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Stalinas su Hitlerio įgalioti
niu von Ribbentropu Maskvoje 
1939 metais užbaigė derybas, 
kurių sutartį Molotovas pasi
rašo. Tada Stalinas su Hitle
riu prekiavo Lietuva. Pradžio 
je buvo sutarę Lieutvą pasida 
lyti, o apskupi Stalinas skirtą 
Hitleriui Lietuvos dalį parda 
vė Stalinui už 6 milionus do
lerių. Kaip iš šio atvaizdo, nu 
imto Maskvos Kremliuje, ma
tome, abu diktatūrų atstovai 
labai patenkinti, šypsosi pada
rę gerą biznį. ..

Didžiausias praėjusios savai 
tės įvykis, sudominęs visą pa
saulį, žinoma, buvo Rusijos dik 
tatoriaus Stalino mirtis. 29 me 
tus Rusijos

CARAS IR DIEVAS
buvo Stalinas. Mirė jis vienas, 
bet į kapus jis nuvarė milionus 
nekaltų žmonių, panaudojęs 
tam tikslui visas priemones: 
požemius, kur slapta ir be teis 
mo buvo nukankinti žmonės, 
viešai, pasinaudojant „sovieti 
nius teismus“, kalėjimuose, 
koncentracijos stovyklose ir. 
Nežinia, nes tokių statistikų 
niekas neskelbia, bet Stalinas 
bent keliariopai daugiau nekai 
tų žmonių išžudė, negu caras 
Jonas Baisusis. Stalino NKVD 
nepalyginamai žiauresnė, negu 
Jono Baisiojo opričina. Lietu
viai ir Lietuva jam niekad ne
ištars gero žodžio.

Nenuostabu, kad nė vieno 
valstybės pryšakyje stovėjusio 
jo taip nelaidojo, kaip palaido
tas Stalinas.

Dauguma valstybių į Stali
no laidotuves
NEATSIUNTĖ ATSTOVŲ.

Tiktai kelios valstybės at
siuntė delegacijas. Amerikos 
Jungtimi] Valstybių preziden
tas Eisenhoweris, laikydamasis 
įprastinių diplomatinių papro
čių, tiktai oficialiai telegrama 
per atstovą pareiškė užuojau
tą, pabrėžiant žodį „oficialiai“. 
Šiaip gi Eisenhoweris kreipė
si į Rusijos tautas, kurioms lin 
kėjo susilaukti laisvės ir teisės 
sąlygų.

Stalino mirtis Rusiją ir sate 
litus nepaprastai sukrėtė. Vi
si Rusijos žmonės pirmiausia 
susirūpino, ar dabar negalima 
bus pakeisti tironiškosios val
dymo sistemos ir atgauti lais
vę ir žmoniškas teises?

Stalino1 mirtis buvo apsupta 
paslaptim. Likusieji sovietų . 
vadai bijojo skelbti apie Stali
no priepuolį, uždelsė dvi pa- ( 
ras, skelbdami bandė dar švel , 
ninti, kėlė vilčių, kad, gal Sta
linas pasveiks. Bet Staliną iš
tiko apopleksija — į smegenis 
išsiliejo kraujas, suspaudė gy
vybės centrus ir Stalinas mirė

NEATGAVĘS SĄMONĖS.
Greičiausia, Stalinas mirė

KARININKAI. EDENAS TARĖSI SU EISENHOWERIU. KOVO 14 DIENĄ TITO 
VYKSTA Į LONDONĄ.

per kelias valandas nuo apo- 
pletinio smūgio, bet komunis
tų viršūnės bijojo tą paskelbti, 
kad Rusijos masės neišeitų j su 
kilimą. Todėl, tylėdami apie 
įvykį, pasiruošė gintis nuo liau 
dies. Per tą laiką Stalinas bu
vo užbalsamuotas, nes kai pa
skelbė apie mirtį, jau jis buvo 
paruoštas lankyti.

Oficialiai pranešama, kad 
Stalinas mirė kovo 5 dieną 21, 
50 valandą Maskvos laiku; pa
laidotas kovo 9 dieną Raudo
nosios aikštės Lenino mauzo- 
lejuje,

GRETA LENINO.
Valdžia numatė sovietų 

sam pastatyti panteoną, 
iie bus visi palaidoti, o laikinai 
ir Stalinas palaidotas su Lėni 
nu. Kiti gi sovietiniai bosai 
ligšiol tebėra laidojami ties 
Lenino mauzoliejum Krem
liaus mūrų sienoje. Pastačius 
panteoną, iš sienos jie būsią 
perkelti į tą panteoną. Žino
ma, jeigu komunistai spės pa
statyti panteoną ir spės į jį per 
kelti tuos lavonus.

Bet jeigu jie statys panteo
ną tokiu tempu, kaip sovietų 
rūmus, tai tikriausiai nespės, 
nes Rusijoje tironijos galo lau 
kiama ilgai netrukus.

STALINO ĮPĖDINIS
Malenkovas, viešai prakalbė- 

: jęs pirmą kartą Stalino laidotu 
; vėse, nieko kita ir nepasakė, 

kaip tvirtino, kad Rusijoje 
santvarka nepasikeis, Rusija 
dėka Stalino, pasidariusi galin 
giausia valstybė pasaulyje, ir 
nebijanti nei vidaus, nei užsie
nių priešų.

Patvirtinimui to, 3 minutes 
grąudė patrankos, kurios buvo 
paleistos, kad įvarytų daugiau 
baimės į Maskvą suvažiavu
siems satelitinių bei okupuotų 
kraštų „valdžioms“, atvežu- 
sioms į Maskvą „nužemintus 
paklonus“.

NAUJA SSRS VALDŽIA.
Pagal tradiciją, Rusijos bo

su paskirtas komunistų parti
jos generalinis sekretorius Ge 
orgij Maksimihjanovič Malen 
kov, kuris partijos sekretorium 
ir toliau lieka. Jam priduoti 4 
padėjėjai — Molotov, Kagano 
vič, Berija ir Bulganin. Užsie 
nių reikalų ministeriu paskir
tas Viačeslav Michailovič Mo
lotov, vieton Višinskio, kuris 
yra paskirtas nuolatiniu atsto
vu prie JTO.

Visos Rusijos vidaus reika
lų ministeriu, kuris Rusijos 
žmones laiko baimėje ir paklus 
nybėje, paliktas Lavrentij Be
rija, savo žinioje turįs per 10 
tūkstančių slaptosios policijos, 
koncentracijos stovyklas, ku
riose kankinama apie 15 milio- 
nų žmonių ir didelis tinklas, vi 
same pasauly sutelktų, terorui 
vykdyti agentų. Donald Ro
binson knygoje „100 žinomiau 
šiųjų“ rašo, kad Berijos pasiųs 
ti į Meksiką agentai nužudė 
Stalino konkurentą Trockį. ]

Karo ministeriu paskirtas ; 
maršalas Bulganinas, o jo pa- ! 
dėjėju maršalas Žukovas, pa- ’ 
šauktas iš nutrenkime į pietus. '

Sovietiniu prezidentu paskir 1 
tas maršalas Vorošilov, kaip i 
Vyriausiojo Sovietinio prezi- ■ 
diumo pirmininku, o buvęs pre t 
zidentas Nikolai Švernik pa- | 
skirtas profsąjungų pirminin- į 
ku, vieton pavarytojo iš tų pa- į 
reigų Kuzniecovo.

Kiti „ministrai“ nesvarbūs, į 
nes, nes visą valdžią savo kumš i 
tyje laiko suminėtieji.
AR BUS KITŲ PERMAINŲ !

bo- 
kur

Tuo domisi visi Rusijos, jos 
pavergtųjų valstybių ir visi ki
ti žmonės. Yra spėliojimų, kad 
Rusijoje kilsią neramumų ir 
net galima revoliucija. Pav. 
Kosenkina tvirtina, kad perne 
lyg jau daug Rusijoje išlieta 
kraujo, kad ir toliau galima bū 
tų išlaikyti tą nežmonišką vai 
dymo sistemą. Netikima, kad 
naujieji Rusijos bosai sugebėtų 
išlaikyti vienybę ir tarpusavį 
pasitikėjimą. Laukiama, kad 
Rusiios vadai pradės pjautis 
ir, vieni kitų bijodami, pradės 
vieni kitus pjauti. Bet, iš ki
tos pusės, spėliojama, kad Sta 
linas ne veltui įpėdiniu parin
kęs Malenkova. Nors jis esąs 
mažo mokslo, bet esąs labai 
žiaurus ir piktas. Jo turėtų bi 
joti visi. Todėl Malenkovas nu 
matomas nauju Rusijos dikta 
torium.

GEORGU MALENKOV
yra nutukęs, atsiganęs, laši
niais apaugęs trumpas žmoge 
lis, bet nepaprastai piktas ir 
žiaurus. Be ko kita, esąs an
tisemitas, nemėgstąs žydų, to
dėl pirmojo smūgio laukiąs jo 
pavaduotojas Kagancr/ičius.
PRIELAIDO SIR SPĖJIMAI.

Kadangi Rusijos prezidentu 
paskirtas maršalas, tai tame 
matoma duoklė „laiko dvasiai“ 
ir tūlas atsvėrimas prieš Ame 
riką, kurios prezidentu yra ge 
nerolas.

Molotovo paskyrime įžiūri
mas švelnesnis kursas su Va
karais, nes Molotovas savo me 
tu buvo pavarytas iš užsicniū 
reikalų ministerio pareigų kaip 
tiktai už nuolaidas Vakarams.

Vorošilovo paskyrime ir Žu 
kovo pakvietime į valdžią įžiū 
rimą bendrai karinės sutvirtė- 
jimo valdžioje pozicijos.

Rusijos, kaip ir Hitlerinės 
Vokietijos kariuomenėse visą 
laiką vyravo palankumas liau
džiai, ūkininkams, artinimasis 
prie demokratinės santvarkos. 
Todėl Hitleris gyrėsi pats sa
vo ranka nušovęs kelis genero 
lūs. Generolai prieš Hitlerį 
ruošė sąmokslą, darė pasikėsi
nimą. Ir Stalinas likvidavo ga 
biausius karininkus — marša
lus Tuchačevskį, Jegorovą, 
Bliucherį, karo vadus Uborevi 
čių, Putną, Korką ir kitus, ku
rie Rusijoje norėję grąžinti 
demokratinę santvarką. Taigi, 
esą kariškių įsiveržimas į nau 
ją Rusijos valdžią lemiąs ge
resnių vilčių. . . Pagyvensime 
pamatysime.

Eisenhoweris pasakė, kad 
'o pažadas susitikti su Stalinu 
galiojus ir naujiems Rusijos va 
dams, jeigu galima butų maty 
ti, kad galima prisidėti prie 
taikos.

Lenkų lakūnas rusų lėktuvu 
MIG 15 pabėgo į Daniją ir nu 
sileido Borholmo saloje.

Nuo Naujų metų1 iš rytinės 
Vokietijos perbėgo į vakarinę 
per 80.000 asmenų.

T. Kinija nutraukė su Rusi 
ja 1945 m. sudarytą starutj, ku 
ria remdamiesi sovietai 
Kinijai ginklus.

Susirinko 6 Europos 
tybių atstovai galutinai 
ti Europos federacijos konsti
tuciją.

Edenas viešėjo Vašingtone 
ir tarėsi su Eisenhowenu.

tiekia

vals- 
aptar

Paskutinės Vydūno 
gyvenimo valandos 
Labai gerbiamas Ponas

Kardeli,
Labai didelis smūgis mums 

likimo suduotas. Kaip jau ži
note, mirė Detmolde vasario 20 
d. dr. Vydūnas. Jis buvo su
sirgęs gripu, o tada prisidėjo 
plaučių uždegimas, jo kūnas 
neišlaikė. Vasario 26 d. mes jį 
palaidojome Detmolde.

Jau sergančiam dar vis jam 
rūpėjo darbas, ypač parašymas 
straipsnių, kurių prašė laik
raščių redaktoriai. Sąryšy su 
jo 85 m. amžiaus sukaktim, jis 
buvo paprašytas parašyti. Bet 
gaila, tų sukakčių jis jau nesu 
laukė. Jis labai norėjo Vasa
rio 16 d. švęsti Diepholze lie
tuvių gimnazijoj mokinių ir mo 
kytojų tarpe. Bet susirgo jo 
palydovas, o tada ir jis pats, 
taip kad vasario 16 d. jau kam 
bario negalėjo apleisti.

Vasario 20 d. po pietų, jo 
šeimininkei tik minutei aplei
dus jo kambarį, jis bandė vie
nas iš lovos atsikelti ir laiškus 
tvarkyti. Sugrįžusi šeimininkė 
rado jį prie lovos pargriuvusį 
ir turėjo į lovą įkelti. Tai bu
vo jo gyvenimo paskutinysis 
momnetas. Jis po to greit 
užmerkė savo akis ant visados.

Jo mirimo dieną aš buvau po 
kelionės jį lankyti. Jis man 
skundėsi: „Jaučiuos labai silp
nas“. Aš po 5 minučių atsi
sveikinau, nenorėdamas jo var 
ginti ir pažadėjau, kitą dieną 
ateitį. Bet vasario 21 d. iš ry 
to atvyko pas mnae panelė 
Kėkštaitytė ir pranešė man 
apie Vydūno mirtį, Kėkštaity
tė yra jo sena pažįstama iš Til 
žės. Ji tarnauja Detmolde vie
noj ligoninėj. Jai jis yra užra
šęs ir savo turtą, kurį gali da
linti sulig jos nuožiūra.

Vydūnas paliko visai trum
pą testamentą. Jame jis yra pa 
likęs man visa, kas rišasi su lie

tuviais ar Lietuva. Aš šią sa
vaitę jo raštus, knygas ir tt. 
perimsiu. Manau, kad reikės 
man sudaryti komisiją, kuri tu 
retų visų pirmiau paviršutiniai 
rūšiuoti. O paliktą medžiagą 
manau reikės Lietuvių Rašyto 
jų Draugijos Valdybai perduo 
ti, kuri manau bus tikriausiai 
kompetentinga.

Manau, kad galėsiu Jums 
dar pridėti keletą fotografijų.

Politikos šiandien neliesiu, 
dar esu liūdesio pilnas.

Linkiu Jums viso geriausio 
Jūsų

LIETUVIŲ VOKIETIJOJE REZOLIUCIJOS
Tubingeno ir Reutlingeno 

visuomenės Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo su
kakties minėjimo proga pri
ėmė rezoliucijas:

„1953 m. vasario 16 d. Tu
bingeno ir Reutlingeno apylin 
kėse gyvenantieji lietuviai, su
sirinkę 35 m. Lietuvos nepri
klausomybės paseklbimo su
kaktį paminėti ir išklausę URT 
Valdytojo kalbos, įvertindami 
nuoširdžias VLIKo paskuti
niu laiku padarytas pastangas 
bendradarbiavimui su Lietu
vos diplomatais atrasti, nutarė 
kreiptis į p. Diplomatų Šefą 
prašydami, kad krašto laisvini 
mo akcijos labui jis savo ga
limumo ribose taip pat prisidė 
tų, kad ilgą laiką trūkusieji ne 
vaisingi ginčai dėl kompetenci 
jos būtų baigti ir būtų rasta 
viena bendra linija tarp VLI

Ko ir Lietuvos diplomatų, ats
tovaujant mūsų tautos intere 
sus prieš svetimas valstybes“.

Ir
„turėdami galvoje užsitęsu
sią Lietuvos okupaciją, nutarė 
prašyti lietuviškus veiksnius 
ateity dar labjau kreipti dėme 
sį i lietuvybės palaikymą suda 
rant jaunimui auklėti sąlygas 
ir ypač rūpintis įvairioms vals 
tybinio gyvenimo sritims prie 
auglio paruošimu, kuris turės 
su laiku mūsų senuosius, į at
sargą išeinančius veteranus, pa 
keisti.

Susirinkimas mano, kad šio 
svarbaus uždavinio vykdymas 
turėtų būti lietuviškų finansiš 
kai pajėgių institucijų JAV-se 
funkcija, paliekant aktyviąją 
politiką Lietvuos reikalų sar
gybą Europoje einančio VLI 
Ko rūpesčiui“.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE AŠTRĖJA MAISTO 
KRIZĖ

nešti „N. Lietuvai“.
Jei prieš gerus metus Lietu 

voje šiek tiek galima buvo gau 
ti maisto, kad ir augštomis kai 
nomis, tai šiandien visa tuščia. 
Mėsos ir sviesto retai pasiro
do ir jų kainos juodojoj rinkoj 
dukart pabrango. Prie valst. 
krautuvių susigrūdusios pirkė
jų eilės retkarčiais atvežamus 
maisto produktus gaudyte iš
gaudo. Kolchozininkai, nuo sa 
vęs atitraukę, į turgus atveža 
kokį paskerstą paršėką, tai tuoj

Krautuvės tuščios. — Areštai 
nesiliauja. — Partizanai tebe 

veikia. — Vyskupas Paltaro 
kas tebėr gyvas. — Žmonės 

vilčių nenustoję.
Pripuolamai teko Jūsų korės 

pondentui sutikti prieš 3 mėn. 
Lietuvoj buvusį asmenį. Jis 
šiandien jau V. Europoj, bet 
vistiek nesijaučia saugus, taip 
kad į klausimus atsakinėjo „že 
miausių normų rodyklių“ ir tik 
po ilgesnio svyravimo sutiko 
jo patiektas žinias leisti pra-

Musų brangią KLMB Toronto Apylinkės P-kę 
JIEVĄ MANKUVIENĘ, 

mirus jos mylimam broliui 
FELIKSUI KUDIRKAI, 

giliai užjaučiame ir kartu sielvartaujame.
Toronto Apylinkės narės.

apspinta pirkėjai ir, nė žodžio 
netardami, moka už kg po 45 
rublius; o prieš gerus metus 
tai galima buvo gauti už 25 
rublius.

Nekitaip ir su drabužiais,— 
jokių medžiagų krautuvėse nė
ra. Valst. krautuvės gautas 
medžiagas perleidžia patiki
miems perkupčiams, kurie su 
medžiagų atkarpomis zulinasi 
tarp atvykusių kolchozimnkų 
ir, žinoma, jiems įsuka už augš 
tas kainas. Bet prekės menka 
vertės, tačiau apdriskęs kol- 
chozininkas negi nuogas vaikš 
čios? Dviračių ir siuvamų ma 
šinų, kaip ir radijo aparatų, 
krautuvėse yra, bet jei žmo
nės pajėgtų pirkti, tai jų pa
siūla negalėtų patenkinti nė vie 
nos dienos pareikalavimų. Dvi 
ratis — 729 r., 3-jų lempų apa 
ratas — 650 r. Jei kokiam žy 
mūnui ir pasiseka užgautas pre 
mijas įsigyti dviratį ar raadijo 
aparatą, tai kas jam iš to, jei, 
sugedus, negausi nei padangos, 
nei radijo lemputės, nei trans 
formatoriaus, Vėl kniskis per- 
kupčių užkampiuose. Tas pat 
galima pasakyti apie propa
gandos dainose minimus „kol
ūkis įsigijo automašiną“.

Masinių lietuvių trėmimų pe 
reitais metais nebuvo, bet ats
kirų asmenų suėmimai niekuo
met nesiliovė. Kieno eilė pri
eis šiandien, kieno rytoj — taip 
ir slegia kiekvieną lietuvį. Pa
žymėtina, kad pernai suimta 
jau kelis metus Lietuvoj vieš- 
pa avusių rusų dalis: už kyšių 
ėmimus, sukčiavimus, vagys
tes ir kitokius, kaip patys ru
sai didžiuojasi, „paveldėjimo 
apsunkinimus“.

Partizanų veikla kiek stip
resnė apie Uteną. Jų eilės tirs 
tėja pradėjus naujokų ėmimus.

Nukelta į 8 pusi.

E. Simonaitis.
DR. VYDŪNO PASKUTINĖ 
KELIONĖ Į ANAPUS

Vasario mėn. 20 d. 17,40 v., 
keletą dienų pasirgęs gripu ir 
gavęs plaučių uždegimą, Vo
kietijoje, Detmoldo mieste, sa 
vo bute amžinam miegui užmer 
kė akis didysis mūsų Tautos 
Gaivintojas, plataus masto kū
rėjas, jaunimo auklėtojas, filo 
sofas ir visuomenininkas Dr. 
Vilius Storasta - Vydūnas, 
gim. 1868 mt. kovo mėn. 22 d. 
Jonaičiuose, Šilutės apskr. Pa
laidotas evangelikų liuteronių 
kapinėse Detmolde vasario m. 
26 d.

Dr. Vydūno laidotuvėse da
lyvavo VLIKo, PLB Vokieti
jos Krašto Valdybos, Mažosios 
Lietuvos Tarybos, Lietuvos 
Skautų Brolijos, Lietuvių Lat 
vių Vienybės Draugijos, Lietu 
vių Vasario 16 Gimnazijos ats 
tovai, mokytojai ir mokiniai, 
vokiečių bendruomenės ir kelių 
jų organizacijų atstovai ir daug 
kitų jo bičiulių, pažįstamų ir 
artimųjų.

Kūnas buvo pašarvotas ka
pinių koplyčioje. Laidotuvių 
dienos rytą autobusu atvykę 
Lietuvių Vasario 16 Gimnazi
jos moksleiviai skautai atsisto 
jo prie karsto garbės sarbybo- 
je. Karstas skendėjo daugy
bėje vainikų ir gėlių, o jį den
gusioji Laisvosios Lietuvos tri 
spalvė aiškiai bylojo kiekvie
nam savam ir svetimam, kad 
po ja amžinu miegu ilsisi kūnas 
to, kuris dėl tos vėliavos gar
bės ir savo tautiečių tauresnio 
žmoniškumo kovojo visą savo 
ilgą amžių. Vainikų kaspinuo 
se įrašai patys rodė palydin
čius Dr. Vydūną į amžiną po
ilsio vietą: VLIKas, PLB, VK 
Valdyba, LSB-jos Vokietijos 
Rajonas, Mažosios Lietuvos 
Taryba, L. V. 16 Gimnazija, 
L. A. S. Vyr. Valdyba, Det- 
molder Lebensreformer, PLS 
„Aušros“ Tuntas, Dr. Stanat, 
A. Redweik, Belegschaft der 
Familie H. Blanke u. Sohn, P 
LB Augustdorfo Lietuvių 
Bendruomenė, Glemžai, ir dau 
gybė kitų.

