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SUSVYRAVO DAUGELIS

Jungtinių Tuatų Organiza
cijoje praėjusią savaitę išsivys 
tė labai didelė krizė, dėl kurios 
ir mes galėtume būti neramūs, 
jeigu ne pernelyg didelis komu 
nistimų agresorių akiplėšišku
mas, kuris jokioms taikos su
gestijoms nepasiduos. Jeigu 
bent kiek jis būtų linlkęs susi
tarti dėl taikos, tai Jungt. Tau
tų Organizacija turėtų tragin 
gas dienas. Tačiau toks negar
bingas likimas jos kol kas ne
ištiks, nes

komunistinis agresorius 
nesitaikys.

Todėl Jungtinių Tautų Orga 
nizacija kol kas gyvena tiktai 
krizę. Tiesa, didelė ta krizė.

Už Lietuvos išlaisvinimą !

Lor liberation of Lithuania !

Už ištikimybę Kanadai I 
For loyality to Canada !

Leidžia Kanados Lietuvių Centro Taryba.
Published by the Lithuanian League of Canada.
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JTO GYVENA DIDELE KRIZE
JTO VALSTYBIŲ. SPRENDIMAI ATIDĖTI 48 VALANDOM, BET UŽSITĘS ILGIAU. 

AMERIKA VIENA LAIKOSI AIŠKIAI IR TVIRTAI.
ciją. Bet į tai JAV atsako, kad gando daugelis valstybių. To- 
Rusija pati visų pirma turi ne
laužyti sutarčių ir nesimilitari 
zuoti. Rusija po ginklu laiko 
4 su puse milionų kariuomenės, 
o satelitai — Rumunija, Veng
rija ir Bulgarija 700 tūkstan
čių. Lenkija pusę miiiono. Tai 
yra triskart daugiau, negu 
joms leidžia taikos sutartys.

JTO krizė dar nesibaigia, 
nes Kinijos ir naujo karo išsi-

dėl Kinijos komunistai ir spe
kuliuoja neva kontrpasiuly- 
mais.
Viena Amerika tiktai tvirtai 

laikosi
ir neišvengiamai realybei tie
siai žiūri į akis. Vis dėlto, tai
kos perspektyvų nematyti. Jei 
gu agresingasis kamunizrfias iš 
krizes pasinaudos, bus astakin- 
gi visokį kunktatoriai. (k).

— Rumunijoje įvestas pri
verstinis rusų kalbos mokymas.

— į JAV atvyks Prancūzi
jos mm. pnm. Pleven tartis dėl 
tarptautinės padėties.

— Milžiniškieji JAV bom
bonešiai, kurie yra varomi 6 
propelerinių ir 4 turbininių mo
torų, padarė ilgiausias keliones 
ir visi sugiįžo namo. Kai kurie 
jų skrido net per Šiaurės ašiga 
i.i-
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POLITINIS VEIDRODIS fA pagalpagal 
nau]aus[ NEWSWEEK periskopai.^

Br,
Susitars respublikonai

Tafto ir Hooverio respubliko 
nų partijos vadovų suartėjimas 
užsienių politikos klausimais, 
darąs žymią pažangą, stengiau 
tis išlyginti žymius nuomonių 
skirtumus kompromisų pagal
ba. Abiejų vadovų aukštai sto 
vį partijos patarėjai turėjo slap 
tus pasitarimus Vašingtone ir

Karštosios politinės raidos apžvalga
Si‘. Lament; Mes turim vis- Atlanto pakto atutos pasiekė 

ką daiyti įtikinti komunistų va glaudaus bendradarbiavimo dėl 
dus, kad laisvam pasauly nie- bendro saugumo, vistik aišku, 

Krizė, kurią lietuvių tauta yra- kas nepriešingas taikingam jų £ad kiekviena iš jų turi numa- 
skaudžiai išgyvenusi nepriklau 
somybes piadžioje, kai lenkiš
kas agresorius ją buvo užpuo
lęs, įsiveržęs į jos sostinę, o 
Tautų Sąjunga nesugebėjo ap
ginti savo autoriteto. Ir nors 
dabar JTO pergyvena panašią 
krizę, bet ji dar turi tvirtą stu
burkaulį, (kurį sudaro Jungti
nės Amerikos alstybės, už ką 
joms priklauso didžiausis visos 
žmonijos įvertinimas.

Krize kilo iš to, kad Kinijos 
komunistams atmetus penktąjį 
kompromisinį JI O pasiūlymą, 
susvyravo didelė dalis JTO su
darančių valstybių, nes joms te 
ko konkrečiai ginti tos organi
zacijos prmcipus ir autoritetą, 
ir tuo pačiu įrodyti, kad JTO 
yra reali jėga.

JTO krizė dar tęsiasi, 
nes Kinijos komunistai, atmetę 
pasiūlymus, per Indijos atsto
vą Rau p.įdarė kontrpasiūly- 
mus, dėl kurių JTO Politinis 
komitetas 48-ms valandoms ati 
dėjo Amerikos pasiūlytos rezo 
liucijos, kuria Kinijos komunis 
tai pripažįstami agresoriais, 
svarstymą ir laukia žinių, taria 
si, dėl Kinijos komunistų kont 
ra pasiūlymų.

O Kinijos kmounistai siūlo: 
pradėti derybas Kinijos terito
rijoje ir tikrai susitarus dėl Ki
nijos įėjimo į JTO, Formozos 
ir atidavus Korėją komunistų 
valiai, baigti Korėjoje karą.

Anici ikai las nepriimtina.
Pasak JAV atstovų JTO, Kini 
jos komunistai tuo tiktai nori 
užvilkinti laiką ir daugiau lai
mėti kare. JAV parlamentas 
nutarė reikalauti Kinijos komu 
lustus pripažinti agresoriais. 
Bet kai dauguma JTO valsty
bių bijo komunistų, o ypač In
dija, kuri dabar eina „taikinto
jo’ pareigas, tai ir JAV savo 
reikalavimus turi derinti su 
daugumos valia. Tokiu būdu 
susidaio labai kebli padėtis, bet 
pagal visus duomenis, krizė tu 
rėš baigtis n JTO turės pa
reikšti savo valią. Pagaliau vi 
si turės įsitikinti, kad dabar ky 
la žūtbūtinė kova, o ne eilinis 
politinis žaidimas.

Amerikos politikai gerai 
supranta reąlybę.

Todėl, nežiūrint visokių ma
nevrų, rimtai ruošiasi gintis. 
JAV štabų viršininkas gen. 
Bradley kongrese pareiškė, kad 
turi būti įvesta privalomoji ka 
ro tarnyba ir kariuomenės kie
kis iš pusantro miiiono turi bū
ti pakeltas iki trijų su puse mi 
lionų. O pagal prezųdentą Tru 
maną, darbininkų skaičius turi 
būti pakeltas dar trim milio- 
nais.
Eizenhoweno kelionė Europoje

vyko tos realybės šviesoje.
Gen. Eizenhoweris sudarys komunistų valdymui. Komsomo

Europos gynimo kariuomenę, 
kurioje dalyvaus ir yakarų Vo 
kietija.

Tokių faktų akyvaizdoj'e Ru
sija jau pasiuntė notą JAV, D 
B ir Prancūzijai. Ji protestuo
ja prieš Vokietijos remilitariza

krašto jėgų panaudojimui pa
gal jų pažiūras ir jų krašto žmo 
nių labui.

S. Alsop: Bjauriausias išda
vimas yra nepašaukti tautas 
griebtis reikalingų veiksmų tol, 
kol pražūties giesmė visiškai 
priartėja. Kaip tik šis išdavi
mas ištikrųjų gresia amerikie
čių tautai ir pasaulio laisvei.

Eisenhower: Aš imuosi da
bartinio uždavinio visai supras 
damas, kad vien pagclba iš ša
lies — nežiūrint kokia ji bebū
tų — Europos neapgins. Nors

tyti savo pačios gynimosi met 
menis.

L. Post: Iš vyriausybei arti
mų šaltinių patiriama, kad ar
timoj ateity reikia tikėtis Ka
nados tautinės registracijos. 
Kritišku atveju, registracijos 
duomenys būtų naudingų kaipo 
pagundas visuotinei darbo jė
gos mobilizacijai.

B. Claxton; JAV ir Kanada 
kartu dirba prie stočių tinklo 
bei pasiruošimų Labradore ir 
N. Foundlande. Kanada pasiū 
lė gaminti radaro ir bevielės ko

munikacijos aparatus, viduti
nio kalibro patrankas ir lėktu
vus Atl. pakto dalyviams. Mū 
sų laivynas paspartina svao pro 
gramos vykdymą. Pasiruošta 
mašinų ir'kitų priemonių garny 
bai pagal JAV armijos stan
dartus. Vietoj Olandijon pa
siųsto vienos divizijos apgink
lavimo bus išleista $ 60 mil. ar
mijai aprūpinti naujais gink
lais. F 86 ir CF 100 tipo turbi 
niniai naikintuvai gali būti pra 
dėti gaminti pakto dalyviams, 
jų gamyba stengiamasi išplėsti 
išnaudojant 
Montreaho 
ronte pilną

Ottawa:
numatyta gynybai $ 1.500 mik,

Kanadą ir prie 
ir A. V. Roe To- 
fabrikų pajėgumą. 
Sekančiais metais

tuo tarpu kai šiais metais buvo 
skirta $ 860 mil. dol.

J&S Alsop: Žvalgybos pra
nešimai patvirtina turimą įs
pūdį, kad Kremlius sieks išnau 
doti savo triumfą Azijoj kinie
čių puolimui Indokinijoj. Ru
sų turbininiai lėktuvai taip pat 
atsirado Hainan salos aerodro
muose.

K. de Courcy, Intell. Digest 
leidėjas: Gumos plantacijos ir 
cino kasyklos Malajuose duoda 
Britanijos iždui daugiau dole
rių negu visi kiti Britų Kara
lystės pajamų šaltiniai kartu. 
Malajų netekimas žymiai padi
dintų Britų JAV mokesčių naš 
tą ir A.liantai netektų natūrali
nės gumos bei cino. Septimus.

KARAI

N. Yorke, stengdamiesi surasti 
bendrą kalbą, kad sėkmingiru 
kovotų su Baltųjų Rūmų užsie 
mo politika. Kol kas dar lieka 
išlyginti esminiai nuomonių 
skirtumai.
Naujas svetimšalių legionas.?

JAV užs. reikalų ministeri
ja palankiai nusiteikusi Svetini 
šalių Legiono sukūrimo reika
lu. Jis padėtų ginti Europą. 
Jo sudėtin būtų priimti tūks
tančiai antikomumstų, kurių tė 
vynės nėra Atlanto Pakto na
riai . . Viena priežastis kodėl 
JAV ypatingai neskuba įjungti 
Ispaniją Atlanto Pakto siste- 
mon yra ši: Ispanijos armija, 
kad būtų nors kiek naudinga, 
reikia pagrindinai perginkluo
ti, o dabartiniai Pakto nariai tu 
ri pirmenybę gauti ginklus.

Užsieniuose.
Pagal Prancūzijso vyriausy

bės sluogsnius, marš. Petain, 
kuriam dabar yra 94 metai am
žiaus ir kuriam 1945 m. už ben 
dradarbiavimą su vokiečiais bu 
vo nubaustas kalėjimu ligi gy
vos galvos, bus paleistas iš ka
lėjimo s. m. balandžio mėnesį... 
Jugoslavijai yra kartus nusivy
limas, tačiau šią piliulę ji turi 
nuryti, kai patyrė, (kad keli ta
riami protiniai vokiečių techni
kai, kurie buvę pasamdyti kraš 
to tarnybai, pasirodė esą Kom- 
informo agentai. Jie,’ skiepy
dami nuodais, užmušė šimtus 
baisiai reikalingų kiaulių, kar
vių ir kitų gyvulių. Kai Šita 
buvę patirta, agentų,jau nebu
vę.

Britanijoje artėja koalicija.
Britanijos Darbiečių vyriau

sybės dešinysis sparnas spau
džia, kad greit butų sudaryta 
koalicinė vyriausybė su Chur- 
chillio konservatoriais. .Ši stip
ri srovė norinti, kad konserva
toriai dalintųsi nemalonia sun
kumų našta, kuri bus uždėta 
anglams, kaip apsiginklavimo 
pasėka. Ir kvėpuoti būtų leng- 

1 viau, jeigu Churchillis būtų vy 
■ raiusybėje, kaip gynybos mi- ' 

nistras.

Jų ranka ir Afrikoje?
Tarptautinės prekybos skai

to neparodo, tačiau Pary- 
pasiekią pranešimai rodo, 
galimas dalykas, jog Rusi- 
gauna garinės medzia-

Kai k u

BULGARAI UŽMUŠĖ 
JUGOSLAVU

Jugoslavijos - Bulgarijos pa
sieny jvyko susidūrimas. Bul
garai njušovė jugoslavą. Komu 
nistai tokiu būdu provokuoja 
karą. Jugoslavija pasiūlė tam 
incidentui ištirti sudaryti komi 
siją.

SVARSTOMAS ATLYGINI
MO PADIDINIMAS

D. Britanijos profesinių są
jungų vadovybė svarsto algų 
padidinimo dirbantiesiems 
klausimą, iškilusį dėl gyveni
mo pabrangimo. Kokia pras
me šis klausimas vyriausybei 
bus pasiūlytas išspręsti, paaiš
kės tik nuodugniai ištyrus gy
venimo pabrangimo dydį. Ga
limas dalykas, įkad bus pasiū
lyta atitinkamai visus atlygini
mus padidinti.

— JAV padės Ceilonui su
moderninti žemės ūkį, kad jis 
duotų didenį ryžių derlių.

Karas Korėjoje.
Korėjoje JTO jėgos paskuti

nę savaitę sumuse Kinijos ir 
Korėjos komunistus- Ties 
Wonju buvo apsupta ir visiškai 
sunaikinta priešo divizija. 
Bombai davimai iš oi o, kurie bu 
vo ligsiol dar nematyto stipru
mo, sutriuškino priešo telki
mus, sunaikino daug 
džiagos.

Per savaitę įvyko 
rūs lėktuvų mūšiai, 
numušti keli priešo 
Komunistai .kiekvienu atveju 
buvo nugalėti ir pabėgo. JTO 
jėgos atsiėmė kelis miestus ir 
komunistų jėgas atmetė atgal. 
JTO jėgos priešui padarė nuos
tolių išsikėlę jam į užnugarį.

MacArthuras apvažiavo fron 
tą, Įsitikino, kad jo vadovauja
mos jėgos laikosi labai gerai ir 
pareiškė, kad iš Korėjos jos ne 
pasitrauks. Karas korėjoje, to 
kiu būdu, yra persilaužęs ir ei
na gerai.

Karas Indokinijoje.
Indokinijoje komunistai per 

paskutinę savaitę taip pat 
smarkiai sumušti. Daugelis 
vietų atlaisvintos ir išvalytos 
nuo komunistų. Niekur Vjet- 
namo u prancūzų kariuomenė, 
kuri talkina Vjetnamui, nesuti
ko rimto pasipriešinimo. Kraš
to valymas nuo perversminin
kų ir intei ventų tęsiamas.

Karas Tibete.
Tibeto valdovas Dalai Lama 

pasitraukė iš sostinės ir įsikūrė 
Indijos pasienyje. Tibetas, ne
turėdamas kariuomenės, be
veik nesipriešina.

Tačiau ir Kinijos komunistai 
taip pat nepajėgūs tinkamai ei 
ti pirmyn ir dar nėra okupavę 
viso Tibeto.

— Kopenhagoje tarėsi Dani
1 jos, Norvegijos ir Švedijos už- .Bileviėienė A., Mtr.
1 siemų reikalų ministerial dėl 

tarptautinės padėties. Jie nu
tarė palaikyti JTO.

— Vokietijoje stipriau pra
dėjo reikštis pasipriešinimas

karo me-

keli stip- 
kuriuose 
lėktuvai.

GEN. EIZENHOWERIS 
SUGRĮŽTA

į JAV šj šeštadienį. Sugrįžta 
per Kanadą, kurioje jis tarsis 
su Kanados vyriausybe. Tokiu 
būdu, Eisenhoweris į JAV su
grįžta surinkęs visas žinias il
su štabais aptars visus reika
lus, kurie yra būtini Europos 
gynimui ir bendiai — taikai iš 
laikyti.

— Danija Korejon pasiuntė 
laivą - ligoninę.

— Europoje, Alpių kalnuo
se šiomis dienomis siautė milži 
niškos audros, kurių metu ap
griuvo kalnai ir užmušė 230 
žmonių, nutrauktas Vienos su 
sisiekimas su Paryžium; Salz- 
burgas hko be vandens ir be 
elektros. Reiškiasi milžiniškos 
sniego giiūtys.

— Į Berlyną atgabenti 22 
naujo tipo Amerikos tankai.

— Berlyno burmistru išrink 
tas soedem. Rcutens?

Išlygino kapinynus
„NL“ bendradarbio Berlyne.

1945 m. balandžio pabaigoj 
viename Brandenburgo provin 
cijos miestely krito paskutiniai 
šūviai, kurių vienas sužeidžia 
rusą. NKVD įsako viso mies
telio gyventojams susirinkti, 
prie jų prijungiami vokiečių ka 
reiviai. Visus nuvaro iki miš
ko. Moteris ir vaikus atskiria,

las bėga į vakarines sritis.
— Berlyno komunistai nu

teisė mirti antikomunistą darbi 
ninką, 18 metų, už platinamą 
antikomunistinių atsišaukimų. 
Tokia yra spaudos laisvė pas 
komunistus.

MŪSŲ PLATINTOJAI PA
GAL GAUTUS TAŠKUS.

Skaistys J. Ged., Well. 76 
Skaržinskas J., S.S. Marie 66 
Indrelienė Ona, T-to ... .61 
Gumbelevičius Ed., Hton 54 
Gudas Leonas, Mtrl.
Januševičius P., T-to . .30

. .28

. .24
. .23

Masionis Jonas, T-to . 
Prielgauskas Kl., Ham 
Januška Petras, Winds. Ž0 
Smilgis Emilis, Vancouv. 14 
Skirgaila Vladas, T-to . .14 
Meškauskas M., Sudbury 14 
Pilkauskas Juozas, T-to . . 10 
Pranckūnas Sigitas, T-to 10 
Kojelaitis Aleksas, London 8 
Norcikia Stasys, Lethbrid. 
Frenzelis A., Oakville . . 
Snubiškis Bon., T-to . .
Rutkauskas J„ Va] d’Or 2%

8
4
4

AIŠKĖJA SOVIETŲ OKI- 1 
NĖS PASLAPTYS

Amerikiečiai neseniai paskel 
bė slaptus valstybinius 1941 m. 
Sovietų penkmečio piano doku 
mentus, kurie Antrojo Pasau
linio karo metu buvo pagrobti 
vokiečių, paskui perėjo į Vaka 
riečių rankas ir iki šiol buvo 

Iš šių dokumentų matyti, 
kad pradėjusi 1941 metais So
vietų Sąjunga turėjo nueiti il- 
laikomi paslapty, šie dokumen 
tai, kurie turi 750 pusi., suda
ro visą informacijų žinyną su 
detalėmis iš vsių Sovietinio 
ūkio šakų. Jie ne tiktai įneša 
šviesos į sovietines pastangas 
ruošiantis karui su Hitleriu, 
bet taip pat paaiškina eksper
tams, kaip skaityti oficialiai pa 
duodamas Sovietų valdines sta 
tistikas, tikslu sudaryti teisin
gą vaizdą apie dabartinį Sovie 
tų Sąjungos ūkinį pajėgumą, 
gą kelią kol pavertė savo ūkį 
karui. Tuo ji sunjciai apkarpė 
civilinę produkciją. 1941 m. bu 
vo numatyta pagaminti tiktai 
28.000 traktorių ir 140.000 au
to mašinų, kai 1936 m. buvo 
pagaminti 116.000 traktorių ir 
211.000 automašinų.

iš šių dokumentų aiškėja, 
kad oficialiai paduotieji Sovie
tų Sąjungos pramonės gamy
bos skaičiai 1926-27 metų in
deksui buvo žymiai išpūsti, ką

i ir anksčiau Vakariečių 
ūkiniai ekspertai buvo įtarę, 
nors iki šiol nebuvo galima įro 
dyti. Pramonės gaminių savi
kainos skaičiai kai kuriose sri
tyse tiesiog astronomiški. Pa
vyzdžiui, sintetinės gumos met 
rinė tona pagaminti kaštuoja 
5 200 rublių, palyginus su apie 
30 rb. už toną anglies, iš ku
rios gaunama guma.

Šie dokumentai taip pat pa- 
duoda su detalėmis didingus 

. skaičius skiriamus statybai ir 
pramoninei gamybai, paveda- 

. mai atlikti prievartos darbinin 
: kams NKVD vergų, stovyklo

se. (j)
— Lenkijos atstovas Ispani

joje M. Szumlakowski pasisa
kė už taikingą Lenkijos sugy
venimą su Lietuvi. Iš jo žo
džių plaukia, kad Lenkija ne
turi turėti pretenzijų į Lietu-

o vyrus — į mišką. ,,Telegraf;< 
pasisekė sutikti tos dienos liu
dininką, buv. rusų viršylą.

— Tų scenų, kurios vyko 
Treubrietzeno miške — pasa
kojo buv. viršyla, — nepamir
šiu visą gyvenimą. Tų šimtų 
vyrų mirties vaizdai niekuomet 
neišdils iš akių. Visus nušovė jau 
šūviu į pakaušį. Gyvieji, lauk
dami šūvių eilės, turėjo žiūrėti, 
kaip NKVD vieną po kito likvi 
davo priešaky stovinčius kai
mynus, brolius, .tėvą, sūnų ar 
žentą.

Lavonus vėliau moterys pa
laidojo. Kukliuose kryželiuo
se sužymėjo: „Nežinomas ka
reivis, nežindfcnas civilis, 
než. . .“

Šiandien nei kapų, nei kry
želių. Pavasarį rusai įsakė ka
pus sulyginti ir apsėti žole.

Galima pastebėti, kad pana
šių Katynų rusai ne vieną įvyk 
dė.

— Vydūnas sausio pradžio
je buvo išvykęs Berlynan, kur 
mirė jo antroji, jaunesnioji, se 
šuo. Dabar jis vėl. sugrįžo į 
Detmoldą.

— Churchillis Paryžiuje il
gai tarėsi politpiaia klausimais, vos žemes ir miestus.

čiai 
žiu 
kad 
ja 
gas iš Belgijos Kongo, 
rie P. Afrikos prekybininkai, 
kaip pranešimai sako, perka žy 
miai daugiau iš Kongo, negu 
jiems tai būtų reikalinga, ir 
šias piekes perleidžia sovie
tams. Mokėjimai ir atsiskaity
mai vykdomi per apgaulingus 
banĮkus Šveicarijoje. Beigų 
Konge gaunami metalai yra: 
varis, kobaltas ir tantalas.

