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„NEREIKS TIEK ILGAI LAUKTI, KIEK LAUKTA
— PASAKĖ PASIKALBĖJIME MINISTERIS ST. LOZORAITIS

J. T. O. šeštosios sesijos pro 
ga Paryžiun atvykęs min. St. 
Lozoraitis, Lietuvių Darbo Są 
jungos nariams ir kviestiems 
svečiams (gruodžio 8 d.) pada 
rė pranešimą apie Lietuvos rei
kalus ir tarptautinę padėtį. 
Santrauką čia pateikiame.

— Lietuvos reikalu šiuo mo 
mentu sunku 'ką naujo praneš 
ti. Kalbant apie jį, visų pir
ma nereik užmiršti tarptauti
nės padėties, ir tada tenjka pa
sidžiaugti, kad Lietuvos ir ki
tų Pabaltijo valstybių okupa
cijos klausimas nėra atskiras 
ir priklauso šiandien bendrai daiktas, kad pradėjo arba netru 
politikai. Iš vienos pusės bol
ševikai kėsinasi užgrobti ir pa
glemžti visą pasaulį, — šian
dien tas jau visiems aišku, — 
ir iš antros pusės demokratinės 
valstybės. Daug kas tvirtina, 
kad konfliktas vyksta tarp 
USA ir SSSR. Tai nėra visai 
tikslu, nes bolševikų agresingu- 
mo akyvaizdoje, jokia tauta, 
jokia valstybė negali likti neut 
rali, — sako p. Lozoraitis.

— Jau 1917 m. buvo paste
bėtas bolševikinės revoliucijos 
pavojingumas irbuvo neigiamai 
josios atžvilgiu nusistatyta. Pa 
sirodo neapsirikta, nes progai 
pasitaikius ji užgrobė visas 
valstybes, kurias tik galima bu siruoš, jie galės pastatyti griež 
vo užgrobti. Bet po revoliuci 
jos, laikui bėgant, buvo jieš- 
kota priemonių susitarti su 
SSSR įsileidžiant ją į Tautų 
S-gą. Bet tas jai nesutrukdė 
sudaryti sutarties su Hitleriu, 
besivadovaujant tikslu: paleng 
vinti Hitleriui pradėti karą. 
Bet po to kai Hitleris įženge 
Rusijon, SSSR atsirado auto- apie Lietuvą. Šiandien mes ne- 
matiškai sąjungininkų tarpe. 
Bolševikams buvo stengiamasi 
kaip galima daugiau padėti. Jų 
gynimosi prestižas buvo toks 
didelis, kad daug kas tikėjosi 
juos atvesti į tikrą kelią.

Vienas Jaltos dalyvių man sa 
kė, kad Jaltos konferencijoje 
Roosveltas klausė :„Kaip bus su 
Pabaltijo valstybėmis?“

Stalinas atsakė: „Reikės 
žmonių atsiklausti“. Atsaky
mas, perdėm demokratiškas, 
nesukėlė jokių įtarimų, juo 
labjau, kad prieš viešą vakarų 
opiniją buvo sudaromas įspū
dis, jog jie nesikiša vidaus gy- 
veniman ir viskas vyksta de
mokratijos formų ribose. Net 
tada, kai po karo jau buvo 
daug kas užimta, vis dar buvo 
jieškota susitarimo su bolševi
kais. Buvo net bandyta suvy- 
lioti juos ekonomine pagalba. 
Priemonė pasirodė netinkama. 
Visi bandymai pasibaigė fias
ko. USA politikai buvo pirmie 
ji, kurie suprato tikrąją padė
tį ir pirmieji griežtai pasuko 
savo politiką vesdami daug 
griežčiau kovą negu anksčiau. 
Ir dabar kovojama Europoje.

Šitos kovos pasėkoje turime 
tris svarbius' momentus, kur 
Sovietai nusileido. Tai 1) pa
sitraukimas Sovietų iš Irano, 
kurį buvo užėmę 1946 m., 2) 
Berlyno blokada, kurią neabe
jotinai laimėjo sąjungininkai 
ir 3) karas Korėjoje, kur rau
donieji buvo išvaryti iš jų užim 
tų pozicijų.

Šiandien jau tarptautinė pa
dėtis yra tokia, kad tolimesnei 
bolševikų ekspansijai užkerta
mas kelias, bet ji dar nėra to
kia, kad šio pasaulio galybių po 
litikai svarstytų jų išvarymą iš 
užimtų valstybių.

Šitokioms aplinkybėms esant, 
vėl iškyla mums visiems labjau 
šiai rūpimas Lietuvos likimo 
klausimas. Pasaulis turės im-

tis griežtų priemonių ne mūsų 
vardan, bet gelbėdamas pats 
save, todėl labjau negu kada 
nors yra pagrindas turėti vil
ties, šitokia padėtis tęstis ilgai 
negali, ir mano įsitikinimu 
mums neteks tiek laukti, kiek 
iki šiol išlaukėm. Jei iš vienos 
pusės bolševikai ruošia ekspan 
siją, tai iš antros pusės yra ato 
minė bomba. Aš esu įsitikinęs, 
kad ir bolševikai turi atominę 
bombą, gal ne tokią tobulą, bet 
barbaro rankoje, reikia numa
tyti, ji bus baisesnė negu civi
lizuoto amerikiečio. Galimas

išrinkimas

išrinkimas
ne todėl,

kus pradės gaminti kitokius ato 
minius ginklus. Ir iki to mo
mento daug laiko nebeliko.

Taip kyla klausimas: kas lai
mės? Būtų absurdas manyti, 
kad pasaulis lauks kol, bolševi
kai pagamins reikalingą bombų 
skaičių. Kada tai įvyks, neži
nau, tęsė min. St. Lozoraitis, 
— bet, esu šventai įsitikinęs, 
neteks tiek laukti, kiek išlau
kėm. Žinokim, jei bus karas 
jis nebus nei toks baisas, nei 
toks ilgas, kaip spaudoje rašaę 
ma — trumpesnis, nei praei
tas.

Yra dar viena galimybė. Ta 
da, kada vakarai tinkamai pa

tai reikalavimą apleisti okupuo 
tus kraštus, taip, kaip buvo pa 
reikalauta dėl Irano. Šiuo evan 
tualumu, deja, per daug neten
ka pasitikėti. Mūsų pirmas ir 
svarbiausias dalykas, kad už
sienis neužmirštų apie Lietuvą. 
Todėl yra labai svarbu, kad 
kuo dauigausiai būtų kalbama

Žinios iš VLIKo
ORO PAŠTU IŠ TREMTIES

Ne ką daug šį kartą galiu Mes galėjome viską užmir- 
pranešti „NL“ skaitytojams iš šus tapti Lietuvių Tautos iš- 
Vyr. Lietuvos išlaisvinimo Ko
miteto, bet ir tai nesudaro ma
lonumo. Čia ypač nemalonu „iš 
torija“ išsivystė dėl vieno as
mens, kurį kitas asmuo ,,ap- 
kombinavo".

Daug įdomesnis dalykas ištikimi iki galo, 
yra, kiek girdėt, VLIKo gau
nami iš įvairių kraštų raštai, 
daugiausia — protestai. Vieną 
jų, ypač reikšmingą, ir Jums 
pasiunčiu. Bet prieš paduoda
mas turiu padaryti mažą įžan
gą : Šis raštas yra išsiuntinėtas 
vyrų, prasiplėšusių per Gele
žinę uždangą, kitaip sakant — 
atvykusių iš pavergtos Lietu
von. Dėl suprantamų priežas
čių aš negaliu patiekti Jums jų 
pavardžių atvirai ir dedu tiktai 
inicialus, bet redakcija turi 
apie juos pilnas žinias. Kadan 
gi šis raštas jau«» plačiai papli
tęs, tai ir man pateko į rankas 
ištisa jo kopija, kurią čia ir pa
tiekiu: (hlk).
„Vyriausiam Lietuvos Išlaisvi 
nimo Komitetui.

Šiame mūsų Tėvynės taip 
sunkiame laikotarpyje, kada vi
sas Lietuvos kraštas yra pap
lūdęs kraujuose ir ašarose. Tė
vynei reikalingos Jos sūnų ir 
dukterų sukurtos vieningos jė 
gos netiktai ten Tėvynėje, bet 
ir čia išeivijoje. Visos jėgos 
turėtų dirbti vien tik mūsų Tė 
vynės Lietuvos naudai.

Mes čia esame neseniai, čio
nykštį gyvenimą pažįstame ma
žai, bet iš laikraščių, pasikal
bėjimų ir i švisko to, ką mes 
matėme ir girdėjome, susidarė 
įspūdis labai baisus.

Jeigu Jūs mūsų neskaitote 
kovojančios Lietuvos atsto
vais, tai laikykite kenčiančios 
Lietuvos atstovais. Mes nese
niai buvome Lietuvoje, mes ma 
tėme išmėtytus Lietuvos Lais
vės kovotojų lavonus po tur
gavietes, ne vieną mes patys 
palaidojom, mes patys buvdme 
laisvės kovotojų ryšininkais. 
Jų eilėse yra mūsų broliai, se
serys, tėvai, kurie už tai guja
mi, tampomi po kalėjimus, mu
šami.
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SAVAITINĖ POLITINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Dėl Rusijos priešinimosi ir < 
užsikirtmų Jungtinių Tautų Or s 
ganizacijos pilnatis Paryžiuje < 
negali žengti pirmyn.

Dešimt dienų jau praėjo kai j 
sudaryta keturių politinė pako . 
misija, kuri turėjo paruošti ; 
ginklavimosi sumažinimo pla
nus, kad po to galima būtų per 
eiti prie nusiginklavimo, bet 

komisija patiekė praneši
mą, kad susitarti 

nepasisekė.
Rusija nesutinka, kad būtų 

einama prie tikro nusiginklavi
mo. Rusija nesutinka, kad bū 
tų sunaikintos atominės bom
bos. Rusija nesutinka, kad bū 
tų patikrinta, jog nusigniklavi- 
mas tikrai vykdomas. Rusja 
rekalauja patikėti jos žodžiu.

Todėl iškilo naujas pasiūly
mas, kad nusigniklavimo pla
ną paruoštų Saug. Tarybos 
valstybių komisija, kurion įei
tų ir Kanados atstovas.

JTO saugumo tarybon iš
rinktos Čili, Pakistanas ir 

Baltgudija.
Pastaroji išrinkta po pakarto
tinų rinkimų, nes pirmais rin 
kimais nebuvo išrinkta. Tuo 
būdu ST atsirado dar vienas 

i rakštis, kuris skaudins šį orga- 
i nizmą.

Įdomu, kad JTO pilnatis, ne

ORO PAŠTU IŠ PARYŽIAUS 
per Korėją, Indokiniją, tikrai 
iki Pilviškių sveikas ir gyvas 
neprieis.

— Klausė dėl mūsų rezisten 
cijos tikslingumo.

— Kur yra okupacija, ten 
savaime atsiranda ir rezistenci
ja. Kiekvienas mūsų esame re
zistentai. Kiekviena rezistenci 
ja reikalauja aukų. Žinoma lai
ku padaryta sąmoninga auka 
yra kur kas vertingesnė. Taip 
galvojama logiškai. Bet yra par 
dėčių, kur logika turi nutilti, 
juo labjau, kad negalima draus 
ti geros valios žmonėms seikti 
to, ko jie nori. Svarbiausias 
mums dalykas, kad tauta išlik
tų moraliai ir fiziškai gyva.

— Kaip žiūrima į emigraci
ją?

— Mintis, kad mes nepriva 
lome trauktis iš Europos, buvo 
klaidinga. Mes kiekvienas pri
valome stengtis kuo daug'iau- 
siai sustiprėti materialiai, su 
sąlyga sąžningu darbu. Neuž- 
mirškim, baltųjų rusų emigra-

davikais, susidaryti sau leng
vą, visko pilną gyvenimą, sąs 
kaiton Lietuvių Tautos krau
jo, ašarų vargo, bet mes savo 
idėjų neišdavėme, savo naudos 
nežiūrėjome, o Lietuvai likom

mą iškyla Vilniaus gynimo 
problema. Turime neužmiršti, 
kad kai lenkai 1918 metais iš vi 
sur traukėsi, tarp Kauno ir Vii 
niaus stovėjo geriausios jų mū
šio nenuvargintos divizijd\. 
Tas pats buvo ir 1939 m. tarp 
Kauno ir Vilniaus stovėjo pir
mos klasės kariuomenė. Šį kar 
tą mes privalom stovėti tarp 
Kauno ir Vilniaus, ir mes pri
valom būti } peitus nuo Vil
niaus.

— Baltgudijos . 
Saugumo Tarybon?

— Baltgudijos 
yra perbloškiantis,
kad vietoj Jugoslavijos, kuri 
kovoja prieš Maskvą. Tas ne
mažina skausmo žinant, kad 
i300.000 aukų yra išžudyta Ti 
lo įsakymu. Stalinas ir Tito tai 
du žmogžudžiai, kurie kovoja 
savitarpy. Šiandien Tito yra 
naudingas, kovoje su Maskva 
ir be to gali būti naudingas ir 
pačios Jugoslavijos išsilaisvini
mui. l enką labai gailėtis, kad 
vietoje Graikijos buvo išrinkta cija turėjo nepaprastus turtus, 
Baltgudija. Tai yra tik išdava i 
to „uesaroi“, kuris viešpatauja ] 
dabartiniame pasaulyje. Bet < 
nereik nusiminti, dėl šito poli
tika nepasikeis nė vienu krislu, < 
ir nė vienam momentui nesu
stabdys to proceso, kuris vyks- ( 
ta.