Iš koplyčios į kapus karstas 
buvo vežamas gėlėmis ir vaini
kais išpuoštu laidotuvių veži
mu, kurį gedulingoje eisenoje 
lydėjo vėlionies artimiausieji, 
Vasario 16 Gimnazijos mokslei 
vių skautų nešama Lietuvos vė 
liava, Bendruomenių ir organi 
zacijų . .atstovai gim
nazijos mokytojai, moksleiviai 
ir kiti savieji ir vokiečiai, gau 
šiai susirinkusieji pareikšti ke
liaujančiam j anapus paskutinę 
pagarbą. Karstą leidžiant į ak 
menimis išmūrytą kapą, atsi
sveikinimo žodžius tarė dau
gelis lietuvių ir vokiečių bend
ruomenės atstovų. PLB Vo
kietijos Krašto Valdybos Pir
mininkas Pr. Zunde, baigda
mas savo žodį, nuleistąjį į kapą 
grabą pridengė Lietuvos vėlia
va, kuri ir liko užmūryta kape 
drauge su nemirštančios atmin 
ties tauresnio žmoniškumo už 
tekėjimo nesulaukusiu Dr. Vy 
dūnu.

M. Tėvain’is,
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KANADOJE.
Po didžiojo tyrinėtojo Samu mą tyrinėtojų ir kailių pirklių 

el de Champlain'o mirties karai tarpe, kiek tai liečia šitą milži-

Neužmirskime atnaujinti 
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Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

tarp Huron ir Iroquois indėnų 
vėl suliepsnojo ir jie keliems 
metams trukdė tyrinėjimą. Je 
zuitų misija, kuri buvo įkurta 
Tėvo Brebeuf'o 1649 m. Hu
ron indėnų tarpe ir kiti misio
nieriai buvo išvaryti. Šių šven 
tų pionierių baisus bandymas 
prisimenamas Martyrs' Shrine 
(Kankinių Šventovėje) Mid- 
land’e, prie Georgian Bay, On- 
t arijoje.

nišką sritį vakaruose. (CS).
1952 METŲ DIRBANČIŲJŲ 
SKAIČIUS BUVO NEPA

PRASTAI DIDELIS, 1953 M.
PERSPEKTYVOS GEROS

Gamyba ir darbas Kanadoje 
pernai pasiekė rekordinį laips
nį.

Dar niekad anksčiau nebuv 
galima pastebėti tokio in
tensyvaus natūralinių resursų

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
AL, P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai butų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
tį gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

VYDŪNAS
Mintytojas ir filosofas, rašy 

tojas ir publicistas, visuomeni 
ninkas ir humanistas, lietuvy
bės skelbėjas ir skleidėjas, die 
viškumo ir žmoniškumo sinte- 
tintojas, mistiškumo su realy
be jungėjas, Didžiojo Slėpinio 
įtaigotojas — ir tai vis Vydū
nas.

Kiekvienoje srityje Vydūnas 
yra originalus, savaimingas, 
gilus. Tai žino tie, kam nors 
kiek arčiau teko jį ir jo raštus 
pažinti.

Vydūnas, bent lietuvišku 
mastu nėįtelpa į jokius stan
dartinius rėmus, nepasiduoda 
jokiam štampui, neatitinka jo' 
kiam trafaretui.

Pirmiausia jis yra mintyto- 
jas-filosofas, susikūręs savo pa 
ties sudarytą sintetinę pasau
lėžiūrą, kuri yra kilusi iš filoso 
finės amžių analizės. Jieško- 
damas būvio esmės ir prasmės, 
jis kelius yra radęs per amžiais 
Žmonijoje besireiškiančius tikė 
jimus viršrealybe. Tą jis pava 
uina Didžiuoju Slėpiniu, Dievo 
vardą statydamas atsargiai, po 
puliarumo dėliai.

Jis didelis Didžiojo Slėpinio 
garbintojas, bet neįtelpąs į jo 
kios tikybos rėmus. Jis grynai 
savojo - vydūniško tikėjimo, 
kuriuo grindė visą savo veik
lą bei santykius su žmonėmis.

Didžiojo Slėpinio akivaizdo 
je jis veikė ir kūrė, kiekvienam 
žingsny jausdamas Jo valią. Iš 
čia yra kilusi jo literatūra, jo 
pažiūros į gyvenimą ir į santy 
kius su žmonėmis.

Vydūnas didelis konservato 
rius, įprastine prasme, bet įsi 
tikinęs evoliucionistas. Iš čia 
jo pažiūros į tautą su jos kal
ba ir religija. Tiktai evoliuci
ja turinti teisę skverbtis į gy
venimą ir jį veikti. Tauta, li
kusi be savo kalbos ir be savai 
mingos savo tikybos, turinti ne 
išvengiamai sustoti tūlą laiką 
vystymosi raidoje ir neišven
giamai dėl to esanti priversta 
atsilikti gyvenimo pažangoje, 
kuri evoliucijos dėsniais žengia 
pirmyn. Lietuviai ir Lietuva 
todėl savo istorijoje labai nu
kentėję, kad netekę savaimin
gosios savo tikybos ir labai bu 

- vusi apkarpyta kalbos ribose. 
Kovodamas už visokeriopą pa
žangą, Vydūnos todėl entuzias 
tingai stoja ginti Mažojoje Lie 
tuvoje lietuvių kalbos teises. 
(„Vaikas būdamas ir pastebė
jęs, kaip doriškai silpninami 
yra lietuviai vokiečių, kaip

jiems apreiškiama panieka, — 
pasiryžau savo amžių tam skir 
ti, kad lietuviai galėtų jaustis 
garbės vertais žmonėmis“ — 
Lietuvos albumas, 425 pusi.).

Vydūnas tauraus, garbingo, 
didžios kultūros žmogaus skel
bėjas ir pranašas. Šia prasme 
jis yra vienapusiškas — jis ži
no tiktai pozityviąją, teigia
mąją santykio su žmogumi ir 
visuomene puse. Apie nieką 
jis neigiamai neatsiliepė. Jis 
taip elgėsi, kad gerais veiks
mais, geru santykiu siekė nu
galėti ir priešą bei priešus. 
Augšta kultūra, kilnus tauru
mas, didi ir neabejinga moralė 
aij jį ĮBĮSUĮt ap OAnq inunpXyy 
keliai, kurie vedė per visą gy
venimą į Tauresnio žmogaus 
užtekėjimą, kuriuo jis ne tiktai 
tikėjo, bet buvo ir įsitikinęs. 
Vydūnas buvo skelbėjas žmo
niškumo jungties su dvasišku
mu, žmoniškumo pakėlimo ligi 
dieviškumo.

Šia prasme labai būdnigas 
Vydūnui beveik priešmirtinis 
jo pasisakymas: „Labai prisi
mintina, kad visu, ką žmogus 
apreiškia, jis kaip nors teikiasi 
kitiems ir jiems atitinkamai 
reiškias. Ypatiai tai įsirodo 
girdima ir regima jo kalba. 
Kiek taip skelbiasi išmintingu 
mas ir taurumas, tiek jie to tad 
ir paliesti. Tik jie turi būti ga 
būs tam priimti. Toks žmonių 
vienas kitą paveikimas ir atsve
ria jų likimą. Žmonėse subun- 
da linkimas gyventi meilėje ir 
išmintyje. Pakinta tuo tad ar 
timųjų būva, bet ir tautos pa
dėtis ir net visos žmonijos su
irutė. Žinoma, vyksta tai ne
labai žymiai, vyksta labai lėtai, 
bet kur dedamos patvarios pas 
tangos, čia jos ir turi pasise
kimą. Todėl reikia pasistengti 
būti kilniam žmogui, vis prisi
menant, kad gyvename Dievo 
Malonėje ir Meilėje“.

Ar šios ir panašios jo nuo
monės ir nusistatymai, papras 
tai kalbnat, yra labai realūs, 
gal kas ir nesutiks, bet kad tai 
yra labai tauru, humaniška ir 
neabejotinai taiku, kultūringa 
laisva, niekas nesuabejos. Vy
dūnas, tokiu būdu ,yra tobulų 
žmonių santykių skelbėjas ir 
idealizuotojas. Šia prasme jis 
yra pačioje savo esmėje tikrai 
lietuvis visa savo prigimtimi.

Netekimas tokio tautiečio 
yra didelis tautai nuostolis.

Sugebėkime pasinaudoti ge
ruoju Vydūno palikimu.

Tik 1658 metais tyrinėjimo 
darbai Didžiųjų ežerų srityje 
buvo tęsiami, kai du kailių pirk 
liai, Radisson ir Groseilliers, iš 
vyko į šią sritį iš Three Rivers, 
Quebec'©.

Jie vyko palei gerai žinomą 
kelią prie Georgian Bay ir plau 
kė burėmis gerą dalį Huron’o 
ežere ir pagaliau pasiekė Gre
en Bay ir Michigan ežerą, kur 
jie praleido žiemą. Sekantį pa
vasarį jie sekė savo kelionę pa 
lei Fox upę į Wisconsin ir galų 
gale pasiekė Mississipi. Metų 
gale jie atsigręžė į šiaurę ir pa 
lei pietinį Michigano pakraštį 
pasiekė Superior ežerą.

Jiems pavyko ištyrinėti dide 
lę dalį dabartinės Wisconsin 
valstijos, ir atrodo, kad jie tik
riausiai aplankė prerijas vaka
ruose. Yra galima, kad jie pa
matė Hudson’o įlankos pietinį 
pakraštį arba mažiausiai suži
nojo apie jos buvimą iš keliau
jančių indėnų.

Sugrįžus į Three Rivers, šie 
du kailių pirkliai buvo valdžios 
įstaigų nubausti už kailių pre
kybą be leidimo. Šis dalykas 
juos paveikė ir jie perėjo pas 
anglus. Jų pasakojimai apie 
turtingas kailiais sritis labai su 
domino Anglijos karalių Karo 
lį II ir jo pusbrolį Princą Ru- 
pertą, kuris vadovavo preky
bos ekspedicijai. Išdava šio da
lyko buvo garsios Hudson’s 
Bay kompanijos įsteigimas 
1670 metais, kuri buvo žino
ma kaipo „the Governor and 
Company of Adventurers of 
England trading in the vicini
ty of Hudson's Bay."

Radisson'o ir Groseilliers'o 
svarbumas Šiaurės Amerikos 
tyrinėtojų tarpe yra tame, kad 
jų kelionės sukėlė susidomėji-

išvystymo ir tokio greito ga
mybos kapaciteto išsiplėtimo, 
nežiūrint, kad ir mūsų valsty
binės pastangos didesne dali
mi buvo užimtos gynybos ir

Didesnis darbninkų skai
čius 1952 metais turėjo darbą 
gynybą palaikančiame darbe, 
negu kada nors anksčiau. Dar 
b opajėgų padidėjimo maždaug 
75 tūkstančiais ir tuo peržen
gė 5.400.000 ribą.

Imigracija buvo svarbus šal
tinis darbo pajėgai ir per perei
tų metų pirmuosius devynius 
mėnesius 72.400 darbininkų at 
vyko į šį kraštą. Nežiūrint se 
zoninio nedarbo, bedarbių ir 
darbo jieškančiųjų skaičius bu 
vo vidutiniškai 4% visų dir
bančių apmokamų darbininkų 
skaičiaus per ištisus metus.

Turime gerą pagrindą many 
ti, kad ir 1953 metais Kanado 
je bus šios ekonomijos tąsa. 
Daugumos tų didelių resursų 
išsivystymas tęsis dar ir per 
1953 metus. Turime dar dide
lį pareikalavimą statyboje. 
Reikia tikėti, kad asmeninės pa 
jamos busaugštos ir kada indus 
trija palaikys dirbančiųjų skai
čių savo augštyje.

Turbūt nepaprastai didelis 
investavimas buvo mūsų 1952 
metų ekonominės pažangos ge 
riausias įrodymas. Per 5 miliar 
dai, tai yra vienas penktadalis 
visos produkcijos, buvo atiduo 
ti investavimo programai. Maž 
daug 60 proc. šios sumos ėjo į 
statybos darbą, kuris suteikia 
400.000 asmenims darbo. 
Daug kas iš jų yra surišti su 
milžiniškom programom, kaip 
aliuminijaus, elektros jėgos, 
geležies rūdos ir žibalo išsivys
tymu. Naujų fabrikų užbaigi
mas vyko nepaprastu tempu ir

KLBENDRUOMENES REIKALAI
KLB INFORMACIJA.

Pagal PLB nuostatus ten, 
kur yra bent 10 lietuvių, gąli 
būti kuriama apylinkė.

Jei yra mažiau kaip 20 lietu
vių, apylinkės susirinkimas ga
li nutarti, kad vietoje apylin
kės valdybos gali būti tik apy
linkės seniūnas.

Ligi šiol Kanados Krašto 
Valdyboje yra užregistruotos 
sekančios apylinkės:

1. Ottawa, pirm. A. Paške
vičius, 73, Spadina Ave, Otta
wa, 3, Ont.

2. Edmonton, pirm. M. Kon 
tautas 11441, 76 Avė. Edmon 
ton, Altą.

3. Hamilton, pirm. J. Kšivic 
kas, 491, Dundurn St. S., Ha
milton, Ont.

4. Lethbridge, pirm. St. No
reika, 1412, 7—Aye. S., Leth
bridge, Alta.

5. London, pirm. L. Eimon 
tas, 640, Dufferin Ave., Lon
don ,Ont.

6. Montreal, pirm. L. Bal
sys, 6415, 3 Ave. Rosemount, 
Montreal 36, Ave.

7. S. S. Marie, pirm. V. Moc

kus, 159, Alexandra St., S. S. 
Marie, Ont.

8. St. Catharine, pirm. St. 
Juozapavičius, 44. William 
Str., St. Catharine, Ont.

9. Tillsonburg, pirm. S. Au- 
gustinavičius, R. R. 4 Tillson 
burg, Ont.

10. Toronto, pirm. J. Ber- 
žinskas, 106, Evelyn Cres, To 
ronto, Ont.

11. Vald’Ore, iždin. J. Čer
niauskas, Gen. Del. Vald'Ore, 
P. Q-

12. Vancouver, Rev. A. 
Traškevičius, 480. E. 47 — St. 
Ave. Vancouver, 15, B. C.

13. Welland, pirm. J. Sta
naitis, 82, Lincoln St. Welland, 
Ont.

14. Windsor, pirm. P. Janus
ka, 1133, May Ave. Windsor, 
Ont. o

15. Winnipe g,pirm. J. Ma
linauskas, 584, Manitoba Ave., 
Winnipeg.

Tuo tarpu daug dar yra vie 
tovių tegu ir nedidelių lietu
vių skaičiumi, bet kur būtų ga

lama įsteigti lietuvių bendruo
menė.

Šiuo viešu raštu PLB Kana 
dos Krašto Valdyba ir krei
piasi tiek į atskirus asmenis, 
tiek į organizacinius kolekty
vus, su prašymu, ten, kur nė
ra įsteigta liet, bendruomenė, 
imtis iniciatyvos šauktis visuo
tinių lietuvių susirinkimus ir 
steigti bendruomenes, išrenkan 
tapyinlkės organus: Valdybas 
ir kontrolės komisijas.

J. Matulionis, 
PLB KKr V-bos Pirmininkas.

J. Yokubynas, 
Vice Pirmininkas

K. L. B. ŠVIETIMO KOMI 
SIJOS INFORMACIJA Nr. 7.

Susidarius Toronto ir Ha
miltono apylinkių valdomie
siems organams, paskutiniame 
Švietimo komisijos posėdyje da 
lyvavo Toronto apylinkės švie
timo vadovas inž. V. Šakalys ir 
Hamiltono payl. šviet. vadovas 
mokyt. J. Mikšys. Svarstyta 
vasaros stovyklų, bibliotekų, 
pradžios mokyklų ir lituanisti
nės radijo valandėlės reikalai.

Vasaros stovyklos reikalu 
nutarta ruošti komisijos vardu 
vieną didesnę stovyklą Onta
rio mokyklinio amžiaus jauni
mui. Stovykla numatoma ber 
niukams ir mergaitėms nuo lie 
pos mėn. 5 d. iki liepos 18 ar
ba 25 d., derinant laiką su skau 
tų ir ateitininkų stovyklomis. 
Šiai stovyklai suorganizuoti su 
daryta pakomisė iš pp. Pra- 
puolenytės, kun. dr. Tadaraus 
ko, Mikšio, V. Matulaičio, Gai 
žučio, V. Šakalio ir A. Rinkū- 
no. Apylinkių šviet. vadovai 
įsipareigojo pasirūpinti dalimi 
stovyklai reikalingų lėšų. Kita 
dalis lėšų numatoma surinkti 
iš tėvų. Stovyklos vieta ir da 
lyvių registracija bus paskelb
ta artimiausiu laiku.

Bibliotekų reikalu apylinkių 
švietimo vadovai apsiėmė smul 
kiau išnagrinėti padėtį vietoje, 
apsvarstyti tai apylinkių valdy 
bų posėdžiuose ir referuoti se
kančiam Kanados posėdžiui. 
Be to, bibliotekų skyriaus va
dovas J. Kralikauskas painfor
mavo, kad susirišta su Ameri
kos Lietuvių Informacijos

AVJSU ^SPORTAS
PERSIORGANIZUOJA VYTIEČIAI

iš nepastovios valdybos tvar
kingumo, taip kad ji negalėjo 
visiškai suvesti minusinio klu
bo balanso. Po išsiaiškinimų 
skolos išsiskirsto daugiausia 
už vartotas patalpas atskiroms 
sekcijoms, kurios, iš šalies at
rodo, nebuvo pristabdytos ar 
pristabdžiusios savo užsimo
jimų, nesant klubo kasoje pi
nigų.

Statant į naują valdybą kan 
didatus, dielė jų dalis pradėjo 
atsiimdinėti savo kandidatū
ras, pasiaiškindami visokiausio 
mis priežastimis. Iš likusiųjų 
tarpo išrinkti J. Gaižutis, P. 
Berneckas, A. Pulkauninkas, 
K. Lukošius ir R. Jablonsky- 
tė. Rev. komisijon — A. Ker 
nius, J. Balsys ir A. Supronas.

Pagal patiektą sąrašą, šiuo 
laiku klube yra 118 narių ir 37 
dalyvavo susirinkime, kurį ob
jektyviai pravedė H. Stepaitis.

Naujoji klubo valdyba įpa
reigota truputį susispausti ir 
pakrutėti. Reikia tikėtis, kad 
paskutiniu laiku susidariusios 
asmeninės ambicijos ir priešta 
ravimai neužtruks išsilyginti.

— alpuk —
KUR ŠUO PAKASTAS?
Pagal skelbimą, kovo 14 d. 

Toronto Lietuvių Namuose šau 
kiamas Kanados sporto klubų 
ir sporto darbuotojų suvažiavi
mas. Viskas būtų tvarkoje tik 
kažkaip neaiškus p. iniciato
riaus tikslai, planai ir dalyvių 
varginimas, įsakant registruo
tis jo privačiame bute, kai tuo 
tarpu yra nurodyta suvažiavi
mo vieta. Neaišku, kas kompe 
tentingas nustatyti, kas yra 
sporto darbuotojas ir ar šau
kiantis suvažiavimą žino visus 
Kanados sporto darbuotojus 
ir ar jis juos pakvietė?

Įdomu, ką sporto klubai bei 
sporto darbuotojai turėtų paša 
kyti į tokią suvažiavimo šau
kimo tvarką bei iškeltus neaiš
kiuosius klausimus? Įdomu, 
kodėl atvažiavęs į Torontą, tu
rėčiau registruotis privažiame 
bute, o ne Toronto Lietuvių 
Namuos? ABC.

SPORTINĖS PABYROS
— Sekančios pasaulio fut

bolo pirmenybės, kaip žinoma, 
įvyks 1954 m. Šveicarijoje. Tų 
pirmenybių pravedimui pra- 

Nukelta į 7 psl.

Pirmutinis vytiečių visuoti
nis susirinkimas, vasario 28 d., 
po visapusiško padėties ap
svarstymo, priėjęs prie asme
ninių susidūrimų, nutarė sukti 
persiorganizavimo keliu, išsi
renkant 1953 m. naują valdy
bą.

Iš buv. pirm. K. Šapočkino 
pranešimo paaiškėjo, kad klu
bą senajai valdybai prieš me
tus teko perimti irgi skolose ir 
nežiūrint, kad per tą laikotarpį 
klubas atsistojo ant kojų, pa
baigoje pritrūksta kvapo: klu
bas yra vėl įsiskolinęs, nes pa 
skutinieji parengimai nedavė 
jokio pelno, yra kai kurių nuos 
tolių.

I šklubo veikliųjų sekcijų pa 
minėti krepšininkai, šachmati
ninkai, stalo ir lauko tenisinin
kai ir fotbolininkai, kurių žai
dimo sezonas atidaromas ba
landžio pabaigoje. Futbolo sek 
cija turi išsirinkusi savo val
dybą, kuri pristatyta kanadie
čiams, kaip tas buvo iš jų pa
reikalauta.

Revizijos komisija pasigedo

sukūrė 30.000 asmenų nuolati 
nį darbą.

Ginkluotų pajėgų darbą dir
bančiųjų skaičius buvo 100. 
000 ir per 40.000 civilių dirbo 
■valstybiniame gynybos darbe. 
Be to, maždaug dar 5 ar 6% 
darbo pajėgos dirbo tam tikro
je gynybos produkcijoje, ypa
tingai lėktuvų, laivų statybos 
ir elektrinių gaminių industri
joje. Dėl to vyko taipogi pla
ti programa gynybos statyboje, 
kuri apėmė aerodromus, rada
ro įrengimus ir kareivines. Dir 
bančiųjų skaičius gamyboje 
peršoko visus ankstyvesnius 
rekordus. Dirbančiųjų skaičius 
ypatingai padidėjo lėktuvų ir 
laivų statybos industrijoje, che 
mikalų, ūkio įrankių ir plieno 
fabrikuose bei žibalo rafineri- 
jose. Pereitų metų viduryje, 
kai vartotojų pirkimas padidė 
jo, kai kurios firmos pradėjo 
vėl veikti, kurios gamino teks
tilės, drabužių, namų įrankius 
ir automobilius.

Eksportas, kuris yra toks 
svarbus mūsų gerovei, pasta
tė naują rekordą savo bendra 
eksporto verte, spėjama apie 4 
bilionus dol. (CS).

Centro direktore p-le Kižyte 
dėl propagandinių leidinių pla
tinimo anglų kalba Kanados 
viešosiose bibliotekose. Tuo 
reikalu iš bibliotekų centro 
Ottawoje gautas pilnas Kana
dos viešųjų ir akademinių bib
liotekų sąrašas su adresais.

Pradžios mokyklų skyr. ve
dėjas V. Matulaitis pirmiausia 
painformavo, kad numatytos iš 
JAV Liet. Mokyt. S-gos gauti 
lituanistinės programos negau
tos, nes nėra pabaigtos ruošti. 
Tuo būdu jau yra ruošiamos 
savos programos Kanadai. Į tą 
darbą įstraukta eilę mokytojų. 
Darbas eina į pabaigą. To
liau V. Matulaitis iškėlė reika 
lą teikti premijas, kurios galė
tų būti kelių rūšių: a) vietinės, 
teikiamos vietos mokiniams ir 
sudarytos vietos organų inicia 
tyva, b) centro premijos moki 
niams už mokslą, elgesį bei lie 
tuvių vardo reprezentaciją, c) 
centr poremijos už vaikų lite
ratūrą, vadovėlius bei pedago 
ginius veikalus. Toms premi
joms reikėtų sudaryti tam tik 
rą Premijų Fondą. Visas šis 
reikalą sbuv ©pripažintas tik
rai svarbiu ir pavesta p. Matu 
laičiui paruošti Premijų Fon
do statuto projektą.