Skuba sustabdyti infliacijos 
bangą

Viena iš priemonių sustabdy 
ti infliaciją Amerikoje yra lig 
šiol to krašto istorijoje negirdė 
ti mokesčiai. Krašto biudžetui 
išbalansuoti 1951-52 metais rei 
kia išjieškoti mokesčių ligi 70 
miliardų dolerių. Sunkiausioji 
mokesčių našta 194,5 metais, 
II-jo pasaulinio karo metu, sie
kė vos 47.750.000.000 dolerių.

Įvairenybės
Penkios buv. prezidento Ho- 

overio kalbos, pasakytos pas
kutiniame dešimtmetyje bus ne 
trukus atspausdintos Freeman 
žurnale pavadinimu: „Kelias 
laimėti... * Howard Hughes 
rengiasi pastatyti spalvotą „Te 
chnikolor“ filmą, vaizduojan
čią Paryžiaus Baletą. Šiuo me 
tu ši trupė gastroliuoja Ameri
koje,

į " į u -
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Dėl užsipuolimų
Karingoji partija per savo 

„Tėviškės Žiburius'' tebetęsia 
karą su jų pačių prasimano, 
ma.s priešais, nors ne kartą bu 
vo siūlyta rimtai ir nuoširdžiai 
bendraaaibiauti, ypač dėl tų 
reiKalų, kurie turėtų būti bend
ri visiems Kanados lietuviams. 
iJeja, karingoji partija nerims
ta, ir š. m. 3-me (56j „T. Z.‘ 
numery vėl prapliupo visa kal
tinimų tiiada, kuriuos dabar 
nukreipia jau ne tkitai prieš ne 
apkenčiamą Kanados Lietuvių 
Centro Tarybą, bet jau ir prieš 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės Laikinąjį Organizacinį Ko- 
mrtetą.

Žinoma, puolimo smaigaliai 
nukreipti prieš KLCT. Mums 
labai nemalonu pakartotinai 
grįžti prie senų žaizdų, kurias 
Kanados lietuviai mieliau už
muštų. Kaip „TŽ“ berėktų, 
visi žinome, kad musų gyveni
mas nors ir ne perdaug spar
čiai, bet vis del to tvarkosi, 
konsoliduojasi. Gal net ir ge
rai yra, kad po skilimo duota 
apsiraminti. Laikas juk yra 
geriausias gydytojas. Deja, 
....tai karingoji paitija, kuri 
.si-ib metais pasitraukė iš Ka
nados lietuvių Seimo, kai pama 
tė, kad jai nepasiseks įvesti sa
vo diktatūros, tiktai ta partija 
vis neberimsta ir vis tebekrapš 
to jau užgyjančias žaizdas.

Kai karingoji partija klau
sia; „Ko dar trūksta?" , tai ir 
reikia ją paklausti; Ko jai dar 
trūksta? Kad gal ji negali 
vienvaidiškai diktuoti visai Ka
nados Lietuvių visuomenei?

Kam tas vaidinimas nieko ne 
žinojimu? Juk Kanados Lietu
vių Sąjunga KLB-LOKe turi 
eilę savo atstovų, kurie su savo 
Cnetru Toronte ir su „TŽ“ pa 
laiko telefoninį ryšį. Informa
cija yra pilniausia, nebent tik
tai vienpusiška, jeigu spręsti 
pagal „TŽ“ pasisakymus. To
dėl, kam tas dangstymasis nie
ko nežinančiais naivėliais?

Plačioji Kanados lietuvių vi
suomenė juk jau iš spaudos ži
no, kad dabar yra ruošiamos 
Krašto Tarybos rinkimo taisyk 
lės. Tam tikslui sudaryta spe
ciali komisija, kurion įeina Br. 
Katilius (KLCT), Pr. Rudins- 
kas (KLS) ir A. Kudžma (LA 
S). Vyksta rinkimams paruo
šiamieji darbai, kurie, deja, nė
ra spartūs. Bet kuo čia kalta 
KLCT? Kai kurios kolonijos 
neatsiliepia į pakartotinius KL 
B - LOKo raštus. Tiktai pas
kutiniu metu susitvarkė Londo 
no hetuvių kolonija, nors prie 
to ji buvo vedama daugiau kaip 
metai laiko. Na, galima tiktai 
pasidžiaugti, kad ji susitvarkė 
ir jau įsijungia į bendrą veiklą. 
Tiktai neseniai atsiliepė Ed- 
montonas; tiktai neseniai išsi
aiškinta su Letbridg^e. O dar 
yra stambių kolonijų, kurios 
ligšiol dar nėra susitvarkiusios. 
„TŽ“ straipsnių autoriams vi
sa tai puikiausiai žinoma.

Be to, juk dabar yra organi
zuojama visos Kanados, ne jos 
dalies, Bendruomenė. Todėl ir 
reikia, kad ji apimtų visus Ka
nados lietuvius. Siekiant to, 
z.noma, reįkia padirbėti ne tik-

i KLB-LOK centrui, bet ir 
tekvienai lietuvių kolonijai. O 

_arbo yra. Visų pirma, reikia 
padaryti visų Kanados lietuvių 
registraciją. Tai yra nelengvas 
darbas. Didesnėse kolonijose, 
kaip Montrealis, Torontas, Ha
miltonas ir tt., jis reikalingas 
net didelio atsidėjimo. Visų 
lietuvių registracijos reikalau
ja Pasaulio Lietuvių Bendruo
menes statutas; pabrėžtinai to 
reikalauja VLIKo pirminin
kas, kurio paskutinis laiškas,

ypač įsakmiai tą nurodo. Visa 
tai gražiausiai žinoma ir „T 
Ž‘ publicistams.

Tuo tarpu tiktai iš kelių vie
tų centrinio LOKo yra gautos 
žinios apie tautiečių registraci 
jos eigą ir tiktai iš kelių vietų 
registracijos kortelės. Ką gi 
KLB-LOKas gali padaryti, 
kad lietuvių kolonijos neatlieka 
to, kas yra reikailnga. Bet ar 
ir jas galima kaltinti, n,es jos 
juk, reikia manyti, daro visa 
taip, kad būtų geriau. Apylin
kių laikinųjų organizacinių ko
mitetų gera valia netenka abe
joti. Bet nelengva nugalėti ir 
sąlygas. Ir „TŽ“ ir karingoji 
jų partija geriau padarytų rei
kalą paaiškindama, paraginda
ma tautiečius skubiau organi
zuotis, o ne pultų centrinį LO 
Ką, kuriame juk dirba jų žmo
nes. O kuo čia kalta KLCT, 
tiktai „TŽ* „žino“.

„TŽ“ rašo, kad tūlos kolom 
jos jau esančios pasiruošusios 
prie rinkimų. Gali būti. Bet 
to|kių yra tiktai mažuma, gal 
dvi — trys. Bet reikia žinoti, 
kad buvo tokių kolonijų, kurias 
ypač gerai žino „TŽ“, kui'ios 
buvo suregistravusios „savo 
žmonės ’ ir jau kėlė aliarmą: 
rinkime, linkime, registracija 
baigta!.. „TŽ* mano, kad lie
tuviai neprotingi žmonės ir jų 
machinacijų nesupras. Supra
to jas Seimo metu, kai karin
gosios partijos atstovai, sulau
žę susitarimus, pabėgo iš bend 
ro darbo, supranta ir dabar.

Baigiant dar kartą norima 
pasakyti: Kanados lietuviai su
pranta reiklus. Todėl „TŽ“ ir 
karingoji partija geriau pada
rys, Jeigu liausis nesąžiningai 
puolusi Kanados lietuvius, ku
rie nepasiduoda jos dkitatui. 
Kaųada yra laisvas kraštas. 
Kiekvienas lietuvis čai gali tu
rėti savo nuomonę.

Jeigu gi „Tėviškės Žiburiai“ 
ir karingoji jų partija norėjo 
greitesnio bendruomenės įstei 
gimo, tai nereikėjo laužyti su
sitarimų, nereikėjo trauktis iš 
bendro darbo, — o Kanados 
Lietuvių bendruomenė būtų 
buvusi jau seniai įgyvendinta. 
Taip, kaip tas įvyko kad ir Vo
kietijoje, kur reikėjo tiktai var
das pakeisti. Jeigu karingosios 
partijos atstovai būtų išlaikę 
susitarimus ir iš bendro darbo 
nebūtų pabėgę, ir Kanadoje bū 
tų reikėję tiktai vardą pakeisti 
ir jau prieš dvejus metus galė
jo būti įsteigta Kanados Lietu 
vių Bendruomenė. Beje, tas bu 
vo siūlyta ir 1949 metų Seime. 
Bet. . . partijai tada buvo ne
aišku ir pavojinga rizikuoti, ji 
geriau pabėgo iš Seimo. Taigi, 
pati kaita ir pati kitus kaltina.

Tiesa, mes dalinai paaiškino
me KLB - LOKo darbus, nes 
mes nesidedame nieko nežiną. 
Mes dalyviai KLB - LOKo ir 
mes ne tiktai žinome, kaip ir 
„TŽ“, kas jame daroma, bet 
mes ir privalome žinoti, kaip ir 
„TŽ“ atstovaujamoji partija.

Mes rašome atvirai ir nuošir 
džiai, nes mums nerūpi parti
niai reikalai (jais rūpinasi par 
tijos), nes mums lygiai bran
gūs visi lietuviai, nežiūrint to, 
kokioms partijoms ir kokioms 
tikybinėms oiganizacijoms jie 
priklauso arba ir visai jo
kioms nepriklauso. Mes ger
biame asmenį, žmogų, tikrą lie
tuvį. Jo reikalais mes ir gyve 
name. Ir vienos, (kad ir karin
gos partijos diktatūrai Kana
doje gyvenąs lietuvis nepasi
duos, nors ją ir išsijuosęs gin
tų jos organas „Tėviškės Žibu
riai“.

KLCT Sp. ir Inf. Sk.

Padarius nutarimus sujungti 
Lietuvą su Rusija, reikėjo tęsti 
okupaciją ligi galo. Todėl bu
vo daromi sekantieji žingsniai, 
kaip Lietuvą visiškai įlieti į 
Rusijos valstybinį kūną, kad 
neliktų nepriklausomybės nei 
pėdsakų.

Tam tikslui okupantas su
manė padaryti rinkimus į Ru
sijos aukščiausiąjį sovietą, ku
ris posėdžiauja Msaikvoje, 
Kremliuje. Tuo tikslu praside 
jo rinkiminė kampanija.

Kandidatai Politbiuro jau iš 
anksto buvo numatyti. Jie ir 
buvo paskelbti anksčiau, negu 
balsuotojai galėtų išstatyti sa

vus. Taip buvo surežisuota, 
kad niekas jau negalėtų kitų 
kandidatų pasiūlyti.

Kandidatais į Rusijos sovie
tą buvo bevęik visi Rusijos pi
liečiai su Rusijos atstovu Lie
tuvoje1 N. Pozdniakovu pryša- 
kyje.

Rinkimams įvykdyti, įprasta 
rusų mada, tuojau buvo suda
rytos brigados, kurios turėjo 
propaguoti tuos kandidatus, 
nors kitų niekas neturėjo teisės 
statyti. Jų buvo tiek, kiek bu
vo numatyta vietų soviete. To
dėl balsuotojas kandidato pasi
rinkti negalėjo. Buvo tiktai 
vienas asmuo, už kurį galima-

LATViŲ „DYPUKO“ NUOTYKIAI” KORĖJOJE.
Pereitą savaitę amerikonų 

spauda nemažai vietos skyrė 
aprašymui nuotykių vieno lat
vio, pavaldė Leimonis Akmen- 
tins, kuris ką tik grįžo į Ame
riką iš Korėjos fronto.

Kai jis dar tebebuvo Vokie
tijoje, jo draugai šiapus Atlan
to smailo turtingą amerikoną 
Mr. Clarence Schaefer (vokiš
ka pavardė), kuris sutiko išsi
kviesti ir sudaryti dokumentus 
nežinomam ateiviui, jei tas su
tiks dirbti jo farmoje South 
Waverly, netoli New Yorko. 
Kai latvis, po didelių sunkumų, 
pagaliau atkeliavo, amerikonas 
tuoj paėmė jį už berną ir ėmė 
mokinti anglų kalbos. Laimo- 
nis, kad parodytų savo dėkingu 
mą, neužilgo užsirašė kovoti sa 
vanoriu Korėjoje, bet ten buvo 
sužeistas — neteko akies ir vėl 
grąžintas į JAV. Schaeferis, 
jo bosas, sutiko jį priimti at
gal savo farmon ištiestom ran
kom, dar daugiau, sutiko už jo 
išleisti savo dukterį Jane ir 
tuoj po naujų metų įvyko jung 
tuvės, kurių proga spauda ir 
aprašė visą įvykį. Vienu žo
džiu, brolis Laimonis buvo „lai 
mingas iš laimingųjų’’. Kaipo 
nepiliečiui jam daug sunkumų 
išgauti invalido pensiją.

Bet kiek amerikoniškų bosų 
sutiks išleisti savo dukreles už 
sužeistų fronte „dypukų“, jei 
gen. Eisenhoveriui pavyks vi
są 100.000 dypukų, polit. emi
grantų, įkorpą, suorganizuoti?

Kiek paaiškėjo iš pasikalbė

jimų su lenkų karo veteranais, 
tai pav. aviacijos kap. Vasek 
kategoriškai tvirtina, kad tiek 
JAV, tiek Kanados konstitu
cija apie pensijų mokėjimą ne- 
piliečiams nieko nesako, jokių 
išimčių nenumato, taigi, kad 
nesusidarytų painiavų, kurių at 
veju eiliniai asmenys yra bejė
giai „išsikovoti“, išsiderėti sa 
vo naudai ką nors iš ministeri
jų, prieš tai Amerika, Kanada 
turėtų pripažinti egzilines vy
riausybes tų kraštų, iš kurių 
yra .kilę ciną į kraeivius „dy- 
pukai“, polit. emigrantai. Tai 
iš kalno kiekvienam žinotini 
faktai, nes pavyzdžiui ir Mont 
realy galima sutikti prancūzų, 
kurie pereito karo metu pano
ro įsijungti į geriau apmokamą 
JAV armiją, bet po paliaubų, 
vietoje žadėtos pilietybės buvę 
pasiūlyta grįžti namo.

Si*. Jogaudas.

BRITŲ PARLAMENTARAS 
PROF. SAVORY LIETUVOS 

REIKALU
Žinomas D. Britanįjos parla 

mentarais Prof. D. L. Savory 
Lordų rūmuose specialiai iškė
lė 1950. XII. 6 d. Lietuvos pro 
blemą, užklausdamas Valsty
bės Sekretorių, ar D. Britanija, 
atsižvelgdama į tai, kad tebe- 
pripažįsta Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos respublikas de jure, yra 
pasiruošusi iškelti JT Saugu
mo Taryboje tų kraštų gyven
tojų teroro ir deportacijos klau 
simus.

buvo balsuoti. Visi, žinoma, 
buvo komunistai arba priversti 
pasiduoti jų valiai.

Mitinguose tie kandidatai sa 
kė kalbas, daugiausia rekla
muodami save. Jie pasakojo sa 
vo biografijas ir dėstė, kaip jie 
kovojo už komunistų partijos 
diktatūrą ir draugą Staliną. Be 
tokios užbaigos nebuvo nė vie
nos kalbos. Rusijos raudona
sis monarchas - diktatorius bū
tinai turėjo visur figūruoti, 
kaip maldoje Amen. Pastaty
tuosius, žinoma, ir išrinko, 
nors žmones, nusivylę Liaudies 
seimo rinkimais jau rinkimuose 
nedalyvavo, kas su ginklu ran 
jkose nebuvo policijos nuvary
tas balsuoti.

Visa tai darėsi tuo metu, kai 
Hitleris projektvao naujus už
puolimus, o Stalinas visom jė
gom ryžosi įsiteikti Hitleriui, 
Musolimui ir Japonijos Impe
ratoriui. £tai ką sako Hitle
rio kanceliarijose rasti slapti do 
kumentai:

Sausio 17 d. Weizssackeris 
informuoja Ribbentropą, kad 
Sovietų ambasadorius Berlyne 
įteikė perspėjimą, kad vokiečių 
kariuomenės pasirodymas Bul
garijos teritorijoje ir sąsiau
riuose bus skaitomas Sovietų 
saugumo interesų pažeidimu.

Sausio. 17 d. Schulenburgas 
praneša, jog Molotovas pareiš
kė nusistebėjimą, kad iki šiol 
negauta jokio atsakymo dėl lap 
kričio 25 d. pasiūlymo Sovietų

Sąjungai prisidėti prie Trijų 
Valstybių pakto; jis laukia sku 
baus atsakymo. Schtxlenbur- 
gas atsakęs, kad tas klausimas 
tebediskutuojamas su Italija ir 
Japonija. Molotovas pakarto
jęs perspėjimą dėl svetimos ka 
riuomenės Bulgarijoje ir Dar- 
danelių sąsiauriuose.

(Bus daugiau)

NAUJI LIETUVIAI Į 
KANADĄ

Sausio 7 dieną laivu „Gene
ral Ballou ‘ išplaukė į Kanadą 
šie lietuviai:
Tumosa Jonas
Majauskas Viktoras 
Majauskas Aleksiejus 
Vindašius Aleksas 
Vindašicnė Jadvyga.

Sausio 15 dieną laivu „SS 
Goya“ išplaukė šie lietuviai: 
Kun. Bartašius Justinas 
Čeponis Antanas 
Čeponienė Stefa 
Čeponis Kęstutis 
Čeponytė Audronė 
Čeponytė Birutė 
Granikovas Vladimiras 
Granikovas Bruno

Kasparas Jonas 
Kasperienė Morta 
Senkevičius Vytautas 
Šliapavičius Antanas 
Šhapavicienė Morta 
Rizleris Edmundas 
Vaitelis Pranas 
Lukoševičienė Adelė 
Lukošiūtė Vida.

Kun. Vaclovas šarka, Kpl.
a:  xx------xx=:~~—xkzx=^xk:

Vajus „N. L
„N. Lietuvos“ redakcija ir 

spaustuvė jau neturi patalpų. 
Kad darbą galima būtų plėsti, 
KLCT ir Spaudos bendrove 
„Nepriklausoma Lietuva“ sta
tybos reikalams paskelbė 3.000

------- XK==XX

“ būstinei
dolerių vajų. Džiugu, kad eilė 
tautiečių jau atsiliepė ir jau 
prisiuntė „NL“ bendrovės Še
rų - akcijų, statybos reikalams, 
plikimus, štai ir jų sąrašo tę
sinys :

$
Toronto .............................10,—

10,-— 
50,— 
10,— 
10,— 
10,— 
10,— 
10,— 
10,— 
10,— 
10,— 
10,—

134. Jackevičius Benediktas,
135. Liaukiavičius Povilas, Mac Gregor, Manit................
136. L. Girinis, Montreal .........................................................
137. P. Y. X., USA .....................................................................
138. Novickienė Birutė, Brooklyn, USA ...........................
139. Zavadskas Veronika, Norwood, Manitoba.................
140. Lingė Elena, Winnipeg.......................................................
141. Stanevičius Leonas, Winnipeg ....................................
142. Šukys Matas, Verdun ................... ...................................
143. inž. Kaunas Ksaveras, Čikaga ..................................
144. Baiaišis Leonas, Montreal ........................................
145. Mastavičius Juozas, Montreal ..................... ..............

Mielą brolį 
8 
M M S s 
s s

30,—
20,—

ANTANĄ ŠELMĮ
ir

p-lę ELVYRĄ SELIOKAITĘ,

M M įi 
s 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina «
ir daug gražios ateities linki «

n Mindaugas ir Marija Šelmiai.

AUKOS LIETUVIŲ GIMNA ZIJAI VOKIETIJOJE 
1—33................................................................................................. $
34. Vanda J., Montrealis ................................. „
35. Kun. Gaida K. Pr., Mont - Launer ....................... „
36. Pilipavičius Stasys, Hamilton.......................................„
37. Markevičius Juozas, „ ...................................
38. Kenstavičius A., Red Pass, B. C..................................
39. Vaičiulienė E., Pembroke .............................................„
40. J. C. Sudbury ................................................................... „
41. s. c., ......................... :.......................................................„
42. Giedrikas Vladas, Sudbury................................ ,,
43. S. J., Sudbury.......................................................................
44. Z. J., ,, .............................................................„
45. Rinkevičius Kazys, Sudbury .................................. ..
46. Skilandžiūnas Vladas, „....................  „
47. Otto Kazys, Montrealis .......................................... „
49. Kačergius Vincas, „ ........................................ „
50. Ottawoje Klaipėdos Krašto minėjimo metu p. Paš

kevičiaus A. surinkta .............. ,.................„
51. Bevardis, Montrealis .................................... . „
52. Mozūras Bronius, Montrealis ................................... „
53. Iriikis V., „ .....................................„
54. Drevinskienė, „ ........................................ ..

97,00 
2,00 
2,00 
i,— 
1,— 

„ 2,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00

5,50 
2,00 
1,00 
1,00 
4,00

Viso .... $ 137,50
Be to, antrą kartą jau sumo

kėjo;
$

Lapinas A., Montrealis . . 2,00 
Kardelis Jonas „ 
Jonelis Albertas, „ 
Rukšėnas Ged., ,, 
Dr. Matulionis B., USA
Vaitkunienę E., S.P.,Alt. 1,00

1,00 
1,00 
1,00
1,00

Viso. .$ 138,50
Gautas pranešimas, kad KL 

B Weilando ALOK-tas iš komi 
teto kasos paskyrė $ 25,00.

Visiems aukotojams širdin
gai dėkojame.

Mūsų tikslas $ 200 kas mė
nesį suteikti dar neįpusėjo. At 
metus vienkartines aukas, vos 
pusė šimto dolerių kas mėnesį

146. Karpus Charles, Montreal
147. Dypukų Mylėtojas, Montreal
Ačiū tautiečiams už atsilie- liepti ir visus malonius „NL“ 

pimą ir maloniai prašome atsi- skaitytojus.
Sp. b-ve „NL“ ir KLCT.

Bimba paklydo tarp dviejų 
pušų.

Bimba rašo: „beprotiška 
laukti naujo karo, o kriminališ 
ka už jį agituoti“.

Į visa tai reikia tiktai trum
pai paklausti Bimbą: O karą 
pradėti, ar jį vesti, nežiūrint to, 
kad kita puse siūlo net taiką, ar 
ne knminališka?

Atsakymas aiškus: tai yra 
dar kriminahškiau. Todėl ne 
tiktai tuos, kurie laukia karo 
arba jį kursto, bet ir tuos, ir 
ypač tuos, kurie karus prade
da, juos veda ir taikiu būdu ne
sutinka jų baigti, tikrai reikia 
„bausti kaip pikčiausuis kri
minalistus“. Ir jie bus nubaus 
ti. Bimba tų agresorių tikrai 
neišgelbės.

