka mū
sų miesto chromo fabrikas 
„krumplentas“ ir nuolatinis 
„Nepr. Lietuvos“ S. S. Marie, 
Ont., korespondentas, kad dėl 
smulkmenų ir neobjektyviai ka 
binasi. Jeigu E. K. butų gerai 
skaitęs visas mano korespon
dencijas, tai tikrai būtų atra
dęs, kad apie chromo fabriką 
rašoma ne vien tik iš gerosios 
pusės. Be to, kiekvienoje dar
bovietėje darbo sąlygos ir vi
sa kita gali laikui bėgant pasi- 
Keisti.

Jeigu E. K. nori sužinoti, ko 
dol „Krumplentas“ yra viena iš 
geriausių mūsų miesto darbo
viečių, tai pasistengsiu dar 
Kartą apie šią darbovietę tei
singai parašyti.

Pirmučiausia, ši darbovietė 
buvo vienintelė „dypukų prie
glauda“ ir vieta kur galima bu
vo gerai atlyginamą darbą gau
ti, kada didžiausioji mūsų mies 
to darbovietė - plieno fabrikas 
„Steelplant“ apie porą metų 
dypukų darban visiškai nepri
iminėjo. Kodėl taip buvo, tai 
ir šiandien pasiliko neaišku. 
Kalbama, kad plieno fabriko 
darbo unija tam buvo priešin
ga, bet kažin, ar taip buvo.

Palyginkime, kad ir dabad 
E. K. darbovietę — popierio 
fabriką „Abitibi“. Nors ši dar 
bovietė yra apie tris kart di- vesmo darbo jieškojimas 
desnė už „Krumplent’ą“, bet 
chromo fabrike atrasime žy
miai daugiau „dypukų“. O tai 
yra todėl, kad ši darbovietė yra 
palanki mums.

Atrasime čia ir senesnio am
žiaus Įvairių tautybių „dypu
kų“, kuriems ir dabar darbo ne 
duotų nei E. K. darbovietė — 
popieriaus fabrikas, nei plieno 
fabrikas. Apie „iay off“ dukart 
per savaitę ir apie „formanėlių 
jodniėjimą“ chromo fabrike tai 
irgi yra E. K. išsigalvojimas, 
šiame fabrike, „Kaip danguje, 
taip ir ant žemės“. Visur taip 
yra. Jaunas, neseniai prade- 
,ęs dirbti darbininkas prieš žie
mą ar sumažėjus darbui, visuo
met pirmutinis atleidžiamas ar 
yra darbovietėje darbo unija 
ar nėra. Jeigu darbo nebūna 
ir darbovietė neturi užsakymų, 
ar gali tada nuo atleidimų iš
gelbėti darbo unija? Ar nebu
vo E. K. atleistas pradėjęs dirb 
ti popieriaus fabrike pirmą ru
denį? Taip, buvo atleistas, tik
tai nežinau, ar popieriaus fab
rike tuomet atleidinėjo vieną

kanadiečiai ar 
gauna „opera- 
ar kitokį leng

mokamas 
darbininko 

nepa- 
leng- 
ir ne

noras dirbti?
Šias eilutes rašančiam 

tikomunistmės propogandos 
„Krumplente tenka dėl virš pa
minėtų dalykų su vyresniai
siais net aštresnėje formoje pa 
sikalbėti. Galbūt, šito ir ne
reiktų. Dauguma „dypukų“ 
to vengia, bet už tai jokio „Iay 
off“ nebuvo ir nesibijoma.

Kad „Krumplente“ šią žie
mą, anot E. K., „išsijojo“ net 
keletą metų išdirbusius, tai yra 
dar vienas išsigalvojimas. Dau 
gumoje, šiame fabrike vykdo
mi atleidimai yra vis dėlto su
lig vyresniškumo — ištarnau
to laiko arba turi rimtą prie
žastį, o jei ir būna maži — ke
leto savaičių nukrypimai, tai 
duok Dieve, tegul tik taip lai-

be an

LIETUVIS BATSIUVYS.

Pataisymai ir užsakymai.
4666 Park Ave, Montreal. 

Telefonas: DO 0357.

LIETUVIŠKA

BALDU KRAU1 UVE
IR DIRBTUVĖ

PARDUODAME GATAVUS, PRIIMAME 
UŽSAKYMUS IR PATAISYMUS.

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

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. 
T elefona S HE 5853.

Kreiptis po 

šeštadieniais

6 vai. vakaro, 

— visą dieną.

ma ir „Krumplente“. Be to, 
dauguma „Krumplente“ dirban 
cių dydukų, išdirbę čia po du 
ar daugiau metus būtų tik uni
jai mokėję nario mokestį, o per 
tą laiką nebūtų turėję jokio rei 
kalo kreiptis unijon. . . Ką ga
li padaryti mažos darbovietės 
darbo unija prieis galimus darb 
davio ar vadovybės sauvaliavi- 
hus, aiškioi parodė atsitikimas 
mūsų miesto „Vindsor'o“ vieš 
būtyje. Viena tautietė išdirbu
si per dvejus metus į/oje dar- 
oovietėje buvo atleista be jo
kios priežasties. Viešbučio d^- 
bo unija nieko nesugebėjo ir 
išviso atsisakė šiai tautietei pa 
gelbėti. „Šandien tu atleista, 
o rytoj, galbūt, mano eilė. .
— atsakė darbo uniįja atstovė, 
Kada mūsų tautietė į ją kreipė
si. Minėta tautietė po kurio 
laiko, vis dėlto, buvo priimta 
atgal į darbą, bet tai ne unijos 
nuopelnas.

Jeigu „Krumplente“ darbi
ninkai būtų tikrai darbo unijos 
norėję, tai būtų ją ir įsteigę. 
1950 metų rudenį buvo šau
kiamas unijos steigiamasis su
sirinkimas, į kurį iš tuo laiku 
buvusių „Krumplente“ 412 
darbininkų atvyko tik apie 30 
ir tai dauguma „dypukai“.

Prie viso anksčiau pasakyto 
pridėjus ir pabiežus, kad pap
rasčiausias darbininkas paima 
per mėnesį į rankas 250—280 
dol. ir darbas nėra perdaug 
sunkus, kokią galima padaryti 
išvadą? Dar darbovietės ge- 
inmo įrodymas, kad papras
čiausias darbininko savaitinis 
atlyginimas yra didesnis negu 
didžiuliame plieno fabrike ar 
popieriaus fabrike, nes čia dir- 
oama 48 vai. savaitėje. Ta pati

kosi to visose Kanados darbo
vietėse, kur darbo unijų nėra, 
tai būtų gerai. Buvo čia atleis
tas vienas lenkas, kuris buvo iš 
dirbęs apie dvejus metus. Iš tų 
2-jų metų lenkas daugaiu kaip 
pusę metų išgulėjo ligoninėje. 
Be to, šis asmuo niekeno ne- 
jsakytas užlipo ant stogo snie
go valyti ir pakliuvo į aukštos 
įtampos elektros laidus. Vie
nas kanadietis „formanas“ šį 
lenką begelbėdamas buvo už
muštas — elektros sudegintas, 
o kitas kanadietis sužeistas. 
Gal būt šitą „loimano“ veiks
mą“ E. K. skaito „fprmanėlių 
jodinėjimu“? Daug kas iš mū
sų sutiks, kad lenkas už šį 
žioplumą turėjo būti iš karto 
iš darbo atleistas. Tačiau ne 
tik neatleido, bet lenkui gulint 
ligoninėje „formanai“ ir fabri
ko darbo įstaigos vedėjas lankė 
jį, nešė dovanų ir mokėta du 
trečdaliai algos. . . Ar tai, E. 
K., yra „jodinėjimas!?“ Aš ne 
sistebiu, kad šis lenkas, tarp 
kitko man labai gerai pažįsta
mas, buvo atleistas, nes tikrai 
„formanai“ turėjo su juo bė
dos dėl visiško jo anglų kalbos 
nemokėjimo, po penkerių iš
gyventų metų Kanadoje. Teko 
dabar girdėti, kad lenkas tuo
jau bus pašauktas darban į 
„krupmlentą“, nes kitos darbo 
vietės jo nepriima.

Mums visiems žinoma, kad 
darbo unijos kapitalistiniuose 
kraštuose yra naudingas da
lykas, jei jos nėra komunistų 
kontroliuojamos arba „nesėdi 
kapitalistų kišeniuose“, kas 
mažose darbovietėse vis dėlto 
pasitaiko. Pasitaiko net, kad 
darbo unijos ir jų vadovybės 
yra prieš „dypuKtts“ — nau
juosius kanadiečius nusistatę, darbovietė gali būti vienam la 
ką it pats E. K. savo korespon 
dcncijoje patvirtina. Mūsų fab 
nkas, gal būt, ir bus išimtis, 
kur ta darbo unija nelabai rei
kalinga, nes kiekvieną kartą, 
kada pakeliamas atlyginimas 
didžiuliame kaimyniniam piie 
no fabrike, tuojau pat pakclia-

LONDON, Ont.
GEDULAS.