Be to, buvo konstatuota, kad 
kai kuriose vietovėse pradžios 
mokyklų mokytojų atlyginimas 
tebėra nesutvarkytas. Komisija 
dar kartą kreipiasi į laikytojus 
bei tėvų komitetus, ragindama 
nedelsiant mokytojų atlygini
mo reikalą sutvarkyti. Bend
ruomenės apylinkių švietimo 
vadovai taip pat prašomi šiame 
reikale aktyviai dalyvauti, nes 
pradžios mokykla yra pagrindi 
nis mūsų jaunosios kartos iš
laikymo veiksnys.

Lituanistinių paskaitų per 
St. Catharine's radiją vadovė 
p-lė Matusevičiūtė pateikė tų 
paskaitų planą visam pusme
čiui. Šis svarbus reikalas ne- 
bespėtas posėdyje baigti. Se
kančiame posėdyje ji baigus, 
paskaitų sąrašas bus paskelb
tas viešai, kad klausytojai iš 
anksto žinotų būsimos paskai
tos temą ir lektorių.

K. L. B. Švietimo Komisija, nutolsta nuo lietuvių dedasi su

„Vienu tironu mažiau“, — 
paskelbė Amerikos Balsas, pra 
nešdamas apie Stalino mirtį.

Deja, istorija žino, kad daž
nai vieton vieno tirino atsiran 
da keli. Gali taip atsitikti ir 
su Rusija, kuri yra pasižymė
jusi tironija ir tironais. Tiktai 
reikia prisimniti Joną Baisųjį, 
Petrą Didįjį, Katrę antrąją... 
Ir „The Gazette" rašo: svarbu 
ne asmuo, bet sistema.

Taigi ne vieno kurio tirono 
mirtis taiso reikalus. Reikia pa 
naikinti tokią santvarką, kuri 
leidžia tironams įsigalėti. Tik
tai demokratinė santvarka ga
rantuoja laisvę nuo tironijos ir 
tironų. Todėl ir rusų tautai 
reikia linkėti,, kad pasisektų 
išeiti į demokratinę santvarką.

„Laisvė“ suklydo.
Atsiliekdama į „NL“ vasario 

11d. vedamąjį, kuriama kalba 
ma apie dalies lietuvių nutoli
mą nuo lietuvių ir lietuvybės 
ir palinkimą į nekultūringumą, 
„Laisvė” rašo, kad tai esan
čios „smetoninio raugo atžalos, 
hitlerininkai, žudytojų padėjė
jai“ ir tt.

„Laisvė” suklydo. Tai yra 
nutolę nuo lietuvių ir lietuvy
bės ir susidedą su komunistais 
ir jų draugais, kurie taip pat

rusais ir kitais kitataučiais, 
garbina smurtą, kuris viešpa
tauja už geležinės uždangos.

Lietuvių gaila kiekvienu at
veju, kur jie benuklysta, — ge 
riau būtų, kad jie laikytųsi prie 
savo lietuviškojo kamieno. Lie
tuvių nedaug ir labai negerai 
kad jie šalinasi nuo lietuvių ir 
dingsta svetimųjų jūroje.

Ir matė ir žino.
Veltui „L. B.“ draugas 

Montrealio korespondentas 
džiaugiasi. Atvykusi iš Lietu 
vos ir gyvenusi Kaune lietu
vaitė, kuri dabar gyvena Mont 
realy, Kauno geležinkelių sto
tį matė ir per ją važiavo. Sto
tis buvo iš lentų sukalta bū
delė. Kažin, ar ir dabar ji ne 
tokia. Juk okupantui nerūpi 
okupuotam kraštui ką gera pa 
daryti.

Kvailas galvojimas.
Komunistai, gindami Her- 

riot dėl jo pasisakymo, kad, gir 
di, pavojingesnė yra Vokieti
ja, neg uaTrybų Sąjunga, rašo: 
Taip galvoja „ir dar daugelis 
kitų“:

Tai yra kvailas galvojimas. 
Kas taip galvoja, tas kasdien 
mato, kaip įsigali sovietinis 
imperialimas, kuris grobia šą
li po šalies. O „galvotojai” tik 
tai žiopso. Mandrapypkis.
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Mažoji Lietuva, mailietuviai ir jų gyvenamieji plotai
tyje lietuviškai kalbėta. Minė
toji bažnyčių vizitacijos apys
kaita lietuvišku laiko Šakių 
valsčių. 1623 m. Vėlavoje vie
nas mokytojas turėjo mokėti 
lietuviškai. Dar 1690 m., Lep 
pnerio duomenimis, lietuvių bū 
ta Tepdavos valsčiuje. 1748 m. 
Taplaukių valsčiuje buvo daug 
lietuvių, nes pamaldos dar lai 
komos lietuviškai. O Plibiš- 
kiuose nemokantį lietuvių kal
bos kleboną parapijonys tada 
išmetė iš bažnyčios.

Apie Lagarbius (į pietvaka
rius nuo Girduvos) žinoma, 
kad ten 16 amž. gale buvo kal
bama lietuviškai. Taip pat En- 
gelšteine (į vakarus nuo An- 
gerburgo) dar buvo tada lietu
vis kunigas. Tokių žinučių ga 
Įima ir daugiau prirankioti. Vi 
si tos rūšies faktai rodo 16—• 
17 amž. daug platesnes lietu
vių kalbos ribas, negu jas ve
dė vėliau Tetzneris ir A. Zwec 
kas.

Nužymėtuose plotuose lietu 
vių gyventa ištisai - kompak
tiškai, ypač ten, kur dar nebu
vo vokiškų miestų. O miestų 
Mažojoj Lietuvoj iki pat 18 
amž. galo buvo labai maža. 
Apie tai byloja šimtų šimtai 
lietuviškų vietovardžių, kurie 
1935-38 m. įsakymo keliu bu
vo vokietinami. Visokie Bersh 
kallen (Beržkalniai), Eggle- 
ninken (Eglininkai), Papu- 
schienen (Papušyniai), Degut 
schen (Degučiai), Ischdaggen 
(Išdagai), Gross - Skaisgiren 
(Did. Skaisgiriai), Uszballen 
(Užbaliai), Popelken (Papel- 
kiai), Glbrasten (Galbrastai), 
Gross - Giratischken (Giratiš- 
kiai), Schillupischken (Šilupiš 
kiai), Schillenen (Šilėnai) ir 
daugybė kitų įdomių pavadini
mų rodo, kaip ten naturland- 
šaftas virto kulturlandšaftu, 
kaip lietuvis čia į girią kėlė 
koją ir ją kultūrino.

Pretorijaus, T. Leppnerio 
Prūsų lietuviųkultūros, jų šven 
čių, pokylių, šermenų, kasdie
nybės ir tt. aprašymai yra la
bai artimi Didžiosios Lietuvos 
lietuvių tos rūšies dalykams. 
Lietuvių liaudies menas, jų tau 
tiški audiniai, tautosaka, lietu
viams charakteringi namų apy
vokos daiktai ilgai apie lietu
vių pėdsakus bylojo ir dar 
daug kur iškalbingai tebeliūdi 
ja. Tą patį galima pasakyti 
apie lietuvių statybą, toli nu
einančią už 19-tame amž. žino 
mų kalbos ribų. Jau patys vo
kiečiai (Bezzenberger, A. Bot 
ticher, R. Virchow, G. Froh
lich, Fr. Tetzner, R. Dethlef- 
sen, R. Mielcke) savo laiku, 
kol dar Mažosios Lietuvos 
klausimas nebuvo tapęs politi 
niu klausimu, iškėlė lietuviš
kosios statybos charakterin
guosius bruožus, aptinkamus 
Maž. Lietuvoj.

Šitaip lietuvių etnografinis 
elementas Rytprūsiuose yra pa

II.
3. Lietuvių elementas Maž. 

Lietuvoje iki didžiojo maro 
(1709—11).

Apskritai, rodos, niekas ne
ginčija, kad 16 amž. Maž. Lie
tuvos gyventojai buvo lietu
viai. Tam reikalui protestan
tai leido katekizmą (Mažvy
das 1547), giesmynų ir tt. Ar 
tie Maž. Lietuvos rašytojai 
(Mažvydas, Vilentas, Bretkū
nas, Jonas Rėza, Sengstockas, 
D. Kleinas ir tt.) būtų išleidę 
lietuviškų knygų, jeigu nebūtų 
buvę masės gyventojų, kuriuos 
reikėjo ne tik atversti, bet ir iš 
laikyti protestantizme ? Iki 
1625 m. buvo išleista 18 spaus
dintų lietuviškų raštų, o dar 
yra žinomų tik iš rankraščių ar 
t>a buvo dingusių.

Nors Karaliaučius neįeina į 
Bezzenbergerio nubrėžtą lietu 
vių kalbos plotą, tačiau ir jame 
tada būta stiprių lietuviškų kul 
tūrinių apraiškų. Nuo 1531 m. 
ten buvo „Didžiosios Špito
lės“ bažnyčioje pastoviai laiko 
mos lietuviškos pamaldos. Jei 
gu buvo pamaldos, be abejo, 
buvo jos reikalingos. Jas kas 
nors turėjo lankyti, o lankyto
jų buvo žymus skaičius. Dar 
17 a. pradžioje Karaliaučiaus 
lietuvių protestantų parapijoje 
buvo skaitoma apie 1000 letu- 
vių parapijiečių. Priminsiu 
dažnai kartojamą faktą, kad 
1546 m. Prūsų hercogas Alb
rechtas iš 24 stipendijų, kurios 
buvo duodamos horintiems iš
eiti j evangelikų kunigus, sep
tynias buvo paskyręs mokan
tiems lietuviškai.

Nuo 16 amž. pusės lietuvių 
kalba pavartojama ir oficialiuo 
se valdžios aktuose, ar tai da
rant priesaikas, ar įspėjant lie 
tuvius mesti „stabų garbini
mą. .. szinawimus bei burtawi 
mus. . ar įsakant vengti Ško 
tijos keliaujančių pirklių ir tt. 
Pagaliau iš 17 amž. turime ne 
tik svarbią versmę — bažnyčių 
vizitacijų aprašymus „Įsručio 
ir kitose lietuviškose srtiyse“, 
bet ir daug kaimų inventorių. 
Ištisi sąrašai Įsručio apskrities 
kaimų perdėm skamba lietuviš 
kai. Ar gali, pav., sukelti abe 
jonių tokie vietovardžiai, kaip 
Degelgirey, Gaytzaiy, Kermu- 
schinay, Oszininkay, Sauske- 
pay ir tt.

Svarbus yra Šilutės-Klaipė- 
dos sričiai 1545 m. inventorius. 
Žinomos monografijos apie Ši
lutę autorius, J. Sembritzki 
(1920), pagal pavardes, tame 
sąraše iš 458 činčininkų terado 
tik 38 vokiečius.

Ne tik žymiai gausiau lietu
viai tada gyveno, bet ir žymiai 
toliau siekė anuomet lietuvių 
elemento ribos. 1563 m., pra
dėjęs klebonauti Labguvoje, J. 
Bretkūnas ėmė ten sakyti lie
tuviškus pamokslus. Tai negin 
cijamas įrodymas, kad toje sri

nesirūpino jais: „Iš pradžių ma 
žas žmogelis iščiulptas, o dabar 
nebuvo sugebėta jam padėti“ 
(A. Skalweit: Die Ostpreussi- 
sche Domaenenverwaltung, 
1906, 11 psl.).

Šitaip atsiradusiems apleis
tiems ūkiams ir laisvai žemei 
reikėjo gyventojų. Jie buvo 
kviečiami ir gabenami iš įvai
rių vokiškų vietų (Nassau, 
Magdeburg, Halberstadt, Pa
marys - Pommern, Mark, Ans 
bach, Hassen, Pfalz, Šveicari
ja ir tt.) ; stipriausią elementą 
sudarė tačiau salcburgiečiai 
(apie 18.000). Jie buvo ap
gyvendinti didelėmis ir mažo
mis grupėmis miestuose ir kai 
muose Įsrutyje, Darkiemyje, 
Galdapėje, Tilžėje, Klaipėdoje, 
Salcburgiečių centru pasidarė 
Gumbinė. Užtat toji, anksčiau 
lietuviška sritis, taip suvokie
tėjo. Tas pats pasakytina apie 
Įsrutį ir Stalupėnus.

Lietuvių elementui buvo di 
delis smūgis, kada šalia jo 
ėmė rastis kolonistai vokiečiai. 
Šitaip per šimtą metų tie ko
lonistai - ateiviai ėmė sudaryti 
gyventojų masę, ir ten lietuvy 
bei laikytis buvo atimtos sąly
gos. Gumbinės, Stalupėnų, 
Įsručio ir Vėlavos apskričių su 
vokietėjimas yra betarpiška to 
pasėka. Paimsim čia vieną pa
vyzdį iš Darkiemio. Ten 18 
amž. visose apskrities bažny
čiose dar buvo lietuviškos pa
maldos ir lietuviški pamoks
lai. 1825 m., pagal vokišką 
statistiką, iš 23.850 gyventojų 
lietuvių bebuvo 2.992 (12,5 
%). 1852 m. statistika toje 
apskrityje iš 32.957 gyventojų 
lietuvių berado tik 314 
(1%). Koks didelis šuolis lie 
tuvių nenaudai vienos kartos 
laikotarpy! 1910 m. iš 31.485 
gyventojų lietuvių bebuvo tik 
22 (0,1%). Žinoma, statisti
kas minint, tuoj prisimena ang 
lų patarlė, kad žmonės trimis 
atvejais meluoja: po medžiok
lės, prieš parlamento rinkimus 
ir pateikdami statistikas.

O viešajame gyvenime lie
tuvių kalba taip stipriai nema 
žėjo, kaip buvo galima laukti 
po tos didžiosios nelaimės. Pa 
gal prof. Vcl. Biržiškos biblio
grafiją, pvz., 1726-1775 buvo 
išleistos 47 lietuviškos knygos. 
Lietuvių kalba turėjo dar savo 
teises ir mokykloje. Buvo ra
šomi lietuviški vadovėliai, Ma 
žąją Lietuvą („Lithauen“) he 
čią valdžios įsakymai skelbia
mi lietuviškai. Mažojoj Lietu 
voje suklestėjo ir pasaulinė lie 
tuvių literatūra (Donelaitis) ir 
t. t. Pastangos varyti lietuvių 
kalbą iš viešojo gyvenimo dar 
neturėjo pasisekimo. Kitokia 
dvasia tačiau atsirado nuo 19 
amž. pradžios, kai buvo imta 
gaminti įvairūs projektai, rei
kalaują padaryti vokiečių kal
bą ir čia vyraujančia, kai buvo 
imta siekti vienodo vokiškai -

liudytas istoriniais faktais, sta
tistikomis, liaudies menu, sta
tyba, folkloru ir tt. Apie kiek
vieną tų klausimų yra nema
žai medžiagos, kuriai dėstyti 
reikėtų atskirų monografijų. 
Juo toliau į praeitį, juo tas lie
tuvių elementas skaidresnis ir 
grynesnis. Tad tuoj ir kyla 
klausimas, kodėl tie žmonės, 
kurių gyslomis teka lietuviš
kas kraujas, kuriuose pastebi
mi lietuviški veido bruožai, ku
rių aplinkoje dar pasireiškia 
skęstančios, ar besibaigiančios 
lietuvių liaudies kultūros liku
čiai, vis tik savo lūpomis nebe 
taria lietuviško žodžio.

4. Lietuvių nykimo priežastys.
Du veiksniai nulėmė pasikei 

timus lietuvių elemento nenau 
dai. Po didžiojo maro (1709- 
-11) buvo prigabenta kolonis 
tų, daugiausia iš Salzburgo 
(Austrijoje) srities. O 19 amž. 
antroje pusėje imtasi stiprių 
valstybinių germanizavimo 
priemonių.

Svarbiausias smūgis lietuvy
bei Mažojoj Lietuvoj yra bu
vęs didysis maras ir jo pasėko
je plačiu mastu vykdyta vokiš 
ka kolonizacija. Maras buvo 
apskritai Rytprūsių, o ypatin
gai lietuvių didžioji nelaimė. 
Galutinų skaičių nėra, bet nuo 
maro Rytprūsiuose mirė 40% 
gyventojų: iš 600.000 gyven
tojų išnyko apie 200.000 — 
240.000. Tas skaičius gali bū 
ti kiek ir perdėtas, nes žmonės 
paprastai serga didelių skaičių 
liga. Vokietis W. Sahm, ku
ris tą marą specialiai tyrinėjo, 
prirenka daug liūdnų statisti
kų. Visame krašte paliko 10. 
834 visiškai apleistos sodybos. 
Labjausiai maras palietė pasie 
nio apskritis, būtent Oletzką, 
Angerburgą, Įsrutį, Ragainę, 
Tilžę, Klaipėdą. Mažojoje Lie 
tuvoje išmirė 160.000 žmonių. 
Vien Įsručio sritis neteko 60. 
200 gyventojų. Kaimais arba 
sodybomis taip atrodė: Įsru
čio srityje 4.620 kiemų liko tuš 
ti, Ragainės srityje — 1.613 
kiemų, Tilžės — 1307, Klaipė
dos — 871. Tad visame Ma
žosios Lietuvos karšte 8.411 
sodybų liko be gyventojų.

Priežastys tokio, ypač gau
saus lietuvių, kritimo yra įvai
riai aiškinamos. Skalweit‘is 
(Skalvaitis) samprotavo, kad 
Mažoje Lietuvoje maro aukų 
skaičius buvęs ypač didelis dėl 
žemo gyvenimo lygio. Čia žmo 
nės tiesiog skurdo sunkioje bau 
džiauninkų padėtyje, slegiami 
ir fiziškai kamuojami vokiš
kos administracijos „amtrna- 
nų“, kurie viename revizijos ak 
te pavadinti „plėšriais vilkais“. 
Prieš tai baudžiauninkai buvo 
išgyvenę žiemkenčių nederlių 
ir pusiau badą. Blogai maitina 
mi, negalėjo jie ir marui atsi
spirti. Pagaliau paties kritimo 
metu vokiečių administracija

kariuomenėje, ar kaip teisybės 
jieškotojas teisme, ar kaip pi
lietis įstaigoje, ar net iš dalies 
kaip maldininkas bažnyčioje, 
visur jis jautė, kad su savo lie 
tuvių kalba ir lietuvišku pasi
reiškimu ar nusistatymu — 
nors ir labai lojalus kaizerinės 
valstybės pilietis — yra ne
draugiškai sutinkamas, tiesiog 
nepageidaujamas.

Bet tokios psichologinės są
lygos labjau veikė silpnesniuo
sius. Ir įdomu, kad lietuvių 
būta atsparių. Ne tik per visą 
19 amžių, bet iki pat mūsų die
nų, pvz., Kuršių Marių kranto 
lietuviai žvejai Nemuno žemu 
py j e nesidavė suvirškinami. 
Anos veiklios vokiečių pastan
gos vistik nepajėgė galutinai 
ištirpdyti lietuviškai kalbančio 
elemento.

Dvylikoje Mažosios Lietu
vos apskričių 1825 m. iš 366. 
934 gyventojų su gimtąja lietu 
vių kalba buvo 120.264. Atme
tus Klaipėdos, Tilžės ir Įsručio 
jau vokišką charakterį turin
čius miestus, lietuvių buvo 
119.956, t. y., 35,1 proc. visų 
gyventojų. 1837 statistika ro
do tose pat apskrityse 456.500 
gyv., lietuvių 149.927 (38,8 
%). Toliau toje dvylikoje 
Maž. Lietuvos apskričių lietu 
viškai kalbančių skaičius nežy
miai mažėja:

— 151.248 lietuviu — 28,9%
—■139.716 „ ‘—25,6%
— 137.346 „ —24,5%
— 120.115 „ —19,1%
— 109.311 „ — 17, %
— 98,431 „ —17,7%
— 93.608 „ —14,5%

Nežiūrint stiprių germaniza
cijos ir kolonizacijos pastangų, 
iki antrojo Didžiojo karo pra
džios buvo išlikęs didesnis ar 
mažesnis lietuvių procentas ne 
tik dešinėje, bet ir kairėje Ne
muno pusėje, Kuršių Marių 
krantais net iki Labguvos, apie 
Tilžę ir t. t. Neminint detaliau 
duomenų apie Klaipėdos kraš
tą, kur lietuviškai kalbantysis 
elementas turėjo aiškią per

svarą (pvz., 1825 m. Šilutės 
apskr. 71,9% liet., Klaipėdos 
apskr.—1910 m. 86,2% liet.), 
anapus Nemuno ilgai būta Lie 
tuvai palankių statistikų. 1825 
m. Pakalnės apskr. buvo 49% 
liet., Labguvoje 21,3% liet., 
Pilkalnio apskr. — 31,8%.

Vokiečių, ypač salcburgie
čių kolonizacija buvo stipriau 
paveikus pietines Maž. Lietu
vos apskritis. Pagal 1825 m. 
statistika Stalupėnų apskr. lie 
tuviškai kalbančių bebuvo 20,7 
%, Įsručio apskr. — 30%, Gal 
dapės apskr. — 14,3%, Dar
kiemio apskr. — 12,5%.

Mažosios Lietuvos suvokie 
tėjimas yra labai vėlyvos datos. 
Čia būtų galima priskaityt ir 
daugiau priežasčių, kurios pri- 
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- tautinio auklėjimo. Pirmiau
sia ir buvo siūlyta išimti lietu
vių kalbą iš viešojo gyvenimo 
ir iš mokyklų, kad pagreitinus 
lietuvių kalbos nykimo proce
są.

Ir iš tiesų, didžiulis smūgis 
buvo lietuvių elemento nenau
dai prasidėjusi sąmoninga ger 
manizacija valstybinėmis, t. y., 
prievartos, priemonėmis. (Čia 
praleidžiame mišrių vedybų, 
miestų amatininkų, vokiečių ku 
nigų ir kitų veiksnių įtakas).