Apie draugijų viešumą.
Nėra kas ir kalbėti, kad „pro 

gresyvieji“ teises pripažįsta 
tiktai sau. Jie to ir neginčija. 
Juk faktas gražiausis, kad So
vietų Rusijoje niekas neturi 
teisės turėti bet kokių organi
zacijų kaip tiktai vieni komunis 
tai. Kiekviena ne komunistinė 
organzacija yra laikoma prieš- 
valstyoine ir likviduojama be 
jokio pasigailėjimo.

Bimba gi rašo: „Visi žmonės 
turi teisę ir gali viešai argani- 
zuotis. Slaptosios gi draugijos 
virsta ikontr-revoliuciniais liz
dais“.

Tai taip yra Amerikoje, bet 
ne Sovietų Rusijoje. Ir Komu
nistai kaip tiktai dabar ir suda 
ro tuos kontrevoliucinuis liz
dus.

nusi
nei

nuo

belieka.
Kadangi reikalas labai svar

bus, tai nedelskim su savo kad 
ir maža, bet mūsų atžalynui la 
bai svaria auka. Vienintelė lie
tuvių gimnazija Vokietijoje 
lauika iš mūsų, kad bent dvi 
klases galėtume išlaikyti.

Siųsdami pinigus, pažymėl 
kime ar vienkartinė auka ar mė 
nesinė. Patogumo sumetimais 
patartina siųsti už kelis mėne
sius iš anksto. Be to, prašome 
pažymėti nuo kurio menesio 
pradeda įmeti.

Aukos siųstinos: V. Pėterai- 
tis, 5155 Buorboniere Avė., 
Apt. 6., Montreal, P. Q.
M. L. B. Dr-jos L. Centro Val
dyba. Montreal, P. Q., Canada, tai išleidžia Kaškaičio — dr.

„Prošvaistės“.
Tokiu vardu JAV komunis-

Kaškiaučiaus knygą „Prošveis 
tės' . Kokios prošvaistės? — 
Dr. Kaškiaučius, kaip žinoma, 
yra teismo nubaustas, kelis net 
kartus, už abortų darymą, už 
moterų ir mergaičių į kapus 
varymą. Tai, kaip matyti, 
kaltelis, kurio nepataiso 
teismai, nei bausmės.

Ar jis turi dar kokias
kriminalinių abortų prošvais
tes? Ir net eiles rašo? Apie 
ką? Apie abortus? O, gal, pa
daręs nekaltą veidą, po aborti- 
nių opeiacijų, jis rašo apie mei 
lę, skriaudas, kurias jis daro ne 
laimėli patekusioms moterims? 
Kokias prošvaistes Kaškiau
čius gieda?

„Pigesni orlaiviai“.
V. Andrulis džiaugiasi, kad 

sovietams „vienas kautynių or
laivis atsiėjo“ $ 45.000, o Ame
rikos vyriausybei jis atsieina 
183.000 dolerių.

Andrulis, žinoma, gali 
džiaugtis, kad Rusijai vienas 
lėktuvas (ne orlaivis, nes oriai 
vis yra balionas) atsieina tik
tai penktą dalį to, kiek atsiei
na Amerikai, tiktai tuo nesi
džiaugia Rusijos darbininkai. 
Juįk medžiagų vertė visur ta pa 
ti. Tai kainos skirtumą gali su 
daryti tiktai darbas. Amerikos 
lėktuvas yra brangesnis todėl, 
kad Amerika darbininkui už 
darbą moka penkis kartus dau
giau, negu Rusija savo darbi
ninkui.

Andruliui iš to džiaugsmas, 
bet , Rusijos darbininkui 
džiaugsmo maža: pusbadžiam 
dirbti, neturėti buto ir būti nu
plyšusiam. . .

Mandrapypkis.
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TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS KANADOJE 1950 M. VEIKLOS APYSKAITĄ
Balansas 1951 m. Sausio 

men. 1 d.
AKTYVAS
The Mnotreal City & District 
Savings Bank .... $ 4,274.04
PASYVAS
Aukotojai 1948-49 m 1,360,88

„ 1950 „ 2,681,26
Parengimų pelnas 1950 194.78 
The Montreal City & District
S'. Bank 1948-49 m. „ 8.52
„ 1950 „ „ 28,60
Balansas............ „4.214.04

Pajamų gauta:
Vasario mėn............$ 63.25
Kovo ,,............... ,, 579.53
Balandžio „............... „ 100.00
Gegužės „............... „ 80.52
Birželio ....,, 2.00
Liepos ,,............... „ 478.00
Rugpjūčio „ ................„ 33.09
Rugsėjo „................„ 585,46
Spalio „................,, 60.35
Lap|kričio 618.50
Gruodžio ,,............... ,, 319.31

Viso
Pajamų 1950 m. $ 2,920.02 
Saldo
1950 m. I m. 1 d. „ 1,369.40
Viso pajamų............$ 4.289,42
1950 m. pajamos pasiskirstė: 
Paskirų asm. aukos $ 2.725.24 
Parengimų pelnas ,, 194.78 

—Viso pajamų . . . . „ 2.920.02
Lietuvių kolonijos Kanadoje.

1. Toronto, Ont. $ 567.00
Tor. iš 1949 m. „ 390.00

2. Sudbury, Ont. „ 460.00
3. Hamilton, Ont. ,, 275.00
4. Montreal, Q. „ 164.92
5. London^, Ont. „ 147.22
6. Winnipeg, M. ,, 110.35
7. SS Marie, Ont. „ 107.00
8. Tillsonburg, O. ,, 100.00
9. Edmonton, Alt. ,, 88.31

10. Lethbridge „ 73.46
11. St. Catharines, „ 59.00
12. W’eliand, Ont. „ 53.26

Kitos kolonijos, su
rinkusios nemažiau 
kaip $ 50.00 „ 293,30

Procentai Banke „ 28.60
Viso pajamų........... $ 2.920.02

Išlaidos:
Pašto išlaidos ir rašo

moji medžiaga .... $ 14.88 
Banko nuskaitymai ,, 0,50 
Viso išlaidų 1950 m. $ 15.38

Ataskaita.
Viso turėta pajamų 

„ ,, išlaidų
1950 m. netto paj. 
Saldo 50. 1. 1.........
Saldo 51. I. 1.

$ 2.920,02
„ 15.38
$ 2,904.64
„ 1,369.40
„ 4,224.04

Prie apyskaitos.
Bendra apžvalga. Tautos 

Fondo Atstovybės Kanadoje 
veiklos apyskaita paskutinį kar 
tą buvo daryta 1950 m. liepos 
mėn. 1 d.

Apyskaitą priėmė VLIKo 
Tautos Fondo valdytojas prof. 

J. Kamniskas, įnešdamas nuo
širdžios koordinacijos reikalą 
tarpe lietuvių kolonijų Kana
doje. Apyskaita tilpo „Nepri
klausomoje Lietuvoje“, „Tėviš 
kės Žiburiuose“, ji buvo pasiųs 
ta KLB-LOK. Visuomenė 
apyskaitą priėmė su pasitikė
jimu. Iš gautų sugestijų tenka 
minėti dvi: 1. Didesnis Tautos 
Fondo reikalų propagavimas, 
2. Teisinės atstovybės padėties 
sąryšio su VLIK'u nustaty
mas.

1950 metų Atstovybės veik
los apyskaita norėtųsi atsakyti į 
klausimą, įrašytą kiekvieno lie
tuvio širdyje: — kaip mes atli
kome savo prievolę tėvynei, ka 
da palikdami sunkiausiose jos 
gyvenimo valandose — užsidė- 
jome pareigą dirbti jos labui 
būnant svetur? Atsakymo ten
ka jieškoti kiekvienam; ir seną 
jam ir naujajam ateiviui, pavie 
mui ir organizuotai.

Tautos Fondo Atstovybė Ka 
nadoje pati nedrįsta atsakyti į 
šį klausimą, gerai žinodama, 
kad į jį atsakymą suras kiek
vienas lietuvis, kur jis bebūtų 
tarpe dviejų Atlanto ir Pacifi- 
ko vandenynų. Nes kiekvieno 
širdyje tebedega gyva meilė že 
mei, kuri išugdė, išauklėjo, da
vė patyrimą ir jėgų pakelti dau 
gelį vaigų, davė energijos tvir
čiau šiame kontinente pirmus 
žingsnius žengti.

Apyskaitos duomenyse maty 
ti sumos. Jas galima lyginti su 
lietuvių skaičiumi Kanadoje. 
Galime padaryti palyginimą 
tarpe paskirų kolonijų. Malo
nu minėti metų lailkotarpyje at 
siradusią apyskaitoje ne vieną 
naują koloniją, jų tarpe ir To
rontą. Kartu norėtųsi pasaky
ti, kad tie du miestai, didžio
sios lietuvių kolonijos Toron
tas ir Montrealis, kuriuose gi
mė lietuviškoji veikla ir jos iš
laikymui ne kartą teko sunkius 
laikus bendrai pakelti — mo
kės ranka rankon dirbti spren
džiant svarbius mūsų tėvynei 
reikalus!

Radio aktorė Ruth Springford, 
viena iš žymiausiųjų Kanados.

Sektinas pavyzdys ne vienos 
iš mažesnių kolonijų: Sudbu
ry, Out., St. Catharines, Ont. 
Winnipeg, Man., Lethbridge. 
Alta, Wawa, Ont. ir Arwida, 
Que., kurios, būdamos nedide
lės surinko, palyginti, nemažas 
sumas.

Tautos Fondas yra finansų 
telkimas kovai už laisvą, nepri
klausomą, demokratinę Lietu
vą. Jis veikia prie VLIK-o Ats 
tovybės, kuriamos kiekviena
me krašte-, kur tik yra lietuvių. 
Atstovybės adresas Kanadoje: 
M. Arlauskaitė, 6642 3-rd 
Ave., Rosemount, Montreal 
36, Que. Pinigai yra laikomi

Pavergtoje Lietuvoje
KLAIPĖDA ŠIANDIEN

Važiuojant traukiniu perka
mas bilietas, kuriame parašy
tas vagono numeris. Taigi gali 
važiuoti tik paskirtame vago
ne. Kiekvienas vagonas turi sa 
vo konduktorių, kuris kontro
liuoja bilietus. Nežiūrint to, 
daug kas važiuoja „zuikaiis“, 
dažniausia ant tiltelių ar prisi
kabinę po vagonais. Stoties 
personalas tai pakenčia tylėda
mas. Stočių pastatai labai 
skurdūs ir nepaprastai blogai 
atrodo. Daugelis langų dar ne 
turi stiklų ir yra lentelėmis ap 
kalti. Niekur nematyti tvorų
— jos nuimtos ir sukūrentos. 
Daugelis sklypų, ūkių apleisti, 
nedirbdami. Sunaikintos gelž. 
stotys dabar atstatomos labai 
primityviškos. Bėgiai apaugę 
žolėmis. Sritis tarp Priekulės
— Kukoraičių mažai karo pa
liesta. Šilutės apylinkėse jau 
daug ulogiau. Visur matyti 
priversti dideli Lietuvos miškų 
kiekiai, kurie vežami iš krašto. 
Piie jų dirba ūkininkai, prie
varta suvaryti. Keliaujant 
traukiniu nuolat girdėti trys 
kalbos: lietuvių, rusų, vokie
čių. Stočių pastatuose ramu, 
nėra triukšmo, stinga klijentų. 
Bufetų tarnautojos dažniausia 
rusės, kalba tik rusiškai. Ru
sai su visais tekalba tik rusiškai 
90% geležinkelių ir stočių per
sonalo rusai. Nemaža dalis 
krašto gyventojų išvaryti iš sa
vo namų, ikad užleistų juos ru
sams. Kas gyvena savo nuosa
vo namelio kampelyje, tas tu
ri mokėti nuomą. Daugelis vo 
kiečių namų savininkų išvary
ti iš savo gyvenamųjų patalpų 
ir patalpinti į -specialiai jiems 
pastatytus barakus. Iš viso, 
krašto vaizdas labai skurdus, 
pasikeitęs.

DAR VIENI RINKIMAI
1950. iii. 17 d., einant LTS 

R aukšč. tarybos įsaku, buvo 

The Montreal City & District 
Savings Bank Account No 
8677. Sąskaita yra VLIKo 
nuosavybė ir pinigai galės būti 
pervesti ar išmokėti jam nuro
džius. Atstovybė neturi pave
dimo paaiškinti, kuriam reika
lui šie pinigai galėtų būti VLI 
Ko panaudojami.

Kiekvienas lietuvis apsideda 
save laisvu noru, pagal išgales 
pastoviomis įmokomis Tautos 
Fondui.

Vsuoinenės kooperavimas. 
Atstovybė reiškia nuoširdžią ir 
gilią padėką vsiiems letiuviams 
pavieniui ir organizuotai auko
jusiems Tautos Fondui remti 

pravesti dar vieni rinkimai — j 
LTSR vietines darbo žmonių 
deputatų tarybas. Šia proga 
bolševikų spauda smarkiai kri
tikuoja Anglijos, JAV, Prancū 
zijos ir buv. „buržuazinės Lie
tuvos“ rinkiminę sistemą. Ir 
šie rinkimai buvo pravesti 
įprasta teroro sistema.

BANDO ATŽELDINTI 
MIŠKUS

Dabartinis LTSR „miškų 
ūkio ministras’* A. Matulionis 
TB Nr. 44 skundžiasi, esą bai 
gią nykti Lietuvos miškai. Vi
są kaltę dėl to jis suverčia vi
soms N. Lietuvos valdžioms. 
Antrasis didžiausias kaltinin
kas esą hitleriniai okupantai, 
iškirtę daugiau kaip 10 milionų 
kietmetrių geriausios medie
nos. Nutylėjęs visiems gerai 
žinomą tiesą, kad vis daugiau
sia Lietuvos miškų savo kiek
vieną žiemą vykdomomis „pa
ruošomis'* išnaikino bolševikai 
1944 — 1950 m. okupacijos me 
tu. „Ministras * šaukia, esą 
jau pats laikas susirūpinti Lie
tuvos miškų atželdinimu. Ta
čiau jaunųjų medelynų reika
lams 1951 m. paskirta vos 200. 
000 rublių.
90% LIETUVOS ŪKININ 

KŲ KOLCHOZUOSE.
„Tėvynės Balsas* 1950. XI. 

10 Nr. 46, aprašydamas spalio 
revoliucijos šventės iškilmes 
Lietuvos sostinėje, pažymi, esą 
žemės ūkio ir kitų ūkinių mi
nisterijų darbuotojai nešė pla
katus su įrašais: „90% darbo 
valstiečių stojo į kolūkini ke
lią“. Kita proga bolševikų laik 
raščiai pažymi, esą Lietuvos že 
mės sukolchozinimas beveik vi
sai baigtas.

KAS REMIA 
„NEPRIKL. LIETUVĄ“ — 

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

parengimus. Nuoširdi padėka 
priklauso čia nevardintiems as 
menims, kuiie prisidėjo savo 
darbu lėšas organizuojant. Vi 
sų pasišventimo dėka — gra
žių pastangų rezultate — 1950 
metais surukta $ 2.920,02 ir iš 
viso nuo darbo pradžois $ 
4.289,42.

Einamieji reikalai. Yra gau
tas formalus Tautos Fondo 
Valdytojo įgaliojimas M. Ar
lauskaitės vardu atstovauti 
Tautos Fondą Kanadoje su pa
vedimu pirmininkauti sudarysi 
moj Atstovybės Tautos Fondo 
Valdyboj.

Tautos Fondo Valdytojo pa
geidavimu reikia paskirti 
du naujus atstovybės na
rius iš pagrindinių srovių ar vi 
sai joms nepriklausančius. Šiam 
reikalui yra duota eiga KLB- 
LOK. Visų sugestijos ir pasiū
lymai yra laukiami.

Kekvienoje lietuvių koloni
joje geresniam Tautos Fondui 
lėšų organizavimui Tautos Fon 
do Atstovybė Kanadoje krei
piasi į visas vietos, or ganizaci- 
jas ir jų LOK prašydama pa
skirti vieną atstovą Tautos 
Fondo reikalams koordinuoti. 
Geriausiai būtų iš dominuojan 
čios organizacijos, arba visai 
nepriklausąs, išlaikąs toleran
ciją ir turįs visuomenės pasiti
kėjimą asmuo.

Platesniam lėšų surinkimui 
VLIK-as išleidžia „Lietuvio 
Pasą“ ir j jį lipinti ženklelius. 
Tam tikras knygučių ir ženklų 
kiekis Atstovybės yra jau užsa 
kyti ir gavus bus išsiuntinėti 
vietos atstovams (būsimiems) 
išplatinti organizacijų ir pavie
nių tarpe. Kiekvieno lietuvio 
pareiga įsigyti „Lietuvio Pa
są“ į kurį, kad ir mažomis su
momis galės lipinti ženklelius, 
ypač mažieji mūsų tautiečiai.

Atstovybė žino, kad ji turė
tų būti veiklesnė. Tačiau rei
kia prisipažinti, kad po tiesio
ginių pareigų mokykloje ir rei
kalų, kurių kiekvienas gyven
dami turime — lieka nedaug 
laiko. Jis sunaudojamas atskai

Winnipegiete Esther Ghan jau 
noji CBC dainininkė.

tomybei vesti, ryšiams palaiky
ti su vietos organizacijomis, au 
kotojais ir centru. Viltis tva
iką dėti į būsimą papildytą ats
tovybę.

Dabarties problemos. Jei 
mes susumuosime 1950 metų 
lietuviškąją veiklą — pilnai pa 
matysim, kad žymiai sutvirtino 
me pagrindus, ant kurių jau 
drąsiau galime statyti mūsų 
bendrus reikalus.

Atstovybe norėtų matyti ga
limai greičiau suorganizuojant 
Kanados Lietuvių Bendruome
nę, kas leistų ir Tautos Fondo 
veiklą išplėsti. Tačiau Atsto
vybė ir dabar pilnai pasitiki ge 
ra valia ir kiekvieno lietuvio 
širdies jausmais. Lyįiai tokio 
pat pasitikėjimo atstovybė lau
kia iš visų. Visų kooperavi
mas šiame mūsų tėvynei svar
biame reikale kiekvienam ga-
limu, patogiausiu būdu atstovy 
bės yra laukiamas ir vertina
mas su giliu dėkingumu.

Ateities problemos ir per
spektyvos. Gyvename nera
mius laikus. Prasidėjus karui 
Korėjoje, laisvasis pasaulis pa
juto tiesioginę grėsmę. Pa
vergtų tautų laisvės šauksmas 
pradėjo daugiau atgarsio rasti 
laisvajame pasaulyje. Tuo pa
čiu atsirado proga daugiau iš
kelti Lietuvos laisvės reikalavi
mą. Su tuo yra susijusios lė
šos. Todėl 1951 metams Atsto 
vybė laukia iš kiekvieno įnašo 
Tautos Fondui pagal jo išga
les.

Gal out bus galima paskelbti 
ir 1951 m. Tautos Fondo Ats
tovybės sąmatą, kurią tegalėtų 
pristatyti mums VLIK-as, im
damas dėmesin lietuvių skaičių 
Kanadoje. Atstovybė drįstų sa 
kyti, kad kiekvienam lietuviui 
paskirti po $ 1.000 Tautos Fon 
dui į metus tikrai nebūtų per
daug. Atstovybė mano, kad 
tai didesnės organizacijos bū
tų pajėgios tai padaryti po vie
ną parengimą, kurio pelną pa
skirtų l'autos Fondui, šią pro 
vizorinę sąmatą Atstovybė siū
lo visų rūpestingam dėmesiui. 
Beliktų šis klausimas kiekvie
noje kolonijoje techniškai iš- 
.spręsti, kad kiekvieno įmoka 
pasiektų Tautos Fondą. O tai 
sudarytų gražią pinigų sumą.

Baigiant 1950-tųjų metų 
apyskaitą ir žengiant į naujus 
metus — naujus darbo barus 
Tautos Fondo Atstovybė Ka
nadoje, reikšdama visiems gi
lią ir nuoširdžią padėką, nori vi 
sus patikinti, kad mūsų darbas, 
jungiant valią, širdį, protą - 
zines jėgas ir materialinius iš
teklius, lydimas Dievo palai
mos ir tvirtas tikėjimas galės 
laiduoti Lietuvai laisvę.

Marija Arlauskaitė.
Tautos Fdo Atstovė Kanadoje.

Kaip Kanadoje kūrėsi 
lietuviai

5 KARALIŲ GADYNĖS ATSTOVAS

Norėdamas surasti iš senųjų 
Kanados lietuvių tarpo vieną 
prisiekusį viengungį, kuris jau 
50 metų kai palikę^ naminius 
dūmus Puskelnių kaime, Mari 
jampolės ap. (tada Suvalkų gu 
bernijaj, klydinėja po platų pa 
šaulį, nusitikau su sunkiu uždą 
vinių: tautietis beveik nesirodo 
savo kukliame palėpės kamba
rėlyje vienoje tamsioje Toron
to gatvelėj, o visą savo laiką 
praleidžia besižmonėdamas ar
ba Claremont g-vėj esančiame 
klube, kurio „kvapą** dauguma 
Toronto lietuvių pripažįsta 
raudonu.

Vieną sekmadienio popietę 
pasukau į tą narvą. Mažoje sa 
Įėję laikėsi negausūs besišneku 
čiuojančių žmonių būreliai, to
liau šone užkištoje nišoje — 
klubas yra perdarytas iš kažko 
kios nupirktos buvusios bažny 
tėlės — vyko didesnis judėji
mas: ant eilėmis sustatytų sta
lų šlamėjo kortų kirčiai ir įsi
traukę žaidimai! tautiečiai var
tė įvairiomis išraiškomis akis. 
Klubo vidurinėj sienoj netoli 
D. Britanijos karalių poros gar 
bingiausioj vietoj kabėjo gedu
lingas P. Cvirkos portretas — 
sovietinės dvasios atgarsis šia
me tolimame užkampyje.

Su įtaruiga šypsena už bufe
to stovėjęs žmogelis man paro
dė grupelę vyrų, kurių tarpe 
turėjo būti pats jieškomasis. 
Jie buvo įsitraukę į gyvą polkai 
bį ir man buvo nepatogu juos 
pertraukti. Iš pasigirstų saki
nių iš kaito buvo aišku, kokia 
linija čia pripažįstama, nes, gir 
di, avantiūristai amerikonai už
sispyrę nesitraukia iš Formo- 
zos, už ką teisingai pasipiktinę 
kinai nutarė išvanoti jų kailius 
Korėjoj.

