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sugrįžęs pasakė gen. Eisenhovveris.

VILNIAUS RADIJA KLAUSANT
KIPRĄ PETRAUSKĄ IŠVEŽĖ MASKVON GARBINTI 

STALINO

Dideliu susidomėjimu visa 
žmonija laukė, ką sugrįžęs iš 
Korėjos pasakys naujasis JAV 
prezidentas gen. Eisenhovve
ris.

Grįžo jis laivu ir Havajų sa
lose, kur jį pasitiko jo vyriau
sybės nariai, turėjo ilgą ir pa
grindinį pasitarimą dėl naujos 
— respublikonų vyriausybės 
valdymo politikos.

Dar Havajuose būdamas, už 
sienių politikos vadovas Dulles 
viešai pareiškė, kad

NAUJOJI JAV VYRIAUSY
BĖ IŠDIRBO DIDELĘ UŽ
SIENIŲ POLITIKOS PROG 
RAMĄ, KURI TURĖS ATEI 
ČIAI DIDELĖS REIKŠMĖS.

Plačiau apie tą programą jis 
pažadėjo kalbėti sugrįžęs i 
kontinentą pe rradiją.

Tuo tarpu ir gen. Eisenho
vveris lėktuvu iš Honululu par 
skrido Į kontinentą ir, nusilei
dęs San Francisco, patiekė pir
mąjį atsakymą i žmonijos lauk
tąjį klausimą, kuriam prieš rin
kimus jis buvo prasitaręs turis 
receptą. Dabar gen. Eisenho
vveris pasakė, kad

KORĖJOS KLAUSIMUI Iš 
SPRĘSTI JOKIOS TIKROS

FORMULĖS NĖRA.
Esą reikia sustiprinti pieti

nę Korėją ir imtis veiksmų, 
nes dar ciaug esą galima pada 
lyti. Jau jo atsilankymas duo
dąs pasekmių, nes ta krypti
mi pradėti veiksmai.

O žurnalistui paklaustas dėl 
tos kelionės Trumanas atsakė, 
kad ta kelionė esanti paprasta 
demagogija. Dėl tokio pasaky 
mo, kaip teigia Amerikos spau 
da, Eisenhovveris esąs užsiga
vęs.

KORĖJOJE VEIKSMAI 
TIKRAI PAGYVĖJO

ir Korėjos karas Įgavo jau žy
mesnių kovų pobūdi. Kaikurio 
se vietose frontas ypatingai pa 
sidarė karštas. Tačiau — per 
mainingas.

Korėjos kai o baigimo klau
simas nemažai sujaudino ir 
Indiją, kurios premjeras Neh
ru kreipėsi per radiją į Sovietų 
Sąjungą ir Komkiniją su dide
liu apgailestavimu, kad Indi
jos pasiūlymas, kuris tikrai bu 
vo paremtas ir humaniškumu 
ir tarptautine teise, vis dėlto 
jų atmestas. Tai yra įrody
mas, kad Maskva Korėjos karo 
nenori baigti ir kad Peipingas 
yra tiktai Maskvos įrankis. Ir

TARPTAUTINIS RAUDO
NASIS KRYŽIUS PASISA 
KĖ UŽ INDIJOS PLANA IR 

PRIEŠ PRIEVARTĄ.
Bet sovietai, kurie tiktai 

prievarta ir laikosi, negi gali 
prievartos atsisakyti. Be prie 
vartos jų didžiausia valstybė, 
atseit — didžiausia vergų sto
vykla tuojau subyrėtų.

Bandydama šį visos žmoni
jos nepalankumo nepasitenki
nimą prislopinti, Maskva ruo
šia eilę „taikos kongresų ', ku
rių triukšmu tikisi sumažinti 
nepalankius sau nusistatymus. 
Taip Maskvon pareikalautas 
net mūsų Kipras Petrauskas 
pagiedoti Stalinuui himnų. 
Vienoje taip pat kelia triukš
mą „taikos kongresas“. Tik
tai labai nesėkmingai. Vienoje 
milžiniška moterų eisena de
monstravo prieš tą taikos ap
gaulę, o ir pačiame kongrese 
patys komunistai iškirto Mask 
vai pokštą: Italijos komunistų 
vadė viešai pasisakė už Indi
jos pasiūlymus baigti Korėjos 
karą. Tai buvo komunistams 
labai neskanus patiekalas.

Greta Maskvos organizuoja
mų „taikos kongresų’’,
PARYŽIUJE VYKSTA AT
LANTO PAKTO VALSTY
BIŲ TARYBOS POSĖDŽIAI, 
kuriems pirmininkauja Danijos 
ministeris. Jis, be ko kita, pa 
brėžė, kad Europa turi dar dau 
giau susirūpinti saugumo or
ganizavimu, nes turimų prie
monių nepakanka. Posedžiuo 
se dalyvauja 14 valstybių, ku
rias atstovauja užsienių reikalų 
ministerial ir karo ekspertai.

Ypač taryba yra susirūpinu
si, kad
RYTINĖ VOKIETIJA JAU 
PASKELBĖ SAVO ARMI
JOS ORGANIZAVIMĄ.
Tai yra seniai pribrendęs pri 

sipažinimas, nes jau seniai bu 
vo žinoma, kad komunistai tu 
ri savo kariuomenę, kurią tik
tai maskavo „liaudies polici
jos” vardu.

DIDELIS NEPASITENKINI 
MAS PRIES SOVIETUS KY 
LA ČEKOSLOVAKIJOJE IR 

VOKIETIJOJE.
Vokietijos ūkininkai kelia 

riaušes prieš kolchozus, dėl ko 
Grothevolis juos traukia komu 
nistinin teisman ,o Čekoslovaki 
joje jau suimti šeši generolai 
su karo ministeriu gen. Svo
boda pryšakyje. Netrukus bus 
baigti likviduoti „buržuazinių 
laikų žmonės ir pasodinti visi 
Maskvai ištikimieji. Neveltui 
ir Lietuvoje kyla audra prieš 
Paleckį ir prieš Šimkų, kuriems 
ruošiama jau dirva likviduoti.

— Venezueloje vyksta val
džios persitvarkymas.

— Lietuvių Enciklopedija 
tuojau po NM pradedama 
spausdinti.

— Clevelande, JAV, lapkri
čio 29 d. atidaryta lietuvių dai 
lininkų paroda, kurioje išsta
tyti darbai Varno, Šlapelio, Jo 
nyno, Galdiko, Pautieniaus, Ši 
leikio, Kairio, Žilinsko, Rauli- 
naičio, Ignatavičiaus ir kt.

— Columbus, Ohio miesto 
ir apylinkės lietuviui BALFui 
paaukavo 139 dol. *

MANITOBA DABAR ŽIBA 
LO GAMINTOJA

Manitoba dabar prisijungė 
prie savo kaimyninių pierijos 
provncijų, Albertos ir Saskat 
chewano, žibalo gamyboje, ka 
dangi „juodojo aukso“ tekėji
mas vis didėja naujai atiastuo 
se žibalo laukuose, kurie ran
dasi provincijos pietvakarių 
srityje.

Manitoba dabar turi 24 ga 
minančius šaltinius, iš kuriu 
kasdien teka maždaug 1.000 
statinių. Manoma, kad šis 
skaičius nuolat didės su naujai 
atrastais šaltiniais.

Šis išsivystymas gali turėti 
didelio svarbumo Manitobos 
gyventojams. Visos trys pre
rijos pronvincijos kentėjo iš
tisus metus nuo didelio pri
klausomumo žemės ūkiui. Kai 
tuo tarpu Manitoba vienintelė 
iš tų trijų prerijos provincijų, 
kurioje industrinis išsivysty
mas yra augščiausias, Alber
tos ekonomija per paskutinius 
metus po žibalo atradimo taip 
pagerėjo, kad jos pelno dalis 
įnešė dešimtimis milionų dole 
rių Į visuomenės kasą.

Kapitalas naujų šaltinių grę 
žimui buvo duotas iš didelių 
Jungt. Valstybiii kompanijų ir 
kita dalis buvo duota iš pro
vincijos tyrinėtojų. (CS).

LIETUVIŠKIEJI VEIKSNIAI PAVEIKĖ JUNGTINIŲ 
TAUTŲ ORGANIZACIJĄ. 

Laiškas iš NewYorko.
Nors „NL“ savaitinių pa

saulinių įvykių apžvalgininkas 
jau suminėjo, kad Višinskis 
Jungtinių Tautų Orgamzacijo 
je turėjo aiškintis dėl Pabaltijo 
valstybių, jų tarpe ir dėl Lietu
vos, okupacijos, bet šis faktas 
reikia dar plačiau paaiškinti. 
Ypač, kad kartais mūsų žmo
nės neįžiūri vadinamųjų veiks
nių veiklos. Ji, tiesa, yra sunki 
ir paprastai nesti efektinga, 
bet šį kartą kaip tiktai ji iškilo 
visu reikšmingu efektingumu.

Tai atsitiko po to, kai įgalio 
tas Lietuvos ministeris Ame
rikai Povilas Žadeikis įteikė 
JTO pilnačiai memorandumą 
ryšium su Rusijos pasiulyrnu 
tiksliai aptarti, kas yra agresi
ja. Sis ..lemoranaumas buvo 
panaudotas Amerikos ir kitų 
kraštų atstovų kaip argumen
tas prieš Sovietų bandymą kai- 
šytis taikos ir nepuolimo 
plunksnomis. Pabaltijo vals
tybių memorandumas JTO or 
ganizacijai davė konkrečios, 
tikros medžiagos, kuri įrodė, 
kaip Sovietų žodžiai skiriasi 
nuo jų darbų.

Višinskis galų gale turėjo 
prisipažinti, kad Rusija Pa- 
baltijos valstybes okupavo, bet 
teisinosi, kad, girdi, paskui Pa 
baltijo valstybės pačios nutaru
sios Įsijungti Į Rusiją. Jis, ži 
noma, nesuminėjo to fakto, 
kad tada, kai „Pabaltijo valsty 
bės „nutarė“ įsilieti į Rusijos 
sovietus“, tada Pabaltijo vals 
tybėse stovėjo Rusijos kariuo
menė ir „nutarimai“ buvo da
romi tankams apgulus „sei
mą“ ir NKVD policijai bei Rau 
donąjai kariuomenei su durtu
vais ir kulkosvaidžiais stovint 
„seimo“ viduje. Bet jeigu Vi
šinskis to nesuminėjo, tai jam 
tą priminė Amerikos atstovas. 
Tai buvo didelis smūgis Vi
šinskio atstovaujami „taikin
giausiai pasaulio valstybei“ ir 
veidmainingai jos iškeltam ag 
resijos sąvokos apibrėžimo su
manymui.

Viso pasaulio akivaizdoje Pa 
baltijo tautų memorandumas

DAUGUMA KANADIEČIŲ 
GAUNA APMOKAMAS 

ATOSTOGAS
Mažiausiai vienos savaitės 

apmokamų atostogų gaunama 
per metus beveik visose Kana
dos gamybos industrijoje ir 
yra žymių, kad apmokamos 
atostogos ilgėja.

Patys paskutinieji tyrinėji
mai, kurie buvo pravesti Eco 
nomics and Research Branch 
of the Department of Labor, 
parodo, kad 1951 m. spalio m. 
1 d. beveik 90 proc. fabrikų 
darbi ninku ir per 98 proc. raš
tinės tarnautojų industrijoje tu 
rėjo dviejų savaičių apmoka
mas atostogas, su sąlyga, kad 
jie tam tikrą laiką buvo ištar
navę toje vietoje.

Trijų savaičių atostogas ga
vo beveik pusė visų fabrikų 
darbininkų ir apie 55 raštinės 
tarnautojų, bet tik po tam tik
ro laikotarpio, paprastai 15 me 
tų ir kartais net 20 arba 25 me 
tų.

Beveik pusė visų fabrikų, 
kurie suteikia darbą 56 proc. 
darbininkijos, pareiškė, kad 
jie uždaro savo įmones ir visi 
tarnautojai gauna atostogas 
vienu metu. Daugumoje tai 
reiškia dviejų savaičių atosto 
gas vasaros metu. (CS). 

įrodė, kad sovietai yra apgavi
kai ir smurtininkai ir kad jų 
pasiūlymai yra tiktai bandy
mas kaip nors pasiteisinti prieš 
pasauli dėl visų smurto veiks
mų. Bet toks jų bandymas juos 
muša rikošetu.

Antrą svarbų vaidmenį su
vaidino Patariamosios Lietu
vių Grupės, dabar jau vadina
mosios Lietuvos Laisvės Komi
teto nario ekonomisto J. Au
dėno paruoštasis ir „NL" prieš 
kiek taiko paskelbtasis Lietu
vos žemes ūkio padėties apmu- 
dinimas Rusijai okupavus Lie 
tuvą. Šiuo rimtu darbu besi
vadovaudamas, JAV atstovas 
JTO Lubinas jTO plenume 
plačiai pasisakė apie Rusijos 
prievartinę žemės ūkio kolek
tyvizaciją ir patiekė neatremta 
mų argumentų, kurie taip pat 
imponavo ir visiems laisvųjų 
kraštų atstovams, kurie ne visi 
tuos faktus ir žinojo. Rusijos 
atstovams sunku ouvo teisin
tis, nes viskas buvo paremta 
oficialiaisiais Rusijos šaltiniais 
ir buvo nesugriaunama.

Šitie du stambūs faktai iš
kelti visu rimtumu ir didžiu 
Įspudingumu, kurį suminėjo ne 
tiktai Amerikos spauda.

Neiškenčiu ir aš kiek plačiau 
nepainfromavęs Kanados lietu 
vių ir nepasidžiaugęs, kad pa
galiau pavergtųjų tautų gyve
nimo faktai jau pradėti atvirai 
naudoti ir tarptautiniame fo
rume, koks yra Jungtinių Tau
tų Organ.zaclja, ir kad tais 
faktais ima operuoti ir tos vals 
tybės, kurios ligšiol reiškė vis 
tūlą „santūrumą“.

Visa tai noriu palydėti gero
mis viltimis: jeigu jau Rusi
jos imperialistų akys pradeda
mos badyti ir „smulkiais“ Pa 
baltijo valstybių faktais, tai 
neabejotina, kad bręsta teisy
bės grįžimo dienos ir tuo pa
čiu Pabaltijo padangė pradeda 
giedrėti. Tebus tai kad ir pir
mieji pragiedruliai, bet kadan
gi jie yra jau aiškūs, tai ir gai 
vina geras mūsų viltis.

Jūsų kor.

GREIT AUGANTIEJI 
KANADOS MIESTAI

Kanada dabar turi du mies
tus, kurie turi per milioną gy
ventojų.

1941 metais, kada vyko su
rašinėjimas, buvo tik vieninte
lis Montrealio miestas, kuris 
turėjo daugiau kaip vieną mi 
lioną gyventojų. 1951 metais 
Toronto peržengė milioninę ri 
bą (1.117.470).

Torontas su savo 675.754 gy 
ventojais per 10 metų priau
go tik 1,2 proc., bet jo prie
miesčiai nepaprastai išsiplėtė. 
Montrealio centras savo ribo
se turi per milioną gyventojų 
ir jo išsiplėtimas vyksta iš pa
ties miesto.

Procentualiai Samia, Ont., 
augo greičiausiai, nes per 5 me 
tus padidino savo gyventojų 
skaičių 85 proc. Edmontonas 
ir Calgary taipogi buvo palies 
ti aliejaus atradimu ir jie greit 
augo. Edmontonas padidėjo 
77 proc. nuo 75.000 iki 173.000 
ir Calgary 49 proc., nuo 93.000 
iki 140.000. Vancouveris pa
didėjo beveik 41 proc., 377. 
447 iki 530.728. Winnipegas 
turėjo 354.069 gyventojų, pa
lyginus su 299.937, Quebec 
274.827 palyginus su 224.756, 
Hamilton 259.685 palyginus 
su 197.739. (CS)

— Izraelis išrinko naują pre 
zidentą.

Vilnius. Gruodžio 2—5 dd. 
Maskvoj įvykusiame „taikos 
plenume“ iš Lietuvos išsiuntė 
K. Petrauską, J. Matuli, Vil
niaus I-mos vid. mokyklos mo
kytoją Br. Katilienę ir dar 24 
kitus.

Br. Katilienė, bene geogra
fė, išvykdama į Maskvą apsidai 
rė ir kone kvapo neteko: pries 
kelius metus ji sutiko mažu
čius atvykstant mokytis, o čia 
bar ja uvisi suaugę, giriasi ta
rybinio piliečio vardais ir išdi
džiai žiovauja. Atsipeikėjus 
Katilienė visam pasauliui suri
ko: — Pažvelkit, kas dedasi 
Garliavos, Baisiogalos ir Šila
lės mokyklose! — Ar turi kas 
pasauly 1.119.000 vadovėlių 
mokykloms, kaip mūsų iespub 
lika? — Šalin iš Amerikos fab 
rikų 10—12 valandų darbo die 
na!

K. Petrauskas Amerikos ne
puolė, tekstą skaitė susijaudi
nęs. Nors jis Maskvą vadino 
„galinga pasaulio taikos tvirto 
ve", iš kurios turįs suskambėti 
kvietimas žmonijai į didįjį tai
kos žygį, bet iš Kalbos dvasios 
dvelkė prigimtas teatrališku
mas, ir su jo žodžiais „Mask
va - Stalinas — šie žodžiai vi
sas pasaulio tautas įkvepia ko
vai už taiką“, pilnai galima su 
tikti.

„Tiesa“ puolė rašytojus už 
permažą dėmesį „reaKcinei šio 
meto dvasiškijai . „T.“ reika
lauja iš rašytojų kūryboje iš
kelti dvasiškių talkininkavimą 
vok. gestapui.

XI. 30. naujais eilėraščiais 
nusilenkė klausytojams jaun. 
poetai, marijampolietis Juoz. 
Andriuškevičius, kaunietis Ed. 
Selclionis ir Paulius Širvys. Se 
lelionis geriausia kūryba vadi
na jo neužilgo iš spaudos pasi
rodysiantį eilėraščių rinkinį 
„Stalininė jaunystė“.

Kaunas. Vandens kelių inži
nerijos virš. Kmita baigęs na
vigaciją Nemunu, už pasižymė 
jimus pasveikino laivų kapito
nus Bukajev, Nekrasov, Če- 
chov ir Burianin.

Klaipėda. Dramos teatro 
vyr. rež. asistentas Napol. Bei- 
notas „augšta energija meni
niame lygyje“ pradėjo repe
tuoti bulgarų „Pavojaus ženk
lą“. Teatras ruošia 11 premje 
rų.

Nemenčinė. Rajono pryša- 
kiniai kolchozai (Im. Stalina, 
im. Černiakovskavo, im. Dzer- 
žinskavo, „Progres“ ir „Isk- 
ra“, į roges sukėlė vežimus su 
trąšomis, veža į laukus pavasa
rio darbams. 20 laipsnių šal
čio, bet kaip užlipi ant „antro 
augšto“, tai nusičiaudai mėšlų 
garouse ir tiesiog kaitinkis...

Biržai. Neblogų laimėjimų 
(taip mini radijas) pasiekė ra
jone esantys 96 mažmeninių 
prekių pardavimo taškai. Vei 
kia ir 6 išnešiojami taškai. Ra 
jone įsteigta avalynės parduo
tuvė.

Kėdainiai. „Pakeltos Velė
nos“ kolchozininkas Vine. Ba
tūra prie Nevėžio statosi hidro- 
-elektrinę.

Suv. Kalvarija. Į vidurinės
mokyklos mokinės Bir. V it- bino 
kauskaitės klausimą, kaip ra- vak. 
syti namų darbus literatūrinė
mis temomis, radijas pataria 
sekti Leninu, palikti vėlesnėms 
mintims plačias paraštes, pas
kui perrašyti. Svarbiausia, ne
pamiršti vedamosios minties 
—liaudies priešų demaskavi-
mo.

Vievis. Abramiškyje įsteig
ta apylinkės ligoninė su viso
mis ligomis, rentgeno aparatų 
patalpomis ir akušerijos moto
rais. Rajone gydymu pagarsė
jo Vasilievskaja, šapiro ir Ger- 
daitytė.

Joniškis. Sustambintame Sta 
lino vardo kolchoze karves pir 
mąją rajone vietą laimėjo už 
pieną, antroje vietoje — dvira
tininkai, trečioj — siuvamos 
mašinos, ketvirtoj — akordeo 
aininkai ir penktoj — kolchozo 
gyventojai, keliami j „puikias 
namus“.

Telšiai. Masčio fabrikas pa
didėjo 16 kartų, yra didžiau
sias Pabaltijy, 63 darbininkai 
turi asmenines sąskaitas ban
kuose, fabrike pirmauja Komu
nistė Lebedjeva.

Sėda. „Lenino keliu” kolcho 
ze kiaulėms įvesti vandentie
kiai.

Kybartai. Raj. laikraštėlio 
„Pirmūnas“ redaktorius Lenas 
Kompartijos patalpose skaity
tojams išaiškino, kaip reikia 
pereiti iš socializmo į komuniz 
mą. Kas netiki, tepagyvena po 
rą tūkstančių metų, įsitikins.

Vilnius. „Univermag" kas
dien parduoda už 4000 —6000 
rub. eglučių papuošalų, spal
votų rutulių, burbulų, ir vis ne 
gali vaikų apsiginti. Radijas 
sako, kad tai perkama tradici
nei N. Metų šventei, o vaikai 
vis tai perka Kalėdoms.

Talinas. „Dinamo“ salėje vy 
kusiame stalo teniso turnyre 
Saunoris isikojo tarybų sąjun
gos čempiono vardą. Turnyre 
dalyvavo Dzindziliauskas, Ni
kolskis, Stankevičius, Bareišie- 
nė, Žiliūtė, Stiklioriūtė, Juške 
vičiūtė, Variakojis. Lietuviai 
ir šiemet buvo varžybų tavori 
tais, eilė parsivežė sporto meist 
ro vardus.
MASINIAI TEISMAI PRIEŠ 

ŪKININKUS
Lėktuvu iš Berlyno

Visoj rusų zonoj vyksta 
prieš priešinančius „laisvu no
ru“ stoti į kolchozus bylos. 
Ūkininkai kaltinami teroru 
prieš valdžios pareigūnus, at
vykusius kolektyvinimo reika
lais. Iš visų pusių pranešami 
susirėmimai tarp ūkininkų ir 
sedpartijos organų. Kalbėto
jai išmetami iš susirinkimų. Iš 
Rusijos grįžę tenykščius kol
chozus apžiūrėję pataikūnai at 
sidūrė kūdrose. Paskelbta ne
maža sunkių teismo sprendi
mų. Ūkininkai sustabdė pylia 
vų tiekimą. Tūkstanč.iai su 
šeimomis bėga į Berlyną. Dau 
gely vietų užšąlo šakniavaisių 
plotai. Zonos aprūpinimas 
maistu suiro. Kratomis jieško- 
mas maistas sandėliuose, malu 
nuošė, rūsiuose,

Zonos valdytojai grasina ūki 
ninku priešinimąsi palaužti jė
ga. Į „gamybines bendroves“ 
(„Produktions - Gennossen- 
schaft“) ligšiol pavyko įjungti 
vos 2 proc. ūkininkų.