Kai Bismarckas paruošė di
džiulį ir daug lėšų reikalaujan 
tį Prūsijos karalystės rytinių 
sričių kolonizacijos planą 
(1886 m.), lenkų ir lietuvių ma 
žumos jau prieš tai buvo imtos 
sistematingai germanizuoti. 
Lietuviams pamažu buvo suvar 
žytos, o pagaliau atimtos mo
kyklos gimtąja kalba. Vaikas 
nuo pat pirmųjų metų turėjo 
visko mokytis vokiškai, net ti
kybos. Susiaurintos buvo lietu 
vių pamaldos bažnyčiose, įves 
ta spaudos cenzūra. Žinoma, 
daugiausia prisidėjo mokykla, 
kai buvo įvestas vokiškas da
lykų dėstymas nuo pirmųjų 
mokslo metų. Nulietuvinimo 
keliu taip pat stipriai vedė ka 
rinės tarnybos prievolė ir aps
kritai valdžios bei administra
cijos įstaigos. Ir kur tik lietu
vis bepasirodė, ar kaip vaikas 
mokykloje, ar kaip jaunuolis

1852 m. — 523.945 gyv.
1858 „ — 544,918 „
1861 „ — 560.950 „
1890 „ — 718.690 „
1900 „ — 653.619 „
1905 „ — 554.581 „
1910 „ — 643.131 „

(nuo 1905 m. vak. Labguvos 
apskr. dalis neįskaitoma)

Žinoma, šios statistikos ne
pavaizduoja tikrosios padėties. 
Daug senų vietinių gyventojų, 
dar kalbėjusių ar tebekalban
čių lietuviškai, ypač mišriose 
šeimose užsirašinėjo savo gim
tąja klaba „vokiečių“. Būda
vo nemaža tokių, kurie pasku
tinėse dviejose statistikose pa
žymėdavo dvi gimtąsias kal
bas. Tose statistikose dažnai 
figūruoja „vokiečių ir dar vie
na“ kalba, kurią paprastai rei
kia suprasti „lietuvių“. Tad 
lietuvių skaičius, pvz., 1910 m. 
greit pakyla iki 113.000 gy
ventojų. Bet tas skaičius bū
tų dar didesnis, jeigu tūkstan
čiai tokių gyventojų, kurie dar 
kalbėjo ar suprato lietuviškai, 
nors jie buvo užaugę vokiško
je aplinkoje ir nuo mažens pra 
mokę vokiečių kalbą, būtų ga
lėję užsirašyti, kad jie savo gi 
mimu yra lietuviai, nors gim
toji kalba jau buvo vokiečių. 
Bet statistikos, kaip žinome, 
buvo vedamos pagal gimtąją 
kalbą. Pagaliau buvo visokių 
priežasčių ir įvairios naudos 
pasisakyti, kad priklausoma ne 
prie mažumu.

DR. JUOZAS KAŠKELIS

Komunizmo ideologijos tikrovė
VII.

Ad 4) Ketvirtą komunizmo veiklos taktikos periodą ga
lima charakterizuoti kaip komunistų partijos apsivalymo, ko
kybinį partijos pagerinimo periodą, ir taip pat kaip perėjimą 
nuo subversyvinės prie agresyvinės taktikos užkariauti pašau 
lį, periodą.

Komunistų partijos suvažiavime 1948 m. Stalino ruporas, 
politbiuro narys Malenkovas paskelbė, kad komunistų parti
jos programa bei veikimo taktika yra reviduojama, ta prasme, 
kad komunizmas iš slaptojo revoliucinio veikimo pereina į 
agresyvų jėgos veikimą. Tada buvo pabrėžta, kad komunizmo 
planus įgyvendinti nebeužtenka vien tik kurstymų ir iš vi
daus nusistovėjusios, kad ir laisvųjų demokratiškų valstybių, 
tvarkos sprogdinimo, o reikia kur tik įmanoma organizuoti 
ginkluotus perversmus. Pasėkoj to, tarptautinis komuniz
mas bandė agresyvia jėga užkariauti Graikiją, provokavo jėga 
užimti Iraną, — užėmė Kiniją, bando agresyvaus karo būdu 
užimti Korėją, Indo-Kiniją, Malajus ir tt. Tame komunistų 
partijos suvažiavime Malenkovas taip pat pareiškė,, jog ko
munistų partija Sovietuose prieš karą turėjo 3.800.000 narių, 
įskaitant į tą skaičių ir kandidatus. Po karo siekė 6.300.000. 
Kadangi vienas milionas prieškarinių senųjų narių laike karo 
žuvo, taip kad rezultate dauguma dabartinių narių nėra pa
kankamai gavę reikalingo politinio išsitreniravimo. Tada bu
vo rekalauta sulaikyti naujų narių priėmimą ir sudaryti per
dėm paklusnius, karingai - revoliucionieriškai proletariato 
diktatūros siekiams ir Maskvos nurodymams visiškai ištiki
mai nusiteikusių smogikų grupes, kurios jau nebesiektų bend 
radarbiavimo su kitomis partijomis bei nebesistengtų prary 
ti „liaudies frontus“. Kominformas pasiryžo apsivalyti nuo 
įvairių „reakcionierių“, „oportunistų“, „sabotažininkų“ bei 
nuosekliųjų, ir sudaryti komunistų partijos, kaip minėta, vien 
tik iš fanatiškai paklusnių Kremliaus komunizmo laboratori
jos viršininkų įsakymams arba prisilaikančių Maskvos dikta 
torių dirigavimui ir karingai nusistačiusių partijos narių. Po 
Italijoj nepavykusių (pirmųjų pokarinių) rinkimų ypač pra 
sidėjo šioji komulnistų generalinė apsivalymo tendencija. 
Kominformo akcija, prieš Pietų Slavijos komunistų partijos 
vadus, kaip tik ir buvo pirmas tos rūšies veiksnių. Kajp par 
tijos disciplinos auką pirmiausia parinko Tito asmenį, kad 

tuo parodytų, jog Koinformo nebus toliaruojami savysto- 
vus komunistų vadai ar savystovesnės atskirų kraštų ko
munistų partijos. Pabrėžtina, kad iš 18 išrinktųjų arba pasi
dariusių Europos komunistų vadų, kurie prieš penketą metų 
sukūrė Kominformą ir pasižadėjo kaipo geri draugai vieningai 
kovoti su „imperialistiniais“ Vakarais ir kurie padalino da
bartinį pasaulį į du blokus — „progresyvų“ ir „imperialistiš 
ką“, — šiandien tik 10 iš jų išsigelbėjo egzekucijų. Iš aš
tuoniolikos kurie taip suskaldė pasaulį, du nariai buvo jau 
už devynių mėnesnių pašalinti: būtent, Pietų Slavijos atsto 
vai vice-premjeras Eduard® Kardelį ir Milovan Djilas. Du 
buvo nunuodyti(?) : Andrei Ždanov (laikomas Kominformo 
architektu) ir Vladimir Poptomon (bulgaras). Rudolf 
Slansky buvo 1952 m. nužudytas (Pragoję) kaipo „išdavi
kas“ ir „sabotažninkas“. Stefan Bastovansky (Slanskio drau 
gas) laukia kalėjime savo eilės egzekucijai. Ana Pauker (Ru 
munijos užsienių reikalams ministerė) vienintelė moteris da 
lyvavusi kominformo sudaryme, yra atstatyta iš vietos ir 
taip pat lukia teismo. Lygiai toks pat likimas laukia dauge
lio kitų kraštų komunistų partijų vadų, — nežiūrint kad ir 
kaip aktyviai pasireiškė Kominformo centre arba savuose 
kraštuose.

Sovietai, okupavę daugelį valstybių ir sudarę daug sa
telitų, netik vykdo tų kraštų komunistų partijų apvalymą, 
bet ypač be atodairos vykdo sunaikinimą arba „perauklėji
mą“ ne komunistiškai galvojančias mases. Dažnai Sovietai 
nesiryžta užimti kitų kraštų - teritorijų iki kol jie nesuvirš
kina anksčiau užimtųjų kraštų, tai yra, iki kol komunistai vi
sai nesunaikina įtakingą senąją generciją arba visus tuos 
kurie savistoviai galvoja bei žino kaip komunizmas yra pra
gaištingas tautoms, žmonijai ir kuriuos jau nebeįstengia ap
gauti arba kaip komunistai sako „perauklėti“. Komunizmas 
yra kaip tik ta žvėris, kuri išskerdžia pirmas pakely pasitai
kiusias aukas, o vėliau veržiasi pirmyn naujų aukų jieškoti.

Ploto atžvilgiu esminis komunizmo taktikos skirtumas 
pastebimas Azijoj ir Afrikoj, Amerikoj ir Europoj. Kai Ame 
rikoj ir Europoj pasaulinės revoliucijos realizavimui išeities 
tašką sudaro klasių kova, tai Azijoje ir Afrikoje — tautinė 
kova. Vadinas, kai Amerikoje ir Europoje komunizmas sie
kia sugriauti socialinės santvarkos pagrindus — religiją, tei
sėtumą, valdžią, pagilinti kovą tarp buržuazijos ir prųletaria 
to, sunaikinti tautinio ir valstybinio solidarumo jausmus, tai 
Azijoje ir Afrikoj stengiamasi žadinti pavergtų tautų bei 

genčių tautinius jausmus, gilinti konfliktus tarp okupantų ar 
mandatų turinčių valstybių ri vietos gyventojų; palaikyti 
nepriklausomų valstybinių organizmų kūrimo idėją. Laiky
damiesi šitos taktikos, Amerikos ir Europos kraštų komunis
tai yra klasių kovos skelbėjai, nepataisomi religijos ir tauty
bės, kaip tariamų buržuazijos prietarų priešai, tuo tarpu to
kioj Kinijoj jie buvo kinai tautininkai, dideli Japonijos priešai 
Indijoje (bent iki išsilaisvinimo iš Britų dominavimo) indai 
patriotai, Egipte — eigiptiečiai tautininkai ir t. t. Nors kla
sinė kova ir tautinė kova atrodo, iš esmės skiriasi, tačiau 
faktinai veda į tą patį tikslą, būtent — į masių laimėjimą, 
jų nenukreipimą į pasaulinės revoliucijos kelią.

Tokie yra bendrieji tarptautiniai komunizmo ir tuo pačiu 
Kominterno-Kominformo bei Sovietų valdžios veiklos, meto
dai ir bendroji tarptautinė jų taktika. Per keletą dešimtį 
savo gyvavimo metų organizuotas komunizmas yra daug kar 
tų keitęs savo obalsius bei veiklos gaires, tačiau nuo savo 
tiesioginio tikslo — visomis priemonėmis nesovietiniuose 
kraštuose varyti destruktyvinį darbą ir ruošti dirvą pasauli
nei revoliucijai, kitaip tariant paruošti kelią raudonųjų bar
barų potvyniui — jis niekad neatsisakė ir neatsisakys, nes tai 
būtų priešinga jojo prigimčiai. Juk ir pasakų vilkas, kaip jis 
bekeistų savo kailį, vis viena vilkas. Tas pats yra ir su Ko- 
minternu, Kominformu kad ir dar kitaip bepasivadintų. Čia 
tikslas visą laiką liekasi tas pats: „organizuoti bendrą visų ša 
lių komunistinį veikimą, tam, kad visuose kraštuose sugriau 
tų kapitalistinę santvarką, įvestų visur proletariato diktat-rą 
ir sudarytų tarptautinę, viso pasaulio, tarybinę respubliką“ 
kurios priedanga tada faktiškai visą pasaulį užvaldytų Sovie 
tų Rusijos imperialistinė diktatūra. Čia tikslas visą laiką lie
ka tas pats. Keičiasi ir tai chameleoniskai keičiasi tik komu
nizmo taktikos metodai.

Ta bestija yra dabar pasiryžusi dar toliau eiti ir iššauk
ti tretįjį pasaulinį karą. Paprastai, ką komunistai nori su
naikinti, pirma tuos apkaltina ir apšaukia tokiais, kokiais fak
tinai jie nėra. Dabar pučiami visa jėga fanfarai, kad komuniz 
mas nori taikos ir yra jos ginėjas, o visi kiti reakcionieriai - 
- agresoriai, kuriuos, žinoma, pagal komunizmo programą ir 
reikia sunaikinti. Atrodo, kad netolima ateitis turės paro
dyti tų dviejų blokų imtynių rezultatus. ..

Tai taip maždaug atrodo komunizmo veiklos metodai 
laiko atžvilgiu.

Daugiau bus.
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VYDŪNO GYVENIMO
DUOMENYS

Kovo 22 dieną Viliui Storos 
tui-Vydūnui būtų suėję lygiai 
85 metai amžiaus. Jis tos da
tos nesulaukė, nes mirė vasa
rio 20 dieną.

Vydūnas yra asmenybė, apie 
kurią daug kalbama, bet bus 
kalbama dar daugiau. Čia su
glaustai patiekiami sausi duo
menys apie jo gyvenimą ir veik 
lą.

Vilius Storosta — mažlietu- 
vis. Ir jo tėvai, seneliai ir pro 
seneliai buvo taip pat pastovūs 
Mažosios Lietuvos lietuviai, 
gyvenę Šilutės apskrityje. Tė
vas Anskis Storosta, vienas iš 
jauniausiųjų Dovydo Storostos 
ir Marės Miklovaitytės sūnus, 
buvo baigęs Berlyne misionie
rių seminariją ir buvo kunigas 
ir mokytojas, paruoštas misi
joms į Afriką. Tačiau dėl silp 
nos sveikatos turėjo atsisaky
ti to tikslo ir, persikėlęs į Di
džiąją Lietuvą, buvo Naumies 
tyje kunigu. Vedęs ūkininkai
tę Marę Ašmonaitę, kuri Į Rusi 
jos valdomą Lietuvą nenorėjo 
keltis, persikėlė į Naukiemį, Pil 
kalnės apskrities, ten įsteigė 
parapiją, buvo klebonu ir mo
kytoju.

Vilius Storosta gimė Jonai
čiuose, ant Šyšos upės kranto, 
1868 metų kovo 22 dieną; ten 
augo kurį laiką, kol tėvai per
sikėlė į Naukiemį. Ketverių 
metų susirgo raupais, kurie pa 
liko žymes.

Viliaus motina buvo daini
ninkė ir sūnų liūliuodavo lietu 
viškomis liaudies dainomis, ku
rios vaikui smigo į klausą.

Aštuonmetį Vilių tėvas pra
dėjo mokyti vokiečių ir graikų 
kalbų, o devynmečių! Viliui 
motina priminė, kad tūli minty 
tojai, tokio amžiaus būdami, 
jau kelis kartus buvo perskai
tę šventraštį. Ir Vilius ėmėsi 
skaityti Bibliją. Tėvas prie to 
prisidėjo ir jam aiškino ir per 
žiūronus rodė dangų. Tai bu
vo elementarinės žinios iš ast
ronomijos, kurios jam kūrė pa 
sauliovaizdį.

Kai Vilius pradėjo ruoštis 
gyvenimui, 17 metų labai su
sirgo džiova. Liga reiškėsi ne 
paprastai stipriai ir atrodė -
- nėra vilčių pasveikti. Jaunuo 
lis tada metė .valgęs mėsą, ir 
atsisakė visam gyvenimui rū
kyti ir gerti. Taip vegetaru iš 
buvo visą gyvenimą, bet tuo 
pasiryžimu ir užsigrūdinimu 
nugalėio liga ir išgyveno 85 me 
tus, kai 17 baigdamas jau at
sikosėdavo plaučius.

Mokėsi anapus Nemuno -
- Pilkalnėje ir Ragainėje. Pa
siruošė mokytoju, ir Karaliau
čiuje išlaikė egzaminus. Mažo 
joje Lietuvoje daugiausia ir dir 
bo. Ketverius metus buvo mo
kytoju Kintuose. Čia susipaži
no su savo gyvenimo drauge 
Morta Raišukyte (mirusi 1933 
m.), kuri jo gyvenime ir kūry
boje turėjo didelę Įtaką ir reikš 

mę. Ji jaunuolį Vilių veikė di 
džiu savo patriotizmu, lietuvių 
kalbos meile. Ji Vilių praturti 
no lietuvių kalbos mokėjimu, 
skatino jo kūrybą, rūpinosi jo 
raštų leidyba ir tt.

Jaunuolis, palinkęs į dvasin 
gumą, ligos pastatytas prie 
mirties prarajos, įtempė visas 
savo jėgas plačiam pažinimui, 
— todėl nepailstamai studija
vo, mokėsi, gilinosi į visas di
džiojo gyvenimo paslaptis.

Kurį laiką mokytojavęs, tę 
sė mokslus bei studijas Greifs- 
waldo, Halės, Leipzigo ir Ber
lyno universitetuose. Mokėsi 
prancūzų ir anglų kalbų. Ta
čiau daugiausia jis mėgo filoso 
fijos istoriją, tikybų, kultūros 
istorijos, meno, gamtos moks
lų ir istorijos filosofiją, litera 
tūros ir meno istoriją. Išlaikęs 
specialius egzaminus, gavo 
augštesniosios mokyklos moky 
tojo teises ir 20 metų buvo Til 
zės gimnazijos mokytoju, kur 
išsitarnavo pensiją (1912 m.). 
Dvejus metus Berlyno univer
sitete dėstė lietuvių kalbą ir 
jai parašė vadovėlį — įvadą Į 
lietuvių kalbą.

Išmoko lietuvių kalbai gimi
ningą sanskritą ir iš jo yra iš
vertęs į lietuvių kalbą veikalų.

Išaugęs ir suaugęs su Mažą
ja Lietuva, Vydūnas tiktai ret
karčiais atvykdavo į Didžiąją 
Lietuvą su prakalbomis (pra
dedant 1900 m.). . . Bet išsi
tarnavęs pensiją, jis 1920-1925 
metais buvo Telšių gimnazijos 
ir Palangos progimnazijoje mo 
kytoju.

Be šio profesijos darbo, Vy
dūnas Mažojoje Lietuvoje nu
dirbo didžiulį kultūrinį - tau
tinį darbą. Jis Tilžėje suorga
nizavo Giedotojų draugiją, ku
ri plačiai veikė visoje Mažojo
je Lietuvoje — Šilutėje, Ži
liuose, Skaisgiriuose, Gumbinė 
je, Ragainėje, Įsruty, Ramby- 
ne ir tt.

Giedotojų draugija, kurioje 
greta Vydūno, žymų vaidmenį 
vaidino dailininkas Brakas (Ru 
sijos okupantų ištremtas į Si 
birą ir ten miręs), buvo ne tik 
tai giedotojų draugija, bet ir 
vaidintojų, ir lietuviškųjų va
karų bei švenčių ruošėja, vys
čiusi patriotinį Mažosios Lie
tuvos veikimą. Ji ir dainavo ir 
vaidino. Vydūnas buvo jos ir 
dvasia ir medžiaga: jis jai ra
šė giesmes ir komponavo; ra
šė vaidinimui veikalus ir reži
savo; jis subuvimuose sakė pra 
kalbas; jis buvo ir visokerio
pas iniciatorius. Jis skambino 
fortepijonu arfa, grojo smui
ku ir dainavo.

Vydūnas buvo puikus kalbė
tojas, pažinęs oratorystę ir mo 
kėjęs ja naudotis. Jo žodis 
gaudavo keleriopą efektą gir
dimas iš jo lūpų, palydimas jo 
gesto ir jo panaudojamų mimo 
priemonių.

Tačiau didžiausį darbą Vy

dūnas yra sudėjęs į raštus. 
Apie 70 veikalų yra parašęs. 
Čia Vydūnas menininkas glau 
džiai susijęs su Vydūnu min- 
tytoju-filosofu. G šis savo šak 
nimis yra įaugęs į lietuviškąją 
dirvą, o, gal, tiksliau — iš jos 
yra išaugęs.

Pirmieji Vydūno raštai pasi
rodė „Naujoje Lietuviškoje 
Ceitungoje" apie 189G-95 me
tus, o pirmasis dramatinis vei
kalas — „Pasiilgimas Veldėto
jo“ — buvo parašytas 1898 me 
tais. Šis, kaip ir daugelis kitų 
scenos veikalų, Vydūno buvo 
parašytas dalinai dėl reikalo — 
kad būtų kas vaidinti. Scenai 
jis dar yra davęs: „Nemune“, 
„Jonuks, mergv bijąs“, „Kur 
prots“ ir kt. Bet didžiausi jo 
veikalai yra: „Prabočių šešė
liai“, „Amžinoji ugnis“, „Jū
rų varpai“, „Vergai ir dykiai“, 
„Žvaigždžių takais“ ir kt. Iš 
filosofinių jo veikalų žymėtini: 
„Visatos sąranga”, „Slėpinin
ga žmogaus didybė“, „Mirtis 
ir kas toliau“, „Žmonijos ke
lias“, „Mūsų uždavinys“, „Li 
kimo kilmė“, „Gimdymo slė
piniai“, „Tautos gyvata“, „Są
monė“, „Kalėjimas - laisvėji
mas“, „Tauresnio žmogaus už
tekėjimas“ ir tt.

Vydūnas leido ir redegavo, 
daugiausia jis ir prirašydavo 
laikraščius, „ŠaltinĮ“, „Jauni
mą“, „Naujovę“, „Darbymetį“ 
ir kt. Ligi pat mirties jis bend 
radarbiavo spaudoje ir, be kita, 
buvo nuolatinis „Nepriklauso
mos Lietuvos“ bendradarbis.

Jis yra parašęs kelis veika
lus ir vokiečių kalba: „700 Jah 
re deutsch - litauischer Bezie- 
Lungen“ ir kt.

Raštuose Vydūnas vartoja 
savo „vydūnišką“ kalbą ir raš 
menis. Tikslas to — kad lietu 
vių kalba ir rašyba būtų vieš
patinga, savaiminga, švari nuo 
svetimybių. Nors ir žinoda
mas, jog dabartinės redakcijos 
neturi jo rašymui raidžių, siųs 
damas joms raštus visada pažy 
medavo, kad jo rašyba, kiek ga 
Įima, kad būtų išlaikyta savai 
minga.

Vydūnas, kaip lietuvis, yra 
nukentėjęs nuo nacių režimo. 
Jis buvo kalinamas. O rusai jį 
prikankinę beveik iki mir
ties. Pakeliui, sėdant 
į laivą, nacių buvo įmestas į jū 
rą. Tai buvo žiemos metu. Su 
prantama, kad senam žmogui 
tai buvo didelė katastrofa. Bet 
Vydūnas išsigelbėjo, persirgo 
ir pasiekė Vokietijos vakarus, 
apsigyveno Detmolde, kame ir 
mirė, Moltke gat. 36.

Berlyne buvo likusios dvi jo 
seserys, kurių viena mirė 1948 
metais. Vydūnas buvo nuvy
kęs jos laidoti. Iš 5 brolių, esąs 
gyvas tik vienas.

Gyvendamas tremtyje, nau
dojosi dideliu populiarumu ne 
tiktai savo tautiečių tarpe, bet 
ir tarpe vokiečių, kuriems, kaip 
ir lietuviams, dažnai skaityda
vo paskaitas. Ir ligi mirties 
daug rašė, daugiausia folosofi 
nių rašinių.

Dalyvaudavo ypač mielai 

spaudos žmonių tarpe, todėl jis 
buvo garbės narys Lietuvos 
Rašytojų Draugijos ir Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos tremtyje. 
Už nuopelnus lietuvybei, spau
dai ir mokslui Vytauto Didžio
jo Universitetas jam suteikė 
garbės Daktaro titulą, kurį jis 
brangino.

