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SOV. RUSIJOJE LABAI NERAMU VILNIAUS RADIJA KLAUSANT

Visų šalių komunistai pa
brėžtinai pradėjo įrodinėti, kad 
Stalinui mirus, viskas lieka „po 
senovei“; kad Lenino ir Stali
no pėdomis einama ir toliau ; 
kad komunistų tarpe viešpa
tauja vienybė ir gražiausia dar 
na.

Taigi, jau vienas toks įtai- 
gojimas sukelia abejojimų: 
kam gi taip prisispyrus tvirtin
ti, kad viskas vyksta sena tvar 
ka, jeigu tikrai taip yra? Bet 
tame ir glūdi įtarimas, kad

NĖRA TAIP GERAI, KAIP 
TVIRTINAMA.

Vieno fakto jau užtenka, kad 
„genialiojo vado“ palikimas 
tuojau buvo perverstas augš- 
tyn kojomis: panaikintas kom
partijos generalinio sekreto
riaus postas; minisetrijos per
tvarkytos ; didieji pareigūnai 
pakeisti, o kaikurie jau ii į ka
pus palydėti. Pagaliau, kom
partijos gen. sekretoriatas vėl 
atstatytas ir jo pirmyn pastaty 
tas Chruščevas. Malenkovui 
jau nepatikėtos tos pozicijos, 
kurias turėjo apglėbęs Stali
nas. Vadinasi, Malenkovui 
„draugai“ jau nepatiki to, kas 
buvo Stalino rankose.

Tos visos permainos neįvyko 
be trinties. Kompartijoje vyks 
ta didelė kova. Ir šiandien dar 
labai sunku pasakyti,

KUO TARPUSAVĖ KOMU 
NISTŲ KOVA BAIGSIS.

Tai yra anaiptol ne taip pap
rasta, kaip komunistai bando 
įtikinti. Stalino mirtis komu
nistams daug kainuos, — dėl 
to netenka nė kiek abejoti. Bet 
visai galimas dalykas, kad gali 
baigtis ir labai didelėmis per
mainomis bei sukrėtimais. Kad 
Rusijoje dabar labai įtempta pa 
dėtis ir kad nėra didesnio tik
rumo, rodo ir tas faktas, kad 
sovietų pareigūnai Vokietijoje 
rodo daugiau nuolaidumo va
kariečiams. Jeigu gi kur nors 
ore, kaip virš Japonijos ir virš 
V. Vokietijos numušami lėktų 
vai, tai daroma todėl, kad Rusi 
ja padidintų budrumą, išsigan 
dusi, kad vakariečiai dabar ga
lį pradėti prieš Rusiją žygį. 
Sis faktas įrodo, kad dabar Ru 
sijoje viešpatauja didelis susi
rūpinimas ir netikrumas.

Tam susirūpinimui kilti pag 
rindo yra ir iš išorės. Ateina 
žinių, kad

ALBANIJOJE VYSTOSI 
SUKILIMAS,

kuris greičiausia bus titiškos 
kilmės. Tito tokių dalykų spe 
cas, kaip Maskvos auklėtinis ir 
Stalino „dešinioji ranka“. Kai 
kurios žinios sako, kad Albani 
joje sukilimas apėmęs jau di
delius plotus. Sukilimas prieš 
Rusijos okupaciją pirmoje vie
toje. Kiek tame tiesos, dabar 
dar sunku pasakyti, bet dideli 
žmonių perbėgimai į Jugoslav! 
ją kalba už tai, kad ten nera
mu.
Kaip sovietinių neramumų pa
sekmė, sklinda žinios, kad

TITO IR MALENKOVAS 
PASIRYŽĘ VYKTI Į 

AMERIKĄ.
Tito tikrai jau netrukus bus 

Amerikoje, o Malenkovas taip 
pat norįs tartis su Eisenhowe- 
riu. Esą Malenkovui šiuo atve 
ju esąs svarbiausias prestižo ir 
savo vardo populiarinimo rei
kalas. Malenkovas norįs pasi
daryti asmeniu, apie kurį kal
bėtų ir kalbėtų, kaip apie, to
kį, kuris bus kalbėjęs su Ame
rikos prezidentu. Tas rusams 
esą imponuoja. Malenkovas 
esą norįs „išsiplėšti” į platųjį 
pasaulį, nes jo niekas ligšiol 
nežinojo. Bet išpopuliarėti jam 
nebus lengva, nes „draugai“ vi 
sų pirma pretenduoja į augš- 
čiausiuus postus ir net į va

dus, o tokių yra nemažai. 
Reikšmingas faktas, kad

TITO LONDONE PADARĖ 
SUSITARIMŲ,

kurie, beje, nefiksuoti sutarčių 
forma, bet vis dėlto pabrėžti 
bendrame komunikate, kuris 
paskelbtas oficialiai. Būtent: 
jeigu tiktai sovietai užpultų Ju 
goslaviją, tai tas užpuolimas ne 
sibaigtų, kaip vietinis dalykas, 
o išsiplėstų į tarptautinį konf 
liktą. Reikia suprasti, kad Ang 
lija Titui davė pažadą ginti Ju 
goslaviją nuo sovietinio užpuo
limo.

Daug gavęs, Tito dar dau
giau nori, — todėl jau Londo
ne pareiškė, kad jis netrukus 
vyks ir į Ameriką, kur tikisi 
gauti dar daugiau.

Reikšminga, kad Vak. Vokie 
tijos

BUNDESTAGAS RATIFIKA 
VO SVARBIAS SUTARTIS: 
susitarimo su vakariečiais ir 
Europos bendruomenės apsigy 
nimo kariuomenės sudarymo 
sutartis. Dulles sako, kad tai 
yra istorinis įvykis. Adenaue- 
ris ta proga pareiškė, kad Vo
kietija nekonkuruos su Pran
cūzija, bet bendradarbiaus.

Kitas reikšmingas faktas, 
kad

NEDELSIANT RATIFI
KUOJAMA BALKANŲ 

SUTARTIS,
sudaryta Turkijos, Graikijos ir 
Jugoslavijos. Tai yra apsigy
nimo sutartis, sudaryta Šiaurės 
Atlanto Pakto rėmuose.

Tos sutartys juo reikšmin
gesnės, nes

JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGA 
NIZACIJA 

TEBESIKANKINA
negalėdama ką nors padaryti 
ginklavimuisi sumažinti. Rusi
ja su satelitais nepriima jokių 
ne tiktai nusiginklavimo, bet 
net ginklavimosi sumažinimo 
susitarimų.

Visa tai rodo, kad nieko ne 
tenka laukti gera nei Korėjoje, 
nei Indokinijoje, kur vyksta ko 
vos. Galima spėti, kad tai yra

TREČIOJO PASAULINIO 
KARO ŽIDINIAI.

Sovietų atstovams JTO pa
kartotinai siūloma faktais įro
dyti, kad visokį „taikos kongre 
sai“ ir jų nuolatinis kartojimas 
apie taiką ir taikingumą nėra 
tušti žodžiai ir eiti prie nusi
ginklavimo, baigt Korėjos ir 
Indokinijos karus, bet sovietų 
atstovai nesutinka.

Tai svarbiausia. Kituose 
tarptautinės politikos baruose 
praėjusią savaitę įvyko kaip ir 
pritylimas.

D. Britanijai susitarus su J. 
A. Valstybėmis,

IRANAS ATSIDŪRĖ SUN
KIOJE PADĖTY:

Amerika atsisakė veikliau kiš
tis į Irano reikalus, už tai D. 
Britanija pasižadėjo prisidėti 
prie Kinijos blokados, pareiš
kusi, kad Kinija buvo pripažin 
ta kaip komunistinė tada, kai 
ji nerodė agresijos, o pasireiš- 
kur jos agresijai ir pradėjus 
karą su Pietine Korėja ir JTO, 
ji jau nepripažįsta Komkini- 
jos.

NAUJI KARINIAI 
IŠRADIMAI

yra vienas žmoniją dominančių 
faktų.

Anglija pasigyrė jau turinti 
bepilotinį lėktuvą, valdomą iš 
atstumo ir su tokiu aparatu, 
kurio pagalba atominių bombų 
mėtymas bus labai taiklus. Da 
bar esą daromi paskutiniai to- 
lėktuvo bandymai Australijos 
dykumose.

Amerika Ne vadoje vėl su-

sprogdino bandomąją atominę 
bombą ir skaičiuoja jos galin
gumą, jos padarytus sunaiki
nimus ir tt.

Vandenyne gi Amerika iš
bandė galingą povandeninį lai
vą, kuris neišnėręs po vandeniu 
išbuvo du mėnesius! Tai ban
dymai taikomi atominiam po
vandeniniam laivui.

Reikia pastebėti, kad

KOMUNISTŲ VALDOMIE
JI KRAŠTAI PARUOŠIAMI, 
kaip galima spėti, Trečiam Pa
saulėliam karui, nes iš rytinės 
Vokietijos, Čekoslovakijos, 
Vengrijos ir Lenkijos pradėti 
išvežti žydai, kad jų nebūtų ar 
čiau fronto. Spauda praneša,

POŽEMINES STATYBOS ŠVEDIJOJ
PASIRUOŠIMAI ATOMINIAMS REIKALAMS.

Šalia savo smogti pasiruošu
sios aviacijos, šalia puikiai gink 
luotos armijos ir modernaus 
laivyno, Švedija ypač išvystė 
josios „ketvirtą ginklą“ — ei 
vilinę gynybą. Kartu su ne
seniai atidarytu požeminiu trau 
kiniu Stockholme pašventinta 
serija bunkerių, gynimuisi nuo 
atominės bombos.

Kiekvieno gyvenamo namo, 
kiekvienos mokyklos ar fabri
ko statybos plane turi būti nu 
matyta visiškai saugi slėptu
vė prieš At. bombą. Esamos 
slėptuvės 'remontuojamos. 
Fabrikai jas įrengia erdviuose 
rūsiuose.

Kariniai svarbūs fabrikai, 
kaip lėktuvų ir ginklų, statomi 
„ledų kalno sistema“, du treč
daliai įrengimų yra po žeme. 
Visuose didesniuose miestuose 
per dvejus metus turi būti 
baigtos jaukiai įrengtos slėptu 
vės prieš At. bombą. Tiems rei 
kalams parlamentas paskyrė 
milionines sumas. Vietoj sta
čius abejotino patvarumo beto 
no pylimus, gręžiamasi kietam 
granite. Tai nėra šaltos, nuo
gos ir drėgnos landynės, visa 
tai galima naudoti geram ir 
taikos metu.

Didžiosios slėptuvės, ku
rioms sąmatoj numatyta pusė 
miliardo kronų ir kuriose galės 
tilpti pusė miliono žmonių, — 
taikos metu galima bus naudo
ti auto garažams, viešbučiams, 
šokių halėms, kinams ir ki
tiems laisvalaikio kultūrin
giems praleidimams .

ELEKTRINĖ JĖGAI 
NĖ POŽEMYJE

Šiaurės Švedijos neįžengia
mo miško viduje išdygo di
džiausia požemio elektros jė
gainė pasaulyje. 2% mil. kūb. 
metrų (maždaug Cheopso pi
ramidės tūris) išsprogdinta 
granite, kas kaštavo 120 mil. 
kronų.

Gigantiško tunelio vaga te
ka devynių upių vanduo į po
žemio ežero dubenį, vietomis 
iki šimto metrų po kalnu. Nuo 
kastuvų pirmo smūgio iki už
baigiant niekas nežinojo, kas 
per paslaptis vykdoma Killfor 
sen apylinkėj. Milžiniškos van 
dens masės kriokliais garmėji
mas neužilgo išlaidas grąžins.

KLB APYLINKIŲ PIRM 
įvykęs kovo 22 d. Toronte Lie
tuvių Namuose sėkmingai iš
sprendė klausimus, kurie atsi
rado pradėjus veikti Kanados 
Liet. B-nei.

Buvo atstovautos šios apy
linkės: Torontas, Montrealis, 
Hamiltonas, Rodney, Windsor, 
Welland,, Sudbury, Vitteria, 
Kitchener, London, St. Cathe
rines, Fort William. Viso už
siregistravo 29 dalyviai. Iš ar 
timesnių apylinkių adlyvavo be 
pirmininko dar 1—2 vald. na
riai.

Į „paskutinę kelionę“ išvykus.
Tris dienas jokio lietuviško 

žodžio nesigirdėjo iš Vilniaus 
stoties. Pamažu pradėjo atsi
gauti ir palaipsniui stiprėjo su 
režisuotos raudos, pranešėjų 
balsas, lyg žemę pardavus, per 
sunktas verkšlenimu postringa 
vo apie „ištikusią skaudžią ne
laimę, didelį sielvartą ir gilų 
skausmą“.

Miestuose ir miesteliuose 
III. 9. suvarė į aikštes žmones 
gedulo mitingan, kur privertė 
nusilenkti juodu kaspinu per
juostam, milžiniškam mirusio 
despoto portretui. Prie portre 
to stovėjo ginkluoti maskoliai 
garbės sargyboj. Niekas nega 
Įėjo išvengti nenusilenkęs, nes 
rikiuotėj išrikiuotiems žmo
nėms, dešimčiai asmenų pri
skirtas varovas kiekvieną mė
ginusį išsisukti sąraše pasižy
mėjo. Į fabrikus atvykusius 
darbininkus išvarė, kaip stovi, 
neleidžiant pasiimti asmeniš
kus daiktus, kurių darbo eigoj 
nevartoja. Iš aikščių paleidus, 
kiekvienas skubėjo į darbovie
tes pasiimti savo daiktus. Jei 
atsirado neatsiimtų daiktų, 
tuos visus išaiškino ir apkalti
no nedalyvavus „išlydėti į pas
kutinę kelionę“.

Kolchozuose šluostą ašaras.
Lygiai vyko ir kolchozuose. 

Viliampolės raj. K. Požėlos var 
do kolchozo pirmininkė Al. So 
deikienė sakėsi mačiusi atvyku 
sius kolchozininkus ašaras 
šluostant. Vienodai kalbama 
pranešimuose iš visų kolchozų. 
Kad ašaras šluostėsi susirinkę, 
netenka abejoti, bet ne dėl „ne 
išmatuojamo skausmo“, tačiau 
iš džiaugsmo, kad vienu tiro- 
nim mažiau.

Ašarines pripildžius, pasigir 
do šauksmai apie „dar dides
nius pasriyžimus dviguboms 
normoms už nemirštamą Stali 
no reikalą“. Pasvalio MTS di
rektorius Muraška su trakto
rininku Čepausku ir brig. La
pinsku įsipareigojo kovoti už 
„gausų derlių“; Joniškio raj. 
Stalino vardo kolchozo brigad. 
Žilinskas kolchozą panoro pa
versti priešakiniu ūkiu; Vitė- 
nų MTS traktorininkas Marti 
šius, Stalinui mirus, pajuto dvi 
gubą energiją. Išeina, juo dau 
giau mirs, juo geriau žmones 
dirbs. Geros sėkmės giltinei!..

Paskučiausieji balsai kalba 
atbulai: girdi, diktatorius nei 
mirė, nei išvyko į paskutinę ke
lionę; jis jaučiamas traktoriais 
trenkiantis, girdimas motorų 
ūžime, sutinkamas kiaulidėse, 
randami pėdsakai kirtimuose. 
Atrodo, bus vilkstu virtęs ar 
kieno apkerėtas įieško kas jį 
išpirktų.

Šiaip ar taip, bet aktorius 
Kęst. Genys dūsauja, kad „sun 
ku apsiprasti, kad jo nėra“, 
taip pat ir komp. Juzeliūnas 
tvirtina netekęs „pergalių įkvė 
pėjo, puoselėtojo tarybinio me
no“.

Vilniui j meisto tarybą išrinkti 
kalmukai ir totoriai.

II. 11. prof. Galkauskas, 
kaip seniausias deputatas, ati
darė naujausios tarybos sesiją, 
pradžioj nusiskundęs, kad jį iš 
tiko „milžniška nelaimė“. De 
putatas Paršin susirinkusiems 
perskaitė Malenkovo gedulo 
kalbą ir pareikalavo visus pasi
rašyti CK raštą, kuriame reika 
laujama „dar glaudžiau susi
glausti apie partiją“. Toliau 
Paršin savo balsu išrinko sesi
jai pirmininką Paradauską ir 
sekret. Valsiūnienę.

Pagal radiją, mieste deputa
tais išrinkta 202 lietuviai, 93 
rusai, apie 40 lenkų, apie 30 
žydų, kokia 20 baltgudžių ir 
6 „įvairių kitų tautybių, kaip 
kalmukų, totorių, mongolų ar 
tokių, kurie užklausus jų tauty 
bės, atsakio: „komunistas!“.

202 deputatai priklauso par

kad traukiniai su žydų ešalo- 
nais jau eina į rytus.

Įdomu taip gi, kad Čekoslo- 
Ivakija susitarė su rytine Vo
kietija padėti šiai apsiginkluo
ti ir sutvarkyti kariuomenę

Jugoslavija gi galutinai atsi 
sako nuo sovietinės santvarkos 
ir, atsisakiusi kolchozų, per
tvarko ir profsąjungas, sutei
kiant joms laisvę.

Iš Ryt. Vokietijos tebebėga 
nuo sovietų žmonės, kasdien 
maždaug po 1500 asmenų. Dėl 
to Vak. Vokietijaj susidaro 
sunkumų. Tuo tikslu Berlyno 
burmistras Reuteris lankėsi 
JAV, kurioje organizuojama 
pabėgėliams pagalba . 

Iki šiol mažai naudos davę 
kraštai atbus naujam gyveni
mui, medžiokle verčiąsi lapiai 
išvys šviesą, po žeme gulį gam 
tos turtai — visokių rūšių rū
da — galima bus pradėti eks
ploatuoti.

STOKHOLMAS 
PERSITVARKO.

Stokholme kasmet padaugė
ja 10.000 automašinų, bet 
jiems trūksta garažų. Šį klau
simą išspręs slėptuvės, daugia- 
augštės, automobiliai ilsėsis po 
miestu.

Bolinder įmonės Eskilstunoj 
mašinų skyriai jau metus ūžia 
po žeme. Ginklų fabriko Bo- 
for Karlskogoj laboratorijos ir 
žymi dirbtuvių dalis įsirengę gi 
liai granito uolose. SAAB fab
rikai, gaminą naujausius ko
vos lėktuvų tipus, kurie yra 
lygiaverčiai vakariečių lėktu
vams arba net už juos prana
šesni, darbus atlieka 50 m gilu 
moj po Linkiopingo gatvių 
tinklu.

Tai pranešė „N. Z.” Berlyno 
laidoj iš Stockholmo.

TRUMPOS ŽINIOS
— Vokiečių sporto spaudo

je tenka dažnai užtikti tokias 
„vokiškas“ pavardes: Abra- 
meit, Endrusat, Preisket ir tt. 
Kokios jos yra kilmės — ne
reikia aiškinti. Daug kartų esą 
me girdėję futbolininką Vilimo 
vių (žaidžia daugkartinio Vo
kietijos futbolo meisterio ko
mandoje Schalke 04), kuris 
nors dar jaunas būdamas, ta
čiau jau dabar minimas kaip 
kandidatas į Vokietijos ringti- 
nės sąrašą.

— Gerai pažįstamas Augs
burgo lietuviams vietinis sta
dionas (priešais Hochfeldo sto 
vykią) yra padidintas iki 75 
tūkst. žiūrovų. Po įvykusių 
rungtynių su Šveicarija, čia nu 
matoma surengti ir „B” rinkti 
nių tarpvalstybines rungtynes 
su Isapnija.

— Tarptautinėje profesio
nalų ledo rutulio lygoje (USA, 
Kanada) greičiausiai pirmoji 
vieta atiteks Detroitui, antroji 
—Montrealiui. Dėl trečios vie
tos vyksta stipri kova tarp To
ronto, Čikagos ir Bostono.

Kbr.

N INKŲ SUVAŽIAVIMAS.
Prezidiumą sudarė: pirminin 

kas — inž. Kšivickas (Hamil
ton) ir Beržinskas (Toronto) ; 
sekretoriai — Dvilaitis, Rama 
nauskas ir inž. Šakalys.

K. V. pirm. Matulionis pra
nešė, kad įsiregistravę 19 apy
linkių, suorganizuotas šalpos 
Fondas, sudaryta Švietimo K- 
ja, įsteigtas Lituanistikos Ins
titutas, kurį lanko 35 asm. Ne 
nustatyti dar santykiai su Tau 
tos Fondu. Kultūros Fondo 
reikalas yra pribrendęs. Rei-

Nukelta į 8 psl.

tijai nariais arba yra kandida
tais į narius. 215 deputatų ap
dovanoti visokiais blizgučiais. 
134 deputatai moterys.

Vykdomojo komiteto pirmi
ninku partija visų deputatų var 
du paskyrė ligšiolinį Karecką, 
mažai susivokiantį, kuriai tau
tybei jis priklausąs.

Kaurias. „Lituanicos” fabri
ke pradės gaminti „daug nau
jų modelių avalynės“. „Žymiai 
daug bus gaminama ir palai
dinukių, marškinių ir kita“. 
Pernai irgi „žymiai daugiau 
gamino“. „Kauno audiniai“ fab 
rike tris stakles aptarnauja Pr. 
Mykolaitytė. Kojinių fabr. 
„Silva“ inž. VI. Marcinkonis 
senas mašinas išmetė. Pernai 
gavo 122 mezgimo mašinas, 
vartotas, iš Rusijos, gauta ir 
daug „naujos technikos“.