Pagaliau išnaudodamas vie
ną pauzelę, atsiprašiau raudo
nojo stalo strategų, kad turiu 
reikalą į pilietį Skrinską. Paki 
lo senukas, kuris savo ilgų 
ūgiu, amžiaus jau lenkiamu per 
nugarą, paslinko su manimi 
prie lango.

Prie reikalo, kad noriu pasi
kalbėjimo „NL“ skaitytojams, 
nedrįstu iš karto prieiti, nes ne
žinau, kokia pasirodys reakci
ja. Užvedu pasikalbėjimą, kad 
per Montrcalį atsitiktinai suži
nojau apie pil. Skrinską, kuris 
gali papasakoti įdomių dalykų 
iš pirmųjų lietuvių kūrimosi 
Kanadoje liakotarpio ir kas ma 
ne labai domina.

Senukas maloniai užgautas, 
kad juo dar kažkas domisi, iš
karto liepia vadinti Ignotu, nes 

aš vengdamas „pono“, sunkiai 
verčiuosi titulu „pilietis“, ir įsi 
leidžia į šnekas. Netrukus už
simezga artimesnis ryšis, nes 
senukas, kuris dabar sunkiai 
gyvendamas tik iš 40 dol. mė
nesinės pensijos ir visą laiką ne 
jučiomis pereidamas prie senų 
jų „auksinių“ laikų prisimini
mų, iš karto pradeda girti nau
juosius ateivius.

Jis Kažkada buvęs kaž kokia
me pobūvyje ir jam tekę ilgiau 
išsijkalbeti su naujaisiais. Gir
di, jie visi apsitrynę, dalyką su 
prantą trumpai ir aiškiai be di
desnių įrodinėjimų. Tai ne tie 
berneliai, kurie prieš dešimt
mečius dėl kalbos nemokėjimo 
ir svetimų žmonių baimės buvo 
ujami kitų malonei. O naujo
sios merginos, atrodo, Kanado
je jaučiasi, kiap namie: jų nie
kas nevaržo ir neslegia. Didės 
niam ryškumui- Ign. Skrinską 
su nuotaika papasakoja, kaip 
jam kartą tekę prieš gerą skai
čių metų kažkokių poliakų šo
kiuose Montrealyje sutikti lie
tuvaitę. Sėdi ji vieniša kampe, 
užsidėjusi gerą dažų dozę ant 
lietuviškų vėjų nugairinto vei
do ir jaučiasi nejaukiai. Jau
nystė jau irgi ne pirma, pudra 
nepridengia raukšlių paakiuo
se. „Neliūdėk, paukštyte, o 
pasisuk smagiau apie bernus. 
Gausi vyrą ir jausies be.vargo, 
kaip ponia namuose“, bando Ig 
notas užvesti šneką. „Na, kągi 
jau čia, dėdule !* , bilstelėjusi 
mergina ir vėl užsidariusi į sa
vo kiautą. Jaunam vyrui, kaip 
tad bauvo Ignotas, po dėdulės 

pagarbinimo neliko noro užsl 
tęsti.

Iš Lietuvos Ign. Skrinską 
išvyko 1897 m. pagal tuo laiku 
įsigalėjusią dažnai iš būtino rei 
kalo madą — ištiesti sparnus į 
svetimas šalis ir piądžioje 7 
metus užsikabinęs laikėsi Ang
lijoj. Čia jam sekėsi vidutiniš
kai, nes neturėjo pastovesnio 
užsiėmimo: darbininjiavo įvai
riuose fabrikuose, kepė duoną, 
mušo paiaką į šovinių gilzes ir 
plaukiojo nutriniu šipu, kaip 
jūrininkas. Vienam draugui pa 
siūlius pabandyti laimę kitoje 
Atlanto pusėje, Ignas daug ne
delsė: 1904 m. lapkričio mėn. 2 
d. nuleido savo kojas Halifak- 
se, kuris tada panešėjo dau
giau į žvejų prieplauką, negu į 
uostą.

Iš Hahfaxo I. Skrinską pa
suko tiesiai į Montreal}, kur, 
neturėdamas pažįstamų, turė
jo visą mėnesį vargti kol gavo 
darbo prie geeležinkehų. Lie
tuviškų emigrantų buvo negau 
su. Susitkidavo retokai, bet 
labai nuoširdžiai ir net su vi
sai nepažįstamais jausdavosi, 
kaip geriausi bičiuliai.

Dar prieš aną karą, jis prisi
mena, iš USA atvyko energin
gas veikėjas Aleksandravičius 
ir visi kaitų sutvėrė, turbūt, 
pirmą Kanadoje lietuvišką or- 
ganizacjią — Šv. Kazimiero 
draugiją. Vėliau kilusi mintis 
turėti savo klubą davėsi sun
okiau realizuojama. Iš valdžios 
pusės būta daug sąlygų ir for
malumų, kuriuos išpildyti ne
turtingiems ateiviams buvo per 

sunku. Dėka vieno prancūzo 
davokato, kuris išsiaiškinęs, 
kad lietuviai yra katalikų tikėji 
mo, pajiniai mokesčiai po 100 
dol. kiekvienam nariui (tada 
doleris buvo vertas, kaip caro 
rublis) — jų tada buvo 23, fik
tyviu įdėjimu buvo apeiti ir klu 
bas gavęs licensiją, įsikūrė ir 
laikosi ligi šiolei Vytauto D. 
vardu.

Ign. Skrinską ilgesnį laiką 
vertėsi smulkiu bizniu Montre
alyje, tačiau dėl blogos vietos ii 
gainiui turėjo likviduotis, vos 
išlįsdamas iš skolų. Be to, žmo
gus tuiėjęs per jautrią širdį vi
sokiems pavargėliams, kurių 
netrukdavę ypač iš gilusių vai
kais prancūziškų šeimynų. Te- 
ke pai duoti ir automobilį su 
mažomis liekanomis 1928 m. 
Ignotas atsidūrė Toronte, kur 
užėjus krizei, liko pastoviau. 
Šitame liūdname laikotarpyje 
tekę nemaža pakentėti: verstis 
skysta valdžios siiuba iš viešų
jų katilų, prie kurių eilutėj su
stodavo netik darbininkų luo
mo žmonės, bet ir kitokie — 
baltarankiai poneliai. Iš nusil
pimo buvo pakliuvęs į ligoninę 
ir rimtai susirgęs. Tokio laiko 
ir blogiausiam žmogui jis ne- 
Inikėtų.

Toronte būdamas, mažai ben 
dravęs su lietuviais: jie buvo 
visur išsimėtę. Turėjęs keletą 
pažįstamų, kurie su juo vargo 
ir vienas taip pat Ignotas JoČ- 
kus yra jau miręs. Pabandau 
ištraukti daugaiu pavardžių, ta 
čiau čia mano pasikalbėjimo 
bendras nr dėl neprisiminimo, 

ar del kitų priežasčių darosi ne 
kalbus. Senukas, atrodo, turė 
tų kai ką papasakoti, tačiau klu 
be nėra tinkamos progos. Per- 
šuosi pas jį kada nors užsukti, 
tačiau jis to kažkaip vengia. Pa 
sižada man paskambinti ir vėl 
susitikti.

Atsisveikinu su savo nauju 
pažįstamu, palinkėdamas links
mų švenčių, kurios vienišam, 
bet nuoširdžiam žmogui po iš
tęstų Kelionių 9 šalyse ir pergy 
venusiam, pradedant nuo Vik
torijos, 5 britų karalius, ne- 
įneš skurdžioje pensininko se
natvėje didesnio įvairumo.

Išeidamas metu dar kartą 
žvilgsni į kortininkų nišą: vi
soj eilėj charakteringi lietuviš
ki veidai, liudiją mūsų tautinį 
artimumą. Tačiau šiuo laiku 
jis toks tolimas, nes ant daugu
mos veido buožų išsisunkę at
bukę žvilgsniai ir suakmenėju
sios be šilumos išraiškos, būdin 
gos ne savo protu, bet pagal ki 
tų nustatytų nusikaltėlišką li
niją gyvenantiems žmonėms. 
Jie atstovauja tą mūsų senųjų 
imigrantų dalį, kuri išrauta iš 
užguito vergijoje lietuviško so 
džiaus, paklydusi svetimųjų ne 
mielaširdmgumo ir neturėdama 
atsvaros religijos ir idėjų mai
šatyje atsitolino beveik negrįž
tamai gyvąjam tautos kamie
nui. Gal būt, tos nuotaikos vei 
kiamas vienu momentų Ignotas 
Skrinską netyčiomis prašnibž
dėjo: kažkaip nejauku man da
rosi čia aut pačios senatvės“.

— alpuk —
Bus daugiau.
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Nepamirškime mūsų 
tautos tikslo

Alfred B. Nobel ir jo premijų laureatai
PAPILDYMAS PRIE DR. G. I. Ž2DONYTĖS STRAIPS

NIO APIE NOBELIO LAU REATUS.
Skirtingų kultūrų susikirtimo 
ir neapykantos klausimas W. 
Faulkner io yra gvildenamas 
visu savo aštrumu. Daugely jo 
kaistų ir gūdžių legendų, ma
kabriškų novelių, pasakojimų 
skęstančių sadistiškame pasi
baisėjime, W. Faulkner vis ty 
rinėja naująjį Pietų gyvenimą, 
ypač graudų sąskambį teikda
mas vaizdams, kuriuose aprašo 
mas naujos visuomenės gedi
mas, troškulys valdžios, pini
gų, dvasios žemumas, visokiau 
siu rūšių niekšybės. Savo ta- 
lentą ~W. Faulkner ’is naudoja 
žmogaus nelemtąja! buičiai, jo 
nelaimėms bei ydoms, jame 
glūdinčioms neišaiškintoms jė
goms piešti.

W. Fauikner’io veikėjai daž
nai yra idiotai, niekšai, vagys, 
žmogžudžiai, suvedžiotos mo
terys. Su šio rašytojo veika
luose slypinčia idėja, kad demo 
kratija ir materialistinė kultū
ra nešanti degeneraciją, gali- 
'ma nesutikti, Tačiau reikia su 
tikti su W. Faulkner kaip su 
estetu ir humanistu. Jo veika
lų naujoviška forma, vidujinio 
monologo metodas, kraštutinis 
natūralizmas, atidengiąs tai, 
kas žmoguje yra irracionalaus;

Literatūriniai ginčai
ALGIRDAS PULKYS.

Momento pastabos
Paskutiniu laiku Kanados ir 

JAV lietuvių sapudoje praėjo 
kai kuriuo atžvilgiu įdomūs Ii 
teratūiimai ginčai. „Naujieno 
se" mūsų tremtinių neaukšto 
lygio Kūrybą be didesnio įsijau 
timo papurtė A. Petravičius ir 
vėliau del H. Nagio „Tėv. Ži
buriuose“ pasirodžiusio B. 
Rukšos „Žemės rankose“ ver
tinimo kilo ištisa audra, kurio
je nukentėjo ir kiti jaunieji kū 
rėjai. Kad šituose vertinmuo- 
se nebuvo tinkamo rimtumo, 
kurio reikalautina iš literatū
ros mėgėjų ir net kūrėjo vardą 
susidariusių asmenų, rodo vien 
tai, kad apsisvaidyta įžeidinėji 
mais ir paniekinimais. Viena 
aišku, kad turint reikalą net ir 
su taip dabar aktualios grafo
manijos atstovais, normali žmo 
gaus savigarba neleidžia ir ver 
tintojui savo diskusijose nusi- 
lesti iki to pačio lygo.

Nežiūrint kai kurių jaunųjų 
kūrėjų pretenzijų su pirmai
siais savo veido jieškojimo ban 
dymais užsitikrinti pastovią 
vietą Parnase, prie šito lengvo 
įsitvirtinimo nuotaikos daug 
prisideda ir mūsų visuomenė, 
kuri be didesnio pagrindo 
jiems suteikia rašytojo laurus. 
Čia geras pavyzdys būtų vieno 
jauno iiteratūrinmko iškvieti
mas redaguoti Toronte pasiro
dantį „Laisv. Lietuvos’’ laik
raštį, apie ką antrasis to mies
to savaitraštis pranešdamas pn 
state jį visoj rašytojo aureolėj. 
Dauguma jaunųjų kūrėjų ge
rai jsivaizduoja ilgo kelio ir 
kruopštaus darbo sunkumus, 
kurie jų laukia ateityje. Be to, 
jų aktyvumas šiuo tremties me 
tu pateisinamas tuo, kad seno
sios musų rašto pažibos ir žmo 
giško intelekto formuotojai yra 
sustingę ir atsikreipusių ap
linkybių išsekdinti.

Gal būt, nepriklausomybės 
laikais lašytojas ar žurnalistas, 
paskirties, galėjo skaityti savo 
darbą atskira profesija iš dau
gelio kitų ir glaustis ten, kur 
susidaiydavo palankesnės są
lygos. Tačiau tremties gyveni-

Inžinierių rūpimais reika lais, rašo G. Andriušaitis.
— 1948 m., Revizijos k-ją ir 
Garbės Teismą pavesta išrink
ti, visai pasitikint, kitiems sky 
riams. Taigi ir čia — užjūryje, 
JAV, tame technikos pažangos 
krašte, kur visiems taip laiko 
trūksta — gali JAV inž. drau
gijų valdybos laiškais susitarti 
ir duoti pavedimus, kad centro 
valdyba ir kiti organai būtų iš- 
rin’kti (pav.) iš Čikagoje ir jos 
apylinkėse gyvenančių liet, in
žinierių. Sekantį karią galima 
tai pavesti New Ybrko ar kitos 
vietovės didesnei mž. draugi
jai. Geriausiai c. v. ir kitus or 
ganus būtų rinkti, vietinių 
Amerikos lietuvių organizaci
jų pavyzdžiu, ne vieneriems, 
bet dvejiems metams. Tuomet 
rinkti organai turės daugiau ga 
limybių savo veiklą išvystyti. 
Čia buvo duoti tik pavyzdžiai, 
neturint galvoje, kad c. v. turi 
būti būtinai Čikagoje, o ne ki
tur; bet šis kelias, kuriuo at
sieksime tą patį tikslą, yra pa
togiausias ir trumpiausias.

Centro valdybos sudarymo 
ir centralizuotos veiklos klau
simai yra kiekvienam svarbūs. 
Bet kas tą užuomazgą turėtų 
pradėti ir viską įvykdyti? New 
Yorke, Čikagoje, Bostone, Cle 
velande, Detroite ir gal kitose 
JAV vietose yra įsikūrusios 
inž. ir arch, draugijos. Taip 
pat žinome 1949 m. suvažiavi
mo Kemptene nutarimą: „Nau 
jąją c. v-bą sudaryti J. A. V- 
bėse. Ją sudaryti įpareigoja
mi: buv.’Centro Valdybos pir
mininkas prof. S. Kolupaila ir 
buvę nariai: dipl. inž. Tama
šauskas ir dipl. inž. Bulota ir 
•įgaliotinis dipl. inž. Augustina 
vičius“ (žiūr. suv. prot. 11 
punktą). Dabar aišku, kur yra 
pirmasis siūlo galas. O gal jau 
ta užuomazga .pradėta ir ne
trukus sulauksime rezultatų?

Kai bus centro valdyba, ta
da pajudės ir kiti bendri reika
lai.

Visi jaučiame, jog centro su
darymo reikalas jau pribrendo, me jų paskirtis yra žymiai skir-

Bus daugiau. tingesnė : jų asmenybei ir žodis

2.
JAV, Kanadoje1, Anglijoje, 

Brazilijoje ir kituose kraštuose 
susiorganizavę inžinierių būre
liai bei draugijos tęsia anksčiau 
pradėtų savo veiklą. Esant 
mums V ak. Vokietijoje, pir
miausiai susikūrė skyriai ir tik 
vėliau buvo išrinktas centras. 
Tas pat kartojasi ir dabar, kai 
išssiKyrstėme po įvairius už
jūrio kraštus: skyriai jau se
niai susiorganizavę, laukiama 

centro sudarymo; juo lab 
jau, kad PlIaS centro v-ba 
pries id mėnesių del narių emi 
gracijos savo verkią sustabdė ir 
nutarė naują c. v. sudaryti JA 
V. Dabar tik svarbu techniš
kai tai ^vykdyti.

JAV gyyepą nižinieriai, dėl 
vietinių bei politinių aplinky
bių, daugelis galvoja sudaryti 
c. valdybą ne Pasaulinės L. I. 
A. S-gos, bet tik JAV Lietuvių 
Inž. ir Arch. S-gos vardu. Ta- 
-,au tai nesvarbu, koks bus pa
vadinimas, — ar vietinio ar pa 
^aui.mo pobūdžio, — svarbu, 
..au visi žinome, pagal anksty
vesnius 1949 m. suvažiavimo ir 
1950 m. C. V. nutarimus, jog 
šis centras bus sudarytas JAV, 
kur daugiausiai narių yra emi
gravę. Ryšį su sudarytu cent
ru iš visur (įsisteigę skyriai ir 
paskirai gyveną nariai) palai
kysime, kaip iįki šiol kad būda
vo. Kam gi svarbu, kad Kana
doje, Anglijoje, Prancūzijoje ir 
visur kitur įsisteigusios lietu
vių inž. draugijos vadintųsi ly 
giai taip, kaip JAV, — svarbu, 
iš viso, kad mes išvien veiktu
me protesiniame ir Lietuvos iš 
laisvinimo bei atstatymo bare 
organizuotai, palaikant su vi
sais ryšį per centrą. Taip par 
ir įstatai gali būti pirtaikyti 
toms sąlygoms, kuriame kraš
te yra įsikūrusi draugija bei 
skyrius.

Savaime suprantama, įsikū
rus įvairiuose kraštuose Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
(PLB) apylinkėms bei centrui, 
tieįk visi inž. ir arch, sąjungos 
skyriai, tiek pats inž. centras 
kooperuos su Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės organais.

Toliau kalbant apie inžinie
rių centro bei c. v-bos sudary
mą JAV ir tam tikslui atstovų 
suvažiavimo reikalingumą, tik
rai galima atspėti daugumos 
nuomonę — jog toks suvažia
vimas dėl esamų aplinkybių iš 
viso nereikalnigas, nes tai ga
lima įvykdyti paprastesnių ir 
pigesniu būdu, taupant laiką 
ir pinigus. Inžinieriai savo 
veikloje visą laiką darniai dir
bo: pav., Vak. Vokietijoje tri
juose suvažiavimuose net ne
buvo išrinįkta centrinė vadovy
bė, bet tik buvo pavesta cent
ro valdybą išrnikii Augsburgo 
skyriui —1 1946 m., Kempteno

yra cementas, kuris glaudina vi 
sus išblaškytus sąnarius į vie
netą. Jie neprivalėtų apsiriboti 
smulkių nuotrupų rankiojimu 
ir per tai savęs marinimu, kas 
dabar yra nenuginčijamas fak
tas. Sėdėjimas už dėdžių ir 
dėdienųi pečių ir saugojimasis 
reikalingo teisybės žodžio, ten 
kur lietuvis skiriasi nuo lietu
vio ir kur vienų siauros pastan
gos kryžiuoja bendruosius rei
kalus, apstato juos stikliniais 
šiltadaržio rėmais ir atitraukia 
nuo šiurkštaus, bet prasmingo 
kovos klimato.

Žinoma to negalima visiems 
taikyti. Bet mūsų dvasios va
dovų pakrikimą rodo jau tas, 
kad ligi šiolei išsklaidytomis pa 
stangomis neturima visiems 
bendro tautiškos kultūros žur
nalo, kuris atitinkamai tenkin
tų ir kitus reikalavimus. Vie
nas su leidimo nuostoliais, klai
dingai skelbdamasis atstovau
jąs visus, kruta į sunkiai kopia 
mą kalną, nes siaurai apsirėžęs, 
kitų bandymus vos užgimus ly
di mirties šešėliai, kaip ir prieš 
tai mirė ne vieno idealisto už
simojimai pavieniui pralaužti 
nusistovėjusią rutiną.

SURASK NORS VIENĄ 
naują skaitytoją, padė 
si padvigubinti “NL” 
prenumeratorių skaičių!

Balys Ruksa
RAMYBĖ

KLAUSYK kaip vėjuje šermukšnių šakos linksta 
Kaip drasko juos juoda rudens širdis.
Tu praeini viena. Ir tavo žingsniai
Jų ūžesio nesutrukdys. . .
Tu praeini. Drungna migla patvinę akys 
Kažin ko jišiko siuntančioj nakty.
Kas vėjas jom ir kas šermukšnių kekės,
Kas medžiai ir šešėliai jų keisti? —
Gal vien tik iš dangaus nebaigę žvaigždės degti 
Sukris žarijomis į jų pavargusias šakas, 
Galbūt sušildyt jas norėdamos šią naktį. . .
Aš nežinau. Galbūt. Aš užgesiau žvakes. 
Ir rymau vienišas, bijodamas netekti 
Ramybės tiesiančios širdin rankas. . .

SIBIRE BUVAU SU
LIETUVIAIS

2. RAŠO LENKŲ ŽURNALISTAS R. GŽYMALA

MODERNIOJOJ
Atsidūręs vagone ėmiau dai 

rytis aplinkui. Prekinis vago
nas, į kurį mane įgrūdo, buvo 
standartinio tipo, pritaikytas 
vidutiniškai vežioti „8 arkliams 
arba 40 žmonių“ . Tačiau, kaip 
vėliau patyriau, mūsų vagone 
buvo {grūsta 93 asmenys. Su
radau vieną kitą pažįstamą, pa
sikalbėjau ir sužinojau, kad ne
laimes draugai buvo lenkų ir 
lietuvių inteligentijos atstovai, 
buvę karininkai, policininkai, 
geležinkeliečiai, valdininkai, 
pramonininkai, lasivųjų profe
sijų atstovai, daug darbininkų, 
laikrodininkas, virėjas, katali
kų kunigai ir rabinas, inžinie
riai ir teęhnikai, jauni kelioli- 
kamečiai berniokai ir net 70 
metų seniai, luoši — beraukia, 
ir bekojai.

Vagone buvo pasibaisėtinai 
tvanku. Tįk vienas dviejų ma
žyčių langelių buvo atdaras, 
kuris teikė mums kiek šviesos

„STALYPINKOJ“)
ir oro. Buvo tiek ankšta, kad 
vienam senesniųjų žmonių nu 
silpus nuo karščio ir tvanku
mo, visi kiti turėjo susispausti 
dar latbjau, kad galima būtų 
aną paguldyti ant grindų.

Siauras medinis latakėlis, iš
leistas pro sieną, buvo vienin
telis mūsų įrengimas higienos 
reikalams. Vandens visai ne
buvo.

N. Vilnios stotyje išlaukėm 
taip kiaurą parą. Eilė enkave
distų supo mūsų vagonus, o ki 
tapus sargybų — kirbėjo mi
nia Vilniaus gyventojų, atėju
sių atsisveikinti su tremtiniais. 
Kai kurie žmonės pribėgdavo 
prie vagonų ir stengėsi paduoti 
pro gretas kaliniams papirosų. 
laišką, keletą rublių, gabaliuką 
duonos.