Mirė 1953 metų vasario 20 
dieną 17 vai. 40 min. Detmol- 
de, Vokietijoje, tremty. Det- 
molde ir palaidotas.

Palikimo prižiūrėtoju įgalio
jo Mažosios Lietuvos Tarybos 
pirmininką Erdmoną Simonai 
tį.

BŪDINGAS VYDŪNO 
LAIŠKAS,

rašy tas N L redaktoriui.
(26) Detmold, Moltkestr. 36

28 Gegužės m. 19,1 mt. . .
Didiai Gerbiamasai, 

pagaliau užbaigiau pažadėtąjį 
rašinį ir jį siuntiu. Žinotiau, 
ar jis Jums atrodys tinkamu at 
spausdinimui. Esu jį tūlus kar 
tus parašęs, norėdamas trum
piau ir aiškiau apsireikšti. Ir 
vis buvau trukdomas, tarsi slė
piningos galios nenorėtų, kad 
tokios žinios būtų skleidiamos 
po žmones, ypatiai ne po lietu 
vius. Ir tai dabar lieka Jums 
tuo atžvilgiu apsispręsti. Nors 
labai ilgas yra rašinys, bet jis 
susideda iš tūlų dalių, kurios 
gali atskirai būt atspausdina
mos. Kalbos ar rašybos klai
dų, jeigu jų būtų, prašau pa
taisyti, nors norėtiau, kad ypa 
tingi mano savumai būtų palie 
kami. Kad rašau Aigypta, o 
ne Egiptą, tai darau, nenorė
damas nusilenkti prieš kitų nu 
sistatymą, bet nukilt iki pag
rindo to vardo, į Graikų skelb 
tąjį. Taigi ir kituose dalykuo
se noriu išlaikyt lietuvišką vieš 
patavimą apsireiškimuose. Lau 
kiu kartą atsakymą.

Sveikina su širdingais linkė 
jimais Vydūnas

DR. VYDŪNĄ 
PRISIMENANT.

Kai 1922-5 metais mokiausi 
Palangos vidurinėje mokyklo
je, Dr. Vydūnas čia kurį laiką 
dėstė vokiečių kalbą ir daina
vimą. Nepaprastai vaizdžiai 
jis sugebėjo mokyti. Prie jo iš 
moktieji vokiečių kalbos eilė
raščiai, dar ir šiandien tebėra 
mano galvoje.

Jis gyveno pas pasišventusį 
lietuvybės laikytoją Dr. Liudą 
Vaineikį. Jis visiems krisdavo 
į akis savo nepaprastos dietos 
išlaikymu ir pamėgimu spor
tuoti. Visuomenei jis laikyda 
vo paskaitas, daugiausiai hi
gienos klausimais.

Kai suaugau į vyrus, kartą 
norėjau Dr. Vydūną sukirsti 
ant ledo su pačiūžomis, bet 
turėjau jam pasiduoti, nors 
man tada buvo tik 24, o jam 
jau 66 metai! . ..

Tremtyje netekome dr. Jo
no Šliūpo, dr. Kazio Griniaus, 
dabar dr. Vydūno. Kas mums 
jaunatvės energijos beįkvėps?

Stepas Paulauskas.

KULTURWWKMW ik a
NEGALUOJA DAILININKAI TAMOŠAIČIAI

Gauta žinių, kad abu daili
ninkai Antanas ir Anastazija 
Tamošaičiai negaluoja. P. A. 
Tamošaitienė pervargusi inten 
šyviai dirbdama parodoje pra 
ėjusią vasarą Amerikoje. Gy
dytojai patarę jai ilgiau pail
sėti. P. A. Tamošaitis taip gi 
nesijaučiąs gerai. Todėl abu 
nutarę kurį laiką pailsėti ir net 
susilaikyti nuo naujų užsaky
mų vykdymo1. Tikimasi, kad 
ateinantis pavasaris, saulutė ir 
gamtos sąlygos, kurias jie savo 
farmoje turi labai geras, grą
žins sveikatą ir naujas gyveni
mo ir kūrybines jėgas, ko jiems 
tenka linkėti nuoširdžiausiai.

PIANISTAS 
A. KUPREVIČIUS 

dideliu pasisekimu koncerta
vęs Čikagoje, išvyko naujo kon 
certo į New Yorką. Kol kas vis 
dar nesiseka nustatyti jo kon
certo Montrealyje data.
DR. P. JONIKO „LIETUVIŲ 

KALBOS ISTORIJA“
jau išėjo iš spaudos. Knygą iš 
leido čikagiškė knygų leidyk
la Terra, ji didesnio formato, 
255 psl., kietais viršeliais, kai 
na 3,— dol.

Šiuo veikalu Prof. Dr. J. Jo 
nikas užpildo didelę spragą mū 
sų lituanistinėje literatūroje. 
Visi mes didžiuojamės ir do
mimės savo kalbos senumu ir 
jos vaidmeniu lyginamajame 
kalbų moksle, tačiau iki šiol 
neturėjome nė vieno veikalo, 
iš kurio galėtume patirti apie 
savo gimtosios kalbos kilmę,

ANTANO ŠKĖMOS 
„ŠVENTOJI INGA“ 

jau pasirodė knygų rinkoje. Iš 
leido Terra. Knyga standarti 
nio Terros formato, 226 psl., 
kaina 2,50 dol., gaunama „Ne 
priklausomos Lietuvos“ redak
cijoje ir pas visus knygų pla
tintojus.

Knygoje yra trys kūriniai, 
skirtingi ir savo forma, ir savo 
tematika: „Saulėtos dienos“, 
„Apokaliptinės variacijos“ ir 
„Trys apie traukinį“. Kny
gos pavadinimu pasirinktas 
paskutinės apysakos, „Švento
sios Ingos“, pavadinimas,

KNYGOS BARE
„Patrija“ leidžia J. Savickio 

apysakas „Sapnas“. „Vagos“ 
leidykla, išleido ats. pulk. J. 
Petruičio atsiminimus iš nepri
klausomybės laikų, pavadintus 
„Laisvę ginant“. Dr. F. Bart 
kus parašė atsiminimus apie 
poetą M. Gustaitį. „Gabija“lei 
džia J. Jankaus apysaką jauni
mui „Po raganos kirviu“, V. 
Mykolaičio išverstą A. Micke
vičiaus „Konradą Valenrodą“, 
J. Griškos išverstą Mauriaco 
„Gyvačių lizdą“. Melburne 
prof. V. Raulinaitis baigė stam 
bų veikalą „Lietuvos suvere
numo raida“. Australijoj iš

leista Br. Zumerio istorinė stu
dija „Tylinti tauta“ (Lietu
vos didybės ir tragikos keliu). 
Studija pritaikyta Vasario 16 
progai.
PASIŪLOMA PREMIJA UŽ 
GERIAUSI MUZIKOS FES

TIVALIO ŽENKLĄ
Kanados Muzikos Festiva

lio Federacija paskelbė ženklo 
ir motto konkursą. Premija 
yra 100 dol., jei vienas asmuo 
laimi abu, šiaip ženklo projek
tuotojas jaus 90 ir 10 dol. bus 
duota tam, kuris sugalvoja ge- 
riausį motto.

Ženklas turi būti juodas ant 
balto fono ir jame turi būti se
kantieji žodžiai, „Federation 
of Canadian Music Festivals“. 
Projektas turi būti „Canada- 
-wide in concept“.

Motto neturi turėti daugiau 
kaip keturis žodžius anglų, 
prancūzų arba lotynų kalboje.

Konkurse gali dalyvauti vi
si kanadiečiai, neatsižvelgiant 
į amžių arba kilmės kraštą, ai
tai būtų mėgėjas arba profesio 
nalas.

Konkurso baigimo data yra 
1953 m. balandžio mėn. 15 d. 
Dalyvavimas turėtų būti pra
neštas: Federation of Cana
dian Music Festivals, Room 8, 
Heintzman Building, 195 Yon 
ge St., Toronto, Ont. (CS)

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Adomas Mickevičius: KON 

RADAS VALENRODAS. 
Lietuvių ir prūsų žygių istori 
nė apysaka. Vertė V. Mykolai 
tis - Putinas. Iliustracijos iš 
originalo, 1851 m. Paryžiaus 
leidinio — dail. J. Tysiewicz. 
Išleido „Gabija“, 335 Union 
Ave., Brooklyn 11, N, Y, 108 
psl., kaina 1,50 dol.

Šis Ad. Mickevičiaus kūri
nys įdomus ne tik kaip epochi
nis dokupentas, bet jis žavi 
skaitytoją kaip kūrybine ug
nim plazdantis augštos vertės 
meno veikalas. Lietuviams jis 
brangus, tuo, kad jo poetiškoj 
šviesoj pamatome šlovingą mū 
sų istorijos vaizdą. Ad. Micke 
vičius laikė save Lietuvos sū
num, mylėjo Lietuvą ir žavėjo 
si jos praeitim. Šiuos jausmus 
jis įkvėpė ir savo kūriniui. Kon 
radą Valenrodą galima gauti 
„Nepr. Liet.“ redakcijoj,

„Skunke“ 3 nr. — jumoro 
laikraštis Kanados lietuviams. 
Kaina 25 et. gaunama „Nepr. 
Lietuvos redakcijoje; 7722 Ge 
orge St., Ville Lasalle, Mont
real, P. Q.

August Gailit. TOMAS NI- 
PERNADIS. Romanas. Kaina 
2,50 dol. Gaunama „Nepriklau 
somos Lietuvos” redakcijoje,

Mykolas Biržiška. LIETU
VIŲ TAUTOS KELIAS į nau 
jąjį gyvenimą. II dalis. Kaina 
3 dol. Knyga gaunama „Nepr. 
Lietuvos“ redakcijoje.

MARIUS KATILIŠKIS

Apyaušri
v.

— Tau jau ir laukti atsibodo. Tiek visokių reikalų, 
nors persiplėšk. O senė kap? Nieko?

— Nieko. . . — ji nepajėgė išvaduoti rankų iš kalvio 
replių, ir tartum išrišimo laukdama, žiūrėjo kaltai augštyn, 
į tamsų, kaip plytą, veidą.

— Tai gerai. Tu jau pasiruošus? — prisitraukė arčiau 
ir suspaudė. — Galėsim judėti?

Ji pasiliko kaip stovin.ti. Maža prieš jį ir plona — din
go tvirtose rankose. Jis mostelėjo galvą, atmesdamas plau
kus.

— Nu, kasgi tau? Ar mes į Ameriką? Liaukis, Kris
tina.

— Kad nebegaliu kitaip. . . Ką aš darau. . . ką aš da
rau. . .

Merginos pečiai trūkčiojo. Ji visa kilojosi prasiveržu- 
sio kūkčiojimo mėtoma.

— Juk sakau, ne už jūrių - marių. Tai mat, ir bėda. 
Ech.. . Nu, užteks. Nebėra kada gaišti.

Kalvis nemokėjo jos kitaip nuraminti. Glostė plaukus 
kieta ir juoda, kaip žagrė ranka.

Tada ji pasistiebė ir užnėrė rankas ant jo kaklo. Ji 
siekėsi palenkti rambų sprandą, lyg vis būtų taip augštai, 
kad negalima įžvelgti nė akių nė minties. Ir palenkusi, glau 
dė savo drėgną skruostą ir vėl žiūrėjo atsitraukusi, smeigte 
smeigdamosi Ji springo nuo ašarų ir jos žodžiuose buvo tai, 
kas gąsdino vyrą:

— Ar tu tikrai mane myli? Juk tu neapleisi manęs var 
ge, nešlaitės? Vienintelis mano. . . Sakyk,! Ko tyli? Ko tu 
bijai?. . . O, taip man širdį gelia, kad nebežinau. . .

— Kaip nemylėsi? Rado apie ką šnekėti? Juk seniai 
esu sakęs. Nu, tik jau nebepaleisk dūdų. Turim paskubėti. 
Kur tavo manta? Arklys laukia ant vieškelio, ties Petrylos 
krūmais. Pavėžys ir grįš. O mėšlą pabaigė?

— Pa. . .
— Kur? Tie daiktai?
Ji mostelėjo ranka ir pati ėjo daržo vagomis. Jis žergė 

iš karto per dvi, per tris. Ir čiupo ryšulius.
— Palauk. Aš bėgu tik apsivilkti. O čia, viskas ma

no.
— Viskas? — ūmai pagyvėjo kalvis, —■ Tai skrynios 

raktą dėlto prisitaikei nukniaukti?
— Ne. . . — šnabštelėjo ir pasilenkusi pešiojo mazgo 

kambutį. — Aš neradau rakto.
— Kaip tai?
— Sakau.
— Kad neradai rakto?
Kristina linktelėjo.
— Tai ką tu sau mislini? Kad taip pliki ir eisim? Ne- 

suparntu kas do razumas. . .
— Kodėl?. . . Juk viską pasiėmiau. Laikrodėlį, žie

dus. . . Ir grandinėlius, kur andai iš Amerikos dėdienė at
siuntė. Turiu, štai. . . Du šimtu pinigais. Nuo seno spau
džiau. . .

Nutraukė ją nekantriai:
— Su dviem šimtais — tik nusišvilpti. Tu nežinai 

miesto,
—■ Bent pradžiai. Juk dirbsim. . .
— Ką ten dirbsim? Tokia tų darbininkė. Mieste.
Ji puolė nusiminiman:
— Viešpatie!.., Ką aš padarysiu?
— Ką tu padarysi? Šneki, būk nesuprantanti. Žūtbūt 

turi prieiti prie skrynios. Kalte kaliau Į galvą. Kad nežino 
turn kur senė laiko •— tai. . .

— Žinoti tai žinau. Jieškojau gijų anądien. . ,
— Nu matai. O kiek ten galėjo būti?
— Neskaičiau.
— Gerai. Nesvarbu. Bet būtinai juos turim gauti. 

Būtinai. . . — košė pro dantis kiekvieną žodį. Ta gaišatis jį 
vertė iš kojų.

Kristina, priešingai jo judrumui, lėtai purtė galvą:
— Neišdrįsiu jų pavogti. . . Elyzai, ką tu sau galvoji?...
— O tu višta nesusitupėjusi! Pavogti! Kas sako, kad 

pavogti? Pasiimsi kas tau priklauso. Aišku ar ne? Kas juos 
uždirbo? Motina, sakysi? Kvailumėlis gi tavo! O kur tavo 
dalis? Iš ūkės? A?, , , Atsimink gerai, kad uždūkusi tau 
nė skatiko paskui nepakis. Tų pasiimsi savo, ir kvit. O mes 
jau turime gyvenimui. Iškeliam vestuves, kaip prigulint, nu- 
šokam. . . Ir nė dėkui — nė išgrauš.

Ne, po velnių! Ką ta mergyščia sau mano geresnio? Jis 
šokinėjo lyg ant dagilių. Ylomis badė jį visą. Greičiau, grei 
čiau, po šimts velnių ir po perkūnų — rėkte rėkė jo švokš
čianti, kaip tiltas plati, krūtinė.

■— Negaliu. . . ne. . . — atsiduso. Ir tai buvo dalis va
saros nakties alsavimo. Jos ašaros — rasa, o rūpestis — 
rūkas,

Kalvis nusispjėvė, kpja paspyrė grumstą, kuris pakilęs, 
šlamėdamas nukrito į javus,

— Nežinojau, kad tu manęs nemyli. Taigi. . . Patikėk 
bobom lengvai. Aha-.— pinigų gaila. O kai išleis už Stoč- 
kaus, tai jų nepaliksi. Ir gyvulių bandą nusivarys ir krai
čių skrynias nusiveši. Eee — visos jūs tokios.

Ji žvelgė su šiurpu ir skausmu akyse. Jos net nutvilko, 
stengiantis praplėšti naktį ir apčiuopti širdį. Ji klausė sve
timo balso, šiurkštaus ir geliančio, taip tolimo tam, kurį vie 
numoję girdėdavo.

— Netiesa. Aš tave myliu. Kam tu taip baisiai kalbi? 
Aš nekenčiu ano. . . Blogai man. O motina prakeiks. . .

— Kaip apsisveri. Didelis daiktas ta tavo motina? 
Kaip kitos — tik džiaugtųsi, kad duktė gauna tokį vyrą.

— Palik ją. . . Ji man vistiek motina. ..
— Nu jau, nu jau. Aš galvoju ir apie ateitį. Mūsų. 

Bet, kat taipm es neprasikursime, tai ne aš būsiu kaltas. Ne- 
rūgok ant manęs. . . Galėsi žydams vandenį vilkti su naščiais.

Jis subarškino tabokinę, šiurkštumą parėmė abejingu
mu, sukdamas cigaretę. Dūmai draikėsi apie jo galvą. Jie 
tylėjo, kąip ir visą aplink. Ir sunkiai atsikvėpė kiekvienas 
atskirai,

.— Kad tik neveikčiau. Lauk. . ,
— Ką?
— Vandenį... žydams...
— Ei tu, durniuke. Aš tik pajuokavau.
— Geri juokai.
Ji šyptelėjo kažkaip lūpų kampučiu. Dar viena akimir

ka — ir apsisuko.
— Mėginsiu. Jei nepavyks — tai amen. . .
— Tik visus! Nepalik. . .
Jis sekė įkandin, atsilikdamas. Nusilaužęs šakelę dras

kė dantimis. Durys tyliai brakštelėjo.
Dabar tai bus gerai.
Ji turi vikriai apisukti. Pamažu brėško.

Daugiau bus.
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| Parduodu TABAKO UKIUS|$
| ATEINANT PAVASARIUI, PRIEŠ PRADEDANT 
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Tillsonburg, Ont. Tel. 829 J

Duodame ir kreditan

FMOhiOuNi JEWllLERS!

M C..-V './. -J ,į
PIRMAS ATOMINIS 
VANDENINIS LAIVAS

Croton, Conn., statomas pir
mas atomine energija varomas 
povandeninis laivas, kurį nu
matoma nuleisti į vandenį šiais 
metais. Atomine energija va 
romame laive jėgainė buvo pro
jektuojama Argonne va’.-... -je 
laboratorijoje, 25 mylios į pie
tus nuo Chicagos. 300 moks
lininkų trejus metus dirbo šį 
projektą.

Vien laivo korpusas kainuos 
apie 40 milionų dol. Šis buka- 
nosės formos laivas liūs 2500 
tonų talpos, t. y., truputį di
desnis už paprastą povandeni 
nį laivą. Jo įgulą sudarys 150 
vyrų. Laivo greitis po vande 
niu prašoks 20 mylių per vai., 
o ant vandens paviršiaus bus 
apie 50 — 60 m vai. (apię 100 
km per vai.). Greičiausias pa 
šauly keleivinis laivas „United 
States“ pasiekė 35 mylių per 
vai. greitį.

Atominis povandeninis lai
vas, turėdamas kelis svarus ura 
no, galės plaukti be kuro papil 
dymo tūkstančius mylių. Te
oretiškai imant, jis galės išbū
ti pasinėręs po vandeniu eilę 
metų. Jis neturės alsavimo 
vamzdžių, išlindusių iš van
dens paviršiaus, kaip kad turi 
snorkelio tipo laivai. Visas 
oras bus gaunamas iš specia
laus įrengimo. Laivas turės 
oro temperatūros reguliavimą. 
Atomine energija varom ose 
šaldytuvuose bus konservuoja 
mas maistas. Laive bus įreng
ta televizija.

Laivas turės įrengimą atomi 
nės povandeninė; bombos 
sprogdinimui. Jis vežiosis taip 
nat torpedas su atominių bom 
bu galvutėm ir turės denio ka 
nuoles, kurios galės būti iš
šautos laivui esant po vande
niu.

Laivo jėgainė sudaryta iš ato 
rainio reaktoriaus, kuriame ura 
no atominė reakcija paliuosuo 
ja milžinišką kiekį šilimos (vie 
nas svaras urano 235 atitinka 
1800 tonų anglies). Ta šilima 
perduodama garo katilui. Ga
ro turbina yra 
vo variklis. (TŽ).

IŠRASTI SKIEPAI NUO -į
VAIKŲ PARALYŽIAUS. JĮ
Dr. H. Rea Cox išrado skie || 

pus nuo vaikų paralyžiaus (po 
lio) ligos. Jais buvo įskiepyti 
20 asmenų. Nė vienam nesusi " 
darė jokių komplikacijų, bet 
visų organizmai išugdė savyje a 
medžiagas, kurios nugali ligą. ■

Ladarle laboratorijose nese- 
niai pastatyti specialūs rūmai j 
virusų studijoms. Jie kaina
vo arti 3 mil, dol.

Skiepai nuo vaikei paraly
žiaus gaminami kiaušinių me
džiagoje. Vaikų paralyžių iš
šaukia gyvūnėliai, vadinami vi
rusai, kurie už bakterijas yra 
žymiai mažesni, palyginimui 
kaip arklys ir viščiukas.

Virusai neseniai atrasti, to
dėl dar nelabai ištirti. Bet da
bar yra žinoma, kad daugelis 
ligų yra iššaukiama virusų ; tos 
ligos todėl ir vadinamos viru
sinėmis.
ANT BĖGIŲ 1000 MYLIŲ 

PER VALANDĄ
Orą laivyno bazės Tyrimų 

Centras Californijoje yra įren
gęs specialę 10.000 pėdų ilgio 
geležinkelio šaką, skirtą dide
lio greičio tyrimams. Geležni- 
kelio bėgiai padėti ant betoni
nio pamato. Ant tų bėgių už
dedamas nedidelis vagonėlis, 
varomas raketomis, jis neturi 
ratų ir slysta ant begiu kaip 
rogės. Tame vagone nėra jo
kio žmogaus, bet tik įvairūs 
aparatai. Jis stabdomas auto
matiškai vandeniu, kuris yra 
griovelyje tarp bėgių. Palei
dus motorą, vagonas pasiekia 
1000 mylių per vai. greitį per 
dvi sekundes.

Dideliems greičiams atsiekti 
vartojami du vagonėliai, Užpa 
kalinis stumia pirmutinį, kuris 
pradžioje neveikia. Pasiekus 
abiem didelį greitį, užpakalinis 
atsipalaiduoja ir uždega pirmo 
jo variklį, kuris padidina savo 
pirmykštį greitį, atsiektą už
pakalinio variklio pagalba. 
Įrengimas skirtas bandymams 
įvairių sparnų formų ir kitų ae 
rodinaminių lėktuvų dalių, prie 
didelių greičių.

9 363 ST. CATHERINE St. W. netoli Bleury HA 0888 
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be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai
SCYMA BLONGINES 
B BULOVĄ a OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai 

į/ Mokame augščiausias kainai 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

St. Cnt
16 VASARIO ST. CAHERINĖJE

Praėjo gražiai ir iškilmingai.
Centrą sudarė svečiai iš Ha

miltono, Toronto ir kitur. Iš 
Hamiltono atvyko teatras „Au 
kuras“. Iš Toronto paskaiti
ninkas A. Rinkimas, pp. Simo 
navičiai, L Matusevičiūtė ir 
dar keli. Iš kitų vietovių uilp 
gi atvyko keliolika žmonių.