Troškūnai. Sovchozo dir. J. 
Petrionis „nekondicinių“ sėk
lų seniai nevartoja. Sės kryž
miniu būdu, nes geriau tarps
ta javai. Pernai paprastu bū
du sėti buvo „javai, kaip ja
vai, bet ir labai skųstis ir nega 
Įima“. Melžėja Variakova ga 
vo Lenino ordeną. Pernai bol
ševikai iš kolchozo gavo 245. 
000 pajamų.

Tytuvėnai. „Artojo“ kolhco 
zo melžėja Morta Stradomskie- 
nė, buv. kumetė, tarptautinės 
politikos reikalais tarėsi su Ty 
tuvėnų tarybos deputatu Kar
pini!.

Klaipėda. Trąšų fabriko „Ar 
tojas“ direktorius Belozerski 
balsavo už gydytoją Stanytę, 
nes ji stetoskopu tegirdinti par 
tijos širdies švariuosius tonus.

Vilnius. Muzikas Račiūnas 
balsavo už Staliną, kaip lietu
viškos muzikos kūrėją. R. bai 
iga operą „Marytė“ (Tuo jis 
nori ateinančioms kartoms su
kurti kovojančios Melnikaitės 
mitą, kuri tikrenybėj nė komu
nistų nežinoma yra). Mokslų 
Akademijos prezidentas Matu
lis rinkimus sutiko „didžiosios 
rusų tautos dėka“. Ta pačia 
proga Matulis iš seno lapo iš
pylė jau kelis kartus jo karto
tą „lituanistikos institutą“ ir 
kita. Bendrai, Vilniuj 33 rink, 
apygardoj už Stalino kandida
tūrą buvo suvaryti balsuoti 
prieš 6 vai. ir, kol išaušo, bal
savimą baigė. Kitose vietose, 
kur kandidatinosi „bendražy
giai“, balsavimo komedija pra
tęsta vieną valandą, iki 9-nių.

Panevėžys. Dramos aktorius 
Ratkauskas pyksta, ko „ameri
konų imperialistai šūkauja 
apie naują karą, o nestato te
atrų, kaip Panevėžy, kur gali
ma bus suvaidinti „Rusų klau
simas“, „Citadelė“, „Kaip grū 
dinosi plienas“ ir Jakobzono 
„Šakalai“. Visi Panevėžio ak
toriai balsavo už tolimesnį te
atrą.

Lietuviai nenusilenkę rusų 
durtuvų grąsinimui.

Vadinamus rinkimus buvo 
užsimota visoj Lietuvoj praves 
ti rikiuotės tvarka. Kadangi 
vasario 23 d. švęsta ir „tarybi
nės armijos“ 35-ji metinė, tai 
vasario 22 d. visa kariuomenė 
— o jos visa Lietuva pilna — 
pastatyta ant kojų neva tai 
prieššventiniam pasiruošimui. 
Gi iš tikro, siekta įgązdinti gy
ventojus. Bet visa veltui ir 
radijas terado reikalą paminėti 
Rietavą, kur „gyventojai ak
tyviai, organizuotai ir sutarti
nai, su vėliavomis atvyko į rin 
kimų būstines“. Čia, radijas, 
kaip tik ir visą, du mėnesius 
afišuotą, komediją pripažino ne 
nusisekusia, nes ji sutinka pa
syviai, neorganizuotai ir be jo
kio sutarimo. Tai viena. Ant
ra, mums suprantamas rieta
viškių varymas rikiuotėj, nes 
kas drįstų apie Rietavą tokiais 
reikalais mažesniais būriais 
vykti, tas rinkiminės apylinkės 
vargiai pasiektų. Visas kraš
tas žino, ką reiškia „Rietavo 
respublika".
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XX amžiaus negeroves pažinti
Šiandien jau niekam nepa- 

slaptis, kad didžiausios dvide 
šimtojo amžiaus negerovės 
yra tariamasis komunizmas - 
bolševizmas ir fašizmas - na
cizmas.

Ir komunizmas - bolševiz
mas ir fašizmas - nacizmas 
yra bendros prigimties ir sa
vyje turi tuos pačius pradus.

Ir vieno ir kito gyvendini
mas, kaip daugumas dabar 
mato ir žino, žmonijai neša 
vargą, skurdą, neišbrendamą 
suirutę, neviltį, į 
nas kančias ir baisią mirtį.

Dėl to jau ilgas laikas kai 
kankinasi visa žmonija, neras 
dama išeities.

Negalima teigti, kad ir vie
name 
idėjų, 
tangų 
lemas, 
aišku, 
metodai, tie keliai, kuriais jie 
eina, yra baisūs, nežmoniški 
ir todėl absoliutiškai nepri
imtini.

Tačiau reikia atkreipti dė
mesį į faktą, kad fašizmo-na- 
cizmo ir komunizmo nežmo
niškieji valdymo metodai iš
duoda jų tikslų nežmonišku
mą, nors savo santvarkos gai 
res jie stengiasi nusakyti la
bai gražiai.

Aišku, kaip dieną, kad geri 
tikslai yra siekiami ir gerais 
būdais. Nes blogis ir gėris 
yra diametriališkai priešingi 
ir nesuderinami dalykai.

Antrojo pasaulinio karo są
vartose žmonija pamatė, kad 
ir fašizmas - nacizmas ir komu 
nizmas - bolševizmas yra ne
žmoniškos santvarkos. Jas 
vykdyti yra pasimoję tiktai 
krūvelės savanaudiškų žmo
nių, nieko bendro neturinčių 
su didžiųjų žmonijos proble
mų sprendimo uždaviniais. Iš 
to kyla didžiausia tų bandy
mų negerovė, kuri yra tapusi 
viso amžiaus didžiausia nege
rove.

Šiai negerovei nušviesti ir 
mes, lietuviai, kuriems teko 
išgyventi ir patirti jų meto-

ir kitame nebūtu tūlu 
tūlų, bet netikrų pas- 
spręsti žmonijos prob- 

Tačiau viena visiems 
kad tos pastangos, tie

dus, turime dvi ryškias kny
gas: kun. Ylos knygą „Žmo
nės ir žvėrys“ ir pulk. Petrui 
čio knygą „Kaip jie mus su
šaudė“. Pirmoji jų nušviečia 
fašistinį - nacisitinį, o antroji 
komunistinį - bolševistinį val
džios santykį su žmonėmis, jų 
valdymo metodus bei priemo
nes. Jos abi kalba faktų kal
ba. Faktų nuogų, neprideng 
tų ir nepagrąžintų. Tai yra 
objektyvi tiesa apie nacizmą- 
-fašizmą ir apie bolševizmą - 

pasibaisėti- - komunizmą. Šios knygos 
viena kitą papildo ir viena ki 
tą paryškina.

Šias abi knygas mums reik 
tų juo plačiau paskleisti ir iš
platinti. Šias knygas reiktų 
mums visų pirma sudaryti ga
limybes pasiskaityti savo su
klaidintiems tautiečiams. Bet 
šias knygas reikėtų išversti į 
kitas kalbas ir jas juo plačiau 
šiai išplatinti. Šias knygas iš 
versti į svetimas kalbas būtų 
šimteriopai didesnė nauda ne 
gu kokį romanėlį, kuris daž
nu atveju yra dar ir tendencin 
gas, kreivai nušviečiąs mūsų 
vidaus tarpusavius politinius 
santykius ir tuo klaidinąs ki
tataučius apie mus pačius. 
Šios knygos yra objektyvios 
tiesos, grynų faktų išsakymo 
knygos. Jų paskleidimas ki 
tataučių trape duotų dvigubą 
naudą: ne tiktai paskleistų ob 
jektyvias žinias apie nacizmą- 
-fišizmą ir komunizmą - bol
ševizmą, bet ir atskleistų mū
sų tautos žmonių dvasinę bū
seną, nes tose knygosce ji 
yra ryški.

Galimas dalykas, kad šiam 
tikslui reikėtų pasinaudoti ar 
ba kuriuo nors mūsų bendru 
fondu arba specialiai sudary
ti tam tikrą fondą, kuris vė
liau juk ir susigrąžintų į jį 
įdėtas lėšas.

Tokiu būdu mes supažin
dintume ir savuosius suklai
dintus tautiečius ir svetimtau 
čius su ta baisiąja XX am
žiaus negerove.

J. Kardelis.

ALDONAI ir KAROLIUI RUSINAMS, 
ALBINUI ir GENEI NIAURAMS, 

PETRUI ir MARY NIAURAMS, 
jų brangiam tėvui, broliui, uošviui ir švogeriui

IE1 IKSUI N1ARAI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime 

J. ir* G. Rukšėnai.

Didž. Gerb.
p. FELIKSUI NIAURAI

mirus, jo giminėms ir artimiesiems reiškiu gilią 
užuojautą. A. Rusinas.

ALDONAI NIAURAITEI- RUSINIENEI ir 
ALBINUI NIAURAI jų tėvui

FELIKSUI NIAURAI
mirus, gilią užuojautą reiškia

M. S. J. Pakuliai.

„Aidai“ paskutiniame nume 
ry įdėjo Vinco Krėvės „Pasi
kalbėjimą Maskvoje su V. Mo 
lotovu“. Čia įdedame to pasi
kalbėjimo dalį, kurioje V. Mo 
lotovas atvirai atidengia V. 
Krėvei Rusijos grobuoniškuo
sius planus:

— Mes tikim ir su mumis 
visa tauta tiki, kad dabartinė 
padėtis Lietuvoje (kai Sovie
tai ją okupavo ir pradėjo sa
vaip valdyti, grobti ir griauti 
jos ūkį, Red.) yra tik laikino 
pobūdžio ir neužsitęs perilgai, 
— atsakiau į Molotovo išvedžio 
jimus. — Norėčiau manyti, kad 
jums būtų tikslingiau pamėgin 
ti pirversti savo įgulų vadus 
Lietuvoje labjau derintis su 
mūsų santvarka, su mūsų są
lygomis ir liaudies nusiteikimu 
bei tautos psichologija.

Molotovas kurį laiką nieko 
man neatsakė. Nuleidęs galvą 
braižė kažką ant lapo, kuris gu 
Įėjo po jo ranka.

— Tamsta, pone ministeri, 
provokuoji mano atvirumą, — 
pakėlęs galvą ir pažvelgęs į ma 
ne, prabilo Molotovas. — Ver 
čiate mane pasakyti, ko visai 
dabar nenorėjau sakyto. Tai
gi kalbėsime visai atvirai, be 
sentimentalumų, kurių jau vi 
sai užtenka. Turite pagaliau 
realiai pažvelgti tikrenybei į 
akis ir suprasti, kad atskiros 
mažos valstybės turės ateityje 
visos išnykti. Jūsų Lietuva, 
kaip ir kitos Pabaltijo valsty 
bės, neišskiriant ir Suomijos, 
turės įsijungti į garbingą tary 
binių respublikų šeimą. Turė
tumėt todėl jau dabar paruošti 
Lietuvos liaudį tarybinei sant 
varkai, kuri ateityje bus vi
sur, visoje Europoje įgyven
dinta, vienur anksčiau, kaip 
Pabaltijo valstybėse, kitur vė 
liau.

Nors ir buvau L. Natkevi
čiaus iš anksto įspėtas, kad ga 
lesiu panašius dalykus išgirs
ti, bet atviras Molotovo pasi
sakymas mane visai parbloškė. 
Gerklė išdžiūvo, burna apsi- 
smogojo, ir kurį laiką visai bu 
vau žado netekęs.

Matyti, mano nuotaiką pas 
tebėjo ir Molotovas. Jis pa
skambino ir liepė atnešti mums 
arbatos.

— Kai tik šie dalykai paaiš 
kės, mūsų liaudyje kils didžiau 
sias sumišimas, gal net gink
luotas pasipriešinimas, — 
ėmiau kalbėti, patsai nenusi
vokdamas, ką kalbu. — Vokie 
čių vyriausybė beabejo tuo 
pasinaudos, nes ji nepakęs, 
kad tarybinė santvarka įsiga
lėtų Vokietijos pasienyje.

— Vokiečiai prarijo Pabal
tijo kraštų okupaciją, nepa- 
springę, turės suvirškinti ir jų 
inkorporaciją, — atsikirto Mo
lotovas. — Perdaug jie turi da 
bar sunkumų Vakaruose, kad 
dar panorėtų karo su galingą 
ja Tarybinių respublikų sąjun 
ga. Vėl gi nenuslėpsiu nuo 
tamstos, kad šiais reikalais jau 
esame su jais susitarę. Apie 
tai jau draugas Stalinas yra pa 
sakęs ir jūsų buvusiam minis- 
teriui pirmininkui ir užsienių 
renkalų ministeriui, kai jie bu 
vo pas mus apsilankę dėl kilu 
siu nesusipratimų su mūsų įgu 
lų kareiviais.

— Jūs patys, p. komisare, 
esate pasakę, kad dabartine vo 
kiečių vyriausybe neįmanoma 
pasitikėti, todėl negalite atspė 
ti, kaip jie šiuo atveju pasi
elgtų. Iš savo pusės galiu tik 
įspėti jus, kad mūsų liaudis, 
kai paaiškės jūsų siekimai, ims 
žiūrėti į vokiečius, kaip į gali
mus sąjungininkus, kurie pa
dės jiems išsilaisvinti iš jūsų 
prievartos. Lietuvos ūkinin
kai, jau dabar, dar nežinodami, 
ką jiems likimas neša, nerims
ta, bijodami ūkinės santvarkos 
pakitėjimo. Jie jau dabar yra 
įbauginti jūsų pareigūnų ir ša

lininkų agitacijos, baidosi ko
lektyvinės sistemos. Jie am
žiais yra pripratę laikyti žemę 
savo asmeniška nuosavybe, 
brangina ją, kaip ir savo sava
rankumą. Kolektyvinio žemės 
valdymo sąvoka jiems yra sve 
tima...

— Mes ir nemanom primes 
ti (naviazat) kolektyvinės ūkių 
valdymo sistemos, — pastebė
jo Molotovas. — Mes visai ne
laikome, kad ši sistema yra ge
riausias žemės reformos būdas, 
bet Rusija yra dar labai ne
turtingas ir skurdus kraštas, 
kad galėtume leisti sau (pozvo 
lit sebe) kitą žemės reformos 
būdą.

— Mūsų liaudis pasirodė, 
kaip dabar matau, akylesnė už 
mus, ir jūsų viešais pažadais 
nepatikėjo ir netikėdama neri
mo, nors stengėmės ją ramin
ti, — tęsiau savo giesmę, ne
galvodamas, kad ji reikalui, ku 
rį noriu apginti, ne tik nenau
dinga, bet dargi greičiausia ir 
žalinga. — Mane ir Žemės ūkio 
ministerį yra aplankiusios išti
sos ūkininkų delegicjų eilės. 
Jos visos reikalavo iš mūsų gin 
ti ne tik vidaus santvarką, bet 
ir krašto nepriklausomybę ir 
savarankumą. Kada liaudis su 
žinos Tarybinės vyriausybės 
tikslus, kils didžiausias nusimi 
nimas ir suirutė, kuri sugriaus 
pagrindinius krašto pamatus, 
sunaikins šiandien dar pastovią 
gerovę ir net jos pagrindus, 
anuliuojant visas mūsų ūkiui 
naudingas sutartis su užsie
niais. Liaudis, be abejo, ims 
žiūrėti į jūsų .įgulas, kaip į oku 
pantų kariuomenę, ir ginsis vi
sais įmanomais būdais. Argi 
visa tai būtų naudinga Tarybi
nių respublikų sąjungai tokiu 
nepastoviu laiku?. . . Kad vi
so šito galima būtų išvengti, 
siūlome sudaryti su mumis nau 
jais pamatais draugiškumo su 
tartį. Tai sustiprintų ir mūsų 
padėtį ir Tarybinės Sąjungos 
autoritetą Lietuvos liaudies 
akyse. Mes sutiktume ta su
tartimi net apriboti mūsų tei- 
sesužsienio kolitikos klausimuo 
se, įsipareigoti visuomet atsi
žvelgti į Tarybinės Sąjungos 
šioje srityje patarimus ir rei
kalus.

— Nepasakysiu, kad jūsų 
pasiūlymas nėra svarstytinas. 
Kitu metu jis būtų mums la
bai priimtinas, bet šiandien ap
linkybės tiek pasikeitė, jog nei 
Tarybų respublikų sąjungai, 
nei Pabaltijo valstybėms tokia 
linkmė gal nebūtų naudinga. 
Esame tvirtai įsitikinę, ir šian 
dien labjau, negu kitu metu, 
kad genialusis draugas Leni
nas neklydo, tvirtindamas, jog 
antrasis pasaulinis karas padės 
mums įsigalėti visoje Europo 
je, kaip pirmasis padėjo įsiga
lėti Rusijoje. Mes šiandien re
miam Vokietiją, bet tik tiek, 
kad neužtrokštų anksčiau, ne
gu kare nuskurdintos kovojan 
čių valstybių minios nusivils 
ir sukils prieš savo valdovus. 
Tuomet vokiečių buržuazija 
tuojau susitaikins su savo prie 
šais, alijantų buržuazija, kad 
bendromis jėgomis sutriuškin
tų sukilusį proletariatą. Bet 
tada ateisim mes jiems į pa
galbą, ateisim su šviežiomis 
jėgomis, gerai pasiruošę, ir Va 
karų Europos plotuose, ma
nau, kažkur netoli Reino, įvyks 
paskutinis tarp proletariato ir 
sudūlėjusios buržuazijos mū
šis, kurs ant visados nulems 
Europos likimą. Tikimės, kad 
tą mūšį laimėsim mes, bet ne 
buržuazija. Štai kodėl šiandien 
negalim rimtai svarstyti jūsų 
pasiūlymo. Negali gi toli už
nugaryje pasilikti maža sale
lė su santvarka, kuri turės iš
nykti visoje Europoje.

— Tamsta nemanai, p. ko
misare, kad Vakarų Europai, 
kovjojančiai su vokiečių užma-

čiomis, gali ateiti į pagalbą 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
su savo neribota medžiagine 
ir technine galia. Toji valsty
bė, kaip žinom, jau vieną kartą 
yra išgelbėjusi Vakarų Euro
pą su jos santvarka. Nema
nau, kad įvykiai negali pasi
kartoti. ..

— Visai teisingai tamsta, p. 
ministeri, pastebėjai, — pa
brėžė Molotovas. — Gerai ži
nome, kad Jungtinės Amerikos 
valstybės nori įsijungti į šį ka 
rą ir visais būdais tą įsijungi
mą provokuoja. Nesitikim, 
kad mums pasiseks įkalbėti 
mūsų tariamus draugus nepasi 
duoti tai provokacijai, bet mū
sų tai nebaugina. Mes geriau 
pažįstame tą kraštą, negu tie, 
kurie jį valdo. Tamsta buvai 
apsilankęs Jungtinėse Valsty 
bėse?

— Neteko, — prisipažinau,
— bet skaityti apie šią vals
tybę esu daug skaitęs. ..

— Vadinasi, neturite supra 
timo, kas yra toji palaida ba
la, kuri vadinasi Jungtinės Šiau 
lės Amerikos Valstybės. Ame 
rikos žurnalistai ir iš dalies ra 
šytojai gudrūs (mastera) mul 
kinti gražiais žodžiais kitus ir 
save, kada kalba apie savo kraš 
tą. Bet jais tikėti netenka. 
Nors ten kalbama apie huma
nizmą, laisvę lygybę, demokra
tizmą, bet visa tai šlykščiau
sias veidmainiavimas, taip cha 
rakteringas anglosaksų žmo
nėms. Ten kiekveinam žings 
nyje bažnyčia, bet neatsižvel
giant į tai, nėra kito materia- 
liškesnio pasaulio, kuriame ver 
tinamas tik pinigas ir pinigas... 
Ten kekvienas pareigūnas, nuo 
paprasto policininko iki jų pre
zidento, yra visuomet pasiry
žęs apsirikti ir suklysti, jei tik 
tasai paklydimas padidina jo 
einamąją sąskaitą banke. Mes
— ne stačiokiški vokiečiai, pa
sitikį vien kumščiu. Mes ra
sim būdus padėti Jungtinių 
Valstybių politikos vairuoto
jams paklysti, kai tas jų pa
klydimas bus mums naudingas. 
Todėl jų įsijungimas į kirą mū 
su visai nebaugina. Visi, ku
rie deda į juos viltis, turės skau 
džiai nusivilti. . .

— Praeities įvykių esame 
pamokyti, kad pasitikėti gali
me tik patys savimi, ir to pasi 
tikėjimo mūsų tauta dar nepra 
rado, — atsakiau į Molotovo 
prikišamai pabrėžtus paskuti
nius jo kalbos žodžius. — Lie 
tuvos liaudis, pirmąjam pašau 
liniam karui pasibaigus, sun
kiausiais metais pati viena su 
gebėjo atsispirti Lenkijos pa
stangoms okupuoti ir inkorpo
ruoti Lietuvą. Tuomet Lenki 
ją visomis pastangomis palai
kė visi Vakarų Europos sąjun 
gininkai, prancūzai, anglai, bei 
gai. . . Nors iš niekur mūsų 
liaudis negalėjo laukti nei pa
ramos, nei patarimo, narsiai 
ji stojo į kovą ir laimėjo lais
vę. Ir dabar jos lengvai neiš 
sižadės. . .