KRYPTIS — GAURĖS 
RYTAI

Pagaliau, visai sutemus, mū

Dėl nelemtų sąlygų iš 
straipsnio „Alfred B. Nobel ir 
jo premijų laureatai“, įdėto 
1950 ai. XII. 28 d. 51 nume
riu, iškrito W. Faulknerio kū
rybos vertinimo skyrius. Atsi
prašydami GG. skaitytojus ir 
autorę, šį papildymą, kuris se
ka kaip to straipsnio tęsinys, 
čia dedame :

Šiuose veikaluose daugumo
je nagrinėjama jau minėtų Jef- 
feson o šeimų, ir kitų to miesto 
gyventojų istorijos. Veikalų 
kompozicija sudėtinga. Stilius 
be galo judrus, kartais neaiš
kus, hermetiškas, net ezoteriš- 
kas, kartais gi visiškai realisti
nis, priklausomai nuo rašytojo 
nagrinėjamos temos ar siužeto. 
Temos gi įvairios ir gausios. 
Vaikystės audringi pergyveni
mai nekaltybei iusiduriant su 
nedorybe. Šį komplikuotą jaus 
mą pergyveno Compson* ų sū
nus Quintin, kuris myli savo se 
šerį Caddy.
Pamaldaus ir gobšaus Jason 
Compson prisitaikymas prie 
naujos ekonominės santvar
kos. Bepročio aristokrato 
Be-njy pažiūros į pasaulį. Nėš
čios kalnų mergaitės baisūs iš
gyvenimai belaukiant žadėju
sio ją vesti. • Vienišo Highto- jo simboliai — visa jo impulsy 

vi ii net ekstravagantiška este
tika W. Faulkner'io charakte
rius ip vaizdus daro įtikinan
čius ir pagaunančius. Kartais 
ir net šiurpius, nes W. Faulk
ner jieško efųktų, staigių jaus
mų ir juos randa.

Savo scenų apimties milžiniš 
kuinu, veikėjų — įvairių luo
mų bei profesijų — gausumu, 
W. Faulkner kūryba kiek pri
mena H. de Balzaco „Žmogiš
kąją Komediją“ Tačiau kaip 
savo veikėjų individualumu, sa
votiškumu, taip ir savo stiliaus 
dvasingumu, W. Faulkner yra 
ypač savitas.

A. Gide sykį pareiškė, kad 
''.V. Faulkner yra reikšmingiau 
šia naujojo literatūrinio siety
no žvaigždė. Prancūzų rašyto
jas įžvelgė tai, kas Faulkner'io 
kūryboj, nepaisant jo nekinta
mų vietos ir laiko veiksnių 
’(nuolatinis Pietų valst. smuki
mas) yra pastovaus: tai žmo
gaus dvasioj vykstanti kova 
tarp gerųjų ir blogų idėjų, gro 
žio ir harmonijos siekimas, 
nuolat susiduriąs su dabarties 
žmogiškojo gyvenimo menka
vertiškumu.

Šiemet pasirodė W. Faulk- 
ner’io Collected Stories, 42-jų 
novelių rinkinys, ir A. Knight* 
s Gambit, taip pat novelės.

Taipgi šiemet William 
Faulkner buvo iškilmingai pri
imtas į Amerikos.Meno ir Lite 
ratūros Akademiją. Šių metų 
balandžio 25 d. jam buvo įteik
tas tos pačios Akademijos Ho
wells Medalis. Šis medalis tei
kiamas kas penkeri metai už 
vertingiausią šiame laikotarpy 
pasirodžiusį veikalą.

wer, užsidariusio ir bejėgio, 
svajonės apie gerus senus lai
kus. Negro Christmas meilės 
santykiai su šiauriete Joana, ir 
jo neapykanta baltąjai rasei.

Mo/tsh ir technikas 
naujienas

IŠRASTOS „GALVOJAN ČIOS“ MAŠINOS
Yra neginčijamas faktas, 

kad dabar daugelį darbų, dėl 
kurių žmogui reiktų sukti 
galvą, daug galvoti, atlieka ma 
šinos — greičiau ir tiksliau, ne 
gu žmogus (pav. skaičiavimo 
mašinos). Bet žmogus, stip
riau įtempdamas smegenis, vis 
siekia dar daugiau.

Paskutiniame tarptautinio su 
sisiekimo atstovų suvažiavime 
Paryžiuje, Amerikos, Čikagos 
universiteto profesorius W. 
MacCulioch savo pranešime pa 
reiškė, kad esanti išrasta „gal
vojanti mašina“, kuri netoli
moje ateityje bus jau pastaty
ta. Ji būsianti pagrįsta vaku- 
mo vamzdelių principu. Vaku- 
mo vamzdeliai yra nepaprastai 
jautrūs. Jie tūkstantį kartų 
greičiau reaguoja — „galvoja* * 
— negu žmogaus galvos sme
genų ląstelės.

Prof. MacColloch teigia, kad 
„Galvojanti mašina“ atnešian
ti žmonijai gerbūvį, bet esą rei 
kia žiūrėti, kad ji nepatektų į 
piktavalių žmonių rankas, nes 
tokiu atveju ji gali būti panau
dota ir paktam.

Pasak profesorių, žmonių 
smegens silpnėjančios, o „gal
vojanti mašina“ tobuliau gal-

vosianti už gyvo žmogaus sme 
genis. . . Ir pavaduosianti nu
silpusį žmogų.

išrastas jūros van
dens VALYTUVAS

Švedų inžinjerius Baltazar 
von Platen išrado naują ir-pigų 
būdą valyti jūros vandenį.

Ligšiol jūros vanduo buvo 
valomas evaporacijos — garini 
mo būdu. Jūros vanduo leidžia 
mas į katilą, kurį šildant, van
duo garuoja, garai leidžiami 
per šaldytuvus ir kondensuoja
mi vėl į skystą vandenį. Ka
dangi druskos, dėl kurių jūri
nis vanduo negalima nei gerti 
nei jo panaudoti mašinoms, ne 
išgaruoja, tai jos pasilieka ka
tilo dugne. Toks jūrinio ir 
bendrai toks vandens valymas 
yra vadinamas destiliacija. Bet, 
kaip matome, toks valymo bū
das erikalauja laiįko ir yra ga
na brangus, nes reikalauja pa
lyginti daug kuro.

&vedų inžinieriaus išrastasis 
būdas esąs daug pigesnis, nes 
vienai tonai vandens išvalyti 
esą pakanka vieno litro gazoli
no. Be to, tas išradimas esąs 
dar ir daug daugiau portatyviš 
kas.

su traukinys pajudėjo. Pagal 
važiavimo kryptį suvokėm, kad 
esame vežami į šiaurės rytus.

Visi buvom neapsakomai iš
alkę ir ištroškę, bet į mūsų 
šauksmus bei vagono sienų 
daužymą niekas neatsakinėjo. 
Traukinys ėjo nesustodamas 
stotyse. Naktį jis buvo apšvies 
tas stiprių prožektorių šviesa, 
o jei tik trumpai sustodavo, va 
gonų stogais dažnais tarpais 
prabėgdavo sargybos.

Pagaliau kartą, kiek ilges
niam laikui sustojus, durys at 
sidarė ir sovietų kareivis įmetė 
į vagoną mažą statinaitę van
dens. Visi ėmėm grūstis ar
čiau durų, šiek tiek gryno oro 
įkvėpti, tačiau buvom grubiai 
atstumti. Durys vėl užstirenkė.

Po dviejų parų pirmą kartą 
buvo įmesta maisto: po sūrią 
silkę. Silkes godžiai prarijo
me1, nesirūpindami, kokios bus 
to išdavos, norėdami nors va
landėlei numarinti tikrai žvėriš 
ką alkį. Tą dieną nedavė van
dens. Netrukus visi pajuto bai 
sų troškulį, atrodė, kad gyvi de 
gam. Į šauksmus vandens, van 
dens! — niekas neatsakinėjo. 
Kai kitą dieną įritino statinai 
tę vandens, troškulio paveikti 
žmonės puolė ją taip staigiai, 
kad statinaitė apvirto ir pusė 
vandens išsilaistė.

DU ŽURNALISTAI
'Viename vagono kampe sė

dėjo du žurnalistai. Vienas jų 
Kaune leisto „XX Amžiaus“, 
dienraščio bendradarbis, V. Bi 
čiūnas, kitas — Sov. Sąjungos 
pilietis, bolševikinio oficiozo 
Vilniuje „Prawda Wilenska“ 
(Vilniaus Tiesa) bendradarbis, 
H. Linski's.**) Abu sėdėjo 
galvas nukorę ir vienas su kitu 
nekalbėjo. Greta jų, įspaustas 
į vagono kertę, stovėjo ryškiai 
semitiškų veido bruožų jaunas 
vyras. Nustebęs pamačiau, kad 
į apsiausto atlapą jis yra įsise
gęs raudoną sovietinę žvaigž
dę su pjautuvu ir kūju, o greta 
— Stalino atvaizdą.

— Ką gi jūs čia veikiate, 
drauge, — paklausiau, apsimes 
damas nustebęs.

— lai klaida, drauge, dide
lė klaida, — atsakė sunervin
tu balsu. — Aš esu komsomolo 
narys, masinių suėmimų metu 
pasitaiko klaidų, bet mano par
tinė vyriausybė ir mano sesuo 
pasistengs klaidą pataisyti. Kai 
mane paleis, tai aš pasisteng
siu, kad ir jums būtų geriau. 
Kaip manot, kur mus veža? — 
pasiteiravo po valandėlės nėra 
mus.

— Ten, kur veždavo visus 
lenkus ir lietuvius patriotus ca

rų laikais — į Sibirą. . .
— Ui, ką sakot?! Tai klai

da, didelė klaida. . . Tai turi pa 
aišĮkėti.

Pasitraukiau nuo jo ir yriau 
si pro žmonių spūstį į kitą kam 
pą, o jis stovėjo ir kartojo:

— Tai klaida, tik klaida. . . 
Aš esu komsomolo narys. . . tai 
turi paaiškėti. . .

Mūsų traukinys vis riedėjo į 
nežinomą tolį, bildėjo bėgių su 
junginiai krypinėjo posūkiuo
se, girgždėjo grandiniais ir jau 
dinančiai cypė. Vagone nelai
mės nusiaubti-žmonės tylomis 
kalbėjo. Kiti, susigūžę ant grin 
dų, užsidengę veidus delnais, 
stengėsi nustumti nuo savęs 
pasibaisėtiną tikrovę, galvojo, 
apie savo šeimą, apie mažą me 
dinį namelį. Kiti tylomis mel 
dėsi. Kertėje buvęs kunigas 
pasiūlė sutartinai kalbėti lita
niją. . .

Vis labjau ir labjau tolome 
nuo gimtinės. ..

mas — „stalypinka“. Tas 
vagono tipas vartojamas dar ir 
šiuo metu Sov. Sąjungoj, ta
čiau, esant milžiniškam nuolat 
vežiojamų kalinių kiekiui, jie 
vežiojami paprastais gyvuli
niais vagonais.

*) „Stalypinka“ — tai tam 
tikras kailiniams vežioti vago
nas, Įvestas carinėj Rusijoj, 
XX a. piadžioj, vieno reakcin
giausių vidaus reikalų ministe- 
rių —• Stalypino. Iš čia popu
liarus Rusijoj vagono pavadini

**) Jeigu GG Skaitytojai at 
simena, J. Kardelio istorinių 
įvykių prisiminimuose buvo ra-, 
šyta, kad jam prmosios okupa
cijos metu „Literaturnaja Ga- 
zeta“, Maskvoje, atstovo Lietu 
voje, Vilniuje, buvo užsakytas 
straipsnis apie meną. Tas už
sakymas buvo privalomas. Taip 
užsakytojo buvo duota supras 
ti. Bet kaip tas straipsnis pa
sirodė, jis su patiektuoju, ob
jektyviu, konstatuojančiu fak
tus, straipsniu nieko bendra ne 
turėjo. Taigi, tas „Ljteratūr- 
naja Gazeta’’ atstovas Vilniu
je, užsakęs įkalbamą straipsnį, 
ir buvo tas p. H. Linski. Kaip 
matome, sovietinė valdžia net 
savo patikėtinius, savosios spau 
dos atstovus, lyg šungaudžiai 
šunis, sugaudę išvežė į krema
toriumus — Sibirą ir kitas „ne 
taip tolimas Rusijos sritis“, 
kaip dar skelbdavo caras, trem 
damas iš Lietuvos politinius 
žmones. J. K.

Bus daugiau.
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BUS DIDELIS LITERATŪ
ROS VAKARAS

Turintieji nepaprastai 
l.į pasisekimą Amerikoje, 
namieji Trys Didjieji —
tas Henrikas Kačinskas, poe
tas laureatas Bernardas Braz
džionis ir rašytojas humoris
tas Antanas Gustaitis, kurių 
koncertuose Čikagoje, Cleve- 
lande n kituose JAV miestuo
se susirenka po du tūkstančius 
žmonių, — pasižadėjo atvykti 
ir Montrealin.

Jie buvo sutikę Montrealy 
būti jau sausio 20 dieną, bet tą 
dieną pasiskelbus kitam kon
certui, Jų koncertas teko ati
dėti. Ir dabar naujai jie pasi
žadėjo į Montrealį atvykti ko
vo mėnesio 17 dieną. Tokiu 
būdu Montrealio lietuviai prieš 
Velykas turėjo labai įdomų ir 
vertingą literatūros vąkarą. 
Apie tą vakarą dar plačiau teks 
rašyti, bet šiuo tarpu montre- 
aliečiai ir jų draugijos įspėja
mos, kad ta data užimta ir pra
šomos ją rezervuoti Trijų 
džiųjų koncertui.

DIRBA SAVO 
SPECIALYBĖJE

Chiruigas prof. dr. V. 
nauka, ilgesnį laiką
vienoje ligoninėje, persikėlė į 
patį New Yonką.

Dr. 
nė ir 
mikas 
tuck 
Conn., 
specialybėje dideliame 
fabrike, o p. Židonytė - Vėbrie 
nė, kaip humanitarė ir kalbų ži 
nove, duoda svetimųjų kalbų 
pamokas.

POPIEŽIUS APIE MODER
NIĄSIAS PRIEMONES
Savo kalboje tarptautinei 

knygų ir laikraščių leidėjų mal 
dininkų grupei, kurią suorgani 
zavo Italų Kat. Leidėjų Sąjun 
ga, ,Šiv. Tėvas tarp kita ko pa
reiškė: „Gyvename kinemato 
grafijos ir televizijos laikais. 
Be abejo šie du dalykai į save 
patraukė žymią dalį to laiko, 
kuris anksčiau priklausė spau- 
sdintąjam žodžiui. Bet kartu 
jie kaip tik sukuria gerai kny
gai padidėjusią vertę. Pilnai 
pripažįstant technikos bei fil
mų meno svarbumą, vis dėlto 
jų vienašalė jtaka žmonėms, o 
ypatingai jaunimui, kurią 
sudaro grynai vaizdinė veik
la, atneša didelį protinio smu
kimo pavojų visai tautai. Dėi 
to juo didsenė dabar yra geros 
knygos pareiga auklėti tautą gi 
lesniam dalykų supratimui, 
mąstymui ir refleksijai. . .“

(KKL.).
— „Ateitis", Al. Barono nu 

siskundimu „Drauge“, labai 
sunkiai laikosi: negauna rank
raščių, prenumeratos ir reika
lingoms išlaidoms pinigų.

G. I. Židonytė - Vėbrie- 
diplom. inžinierius che- 
p. J. Vėbra iš Nauga- 
persikėlė j New-Haven, 
P. J. Vėbra dirba savo 

vaistų

DA1L. TAMOŠAIČIŲ 
DAILĖS STUDIJA

perskelta į Lietuvišką sodžių: 
R. R. 1, Kingston, Ont.

Studijoje veikia audimo, me
talo ir odos skyriai. Prieš še
šioliktąjį vasarį itin pagyvėjo 
tautinių drabužių, juostų ir ka 
klaryšių audimas;

Dail. Tamošaitis suprojekta
vo pirmąją koplytėlę lietuviš
kai sodybai. Pirmoji koplytė
lė bus pastatyta vasaiio 16-tai 
paminėti.

DAILININKO PAUTIE- 
NIAUS PASISEKIMAS 

AMERIKOJE
Neseniai iš tremties atvykęs 

dailininkas J. Pautienius, da
bar gyvenąs Čikagos dalyje, va 
dinamoje Cicero, dabar ruošia 
savo dailės darbų parodą. Prieš 
pat Kalėdas tris jo darbus — 
„Palangą“, „Birštoną“ ir „Že
maičių vaizdą“ — nupirko Ci
cero St. Antony Saving Loan 
Association (1447 S. Cicero) 
bankas. Tai aliejinės tapybos 
darbai.

Reikia pastebėti, kad J. Fau 
tienius buvo laikomas gabiu 
dailininku, tiktai vėliau buvo 
užmetęs meno darbą ir vertėsi 
kitais darbais. Tačiau prieš iš
vykdamas Amerikon, atgijo ir 
trumpu laiku sukūrė daug pa
veikslų, kurių ir parodą buvo 
suruošęs Vokietijoje. Vokie
čių spauda apie parodą atsilie
pė gerai.

UŽDRAUDĖ SPALVUOTĄ
JĄ TELEVIZIJĄ

Amerikos pramonininkai, ku 
rie nesuskubo pasigaminti spal 
votąjai televizijai transliuoti 
aparatų, apskundė teismui fir
mą, kuri tokius aparatus jau pa 
igamino. Jie pareikalavo, kad 

spalvotosios televizijos trans
liavimas butų atidėtas. Teis
mas prašymą patenkino, todėl 
Amerikoje kurį laiką dar nebus 
spalvotosios televizijos.

NOBELIO LAUREATAI 
MEDIKAI

Lietuviu Dramos Teatras Kanadoje
Sunkūs Lietuvių meno keliai 

už Lietuvos nepriklausomybės 
ribų. Dramos gi teatro keliai 
ypatingai sunkūs. Šiuos teigi
mus patvirtina Lietuvių Dra
mos Teatro Amerikoje nesėk
mė. Betgi Amerikos Jungtine 
sc valstybėse gyvena beveik 
trečdalis lietuvių tautos. Ame
rikoje ir dabar daugiausia įsi
kūrė lietuvių, o jų tarpe ir dra
mos aktorių. Ir vis dėlto labai 
sunikai ir ten kuriasi dramos 
teatras. Nenuostabu, kad Lie
tuvių Dramos Teatro egzisten
cija Kanadoje yra dar sunkes
nė.

Tačiau kad ir nedidelis dra
mos aktorių būrelis, susibūręs 
Montrealyje, ligšiol garbingai 
ir sėkmingai neša dramos vė
liavą pirmyn. Kiek galima spe 
ti iš spaudos, Lietuvių Dramos 
Teatrui Kanadoje palyginti ge
riau net r ' “ ‘
lietuvių 
atrui.

Gaila, kad kitur gyvenan
tiems aktoriams nesiseka susi
burti į stipresnį vienetą ir sėk
mingiau veikti, bet labai džiu
gu, kad lietuvių Dramos Te
atras Kanadoje vis dėlto nenu
simena ir, ikad ir pamažu, bet

sekasi, negu didžiosios 
kolonijos dramos tė

vis dėito tęsia savo mylimą dar 
bą ir kiekvienas jo žingsnis pir 
myn yra tvirtas.

Paskutiniu metu Lietuvių 
Dramos Teatras Kanadoje ruo 
šiasi vasario 3 dieną įvyksi- 
mam Spaudos baliui, kuriame 
norima, Nepriklausomos Lietu
vos pavyzdžiu, pagilinti lietu
viškosios spaudos platinimo 
vajų. Gražiai susidariusia tra
dicija, Montrealio Spaudos ba
liuje bus daroma akcija už vi
są lietuvišką spaudą, nežiūrint 
jos pakraipos. Ir tame lietuviš
kosios kultūros bare kilniai tai 
kininkauja ir Lietuvių Dramos 
Teatras Kanadoje.

Teatras stato tikrai įdomią ir 
aktualią Antano Gustaičio ko
mediją „šilkiniai pančiai“. Pa 
statyme dalyvauja: B. Dikinie- 
nė, B. Pūkelevičiūtė, J. Aksti
nas, L. Barauskas, A. Dikinis 
ir K. Veselka. Dekoravimas 
bus K. Veselkos ir J. Akstino.

Teatras intensyviai repetuo
ja. Ligšiol yra padaręs apie 20 
repeticijų. Jau yra sumontuo
ta vaidinimui reikalinga muzi
ka. Dramos teatras ruošiasi at 
sidejęs. Todėl Spaudos baliaus 
dalyviai be visa kita turės ir ga 
limai gražų spektaklį.

Lietuvių tautinis instrumen
tas — skudučiai — turi pana
šumo su graikų instrumentu— 
pano fleita. Kieno tai išradi
mas? Klausimas, į kurį sunku 
atsakyti. Istorikai ligšiol tvir
tai dar negali atsakyti, iš kur 
yra kilusi žmonija ir jos dalis 
— indoeurojy.ečiai, kuriems 
priklauso ir lietuviai ir graikai. 
Jeigu pasiįklauti anglo saksų, 
romanų ir lietuvių mokslinin
kais, tai indoeuropiečiai yra ki
lę Europos - Azijos riboje ir iš 
čia pasisklaidę į Aziją ir Euro-

A AL JI RASIAI
Henrikas Radauskas. STRĖ 

LĖ DANGUJE. Eilėraščiai. 
110 puslapių, kaina 2 doleriai. 
Viršelio ir skyrių piešinius da
rė Vytautas Kasiulis. Išleido 
Vytautas Saulius. Tiražas 700 
egzempliorių. Spaudė „Naujie 
nų * spaustuvė Čikagoje. Nau
ją leidiių galima gauti adresu: 
Mr. Mr. Vytautas Saulius, 
4425 So. Greenwood Ave 15, 
Illinois, USA.

Šis eilėraščių rinkinys pada
lytas i 4 skyrius: I. Dainos gi
mimas, II. Undinės, III. Prima 
vera ir IV. Sutemos. Viso 79 
eilėraščiai. Plačiau apie leidi
nį bus sekančiuose „NL" nume 
riuose.

„MŪSŲ DIENOS“ 1 nr.
1950-ųjų metų Nobelio pre- Krikščioniškos minties laikraš 

mija medicinos daibuotojams 
paskirstyta trims: dr. P. Hen- 
ch, prof. dr. E. C. Kendall ir 
prof. dr. Reichstein. Pirmieji 
du amerikonai, tretysis — švei 
caras.