Minėjimą atidarė pirm. p. 
Juozapavičius. Po to sekė pas 
kaita. P. A. Rinkimas yra ge 
ras kalbėtojas ta prasme, kad 
kalba ramiai, aiškiai, be spar
nuotų ir komplikuotų žodžių. 
Todėl ir šiuo kartu pasirinkta 
nelengva kalbėti tema — Lie
tuvos konstitucija — davėsi 
tiek p. Rinkimui, tiek k1ausy- 
tojams lengvai, o gale ..ar pa
sirodė esanti turininga ir Įdo
mi tema.

Po paskaitos ėjo vaidinimas, 
„Kudirka“ nėra lengvas veika

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Yarrney Clinic 314 Bathurst St., Toronto 

kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. « 
t rūmą ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. 0 

ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. $

g
■į Telef.

5

S

391 ST. CATHARINE Si W. MONTREAL

CUMOL FURN/TURC 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.

DANUTĖ STRAZDAJTt

321 Oakwood Ave., Toronto, 10.’S BEAUTY SALONCORD
Daro pusmetines ir įvairias ierkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madi nius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

DĖMESIO! Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas. Pravedu gazo linijas, pri
jungiu plytas, statau radiatorius, vanldens apšildymo kros

neles ir atlieku kitokius panašius darbus.
Pranešu klientams savo naują adresą:

7 HAVELOCK, Toronto, telef. LL 457G 
ANT. J U O Z A P A 1 T 1 S

į Maloniai pranešame!
NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ ir SUNKVEŽI- 

PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS
Į MŪSŲ ATSTOVĄ

1 IJh'CVriZ A

MIŲ

INFORMACIJA:
18 — 21 vai. šeštadieniais 10—13 vai. 
PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOM O- 

BE TO GREITAI IR

8

vakarais
DIDELIS
EILIŲ IR SUNKVEŽIMIŲ,
SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FOR ' 1 ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD 

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

BELLAZZI - LAMY, INC
7679 George St.,

V i KIŠKŲ IK MOTERIŠKŲ 
RŪBŲ SIUVĖJAS

Kostiumus ir paltus siuvu pigai naujausias madas, tu
riu uigcIį pasmnkimą jvaiiių angliškų u vietinių medžia
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai.

E D. KONDKA1A3.
1113 A Dundas Si. W. (netoli Ossington). Toronto.

Tel. LL 9626.

Šaulį S te Mane, Out
MŪSŲ GYVENIMO 

Auga miestas.
Vietiniame dienraštyje „The

Sault Daily Star“, kurį kai ku
rie kanadiečiai juokaudami va 
dina „kasdieniniu melagiu“, bu 
vo paskelbti duomenys, rodan
tieji, kad š. m. pradžioje mū
sų mieste gyveno 34.086 gy
ventojai. Tik per praėjusius 
1952 mt. mūsų miestas padidė 
jo 1.762 gyventojais.

Tame pat laikraštyje paduo 
tieji statistiniai duomenys ro
do, kad mieste šiuo metu yra 
15 pramonės įmonių, 15 vieš
bučių, 26 kirpyklos, 11 grožio 
salionų, 14 kepyklų, 10 bankų, 
4 pieninės, 15 dantų gydytojų, 
26 med. gydytojai, 42 maisto 
krautuvės, 16 kuro prekiauto
jų, 21 apdraudimo agentū
ros, 20 skalbyklų ir valyklų, 
29 restoranai, 194 įvairių rūšių 
parduotuvės (krautuvės), 4 
kino teatrai ir 
gistruota 585

Darbo
Nors reikia 

šiąis metais

tt. Viso užre- 
bizniai mieste.
reikalai.
tikėtis, kad dar 
mūsų tautiečių 

skaičius mieste pasieks 200 
skaitlinę, tačiau bent šiuo tar
pu darbo gavimo galimybės 
mieste yra neperpuikiausios. 
Turime net keletą tautiečių be 
darbių. Didžiausioji miesto dar 
bovietė ■— plieno fabrikas „Ai 
gema Steel“ pašaukė beveik 
visus gruodžio ir sausio mėn. 
atleistuosius. Pašaukę vėl kaip 
priimant, iš naujo tikrino svei
katą ir dar anglų kalbos mokė
jimą. Pasitaikė net atmestų iš 
tų, kurie visai nemokėjo ang
liškai, tačiau tai buvo ne iš mū 
sų tautybės.. Šis plieno fabri
kas jau nuo pernai metų turi 
užregistravęs daugybę norin
čių dirbti, net kai kuriomis 
dienomis dar ir dabar regist
ruoja naujai. Aišku, kaip ir vi 
sur ir visuomet, pasitaiko ir iš 
imčių. Šias eilutes rašančiam 
pasitaikė susitikti naujai pri
imtų kanadiečių, kurie atvykę 
iš kažkur iš šiaurės buvo pri 
imti be jokių prieš tai užsire
gistravimų ir tai nebuvo kokie 
nors specialistai. Reikia tikė
tis, kad laike poros mėnesių

FRAGMENTAI 
šion didžiausion mūsų miesto 
darbovietėn bus priimtas dar 
nemažas darbininkų skaičius.

Chromo fabrikas „Krump- 
lent‘as“ vasario mėn. pašaukė 
atgal daugumą anksčiau atleis
tų darbininkų.

Didžiulė statybos bendrovė 
„Faundation Co. of Canada“, 
kurioje lengviausiai darbą gau 
davo pernai į mūsų koloniją at 
vykę tautiečiai, prieš kelias sa
vaites priėmė šiek tiek naujų 
darbininkų, tačiau kelioms die
noms praslinkus, atleido dar di 
dėsnį skaičių, negu kad pri
ėmė. Atrodo, kad ir ši darbo
vietė atšilus orui, priims nema
žą darbininkų skaičių.

Buvęs plieno fabriko kaimy
nystėje statybinio plieno fabri 
kelis „Sault Structual Steel“ 
persikėlė į naujas ir didesnes 
patalpas Conmee Avė. Šias ei 
lutes rašančiam teko pačiam 
kalbėtis apie darbo reikalus 
šioje darbovietėje su ten savo 
specialybėje dirbančiu dipl. 
inž. J. Daugirdu, kuris patvir
tino, kas ir vietiniam laikrašty 
je buvo rašyta, kad ši darbovie 
tė padvigubins esamą darbiniu 
kų skaičių, tačiau tai bus tik 
vėliau ir būsią reikalnigi tik 
specialistai („skilled“) darbi
ninkai, kurių mūsiškių trape 
nedaug atsiranda.

Kitos naujienos.
Sirgo ir buvo padaryta ton- 

silų operacija „N. Liet.“ skai
tytojui, tautiečiui Valiui Ka
ziui. Šiuo metu K. Valius jau 
vėl darbuojasi plieno fabrike, 
kur turi „šiltoką“, bet labai ge
rai apmokamą darbą, ką pa
tvirtina jo naujas moderniškai 
įrengtas prieš porą metų pa
statytas namas ir naujausio mo 
delio „Pontiac“ automobilis.

Susižeidė — sulaužytas ke
liose vietose pėdos kaulas dir
bančiam „Faundation Co.“ tau 
tiečiui Pranskui Broniui, per
nai atvykusiam iš Montrcalio. 
Ligonis po kelių dienų sugip
suota koja apleido ligoninę ir 
gydosi namie. Palinkėsime 
jam kuo greičiau pasveikti.

J. Sk.

las mėgėjams, o vistiktai visi 
aktoriai imant juos taip, kaip 
jie save kad vadina — mėgė
jais, atliko savo roles taip, kaip 
geriau mėgėjai sunkiai galėtų 
atlikti.

St. Cathariniečiai „Aukurą“ 
priėmė širdingai, pavaišino ir 
išlydėjo palinkėdami geros klo
tės iki kito pasimatymo.

Motiejus.
Prelegentas Vasario 16-tai 

pasirinko nelabai vykusią te
mą, ypač kad jos nesųsiejo su 
šia valstybine mūsų švente. Ži 
noma, konstituciją, minint Va 
sario 16, galima buvo aptarti, 
bet reikėjo turėti tą intenciją. 
Mes susidarėme įspūdi, kad pre 
legentas, tur būt, prisiskaitęs 
spaudoje „šiuo opiu klausi
mu“, pabijojo, kad kas nors 
jam už tai „nesuskaitytų šon
kaulių“. . . Bet galimas daly-

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTOR1US

SKELBIAMA RŪBŲ RINKLIAVA.
Kovo mėn. 15 d., sekmadie 

nį, Welland, Port Colborne ir 
Niagara Falls lietuvių koloni
jose bus pravesta rūbų ir pini
gų rinkliava likusiems lietu-

D. E. BELANGER & SONS| tSWX* 
būti duosniais tam kilniam, pa 
triotiniam darbui. Dar tūkstan 
čiai mūsų sesių ir brolių lietu 
vių skursta vakarų Europoje, 
laukdami iš čia atvykusių pa- 
gelbos. Daugelis jų yra ligo
niai, seneliai, vaikučiai ir stu
dentai, kurie yra reikalingi 
ypatingo sušelpimo, kaip mais
tu, rūbais, vaistais, knygomis. 

Šiandien kiekvieno lietuvio

REFRIGERATION SERVICE H
Lasalle. m

Tel. TR 8351. §

elektrinių motoro taisymas.H

15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

kas, kad jis, kaip buvęs tūlose 
pareigose, pats turi prisimini
mų, kurių nenori paliesti.

Be to, jis suminėjo, kad Lie
tuva turėjusi tris konstituci
jas: šeiminę, voldemarinę ir 
smetoninę. Iš tikrųjų gi kpns

i
MAMERTAS MACIUKAS
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS.

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS.

SKUBUS PATARNAVIMAS.

SPECIALIZUOJUOS UŽSAKYMAIS PAŠTU 
(mail orders) iš visų Kanados ir JAV vietovių.

L Adresas: kampas Mount Ro, a! ir Brebeuf, Montreal.

sĄg Įėjimas: 4504 Brebeuf St. Tel. FR 9141; Res. tel. TU 6931.

i

titucijų buvo daugiau. Kal- 
bent apie konstitucijas, o ne 
apie kurią vieną, reikėjo prisi
minti ir laikines konstitucijas, 
kurios buvo ligi Setigiamojo 
Seimo išleistos, — jų pagrindu 
Lietuva tvarkėsi bent penketą 
metų.

Manyčiau, kad naudinga bu 
tų šį priedą prikergti prie ko
respondencijų, kurias, kaip gir 
dėjau, yra pasiuntę kiti as
mens. Juk truputį keista, kad 
kalbama apie konstitucijas, bet 
ne apie visas. Dalyvavęs.
w---------W VU---------- sre -----

išgelbėjimas yra begaliniai 
reikšmingas ir brangus įna
šas mūsų naikinamoje tautoje. 
Negalėdami gelbėti anų, už ge 
ležinės uždangos, gelbėkime 
Įient šiuos laisvąjame pasauly 
esančius. Jie yra sudėję visas 
viltis čia gyvenančiuose lietu
viuose.

Kiekvieno lietuvio yra šven 
ta pareiga ateiti į pagalbą sa
vo tautiečiui, juk svetimieji jų 
neatjaus. Nėra gražesnės mei 
lės pasaulyje, kaip ištiesti gai 
lestingą ranką nelaimėje esan 
čiam broliui ar sesei.

Wellan’do L.B-nės Valdyba.

H BOURBONNAIS
t: 273 — 1 Ave., Ville

NORI ATVYKTI 
KANADON

32-jų metų vyras, mokąs 6 kal
bas ir mechanikos darbų, paty 
ręs vyno ir likerių gamyboje, 
bet galįs dirbti ir bet kokį ki 
tą darbą, prašo atsiliepti tau- 

£ tiečius, kurie galėtų padėti at- 
*£ sikelti Kanadon. Adresas: V. 
0 Bielskis, 56 Chemin du Tastn, 
$ Bruges — Bordeaux, Girondel, 

France.

d

£

H Šaldytuvų ir Įvairių

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS į
F LAIDOTUVIŲ j

■

FUNERA! DIRECTOR

NELAIMIŲ AVĖJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI J

AMherst 0694 2102 FULLUM ST. §
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CALGAR Y, Alta
PUIKUS VAKARAS PAMINĖTI VASARIO 16-TAI
Calgaryje vasario 21 d. bu

vo suruoštas puikus vakaras 
paminėti Vasario 16 d. Vaka
ras buvo su prakalbom, damo
mis, deklamacijomis ir tauti
niais šokiais. Pabaigus meni
nę dalį sekė veisės. Meninė da 
lis vakaro pavyko puikiausiai. 
Artistai bei daininkai, matyti, 
buvo gerai išsilavinę. Vaka
ras, bendrai, padarė gerą įspū 
di. Tokio pobūdžio Vasario 
16 minėjimas Calgaryje buvo 
bandomas dar pirmą kartą ir 
calgariečiams, ypač seniesiems, 
buvo naujiena. Calgariečiai 
šiuo pasirodymu pralenkė ir di 
desnes apylinkėje lietuvių ko
lonijas, kaip Lethbridge ar 
Edmontono, kurių parengimuo 
se man teko dalyvauti.

Svetainėje buvo per 200 žmo 
nių. Įžangos buvo imama po 
1,25 dol. nuo suaugusio as
mens. Stipri kava, sandwichiai 
ir silkės, kurias reikėjo imti 
pirštais nuo lėkštės, buvo da
linamas priedu prie alaus, ku
ris buvo parduodamas po 30 
centų už bonkelę.

Calgariečiai, reikia pripažin
ti, yra geri biznieriai ir sunau
doja visas progas ko daugiau
sia padaryti biznio ir suimti pi 
nigo iš rengiamų vakarėlių.

Kiek teko girdėti, žmonės 
seniai tokio vakaro pageidavo, 
t. y. — vakaro su menine da
lim, o ne tik alutį šinkuoti.

Bet gaila, kad, tie savano
riai — artistai už savo darbą 
negavo ir neturi teisių i pa
skirstymą pelno, gauto iš šio 
vakarėlio, nes viską paėmusi 
Cąlgario Lietuvių valdyba sau.

Kas yra ta Calgario Lietuvių 
Valdyba? Ji susidarė prieš ke 
tūrius metus. Štai kaip viskas 
įvyko.

Prieš keturius metus čia bu
vo privažiavę gana daug išvie- 
tintų lietuvių, kurie pasigedo 
draugijos, kuri rištų visus lie
tuvius į bendrą kūną. Jų inicia 
tyva buvo sušauktas susirinki 
mas apkalbėti draugijos steigi 
mo reikalą. Susirinkusieji bu
vo skirtingų nuomonių ir pri
ėjo prie karštų ginčų. Daug bu 
vo tokių tame susirinkime, ku 
rie pirmą kartą savo gyvenime 
turėjo tokį patyrimą. Susida
rius tokiom sąlygom, senesnieji 
paėmė viršų ir vadovavimą. Su

sirinkusieji jau nė nekalbėjo, 
kaip ir kokią draugiją steigti. 
Jų supratimu, tas jau buvo 
įvykdyta. Pirmas nutarimas 
buvo, kad kaip susidarys pini 
gų, tai nesiųsti į rytus, ale pa
silikti sau .Antra, išrinko gan 
skaitlingą valdybą, regis iš 10 
asmenų. Išsiskirstė ir jokių su 
sirinkimų ik šiol Calgaryje nė
ra buvę.

Išrinkta dar negimusios iki 
šiai draugjios valdyba pradėjo 
tarp savęs nesutrimus, bet ap 
svialė nuo sau nepgeidaujamų 
ir nepatnkamų valdybos narių 
ir pasiliko tik iš 4 asmenų.Ruoš 
dama šokius, kuriuose pardavi
nėjo alų, loterijos biletus, tuo 
sutraukdavo Calgario ir apy
linkės lietuvius. Be šokių esan 
ti suruošus ir pelningų pikni
kų. Imant dėmesin suruoštų 
pramogų skaičių ir žinant, kad 
visuomet buvo geroki skaičiai 
žmonių tuos paruošimus lankiu 
siu, apskaičiuojama, valdyba 
padarė gražaus pelno.

Minima valdyba nuo savo 
gimimo dienos iki šiai dienai 
dar nėra paskelbus, kiek ir kur 
pelno sunaudota.

Kaip minėjau, šią valdybą 
sudaro keturi vyrai, su vyru 
rūkančiu stiprius cigarus ir daž 
nai per vakarėlius pasakančiu 
karingus patriotinius „spy- 
čius“.

Per paskutinį vakarėlį po 11 
vai. vakaro akyvaizdoje visos 
publikos, kasininkas pradėjo 
sauja imti įžangos pingius iš 
dėžės ir kimšti sau į kišenius 
(kelnių), iškraustęs dėžę, sta 
liuką pastūmė prie sienos ir nu 
ėjo sau.

Gal čia ir nėra nieko blogo. 
Pagaliau, gal Calgaryje tokia 
mada, ale man ir mano draugui 
išrodė keista. Aš pamsilijau ir 
tariau savo draugui: ,,Na, ale 
jei jisai kelnių kišeniuje turi 
skylę, juk nesuves tuomet są
skaitos“. Draugas man atsakė: 
„Suvesti tai suves, kad ir kiek 
išbarstys, ba bilietų įeinant nie 
kas negavo“.

Man labai gaila calgariečių, 
kad nesugeba tvarkyti net sa
vo draugijos, kuri būtų tvar
kinga ir nekeltų jokių abejoji
mų. . Pietrytis.

Pietrytis.

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ : 

JŪSŲ PATARNAVIMUI.
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).
Ville Lasalle. 3

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

I
g Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti-
X mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 'v 

teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai £Jonas Zmuidzinas |Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: X3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580 X

VICTORIA
OiERSCO.

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS I

MINOR REPAIRS. \

RUGS AND CHESTERFIELDS
CLEANED \

CITY-WIDE PICK-UP 
AND DELIVERY \

FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREAL i S 283c

Dr. Roman Pniewski
Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir 

klinikose Europoje ir Amerikoje.

VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ
LIGŲ SPECIALISTAS.

3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 7623
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

posveriscu

įiMsum

Veda sktn. inž. J. Bulota :
PUIKUS SKAUTŲ SĄSKRY DIS AUSTRALIJOJE

Šių metų pradžioje Austra
lijoje, prie Greystanes, nuosta 
biame žaliuojančių eukaliptų 
slėnyje, nepaprastu pasiseki-
mu praėi0 Pan-Pacifiko Jambojj nrt’i pa nona :tTE L. FA 0209

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.

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co
•' . . t
y Gerard Cool 4337 Verdun J. Alcide Blais, 29—4ieme 
4 Ave., Verdun. Y O 3323. Avenue, Ville Lasalle.
? TR. 7849. ®

Lietuviška motery kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

I
X

X
■:

ree. Tai buvo didelis įvykis 
ne tik Australijos skautams, 
bet ir visam kraštui. Jo nepa
jėgė užtemdyti ir baigminės 
Davis taurės teniso rungtynės 
tarp JAV ir Australijos, ku
rias laimėjo Australija. O iki 
šiol australai pasižymėjo siau
ru akiračiu — mažai domėjosi 
tautomis bei įvykiais už jų kie
mo ribų.

Šion Jamboreen buvo suskri 
dę 11.000 skautų. Neveltui 
tvirtinama, kad dažnesni to
kio skautiškojo jaunimo sulė- 
kimai praskaidrina tarptauti
nes nuotaikas. Šioje Jammore 
eje dalyvavo skautai iš: Naujo 
sios Zelandijos — 100, Didžio
sios Britanijos — 11, Malajų 
— 84, Šiaurinės Borneo — 2, 
Singapūro — 53, Ceilono — 
4, Indokinijos — 25, Fidži — 
2, Hon Kongo — 27, Indonezi
jos — 3, Naujosios Gvinėjos ir 
Papua — 56, Salomonų salų — 
2, Brunei — 2, Nauru — 24. 
Tai vis daugiausia įvairių saly 
nų atstovai iš Pacifiko erdvės. 
Taip pat dalyvavo vienas japo
nų skautininkas, keli Prancū
zijos, Olandijos ir Islandijos 
skautai. Australijoje gyvenan
čius tremtinius - emigrantus 
atstovavo — 15 lietuvių, keli 
estai ir vokiečiai skautai.

greta Hon Kongo, Indonezijos, 
Indokinijos, Islandijos ir Pran
cūzijos skautų. Lietuviškoji 
trispalvė išdidžiai plevėsavo ne 
tik lietuvių stovyklavietėje, 
bet ir didžiojoje Jamborees vė
liavų aikštėje. Nuo Jamborees 
vartų kiekvieną svečią vedė ro 
dyklė „To Lithuanian Scout 
Camp“. Lietuviu stovyklavie 
tė pasižymėjo pavyzdinga tvar 
ka, švara ir kukliais, bet gr< 
žiais papuošimais, nors gamta 
tenai gana skurdi — maža bu
vo įprastų medžiagų tiems pa
puošimams padaryti. Dėme
sio centre buvo tradicinis lie
tuvių skautų kastinis stalas su 
Vyčiu ir šūkiais, bei Tėvynės 
laukus primenantis Rūpintoje 
lis. Jamborees vadovybės pa
prašyti, lietuviai savo kryžių 
perkėlė prie altoriaus, kur bu
vo laikomos katalikams pamal 
dos. Visi svečiai mielai pasi
rašinėjo mūsų skautų svečių 
knygoje, lankė gražią rankdar 
bių pardoėlę, kur buvo ir infor 
macinės literatūros apie Lietu 
vą bei gėrėjosi įrengimais. Di 
delis dėkui skautams už tal
ką parodėlei surengti. Jos gra
žiai talkininkavo ir laužų pro
gramoje.

Australams svečiams kartais 
būdavo net neaišku, kaip lietu
viai galėjo iš anapus geležinės 
uždangos atvykti šion Jambo
reen. Tačiau, sužinoję, kad mū 
siškiai yra naujieji emigrantai, 
maloniai sveikino ir linkėjo

LA 7570 
WILLIAM BENDENA 

REAL ESTATE
1555 Dundas St. W. (kampas Sheridan) Toronto.

Pirkdami ar parduodami Namus pasitarkit su mumis) — 
mielai jums patarnausimi

Audžiu tautinius rūbus.
JUOSTAS, PAGALVĖLES, STALTIESĖLES, UŽUO
LAIDAS ir kt. NEAUGŠTOS KAINOS'.
288—6 Ave. Ville LaSalle. Aid. Bobėnaitė-Puniškienė.DOMAS BUČINSKAS

GENERALINIS APDRAUDEJAS

a

t

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

gražesnę išvaizdą.

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

me į namus.