Mirė „tovarišč Dumping“.
Bene tris metus truko sovie

tinis dumpingas prieš vakari
nius sektorius. Daugelis įmo
nių vak. sektoriuose užsidarė, 
nedarbas išsiplėtė, agentai vil
ko prekes iš rytų ir pardavinė
jo pusdykiu, sujaukdami visus 
ekonomijos planus.

Bet, va, lapkričio pabaigoj 
ten, kur prieš tris metus iška- 

iškabas „išmintingasis 
berlynietis perka pas 

mus“, pripildė plakatus su grū 
mojimais, draudžiančiais vak. 
sektorių gyventojams pirkti 
rytų pusėj. Pardavėjus ir pir
kėjus laukia bausmės, sunk, 
darbų kalėjimas.

Vak. sektorių gyventojams 
be leidimo teleidžiama pirkti 
laikraščiai ir „raštai“. V. Or.

— B ALF Vajaus proga, ke
letas buvusių BALF stipendi
ninkų suaukojo 200 dol. ir pa 
siuntė BALFui, pagelbėti ki
tiems studentams Europoje 
šelpti.
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SIEKIME GERO STOVIO
Apie žmonių civilizacijos ar : 

ba technikinės kultūros laipsnį i 
gydytojai sprendžia pagal tau
tų suvartojamą kiekį muilo. ; 
Gal tai yra keistas matas, bet j 
jis vis dėlto yra pakanka- j 
mai realus. Juo tauta yra pa
siekusi augštesnio civilizaci
jos lygio, juo jos nariai daugiau , 
sunaudoja muilo. Nes civili- , 
zuotas žmogus mėgsta švarą ir 
tam reikalui sunaudoja daug 1 
muilo. Kitaip ir būti negali. 
Nes nešvaraus žmogaus nie- : 
kas negali laikyti, žmogum ci
vilizuotu.

O apie žmonių kultūrą mū
sų laikais sprendžiama pagal 
spaudą. Šių laikų kultūringo 
žmogaus neikas negalima įsi
vaizduoti be spaudos — ne
skaitančio laikraščio ir neskai
tančio knygos. Todėl Lietu
vos nepriklausomybės laikais 
Lietuvos žurnalistų sąjungos 
speciali šūkiams premijuoti 
fe ^aRreM\%ukH;
kuris pasiūlė pagarsėjusį ir net 
Kanadoje gerai žinomą šūkį: 
„Laukiniai žmonės laikraščių 
neskaito“. Niekas nesuabejos 
dėl šio šūkio teisingumo. Tik
rai gi — laukiniai žmones spau 
dos neskaito: jie prie to nepri
augę, jie jos neturi ir, žinoma, 
ir skaityti nemoka. Gaila, kad 
taip yra, — kad dar Žemėje 
yra laukinių žmonių, — net ir 
Antroje XX amžiaus pusėje, 
bet faktas lieka faktu; lauki
niai žmonės laikraščių tikrai 
neskaito.

Ir juo žmogus ir tauta, ku
riai jis priklauso, yra kultūrin- 
gesnis, juo jis daugiau naudo
ja spaudos: daugiau skaito 
laikraščių ir daugiau skaito 
knygų. Todėl apie žmogaus 
ir tautos kultūrą dabar ir yra 
priimta spręsti pagal spaudos 
sunaudojimo kiekį: laikraščių 
ir knygų.

Žinoma, tai ne vienintelis 
žmonių kultūringumui matuo
ti matas. Dabarties kultūrin
gasis žmogus naudojasi radijo 
ir televizijos priemonėmis, ku- 

: rios taip gi yra kultūrinės sri
ties priemonės, arba teatrų, ki 
no ir kt. Vis dėlto pirmoje vie 
toje stovi spauda. Ji kultūrin 
go žmogaus gyvenime vaidina 
vadovaujamąjį arba vedamąjį 
vaidmenį. Ir tai yra visai ob
jektyvu ir teisinga.

Pažvelkime į pasaulio lietu
vių gyvenimą ir palyginkime 
su Kanada. Neaptariama čia 
komunistinė spauda, nes ji iš 
viso ne lietuviška. Kaip gi yra 
visame Žemės rutulyje?

Turtingiausią spaudą turi 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
lietuviai. Galima sakyti, kad 
JAV yra lietuviškosios spau
dos židinys. JAV lietuvių spau 
da ir gausi ir įvairi. Malonu 
yra tuo pasidžiaugti ir pasigė
rėti. Pabrėžtina, kad emigra
cijai i šVokietijos, kuri prieš 
tai buvo labai veikli spaudos 
kūrėja, įvykus, JAV yra tapusi 
pirmaujanti ir knygos organi
zatorė. Didžiausia pasauly lie 
tuvių kolonija — didžiausia ir 
spaudos organizatorė.

Po JAV, spaudos kiekio atž 
vilgiu eina Kanada. Čia turė
jome jau net kelis laikraščius, 
kurie, deja, ne visi išsilaikė. 
Bet ir dabar dar turime tris 
laikraščius ir net kelias knygų 
leidyklas. Ir čia, po JAV, yra 
daugiausia išleista knygų. Vis 
tai yra malonu. Tiktai, ar mu
sų spauda vaizduoja ir mūsų 
gerą kultūringumo laipsnį? 
Mūsų Kanadoje yra jau per 
20.000. Pasilyginkime su ki
tais lietuvių gyvenamais kraš
tais.

Anglijoje lietuvių dabar 
yra apie 18.000. Jie turi du

laikraščius ir knygų yra išlei
dę tiktai vieną, kitą.

Argentinoje lietuvių
apie 50.000. Jie leidžia

yra 
du 

laikraščius ir knygų beveik ne
leidžia.

Brazilijoje lietuvių yra apie 
43.000. Jie tebeleidžia du laik
raščius, o trečiasis kažkodėl su 
stojo ėjęs. Knygų — tiktai 
pavienės.

Urugvajuje lietuvių esą apie 
5.000. Jie leidžia nepenodiš- 
kai pasirodantį vieną laikraš
tėlį. Knygų neleidžia.

Venezueloje lietuvių tėra 
tiktai apie 2.000 ir jie leidžia 
vieną laikraštį. Knygų jie ne 
leidžia, bet lietuviškai knygai 
premijuoti yra sudėję pavyz
dingą premiją.

Vokietijoje yra apie 8.000 
lietuvių. Ten pjasirodo du 
laikraščiai ir „Tremties“ inicia 
tyva gražia* leidžiamos kny- 

£os.’ . ;-je yra apie 10.000 
lietuvių, ir jie leidžia du laik
raščius, bet yra leidę ir tris 
laikraščius ir išleidžia knygų. 
Kitos lietuvių kolonijos yra ne 
žymios ir spaudos neturi.

Taigi, pasilyginus su kitais 
kraštais, Kanados lietuviai ne 
stovi paskutinėje vietoje,bet ar 
stovi ir pirmoje vietoje? At
rodo, kad tūlose mūsų koloni
jose tautiečių aktingumas ir 
domėjimasis spauda nėra pas
tovus. Ir tai darosi didžiosio
se kolonijose, kurios turi skail 
hngus tautiečius. Atrodo, kad 
tautiečių skaitomumas 
tinkamoje augštumoje. 
laikraščių prenumerata 
pakankama. Lygindamiesi su 
pasauliniu standartu, mes tu
rėtume prisipažinti, kad dar ne 
same su jais susilyginę. Todėl 
mes visi prieš naujus metus tu 
retume susirūpinti 
spauda ,visų pirma.

Į tuos, kurie laikraščių ne
skaito, spaudos žodžiu negali
ma kreiptis. Todėl tenka kreip 
tis į tuos tautiečius, kurie spau 
dą skaito, nes tiktai jie gali 
skaitančius paveikti. Skaityto
jai gali būti geriausiais spau
dos platintojais. Jeigu kiekvie 
nas skaitytojas paragintų užsi 
sakyti jo skaitomą laikraštį, tai 
tuo pačiu būtų padvigubintas 
skaičius prenumeratorių.

Didelė padėka tenka nuolati 
niams mūsų bendradarbiams- 
platintojams, kurie atsidėję ir 
vargdami vis dėlto bendradar
biauja ir daug padaro spaudos 
platinimo reikalui, o tuo pačiu 
— pasidarbuoja lietuvių kultū
ros kėlimui.

Mes dar turime rimto pag
rindo teigti, kad mūsų, kana- 
diškoji, lietuvių spauda ir gali 
ir turėtų būti gausesnė prenu
meratoriais. Ir jeigu kiekvie
nas mūsų laikytume pareiga ir 
tautine priederme prisidėti 
prie lietuviškosios kultūros kė
limo, tai tuo pačiu kiekvienas 
mūsų įsipareigotume patalkin- 

. ti ir lietuviškosios spaudos pla 

. tinimo vajuje, kuris kaip tiktai 
• dabar yra vystomas. Visi tau

tiečiai maloniai prašomi į 
; spaudos talką - vajų.

nėra 
Mūsų 

nėra

savąja

Lapkričio 23-ji Argentinoje
Pavasariui žengiant paskuti

nius žingsnius per Argentinos 
žemę, lapkričio 23-ji diena bu 
vo ypatingai graži ir prime
nanti Lietuvos vidurvasario 
dieną. Jei ši diena mūs tautai 
nebūtų brangi, tikriausiai aš ją 
nebūčiau panaudojęs kaipo te 
ma šiam reportažui, kuriame 
paliesiu Argentinos lietuvių ko 
lonijos vaizdus, šioje dienoje.

Kaip viso laisvojo pasaulio 
lietuvių kolonijose taip ir šio 
krašto, dar gerokai prieš lap
kričio 23-ją buvo pradėta ruoš 
tis šios dienos minėjimui. Tuo 
reikalu įvyko Argentinos Lie 
tuvių Bendruomenės ir P. L. 
Inžinierių ir Architektų Arg. 
Sk. specialus posėdis. Inži
nieriai nedalyvauja minėjimo 
rengime, matyti dėl nuomonių 
skirtumo. Tokiu būdu minėji 
mą rengė Argentinos Lietu
vių Bendruomenės Centro 
Valdyba, talkininkaujant skau
tams.

Išaušo lapkričio 23-ji diena.
Saulutei spinduliais glostant 

žemę, dauguma Buenos Aires 
lietuvių rengėsi išvykoms į 
gamtą, sueigas ir pan. Radio 
skambant lietuvių karių dai
noms, lietuviams buvo prime
nama, kad šiandieną yra Lie
tuvos Kariuomenės šventė.

Kadangi iškilmingasis minė 
jimo aktas turėjo įvykti tik 
17,30 vai. nuo ryto buvo daug 
gražaus laiko paiškylauti. To
dėl ir aš išskubėjau į Lietuvių 
Susiveinijimą, kurio sodo me
džių pavėsiuose buvo rengia
mi „asado“ pietūs. (Asado yra 
argentiniečių tradicinis keps
nys, kurio kepimas ir valgymas 
atliekamas pagal senovės in
dėnų metodus). Kadangi Ar
gentinoje ne tik tokie naujaku 
riai, kaip aš- bet ir čia išgyve
nę per dvidešim metų neturi 
ir negali net sapnuoti apie au
tomobilių turėjimą, todėl į iš
kylas daugeliui tenka keliauti 
per balas ir šiukšlynus einan
čiais trmvajais. Dar neįžengus 
per sodo vartelius jautėsi kepa 
mos mėsos kvapas, linksmas 
juokas ir plokštelių muzika, 
įėjęs pamačiau beveik visą jau 
tį ir bent porą avinų, pamautų 
ant geležinių jiešmų ir kepamų 
ant laužo. Kepėjai apsiginkla 
vę didžiuliais peiliais ir bonko 
mis su tam tikru skysčiu, triū
so apie laužą, o jų veidus plo 
vė prakaitas. . . Pagaliau, pra 
sidėjo kaulų kapojimas ir ne
šiojimas ant stalų, apie kuriuos 
sėdėjo ištisos lietuvių šeimos. 
Ir prasidėjo vaišės be šakučių 
ir peilių valgant keptą mėsą 
ir užsigeriant vynu ir alum.

Kai artėjo valanda, kada tu 
rėjo įvykti kariuomenės šven
tės minėjimas, mėginau jieško- 
ti draugų, -kurie vyktų į šį mi
nėjimą, bet. . . iš gausaus bū
rio neradau nė vieno. . .

Lietuvos Kariuomenės Šventės 
minėjimas.

Scenoje pasirodė Arg. Liet. 
B-nės C. V-bos pirm. Ig. Pad- 
valskis ir tarė atidarymo žodį. 
Garbės prezidiuman pakviesti 
veteranai: gen. T. Daukantas, 
karin. Matukas, Mišelis ir Dai 
lydė. Garbės prezidiumui su
sėdus, skautai įnešė Lietuvos 
ir Argentinos vėliavas.

Sugiedojus Lietuvos n Ar
gentinos himnus, garbės pre
zidiumo nariai pasakė turnin- 
gas kalbas, nušviesdami šios 
dienos atsiradimą mūsų tautos

istorijoje ir jos reikšmę, Be 
to, jie papasakojo atsiminimus 
iš tų dienų, kada vos sutvirtė- 
jusioje Lietuvos Kariuomenė
je jis dalyvavo kovose prieš 
Įvairius priešus. Šių kalbėto
jų žodžus publikai gausiais 
plajimais palydėjus, scenoje 
pasirodė skautininko Lesniaus 
ko puikiai paruošti skautai. 
Skautų programa susidėjo iš 
choro dainų, deklamacijų ir 
vaizdelio, parodančio, kaip Tė 
vynėje lietuviai gina nuo oku 
panto gimtąsias sodybas, lau
kus ir girias. ..

Skautininkui Lesniauskui ta 
rus nuoširdžius padėkos žo
džius susirinkusiems į minė
jimą, buvo baigta ir ši mums 
reikšminga diena. Džiugu bu
vo matyti gražų būrį lietuvių, 
supratusių šios dienos reikš
mę, bet visgi su nelinksma šir 
dimi tenka kalbėti apie tai, kas 
širdyje liko.

Šios šventės minėjimui 
praėjus.

Šiandieną, kada okupantas 
panaikino Lietuvos Kariuo
menę išžudydamas ir prievar
taudamas lietuvius karius, Lap 
kričio 23-ji turėtų būti dar iš
kilmingiau švenčiama. Dau
gelis to nesuprantame. Argen 
tinos lietuvių kolonijoje tas 
ypatingai buvo pastebima. 
Dar blogiau, kad širdžių skaus 
irią didino Argentinos lietuvių 
jaunoji karta, gretimoje patai 
poje „ūliavodama” triukšmau 
dama ir iš visų plaučių dainuo
dama, kada vyko salėje minė
jimas. Nuostabu, kad nei mi
nėjimo rengėjai, nei kiti ne
drįso triukšmadarius sudraus
ti ir pakviesti į salę.

Rusijos žemėlapis.
Nors šiendieninėje Argen

tinoje viešpatauja plati anti
komunistinė veikla u propa
ganda ir spaudoje dažnai pa
sirodo ilgi straipsniai, smerkia 
Rusijos terorą Pabaltijo vals
tybėse, neseniai pasirodė pla
tus dabartinės Rusijos žemė
lapis, kuriame Pabaltijo vals
tybės skaitomos Rusijos kam
peliu. Žemėlapį paruošė prof. 
Horacio Urėta Martinez, ku
ris su lengva širdimi Pabaltijo 
valstybes „padovanojo" ru
sams.

Reikia manyti, kad Paoalti- 
jo tautų organizacijos ir ita- 
kingesnieji asmenys ras reika
linga pareikšti protestą prieš 
šio žemėlapio autorių ir parei
kalaus, kad Pabaltijo Valsty
bės, bent antroje šio žemėla
pio laidoje, būtų atskirtos nuo 
Rusijos. (Dabar yra išėjusi 
tik pirmoji laida). Gal dėl to, 
Rusijos konsulatas Buenos. Ai
rėse pradėjo drąsiau lįsti į šia 
me krašte įsikūrusių

Tremtinių pastoges.
Daugelis tremtinių nustem

ba iš Rusijos konsulato gavę 
„Tiesos“ ir kitokių laikraščių 
pakietus, o kartais ir malonius 
kvietimus į rengiamus koncer 
tus, filmų demonstravimus ir 
net balius. Mūsų šalies oku
pantų lizdas rodo savo akiplė
šiškumą, kuo piktina kiekvie
ną tremtinį.

Tai su tokiomis nuotaiko
mis praėjo Lapkričio 23-ji pa 
vasario vėjams pučiant Argen
tinoje.
Buenos Aires, 25. XI. 52.

L. Kančauskas.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Liewvos*9 
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PAKARTOTINIS LIET. ENCIKLOPEDIJOS REDAKCI 
JOS IR LEIDĖJO ŽODIS 

prenumeratorių skaičiui, yra 
nutarta leisti bendrojo pobū
džio Lietuvių Enciklopediją 
nedaugiau 20 tomų apimties, 
po 600—640 puslapių kiekvie 
name tome. Tokia enciklope
dija bus išleista neilgiau kaip 
per 6 metus. Bendrojo pobū
džio enciklopedinės žinios jo
je bus patiekiamos suglaustai, 
o lituanistiniai dalykai bus ap 
rašomi galimai pilniau ir išsa
miau. Todėl ji pilnai paten
kins lituanistų reikalavimus.

Enciklopedijos leidimo dar
bui pagreitinti ir redakcijos pa 
jėgoms sustiprinti, Vyr. Re
daktoriui pasiūlius, Leidėjas 
dar pakvietė į Redakcijos ko
lektyvą dr. Juozą Girnių, ku
ris maloniai sutiko redakcijoje 
dirbti.

Be to, džiugu pranešti visuo 
menei, kad Lietuvių Enciklo
pedijos leidimo darbe Leidėjui 
talkininkaus ir Amerikos Lie
tuvių Bendruomenė. Šiuo rei 
kalu yra susitarta su Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės Laik. 
Organizaciniu Komitetu. O 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavime. New Yorke 1952 
m. buvo priimta rezoliucija, iš 
reiškianti pritarimą Liet. Enci
klopedijos išleidimui. Be to, 
ir Liet. Rašytojų Draugijos 
1952 m. suvažiavime Čikagoje 
buvo nutarta remti bendrosios 
Liet. Enciklopedijos leidimą.

Paskutiniojo Enciklopedijos 
tomo pabaigoje bus skiriama 
apie 100 puslapių visų jos pre
numeratorių trumpoms biogra 
iijoms, nes jie yra tikrieji šio 
didžiojo mūsų tautos kultūros 
paminklo statytojai.

Lietuviu Enciklopedijos var 
du:

Spaudoje pasirodė eilė 
straipsnių Lietuvių Enciklope
dijos leidimo reikalu. Toks 
gausus ir greitas atsiliepimas 
į šį didį sumanymą suteikė re 
dakcijai ir Leidėjui didelio pa 
drąsinimo, nes sudomino šiuo 
leidiniu ne tik Amerikos, bet 
ir viso pasaulio plačiąją lietu
vių visuomenę.

Tuose straipsniuose bei laiš 
kuose Redakcijai ir Leidėjui 
iškeltieji sumanymai ir patari
mai buvo priimti dėmesin ir 
visapusiškai apsvarstyti.

Vienas įsidėmėtinų Lietuvių 
Enciklopedijos Leidėjui patiek 
tų reikalavimų — tai duoti ga 
rantiją, kad Lietuvių Enciklo
pedijos leidimas bus tikrai iš
tesėtas. Normaliomis gyveni
mo sąlygomis patikimiausia ga 
rantija — tai pakankamo En
ciklopedijos prenumeratorių 
skaičiaus išsilaikymas per visą 
leidimo laiką.

O jei kas sielojasi ir net at
kalbinėja, jog neverta inves
tuoti kapitalo į Lietuvių Enci
klopedijos leidimą vien del to, 
kad jos leidimas gali būti dėl 
kurių nors negalimų numatyti 
priežasčių sukliudytas, tai 
toks sielojirnasis neturi rimto 
pagrindo. Ką mes investuosi
me į dvasinį lobyną, paliks am 
žiams.

Antras spaudoje pareikštas 
pageidavimas leisti tik litua
nistinę, o ne bendrąją Lietuvių 
Enciklopediją, yra nepriimti
nas dėl jos išleidimo brangu
mo.

Todėl Lietuvių Enciklopedi
jos Redakcija ir Leidėjas, ap
svarstę visų pareikštas min
tis ir spaudoje iškeltus suma
nymus bei Liet. Enciklopedi
jos leidimo galimumus, turi 
garbės dar kartą pareikšti viso 
pasaulio lietuvių visoumenei, 
kad, susirinkus pakankamam

Prof. Vaclovas Biržiška,
Vyr. Redaktorius.
Juozas Kapočius,

Leidėjas.

URŠULEI KISIELIENEI 
mirus, 

PONŲ KISIELIŲ
šeimą, netekus brangios žm onos ir mylimos moti

nos, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
Vytautas Č ė s n a. c

VISI DUOMENYS PAIMTI 
IŠ LIETUVOS OKUPANTŲ 

OFICIOZO „TIESA“.
Kaip žydi mokyklos?

Rašo ta pati „Tiesa“.
„Alsėdžių septynmetės mo

kyklos mokytojai dar negavo 
1951-52 mm. priklausantį ku
rą. Mokytojai gyvenantieji 
privačiuose butuose, nėra ga
vę butpinigių. Šiuo reikalu ne 
sirūpina nei mokyklos vadovy 
bė, nei rajono liaudies švietimo

Nukelta į 7 puslapį.

mas, kad kai kurie iš Kanados 
naujųjų ateivių nuvyksta ne
legaliai į Jungt. Valstybes.

Iš kitos pusės, Jungt. Vals
tybių įstaigos spėlioja, kad 
apie 25.000 žmonių kasmet 
vyksta nelegaliai iš Kanados į 
Jungt. Valstybes ir kad skai
čius gali siekti net 33.000. Jie 
to nemėgsta.

Jungt. Valstybių imigracijos 
žinovai sako, kad Kanados su 
lašymas negalėjo pasakyti, kur 
pusė iš 600.000 europiečių, ku 
rie nuo 1947 m. atvyko Kana
don, ranadsi. Jie galvoja, kad 
kai kurie dabar yra Jungt. 
Valstybių (nelegalūs) gyven
tojai.

Vyriausybės valdininkai 
Ottawoje šituo netiki.

Jungt. Valstybių valdinin
kai be to dar skelbia, kad ge
rai organizuoti kontrabandos 
vienetai suvaidina didelį vaid
menį neo-kanadiečių per sie
ną pergabenime. (CS).