— Tamsta, p. ministeri, ne
turi užmiršti, kad Tarybinių 
respublikų sąjunga neša tau
toms ne vergiją, bet tikrą lais
vę, ir todėl jūsų liaudžiai ne
gresia pavojus tos laisvės ne
tekti. Ji bus atsiklausta tokia 
forma, kokia yra priimta Tary
binėse respublikose, ar ji nori 
įsijungti į Tarybinių respubli
kų šeimą.

Jutau, kad mūsų pasikalbė
jimas darosi vis labjau įtemp
tas. Matyti, mano žodžiai ir 
prieštaravimai erzino Moloto
vą tiek, jog švelnus tonas ėmė 
nykti iš jo balso. Bet tiek bu 
vau paveiktas to, ką buvau iš
girdęs, jog jau nebegalėjau su 
silaikyti. Todėl atsakiau, kad 
visa Lietuvos tauta seniai yra 
apsisprendusi būti nepriklau
soma ir gyventi savitu gyveni-

inu. Aš neabejoju, kuris bus 
atsakymas į klausimą, jei tik 
nebus pavartota prievarta.

— Žodis „prievarta“ išimtas 
iš mūsų žodyno, — gana griež 
tu balsu pasiskubino atsikirsti 
Molotovas. — Prievartos ne
naudosime, bet mokėsime jūsų 
liaudį įtikinti, kad josios labas 
to įjungimo reikalauja, nes tik 
tokiu būdu ji galės, visos Ta
rybinės Sąjungos prieglobsty
je, gyventi ramiu gyvenimu, 
nebijodama pavojaus, kad bus 
įtraukta į karo skerdynes.

Pareiškiau abejojimą, ar at 
sirastų pasaulyje tauta, kuri 
duotųsi save įtikinti, kad jai 
naudinga atsižadėti savo nepri
klausomybės dėl ramaus gyve 
nimo svetimoje prieglobstyje. 
Lietuvių tauta, kuri daug savo 
sūnų paaukojo dėl laisvės, juo 
mažiau duosis tokiais sumeti
mais įtikinama.
—Pamatysi tamsta, kad nepra 

slinks nei keturių mėnesių, kai 
liaudis visose Pabaltijo valsty
bėse paissakys už įsijungimą, 
kuris įvyks be jokių sukrėtimų, 
nors jais tamsta mane baugini,
— patikrino mane Molotovas.
— Baigdamas mūsų pasikalbė
jimą, norėčiau tamstai dar kar 
tą patarti ramiai pažiūrėti tik
renybei į akis ir turėti omeny
je mūsų realios politikos visai 
žmonijai svarbius uždavinius... 
Lietuva negali pasilikti išimti
nėje padėtyje. Jos ateitis pri
klausys nuo visos Europos li
kimo, ir aš tai turiu suprasti — 
aiškino toliau Molotovas. — 
Protingiausiai pasielgtume, 
jei be svyravimo pasiduotume 
komunistinės partijos vadova
vimui, kurį yra griežtai nusi
stačiusi įvykdyti visos Europos 
suvienijimą ir naujos santvar
kos įgyvevndinimą. Lietuva, 
kaip ir kiti Pabaltijo kraštai, 
galės ramiai gyventi, dar ra
miau, negu iki šiol, ir netrukdo 
mai vystyti savo tautinę kultu 
rą, tik suteikdama jai socialis
tinį turinį.

Jis, Molotovas, ir Tarybinių 
respublikų sąjungos centrinė 
vyriausybė tikisi, kad dabarti
nės Lietuvos vyriausybės na
riai, turėdami galvoje savo kraš 
to gerovę, pasiliks ir toliau 
bendradarbiauti su Tarybinės 
Sąjungos vyriausybe, — nors 
tam, kad įsijungimas į Tarybi
nių respublikų šeimą įvyktų be 
didesnių ekscesų iš neatsakin
gų, blogai besiorientuojančių 
asmenų pusės. Dabartinės vy
riausybės nariai juk nepano
rės, kad ateityje Lietuvos liau
dis laikytų juos savo priešais...

Paskutinius savo išvedžioji
mus Molotovas jau kalbėjo sto 
vedamas, duodamas tuo supras 
ti, kad jau viskas pasakyta, kas 
turėjo būti pasakyta.

Aš irgi atsikėliau ir stovėda 
mas atsakiau, kad komisaro žo 
džiai manęs neįtikino. Kaip pa 
sielgs mano kolegos vyriausy
bėje, aš nežinau. Aš asmeniš
kai manau, jog neturiu teisės 
pasilikti ilgiau Lietuvos vyriau 
sybės priešakyje, nes sukly
dau, pasitikėdamas Tarybinės 
vyriausybės pažadais, kad jos 
ginkluotos jėgos atėjo į Lietu
vą tik apsaugoti josios neutra 
liteto, bet ne tam, kad kištųsi 
į vidaus gyvenimą. Suklydau 
pasitikėdamas, ir todėl turiu 
padaryti iš to tinkamą išvadą. 
Be to, nenoriu dalyvauti Lietu 
vos nepriklausomybės pakasy
nose. ...

— Tokis tamstos žygis . 
mums šiuo metu būtų labai ne 
malonus, ir aš tikiuosi, kad ge
rai pagalvosite, kol apsispręsi
te, — atsakė man Molotovas, 
išeidamas į kambario vidurį.

Atsisveikinome šaltai, be to 
draugiškumo jausmo, su ku
riuo mane Molotovas buvo su 
tikęs. Išeidamas žvilgterėjau į 

Nukelta į 7 psl.

KL BENDRUOMENES REIKALAI
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Susipažinus su visa eile sto 
vyklavimo vietų, iš galimų gau 
ti tinkamiausia vieta rasta p. 
Narušio ūkis prie Medard eže 
ro, netoli Hamiltono. Toje vie 
toje ir nutarta stovyklą reng
ti. Stovykla įvyks liepos mėn., 
bet visai tikslus laikas dar ne 
nustatytas, nes negautas ga
lutinis atsakymas iš skautų ir 
ateitininkų. Lėšų reikalu nu
tarta dalį surinkti iš stovyk-

lautojų, o kitą dalį parūpinti 
per apylinkių valdybas. Ha
miltono K. L. B. Apylinkės vai 
dyba jau yra padariusi gražią ■ 
pradžią. Vadovybės reikalu i 
nutarta viešu atsišaukimu 
kreiptis į mokytojus ir šiaip ; 
visuomenę, prašant savanoriš
kai sutikti padirbėti stovyklo- praneša apie naujai išleistą Lie 
je. Stovyklos vadovai gautų tuvos geografijos vadovėlį mo 
maistą ir patalpą nemokamai, kykloms: „Lietuva — Kraštas,

Premijų fondo klausimas Gyventojai, Kultūra“ A, Ben

„ŠVIESOS“ SAMBŪRIO GARBĖS NARIUI
DR. VILIUI VYDŪNUI - STOROSTAI

MIRUS, JO GIMINĖMS IR ARTIMIESIESMS 
REIŠKIAME UŽUOJAUTĄ IR KARTU LIŪDIME.

Sambūris „Š v i e s'a“ Vyriausioji Valdyba.

diskutuojamas.
Komisijos iždininku sutiko 

laikinai būti p. Mikšys.
Nauji vadovėliai. „Suduva“

doraius, 176 pusi., 100 ilius
tracijų, braižinių, Lietuvos že
mėlapis. Kaina 2,75 dol., dro
bėje įrištais viršeliais — 3,50 
dol. Už poros mėn. numato' 
išleisti Dr. Sruogienės „Lie
tuvos istorijos“ vadovėlį.

K. L. B. Švietimo Komsiija.

Neužmirskime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos77 
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TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 
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tį gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.
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Pabaiga.
Malenkovo kritimas.

Dabar Malenkov jau buvo 
žinomas visoje Sovietų Sąjun
goje. Atsirado ir jo priešų. 
Netgi pačioje Rusijoje, kada 
senesnieji okmunistų partijos 
darbuotojai buvo jo pralenkti 
ir nustumti į šoną, jie nebeken 
tė ir pavydėjo jaunam iškilė- 
liui. Molotovas, pavyzdžiui, 
gali turėti savyje neapykantą 
prieš ji, todėl kad Malenkovas 
iškėlė draugės Molotovienės 
netinkamumą ir nesugebėjimą. 
Tik dėl Malenkovo draugė Mo 
lotovienė prarado savo darbą 
kaipo vyriausioji kosmetikos 
tresto galva, o po to ir kaipo 
vyriausioji žuvų pramonės tvar 
kytoja. Kaganovič žymus „po 
litbiurokratas“ ir žydas gali ne 
apkęsti Malenkovo dėl jo sta
čiai ligoto nenormalaus ir sun 
kiai slepiamo' antisemitizmo. 
Tačiau Malenkovas nebuvo va 
kar gimęs: jis įsigijo vieną la

Kas yra Stalino įpėdinis Georgij Malenkov?
bai stiprų draugą Politbiure — 
tai buvo Lavrentij Beria, Ru
sijos slaptosios policijos vyriau 
šioji galva. O jis jautė ir ne
pajėgė paslėpti savo visiškos ir 
pilnos paniekos senųjų bolševi 
kų sentimentams, seniems pri
siminimams ir prie jų „dievo
baimingą pagarbą“ pranašams 
Marksui ir Engelsui.

„Stačiai neįmanoma patikė
ti“, rašė vienas britų stebėto
jas, „kad nebūtų paniekos Ma
lenkovo akyse kada jis stebi se 
nūs bolševikus — partiečius, 
einančius kursą ir persiėmusius 
absurdiškais ir perdirbtais iš
kraipymais, kad susitartų ir nu 
spręstų, kas ir kaip turėtų bū
ti daroma. . .“ Matomai Malen 
kov visai nekreipė dėmesio, 
kad gali būti paskaitytas atska 
lūnu net tokių aistringų Mark 
so doktrinistų kaip Andrei Žda 
nov (pireš savo mirtį dažnai 
minimo kaipo būsimas Stalino 
įpėdinis). Faktinai, Malenkov

pasakė savo atskalūniškas 
mintis, išbandymui 1946 mt. 
partijai adrese:

„Mes turime žmonių, teisin 
gai vadinamų knygų graužė- 
jais, kurie vartoja Markso ir 
Engelso citatas kiekviena pro
ga. . .

Vietoje to, kad išgalvojus ką 
nors naujo ar studijavus paty
rimus, jie turi vieną atsakymą: 
„Ne, taip nebuvo pasakęs 
Marksas“, arba „Engelsas sa
kė kaip nors kitaip.. .

Tačiau jeigu Marksas ir En 
gelsas galėtų prisikelti iš gra
bo, tai juodu paneigtų šiuos 
knygų graužėjus tuojau pat“.

Šitas pranešimas kaštavo 
Malenkovui jo partijos sekrete

riaus darbą ir to pasėkoje Žda 
novas pradėjo energingą žygį, 
tikslu atgaivinti griežtą seno
višką marksizmą komunistų 
partijoje. Tačiau Malenkovui 
likimas šypsojosi ir jis, anot 
tos patarlės, ėjo lažybų už lai 
mintį arklį. Ždanovas mirė vi
sai nelauktai 1948 mt. Greitai 
po to, daugumas jo pasekėjų 
prarado savo darbus. Penkių 
metų („piatilietkos“) planuo
tojas Voznesienskij, Ždanovo 
karščiausias mokinys ir pasekė 
jas, buvo taip tobulai likviduo
tas, kad jo vardas buvo visiš
kai ištrintas iš sovietų istorijos 
knygų. Nuo to laiko, Malenko 
vas turėjo švarų ir be kliūčių 
kelią.

Privatus Malenkovo 
gyvenimas.

Mažai yra žinoma apie jo as
meninį gyvenimą, išskyrus 
šiuos faktus, kad 1) jis yra ne
pavargstantis darbuotojas, ku 
ris gali ištisas paras praleisti be 
miego; 2) jis gyvena Krem
liaus bute su savo žmona ir 
dviem vaikais; 3) jis rūko bran 
gias cigaretes (Northern Pal
myras) ; 4) mėgsta visus „po- 
litbiurokratus“ ir turi prie 
Maskvos savo „dačą“, į kur jis 
vyksta kulipkų nepramušamu 
limuzinu ir 5) kad jis mėgsta 
medžioti antis. Malenkovo pir 
moji žmona buvo anksčiau bro
vusioji Molotovo sekretorė. Jis

KANDA JUS MIELAI PRIIMA
POSVGTIffiU

'GOSMl

Veda sktn. inž. J. Bulota 
N. YORKO SKAUTŲ VEIKLA.

Kovo 1 d. Brooklyno Apreiš 
kimo parapijos salėje New Yor 
ko skautų vietininkija suren
gė puikiai pavykusį vakarą. Su 
vaidintas St. Lauciaus 1 veiks
mo vaizdelis „Paslaptingoje zo 
noje“. Režisavo Vyt. Kidolis. 
Vaidino — K. Kudžma, V. Ka 
rečkaitė, R. Kezys, St. Matyc 
kas, Ed. Liogys, J. Pupius ir 
A. Kundrotaitė. Vaizdelis, 
nors ir per trump ąlaiką pa
ruoštas, suvaidintas su įsijau 
tirpu ir žiūrovų entuziastingai 
priimtas.

Gausių katučių sulaukė p. 
J. Matulaitienės šokėjų grupėą 
tautiniai šokiai. Ypatingai ge
rai pasirodė skautų vyčių ok
tetas, per du kartu sudainavęs 
aštuonias dainas. Oktete dai- 
navo P. Rasimas, A. Ilgutis, 
M. Ilgūnas, J. Lapurka, R. Ke 
zys, R. Kontrimas, K. Kudž
ma ir L. Ralys. Oktetui akom 
ponavo A. Mrozinskas. Sve
čių buvo pilna salė, kurią tau
tiniais motyvais išdekoravo 
dail. Č. Janušas.

Pažymėtina, kad N. Y. skau 
tų vyčių oktetas jau kelis kar
tus su pasisekimu koncertavo 
įvairiomis progomis. Pirmą 
kartą dainavo lietuvių studen
tų suvažiavimo proga š. m. va 
sario 7 d., o vasario 22 d. su 
dideliu pasisekimu dalyvavo 
Lietuvos 'Nepriklausomybėj rųi 
nėjime Amjterdąme, N- ¥,

Jau ne "vieną savo narį N, Y, 
skautų vyčių draugovė išlydė
jo atlikti karinės prievolės Dė
dei Šamui. Neseniai į karinę 
tarnybą išvyko R. Kisielius —

draugovės laužavedys, prade
dantis poetas ir daugelio radi
jo vaizdelių J. Ginkaus progra 
moję autorius bei parengėjas.

Šiuo metu plačiajame pašau 
lyje šie draugovės nariai atlie 
ka karinę prievolę: Vyt. Go- 
bužas, Br. Liogys, A. Bobelis, 
V. Alksninis, A. Prekeris ir 
kt. — Korėjoje, A. Eidukevi
čius — išvyko Vokietijon, A. 
Mikalauskas, Gasiūnas, Bilė- 
nas, Želvys, Vaitaitis ir kt. įvai 
ripse ginklų rūšyse yra išblaš 
kyti po plątųjį Amerikos že
myną. Draugovė savo, bro
liams linki garbingai atlikti jų 
pareigas ir- laukia sugrįžtant 
skautiškam darbui,

TORONTO SKAUTAI.
Kovo 1 d. Toronto skaučių 

Šatrijos ir skautų Rambyno 
tuntai paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybės 35-metį. Susi
kaupimu pagerbti neseniai am 
žinybėn nukeliavę — sktn. J. 
Mašiotas ir skautų bičiulis dr. 
V. Vydūnas. Trys vilkiukai 
ir vienas jūrų skautas davė 
įžodį. Juos sveikindamas ir į 
sueigos dalyvius dienos tema 
kalbėjo Vyriausias Skautinin
kas prof. Stp. Kairys. Vyriau 
sios Skautininkės įsakymu pra 
nešta, kad sktn. St. Siliekytė 
jos prašymu atleista iš parei
gų, Naująja Šatrijos t. tunti 
ninke paskirtą sktn. V. Kalen 
drienė. Sueigą užbaigta meni 
ne dalimi, kurios skiltys vėl 
gavo progos pasirodyti savo 
gaivia dvasia ir išradingumu.

? SAVO SEIMĄ

KAIP TAPTI KANA- 
DOS PILIEČIU

J. Paduok pareiškimą apie norą 
(declaration of intention) tapti 
Kąnądos piliečių. Gali tai pada 
ryti bet kuriuo metu po atvyki
mo j Kanadą, bet šitas pareiški
mas turi būti paduotas mažiau
siai vienerius metus prieš paduo 
dant prašymą pilietybei gauti.

2. Paduok prašymą pilietybei gau
ti. Gali tai padaryti išbuvęs pen
kerius metus Kanadoj.

3. Prancūzų ir anglų yra oficialios 
Kanados kalbos, dėl to išmok vie 
ną iš jų ir susipažink su Kana
dos istorija ir valstybine santvar 
ka, kad būtum pripažintas ver
tu Kanados pilietybės, kai nuvyk

si į teismą egzaminams.
Kad galėtum naudotis visom tei 
sėm ir laisvėm, kurios Tau gali 
būti suteiktos Kanadoj, planuok 
jau dabar tapti Kanados piliečiu. 
Jei Tau yra 18 ar daugiau metų 
amžiaus ir jei esi Kanadon atvy
kęs imigrantas, imkis dabar pir
mųjų žygių pilietybės gavimui.

Tapęs Kanados piliečiu, nustosi 
buvęs svetimšaliu. Keliausi su 
Kanados pasu. Tu būsi atsto
vaujamas valdžioj, galėsi balsuo 
ti ir kandidatuoti į visuomeniš
kas vietas.

Užpildęs ir nusiuntęs sekantį ku
poną į Pilietybės ir Imigracijos 
Departamento Pilietybės Skyrių, 
būsi pilnai painformuotas, kaip 
tapti Kanados piliečiu.

DEPARTMENT 
OF CITIZENSHIP 

AND 
IMMIGRATION

Hon. Walter E. Harris Laval Fortier 
Minister Deputy Minister

Citizenship Branch,
Department of Citizenship and
Immigration
Ottawa, Ontario.
Please send me the booklet on the steps 
to Canadian citizenship.
Vardas ir pavardė........................................
Andresas .........................................................

išsiskyrė su ja 1940 mt. ir ve
dė antrą kartą. Dabartinė 
draugė Malenkovienė, atrodo, 
buvo nepatenkinta ir slegiama 
savo vyro ilgų ir naktinių dar
bo valandų ir atrado sau pa
lengvinimą, pasidarydama ak
tore. Vieną dieną ji kreipėsi 
į vieną mažą Maskvos teatrą, 
ir prisistačiusi svetima išgalvo 
ta pavarde ji gavo darbą. Jos 
kolegos stebėjosi puikiais rū
bais ir faktu, kad automobilis 
ir šoferis labai dažnai laukda
vo jos po vaidinimo. Vieną die 
ną, kada vienas iš jos draugų 
artistų įsivėlė į bėdą su slap
tąja policija dėl kažkokio „ide
ologinio nešvarumo“ pamflete, 
kurį jis parašė, draugė Malen
kov pasakė, kad ji galinti pa
dėti per savo vyrą ir tam ji pa 
rengsianti pasimatymą. Pakliu 
vęs bėdon artistas atrado Ma- 
Itnkovą Maskvos „Bolšoj Tea- 
tr“ ložėje. „Malenkovas gėrė 
arbatą su prancūziškais pyra
gaičiais“, pasakojo artistas. 
„Jis nepasiūlė man nieko, tik 
pasakė, kad jo žmona jam vis
ką pasakiusi ir jis tikįs, kad tai 
viskas yra gryna nesąmonė. Po 
to, pasakė man rytojaus dieną 
atvykti pas ji į Centro Komite 
tą“.

Kas toliau?
Kol Malenkovas turėjo savo 

bosą, tai jo visi darbai ir sieki 
mai buvo jį patenkinti ir jam 
įsiteikti. Tuo laiku, kada Kiti 
sovietų „šiškos“ išdrįso užsidė 
ti aukso žvaigždėmis blizgan
čias uniformas ar mėlynais vil
noniais kostiumais detektyvai 
pasidarė visiems žinomi, Ma
lenkovas dar dėvi iki kaklo už
segamą pilkšvą karišką mun
durą, kurį taip labai buvo pa
mėgęs Stalinas. Atrodo, kad 
nėra pagrindo labai abejoti 
tuo, kad ir po Stalino mirties, 
Malenkovas kalbės savo buvu
sio boso balsu ir pasiliks ant 
tos pačios partijos linijos. Ta 
čiau negalima pamiršti, kad 
Malenkovo partijos mašinoje 
laike paskutinės dekados, gali
ma buvo1 pastebėti ir blogų 
reiškinių. Partijos narių skai
čius padidėjo beveik trigubai 
ir partijos disciplina atsipalai
davo. Naujos partijos taisyk
lės (Politbiuras ir Orgbiuras 
yra sujungiami į naują prezi
diumą) yra skaičiuojama „nu
pjaus nudžiūvusias partijos ša 
kas, ir atidarys kelią išgenėji- 
mui apsileidusių pareigūnų, rei 
kalaujant visus partijos narius 
iniformuoti apie nusikaltusius 
pareigoms draugus. Laike pas 
kurinių kelių mėnesių per visą 
Sovietų Sąjungą nusiautė vėl 
didelė pranešimų - įskundimų 
ir savikritikos banga.