— Smuikininkas Iz. Vasyliū 
nas Kolumbijoje ruošia eilę 
svarbių koncertų, kuriuose iš
pildys lietuviškąją muziką — 
J. Gruodžio, V. K. Banaičio, J. 
Gaidelio ir kitų lietuvių kom
pozitorių kūrinius. Tai gražus 
smuikininko užsimojimas.

— Australijoje gyveną lie
tuviai dailininkai sudarė savo 
ratelį, kurį pavadino „Aitva
ru“.

— Muzikas V. Dapšys dir
ba Venezuelos simfoniniame or 
kestre ir radiofone.

telis. Išeinu kiekvieną penkta
dienį. Redaguoja P. E. Enskai 
tis. Leidžia „Rūta"'. Prenume 
rata visur: metams 3 dol., ats-

kiras numeris 10 centų, Vokie
tijoje metams 3 DM. Adresas: 
Rūta, P. O. Box, Rodney, Ont., 
Canada.

LIETUVIŲ KALENDO
RIUS 1051 metams. Paruošė J. 
Radvilas, P. Jurkus, J. Jasaity 
tė, A. Vizbaraitė. Išleido Jo
nas Karvelis (adresas: 6001 
So. Sacramento Ave, Chicago 
29, Illinois, USA). Tai yra sa
vaitinis pasikalbėjimas ir nuplė 
Siamas kalendorius, turįs žy
mesnių įvykių ir žymesnių as
menų gimimo — mirimo datas. 
Leidinys . gražiai atrodo. At
spaustas gerame popiery. Kiek 
viena diena turi užrašams vie
tos. Kaina nepažymėta.

— Mažosios Lietuvos „Ke
leivis“ toliau eina. Jau išėjo 
2 nr.

EGLUTĖ lapkričio — gruo
džio mėnesio. Tai paskutinis 
praėjusiųjų metų „Eglutės“

i

TEL. FI. 2682

Marche BOULEVARD Market
SA V. PAUL GUDAS,

MĖSA, ALUS, GROSETERIJA, DARŽOVES
6033 Monk Blvd., VILLE EMARD, Montreal.

į AUKŠTA KOKYBĖ-ŽEMA KAINA; 
jĮ Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkiją ir kitus J 
Į Europos kraštus, išskyrus SSRS ji
/ ~~ PER US PARCEL POST. į
/ Užsakymuose prašoma rašyti aiškiai siuntėjo ir gavėjo ž 
į vardą, pavardę, adresą, pakieto numerį ir jo kainą. * Į 
Į Kaina U. S. dol. jĮ

!

5 sv. mlt. p.kavos Nr. 14 
$ 6.75

i 2 sv. m. p. kavos 
j % sv. kakao 
i % sv. šokolado 
l % sv. arbatos 
J 11 oz. kompoto

Nr. 15

$ 5.20

4 sv. m. p. kavos
1 sv. kakao
1 sv. šokolado
% sv.arbatos
22 oz. kompoto

Nr. 16

$ 8,90

■■■ jt-----------------te

TR. 8112
Skaniai užkąsite, atsigersite gaivinančių gėrimų ir 

pasiklausysite plokštelių muzikos

LIETUVIU SVETAINĖJE
pas BRONIŲ JAZOKĄ

7682 EDWARD St. (kampas 6 av.), VILLE LASALLE
lt------- K ----------- 1C--------- X------------------X ■ X ■ ■ 1C

=3?

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

/ 2 sv. m. p. kavos
5 1 sv. ryžių

!
4 oz. Salmon
4 oz. Tuna
6 oz. liežuvio
1% oz. j. pipirų

i 4 oz. kokoso
{ 54 oz. kardamono

1 y2 oz. cinamono
1 oz. majorano
154 oz. paprikos

$ 6.50

5 sv. m. p. kavos 
5 sv. g. įk. taukų
2 sv. šokolado
5 sv. m. p. kavos 
10 sv. cukraus 
12 plyt, bulijono
3 sv. g. k. taukų 
(skardinėje)
2 sv. m. p. kavos
1 sv. Aliaskos

Salmon 
% sv. kakao 
% sv. arbatos
2 sv. m. p. kavos
1 . Qua. alyvos
„Mazola“

1 sv. saldainių 
/2 sv. kakao 
% arbatos

12 sv. gr. k. taukų

Nr. 18 
$ 9.80

Nr. 19
$ 9.50

Nr. 20

$ 7.15

Nr. 21

$ 6.00

Nr. 22 
$ 6.00

Individualūs pakietai 
ruošiami susitarus.______
Kava į visus pakietus de
dama po 1 sv. skardinėse.

Pinigai: 10'0 DM $ 21.50 į Vakarų Vokietiją. Dėl kitų 
kraštų prašome atsiklausi kurso.

HONEST AID, REG’D. 456 W. 63rd Street, 
CHICAGO 21, ILL. USA.

SKUDUČIAI IR VARGONAI
pą. Tada kiltų klausimas, kas 
yra vyresnis — graikai ar lie
tuviai? Visokiu atveju, lietu
viai vyresniškumo nesutiks 
„užleisti“, ypač, kad ir rimti 
mokslininkai tai tvirtina.

O gal pano fleitos ir skudu
čių kilmė yra bendra? Jokių 
tam įrodymų, deja, nėra.

B<-t kai del lietuvių, tai jie, 
gyvendami miškuose, sukda
vosi iš medžių žievės dūdeles ir 
jas pūsdami bandydavo išgauti 
visokiu garsų. Iš tų bandymų 
nesunkiai galėjo išsirutuliuoti 
skudučiai. Žinoma, tai galėjo 
įvykti ir lygiagrečiai — pas lie 
tuvius ir graikus,

O kaip viskas žmonijoje yra 
kilę iš mažo, iš užuomazgos, 
taip ir vargonai yra kilę grei
čiausia iš šKudučio arba pan 
fleitos. Ir kokie dabar sudėtin
gi vargonai: turi kelius manu
alus, pedalus, registrus ir tt. 
Vargonų tobulinimas yra dar 
eigoje. Jie dar susilauks nepa 
lyginamai didesnės ateities, 
ypač mechonizuojant ir juos 
automatinant. Galų gale var
gonai gali tapti tokiu instru
mentu, kad vargonininkas bus 
tas geriausis, kuris mokės val
dyti jų technikinį aparatą.

MILŽINAI MEDŽIAI
Australijos miškuose yra mil 

žiniškai didelių medžių: euka
liptų aukštis siekia 500 pėdų 
(apie 150 metrų), o jų išpūvu 
siuose viduriuose tilpsta 14 rai 

. 1850 me
tai gubernatorius William De 
nison su 78 tarybos nariais pie
tavo medžio tuštumoje. . .

INDIJOS TURTUOLIS
Indijos princas O. Ali turi 

300 milionų dol. aukso, kuris 
laikomas sulydytas į plytas ir 
200 milionų vertės brangeny
bių. Šį pusę miliardo turintį 
aukso ir brangenybių turtuolį 
dieną ir naktį saugo stipri gink 
luotą sargyba. . .

PURVAS PIENE
Vokiečiai betyrinėd imi pie

ną nustatė, kad kiekvienuose 
20.000 litrų pieno esą apie 7 
kilogramus purvo, kurį pieno 
vartotojai nuperka ir suval
go. . .

numeris, kuriuo redaktorius B. 
Brazdžionis užbaigė savo dar
bo metus ir savo redagavimą, 
linkėdamas naujam redaktoriui 
geriausios sėkmės.

Buv. redaktorius Bernardas 
Brazdžionis, atsisveikindamas 
su „Eglute“, nusiskundžia. Ir 
tas jo nusiskundimas vertas vi
sokeriopo dėmesio. Jo nusi
skundimas — t.ii daugelio mū
sų spaudos redaktorių bendras 
šauksmas į lietuviškąją visuo
menę, šauksmas į tą jos dalį, 
kuri, gavus geriau pavalgyti, 
jau užmiršta savo, kaip tautos 
narių, pariegas ir net menkų 
skatikų neskiria tam didžiam 
kultūros reikalui. Deja, dauge 
lio mūsų nesusipratimas, net 
menkos aukos neskyrimas tau
tos reikalui, žlugdo geriausius 
sumanymus.

„LITHUANIAN BULE- 
TIN” Vol. VIII, Nos. 7-12, lie 
pos — gruodžio mėnesių 1950' tininkų su arkliais, 
metų. Labai įdomus biulete
nio numeris su tarybinės Lie
tuvos valdžiai Maskvos išleis
to įsakymo nuorašu, kuris per
spausdintas fotografiniu būdu. 
Įsakymas duotas rusų kalba. 
Ir daug kitokios informacinės 
medžiagos, 
sas: 233 
USA.

Biuletenio adre- 
New York, 7, N. Y.,

„PELĖDA“
vardu išėjo rotato-Tokiu 

rium išleistas neva humoristi
nis laikraštis. Bet. . . humo
ras yra plonas dalykas. „Pelė
dai ' tas dalykas nepasisekė. 
Visi humoristinių leidinių lei
dėjai turi žinoti, kad humoras 
yra menas, n jo dovaną labai 
nedaugeliui Dievas duoda. . .

Lietuviška krautuvė
Richard's Meat Market

SAV. POVILAS PETRONIS.
Lietuviai, os gamybos deš>os, įvairių rūšių (įnėsos, 

daržovės, groseterija.
5898 Vei dun Ave., Verdun TR 0281

6920 Monk. Blvd, Vįlle Emar d, Montreal, Tramvajus 36.

S *
įs

!S s

Išnaudokite žiemos laiką smulkesniems DAŽYMO 
darbams.. Taip pat atliekami lubų ir sienų plyšių

IŠLYGINIMAI
Geras ir žymiai pigiau kaštuojąs darbas.
Informacijai kvieskite tarp 6 — 8 vai. vak.

STANLEY PULKYS
, TORONTO Telef. OL 2885..

!
M
I

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

251 St. John St. Longeuil. Telefonas:
Dažo paltus, sukneles, visokius kitus drabužius 

sokias medžiagas.
20-ties metų patyrimas — geriausia garantija už 

karną darbą.
PAPIGINTOS KAINOS LIETUVIAMS!

—x . —x--- ir  x  —ir  ----  « 

7578. 
ir vi-

atlie-

at

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

I k

1

ATEITIS BE RŪPESCŲ.
ŠEIMA APRŪPINTA.

Geriausia proga apsirūpinti ateitimi ir išvengti gydy
mosi išlaidų jeigu laiku apsiorausi,

„THE MACCABEES INS.CO.“
kuri jau 72 metus sąžiningai patarnauja 
nuo nelaimingų atsitikimų, ligos atveju

mažamečius vaikus.
Informacijas teikia ir apdraudimą atlieka

skirtas atstovas:
JONAS BERŽINSKAS,

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS 

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209

ir draudžia 
ir specialiai

naujai pa-

88 Annette St., Toronto, Ont., telef, LY, 2816.
P. S. Draudimas atliekamas ir provincijoje gyvenan

tiems (šeštadieniais ir sekmadieniais).

j ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS j

i IMPERIAL AUTO COLL1SSION į 
į G KERĄ IT IS, j
• Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį j 
j spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iš namų ar iš su- jĮ 
1 gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. j
1 ryto iki 7 vai. vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773. į 
j — Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. — t

--------561 — KEEL ST. TORONTO, Ont.--------- (
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Franfordo Ont., kronika HAMILTON Miškakirčiai buvome persilpni
Mūsų miestas turi Batios 

fabrikus. To pačio Batios, ku
ns išgarsėjo Čekoslovakijoje, 
Zliue*:— mieste, kuriame darbi
ninkai buvo pavyzdingai to fab 
riko aprūpinami — namais ir 
tt. ir kuris ir Kaune ir daugely 
kitų miestų turėjo savo sky- 
irus.

Mūsų čia dirbam nedaugiau- 
sia, bet sutarėm streiką. Tie
sa, mums streikuoti neleido, 
nes tuojau patenkino mūsų rei 
xalavimus. l okiu būdu streiką 
.aimėjome.

/itjausuami p. Poderio šei
mos nelengvą oūklę, susirinkę 
pravedė rinkliavą ir p. Podė
liui ten pat buvo įteikta $ 36.- 
v įsi už vieną vienas už visus!

Dabar turime ir anglų kal
bos kursus. Taigi, gyventi gali 
me. juo maloniau, kad fabri
kas šiemet turi daug užsakymų, 
ir daug darbo. O gi darbo žmo 
gui — kad tiktai būtų darbo ir 
uždarbio, jeigu sveikata, prie 
to pačio, gerai tarnauja, — tai 
žmogus ii patenkintas.

Jūsų.

džiai : nebūta nei vienos tauti
nes šventės, kuri būtų nepami
nėta vienokiu ar kitokiu būdu.

Aš noriu paraginti Manito- 
bos lietuvius, kad nedelsiant 
atsinaujintumėte arba užsisaky 
tumėte „N L", nes tai yra se
niausias patriotinis Kanados 
lietuvių laikraštis. Taip jau 
gelbėkime pasibudavoti „NL“ 
namą. Tai bus gražus lietuviš
kas darbas.

P. Liaukevičius.

HAMILTONO LKM UŽGA VENIU BALIUS.

ŽINIOS Iš MANITOBOS 
LIETUVIŲ GYVENIMO.
Čia augę lietuvių vaikai už

ima atsakingas vietas valdžios 
darbuose.

Pereitais metais baigę aukš
tesnes mokyklas paskirti mo
kytojų pareigose būti šie lietu
viai: Marytė Laaukevičiūtė, Na 
talija Žemaitytė ir Vincas Že
maitis. Onutė Liaukevičiūtė at 
vyko į Winnipegą ir studijuo
ja aukštesnėje mokykloje.

Praėjusieji metai Manitoboj 
buvo gan lietingi, derlius pasė
tas pasivėlino, todėl kūlimo lai
kas užsitęsė gan vėlai. Lapkri
čio ir gruodžio mėnesiais vie
tomis buvo matoma kombainuo 
jant derlių. Keistokai atrodė 
sniegu nuklotu lauku slenką 
kombainai, rinkdami javų var
pas ir kartu jas kuldami. Kad 
ir pavėluotai, bet javai vis dėl 
to buvo nuvalyti beveik visu 
100 nuošimčių.

Lietuvių veikla Winnipego 
kolonijoj eina pusėtinai sklan

KAI KURIE STATISTINIAI 
DUOMENIS ls LIETUVIŲ 
KUCUlNijOS GYVENIMU

Sault-Sie-Marie, Ont. 195U 
mt. sausio m. 1 d. mūsų mieste 
gyveno 98 lietuviai. 1951 mt. 
sausio 1 d. priskaičiuojama 107 
asmenys. Per 1950-tuosius 
metus atvyko iš Vokietijos ir 
Anglijos — 10 asmenų.

Per 1950 mt. iš musų miesto 
išvyko — išsikėlė į kitas Ka
nados vietoves — 8 asmenys, o 
iš kitų Kanados vietovių atvy
ko 4 asmenys. Laike 1950 mt. 
kolonijoje gmė 3 naujii lietu
viai - kanadiečiai.

Į vnšpaminetus duomenis ne 
įeina suregistruoti, bet ne pa
čiam mieste gyveną lietuviai, 
kurių skaičius nepastovus ir 
priskaitoma apie 15, o taip pat 
ir asmens, įkurie mūsų mieste 
buvo atvykę ir gyycno trumpą 
laikotarpį.

Mirimų pas mus nebuvo.
J. Sk.

Vasario mėn. 3 d. Hamiltono 
LKM „Dainavos“ salėje ren
gia Užgavėnių balių. Visi lie
tuviai kviečiami jame dalyvau
ti, kadangi gautas pelnas, kaip 
ir visuomet, bus paskirtas ne
turtingųjų tautiečių šelpimui.

Taip pat hamiltoniečiai pra
šomi šios d-jos valdybai praneš 
ti, apie gulinčius, Vokietijos 
sanatorijose, lietuvius. LKM 
kiek sąlygos leis, pasistengs 
šiems ligoniams padėti ar tai 
pinigais, ar tai maisto siunta.

PAKELTAS ATLYGINIMAS
Užsitęsusios derybos tarp 

darbininkų unijos ir „The Steel 
Co of Canada“ vadovybės bai

gėsi nedidele darbdavių nuo
laida: fabriko vadovybė sutiko 
darbininkams pakelti atlygini
mą po 5 et. už valandą. Sis su 
sitarimas įsigalioja nuo 1950 
rugsėjo mėn. 1 d. Taigi, tie 5 
c. bus grąžinti darbininkams 
už 4 men., o nuo balandžio m. 
1 d. bus vedamos toliau dery
bos, dar dėl didesnio valandi
nio atlyginimo.

AUKA ŠEŠTADIENIO 
MOKYKLAI

KLB Hamiltono ap. valdy
ba, suprasdama Hamiltono šeš 
tadienmės mokyklos, sunkią pa 
dėtį, iš savo kuklios kasos nu
tarė pasikrti $ 25,— pašalpą.

Kbr.

Iš tiansporto, atvykusių iš 
Europos 1950. XI. 24, 4-ri D 
P (jų tarpe 2 lietuviai) buvo 
paskirti miško darbams į firmą 
The Ontario - Minnesota Pulp 
a. Paper Co. Ltd., Camp S-105, 
Atikokan, Ont. Iš pirmos die
nos buvo duotas akordinis dar

vo atskaity ta. Užklausėme ki
tų stovyklų, ar ir ten naujai at- 
vykusiems tuojau reikia atsi
skaityti už kelionę? Iš kitų sto 
vykių buvo gautas atsakymas, 
kad ir jiems reikia mokėti maž 
daug ta pati suma. Nusiminėm.

Tačiau š. m. sausio mėn. 7

DIDŽIOSIOS ŠVENTĖS PEREINAMOJE 
STOVYKLOJE.

Grohno pereinamoje stovyk- Bremene dieną ir naktį dir- 
loje Kalėdų švnetės praėjo gra bama prie naujos statybos ruo-

ŠOKIŲ VAKARAS DELHI 
MIESTE

Deliii, Ont. Kanados Lietu
vių Bendruomenės Delbi Apy
linkė, š. m. sausio mėn. 27 d., 
šeštadienį, 7 vai. 30 min. vaka 
ro, Delbi miestelyje, Main str., 
lenkų salėje rengia šokių vaka
rą.

Šokiams grieš geras vietos 
lenkų orkestras. Vietoje veiks 
bufetas su alumi ir minkštais 
gėrimais.

Maloniai prašomi visi lietu
viai atvykti ir linksmai praleis 
ti šeštadienio vakarą.

Parengimų Komisija.

žioje, jaukioje lietuviškoje nuo 
taikoje. Stovykla buvo pilnu
tėlė emigrantų. Jų tarpe buvo 
apie 250 lietuvių, kurie čia gra
žiai, vieningai susibūrė prie 
simbolinio Kūčių stalo. Buvo 
jaučiama viena didelė graži lie 
tuviška šeima, kuri senu lietu
višku papročiu meilės vardan 
sulaužė ir pasidalino kalėdai
čių, pagiedojo gražių lietuviš
kų giesmių bei dainų.

Vidurnaktį, stovyklos koply
čioje buvo iškilmingai atlaiky
tos Piemenėlių Mišios, kurių 
metu buvo giedama lietuviškai, 
uįkrainietiškai ir vengriškai. 
Lietuvišką chorą paruošė ir ve
dė muzikas Alg. Kačanauskas. 
Atitinkami pamokslai buvo lie 
tuvių, vokiečių ir ukrainiečių 
kalbomis.

Naujų Metų išvakarėse lie
tuvių vaikučiai surengė stovyk 
los didžiojoje kino salėje gra
žų Kalėdų vaidinimą, kurį ste
bėjo apie 400 emigrantų.

Al. Kačanauskas suorgani
zavo gražų lietuvių emigrantų 
chorą, kuris gražiai pagieda 
Kalėdines giesmes.

šiant naują pereinamąją stovyk 
lą Bremen - Lesum IRO Tran
sit Camp Friedenhorst. Per ją 
vyks tremtiniai į visas pasaulio 
šalis, bet pagrinde — į Ameri
ką.

Bremen - Grohn pereinamo
je stovykloje laukia laivo penki 
lietuviai kunigai: dr. Jonas Vė 
lutis, Leonas Klimas, Alfonsas 
Gleveckas, Fabijonas Kireilis 
ir Justinas Bertašius. Pasta
rasis vyksta Šv. Sosto parėdy
mu į Kanadą.

Kun. V. Šarka,Kpl.

PAVYKĘS NAUJŲJŲ ME
TŲ SUTIKIMAS NEW 

YORKE.
Sambūris „šviesa“, tęsda

mas dar tremties metu Vokieti
joj įsigytą tradiciją, sutiko 
Naujuosius Metus jaukioje ir 
pakilioje nuotaikoje.

Naujųjų metų sutikimas bu
vo suruoštas vienoj gražiausių 
Brooklyn'o salių, „Knapp Man 
sion“. Programoje dalyvavo 
op. sol. Ip. Nauragis, „Aitvarų 
Kvartetas'*, vadovaujamas mu 
ziko A. Mrozinsko, akt. V. Žu

PARDUODU TABAKO UK1US
su mažais įmokėjimais

Charles POCIUS - REAL ESTATE BROKER 
and

INSURANCE AGENCY, TILLSONBURG, Ont.

| J U N A Valet Service
SAV. A. JURGUTIS ir P. NARBUTAS. 1

Valome, taisome ir dažomevyriškus ir moteriškus rū- H 
bus. Be to, valome vestuvines suknias, langų užuolai- 7 

das (lengvas ir sunkias).
Paimam iš namų ir pristatome atgal. Darbas atliekamas V] 

į . sąžiningai.
I 210 Dorchester St. W., Montreal. Tel. LA 2958.

Jei norite pirkti ar parduoti na 

mus Verdune, kreipkitės pas 
lietuvių draugą.

C. E. DU P RAS
SERVICE REALTIES

4336 VERDUN Ave., VERDUN

Tel. YO 0529

bas. Taip padirbę 3 savaites 
pamatėme, kad nelabai mūsų 
jėgos išneša pagaminti daugiau 
kaip coidą. Atvykus atstovui 
iš Darbo Ministerijos, apie tai 
buvo užsiminta, nes matėme, 
kad nekas liks mūsų kišenėse 
ir nuogąstavome, kas bus su 
mumis toliau, jeigu nepajėgsi
me daugiau uždirbti. Bet atsto 
vas nuramino, kad priprasime, 
išsidirbs laumenys ir bus ge
rai, o priešingu atveju — liksi 
me be cento kišenėje.

Ir po to, pastebėję firmos ins 
trukcijose, kad pirmas tris sa
vaites galime dirbti kaip moki
niai, gaudami po 6 dol. už die
nos daibą, nuėjome prašyti fir
mos, kad ir mums pritaikytų 
šią lengvatą. Po ilgesnių dery
bų firma sutiko tai padaryti, ir 
nuo 50. XI. 21 d. vėl, kaip ir 
paprastai, dirbome akordu.