Už mūsų atliktą darbą 
garentuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis, «

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

Allard Tr.il 35

a

c

Jamboree užėmė 250 akrų 
plotą. Ji buvo įrengta stropiu 
skautų darbu ir triūsu. Jiems 
pagelbėjo Sydnėjaus miesto sa 
vivaldybė, kariuomenė, paštas, 
geležinkeliai ir įvairios firmos. 
Šiame palapinių mieste buvo 
net 4 bankų skyriai, pašto ir 
telefono įstaigos, skautiškų 
reikmenų prekybos, ligoninė, 
policija bei ugniagesiai. Jam
boree buvo atžymėta specialiu 
Australijos pašto ženklu.

Po iškylų po Sydnėjų ir jo 
apylinkes, būta daug pramogų 
ir pačioje stovykloje: laužai, 
susiartinimo pobūviai, Natio
nal Opera Company ir Sydne- 
jaus Simfoninio Orkestro kon
certai. Pačiame Sydnėjaus 
mieste buvo pravestas įspūdin 
gas skautų paradas; Tūkstan
tinės minios entuziastingai svei 
kino žygiuojančius skautus.

Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių ® ^auS katučių sulaukė Naujo- 
. '. . . W sios Gvinėjos ir Papua skautai,

apdraudimus, geriausiomis sąlygomis. $ kurie žygiavo basi. Naujieji
Skambinkite telefonu arba užeikite: ® J.953. b“v0 įspūdingai sutik-

. ® ti prie laužo. Jamborees oficia
Antradieniais ir ketvirta- ® liose atidarymo iškilmėse daly 
dieniais nuo 8 iki 10 vak. W vavo 10.000 svečių. Atidary- 

3664 St. Famille St. Cv mo kalbą pasakė ir karalienės 
Tel. HA 6708 Montreal,Que. | Elzbietos II sveikinimą perda 

vė N. S. W. valstybės guberna 
torius ir skautų šefas Sir John 
Northcott. Raštu sveikino Bri 
tų Imperijos skautų šefas lor
das Rowallan. Atidarymo iškil 
mėse dalyvavo ir Jamboree ke
lis kartus aplankė iš Londono 
(Anglijos) atvykęs Tarptauti
nio Skautų Biuro direktorius 
pulk. J. S. Wilson.

Mūsų skautai buvo įsikūrę 
t::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

W. A. L E N C K I,
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOST PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

CRescent 2279.
Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visą dieną.

gražiai reprezentuoti pavergtą 
Tėvynę. Tos smagios 10 die
nų Jamboreeje paliko gausius 
prisiminimus jos dalyviams, o 
taip pat pasitarnavo Lietuvos 
bylos skelbimui svetimtaučių 
tarpe.

Lietuviams skautams tenai 
vadovavo sktn. A. Plūkas ir 
adjut. A. Bučinskas. Be abe
jo prie šio gražaus skautiškojo 
jaunimo pasirodymo daug pri
sidėjo ir Australijos lietuvių vi 
suomenė, kuriai skautai yra 
dėkingi už moralinę ir materija 
linę paramą. Jie neapvylė sa
viškių vilčių ir vyriškai atliko 
pareigą savo Tėvynei.

MAŽOJI LIETUVA...
Atkelta iš 3 psl.

sidėjo prie lietuvių nutautėji
mo, pvz., nebuvimas tokios 
stiprios tautinės sąmonės, kuri 
atsirado Didžiojoj Lietuvoje 
19 amž. antroje pusėje, nesu
gebėjimas suorganizuoti savo 
lietuviško kultūrinio gyvenimo 
taip, kaip jis atsirado už Ne
muno. Turėjo nemažos reikš
mės ir ta aplinkybė, kad Maž. 
Lietuvos Lietuviai, nors suda
rė techniškas sąlygas spausdin 
ti didlietuvių laikraščiams ir 
knygoms, kurių jokia cenzūra 
nevaržė, patys iš seklios laik- 
raštijos išeiti nepajėgė. Vadi
nasi, kada visur aplinkui kilo 
kultūrinis gyvenimas ir kada 
intensyviomis kultūrinėmis 
priemonėmis buvo stengiama
si sustiprinti tauutinį reikalą, 
Prūsų lietuviai tose lenktynė
se atsiliko.

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107
Telefonas EM. 6-4182 

Toronto 
n::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nūn reikia mesti žvilgsnį į 
ateitį. Liekasi viltis, kad po iš 
gyventų vargų ir priespaudą 
tų vietos gyventojų likučių šir 
dys galės suplasdenti Lietuvos 
laimei, ir kad apvokietintas kai 
riojo Nemuno kranto Prūsų Ii' 
tuvis turės rasti kelią atgal.

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

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

Siuntinys Nr. 6 | Reikalaukite pilno siunt. sąrašo. 1 sv. šokolado
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60L---- ;—;—“
B. 20 sv. cukr.—$ 4.70|| SVJ balt^ kv;

1

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.

sv. gr. kiaul. taukų 
sv. šokoladoSiuntinys Nr. 7

A. 10 sv.kv. miltų $2.50 j sv kavos
B. 20 sv.kv. miltų $3.90
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25 Siunt. Nr. 12—$6.40
Siunt.Nr.il—$6.50 j2 sv. rūkytų lašinių
5 sv. cukraus ’2 sv. kiaul. taukų

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos________
Siunt. Nr. 19 — $ 9.95
4 sv. rūk. lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 s v. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos

A 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

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. Cathenire). Spe 
cialiai lietuviams šešta

dieniais iki pietų.
Telef.: TAlon 3345,
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KLB HAMILTONO AP. VEIKLOS PLANAS.
Paskutiniame posėdyje pa

daryti daliniai darbo metmens 
1935 m. veiklai, kurių trumpa 
santrauka atrodo sekančiai: 
Bendruomenės nario mokesčio 
rinkliava nutarta pravesti po 
pirmininkų suvažiavimo Toron 
te, (kovo mėn. 21 d.), išaiški
nus kai kuriuos esminius tuo 
reikalu klausimus. Neatidėlio
jant pradėti šalpos darbą, pra
džiai kapitalą sudarius iš pa
vienių aukų, rinkliavos bažny 
čioje, 10 proc. įnašų nuo orga 
nizacijų parengimų gauto pel 
no ir tt. Bendruomenės iždo 
papildymui — surengti šokių 
vakarą (balandžio 18 d.) ir pir 
mąją gegužinę — birželio 7 d. 
Surengti viešą demonstraciją 
per birželio mėn. 13—15 dd. 
išvežtųjų minėjimą, pateikiant 
taip pat vietos spaudai plačią 
medžiagą su nuotraukomis apie 
bolševikų žudynes Praveniš- 
kiuose, Rainių mieškelyje ir kt. 
Nutarta kreiptis į vietos radio 
foną (900 CHML) lietuviškos 
radijo valandėlės įvedimui.

Stipresniam Kanados lietu
vių ryšių užmezgimui, principi 
niai nuspręsta surengti „Lie
tuvio Dieną Kanadoje“ (da
ta dar nenustatyta, bet grei
čiausiai tai bus vienas sekma
dienis, po kurio seka nedarbo 
pirmadienis) su pamaldomis 
gryname lauke, Montrealio, To 
ronto, Hamiltono chorų ir tau
tinių šokių grupių pasirody
mais, Wellando, Niagara Falls, 
St. Catharines ir kt. vietovių 
tik tautinių grupių pasirody
mais, sporto žaidynėmis ir tt. 
Šiam Kanados lietuvių suvažia 
vimui vietovė numatoma pa
rinkti tarp Hamiltono ir Toron 
to. Šis hamiltoniečių sveikin
tinas žingsnis dar bus plačiau 
referuojamas KLB Hamilto
no apylinkės pirm. inž. J. Kši 
vickio kovo m. 21 d. Toronte.

Neužmiršta taip pat ir kny
gų anglų kalba apie Lietuvą 
parūpinimas vietos bibliotekai. 
Jos bus nupirktos, papildžius 
vietos valdybos kasą. Praves
tas taip pat nutarimas — ne- 
registravimas kitų Kanados lie 
tuvių kolonijų ar privačių as
menų parengimų eilės, (dau
giau liečia Toronto organizaci 
jų gegužines).

ŠĮ SEKMADIENĮ 
t. y. kovo mėn. 15 d. KLB Ha 
miltono ap. valdyba šaukia vi-

centruoti Hamiltono bizniu 
centrą Žinoma, Kanados i-ma 

" Simpson atidarys pirmąjį savo 
skyrių Hamiltone. Apskaičiuo 

sų Hamiltono lietuvių organi- jama, kad visa statyba kainuos
zacijų atstovų posėdį, kuris kelis šimtus milionų dol. 
įvyks Dainavos salėje 6 vai. v. 
Į posėdį prašoma atvykti punk 
tualiai, kadangi turime daug 
svarbių klausimų sprendimui.

HAMILTONO 
PABALTIEČIŲ

rengiamame koncerte kovo m. 
21 d. lietuvius atstovaus Liet, 
op. solistė Pr. Radzevičiūtė.
BALANDŽIO MĖN. 18 D.

KLB Hamiltono ap. rengia 
koncertą — šokių vakarą. Pro 
gramos išpildymui yra pakvies 
tas New York‘o lietuvių kvar
tetas. Šokių metu bus pravęs 
ta šalpos reikalams loterija iš 
suaukotų hamiltoniečių fantų. 
Mieli tautiečiai (ir Hamiltono 
lietuvių organizacijos) prašo
mi jau dabar susirūpinti fantų 
paaukavimu, prisimenant, kad 
iš loterijos gauto pelno, nevie
nam alkanam vaikui ar sene
liui bus nušluostyta gaili aša
ra.

Asmenų pavardės, kurios pri 
iminės įvairius daiktinius lote
rijai skiriamus laimėjimus bus 
paskelbtos vėliau.
T. FONDO HAMILTONO

Kanados Atstovybė pasiun
tė 1000 dol. (palikdama dar sa 
vo kasoje apie 600 dol.) ir KL 
B Hamiltono ap. valdyba — 
120,— dol. gautas aukas 16 
Vasario minėjime.

Tad Hamiltono lietuvių ko- 
lanija, tik per du mėnesius T. 
Fondui suaukojo 1.120 dol.

HLDMT „AUKURAS“ 
kovo mėn. 28 d. kartoja prieš 
dvejus metus matytą premje
rą — „Vanduo Canitogai“.

PIRMĄJĮ PARENGIMĄ, 
po Velykų rengia HLKMD St. 
Michael salėje, balandžio mėn. 
11 d.

Neseniai vietos LKMD sk. 
Hamiltono lietuvių bažnyčios 
statymo fondui paaukojo 50 
dol.

HAMILTONO ARKLIŲ 
LENKTYNIŲ 

stadiono pastatai jau pradėti 
griauti. Ši aikštė, esanti Otta 
wa ir Barton g-vių kampe 
(apie 70 akrų) bus panaudota 
naujoviškų krautuvių įrengi
mui, mašinų pastatymui ir tt. 
Tuo būdu norima Čia sukon-

BUS KONCERTAS
KLB Hamiltono ap. valdy

ba užmezgė ryšius su Čikagos 
Dainavos ansambliu, jo koncer 
tui su sol. St. Baranausku ba
landžio mėn. 12 d. Hamiltone.

ARTIMIAUSIU LAIKU 
ant viešų Hamiltono pastatų 
bus įrengta 14 oro pavojaus si
renų. Kbr.

RŪBŲ RINKLIAVA.
Hamiltono Liet. Katalikių 

Moterų D-ja praneša, kad rū
bų rinkimo vajų baigė. Jei dar 
kas liko neaplankytas ir turi 
pasiruošęs ką paaukoti, prašo
me atnešti Į rinkimo punktą 43 
Barton st. W. pas p. Kačins
kienę, telef. 7-5825.
Hamiltono Liet. Kat. Mot. Dr.

LONDON, Ont.
SPORTO KLUBO „VILNIUS’’ NARIŲ DĖMESIUI.
Kovo 15 d. maukiamas Įdubo 

narių susirinkimas, kuris įvyks 
4 vai. vakaro „Stone Gril“ rcs 
torano salėje, esančioje Lon
don, 155 Clarence st. Kvie
čiame visus narius ir rėmėjus 
dalyvauti. V -ba.

PAVYKĘS KONCERTAS
Vasario mėn. 15 dieną Lon

dono lietuvių kolinija turėjo 
solisto Vaclovo Verikaičio ir 
pianistės Ruth Shipman kon
certą. Buvo tai londoniškiams 
graži ir maloni pramoka. Mū
sų kompozitorių St. Šimkaus, 
J. Gaubo, J. Tallat-Kelpšos ir 
kt. sukurtos dainos aidėjo po 
visą, nors ne visai koncertams 
tinkamą, salę melodingai ir 
darniai su nemažesniu įsipū- 
timu, solistas padainavo italų 
kompozitorių G. Giordani ir

NELAIMĖ5! NETEKSI VISKO

Alberto Norkelitino
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d
to uz $ool $l.OOO'00

MERCURY RADIO & APPLIANCE CO
Tel. LO 6216
970 COLLEGE Street, TORONTO.

TELEVIZIJOS IR KITŲ ELEKTROS
REIKMENŲ

General -G E- Electric
JŪSŲ VYRIAUSIA BŪSTINĖ

APLANKYKIT ir PAMATYKIT NAUJAUSIUS 
ULTRA - VIZIJON TELEVIZIJOS APARATUS 

MŪSŲ KRAUTUVĖJE

Aiškiausi vaizdai televizijoje

25 metai Elektros Reikmenų Prekyboje.

DR. K. Z F MAM lEAlE
CHIRURGĖGYDYTOJA IR

430 DUNDAS Str. West Toronto.

;Ci

Priimamos vai.: nuo 1—4 ir 
laiku pagal susitarimą.

nuo 5—8 vai. p. p. Kitu
Telef. E M 6-5798.

Dr. DORA GORDON
Dantų gydytoja
Kalba lietuviškai

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

Margis Vaistinė |
JONAS V. MARGIS — VAISTININKAS |

19 St. John‘s Rd. (prieš 3131 Dundas St. W.) «
Receptams naujiems ar seniems—tik paskambink ar para- $ 
šyk—mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visa « 
me mieste VELTUI. Taip pat turime: trejos devyneris, | 
ramunėlių, Celsijaus termometrų, (foto reikmenų, mažų « 

vaikų valgių, 4711 odekolono, vitaminų ir tt. » 
Telefonas MU 9543. Valandos 9 a. m — 9 p. m.

A. Caldara porą klasinių dai
nų. Pagaliau koncerto kulmina 
cinis punktas — trys arijos: 
Mozarto „La Vendetta“ ir 
„Non Piu Andras“ ir operos 
„Figaro vestuvės“ bei G. Ver
di „Ella Giammai Miamo“ iš 
operos „Don Carlo“.

Verta solisto buvo ir pianis
tė Ruth Shipman. Ji tikrai 
puikiai paskambino net ketu
ris dalykus solo. Tai buvo R. 
Debussy, Rachmaninoff, York 
Bowan ir kt Kūriniai. L. E-tas.
LONDONO SPORTO KL. 

VILNIUS.
Įsigytas naujas teniso sta

las. Ir šią savaitę jau pradė
tos treniruotės. Kas interesuo
jasi sportu, kviečiami sekma
dienių popietėmis atvykti pa
žaisti ir praleisti laiką sportiš
koje nuotaikoje.

Išrinkta valdyba pasiskirstė
to pareigomis sekančiai: pirmi
nį ninkas K. Majauskas, sekr. V. 
to Repšys, ižd. J. Švilpa, nariai J. 
to Brazlauskas, St. Navickas, 
to kor
to
to MŪSŲ SPORTAS
to Atkelta iš 2 puslapio.
to džioje buvo laikytasi paprastos 
to turnyrinės sistemos, kada visi 
to dalyviai suvažiuodavo į vieną 
to valstybę ir ten pravesdavo vi- 
to sas rungtynes. Atsimenant di 

delius, dažnai tarpkontinenti- 
nius atstumus, nepatogu būda
vo toms šalims, kurios jau po 
pirmo rato iškrisdavo iš varžy 
bų. Šiuo metu pasaulis pada-

lintas į atskirus regionus, ku
rių nugalėtojai ir dažnai antros 
vietos laimėtojai patenka į 
baigmę. Pagal šią sistemą su 
sidaro apie 16 varžovų — vals 
tybių.

Mažiausiai galvos kvaršina
mo turi paskutinių pirmenybių 
nugalėtojas dabartinis pasau
lio meisteris Urugvajus ir baig 
minių žaidynių rengėjas Švei
carija, kurie automatiškai įei
na į baigmę. Visi kiti dalyviai 
turės gerai pasitempti ir daug 
prakaito nulieti, norint pakliū 
ti į laimingųjų šešiolikos žie
dą. ap.

PATIKSLINDAMI 
PEREITO

žinutę, turime pranešti, 
buv. mūsų ir dabartinis 

šachmatų meisteris 
P. Vaitonis su

Nr.
kad
Kanados
hamiltonietis
5% taško laimėjo Ontario pro 
vincijos meisterio vardą.

x .01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. į 
to Sąžiningas patarnavimas vi draudimo srityse. (į 
■Į’ Agentūra atstovauja 8 as iš rimčiausių draudimo b-vių. j
I 5637 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que. į

Telefonas: CL 2363

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

| Laidotuvių Direktorių
įC. Halpin Funeral Home Reg’d.i KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VEiDUN Tei. YO 3440

MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ ROBŲ

SIUVU MOTERIŠKUS IR VYRIŠKUS RŪBUS, 
GAMETIS PATYRIMAS; DIDELIS MEDŽIAGŲ 
SIRINKIMAS VIETOJE. PRAŠAU ATSILANKYTI:

MR. JURGIS EIDUKEVIČIUS
374 Barton Street E., Hamilton, Ont.
LIETUVIAI PAS LIETUVIUS!

IL-
PA-

I F. N. Prebble
REAL ESTATE

1052 A. BLOOR ST. W. TORONTO
JEI PAGEIDAUJATE PIRKTI AR PARDUOTI NUO 
SAVYBES: HOTELIUS, BIZNIUS, NAMUS, FAR- 
MAS, PRAŠOME KRTIPTIS PAS LIETUVIUS —

PARDAVĖJUS:

J. Ruksa-VL. Jankaitis
BIURO TELEF.

OL 7193b OL 5176

PRITYRĘS' KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias j 
brangenybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos, s 

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. !

I
 TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS 

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Nuo š. m. sausio mėn. atidarė savo skyrių ir TORONTE. 
Tuo tarpu ĮRENGIAMI NAUJI OIL BURNERIAI į nau 
jas ar senas krosnis papigintomis kainomis ir išsimokėji- 

mui iki dvejų metų.

Dėl informacijų ar įrengimų prašome kreiptis:
TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951 

HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

tt n8
0

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu 
ar perstatau: 

europietiškus ir vietinius ra 
dijo aparatus, patefonus, vi 

su paskirčių automatus. 
Kintamos ar tiesioginės 

srovės motorus.
Be to, apimu namus pilnam 
instaliavimui ar pakeitimui 
srovės, duodu techniškus 

patarimus.
Skambinti telef. KE 1080 

190 Wright Ave., Toronto.

Pirmoji GYVYBĖS DRAUDIMO kompanija Amerikoje l«l 
geriausiomis sąlygomis draudžia (a

GYVYBĘ, LIGAS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS, ifi 
Gyvybės apdraudimas yra geras pinigų taupymo būdas.

Apsidraudžiamųjų sveikatą be atlyginimo patikrina 8
DR. ANTANAS PACEVIČIUS. |

Visas informacijas nemokamai teikia ir draudžia 
agentas APOLINARAS SAKEVIČIUS. §

Įstaigos telefonas EM 48154, namų LL 8929 g
The Mutual Life ir surance Company

of New York J
50 KING St. W., TORONTO, Ont.

RŪTA
Toronte naujai atidaryta lietuviška rūbų krautuvė RŪ

TA, kurioj galima gauti moterims, vyrams ir vaikams 
kojinių, baltinių, viršutinių rūbų bei įvairių smulkmenų 

Maloniai prašoma atsilankyti,
sav. JADVYGA ir JUSTAS P I K Š I L I N G I A I. 

Telef.: WA 0851 Toronto, 907 Dundas St. W.

„NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ“ Ė

| Amerikoje galima gauti: įi
Lietuvių knygynas, 3322 So. Halsted St., Chicago 8, Ill. ♦ 

j A. Paliulis, 159 Washington Ave., Waterbury, Conn. Ę 
| ‘9T ‘ IS U1S2-9061 ‘„bSuįjoju“‘bziibj t
•> J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y. 1

LIETUVIS LAIKRODININKAS

i
i

ŽUKAS ANTANAS j
Tel. TR 4321 1434 Rolland Ave., Verdun. 5

Kreiptis vakarais po 6,30 vai. §
----- -- ------------------  -----------------------

SIUVI JAS A. BERESNEVIČIUS
Priimu moteriškų ir vyris k1 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.

MOTERŲ KIRPYKLA
961-A Bloor St. W., (prie Dovercourt) II augšte, 

„CLARE’S BEAUTY PARLOR“ 
daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa 

ir dažo plaukus, daro galvos ir veido masažus. 
Tel. LL. 8871. Prašoma užsisakyti iš anksto.

Savininkės G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė.

DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS į

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

LIETUVIŠKA J

Mėsos krautuvė
y Sav J. ir K. Guzevičiai. Tel. DO 581 7 .

237d Rosemount Blvd., Montreal. .<►1
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MOW|REAL
LIETUVIŲ NAMŲ PIRKIMO REIKALAS

Pranešimai

judinamaas toliau. Iniciato
riai — A. Navickas, J. Trum
pa ir J.Jaspelkis pirmadienį lan 
kėši pas parduodamųjų namų 
įgaliotinį advokatą, kuris 
užtikrino, kad namai tikrai par 
duodami ir pageidavo su juo, 
susitarti — surašyti sutartį ir 
kaip bendruomenės įgaliotiniu, 
atlikti visus pardavimo forma
lumus.

Ištyrę reikalą, iniciatoriai 
nutarė artimiausiu laiku šauk
ti tautiečių susirinkimą, bet 
jau pasamdytoje salėje, kad ne 
būtų jokių kliuvinių. Apie su
sirinkimą ir vietą, bus praneš
ta vėliau, kai bus gauta salė.

Žodžiu, Lietuvių namams nu 
matytieji (iš tikrųjų puikūs, 
kaip gražus teatras) pirkti na 
mai, yra tikrai parduodami ir 
tam tikslui tinkami (tą kons
tatuoja namus apžiūrėję inži
nieriai), o kadangi jie reika
lingi, tai ir visiems reikia pasi 
ruošti juos pirkti.

ATVELYKIO METU 
ATVYKS

į Montrealį J. E. Vyskupas 
Brizgys, čia viešės dvi savai
tes, pradedant Atvelykiu, tu
rės religinius kursus ir atliks 
tūlas, vyskupams galimas apei 
gas.