Vakarų pasauliui šiandien 
labai įdomu, kaip toliau laiky
sis ir koki tolimesni bus žingsn 
niai žmogaus, kuris, galima sa 
kyti, laiko arba kada nors lai
kys, karo ar taikos sprendimą 
savo trumpuose storuose pirš
tuose.

Sulietuvino: J. Skaržinskas.

DR. JUOZAS KAŠKELIS

Komunizmo ideologijos tikrovė
IX.

Tas kas sugriebė į savo rankas „Visasąjunginės Komu
nistų (bolševikų) Partijos“ aparatą, tas tapo padėties vieš
pats: „diktatoriškos“ partijos ir drauge proletariato diktatū
ros užvaldyto krašto absoliutus valdovas. Tokiu Rusijos bei 
kppiunistų partijos viešpačiu pradžioje buvo Leninas su visa 
kruvinąja „ČEKĄ“, Po jo „atėjp“ Stalinas sų „GPU” bei 
„NKVD“. Jei tas valdantysis centras asmenų atžvilgių ir 
pasikeitę kiek, tačiau tai buvęs vien pasėka žiaurios kovos 
tarp paskirų to centro asmenų, o ne „demokratiškai“ išreikš 
ta partijos valia. Bet ir visi tie atsiskaitymai su visokiais 
„trockininkais“, „zinovjevininkais“, „kamenevčikais“ ir „bu 
charininkais“ buvo vykdomi irgi tos pačios „proletariato dik 
tatūros“ vardu, nes toji sąvoka bolševistinės oligarchijos vir
šūnei tarnavo ir tarnauja vien dirbančiųjų masių mulkinimui,

Sovietų Sąjungoje faktiškai yra ne proletariato dikta
tūra, o diktatūra proletariatui —diktatūra komunistinės par
tijos, kuri kaip jau minėjome tėra vien „valdančioji VKP(b) 
centro diktatūra. Trumpai tariant: „proletariato diktatūra“ 
yra vienos mažumos diktatūra. Jei bolševizmas trimituoja 
apie „proletariato diktatūrą”, tai tik masių mulkininmui. Juk 
jei toji mažuma paskelbtų viešai savo diktatūrą, tai ir toje 
pačioje Rusijoje seniai su jąja būtų atsiskaityta. Bet tos ma
žumos aparato formaliai ten nėra. Tarybų Sąjungoje viešai 
veikia „valstybinis aparatas“ — tarybų valdžia tikrąja to žo
džio prasme ir „partinis aparatas“ komunistų partijos tink
las.

Pirmutinis aparatas, nors Tarybų Sąjungos konstitucijų 
je ir gražiai atvaizduotas, tačiau esmėje tėra'vien biurokra
tinis priedas prie partinio aparato, Ten tarybos bei vykdo- 
domieji komitetai” tėra tik vykdomieji organai sprendimų, 
tačiau ne savo ir ne dirbančiųjų masių sprendimų, o vien ko
munistų partijos. Ten tarybos bei vykdomieji komitetai su 
visa savo rinkimine vaidyba tėra tik dekoracija.

Bet ir su antruoju aparatu — komunistų partija — irgi 
negeriau. Juk komunistų partijos aparatas tėra „transliaci

jos stotis valios iš augščiau“, nes tik tai tėra „kamunistų par 
tijos valia“, kas yra įsakyta partijos faktiškų kūrėjų bei val
dovų. 1934 metais 17-tame kompartijos suvažiavime, tik
rasis tuometinis Stalino „ponas“ Kaganovičius Lazaris spe
cialiai dėstė apie Kompartijos bei Tarybų Sąjungos tarpu- 
savius santykius. Po to tame suvažiavime buvo „vienbal
siai“ priimtas naujas kompartijos statutas, kurio jau pirma
sis punktas — „stato visur taškus“, nes skelbia aiškiai, kad 
komunistų partija yrą komunistinio internacionalo sekcija, o 
,,VKP(b)“, įeidama į Kominterną ir besąlyginiai vykdyda
ma jojo pavedimus, pasiima vadovauti proletariatui ir visoms 
dirbančiųjų masėms jųjų kovoje dėl „proletariato diktatū
ros“. Reiškia ir kompartija aiškiai pasakė, jog Kominternas, 
kompartija ir SSSR yra vienas ir tas pats padaras.

Trumpai suglaudus visą medžiagą apie tarpusavius ry
šius tarp Kominterno, komunistų partijos bei SSSR, nežiū
rint kuriuo požiūriu — ar tai socialiniu, ar tai teisiniu, ar 
kitokiu — matyti vienas ir tas pats vaizdas: „Tarybų Sąjun
goj visiškai nesą jokios „tarybų valdžios“, kuri būtų tikra 
rusų valstybės liaudies atstovė“, pati kompartija nėra irgi 
savarankus valdantysis organizmas, nes ten vieton „proleta
riato diktatūros“ yra neribota diktatūra faktiškai nepakeičia
ma partinio centro, kuris vaido ir Kominterną, ir kompartiją 
ir SSSR - Tarybų Sąjungą. Tas pats vaizdas matyti ir per
žiūrint asmeninius sąrašus asmenų, kurie sudaro tą „centrą“, 
ypač apžvelgus juos Tarybų Sąjungos istorijos šviesoje. Čia 
aiškiai matome, kad Cimervalde sudaryta komisija užgrobu
si 1917 metais Rusijoje valdžią, vėliau pasivadinusi „Komin 
ternu“, esmėje toji pati kompartijos vadovybė; tapo SSSR 
vadovybė.

Kominternąs savo galutinio tikslo •—• pasaulinės revo
liucijos — siekia dvejopos kovos paglaba: išorine kova ir di
versine veikla netarybiniuose kraštuose. Antrąjį kovos bū
dą Kominternas niekad nesiliovė vykdyti. Juk ir Lietuvoje 
greta taikingų santykių, greta „taikingos“ komunistų pasiun 
tinybės veiklos, visą laiką veikė Kominterno sekcija, Lie
tuvos komunistų partija, kurios veiklą dirigavo komunistų 
pasiuntinybėje sėdėję visokie komunistų „diplomatai“ a la 
Pozdniakovas, Sokolovas ir panašūs. Panašiai buvo ir kituo

se netarybiniuose kraštuose. Išorinei kovai buvo ruoštasi 
trimituojant visam pasauliui apie „taikingąją Tarybų Sąjun
gos politiką“, o pačiai pašėliškų tempu besiginkluojant. To
ji dvejopa kova buvo sutartinai vykdoma Kominterno ir SS 
SR. Čia diversinę veiklą vykdė paskirų kraštų kompartijos, 
o išorinei kovai buvo puoselėjama „nenugalimoji“ raudono
ji ari'hija.

Bet tokia milžiniško’ masto kova, turinti galutinį tikslą 
pavergti Sovietų imperializmui visą pasaulį, aišku, gali būti 
vykdoma tik stipriai vientiso organo. Tas vientisumas čia 
visų pirma atsiekimaas tuo, kad SSSR kompartijos politinio 
biuro nariai tuo pat metu užima vadovaujančias vietas SSSR 
vyriausybėje ir Kominterno-formo vykdomąjame komitete. 
Tokia padėtis buvo iš pat pirmųjų tų institucijų gyvavimo 
dienų, tokia pat ji yra ir šiandiean. Nors komunizmo valdo
vai visam pasauliui įrodinėja, jog Kominternas-formas, ki
taip tariant tuo pačiu ir kompa rtija, tariamai nieko bendro ne
turi su SSSR vyriausybe, tačiau tikrumoje tos institucijos 
tarp savęs nieko bendro neturi tik tiek, kiek nieko bendro 
neturi čia pateiktame vaizdelyje tų institucijų vadovybės as
meninė sudėtis: juk Kominternas tai — Kaganovičius, Stali
nas, Molotovas ir Kaganovičius. Kitokio skirtumo tarp tų 
trijų institucijų vadovybės nėra, nors ir viena kita pavardė 
yra pasikeitusi.

Tiesą pasakius tas aišku ir iš kai kurių atviresnių Stali
no bei kitų komunizmo vadovų pasisakymų. Juuk pats Sta- 
nas ir Molotovas; Kompartija tai — Stalinas, Kaganovičius 
ir Molotovas, o Tarybų Sąjungos vyriausybė tai — Stali- 
linas yra pareiškęs, kad sukilimo partija, esanti neatskiriama 
dalis viso pasaulio proletariato organizacijos — Kominter
no ir siekianti visuotinio sukilimo, gi pati SSSR yra atrama 
viso pasaulio pavergtųjų sąjūdžiui ir tarptautinės revoliuci
jos ugdymo židinys. Tie žodžiai aiškiai parodo tų trijų 
institucijų tarpusavį, pačių komunistų pripažįstamą, siekių 
bei veiklos ryšį. Jei paliesime veiklos metodus, tai taip pat 
jokio skirtumo čia nerasime. Visur pirmon eilėn naudojama 
klasta, melas, apgaulė ir nuožmiausias „Enkavede“ teroros.

Daugiau bus.
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LITERATŪRINĖM IS 
TEMOMIS-

Pastabos aktualiais mūšy literatūrinio gyvenimo klausi
mais ir trumpa 1952-ųjų mėty lietuviu grožinės prozos 
knygy apžvalga.

HENRIKAS NAGYS
Šia tema Dr. Henrikas Nagys tiekia praėjusių me 

tų prozinės literatūros apžvalga, kurios įžanga, kaip tu 
rinti principinio pobūdžio pasisakymų, buvo įdėta NL 
redakciniu straipsniu praėjusiu 11 (309)nr. Ta įžanga,re 
dakcijos pavadinta „Aktualiais literatūros klausimais“, 
buvo įdėta, kaip redakcinis straipsnis, be autoriaus ži
nios bei sutikimo. Ji buvo įdėta grynai literatūriniu po
žiūriu, tuo pačiu nepriduodant jai jokio kito aspekto. 
Seka antroji apžvalgos atkarpa. NL Redakcija.

2. * * *
Sekančios pastabos apie kai 

kurias (straipsnio autoriaus 
nuomone, klasifikuotinas gro
žinės prozos kategorijon) be
letristikos knygas, išleistas 
1952 metų laikotarpyje — ar
ba metrikuotas tų metų data,— 
nepretenduoja į išsamų, biblio 
grafinį minėtų metų prozos vei 
kalų sąrašą. Tai paliekame 
tremties bibliografams, nes ne 
kiekviena knyga, autoriaus pa 
vadinta romanu arba apysaka, 
yra literatūros kūrinys.

Čia trumpai aptarsime se
kančius prozos kūrinius (užra 
šytąja eilės tvarka) : Mariaus 
Katiliškio „Užuovėją“ (išleido 
Terra), Antano Škėmos „Šven 
tąją Ingą“ (Terra), Jurgio Sa 
vickio „Šventąją Lietuvą“ 
(Tremtis), Jurgio Jankaus „Pa 
klydusius Paukščius“ (Gabi
ja), Nelės Mazalaitės „Ginta
rinius Vartus“ (Liet. Knygos 
Klubas), Liūdo Dovydėno 
„Per Klausučių Ūlytėlę“ (Ga
bija), Stasiaus Būdavo „Var
pai Skamba“ (Lietuvių Die
nos), Juozo Švaisto „Petrą Šir 
voką“ (Ch. Liet. Lit. Dr-ja), 
Jurgio Gliaudos „Namus ant 
Smėlio“ (Draugo Bendr. Klu
bas), R. Spalio „Didžiąsias At 
galias“ ir „Gatvės Berniuko 
Nuotykius (abi knygas išleido 
Tremtis), Stepo Zobarsko „Do 
lerį iš Pitsburgo“ (Gabija) Ba 
lės Vaivorytės (P. Orintai- 
tės) „Viltrakių vaikus“ (PLB 
Vok. Krašto Valdybos Knygų 
Leidykla). Atskirai paminėsi
me, taip pat, Kazio Borutos 
„Baltaragio malūną“ ir kažku
rias verstines knygas.

Taigi, kiekybiškai, prozos 
knygų praeitais metais pasiro 
dė žymiai daugiau negu peozi 
jos rinkinių (jų išleista vos še 
ši!), nes čia neišvardintos vi
sos antrosios laidos žinomų mū 
sų rašytojų veikalų (daugiau
sia jų perpausdino Terra) bei 
gausi verstinė litreatūra.

Nežiūrint vardų ir pavadini 
mų gausumo, bendrasai įspū
dis, perskaičius visas 1952 

metų prozos knygas, nėra ypa 
tingai džiuginantis. Vos kele
tas autorių davė šviežių, origi
nalių ir pajėgių kūrinių.

* * *
Vienas tokių tikrai šviežių 

ir pakiliai sukurtų veikalų, tai 
Mariaus Katiliškio „Užuovė
ja“, novelinis romanas, išleis
tas Terros leidyklos, Čikagoje. 
Knyga labai palankiai sutikta 
ir įvertinta visų, ligi šiol ją ap 
tarusių, recenzentų. Ir pagrįs 
tai. Šioji Mariaus Katiliškio 
knyga netiktai atveda skaityto 
ją gaivalingos žemės prieglobs 
tin, bet ir pati kupina atver
tos, sodrios žemės kvapo, tur
tingumo ir stiprybės. Rašy
tojas Šiaurės Augštaitijos kai 
mo buityje suranda naujų ir 
originalių dalykų, neužrašytų 
dar nė vieno mūsų pasakotojų; 
jis suranda taip pat naują ir sa 
vitą įforminimą — įspūdingu 
ir šiltu žodžiu atverdamas ir 
mūsų žemės gamtovaizdį, ir 
mūsų žemdirbio gruboką, bet 
žmoniškumo ir meilės sklidiną, 
sielą.

Jeigu pagrindiniu literatū
ros vertinimo kriterijų iškelsi
me ir akcentuosime meninės tie 
sos reikalavimą, tai Mariaus 
Katiliškio knyga beveik abso
liučiai tą reikalavimą išpildo. 
Meninė tikrovė „Užuovėjos“ 
autoriaus perteikta įtikinamai, 
savitai; visur skaitytojas jau
čia rūpestingą, pilnai žinantį 
savojo pašaukimo atsakingu
mą, rašytoją, nesilankstantį 
nei banaliam skoniui, nei kas
dienybės stabams. Katiliškis 
pažįsta savo kaimą ir savo že
mę ligi pačių smulkiausių de
talių, pažįsta ir myli tuo pačiu 
tyriausiu jausmu, kuriuo kiek
vienas pasaulio ūkininkas yra 
susietas, lyg kraujo ryšiu su sa 
vo dirvožemiu ir pievomis, tuo 
pat jausmu, kurio vedamas, vi 
sų tautų sūnus išeina kovos 
laukan ir mirtin. Ir tai nėra 
deklamacija, nėra gražbylystė 
nei didžiųjų idėjų smulkus 
piktnauSojimas — „Užuovėjo 
je“ minėtoji meilė išsakyta ta 
lemtingu, sodriu ir taikliu kū

rybiniu žodžiu.
Mariaus Katiliškio „Užuovė 

joj“ sukurtasai Lietuvos kai
mas, su savo gyvais, ryškiais 
žmonėmis ir puikiais retai mū 
sų literatūroj sutinkamais (tik 
tai kelių senųjų klasikų ir Pul 
gio Andriušio pastarojoj kny
goj) gamtos vaizdais, pergy
venęs su mumis žiemos pūgas, 
pavasario ir vasaros žydėjimą 
ir rudens liūdesį bei prabangą, 
tikrai greitai nemirs. Visai 
sutinkame su L. Miškiniu, „Ai
duose“ tvirtinusiu: „Katiliškio 
kaimui jau dabar agalima pra
našauti ilgą egzistenciją, atkak 
lų pasipriešinimą laiko smū
giams ir atitinkamą vietą lietu
vių literatūros geografijoje bei 
istorijoje“. („Aidai“ š. m. Nr. 
2, 80 psl.).

Šioje vietoje pažymėtina taip 
pat, kad knygos dailininkas R. 
Viesulas, estetiškai išleistai 
knygai, sukūrė įdomias, origi
nalias ir kultūringas tekstines 
iliustracijas bei aplankus ir vir 
šelį. (d. b.)

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
Ignas Šeinius. RAUDONA

SIS TVANAS. 1953 m. New 
York. 328 puslapiai. Kaina $ 
3,50. Tai yra pagarsėjusi žy
miojo mūsų rašytojo Igno Šei 
niaus knyga apie sovietų inva 
ziją į Lietuvą ir kitas Pabaltijo 
valstybes. Ši knyga — Raudo 
nasis Tvanas — yra plačiai 
pagarsėjusi, išversta į daugelį 
svetimų kalbų ir dabar yra ver 
čiama. Ji parašyta dienoraš
čio forma, apsako įvykius, ku
rie dėjosi Lietuvoje nuo 1939 
metų spalio 29 dienos ligi 1940 
metų rugpjūčio 22 dienos. Tai 
visiems naudinga knyga ir la
bai įdomi. Ją turėtų įsigyti ir 
pasiskaityti visi, kas apie so
vietus turi žinių tiktai iš ko
munistinių laikraščių arba iš 
radijaus propagandos. Ši kny 
ga gaunama „Nepriklausomos 
Lietuvos“ redakcijoje, 7722 
George St., Ville Lasalle, Mont 
real, P. Q. Canada.

Vincas Krėvė MICKEVI
ČIUS. Rašytojo 70 metų su
kaktis. Turiny: V. Mykolaitis 
— Krėvės 70-tojo gimtadienio 
proga; V. Mykolaitis - Puti
nas — Idėjiniai Vinco Krėvės 
kūrybos pradai. Vincas Maciu 
nas — Vinco Krėvės kūrybos 
apžvalga; Dr. A. Senno kalba; 
V. Krėvė — Pašaukimo valan 
da; Sofija Čiurlionienė - Ky
mantaitė; V. Krėvė — Pagun
da; Vinco Krėvės žodis Lie
tuvai. Knyga, turinti 188 pus 
lapius, išleista Chicagos lietu 
vių Literatūros Draugijos 1953 
metais. Kaina 2 dol. Knyga 
gaunama „Neprikl. Lietuvos“ 
redakcijoje.

Vytautas Žemkalnis. KU
DIRKOS SĄJŪDIS. Sambūrio

KULTŪRW€|fkKOJVIKA
LONDONO VAIDILA.

dų turėta 95 sv. Tokiu būdu 
susidarė 18 sv. nuostolių, ku
ris padengtas iš užpraėjusių 
metų pelno, kasoj yra 25 sv. 
Įsigyta Sambūrio vardu Lietu 
vio Pasas, remta lietuvių gim- 
naizja Vokietijoj ir poros pa
rengimų pelnas buvo paskirtas 
labdarybės reikalams. Sambū
ris yra kultūrinė organizacija. 
Jų uždavinys ne pinigai rink
ti, bet duoti žmonėms dau
giau dvasinio peno. Greitu lai 
ku bus pradėtas repetuoti Ne- 
veravičiaus scenos veikalas 
„Priešai“.

Į valdybą išrinkti ir pareigo 
mis pasiskirstė: Pr. Mašalaitis 
—pirm., V. Šalčiūnas ir M. Mi 
neikienė — vicepirmininkai, B. 
Šaulys — sekret. ir Paukštys 
— ižd. Revizijos Komisija: V. 
Zdanavičius, A. Ragauskas ir
S. Blotnys.

Pageidauta sudaryti dvi vai 
dintojų grupes, kurios dirbtų 
pamainomis, tai sutrumpėtų 
parenigmo1 laikas ir daugiau 
praeitų veikalų. Rūpinamasi 
sudaryti vaikų vaidybos grupę. 
Neseniai į sambūrį įstojus 
buiv. Marijampolės Teatro ar
tistei Arminaitei, tikimasi jos 
asmenyje sulaukti gerą tal
kininkę. V. V.

TRUMPOS ŽINIOS
— Latviai sudėję kolekty

viškai pinigų, nupirko vieną 
geriausių dail. L. Liberto pa
veikslų, kurį įteikia JAV pre 
zidentui D. Eisenhoweriui.

— Lietuvos Baleto šokėja
T. Babuškinaitė - Vasiliauskie- 
kienė turi dvi šokio studijas— 
Bostone ir Worcestery — ir 
yra Plymoutho Meno Institu
to mokytoja.

— Dailininkas Viktoras An 
driušis T. Babuškinaitės Bosto 
ne pastatytam baletui „Florin- 
dos sapnas“ sukūrė puikias de 
koracijas.

— Elena Kuprevičiūtė, po 
koncertų Paryžiuje iš Šveicari 
joje, vasario 16 d. turėjo kon
certą Londone.

— Dail. J. Rimša šį pavasa
rį Amerikoje ruošia eilę savo 
parodų, kurias pradeda nuo 
Čikagos. Jis yra pagarsėjęs 
kaip Pietų Amerikos daili
ninkas - tapytojas.

„Londono Vaidilos” sambū
rio pirm. Mašalaitis susirinki
me paminėjo, kad minima tre
jų metų sambūrio gyvenimo 
sukaktis. „Londono Vaidila“ 
nėra nauja organizacija, tai se 
nosios išeivijos kultūrinės veik 
los tęsinys.