— JTO sesijos metu, ypač 
spaudos skyriuje yra labai 
daug dokumentacijos, pageida
vimų, kurie yra siunčiami, net 
atskirų parapijų klebonų, kar
tais mažų organizacijų. JT va 
dovybė jais visai nesibodi, ne
kelia pageidavimų monopolio 
klausimo ir tik stengiasi, kad 
žurnalistais apie tai sužinotų.Ar 
negalėtų ir lietuviai griebtis 
privačios iniciatyvos mūsų 
skausmams ir musų atsparu
mui paryškinti?

— Kiekvienas yra laisvas 
svarstyti, turėti savo nuomonę 
ir ją pareikšti mums rūpimais 
klausimais. Tinkamas visuome 
nėję valstybės ir tautos reikalų 
supratimas tik palengvina at
sakingiesiems veiksniams.

— Vienas klausytojų iškėlė 
klausimą, kad esą yra minimas 
1945 metų paktas, kuris pri
pažįsta Baltų kraštų okupaciją.

— Šitoks paktas man nėra 
žinomas. Baitų valstybių oku
paciją pripažino de jure tik dvi 
valstybės: Olandija ir Švedija, 
kai kurios kitos pripažino tik 
de facto.

— Vienas klausytojų klau
sė, koks gi yra susitarimas t^rp 
diplomatinio korpuso ir VLI 
Ko ir kodėl jis taip ilgai neįvy
ko,

— Susitarimu su VLIKu nu 
statyti bendradarbiavimo rė
mai, pagal kuriuos aš, eventu
aliai su kitais mūsų diplomati
nio korpuso nariais, tarsimės 
su VLIKu kaip kalima geriau 
vykdyti demokratinės Lietuvos 
atstatymą, o be to ir būdai bei 
priemonės, kaip galima būtų ge 
riau vykdyti tuos susitarimus. 
Kodėl taip ilgai susitarimas ne 
įvyko? Čia gal daugiausiai ten 
ka jieškoti priežasties, kad 
esant dviem organizacijom daž 

i nai atsiranda sunkumų. Dip- 
. lomatinė tarnyba negali iš nie

ko priimti jai privalomų įsa
kymų kaip tik iš atitinkamų 
valstybinių organų.

— Kaip stovi mūsų kariuo
menės klausimas?

— Mums svarbiau būtų tu-

ryšius, daug žmonių ir šiandien 
kaip jėga neegzistuoja. O mu 
sų svoris ir įtaka vis auga.

— Kaip Tamsta žiūri į Fe 
deraiistinj .judėjimą?

— Šiandien tai yra labai ma 
dingas dalykas ir labai populia 
rus. Apsimoka jame dalyvau
ti, bet jis turi dvi puses: takti
kos ir esmės. Dėl taktikos jau 
atsakyta — apsimoka dalyvau
ti. Kas liečia esmę, kyla klau
simas, ar jis naudingas? Ži
noma, jei visa Europa susida
rytų federaliniais pagrindais, 
tai mes, kaip lietuviai, savo są 
lygų tenai nepadiktuosime ir 
sau atskiros ypatingai privile
gijuotos vietos negalėsime rei
kalauti. Bet aš iš viso neįsivaiz 
duoju, kaip bus. Juk bręsta ne 
paprastas nacionalizmo sprogi
mas. Ir šiuo atveju federalisti- 
nė idėja galės būti labai nau
dinga, kaip priemonė mažinti 
per daug aštriems nacionali
niams konfliktams.

Dar buvo daug čia nesumi
nėtų klausimų, bet kol kas tiek.

Dr. J. Deveikė.

turime kitokių priemonių stab- ■ 
dyti lietuvių tautos žudymą, už 
drausti išvežimus, kaip pasau
lio viešoji opinija. Dar šį rude 
nį yra padaryti stambūs išveži
mai iš Lietuvos, apie kuriuos 
dar tikslių žinių neturime. Bet 
jie buvo. Mes turime neužmirš 
ti, jei tarp mūsų būtų rimtis ir 
santaika, mus daug daugiau 
vertintų, negu kad mus vertina. 
Prieš keletą dienų pasirašytas 
apie išvežimus memorandumas, 
kurį pasirašė Baltų, Lenkų, Ru 
munų, Vengrų delegatai.. Lai
kas jau būtų pradėti spręsti, 
kaip mes sugyvensime su to
mis tautomis, tapę laisvi. Jei 
yra labai svarbus geras bendra 
darbiavimas su, kitais, tai tas 
dar svarbiau mūsų tarpe. Juo 
labjau jungsim mūsų jėgas ir 
mūsų pastangas, juo laŪjau jos 
užimponuos. Jau esame ilgokai 
tremtyje, tas visas gyvenimas 
atsiliepia į mūsų santykius ir 
laikas, kad mes ruoštumėmes 
grįžti ne kaip susipešę emigran 
tai, nekaip politikuojantieji, 
bet kaip broliai.

Mūsų kova tai yra lyg tie 
aukšti laiptai, į kuriuos yra ga 
na sunkiu kopti, juo labjau, 
kad didžioji mūsų darbų dalis 
yra tarp svetimų ir tas darbas, 
tas kopimas viršun bus juo leng 
vesnis juo darniau mes dirb
sim, — baigė pranešimą min. 
S. Lozoraitis.

Po to pasipylė klausimai:
— Ar yra lietuviškų jėgų 

skaldymas jeigu kuri lietuvių 
grupė, kaip pav., Lietuvių Dar
bo Sąjunga įeina į tarptautinį 
organizmą? — P. Ministeris ši 
tokį pasisekimą tik sveikino.

— Ar svarstomas būsimų 
sienų klausimas?

Pasirodo, jis yra tiek surikus, 
kad kol kas vengiama jis liesti, rėti vieną kuopą vadovaujamą 
kad nebūtų ssunkinama išsi- Lietuvos karininkų, po lietuviš 
laisvinimo kova. ka vėliava, negu turėti net ir _

Be to, palietus sienų klausi- daug jaunimo, kuris eidamas žiūrint sovietų priešinimosi, su

Ir kada paaukoję Lietuvai 
viską, ką turėjome brangiau
sia: Tėvus, motinas, brolius, 
seseris — viską, viską, ką tu
rėjome, atvažiavome į Vakarų 
Pasaulį, tikėjomės rasti vienin
gumą tokį, kokį Lietuvoje pa
likome, kur nesvarbu ar tu tu
rėjai tarnybą, ar buvai kokios 
nors partijos narys, ar turėjai 
žemės ar buvai prekybininkas 
ar buvai kalvis. Tas klausmas 
Lietuvoje nėra svarbus, neturi 
jokios reikšmės. Lietuvių Tau 
ta šiandien stato tik vieną klau 
simą, ar Tu esi lietuvis? ar iš
gama?

Mums pasiekus Vakarų Pa
saulį, pačiom pirmom dienom 
išėjus j laisvę, buvom kaip 
„kuolu į galvą“ gavę. Dar ne
susitikus su platesniu rateliu 
lietuvių, jau atsirado keletas 
partijų. Mes buvome labai nu 
stebinti. Vėliau, kada mums te 
ko susipažinti su aukštesniai
siais sluogsniais, pasirodė kas?

Pasirodė, kad pirmoje eilėje 
partijos, partijos ir dar kartą 
partijos ir lietuvių tarpe nėra 
santaikos, nėra vienybės, nėra' 
susitarimo.

Mes esame labai nusivylę, 
mes negalim naktimis užmigti, 
visuomet kyla klausimas, ko
dėl taip yra?

Bet atsakymo nerandame.
Labai tankiai mums kyla 

klausimas, ar gi tos aukos au
kojamos dėl Lietuvos turi būti 
aukojamos tik tų žmonių, ku
rie nuo bado šalčio ir nuovar
gio miršta Sibiro taigose arba 
žūva ir pūna Varkutos katar- 
gose, o Lietuvoje karžygių ir 
partizanų lavonai iš turgavie
čių mėtomi po šiukšlynus, dėl 
mados užmetant viena kita kas 
tuva žemių, ir paliekait varnų 
globai, kai jų broliai ir seserys, 
Čia Vakarų Pasaulyje ne tik 
nedrebėdami dėl savo gyvybės 
ir laisvės, bet dar ir ištekliuose 
gyvendami, eikvoia laika ir iė 
gas. partijų nesantaikai. Ar 
tą Lietuvių Tautos lieiama 
kraują, varga, ašaras, pateisi
na asmenys, kurie nežino, kas 
yra santaika, vienybė? <

Ne. Mūsų Tėvvnei tikrai 
daug naudingiau būtu, kad pir
moje eilėje visada būtu stato
ma Lietuvių Tauta, o tik nas- 
kui Laisvoje Lietuvoje būtų 
partijos ir „aš“, nes tik T.ietu-

darė specialią kamisiją, kuri 
seks Balkanuose sovietinę agre 
sįją ir dabos taikos. Jugoslavi 
jos užsienių reik. min. Karde
lis ta proga pareiškė, kad Ju
goslavija nieko daugiau neno
ri, kaip tiktai to, kad sovietai 
ją paliktų ramybėje.

Korėjoje taikos derybos 
dar nenutrūko,

bet pirmyn eina labai sunkiai. 
Tariasi, jau dėl karo belaisvių 
apsikeitimo, bet komunistai ne- vių Tauta esant1' Lietuvo’"| *u 
sutinka duoti žinių apie juos ir T 
nesutinka įsileisti atstovų, ku- ] 
rie patikrintų, kai JTO mielai 
juos įsileidžia.

Kovos Korėjoje Zebevyksta.
Mums įdomu, kad JTO 
gavo pavergtųjų valstybių 

memorandumą, 
kurį iš lietuvių pusės įteikė 
min. P. Žadeikis.

Įdomią rezoliuciją priėmė pa
tariamoji Europos Taryba 
Strasburge. Ta rezoliucija pa
sisako už Europos valstybių fe 
deraciją, už veiną visai lais
vąja! Europai kariuomenę/ir tt.

Savotiška sensacija nu
skambėjo ark. Stepinako 

paleidimas
kalėjimo į laisvę. Ark. Ste- 

pinakas spaudai pareiškė, kad 
jis save laiko Zagrebo arkivys
kupu, nes toms pareigoms pa
skirtas Popiežiaus,

iš

ri teise spręsti, kas vertas, kas 
ko užsitranavo, tas ta ir gaus.

Bet šiandiena, kada musu 
Tautai, Tėvynei toks sunkus 
laikotarpis. Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo komitetas ne
suranda bendros kalbos, nesu
taria načiais esminiais klausi
mais. kurie Lietuvai hū*” tik
rai naudingi, bet vėl juk iie 
gal nelabai būtu tikrai naudin 
vi parti joms ar asmenims 
čia vėl nartiia ar asmuo 
tvtas pirmoje eilėje.

To jau perdaug!
Prašome kenčiančios 

vejančios tautos vardu 
rimtas išvadas ir nr’eiti 
rimo gvvvbimais 1 .ietuvos eg- 

; zistavimo 'r išlaisvinimo klau
simais. ie« tikrai tik Lietuva 
jums rūpi“.

Seka narašai:
J. G., E. P. ir L. K.

ir
pasta

ir ko- 
darvti 
susita-
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LIETUVIŲ NAMAI

tautos

Šis reikalas daugiausia lie
čia didžiųjų lietuviškųjų kolo
nijų tautiečius. Bet jis yra 
tiek aktualus ir tiek svarbus, 
kad dėl jo teks dar daug kartų 
kalbėti ir rašyti.

Didžiųjų kolonijų, kaip 
Montrealio, Toronto, Hamilto
no ir kitų, lietuviai kasdien su
siduria ir gyvai jaučia lietuviš
kųjų namų būtinumą ir kasdie
ninį jų trūkumą.

Nenuostabu, kad palyginti 
net nedidelių kolonijų lietu
viai, kaip Winnipego arba 
Delhi, turėjo įsigyti savo tau
tinius namus. Ir DLK Vytauto 
klubas įsigijo nuosavus namus 
dar tada, kai lietuvių kolonija 
Montrealy buvo visai neskait
linga.

Taip yra ir su kitomis tau
tomis; belgai, olandai, ukrai
niečiai lenkai ir kitos
pav., Montrealy, turi net po 
kelis savo tautų namus. Kiek-' 
viena tauta, kad ir dėdamasi į 
bendrą valstybinj organizmą, 
vis dėlto jaučia savo tautinius 
interesus, jaučia būtinumą juos 
tenkint ir kuria nuosavus tau
tos namus.