Visų mylimam Londono apy 
’nikės tauriajam lietuviui Al
fonsui Kulvinskui mirus, Apy
linkės valdyba paseklbė 10-ties 
dienų gedulą. Tautiečių papra 
syta gedulo metu pasilinksmi
nimų nedaryti. Gedulas bai
giasi š. m. balandžio mėn. 17 
dieną.

NAŠUS ŠELPIMO AKCIJOS 
DARBAS.

Neseniai įsikūrusi šelpimo 
sekcija (prie Apylinkės V-bos) 
labai gražiai ir sumaniai dirba. 
Prieš Velykų šventes buvo pa
daryta tautiečių tarpe rinklia
va ir gauti tokie gražūs vai
siai: 1) Vokietijoje vargstan
tiems tautiečiams šelpti 171,50 
dol.; 2) Vasario šešioliktos 
Gimnazijai Diepholze 67,10 
dol.

Pinigai išsiųsti tėvui Berna- 
toniui ir Diepholzo Gimnazi-

RINKIMINĖ BŪSTINĖ.

Londono ALOK-as prane
šė, kad balsavimas-rinikmai K. 
L. B-nes Tarybos narių — š. 
m. gegužės mėn. 24 dieną įvyks 
Londone, De-La Salle mokyk
los patalpose, Richmond g-vė 
520 nr. (šalia St. Peter Kated
ros).

Taip pat teko patirti, kad rin 
aimų sąrašai jau užbaigti. Vi
sų Londono lietuvių prašoma 
pasitikrinti, ar yra į sąrašus 
įtraukti. Neįsirašydinę, taip 
pat prašomi įsirašydinti. Bend
rai visais balsavimo reikalais 
iki gegužės mėn. 24 d. prašo
ma kreiptis šiuo adresu: 460 
Dufferin Ave, London, Ont.

bai gera, kitam bloga.
Baigiant, norėčiau priminti, 

kad darbovietės pakeitimą ne
galima lyginti „žiurkių bėgi
mu išskęstančio laivo“,kaip kad 
E. K. nori pašiepti. 1950 m. pa 
vasari Į „Krurnplentą“ iš di
džiausios mūsų miesto lentpjū

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

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

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

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

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

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

V Gerard Cool 4337 Verdun 
\Ave., Verdun. YO 3323.

■-  SĮįtV j '-Bį

vės „Roddis Lumber“ perėjo 
dirbti apie 20 ar 30 „dypukų”, 
daugiausia estų. Ar dėl to ši 
lentpjūvė „nuskendo“? Aš įsi- jai ii" reikia manyti, kad adre- 
vaizduoju, koks bus E. K. nu satai juos gavo dar prieš Ve- 
stebimas, kada pamatys šias ei lykas.
lutes rašantį jau dirbantį plieno 
iabrike. . . Atsieit, pametusį ge 
rają darbovietę. . . Tas gali 
įvykti dar šį pavasarį. Pirmu
čiausia, dirabnčius „Krumplen 
te“ neramina gandai, kad šis 
iabrikas bus perkeltas į Thes- 
selon'ą, Ont. o, antra, nesupai
sysi kiekvieno žmogaus asme
niškų reikalų. Bus tokių, ku- 
uems, kaip ir šias eilutes rašan 
čiam, reikalinga daugiau lais
vo laiko, nori turėti 2 laisvas sveikinimu, gausiai iliustruotas 
dienas savaitėje ir tt. J. Sk. ir gražiai atrodąs.

Netolimoj ateity šelpimo sek 
cija rengia kelias pramogas, 
gautas pelnas taip pat skirsi
mas minėtam tikslui.

L. E-tas.
velykinė, balan- 
gražiai išleista.

EGLUTĖ 
dzio mėnesio, 
Verta vaiku dėmesio.

SKAUTŲ AIDAS 3 nr., ko
vo mėnesio. Su senųjų skautų 
vadų atsisveikinimu iy naujų— 
S. Kairio ir V. Šarūno — pa-

-3U -- ■■ -- A”""'" ' JU JU"«'-------'K—1

AMERIKOJE „NEPRIKLAU SOMĄ LIETUVĄ” 
GALIMA GAUTI:

J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y.
J. Karvelis, 4 4 34 S. Fairfield Ave., Chicago 32, Ill.
L. Vismantas, „Neringa“, 1606, 25th St., Detroit 16, 

_Mich._
VI. Pauža, 9124 Quincy, Detroit 4, Mich.
Knygynas „Nemunas“, 3143, So Halsted
Mr. J. Kelėčius-SIGNS, 3352, So. Halsted
Mr. S. Tverijonas, 3301, So. Halstad St.,
Chicago,
Mr. D. Krause, 3500, So. Halsted St., 
Chicago.

St., Chicago,
St., Chicago, 
News Stand,

News Stand,

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

Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:
3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: P«L 6580

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant
Lietuviška* Restoranas.

SAV. M. ŠUKYS.
633 Church Ave (pne Verdun Avė') arti naujosios lie

tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141
Atdara kasdien ir sekmadie niais po pamaldų.

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

TR. 7849. S

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

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS
Import - Export

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

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George St.,

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

2 BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE
g 273 — 1 Ave., Ville Lasalle.

Tel. TR 8351.
2 Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.
?***4§SS«4***S4**ŽŽS444*S**4:**SSSS»******S******:

į DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

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

B

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 DODON A1TĖ (B. M. Dodon).

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

J Gražiausias mūsų Tėvynės prisiminimas, tai
‘ V. AUGUSTINO Lietuvos vaizdų knyga.
; ' TĖVYNĖ LIETUVA
J (Our Country Lithuania)
' Kaina $ 5,—, o odiniame įrišime $ 12,— 

Užsakymus su pinigais siųsti tiesiog j leidyklą: 
Povilas Ališauskas, 107-17 118 Str. Richmond Hill 19,

; N. Y., U. S. A.  •
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MŪSŲ ORTAS'
TRUMPAI STABTELĖTI.

Į kai kurias aipuko pastabas 
dėl trynimosi sporto komitetų 
tarpe, paskutiniame „Naujie
nų“ 61 nr. naujakurio „Sporto 
Pasaulio“ skyriuje R. Valaitis 
jaunuolišku fižsidegimu išdro
žė gana smarkų pamokslą. 
Nors pradžioje apsiėmęs negin 
ti išleidusio dvasią vyr. FASK 
-o, ilgokai įrodinėja jo tinka
mus rinkimus, subrendimą ir 
Kitokius tikrus ir tariamus nuo 
pelnus tremties sportui. „NL“ 
skiltyse apie tai net nebuvo už 
siminta. Galėtumėm tik pa
tvirtinti, kad prie tam tiktų są 
lygų jis susiklijavo, savo laiku 
šį tą' nuveikė ir all right. O 
buvusiai fantazijai tuoj po iš
siskirstymo sudaryti stiprią 
„centralizuotą“ pasaulio spor
tininkų vadovybę pats gyveni
mas davė atsakymą: ji nereikš 
mingai ir tyliai išblėso. Pla
čiau } tai leistis neapsimoka, 
nes po Toronto žaidynių veik
liųjų klubų sukurto koordinaci 
nio komiteto, kuris vėliau dėl 
„kai kurios aplinkos“ spaudi
mo pakliuvo į nevykusius 
prieštaravimus (žiūr. „NL" 10 
nr. A. Jonučio „Komitetas ar 
nesusipratimas“) ir išsiaiškini 
ino reikalu sušauato sporto vei 
kėjų suvažiavimo Čikagoj, ba
landžio mėn. pradžioje susidarė 
jau vienas ir pastovus organas. 
Taigi, šiaip taip užbaigus dėl 
„vadovybių“ bepradedančių už 
virti košę, tenka tik palinkėti 
sėkmės naujam kūnui efekty
viai paveikti.

Į kitus užminimus neaktualu 
atsakyti, nes suvažiavimas jau 
praėjo ir nebus daugiau progos 
žinoti, su kuo turima reikalas. 
Už pavėluotus nurodymus ir iš 
anksto reiškiamas dėkingumas 
gali atpulti. Be to, p. Valaitis 
ctaug rašęs, pats beveik į pabai 
gą stabtelėja ir suabejoja, ką 
tas alpukas turėjo galvoj tą ar 
tą sakydamas. Tuo atveju tai 
tegu lieka, kaip medžiaga nuo
savos galvos palaužymui, kam 
labai padeda įvairių pasirodžiu 
siu nuomonių sąžiningas paly
ginimas.