PILIETINIS 
ĮSIPAREIGOJIMAS

Viena moteris Ottawoje, ku
ri prarado savo vienintelį sūnų 
Antrame pasauliniame kare, 
nori labai padėti vienam vo
kiečiui jaunuoliui išpildyti sa
vo „paskutinę viltį“— atvykti 
Kanadon.

Mrs. Nicholas Murdock skai 
tė šio vokiečio pagelbos pra
šymą viename laiške, kuris bu
vo atspausdintas Ottawa Ci
tizen laikraštyje ir ji tuoj at
siliepė ir davė suprasti, kad ji 
suteiks jam paramą savo na
me „kol jis pats galės atsistoti 
ant savo kojų“. (CS).

ligoninės personalas, nei peti
cija negalėjo išskaityti jo pa
vardę. Detektyvas turėjo dirb 
ti visą valandą kol išaiškino, 
kas jis toks buvo ir vertėjas 
kalbėdamas su juo glaėjo gau 
ti informacijų iš jo galvos link 
telėjimų arba papurtimų.

Tat yra geras dalykas, jei 
kiekvienas nešiotų su savim 
tam tikrą asmens pažymėjimą. 
Jis paprastai padeda. Neo-ka 
nadiečiai, ypatingai tie, kurie 
nekalba pakankamai anglų kai 
ba, turėtų turėti tokį pažymė
jimą su pavarde ir adresu ir 
kitom naudingominformacijom 
aiškiai parašyta anglų kalba.

SUNKESNĖS BAUSMĖS 
UŽ NELEGALŲ ĮVAŽIAVI 

MĄ
Asmenys, kurie rėmė arba 

padėjo imigrantams įvažiuoti 
nelegaliai Kanadon, bus bau
džiami griežčiau.

Bausmės: pataisos namai 
iki penkių metų ir pabaudos 
iki 5.000,— dolerių yra nau
jame Imigracijos Akte, kuris 
pradės veikti po sausio pirmo 

: S1OS.
Naujasis skyrius buvo pa- 

; ruoštas, kai tyrinėjimai paro
dė, kad per paskutinius me
tus nuo 200 iki 300 imigrantų 
atvyko nelegaliai Kanadon su 
Montrealio, Romos ir Karls
ruhe imigracijos departamen- 

Jaunas ukrainietis neseniai .to tarnautojų pagalba.
buvo atgabentas į Toronto li
goninę. Jam sulaužė žandi
kaulį automobilio katastrofoje 
ir jis negalėjo kalbėti. Vienin
telis dalykas, kuris padėjo iš 
aiškinti jo asmenį, tai buvo 

su pavarde. Nei

Pažinkime Kanada
SAVO KOVOS LĖKTUVUS 

SVIEDINIAIS
po sparnais arba kur nors lėk 
tuvo rėmuose ir pavartojami 
prieš priešo lėktuvus.

„Sekančiais metais šiuo lai
ku RCAF bus jau suorganiza
vusi daugumą savo kovos lėk 
tuvų eskadriles. Ankstyvo 
gynybos įspėjimas (radaras) 
veiks jau 100 proc. Lavinimo 
vienetai bus pilnoje apimtyje 
ir pajėgos stiprumas artės prie 
50.000, — sako oro maršalas 
Curtis. (CS).

ASMENS PAŽYMĖJIMAS 
NE BŪTINAS, BET 

NAUDINGAS

KANADA APGINKLUOS 
VAIRUOJAMAIS

Kanada planuoja apginkluo 
ti savo kovos lėktuvus vai
ruojamais sviediniais. Tai 
pranešė Oro Maršalas W. A. 
Curtis, RCAF Chief of Staff.

Kanados Gynybos Tyrimo 
Komitetas (The Kanadian De
fense Research Board) išvys
tė per paskutinius metus slap 
tą lėktuvo šovinį ginklų labo
ratorijoje Valcartier‘e, Que. 
Šio tyrinėjimo smulkmenos 
yra laikomos paslaptyje dėl 
saugumo priežasčių.

Šie šoviniai bus panaudoti 
F-86E Sabre trumpųjų distan
cijų sprausminiams lėktų/ams, 
kurie statomi Canadair Ltd., 
Montrealyje ir CF-100 Canuck 
tolimų distanc. sprausminiams 
lėktuvams, kurie pagaminti 
Avro Canada Ltd., Malton'e.

Oro sviedinius būtų galima 
palyginti su save-varomais ar 
tilerijos sviediniais, kurie yra popiergalis

Kai kurie įvelti emigrantai 
— imigracijos departamentas 
nesako kiek buvo deportuoti. 
Kiti savanoriškai sugrįžo į sa 
vo kraštus.

Tuo tarpu, kai kuriuose 
sluogsniuose iškilo susirūpini
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Bendri nuostatai.
Šis straipsnelis apims tik Ka 

nados pajamų mokesčių apskai 
čiavimą, liečiant uždarbius 
prie pajamų šaltinių. Prakti
ka rodo, kad lengviausia mo
kesčius valstybei išrinkti prie 
pačio pajamų šaltinio, kol mo 
kesčių mokėtojas nėra pinigų Į 
rankas paėmęs. Todėl Kana
dos pajamų mokesčio Įstaty
mas ir nurodo taisykles, kaip 
mokesčiai privalo būti renka 
mi prie pajamų šaltinio, kol ga 
vėjas dar nespėjo Įsidėti savo 
uždarbio Į kišenę.

Darbdavys, ar tai būtų pri
vatus ar juridinis asmuo, pri
valo prieš išmokėdamas algas, 
pensijas, kompensacijas pasi
traukiant darbininkui iš darbo 
vietės ar mirštant ir išmokant 
kompensaciją šeimai, sulaiky
ti iš pajamų gavėjo mokesčius 
ir pervesti Į valstybės iždą. 
Jeigu darbdavys mokesčių at
skaitymų nepadarė, tai jis gali 
būti baudžiamas 10 proc. nuo 
sumos, kurią jis privalėjo su
laikyti ir perversti Į domini
jos iždą ir pridedama 10 proc. 
nuo sumos, kurią jis privalėjo 
sulaikyti ir pervesti į domini
jos iždą ir pridedama 10 proc. 
palūkanų nuo dienos, kada pri
valėjo būti atskaitytas mokes
tis.

Mokesčiai skaičiuojami nuo 
sumos, kuri išmokama darbi
ninkui pridedant maistą ir pas 
togę, jeigu darbininkas gauna 
iš darbdavio. Jeigu daininin
kas gauna dali savo atlyginimo 
natūra, tai Įvertinama pinigais 
ir priskaitoma Į bendrą jo atly 
ginimą. Jeigu pagal pianą at
skaitoma pensijų fondui, tai 
pirma leidžiama atskaityti nuo 
bendro uždarbio pensijų fon
dui, o nuo likusios sumos da
romas mokesčių atskaitymas.

Darbdavys, priimdamas dar 
bininką, privalo užpildyti for
mą TD1, kurioje surašoma dar 
bininko šeimyninė padėtis ir 
duodama jam pasirašyti savai
tės bėgyje nuo priėmimo Į dar
bą. Darbininko šeimyninės 
padėties pasikeitimas privalo 
būti atžymimas tame blanke 7 
dienų bėgyje nuo Įvykusio pa
sikeitimo. Pagal šias darbinio 
ko suteiktas žinias darbdavys 
privalo atskaityti nuo darbi
ninko gaunamo atlyginimo mo 
kesčius. Nepadarius tų lorma- 
lumų, darbdavys už neteisin
gą mokesčių atskaitymą yra 
atsakingas prieš Įstatymus. 
Darbininkas už suteikimą klai 
dingų žinių yra baudžiamas.

Nereikia iš darbininko paja 
mų daryti atskaitymų, jeigu jo 
metinės pajamos neviršys jam- 
duodamo metinio pragyveni
mo minimumo pagal jo pasira
šytą formą TD1. Pav., darbi-

Pajamų mokesčiu apskaičiavimas
ninkas vedęs, išlaiko žmoną ir 
turi vieną vaiką, tai jo metinis 
pragyvenimo minimumas yra 
2.150,00 dol. Jeigu pagal jam 
mokamą atlyginimą neviršys 
per metus 2.150,00, tai jam mo 
kesčių išskaitymai nereikia da 
ryti.

Apskaičiavimai daromi pa
gal lentelę, gaunamą mokesčių 
Įstaigose. Ji vadinama sekan
čiai: ,,Table 8, Income Tax 
Deductions at Source“. Dabar 
tiniu met uyra galioje patai
syta lentelė nuo liepos mėne
sio 1 dienos, 1952.

MOKESČIŲ APSKAIČIAVI 
MO TECHNIKA.

Mokesčiams apskaičiuoti len 
telė yra sekančių rūšių Įrištų 
vienoje knygutėje: pradinį at
lyginimą mokant, dėl savai
tinio atlyginimo, dvisavaitinis 
atlyginimas t. y. 26 mokėjimo 
periodai per metus, du atlygi
nimo mokėjimai mėnesyje, t. 
y. 24 mokėjimo periodai me
tuose, mėnesinis atlyginimas, 
10 mokėjimo periodų per me
tus (mokytojams), metinis at
lyginimas.

Teisingam mokesčių apskai
čiavimui reikia paimti tinkama

Montrealiečių Onos ir Pra
no Veroninkaičių vestuvės. Iš 
kairės į dešinę: Lena Šulmis- 
traitė, Erda Šulmistraitė, Bi
rutė Adomaitytė, jaunoji OrUa 
Lingaitytė - Voroninkaitienė, 
jaunasis Pranas Voroninkaitis, 
Adomas Jocas, Pranas Voro
novas ir Alfonsas Viskanta.

RAŠO B. \
lentelė. Pavyzdžiui, mokamas 
mėnesinis atlyginimas $200,00 
maistas ir pastogė. . . . 45,00

viso per mėn. algos . .$245,00 
pensijų fondan atskaitoma 8,00

$237.00
Vedusio darbininko su 

dviem vaikais metinis pragyve 
nimo minimumas yra netaksuo 
jamas $ 2.300,00. Taigi, reikia 
atsiversti lentelę, kur yra mė
nesinis mokesčių apskaičiavi
mas „Monthly Tax Deduc
tions" 14 puslapyje. Žiūrėk 
lentelėje kur pragyvenimo mi 
nimumas yra paliktas $ 2.000,- 
ir daugiau, t. y. surask stulpe
lį, kur yra pažymėta $ 2.300— 
2.399. Žiūrėk žemyn kol rasi 
artimiausią skaičių savo atly
ginimo sumai $237,00, tai bus 
skaičius iš lentelės 235 ; todėl 
tamstai atskaitoma mokesčių 
nuo $ 237,00 ir darbdavys pri
valo pervesti iždan $ 7,75.

Turint lentelę rankose, tuo 
pačiu principu einant, lengva 
surasti mokesčių atskaitymą 
mokant kitokiais periodais al
gas ar kitokius atlyginimus.

„NL“ redakcijai ir adminis
tracijai labai malonu pažymė
ti, kad daugumas šių asmenų 
yra uolūs „NL“ rėmėjai-bend 
radarbiai. Visi jei „NL ’ skai
tytojai, o daugumas yia uoliau 
si mūsų talkininkai. E. ir L. 
Šulmistraitės nepraleidžia nė 
vienos dienos, kada reikia laik

Mokesčių sumos atskaito
mos iš darbininkų laikomos 
darbdavio žinioje iki mėnesio 
galo. Pasibaigus mėnesiui su
mos privalo būti pervestos iž
do dispozicijon iki sekančio mė 
nėšio 15 dienos.

Pervedimas mokesčių daro
mas savo apylinkės centram 
Pav., „District Taxation Offi
ce, Regina, Sask.,“ parašant 
piniginį orderį ar čekį „The 
Receiver General of Canada" 
vardu ir pridedant užpildytą 
mažo formato geltoną blanką 
TD-7A, gaunamą mokesčių Įs
taigose.

Už pažymėtu laiku nepcrvc- 
dimą iždan dedama 10 proc. 
nuo pervestinos sumos baudos 
ir 10 proc. palūkanų.

Paskutinę vasario mėnesio 
dieną darbdavys privalo užpll 
dyti ir nusiųsti už praėjusius 
metus savo distrikto mokesčių 
įstaigai T4 Return (Summary 
and Supplementary), ir priva 
lo sutikti su per visus metus 
darbdavio išmokėtais atlygini 
mais ir padarytais mokesčiui 
atskaitymais, kurie privalėjo 
būti pravesti mokesčių įstaigai 

rastis ekspedijuoti; p. O. Lin
gaitytė nuo atvykimo dienos i 
Montreal} taip pat uoliai talki 
no, kaip ir p. Viskanta, p. Vo
ronovas, kuris yra jūrininkas, 
kiekvieną kartą kai tiktai at
vyksta į Montreal}, būtinai už 
eina patalkinti „NL“. Mums 
miela suminėti ir kitus uolius 
talkininkus, kaip pp. Mariją 

kiekvienam mėnesiui pasibai
gus.
MOKESČIŲ APSKAIČIAVI
MAS NUO MOKAMŲ BONŲ

Bonai ar kitokios formos 
premijos, išmokamos darbinin 
kams metų bėgyje yra taksuo- 
jamos. Kai normalus atlygini 
mas ir bonai sudėjus bendrai 
nesudaro daugiau $ 5.000,00 
per metus atlyginimo, tai nuo 
bonų atskaičiuojama mokes
čių 10 proc.

Kai alga, bonai ir kitos at
lyginimo premijos viršija per 
metus $ 5.000,00 viso gauto at 
lyginimo, tai mokesčiai nuo 
išmokamų bonų atskaičiuoja
mi sekančiai:

Darbininkas per savaitę gau 
na algos $ 125,00 ir metinių 
bonų reikia išmokėti $ 400,00.
1. Bonus padalom iš mokėji

mo periodų metuose
400 : 52 lygu 7,69

2. $ 7,69 pridedam prie sa
vaitinės algos $ 125,00

lygu 132,69
3. Imkime savaitinio atlygini 

mo lentelę $ 2.300
nuo savaitinės algos 
$ 132,69 mokesčių atskai
toma ...........................$ 17,50

ir Joną Leknickus, Joną Šul- 
mistrą, Kazimierą Luką, Pet- 
lą Ražaną, Kazimierą Kažu- 
kauską, kurie yra pastovūs 
bendradarbiai, nusipelnę ne 
tiktai redakcijos bei admmistra 
ei jos, bet ir visų skaitytojų nu j 
širdžią padėką, o jaunavedžio 
geriausius gražiausios ateities 
linkėjimus.

Padidėjusi atskaitytinų 
mokesčių suma ....$ 1,55
4. Dauginam padidėjusių 

ataskaitinių mokesčių sumą 
$ 1,55 iš 52 mokamųjų perio
dų metuose ir gausime nuo bo 
nų $ 400,00 reikia mokėti mo
kesčių $80,60.

KITI VIENKARTINIAI 
IŠMOKĖJIMAI

Mokesčiai už pakeltą atlygi
nimą už praėjusį laiką apskai
čiuojami panašiai kaip išmo
kant bonus. Imkime pavyz
džiui savaitinę algą iš $ 100,— 
pakeltą iki $ 120,—, kuri pri
valo būti išmokėta už praėjusį 
laiką, 12 savaičių, kas sudarys 
$ 240,—. Vedusio darbininko 
pragyvenimo minimumas su 
dviem vaikais yra $ 2.300,—. 
Apskaičiuosime:
1. Mokesčių reikia mokėti 

nuo $ 120,—
per savaitę ............ $ 16,05
Mokesčių reikia mokėti 
nuo $ 100,— per sav. $ 11,60

Mokėtinų mokesčių per 
savaitę padidėja $ 4,45

2. Dauginam mokėtinų pa
didėjusių mokesčių per 
savaitę $ 4,45 iš savaičių 
skaičiaus (12), už kūnas 
turime mokėti skirtumą, 
susidariusi dėl pakeltos 
algos: 4,45x12 lygu $,53,40. 
Taigi, iš padidėjusios algos

skirtumo $ 240,00, kuris išmo 
karnas darbininkui už praėju
sias 12 savaičių, reikės sulai
kyti ir pravesti iždo kason $ 
53,40.

Tokius ar kitokius vienkart! 
nius išmokėjimus darant darb 
davys privalo apskaičiuoti ir 
atskaityti mokesčių sumą nuo 
išmokamos darbininkui atlygi 
nimo pobūdžio sumos: jam iš
einant Į pensiją, visam laikui 
pasitraukiant iš darbovietės ar 
ba po jo mirties.

Apskaičiavimui šių mokes
čių šiuo atsitikimu imama pa 
grindan, kiek darbininkas su
mokėjo mokesčių per paskuti
nius 3 metus prieš pasitraukda 
mas iš darbovietės, ir kiek jam 
buvo išmokėta atlyginimo per 
paskutinius 3 metus. Pavyz
džiui :
1. Išmokama darbinin

kui kompensacija $ 2000,—
2. Bendras atlygini

mas išmokėtas
per paskutin. 3 m. 12500,00

3. Mokesčių atskaity
ta per paskut. 3 m. 910,00

a) kurį procentą jo atlyginimo 
sudarė per 3 metus sumokėti 
mokesčiai? 910,—: 12.500,— 
xl00 lygu 7,28 pore.
b) kiek darbininkui reikia mo
keti mokesčių nuo išmokamos 
jam vienkartinės sumos $ 
2.000,00? 7,28x2.000,00 ly
gu 145,60.

Nukelta į 6 puslapį.

Bedžsausia ligos nelaime 
istorijoje

Lues-Sifilio epidemija, ku
li prasidėjo Europoje 1495 mt. 
buvo didžiausia nelaimė kokia 
kada nors palietė žmoniją.

Maras apie 1300-sius metus 
paėmė 25 milionus gyvybių, 
kol pasibaigė. Influenza (gri
pas) nušlavė pasaulį 1918 mt. 
užmušdamas 20 milionų žmo
nių. Šiltinė-Typhus periodiš
kai užėjo ir pasibaigė - praėjo. 
Tačiau sifilis užėjo šion „aša
rų pakalnėn“ ir pasiliko. Be
veik per penkius šimtmečius ši 
baisioji liga siautė ir žalojo 
žmoniją luošindama ir daryda 
ma invalidais žmones. Iš pat 
pradžių ši liga buvo neišvengia 
mai staigus žudytojas. Mikro
bai užkrečią dešimtis milionų 
žmonių, šiandien yra tiesio
giai ainiai tų mikrobų, kurie bu 
vo pirežastimis baisios epide
mijos Kolumbo laikais.

Yra įvairių nuomonių, iš kur 
ši bjaurioji liga atėjusi. Sva
rūs parodymai patvirtina nuo 
mone, kad sifilis buvo Kolum
bo žmonių atgabentas į Euro
pa iš Naujojo Pasaulio (Ame
rikos). Europiečių skeletų lie 
kanos prieš 1500-sįus metus 
neparodo jokių sifilio kaulų 
žaizdų. Vėliau šios datos virš- 
paminėti reiškiniai yra gausūs. 
Ispanų gydytojas, Ruy de Is- 
la, užprotokoluota — gydęs 
Kolumbo ekspedicijos daly
vius, sirgusius nauja keista Ii 
ga. 1493 mt. buvę sifilio susi 
rgimų Sevilijoje, Barcelonoje 
ir kituose uostuose, kuriuose 
grįžtantieji tyrinėtojai susto

davę. Vienas ispanų valdinin
kas, pasiųstas prižiūrėti aukso 
ir sidabro produkcijos Nauja
me Pasaulyje, rašė savo kara
liui: „Liga, kuri yra nauja Eu 
ropoję, yra gerai žinoma Anti 
lų salose, ir tokia įprasta ten, 
kad beveik kiekvienas ispanas, 
kuris turėjo ryšių su indėnė
mis moterimis, užsikrėsdavo 
nuo jų“.

Beveik dvejus metus ši liga 
lėtai ruseno pietų vakarų Eu
ropoje. Tuo metu Prancūzijos 
Karolis VlII-tasis reikalavo 
Neapolio sosto ir šiam reika
lui suorganizavo įvairiakalbę 
armiją iš 30.000 samdomųjų ka 
rių — vokiečių, šveicarų, sla
vų, vengrų, prancūzų. Šioji ar 
mija priartėjo prie Neapolio 
vartų 1495 metų pradžioje. Is
panija pasiuntė pagalbą apgul 
tiems neapoliečiams. Savaičių 
bėgyje kaž kas baisesnio ne
kaip priešo ginklai nusiaubė 
kariaujančius dalinius. Tai 
buvo naujoji liga — sifilis ar
ba Lues. Sergančiųjų kūnai 
buvo išversti votimis ir skau
duliais, kurie plėtėsi ligi kau
lų. Sergantieji apakdavo, pa
sidarydavo luošais arba supa- 
raližuotais. Tada prasidėjo 
nesustabdomas ir nepermaldau 
jamas epidemijos plitimas. Ro 
ma buvo viena iš pirmųjų au
kų.

Benvenuto Cellini, talentin
gas Florencijos auksakalys ra 
šė savo biografijoje: „Ten siau 
tė epidemija tokiu nepaprastu 
smarkumu, kad daugelis tūks

tančių žmonių mirdavo kiek
vieną dieną Romoje“.

Bažnyčios sustabdė apeigas 
ir leido nešvęsti šventų dienų. 
Sifilitikų vengė kiekvienas, 
net ir raupsuotieji. Jie turėjo 
tiktai vienintelę priemonę-bū- 
dą išlikti gyvi — elgetaudami. 
Rodydami savo žaizdas, jie už 
pildė gatves ir kelius.

Po prancūzų nugalėjimo 
prie Neapolio, išformoutos ar 
mijos daliniai išsisklaidė viso
je Europoje. Epideminėje for 
moję, sifelis pasiekė Prancūzu 
ją, Vokietiją ir Šveicariją 14 95 
metais, Graikiją 1496 mt., Ško 
tiją ir Angliją 149 7 mt. Tyri 
nėtojas Vasco de Gama nuga
beno šią ligą į Indiją 1497 mt. 
ir keliaujančios bandos užkrė
tė Rusiją ir Lenkiją 1499 mt. 
Liga griebė lygiai kaltą ir ne
kaltą. Akušerės ar „pribuvė
jos“ perduodavo šią ligą gim
dančioms moteriškėms, užsi
krėtę kirpėjai perduodavo tai 
savo klijentams, 'padarydami 
nors ir mažiausius skustuvu 
įpiovimus. Sergantieji šia liga 
vyrai, laukdami mirties, nesi- 
valdydami, paskubino ligos iš 
siplėtimą.

Ilgą laiką ši liga buvo be vai
do ; ar, tikrai sakant, turėjo 
daug vardų. Italams tai buvo 
prancūzų liga, prancūzams — 
italų liga. Kai kas ją vadinda 
vo Vakarų Indijos tymais, ki
ti turkiškais raupais. 1530 me 
tais Girolamo Fracastoro, italų 
gydytojas, parašė epišką poe
mą, kurioje kiauliaganis Šyp- 
hil'is, — „kiaulių mylimasis“ 
— buvo dievo Apollo „nukirs
tas”, nauja liga už bedievišku
mą ir pagarbos stoką dievui 

Saulei. Iš šito ši liga ir gavo 
dabartinį vardą.