Nieko nepadarysi — tokia 
žmogaus prigimtis, kad savo 
tautos žmogus visokiu atveju 
yra artimesnis. Vienos tautos 
žmonės natūraliai susiranda 
daugiau tarp savęs kontaktų, 
glaudžiau bendrauja, nes jų 
tautos savybės juos suartina. 
Taip suartina, kaip su kitų tau 
tų žmonėmis, kad ir geriau
sioms norams esant, susiartini
mas nėra galimas.

Šios savybės ir verčia vienos 
tautos žmones dėtis į bendruo
menę, verčia burtis į savaimin 
gus tautinius susibūrimus. Iš- 
čia iškyla ir tautos namų būti
numas.

Natūralu, kad kai kurios tau 
> tos 1 narių skaičius kolonijoje 
padidėja, atsiranda daugiau 
reikalų, kurie ir stengiamasi 
patenkinti. Taip susidaro nau
jos parapijos, tautinės mokyk
los; taip iškyla ir tautinių na
mų ne tiktai reikalingumas, bet 
ir būtinumas.

Montrealis vienas, gal 
mųjų susirūpino padidinti 
tuviškųjų įstaigų kiekį, 
dėl kokių ambicijų, bet dėl 
vojo reikalo, dėl būtinumo.

Montrealis, kaip ir Toron
tas, neturi tokių tautinių namų, 
kurie bent apytikriai galėtų pa
tenkinti plačiuosius jų reika
lavimus. Negalima net rasti 
mieste salės, kun galėtų lietu
vius tūlų atvejų reikalu bent

pir- 
lie- 
Ne 
gy-

apytikriai sutalpinti. Mokyk
lai patalpų tenka ubagauti 
pas kitas tautas. Kokiam di
desniam subuvimui, baliui, vai
dinimui — sunku net salę ras
ti. Tam išleidžiami tūkstančiai 
dolerių ir minimalinių patogu
mų nėra. O kur kasdieniniai 
reikalai, kurie būtini patenkini
mo. Sakysime, kur galima kul 
tūringai, maloniai, mieloje ap
linkoje praleisti dienos laisva
laikį? Kur pasidėti lietuviškam 
jaunimui laisvalaikiais? Kur 
dirbančios šeimos galėtų palik
ti geroje priežiūroje ir gerai 
auklėjamus savo vaikučiu^, kai 
išeina į darbus? Kur kasdien, 
kai laisvas pavakarys, užeiti 
pasiskaityti lietuviškos skau
dos? Tai yra klausimai, į ku
riuos gali duoti atsakymą 
tai nuosavų tautos namų 
rimas.'

Gražiai buvo tas tikslas 
dėtas siekti Montrealy. Deja, 
dėl tūlų nesusipratimų jis su
tiko kliuvinių.* Įkandin mont- 
realiečių iniciatyvai, iškilo To
ronto lietuvių iniciatyva, kuri 
ne tiktai gražiai pasinešė pir
myn, bet ir užimponavo. vi
siems lietuviams. Toronto ini 
ciatyva, kuria tenka susižavė
ti ir visu atvirumu pagirti, 
skatina ir Montrealio lietuvius. 
Dėl to čia atsigaivina lietuviš
kųjų namų kūrimo iniciatyva 
ir susidaro naujas sąjūdis. Ir 
tai tenka tiktai gražiai pasvei
kinti.

Pagirtina Toronto lietuvių 
iniciatyva ir ta prasme, kad 
lietuviškųjų namų kūrybon de 
dasi visi lietuviai, visos orga
nizacijos ir pavieniai asmens. 
Ir Montrealis, nors ir tuo prin
cipu darbą pradėjęs, dėl tūlų 
priežasčių lyg ir liko ribotas. 
O juk reikalas yra visų lietu
vių be išimčių. Kaip visų mū
sų reikalai yra bendri, visiems 
lygiai brangūs, taip ir dalyva
vimas lietuviškųjų namų kūri
me yra bendras. Trumpiau sa
kant, tai yra bendruomeniškas 
reikalas, todėl visų lietuvių 
remtinas.

Ir visur, kur tiktai susidaro 
pajėgesnė lietuvių kolonija, vi 
sur reikia palaikyti tokią ini
ciatyvą. Kas bus sukurta bend 
romis jėgomis, tai ir liks visų 
lietuvių. Tegul dalis, sąly
goms pasiketus, sugrįš į Lietu
vą, bet kaip bus malonu, kad 
likusieji tautiečiai galės naudo 
tią kultūringais tautiniais ži
diniais, jau nekalbant, kad tai 
neš ir medžiaginės naudos.

J. Kardelis.

tik- 
įkū-

pra-

Kanados vyriausybės apsi
sprendimas statyti St. Lawren 
ce Jūros kelią ir prie to dar pri
klausančias elektros jėgaines 
yra vienas ir svarbiausių žings 
nių, kuris kada nors buvo pa
darytas šitame krašte. Šitas 
žingsnis turi maždaug tiek svar 
bumo, kaip kad 1870 metais, 
kada Sir John A. Macdonald'o 
vyriausybė nusprendė pastaty
ti Canadian Pacific geležinkelį. 
Skirtumas tarp dviejų apsi
sprendimų yra tame, kad tas Ca 
nadian Pacific geležinkelio pa
statymas neturėjo tiek daug 
ginčų, kaip kad turi St. Law
rence Jūros kelias.

Ta idėja, pastatyti gilų van
dens kelią, kuris duotų okeani
niams laivams galimybę at
plaukti tūkstančius mylių į 
krašto vidurį, yra ne nauja; iš- 
tikrųjų, ji turi jau mažiausiai 
120 metų amžiaus.

Jau 1832 m. vienas pilietis 
iš St. Catharines, Ont. (tada 
buvusi viršutinė Kanada), pa
sivadinęs „A Projector“, rašė 
įtikinančius straipsnius šituo 
reikalu ir ragino kanadiečius, 
kad jie vieni tą vandens kelią 
pastatytų.

„Kanadoje mes turime", ra
šė jis, „neabejotiną ir puikią 
pirmenybę kontroliuoti ir nu
kreipti vakarinių teritorijų pro 
duktyvią pramonę ir augantį 
turtingumą. Amerikiečiai ne
turi ežerų sričių pagrindinio 
rakto. Nors jie ir stengiasi tą 
Gordijaus mazgą atrišti, bet 
pergalė yra palikta mums; mes 
turime tik išpildyti pranašavi
mo sąlygas savo apsisprendi
mu”.

Tas rašytojas, kuris naudo
jo tokių pat terminų, kokių ir 
šiandien būtų galima pavarto
ti, ragino greičiau užbaigti tą 
gilų vandens kelią, ir baigda
mas rašo: „Mūsų tikslas yra 
tik vienas kelias: Tegu mūsų 
atstovai priima aktą . . .“Suteik 
ti mūsų vidaus kraštui tobulą 
ir gerai veikiantį jūros kelią 
nuo okeano iki ežerų, atliekant 
tam tikslui reikalingus dar
bus“.
»■—.....

istorijoje bus juros kelias 
nančių penkių metų pritruks tytojas matys, kad laivai iš Bri 
elektros energijos, statys išil- tanijos, iš Europos kontinento, 
gai St. Lawrence jėgainių sto- galima sakyti iš viso pasaulio 
tls- . . uostų, galės su kroviniais at-

Kiek viskas^tai^kainuos? Ką plaukti į Šiaurės Amerikos kraš 
to gilumą, beveik iki Kanados 
vakarų centro. į

Laivai iš Antverpeno, Kopen 
hagos arba Liverpulio galės sa
vo krovinius iškrauti Fort Wil 
liame arba Port Arthure, tai 
yra maždaug 400 mylių nuo 
Winnipego. Ką sutaupysime 
geležinkelio transporto išlaido 
mis, tai yra neapskaičiuojama.

Taipogi bus galima parduoti 
kviečių ir kitų gėrybių, kurios 
pagamintos Ontarijos provinci 
joje pigesnėm kainom Euro
poje.

Kanalu, kuris turės mažiau
siai 27 pėdų gylio, galės pasi
naudoti 85% pasaulio laivų ir 
tuo būdu atplaukti beveik į ge 
ografinį Kanados centrą.

Geležies rūda, kurios dabar 
gaunama iš naujų resursų 
Labradore ir Quebec*o šiauri
nės - rytienės dalies, bus tie
siog be jokių perkrovimų pri
statyta alkaniems plieno fabri
kams Chicagoje, Gary'je, In- 
diana'oje, Cleveland'e, Detroit* 
e ir Hamiltone. Angies kaina 
kanadiečiams sumažės, taipogi 
statybos medžiagų, smėlio, ak
mens, aliejaus, maisto ir britiš 
kų automobilių.

Jėgainių išsivystymas duos 
Ontarijai kitus dar priedinius 
1.100.000 arklių jėgų, tai yra 
maždaug tiek pat, kiek gauna
ma iš Niagaros krioklių. Šitas 
kiekis bus, kaip Ontario Hyd
ro - Electric Commission sako, 
būtinai reikalingas, kad būtų 
galima patenkinti naujus indus 
trijos ir privatinius pareikala
vimus.

St. Lawrence Jūros Kelio 
svajonė išsipildė. Miestai ir 
miesteliai Onterijos ir Erie eže 
rų pakrantėse, kaip ir išilgai 
St. Lawrence upės, žiūri opti
mistiškai į ateitį. Žemės kai
na pramonei šitoje srityje la
bai pakilo. Visa centrinė Kana 
da laukia Jūros kelio su nekant

jis duos Kanadai?
Spėjama, kad vien navigaci

jos išlaidos sieks nuo 260.000. 
000 dol. aKnada jau išleido 
gainių statyba atsieis 160.000. 
000 dol. Kanada jau išelido 
132.000.000 dol. Viršutinių 
Ežerų sričiai, Wellando laivų 
kanalui ir Tūkstančių Salų sri
čiai, kuri yra netoli St. Law
rence ir Ontarijos ežero susijun 
gimo.

Galima dėkoti tik inžinie
riams ir legislatures nariams,, 
kurie statė dabartinę kanalų 
sistemą. Šitoje sistemoje ran
dasi Wellando kanalas (jun
giantis Ontarijos ir Erie eže
rus) ir Sault St. Marie kanalas 
(jungiantis Superior ir Huron 
ežerus), kuriais gali naudotis 
ir giliai brendantieji laivai. Ši
tie vyrai žinojo, kad anksčiau 
ar vėliau Jūros Kelias bus pa
statytas.

Šitie skaičiai atrodo nežmo
niški ir dabartiniais laikais, kai 
skaičiuojama astronomiškom 
sumom, bet kai palyginsime tą 
naudą, kurią gausime iš jo, tai 
ta suma nedidelė. Spėjama, 
kad Ontario kasmet galės gau
ti 60.000.000 dol. parduodama 
elektros, kuri bus gauta iš už
tvankų; be to, laivininkystės 
mokesčiai, kurie bus gauti dau
giausiai iš amerikiečių laivų, pa 
dės sumažinti kanalų sistemos 
išlaidas.

Ottawos vyriausybė davė su 
prasti, kad ji pasiruošusi pa
tiekti šitam legislatures posė
džiui pasiūlymą sudaryti rei
kalingą konstrukcijos komisi
ją ir Ontariją jau yra pasiruo
šusi kiekvieną momentą pra
dėti kasimą ir statybą, ka
da tik Ottawa duos ženklą pra
dėti.

Ta nauda, kurią turėsime be 
laivų mokesčių, ir elektros, 
yra per didelė, kąd galėtume 
ją greit apskaičiuoti.

Pažiūrėjęs į žemėlapį, skai- tumu.

^Kitigtaip rašo
„DARBININKAS“.

„Blogas dalykas. Vis daž
niau pasitaiko tokių tremtinių, 
kurie va šitaip filosofuoja: 
„Matote, aš lietuviškų laikraš
čių nebeskaitau. Aš dabar skai 
tau jau anglų kalbos laikraš
čius. Reikia išmokti angliš
kai. O svarbiausia, kad lietu
viški laikraščiai vis vien tik per 
spausdina žinias iš nelietuviš
kų laikraščių ir dar, žinoma, 
pavėluotai. Tai kokia prasmė 
skaityti ?“

Ką gi pasakyti į tokius „argu 
mentus?“ Bet, šaltai ir trum 
pai sakant, yra šitaip. Tas, 
kas nori kokią nors tautą pra
žudyti ir išnaikinti, pirmučiau
siai atima jai jos spaudą. Taip 
darė rusų carai. Jie buvo atė
mę lietuviams spaudą ir mėgi
no įvesti lietuvišką spaudą ru
siškomis raidėmis. Sovietiniai 
rusai, Lietuvą okupavę, daro 
tą patį. Jie atėmė lietuviams

sišką spaudą lietuviškomis rai 
dėmis. Carų ir Sovietų rusų 
tikslai tie patys. Jie gerai ži
no, kad, neatėmę lietuviškos 
spaudos, jie nepajėgs išnaikin
ti lietuvių niekados.