Bet sekančią dieną vėl pra
nešė nąujieną, kad atskaito už 
keliones išlaidas nuo Halifaxso 
iki stovyklos 61,— dolerį. Nesi 
norėjo tikėti, nes kitiems DP, 
anksčiau atvykusiems tai nebu

ikauskas ir poetas L. Žitkevi
čius. Prieš pat Naujus Metus 
žodį tarė Sambūrio vyr. v-bos 
narys Stepas Mackevičius, 
trumpai apibūdinęs „Šviesą“ 
ir jos uždavinius.

Į, šį Naujų Metų sutikimą at
vyko neveik 500 žmonių. Sve
čių tarpe buvo min. V. Sidzi
kauskas su žmona, buvęs ats
tovas Vokietijoj p. Dymša su 
žmona, „Vienybės“ leidėjas p. 
Tysliava su žmona, soilstė p. 
F. Korsak, prof. Kanauka, inž, 
Navickas, pp. Ginkai ir daug ki 
ty- ,

Gražiai pavykusi programa 
ir maloni aplinka svečiams pali 
ko gerą įspūdį. Visi buvo pa
tenkinti Sambūrio „šviesa“ 
akademinėje nuotaikoje.

Dalyvis.

d. ištiko dar didesnis netikėtu
mas, nes gavome pranešimą iš 
firmos, kad mus atleidžia ir tu
rime vykti į Fort Villiam į Dar 
bo Minjsterijos Įstaigą.

Dvi dienas laukėm, kol sulau 
kėm atsiskaitymo ir susisieki
mo priemones. Sausio 9 d. pa
galiau išvykome, teisingiau, nu 
vežė į Atikokan gel. stotį ir pa
liko. Paliko likimo valiai. Ir 
tikrai gal būtų tekę „zuikiu" 
važiuoti, jeigu ne vieno gera te 
ta, kuri tįv. Kalėdoms buvo pri 
siuntusi 50 dolerių. Tokiu bū
du jis apmokėjo už visų kitų 
3-jų bilietus iš Atikokan į Fort 
Villiam.

Nuvykus ten, Darbo Minis
terijos atstovas pasiūlė vėl va
žiuoti į miško darbą, netoli 
esančią stovyklą. Bet tuo tar
pu neturėjo susisiekimo prie
monės ii liepė ateiti kitą dieną, 
Nakvyne buvome apsirūpinę 
patyą pas YMCA, o už valgį 
buvome dėkingi buv. Camp, $ 
1,05 vnėjui, kuris, simpatizuo
damas mums, buvo įdėjęs gerą 
„gastinčių“.

Sausio 11d. .nuvykę vėl pas 
D. M. atstovą, jo neradom. Bet 
sekretorė pasiūlė naują darbą 
— prie geležinkelio ledų lau
žykloje, kur darbas yra valan
dinis 65 — 80 et. Sutikome. 
Tuojau gavome raštą ir nuvy
kome į paskirtą firmą. Čia tuo 
jau gavome gelež. bilietą ir se
kančią dieną atvykome į naują 
darbovietę, t. y., į firmą: R. F. 
Welch Ltd., Ice Gang. Horne- 
payne, Ont.

Čia darbas yra pire ledų pa
ruošimo į ledinję. Darbas ne
sunkus. Gyventi te^įka vago
nuose po 12 žm. Aišku, jokių 
patogumų nėra. Visų patogu
mų tenka jieškoti miestely, ku
ris yra visai čia pat. Už maistą 
atskaito už dieną 1,70 dolerio.

Tai tokie pergyvenimai palie 
kant mišką. K. Č-čius.

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

MES SUTEIKIAME JUMS

TEISINE - KALBINE PAGALBA
Tvarkome imigracijos, pilietybės, palikimų bylas; su
dalome darbo, buto garantijas, dokumentus, patvirtin
tus vertimus; tarpininkaujame nuosavybę perkant, par 
duodant; atstovaujame įmonėse, įstaigose; teikiame vi
sokeriopą informaciją; giname Kanados ir kitų kraštų 
lietuvių interesus. Jums patarnavimus atlieįka teisinin
kai ir kalbininkai, studijavę Amerikos bei Europos um 

versi tetuosė.

MOK1NKIMES ANGLIŠKAI DOMAS BUČINSKAS ft

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

. LESLIE MACKINTOSH ,
Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA sky nu 

j e Montrealyje.
ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS . 

MOKINIAMS.
Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris

• dolerius mėnesiui. ;
Rašykite:
Laslie Mackintosh Regd., P O, Box 294. Westmoua>t,

Quebec._______________________

Edmond COURCHESNE

CIVILINĖS IR KRIMINALINĖS BYLOS.
10 ST. JAMES ST. W., KAMB. 308 

TEL. HA 4607 MONTREAL.

Siuntinys Nr. 1—$ 6.70 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. salami dešros 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarino (400 g)
Siuntinys Nr. 3 — $ 6.20 
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos
Siuntinys Nr. 5 — $ 5.20
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. marmelado
1 sv. degintos kavos
2 sv. cukraus
L sv. margarino

siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$ 2.60
B. 20 sv. cukraus—$ 4.70
Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kv. miltų $ 2.50
B. 20 sv. kv. miltų $ 3.90
Siuntinys Nr. 10—$6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. degintos kavos
1 sv. šokolado
Siuntinys Nr. 12—$ 5.90
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. degintos kavos
2 sv. cukraus

GENERALINIS APDRAUDEJAS ft
Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių 

apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.
Skambinkite telefonu arba užeikite:

Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 8 iki 10 vak.
3664 St. Familie St.

Montreal, Que.
Tel. Ha 6708

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 yak.

Tel. Fa 6844

Edouard MONDOR
Notaras

10 ST. JAMES ST. W., KAM. 308.
TEL. LA 5022 MONTREAL.

SOTUS ALKANAM PADEK
įi

-Jt.. ....... ~3g=. --"36= .... Jf*-—r3C-..........H
Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1062 Rjverview Ave., Verdun, Montreal, <
TR 2050, priima pataisymams įvairius
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai
mesnės, kaip kitur. Už pataisymus

Kreiptis vakarais po 6.30 va!
M===3t

Que, Tei^ 
laikrodžius. 
Kainos že- 
garantuoja.

PONIŲ IR PANELIŲ DĖMESIUI! |
Taisau mašina „Nylon“ ir visokių, rūšių moteriškų šil- “ 

kinių kojinių nubėgusias akis.
Pataisymai be jokių žymių.

PIGIOS KAINOS: tik 10 centų už vieną akių nubėgi- | 
mą. Galima siųsti ir paštu.

VALĖ IVANAUSKIENĖ
854 Allard Ave Verdun, Montreal, P. Q. Tel.. HE 7596 g

AID OVERSEAS, INC., 2244 W, 23rd PLACE, CHICAGO 8, ILL,, USA.
Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus 
Europos kraštus, išskyrus SSRS. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimo.

Pristatymas trunka apie 15— 20 dienų.
Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pokuojami Europos sandėliuose, 

o užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL.
UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.

Siuntinys Nr. 14—$ 5.70
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv.cukraus
1 sv. marmelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gab. tualet. muilo

Siuntinys N r. 19—$9.95
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos
4 y2 sv. cukraus

2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 21—$ 6.10
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. degintos kavos
1 sv. šokolado
į ,, ...... '.".‘Am

14 ozs. kondens. pieno
2 gabalai tualetinio muilo

Siuntinys Nr. 23—$ 7.70
5 sv. rūkytų lašinių
5 sv. degintos kavos

Siuntinys Nr._24-$ 11.50
5 sv. rūkytų lašinių
3 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
5 sv. degintos kavos
2 sv. marmelado
2 sv. sūrio 40% rieb.

Siuntinys N r. 25

E. 10 sv. kiaulinių tau
kų .. $ 5.50

C. 15sv. kiaulinių tau
kų ... $ 7.40

Siuntinys Nr. 30
A. 5 sv. deg. kavos $ 6.40
B. 5 sv. degintos ka

vos 5 dėžutėse $ 6.75
C. 4 sv. deg. kavos

(į pr. zoną) . . $ 6.00

Siuntinys Nr. 94
A. 5 sv. šokolado $ 5.30 
C. 5 sv. kakavos. .$4.50 
T. 5 sv. margarino $ 3.70
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00
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GERAI VYKSTA 
RINKLIAVA.

Sauit-Ste-Marie, Ont. Pas
kutiniame apylinkės susirinki
me buv. komiteto iniciatyva 
pradėtoji rinkliava pp. Sungai- 
lų ir Armalių šeimoms paremti 
vyksta labai sėkmingai. Jau 
yra surinkta apie 70 dol. ir ti
kimasi surinkti dar daugiau.

Tai tikrai sveikintinas reiš
kinys mūsų kolonijoj, kuris, 
prisimenant gerai pavykusią 
rinkliavą Tautos Fondui, rodo, 
kad žygiuojama gera kryptimi. 
Atsimenant seną liaudies pa
tarlę, kad „gera prekė pati sa
ve gina“, niekam nereikės bi
joti, kad kas nors blogai neat
silieptai spaudoje, nors papras
tai gyvenime buvo ir bus, kad 
neigiama ar bloga greičiau pa
stebima. O gal gerai į tai įsigi 
linus, taip ir turėtų būti? J. Sk.

RUOŠIAMASI VASARIO 
16-TAI.

Sudbury, Ont. Sausio 14 d. 
KLB Sudburio skyriaus naujo 
ji valdyba buvo susirinkusi pa 
rcigų pasiskirstyti ir einamųjų 
reikalų aptarti.

Valdyba pasiskirtė pareigo
mis: pirm. — R. Bagdonas, 
vciep. — J. Strička, sekr. — p. 
G. Lumbienė, ižd. — V. Povi
laitis ir narys kultūros ir švie
timo reikalams — J. Dženkai- 
tis.

Kadangi Vasario 16-ji šiais 
metais išpuolė Gavėnios metu, 
tai valdyba ųumatė surengti 
vieną šokių vakarą dar prieš 
Gavėnią. Tačiau, tuo tarpu sa-

MERGUŽĖLĖS ATSILIEPKIT!
Naujai paskirtas amerikoniš kos prekybinės bendrovės 

agentas jieškau lietuvaitės 
asmens sekretorės.

Pageidaujama, kad mokėtų anglų ir prancūzų kalbas ir 
suprastų lenkiškai ir rusiš kai. Ji turėtų lydėti mane 
kelionėse ir išvykose, duo dant propagandinio pobū
džio parodas kulinarijos srityje. Atlyginimas pagal iš

silavinimą.
Skambinti: Tel. HE 4239, 10 v. — 2 v. p. p.

Dėmesio!

PADĖKOS
Man susižeidus prie miško 

darbų n gulint St. Mary’s li
goninėje, Timmins, mane lan
kiusiems, ir aprūpinusiems, 
knygomis bei vaisiais, priet.: 
Stasei ir Pranui Ročiams, gyv. 
15 Birch St. N. Timmins, tariu 
brolšiką — ačiū.

Juozas Sarapnickas.
Timmins.

* * *
Nuošii ožiai dėkojame Mont

realio lietuvių visuomenei, kuri 
savo atsilankymu prisidėjo 
piie eglutei padrytų išlaidų pa 
dengimo, o ypatingai dėkoja
me :

Aušros Vartų parapijos klebo 
nui kun. Kubiliui už leidimą 
pasinaudoti parapijos salėmis ir 
parūpinimą Kalėdų Senelio rū
bų. Kun. Vilkaičiui už pakar
totinai sakytus bažnyčioje skel 
bimus eglutės reikalu. Ponui 
Stropui už gražiai atlkitas Ka
lėdų Senelio pareigas. Pp. Jad 
vygai 11 Jonui Narbutams už 
paaukotus — 100 egz. Valan
čiaus raštų. „Tėviškės Žib.“ ir 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 

lės reikalas numatytai datai dar 
nėra išspręstas ir bijoma, ikad 
visas planas nesugriūtų.

Vasario 16-sios minėjimą nu 
tarta suruošti pirmą sekmadie
nį po tos dienos (vasario 18 die 
ną). Valdyba tikisi, kad visai 
Sudbuiio bendruomenei prisi
dėjus, bus galimą paruošti gra 
žų mnėjimą. Rimas Borūnis.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Rcdakcjioms už nemokamai 
įdėtus eglutės reikalais skelbi
mus. Poniai E. Kardelienei ir 
lietuviškų mokyklų vedėjams 
p. p. Lukoševičienei, Ališaus
kui ir Jankaičiui už gražų mo
kyklinių vaikučių pasirodymą 
eglutės metu. Poniai St. Bal
sienei už paaukotas dvi taupy
mo dėžutes vaikučių eglutei. 
Vaikų registratoriams už gau
singą liet, vaikučių suregistra- 
vimą. Poniai O. Motuzienei už 
užkandos paruošimą eglutės po 
būviui. P. Piešinos orkestro da 
lyviams už puikų grojimą šo
kių metu. Mieliems tautie
čiams savo darbu prisidėju
siems pobūvio metu ir po po
būvio padėjusiems sutvarkyti 
sales kaip tai: p-lėms M. Luko 
šiūtei ir Daniliauskaitei pp. A. 
Sakalui, P. Piečaičiui, V. Ka- 
čergiui, Keturkai, Alg. Pily- 
paičiui, Pr. įšimelaičiui, A. 
Kudžmai, J. Lukoševičiui, nuo 
širdus lietuviškas ačiū.

Asmenų, kurių pavardžių ne 
galėjome prisiminti, bet kurie 
savo darbu yra prisidėję prie 
parengimo nuoširdžiai dėkoja
me.
KLS Montrealio Sk. Valdyba.

* * *
Pradėjus veikti M. Lietuvos 

Bičiulių d-jos Toronto skyriui, 
iš M.- Lietuvos Tarybos buvo 
gautas sąrašas 47 asmenų bei 
šeimų, iš kurių vieni ligoniai, 
kiti našliai su daugeliu vaikų, 
seneliai, studentai ir pan., ku
riems būtinai reikia padėti mais 
tu. Tikėdamiesi susirasti pa
galbos, tarp kitko kreipėmės į 
Toronte esančių krautuvių bei

Dėmesio!

Ruoškimės kaukių

restoranų lietuvius savininkus, 
kad paaukotų maisto paketė
liams sudaryti maisto, svarbiau 
šia riebalų arba tam tikslui pa
aukotų pingiais. Susilaukta ne 
maža paramos. Ta\p maisto 
krautuvių savininkai paaukojo 
daugumoj riebalų: J. Grubavi- 
čius — 5 dol. vertes, Germavi- 
čius su Miliušiu — 5 dol. ver
tės, Jankauskas su Demikiu — 
4 dol .vert., Kairys — 1 dol. pi
nigais.

Restoranų savininkai paau
kojo : „Atlantic1 * rų^t. sav. 
Preikšaitis ir Bleizgys — 10 
dol., „Baltic“ res. sav. Budre- 
vičius ir Šenferis — 10 dol., 
„Chari's" rest, dalininkas dr. 
J. Kaškelis — 10 dol., „Tulpė” 
rest. sav. Grigaičiai ir Stepai- 
čiai — 10 dol., „Europa“ rest, 
dalininkas Pikšilmgis — 5 dol., 
kitas dalin. Sutkaitis — 1 dol., 
„Park Restaurant“ say. Šmi- 
gelskis — 10 sv. taukų.

Be to, draugijos narys p. 
Traškevičius pats pasiuntė 8 
dol. vertės maisto pakietėlį.

Šiaip Maž. Lietuvos Tarybos 
tautinei bei kultūrinei veiklai 
remti ir varge esantiems Vokie 
tijoj mažlietuviains šiepti įvai
riomis progomis paaukojo šie 
asmenys: V. Gylys — 5 dol., 
P. Lelis — 4 dol., L. Šalna — 
3 dol., Ašoklis, Andriukienė, 
Bersėnas, Ivaškienė, Jagėla, 
Jagelavičius, Jurkevičius, Ka
valiauskienė, Liaudinskienė, A. 
Masionis, J. Preikšaitis, Tama 
šauskas, Užupis po 2 dol.

M. Abromaitis, Anužis, Au- 
gaitis, Augustaitė, Aušrotas, 
Bagdonavičius, Barkauskienė, 
Burzdienė, Čeputis, Dalinda,

p. Matulioniui, 
pp. čingams,

__ , _ _................................ p. Dilkai, o taip pat Winui- 
Jurkšaitis, Juodis, Kantvydas, pego Lietuvių Klubo Valdybai 

'." ir visiems tautiečiams, pareinu
siems, parengimą piniginėmis 
aukomis bei loterijos fantais, 
mokyklos tėvų komitetas ir 
mokytojai nuoširdžiai dėkoja.

Diržys, Dragašius, Gaižutis, 
Gulbinas, Grigaliūnas, Gudai
tis, Jackevičius, Januševičius,

A. Kuolas, Liutkus, Lukošius, 
Narbutas, Norkus, bidaras, Si- 
monavičius, Skirgaila, Šernie- 
nė, Šernas, Žaldoikas, neįskai
tomas parašas po 1 dol. Kieži- 
naitienė — 0,25 dęl.

Visiems aukojusiems viešai 
reiškiame nuoširdžiausią padė
ką tikėdamiesi, kad ir visa To
ronto lietuviška vsiuomenė pa
rems mūsų pastangas.
M. L. Bičiulių dr-jos Toronto 

sk. Valdyba.
•f1 iji 'r

m. sausio mėn. 
ke Klaipėdos krašto 
sukaktuvių minėjimo 
čių salėje Toronte, geiaširdžių 
tautiečių buvo suaukota 87.05 
dol. Mažosiso Lietuvos lietu
vių šalpos reikalams. Tam rei
kalui sios aukos ir bus suauko
tos. Tautiečiams už duosnumą 
reiškiame nuoširdžią padėką.

Maž. Liet. Bič. Dr-jos 
Toronto sk. Valdyba.

š. lai-14 d.
atgavimo 
ukrainie-

as-

Winnipeg© Lietuvių šeštadie 
ninės mokyklos Kalėdų eglu
tei — vaikų vakarui suruošti 
daugiausiai prisidėjusiems 
meninis:

Kun. Mikalauskui,
p. Elen. Jonuškienei,
p. Pr. .Šapagai,

NAUJA MODERNI LIETUVIŠKA

Vyriškų rūbų krautuvė
Paltai ir kostiumai parduodami ir siuvami pagal Jūsų 
užsakymą. Skrybėlės, megztukai, viršutiniai ir apatiniai 

baltiniai, kojinės, pirštinės ir kt.
Visų dalykų didelis pasirinkimas.—

NUOLAIDOS LiETUVIA M S 10 %.
Nuo š. m. vasario 10 d. dėl vilnų pasaulyje trūkumo, 
vilnoniams rūbams kainos bus labai daug aukštesnės.

7 PSL.

PAJIESKOJIMAI
— Kundrotas Jonas, gyve

nąs: 4641 So. Fairfield ave., 
Chicago 32. Ill. USA, jieško 
Jadvygos Kenstavičienės, gyv. 
Kanadoje.

— George Pelakauskas, 
5926 12 Ave, Rosemount,
Montreal, Canada, prašo atsi- 
leeipti Emiliją Palakauskaitę- 
-Jakutis, gyvenančią Anglijoje.

JIEŠKAU PARTNERIO 
tabajko ukiui su 3000 dolerių. 
Esu patyręs toj srity, naujas 
emigrantas. Rašykit laiškus, 

atsakysiu smulkiau: Julius 
Varkevičius, R. R. 1, Glen Me

yer, On/t.

B A LT I CKA
Lietuvis batsiuvį s.

Pataisymai ir užsakymai.
5355 Verdun Ave., VERDUN 

fel HE 4547.

DOMINION AGENCIES BUREAU |
16 Woolworth Bldg., I 

PORT ARTHUR, Ont.,CANADA I
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta- 1 
mų į Canadą, prašau kreiptis į mūsų įstaigą, kuri jau ii- ® 
gas laikas, kaip tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip y 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do- ▼ 
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

kuris įvyks 1951 m. vasario mėn. 3 d. 6,30 vai. Daina
vos salėje.

Bus premijuojamos trys įdo miausios kaukės. 
Vakaio paįvairinimai. 
Užgavėnių bufetas.
Silpni ir stiprūs gėrimai.

Maloniai kviečiame Hamiltono ir apylinkės senuosius ir 
naujuosius lietuvius dalyvauti. Grieš lietuvių orkestras.

H. L. K. Mot'. S-gos skyrius.
Je Jt~— jt----------- H ■ Jg=

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte I

K.ž
I
K

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

siuVa moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
getiausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

SĄŽININGAI IR GRAŽIAI.
Adresas: 202 St. Clarens Avė, Toronto. 

Telefonas: ME 8522.
-m........ . •*------------- if-

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOfiES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

DERBY MEN’S SHOP
SAV.
2576 Yonge St. Toronto.-

TEL. Hy 9624.

C. SALMONAITIS.

Lietuviška moterų kirpykla į
Daro šukavimą, pusmeti nius ir trumpalaikius fri- 5 

žavimus, dažymą ir kt. «
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ |

(B. M. Dodon) S
Centre St., Montreal. Tel. FI 0208

HAMILTONIEČIŲ DĖMESIUI !
Rašau prašymus, laiškus, darau vertimus iš lietuvių, 
vokiečių, rusų į anglų k. Tarpininkauju įvairiais reika
lais įstaigose, perkant, parduodant nuosavybę etc.

Juozas Valevičius.
285 John N. Hamilton, Ont. Tel. 7-0002

Kreiptis po 5 vai. p. p. ir šešt.

LIETUVIŠKA

BALDU KRAL7LVE
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME GATAVUS PRIIMAME UŽSAKYMUS 
IR PATAISYMUS.

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO 
899 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL, LO 1438.

SAV. J, KAMICHAITIS. PATARIMAI VELTUI
i iiibiii iru eniiiiwi ■■iiiiimumtwiirn —iimn—» >WHri»T.wwi

KAILINIAI PALTAI
IR PUSPALČIAI:

$ '100.00 — 500.00
$ 140.00—175.00

Beaver $ 850.00
Garantuojamas geras ir greitas darbas. Vietoje gali
ma pasirinkti ir šių rūšių: Mink, Steinmarder ir kt. 

Galima ir išsimokėjimui.

A. KOTKAS.
1481 Bishop St. Apt. 3. Montreal. Tel.: BE 4075

Karakuliniai 
„ (.’kojyčių)

EXPERT CLEANING a DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS 1

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

J AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

DĖMESIO
Villasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio .ir elektrinių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisymai.

pete's radio service
7688 Edvard St., Ville Lasalle*- HE 3372

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

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

REISE BOLRDAGES Reg‘d
MAMERTAS MAČIUKAS

DIPLOMUOTAS VYRIŠKŲ ĮR MOTERIŠKŲ RŪBŲ
SIUVĖJAS

Aukščiausios kokybės vyriškų ir moteriškų rūbų siuvykla.
Telef. FRontenac 9141. Res. CL 4746.