Ji siautė po visą Europą.
1497 mt. Paryžiaus parla

mentas išleido dekretą reika
laujantį sergančius šia liga 
„grįžti atgal į kraštus, iš kur 
atėjo, su „mirtinais skaus
mais“. Vietiniai paryžiečiai, 
sergą sifiliu, buvo suvaryti, 
kaip gyvuliai, į dvokiantį ka
rantino rajoną St. Germain 
priemiestyje, kur pasidarė to
kia perpildyta „pragaro sky
lė“, kokios pasaulis prieš tai 
dar nebuvo matęs. Kada šis 
dekretas kontroliuoti epidemi
ją negelbėjo, tai Paryžiaus par 
lamentas įsakė, kad kiekvienas 
rastas miesto gatvėse sergąs si 
filiu (niekas negalėjo sifilio nu 
slėpti dėl jo atvirų skaudulių) 
turėjo būti įmestas į upę, kas 
reiškė mirties sprendimą.

Vokietijos miestai — Stias 
bourgas, Mainzas, Nurember- 
gas — ištrėmė visus šia liga 
sergančius ir išstatė sargybas 
miesto vartuose, kad tokių sar
gybiniai neįleistų į miestą. Kai 
po rezultatas tokių priemonių, 
Europos keliai buvo užtvinę 
keliaujančiomis sifilitikų ban
domis. Gyvendami laukuose 
ir miškuose, negaudami mais
to tie žmonės nyko dešimtimis 
tūkstančių.

Didelė dauguma tų laikų gy 
dytojų, bijodami užsikrėsti pa 
tys, atsisakydavo sifilį gydyti. 
Nedidelis skaičius gydytojų, 
kurie priiminėjo sifilitikus li
gonius, labai praturtėjo. Jie 
pradėjo sifilio gydymui varto
ti tuos pačius vaistus, kaip ir 
raupsams — gyvąjį sidabrą, 
jie sumaišydavo gyvąjį sidab. 

ra su taukais ir ištepdavo šiuo 
tepalu ligonius nuo galvos ligi 
kojų. Turtingi pacientai būda 
vo patalpinami į atskiras pra
kaitavimo dėžes, kas iššaukė 
tokius moralinius pasakymus, 
„už vieną malonumą, tūkstan
tis skausmų“ ir eilę panašių. 
Maža medžio anglių ugnelė bū 
davo užkuriama po tokia pra
kaitavimo dėže, ir ligonis bū
davo paliekamas prakaituoti ir 
kentėti. Neturtingieji ligoniai 
po ištepimo viršpaminėtais 
vaistais būdavo paprastai su
grodami į didelius pečius, ku
rių durys būdavo uždaromos. 
Apytikriai trys iš keturių pa
cientų pasėkoje tokio gydymo 
mirdavo — arba nuo apsinuo
dijimo gyvuoju sidabru ar nuo 
karščio.

Gyvasis sidabras užgydyda- 
vo atviras sifilio žaizdas, tačiau 
mikrobai (bakterijos) pasilikę 
kūne būdavo priežastimi pami
šimo, paralyžiaus, apakimo ir 
kitų sunkių ligų.

Sifilis nepralenkė ir nedarė 
išimčių net įvairių kraštų val
dovams. Romoje, Caspare Tor 
rela, privatus galingųjų ir iš 
blogosios pusės garsiųjų Bor- 
gias (Bordžia) gydytojas, gy 
dė tiktai 17 ligonių šioje vie
noje šeimoje!

Anglijos Henrikas VHI-ta- 
sis turėjo šią ligą ir spėjamai 
dėl to susilaukė negyvų gimti 
siu vaikų iš įvairių savo žmo
nų. Ši liga siutino Rusijos Jo
ną Žiaurųjį — su drastiškomis 
pasekmėmis jo tautai. Sifiliu 
sirgo ir Prancūzijos karalius 
Pranciškus I-masis.

Septynerius metus sifilio 
epidemija siautėjo užkrėsda- 

ma vieną asmenį iš trijų ir už 
mušdama vieną iš dešimties. 
Apsikrėtimo pavojingumui su
mažėjus, sifilis pasidarė lėtu, 
pastoviu žudytoju. Tačiau kur 
tik ši liga buvo atnešama jos 
nepažįstančių ir nesisaugoajn- 
čių žmonių tarpe, ten šioji tra 
gėdija atsinaujindavo.

Pirkliai nugabeno sifilį į Ki 
niją 1505 mt., o portugalų jū
rininkai, 1569 mt., nuvežė ją 
į Japoniją. Kai kuriose salose 
pietų Ramiojo Vandenyno 
(South Pacific) beveik visi 
gyventojai buvo šios baltojo 
žmogaus dovanos išnaikinti. 
Sifilis pavėluotai pasiekė Ame
riką epidemijos formoje grei
čiausiai todėl, kad pirmieji ko
lonistai buvo augštos dorovės 
žmonės. Buvo sifilio epidemi
ja prasidėjusi Bostone 1846 
mt., tačiau mažu mastu, jei su 
lyginti su tuo kas buvo Euro
poje. Kai kas ją su pasitenki
nimu ten paskaitė tiktai kaipo 
„Dievo bausme“.

Spiralinė sifilio bakterija — 
Spirocheta Pallida — yra to
kia silpna ir jautri, kad ją ligi 
šiol nebuvo įmanoma išlaikyti 
gyvą išorėje, lauke, išėmus iš 
žmogaus ar eksperimentinių 
gyvių. Tačiau ši bakterija 
pereidavo nuo žmogaus į žmo
gų, kaip nenutraukiama gran
dinė, ir sugebėjo išsilaikyti gy 
va beveik per pusę tūkstančio 
metų.

Baisiosios klasės sifilio spi
rocheta yra tragedijos šaltinis 
ir priežastis didžiausios ir dau 
giausiai užsitęsusios nelaimės- 
slogučio, koks kada nors palie 
tė pasaulio žmoniją.

Sulietuvino J. Sk,
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DAILININKUI BRAKUI MIRUS
PRISIMINIMAS VIENO RYŠKAUS PRuSIOS 

LIETUVIO.
RAŠO VYDŪNAS

I. Vietovė kaip lietuviškumo
židinys.

Rodos, kad Prūsios Lietu
viai žymią reikšmę turėjo lie
tuviškumo atsigavimui. Tie
sa, tūli jų maža tepamąstyda- 
vo apie prigimtąjį tautiškumą. 
Vis dėlto beveik visi matė ja
me žymų žmoniškumą, ir juo 
dėmėdavosi, jeigu lietuvišku
mas kiek aiškiau pasiskelbė.

O tam kaip tik Tilžė buvo 
reikšminga. Beveik visą pra
eitą šimtmetį lietuviškumas 
tše buvo gyvas. Nuo vietos 
įsikūrimo 1552-ais viena vy
riausioji jos gatvė buvo vadi
nama lietuviškąja ir tik 1819- 
tais įvardinta Augštaja. Vienas 
šventnamis, galutinai pastaty
tas 1763-mts, buvo iki paskuti 
nių laikų žinomas kaip lietuviš 
kas.

Paskutiniais praeito šimtme 
tio dešimtmetiais ne vien Lie
tuviai rūpinosi lietuviškumu, 
bet ir Vokietiai. Tiktai kad 
Lietuviai stengėsi jį gyvinti, 
Vokietiai rinko lietuviškumo 
pasirenškimų liekanas, jeib jos 
mokslui pasiliktų naudingo
mis. Vis-dėlto ir toks Vokietių 
pasidarbavimas buvo lietuviš 
kūmo gaivinimas. O visa tai 
vyko Tilžėje. Tše net Vokie
tis Eduard Eisėivius, gymnazės 
mokytojas, jau nuo pat apie 
metus 1850 stengėsi lietuvišku 
mą garsinti jo dainomis ir sa
vo piešiniais.

Tiesa, ir Klaipėdoje buvo 
patirtas tautiškas Lietuvių su- 
krutimas. Bet Tilžė tuo atž
vilgiu daugiau pagarsėjo. Lan 
kydavosi tše kaip tik tūli žy
mūs Lietuviai iš Lietuvos, bet 
ir tūli Vokietiai, ypatiai moks
lininkai. Minėtinas kalbinin
kas Dr. Georg Sauerwein, kurs 
veikiai skelbėsi lietuvišku 
reikšmėvardiu Girėnas. Tilžė 
je viešėdavo iš Lietuvos atke
liavę tūli Lietuviai. Prisime
nu Dr. J. Šli-pą, ir nuo .1896- 
mt. kelis kartus atkeliavęs Dr.
J. Basanius, vėliau Dr. L. Vai
neikis su žmona, Dr. Jurgis 
Šaulys, Dr. Juozas Gabrys ir 
dar kiti iki pirmojo pasaulinio 
karo.

Tilžėje buvo 1885-mts jau 
susibūrę Lietuviai po Birutės 
vardu, kurių vadas buvo kelis 
metus Dr. Vilius Bruožis, ir 
1895-mts. įsikūrusi Lietuvių 
Giedotojų draugija. Ir tad daž 
nai buvo sakomos viešai kal
bos, kaip aiškiu tautiškumu 
turi apsireikšti taurus žmoniš 
burnas. Tokiu lietuvišku gy
venimu Tilžė pasidarė tiesiog 
židiniu lietuviško tautiškumo. 
Ir tše tai gaivinosi tūli Prūsios 
Lietuviai iš visų kraštų, ypa
tiai iš Klaipėdos. Minėtini An- 
sas Bruožis, Adomas Brakas,

tapo nuvežtas į Sibirą, į vieną 
vietovę Altajaus kalnuose, kur 
jis teatre turėjo pasidarbuoti 
kaip paišytojas. Taip jis ir 
baigė savo gyvenimą.

3. Adomo Brako Reikšmė 
Lietuviškumui.

Vos tik patekęs į Tilžę, Ado 
mas Brakas nueidavo su K. O. 
Oseliu ir dar keliais kitais drau 
gaiš į susirinkimus, kuliuose 
pasižymėjęs Tilžiškis kalbėda
vo viešai apie žmogaus pašau
kimą tapti tauriu žmogumi ir 
kaip tam daug reiškia prigim
to tautiškumo branginimas. 
Kalbėta lietuviškai, bet kartais 
ir vokiškai. O beveik kas kar
tą tše klausės ir Adomas Bra
kas su savo draugais. Tilžiš
kis, tai pastebėjęs, juos po kai 
bos pasveikino, ir pasidarė ma 
lonūs santykiai tarp jų. Juos 
palaikyti stengėsi visą savo 
amžių Adomas Brakas.

Labai jis pritarė Tilžiškio 
pažiūrai apie žmogaus gyve
nimo prasmę, ir elgėsi atitinka 
mai. Tur-būt jis aiškiai nurna 
nė, kad pavyzdingai gyvenant, 
geriausiai patarnauta savo tau
tai. Vis jis stengėsi gyventi 
lietuviškumą. Visur, kur tam 
žygis buvo reikalingas, jis jį 
darė. Būdavo jam kartais daug 
uždedama, vis-dėlto jis tuo ne- 
sibūgštavo. Šiaip jau savo 
darbštumu jis buvo tautietiems 
pavyzdingas.

Dažnai jis suruošdavo Klai
pėdoj ir kitur viešus susirinki
mus, į kuriuos pakviestas Til
žiškis juose kalbėdavo. Darė 
tai Adomas Brakas jau prieš 
pirmojo pasaulinio karo, bet 
dar nuoširdiau po karo. Subū 
rė Klaipėdoj ir giedotojų drau 
gija „Aida“, buvo „Aukuro“ 
draugijos valdybos ir „Prūsų 
Lietuvių Tarybos“ narys.

Minėtina ir tai, kad jis pa
laikė artimus santykius su žy
miais Lietuviais Prūsioje, bū
tent su Jakubu Stikloriu, su-

Ansas Baltris, bet ir dar tūli 
kiti.
2. Žvilgiai į minėtino Žmo

gaus Gyvenimą
Šiais metais ypatiai prisi

mint reikia Adomo Braxo. Jis 
Duvo gimęs kaipo pirmas ūki- 
mnko sūnus jankaitių kaime, 
Klaipėdos apsicntyje 1886-mts. 
Balandio m. 5-d. ir mirė Sibi
re 1952-mts Kovo m. 2-d.

Iš jo gyvenimo visa-kas mi
nėtina. Pradėjęs moKinties 
kaimo mokykloje, buvo tad sa 
vo giminės mokytojo Klaipė
doj dinars mokomas ir nukilo
1906- mts. Balandio m. į Tilžę, 
kur, priimtas į gimnazę, moki 
nosį tše iki 190t>-mt. Pašalpa 
iš Vokietių valdios jam kaip 
lietuviui palengvino jam būvj. 
Nelaimingo įvykio sužeistas, 
jis turėjo grįžti į namus, kur 
jis pasveiko. Nuo 1906-iki
1907- mt. jis turėjo Vokietių 
kareivių ligonių but slaugyto
ju. Po to jis namieje stengėsi 
ypatingą savo gabumą lavinti. 
Labai jis mėgo piešti. Ir juo 
zo Gabrio parama jis galėjo 
1908 - iki 1909-mts mokintis 
Paryžiuje augštoj meno mo
kykloje.

Grįžęs namon, jis labai už
siėmė piešimu ir tepliavimu. 
O kai tėvai 1911-mts. pardavė 
savo ūkį Jankaitiuose ir įsigi
jo Klaipėdoje baldų dirbtuvę, 
Adomas buvo jos menininkas. 
Bet jis palaikė vis ir santykius 
su Tilže ir su ten gyvenantiais 
ir su Klaipėdoj atsilankantiais 
žymiais Lietuviais.

Tilžėje jis susipažino ir su 
viena Lietuvaite, kuri labai 
brangino lietuviškumą. Pa
veikė tai ir Adomą Braką, kad 
pamanė ją vėliau vesti. Bet ji 
mirė, rodos 1912-mts. Labai 
jam maloni buvo ir Lietuvai
tė Marė Labrensaitė iš Lab- 
rensiškių, netoli Klaipėdos.Pra 
sidėjus pirmam pasauliniam 
karui, jis su ja susituokė. Iš 
tos vedybos gimė 1919-mts. 
Gegužės m. 15-d. sūnus Vy
tautas ir 1923-mts. Liepos m. 
7-d. Ramūnas. Vytautas lai
komas Sibire, Ramūnas gyve
na Amerikoj, jų motina Klai
pėdoje.

Kare Adomas Brakas turė
jo tarnauti kaip sužeistūjū ka
reivių globotojas. Karui pa
sibaigus, jis visaip darbavosi 
kaip menininkas Lietuvių gim 
nazėje, veikiai įkurtoj Klaipė
doje. Jis tše buvo paišybos 
mokytojas. Bet pagal jo pieši
nius buvo ir keli vieši lietuviš 
ki namai pastatyti: augšta mo 
kykla Pagėgiuose, bankas Klai 
pėdoje. Vokietiems užėmus 
Klaipėdą, jis Kaune buvo gim 
nazės paišybos mokytojas. O 
Rusams užplūdus Lietuvą; jis 

broliu-du Bajoraitiu, su Erdmo 
nu Simonaitiu, su Dr. Viliu 
Gaigalaitiu, su Klaipėdiškiais 
Martynu Reizgiu, Martynu 
Labrensu ir dar su kitais. Vis 
jis su visais gerai sutikti mo
kėjo.

Ir savo gabumą piešti, jis 
skyrė lietuviškumui. Papuo
šė tūlus lietuviškus raštus. 
Naujasis Kudirkos raštų leidi
mas buvo jo grožintas. jis dai 
lino ir tūlus „Rūtos“ išleidžia
mus raštus. Bet jis ir sukūrė 
visokius vaizdus savo krašto 
ir tūlų Lietuvių. Didį vaizdą 
jis nutepliavo apie jam labai 
draugišku esantiu Tilžškį.

Pagaliau jis rūpinosi ir po
litiškais klausimais. Su minė
tų Lietuvių penkiais jis nuke
liavo Paryžiun, dalyvauti San 
tarvininkų susiėjime, jeib Klai 
pėdos kraštas, atskirtas nuo 
Prūsios, nebūtų paduotas Len
kams, ale Lietuvai priglaustas.

Bet svarbiausias jo gyveni
mo uždavinys rodos jam vis bu 
vo pavyzdingas Lietuvio žmo
niškumas, kad jis taip pasidaiy 
tų reikšmingu visiems savo ap 
linkos žmonėms. Tam jis tie
siog su karštaivimu pasiskyrė. 
Ir taip, tur-būt, jam teko ypa 
tingas likimas.

Tikrų žinių apie paskuti
nius jo gyvenimo metus nėra. 
Vis-dėlto rodosi, kad jis yra 
ankstiau miręs, negu kaip pri
gimties nustatyta. Vokietiems 
•1'939-mte užėmus Klaipėdą, 
jis buvo suimtas kaip žymus 
Lietuvis, bet neilgai palaiky
tas, kad galėjo nukilti į Kau
ną. Bet kaip Rusai Kauną už
ėmė, lietuviškasis jo uolumas 
jiems buvo nepakentiamas. Ir 
tai nulėmė jo likimą.

Bet gyvenantieji Lietuviai, 
ypatiai jam buvusi artimi, vis 
atjaus jo asmenybę, kaip la
bai reikšmingą veiksnį tautos 
gyvenime, kad nusimanys ragi 
narni, jo pavyzdingu pasireiš
kimu sekti. Vydūnas.

I „LIETUVIU DIENOS” l
fe Mėnesines iliustruotas lietuvių ir anglų kalbomis žurnalas Z 
fe užsisakytinas visiems. f,
6 Kiekviename numeryje telpa virš 40 puošnių ir aktualių fe 
fe nuotraukų iš lietuvių gyvenimo ir veiklos pasaulyje. Pa- fe 
fe rašai po visomis nuotraukomis duodami abiem kalbom. fe 
A Kiekviename numeryje skaitytojas ras įdomių ir aktua- fe 
fe lių straipsnių ir beletristikos. fe
fe „Lietuvių Dienos“ prieinamos ir čia gimusiems bei kita- fe 
fe taučiams, nes jos turi anglišk ą skyrių. fe
fe Pasiuntus savo adresą, vienas numeris siunčiamas susi- fe 
fe pažinimui nemokamai. Metinė prenumerata 4,00 dol. fe 
fe Rašyti: „Lietuvių Dienos“, 9204 S. Broadway, fe
fe Los Angeles 3, Calif. w

LIETUVIŠKA KNYGA — GERIAUSIA 
ŠVENČIŲ DOVANA

Ką tik išėjo ANICETO SIMUČIO paruoštas

Pasaulio Lietuviu Žirynas
Tai stambi ir pilna naudingų informacijų knyga, kurią 
gavęs džiaugsis kiekvienas. Reikalaukite lietuvių kny
gynuose, arba tiesiog iš redaktoriaus su užsakymu 

pasiųsdami penkis dolerius:
Mr. A. Simutis, 41 W. 82 Str., N. York 24, N.Y., USA

KULTURWWKKOjVIKA
LIETUVIŲ VADOVAUJAMI ARTISTŲ BŪRELIAI.
Buenos Aires Consejo de 

Mujeres puošnioje salėje Vals 
tybinės Meno Akademijos stu
dentai suvaidino tris veikalė
lius. Režisavo toje akademijo 
je vaidybinio meno skyrių bai
gęs 25 metų amžiaus lietuvis 
jaunuolis Enrikas Ryma. Jis 
yra Lietuvoje gimęs ir Čia sa
vo motinos pastangomis dasi- 
mušė iki vaidybos filmose ir va 
dovavimo jaunųjų menininkų 
teatralinei trupei „Mecha“.

Publikai gausiai plojant vai
dintojams, scenon tapo iškvies 
tas ir režisierius E. Ryma 
(Rymavičius), kurio pasvei
kint atėjo motina ir gražus bū 
relis lietuvių: pp. Cibai, Tala- 
liai, Grigoravičiai, V. Laurina 
vičius ir „A. L Balso“ redak
torius.

Ši aproga pažymėtina, kad 
lietuvis jaunuolis Kudirka taip 
gi vadovavo vietinių artistų 
grupei Buenos Aires mieste. 
A. Ryma dirba labai rimtai ir 
atrodo, kad jo vadovaujami ar
tistai prasiskins kelią didžio- 
jon Buenos Aires teatrų sce
non.

„GABIJOS” LEIDYKLA 
artimiausiais mėnesiais išlei
džia šias naujas knygas:

Kazio Borutos romaną „Me 
diniai stebuklai“ arba dievdir- 
bio Vinco Dovinės gyveni
mas ir darbai. Juozo Grušo 
noveles „Pabučiavimas“. Tai 
bus rinktinių novelių knyga 
autoriaus, kuris Lietuvoje iš
leido romaną „Karjeristai“, 
apysakų rinkinį „Ponia Bertu- 
lienė“.

Jurgio Jankaus pasaką - apy 
saką „Po raganos kirviu“, skil
tą daugiau mūsų jaunimui; 
knygą iliustravo dail. V. Vilku 
taitytė - Gedvilienė.

Guy de Maupassant roma
ną „Moters širdis“.

Vlado Andriukaičio istorinę 
apysaką iš Vytauto Didžiojo 
laikų „Audra Žemaičiuose“.

Stasio Būdavo apysaką,, Di 
džioji siena”, kuri yra didžiu
lio veikalo apie knygnešį Ra
polą Gelžinį autonominė dalis.

V. Mykolaičio - Putino isto
rinę poemą „Kunigaikštis Žvai 
nys“ su iliustracijomis.
LITERATŪROS NOBELIO 

LAUREATAS
Šių metų literatūros Nobelio 

premija paskirta prancūzų ra
šytojui Francois Mauriac — 
Pranui Moriakui, gimusiam 
1885 metais spalio 11 dieną 
Bordeaux (Bordo) mieste, 
stambaus žemavaldžio šeimo
je. Jis mokėsi pradžioje pas 
vienuoles, paskui licėjuje ir pa 
baigė Bordo universiteto lite
ratūros fakultetą. Pirmiausia 
išleido savo eilių, paskui, 1912 
meatis, pasirodė kaip romanis
tas. Į lietuvių kalbą yra išvers 
ti jo „Genitrix“ ir „Le Fleuve

de Feu“. Moriakas yra para
šęs ir dramų, biografijų ir kt. 
Jis yra Prancūzų Akademijos 
narys ir yra laikomas kaip kata 
likų rašytojas.

TRUMPOS ŽINIOS
— Šventojo rašto netrukus 

išleidžiamos dvi naujos laidos. 
Prel. dr. Mendelis paaukojo 
10.000 dolerių išleisti visą Šven 
tąjį raštą viename tome, o ki
tas dviejuose tomuose, vien 
Senojo testamento, bus išleis 
tas kan. dr. Končiaus pami 
nėti jo vertėjo arkivyskupo J. 
Skvirecko 80 metų sukaktu
vėms.