Dabar kita pusė. Kiekviena 
tauta, kuri nori atsispirti iš
naikinimui, žūt būt stengiasi 
turėti savo spaudą. Tai pats pa 
grindinis ginklas. Todėl rizi
kuoja kalėjimu, rizikuoja gy
vybe, bet kuria ir palaiko pog 
rindžio spaudą. Taip daro lie
tuviai, taip daro visos paverg
tos tautos. Apie tai ir kalbė
ti daug nereikia. Kiekvienas, 
nors truputį pagalvojęs, ne tik 
pats supras, bet mokės ir ki
tiems paaiškinti“.
„ARGENTINOS LIETUVIŲ 

BALSAS".
„Inž. P. Krapovickui patvir

tinus planus, Buenos Aires 
miesto valdyba išdavė leidimą 
„A. L. Balso“ spaustuvės sta-

Tas projektas buvo atgaivin 
tas 1902 m., kada Kanada, J. 
A. V. ir Britanija susirinko ap
tarti tarptautinį vandens kelių 
reguliavimą tarp Kanados ir J. 
A. V. Buvo dar ir tolimesnių 
nagrinėjimų šituo reikalu, ka
da 1919 metais įvyko Didžių
jų Vandes Kelių Konferencija 
Windsor‘e, Ont., kur dalyvavo 
abiejų kraštų atstovai.

Nuo 1920 iki 1930 m. buvo 
nuolatinių tyrinėjimų susirinki 
mai ir 1932 m. Washjngtone 
buvo pasirašytas „St. Lawren
ce Deep Waterways Treaty“ 
(sutartis). Per visą sekantį 
dešimtmetį įvyko inžinierių ir 
politikų priešingų nuomonių pa 
sikeitimai ir galų gale 1941 m. 
buvo pasirašytas „Great Lakes 
— St. Lawrenle Basis Develop 
ment Agreement“ ir vėl nauji 
matavimai prasidėjo.

Bet per paskutinį laikotarpį 
pradėjo augti stipri opozicija 
Washingtone, kuri nusprendė 
visomis turimomis priemonė
mis sustabdyti jūros kelią. Ši
toje „kompanijoje“ buvo kai- 
kurie geležinkeliai, privatinės 
elektros kompanijos (kurios bi 
jojo pigių vandens jėgainių, 
priklausančių visuomenei), ge 
ležies kasyklos Minnesotoje ir, 
kaip buvo galima tikėtis, Ame
rikos Atlanto didmiesčiai kaip 
New York, Boston ir Philadel
phia, kurie nukentėtų, bent taip 
jie galvoja, nuo vidaus uostų 
konkurencijos.

Kad šita „kompanija“ dar ga 
linga, tai galima matyti iš to, 
kad Jūros Kelias Washingtone 
kol kas dar nieko nepasiekė. Pa 
siūlymai, kurie pritarė bendrą, 
Kanados ir JAV, išvystymą, bu 
vo priimti Atstovų Rūmuose, o 
paskui Senate sulaikyti; arba, 
jei jie ir praėjo Senatą, tai Že 
muose Rūmuose jie buvo su
stabdyti, arba nustojo galios įs
tatymu leidžiamo komiteto gin 
čų metu.

Kanadai nusibodo Washing
ton© karuselė ir ji pati viena pa
darė pirmą žingsnį šitame rei
kale, ir Ontariją, kuri laike atei

----------------------------------- it-..... X. l-r T

CHARAKTERINGAS REIŠKINYS
(Vietoj atsakymo į „Tėv. Žib.“ Nr. 45 pastabas)

Su tam tikru įdomumu teko ninkais nereikalingai suskambę 
perskaityti torontiškiame laik- jusiu priekaištų, o nesirūpinę 
raštyje tilpusias „Nepr. Liet.“ kito asmens reikalais. O dėl 
bendradarbiui pakrautas pasta supratimo, apie ką turi būti ra- 
bas, kad jis drįso kai ką paste- soma, trumpai panagrinėsime 
bėti paskutiniame Toronto or
ganizacijų seimelyje ir tai per
duoti viešumai. Gal būt, keis
čiausia, kad po to raizginio pri 
dėtas vieno žinomesnio asmens 
organizacinis titulas, kada tik
rovėj jis buvo sulipdytas vieno 
„TŽ“ redakcinio kolektyvo na 
rio, savo stilium ir nešvankiais 
intryginiais rašteliais žinomo 
jau nuo organizacinės krizės 
laikų kai kuriuose JAV lietu
vių laikraščiuose. „TŽ” 47 nr. 
jau prisireikė dėti vieno tose 
pačiose pastabose apkalbėto as 
mens, kuris eina fondo valdy
bos pirm-ko pareigas, atitaisy
mą, kartu redakcijai mažame 
prieraše teisinantis pašalinio 
(?) korespondento „pasitarna- 
vimu“. Žinoma, tokiais pasitei 
sinimais galima nebent vaikus 
įtikinti, bet padorumo Juose 
nė šešėlio nerasi.

Suinteresuotiems būtų ne
tekę išsišokti, jei patys asme
niškai būtų dalyvavę minėta- istoriją, kas ir kaip traukė, bu
me seimelyje ir pabuvę liūdi- Nukelta į 8 psl.

M ' " "M------ M ........

jus, tuo tarpu archyvinio po
būdžio. Virš 20 metų rinkda
mas viso pasaulio lietuvių 
spaudą, visus Pietų Amerikos 
lietuvių leidinius, saugodamas 
svarbesnius rankraščius, laiš
kus, fotografijas ir tt. pagalios 
turės prideramą vietą to viso 
turto tinkamam apsaugojimui 
— palikimui sekančioms kar
toms.

Nuoširdūs lietuviai džiaugia 
si kiekvieno lietuvio namelio 
atsiradimu, keikvienos įstaigos 
bei dirbtuvės gimimu. Tuo di 
dėsnis džiaugsmas turi būti vi
siems Argentinos lietuviams, 
kad jų laikraštis, jų organizaci 
jų organas, po virš 20 metų dar 
bo taipgi rengiasi į savas pa
talpas“.

A-R/A 1
šinskis reikalauja, kad tuojau 
būtų sunaikintos visos atomi
nės bombos“. Mizara tačiau ne 
pasako, kad Višinskis reikalau 
ja, kad atomines bombas sunai 
kintų Amerika, o Rusija atsi
sako savo turimas bombas su
naikinti, ir atsisako įsileisti ko
misiją, kuri patikrintų, ar bom 
bos tikrai sunaikintos? Tokia 
yra tiesa.

Gogolio sukaktuvės.
„Laisvė“ praneša, kad rusų 

rašytojo N. Gogolio 100 metų 
nuo mirties sukaktuvės bus mi 
nimos visose Rusijos „respub
likose“.

Tai yra galimas dalykas, jei 
gu komunistai nutarė Gogolį 
sukomunistinti ir subedievinti. 
Gogelis buvo biurokratijos prie 
šas, o Stalinas Rusiją padarė 
ne tiktai biurokratine, bet ir 
policine. Ir Gogolio sukaktu
vės bus panaudotos rusinimo 
tiksalms, nors Gogolis buvo uk 
rainietis. Mat, pas komunistus 
viskas statoma viršun kojo
mis. ..

Jie tiktai ginasi. ,.
„Liaudies Balsas“ įsidėjo Ko 

rėjos kare komunistų vartoja
mus agitacinius plakatus, ku
riais komunistai viloja JTO 
karius į taiką. Kariai, be abe
jo, to nori tiktai komunistiniai 
vadai nesutinka taikytis.

„LB“ prie atvaizdų pridėjo 
aiškinimą, kad, girdi, komunis 
tų fronto kareiviai šaukia tai
kytis, nes jie dabar tiktai gi
nasi. . . Ir tai galimas daly
kas, kad jie momentais ir gi
nasi, nes JTO jėgos yra stip
resnės. Bet gi „LB“ nieko ne
pasako, kad komunistai užpuo 
lo pietinę Korėją, kad Maskva 
juos sukurstė, kad Rusija ap
ginklavo ir dabar ginkluoja, 

Mizerni Mizaros mizarojimai. kad vėliau į tą karą įsikišo ir 
Mizara nepatenkintas „Ke- Kinijos komunistai, kurie gre- 

leiviu“, kad jis parašė tiesą, ta Šiaurės Korėjos komunistų, 
jog Višinskis atmetė nusigink- ta*P Pat užpuolo pietinę Kore- 
lavimo planą. Tai yra tiesa. Ja- Tai, pagal, „LB“, jie net 
Bet Mizara tvirtina, kad „Vi- vis „ginais“. . . Mandrapypki*.

Kas geriau: pragaras ar 
koncstovykla?

Nepraustaburnis L. Jonikas 
„Vilny“ niekus rašo apie Ste- 
pinako paleidimą, Tito ir pra
garą. Vieni tiktai šį neprausta 
burnį galima paklausti: kas gi, 
kažin, pagal Joniką, geriau: 
pragaras ar Stalino koncentra
cijos stovykla? Jonikas su sa
vo sėbrais Andruliu ir Prūsei- 
ka, matyti, daugiau bijo Stali
no „rojaus“, negu Stepinako 
„pragaro“. ..

Pasakos kvailiams...
L. Jonikas didžiuojasi Lietu

vos okupacijos pažanga. . . Gir 
di: „prezervavimas vaisių ir 
daržovių taip plečiamas, 
nebeužtenka žaliavos“. .

iš šių faktų.
Sudarytam namų fondo ko

mitete (ar valdyba — visiškai 
tas pats, nes keli nariai jame 
neturi konkrečiau apibrėžtų 
pareigų, kaip tik tam tikrų or
ganizacijų atstovavimą) buvo 
stengtasi aprėpti visus lietuviš
kosios Toronto visuomenės 
sluoksnius. Šituo teisingu pa
grindu, dar laukiant galutinio 
valdžios aprobavimo, buvo pa
ruošiama dirva sėkmingesniam 
lėšų sukaupimui, kuris galėjo 
remtis tik visos visuomenės 
kompaktišku išjudinimu bend- „pažanga“, kad daržovių ir vai 
ram reikalui. Nepavykusiais pa šių nebeužtenka. .. 
vyzdžiais, kur būta ir žymiai 
stambesnio kapitalo koncentra
cijos, bet dėl atskirų grupių pa 
rodytos ignoracijos ar net truk 
dymo, reikalas suiro, Toronto 
visuomenė, prisiimdama Mont kūčių prezervuotų uogų, vaisių 
realio projektą, negali sau da
ryti kokių nors iliuzijų svar
biam užsimojime. Tolimesnę

kad
Tai

Bet tai ne visa dar komunis
tinė „pažanga“. . . Štai ir Joni 
ko išaiškinimas: „ateityje lie
tuviai sunaudos 8 milionus bon

ir įvairių daržovių“. . . 
dalykas: 8 milionai!. 

kiekvienas mokąs bent 
aritmetikos veiksmus, 

suskaičiuos, kad jeigu
.................. ..........'>(........— 

na lietuviai konstruktoriai 
arch. J. Steikūnas ir inž. L. Sta 
šaitis. Statybos darbai jau pra 
dėti.

Apart spaustuvės ten bus ir 
gyvenąmi kambariai „A. L. 
Balso“ personalui. Be mašinų 
skyriaus bus knygrišykla ir po 
pierio sandėlis, nes dabar nuo 
mojamose spaustuvės patalpo
se nėra jokių patogumų.

„A. L. Balso“ spaustuvė 
tomą Buenos Aires miesto 
lyje, Villa Lugano, netoli 
Dr. J. Basanavičiaus vardo
tuvių Centro. Tatai žymiai pa
dės šios žymios lietuvių kolo 
nijos progresui.

_  _ _ ___ Statomos spaustuvės namuo- 
lie tu višką "spaudą ir duoda ru- tybai. Statybos darbus vyki- se tilps ir Lituanistikos Muzie

sta- 
da- 

nuo 
Lie

sunkos 
Baisus 
Bet gi 
keturis 
tuojau 
Lietuvos gyventojų yra 3 mi
lionai, tai kiekvienam neišteks 
nei po 3 bonkutes ir dar įvairių 
daržovių ir vaisių. Tat jeigu 
Lietuvos žmonės panorės, sa
kysime, nusipirkti po bonkutę 
obuolių, kriaušių slyvų, avie
čių, agrastų, burokėlių, agur
kų, tai jiems neužteks nei po 
dešimtą dalį bonkutės. . . Tai 
mat kokia neregėta „pažan
ga“. . . O nepriklausomybės 
laikais Lietuvos žmonės vso to 
turėjo didžiausį perteklių. Ir 
ne bonkutėmis skaičiavo, bet ki 
birais ir bačkomis.
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Dažnai tenka išgirsti ar net 
paskaityti mūsų spaudoje, kad 
„Kanada yra visai atsilikus so
cialinės pągelbos atžvilgiu, kad 
joje nėra ir iš viso socialinės pa 
gelbos“. Dažnai tai yra išsi
reiškimai ar nuomonės žmonių, 
kurie šioj srityj nėra visai įsi
gilinę, kurie svariai reiškia sa
vo nuomonę pagauti pirmo įs
pūdžio, metę paviršutinišką 
žvilgsnį į Kanados gyvenimą.