Kovo 12 d. į Montrealį, A V 
parapiją iš Amerikos sugrįžta 
kun. A. Vilkaitis.
MISIJOS ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIOJE
Priešvelykinės misijos-reko- 

lekcijos Šv. Kazimiero bažny
čioje prasideda kovo 27 dieną. 
Misijas ves atvykęs iš kitur 
dvasininkas. Kovo 27—29 dd. 
misijos tiktai vyrams, po to ko
vo 30 — bal. 1 dieną mote
rims, ir užbaigai bendros misi
jos.
TRADICINĖ ŠV. KAZIMIE 
RO PARAP. VAKARIENĖ

labai gražiai praėjo, bet šiemet 
buvo sausa visiškai, nes dabar 
yra griežtas reikalavimas, kad 
parapijų salėse nebūtų varto
jami svaigieji gėrimai. Tas 
yra taikoma visoms parapijų 
salėms.

MONTREALY „PAGERBĖ” 
STALINĄ

Kažkoks mokytojas centri
nės YMCA-os patalpose buvo 
sušaukęs apie 150 mokinių, 
jvairių tautų, drožė jiems pa
mokslą apie „tautų tėvą” Sta
liną ir pagaliau pasiūlė Stali
no atmintį pagerbti atsistoji
mo ir susikaupimo minute. 
Bet. . . mokiniai juokavo, krykš 
tavo ir neikas neatsitojo.
MISIJOS AV PARAPIJOJE 

PASIBAIGĖ.
Sekmadienį po iškilmingų 

mišių, AV parapijos salėje aga 
pėje dalyvavo apie 300 asme
nų. Agapės metu kalbėjo apie 
naujos bažnyčios statybą kle
bonas kun. J. Kubilius. Jis pa
sakė, kad visiems parapijie
čiams bus padaryti pasiūlymai 
raštu. St. Kęsgailą gražioje 
tmtttttttittttttttitttttnttttittttttttztttr.

SKELBIMAS.
Dėl išvažiavimo skubiai par

duodamas Montrealyje geroje 
vietoje 39X100 pėdų sklypas. 
Apžiūrėti sklypą galima krei
piantis adresu: 2514 Leclair 
St. Dėl smulkesnių informaci
jų rašyti: J. Žukauskienė, 87 
Thorold Rd. W„ Welland, 
Ont.

REIKALINGA
namų ruošai moteris (ateinan
ti). Nėra vaikų, mažas apart- 
mentas, geras atlyginimas. Ne 
toli Wiseman ir Van Horne. 
Tel. DE 8905. 

Siuvėjas |
P. ŠIDLAUSKAS I

PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS. 
ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 

PASIRINKIMAS VIETOJE.
ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.

UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.
:: Kreiptis vakarais po 6 vai. Tel. HA 8022 įį

1124 Chenneville St. (kampas Bleury ir Dorchester) «
MONTREAL g

IŠNUOMOJAMAS gražus 
kambarys mergaitei - mote

riai, Verdune. Teirautis 
fonu: HE 0473.

IŠNUOMOJAMI du kamba
riai su baldais ir visais patogu 
mais šeimai su vienu vaiku, ku 

rį sutinkama pagloboti.
687 Marmier, Montreal, South.

kalboje pažymėjo, kad Mont- 
realio lietuviams reikia ne tik
tai bažnyčios, bet ir lietuvių 
namų, nes ir vieni ir kitų būti
nai reiaklingi. Misionierius 
kun. J. Bružikas nušvietė Urug 
vajaus lietuvių bažnyčios staty 
mo reikalus Montevideo mies
te. P. Gražys kalbėjo apie pa
rapijos reikalus.

ŠIURPI ŽMOGŽUDYSTĖ
27 metų Roland Genest su

sektas sukombinavęs ir vado
vavęs kombinuotai žmogžudys 
tei: pirma prikalbinęs mergi
ną M. Langiais nužudyti jo 
žmoną, ką ji ir padariusi, o 
paskui jis pats nužudė šią mer 
giną, kurią išvežęs į laukus ir 
išrengęs palkio, o drabužius, 
kad niekas negalėtų atpažinti, 
sudegino. Bet žmogžudystė iš 
ėjo aikštėn ir kaltininkas atsi
dūrė teisme.

IŠ GINKLŲ FABRIKO 
ATLEIDO DARBININKUS.

Iš Langueuiloje veikiančio 
ginklų fabriko šiomis dieno
mis atleido apie 000 darbinin
kų iš darbo. Kol kas nežinoma 
kuriam laikui.

MIRĖ DVI LIETUVĖS
Šeštadienį palaidota Pranciš 

ka Laugmonienė, 63 metų am
žiaus, kilusi nuo Šakių. Ame
rikoje liko dvi jos seserys ir 
brolis.

Vasario 22 d. per Šv. Kazi
miero bažnyčią palaidota Mari 
joną Urbonavičienė - Mickevi
čiūtė, 70 metų amžiaus.

POPIERIO GAMYBOS 
ĮMONIŲ

Price Brothers & Co. Ltd. dar 
bininaki paprašė pakelti atly
ginimą 13—40 et. už valan
dą. Nesusitarę, apskundė darb 
davius arbitražo komisijai, ku
ri pasiūlė atlyginimus pakelti 
6 et. ir darbo savaitę sutrum
pinti iš 48 į 44 valandas. Ko
misija, be ko kita, apkaltino 
įmones, kad jos išpūtė darbi
ninkų algas ligi 72,50 dol. per 
savaitę ir pabrangino labai po 
pierių, ypač laikraštinį.

SEKANTIS LIETUVIŲ 
AKADEMINIO SAMBŪRIO 
narių susirinkimas įvyks sek
madienį, kovo 15 d. 5 vai. pp. 
3703 De Bullion St. Dienotvar 
kėje — diskusijos dėl moder
naus meno, kurias praves Dr. 
H. Nagys. Visuomenė kviečia 
ma gausiai dalyvauti.

Valdyba.
„TAURO“KLUBO 

visuotinis narių ir rėmėjų su
sirinkimas įvyksta kovo 15 d. 
po pamaldų AV parapijos sa
lėje. V-ba.

KREPŠININKAI 
PRALAIMĖJO

„Tauro“ krepšinio komanda, 
laimėjusi play off, kvartfina- 
liuose, pusfinaly susitiko su S. 
W. Y MCA ir pirmas rungty
nes pralaimėjo, 53 :50 ir antras 
— 68:63. Pirmose rungtynė
se visą laiką vedė kelių taškų 
skirtumu, ir pralaimėjo pasku
tinėmis minutėmis.

Antrose laimėjimą nulėmė 
teisėjas, kuris buvo neobjek
tyvus — palaikė komandą, ku
rioje žaidė jo brolis.
„TAURO” JAUNIŲ KREP

ŠINIO KOMANDA
kovo 21 d. žais draugiškas 
rungtynes su latvių jaunių ko
manda. Vieta ir laikas bus pa 
skelbta ateinančiame NL nu
mery.

KAZIMIERAS 
NEVARDAUSKAS

savo vardines atšventė gražia
me būrely artimųjų

SPORTO KLUBAMS BEI 
DARBUOTOJAMS PRANE

ŠIMAS.
Kovo mėn. 14 d. 4 v. pp. To

ronte Lietuvių Namų patalpo
se šaukiamas Kanados lietu
vių sporto klubų atstovų bei 
darbuotojų suvažiavimas.

Suvažiavimo tokslas — nu
statyti tarp Kanados lietuvių 
bendruomenės centro valdy
bos ir Kanados sporto klubų 
bei darbuotojų bendrų veikimo 
gairių.

Atvykstantieji sporto klubų 
atstovai bei darbuotojai re
gistruojasi šiuo antrašu: K. Ša 
počkinas, 57 Marion St., To
ronto.

Kanados Lietuvių centro vai 
dybos pavestas

K. Šapočkinas.
PRANEŠIMAS 

HAMILTONIEČIAMS
Kovo 15 d. 3 vai. „Daina

vos' ‘salėje šaukiamas Hamil
tono lietuvių sporto klubo „Ko 
vas“ visuotinis narių susirini 
kimas.

Dienotvarkėje: 1) Prezidiu
mo sudarymas, 2) Metinė veik 
los apyskaita, 3) Revizijos Ko 
misijos pranešimas, 4) Naujos 
valdybos ir Rev. Kom. rinki
mai; 5) Klausimai ir sumany
mai.

PABALTIJO SPORTO FE 
DERACIJA KANADOJE 

Pranešimas N r. 1
Prie Baltų Federacijos Ka

nadoje įsisteigė pabaltiečių 
sporto federacija Kanadoje 
1953 metų kovo mėn. 5 d. sa
vo posėdy pasiskirstė pareigo
mis sekančiai:

Robert Plums — pirminin
kas, Kazys Šapočkinas — vice 
p., I, Helen Titdus — vicep. 
II, Edgar Vaar — sekr., John 
Sentinš, I. Kapostinš, Danius 
Laurinavičius, Jeronimas Gai
žutis — nariai.

Be to nustatė sekančią pa
baltiečių sporto šventę praves 
ti gegužės mėn. 15, 16, 17 dd. 
Toronto Central Y. M. C. A. 
patalpose.

Nustatyta sekanti progra
ma: 1. Krepšinis vyrų ir jau
nių, 2. Tinklinis vyrų ir mote 
rų, 3. Stalo tenisas vyrų ir mo 
terų, tautybėmis ir pavieniuui, 
4. Šachmatai tautybėmis, 5. 
Lengvoji atletika, 6. Gimnasti 
ka. 7. Tautiniai šokiai.

Smulkesnė programa bus pa 
skelbta spaudoje. K. Š.
VERSLO SUSIRINKIMAS.

Kovo 14 d., 8 vai. vak. L. 
namuose įvyksta „Verslo“ są
jungos pobūvis - alutis. Kvie
čiame gausiai dalyvauti.

Valdyba.

Tarptautinio Antibolševiki- 
nio Bloko Kanadoje Centrinis 
Komitetas kovo 21 dieną (kitą 
šeštadienį) 7 vai. 30 min. ren
gia įvairių tautų dainų, šokių 
ir muzkios koncertą „Eaton 
Auditorijoj“ Įvairios tautinės 
grupės pasirodys su savo ge
riausiais chorais, šokėjų gru
pėmis ir solistais. Iš lietuvių 
pusės dalyvauja muz.-komp. 
St. Gailevičiaus vadovaujamas 
Bendrasis Toronto lietuvių 
mišrus bei vyrų choras ir p. 
Šadeikienės vadovaujama Lie
tuvių Tautinių šokių grupė. Bi 
lietų jau galima įsigyti„Eaton 
Auditorijos“ kasoj; „Tulpės“ 
ir „Atlantic“ valgyklose. J. A.
VYDŪNO PAMINĖJIMAS.

Kovo 22 d., 4 vai. Lietuvių 
Namuose Maž. Liet. Bičiulių 
D-ja ir skautai ruošia Vydūno 
mirties paminėjimą. Platesnė 
programa bus paskelbta vė
liau.

LIETUVIŲ NAMAMS
Toronte reikalingas žmogus, 
kuris sugebėtų valyti patalpas, 
aptarnauti rūbinę ir prie jos 
esantį bufetą. Dėl sąlygų tar
tis su namų administratorium.
K. L. M. B. SUSIRINKIMAS.

Kovo 15 d., 4 vai. vakaro 
Toronto Lietuvių Namuose šau 
kiamas K. L. M. Bendruome
nės Toronto skyriaus narių su 
sirinkimas. Visas nares prašo
me būtinai dalyvauti.

Valdyba.
SAVO PASTOGĖJE

Lietuvių namai įgyti visuo
menės tarnybai pasišventusių 
idealistų pastangomis, tačiau 
iš 4000 lietuvių kolonijos prie 
namo įsigijimo prisidėjo pirk
dami šėrus tik kol kas per 300 
asmenų.

Šiuos namus lanko visi lie
tuviai, net ir tie, kurie atsisakė 
savo įnašų į bendrą reikalą 
įdėti, bet jie nepagalvoja, kad 
tų namų galima greit netekti. 
Be jau įmokėtų 10.000 dol., ba 
landžio mėn. turi būti dar su
mokėti pardavėjui 5.000 dol. 
Iš kur tokią sumą gauti? Pas 
kutiniame šėrininkų susirinki
me buvo jieškota būdų, kaip iš 
tos padėites išeiti. Pagaliau bu 
vo įpareigotas kiekvienas šėri- 
ninkas surasti bent po vieną 
naują šėrininką, o neatsiradus 
—•' pačiam dar vieną šėrą nu
pirkti. Pasirašymas pasižadėji 
mo šėrui pirkti mažai naudos 
duoda, jei pinigai nesumokami. 
Yra net tokių šėrininkų, kurie 
pasirašę šėrą 100 dol. sumai, 
o per metus nei cento neįmokė 
jo.

Lietuvių namai yra bendruo

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS į 

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

Kviečiami visi nariai sporti 
ninkai ir prijaučiantieji skait
lingai dalyvauti.

Klubo Valdyba.

SVARBIAM REIKALUI
prašoma „NL“ redakcijos ad
resu atsiliepti asmenį, kuris tu 
ri Lietuvoje išleistą Lietuviš
kąją Enciklopediją.
BIRUTĖS VAITKŪNAITĖS
Ritminės Mankštos ir Moder
naus Šokio Studija persikėlė į 
patogesnes patalpas. Pamo
kos vyksta trečiadieniais nuo 
5,30 vai. YWCA salėje 5550 
Park Ave.

DAR YRA LIETUVIŠKŲ 
PATEFONO PLOKŠTELIŲ

Dar yra keli komplektai lie
tuviškų plokštelių, kurias įdai 
navo op .sol. E. Kardelienė ir 
įgrojo brolių Lapinų trio. 
Plokštelėse yra: „Ten, kur Ne
munas banguoja“, „Vai gražu 
ant kalno“, „Ramunėlės“, 
„Ant ežerėlio rymojau“, „Iš 
rytų šalelės“, Suktinis, polka 
„Dunda klumpės, kaip patran
kos“ ir kt. Plokštelės sudaro 
albumus po 5 plokšteles. Kreip 
tis: L. Girinis, 749 Atwater 
Ave, Montreal, P. Q., Canada.

MONTREALIETIS 
ST. BALTAUSKAS 

išvyko į New Yorką laidoti dė 
dės ir sutvarkyti jo palikimo.

A. Mikonis iš Prince Arthur, 
Ont., vieši Montrealy, pas se
serį Bronę Džiugienę.

SUSIŽIEDAVO
Monika Zavišaitė su Pranu Gy 
viu. Vestuvės dar nepaskir
tos.

LIGOS IR NELAIMĖS
P. Čipkuvienė gerai sveiksta 

ir gerai jaučiasi.
Vytautas Jukonis, ryšium 

su nepatogiu šokimu su pa
rašiutu, turėjo pakartotinai at 
sigulti į ligoninę, nes jaučiasi 
negerai.

SUSILAUKĖ SŪNAUS
Vilasaliečių pp. Jaunių šei

ma susilaukė sūnaus, kuris la
bai tinka prie jau turimos dūk 
ros.
iK......... XX------ -  XX-------

6% kambarių cottage Ville 
Lasalle $ 9.900,—

2 butų po 5 kambarius 
Verdune — $ 10.900,— 
galima ir išsimokėjimui.

CHAS. J. BENNET REALTY
6277 Bannantyne Ave, 
Verdun,, Que., HE 3704 

Lietuvis atstovas
Paul Jakubauskas. HE 3968.

X

OLIVER TVIST.
Sekmadienį Lietuvių Na

muose rodomas filmas nuo 6 
ir nuo 8,30 vai. vakaro.
VIS DAUGIAU LIETUVIŲ 
pereina į biznius. Šiomis die 
nomis pradėjo dirbti kaip ne
kilnojamo turto pardavėjas 
Ernest Ridout Real Estate fir 
moj Aleksas Kiršonis. A. Kir 
šonis yra didelis visuomeniniu 
kas ypač ekonominėse organi
zacijose. Linkėtina jam gera 
sėkmė.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ.
Atkelta iš 1 puslapio.

Kad išvengus 3 metus lupti iš 
peties prie kelių tiesimo ir ki
tokių sunkiųjų darbų Rusijos 
Azijoj, kas tenka dirbti kariuo 
menėj tarnaujančiam, jauni vy 
rai pasuka į miškus, kur jie ne 
išnaikinti. Teisybė, dalelė nau 
jokų paliekama ir Lietuvoj,bet 
tai propagandos reikalams la
šelis.

Bažnyčių naujų uždarymų 
pereitais metais nesigriebta, 
bet esamos atdaros daugumos 
lankyti vengiamos, nes prisibi 
joma persekiojimų. Jaunime 
labai ryškūs komunistinės mo
kyklos vaisiai. Daugumoj vie
tų griebtasi šventadieniais, pa 
maldų metu, įvesti turgūs, bet 
gyventojai tai boikotuoja. Nors 
dėl akių bažnyčiai tebevado
vauja vysk. Paltarokas, tačiau 
faktinuoju „ganytoju“ yra M 
VD.

Lietuviai vilčių sulaukti 
grįžtančios laisvės nepraradę, 
bet neretai išgirsi kartu su ru
sais susikeikiant amerikiečių 
adresu: rusai amerikiečius kei 
kia, kaip Lietuvos naujo pa
vergimo baubą, o lietuviai, 
kam amerikiečiai pardavę Lie 
tuvą rusams. Asiūklis.
KANADOS PAŠTO MARKU 
TĖS ATVAIZDUOS KANA

DOS ŽVĖRIS
Pašto įstaiga prisidės prie, 

ką ji vadina „alarmu“, Kana
dos žvėrių išnaikinimo sustab 
dymui..

"Naujos pašto markutės bus 
išleistos balandžio mėn. 1 d. ir 
visos atvaizduos Kanados lau
kinius žvėris. Jos sudarys pir 
mąją žvėrių seriją. Jų išleidi
mas sutaps su „National Wild 
life" savaite.

Dviejų centų markutė atvaiz 
duos poliarinę mešką, trijų cen 
tų markutė elnią ir keturių cen 
tų markutė didelių ragų avį.

„Mūsų protėvių laikais buvo 
labai daug žvėrių, kurie dabar
tiniu laiku yra išnaikinti aliar 
muojančiu skaičiumi, kadan
gi mes nemokame jū įvertinti“, 
sakė pašto įstaiga. (CS).

PARDUODAMAS PEČIUS.
Apšildomas medžiu, angli

mis arba alyva su 4 gazui lieps 
nomis. Kepimui oven ir prie
taisas vandeliui šildyti. 90 dole 
rių pečius už 35 dolerius; prie 
žastis — išsikėlimas. Tel: FI 
1492. Pamatyti po 6 vai. va
karo: 5821 Monk Blvd. Ville 
Emard.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ KONCERTAS
menės reikalas ir Apylinkės 
Valdyba turėtų Namų Fondo 
valdybai talkininkauti plati
nant šėrus. Bet nepatogu siū
lyti šėrus kitiems, jei patys 
Apyl .Valdybos nariai nėra jų 
nupirkę. (Iš 7 valdybos narių 
4 nėra įsigiję šėrų).

Kaip ten bebūtų, mes, Lietu
vių namų šėrininkai, turime pa 
sistengti surasti iki bal. 1 d. ne 
po vieną naują šėrininką, bet 
po tris. L.

LIETUVIŲ NAMŲ, 
kovo 8 d. įvyko šėrininkų susi 
rinkimas, kuriame susirūpinta 
iki balandžio 1 d. surinkti trūks 
tarnus 3.200 dol. Papildyta pa 
rengimų komisija, įėjo: Kaške 
lienė, Bitaitė, Usvaltaitė, Joku 
baitis, J. Masionis ir Paulionis. 
Artimoje ateity Liet, namai 
pramatę suruošti loteriją.

Buv. Liet, namų administra 
torius Br. Ščepanavičius įsigijo' 
nuosavą biznį — krautuvę. 
Liet. Namų administrasto- 
riaus pareigas dabar eina val
dybos narys Povilas Budreika.

„DAINOS“ METINĖS.
Vienuolikos metų sukakčiai 

paminėti šeštadienį Liet. Na
muose įvyko balius — koncer
tas. Apie nuveiktus per vie
nuolika metų „Dainos“ šal
pos darbus pranešimą padarė 
garbės pirm. Yokubinienė, ku
ri su buvusiomis pirmininkė
mis pp. Indreliene, Kalinauskie 
ne ir Kuniotiene buvo atitinka 
mai pagerbtos.

Sveikinimo kalbas pasakė 
konsulas Gylys, inž. Sližys, 
Strazdas, Užupienė ir Jonai
tienė.

Gauti sveikinimai iš Garbės 
narių: iš Kalifornijos p. Bat- 
kienės, kuri buvo „Dainos“ dr. 
steigėja, iš Čikagos N. Gugie 
nės, Daudžvardienės, G. Gu
dauskienės, Raben-Micevičia- 
nės, S. Pipiraitės ir Alise Ste
vens. Pastaroji pasižadėjo kas 
met atvykti koncertuoti į „Dai 
nos“ ruošiamus parengimus. 
Šiemet ji atvyks balandžio 18 
d. į „Dainos” koncertą.

Meninę dalį išpildė Verikai- 
tis ir Mašalaitė. Akomponavo 
muz. Gailevičius. Savo poezi
jos kūrinius skaitė Kastytis ir 
Rukša.

Taip pat gražiai pasirodė su 
šokiais Kundrotaitės, Dorina 
Meisi, Karolina.

P. Strazdui pradėjus svečiai 
sumetė šelpimo reikalams 125 
dol. Viso baliaus tvarką vedė 
p. J. Rinbutienė. L.

I
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DANTŲ GYDYTOJAS |

Vakarais ir šeštadieniais Y 
pagal susitarimą. X 

yt 1082 Bloor W. Toronto 4. S 
v į rytus nuo Dufferin St. w

I
 Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per- K 

leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety- X 
bės, paskolų parūpinimo, cvilinės metrikacijos ir kiti x 
reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa- $ 
tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio- $ 
pos informacijos.—Lietuvi:, interesus gina prityrę spe- X 
cialistai, studijavę Ameriko ir Europos universitetuose. X 

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI. |

JONAS J. JUŠKAITĖS | 
932 Dundas West, Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880. B

I
 PIRMOJI LIETUVIŲ j

Real Estate įstaiga |

TORONTE. |

NUOSAVYBĖS ARBA BIZNIO PIRKIMO AR PARDA | 
VIMO REIKALAIS, PASKOLŲ GAVIMO, NAMŲ AR | 
BIZNIO APKAINAVIMO IR TEISINGO PATARIMO | 
REIKALAIS' KREIPKITĖS Į MŪSŲ ĮSTAIGĄ BE | 

OBLIGACIJOS. j

ESU TORONTO MIESTO GYVENTOJAS PER | 
PASKUTINIUS 25 METUS. |

AL GARBENS - Garbenis |
REAL ESATE and BUSINESS BROKER |

1486 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont. |Telefonas LO 2738. Vakarais HY 1543. j
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