Pabaigoje palinkėtina, nesi

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

Bendrovė siunčia maisto siun tinius 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

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

sm AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREALIS 2836

rūpinti „NL“ laikraščiu, bet iš 
mokti daryti skiitunui tarp lei 
dinio ir jame uendradarbiau- 
jančių žmonių. Antra, norint 
šiek tiek atitikti antraštės „pa- 
keliui į sportinį bendradarbia
vimą“ prasmę, reiktų apsieiti 
be įromškų šypsenų į visas pu 
sės, panagrinejant kai kurių 
sporto veikėjų net treniravimo 
sugebėjimus etc. Atrodo, bent 
sporto srityje nėra jokio pag
rindo tokioms „geros valios“ 
varžyboms, nes jos daugiau ar 
mažiau atsiduoda asmenišku
mu ir savaime nesą netinkamas 
palūkanas. — alpuk —

MEISTERIAI IŠVIRSTA
i Šių metų Ontario provinci
jos stalo teniso pirmenybės, ku 
rios įvyko Toronte balandžio 
mėn. 4—5 dd„ atnešė visą eilę 
staigmenų.

Moterų vienete ilgalaikė ti
tulo laikytoja kanadietė A. 
Parkins be didesnio pasiprieši
nimo kapituliavo prieš geros 
formos latvę Z. Kapostina 11: 
21, 4:21 ir 5:21. Vyrų dveje
te rusų meisterių pora V. Bi- 
sosio ir M. Trofymovyč iškrito 
jau pusiaufinalyje prieš sve
čius Windsoro žaidėjus.

Vyrų vienete vytietis Pr. 
Gvildys, pusiaufinalyje pen
kiais setais nugalėdamas stip
rų anglų imigrantą W. Wic- 
kens, baigmėj priešininku ga
vo naują ateivį ir pajėgų teni
so žaidėją vengrą Steve Kraus. 
Po apylygės piadžios abiems 
varžovams pasidalinus po vie 
ną setą, mūsiškis atsileido ir 
titulą rezultatu 21:15, 19:21, 
21:14 ir 21:11 pralaimėjo pir
mu kartu kanadiečių pirmeny
bėse dalyvaujančiam vengrui. 
Paguodai „Vyties“ klubo ats
tovas turi dar išlaikęs Toronto 
miesto ir distrikto meisterys- 
ię.

Reikia iškelti, kad šiose pro
vincijos varžybose dalyvavo 
daug naujųjų kanadiečių, ypa
tingai latvių, ir jų daliai teko 
nemaža laimėjimų.

— Toronto miesto stalo te
nisininkai prieš pat Velykas tu 
rėjo išvyką į Niagarą Falls, kur

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

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

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

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

Allard Tr.1135 

įvyko didesnis tarptautinis tur 
nyrąs, dalyvaujant kandaiečių 
ir amerikiečių sportininkams.

Vyrų vienete vytietis Pr. 
Gvildys išsikovojo į baigmę, pu 
siaufinale nugalėdamas M. My
ers (Buffalo) 21.2, 21:16, 10: 
21, 23:21. Kitas lietuvių ats
tovas P. Nasvytis (Clevelan- 
das) buvo išeliininuotas jau 3- 
me rate.

Finale susitiko abu torontie 
čiai ir mūsiškis po pirmųjų 2 
setų grobio buvo priverstas 
įtemptoj kovoj nusileisti Onta 
rio meisteriui vengrui Steve 
Kraus 21:15, 21:17, 16:21, 14: 
21, 18:21 rezultatu.

— alpuk —

BAIGIAMIEJI HOCKEY 
ŽAIDIMAI.

Paskutinio žiemos sezono 
ledo rutulio žaidimai pasaulyj 
stipriausioj National Hockey 
League yra užbaigti ir po 70 
ratų negausūs šeši dalyviai iš 
sirikiavo šia eile: Detroitas, 
Montrealis, Toronto, Bostonas, 
New-Yorkas ir Chicaga.

Balandžio m. pradžioje vyks 
tančiame play-off, kurio nuga
lėtojas be svarbiausios Stanley 
taurės gauna įvairias pinigines 
premijas ir kitus riebius algų 
papildymus, Detroitas 4 tie
siais susitikimais lengvai išeli- 
minavo pereitų metų pasaulio 
meisterį Toronto Maple Leaf 
komandą. Kitoj poroj Montre 
alis po lygių kovų sunkiai iš
sikrapštė į priekį, persvėręs 
Bostoną 4 .3 santykiu.

Abiejų laimėtojų susitikimas 
spręs profesionalų pasaulio 
meisterio titulą siems metams, 
nes gausūs mėgėjų klubai Ka
nadoj ar JAV savo žaidimo pa 
jegumu negali jiems prisilygin 
ii.

Stanley cupo užbaigtuvėms 
bus duota platesnė hockey ap
žvalga, nes ši sporto šaka 
siaur. Amerikos kontinente yra 
pasiekusi aukšto lygio ir niekur 
nerandanti lygiavertės konku- 
lencijos. — alpuk. —

KANADOS KREPŠINIS.
Šių metų Kanados dominijos 

krepšinio titulą nelauktai iš
plėšė mažo miestelio Tillson- 
burgo (tabako farmerių buvei
nė) komanda, nugalėjusi Win- 
nipegą serijos rezultatu 3:1. 

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

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).
! VilleLasalle.
j A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO, 
bet

Alberto N orkeliūnof
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

u z $0,0l $1.000.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.
Į

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

Pati Komanda buvo suorgani
zuota vieno vietinio krepšinio 
entuziasto ir jai sėkmingai žen 
giant į priekį, visas miestelis 
pradėjo rikiuotis palaikyti.

Po lemiamo žaidimo Tillson 
burgąs apsiveitė aukštyn ko
jomis. nežiūrint gedulingo 
Didž. Penktadienio, miestelis 
tšsipuošė ir suūžė, kaip per N. 
Metų sutikimą. Sportininkai 
tapo užsodinti ant abiejų ug
niagesių mašinų ir lydint viso
kio kalibro valdžios atstovams 
ir kitiems rėmėjams sirenų ka 
valkadoj pasileido išilgai ir 
skersai per miestelį.

Pagal vietinį laikraštį, ku
ris pagrindinį vedamąjį užbai
gė „Vive le sport“ šūkiu, Til- 
įsonburgas per vieną savaitę ta 
po sportiškai sąmoningiausiu 
miesteliu pasaulyj, kur visi 
gyventojai, pradedant nuo vai 
kų ir bobučių, savo pasikalbė
jimus pradėdavo ir užbaigda
vo krepšiniu.
AMERIKIEČIAI RUOŠIASI 

OLIMPIADAI.
New-Yorke veikiantis ame

rikiečių olimp. komitetas išlei
do į visuomenę atsišaukimą su 
kelti dar trūkstamus 600.000 
dol., kurie bus panaudoti ame
rikiečių sportininkų paruoši
mui ir nugabenimui į Helsinkį.

Buvęs kandidatas į JAV pre 
zidentus New Yorko guberna 
torius T. E. Dewey, priimda
mas komiteto garbės pirminin- 
ko postą, paragino amerikiečių 
visuomenę širdingai prisidėti 
prie olimpinio fondo sukūrimo. 
Girdų sovietai prmą kartą da 
lyvaudami žaidimuose, rimtai 
jiems roušiasi ir yra pasiryžę 
laimėti.

„Tai yra iššaukimas, kuris 
turi apeliuoti į kiekvieno ame
rikiečio širdį. Mūsų taikingas 
sportininkų legionas Helsinky 
je parodys ne tik Rusijai, bet 
ir visam pasauliui, ką reiškia 
žaidimo meilė ir sportiškumas 
žmonėms, išaugusiems laisvė
je“.

Šių metų Helsinkio olimpia
da turės tai, ko trūko kitoms 
buvusioms olimpiadoms: pu- 
siaušaito karo priedangoje iš
bandymo kovoje susirems dvie 
jų priešingų pasaulių atstovai.

Jono LADYGOS 
f baldu 

studijoje 
„ARTI S“ 

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

kainomis.
LIETUVIAMS SPECIA

LI NUOLAIDA.
3 East Notre Dame St., 

Telefonas MA 1006.

Winn
WINNIPEGIEČIŲ ŽINIAI.

Sekmadienį, balandžio mėn. 
27 d. 3 vai. po pietų, lietuvių 
klube, 240 Manitoba Ave, yra 
saukiamas KLB Winnipeg'o 
apylinkės lietuvių susirinki
mas.

Motinos Dienos minėjimas 
įvyks gegužės mėn. 11 d. 4 v. 
po pietų lietuvių klube.

Rinkimai į KLB įvyks gegu
žės mėn. 24 d. nuo 8 vai. ryto 
iki 7 vai. vakaro, Lietuvių klu 
be, 240 Manitoba Ave.

Kurie norėtų pasiteirauti, 
ar yra įtraukti į balsuotojų są- 
lašus, prašome pasitikrinti pas 
p. V. Rutkauską, 438 Banna- 
tyne Avė, arba skambinti te
lefonu 21971.

KLB Winnipeg'o apylinkės 
i valdyba.

MANITOBOS LIETUVIAI 
ŪKININKAI.