Londono lietuviai pradėjo 
organizuotis apie 1896 m. Tai 
buvo laikas, kada pradėjo kur 
tis pirmosios organizacijos. 
1913 m. į Londoną atsikėlė rnu 
zikas P. Janušas. Jis suorgani 
zavo bažnytinį chorą. Kilęs 
pirmasis Didysis Karas smar
kiai palietė Londono lietuvių 
koloniją. Tuo laiku kultūrinį 
darbą nešė beveik vienos mo
terys. Po karo naujai persi
organizavo „Rūtos“ draugija, 
kuri veikė pasiskirsčiusi į 7 
meno sekcijas.

Prieš atvykstant tremti
niams, Londono choras „Li- 
tuanica“ buvo padalytas į dvi 
grupes: bažnytinis choras, va
dovaujamas p. Bulaitytės, gie 
dodavo bažnyčioje, o dainos 
choras, vadovaujamas Pume- 
rio, dalyvaudavo įvairiuose mi 
nėjimuose ir pobūviuose.

1946 m. iš Italijos atvyko 
lietuvių karių grupė, kuri turė 
jo Černiaus vadovaujamą vyrų 
chorą „Klajūnas“. Šitas cho
ras įsijungė į esantį Londone 
chorą. Bažnytiniam chorui pra 
dėjo vadovauti p. Černius. 
1947 m. pabaigoj, pradėjus va
dovauti p. Mamaičiui, visi cho 
rai susijngė į 'Vieną vienetą. 
Norint pritraukti į chorą dau
giau narių, buvo perooganizuo 
tas į didesnį vienetą ir pasiva 
dino Londono Lietuvių Cho
ru’. 1950 m. vasario mėn. 24 
d. to paties Mamaičio rūpesčiu 
ir pastangomis choras persior
ganizavo Londono Liet. Me
no Sambūriu ir pradėjo plėsti 
kultūrinę veiklą. Praėjusių 
metų vasarą priimti nauji įsta
tai. Sambūris pasivadino Lon 
dono Vaidila“ ir tuo vardu yra 
plačiai žinomas netik Londone, 
bet ir visoj Anglijoj.

Iš valdybos pranešimų pa
aiškėjo, kad praėjusiais metais 
sambūris suruošė 15 meninių 
parengimų: vaidinimai, minė
jimai, koncertai, išvykos ir k. 
Gauta pajamų 77 svarai, išlai
K

„Šviesa” Melbourne skyriaus 
leidinys. 1952 m. Melbourne, 
Australia. Kaina 75 centai. 
Knyga gaunama „Nepr. Lietu 
vos“ redakcijoje.

Visų knygų kaina nurodyta 
su persiuntimu, be jokių pri- 
mokėjimų.

DAILININKAS TELESFO
RAS VALIUS

jau kelintas kartas dalyvauja
Toronte ruošiamuose dailės
darbų parodose. Dabar vyks
tančioje Kanados grafikų paro 
doje, kuri truks ligi kovo 31 
d., dalyvauja ir žymusis mūsų 
grafikas T. Valius. Paroda 
'Vyksta karališkame muziejuje.
SKULPTORIUS J. DAGYS 

TORONTE.
Skulptorius J. Dagys, prieš 

metus atvykęs iš Anglijos, su
sidarė galimybių kūrybai To
ronte. Šiuo metu, pasinaudo
damas Naujųjų Canadiečių Dai 
lininkų klubo patalpomis, J. 
Dagys padarė eilę naujų dar
bų — skulptūrų medyje.

SKULPTORĖ ELENA 
DOCIUVIENĖ

dirba išbaigiamuosius op. sol. 
E. Kardelienės skulptūrinio 
portreto kūrybos darbus. Por 
tretas, mačiusiųjų teigimu, yra 
labai vykęs. Skulptorei nuos
tabiai gražiai yra pasisekę įes 
minti vaizduojamosios mintį 
bei nuotaiką.

— Dail. Antanas Rūkštelė, 
Naujų Metų metu Adelaidėje 
Australijos Lietuvių Bendruo
menės suvažiavimo metu su- 
ruošęs savo tapybos darbų pa
rodą, tuo pačiu pažymėjo ir sa 
vo 20 metų darbo sukaktį. Dai 
lininkas yra zarasietis, iš De
gučių, baigęs Kauno Meno 
mokyklą.

— Australijos Liet. B-nės 
suvažiavimo metu buvo suruoš 
ta lietuviškos spaudos paroda.

—• L. Dambriūnas parašė 
knygą apie lietuvių kalbos 
veiksmažodžius.

— Dail. J. Kurauskas Ro- 
chestery dailės parodoje išstatė 
savo kūrinį „Šventosios mote
rys“.

— New Yorko lietuvių dai
lininkų draugijos pirmininku 
išrinktas dail. V. Vitkus, gi
męs ir augęs Amerikoje.

— Dail. J. Šapkus tęsia stu
dijas Amerikoje. Jis yra stu
dijavęs Pabaltijo dailės Insti
tute Freiburge ir Miuncheno 
Meno xXkademijoje.

— Skulptorius V. Raulinai 
tis dalyvauja Clevelando Me
no muzėjaus parodoje.
KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiųsti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).

ĮSIGYKITE VERTINGUS „LIETUVIŲ DIENŲ" 
LEIDINIUS

„Lietuvių Tautos Kelias“, prof. M. Biržiškas..............$3.00
„Varpai Skamba“, St. Būdavo apysaka ...................... $2.50
„Žemė”, poezijos antalogija.............................................. $4.00
Knygos gaunamos „Nepr. Lietuvos“ redakcijoje, spaudos 
kioskuose ir leidykloje: „Lietuvių Dienos“, 9204 S. Broad 
way, Los Angeles 3, Calif.

O kaime žaliasai...
RAŠO JERONIMAS CICĖNAS 

knygoje apie Vilnių 
„VILNIUS TARP AUDRŲ”.

Čia ir kreipinys iš poeto Antano Miškinio ir ištrauka iš jo 
Keturių miestų:
Sodybos pakrypę, svirnai su žiogreliais, 
Baltai žydintys grikiai dienos vidury.
Skrenda paukščiai per galvas, krankliai bei ereliai, 
Žmonės eina suvargę, sulinkę geri:
Su kirviais, kastuvais, su dalbom ir grąžtais 
Išvaikščioja kaimus, miškus ir laukus.
Sugrįžta atgal be dainos ir be rašto;

’Net iš tolo į juos pažiūrėt nejauku. . .
Kirtėjai, žvejai ir kiti amatninkai, 
Niūniuodami eina sau darbo jieškot. 
Liūdesys iš laukų širdin stačiai įninka, 
Turbūt, kad pavalgyt neturi iš ko.
Nuo Caikinių, Lydos, Švenčionių ir Tverečiaus 
Dvelkia smiltim, nederlium, pušyno sakais, 
Atokaitoj saulės net šiurpuliu krečia — 
Braido skurdas laukais, vieškeliais ir takais. . .

Šie žodžiai lengva paliudyti 
ištraukomis iš ano meto Len
kijos spaudos. Rašė ne diver
santai (kaip sykį viešai lietu
vius žurnalistus apskelbė Vil
niaus vaivada), bet patys len
kai. Įsiskaitykite tad į pačių 
lenkų skelbiamus faktus.

Va, „Zespol“ Nr. 14, 1938 
m. rašė:

„Daugumas Lenkijos ūkių 
— šitai 1—2 ha ūkiai, arba su
prantamiau sakant iš trečda
lio ha turi išgyventi 1 asmuo. 
Vienas trečdalis hektaro! Ar 
galima ir įsivaizduoti labjau 
klaikus panašios būklės nevil- 
tiškumas, išsižadėjimo, apsi
ribojimo ir nuolatinio alkio ny 
kūmas? Visa tai netarpiška 
žemės nepritekliaus pasekmė. 
Jei ko greičiau ir bent iš dalies 
nebus pasotintas žemės alkis. 

su laiku išmirs visas smulkių
jų artojų luomas, jei kas ir ne
išmirs, bus sužalotas psichiniu 
ir fiziniu atžvilgiu. Trečdalis 
ha — tai juk absurdas; jei no
rime išvengti nelaimių ir tra
giškų konsekvencijų, reikia su 
tuomi kovoti. Tragiškoji šių 
dienio kaimo būklę tegalima iš 
gelbėti žeme, ir tik žeme. Ko 
skubiausia žemės reforma pa
šalins mirties šmėklą, kuri 
siaučioja bado ir nepritekliaus 
prislėgtuose kaimuose.

Žemės alkis — šitai nėra tuš 
čia sąvoka, šitai tūkstančių 
valstiečių šeimų, amžinam skur 
dui ar ankstyvai mirčiai pa
smerktų, tragedija. Žemės al
kis valstybei baisiai brangiai 
atsieina, už žemės alkį moka
ma vaikų kapais, nedarbo ir 
skursmo prarajon įgrūsto jau-

JERONIMAS CICĖNAS 
autorius knygos 

„Vilnius tarp audrų“.

nimo tragedija, ištisų valstie
čių kartų vargu; valstiečių ele 
mento jau ne be ūkine, bet bio 
logine devastacija“.

Ana, „Express Wilenski“ 
1938 m. iš kelionių po kaimus 
rašė:

„Moterų ir vaikų veidai bal 
tesni už pargamentą, tiesiog 
persišviečia. Lūpos pajuodavu 
sios. Mus (atvykusius) apsu
pa oda ir skudurais apvilktų 
griaučių minia. Dauguma vai
kų ir moterų basi, nors be pa
liovos drimba šaltas šlapias 
sniegas, o žvarbus vėjas ska- 
launa pradarus ir tuščius kluo 
nūs. Žvelgiame į pirmą tro
besį. Tuščia, lyg viesulo iši- 
šluota. Nei šiaudų kuokštelės, 
nei grūdų saujelės. Tąsią pat 
antrame, trečiame ir kituose. 

Žvelgiam į tvartus. Kai kurie 
visai tušti. Kai kur taip, kaip 
ir šeimininkas, sulysusi vie
nintelė karvė; Šeria ją iš pale 
pės išplėštais šiaudais.

— Ką jūs šiandie valgėte?
— Nepramestų bulvių — at 

sako vieni.
— Nieko — tyliai suinkščia 

kiti.
„Wiadomosci Literackie“ 

1936 m .rašė:
„Mocarstwo (didvalstybė) 

susitraukė mažon valdininkų 
— kariškių salelėn, kurią supa 
skurdo ir nevilties jūra. Kas 
kartas daugiau žmonių nebesi 
naudojančių civilizacijos lai
mėjimais. Eilinis Paliesiaus 
vaivadijos gyventojas (kibina 
skalas (balanas). Savo darbo 
marškiniai, kelinės, kailiniai, 
kepurė ir vyžos. Vienintelis 
daiktas, kurio pats kaimas ne- 
pasigąmino, tai caro ereliu 
švytruojanti sągą, palaikantį 
kelines. Taip atrodo Lenkijos 
konsumentas (vartotojas)“.

Netgi valdinis „Kurjer Wi- 
lenski“ 1938 m. rašė:

„Lenkijos respublikoje yra 
30 ir pora milionų gyventojų, 
ir iš jų mažiausia keletas mi
lionų utėlėtų. Lydos mokyk
lų gydytojas tvirtina, kad utė
lė iš nešvaraus vaiko iščiul
pia vieną litrą kraujo per me
tus. Tai visai lengva apskai
čiuoti, kad Lenkijos gyvento
jai kasmet praranda kelis mi- 
lionus litrų kraujo, praranda 
gyvojo inventoriaus, plaukuo
se ir rūbuose paslėpto, sąskai
tom Kadangi iš valgio paga
minti vieną litrą kraujo atsi
eina 100 zlotų, tai Lenkija me
tai metuosna utėlių išlaikymui 
praleidžia keletą šimtų milijo
nų zlotų“.

„Tikslesnį apskaičiavimą, — 

rašo kaimo mokytoja: — palie
ku gydytojų areopagui ir vi
sam sanitariniam personalui, 
kuris nuo keliolikos metų Len
kijoje, o ypatingai Kresnose, 
toleruoja utėles“.

Dabar žvilgterkime į 1938 
metų „Maly rocznik statys- 
tyczny“ (duomens iš 1931 me 
tų visuotinio surašymo). Ir 
taip, 1931 metais Lenkijoje 
buvo 3.196.400 ūkių. Jų tarpe 
747.100 ūkių (arba 25,5% vi
sų ūkių skaičiaus), kurie turė
jo mažiau kaip po 2 ha žemės. 
Nuo 2—5 ha ūkių buvo 1.136. 
200 (38,7%), nuo 5—10 ha— 
728.800 (24,8%), nuo 10 ligi 
15 ha — 197.000 (6,5%), nuo 
15—50 ha 118.200 (4%), po 
50 ha ir daugiau — 14.700 
(0,5%) ir 260.400 ūkių neži
nomo didumo.

Visam Vilniaus kraštui ats
tovaujamuoju pavyzdžiu tebū 
nie Švenčionių apskritis. Pa
viršius —. 4.000 kvadratinių 
kilometrų. Nenaudojamos že 
mės (miškų, pelkių, dirvonų 
ir pn.) — apie 40%, vadinasi, 
visoje apskrityje naudojamos 
žemės buvo 240.000 ha. Iš že 
mės ūkio gyveno 111.000 gy
ventojų, kiti kaip nors kitaip 
vertėsi. Žemės ūkis buvo pats 
pagrindinis gyvenimo šaltinis 
81,5% visų apskrities gyven
tojų. Visą apskrities plotą 
imant, kvadratiniame kilomet 
re gyveno 34 žmonės, žemės 
ūkyje 1 kv. kilometre per 50 
žmonių. Švenčionių apskrity 
35% ūkių buvo iki 5 ha ir... 
150 dvarų.

Šveinčionių apskrities kai
muose buvo 17.000 butų, su
sidedančių tik iš vieno kamba
rio (69% visų butų). 58.000 
gyventojų gyveno po 4 ir dau 
giau viename kambaryje. Bu

tų, turinčių po 3 ir daugiau 
kambarių, visoje apskrityje te 
buvo 9%.

„Plon“ 1938 m. rašė:
„Pastovio apskrities 10 ha 

ūkininkas ir negeria ir nerūko. 
Viso 8 asmenų šeima. Visų 
metų šeimos suvartojimas 
(kohsumpcija), pridėjus vir
tuvės indus, kurą ir degtukus 
įvertinama 532 zlotų ir 54 gro 
šų suma, kurioje pirkti produk 
tai tesudaro 39,34 zlotų. Šei
mos narys per dieną tevalgė 25 
grošus (kalėjimuos kalinio iš
laikymui buvo skiriama 10 
grošų daugiau! JC)“.

Kaip dvarai buvo apžioję 
Vilniaus kraštą, geriausiai ma 
tyti iš Lentupio valsčiaus. Ten 
dvarininkas J. Byszewski turė 
jo 12.000 ha, atseit, daugiau 
kaip pusę viso valsčiaus žemių. 
Dvarininkas, galima sakyti, gy 
veno vienas, o valsčiuje buvo 
apie 13.000 gyventojų.

‘ „Przewodnik Wiejski“ Nr. 
1, 1937 m. rašė:

„Nuo bajoriškos Lenkijos 
laikų Vilniaus krašte maža ka§ 
tepasikeitė; Baudžiavos panai 
kinimas valstiečio būties nepa 
gerino. Tai kas, kad jis šian
die yra laisvas ir pilnateisis 
Rzeczspospolitos pilietis. Kas 
bent iš paviršiaus pažino te
nykščius santykius, tasai regi, 
kad šių piliečių vadinimas pil
nateisiais yra neskanus juokas 
ar baisi ironija.

Valstiečiai gyvena negirdė
tam skurde. 2 ha, o kartais 1 
ha rėžyje gyvena 10 žmonių 
šeima. Žiemą ir pavasarį ba
das, vasarą — miltagaliais at
miešta sriuba, yos apkepta duo 
na, bute — kamšatis, vargas 
ir nusiminimas“.

Daugiau bus.
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Dr. A. Pacevicius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto
Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778 $
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai.
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v.

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

Moksto-techmkos naujienom
PASIRODO NAUJOS APRANGOS MEDŽIAGOS.

Pirkėja yra išmintinga, jei 
ji žino savo sintetines medžia
gas! Medžiaga bus svarbi šio 
pavasario stiliuje ir dirbtiniai 
siūlai naujose madose suvai
dins didelę rolę.

Visuose drabužiuose, pra
dedant nuo pagrindinių ir mo
teriškų apatinių iki kostiumų, 
bliuzelių, suknelių, paltų, koji
nių ir pirštinių, pasirodys dirb 
tiniai siūlai. Be jau žinomų 
vardų kaip „rayon“ ir „nylon” 
turėsime dar ir „dacron, orlon, 
aerilon, vicara ir dynal“.

Kiekviena iš jų turės tam 
tikrų pirmenybių pirkėjai, jei 
ji mokės jas atskirti. Norėda 
mi jai padėti pasirinkime, čia 
paduodama santrauka vyriau
sių tekstilinių siūlų specialių 
ypatybių:

Pirmoji priklauso celulozi- 
pei, kuri apima medvilnę, li
nus arba augalinių siūlelių gry
nus ir seniausį dirbtinį siūlą 
„rayon“ ir „acetates“. Pas
kutinę galima vartoti atskirai 
arba kartu su medvilne, vilna 
ir naujom sintetinėm medžia
gom. Jų priemaišos medžia
gai reiškia paprastai ilgesnį 
nešiojimo laiką.

„Proteins“ sudaro sekančią 
grupę. Jų tarpe turime vilną 
ir šilką bei sintenines medžia
gas „Vicara“ ir „Ardil“. Vica 
ra, kuri padaryta iš kukurūzų 
ekstrakto, turi vilnos savybes. 
Jos gerų savybių tarpe rasime 
atsparumą kandims, pelėsių 
dėmėms ir alkaliniams chemi
kalams ir mažiau susitraukia 
kaip vilna. Ji vartojama kartu 
su vilna tuo sumažindama su
sitraukimą, palaiko stiprumo 
ir nešiojimo kokybę ir priduo
da geros kašmirinės medžia
gos švelnumą. Ardil yra pana 
si į Vicara ir yra gaminama D. 
Britanijoje iš žemės riešutų.

Turime grupę, kurioje ran
dasi vien tik sintetinių siūlų 
ir kuri apima ir „nylon“ bei 
„perlon“. Perlon yra Europo 
je pagaminto siūlo vardas, ku 
ris panašus į nylon. Jis dau
giausiai vartojamas moteriš
kiems apatiniams, kojinėms, 
pirštinėms ir, neseniai, vyriš
kiems marškiniams, moteriš
kom suknelėm, bliuskutėm ir 
sijonams. Jų gerosios savy
bės yra elastiškumas, ilgas ne
šiojimas, atsparumas drėgmei, 
susitraukimui, kandims ir dau 
geliui chemikalų.

Kita grupė, kuri ypatingai 
labai greit išsiplečia sintetinių 
medžiagų tarpe, apima ir or
lon, dynel ir aerilan. Orlon, 
kaip ir nylon, vartojamą atski
rai, arba kitų siūlų kombinaci- 
joje, kaip su vilna plisavimui 
ir lamdymo atsparumui, Jis 
taip pat lengvai skalbiasi ir

s;

sparesnis saulei ir orui. Dynel 
pasižymėjo savo greitu džio
vinimu ir atsparumu susitrau 
kimui, ugniai ir tam tikriems 
chemikalams.

Dacron yra žymiausias iš ki 
tos grupės. Jis charakterin
gas savo lamdymo atsparu
mu, ar jis būtų sausas ar šla
pias. Dėl šitos savybės jis pla 
čiai vartojamas vyriškom koji 
nėm, baltiniams ir kostiumams. 
Jis beveik nereikalauja jokio 
prosijimo ir „pre-set“ kvoldą 
laikys tol, kol medžiaga lai
kys. Atrodo, kad jo gera dė
vėjimo kokybė, šiluma ir pir
mos rūšies vilnos jausmas bei 
atsparumas kandims padarys 
šią medžiagą mėgiama.

Kanados moterys gali skai
tytis laimingomis, nes sinteti 
niai siūlai yra gaminami Ka
nadoje ir tas duoda naują gy
vybę Kanados tekstilinei indus 
trijai. Tai reiškia, kad mūsų 
Kanadoje pagaminti drabužiai 
bus pagaminti iš naujausių me 
džiagų, kaip Paryžiuje, Romo
je arba Londone. (CS).

VANDENILIO BOMBA
Enivetok atolo saloje iš

sprogdinta pirmoji H - bomba. 
JAV oficialūs sluogsniai atsi 
sako apie H-bombos sprogimą 
informuoti. Spaudoje paskelb 
ta žinia vieno Los Angeliečio, 
stebėjusio sprogimą 36 mylių 
atstume (stebėtojas sprogimo 
garsą išgirdo trims minutėms 
praslinkus nuo akinančios spro 
gimo šviesos pasirodymo). 
Kaitra turėjusi būti nepa
prastai didelė, nes minėto ste
bėtojo vieton atūžusi stipraus 
uragano formoj karšto oro sro 
vė. Stebėtojas mano, kad ir 
šviesos stiprumas turėjęs, būti 
stipresnis už A-bombos, nes 
stiklai, per kuriuos stebėjo 
sprogimą buvo žymiai tamses
ni už vartojamus A-bombos 
sprogimus stebėti. Iš mažo 
taško šviesa plėtėsi dideliu 
greičiu platyn ir augštyn, neš 
dama mases Pacifiko vandens, 
iki matymo laukas pasidarė 
vien akinančios šviesos ekra
nas. Manoma, kad išsprogdin 
ta H-bomba 10 kartų didesnio 
veikimo efekto, negu buvo A- 
bombos sprogdintos prieš sep 
tynetą metų Hiroshima ir Na
gasaki.