Šia tema aš nemanau ginčy
tis, kritikuoti ar girti tai, kas 
Kanadoj yra šioje srityje arba 
kam nors įrodinėti, kad sociali
nė pagalba Kanadoje yra. Sa 
vaime suprantama, kad čia so
cialinė pagalba yra supranta
ma ir organizuojama šiek tiek 
skirtingai negu mes buvome 
pripratę Europoje, taip lygiai, 
kaip ir visai natūralu, kad ir 
socialinė pagalba čia yra orga- 
nizuojma išeinant iš šio krašto 
galvojimo taško, kad atsakytų 
į šio krašto reikalavimus.

Mano tikslas yra kuo objek
tyviausiai duoti vaizdą, kaip 
tvarkoma socialinė pagalba 
Quebeco provincijoj. Su nedi 
deliais skirtumais, atsižvelgiant 
į vietos sąlygas ir socialines 
preblemas, panašiai tvarkosi ir 
kitos Kanados provincijos.

Aš manau, kad pirmiausia 
yra būtina peržvelgti bendrus 
socialinius bruožus, chraktjsri- 
zuojnčius Quebec’o provinciją 
ir Montrealį, kad geriau supras 
tume, kodėl socialinė pagalba 
čia yra tokia, o ne mūsų įsivaiz 
duojama.

Vienas iš tokių bruožų yra 
tai, kad parapija yra gyvenimo 
pagrinde tiek iš religinės, so
cialinės ar politinės pusių. Tuo 
metu, kai Quobec'o provincijoj 
tik pradėjo kurtis prancūzų ko 
lonija — parapija buvo vienin
telis organizuotas vienetas, 
apie kurį sukosi visas gyveni
mas, kuris galėjo teikti pagal
bą vienu ar kitu atveju.

Kada Quebec'o provinciją 
pradėjo masiškai kolonizuoti 
anglai, ir vėl parapija pasidarė 
branduolys, pajėgiąs išlaikyti 
tautiškumą.

AR YRA KANADOJE SOCIALINE PAGALBA?
Šiuo metu parapija pamažu 

pradeda prarasti arba tikriau 
perleisti socialinį vaidmenį įvai 
rioms draugijoms, kurios yra 
gerai organizuotos ir į šio lai
ko socialinius reikalavimus ga
li atsakyti geriau negu parapi
ja.

Kitas labai svarbus reiškinys 
yra, kad Quebec o provincija 
yra žemės ūkio kraštas. Indi
vidualumas ir savarankiškumas 
charakterizuoja žemdirbius. 
Prieš 25 metus Que. provinci
joj buvo 62% žemdirbių; šian žmonių ir organizacijų, kurie 
dein yra 70% miestiečių. Sa gali taip pat atsakyti į šeimos 

visuomenės reikalavimus.

RAŠO IRENA KEME2YTĖ-LUKOŠEVIČIENĖ.
Kaip visur, taip ir Quebec‘e 

visuomenės pagrindas yra ir 
buvo šeima. Tai, ką šeima ne
pajėgdavo atlikti, į pagalbą atei ziškas. 
davo bažnyčia. Bažnyčia orga daugiau ir daugiau pastebima, 
nizavo prieglaudas, mokyklas, 
lopšelius. Vienuolynai steigė 
ligonines, vaikų darželius, pen 
sionatus ir kita. Seniau vienuo 
liai ir dvasiškija buvo vieninte 
liai, kurie galėjo padėti šeimai 
ir visuomenei. Laikui bėgant 
atsiranda pasauliečių

iš tų žmonių pagalvoja susitau 
pyti ilgiems žiemos mėnesiams.

Montrealis yra 80% prancū
Paskutiniu metu vis

tarpe

dein yra 70% miestiečių. ! 
vaime suprantama, kad toks ar 
staigus pasikeitimas sukelia so Kyla problema suderinti ir at- 
cialines problemas. Ūkyje gy- rasti išeitį tarp vienuolių — 
venančioj šeimoj ir 6 — 7 metu 
vaikas, jaunuolis ar senelis yra 
naudingi ir galima sakyti iš
laiko save. Tokia ūkininko šei
ma, individuali ir savarankiš
ka, persikelia į miestą ir staiga 
pasidaro visiškai priklausoma 
nuo ekonominių sąlygų svyra
vimo. Vienintelis šeimos išlai 
kytojas yra dirbantis tėvas. Ži 
noma, kad toks pasikeitimas 
iškelia naujas problemas. Tė
vo uždarbis pasidaro permažas, 
kad išlaikytų skaitlingą šeimą, 
nekalbant apie tėvus.

Kitas reiškinys — vidutinis 
žmonių amžius yra vyresnis. 
Jeigu anksčiau vidutinis žmo
nių amžius buvo 48—55 me
tai, tai šiandien yra 68 — 70 
metų. Ir vėl iškyla nauja sočia 
line problema — yra daug se
nelių, 
likusi 
dirbti 
kytų.

Kitas charakteringas bruo
žas — visi pastebime, kad Que 
bec‘o provincijoj daugiausia pa 
žangos matome miestuose ar 
apylinkėse, kurios yra prie 
upių, nes seniau vienintelė su
sisiekimo priemonė buvo van
duo. Šiandien susisiekimas nė 
ra problema, žmonės be jokių 
sunkumų kraustosi iš vieno 
kampo į kitą ir, žinoma, kad 
tai turės didelės įtakos tolimes 
niam krašto vystymuisi.

dvasiškių ir pasauliečių roles 
padeant šernai ir visuomenei.. 
Vienuoliams yra daug lengviau 
teikti pagalbą institucijoj :prieg 
laudos, lopšeliai, pensionatai, Ii 
goninės ir tt.; tuo tarpu pasau
liečiams yra daug lengvi | u or
ganizuoti pagalbą ‘ namuose, 
šeimoj, aplinkoj, kur žmogus 
gyvena.

Kalbant apie Montreal}, rei
kia pabrėžti, kad tai yra uostas. 
Dalis darbininkų dirba uoste— 
darbas sezoninis. Labai retas

kurie nebegali dirbti ir 
visuomenės dalis turi 

daugiau, kad juos išlai-

Kaip Kanadoje kūrėsi 
lietuviai

• NUO UKMERGĖS KALVIO LIGI MONTREALIO 
FABRIKANTO.

20. abu tėvus — tėvą kaunietį, mo
Montrealy yra didelis būrys tiną iš Salantų — turi tebegy- 

lietuvių, kurie turi savo įmo- venančius į šiaurę, netoli nuo 
nes arba biznius, 
vienas gražiausių

Ir tai yra Montrealio ūkyje prie Ste Ca- 
mūsų tau

tiečių įsikūrimo Kanadoje reiš 
kinių, nes nieko nėra geresnio, 
kai darbo žmogus yra nepri
klausomas nuo kitų. Todėl 
kiekiveną lietuvį, kuris sava
rankiškai sugeba dirbti, reikia 
tiktai sveikinti. Ir tikrai yra 
malonu pasidžiaugti, kad dau
gelis Kanados lietuvių yra su
kūrę nuosavas įmones, įvairius 
biznius, turi savo žemės ūkius 
— farmas, kuriose yra patys 
šeimininkai ir patys sau „bo
sai“.

Vienas iš garsiausių šioje 
srityje Montrealy yra p. Juo
zas Šarkis-Sharky. Jis yra vie 
nas iš įmonininkų, kuriam tai
komas fabrikanto terminas. 
Tikrai, nes p. J. Šarkis turi fab 
riką Montrealy, 1545 Cabot 
St., C. S. P., t. y. — Locweld 
& Forge Products Ltd.

Man ilgai rūpėjo „NL“ skai 
tytojus supažindinti su šiuo ini 
ciatingu tautiečiu, kuris pada
rė didelį šuolį nuo Ukmergės 
kalvio ligi Montrealio fabrikan 
to, bet vis nebuvo progos su- resnį specialistą ir mokytis šalt 
sitikti. Prieš kiek laiko mano 
pažįstamas p. J. Lukošiūnas, 
gavęs darbo p. Šarkio fabrike, 
man suarenžavo (kaip sako dip 
loma tai) pasimatymą ir šį pa
sikalbėjimą.

Vieną pavakarį p. Šarkį ra
dome namie, 1040 Argyle St., 

■ Verdune. Namie buvo ir visa 
šeima — p. Petronėlė Šarkie
nė su dukrele Lėlyte ir p. Juo
zas Šarkis.

Man buvo įdomu, kad pas 
pp. Šarkius ant pianino yra gra 
žiai išrikiuota enciklopedija — 
ne dažnas reiškinys. Svečių 
kambario sienoje greta vienas 
kito kabo abiejų pp. Šarkių tė 
vų atvaizdai. Šarkienė 
pagal tėvus p. Klisevičiūtė,

lixte. Abu tėvai atvykę į Ka
nadą 1908 metais per Angliją, 
kur yra gyvenę. O p. Šarkio 
tėvai ukmergiškiai — tėvas iš 
Kalvelių kaimo, Veprių vai. ir 
motina iš Bajoriškių km, Upi- 
ninkėlių vai.

Mane domina p. Šarkio atsi
kėlimo į Kanadą priežastys, 
nes p. Šarkienė čiagimė. P. 
Šarkis ima pasakoti ilgoką sa
vo gyvenimo epopėją, jpertrau- 
kiamą daugelio pašalinių klau 
simų, kurie atsiranda besikal
bant.

— Ūkis mūsų buvo mažas, 
— sako p. Šarkis. — Jį valiojo 
apdirbti tėvas, brolis ir sesuo. 
Kas man daryti? Tėvas atida
vė mane mokytis kalvystės pas 
kaimyninio — Ratkaučyznos 
dvaro kalvį. Už metus, be ma 
no jam darbo, dar primokėjo 
60 rublių, nes tai buvo 1901 
metais, dar carinės okupacijos 
laikais. Mokslas buvo nekoks, 
nes daugiau teko kalviui dirbti 
visokius darbus. Teko keltis 
į Ukmergę ir dirbti pas ge-

dėtį, o tuo pačiu ir visuomenės. 
Žodžiu, socialinė pagalba yra 
būdas — mokėjimas padėti 
žmogui pilnai išsivystyti, kad 
jis galėtų atlikti savo paskirtį, 
išvystyti savo galias — dvasi
nes ir materialines, kad užtik
rintų savo gerbūvį. Kad socia
linė pagalba būtų kaip galima 
sėkmingesnė, yra tai saviti me
todai ir technika.

Socialinė pagalba, tai nėra su 
prantama tik finansinė pašal
pa, bet tai yra pagalba žmogui 
atrasti save, pagalba žmogui 

Socialinės pa

kad Montrealis darosi kosmo
politinis miestas. Įvairių tau
tybių mažumos gyvena savo 
tautinį gyvenimą, turi savo tra
dicijas ir tai daro didelės įta
kos į bendrą miesto veidą.

Montrealis yra sunkiosios ir 
drabužių pramonės centras. 
Nors ir menkiausia ekonominė 
krizė turi nepaprastai didelės save realizuoti, 
įtakos, nes sunkioji ir drabu- galbos tikslas yra padėti žmo
gių pramonė sustoja. Priešin
gai tam, Toronte yra lengvoji 
ir maisto pramonė.

78% Montrealio gyventojų 
yra nuomininkai. Gyventojai 
nėra sėslūs, nes darbas nėra 
pastovus. Tuo tarpu Toronte 
yra 60% savininkai.

Visa tai peržvelgus, bus gal 
būt aiškaiu nagrinėti tai, kas 
yra iš socialinės pagalbos pu
sės.

Socialinės pagalbos tikslas 
yra: užtikrinti kiekvienam as
meniui minimumą gerbūvio, o 
per tai ir visuomenei; arba pa
gerinti kiekvieno individo pa-

KANADOS RADIJO SVETIMOMIS KALBOMIS.
Panašiai, kaip „Amerikos 

Balsas“, Kanados radijas Mont 
realyje trumpomis bangomis 
kasdien 
alijas į Europą rusų, vokiečių, 
italų ir

Neseniai kalbamo radijo ru
sų transliacijų korespondentas 
lankėsi Londone, Ont. ir čia 
jam gyvieji liudininkai — ko
munizmo aukos — keliolika ru 
sų įkalbėjo į magnefono plokš
teles savo pergyvenimus ir var 
gus, patirtus siaučiant raudo- 
nąjam terorui.

Su korespondentu turėjo pro 
gos pasikalbėti ir vienas kitas 
Londono lietuvis. Korespon
dentas apgailestavo, kad nega
lįs priimti įkalbėjimų lietuviš
kai, bet kai Jonas Gaga pasisa-

duoda žinias ir aktu-

kitomis kalbomis.

gili save pažinti, išnaudoti ja
me esančius dvasinius ir mate
rialinius išteklius, privesti jį 
prie to, kad jis mokėtų surasti 
sau pagalbos šeimoje ar gimi
nėse, ir tik paskutiniu atveju 
visuomenėj ar valstybinėse įs
taigose.

Socialinės pagalbos teikimas 
turi erti su gyvenimu, nes kiek 
vienas individas ir visas gyve
nimas yra nuolatinėj evoliuci
joj. Kiekvienas asmuo yra lais 
vas ir turi teisę pasirinkti vie
ną ar kitą išeitį problemoms iš
spręsti. Pagalbos reikalingas 
yra lygiateisis su pagalbą tei
kiančiu (soc. tarnautoju). Jis 
negali būti pastatytas žemiau 
už kitus, net jeigu šiuo momen 
tu jo gyvenimas yra vienu ar 
kitu atžvilgiu nusmukęs, ar 
jis turi ydų. Jo dvasiniai ar 
materialiniai reikalavimai ne
gali būti apribojami dėl to, kad 
jis šiuo momentu yra privers
tas prašyti, bet turi derintis su 
jo normalaus gyvenimo štan- 
dartu.