— Dailininkas E. Krasaus
kas leidžia savo grafikos dar
bų leidinį. Be to, Krasauskas 
iliustruoja Maironio „Čičins
ką”, kuriam baleto muziką yra 
parašęs kompozitorius Julius 
Gaidelis.

— Dailininkas E. Kulvietis 
Kolumbijos sostinėje Bogoto
je suruošė jau ketvirtą savo 
dailės darbų parodą, kurioje 
Kolumbijos vaizdai turėjo di 
deiį pirkėjų įvertinimą ir vi
si buvo išpirkti.

— LRD pirmin. B. Babraus 
kas plačiame straipsnyje 
(Drauge) gina rašytojus nuo 
tūlų pastangų juos diskvalifi 
kuoti ir visą jų skaičių suves
ti. . . ligi dešimties. Reikia su 
Babrausku sutikti, kad tūla 
tendencijas viską, kas sava, 
lietuviška, niekinti, žeminti, 
-— yra tikrai nesveika.

— Suėjo 125 metai nuo 
mirties didžiojo simfonijų kū
rėjo ir muzikos reformatoriaus 
Liudviko van Beethoveno.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Romain Rolland: PETRAS 

IR LIUCIJA. Nobelio premi
jos laureato romanas. II laida. 
Išleido „Gabija“, 335 Union 
Ave., Brooklyn 11, N. Y. 112 
psl., kaina $ 1,20. Gaunama 
„Nepr. Liet.“ redakcijoje.

Liudas Dovydėnas: PER 
KLAUSUČIŲ ŪLYTĖLĘ. Lie 
tuvoje valstybinę literatūros 
premiją gavusio autoriaus apy 
saka. Išleido „Gabija“, 335 
Union Ave., Brooklyn 11, N. 
Y. 176 psl., kaina $ 2,20. Gau 
narna „Nepr. Liet.“ redakcijo
je.

KNYGOS BIČIULIS Nr. 1. 
Knygos Bičiulių Klubo nepe
riodinis leidinys. Siunčiamas 
nemokamai. Kreiptis: Gabija, 
335 Union Ave., Brooklyn 11, 
N. Y.

Lietuvių Evangelikų svetur 
PALYDOVAS. Paruošė kun. 
Ansas Trakis. Leidinys 128 
pusi., iliustruotas, giesmės su 
gaidomis. Išleido Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų Vyr. 
bažn. taryba, Wenen prie Ol- 
denburgo, Vokietijoje.

„AIDAI“ 10 nr. gruodžio 
mėn. 1952 m.

RIMAS BAGDONAS

Karo sūkuryje
Kai leitinantas Saugumas pramerkė akis, pamtaė, begulįs 

ligoninės palatoje šalia jo lovos stovėjo gailestingoji sesutė 
ir vilgė jo lūpas. Ausyse dusliai ūžė, o galva buvo sunki, lyg 
švino pripilta. Sesutė, pamačiusi, kad jis žiūri į ją, nudžiugo.

— Ačiū Dievui! Jau dvi savaitės kaip Tamsta gulėjai 
be sąmonės, o per tą laiką gyvenai tik adatomis.

-— O kur aš esu? — tyliai, vos bepajudindamas liežuvį, 
paklausė jis.

— N. N. ląuko ligoninėje. Kai mūsiškiai vėl atsiėmė rusų 
užimtas pozicijas, Tamsta buvai rastas be sąmonės, didelia
me kraujo klane. Šalia gulėjo peršautas kulkosvaidininkas, 
kurio vaitojimas ir prišaukė sanitarus. . .

Paskutiniųjų jos žodžių jis negirdėjo. Jam pradėjo bil 
dėti galvoje ir jis vėl neteko sąmonės.

Bet po kelių dienų jautėsi žymiai geriau. Žaizda kai
riajame šone jau pradėjo gyti ir jis pats bandė judėti, nors 
dešiniosios rankos dar nevaldė.

Sesutė atnešė jam pluoštą laikraščių. Jo akys godžiai 
rijo eilutes ir. . . širdyje pajuto didelį kartumą — bolševikai 
jau buvo įžengę į Lietuvą. . . O kur dabar Audronė? Kai, 
po vestuvių, jis išvyko į frontą, ji liko Kaune, tame mažame, 
bet taip jaukiame bute. Prisiminęs tas puikias dienas, 
jis bandė šypsotis, bet tuoj jo veidą aptraukė susirūpinimo 
šešėlis. O kur ji dabar?

Ar pavyko jai pasprukti nuo nuo raudonųjų?. . .
* * *

Jau vyresnysis leitenantas Saugūnas apleido ligoninę. 
Jo krūtinę puošė nauja juostelė. Šalia jos, sudarydamas gra 
žų kontrastą, blizgėjo sidabrinis sužeidimo ženklas. Parišta 
dar ranka, kitoje nešdamas lagaminą, jis, galvos linktelėji
mu atsakydamas į karių sveikinimus, skubėjo į stotį. Kuo 
greičiau į savo dalinį! Du su puse mėnesio praėjo, kai jis 
jau apie juos nebuvo girdėjęs. O gal kuris iš jų žino ką nors 
apie Audronę?!...

Sėdėdamas prie lango, jis nematė pro šalį slenkančių vie 
tovių. Tik traukinio ratai jo vis klausė — kur Audronė?, kur 

Audronė?...

Sunkiai čežėdamas, traukinys sustojo jam reikalingoje 
sustojimo vietoje. Neperdidžiausioje stotyje maišėsi tik ke
letas žmonių. Geležinkelietis, kelio į X. dalinį paklaustas, 
trumpai, ranka rodydamas, paaiškino. Tai turėjo būti netoli, 
bet Saugūnui tas kelio gabaliukas atrodė ištisos mylios. O 
dar turėjo ilsėtis, nes ranka, bes pakaitos nešdama lagaminą, 
pradėjo nuvargti. Pailsęs, sušilęs, pasiekė kareivines. Sto
vįs sargybinis ramiai patikrino dokumentus, ir parodęs ke
lią į bataliono vado būstinę, kaukštelėjo kulnimis.

Saugūnas virpančia ranka pabeldė į duris ir įžengė į 
vidų.

— Leitenantas Saugūnas, iš ligoninės grįžau, — trum
pai ir sausai ištarė.

— Sau!.. — sustingo šauksmas kapitono lūpose, — 
Saugūnas gyvas! Saugūnas čia! — atsipeikėjęs šaukė bata
liono vadas ir, pagriebęs Saugūną į glėbį, plojo pei nugarą.

Dantis sukandęs, Saugūnas kentė: žaizda dar nebuvo ga 
lutinai sugijusi ir dabar pradėjo velniškai skaudėti.

— Ach, atleisk. . ., tu sužeistas. . . — pastebėjęs pariš
tą ranką, jau ramesniu balsu, kalbėjo kapitonas. — Na, sėsk, 
brolyti, sėsk! Noriu pažiūrėti ar tai tas pats leitenantas Sau 
gūnas. . . Tikrai, tas pats! Tik veinu blizgučiu dauigau — 
vyresnysis. O mes tave mirusiu paskelbėme. Ir laikiaštyje 
buvo rašoma, kad už tavo vėlę žmona mišias užpirko. Ji 
mums kelis kartus rašė, klausinėjo apie tave. Bet kai pa
rašėme, kad per puolimą dingai be žinios, daugiau neberašė.

— O kur ji dabar? — paklausė Saugūnas, atsisegdamas 
apykaklės sagą ir šluostydamasis prakaitą, stambiais lašais 
nuo kaktos byrantį.

— Nežinau, bet spėju, kad bus pasitraukusi, kartu su 
visais, į Vokietiją. Bet kas tau yra?. . . Dar silpnas?. . . 
Palauk truputį.

Ir kapitonas, liepęs pašaukti ūkvedį, įsakė tam parūpin 
ti Sangūnui geriausią kambarį ir minkščiausią lovą.

Ilgos kelionės metu išvargęs, Saugūnas, galvociamas 
apie žmoną, greit užmigo. O batalione tą vakarą visi ilgai 
kalbėjo, kad leitenantas Saugūnas grįžo „iš numirusiųjų tar
po“. . .

* * *
Negalint pilnai nešti tarnybos, bataliono vadas išsiun

tė Saugūną į B. miestą, ten esančiame Lietuvių Komitete su 
žinoti karių šeimų adresų. Bet svarbiausias tikslas buvo 
duoti progos pačiam Saugūnui susižinoti su žmona, nes riti 

somis dienomis jis apie nieką negalvodavo, tik apie ją.
Surinkęs karių pageidavimus, Saugūnas atvyko į B. Ne 

vienas pažįstamas, pamatęs jį, iš kitos gatvės pusės atbėgda
vo ir negalėdavo atsistebėti: Saugūnas gyvas! O jo pirmiau 
sias klausimas buvo apie žmoną. Deja, niekas nežinojo, tik 
patarė eiti į komitetą ir ten są asuose pajieškoti.

Bet ir ten jos pavardėnefiguravo. Surinkęs reikalingus 
adresus, liūdnas nuėjo jieškoti nakvynės.

Turėdamas kariškus kelionės dokumentus, jis užėjo į 
pirmą pasitaikiusį viešbutį. Maloni moteriškė, pažvelgusi į 
knygą, pasisakė turinti laisvą kamabrį. Saugūnas, lengviau 
atsidusęs, ištraukė kelionės įsakymą ir padavė jai.

— Lietuvis?. . . — nusetbusi pažvelkė į jį. — Pas mus 
taip pat yra viena lietuvių šeima, vyras su žmona. Tik šian
dien atvažiavo.

Tuo pačiu metu koridoriuje pasigirdo žingsniai ir. . . lie
tuviška kalba. Saugūnas krūptelėjo. Tarpusavyje kalbėjosi 
vyras ir moteris. Ir moters balsas jam pasirodė nepaprastai 
pažįstamas. Jis truputį pravėrė duris ir pažvelgė pro tar
pą — pamatęs einančius, lyg elektros nukrėstas, šoko atgal.

— Gal galėčiau sužinoti tų lietuvių pavardes? — jau 
pasikeitusiu balsu paklausė.

Nustebusi šeimininkė atsuko jam registracijos knygą, 
tikrai, juodu ant balto buvo parašyta: Andrius Milaitis su 
žmona Audrone Milaitiene-Saugūniene. . . Saugūnui pradėjo 
mušti smilkiniupost kraujas. . . Audronė. . .

Išėmęs iš kišenės knygutę, parašė kelis žodžius ir, pa
davęs vieškučio berniukui banknotą, paprašė nunešti tai po
niai, kuri tik ką čia praėjo.

Daugiau nė žodžio nesakydamas, sveikąja ranka pasi
ėmęs lagaminą ir, galvos linktelėjimu atsisveikinęs su šei
mininke, išėjo. Nieko nesuprasdama, moteriškė sėdėjo ir ty
lėjo.

Uždususi atbėgo pas ją Saugunienė ir skubiai paklausė:
—Kur tas vyras, kurs padavė šį raštelį?
Šeimininkė rankos mostelėjimu parodė praviras duris už 

kurių švilpė vėjas ir dideliais lašais lijo . . Saugunienė išbė
go į tamsą, bet ten jau nieko nebuvo. Vėjas išplėšė lapelį iš 
jos rankų ir nunešė tolyn. . . Iš po debesio išniręs mėnulis ja
me vos bepajėgė įskaityti:

— Laimingo šeimos židinio linki
Stasys Saugūnas“.

* *
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Jei dar nteturi — įsigyk įdomią knygą
NUO IMSRĖS IKI ORINOKO (Per fakirų žemę) 

parašytą A. Sabaliausko.
Šioje knygoje rasi lietuvio misionieriaus patyrimus ir išgy
venimus keliaujant per svetimus kraštus ir tautas. Ten ypač 
plačiai yra kalbama apie paslaptnigąją lindiją — fakirų ir I 
keturių dešmčių milionų dievaičių žemę. Kaina $ 2,50. j

Pavieniai ir platintojai ją gali gauti pas j
E. Dambrauską—4501 S. Talman A.-Chicago 32, III., USA. Į

„PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS“ JAU PASIRODĖ
Tai didelio formato 366 pus 5,—. Gaunam alietuvių kny 

lapių knyga, kurioje apstu me gynuose arba tiesiok iš redok- 
džiagos įvairiausiais klausi- toriaus: Mr. A. Simutis, 41 
mais. Graži knygos išvaizda, W. 82 St. New York.
geras popieris ir patogus su- Gaila, žinynan įvelta daug 
planavimas. netikslumų. Tiktai per kelias

Knygos pradžioje įdėtas jos minutes, knygą perbėgant, pa 
smulkus turinys, o gale — iš- stebėtos tokios stambios klai- 
samus indeksas, kas ją pada- dos: Pirmuoju VLIKo pirmi- 
ro labai patogia naudotis kai ninku padarytas prof. J. Ka- 
skubiai reikia susirasti kurios minskas, kai jis buvo antrasis 
nors lietuvių įstaigos, organi- Toronte įrašyta 'kažkokia ne

I NELAIMĖJE NETEKSI VISKO, |
I I1 V)

| Alberto orkeliūno | 
į Agentūroje s

MONTREAL ENTERPISES Reg’d ®

uz $o.o!^I.OOO,oo |
J-' .01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. ą) 
y Sąžiningas patarnavimas visose draudimo srityse. $ 
*■, Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių.

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

Įsigyk pats sau ir kitam dovanų nupirk knygą
h „S I E L A už S I E L Ą“

parašytą seleziečio D. Pilla ir sulietuvintą misionieriaus 
j kun. A. Sabaliausko, kurią išleido liet. Seleziečių gimnazija 
' Italijoje. Knyga turi 307 puslapius ir įrišta į kietus viršelius.
Kaina tik $ 2,- (USA). Tai įdomi, intriguojanti istorinė apy

saka, paimta iš realių gyvenimo įvykių.
Pavieniai ir platintojai ją gali gauti pas

E. Dambrauską—4501 S. Talman A.-Chicago 32, Ill., USA.

PAVERGTOJeHi E1 EVOJE
„ŽYDINČIOJE ŽEMĖJE“.

zacijos ar laikraščio aprašymą žinoma Lietuvių Moterų Bend 
ar adresą. Indekse taip pat su ruomenė, apie kurią pasakyta 
rašyti įvairių valstybių mies „komunistuojanti moterų or
tai, kuriuose tik yra kad ir ma ganizacija“ ir nenurodytas ad- 
žiausia lietuvių kolonija ir nu resas, o neįrašyta tokia veik- 
rodyti puslapiai, kur apie juos Ii antikomunistinė Kanados 
jieškoti aprašymų ir reikalin- Lietuvių Moterų Bendruome- 
gų organizacijų bei įstaigų ad nės Toronto skyrius. Kai kaž- 
resų. Lietuviai kultūrininkai: kokia niekam nežinoma organi 
dailiinnkai, teatro darbuotojai, zacija įrašyta į pagrindinius 
muzikai, dainininkai, profeso- sąrašus, tai Kanados Lietuvių 
riai rašytojai ir žurnalistai su Centro Taryba, seniausia ir 
rašyti alfabetine tvarka atski- daug nuveikusi organiazcija, 
ruošė sąrašuose, kartu nuro- visai tuose sąrašuose nepažy- 
dant ir jų adresus. Panašiai su mėta. Op. sol. P. Radzevičiū- 
rašyti ir šiapus geležinės už- te įrašyta Montrealy vienan bu 
dangos gyvenantieji lietuviai tan su op .sol. E. Kardeliene, 
kunigai. Amerikai skirta dau- kai ji gyvena Toronte ir Mont 
giausia vietos. realy niekad negyveno. Profe

Knygoje pastebėta visa eilė šorių skyriuje sunku susigau- 
naudingų lentelių: palygini- dyti, nes ten surašyti ir stu- 
mai angliškosios, amerikonis- dentai ir niekad profesoriais 
kosios ir metrinės matų, saikų būti net nesvajoję, ir visoki 
ir svoriui sistemos, Lietuvoje praktikantai bei stažuotojai. Iš 
vartotų savų, o taipgi rusų bei Toronto į Montreal} perkeltas 
lenkų matų sistemos, įvairių ša KLB Bendroumenės centras, 
lių imigracinės kvotos į JAV- kai jis tebėra Toronte, taip 
bes, mokslo laipsnių, nuotolių, pat ir jo Švietimo komisija, 
pasaulio valiutų, termometrų „NL“ sp. b-vės pirm, yra Jo- 
ir tt. nas Juškevičius-Miller, bet ne

Paskubom peržvelgus sun- ponia Juškevičienė. Ir lt. Žo- 
ku duoti išsamų knygos įverti- džiu, tiek daug ir tokių klaidų, 
nimą, bet bendrai galima paša kurių nesunku buvo išvengti, 
kyti, kad joje ras sau naudin- Leidžiant antrą laidą, reik- 
gų informacijų ir adresų kiek- tų atydžiau pasiruošti, o jei ga- 
vienas lietuvis. Ji ypatingai tu Įima, tai dar ir dabar klaidų pa 
retų būti naudinga lietuviui taisymo lapelį įterpti į šia 
kultūrininkui ir visuomeninin- šiaip jau naudingą žinyną, 
kui. P. L. Žinyno kaina — $ J. K.
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KNYGA — GERIAUSIAS DOVANA ŠVENTĖMS 
R. Spalio GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI, nepa
prastos intrygos apysaka jaunimui ir senimui, 508 pusi., 

gražiai įrišta drobėje yra tinkamiausia
DOVANAKALĖDŲ ŠVENTĖM S.

Kaina 5 dol. Gaunama pas „Tremties“ leidyklos atstovą 
Aug. Kuolą, 143 Claremont St., Toronto Ont., ir pas vi
sus knygų platintojus. Gavus pinigus knyga siunčiama 
ir paštu. Ten pat gaunami ir visi kiti Tremties leidiniai:

Į DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS ' 

i D E LUXE CLEANERSi 
: .... . t[ Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. •
/ Sav. P. Rutkausko Tek: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. ■ 
1 '
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SIUVĖJAS A. BERESNEV1C1I S
Priimu moteriškų ir vyrišk' rūbų užsakymus iš savo ir 
klientų medžiagos. Darbą atlieku pagal naujausias ma
das, švariai ir sąžiningai. Kainos visiems prieinamos.

1004 Dundas St. W., Toronto, Ont. Telef. LL 3222.
.XK- — .XK - XX— 1 • XX-------------~XX     XX XKZZC

Ruta
LIETI VISKĄ MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ

JŪSŲ PATARNAVIMUI.
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

Ville L a i a 11 e.
A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

SKAMBINKITE
PRIREIKUS

TR 3149

sr NATIONAL™
GREITAS IR MANDAGUS PATARNAVIMAS

21 ALEPIN STREET-----------------VILLE LASALLE

Ig. Šeiniaus KUPRELIS ..........................................2,— dol.
Vyt. Alanto PRAGARO POŠVAISTĖS . . 3,50 dol.
R. Spalio DIDŽIOSIOS ATGAILOS ..............3,50 dol.
Jurgio Savickio ŠVENTOJI LIETUVA............3,— dol.

DANUTĖ STRAZDAITĖ

321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

Visos knygos įrištos kietais drobės viršeliais.

AUSTRALIJOS
Gruodžio 29—31 dd. Ade

laidėje yra kviečiamas trečia
sis A. L. B. Krašto Tarybos su 
važiavimas. Krašto Tarybą su 
daro 68 atstovai, bet netikima, 
kad jie visi suvažiuotų dėl to 
limos kelionės ir finansinių 
sunkumų.

ALB Krašto Valdyba šiais 
metais yra ypatingai išplėtusi 
tarporganizacinę veiklą. ALB 
atstovauja:

1. New Australian's Cultural 
Association: B. Šaltmiras.

2. The New Settlers League. 
B. Barkauskas ir J. Žukaus
kas.

3. All Nations Committee: 
B. Barkauskas ic J. Žukauskas.

4. The Joint Baltic Commit- 
te: B. Barkauskas, V. Siminiš 
kis, J. Žukauskas.

5. Liberal Party: M. Lukaus 
kas.

6. Labour Party: V. Saudar 
gas.

7. All Nations Club: V. Ri
mas, S. Storulis.

8. AL,B Švietimo Komisiją 
sudaro: V. Kazokas, Kun. P. 
Butkus, J. Tininis, K. Kanto
nas ir J. Reizgys.

9. Pasaulio Lietuvių Archy
vo Komisiją: J. Tininis, P. J.

LIETUVIŲ ŽINIOS.
Kedys ir J. Reizgys.
10. P. L. S. S-gos Skautams 
Remti ir Globoti Komitetas: 
V. Kazokas.
11. Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Organizaciniam Komitete: inž. 
M. Bogušas.
12. Bibliografiniam Archyvui: 
J. Vaičaitis.
13. ALB Teisiniams reika
lams: J. Žukauskas.
14. ABN Komitete: inž. S. 
Grina.
15. Įvairių tautybių laikraščių 
redaktorių ir spaudos darbuo
tojų organizaciniam Komitete: 
J. Žukauskas.
16. „Mūsų Pastogės“ Redak
torius: J. Žukauskas; Kolek
tyvas: P. Andriušis, V. Kazo 
kas ir J. Kalakauskas.
17. ALB Krašto Valdyboje 
patarėju religiniais, auklėji
mo ir švietimo reikalais pa
kviestas: kun. P. Butkus.

Šiuo metu ALB Apylinkių 
yra 14, Seniūnijų — 3, įgalio
tiniai — 4. Kai kurių veikla 
vystoma labai greitai, kai ku
rių silpnokai. Ryšys tarp Kraš 
to Valdybos ir kai kurių apy
linkių yra gana silpnas dėl 
apylinkių vadvoybių nerangu
mo.

j „NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ“

Amerikoje galima gauti: J
, J. Karvelis, 3249 So. Halsted St., Chicago 8, Ill.

Lietuvių knygynas, 3322 So. Halsted St., Chicago 8, Ill. J
A. Paliulis, 159 Washington Ave., Waterbury, Conn. 1 

, VI. Pauža, „Neringa“, 1906—25th St , Detroit 16, Mien.
J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y. I 
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VICTORIACLEANERSi OYERSCO.
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS 1

MINOR REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WI DE PI CK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1390 DUNDAS St. West, Toronto.

(tarp Gladstone ir Rushholme Rd.
PRIIMA LIGONIUS IR GIMDYVES ŠIOKIADIE
NIAIS 2—4 ir 6,30—8 vai. arba pagal susitarimą

Telefonas LO 1794 MONTREALIS 2836

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

gražesnę išvaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūšies 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: I R 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas,
A. Majauskas.

Allard Tr.1135

„Galutinai ir negrįžtamai nu 
galėjo respublikinėje kolūkinė 
santvarka. Lietuvos kaime da
bar viešpatauja socialistinė 
ūkio sistema. Žemės ūkis ap
rūpintas milžinišku skaičiumi 
mašinų“ — iš LKP (b) sekre
toriaus A. Sniečkaus praneši
mo LKP(b) VII suvažiavime, 
„Tiesa“ Nr. 232, 1952 m. rug
sėjo 30 d.