1932 m. iš Montrealio atvyks 
ta Jono brolis, taurusis lietuvi 
ninkas, Povilas Liaukevičius. 
iš karto, jis verčiasi ūkių nuo 
e-:—.. --------

ATIDAROMAS FUBOLO 
SEZONAS

Su dažniau prašvieciančia pa 
vasario saulute gerai išsimiego 
ję futbolininkai pradeda vėl iš 
judinti kojas atidaromam nau
jam sezonui. Toronto parkai 
ir aikštės užsipildo kamuolio 
mėgėjais, kurie intensyviai pra 
deda ruoštis balandžio pabaigo 
je prasidedančioms miesto pir
menybėms.

Šiais metais yra įvykę kai 
kurių pakeitimų. po gerų pe- 
i eitame sezone pasirodymų 
Metro klasėj į aukščiausią Na
tional lygą priimti vengrų Hun 
garia ir lenkų White Eagles. 
Be to, senjorų klasių nugalėto
jas vokiečių Olympia taip pat 
nukeliavo ten. Šitie visi klu
bai turi skaitlingus savo tautie 
čių žiūrovų būrius ir tas fak
tas, atrodo, vaidina nemažą 
vaidmenį.

Senjorų klasėj yra 2 divizi
jos, kiekviena sugrupūota iš 10 
komandų. Antrojoj divizijoj, 
kuri yra sudaryta išimtinai iš 
naujųjų kanadiečių, užregis
truota ir „Vyties“ klubo ko
manda. Joje be lietuvių žais 
vengrai, olandai, italai, jugo
slavai, airiai ir kt.

Metro lyga sudaryta iš 12 
klubų. Įvairiose jaunių ir jau
nučių klasėse sutilps apie 20— 
25 komandos. Bendroje padė
tyje Toronto distriktas visose 
sekcijose šiais metais operuos 
mažiausia 100 komandų, kurio 
se bus atstovaujama 30 įvairių 
tautybių. Taigi, sezonas, atro 
do, bus gyvas ir derlingas fut
bolo idėjos prasiplėtimui. ap.

X A

E *

I Dr. Roman Pniewski '
S Ws
* Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir
M klinikose Europoje ir Amerikoje.
| VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ H 

LIGŲ SPECIALISTAS. «S s
g 3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 7623 “
5 Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. «
•' x

I TABAKO ŪKININKAMS įį
tautiečiams išpildau nemokamai

* INCOME 1 AX RETURNS «
aL

w, Pradedant nuo balandžio mėn. 1 dienos.
ii CHARLES POCIUS REAL ESTATE & *d cS INSURANCE BROKER «•h
» TILLSONBURG, Ont. Tel. 829 J <♦* 4

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

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
Tel. TR 4321 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.

i p e g
mavimu ir įgavęs vietinių są 
lygų pažinimą ir praktinį pa
tyrimą, Įsigyja nuosavą pilnos 
sekcijos, didžiąja dalimi dirba
mos žemes ūki su trobomis, 
MacGregor valsčiuje, transka- 
nados plento No. 1 pašonėje 
apie 80 mylių į vakarus nuo 
Winnipego. Jo atvykimas, duo 
dainas impulso lietuviškai dva 
šiai, pagyvina ne tiktai apylin
kės lietuvių ūkininkų tautinį 
suglaudinimą, bet ir įneša di
delio gyvumo į Winnipego lie
tuvių koloniją. Jis aktyviai da 
lyvauja veik visuose kolonijos 
lietuvių subuvimuose kaip tau 
lines politikos išryškintojas ir 
gynėjas. Jis sielojasi Lietuvos 
reikalais ir kiek galėdamas Jai 
dirba. Jis vienas pagrindinių 
ir svarbiausių naujųjų lietuvių 
įvežimo ramsčių. Jo sodyba 
tampa nuolatiniu naujųjų atei
vių lankymo centru ir tautinio 
atsigaivinimo vieta. Povilo ir 
ištikimos, visuomet rūpestin
gos žmonos Julės sidabrinio 
jubiliejaus metu, jų kiemą už
pildė visa apylinkės ūkininkų 
Kolonija ir skaitlingi winnipe- 
giečiai, jubiliatus apgaubdami 
lietuviškos dainos melodijos 
posmais — sudarydami lyg ir 
lietvišKo subatvakario kaimo 
pakluonę.

1942 metais is Nova Scoti- 
jos, 12 metų dirbęs kasyklose, 
atsirita į Manitoba „maine- 
rys“ Petras Žemaitis, nusipir
kęs pusės sekcijos ūki su ne
bloga sodyba, gražioje vietoje, 
netoli Edrans miestelio. Ponai 
Žemaičiai visu savo būdu bū
dami tvirti ir nenutautinami 
lietuviai, savo įgytą sodybą su
lietuvina, padarydami ją tikru 
lietuvišku vienkiemiu net su 
širdį gaivinančiu gėlių darže
liu. Aš asmeniškai šia proga 
noriu išreikšti prieteliams Že
maičiams savo nuoširdžią pa
dėką už praeito rudens me
džioklinius malonumus, kur aš 
turėjau jų malonią globą ir lai 
mę, jų ūkio ypatingai gražiose 
medžioklės atžvilgiu sąlygose, 
pasigauti savo laimikį — di
delį ožį.

Dar tenka paminėti vėlesnius 
ūkininkus, kaip Vladą Giedrai
ti, Niką Balčiūną, Edvardą Ra
džiui}, Antanavicienę-Butkevi- 
čių ir porą naujųjų — Vaške
vičių ir Vladą Vjrkuti, kurie 
yra piadineje ūkiško kūrimosi 
stadijoje.

Visi Manitobos lietuviai ūki
ninkai yra susispietę kaimyni
niuose arba netolimuose vals
čiuose kaip Firdale, Greg, Mel 
bourne, Edrans ir MacGregor, 
sudarydami sąlygas nuolati
niam tapusaviam bendradarbia 
vimui. Bus daugiau.



1952. IV. 24. — Nr. 17 (263) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 9 PSL,

VIKTUTĖ BUGA I L I ŠKAITĖ
1280 King E., Hamilton, Ont.

AYRAINS BEAUTY SALON
DARO PUSMETINES IR ĮVAIRIAS TRUMPA
LAIKES ŠUKUOSENAS, DAŽO IR KERPA PLAU
KUS. KIEKVIENAS DARBAS YRA GARANTUO
JAMAS. TELEFONAS: 4—3566.
-  It ir  1C X — ■—sc JC...

METINIS VAKARAS.
Socialdemokratų metinis šo- mos dalis bus vykdoma išnau- 

kių ir žaidimų vakaras įvyks 
Šeštadienį, balandžio 26 d. St. 
Michael salėje (buv. Central 
hall) 213 James Str. N. Pra
džia 7.30 vai. vakare.

— Šokiams gros lietuvių or 
kestras „Aidas“ vadovaujamas 
p. Babecko.

— Įvairi meninės progra-

PADĖKOS
Man esant likimo lemta pa

sveikti ir grįžti sveikųjų tar- 
pan, kame pirmučiausia išreiš
kiu nuoširdžiausią padėką se
kančiai — Royal Edwuard 
Laurention, Montrealyje ir St. 
Agathe ligoninių personalui, ku 
rio tarpe buvo ir lietuvių; ypa 
ringą padėką aukojusiems krau 
jo — Zosei Vizgirdaitei, Al
binai Styrienei, Jonui ir Juo
zui Vizgirdams, taip ir visiems 
mieliems lankytojams, kurių 
turėjau tiek daug, kad išvar
dinti nėra įmanoma, „N. L." ir 
„TŽ” redaktoriams, kurie savo 
vedamouse laikraščiuose daž
nai pareikšdavo sugestijų, ku-

kyti ir maloniai praleisti laiką. 
Taip pat kviečiame visus savo 
idėjos draugus iš Toronto, 
Oakvillės, Wellando ir St. 
Catharines. Rengėjai.

OTTAWA
ŠIOS APYLINKES RINKIMI NĖS BŪSTINĖS ADRESAS. 

858 Somerset Str. W. (pp.
Bružų butas).

Rinkimai į krašto Tarybą 
įvyks šių metų gegužės 24 die
ną nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. 
vakaro.

dojant šokių pertraukas.
— Veiks turtingas valgių ir

gėrimų bufetas.
Kviečiame visus Hamiltono

ir apylinkių lietuvius apsilan nomis padėdavo moraliai ligo- 
................ niui gerai nusiteikti; taip ir vi 

siems kitiems, supratusiems 
mane, esant ligoje.

Aldona Paukštaitienė.
* * *

gai mus pasitinkant ir taip nuo 
taikingai grojant šokiams.

Širdingai ačiū visiems už ma 
lonius sveikinimus ir gražius 
linkėjimus. Labai ačiū mūsų 
prieteiiams iš Toronto, iš Til- 
isonburgo, ir Montrealio, ku- 
lie negalėdami asmeniškai da
lyvauti, maloniai mus prisimi
nė, atsiųsdami sveikinimus.

Didelis ir nuoširdus ačiū vi
siems už tokias vertingas ir gra 
zias dovanas, kurios simboli
zuos šios dienos malonų prisi
minimą visą mūsų gyvenimą.