Reikia skirti valstybinę so
cialinę pagalbą ir privačią so
cialinę pagalbą. Aš čia nekal-

tvar- 
vadi- 
Acci-

korn-

kalvystės.
Taigi, jaunutis Šarkis toje pa 

čioje Ukmergėje, kurioje mo
kėsi ir dviklasėj mokykloje, iš
ėjo ir aukštesnį specialybės pa 
siruošimą ir pagaliau toje pa
čioje Ukmergėje pats atidarė 
kalvę ir pradėjo savarankišką 
darbą. Sekėsi neblogai. Jau
nas p. Šarkis tiek uždirbo, kad 
pasidarė „bosu“, nes galėjo 
samdyti padėjėjus, o tėvui ga
lėjo tiek padėti, kad buvo pa
didintas ūkis. Bet atėjo lai
kas sesutei tekėti, reikėjo ją iš 
pasogyti. Užsitraukta skolų. 
Tikintis geresnių uždarbių, p. 
Šarkis atsikėlė su kalve į gim
tąjį kaimą, bet ir čia nelengvai 
ėjosi. Atėjo Pirmojo Pasauli-

kęs, kaip lietuvis, galįs kalbėti 
ir rusiškai, korespondentas su
tiko. Vykdant įkalbėjimus 
Londono CFPL radiofone pra
nešėjas pasakė, kad paskutiny
sis kalbėtojas yra lietuvis, ku
rio tėvynę taip pat pavergė ko
munizmas.

Dar vėliau besikalbant mi
nimas korespondentas pazymė 
jo, kad, jo manymu, ir lietu
viai, kaip ir kitų tautų išeiviai; 
galėtų gauti atatinkamą laiką besiu apie įvairias draudimo

Ištikro reikėtų tuo susirū
pinti Kanados Lietuvių Bend
ruomenės LOK ar kitiems kom 
petentingiems veiksniams? At 
rodo, būtų tai reikiamas įnašas 
j tas bendras lietuvių pastan
gas kovoje dėl tėvynės laisvės.

L. Damulis.

iirmas ar kompanijas, kurios 
nieko bendra neturi su sociali
ne pagalba.

Kalbant apie valstybinę soc. 
pagalbą, aš manau tik bendrais 
bruožais apibrėžti tai, su kuo 
gali tekti dažniau susidurti, ne 
sileisdama smulkiai nagrinėti

XK--------------MM --W-  - mm —------mm——mi/

Pradėję apie klubą prieina
me politines temas.

— Aš esu Kudirkos ir Gri
niaus idėjų pasekėjas, — sa
ko p. Šarkis. — Žmoniškumo, 
demokratijos, tolerancijos prin 
cipai turi vadovauti žmonijai.

P. P. Šarkienė pritaria šiems 
principams ir ji, man atrodo, 
yra nuoširdi šių principų rėmė
ja. Tokiu būdu ir iš šios pu
sės šeimoje matoma darna, su
tarimas.

Palietus dar daug klausimų, 
vis dėl to dar lieka neaplanky
tas ir neaprašytas p. Šarkio fab 
rikas, kuriame dirba nemažas 
būrys ir lietuvių. Teks jį aplan 
kyti ir aprašyti, o, gal, ir dar
bo jame, paprašyti. . .

tų įstatymų. Reikalui esant 
galima gauti smulkesnių infor
macijų ir patarimų socialinės 
pagalbos įstaigoj. Šiuo kartu, 
manau, yra labai svarbu 
žinoti, kad toks ar kitoks įsta
tymas egzistuoja. Taip pat 
aš duosiu tų įstatymų pavadini
mus prancūzų kalboj, kad iš
vengtų netikslumo verčiant, ir 
juos paaiškinsiu.

Assurance des accidents de 
travail — tai yra draudimas 
nuo nelaimingų atsitikimų dar
be. Draudimas, kurį.moka darb 
davys ir valstybė. Tam 
kyti yra speciali komisija 
narna La commision dės 
dents de travail.

Darbininkas gali gauti 
pensaciją, jeigu:

1. Darbininkas sužeistas dar 
bo metu, netyčia;

2. Suserga liga, kurią iššau
kia darbo sąlygos;

3. Darbininkas miršto po ne 
laimingo atsitikimo darbe. Dar 
bininkas nieko negauna, jei jis 
serga nemažiau kaip 7 dienas. 
Darbininkas nieko negauna, jei 
jo neatsargumas buvo nelai
mės priežastis.

Visais atvejais, kada darbi
ninkas turi tesię į kompensaci
ją, jis, taip pat, turi teisę ir į ne 
mokamą medicinišką gydymą 
ir priežiūrą.

Kompensacija nustatoma 
pagal nedarbingumo laipsnį ir 
laiką. Pavyzdžiui, jeigu yra nu 
statomas visiškas nedarbingu
mas visam gyvenimui — dar
bininkas turi teisę gauti du treč 
dalius vidutinės savo algos, ku 
rią jis gaudavo laike paskuti
nių 12 mėnesių, bet tai negali 
būti mažiau kaip 15,00 dol. per 
savaitę.

Mirties atveju išmokama 
175,00 laidotuvėms ir našlė 
gaus 45,00 dol. kas mėnuo plius 
kiekvienas vaikas 10,00 dol kas 
mėnuo, bet bendra suma negali 
prašokti du trečdalius mirusio 
gautos algos ir negali būti ma
žesnė kaip 55,00 dol. mėnesiui.

Bus daugiau.
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pas pp. Arlauskus. P. Arlaus
kienė, pamačiusi mano kruvi
nus pačius, išsigando ir patarė 
tuojau šį darbą mesti. Pusę me 
tų buvau be darbo, neš ir cuk
rinė, kurioje maišus po 100 sva 
rų mėčiau, kaip pirštnes, irgi 
neturėjo darbo. Dasivariau jau 
ligi 600 dol. skolos. . . Tada 
ėmiausi sliesoriaus darbo ir jį 
dirbau 13 metų. Dirbau po 18 
vai. per dieną. . . Kai kas da
bar man sako: „Šarkiui gerai, 
— jis turi fabriką“. . . Bet kas 
žino, kokiu sunkiu darbu aš tai 
pasiekiau! Aš gi buvau tiktai 
kialvis. Teko mokytis, dirbti ir 
mokytis. Būdavo su avdovėliu 
rankose užmiegu ir pabundu. . .

Iš to pasakojimo matome, 
kad p. Šarkis kalba atvirai ir 
nuoširdžiai.

Pasakoja, be to, kad jis turi 
partnerį. Dabar įmonė baigta 
didinti ir plėsti: dastatyta dar 
per 15.000 kv. pėdų. Darbas 
gerai eina, sekasi.

— Dabar jau norėčiau gy
venti, — sako p. Šarkis, — bet 
artinasi senatvė. . .

Aš nesutinku, nes p. Šarkis 
dar jaunas ir stiprus. Mūsų 
kalba nukrypsta visuomeninės 
jo veiklos linkme, kur jo yra 
išvarytas didelis baras.

— Daug dirbau DLK Vy
tauto klubui — būdamas sek
retorium ir paskiau pirminin
ku. Klubas turėjo skolų, sun
kumų. Dėjau pastangų ir sko
los buvo likvduotois. Daug pa
dėjo Juškevičius senjoras (jau

nio karo galas. Prasidėjo ko
vos dėl Lietuvos Nepriklauso
mybės. P. J. Šarkis buvo par
tizanu ir gyvendams zonoje, 
kuri susilietė su lenkų užimto
mis sritimis, jis tiekė iš ten ži
nias Lietuvos kariuomenei.

— Kai kas, čia naujai atvy
kusių jaunuolių mėgsta pasi
girti: girdi „mes sukūrėme Lie 
tuvą. . .“ Iš tikrųjų gi tai ne 
jie, o mes kūrėme Lietuvos ne 
priklausomybę, kai jie, gal, dar 
be kelnių bėginėjo, — sako p. 
Šarkis.

— Tiesa, p. Šarkį, — įter
piau sakinį, — dabartinis jau
nimas Lietuvos nepriklausomy
bės kūrimo kovose negalėjo da
lyvauti. Ne jis, tur būt, ir gi
riasi. Bet kaip Jūs kad buvote 
kūrėjas savanoris arba jūsų 
bendramečiai kaip pp. Matulis, 
Leknickas, Salala, Mačionis ir 
daugelis kitų Kanados senlie 
tuvių, taip ir naujai atvykusių 
yra taip pat kūrėjų-savanorių, 
— kaip va, pp. Navikėnas, La
pinas, Viliušis, Kvietkauskas 
ir daugelis kitų, kurie drauge 
su Jumis buvo kūrėjais sava
noriais, — jie ir gali lygiomis 
su Jumis pasisakyti, kad jie da 
lyvavo Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo kovose.

Tuo baigę trumpą nukrypi
mą nuo tesioginės temos, tęsė
me pasikalbėjimą toliau.

i — Kada išvykote Kanadon 
ir kaip Jums sekėsi pirmieji įsi
kūrimo žingsniai?

— Išvykau 1926 metais.
Pradžia Kanadoje buvo neleng miręs), p. Balsys, p. Bakana- 
va. Bet aš buvau labai tvirtas, - - - -
stiprus. Galėjau dirbti sunkius 
darbus. Ypač buvo sunku, kai 
1929 metų pbaigoje atėjo kri
zė. Teko begalo sunkiai dirbti.
Per dieną pakaustydavau po 20 
arklių! Šlaunys, kurios kaus
tant arklius turėjo būti atrama, 
nusilupo ligi raumenų. . . Te
ko mesti nepakeliamas darbas. 
Gavau darbą prie anglių išve- 
žiojimo ir pradėjau anglis ne
šioti — liko kruvini pečiai. . . 
O, kad kas tada būtų sušelpęs, 
būčiau bėgte bėgęs atgal į Lie
tuvą!— pasakoja sunkius pri- yra gi jų vaikai, kurie tikisi gy 
siminimus p. Šarkis. venti, tai apie juos argi nerei-

— Tada gyvenau,—tęsia,— kia pagalvoti ir pasirūpinti?

vičius ir kiti. Daug darbų buvo 
padaryta.

— Sakykite, ar negalvojate, 
jūs — šėrmonai, — dabar kl/i- 
bo praplėsti? Jį šiek tiek pagra 
žinote, patvarkėte, — tai jau 
gerai. Bet gi to maža?

— Taip, yra paskirtas net 
specalus posėdis. Bet yra ir 
tūlų sunkumų. Kai kurie se
nieji šėrmonai galvoja, kad jų 
amžiui klubo užteks, todėl ne
linkę į tobulinimus. Bet gi se
niems, gal, ir šiokio klubo kai- 
kuriems jau nereikia. Tačiau

Trūko pradžiai pinigų net 
išnuomoti salę susirinkimui, to
dėl keli (V. Jusaitis, S. Kviet- 
kauskas ir aš) sudėję pinigų iš 
nuomavom salę ir 1905 m. spa 
iio 22 d. sušaukus steigiamąjį 
susirinkimą buvo įkurta drau
gija, pavadinta Šv. Kazimiero 
vardu. Pirmutinis jos pirmi
ninkas buvo J. Aleksandravi
čius. Draugijos vyr. tikslas bu 
vo parodyti vietos gyvento
jams, kad lietuviai yra atskira 
tauta, bet ne lenkai (tuo laiku 
vietos gyventojai lietuvių nuo 
lenkų neskyrė, visus vadino 
lenkais). Tam tikslui buvo da
romos viešos eisenos su lietu
viška vėliava ir ženkleliais.

1906 m. apie vasario mėn. 
pradėjo ateiti į draugijos susi
rinkimus, iš kaž kur atvykęs, 
kun. Šlamas, kuris agitavo, 
kad mes dėtumės kartu su len
kais ir eitume į lenkų laikomas 
pamaldas (šv. Vincento baž
nyčios salėje). Šv. K. D. Pir
mininko Aleksandrovičiaus ini 
ciatyva lenkų pamaldos drau
gijos narių buvo piketuoja
mos ir draudžiama lietuviams 
ten eiti.

1906 m. apie vidurvasarį at
važiavo iš Lietuvos kunigas 
Kučas, kuris pradėjo laikyti

Beje, baigdamas pasikalbėji
mą su p. Julium Balsiu, turiu 
patiekti papildomų duomenų, 
nes p. Balsys patiekė tikslių ži 
nių iš lietuvių atvykimo ir or
ganizacinės veiklos. Labai 
svarbu, kad p. Balsys atvykęs 
Kandaon 1904 metais, gerai at
simena, ką jis tada Montrealy 
rado.