O ta pati „Tiesa“ Nr. 235, 
1952 m. spalio 3 d., straipsny
je apie kolūkiuose esamus trū 
kumus, rašo: „...Negeresnė 
padėtis kolūkyje ir su rudens 
sėja. Kolūkis turi dvi arkli
nes kuliamąsias, yra MTS trak 
torinė sėjomaina, bet jos neiš
naudojamos, ir sėja atliekama 
rankiniu būdu, nekokybiška 
sėkla. Nė kiek negeresni rei
kalai ir „Tarybinėje Žemaiti
jos", „Žemaičių Krašto“, „Žy
dinčios Žemės“ ir eilėje kitų 
rajono kolūkių, nes jie irgi bu
vo po kelis kartus svarstyti ra 
jono vykdomojo komiteto po
sėdyje.

kad tai ir yra Trakų kraštoty
ros muziejus.

— Bet jūs į jį nepateksite, 
— perspėja jis. — Jei senovė
je Trakai buvo sunkiai prieina 
ma vieta, tai dabar tiek pat 
sunkiai prieinamas Trakų kraš 
totyros muziejus. . .

. . .Tai buvo seniai, po ka
ro. Trakiečiai išgirdo, kad 
bus steigiamas muziejus. . . O 
1949 m. pasklido kalbos, kad 
jau vyksta tam tikri darbai, ku 
rie pagreitins muziejaus atida 
rymą. Tuomet muziejaus di
rektoriaus pareigas ėjo Šaulys, 
kurio nuomone, muziejų gali
ma buvo atidaryti ir be ekspo 
natų. Esant kitoms nuomo
nėms, direktorius Šaulys atsi
statydino iš pareigų, o į jo vie 
tą atėjo naujas direktorius 
Goldbergienė. Muziejaus moks 
linio darbuotojo etatą užėmė 
Timfovič“.

Ir, matyti, kad tuo pačiu lai 
ku, kai šitie du „lietuviai“ 
pasiėmė kraštotyros muziejų į 
savo rankas, jį užkeikė.

Taigi, atrodo, kad čia nerei
kalingi nei komentarai. Ne
žiūrint milžiniškų skaičiui ma
šinų“, „Tarybinė Žemaitija" 
apsėjama vis dar tais pačiais 
buržuaziniais prosenolių meto 
dais — iš sėtuvės, užkabintos 
ant palinkusio Lietuvos ūkinin 
ko kaklo, pūslėtom rankom sėk 
la beriama „Žydinčios Žemės" 
kolūkio dirvom . .
„AR ILGAI DAR TĘSIS TO 

KIA PADĖTIS?“
„Tiesos“ Nr. 235, 1952 m. 

spalio 3 d. numeryje aprašomi 
Druskininkų pradžios mokyk
los beviltiška kova su Druski
ninkų rajono vykdomojo komi 
teto pirmininko pavaduotoju 
Sockovu.

Mokyklai buvęs pastatytas 
didelis dviejų augštų namas, 
} kurį turėjo būti perkelta pra 
džios mokykla, lig tol buvusi 
angštose ir netinkamose patal
pose. Tačiau mokyklai skirta
me name buvo patalpintos vi
sokios įstaigos, kaip pašto 
agentūra, pieno priėmimo 
punktas, apylinkės taryba ir, 
paagliau, net krautuvė, gi mo
kykla pati vėl sugrūsta angš
tose patalpose, kur net, anot 
„Tiesos“, nesant pionierių 
kambario, negalima gerai iš
vystyti mokymo-auklėjimo dar 
bo“. Todėl „Tiesai“ nesupran 
tarnas tas bejėgiškumas, kurį 
parodo Druskininkų rajono va
dovai taikstydamiesi su tuo, 
kad jų nurodymai nevykdomi 
apylinkės tarybos pirmininko. 
Ar ilgai dar tęsis tokia padė
tis? — patetiškai klausia „Tie
sa“.

Tokia padėtis, reikia manyti, 
tęsis tol, kol Dievas neišvys iš 
„darbininkų rojaus“ pirmuo
sius didžiuosius nusikaltėlius.

NUTRŪKO RYŠYS SU 
MASĖMIS

„Tiesa“ 1958 m. spalio 3 d., 
235 numeryje ilgu straipsniu 
stengiasi sumazgioti tutrūku- 
sius ryšius su masėmis.

„Mūsų kolūkių partinė or
ganizacija negausi. Nepaisant 
to, ji turi didelę įtaką kolūkio 
gyvenime. Visi komunistai dir 
ba svarbiausiuose kolūkinės ga 
mybos baruose — kolūkio vai 
dyboje, gyvulininkystes far- 
mose, statybos brigadoje“.

Pasigirdama tų partinių kol
ūkiečių „dideliais laimėjimais“, 
„Tiesa“, tačiau, nusiskundžia, 
kad „dar toli gražu ne viskas 
padaryta“. — „Svarbus parti
nių organizacijų, visų komu
nistų uždavinys stiprinti ry
šius su masėmis. Pakeistų par 
tijos ryšių projekte parašyta: 
„Diena iš dienos stiprini ryšius 
su masėmis, laiku atsiliepti į 
darbo žmonių pageidavimus ir 
poreikius, aiškinti nepartinėms 
masėms partijos politikos ir 
sprendimų prasmę, atsimenant, 
kad mūsų partijos jėga ir nenu 
galimumas yra jos gyvybiniai 
ir nenutrūkstami ryšiai su 
liaudimi".

Išniekina partizanių dainas.
Prieš kelius metus Suvalki

jos miškuose iš partizanų krū
tinių pasigirdo daina. Daina 
išsiliejo į lygumas, sroveno nuo 
sodybos prie sodybos, aidėjo į 
kitą Šešupės krantą, srovele nu 
riedėjo Dzūkijos ežerų ban
gom, raukšlėtais paviršiais iki 
Merkio, perskrido Nemuną 
ties Jurbarku, ir nesulaikomai, 
beveik visoj Lietuvoj, nevilties 
valandomis praskambo: „Ei, 
dainuokim, broliai-sesės, lais
vės dainą iš visos krūtinės!“

Liūdesiu ir kančia austoj me 
lodijoj nerasime nė žiupsnelio 
stipresnio balso, — vien gūdus 
laisvės ilgesys, viltis kada nors 
prašvintančią laisvę išvysti.

Tos dainos daugiau neišrau
si. Kompartija tekstą atskiedė 
šlovės purškalais, įšvirkštė par 
tinių opiatų ir pakišo Kybartų 
„kultūros“ namų chorui dai
nuoti. Dainą transliuojant per 
radiją pripažino, kad niekas 
nežino josios autoriaus, kad ji 
labai paplitusi Lietuvoj. Pa
aiškinimuose sugestionavo dai 
nuoti naują tekstą.

H ' M »C A M M I
GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS X

UŽKEIKTAS MUZIEJUS
„Tiesa“ Nr. 235, 1952 m., 

spalio 3 d. aprašo Trakus ir jų 
kraštotyros muziejų:

„Jūs būsite tikri, kad tokį 
muziejų atrasite, nes juk kiek
viename rajone yra kraštoty
ros muziejai, o Trakuose toks 
muziejus — tikrų tikriausia tu 
retų būti įdomus ir turtingas...

Staiga jūs pamatote origina
lios architektūros mūrini pas
tatą su augštu smailiu, raudo
nomis čerpėmis dengtu stogu, 
o prie jo dvi senoviškas patran 
kas. Praeivis jums paaiškina,

:D. E. BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

3*

J

;[ DĖMESIO \ X
į Viliasalieciams ir apyb ik e* lietuviams! S

Ekspertas radio ir elrktiimu reikmenų taisyme. X
» Prekyba ir pataisymai. g
| PETE'S RADIO SERVICE
g 7688 Edvard St.. Vili/- L isalle. HE 3372 X
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}j. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS
KAILINIUS PALTUS. 

5 DUODU GERĄ KAILIŲ 
J PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

CRescent 2279.
Kreintin pn 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visą dieną.

LONDON, Ont.
RINKIMINĖS KOMISIJOS PRANEŠIMAS

TA ŪTOS
Sudbury, Ont. K. L. B. Fi

nansų reikalų vedėjas p. J. Poš 
ka prisiuntė puikią sumą: 381 
dol. Aukojo po 10 doi.: St. 
Čipkuvienė, St. Jackevičius, 
V. V. G. Lumbiai, Vyt. Mont 
vilas, St. S. Rakščiai, K. Rim
kevičius ; po 5 dol.: J. Adomai 
tis, R. Bagdonas, V. Beniušis, 
A. Bruškevičius, J. Dženkai- 
tis, V. Grimius, N. R. Gudrū- 
nas, P. Gurklys, A. V. Jasiū- 
nas, P. Jutelis, J. Kriaučehū- 
nas, S. Krivickas, A. Kušins- 
kis, S. Liaudinskas, A. Luko
šius, J. Lukšys, P. Mazaitis, 
M. Meškauskas, A. Naudžiū
nas, D. Niekus, K. Ozalas, T. 
Paulaitis J. Poška, St. Poška, 
M. Pranokūnas, J. Pranokus,
A. Raškevičius, K. Sagaitis, A. 
Savickas, P. Semašys, J. Skė
rius, P. Skilandžiūnas, V. Ski- 
landžiūnas, P. Sniegaitis, V. 
Staškevičius, F. Tiknius, S. 
Tolvaišą, J. Valančius, V. Vaš
kelis, P. Venckevičius, V. Ži 
žys; po 4 dol.: J. Jakubonis, 
J. Stankevičius; po 3 dol.: K. 
Balčiūnas, J. Glizickas, A. Juo 
zaitis, M. Kairovičius, P. Mikš 
tas, V. Povilaitis, J. Remeikis,
B. Žilinskas; po 2 dol.: P. Al- 
kūnas, P. Budvidis, J. Cibuls
kis, J. Dambrauskas, Z. Gašlū
nas, R. Gatautis, A. Grigaitis, 
P. Gustas, J. Jonaitis, B. Kišo 
nas, V. Kriaučialiūnas, K. Po- 
derys, L. Remeikytė, J. Staš-

FONDAS
kus, J. Stricka, K. Ulnys, F. 
Urmelis, Vabulas, E. Vasys, A. 
Zaranka. Po 1,50 dol.: P. Pet 
rėnas; po 1,40 dol.: J. Rim
kus: po 1 dol.: J. Ambrasas, 
M. Antanaitis, J. *Asky, J. Bu- 
cantas, J. Čebatorius, A. Dū
da, B. Dūda, P. Gabrėnas, J. 
Garšva, P. Jaronis, V. Jurgu- 
lienė, J. Kručas, A. Marozas, 
A. Strakauskąs, A. Strakaus- 
kas, H. Semežys, J. Šulmistras, 
Ą. Vaškelis, K. Žukauskas; 
po 0,50 dol.: P. Českauskas, 
P. Juzulenas. Viso: 359,90 d.

Įsigijo „Lietuvio Pasą“ ir 
ženklelius: Kun. A. Sabas 6 
dol., J. Vaičeliūnas 6 dol., I. 
Gansinauskas 5 dol., E. Saka
lauskas 4,50 dol. Viso 21,50 
dol.

Crows Nest Ross Alta, K. 
L. B. Apylinkės 25 doleriai.

Winnipeg, Man., T. Fondo 
atstovas p. J. Vidžiūnas 17 
dol. Aukojo: po 5 dol.: M. 
Šarauskas; po 2 dol.: V. Šu
kienė, B. Česiūnas; po 1 dol.:
J. Amšauskas, A. Budrys, H. 
Jurgelevičius, L. Kuncaitis,
K. Mažeika, M. Sauleika, S. Vi 
čius.

Širdingiausiai dėkojame vi
siems aukojusiems ir prisidėju- 
siems darbu.

M. Arlauskaitė, 
T. F. Įgaliotinė.

Londono Apyl. Valdybos ir 
Reviz. Komisijos rinkimai 
ALOKo paskirti . m. gruodžio 
rnėn. 21 d., Londone, Oxford 
g-vė 1057 nr.
Rinkimai prasidės tuoj po pa
maldų, nuo 1 iki 3,30 vai. po 
pietų. Kadangi rinkiminės tai 
syklės tai numato, tai atsižiū
rint į vietos sąlygas, rinki
mams pakaks 2 vai. 30 min., 
nes Londono kolonija nedidu
kė ir sekmadieniais į pamal
das žmonės gausiai renkasi.

Dabartinė Apylinkės Valdy 
ba toje pačioje salėje darys ir 
savo ataskaitinį pranešimą už 
1951 metus.

Prašoma visų tautiečių rin
kimuose ir susirinkime gausiai 
dalyvauti. Rinkiminė Kom-ja.

KALĖDINĖ IŠPAŽINTIS
Pranešu, kad Londono mies

to ir apylinkės lietuviams ka
talikams Kalėdinė išpažintis te.

bus šio mėn. 20 d. Išpažinties 
bus klausoma Londono Šv. Pet 
ro katedroje nuo 6 vai. 30 m. 
^vakaro. Prašau visus tikinčiuo 
sius, per atgailos sakramentą, 
paruošti kelią i Jūsų sielas, Die 
viško Kūdikio atneštai į žemę, 
ramybei.

Kun. Pr. Jokūbaitis.

KALĖDŲ EGLUTE
Londono lietuvių šeštadie

ninė mokykla šiemet ruošia Ka 
lėdų eglutę ne tik mokyklą lan 
kanteims vaikučiams, bet ir vi 
siems Londono lietuvių vaiku
čiams. Eglutės iškilmes vyks 
mokyklos patalpose, Dufferin 
Avė 196 nr. Londono skautai 
pernai ir užpernai lankydavo 
lietuvių vaikučius su Kalėdų 
Seneliu kiekvieną atskirai į na 
mus. Dabar Kalėdų Senelį 
skautai atves į mokyklą.

Prašoma visų tėvų savo vai
kučius atvesti Į šią vaikų šven- 

L. E-tas.

~3t je-..............-je---------------------------------- ■ =3

GERA KNYGA
Geriausia dovana Kalėdoms, geriausias draugas namuose.

TE R ROS PASIŪLYMAI:
Marius Katiliškis: UŽUOVĖJA, Šiaurės Aukštaitijos kai

mo buities vaizdai. 361 psl., kaina......................................3,50
August. Gailit: TOMAS NIPERNADIS, plačiai išgarsė

jęs esto A. Gailit novelių romanas. Virš 3C0 psl., kaina 2,50 
Kazys Binkis: LYRIKA, musų poeto K. B. eil-čių rink. 2,0c 
Liudas Dovydėnas: BROLIAI DOMEIKOS, romanas,

Lietuvoj laimėjęs valstybinę literatūros premiją.........2,5u
Guy de Maupassant: KAROLIAI, didž. prancūzų novelis

to Guy de Maupasant ger. nov. rinkinys. 280 ps., kaina 2,50 
Balys Sruoga: KAZIMIERAS SAPIEGA, veikalas iš gy

venimo 17-18 šimtm. Lietuvoje. 270 psl., kaina............2,50
Balys Sruoga: GIESMĖ APIE GEDIMINĄ, kn.jaunimui 2,0( 
Paer Lagerkvist: BARABAS, 1951 m. Nobelio literatūros

premija kremijuota knyga. 212 psl., kaina........................2,25
Kazys Boruta: BALTARAGIO MALŪNAS, viena geriau

siu knygų mūsų pokario literatūroje. 256 psl., kaina. . 2,50
Axel Munthe: SAN MICHELE KNYGA, plačiai išgarsė

jęs veikalas. Dvi dalys, kiekviena po .................................2,50
P. Jonikas: GIMTOJO ŽODŽIO BARUOSE, kalbos dal. 1,50 
Jieva Simonaitytė: AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS,

Maž. Lietuvos buities romanas, 1935 m. Lietuvoj laimė
jęs valstybinę literatūros premiją. 437 psl. kaina .... 3,50 

Nei vienos blogos, nei vienos vidutinės kn-os šių leidinių tarpe.
Rinkitės bet kurią šilu knygų, ir neapsivilsit'e nei viena.
UŽSAKYMAMS IR PINIGAMS SIŲSTI ADRESAS: 

TERRA, 748 WEST 33rd STREET, CHICAGO 16, Ill.

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Skambinkite telefonu arba užeikite: 
Antradieniais ir ketvirta- w 
dieniais nuo 8 iki 10 vak. & 

3664 St. Famille St. W 
Tel. HA 6708 Montreal,Que. $

į 2186 DUNDAS ST. W. TORONTO
> Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias oiai. 
t genybes. Garantuotas darb prieinamos kainos.
< Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. t

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844

Sault Ste Marie, Out.
MINKLUI. 
mis pažintimis“.

Iš aukojusių suminėtini: 25 
dol. V. Miniauskas, 10 dol. Ig. 
Girdzevičius, 3 dol. V. Moc
kus, po 2 dol. K. Lekmckas, 
St. Juodviršis ir J. Volovickas, 
po 1 dol. N. Aukštikalnis, D. 
Motiejūnas, V. Žekonis, J. 
Meškys, V. Bakūnas, P. Gas
paras, B. Pranskus, A. Motu
zas, A. Kantautas, A. Girdze- 
vičienė, B. Kaminskas, V. Tra 
kinskas, J. Kazakauskas, V. 
Sendžikas, J. Malskis, Z. Gird 
vainis, A. Drazdauskas, J. 
J. Skaržinskas, M. Chinas, J. 
Juodviršis, S. Švipa, O. Ka
minskas, M. Pareigis, R. Gali 
nis, po 0,50 et. Vyt. Skaržins
kas, P. Motuzas ir K. Valius.

L G.

AUKOJO PA
1951 m. lepos mėn. 2 d., sve 

timšalio dėka, vienas tautie
tis „meilės“ intrygų, atsitikti
nai ten pakliuvusiam ir žiau
riai nužudytam, Norkui Jonui, 
kad nebūtų užmindžiotas bei 
sunaikintas jo kapas, būrelis 
artimųjų žemaičių, padedant 
Sault Ste Marie kolonijos lietu 
viams, surinko 69,50 dol. au
kų ir pastatė paminklą.

Kadangi jis neturėjo čia ar
timųjų ar giminių, tai pagal 
Kanados įstatymus, visas jo 
turtas ir net banko santaupos 
pereina valdžiai. Todėl be pag 
rindo kai kas kalba, kad jis ne 
susitaupęs pinigų.

Tepalieka visiems gyviems 
tautiečiams įspėjimas, kaip rei 
kia būti atsargiems su „naujo

SIMCOE, On L
PP. E. IR M. TUIN YLAI IŠVYKSTA

Elena Tuinylienė yra sunegala 
vusi ir reikalinga 
klimatinių sąlygų, 
dos žiema.

Ponams Elenai
Tuinylams tenka palinkėti lai
mingos kelionės ir ne tiktai 
gerai pailsėti, bet ir atgauti 
sveikatą ir jėgas, kad sugryžę 
galėtų įsijungti ir į asmeninius 
reikalus ir visuomeninę veiklą, 
kuri jų asmenyje turi didelę at 
rama. Kor.

Žinomieji Simcoe, Ont., vi
suomenės veikėjai Elena ir My 
kolas Tuinylai, kaip teko su
žinoti, apie gruodžio vidurį iš
vyksta į šiltus kraštus, galimas 
dalykas, — į Mexico City, pas 
kui prie Ramiojo vandenyno 
krantų, gal į Acapulko vasar
vietes. Žiemos atostogose pp. 
Tuinylai žada išbūti kelis mė
nesius, gal ligi pavasario.

Svarbiausis išvykos tikslas 
— pataisyti sveikatą, nes p.

švelnesnių
negu Kana

ir Mykolui

w■ įi

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

(
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Duodame ir kreditan

/PARAMOUNT JEWELLERS
C 363 S F. CAiHERINE ST. W. netoli Bleury HA 0888

y 78 SAVAITĖS IšSIMOKĖJIMUi
be nuošimčių

Plačiai išgarsiu'.i laikrodžiai 

@ CYMA H LONGINES 
H BULOVĄ 3 OMEGA

Šviesiai melsvi deimantai
Mokame aukščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantas.

U EKSPERTŲ GARANTUOTAS
U LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

H A M ILTON
BALF’o PIRMININKAS,

kan. Končius, viešėdamas gruo 
džio 7 d. Hamiltone, darė pra 
nešimą apie lietuvių tremtinių 
padėtį Vokietijoje. Balfo pir
mininkas kvietė ir Kanados lie 
tuvius-remti senelius ir ligo- 

. nius, likusius Vokietijoje, Aus 
trijoje (ypatingai sunkiai gy
venančius), Italijoje ir kt. kraš 
tuose.

Po kan. Končiaus praneši
mo, žodį tarė Kanados LB pir
munkąs J. Matulionis, pareikš 
damas, kad tremtinių šelpimui 
Europoje, artimiausiu metu, 
organizuotai prisidės ir Kana
dos lietuviai. Paruošiamieji 
žingsniai jau padaryti.
' Susirinkusieji hamiltonie- 
čiai tremtiniams Vokietijoje, 
judėjo $ 95,46 aukų. Pinigai 
betarpiai pasiųsti į Europą, 
ydant dar prieš Kalėdas pasiek 
tų stovyklų gyventojus.

„FABIOLOS“ PASTATY 
MA

Hamiltone, per dvi dienas ap
lankė apie 300 tautiečių. Ma
ža scena, neleido įvesti nei cho 
ro, nei atitinkamų šviesų. Ne- 
žiūrnit šių trūkumų, Toronto 
jaunimo teatras paliko gerą įs 
pūdį.

Spektaklius ruošė Hamilto
no lietuvių parapija, skirda
mas visą pelną šeštadieninei 
mokyklai.

HAMILTONO MIESTO
burmistru - majoru, tapo išrink 
tas pernykštis miesto galva L. 
Jackson, surinkęs 29.680 bal
sų — beveik 8.000 daugiau už 
savo konkurentą Mc Intyre. 
Be pareigų miesto savivaldy
bėje, Hamiltono burmistras 
yra dar žinomos ,,Jackson bre 
ad“ kepyklos savininkas.

PIRMĄJĮ BALIŲ
Hamiltone, 1953 m. sausio 17 
d. didžiausiame viešbutyje „Ro 
yal Connaught Hotel“, rengia 
Tautos Fondo Hamiltono sk. 
Balius kelia didelio susidomėji 
mo. Jau dabar gražioji lytis 
pradėjo rūpintis baimėmis suk 
nelėmis.

KAIP TEKO PATIRTI
gruodžio mėn. 27 d. Šv. Myko 
lo salėje (213 James N) Ha
miltono Kat. Mot. rengia šo
kių vakarą su trumpa progra
ma. Kbr.