Jūsų, Mielieji Prieteliai, pa
rodytas nuošisdus draugišku
mas pasiliks giliai mūsų širdy
se ir kol gyvensime, su dėkin
gumu prisiminsime šią iškil
mingą dieną.

Anelė ir Vaclovas Šipeliai.

emusiems savo bute apsigyven 
ti, taip ilgai be jokio atlygini
mo, ir šiaip moraliai ir mate 
rialiai mums padėjusioms kiek 
viename mūsų naujakuriškame 
žingsnyje, tariame nuoširdų 
brolišką ačiū.

Pet. Pr. Pekarskai.
jjs jJ:

išsiuntinėti kvietimai, kuriuose 
nurodyta ir darbų tvarka.

— Pradedant gegužės mėn. 
tikimasi, kad lietviškos pamai 
Uos čia vyks kiekvieno mėn. 
antrąjj sekmadieni, 9 vai. 30 
min. ryto Murry str. bažnytė
lėje.

Kun. Kubilius, Aušros Var
tų parapijos klebonas Montre- 
aly, kuris čia prieš Velykas 
gražiai pravedė rekolekcijas, 
pažadėjo stengtis ,kad bent 
kartą per mėnesį čion atvyktų 
lietuvis kunigas.

— Šiais metais Motinos Die 
nos minėjimas čia bus suderin 
tas su įvykstančiomis painaldo 
mis.

L. Apyl. V-ba.
— Šių metų gegužės mėn. 

4 dieną 7 ival. vakaro Sister of 
Service patalpose 478 Albert 
str. šaukiamas apylinkės narių 
susirinkimas, kuriame bus rcn 
karna Apylinkės V-ba ir reviz. 
komisija.

Nurodytu laiku nesant kvo 
rūmo, po valandos susirinki
mas įvyks ir bus teisėtas.

Pavieniams tautiečiams yra
APIE WAWA RŪDOS KASYKLĄ.

lyginimo.
Taip pat mūsų tautietis J. 

Venclovas anksčiau dirbo prie 
geležinkelio, ir įsigijo savo ūkį 
netoli Sault Ste Marie. Žiemą 
nesant darbo ūkyje, p. J. Venc 
lovas sugalvojo iki pavasario 
užsidirbti pinigo, ir pavasrį ža 
da išvažiuoti į savo nuosavą 
farmą.

Šiam mūsų energingam ir ga 
biam tautiečiui, tenka palinkė
ti laimingiausios kelionės ir gy
venti savame lietuviškame ūky

— je.
Darbo šioje kasykloje nėra 

sunku gauti. Todėl, kaip pap 
rastai, daug kur kas važiuoja, 
vieni į savo ūkius, kiti kitur ir 
t. t.

Jeigu kas norėtų darbo gauti 
ir nebijo kasyklos darbų, gali 
tuoj ir vykti. Žinoma, darbas

Wavwa, Ont. Nuo Sault-Ste- 
-Marie, į šiaurę apie 200 mylių, 
yra Wawos rūdos kasykla, ku 
Joje dirba įvairių tautybių žmo 
nės. Taip pat yra ir keliolika 
lietuvių. Vedę gyvena priva
čiai, o nevedę (Camp) stovyk
loje. Camp-je visos dienos pra 
gyvenimas kainuoja 2 doleriai.

Šioje kasykloje pradinis atly 
ginimas yra — 1,32 vai., o vė
liau pakelia, pav.: gręžėjams 
1,40 vai. ir plius dar bortai. 
Sprogdintojams — 1,50 vai., 
prityrusiems elektrikams 
1,50 vai.

Yra šios darbo dienos. 8 vai. 
per dieną. Taip pat yra viršva 
landžių, už juos moka iy2 kar
io.

Užsidirbti pinigo čia galima. 
Todėl daug kas atvažiuoja, net 
iš kitų kasyklų dėl didesnio at-

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAliDEJAS

Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių 
apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.

(Vi
Skambinkite telefonu arba užeikite: ®

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844

Norime viešai pareikšti mū
sų nuiširdžią padėką visiems da 
lyvavusiems mums suruoštoje 
staigmenoje, mūsų 20 metų ve
dybinio gyvenimo sukakties 
proga. Mums sunku rasti tin
kamų žodžių išreikšti mūsų gi
liam susijaudinimui, matant to 
kią gausyuę draugų, kurie susi 
rinko, norėdami mums padary
ti malonią staigmeną, ko mes 
nesitikėjome, ir nesijaučiame už 
sitarnavę. Mūsų mielų priete- 
iių M. ir P. Niaurų vykusios 
apgaulės dėka, buvome užklup
ti šios staigmenos taip netikė
tai.

Ypatingai dėkojame šios 
staigmenos iniciatoriams ir ren 
gėjams: Bačkauskams, Baltuo- 
niams, Džiaugiams, Einikiams, 
Greibams, Giedraičiui, 
žiams, Gurčinams, E. ir G. 
Mačioniams, Br. ir V. 
Nausėdaitei, Rukšėnams, Sele- 
niams, Staniulienei, Taruškie- 
nei, Stankūnaitei, Šipelienei. 
Širdingai ačiū mūsų dukterė
čiai ir sūnėnui Jinutei ir Vito- 
iiui už puikiąsias gėles, su ku
riomis mus pasitikote salėje.

Gėrėdamiesi puikiu vaišių 
paruošimu, matėme, kiek daug 
nuoširdaus pasišventimo ir dar- 
bo įdėjo šeimininkės. Joms pri 
klauso mūsų nuoširdus ačiū už 
jų triūsą ir pastangas ruošiant 
vaišes.

Ačiū Gerbiamam Aušros 
Vartų Parapijos Klebonui Tė
vui J. Kubiliui už malonų da 
lyvavimą ir palaiminimą vaišių 
stalo. Taip pat nuoširdus ačiū 
už malonų leidimą pasinaudoti 
svetaine.

Dėkingi esame bičiuliams 
Staniuliui ir Peteoniui už gra
žią lietuvišką muziką iškilmin 
i...... it--------

yra purvinas, taip pat ir ak
mens dulkių yra. Bet jei kas 
norėtų ir nebijo tokių darbų, 
tai gali vykti.

J. Levelis.

Gra-

* ❖ *
Mano brangiam vyrui ir mū 

sų tėveliui dipl. inž. A. Stan
kevičiui, mirus, nuo mielų 
tautiečių teko patirti daug nuo 
širdumo, užuojautos ir pagel- 
bos. Todėl šia proga iš visos 
širdies dėkojame visiems pri- 
sidėjusiems toje sunkioje va
landoje.

Širdingai dėkojame gerb. kle 
bomu J. Kubiliui, kuris mums 
tiek daug padėjo lankydamas 
ligonį, atlaikęs šv. mišias ir pa 
lydėjęs velionį į Amžiną vie
tą, bei pasakytą gražų atsisvei 
kinimo žodį. Taipogi gerb. 
kunigams Vilkaičiui ir Pečkiui 
už dažną aplankymą koplytėlėj.

Nuoširdi mūsų padėka už 
rūpestį, pagelbą ir užuojautą 
ypač priklauso mūsų mieliems 
p. Gasiūnams ir p. Bulotams, 
taipgi p. Daukšams ir Ateiti
ninkams. Dėkojame p. Gampp 
n Mašalams už surinktas au
kas užpirkimui šv. Mišių.

Nepajėgdami išvardinti visų 
pavardėmis, dėkojame visiems 
tautiečiams už aukas atlaiky- 
mui šv. Mišių už mirusio vėlę 
ir taipogi ačiū visiems lankiu
siems velionį koplyčioje, daly
vavusiems pamaldose ir palydė 
jusiems velionį į amžinojo po
ilsio vietą. Nuliūdę

Brangaus mano vyro, Vlado 
Zuperkos, laidotuvėse dalyva
vusiems, lydėjusiems į kapus ir 
padėjusioms ant kapo vainikus, 
nuoširdžiai dėkoju. Ypač dė
koju dukrai Stefanijai su vyru 
Louis Dudek ir velionies sese
rims, kurios buvo atvykusios 
į laidotuves iš Amerikos — Ju 
lijai Kaminskai ir Michalinai 
Skawronskai, o taipgi bro
liams, kurie daug laidotuvėse 
rūpinosi — Petrui ir Pranui 
šuplevičiams ir jų žmonoms. 
Visiems velionies draugams, su 
Kuriais jis gražiai draugavo ir 
dalinosi gyvenimo rūpesčiais 
ir džiaugsmais, kaip Juozas 
Bakanavičius ir kiti, su kuriais 
jis nuolat bendravo ir dirbo vi 
suomeninį darbą, priklauso ma 
no nuoširdi padėka. Taipgi D. 
L. K. Vytauto klubui už patal
pas ir visiems jame prisiminu
siems mano vyrą geru žodžiu 
ir gražiu įvertinimu, jo atmin
čiai surengtame draugiškame 
subuvime, širdingai dėkoju.