Tuo tarpu H-bombos paga
minimui reikia išleisti tiek, 
kiek atsieitų 10 —25 A-bom
bos. Normalus H-bombos ga
minimas galėtų būti pradėtas, 
kai bus pabaigti statyti ant 
upės Savannah $ ,421,0'00,000 
vertės įrengimai atominiams 
darbams,

Kaip žinoma, H-bombos vei 
kimąs pagrįstas jungiant du 

o.................. atomus vandenilio su vienu
džiūsta kaip nylon, bet yra at- atomu heliumo. (TŽ).

Duodame ir kreditan

PARAMOUPiT JEWELLERS
363 ST. CATHERINE St. W. netoli Bleury HA 0888

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių
Plačiai išgarsinti laikrodžiai
■ CYMA HLONGINES 
U BULOVĄ a OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

DĖMESIO! Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
♦i taip pat remontuoju senas. Pravedu gazo linijas, pri- 
H jungiu plytas, statau radiatorius, varidens apšildymo kros- 
I neles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu klientams savo naują adresą:
7 HAVELOCK, Toronto, telef. LL 4576 

ANT. JUOZAPAITIS

Maloniai pranešame!
NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ ir SUNKVEŽI

MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS
Į MŪSŲ ATSTOVĄ
V. PESECKA

INFORMACIJA:
vakarais 18 — 21 vai. šeštadieniais 10—13 vai. 

DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO
BILIŲ IR SUNKVEŽIMIŲ, BE TO GREITAI IR 
SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONAkCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

BELLAZZI- LAMY, INC
7679 Giorge St.,TR 5151 Ville Lasalle.

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

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

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Avė., Vilk Lasalle. TR 4588.

Ii 391 ST. CATHARINE 51 W. MONTREAL.

capitol fURHiTURC 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.

c

Sault S te Marie, Ont.
BLYKSTELĖJIMAI NIŪRIOJE PADANGĖJE, 

žastis — darbininkams nepri
imtinas darbo laiko suskirsty
mas - programa, tačiau reikia 
tikėtis, kad greitu laiku tarpe 
darbininkus atstovaujančios 
darbo unijos ir fabriko bus pa 
siektas susitarimas.

Nauji „landlordai“ ir 
„farmeriai“.

Šią žiemą mūsų mieste nusi
pirko namus tautiečiai V. Gold 
bergai — miesto centre ir tau
tietis VI. Žekonis — miesto 
šiauriniame pakraštyje. Prieš 
porą savaičių persikėlė gy
venti į neseniai prie miesto 
pirktą ūkį tautiečiai V. A. 
Skaržinskai. Tai yra geri mū
sų gyvenimo reiškiniai.

Kitos naujienos.
Iš gerai painformuotų šalti

nių teko sužinoti, kad mūsų 
apylinkės valdyba, vykdyda
ma rinkliavą Tautos Fondui, 
šiuo metu jau turi surinkusi 
per 150 dol. Rinkliava — va
jus dar tęsiama.
mūsų kolonijoje tik šį kartą 
Tautos Fondui bus surinkta 
nemažiau kaip „vieną dolerį 
nuo dūšios“, skaitant visus — 
vaikus, senus ir nedirbančius.

Nemažas tautiečių skaičius 
paskutiniais mėnesiais užpildė 
ir kiti dar rengiasi užpildyti ati 
tinkamus blankus (formulia
rus) Kanados pilietybei gauti. 
Viršminėtieji formuliarai gau
nami teismo rūmuose. Yra ke
letas ir tokių tautiečių, kurie 
jau šį pavasarį ar vasarą gaus 
Kanados pilietybę.

Pas knygų platintoją 
tautietį A. Motiejūną, 78 Tane 
red Str. žadama Velykų šVen 
tems gauti naujų knygų iš di 
dėsniu centrų 
U. S. A.

Išvyko
kun. dr. V. Skilandžiūnas.
Vasario mėn. pabaigoje, ma 

tyti gavęs iš dvasinės vyriau
sybės naują paskyrimą, kun. 
dr. V. Skilandžiūnas netikėtai 
apleido mūsų miestą. Nors 
kun. dr. V. Skilandžiūnas iš
buvo mūsų tarpe tiktai apie 
vieno mėnesio laiką, tačiau ir 
per šį laiką jis suspėjo užka
riauti jį pažinusių tautiečių 
simpatijas. Nuoširdžiai palin
kėsime išvykusiam kuo geriau 
sios tolimesnės sėkmės.

Darbų reikalai.
Darbo gavimo reikalai 

ke paskutinių kelių savaičių 
šiek tiek pagerėjo Keliems 
tautiečiams pavyko gauti dar
bą didžiuliame plieno fabrike 
„Algoma Steel“, „Krumplent' 
e“ ir pas vietinius kontrakto- 
rius. Tiktai „Foundatinio Co. 
of Canada“ padarė tolimesnius 
atleidimus, bet, reikia tikėti, 
tik trumpam laikui, nes pavasa 
ris jau visai „už kampo“. . . 
Dar keletas su mažesne laime 
tautiečių yra pas mus be dar
bo, tačiau manoma, kad laike 
poros savaičių darbą gaus.

Didžiausioji miesto darbo- 
jvietė „Algoma Steel“ — di
džiulis plieno fabrikas, kur dau 
giausia taiko pakliūti darbo 
jieškantieji, nors ir dabar kiek 
vieną savaitę priima tam tikrą 
skaičių naujų darbininkų (se 
nesnio amžiaus ir nemokan
tiems angliškai menki šansai 
pakliūti). Šioji darbovietė 
didžiausią priėmimą vykdys, 
turbūt, kada pradės atplaukti 
laivai su rūda ir anglimi — ba 
landžio mėn.

Rašant šias eilutes „Algoma 
Steel“ fabriko kaikuriuose sky 
riuose prasidėjo streikas. Prie

lai-

Išeitų, kad

Kanadoje ir
J. Sk.

Šiais metais Vancouveryje 
labai šilta žiema, kaip pavasa
ris, kike daugiau lietaus. Žmo 
nės vaikščiojo gatvėmis be pal
tų.

Su darbais Vancouveryje 
žiemą kiek blogiau, nes nėra 
daug fabrikų, daugiau sezoni
niai darbai, todėl ir bedarbių 
skaičius buvo didesnis.

Pr. D. dirba dirbtuvėje ir tu
KAIP MES SUTIKOM ŽI

East Coulee, Alta. Kovo 4 d. 
radijas pranešė, kad Rusijos 
diktatorius sunkiai serga gal
vos smegenų uždegimu. Per 
visas naujienas, daugiau nieko 
ir nesigirdėjo, kaip tik kad, dik 
tatorius Stalinas serga sunkiai, 
„kapų liga“. Iš radijo praneši
mo buvo matyt kad, Stalino gy 
venimo valandos jau suskaity

> MIRĖ KOMPOZITORIUS PROKOFJEVAS
Kovo 5 dieną ties Maskva 

mirė Maskvos konservatorijos 
profesorius plačiai žinomas 
kompozitorius Sergiej Prokof 
jev, sulaukęs 61 metų amžiaus.

Sergiej Prokofjev'as yra vie 
nas tų sovietinių žmonių, ku
rie savo metu naudojosi, kaip 
ir Šaliapinas, didelėmis laisvė
mis ir turėjo teisę, kokios nie
kas kitas dabar neturi. Jis bol 
ševikinės revoliucijos metu iš 
Rusijos pasitraukė ir gyveno 
Amerikoje, paskui Prąncūzijo 
je. Kąi revoliucija apsiraminę, 
valdžios kviečiamas, jis sųgrį 
žo, Po to vėl buvo išvykęs ir 
ilgokai gyveno Paryžiuje, iš 
kur išvykdavo koncertuoti, 
kaip pianistas. Taip koncertuo
damas, jis kelis koncertus tu
rėjo ir Lietuvoje, Kaune. Bet 
paskutiniu metu Prokofjevą 
sovietinė valdžia jau tiek suvar 
žė ir taip „paėmė į nagą“, kad 
niekur neišleido.

Prokofjevas buvo naujo
sios moderniosios kompozicijos 
atstovas visa savo esme, kaip 
ir mūsų kompozitorius J. Gruo 
dis. Gyvendamas Paryžiuje, 
jis sukūrė eilę simfoninių ir 
fortepijonui kūrinių ir pagar
sėjusią savo moderniškumu ope 
rą „Meilė trims apelsinams“, • 
kuri pernai buvo pastatyta ir

1
 VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKU |

RŪBŲ SIUVĖJAS |
Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- & 
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- S 
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. $ tos, o gal kartais jau yra ir mi
ll lt A D d T AfS \ T t &

II13 A Dundas St. W. (netoli Ossmgton). Toronto. £
V ei o U IlCo d V C Į Lio XXXC L vi S XS • |j V X S d 

žinančius“ komunistų partijos 
gavo skaudų smūgį per galvą: 
visa jo kūryba buvo paskelbta 
erezija — „nukrypimu į buržu 
azinius vakarus“, pataikavimu 
demokratijai ir kitais „smęr- 
telnais griekąis“, Prokofjevas 
buvo įsakytas mesti tokią kū

rybą ir atgailauti, Bet Prokof 
jevas tiepąsekė Šostakovięiaus 
pėdomis, kuris jau du kart vie
šai atsiprašinėjo ir atgailavo 
už savo „griekus“. Ne, Pro
kofjevas nedarė atgailos ir ne- 
atsiprašinėjo.

Žinoma, Prokofjevas buvo 
logiškas, nes nesąmonė yra 
žmogui senatvėje persilaužti. 
Jis mirė jau nieko nauja nepa 
rašęs. Tokiu būdu, visa Pro
kofjevo kūryba, pagal komunis 
tinę „doktriną“ yra trefna, 
„supuvusi“.

Bet. .. ką gi darys komunis 
tai neliaupsinę Prokofjevo, kai 
visas vakarų pasaulis jį gerai 
žino, ir jo kūrybą mėgsta ir 
augštai vertina. Ir ką gi, paga 
liau, komunistai liaupsins, jei 
gu net ir tokie kompoiztoriai, 
kaip Prokofjevas, bus paskelb 
ti išdavikais?

VISIEMS LIETUVIAM.1 GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT
FUNERAL DIRECTOR

| NELAIMIŲ AVĖJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI ; 
g AMherst 0694 2102 FULLUM ST. f

f DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS i

Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.
Lt NE 5-0303: 143 — 8 Lachine.

a Paėmimas ir pr
Sav. P Rutkausko Tel

LIETUVIS LAIKRODININKAS

ŽUKAS ANTANAS
Tel. TR 4321 1431 Rr.lknd '«•<». Verdun.

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

S ręs.
Į Kovo 5 d. iš ryto ir pietų 
► metu radijas dar vis kaltojo 
’ apie Staliną, kad jis serga sun 

kiai, bet jo praeitį labai nepa
lankiomis žiniomis nupeišė. Iš 
Anglijos Londono 10 vai. ry
to, naujienų bent kiek palan
kiau kalbėjo apie sergantį dik
tatorių,

Pirmą žinią, kad Stalinas mi 
rė, išgirdom iš C. F. C. N. ra
dijo stoties Calgary, kovo 5 
d. vakare 10 vai. Ant ryto
jaus klausėm C. F. A. C. Cal
gary radijo stotį, kuri pakar
tojo vakarykščią žinią apie to 
baisaus diktatoriaus mirtį. Abi 
stotys labai nepalankiai kalbė
jo apie Stalino mirtį ir, tokią 
mintį išreiškė:

„Mirė, didžiausis pasaulio 
kraugerys ir despotas. Istorija 
nežino didesnio kraugerio pra 
eityje. Caro laikais, Stalinas 
jaunas būdamas, buvo bankų 
plėšiku. Įgavęs valdžią, net 
savo buvusius draugus, kurie 
jį įdėjo į valdžią, išžudė. Išbu 
vo Rusijos diktatorium 29 me
tus ir tame laikotarpy pasižy
mėjo negirdėtais žiauriais dar
bais. Nusavino ūkius ir žmo
nes sugrūdo į valstybinius dva
rus, o žmonėm paliko tik badą 
ir skurdą. Milionus žmonių su

ri išsinuomavęs gaidžių far- 
mą. Per keturis mėnesius iš
augino 3.000 gaidžių. Pelno 
jam likę apie 1.400 dolerių. Da 
bar jau auginąs kitą ratą — 
4.000 gaidžių. Nusipirko tro- 
kiuką už 1.500 dolerių. Maty 
ti iš gaidžių farmų galima ne
blogai verstis. Ar nereikėtų ir 
kitiems lietuviams pasekti tuo 
pavyzdžiu. Vancouverietis.
NIĄ APIE STALINO MIRTĮ 
grūdo į vergų mirties koncen
tracijos stovyklas, sunkiam 
darbui, badui ir mirčiai. Mi- 
lionai širdžių lengviau atsi
kvėps, išgirdę apie to žiauraus 
despoto mirtį. Mirė, pavirs į 
pelenus, kaip ir turi būti ir pa 
šauly niekas jo nepagerbs, iš
skyrus mažą saujelę bolševikų. 
Ir jeigu ir atmins ateityje, tą 
žiaurų despotą, tai tik iš žiau
rių jo darbų. Tai taip paasisakė 
mūs vietinės radijo stotys Cal 
gary mieste apie Stalino mirtį.

Radijo stotis C. K. X. L. pra 
nešė, kad Calgary mieste pora 
valgyklų iškabino notas iš lau
ko pusės ant langų, kad jos duo 
da nemokamai lengvą užkandį, 
kas tik užeis į jų valgyklą, ant 
džiaugsmo intencijos dėl Sta
lino mirties.

Kaip mes, lietuviai, galim 
vertinti Stalino mirtį? Tai ro
dos, yra didžiausiasis mūs, Lie 
tuvių Tautos, neprietelius, ku 
rio parėdymu tūkstančiai mūs 
brolių lietuvių yra žuvę, arba 
ištremti į vergų stovyklas mir 
čiai. Stalino mirties intencija 
mes galim paspausti vienas ki 
tam dešinę ir išreikšti džiaugs 
mą, kad numirė vienas ir di
džiausis Lietuvos neprietelius. 
■Žinoma, atsiras kitas panašus 
diktatorius, bet lietuvių tauta 
vargiai turės didesnį nepriete
lių už Staliną.

Albertos Gyventojas.

KAS SKAITO
„NEPRIKL. LIETUVĄ'

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !
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D r. DORA GORDON
Dantų gydytoja
Kalba lietuviškai

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

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO
bet GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

430 DUNDAS Str. West Toronto.

LETHBRIDGE, Alta.
MŪSŲ KOLONIJOS NAUJIENOS

apžvalgą, ir pasiūlė, kadangi 
daug narių išsikėlė į kitas vie 
toves ir likusieji laikosi (kai 
kurie) pasyviai, tai palikti se
niūnija, bet priėjus prie baisa 
vimo buvo nutarta persiorga
nizuoti į apylinkę ir buvo iš
rinkta jos valdyba: S. Norei
ka, J. Dubauskas ir J. Daugir
das, kandidatai liko. L. Sar
palius ir V. Dzikas, S. Norei
kai atsisakius ir J. Dubauskui 
išvykus į Calgary gyventi, 
naują valdybą sudaro: J. Dau- 
girads, V. Dzikas ir L. Sarpa
lius. Revizijos komisija suda
ryta iš St. Pulkauninko, J. Ka- 
nienės ir P. Petrauskaitės; kan 
didatais liko V. Arelis ir Otto 
Omeris.

Tautos Fondo atstovu išrink 
tas Stasys Pulkauninkas, ku
riam pavesta daryti rinkliavas, 
pasų ir ženklelių platinimą.

Nario mokestį nutarta mokė 
ti 2 dol. ir pranešti apie tai 
centrui. Bendrai, skyrius lai
kosi neperstipriausiai. Čia yra 
keletas lietuvių, kurie Lietuve 
je gana geras algas ėmė, tada 
jie buvo geri lietuviai, o da
bar kaip jiems nemoka algų, tai 
jiems jau jos nebereikia. Yra 
ir tokių, kurie buvo darbams į 
Vokietiją išvežti, už tai jie ne 
nori remti — neva lietuviai esą 
kalti, ir tt.

KITOS ŽINIOS.
Juozas Dubauskas buvęs mū 

su skyriaus pirmininkas, bet 
išvyko į Calgary, kur pirko 
sklypą ir statys namus. Bro
nius Dabulis pirko gražų karą, 
A. Walneris taip pat pirko ka
rą, Petras Rukšnaitis pirko me 
džiagos ir rengiasi antrą namą 
statyti, P. Petrauskaitė gavo 
darbą mokytojos pradžios mo
kykloj ir išvyko.

S. Noreika buvo susirgęs ir 
jam padaryta apendicito opera 
cija, dabar jau taisosi.

Bedarbių dar padaugėjo, 
nes anglių kasyklos atleido iš 
darbo, jų tarpe yra ir lietuvių.

Ir Lethbridgėj lankėsi Grin 
kus ir turėjo pranešimą apie 
„Vienos taikos kongresą“. 
Grinkus, kaip ir kitur, pasako 
ja ir čia, tik reiškia nepasitne- 
kinimą, kodėl negalėjo parvyk 
ti į Lietuvą, į Prienus savo mo 
tinos aplankyti. Jeigu taip bu 
tų žinojęs, būtų nevažiavęs ir 
į „kongresą“. Girdi, prie na
mų slenksčio durys jam būvi 
uždarytos. Aukų jam buvo su
rinkta apie 30 dolerių.

Ūkininkai jau išnuomoja far 
mas ir neužilgo pradės reng
tis sėjai.

Gazo kompanijos apie Leth 
bridge gręžia šulinius ir jieško 
aliejaus. Jei tas pavyktų suras 
ti, tai mūsų miestui padaugėtų 
biznis, o darbininkams darbo.

Meluonių Stasys.

Alberto IS or keitimo

Vasario 14 d. KLB-nės Leth 
bridges apylinkės sk. surengė 
Lietuvos nepriklausomybės 35 
m. minėjimą, Labor Tempell 
Hali.

Minėjimą atidarė pirm. J. 
Dubauskas. Į garbės prezidiu
mą buvo pakviesti, valdžios dar 
bo įstaigos vedėjas Mr. Linn, 
Latvijos, Estijos, Ukrainiečiu 
ir kūrėjų savanorių atstovai.

J. Dubauskui tarus žodį į su 
sirinkusius, ir pagerbus atsi
stojimu žuvusius už Lietuvos 
laisvę, toliau sekė kalbos minė 
tų svečių ir valdžios atstovo, 
po to turininga S. Noreikos 
paskaita.

Vėliau sekė eilėraščiai, ku
riuos išpildė 6 m. Sarpalytė, 6 
m. R. Dubauskaitė ir 5 m. V. 
Dubauskas. Toliau sekė Vyrų 
dainos. Dainavo, L. Sarpalius, 
J. Daugirdas, S. Noreika, p. 
Rukšnaitis ir Stasys Pulkaunin 
kas. Gražina Noreikienė dėklą 
mavo.

Algirdas Arelis buvo progra 
mos pranešėjas lietuvių ir ang 
lų kalbomis.

Aukų rinkime talkininkavo 
V. Dubauskienė ir L. Sarpa
lius. Vaišes tvarkė, p. Sarpa
lius ir St. Pulkauninkas.

A. Arelio pastangomis bu
vo gauta valandėlė paskaitai 
radiofone. Paskaitą buvo pa
rengęs J. Dubauskas, o A. Are 
lis perdavė ją anglų kalboje. 
Taip pat ir spaudoje pasirodė 
straipsnis apie Lietuvą ir jos 
šventę. Bendrai paėmus, minė 
jimas gana gerai pavyko. Žmo 
nių atsilankė gana skaitlingai. 
Bet buvo ir tokių, kurie tai 
šventei nepritarė ir į minėjimą 
neatsilankė. Tokių buvo ir 
naujųjų aetivių. Gerai tik, kad 
jie sudarė mažumą.

Aukų lapais surinkta 51 dol., 
pasais ir ženkleliais apie 30 d., 
kurie bus pasiųsti Tautos Fon 
dui. Aukavo po 5 dol. Leščins 
kienė, po 2 d. J. Daugirdas, V. 
Dzikas, A. Walner, Kaziūnas, 
po 1,50 dol. Svetojus, po 1 dol. 
A. Arelis, Dabulis, J. Dubaus
kas, V. Dubauskienė, P. Rukš 
naitis, S. Noreika, S. Pulkau
ninkas, V. Kaluška, P. Petraus 
kaitė, Petruškevičius, Sodeikai 
tis, W. Gray, J. Žebrauskas, J. 
Grigas, J. Paskacimas, Kava
liauskas.

Už aukas ir atsilankymą į 
šventę K. L. B-nė Lethbridge 
skyrius širdingai dėkoja, pasus 
ir ženklelius kurie įsigijo, bus 
vėliau paskelbta, nes dar eina 
jų platinimas (baigsis Balan
džio 1 5d.).

BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIMAS.

1952 m. XII. įvyko L. K. L. 
B-nės skyriaus susirinkimas. 
Valdyba, kuri padarė darbų

Agentūroje
MONTREAL ENTERPISES Reg'd

ui $ool $1.000.00
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. 

v Sąžiningas patarnavimas visose draudimo srityse. 
■Į) Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių.
| 5637 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que.