— Atvykęs į Kanadą, Mont 
realį, 1904 m. birželio mėn. ra
dau anksčiau atvykusius šiuos 
lietuvius: 1) Jonikių šeimą (ne 
vedę 2 br. ir 2 seserys — Jur- mums pamaldas lietuviškai kiek 
gis, Jonas, Agota ir Petronė),
2) Vincas Žemaitis su šeima,
3) Antanas Žigmantas su šei
ma, 4) Juozas ir Antanas Ku
dirkai su šeima, 5) Antanas De 
gutis su šeima ir 6) Vincas Ju
saitis. Kiek prisimenu iš pasi
kalbėjimų, pirmieji buvo atvy
kę Jonikiai.

Arčiau susipažnę, pradėjom 
organizuoti šv. Antano ir Po
vilo draugiją, kurios iniciato
rium ir pirmutiniu pirmininku 
buvo A. Degutis. Tai buvo
1904 m. lapkr. mėn., bet dėl vi 
dujinių draugijos nesutikimų
1905 m. balandž. mėn. draugi
ja likvidavosi. 

’ Likvidavusis 
draugijai, neliko jokios lietu
vių organizacijos, todėl rūpino 
mės įsteigti kitą. Ypatingai apie 36 šeimos. Beje, pirmasis 
tuo reikalu rūpinosi 1905 m. lietuvis miręs Montrealy bu- 
vasarą atvykęs iš USA J. Alek vo Petras Petkevičius, — bai- 
sandravičius. gė p. J. Balsys.

vieną sekmadienį ir nuo to lai 
ko kun. Šlamas su savo „ve- 
niybe“ dingo. Kun. Kučas pa 
buvęs Montrealy apie porą me 
tų grįžo atgal į Letuvą.

šv. A. ir P.

1907 m. liapkr. 29 d. buvo įs 
tegtas D. L. K. Vytauto klu
bas kaipo ekonominė organiza 
cija. Pirmutiniu pirmininku 
buvo išrinktas Petras Letukas 
ir barmonu Jurgis Jonikis.

1911 m. vasarą atvažiavo iš 
Lietuvos kun. Vyšniauskas, ku 
ris pradėjo organizuoti bažny
čios statymą ir po didelių jo 
pastangų buvo 1914 m. pra
dėta statyti bažnyčia, kuri baig 
ta 1915 m. Bažnyčia buvo sta 
tomą labai sunkiose sąlygose, 
nes lietuvių tuo laiku buvo tik
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Tautinės muzikos 
puoselėjimo bare

PASIKALBĖJIMAS SU KOMPOZITORIUM IR DIRIGEN 
TU STASIU GAILEVICIUM

Prieš šešetą savaičių Mont- 
realin atvyko patyręs muzikos 
darbuotojas komp. St. Gaile- 
vičius, kuris apsiėmė vesti 
Montrealio lietuvių chorą. To
dėl Įdomu plačiau susipažinti 
su p. Gailevičaus muzikine dar 
buote.

Geriausias tam tikslui šalti
nis yra pats muzikas, — todėl 
jis ir pakalbintas.

— Gal, p. Gailevičiau, ga
lėtum suteikti apie save žinių?
— buvo pirmasis pasteiravi- 
inas.

— Tamstai žinoma mano 
praeitis, — atsako p. Gailevi- 
čius.—Trumpai pasisakant, bai 
giau Kauno Konservatoriją, 
bet daug žinių įsigijau dar pas 
savo a. a. tėvelį, kuris buvo ir 
teoretikas ir praktikas — Kau 
no Konservatorijos profesorius
— teoretinių dalykų ir kontra- 
baso. Iš jo aš mokiausi orkest 
ruotės, kompozicijos ir gavau 
bendrą muzikalinį išsilavinimą. 
Baigęs Konservatoriją, 1927 
metais buvau priimtas į valsty
binę operą, kuri tuo metų ne
turėjo pilnos orkestro sudėties, 
ir man teko fisharmonijos prie 
mone pavaduoti orkestrui 
trūkstamus instrumentus — fa 
gotą, valtornę ir kitus.

— Kokia konservatorijoj 
buvo Jūsų specialybė?

— Fortepijonas, kurį (stu
dijavau pas prof. Laumenkie- 
nę ir — pas prof. Ru
žickį (dabar yyvena Brazilijo
je).

— Kaip Jums operoje sekė
si?

— 1928 metais, susidarius 
pilnam operos orkestrui, aš per 
ėjau į Radiofoną, kuriame bu
vau pianistu. Apie dvejus me
tus dirbęs Radiofone, grįžau į 
Operą, kurioje turėjau koncert 
meisterio pareigas. Čia man te
ko daug dirbti su solistais ir 
dirigentu, paruošiant naujus 
operų pastatymus. Lygiagre
čiai man teko dalyvauti dauge
ly koncertų, su daugeliu solis
tų bei artistų.

— Kada pradėjote operai 
diriguoti?

— 1942 metais Vilniaus ope 
roję pirmą kartą dirigavau Ver 
di „Rigoletto/, kurioje daina
vo Gutauskas, Mažrimaitė, Balt 
r ūsaitis— (dabar Californijoj), 
Liepa ir kiti. Paskiau Kauno 
teatre buvau paruošęs „Čigo
nų baroną” ir „Mėlyną Kau
kę“, bet priartėjęs frontas toli
mesnį darbą sutrukdė.

— O tremtyje ?

— Tuojau po vokiečių kapi 
tuliacijos Liubecke buvome su
darę didelę trupę — Butėnas, 
Kutkus, Vencevičaitė, Kovelis, 
Motekaitienė, Kalvaitytė, Ja- 
kubėnas, Čiplys — ir koncerta
vome Liubecke ir kituose mies
tuose.

P. Gailevičius prisimena:
— Atsimenu, kad Slezvig - 

- Holsteine tuojau po karo miš 
kuose buvo milžiniška stovyk
la, kurioje buvo ir lietuvių. Tai 
į tą stovyklą vykome koncer- 
tuotiveždamiesi ir savo pianiną.

-— Iš Liubecko, — tęsia p. 
Gailevičius, — teko persikelti 
1 kitas, mažesnes stovyklas, ku 
riose nebuvo didesnių sąlygų 
plačiau muzikuoti. Tiktai ret
karčiais pasitaikydavo viena ki 
ta proga. Iš paskutinės — Eu 
tino stovyklos, persikėliau į 
Angliją. Beje, Eutine aš duo
davau piano pamokas jaunimui. 
Gyvenant Eutine teko dirbti su 
solistu p. Rimkum — bas bari
tonu, su kuriuo vėliau teko ir 
koncertuoti. (

— Kaip gi sekėsi Anglijoj?
— Bradforde gyvenau apie 

metus ir dirbau tekstilės fabri
ke, naktinėj pamainoj. Sąly
gos buvo labai sunkios, bet kai 
myniniame mieste — Halifaxe 
buvau sudaręs kvartetą, su ku 
riuo paruošėme 1948 m. va
sario 16. (Spaudoj buvo labai 
gerų atsiliepimų. J. K.).

— 1948 m. pavasarį, — tę
sia p. Gailevičius, — sugrįžau 
į Vokietiją, nes sunkiai sirgo 
tėvelis ir reikėjo juo rūpintis. 
1949 m. Špakenberge vedžiau 
lietuvių stovyklos chorą, var- 
goninkavau stovyklos bažnyčio 
je, ir taip tęsėsi ligi išvykimo 
į Kanadą.

— Įdomi Tamstos, kaip kom 
pozitoriaus darbuotė?

— Bandymus pradėjau Lie
tuvoje. Pradžioje dirbau Radio 
fone kaip kompozitorius vad. 
vaikų valandėlių. Nemažai esu 
parašęs muzikos dramos vei
kalams, pav., „Makbetui“, 
„Saulutei“ ir daugeliui kitų, 
kurių dabar net neprisimenu.

Jauniems ūkininkams esu pa 
rašęs nemažai dainų. Bandžiau 
rašyti ir vokalinius solo daly
kus. Vokalinių dalykų esu pa 
rašęs apie 20. Dalis jų — du
etai. Esu harmonizavęs liau
dies dainų, parašęs bažnytinės 
muzikos dalykų — solo ir cho
rui. Iš tremty išleisto bažny
tinio giesmynėlio — Giedanti 
bažnyčia — esu daugelį gies
mių harmonizavęs choftii.

liūne sutema
DVI ŠIRDYS’LANGINĖSE

Žaliai nudažytas medis
Ir medžiai prie gatvės sunkiai žali, 
Ir spinduliai du aštrūs ir ilgi, 
Šviesiu garsu, 
Kryžiuojasi ir lūžta žalumoje, 
Lyg kalavijai du.

Ir širdys dvi šešelyje juoduoja
Ir nebedrįsta suvirpėti prastuksenę neramiai 
Langinių uždarytų žalią medį, 
Lyg du geniai.

Nebedrįsta jos daugiau gyventi
Ir begalinėj Žalumoj ilgėtis ir mylėt — 
Tik dar tamsiau, 
Tik dar bejėgiškiau
Šešėlyje jos styro laukdamos, 
Nebeapkęsdamos viena kitos — 
Tik dar aštriau
Sušvysti tarp tankių šakų
Užlūžę kalavijai du-------

— Koki Jūsų užsimojimai 
Montrealy ?

— Daug gerų norų dirbti 
savo srity, bet tenka susidurti 
su realybe — sunkumais. Pir
moj eilėj — darbo klausimas. 
Įsikūrimo pradžia labai sunki. 
Nežiūrint to, daromos pastan
gos suorganizuoti Montrealio 
lietuvių chorą.

— Kaip sekasi organizavi
mas?

— Jau gražus būrelis susi
darė, bet dar trūksta balsų, 
ypač kai kurių, dėl ko dar ne
galima sudaryti tinkama balsų 
proporcija. Tačiau neabejoju, 
kad choras — geras choras — 
pasiseks sudaryti, nes žmonės 
atėjo į chorą pilni eųtuziazmo 
ir pasryžimo dirbti ir visi rū
pinasi, kad choras susidarytų 
kuo geriausis.

— Ar gera choro medižaga?
— Taip. Daugumas jau yra 

patyrę choristai. Jei sąlygos 
leistų, galima būtų pasiekti 
gražių rezultatų.

— Ką ruošiatės daryti?
— Tai dar ankstoka kalbėti. 

Kai jau pradėsime dirbti, pa
aiškės. Repertuarui medžiagos 
yra daugybė ir puikios.

— Ar Vasario 16 d. suspėsi 
te ką nors padaryti?

— Permaža laiko. Jeigu jau 
turėtume visą chorą ir jeigu ga 
lėtume repetuoti ne kartą, kaip 
dabar, bet dukart per savaitę, 
gal ir spėtume. Bet dabar bi
jau pažadėti. Kai kas į repeti
cijas atvyksta iš labai toli. Du 
kart per savaitę jiems bus per- 
sunku lankytis. Todėl kol kas 
ir į šį klausimą tenka labai re
zervuotai atsakyti. Bet kaip 
mums pasirodyti netinka, o 
rimčiau pasiruošti — laiko ne 
išteksime. Be to, — pastebėjo 
p. Gailevičius, — dar nežinau,

Moksto-technikos naujiems
KAIP VABZDŽIAI SURAN DA VIENAS KITĄ

Gamtoje yra daug dalykų, 
kurių žmogus nežino, nepatiria 
ir nesupranta. Pav., žmogui ii 
gą laiką buvo paslaptis, kaip 
vabzdžiai vienas kitą suranda 
dideliuose laukuose; kaip ne
pasimeta jų poros, nes jie gy
vena „vedę“, poromis; kaip jie 
vieni kitus išgirsta.

kaip man pasiseks susitvarkyti 
su darbu, — ar išneš mano fi
zinės jėgos? Dirbant su choru 
man teks dar ir namie dirbti 
paruošiamąjį darbą — tai su
harmonizuoti ką, tai suaran- 
žuoti ir tt.

— Aš esu be galo sujaudin
tas ir dėkingas choro daly
viams man daroma medžiagi
ne parama ir pastangomis su
rasti man tokio darbo, kuris ne 
atimtų iš manęs visų jėgų, kad 
aš galėčiau dirbti ir muzikos 
srtiyje. Turiu pasidžiaugti ir 
pareikšti padėką visiems lietu
viams, kurie man, atvykus Ka- 
nadon, parėmė mane medžia
giškai ir parodė supratimą ma
no padėties, kuriai parodė di
delį palankumą. Bet atskiriems 
asmenims padėką aš padarysiu 
skyrium.

— Baigdamas aš turiu pasi 
džiaugti, kad Montrealy jau 
yra du parapijų chorai, kurie 
atlieka svarbų uždavinį. Bet, 
pagal savo patirtį, galiu pasa
kyti, kad bažnytinis choras 
prie esamų sąlygų negali dau
giau padaryti, negu atlikti pa
reigą bažnyčiai. Todėl nauja
sis choras turės savo paskirtį ir 
užpildys tą spragą, kuri susida 
ro tautinės muzikos srity.

Ir p. Gailevičius tvirtai bai
gia:

— Turiu vilčių, kad nežiū
rint į sunkias sąlygas savo tiks 
lą atsieksime. J. K.
*=■■ M -...... -M------- -"K-----------=>

TAUTIEČIAI! Rašykite iš vi
sur apie savo gyvenimą, įsikū
rimo sąlygas, darbus, perspek
tyvas. Visi raštai geri ir visi, 
kiek vieta leidžia sunaudojami.