Stasė Zuperkienė.
* * *

Verduno Aušros Vartų pa
rapijos tretininkės dėkoja vi
siems geros širdies ponioms ir 
ponams, prisidėjusiems pinigi
ne auka prie šv. Pranciškaus vė 
liavos įsigijimo.

Nors vėliava yra ne labai 
brangi, bet kadangi ir tretinin 
kių šioje naujoje parapijoje yra 
labai nedaug tai vienom būtų 
buvę gan sunku, bet padedant 
geriems žmonėms, vėliava bu
vo įtaisyta trumpu laiku.

Didelę padėką reiškia visos 
tretininkės p. Barborai Žemgu- 
lytei, kuri labai energingai pri 
sidėjo prie aukų rinkimo, su
rinkdama iš prancūzų trisde
šimts dolerių ir 50 centų.

Taip pat labai dėkoja po-
žmona, sūnūs ir švogerka. nioms Motuzienei ir Stankuvie

# * nei, kurios aukavo net po 10 lipavičienė, gyvenanti Montre
uolerių. Žinoma, jeigu mes tu aly, viešai atsiprašau Elenos 

K. L. B. Windsoro apylin- retume bent keliasdešimt to- Januškevičiūtės.
j komitetui, padariusiam kių energingų ir geraširdžių /v , 

Žmonių, kaip p. Motuzienė ir joj, girdėjau 
p. Stankuvienė, tai už metų ga anie panelės Elenos Įanuškevi- 
lėtume ir banyčią pastatyti, čiūtės 'vedybas 
ne tik vėliavą Įsitaisyti.

Po penkis dolerius aukavo:

Antradieniais ir ketvirta- V 
dieniais nuo 8 iki 10 vak. Įj 

3664 St. Famille St. £ 
Tel. HA 6708 Montreal,Que. (į

p. Budrevičienė, p. Elngimė 
Harmer, rev. Roger Pillard, po 
tris dolerius aukavo: p. Bilevi 
čienė, Mr. Verdy, po du dole
rius: Bendžiūnienė Marija, Do 
vydaitienė Magdalena, Vilimie 
nė Magdalena, Černienė Petrė, 
M. Lemieux, Fermende Belle
rose ir Meile Moniere 1,50 cen 
tų. Po vieną dolerį aukavo: p. 
Arlauskienė Ona, Motuzienė 
Magdalena, Saxalas Antanas, 
M. Partalanče, p. Ladyga, Gi- 
naitienė Magdalena, Burbienė 
Viktorija, Greitaitienė Emilija, 
Meile Koupal, Mr. Lemieux, 
Juozaitis Vilkaitis, p. Žukaus
kienė, Meile Menard, Meile A. 
Girand ir p. Mikalajūnienė.

Visiems aukavusiems širdin
gai dėkojame. Taip pat dėko
jame Aušros Vartų parapijos 
klebonui kun. Kubiliui už vė
liavos parvežimą.

Tretininkės.

PAJIESKJIMAI
— Prašau atsiliepti Vladą 

Kudlabavičių, turimomis žinio
mis, dabar gyvenantį Kanado
je. Jis pats, arba ji žinantieji 
prašomi pranešti šiuo adresu: 
V. Kapočius, 192—4th Ave., 
Ville Lasalle, Montreal, Que.

— Vismantas Alfonsas, 410 
—9 Ave., Ville Lasalle, P. Q., 
.įieško Vlado Janavičiaus ir Ka 
zio Girto.

— Pajieškau Aldonos Viz
girdaitės, gyvenusios Špaken- 
bergo stovykloje, Anglų zono
je, Vokietijoje.

Žinantieji maloniai prašomi 
pranešti šiuo adresu: Teodoras 
Stanulis, R. R. 2, Mission City, 
B. C.

— P. F. C. Vladas Kalytis, 
US 51013410 Co A 23rd. Inf. 
Regt. 2nd. Div. AP 0248 c-o 
Post master San Francisco, 
Calif., prašo atsiliepti Petrą ir 
Valentiną Mačionius, gyvenan 
čius Kanadoje.

ATŠAUKIMAS.
„Nepriklausomos Lietuvos“ 

vasario 7 d. 1952 m. Nr. 6, dėl 
tūpusio pajieškojimo skilty, 
skelbimo Elenos Januškevičiū
tės (Juknevičienės), aš, B. Fi-

Aš gyvendama dar Vokieti- 
neaiškių gandu

kės komitetui,
rinkliavą, man nuo gaistfb nu
kentėjusiam, reiškiu nuoširdžią 
padėką. Dėkoju rinkėjams p. 
P, Januškai, p. B. Badikoniui, 
p. V. Leparskui, p. J. Mikels- 
kui ir p. J. Urbonui.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju I FJ J? . 21 T C 21 C TZ 21 T 21 TAI/' zl I 
visiems aukavusiems pinigais ir O A *3 V AL AIM A 2
drabužiais. | GYDYTOJAS IR CHIRURGAS l

Nuoširdžiai esam dėkingi | 1081 Bloor St. W. — Toronto i
Antanas ir Birutė Kozuliai. | (tarp Dufferin ir Dovercourt) į

H priima ligonius ir gimdyves šiokiadieniais nuo 2 — 4 s 
| pp. ir 6,30—8 vv. arba pagal susitarimą tel. ME 2933 3

Mieliems lietuviams p. Br 
Mozūrui ir p. A. Rutavičiui, 
mums atvykus Kanadon, pri- I"

Man.
Winnipege,

B. Filipavičienė.

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

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

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ U
RŪBŲ SIUVĖJAS *

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- d 
riti didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- Į 
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. §

| ED. KONDRATAS.
f 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington).
I Tel. LL 9626.

Toronto.

s

D

EOM1M0N AGENCIES BEREAEg
16 Woolworth Bldg., I

PORT AE1LIB,Cm.,CANADA I
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta* “i 
mų į Canadą, prašau kreiptis į mūsų įstaigą, kuri jau ii- | 
gas laikas kai tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip U 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do- | 
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

LIŪDESIO V A L A N D C- I

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

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

rimą. Teirautis telef.: E L 5674 (Montreal).

TEL. FA 0209

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SA V. 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.

wmmsbw

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

J. H. BENOIT

2102 FULLUM ST.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTOR1US

E.D.BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

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

dėmesio
Viliasaliečiams ir apylinkė* lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisymai.

petes radio service
7688 Edvard St., Ville Labile. HE 3372

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOBES PADĖTI

AMherat 0894
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Koncerto - baliaus PRADŽIA

Op. sol. E. Kardelienė, 
op. „Sevilijos Kirpėjas" 

Rozinos rolėje.

Bus trumpas koncertas, kuriame dalyvaus operos 

NA GAILEVIČiŪTĖ. Prie fortepijono kompozitorius 

Viskas vyks didelėje ir šaunioje Centre dės Loisirs 
ir tramvajų, kurie eina Rachel gatve.

Baliaus metu veiks BUFETAS

NErxciKLAUSOMA LIETUVA 1952. IV. 24. — Nr. 17 (263)

*KAD ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 26 DIENĄ, PA S K U TIN | S
PAVASARINIS KONCERTAS - BALIUS?!!!

solistė ELZBIETA KARDELIENĖ

STASYS GAILEVICIUS. Po kon

St. Je an Baptist salėje, 485 Rachel

ir baleto duetas — panelės DALIA DIKINYTĖ ir ELE- 
certo bus ilgas balius.
ir Berry gatvių kampe, visai arti prie tramvajaus St. Denis,

su visokiais gėrimais. Šokiams gros brolių Lapinų orkestras „LITUANICA“.

ĮĖJIMAS Į BALIŲ TIKTAI 1 DOLERIS, už kurį bus duotas ir užkandis ir tuo pačiu įė-jimo bilietu kiekvienas baliaus dalyvis dalyvaus loterijoje, 

kurioje bus išlošta keloinė ten ir atgal Į NIAGAROS KRIO KLIUS — Niagara Falls.

Nemokamą kelionę į Niagarą laimės
KAS ATSILANKYS Į PASKUTINĮ PAVASARINĮ KON CERTĄ—BALIŲ, KURIS ĮVYKS BALANDŽIO 26 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ.

7 vai. 30 minučių vakaro. VISI maloniai kviečiami atsi lankyti. KLC f ir N L.

a\ovt%real
MŪStĮ ^SPORTAS

KODĖL SVARBUS PASKUTINIS PAVASARI
NIS KONCERTAS-BAL1US?

Šį Šeštadienį, balandžio 26 
dieną, įvyks paskutinis šios žie 
mos sezono koncertas - balius. 
Kviečiami atsilankyti visi lietu 
viai, kurie gali atsivesti ir kita
taučių — savo gerų pažįstamų 
ir draugų.