Telefonas: CL 2363

r

Dr. Roman Pniewski I
■

Priimamos vai.: nuo 1—4 ir nuo 5—8 vai. p. p. Kitu 
laiku pagal susitarimą. Telef. EM 6-5798.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Wellando ir apylinkės lietu 

viai, Vasario 16 d. proga Tau
tos Fondui suaukojo $ 143,25.

Po $ 10 aukojo: J. Klipčius, 
A. Abramavičius, B. Andriu
šis, M. Kuzavas ir B. Lomanas. 
$ 6 A. Smolskis. Po $ 5: V. 
Karalius, J. Staškevčiius, Anna

, „ , . - 8 nas. Po $ 3: V. Markūnas, R.
7582A, RUE EDOUARD, VILLE LASALLE TR 7412. Trumpa ir A. Naiduškevičius.

Po $ 2: K. Stankevičius, K. Če 
paitis, G. Šimkūnas, J. K. Žu
kauskai, J. Baliukas, V. Bajo
raitė, A. Kalvaitis, A. Bieliū
nas, P. Linkevičius, O. B. Dut 
kai, V. Zinaitytė, J. Kutka, K. 
Šerėnas, A. Šeputis, J. Mašaus 
kas ir P, Tamulėnas. Po $ 1 
ir 50 cent.: A. Čepukas ir O. 
Kazlauskas. $ 1 ir 25 cent. V.
O. Mitrikai ir po $ 1 aukojo:
P. Šidlauskas, P. Marčiauskas, 
V. Šurka, Jč Blužas, F. Ašmins 
kienė, J. Skudutis, J. Butkus, 
St. Zabarauskas, J. Paurys, 
A. Jakavičienė, J. Lekavičius 
ir Valė Lekavičiūtė. Dar $ 2 
(du) paaukojo F. Briedis.

Šias aukas surinko: p. K. Žu 
kauskas ir p. L. Trampienė.

Pt. Colborne ir apylinkės lie 
tuviai suaukojo $ 136.

Po $ 20 aukojo: J. Radvilas 
ir S. Stonys. Po $ 10: G. Skais

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool , Alcide Blais,

4337 Verdun A., Verdun 29—4ieme Av„ Ville Lasalle.
YO 3323 TR. 7849.

F. N. Prebble
REAL ESTATE

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

PARDAVĖJUS:

J. Rukša-VL. Jankaitis
BIURO TELEF.

OL 5176 OL 7193
LIETUVIŠKA

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

2379 Rosemount Blvd., Montreal.

MERCURY RADIO & APPLIANCECO
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.

Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir 
klinikose Europoje ir Amerikoje.

VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR 
SPECIALISTAS.

Montreal.
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų

VENERINIŲ
LIGŲ

3537 PARK AVE. Tel. HA 7623

SOTUS ALKANAM PADĖK.

Jei kas šiandien sotus ir jei pirmos rūšies. Siuntiniai prista 
kas dar užjūry turi artimųjų "—- T"---------- ------
ir kas turi gerus norus, tai ar
tinantis Velykų šventėms — 
tegul pasiunčia jiems nors ma 
žą ryšulėlį maisto. Juk sako
ma - geriau duoti nei pačiam 
prašyti.

AID OVERSEAS, Inc. 
Bendrovė, 3133 S. Halsted St., 
Chicago 8, Ill. jau penki metai 
sėkmingai siunčia maisto siun 
tinius į visas Europos šalis. 
Bendrovės visi siuntiniai yra 
pilnai apdrausti nuo dingimų 
— pilna garantija. Maistas tik

$ 
0

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS.

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS.

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

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal
(vienas blokas j rytus nuo De la ROCHE)

įėjimas: 4504 Brebeuf St. Tel. FR 9141; Res. tel. TU 6913.

MAMERTAS MACIUKAS

SKUBUS PATARNAVIMAS.

c

$

s

tys, A. Stankevičius, J. Šimkus 
ir Simonaičiai. $ 9 Pivariūnas. 
Po $ 5: P. Mockus, S. Meškys, 
A. Pivariūnas, $ 6: A. Ignata
vičius. $ 4: V. Pivariūnas. Po 
S 3: Nastė Giedraitytė, Ple- 
gertai ir M. Steigys. Po $ 2: 
Meškiai, Pamataitis ir Paurys 
Jonas. Po $ 1: Rūta Skaistytė 
ir Vladas. $ 5: J. Steigys.

Aukas surinko: p. Gedimi
nas Skaistys ir p. B. Simonai- 
tienė.

Niagara Falls ir apylinkės 
lietuviai suaukojo: $ 24 ir 75 
et.

Po $ 4: Stasys Mačikūnas. 
Po $ 2: L. Ulbinas, A. Ulbinas,
J. Miškinis, VI. Nosėda, P. 
Petraitis ir Gustas Jonaitis. $ 
2,50: Stasys Gudaitis. $ 1,75: 
Paulius Pretkus. $ 1,50 Pet
ras Bridickas. Po $ 1: Pranas 
Surblys, Rasa Ulbinaitė ir Ka
zys Grunys.

Aukas surinko p. B. Jackevi 
čius ir L. Ulbinas.

Viso aukų Tautos Fondui 
surinkta $ 304.

K. L. B. Wellando Apylin
kės valdyba aukotojams ir au 
kų rinkėjams reiškia širdingą 
padėką.
K. L. B. Wellando Apylinkės

Valdyba.

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS 1

2186 DUNDAS ST. W. TORONTO t
Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias j 

brangenybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos. (
Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. I

MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ

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!

tomi iš Europos sandėlių — 
tai tas duoda galimybę greitai 
pristatyti siuntinius.

Žiūrėkite šiame laikrašty tai 
pinamą mūsų bendrovės siunti 
nių skelbimą arba prašykite 
pilną siuntinių sąrašą, nes čia, 
taupant laikraščio brangią vie 
tą, yra skelbiama tik labai ma- 
ža dalis mūsų turimų siuntinių L 
typų. į

Tad SOTUS ALKANAM 
PADĖK! — Jei neturi Europe 
ja artimo, tai nusiųsk ligo- t 
niams, seneliame, mokiniams— | 
nors jų ir nepažinotum asmeniš | 
kai. L

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu 
ar perstatau: 

europietiškus ir vietinius ra 
dijo aparatus, patefonus, vi 

sų 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.

.C

IL
PA

Brockton Tire& Radio Co,
INGLIS SKALBIMO MAŠINOS 

Automatiniai tankai vandeniui šildyti.
R. C. A. VICTOR TELEVIZIJOS APARATAI 

ELEKTRINĖS IR GAZINĖS VIRYKLOS 
RADIO APARATAI IR KITA

LENGVOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS. 
Ypatingas dėmesys Naujiems Kanadiečiams! 

1617 DUNDAS St. W. (kampas BROCK) OL 4253

TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS

Kontraktorius K. TRUMP1CKAS
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.

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.

<1

P. SIDLAUSKAS
S PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS. |
| ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ
g PASIRINKIMAS VIETOJE. j

g ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ. j
g UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU. :
B Kreiptis vakarais po 6 vai. Tel. HA 8022 <
g 1124 Chenneville St. (kampas Bleury ir Dorchester) 
H MONTREAL S
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X tt
g HAMILTONO LDM TEATRAS „AUKURAS“ | 

g šių mėty kovo m. 29 d., sekmadienį, St. Michael's salėje, 
$ . g
g 213 James St. N., stato Georg Turner 3-jų v .dramą— 
| it

$ VANDUO CANITOGAI |
'x ..... X
4 Pradžia 8 vai. vakaro. Įėjimas tik suaugusiems. g 
t į „AUKURAS“. |

KLB HAMILTONO 
sušauktame visų organizacijų 
atstovų posėdyje, aptarti aktu 
aliausi Hamiltono lietuvių or
ganizaciniai reikalai, kurių da
lis buvo perduota pirmininko J. 
Kšivicko KLB pirmininkų su
važiavime.

HLSK „KOVAS“ 
VISUOTINIAME

narių susirinkime kovo 15 d. 
išrinkta nauja valdyba šios su
dėties: J. Bulionis, A. Tėvelis, 
Č. Mickūnas, K. Stanaitis, E. 
Petrušaitis.

Linkime naujai valdybai, be 
veik po dviejų metų silpnos 
klubo sportinės veiklos, Ha
miltone vėl išjundinti taip svar 
bią žmogaus (o ypač jaunimo) 
gyvenimo pusę.

NUMATYTASIS ŠOKIŲ 
VAKARAS

balandžio 18 d., negavus tai 
dienai salės, nukeltas yra į ge
gužės mėn. 2 d. Jau išnuomota 
rumunų salė, gerai žinoma Ha
miltono lietuviams.

Taip pat, numatytas „Daina 
vos“ ansamblio pasirodymas 
yra atšaukiamas, kadangi To 
ronto sporto klubas „Vytis“ 
nuo čikagiečių atkvietimo į To 
rontą, dėl techniškų kliūčių at 
sisakė.

PEREITĄ SAVAITĘ 
dėl didelio sužeidimo (sulau
žyta krūtinė) mirė „The Steel 
Co“ vienas open hearth kana
dietis darbininkas. O šią sa
vaitę (kovo mėn. 18 d.) scrap 
yard‘e buvo užmuštas vėl vie
nas darbininkas.

Beveik lygiai prieš metus lai 
ko, tame fabrike žuvo ir lie
tuvis J. Miliūnas. Tenka pažy 
mėti, kad šiemet nelaimimgų 
įvykių skaičius yra beveik 20 
proc. diesnis, ngu pernai tuo 
pačiu laiku.

AP VALDYBOS
Lietuvių šiame fabrike dirba 
apie 250.
SVEIKATOS MINISTERIJA 
patvirtino ligoninės statybos 
planus dideliems dievaičio Ba
cho* garbintojams. Ši, alkoho
likų ligoninė, numatoma staty
ti naujoje Hamiltono m. da
lyje.

NORS DIDYSIS 
PENKTADIENIS

yra įstatyminė šventė, tačiau 
„The Steel Co“ daugumas sky 
rių dirbs. Darbininkai už savo 
darbą bus atlyginti dvigubai.

HLDMT „AUKURAS“ 
NUMATYTAS

vaidinimas 3-jų veiksmų dra
ma „Vanduo Canitogai,, ry
šium su rekolekcijomis iš šeš
tadienio nukeltas yra į sekma
dienį, kovo mėn. 29 d.

Spektaklis įvyks St. Micha
el salėje (213 Jernes St. N.) 
8 vv. Įėjimas tik suaugusiems.

„NEPRIKLAUSOMĄ 
LIETUVĄ”

Hamiltone galima užsisakyti 
arba prenumeratą prailginti 
pas šiuos asmenis: Lietuviško 
kiosko vedėją J. Pleinį (113 
Cannon St. E.) ; E. Gumbele- 
vičių 123 Robinson St.; K. 
Prielgauską: 51 York St. (Fi
scher Hotel), ir K. Baroną: 
131 Kensington Av. N. Kbr.

LIETUVIAMS
EVANGELIKAMS .'

pamaldas su šv. komunija 
kun. A. Trakis drauge su kun. 
pad. dr. M. Kavolių laikys Ha 
miltone, šv. Povilo bažnyčio
je, Gore ir Hughson gatvių 
kampe, kovo 29 d., sekmadie
nį, 8 vai. 15 min. ryto.

Kun. Ansas Trakis.

DĖMESIO!
Naujai atidarytoje Batų Krautuvėje.

1229 DUNDAS St. W. (netoli Lietuviu Namu).
DIDELIS PASIRINKIMAS' ĮVAIRIAUSIŲ BATŲ.

I
“ SIUVĖJAS A. BERESiAEVičIUS

Priimu moteriškų ir vynsk' 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.

nTEL. FA 9209

I

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

g 
g

Visų rūsių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

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

$ 
p Lietuviška motery kirpykla

DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA
LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

2*>21 CENTRE St.. Montreal. FItzroy 3292.
A 
A
•A

| BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE įj

H 273 — 1 Ave., Ville Lasalle.
0 Tel. TR 8351.
H Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas

iig
g g

LA 7570 
WILLIAM BENDENA 

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

Pirkdami ar parduodami Namus pasitarkit su mumis) — 
mielai jums patarnausim!

S

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

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS

BŲOKSŲ — BRIKSŲ — PLYTELIŲ
dėjime 

MALONIAI PATARNAUS TAMSTOMS.
Vakarais 3867 Henri Julien St., Montreal. LA 9460.

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.
g

MŪSU^PORTAS
tus žaidžiančiam minėtoje ly
goje. Pirmoji ir trečioji premi 
ja atiteks detroitiečiams, ku
rių dešinysis sparnas Gordie 
Howe, kilęs iš Kanados, su 43 
įvarčiais ir 42 asistavimais (pa 
ruošimas kitiems atsiekti įvar
čius) smarkiai yra išsikišę į 
priekį Šiaulių tabelėje. Jis, tarp 
kitko, neseniai savo kelių me
tų žaidimo karjieroje yra pa
žengęs 200. įvarčių ribą ir jau 
trečius metus iš eilės siekia ge 
riausio šaudytojo titulo, kas 
būtų rekordas šitoje lygoje. At 
simenant, kad Gordie dar nėra 
pilnai 25 metų, jam, atrodo,il
gainiui pasiseks sumušti kitą 
rekordą, kurį dabar laiko gar
susis Maurice Richard iš Mont 
realio per 11 sezonų sušaudęs 
net 335 įvarčius. Naujokų pre 
mijai daug kandidatų turi to
rontiškiai, kurie šiais metais 
dėl gausingų veteranų sužalo
jimų beveik ištisai verčiasi pir 
mamečių pastangomis.

— Ryšium su 90 FA gyva
vimu, spalio mėn. 14 d. Hondo 
ne įvyko įdomios futbolo rung 
tynės tarp Anglijos ir Europos 
ringtinės. Jau šiandien, seno
jo kontinento futbolo specialis 
tai susirūpino savo vienuolikės 
sąstatu. Kandidatai imami šių 
valstybių. Italijos, Vokietijos, 
Austrijos, Jugoslavijos, Veng
rijos, Švedijos, Danijos, Nor
vegijos, Ispanijos. Įdomu, 
kad geriausias Sov. Sąjungos 
futbolininkas Bobrov į kandi
datų skaičių neįeina. .

Čikagos 
Toronto 
Bostono

— Nacionalinėj ledo rutu
lio lygoj, kurioje dalyvauja še 
šios stipriausios JAV ir Kana
dos komandos, pirmenybės ei
na prie pabaigos ir likęs pasku
tinis 10 rungtynių ciklas žada 
būti labai įtemptas, kovojant 
dėl keturių play-off pozicijų.

Paskutinių 3 metų nugalėto
jas ir šiuo laiku beveik nepave 
jamai pirmaujantis Detroito 
„Raudonųj ųsparnų” klubas su 
Montrealio „Canadiens“ savo 
77 ir 69 atsiektais taškais yra 
jau užsitikrinę baigiamąsias žai 
dynes.

Dėl kitų dviejų vietų neat
leidžiamai varžosi 
„Black Hawks“, 
„Maple Leaf“ ir 
,,Bruins“, kurie atitinkamai su 
rinkę 59, 58 ir 56 taškus. Bos
tonas dar turi vienas rungty
nes avansui.

Profesionaliniame ledo rutu
lio žaidime baigminės žaidy
nės turi tą svarbą, kad sporti
ninkų atsiekimai atlyginami pi 
nigais. Taip pereitų metų nu
galėtojo Detroito kiekvienas 
žaidėjas gavo po 2.500 dol. pre 
miją, kada antrininkai mont- 
realiečiai turėjo pasitenkinti 
maždaug po 1.700 dol. sumele.

Be tų baigminių premijų dar 
skirstomi atskiri atlyginimai 
daugiausia įvarčių per sezoną 
atsiekusiam žaidėjui, vertin
giausiam komando snariui, ma
žiausia įvarčių praleidžiusiam 
vartininkui ir taip pat sėkmin
giausiam naujokui, pirmus me 

j? v
X Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- $ 
g mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, g 
% teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai g 

| Jonas Zni u i džinas I 
9 Paryžiaus universiteto dip!, teisininkas; g

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

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
DOMAS BUČINSKAS

GENERALINIS APDRAUDEJAS

|C. Halpin Funeral Home Reg’d
KOPLYČIA VERDUN — WTLLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

y (V
Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių ® 

apdraudimus, geriausiomis sąlygomis. »

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

3664 St. Famille St. >
Tel. HA 6708 Montreal,Que. Y

LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 
JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.J.

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

| 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 |

VICTORIA CLEANERS &. DYERS CO.
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS 1

MINOR REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
<I TY - WI DE PICK-UP 

AND DELIVERY I
FUR AND GARMENT STORAGE

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždėdami jiems „Drex“, 
kad neperleistų vandens 

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir fo 
telius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir sun
kius. Sutaisome rūbus 
(iširimus), įsiuvame sa
gas ir pan. Kiekvieną or 
derį paimame iš namų ir 

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

MONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERA KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

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

MOLOTOV ATIDENGIA KRĖVEI MASKVOS PLANUS 
smulkiai atpasakoti savo pasi
kalbėjimą su Molotovu. Mano 
pasikalbėjimą suglaustai užra
šinėjo patsai Natkevičius, — 
sudaryti „Pro memorijai“.

Ponia Natkevičienė, klausy
damosi, ėmė taip gailiai verkti, 
jog turėjome nutraukti darbą 
ir raminti ją, kaip įmanydami.

Nuėjau gulti tik išaušus. Jau 
čiausi, lyg sunkiausią ligą išgy 
venęs: tiek staigiai užklupo 
mane nelaimė, kuria tikėti vis 
dar nesinorėjo. Eidamas pas 
Molotovą vis dar tikėjausi, kad 
pesimistiški L. Natkevičiaus 
spėliojimai yra perdėti, ir da
bar paaiškės, kad jie neturi pa
mato. ..

Eidamas gulti į paskirtą man 
kambarį, vos galėjau kojas pa 
vilkti.

Daugiau bus.

Jono LADYGOS
baldų j 

studijoje |
„ARTIS“ | 

priimami užsakymai ir pa- j 
taisymai sofų, fotelių : 
(chesterfields). „St. Lo > 
uis Textiles“ medžiagų u i 
baldų atstovybė fabriko E 

kainomis. 3
Biuras 5t. Denis 1251, h 

t (prie St. Cathemre). Spe jj 
Į daliai lietuviams šešta- J 

dieniais iki pietų. jei
Telef.: TAlon 3345. |§|

Atkelta iš 2 psl.
laikrodį. Be 23 min. buvo trys 
valandos.

Gretimam kambary suradau 
L. Natkevičių. Jis kalbėjosi su 
kažkokiu valdininku ir laukė 
manęs. To valdininko išlydėti 
iki automobilio, nuvažiavome 
į mūsų atstovybę. Pakelyje ty 
Įėjome, nes Natkevičius man 
davė suprasti, kad jis nevisai 
pasitiki savo šoferiu.

Sugrįžęs į atstovybę, ėmiau

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

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107
Telefonas EM. 6-4182

Toronto

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

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

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60
B. 20 sv. cukr.'—$ 4.70

imi » ii i i - — <■" — <wi u-m. wi

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50
B. 20 sv.kv. miltu $3.91
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25

■$ 6.50

Reikalaukite pilno siuntinių sąrašo.

Siunt. Nr. 11- 
5 sv. cukraus

5
3
1
1

sv. baltų kv. miltų
sv. gr. kiaul. taukų
sv. šokolado
sv. kavos

Siunt. Nr. 12— $ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaul. tankų

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

[1 sv. deg. kavos

Pilnas draudimas
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo
Siunt. Nr. 22—$ 5.50
3 sv. gr. kiaul. taukų
3 sv. rūkytų lašinių
3 sv. cukraus
1 sv. šokolado



§ Pšl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1953, III. 25. — Nr. 12 (310)

AYOKTIrbAL
LIETUVIŲ NAMŲ 

kovo 22 dieną AV parapijos 
salėje buvo sušauktas montre- 
aliečių susirinkimas. Gaila, kad 
susirinkimui nebuvo tinkames
nių sąlygų — triukšmas, netu
rėjimas kur atsisėsti ir tt. la
bai susirinkimuii trukdė.

Nežiūrint to, susirinkimas, 
kuriam vadovauti buvo išrinkti 
A. Navickas, J. Trumpa ir J. 
Parojus, išklausė iniciatorių 
informacinį susirinkimą ir nu
tarė, išrinktai v-bai pavesti 
padaryti numatomo pirkti na
mo savininakms pasiūlymą, nu
rodant siūlomą sumą.

PIRKIMO REIKALU 
pirmame susirinkime bus pa
siūlytas darinkti.

Parduodamųjų lietuviams na 
mų įgaliotinis advokatas yra 
paprašęs padaryti pasiūlymą 
namus pirkti įteikti jam raštu, 
nurodant siūlomąją sumą.

Susirinkime buvo konstatuo
ta, kad dabartiniu metu yra 
parduodamos net keturios si
nagogos, iš kurių, pagaliau, ga 
Įima dar ir rinktis tinkamesnę 
ir tinkamomis sąlygomis.