A Hamiltono ir jo apylinkės alyva apšildymo kontraktorius

K-TRUMPICKAS J

I
 Įrengiami nauji ir remontuojami arba pataisomi seni aly- - 

vos apšildymai - Oil Burners —■ į naujas arba senas kros- J- 
nis pigiausiomis kainomis ir išsimokėti iki 2 metų. Taip 
pat taisomi vietiniai ir europietiški radijo aparatai ir šal- 

dytuvai. Apžiūrėjimas ir ptarimai atliekami 
nemokamai — veltui. &

Prašoma kreiptis: Spatlina A..Hamilton, Ont'.Tlf. 9-20-35 <■

PADĖKA

____ __________________

BELLAZZI - L AM Y, INC |
7679 George St.,TR 5151 ------------- ’ Ville Lasalle.

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

Rengtame š. m. spalių 11 d. 
Literatūros vakare savo kū
rybą skaitė p. Pr. Kozulis, p. 
B. Rukša, p. Vytautas Kasty
tis ir p. Vyt. Peseckas — vi
si iš Toronto; p. Z. Šukienė iš 
Hamiltono. Pianinu skambino 
p-lė L. Šukytė. Šiems mūsų 
mieliems programos išpilydyto 
jams maloniai dėkojame.

Š. M. lapkričio 22 d. mūsų 
vakaro programą atliko muz. 
Br. Budriūno vedamas vyrų 
balsų kvartetas: I tenoras Pr. 
Zaranka, II tenoras E. Skio- 
lys, baritonas, M. Sodoms ir 
bosas A. Polikaitis. Eilėraš
čius deklamavo p-lė St. Verbic 
kaitė. Mūsų brangiems sve
čiams iš Detroito, suteikusie
ms su lietuviška daina mums 
tiek daug malonaus džiaugs
mo, o taip pat ir mūsų jauna
jai deklamatorei, tariame nuo
širdų lietuvišką ačiū.

Šių parengimų metu valdy
bai talkininkavo: p. J. Kaz

lauskienė, p. L. Tolienė, p. Mo 
tuzienė, p. A. Petkevičius, p. 
J. Bajoriunas ir p. St. Dalius. 
Jiems visiems mes nuoširdžiai 
dėkojame!

Panelei V. Panavaitei, pa
įvairinusiai orkestro muziką so 
lo dainomis, malonus dėkui!

Mes esame maloniai nuste
binti lietuviškos visuomenės 
nuolatiniu ir skaitlingu daly
vavimu mūsų parengimuose. 
Ypač norime pabrėžti lapkri
čio 2 2d. koncertą: nors visą 
vakarą smarkiai lijo, vis dėlto 
mes susilaukėme „Dainavos“ 
šulėje net 303 svečių, ko jau 
senokai ši sale neturėjo.

Mūsų brangiesiems tautie
čiams, taip skaitlingai ir nuo 
latinai remiantiems mūsų Tė
vynės išlaisvinimo kovai lėšų 
telkimą, mes reiškiame mūsų 
gražiausią ir giliausią padėką!

TF A-bės Kanadoj 
Hamiltono sk.

PAJAMŲ MOKESČIŲ
Atkelta iš 3 pusi.

Taigi, darbdavys privalo at
skaityti iš darbininko gauna
mos vienkartinės atlyginimo 
sumos $ 145,60.

UŽSIENYJE 
GYVENANTIEJI.

Užsienyje gyvenantieji, bet 
atliekantiej diarbą reguliariai 
ir pastoviai Kanadoje, mokes
čius privalo mokėti ta pačia 
tvarga ir tokius pat kaip ir Ka 
nadoje gyvenantieji.

Atlyginimai mokami negy
venantiems Kanadoje už atlie
kamą darbą Kanadoje, bet ne 
dirbant reguliariai ir pastoviai 
Kanadoje, mokesčius reikia at 
skaityti iš 19 proc. nuo gauto 
atlyginimo.

Tačiau, mokesčiu nereikia 
mokėti gyvenantiems Jungti-

APSKAIČIAVIMAS 
nėse Amerikos Valstybėse, bet 
darbą atliekantiems Kanadoje 
už darbo periodą ar periodus, 
kurie nesitęsia ilgiau kaip 183 
dienas per kalendorinius me
tus, ir bendrai atlyginimas ne 
viršija $ 5.000,— per metus.

SEZONINIAI DARBAI.
Jeigu darbininkas dirba s<o 

zoninį ar atsitiktinį darbą ir 
dienos uždarbis neviršija $ 15. 
— ir dirba neilgiau 200 dienų 
per metus, tai tokiam darbimn 
kui mokesčių galima vienu treč 
daliu mažiau atskaityti negu 
reguliariai dirbantiesiems.

Jeigu mokesčių suma nevir
šija 15 centų, tai atskaitymų 
iš darbininko uždarbio galima 
visai nedaryti.

B. Vaičaitis, 
Oxbow, Sask.

W MV XX XX~~-------- Vk ' XX .’XX-------- — XX :"^.

| MYERS COAL Co Ltd. Hamilton I
Visų rūšių kuras ir įvairu apšildymo įrengimai bei (/ 

® pataisymai. h
Prieinamos sąlygos, mandagus patarnavimas, garan- 

® tuota prekių kokybė. «
Kreiptis pas lietuvi atstovą. $

į« JUOZASKARUŽAS &
» 147 Grant Ave. Telef. 7-477-8. $
xx- xx--- -xx ~xx..—XK-r-r——r—xx-------

’ Dr. Roman Pniewski \
'<

'' Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir j 
klinikose Europoje ir Amerikoje. į

VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ į 
LIGŲ SPECIALISTAS.

Į 3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 7623 '
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. i
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391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL.

CAPITOL FURNITURF CO.,
Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radijo aparatų 
ir elektrinių reikmenų. Visi kiti Jūsų namų reikmenys. 
Mūsų prekybos vedėjas, lietuvis, J. RUSSELL yra 
krautuvėje kasdien Jūsų maloniam patarnavimui.

TEL.: LA 8621.

Veda sktn.
L. S. B. VYRIAUSIOJO 

MAS BROLIJOS 
Broliai Skautai!

Štai vėl vargingon žemėn 
nužengia Meilė, kurią pasitin
kame atvertomis širdimis. Kū
dikėlis Kristus atneša mums 
naują atgimimą, akip prieš dau 
gelį metų kenčiančiai žmonijai. 
Jis mus paguos, sustiprins 
skaistesnio rytojaus vilties ir 
suteiks stiprybės ateities dar 
bams.

ŠĮ šventą Kūčių vakaią kal
bėkime tikrąja širdžių kalba, 
kuria yra meilė, nes Meilė gi
mė, kad parodytų mums tikrą 
jį gyvenimo kelią į Amžinąją 
Šviesą. Būkime tat, Meilės-Di 
džojo mūsų Šefo - Kristaus 
skautais, būkime Jo žygio per 
pasaulį žvalgais. Jo vedami, 
dar atkakliau dirbkime, kad 
grįžtų laisvės dienos mūsų 
brangiąja! Lietuvai. Ugdyki
me sielos ir kūno jėgas, miklin 
kime protus, kad, laikui atė
jus, būtume verti stoti Į vietą 
tų, kuriuos Tėvynėje prareti
no baisusis priešas.

Būkime 1953 metais geres
niais kaip 1952-raisiais buvo
me !
Broliai vadovai, skautininkai 

ir dvasios vadovai!
Tauta mums patikėjo auklė

ti skaisčiausią savo žiedą ir vii 
tį-lietuvišką atžalyną. Tai sun 
kus ir atsakingas darbas, reika 
iaująs daug pasišventimo. 
Sunkus, nes darbo sąlygos la
bai kietos, ir atsakingos, nes 
Pasaulio Kūrėjas ir Lietuva 
laukia, kad mūsų auklėjamieji 
išaugtų dorais žmonėmis ir są 
moningais lietuviais.

Dėkoju Jums viseims už pa 
lodytą aukos dvasią ir energi

ją, už tas visas skautams nau-

inž. J. Bulota
SKAUTININKO SVE1KINI- 
NAR1AMS IR RĖMĖJAMS.

dingas sueigas, iškylas ir sto
vyklas. Šie metai buvo tikrai 
našūs. Tebūnie 1953-tieji dar 
našesni. Tik dirbkime ištver
mingai tikėdami skautybės 
dvasinėmis vertybėmis, visuo
met būdami pavyzdžiu jau
nesniems, nesigailėdami nei 
laiko, nei sveikatos. Mūsų ko
vos laukas — jaunųjų širdys, 
kuriose Grožio ir Gėrio perga
lė yra mūsų didysis laimėji
mas ir geriausia dovana gim
tajai Žemei.
Gerb. skautų tėvai, bičiuliai ir 

rėmėjai!
Jums vertinti ir spręsti, ką 

gero nuveikė šiais metais Lie
tuvos Skautų Brolija. Noriu 
tikėti, kad skautų vadovai pa
dėjo visas pastangas, kad Jūsų 
sūnūs gautų viską geriausio, 
ką gali duoti skautiškoji auk
lėjimo mokykla. Kad atei
nantieji metai būtų dar vaisin
gesnį, kviečiu Jus j glaudesnę 
talką. Vadovai, be Jūsų pa
galvos, be Jūsų patarimo daž
nais atvejais būna bejėgiai. Pa 
dėkite, prašau, jiems, patarki
te, paremkite, kad mūsų visų 
bendras darbas auklėjant ir iš 
laikant jaunimą savajai Tau
tai būtų sėkmingesnis.

Be Jūsų šiltos paramos ne
būtume turėję šių metų gyvo 
veikimo vienetuose, puikių va
saros iškylų ir stovyklų, skau
tiškos spaudos. Dėkoju Jums, 
mil te ji bičiuliai, tikėdamasis, 
kad ir 1953 metais Jūsų nuo
širdi parama lydės mūsų skil
tis, draugoves ir tuntus.

Budėkime!
Stp. Kairys, 

Lietuvos Skautų Brolijos 
Vyriausiasis Skautininkas.

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

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

g
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VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKU {
RŪBŲ SIUVĖJAS į

Kostiumus ir paltus siuvu piga) naujausias madas. 1 u- ( 
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- ) 
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. į

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

Tel. L L 9626. <

TEL. FA 0209

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

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

=>t ~ M ------ H~" ' K--------------K " -----

LEICOS, CONTAX, RET1NOS ir ROLLE1FLEX savi
ninkams yra tiekiamos sekančios knygos 

vokiečių kalboje, 1952 metų laidos:
„Leica-Technik“ v. Emmermann u. Neuman...........$ 3,55
„Contax-Buch“ v. Dr. Otto Croy................................... $ 3,05
„Retina-Buch“ v. Dr. Otto Croy....................................$ 3,05
„Schule-Farben-Fotografie“ v. Windisch...................$ 5,75
Knygos kaina plius 20 centų persiuntimui siųsti kartu su 

užsakymu.
A. P A U L A I T I S 

Import — Export
23 Romsey St., Boston 25, Mass. U. S. A.

lux***!’
DIDELĖ NAUJIENA SENIEMS IR NAUJIEMS 

ATEIVIAMS!!!
Jau išėjo laukiamas, linksmas, įvairus, turinigas PELĖDOS 
KALENDORIUS 1953 METŲ. Jame telpa daug šaržų 
iliustracijų, juokų ir Stalino raudonasis kampelis. Priede iš 
spausdintas Karalienės Micbalįdos pranašystės ir Naujasis sap 

nininkas. 128 pusi. Kaina tik 150 dol.
Geriausios Kalėdinės Dovanos!!!

Haufo pasakos I ir II dalis 210 pusi. 2,75 dol. Andersono pa 
sakos 210 pusi, kaina tik 2,00 dol. A. Vilainis, Žemaičių Že
mėje 132 pusi. Kaina 1,50 dol. Išėjo jau 9 numeris Pelėdos ir 
kalėdinis išeis apie šio mėn. 20 d.
Užsiprenumeravę „Pelėdą" 19 53 metams ir prisiuntę 4.00 
dol. gaus „Pelėdos“ KALENDORIŲ dovanai.
Adresuokite: Pelėda 3153 So. Halsted St.Chicago 8,Ill.,USA.

St. CATHARINES, Ont
RŪBŲ RINKLIAVA TREMTINIAMS.

K. L. B. St. Catharines apy 
linkės valdyba praneša, kad š. 
m. gruodžio mėn. 20 ir 21 die 
nomis 
nigai, 
tiems 
šelpti.

Tuo reikalu bus lankomasi 
pas visus St. Catharines lietu-

bus renkami rūbai ir pi 
Vokietijoje vargstan- 

mūsų tautiečiams su-

vius, tad maloniai visų prašo
me numatytus paaukuoti rūbus 
paruošti toms dienoms.

Rinkliavos metu nespėję pa
aukoti, galės rūbus Įteikti vie
nuolynui, 73 Rods Ave, St. 
Catharines, iš kur surinkti rū 
bai bus persiųsti Balfui.

B-nės V-ba.

Dr. DORAGORDON
Dantų gydytoja
Kalba lietuviškai $

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

-3

i

Audžiu tautinius r ii bus.
JUOSTAS, PAGALVĖLES, STALTIESĖLES, UŽUO
LAIDAS ir kt. NEAUKŠTOS KAINOS.
288-6 Ave. Ville LaSalle. Aid. Bebėnaitė-Puniškienė.

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

Tel. TR 8351. į

Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.®

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

LIEiUVIAIPAS SAVUOSIUS!

National Restaurant
LIETUVIŠKAS RESTORANAS.

SAVININKAS M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie Verdun Ave) arti naujosios
lietuvių bažnyčios. TEL. TR 0141

Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų

VISIEMS LIETUVIAM.4 GERAI ŽINOMAS įį

LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS 
J. H. B E N 01T 
FUNERAL DIRECTOR

^NELAIMIŲ AVĖJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI ■

: 2102 FULLUM ST. AMherst 0694 .

Atkelta iš 2 puslapio, 
skyrius“.

„Kražių vidurinės mokyklos 
taip pat nusiskundžiama, kad 
mokytojams dar lig šiol neišmo 
keti butpinigiai“.

„Švenčionėlių rajono Ri< Š- 
kutėnų septynmetės mokyklos 
mokytojai nusiskundžia, kad 
neaprūpinami kuru“.

„Eišiškių rajono Pamerkiu 
septynmetės mokyklos mokyto 
jai nurodė, kad negavo butpi- 
nigių dar už 1950-51 mokslo 
metus“. Dar šių metų balan
džio mėnesį kreipėsi šiuo klau 
simu į Vilniaus srities liaudies 
švietimo skyrių. Rugsėjo mė 
nesį buvo gautas atsakymas, 
kad Pamerkiu septynmetės mo 
kyklos mokytojams už 1950- 
51 mokslo metus butpinigiai iš 
mokėti. Minėtos mokyklos mo 
kytojai pakartotinai pranešė, 
kad jie butpinigių dar negavo 
nei už 1950-51 mokslo metus, 
nei už 1951-52 mokslo metus. 
Jie taip pat negavo ir kuro“.

„Troškūnų rajono Viešintų 
vidurinės mokyklos mokytojai 
skundėsi, kad negauna kuro. Į 
užklausimą rajono vykdomasis 
komitetas pranešė, kad už 
1951-52 mokslo metus kurą pil 
nai gavo, tuo tarpu tai neati
tinka tikrovės“.

„Kriukų vidurinės mokyklos 
mokytojai nebuvo aprūpinti 
ii kuru. Pati mokykla negavo 
viso jai reikaimo malkų kiekio. 
Blogai buvo aprūpinami kuru 
pereitais mokslo metais ir Kur 
šėnų rajono Žibų septynmetės 
mokyklos mokytojai".

„1951-52 mokslo metais į 
Druskininkų rajoną buvo at
siųsti 7 nauji mokytojai. Atvy 
kę mokytojai butų klausimu

kreipėsi į rajono ir miesto vyk
domuosius komitetus. Tačiau 
teigiamo atsakymo negavo. 
Miesto vykdomojo komiteto 
pirmininkas Krochinas pata 
ria mokytojams, neturintiems 
butų. . . apleisti Druskininkus 
ii išvažiuoti.
„Tiesa“, 1952 m. spalio 30 d.

O spauda?

„Salantų rajono laikraštis 
„Stalino vėliava“ š. m. 55(90) 
numeryje išspausdino S. Bačio 
ir V. Žybo apybraižą „Klubo- 
-skaityklos vedėjas“, ši apy
braiža ištisai nurašyta iš pra
ėjusių metų „Valstiečių laik
raščio“ rugsėjo 5 d. numerio, 
pakeitus tik tikrinius vardus, 
t. y. rajoną, kolūkio pavadini 
mą ir apybraižos veikėjų pa
vardes“.

„Ramygalos rajono laikraš
čio „Tarybinės Tėvynės" š. m. 
5(71) numeryje išspausdinti 
gabaus pradedančio poeto Č. 
Cemlonskio eilėraščiai „Tiems, 
kuriuos liaudis prakeikė“ ir 
„Dainuok, šalie“. Po keleto 
mėnesių šiame pačiame iaikraš 
tyje 65(71) numeryje išspaus 
dinti vėl tie patys eilėraščiai, 
tačiau vieno iš jų „autorius“ 
jau M. Žubavičius, ir antrojo 
„poetė” K. Klimantauskai- 
tė. . .“
„Tiesa“, 1952 m. spalio 29 d.

KAS SKAITO

„NEPR1KL. LIETUVĄ“ 
REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

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

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

Siuntinys Nr. 6 1 Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.
A. 10 sv. cukr.—$ 2.601
B. 20 sv. cukr.—$ 4.70F

3
1

sv. baltų kv. miltų 
sv. gr. kiaul. taukų 
sv. šokoladoSiuntinys Nr. 7

A. 10 sv.kv. miltu $2.50 i vJvn<;
B. 20 sv.kv. miltų $3.90______________________
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25>siunt. Nr. 12—$6.40
Siunt. Nr. 11—$ 6.50 Į 2 sv. rūkytų lašinių
5 sv. cukraus *2 sv. kiaul. tankų

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
Siunt. Nr. 19 — $ 9.95
4 sv. rūk. lašinių

sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino

sv. marmelado
1 sv. dęg. kavos

2

2

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

LAIKIUS FRIZAVIMUS. DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONA1TĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

%
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SUS1VIENJ1MAS į
LIETUVIU AMERIKOJE J

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIJA ?
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA į
Įkurta 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Nariais priima’mi abiejų lyčių lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metų

Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 5 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo- I 
poje, ar rašykite į centrinę raštine tokiu adresu: ?
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, f 
307 West 30th Street New York 1, N. Y. |
- w w ——re

PADĖKOS
Mano sunkios ligos metu 

už visokeriopą pagalbą nuošir
džiausiai dėkoju: dr. Kaveckui, 
Londono skautams — aukų rin 
kėjams ir duosniesiems tautie
čiams.

Albrechtienė.
* * *

Širdingai dėkojame visiems 
savo bičiuliams už suruoštą 
mums staigmeną 15 metų ve
dybinio gyvenimo sukakties 
proga.

Daugiausia tenka padėkoti 
visoms šeimininkėms, kurios 
tiek daug vargo padėjo suroš- 
damos toki gražų pobūvi su 
skaniais lietuviškais užkan
džiais, poniai J. Adamoniemai 
už padainavimą gražių lietu
viškų dainelių, ir muzikan
tams, kurie linksmino visą va 
karą mus visus.

Širdingai ačiū visiems —
Genė ir Jonas Petruliai.

XS.---------------re---------------re: ■ —"
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PAJIESKOJIMAI
—< Viktoro Tamulevičiaus, 

kilusio iš Šiaulių ap., Šaukėnų 
v., palikimo reikalu jieškomi: 
seserys: Zosė Bytautienė, Ole 
sė Tamasienė, ir mirusios se
sers Kazimieros Vasiliauskie
nės vaikai, taip pat mirusio bro 
lio Felikso vaikai.

Jieškomieji, jei jie randasi 
tremtyje, prašomi atsiliepti 
Lietuvos Gen. Konsulatui New 
Yorke, adresu: Consulate Ge
neral of Lithuania 41 West 82 
nd Street New York 24, N. Y., 
USA.

— Mockus Juozas, gyv. 115 
Leblanc St., Longueuil, Mont 
real, jieško prieš 2 metus iš Da 
nijos atvykusio Kanadon Val
terio Šikidans.

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co. I
Pilnas draudimas.

1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo

Siunt. Nr. 22—$ 5-50
3 sv. gi. kiaul. taukų
3 sv. rūkytų lašinių
3 sv. cukraus
1 sv. šokolado

» Gerard Cool 4337 Verdun J. Alcide Blais, 29—4ieme J
Ave., Verdun. YO 3323. Ave nue, Ville Lasalle. )

® TR. 784 9. S

LIETUVIŠKA

Mėsos krautuvė
Sav. J. ir K. Guzevičiai. Tel. DO 5817

2379 Rosemount Blvd., Montreal.

Jono LADYGOS 
baldų 

studijoje 
„ARTI S“ 

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

kainomis.
Biuras St. Denis 1251, 
(prie St. Cathemre). Spe 
ciahai lietuviams šešta

dieniais iki pietų.
Telef.: TAlon 3345.
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Kaip SUTIKSIME Naujuosius METUS?■

Baigiasi senieji 1952-ji me tai ir visi susirūpinę, kaip su
tiksime Naujuosius 1953-čuio sius metus?

Bet ir galvoti apie tai ne reikia, nes jau yra pasirūpinta, 
kad Naujieji Metai būtu galima sutikti maloniai, gražiai ir 
iškilmingai; sutikti taip, kadbūtume visiškai patenkinti. 
Tamtikslui yra pasamdytos dvišalės, kuriu vienoje bus bankie 
tas, o antroje bus muzika, šo-kiai ir baras. Abi salės galės 
priimti lig 450 asmenų. Jos yragražios ir patogios.

Maistas bus paruoštas europietiškai, skaniai ir gausiai: pir 
ma užkandžiai, paskui pasirinktinai dešros, kiauliena, kalaku
tai ir pagaliau kava su pyragaičiais. Prie užkandžių bus 
gėrimų kelių rūšių.

įėjimas: moterims 3 dol., vy-rams 4 doleriai.
VISI atsilankantieji i KLCT, KLT Montrealio skyriaus 

ir NL ruošiamą Naujųjų Metųsutikimo balių gaus specialų 
tam baliui pritaikytą galvos papuošalą nemokamai.

Gros muziko Piešinos vedamas „MELIODIJOS“ orkest
ras, kaip pats dirigentas sako: „Iš peties ir iš širdies“!

Naujųjų Metų sutikimo balius PRASIDĖS 1952 metų 
gruodžio 31 dieną, 8 valandą vakaro ir PASIBAIGS 1953 
metų sausio 1 dieną 4 valandąryto.