Šis subuvimas bus nepapras 
tas del šių atvejų: 1) Tai pas
kutinis preiš prasidedant vasa
ros sezonui, kuris, sušilus orui, 
pražydus gamtai, prasidės gam 
tos prieglobstyje. 2) Koncerti
nėje dalyje dalyvauja op. sol. 
E. Kardelienė,kuri dainuos nau 
jai paruoštus dalykus, prieš iš
vykdama į Ameriką koącertuo 
ti į Worcester, 3) Šoks baletą 
p. D. Dikinytė ii- p. E. Gailevi 
čiūtė. Muzikinis palydėjimas 
bus komp. St. Gailevičiaus. 4) 
Įėjimas - įžanga yra tiktai vie
nas doleris, už kurį bus duota 
ne tiktai užkandžių prie gėri
mų, bet ir už tą patį įžangos bi 
lietą kiekvienas atsilankęs da
lyvaus loterijoje, kurioje bus iš 
lošta kelionė, ten ir atgal į 
Montreal!; į garsiąją turizmo 
vietą Niagaros krioklį — Nia
gara Falls. Kelionė autobusu
— per Toronto, Hamiltoną ir 
lt. 5) Šokiams gros garsioji bro 
hų Lapinų kapela „Lituanica“. 
0) Šokiams vietos ir erdvės — 
marios! 7) Svečiams atskiri sta 
liukai. 8) Labai galima dar ir 
staigmena, kuri gali paaiškėti 
tiktai oaliaus metu. Todėl vi
si, kas tik atsilanKys, liks paten 
kinti, o kas neatsilankys — 
labai gailėsis. Bus linksma, jau 
ku ir malonu. Po spaudos ba- 
laius, tauteičiai galės išbandy
ti antrą didelę, erdvią salę ir 
įsitikinti, kuri baliams geres
nė? Atsilankę gi į tokią salę ir 
visi pagalvokime, ar mes patys
— lietuviai — negalėtume pa 
sistatyti tokios salės patys 
patys būti jos šeimininkais?

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS.

Gegužės 4 d. Lietuvių šeš
tadieninė „Aušros Vartų“ pa
rapijos mokykla ruošia viešą 
motinos minėjimą.

Tą dieną 10 vai. bus iškil
mingos pamaldos už motinas, 
„Aušros Vartų“ parapijos baž 
nyčioje.

4 vai. 30 min. įvyks viešas

27

ir

VAIKŲ DARŽELIS 
atidaromas „NL" kaimynystė
je. Teirautis telefonu: HE 
3119.

IŠNUOMOJAMI 2 kambariai 
šeimoms be vaikų. Kambariai 
su naujais baldais. 637 Vitre 
St. West, netoli Centrinės 

ležinkelio stoties. 
Tel. UN 6-1584.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS.

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
3579 Hochelaga.

KAMBARIAI.
Rosemount, St. Michel rajo 

ne (netoli Jean Talon gatvės) 
nuo gegužės 1 d. išnuomojomi 
du atskiri kambariai su visais 
patogumais. Galima naudotis 
virtuve. Teirautis tel. GR 0345.

ge

minėjimas D'Arcy McGee mo
kyklos salėje, kampas Bleury 
ir Pine Avė.

Paskaitą laikys p. M. Ber- 
natavičiūtė-Jonynienė. Mo
kyklos mokiniai vaidins 3 pa
veikslų vaizdelį su dainomis, 
deklamacijomis ir šokiais.

Visuomenė kviečiama kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Šeštadieninė Lietuvių 
Mokykla.

MUZIKOS MOKINIŲ 
PASIRODYMAS

Šį sekmadienįt balandžio
dieną, 3 vai. 15 min. po pietų 
punktualiai (nes po koncerto 
salė turi būti laisva kitam pa
rengimui), Pine Avė (220 nu 
meris) ir Bleury gatvių kampe, 
„D‘Arcy McGee“ salėje (kur 
oūva lietuviški minėjimai) 
Įvyks E. Kardelienės muzikos 
mokinių pasirodymas, Su mu
zikos numeriais pasirodys (bai 
giant mokslo metus) pianistai 
ir dainininkės, viso apie 20 da
lyvių. Bus išpildyti fortepijo
no ir dainavimo dalykai — so
lo, duetais ir ansambliais. Mo 
kinių bus visokio pasiruošimo: 
pradedant 1 mėnesio ir bai
giant dvejų metų mokslu.

Koncertinis rojalis firmos 
Willis.

KATALIKIŲ MOTERŲ 
DRAUGIJOS

Montrealio skyriaus susirin
kimas įvyks balandžio 2 7 d., 
tuojau po pamaldų Aušros Var 
tų bažnyčioje. Paskaitą skai
tys rašytoja M. AUKSTAITE 
BUS LIETUVIŠKI FILMAI

Gegužės 30 ir. 31 dienomis 
Montrealy p. Motuzas parodys 
6 lietuviškus filmus, kurių 2 
bus spalviniai. Vieni filmai 
vaizduoja Lietuvą, kiti tremti
nių gyvenimą.
ATVYKSTA METROPOLI- 

TAIN OPERA.
Didžioji New Yorko opera 

Meropoiitain į Montreal! at
vyksta gastrolių gale gegužės. 
Bus duoti Traviatos, Carmen ir 
Aida spektakliai. Dalyvaus ir 
lietuvis solistas p. Brazis. Spėk 
takliai bus Forume; bilietai jau 
parduodami.

IŠVYKSTA Į JAV.
Šį penktadienį, balnadžio 25 

dieną dr. H. Nagys išvyksta į 
New Yorką, kame dalyvaus Ii 
teratūros vakare ir tarsis dėl Ii 
teratūrimo laikraščio, projek
tuojamo spausdinti Argentino
je, Vyksta ir B. Pūkelevičiūtė.

Tą pat dieną „NL“ red. J. 
Kardelis išvyksta į Washing
ton, kuriame balandžio 26— 
28 dienomis vyks tarptautinis 
Internationale Peasant Union 
(„Žaliojo internacionalo“) 
kongresas.

Gegužės 8 d. į Worcesterj, 
Mass., išvyksta op. sol. E. 
Kardeliene ir pianistas K. Smil 
gevičius, kurie gegužės 10 die
ną dalyvaus dideliame Worces 
Lerio Sandaros ruošiamame kon 
certe.

NAUJI MONTREALIEČIAI
Iš Anglijos atvyko ir Mont

realy įsikuria p. Žuvelis su 
žmona ir dukrele. *'

„VYTIS“ — „TAURAS“
Balandžio 19 d. „Vytis“ vie- sus“(!) Prapuola „Tauro“ de 

šėjo pas „Taurą“. Sužaistos ____
draugiškos stalo teniso ir krep timams, kurie, deja, nepaseikia 
šinio rungtynės. Stalo tenise 
„Vytis", nors ir ne pačioj stip puikiai pradėjęs šias rungtynes, 
riausioj savo sudėtyje, perga
lėjo be sunkios kovos — 5:2 
taškų santykiu. „Vytį“ atsto
vavo: J. Žukauskas, G. Rau- 
tinš ir M. Duliūnus. „Taurą“ 
gynė: J. Žmuidzinas, J. Ra
manauskas ir V. Dikaitis.

Susitikimai: Žukauskas — 
Žmuidzinas 21:12; 21:18; Rau 
tins — Ramanauskas 12:21; 
21:18; 21:19; Duliūnas — Di 
kaitis 21:16; 21:13; Žukaus
kas 
21:17; 17:21; Rautinš — Dikai 
tis 21:19; 21:17; Duliūnas — 
žmuidzinas 22:24; 
16:21; Žukauskas — 
16:21; 21:14; 21:19.

Krepšinyje svečiai 
daug sunkesnę kovą ir vos dvie 
jŲ taškų, pkirtūmu Į teišplėšė 
pergalę 47:45 (19:21 pirmam 
kėlinyje). Dar ketvirtą ket
virtį „Tauras“ pradeda savo 
naudai. Pačioje ketvirčio pra
džioje Piečaitis gauna 5-tą bau 
dą ir turi apleisti aikštę. Pa
krinka dengimas. „Vyties“ Žu
kauskas padaro net tris „fuk-eago.

Ramanauskas 19:21;

21:19;
Dikaitis

turėjo

riniai, atsidedama ilgiems me-

krepšio. Gaila, kad „T auras

nesugebėjo tokiam pat lygyje 
jį užbaigti.

Už „Vytį“ žaidė iš taškus 
pelnė: Naras 5, Duliūnas 12, 
Ignatavičius 10, Supronas 4, 
Žukauskas 12, Preikšaitis 4, 
Stripims 0, Kulys 0.

„Tauro“: Bukauskas 15, Bu 
nys 15, Intas 3, Paulius 0, Pie- 
čaitis 9, Kelbelis 3, Remaika 0.

J. Ramanauskas.
NAUJA VYR. SPORTO 

VADOVYBĖ
Balandžio 6 d. Čikagos vi

suotinis sporto klubų atstovų 
ir sporto darbuotojų suvažia
vimas išrinko Šiaurės Amerkios 
kontinentui vyriausią Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Komitetą 
tokios sudėties: V. Adamkavi- 
čių, A. Bielskų, Br. Keturakį, 
Z. Puzinauską ir E. Vengians- 
ką.