Kampas Mount Royal a Brebeuf,
įėjimas: 4504 Brebeuf Street.

XX'.',,., XK~-"'......XK

VICTORIA
CLEANERS

DYERS CO.

MONTREALIS < 36 Allard 
=3MC==M»e~......-XX------- ---------- XI

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždedami jiems “Drex”, 
kad neperlelstų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūš‘es karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir 
sunkius. Sutaisome rū
bus (iširimus), įsiuva
me sagas 'r pan. Kiek
vieną orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na
mus.

Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

Dėl m formacijų prašome 
lelcfunui 't, TRenruore 1135

i galimų pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. 1135

PASIDARYKIM ATEITį BE RŪPESČIŲ — APSIDRAUSK1M ŠIANDIEN

Alb. NORKELIUNO AQENTUROJE
MONTREAL ENTERPRISES REG'D.

M X 
k 
i

Vienintelė lietuviška apdraudos agentūra, kuri draudžia nuo įvairiausių nelaimių, gaisrų, » 
susirgimų ir kt., patarnauja susidūrus su valdžios įstaigomis, pirkima s, dokumentų verki- 5 

mais statybai paskolomis ir te. Skambėkite telefonu arba užeikite:
Kasdien: Kasdien rytais iki 9 vai.
5505 13th Ave. Rosemount, Pirm., antrad. ir ketvirtad.
Montreal, Que. Vakarais nuo 6 iki 10 vai. S
Tel. AM, 0342 į
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KODĖL PASIRUOŠTI ? ŠAUNIAUSIS METŲ BALIU S YRA SPAUDOS BALIUS. JO NEAPLENKIA NĖ VIE 
NAS KULTŪRINGAS ŽMOGUS. JIS LAUKIAMAS VI SO JAUNIMO, NES JIS BUS 
LINKSMIAUSIS, JIS ĮDOM US VYRESNIO AMŽIAUS 2 MONėMS, NES JAME GALI

MA BUS SUSITIKTI SENIA I MATYTUS DRAUGUS, SU JAIS PASIŠNEKĖTI IR NUOŠIRDŽIAI PASIVA1ŠIN TI.
Spaudos balius duos šią p r o g r a m ą : 1. LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS KANADOJE STATO ANTRĄJĄ SAVO PREMJERĄ-A. GUS TAIČIO LINKSMĄ KOMEDIJĄ 

?,Silkiniai pančiai44 2. bus vertinga loterija, kurioje leidžiamas dailininkų Tamošaičių dailės studijoje s kurtas (įso dolerių vertės)

Tautinis drabužis 3. bus jokiai, kuriems gros pirmos rū<es kapela.
1. BUS BUFETAS SU VISOKIAIS UŽKANDŽIAIS IR GĖRIMAIS. TAI TODĖL REIKIA PASIR 
UO, Tl, KAD SEKANČIĄ SAVAITĘ, UŽGAVĖNIŲ ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 3 DIENĄ BUS SPAUDOS BALIUS

Klaidingas aiškinimas
Neseniai „Tėviškės Žiburiuo tė turėjo tikslą painformuoti, 

se‘. tilpusioje žinutėje buvo pa kad LN b-vės akcniinkai nesu-

TORONTO
„NL“ NAMO STATYMAS

jau gerokai įpusėtas. Praėjusią vos“ Spaudos balių, 
savaitę uždengtas dangtis, įsta 
yti langai ir laikinės durys, 

pastatytos krosnys ir namas 
jau kūrenamas, šią savaitę no- 
-una įvesti kanalicacija, išliet 
uSiO grindis ir kita.
Praėjusią savaitę miesto savi 

j-G/oe, kažkieno „painformuo 
, ouvo sulaikiusi darbus ir 

pare.kalavusi, kad būtų stato
mas h antrasis aukštas. Savi
valdybė tačiau sutiko antrojo 
ri.s.o statybą atidėti 24 mė- 
-esianis, skaitant nuo statybos 

pradžius. Tokiu būdu antras 
aukštas turės būti pastatytas 
uviejų metų begyje.

Taigi, mūsų viltys, kad dar 
kelis metus galėsime išsitekti 
vieno aukšto name, neišsipildo. 
Tuo pačiu mes ypatingai būsi
me dėkingi tautiečiams už pa
ramą nuperkant „NL“ namo 
statybos reikalams akcijų - Še
rų. ' NL.

PIRMAS AUKŠTAIČIŲ
TAUTINIS DRABUŽIS;

išaustas Lietuviškoj Sodyboj 
bus Spaudos baliuje:

i.lontiealuui du nauji aukš
taičių tautiniai drabužiai ligi 
vasario 16tos dienos: pirmasis 
Dubingių krašto, kurį laimės 
per „Nepriklausomos Lietu-

o antrą 
dail. A. Tamošaitienė baigia pa 
rengti Lietuviškos Sodybos (R. 
R. 1, Kingston, Ont.) bičiulei 
poniai Liudvikai Palubinskie- 
nei, Ville Lia Salle.

MONTREALIO SKAUTAI 
VYČIAI

praėjusį sekmadienį turėjo dvie 
jų metų sukaktuvių laužą, ku
ris buvo labai įdomus. Vyčių 
būrelis, kuriam vadovauja p. 
Sabalys, susilaukė daug sveiki
nimų. Laužo metu skautai gra
žiai pasireiškė. Ypač moder
nus buvo skraidančia lėkšte at
lėkęs dviejų pėdų ūgio „marsie 
its“ ir kt numeriai. Giažiai ėjo 
ir šokiai, grojant naujai „Melo
dijos" kapelai.

SLA 123 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

,Sį sekmadienį, sausio 28 
pusėje pirmos pp. Willibrord 
377 įvyks mėnesinis Susivieniji 
mo Liet. Am. 123 kuopos, 
Montiealy, visoutinis narių su
sirinkimas, kuriame bus aiški
nama konstitucija. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. Be to, visi 
nariai įspėjami, kad reikia su
mokėti, kas nesumokėjęs, nario 
mokesčius, nes nesumokėjus ne 
teks narių teisių.

d.,

liesta Lietuvių Namų statymo 
problema, išvada daioma, kad 
vargu kas iš to užsimojimo iš
eisią, nes „senakuriai, kurie tu
ri pinigų, pradėjo kažkdoėl ne
pasitikėti naujakuriais, kurie 
tam planui vadovauja“.

Tenka paaiškinti, kad LN 
statymo inciatoriai, kaip pačio
je praužioje, taip ir dabar tebė 
ra tie patys.

Kalbant apie LN b-vės pini
ginius rekialus, reikia pasaky
ti, kad mažiausiai 70% bendro 
ves kapitlao sudaro kaip tik se 
nųjų lietuvių įnašai. Be to yra 
gauta iš senųjų lietuvių daug 
pasižadėjimų, kad, sprendžia
mam momentui atėjus, jie dar 
yra pasiryžę pirktis akcijų už 
gana stambias sumas.

Gandams apie senųj lietuvių 
nepasitikėjimą naujaisiais pra
džią davė komunistinis „Liau
dies Balsas’' po savo nepavyko 
šio pikniko. Jei ši „TŽ“ žinu-

SPAUDOS BALIAUS
p. Kęsgailą paaukojo dvi „Dir
vos“ prenumeratas. Laukiama 
ir daugiau loterijai aukų, ku
rios bus skelbiamos. Dail. A. 
A. Tamošaičių, dabar gyvenau 
čių lietuviškame kaimely: R. 
R. 1, Kingston, Out. Dailės 
studijoje pagamintas kaišytinis

Montrealiečiai!

BALIUS

šeštadienį, sausio mėn. 27 

d. 7 vai. 30 min. lenkų salėje 

2721 Joiicoeur St. Ville

Emard jvyks

Op. sol. Z. Adomaitienė. Sol. St. Baranauskas
Koncerte lietuvių ir pasaulinių kompozitorių dainas ir operų arijas išpildys iš U. S. A. 
atvyaę vieni iš pirmųjų solistai: Vilniaus op. solistė Z. Adomaitienė — mezzo-sopranas, 
solistas St*. Baranauskas — tenoras. Akompanuos pianistas K. Smilgevičius. Balaius 
metu gros „LITUANICA“ džaz-Kapela, veiks su įvairiais gėrimais ir užkandžiais bu

fetas ir kt.
Montrealio ir apylinkių lietuviai kviečiami atsilankyti kultūringai bei smagiai praleisti 

šeštadienio vakarą.
Bilietai: 1,5 $ už ką bus duodama užkandžiai.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Montrealio Skyrius..

MĖLYNOJO KRYŽIAUS 
NARIAI

prašomi apsimokėti nario mo
kesčius ligi vasario 1 dienos. 
Mokesčius galima siųsti laiš
kais adresu: Mrs. P. Juškevi
čienė - Miller, 3994 Rose
mount Blvrd, Montreal. Kas 
norėtų asmeniškai įteikti mo
kesčius, prašomi pirma susižino 
ti teleionu: TU 6068.

REIKALINGAS BUTAS
Turintieji 

laisvą autą, arba tokį žinantie
ji, arba parduodantieji namus 
su laisvu butu Verdune ar Vil
le Lasaile, maloniai prašomi 
pranešti telefonu po 6 vai. va
karo: TR. 2050.

PARDUODAMAS
1950 m. radio aparatas su 
plokštelių automatu. Kainavo 
. $ 225.00, parduodamas už .

$ 140.00. ' 
Teirautis po 5 vai. vak. 4843 

Jeanne Mance, Montreal, 
Tel. DO 1390.

REIKALINGA 
mergaitė labai geroj šeimoje, nedidelei šeimai. 

Kreiptis bet kuriuo laiku 
Tel. E L 2066

IŠNUOMOJAMAS
didelis, gražus frontinis kam
barys, su naudojimusi virtuve, 
vienai arba dviem mergaitėms., 
moterims (pageidaujama). 
Kreiptis; 712 Rivenew Ave, 

Verdun.

I<)NUOMOJU
kambarj namuose netoli DLK 
Vytauto klubo ir lietuvių baž
nyčios. Galima naudotis vir
tuve ir telefonu. Teii autis po 
6 vai. vaakro arba šeštadienį ir 
se|įcmadienį visą dieną: 2319 Ne 

leda gat., telef. FA 5348.

D. L. K. VY TAUTO KLUBAS

puikioje lietuviškoje salėje prie geros muzikos. Maloniai 
kviečiami visi lietuviai jaukiai ir linksmai praleisti laiką.

Pradžia 8.30 vai. vakaro. Įžanga 50 centų.
ĮŽANGOS BILIETAMS PASKIRTI 3 LAIMĖJIMAI 
Adresas: 2161 St. Catherine East. Telefonas: CH 0480.

taria su taip vadinamais „pa
žangiaisiais" lietuviais, tai čia 
rimą tiesos.

Senųjų nepasitikėjimas nau
jaisiais lietuviais, tiesa, buvo 
pasireiskęs akcininkų susirin
kimuose ; jis dar ir dabar neiš
nyko. Tačiau tai liečia ne tuos 
lietuvius tremtinius, kurie įsto 
,ja į LN b-vę akcininkais, bet 
kaip tik tuos, kurie pasyviai į 
tą užsimojimą žiūri arba net 
jam pakenkti bando. Neviešuo 
se pasiKalbėjimuose senieji Ka
nados lietuviai su karteliu paša 
ko, kad jie niekaip ntgali su
prasti, kodėl tam tikra grupė 
tremtinių tiesiog liguistai ban
do bet kurį gražų projektą nie
kais paversti. Kai kurie iš jų 
jau ima susidaryti nuomonę, 
kad joks rimtesnis užsimoji
mas, bendradarbiaujant su nau
jaisiais lietuviais, nebus įmano 
ma įgyvendinti, nes tuoj atsi
ras intrygos ir nepagrįsti užsi-

KOVA PRIEŠ DISKRIMINACIJĄ
Sausio mėn. 8 d. Toronte vy 

ko darbo tarnybos (C. C. L.) 
susirinKimas, kultame or gani 
zuoti darbininkai svarstė savo 
reikalus. Pagrindiniu objektu 
buvo neseniai priimtas Ontario 
darbo įstatymas, kuris vis dėl 
to neužtikrina darbo žmones 
nuo išnaudojimo, nes ne visos 
darbininkų kategorijos jame 
yra aprėptos.

Praktiškų pavyzdžių, kurie 
daugumoj kaip tik liečia nau
juosius kanadiečius, davė Ja
mes Murray,. kuris tarp kitko 
nūrodė, kad auto mechanikai iš 
naujųjų ateivių tarpo, jieškoda 
mi darbo, dažnai turi pasiten
kinti 35 dol. už darbo savaitę, 
kada vietiniai gauųa minimum 
55 dol. už tą patį laiką. Tokių 
faktų, ypatingai mažesnių pri
vačių verslininkų įmonėse ar 
grupėse yra daug. Patenkina-

puolimai.
Del toje pačioje žinutėje til

pusi© pareiškimo, kad „katali
kams pirmoje eileje rūpi baž
nyčia ir sava salė“, tenka pa
aiškinti, kad Lietuvių Namus 
taip pat stato tokie pat katali
kai - lietuviai. Skirtumas yra, 
gal, tik tas, kad šie pastarieji 
mano, jog gausi Montrealio lie
tuvių kolonija pajėgtų išlaikyti 
ir Lietuvių Namus ir porą lie
tuviškų parapijų, jei neatsiras
tų asmenų, kurie dėl kažkokių 
neaiškių sumetimų bando vis 
pjudyti tarp savęs lietuvius ir 
kelti nesantaiką. Aiškesniam 
pavaizdavimui ir palyginimui 
galima paminėti, kad Montrea 
lio italų kolonija (apie 9—10. 
000 asmenų) turi kelias bažny
čias su parapijos salėmis, bet 

iš Toronto atvykę turi taip pat ir puošnius bei erd 
vius Italijos Namus, kur vyks
ta masiniai susibūrimai iškil
mingesnėmis progomis.

Neteko betgi girdėti, kad 
kur nors po bažnyčia esanti pa 
rapijos salė būtų tokia erdvi ir 
taip įrengta, kad tiktų dides
nio masto uždaviniams, kaip 
tautinių švenčių minėjimams, 
koncertams, scenos veikalų pa 
statymams iri t. p.

Nežiūrint kai kurių smulkes 
nių grupių nepalankaus nusista 
tymo, didelė dauguma Montre- 
aloi lietuvių šėrus perkasi ir 
ta proga pareiškia nuomonę, 
kad Lietuvių Namus statyti 
yra gyvas ir pribrendęs reika
las.

Tad maloniai kviečiame’ atsi
kratyti visais abejojimais ir ne 
svyruojant įsirašyti L. N. b- 
vėn akcininkais! J. Lkž.

LOTERIJAI
Dubingių krašto tautinis drabu 
žis jau gautas. Ačiū už visa 
nuoširdžiai. N L.
KLB — LOK PARENGIMAS

Centrinis Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Laikinasis Or
ganizacinis komitetai yra nusi
statęs metinį parengimą daryti 
kovo 31 dieną, šeštadienį po Ve 
lykų. Organizacijos prašomos 
tą datą rezervuoti KLB - LOK 
o numatytam parengimui.

LAS SUSIRINKIMAS.
Šio mėn. 28 d. 30 min. Auš

ros Vartų parapijos salėje šau
kiamas LAS Montrealio sk. vi
suotinis narių susirinkimas, ku 
riame dalyvaus ir pranešimus 
padarys 
centro v. pirm. dr. K. Liutkus, 
„L. Liet.“ red. Stp. Jakubickas, 
inž. K. Čeputis ir K. Pakalniš
kis.

Visiems nariams dalyvavi
mas būtinas. Valdyba.
ATIDAROMAS SPAUDOS 

KIOSKAS
Greitu laiku Aušros Vartų 

parapijos bažnyčios salėje ati
daromas lietuviškos spaudos 
kioskas. Kiosko tikslas — pa
lengvinti lietuviškos periodinės 
ir neperiodinės spaudos plati
nimą Montrealyje. Ateityje nu 
matoma platinti ir rinktines 
angliškas knygas lengvam pasi 
skaitymui. KioSjko organizato
riais yra Domas Jurkus ir Pra
nas Rudinskas.

Kiosko patarnavimais suin
teresuotus periodinių ir nepe
riodinių lietuviškų leidinių lei
dėjus prašoma kreiptis adresu: 
Aušros Vartų parap. kioskas, 
377 Willibrord street, Verdun, 
Que.

mai yra su naujaisiais ateiviais, 
įkurie papuola i didesnes įmo
nes.

Kitame reikale, kuris sušilau 
kė pagrįstos kritikos, paaiškėjo, 
kad Toronto įstaigos ir įmonės, 
piieš priimdamos dai bininkuZS, 
įpareigoja juos išpildyti klausi 
mų ankietas, iš kurių tik apie 
11% turi ryšį su darbininko 
specialybe ar sugebėjimais.

82 nuošimčiai tokių ankietų 
domisi aplikanto gimimo vieta, 
71 — religija, 51 — tautybe ir 
25 — priklausymu organizaci
joms bei klubams. Šitoks an- 
kietų pobūdis atveria plačią 
dirvą žmogaus diskriminacijai, 
kas neturėtų rasti vietos dettio 
kratinėje santvarkoj.

Iš minėto susirinkimo priim
tų rezoliucijų galima konstatuo 
ti, kad Kanados organizuotieji 
darbininkai laiko gražią liniją 
naujųjų imigrantų atžvilgiu, ne 
žiūrint siklidusių gandų, kad 
dėl konkurencijos darbo rinkoj 
ir prastesnių sąlygų pasitenki
nimo, jie buvo nepatenkinti eu
ropiečiais. Jų pastangos užtik 
rinti visiems lygias teises ir ap 
saugoti nesiorientuojančius 
ateivius nuo išnaudojimo yra 
vertos dėkingumo ir parėmimo.

Stekas.
ST. GRIGAITIENĘ IŠTIKO 

NELAIMĖ.
Torontiečių tarpe, lietuvių 

valgyklos „Tulpė* šeimininkai 
pp. Grigaičiai ir pp. Stepaičiai, 
plačiai žinomi kaipo malonūs ir 
simpatingi lietuviai ir nuošir
dūs, sąžiningi ir bešališki visu o 
menininkai.

Tenka apgailestauti, kad p. 
St. Grigaitienę šiomis dienomis 
ištiko nelaimė: ji kažkaip ne 
tyčia bedirbdama virtuvėje 
skaudžiai nusiplikino koją ver
dančiu vandeniu.

Linkėtina p. Grigaitienei 
greit pasveikti ir vėl grįžti prie 
kasdieninio ir visuomeninio 
darbo.

J. MANKUS JAU 
PASVEIKO

Širdies priepuolio ištiktas J. 
Menkus pusę metų buvęs gy
dytojo priežiūroje, jau galuti
nai pasveiko ir gydytojo leis
tas, vėl pradėjo savo kasdieni
nį darbą kaipo prosytojas.

ŠOKIŲ VAKARAS
M. L. Bičiulių dr-jos Toron

to skyr. numatytas rengti š. m. 
sausio 27 d. Toronte ukrainie
čių salėje, Bathurst g. 404 nu
keliamas į vasario m. 3 d. toj 
pat vietoj.
M. L. B. Dr-ios Toronto sk.

Būdami įsitikinę, kad kiek
vienas tautietis jaučia/ pareigą 
bent keliais centais paremti 
Maž. .Lietuvos Tarybos veda
mą Vokeitijoj tautinę bei kul
tūrinę kovą su „kultūrferban- 
du“ ir dėl lietuviškumo išlaiky 
mo, taip pat sušelpti apleis
tus ir paramos reikalingus maž 
lietuvius Vokietijoj, Toronte vi 
siems tautiečiams sudarėme 
tam palankias sąlygas, būtent: 
restoranų: „Atlantic“, „Bal
tic „Europa“, Park Restau
rant’’, „Tulpė“ ir p. Kairio sa 
vininkai mielai sutiko priimti 
musų aukų lapus iš tautieečių 
priimti aukas.
M. Liet. Bičiulių dr-jos Toron

to sk. vaidyba.

lish Hali, 610 Ontario Rd.) ren 
gia Užgavėnių šokių vakarą.

Puikus orkestras, bufetas, 
kieti ir minkšti gėrirųai, loteri
ja ir kit. paįvairins vakarą.

Wellando, St. Catharines, 
Buffalo ir kitų apylinkių lietu
vius maloniai kviečiame užsi
gavėti j Weliandą.

Wellando A. L. O. K.

PRANEŠIMAS
K. L. B-nės Wellando A. L.

O. K-tas š. m. vasario mėn. 3 
d. (šeštadienį) 6,30 vai. vaka
ro Wellande, lenkų salėje, (Po _____

Ir vėl naujiena
Lietuvių - Latvių sąjunga L ondone, Ont., vasario mėn.
3 d. „BALTIKA“ salėje, 355, Clarence St., Užgavę 

nių proga rengia pirmą kartą
KAUKIŲ BALIŲ (MASKARADĄ).

Programoj^: Įteikimas dovanų trims gražiausioms kau
kėms. Kaukių nuėmimas. Loterija ir kitos įvairenybės. 
Groja puiki kapela. Veiks turtingas bufetas įvairiausių 
gėralų pasirenkant. Pradžia 8 vai. vakaro. Pabaiga ne
laukiama ateis. Todėl plačiosios apylinkės tautiečiai ne

praleiskite progos.
L. Statkus,

Lietuvių - Lat. S-gos sekretor.

LIETUVIŠKAS TRADICINIS KAUKIU BALIUS TORONTE
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis š. m. vasario 6 d. 7 vai. vakaro, antradienį, erdvioje UNF 
salėje 297 College St. (prie Spadina; Užgavėnių proga, ruošia savo lietuvišką tiadicįnį 

KAUKIŲ BALIŲ
su skaniais Užgavėnių spur gličiais.

Baliaus metu veiks kietų ir minkštų gėrimų ir užkandžių bufetas, bus turtinga loteri
ja, kaukių šokis, bendri šokiai, žaidimai ir kiti smagūs pasilinksminimai. Už gražiausį 
pasirodymą su kaukėmis bus duodami vertingi prizai. Kaip ir vsiuomet bus staliukai su 

patogumais.
Lietuviškas jaunimas ir visuomenė yra maloniai prašoma atsilankyti į mūsų ruošiamą 
lietuvišką tradicinį Kaukių Balių ir vieną kartą metuose įdomiau praleisti laiką.
Bilietus jau galima gauti „Laisvosios Lietuvos“ Redakcijoje 145 Harrison St. Telef.
LO-0942, lietuviškose valgyklose ir prie įėjimo. LAS parengimų k-ja.
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