Susirinkime dalyvavusieji 
yra paėmę pasižadėjimų blan
kų, kuriais visi, norį prisidėti

I Visi i nepaprastą dainų ir arijų vakarą! |
| pirmą kartą Toronte i
| KONCERTUOJA VILNIAUS OPEROS SOLISTAI |

$ J. KRIŠTOLAITYTĖ — sopranas ir STASYS LIEPAS — baritonas x
prie fortepiono muz. komp. ST. GAILEVIČIUS S

koncertas |
I ĮVYKSTA Š. M. KOVO 28 D., 8,30 VAL. VAK. (šeštodienį) |
X ŠV. KAZIMIERO PARA PIJOS SALĖJ (Roncesvalles —Gardėn g-vių k.). v

Bilietų kainos: $ 1,50 ir $ 1,00. Bilietai gaunami „Tulpės“ ir „Atlantic“ svetainėse ir prie įėjimo. X
x Nepraleiskite progos išgirsti šį puikų koncertą! L S B VADI JA

Po to teisininko Br. Kati
liaus buvo paskaityti metmens- 
-projektas Lietuvių namų įsta 
tų ir jo gi padaryta provizori
nė sąmata. Įstatų projektas už 
girtas kaip metmenys. Sąma
ta, kuri taip pat yra provizori
nė, taip pat atrodė reali. Ji su
vesta su nemažu metiniu per
teklium - pelnu.'

Susirinkime buvo paskaityti 
miesto savivaldybės inžinie
riaus raštas, kuriuo pasakoma, 
kad parduodamieji namai yra 
pritaikyti viešam naudojimui 
ir tam tikslui tinka.

Inž. J. Bulota susirinkimui 
patiekė savo apžiūrėjimo išva
das: namai tuojau gali būti 
naudojami lietuvių reikalams, 
nedarant didesnio remonto. Jie 
yra pastatyti fundamentaliai, 
tvirti ir ilgai gali laikyti; jų 
statyba visiškai gera; jie turi 
visus reikalingus viešo naudoji 
mo salėms įrengimus; jų kai
na, statant dabar, siektų apie 
400.000 dol. Inž. J. Bulota da 
ro išvadą, kad namai tinkami, 
pigiai parduodami ir todėl ne
reikėtų praleisti progos juos 
lietuviams įsigyti.

Susirinkimas, aptaręs reika
lą, išrinko pastovią valdybą, 
kuriai pavedė daryti konkre
čius žygius tuos namus pirkti.

Visi iniciatoriai — Antanas 
Navickas, Julius Trumpa, Le
onas Gudas, Antanas Matulis, 
Stasys Jespelkis ir Juozas Paro 
jus išrinkti valdybon enblok. 
Prie jų darinkti savo sričių spe 
cialisfai: teisininkas Bronius 
Katilius, inžinierius Povilas 
Narbutas ir Juozas Janušaus
kas. Visi jie sudaro Lietuvių 
namų valdybą, kuri daro visus 
reikalingus tolimesnius žings
nius. Pasiūlytas inž. I. Mališ- 
ka, bet išvykus jam, negalėjo 
būti renkamas, bet vėliau paaiš 
kėjus, kad jis sutinka, v-bos 
bus kviečiamas į posėdžius ir

Parduodami namai: ® 
359 — 8th Ave, V. Lasalle, f 
3-jų butų. 18 šimtų metinių® 

pajamų. ®
S) 

323 Selby Ave, 6-šių butų,® 
4.000 dol. metinių pajamų.®
REDPATH REALTIES ® 

Ltd., Telef.: P L 1104. ®
Atstovas A. Gražys, ®

Tek: TU 4417. ®

I
a 
6% kambarių cottage Ville$

Lasalle $ 9.000,— If

2 butų po 5 kambarius 
Verdune — $ 10.000,—

galima ir išsimokėjimui. X
C. J. BENNET REALTY | 

$ 6277 Bannantyne Avė, $ 
S Verdun,, Que., HE 3704 
y? y>
$ Lietuvis atstovas X 
c P. Jakubauskas. HE 3968. &

IŠNUOMOJAMAS gražus 
kambarys, Verdune. Teirautis 

telefonu HE 0473.

PARDUODAMA MAISTO 
KRAUTUVĖ —

Grocery - Restaurant: 
5697 Beurling Ave., Verdun. 
Kreiptis pas Bujūną vietoje.

REIKALINGAS prityręs 
darbininkas prie rūkomos mė
sos išdirbinių (visų rūšių).

Pradžioje darbas atliekamu 
laiku.

Teirautis tel. FA 0209 vaka 
rais po 7 vai. CH 9559.

prie namų pirkimo, tautiečiai 
įsipareigoja pirkti šėrų (vieno 
šėro-akiejos kaina 50 dolerių).

Pasižadėjimų blankų galima 
gauti ir NL redakcijoje. Visi 
duokime pasižadėjimus ir visi 
dalyvaukime lietuvių Namų 
pirkime.

VIDŪNO MINĖJIMAS
įvyks šį sekmadienį, kovo 29 
d. Aušros Vartų parapijos salė 
je tuojau po 11 vai. pamaldų.

Programoje: Mažosios Lie
tuvos Bičiulių D-jos piiminin- 
ko p. Lymanto paskaita apie 
Vydūno' gyvenimą ir darbus, 
Dr. H. Nagio referatas apie 
Vydūno kūrybą, aktoriai p. 
Akstinas, L. Barauskas ir K. 
Veselka paskaitys iš Vydūno 
kūrybos.

Programoje dalyvauja A. V. 
parapjios choras.
MIRĖ FELIKSAS NIAURA

Verduniečių pp. Niaurų bro- 
isi ir tėvas paskutiniu metu štai 
giai susirgo nervų priepuoliu. 
Poilsio ir nusiraminimo tikslu 
buvo išvežtas į Toronto, kur 
gyvena jo duktė Aldona (p. Ru 
sinienė), bet ten neatsigavo ir 
netikėtai greit mirė.

Velionis paliko vedusį sūnų 
(Verdune), ištekėjusią dukte
rį (Toronto) ir brolį (Verdu
ne), kuris brolį Feliksą atsi
kvietė iš tremties Vokietijoje.

Feliksas Niaura buvo rim
tas, ramus asmuo, naudojęsis 
tautiečių simpatijomis ir pagar 
ba. Paskutinį jau ilgesnį laiką 
AV parapijos salėje jis laikė 
vaisvandenių bufetą.

Gaila vyro ir jo vilčių sugrįž 
ti į laisvą ir nepriklausomą Lie 
tuvą. Užuojauta jo artimie
siems.
KOREKTŪROS KLAIDOS.

Šio numerio antrame pusla
pyje PP- Rukšėnų užuojautoje 
dėl aa. Felikso Niauros mirties 
pasitaikė nemalonių korektūros 
klaidų. Už šį neapsižiūrėjimą 
labai atsiprašome.

LIGOS IR NELAIMĖS
Praėjusi savaitė daugeliui 

tautiečių nebuvo laiminga. Sun 
kiai sergančiam villasaliečiui 
V. Škudai Gen. Flospitaly pa
daryta inkstų operacija.

Canadair fabrike dirbdamas 
staigiai susirgo p. Mankus, iš 
kur išvežtas į Victoria ligoni
nę ir padaryta apendikso ope
racija.

Algiui Pilypaičiui, pernai iš 
tiktam fabrike nelaimės, kovo 
17 d. Gen. Hospitaly padaryta 
rankos operacija.

Villasaliečių pp. Vilimų Jo
nukui padaryta tonsilų opera
cija.

Serga Petras Girnius, Kazys 
Milevičius, Filiomena Nakienė 
ir dar kiti tautiečiai.

METINIAME 
MONTREALIO 

katalikių moterų d-jos susirin
kime kovo 22 dieną išrinkta 
nauja valdyba, kuriai pavesta 
suorganizuoti Vyskupui Briz
giu! pagerbti vakarienė.

MINĖJO SUKAKTUVES
Vanda ir Tomas Lauraičiai, 

gyveną savo namuose, 20 Lap 
lane, Jaques Cartier, kovo 22 
,d. turėjo 10 metų vedybines 
sukaktuves, kuriose bičiulių jie 
buvo pasveikinti ir linkėti gra
žios ateities.

VĖL PASIŽYMĖJO DU 
LIETUVIAI

Du lietuviai policininkai J. 
Astrauskas ir J. Vakteris apie 
2 vai. nakites bebudėdami, 
tczzrzooi------ ■■■ n ..XKZ,. . X

IŠNUOMOJAMAS didelis 
kambarys su baldais dviem as
menim ar vedusių porai. Gali

ma naudotis virtuve.
8172 Wiseman Ave.

KANADOS LIET. B-NĖS APYLINKIŲ PIRMININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS, 

psl. 
apmokamo 
Iki šiol K.

Atkelta iš 1 
ketų nors dalinai 
tarnautojo raštinei. 
V. iš apylinkių dar negavo nė 
cento.

Toliau seka pranešimai: K. 
V. iždininko — Simonavičiaus, 
Švietimo K-jos — Rinkūno, 
Šalpos Fondo — Tamošausko 
Meno Kom. — Marijošiaus, 
Sporto K-jos — Lukošiaus, 
Statuto K-jos —Grigaičio, Tau 
tos Fondo atstovybės — Ar
lauskaitės.

Gen. Konsulas V. Gylys svei 
kino susirinkimą ir linkėjo su
važiavimui geros sėkmės.

Po pietų pranešimus darė ai 
fabetine tvarką apylnkių pirmi 
ninkai. Jų pranešimuose visur 
reiškėsi tos pačios bėdos: soli
darumo mokestis, lėšų organi- čiu irgi daugiau surinks, 
žavimas, šalpos reikalai. " ' '

Toliau ėjo diskusijos ir su
manymai. Daugiausia buvo 
kalbėta dėl solidarumo mokes
čio ir Tautos Fondo. Krašto 
Valdybos nubo nustatytas mo 
kesnis 6 dol., iš kurių 40 proc. 
turėjo eiti Tautos Fondui, išei
tų, kad B-nės reikalams reiktų 
imti tik 60 proc. to mokesnio, 
t. y. 3,60 dol. Taip ir pasiūlė 
Rinkimas, bet Windsoro atsto' 
vas siūlo nustatyti tik 1 dol., o 
kiek priklausys T. F. ir K. V. 
išeinant iš 6 dol. normos būtų 
kitais būdais surinkta, nes esą 
taip lengviau bus sold, mokes
tį surinkti. Čia kilo klausimas, 
ar T. F. atskriai rinkti ar kartu 
su soldi, mokesčiu. Hamiltono

atst. Kšivickas pranešė, kad jie 
Tautos Fondui surenka per 
metus 2000 dol., o jei bus kar 
tu su salid. mok. tai jie tesu
rinks gal 240 dol., t. y. 40% 
nuo solid, mok.

Po daugelio atstovų pasisa
kymų buvo pastatyta balsavi
mui ir 8 prieš 1 nutarta Tautos 
Fondo aukas atskirti, tokiu bū
du solidarumo mokestis nusta
tomas 3,60 d.

Šis pirmininkų suvažiavimas 
negali pakeisti Krašto Tary
bos nustatyto mokesčio dydžio, 
jis tik išeinant iš praktiškų su
metimų modifikuoja to mokes
čio rinkimo būdą, išskiriant T. 
F., taip kad būtų geriau ir T. 
F. ir apylinkėms. Atskirai ren
kant T. F. Gaus daugiau, o 
apylinkės su mažesniu mokes-

Kartu nutarta prie kiekvie
nos apylinkės įsteigti ir Tautos 
Fondo atstovybę.

Toliau buvo svarstomas sta 
tuto komisijos planas Krašto 
Tarybos rinkimų procedūrai 
nustatyti. Komisijos buvo pa
siūlyti 3 variantai rinkimams 
pravesti, būtent: apygardomis, 
apylinkėmis ir visam kraštui 
(bendrai visai Kanadai). Bal
suojant 8 prieš 1 nutarta būsi
mus rinkimus daryti apylinkė
mis.

Bendrai šis apylinkių pirm, 
suvažiavimas, kaip vykdomas 
organas daryti kokių nors nau
jų nuostatų ir jo nutarimai yna 
tik rekomendacinio pobūdžio 
Krašto Tarybai. L.

TORONTO LIETUVIŲ NA MAI ŠAUKIASI PAGALBOS
Tik viena savaitė beliko iki 

didžiojo mokėjimo ir galutinio 
nuosavybės dokumentų suda
rymo, o dar trūksta apie 3.000 
dol. Dalis tautiečių į mūsų 
šauksmą atsiliepė, bet dar dau
gelis tyli. Tautieti, nesvyruok, 
pirk T. L. Namų šėrą ir pabaig 
si įkurti lietuvybės išlaikymo 
centrą — lietuvių vienybės lai
mėjimą. Vieno ,šėro kaina 25 
dol.

LIETUVIAMS EVANGELI
KAMS PAMALDOS SU ŠV.

Ė

VIDURY
ruošia vakarą, 
centro Pildo- 

narė A. Deve-

Berklay viešbuty pagavo pik
tadarį, kuris buvo pavogęs ten 
310 dol.

VASARIO 16 MINĖJIMO 
APYSKAITA.

$$
Pajamos:

Aukos prie įėjimo .. . .357,71
Išplatinta TF ženk........ 62,—
Aukos už programas . . 52,28

Viso...........471,94
Išlaidos:

Už stalą ........................ 50,—
Salės dekoravimas .... 30,85
Progr .ir pakv. spausdin. 31,15 
Propagandos reikalams 64,83 
Karl Steiner honoraras 20,— 
Pian. K. Smilgevičiaus

išlaidos 15,— 
Viso........... 211,83

Tautos Fondui perduota260,l 1 
KLB Montrealio apylinkės 

Valdyba nuoširdžiai dėkoja A. 
V. ir Šv. Kazimiero bažnyčių 
klebonams, p. Kardelienei, p. 
Smilgevičiui, aktoriams — Ln 
Barauskui, A. Dikiniui ir J. 
Akstinui, p. Piešinai ir jo va
dovaujamam chorui, p. Vaitkū- 
naitei ir jos mokinių grupėj, 
p. Veselkai, p. Lapinui, p. Juk
nevičiui, skautams-ėms ir vi
siems kitiems, talkininkavu
siems šio minėjimo suruošime.

Valdyba.
PO PP. ALIŠAUSKŲ SIDAB 

RINIŲ SUKAKTUVIŲ 
minėjimo yra paliktos sukeis
tos skrybėlės ir kaliošai. Skry
bėles sukeitusieji prašomi 
kreiptis ir atsiimti savo skry
bėles šiuo adresu: 54—6 Avė, 
Ville Lasalle, telef. HE 2618 
(praeitame nr. buvo suklysti 
numeriai).
AUTOMOBILIŲ SAVININ

KŲ DĖMESIUI.
Nuo balandžio 1 dienos 

Montrealio mieste žymiai pa
brangs automobilių apdrauda 
(numatoma 10—15 dol.). To
dėl visiems, kurie galvoja apsi 
drausti, patariama šį reikalą 
sutvarkyti prieš šią datą.

Visiems tautiečiams mielai 
šiame reikale patarnaus Alber 
tas Norkeliūnas, 5637 Jeanne

Park Extension. Tel. CR 2610. d'Arc Ave, telef.: CL 2363.

Pranešimai
REKOLEKCIJOS LIETU 

VIAMS KATALIKAMS.
Londono miesto ir jo apylin 

kių lietuviams katalikams re
kolekcijos įvyks šio mėn. 27, 
28 ir 29 dd. Rekolekcijos 
jvyks Londono mieste, St. Ma 
ty's bažnyčioje! 345 Lyle Str. 
27 d. rekolekcijos prasidės 8 
vai. vakaro. 28 d. — 7 vai. va 
karo. 29 d. 11,45 m. Blessed 
Sacrament bažnyčioje, Oxford 
Str., kur visuomet įvyksta lie
tuvių pamaldos sekmadieniais.

Po konferencijų bus klauso
ma išpažinčių.

Kun. Pr. Jokūbaitis.
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 

PAMALDOS
Verbų sekmadienį kovo 29 

dieną:
a) 8 vai. Hamiltone, St. Pauls 

Church, Gore ir Hugson gat 
vių kampe,

b) 2 vai. po p. Toronte, St. 
Andrew Church, Carlton ir 
Jarvis gatvių kampe;
Didįjį Penktadienį, balan

džio 3 d.:
2 vai. po p. Toronte, St. An

drew Church;
Velykų sekmadienį balan

džio 5 d.:
2 vai. po p. Toronte, St. An

drew Church;
Per Atvelykį, balandžio 12 

dieną:
12 vai. Montrealyje, St. John 
Church, Jeanne Mauce ir Prin

ce Arthur Str.
Pastarojoj vietoj po pamal

dų įvyks jaunimo ratelio suei
ga. Dr. M. Kavolis.

LIETUVIŲ KARIŲ 
KARTOTEKOS

pakeistas adresas. Pranešame 
visiems tautiečiams, kad regis
tracijos žinias, pranešimus, ad 
resų pakeitimus ir visais kitais 
klausimais reikia rašyti šiuo
teka 6535 So Wolcott Ave. 4 REAL ESATE and BUSINESS BROKER
Chicago 36, Ill., USA. X 1486 DUNDAS ST. W„ TORONTO, Ont.

A. Tamošiūnas, $ Telefonas LO 2738. Vakarais HY 1543.
L. Karių Kartoteks Voeėdjas. ^$$^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©§©©©©©$©©©©©©©©^

KOMUNIJA BUS 
LAIKOMOS

Toronte kovo mėn. 29 d., 14 
vai. Pabalitečių (St. Andrew) 
bažnyčioje, Carlton ir Jarvis 
gatvių kampe.

Pamaldas nulaikysiu kartu 
su kun. pad. dr. Martynu Ka 
volių. Kuri. Ansas Trakis.

A. KUPREVIČIAUS 
KONCERTAS

Koncertas buvo tiesiog die
viškas, bet, liūdna ir skaudu, 
kad mūsų lietuviams viskas, 
kas gera, kultūringa ir vertin
ga, darosi nebeįdomu. Ir, šia
me koncerte, salėje, kurioje tel 
pa apie šeši šimtai žmonių, var 
gu ar užpildė ir trečdalį kėdžių. 
Nežiūrint to, A. Kuprevičius 
skambino dideliu entuziazmu 
ir publiką žavėjo.

EATONO AUDITORIJOJE 
buivo dešimties tautų pasirody
mas dainomis ir tautiniais šo
kiais, kurį rengė prieš komu
nistinis komitetas ir tai neuž
pildė salės. Koncertas buvo 
įdomus.
KANADOS LIETUVIŲ MO 
TERŲ BENDR. TORONTO 
apylinkė gegužės 2 d. rengia 
linksmą vakarą Lietuvių Na
muose. Pelnas skiriamas To
ronto lietuvių chorui pianiną 
įsigyti.
BALANDŽIO 18 D. EATO

NO AUDITORIJOJE 
įvyks įdomus koncerats, kurį 
išpildys A. Steponavičienės 
mergaičių choras. Programo
je bus įdomių kūrinių iš operų 
ir įvairių dainų. Šį koncertą 
rengia „Daina1. Bilietų galima

$ Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per- & 
X leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety- X 
X bės, paskolų parūpinimo, c yilinės metrikacijos ir kiti x 
X reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa-
X tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio- g 
X pos informacijos.—Lietuvi! interesus gina prityrę spe- & 
x cialistai, studijavę Ameriko ir Europos universitetuose. x 
g UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI. |

I JONAS L JUŠKAITIS !
932 Dundng Wes!, Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.

>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©1

įsigyti „Tulpės“ svetainėje ir 
pas platintojus.

GEGUŽĖS
SLA 236 kuopa 
į kurį atvyksta 
mosios Tarybos
nienė, kuri ta proga pasakys 
prakalbą Toronto lietuvių vi
suomenei.

DR. VYDŪNO MIRTIES 
MINĖJIMAS 

rengiamas šį sekmadienį, kovo 
29 d., 5 vai. pp. Lietuvių Na
muose. Programoje bus apibū 
dintas Dr. Vydūno asmuo ir 
veikla ir meninė dalis, kurią iš 
pildys smuiku prof. Kairys, so 
listai p. Mašalaitė ir p. Marijo- 
šius, akomp. p. Gailevičiui ir be 
to, deklamacijos iš Dr. Vydūno 
kūrybos.

Minėjimą rengia M. Liet. Bi 
čiulių Dr-jos Toronto skyr. ir 
Toronto skautai.
KLB TORONTO APYLIN 

KĖS VALDYBA
balandžio 12 d. 15 vai. Lietu
vių Namuose šaukia visų To
ronte veikiančių organizacijų 
pirmininkų ar įgaliotinių atsto 
vų susirinikmą, bendros veik
los koordinavimo klausimams 
aptarti.

Visų organizacijų dalyvavi? 
mas būtinas.

Toronto Apyl. Valdyba.
ŠOKIŲ VAKARAS.

Gegužės 23 d. 8 vai. vakaro 
KLB Toronto Ap. valdyba, Lie 
tuivų Namuose rengia šokių va 
karą su minkštais ir kietais gė
rimais bei užkandžiais. Šis pa 
rengimas vyks visose L. N. Pa 
talpose. Įėjimas 1 dol. Paren
gimo pelnas skiriamas apylin
kės bendruomenės reikalams.

Kviečiama kuo skaitlingiau
siai dalyvauti.

Toronto Apyl. Valdyba.

Dr. A. V ALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

tarimą tel. ME 2933

a
PIRMOJI LIETUVIŲ

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.
ESU TORONTO MIESTO GYVENTOJAS PER 

PASKUTINIUS 25 METUS.

AL GARBENS»Garbenis
■ė
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