Kanada prie Vyr. FTSK-to 
deleguoja savo atstovą, renka
mą Kanados sportininkų. Vyr. 
FASK-tas išrniktas dviejų me
tų laikotarpiui su būstine Chi-

MALONI ŽINIA TORONTO LIETUV1AMS-ĖMS.
Toronto Lietuvių Namų 

Fondo valdyba, sutarusi su 
LOK prezidiumu, nutarė už
pirkti lenkų namus (buv. No
va Skotia banko rūmai), esan
čius ant Dundao-Ossington g- 
vių kampo. Pasiūlymas yra pa 
tiektas, atsakymas bus gautas 
1—2 savaičių begyje (po len
kų susirinkimo).

Todėl gerb. Toronto lietu
viai prašomi pirkti TLNF šė
lus, kaip skaitlingiau. Vieno 
sero kaina 25 dol. Kurie pa
sirašė pasižadėjimo lapus, pra
šomi įmokėti ratas grynais pi
nigais arba čekiais vardu: Lit
huanian Hous Fund of Toron
to, „Tulpės“ svetainėje, pas j. 
jurkšaitį, rūbų krautuvėje ir 
pas J. Beržinską (1212 Dun
das). Visi pirksime šėrus, visi 
būsime lietuvių bendros nuosa
vybės turėtojai — Lietuvybės 
išlaikymo tvirtovės statytojai.

T. L. N. F. Valdyba.
TEISININKŲ 

SUSIRINKIME
Anysas skaitė paskaitą,

Anysas klausimą kėlė tiktai tei 
siniu požiūriu, tačiau iš KD 
žmonių pusės susilaukė dide
lės opozicijos. „TŽ“ po to pa 
sirodė neigiama recenzija, o re
dakcija nuo savęs autoritetin
gai pridūrė, kad tai esąs „Užsi 
mojimas teisiniu požiūriu nag
rinėti neteisinius klausimus". 
Nešališki teisininKai ir klausia : 
kodėl gi „TŽ“ stato šiam klau
simui „tabu“? Ir kodėl tai ne 
teisinis klausimas? Kodėl VLl 
Ko teisinė komisija rado reika 
lingu jį svarstyti teisiniu požiū 
riu, o kodėl KD vadai 
net ir VLIKo teisine 
suniekina?

Toronte 
komisiją

MLBD NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Praėjusį sekmadienį AV sa
lėje įvyko metinis Maž. Liet. 
Bičiulių D-jos visuotinis narių 
susirinkimas, kuriame vaidyba 
davė apyskaitą. Narių D-ja 
turėjo ligi susirnikimo 67, su
sirinkimo metu priimti 5 nauji 
nariai, todėl D-ja dabar turi 72 
narius. Pajamų turėta 636,77 
et., kasoje yra 82,19 et. Va
sario 16 gimnazijai surinkta 
835,65 et., likutis 1,46 et. Gim 
nazijos reikalai perduoti KLB- 
-LOKui, kuris tam reikalui su 
darė specialią komisiją.

Naujon valdybon išrinkti: p. 
Lymantas, p. Narbutas ir p. 
Botyriene; rev. komisijon — 
p. Andruškevičius, p. Kęsgailą 
ir p. Vabalaitė.

Skylių atstovų suvažiaviman 
išrinkti p. Pėteraitis, p. Kęs
gailą ir p. Kardelis.

PONŲ BUDREIKŲ 
SUKAKTUVĖS.

Montrealiečių, p. Uršulės
Povilo Budreikų 20-čiai metų 
jų vedybiniam gyvenimui at
žymėti, balandžio 19 d. jų gi
minės ir artimieji draugai su
rengė jiems staigmeną-balių. 
Nors sukaktuvininkai yra kuk 
iūs žmonės, bet jų pažymėti
nas nuoširdumas sutraukė į su 
kaktuves per 150 svečių. Ka
dangi p. BudreiKienė Montre- 
aly žinoma kaip didesnių ba
lių vadovė, todėl šių sukaktu
vių iniciatorės ir vadovės p. 
Kregždienė ir p. Janulionienė, 
ypatingai šį balių puošniai ir 
su skaniais valgiais surengė. 
Sukaktuvininkus be visų sve
čių, bendra dovana dar apdo
vanojo trys broliai Gudai su šei 
momis ir A. Gurklys. Balius 
praėjo ypatingai gražioj ir links 
moj nuotaikoj. Dalyvis.

FOTO NUOTRAUKOS
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KUN. S. KULB1S IŠVYKSTA 
, KELIONĖS.
Šią savaitę kun. S. Kulbis 

vyksta kelionės po Kanadą 
lankysis: balandžio ,27 

Pembrooke, Ont., gegužės
d. — Timmins, Ont., 11d. — 
Edmontone, Altą — 18 dieną 
— Calgary, Ana, 25 d. — 
Lethbridge, Alta, birželio 1 d. 
— Crow Nest Puss, B. C., bir
želio 8d. — Brooks, Alta ir 
kitur.

PRAĖJĘ SUBUVIMAI
Praėjusį šeštadienį sutapo 

du suouvimai: Šv. Kazimiero 
bažnyčios salėje buvo šv. Elz
bietos draugijos, kurios pirmi
ninke yra p. Motuzienė, meti
nis parengimas, o lenkų narno
se, Wellingtono gat., sporto 
Klubas „Tauras“, svečiams iš 
Toronto, „Vyties" klubo spor 
tininkams, pagerbti suruošė 
kitą vakarą.

Pirmasis subuvimas buvo va 
karienes formos ir buvo su
ruoštas velykinių margučių kon 
kurso titulu. Gražiausis mar
gutis pripažintas verdunietės 
p. Staniulienės. Vakarienėje 
daug pasidarbavo p. Vaupšie- 
nė, p. Šinkūnienė ir p. Milius.

BUS JŪRŲ SKAUTŲ 
VAKARAS.

Gegužės 10 d. Montrealio 
jūros skautai ir skautės ruo
šia didelį pavasario vakarą, ku
lis įvyks Prialto Hali patalpo
se, 5711 Park Ave, 7 vai. 30 m. 
vakaro. Montrealio visuomenė 
maloniai kviečiama rezarvuoti 
tam

dr.
kaip atrodo teisiniu požiūriu 
Lietuvos diplomatų šefo titu
las — jo tesėtuinas, jo funkci
jos, jo svarbumas ir tt. Dr.

INŽINIERIAMS 
ARCHITEKTAMS.

PLIAS Kanados skyriaus vi
suotinis metinis susirinkimas 
šaukiamas balandžio mėn. 25 
d. (penktadienį)) 8 vai. vak. 
Lietuvių parapijos salėje 941 
Dundas St. W. šia dienotvar
ke: 1. Prezidiumo rinkimas, 
2. Valdybos pranešimas ir dis 
kusijos, 3. Valdybos rinkimai, 
4. Sumanymai. Nariai prašo
mi dalyvauti.

Skyriaus Valdyba.
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Visi į grandiozinį I 

koncertą!
BALANDŽIO 26 d., ŠEŠTADIENĮ, 8 VAL. VAK., 

„E A T O N“ AUDITORIJOJE TORONTE

Polyna Stoška
Metropolitan operos primadona - soprano 

išpildys turtingą programą.
BILIETŲ ĮSIGIJIMO TVARKA SUPRASTINTA:
JAU TIKRI, NUMERUOTI BILIETAI PO
1.00, 1,50 ir 2,00 dol. gaunami: Eatono auditorijos kasoje 
o be to: Toronte: — valgykloj „Tulpė“, kasdien ir pas 
„Aidų“ atstovą parap. salėje nuo 11,30 iki 1.30 vai. p.p. 
sekmadieniais. Hamiltone: — „Švyturio“ knygyne sek 
madieniais. Londone: — P. Statkaus svetainėje.
St. Catharines: — pas Tėvą Ambraziejų Prakapą.
NESIVĖLINKITE pasirinkti geresnes VIETAS! 

„Aidai“,
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įdomiam vakarui 
Jūros skaut'ai-ės.

SPARČIAI EINA 
PAVASARIS

Keiios paskutinės šiltos die
nos, sprogdina medžius. Šv. 
Lauryno paupiai pilni žmonių. 
Upėn vežamos valtys. Miestas

iš pp. Šipelių staigmenos gau- jau baigia apsivalyti nuo žie- 
nambs pas p. VI. Juknevičių, mos sukrautų nešvarumų. Jau 
tel. HE 7877. ir darbų daugiau atsiranda.

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

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

DĖMESIO!
Norintiems pirkti arba parduoti namus, krautuves, res- 
tauranus ir 
kiu įvairias

tt., mielai tarpininkauju. Nemokamai sutei- 
informacijas, paiūpinu tinkamomis sąlygo

mis paskolas.
namų pardavimui Įvairiomis kainomis ir 
lietuvių mėgstamuose rajonuose bei g-vėse. 

Jūsų patarnavimui
JUOZAS KAŠKELIS

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

TORONTO.

Mes turime 
daugiausiai
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