Kadangi balius grynai privatus-šeimyniškas, todėl visi tau 
tiečiai, kurie pasiryžta su mumis sutikti Naujuosius Metus, 
maloniai prašomi iš anksto įsigyti pakvietimus, kurių galima 
gauti pas šiuos asmenis: 1. Henrikas Adamonis, 2336 A. 
Knox St., Pt. St. Ch.; 2. L. Girinis, 749 Atwater Ave, tel: 
WE 0619; 3. L. Gudas, 6427 Briand St., tel.: TR 3134; 4. 
P. Jespelkis, 2055 Montgomery St.; 5. V. Kiškis, 774 
Church Ave, tel.: YO 0381; 6. pp. Liaudinskai, 2387 Belan 
ger St., telef.: DO 1206; 7. pp. Leknickai, 7659 Central St. 
Ville Lasalle, tel.: TR 4048. 8. A. Matulis, 7682 Edward 
St., Ville Lasalle, tel.: HE 0106; 9. A. Navickas, 3330 Bel 
Ichasse, Rosemount, tel.: GR 1260; 10. J. Parojus, 7240 
Querbes St., tel.: VI 7634 ir 11. „Nepr. Lietuvos“ redakci
joje, 7722 George St. Ville Lasalle, tel.: HE 7920.

Kas dėl kurių nors priežasčių negalėtų iš anksto Įsigyti pa

kvietimų, tai maloniai prašoma bent telefonu pranešti iki 
gruodžio 28 dienos, nes rengėjams reikia žinoti pasiruošimo 

reikalui. Bet kas ir to nesugebės atlikti, praošme vietoje 
prie Įėjimo apsirūpinti kvietimais.

SALĖ YRA De LaSalle Ave (Rouen gatvių kampe) — Nr. 
2123. SALĖ PASIEKIAMA lengviausia Ontario tramva
jum, arba Hochalaga ir Pie IX autobusais. Kas vyks Onta
rio tramvajum, reikia išlipti už Pie IX pirmame sustojime ir 
vieną kvartalą eiti kairėn De LaSalle Ave. Salė yra kampi
niame su Rouen gatve name su iškaba su užrašu — Buffet 
„Bagatel“.

Maloniai kviečiami drauge su mumis sutikti Naujuosius 
Metus linksmai, gražiai, kultūringai ir iškilmingai visi Mont 
realio lietuviai. JAUNIMAS čia turės neribotą galimybę pa
sišokti ir pasilinksminti, o kas nešoka — maloniai praleisti 
turtingame parengime laiką ir gražiai sutikti 1953-čiuosius 
Metus.

Rengėjai: KLCT, KLT Montrealio Skyrius ir „NL“.

Pranešimai
MOKT|REAL NIAGARA FALLS, ONT. 1968 Barker St. Privažiuoja- 

Šv. Kalėdų dieną pamaldos ma Main Street‘u. Šv. Mišios 
lietuviams Įvyks Mariann Hali, 12 vai. vidurdieni. K. B. M.

STUDENTAI SUNKIAI VERČIASIIŠRINKTA BENDRUOMENĖS APYLINKĖS
VALDYBA GRAŽIAI PAGERBTAS V. KRĖVĖ.

Į Valdybą išrinkti abėcėles 
tvarka: inž. Leopoldas Balsys. 
Birutė Ciplijauskaitė, Antanas 
Gražys, Steponas Kęsgailą, Jo 
nas Lukoševičius, Elena Navi 
kėnienė ir Henrikas Valiulis. 
Pirmu kandidatu eina Stepo
nas Paulauskas. Balsų dau
giausia gavo L. Balsys, S Kęs 
gaila ir tt.

Į kontrolės komisiją išrink
ti: Domas Jurkus, Jonas Lady- 
ga ir Ona Stankūnaite.

Balsavo apie 200 asmenų, 
kurių apie 30 naujai Įsirašė.

ATVYKS GENERALINIS 
KONSULAS

Klaipėdos krašto susijungi
mo su Nepriklausoma Lietuva 
kviestas buvęs Klaipėdos Gu- 
minėjimo paskaitininku gu
bernatorius Generalinis N. Lie 
tuvos konsulas Kanadoje min. 
Vytautas Gylys, kuris sutiko 
atvykti ir sausio 18 dieną skai
tyti paskaitą, kurioje žada pa
pasakoti daug Įdomaus anie 
Klaipėdą.

ŠEŠTADIENINĖ LIETU
VIŲ MOKYKLA.

Šeštadienį gruodžio 20 d. pu 
mo skyriaus mokiniams pamo
kų nebus. Visų kitų skyrių 
mokiniai tą dieną renkasi 2 v. 
pp., „Aušros Vartų ' parapijos 
salėje.

JŪRŲ SKAUTAI-TES 
sausio 24 d. ruošia vakarą su 
programa, šokiais ir kitais įvai
rumais. Org. prašomos tą die
ną rezervuoti skautams.

SEKASI MŪSŲ 
ŠACHMATININKAMS

Dalyvaudami B klasės Mont 
realio turnyre mūsų šachmati
ninkai, sudarę klubą ir jo tur
nyrinę grupę, gruodžio 14 d. 
turėjo priešpaskutinį lošimą. 
Šį kartą lošdama su Dominion 
Bridge komanda, kuri iigšiol 
pirmavo, lietuvių komanda iš
lošė visas partijas, tuo ji pra
lenkė Dominion Bridge ir atsi
stojo pirmoje vietoje. Lošė A. 
Pusarauskas, V. Sirvydas, J. 
žmuidzinas ir A. Mylė. Mūsų 
komanda pakilo iš 5 ligi 9 taš
kų, kai Dominion Bridge pasi
liko su I1/, taškų. Beliko mū
sų komandai išlošti su studen
tų komanda, ko jai ir linkime.

MIRĖ LIETUVIAI
Penktadienį netikėtai mirė 

Uršulė Kisielienė, žinomojo 
šaltkalvio p. Kisieliaus žmona. 
Prieš kiek laiko pp. Kisieliai 
turėjo eklyje nelaimę, po ko U. 
Kisielienė buvo paguldyta li
goninėn ir ten sugipsuota. Bet 
sveikata kreit taisėsi ir sekma 
dienį jai turėjo būti nuimtas 
gipsas. Ji jau buvo namie. Bet 
netikėtai penktadienio rytą pra 
sidėjo širdies ataka. Kol prisi
šaukė gydytoją, širdis neatlai
kė ir U. Kisielienė mirė. Ji 
buvo kilusi iš Keturvalkių, 
Vilkaviškio ap., Kanadon atvy-

IŠNUOMOJAMAS atskiras 
kambaryy su visais patogu
mais ir telefonu: 7131 — 9-th 
Ave, St. Michel, Rosemount. 

Tel. TA 2577.
IŠNUOMOJAMAS kambarys 
vedusių porai arba viengun
giui su maistu. 7629 Central 
St. Ville Lasalle, Tel. PO-6- 

4793.

ko 1930 metais. Paliko neti
kėtos mirties sukrėstus vyrą ir 
vaikus, kurie jau yra sukūrę 
šeimas. Palaidota per AV pa
rapijos bažnyčią bei Halfin Fu
neral Home, šį pirmadienį. P. 
p. Kisieliaus šeimai užuojau
ta.

Šeštadienį mirė jau senas lie 
tuvis L. Kreivys, apie 70 metų 
amžiaus. Jo kūnas laidojamas 
per J. H. Benoit koplyčią ir Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčią.
EVANGELIKŲ DĖMESIUI

Maloniu ponų Šulmistrų su
tikimu, jų bute šį šeštadienį, 
gruodžio 20 d., 6 vai. po pie
tų yra ruošiama lietuviams 
evangelikams arbatėle. Jauni
mo ratelis ta proga yra paruo
šęs staigmeną. Lietuviai evan
gelikai yra kviečiami gausiai 
dalyvauti. Adresas: 176 — 8 
Ave., Ville Lasalle. Rengėjai.

PASIŲSTI SIUNTINIAI
Pp. Barisai pasiuntė 95 są

rašo numeriui siuntinį į Vokie 
tiją, bet dar daugelis siuntinių 
laukia. ..

SERGA TAUTIEČIAI
Serga Vytauto klubo pašal- 

pinės nariai Antanas Stašaitis 
ir p. Delmotas. Alb. Simijo- 
nui padaryta operacija. Ona 
Adakauskienė susirgo ir pagul 
dyta į Victorijos ligoninę. Su
sirgęs ir VI. Butėnas.

„LE DEVOIR“ 
REDAKTORIUS,

kuris redaguoja katalikiškai 
nacionalistinį laikraštį, p. G. 
Filon, komunistų buvo pakvies 
tas į Peipingo „taikos kongre
są“. Jis kvietimu pasinaudojo 
ir dabar pasakoja savo kelio
nės įspūdžius. Jis vyko per 
Maskvą, Prahą ir tt. Jo žo
džiais, Maskva visai sunykęs 
ir aptriušęs miestas. Praha, 
kurią jis yra matęs laisvės lai 
kais, sunkiai atpažįstama, nes 
visos jos gyvenimas ir išveiz- 
da nuėjusi žemyn. Peipinge, 
kad įrodytų tikybos laisvę, de 
legatams buvo leista aplanky
ti katalikiškas pamaldas. Anot 
redaktoriaus, tai buvusios ne 
pamaldos, bet cirkas. Maskvo 
je jam nebuvo leista kalbėtis 
su žmonėmis ir aplankyti Mask 
vos užmiesčius. Tokia „tvirta“ 
to komunizmo sovietinė sant
varka, kad ji bijosi vieno be
ginklio žmogaus pasirodymo...

GABŪS MOKINIAI
R. Zienius ir A. Keršulis Mc 

Gili universitete yra pasižy
mėję ir gavę ekstra pasižymėji
mus.

MIESTAS PAMAŽU 
TVARKOSI

Per Montrealio miestą veda 
ma pagrindinė susisiekimo ar
terija, kuri rytuose prasideda 
gale Montrealio salos — Point 
aux Trembles ir atsiduria į De 
carie bulvarą, eidama per 
Sherbrooke. Šis Metropolitai- 
nas atseis 20 mil. dol.

L. A. S. SUSIRINKIMAS
Gruodžio m. 21 d., tuojau po 

pamaldų, Aušros Vartų para
pijos salėje, šaukiamas visuo
tinis skyriaus susirinkimas. 
Bus aptariami organizaciniai 
Naujų Metų sutikimo ir kiti 
reikalai. Dalyvavimas būti
nas. Valdyba.

Gruodžio 14 d. prisirinko 
beveik pilna D’Arcy McGee 
salė Montrealio šviesuomenės 
su Akademinio Sambūrio na
riais atšvęsti literatūros vaka 
re Vinco Krėvės 70 metų su
kaktuves. Akademiją atida
rė Dr. H. Nagys trumpa pa
skaita, kurioje iškėlė jubiliato 
reikšmę mūsų literatūroje.

Pirmoje dalyje, K. Veselka 
/perskaijfe „Antanuko Rytą“, 
B. Pūkelevičiūtė ištrauką iš 
„Gilšės“, J. Akstinas „Silkių“ 
pirmąj ądalį ir D. Dikinytė ir 
E,. Barauskas Voverės ir Zub
rio pokalbį iš „Šarūno".

Antroje dalyje mūsų Dra
mos Teatro aktoriai, p. Diki- 
nio režisoujami, užkariavo pub 
liką, interpretuodami „Raga
niaus“ finalą priversdami grįž
ti į mūsų vaizduotę Kazį Gugį 
ir Joną Kukį. Jų toks papras
tas ir žemiškas pokalbis prie 
dangaus vartų su pačiu Šv. 
Petru ir Šv. Mikalojum publi
ką nuteikė iki ašarų.

Akademins Sambūris dėko
ja visiems Dramos Teatro ak
toriams, sutikusiems prisidėti 
prie šio minėjimo surengimo 
ir K. Veselkai už gražų sce- 
no spapuošimą ir menišką ad
resą, kuris buvo pasirašytas vi 
su Literatūros vakare dalyva
vusių ir pasiųstas Jubiliatui 
Vincui Krėvei.

Vakaro pelnas yra skiriamas 
Stipendijų Fondui, už ką dė
kojame visiems atsilankiu
siems. J. C.

LIETUVIAI PER RADIJĄ
Gruodžio 16 d., 8 vai. 15 

min. per Montrealio radijo sto 
tį CJAD kalbėjo p. Judzentavi 
čiūtė, ateinantį antradienį tuo 
pačiu laiku kalbės K. Toliušis, 
sekančiais antradieniais dr. 
Daukša ir kiti, kas yra nuken
tėję nuo bolševikų. Prašomi 
nukentėję tautiečiai atsiliepti.

PATIKSLINIMAS.
„Meliodijos orkestras Nau

ju Metu sutikima gros ne pas 
LAS-ą, bet KLCT, KLT Mont 
realio sk. ir NL ruošiamame su 
tikime.

SAVANORIŲ - KŪRĖJŲ 
susirinkimas šaukiamas gruo
džio 28 d., tuoj po pamaldų A. 
V. parapijos salėje. Jei nesusi 
rinks kvorumas, po valandos 
jis bus teisėtas. V-ba.

PASISKOLINĘS
Waterman plunksną iš Petro 
Lukoševičiaus per Literatūri
nį vakarą, malonėkite paskam
binti: telef. 583 Boucherville.

10 MILIONŲ DOLERIŲ 
VANDENTIEKIUI

Miesto savivaldybė nutarė 
praplėsti vandentiekį ir tam 
tikslui paskyrė 10 mil. dolerių. 
Bus pastatytas naujas rezervu

aras. Miestas vandens jau ne
pristigs.
DĖL PAMALDŲ ŠV. KAZĮ 

MIERO BAŽNYČIOJE
Parapijos komitetas prane

šė, kad Arkivyskupija pageida
vusi, kad Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje būtų trejos mi 
šios lietuvių ir dvejos prancū
zų, bet su tuo nebuvo sutikta 
ir bažnyčioje tebusiančios tik
tai lietuvių pamaldos. Galuti
nai pamaldų klausimas būsiąs 
išspręstas kai iš Romos sugrįš 
kardinolas J. E. Legei. Bet 
sekmadienį bažnyčioje buvusie 
ji pasakoja, kad prancūzų pa
maldos buvusios.

BUS BLYNAI
Vasario 14 d. L. Katalikių 

Moterų Draugija ruošia Užga
vėnių blynus ir tą vakarą pra
šo rezervuoti tam tikslui.

REIKALINGA MERGAITĖ 
ar moteris namų ruošai. Turi 
mėgti švarą ir būti patikima. 
Geruose namuose, su geru at
lyginimu. Kreipais pas Mrs. 
St. Pierre, 636 Hudson Ave., 

Tel. EL 2066.

LIKVIDUOTA LIETUVIŲ 
NAMŲ BENDROVĖ

Gruodžio 14 d. pas pp. Ali
šauskus, Ville Lasalle, įvyko 
likvidacinis šios akcinės b-vės 
susirinkimas, kuris nutarė pa
sidalyti pinigus ir b-vę likvi
duoti. Susirinkime konstatuo
ta, kad už sklypą pirkėjas ki
tiems b-vės nariams daugiau 
siūlęs. B-vė vien jau už skly
pą uždirbo, o ir pats sklypas ne 
tiktai apmokėjo mokesčių iš
laidas, bet davė dar ir pelną. 
Ir dabar akcininkai, dalyda
miesi pinigus, gauna neblogą 
nuošimtį. Gaila, kad žmonės 
neįvertina reikalo — kalbėjo 
kai kurie susirinkime, — nes 
salės mieste neša didžiausį pel 
ną.

I Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1081 Bloor St. W.-Toronto
priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 pp. ir 
6,30-8 vv. arba pagal susi

tarimą tel. ME 2933

ATVYKS ČIKAGOS 
TEATRAS

sausio 17 dieną ir Eatono Au
ditorijoje suvaidins pagarsėju
sius P. Vaičiūno „Naujuosius 
žmones“. Plačiau skiatykite 
sekančiame „NL“ n-ryje.

Visi Toronto lietuviai malo 
niai prašomi šią dieną paskirti 
„Naujųjų žmonių“ spektakliui, 
kuris bus tikrai įdomus.

Atėjus laikui mokėti mokęs- 
tį už mokslą, vienas iš Toron
to lietuvių studentų dėl nenu
matytų priežasčių nebegalėjo 
surinkti reikiamos sumos. To 
kią nemalonią padėtį labjau- 
siai atjautė jo kolegos. Patys 
neturėdami „centro prie dū
šios“, greitu laiku sumetė ne
toli šimto dolerių ir tokiu bū
du savo kartu bevargstantį 
draugą bent laikinai išgelbėjo.

Šia proga norėtume vėl pri
minti studentų šalpos reikalin 
gumą. Vargu ar šiandien yra 
kas konkretesnio ir lengviau 
įvykdomo mūsų tėvynės atei
ties labui kaip kad davimas pro 
gos keletai gabių jaunų lietu
vių pabaigti augštuosius moks
lus. E. Č.

SUSIORGANIZAVO TO 
RONTO MENININKAI
Išrinkton v-bos įėjo: pirm. 

Br. Marjošius, sekr. E. Dociu- 
vienė, ižd. J. Pažemis, nariai 
Pr. Radzevičiūtė ir B. Rukša.

KONCERTAS BAŽNYČIOS 
STATYBOS NAUDAI

šį sekmadienį, gr. 21 d., įvyks 
4 vai. pp. Šv. Pranciškaus baž 
nyčioje.

VAIKŲ EGLUTĖS 
REGISTRACIJA

vykdoma sekmadieniais po pa
maldų parapijos salėje. Eglu
tė ruošiama sausio 4 dieną.
LIETUVIŲ prieauglis

Pp. Dabušinskai susilaukė iš 
kart dviejų sūnų, pp. Alšėnai, 
pp. Galinauskai, pp. Petroniai 
ir pp. Jacevičiai sūnų ir pp. 
Augaičiai dukters. Visiems lin 
kime gražiai augti.

MIRĖ SENIAUSIS TORON 
TO LIETUVIS

Vincas Paulauskas, gimęs 1857 
metais Tarpučių kaime, Šuns
kų vai., Marijampolės ap., į To 
ronto atvykęs pirmasis, 1903 
m. Vienas velionies sūnus turi 
jau 60 metų. Gaila, kad tokių 
senelių mūsų spaudos žmonės 
neranda ir nesurenka iš jų atsi 
minimų, o juk V. Paulauskas 
iš Lietuvos išvyko tais metais, 
kai pasirodė „Aušra“ (1883). 
Anglijoje išgyveno 20 metų ir 
Toronte 49. Iš tokio žmogaus 
daug kas galima buvo sužinoti.

RŪBŲ IR PINIGINĖ 
RINKLIAVA

Toronte pratęsiama. Šio mėn. 
20 d. nuo 4 iki 7 vai. vak. Lie
tuvių Namuose (Dundas Os- 
sington g-vių kampas) II aukš 
te dar bus priiminėjami rūbai 
ir piniginės aukos Vokietijoj Ii 
kusiems tautiečiams sušelpti.

Tenelieka nė vieno neatlikusio 
savo tautinės ir artimo meilės 
pareigos. Kas rūbais ,kas pi
nigais nors kiek pateisinkime 
su skurdu besigrumiančių savo 
tautiečių viltis į mus.
M. L. B. Dr. Toronto sk.V-ba.

TORONTO CHORAS 
DIRBA.

Prieš porą mėnesių įsikūręs 
Toronto lietuvių choras entu
ziastiškai dirba, kad aitimoje 
ateityje galėtų išeiti su daina 
i plačiąją visuomenę. Džiugu, 
kad iš pirmos dienos choro re 
peticijose jaučiama labai dar
binga noutaika ir jaunatviškas 
entuziazmas. Choro dirigentas 
muzikas Gailevičius, visa šir
dim atsidavęs dainai, kuria pa 
jėgų meno vienetą.

Planuojama netik pasirodyti 
lietuviškoje visuomenėje, bet 
ir kanadiečių tarpe. Choro re 
peticijos vyksta: motetų bal
sams antradieniais 7,30 v. vak., 
o vyrams penktadieniais tuo pa 
čiu laiku Toronto Lietuvių Na 
muose. Norintiems įstoti į šį 
chorą pranešama, kad dar yra 
vietų sopranų ir tenorų bal
sams. Užsiregistruoti galima 
repeticijųmetu.

Džiugu iškelti gražų Lietu
vių Namų valdybos gestą duo
dant nemokamai patalpas repe
ticijoms. Linkėtina, kad šis 
reikšmingas kultūros vienetas 
būtų sėkmingas savo užsimoji
muose. E. B.

LIET. TEISININKAI 
TORONTE

gruodžio 7d. išrinko naują 
skyriaus valdybą, kuri pareigo
mis pasiskirstė sekančiai: pir
mininkas J. Zovė, sekr. J. Pa
lys ir ižd. A. Peleckis. Rev. ko 
misija palikta tos pačios sudė
ties: pirm. K. Grigaitis ir na
riais — P. Urbonienė ir F. Jo
nynas.

Nutarta suruoti teisininkų 
ir jų šeimų pobūvį, kuris įvyks 
sekančiais metais sausio 17 d. 
9 vv. valgyklos „Tulpė“ patal
pose. Pobūvio metu bus trum
pa paskaita apie Kanados kons 
titucinę sistemą.

SUSIPRATĘS LIETUVIS 
PREKYBININKAS

Toronto lietuviai prekybi
ninkai Pranas ir Eugenija Jan
kauskai painformavo lietuviš
kos šeštadienio mokyklos va
dovybę, kad Kalėdų eglutės 
proga visiems vaikams, lankan
tiems minėtą mokyklą ii daly
vaujantiems eglutės parengi
me, ruošia po ryšulėlį dovanų 
už 100 dolerių bendros vertės.

Gražus lietuviško susiprati
mo pavyzdys!

(j! Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per- m 
leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety- !

i’\ bės, paskolų parūpinimo, c vilinės metrikacijos ir kiti ' 
d reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa- t 
j tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio- įį> 
) pos informacijos.—Lietuvių interesus gina prityrę spe- ' 

' cialistai, studijavę Amerikos ir Europos universitetuose.
UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

j JONAS J. JUŠKAITIS !;i
ij 932 Dundas West, Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.

1 PARDUODAMAS NAMAS
Mūrinis, 24 dideli kambariai sudaro 5 apartmentus, su 
virtuvėm ir voniom.

S
 šildymas. Stoner.

įvairius pastatus pastatyti.
cinėj vietoj. Nors vidus reikalingas mažo
mo, tačiau 3 apartmentai išnuomoti dar 1 metams ir duo 

1 da 350 dol. pajamų į menesį. Labai apsimokantis ir ge- 
I ras pirkimas. Senutė savininkė išvyksta Kalifornijon. 
j Prašoma kaina $ 24.000. Grynais apie $ 8.000.

X Turime pardavimui Įvairiausia kaina namų, 
krautuvių. Tamstoms miela padės nūs

Visur parketas. Radijatoriais ap- 
Stoner. Didžiulis sklypas, ant jo galima dar 

Geroj „Sunnyside" reziden- 
Nors vidus reikalingas mažo pagražini-

valgyklų, 
įpirkti

x

Telf.: WA 2646; WA 2647;
R. TESLIA REAL ESTATE 

575 Queen St. W. Toronto.

WA 2648 5C
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