Rašyti adresu: „Nepr. Lie
tuva“, 7722 Georg str., Ville

Lasallle, Montreal, P. Q.

Istorinių dokumentų ir Kazys
faktų konstatavimas. ŠKIRPA

Sukiliminės vyriausybės 
genezė

21. ta, jog prieš tai buvo iš lietu-
Išeinant iš tarptautinės tei- vių pusės griežtai protestuo- 

sės supratimo, atrodo, jog už ta, formališkai pareiškiant, jog 
naują Lietuvos pavergimą iš Lietuva nuo savo valstybinės 
nacių pusės, tuomet vis dar tik nepriklausomybės neatsisakė 
eventualių, ir tai yra formališ- ir niekad neatsisakys. Toliau, 
kai dar III-jo Reich’o neįvyk
dytų, dalis atsakomybės gulo 
ir ant III-jo Reich'o sąjungi
ninkų — Italijos ir Japonijos ir 
t. t. Todėl buvo prasminga 
šiuos sąjungininkus formaliai 
painformuoti apie įvykius Lie
tuvoje ir Lietuvos reikalavi
mus, bandant juos kaip nors 
įtikinti į pagelbą Lietuvai atsi
spirti prieš piktą nacių pasikė 
sinimą į ką tik pačios lietuvių 
tautos atstatytąją Lietuvos 
valstybinę nepriklausomybę. 
Tuo tikslu buvo liepos 23 die
ną Vokietijos ano meto sąjun
gininkų Diplomatinių Misijų 
Šefams Berlyne — Italijos, Ja
ponijos, Ispanijos, Vengrijos, 
Bulgarijos, Rumunijos, Suomi
jos ir Slovakijos — įteiktas il
gesnis memorandumas, su ata
tinkamu lydraščiu, mano pasi
rašytu, kaip Lietuvos Pasiun
tinio ir Įgalioto Ministerio Ber 
lyne.

konstatuojama jog jokia ki
ta valstybė pasaulyje Sov. Ru
sijos smurto prieš Lietuvą ne
pateisino, ir kad ši pastaroji 
tarptautinės teisės požiūriu ne
nustojo toliau egzistuoti kaip 
valstybė, o tik buvo patekusi 
po laikina svetima okupacija. 
Šią okupaciją panaikinus, Lie 
tuva turi teisę automatiškai at
gauti savo valstybnię nepriklau 
somybę.

Po šitokio įvertinimo, Lie
tuvos teisiškai pohtinės padė
ties, memorandume apibūdi
namas pats lietuvių birželio 23 
dienos sukilimas prieš sovietiš
kąjį okupantą, uždokumentuo- 
jami to sukilimo politiniai bei

nas lakūnas. Perkūno žirgelis 
moka skristi ne tiktai pryšakin, 
bet ir atbulas.

Lėktuvų konstruktoriai da
bar galvoja, kaip išrasti tokį lė'k 
tuvą, kuris galėtų skristi viso
mis kryptimis, nes tobuliausias 
šia prasme lėktuvas — helikop
teris — gali skristi pirmyn ir
kilti statmenai į viršų, vet at
bulas dar neišmoko skristi. . .

Taip buvo sužinota, -w........--------- ----------

Tačiau su laiku daugelis 
gamtos paslapčių žmogaus su
žinomos, 
kokiu būdu ir vabzdžiai susi
randa, kai vienas nuo kito nu
tolsta.

Tai paslapčiai atskleisti pa
dėjo išradimas radijo, kuris 
pradėjo veikti 1920 m. Pasi
rodė, kaip radijo siųstuvams ir 
priimtuvams reikalnigos ante
nos, kurios pagauna ir visai ma 
žas, mums negirdimas, bangas, 
taip ir vabzdžiai turi antenas, 
kuriomis jie susižino su savo 
poromis, kurioms siunčia savo 
tiškas radijo bangas, savotiš
kus ženklus, kurių žmogus dar 
nežino.

PERKŪNO ŽIRGELIS — 
AVIACIJOS TIKSLAS

Daugumas, ypač kaime gy
venusių žmonių, gerai pažįsta 
vabzdį, vadinamą Perkūno žir
gelį. Tai yra vabzdys, turįs il
gą, ploną liemenį, galva su di
delėmis akimis, kuris mėgsta 
vandenį. Tai šis vabzdys yra 
nepaprastas aviatorius, kurio 
ligšiol nepralenkė dar nė vie-

LIŪDNOS KALĖDOS 
BE PELĖDOS —

Linksma nuotaika — tai 
geriausias gydytojas. Todėl, 
kur nesilanko „PELĖDA“ —• 

ten lankosi laidotuvių direk
toriai. ..

„PELĖDA“ — veinintelis 
iliustruotas humoro ir satyros 

žurnalas Amerikoje. Joje rašo 
žymiausi mūsų humoro ir raš

to žinovai ir paišo geriausi ka 
rikatūristai.

Dabar pats patogiausias 
laikas užsiprenumeruoti „Pelė
dą“ ateinantiems metams sau, 
savo bičiuliams ir savo neprie
teliams.

Prenumerata: metams $ 4, 

pusei metų $ 2,50. Atskira ko
pija 40 et. Tuojau rašykite: 
Lietuvių Knygynas „NEMU
NAS“, 3143 So. Halsted St», 
CHICAGO 8, ILL. Telef.: 
Victory 2-3314.

K ... ' re ........

JOS. YASAUSKIS
1720-24 Buchanan Street, Hollywood, Florida. J
Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms, tai pal- 
muotame Hollywood Floridoj. Apartamentus užlaiko
me pirmos rūšies su visais patogumais. Kviečiu visus ; 
lietuvius atsilankyti į saulėtą Floridą, nes čia buna 
nuolatinė vasara. Svečius iš geležinkelio stoties parsive 

žame, paskambinus telefonu 3290. ,
» ■ M W M ■■-----W -M ■ M

Tamstai savo 
Užs. rkl. ministerių. Deja, šis šį“, kuris tuojau ryžtųsi išvyk pirmąjį laišką (liepos 19 d.) 
pastarasis išsisukinėjo, aiškin- ti į rizikingą kelionę. Šio svar- 
damasis neva, kol einančios ka 
ro operacijos Rytprūsiuose, 
Reicho vyriausybei esą neįma
noma imtis politinių klausimų 
išsprendimo ir kad tai padary
ti galima tik karo gale. Pana
šaus atsakyme susilaukė ir Bul 
garijos pasiuntinys, pulkinin
kas Draganof, irgi mano prie- 
telis iš karo attahe laikų. Jis 
mėgino kalbinti Lietuvos klau 
simu von Weizseaoker‘į, Vals- zeviČiui, ministerio pirmininko waltung‘ą. Man buvo pasaky- 
tybės sekretorių Ausw. Amt*e. 
Išvada iš to buvo ši: III-sis Rei 
chas nesiskaitė ne tik su Lie
tuvos teise į valstybinę nepri
klausomybę, bet ir su savo są
jungininkais.

riu, žygiavusių per mūsų kraš von Ribbentrop'u, kaip Reich'o greitųjų surasti kitą „knygne- „Kai rašiau 
tą, kuogeriausi santykiai, tei- TT“' —“ « • - •
kią pagrindo ir geriems santy
kiams tarp Lietuvos ir Vokie
tijos, jos sąjungininkams pa
reiškiama štai kas:

1) jog Lietuva yra tvirtai nu 
sistačiusi laikytis savo valsty
binės nepriklausomybės, tikė- 
damsai, jog Vokietijos sąjungi 
ninkai šios lietuvių teisės nepa 
neigs;

2) nurodoma, jog neturėtų 
būti daroma kliūčių naująjai 
Lietuvos vyriausybei veikti ir 
tvarkyti krašto reikalus;

3) jog Lietuva yra nusista
čiusi pozityviai prisidėti prie 
Naujos Europos sukūrimo kaip 
lygiateisis su kitomis jos tau
tomis narys, ir

4) jog esame pasiryžę toliau 
aktyviai kovoti prieš bolševiz
mą, atsižvelgiant, jog šio pavo 
jaus nepašalinus, joks Naujos 
Europos atkūrimas būtų neįma 
nomas dalykas.

baus uždavinio atlikimą pave
džiau vienam iš savo artimiau
siųjų bendradarbių, siela ir kū 
nu tikram aktyvistui, Jo pa
vardės čia, deja, negaliu sumi
nėti, nes jis yra likęs už „Gele 
žinės Uždangos“.

Kad viskas būtų Kaune tiks
liai perduota, liepos 26 d. pra
šiau išsamų laišką Dr. Ambra-

mane buvo paseikę gandai būk 
vokiečiai nori primesti Lietu
vai protektoratą ar net kaip ki
taip prijungti ją prie Vokie
tijos. Kadangi tai atrodė man 
tik gandas, kažkieno tyčia pa
leistas mus terorizuoti, tai aš 
Tamstai apie tai nieko nera
šiau. Bet šiomis dienomis esu 
patyręs iš rimtų šaltinių, kad 
vokiečiai artimiausiomis dieno
mis įvesią Lietuvoje Zivilver-

Tuo pat metu tirštėjo žinios, 
jog nuo projektavimų vokiečiai 
pereina prie realių veiksmų, 
jog esą įvedamas Lietuvoje vo 
kiečių „Zivilvervaltung” (Ci
vilinė valdžia) ir kad Hitler'is 
jau pasirašęs Reich'o Komisa
rų Pabaltijo kraštams pasky-

pavaduotojui. Tą pačią dieną ta, kad toks sprendimas jau 
suminėtas ryšininkas išsiskubi- esąs padarytas ir sakytas Ver
no į Kauną. Laimingai perėjęs waltung’as pradėsiąs veikti 
„žaliąją“, jis dviračiu pervažia- net jau nuo ateinančio pirma
vo visą Žemaitiją ir pasiekė 
Kauną kaip tik tuo metu, kada 
Vyriausybės nariai rinkosi po
sėdžio aptarti padėtį, apie ku
rią rašiau ir aš savo laiške. Ki
taip sakant, LAF Vadovybės tas ir savivaldybės pasiliksian- 
slaptas kurjeris, anot tos ga- čios 
taries, „iš traukinio pateko sta
čiai į balių“. Tai buvo tikrai 
laimingas supuolimas, kuris
įgalino LAF „knygnešį“ viską, metu prie sovietų valdžios, bet

dienio. Konstrukcija esą bū
sianti tokia: krašto valdymo 
priešakyje būsianti pastatyta 
mišri lietuvių - vokiečių komi 
sija; įstaigos, valdymo apara-

lietuviškos; leidžiama 
mums turėti savo vidaus poli
ciją; teritorija paliekama to
kia, kokia buvo paskutiniuojuŠis memorandumas neliko be 

efekto. Iš asmeninių pasikalbę 
jimų, kurių turėjau su kaiku- rimo aktus. Taigi, buvo rimtų kas jam buvo pavesta, referuo- sienų apsauga būsianti sudary 
riais iš sakytų Dipl. Misijų še- duomenų, jog eina prie galo — ti visam Ministerių Kabinetui, ta mišri; savo valiutos turėti 
fų, paaiškėjo, jog jie tą doku
mentą patiekė savo kraštų vy- 

teisiniai rezultatai prasme at- riausybėms, su Lietuvai palan- 
statymo Lietuvos konstitucinės kiomis sugestijomis, ir kad vie 
padėties, o taip pat pažymimas nas — kitas iš jų dargi bandė 
jo įnašas kovoje prieš bendrą paveikti Lietuvos naudai vok. 
bolševistinį priešą. Padarius Užs. rkl. ministerijoje. Japo- 
bendrą išvadą jog, dėka šaky- nijos ambasadorius, generolas laikytis, kad neįvyktų kokių 
tam heroiniam Lietuvių Tau
tos pasiryžimui, Lietuvos suve
renumas ir valstybinė nepri
klausomybė faktinai jau yra at 
statyti, o taip patį kad susida- 

tuvą 1940 metais, yra išdėsty- xė tarp lietuvių ir vokiečių ka-

Kalbamame diplomatiniame 
dokumente, po tam tikros įžan 
gos apie tai, kaip Sov. Rusija 
įvykdė savo agresiją prieš Lie-

galutinio Lietuvos nepriklau- patirti iš tikriausio šaltinio negalėsime, bet bus įvesta vo- 
somybės nužudymo! Tokiomis apie tkrąją to momento padiėtį kiečių ostmarkė, kursu 25 Pfe 
aplinkybėmis buvo bėgai svar- krašte ir apie vyriausybės nu- nigiai už rublį. Visos trys Pa- 
bu kaip nors susisiekti su vy- sistatymą, akyvaizdoje artėjan baltijo valstybės (Lietuva, 
riausybe Kaune,, ją painformuo čio iš nacių pusės paskutinio Latvija ir Estija) sudarysian
ti apie tai, kas mūsų laukia, o smūgio, kuris galėtų įvykti čios Baltikumgau, priešakyje 
taip pat sugestionuoti ją, kaip kiekvienu momentu.

' * Kad skaitančiam šias eilutes
Oshima, su kuriuo mane rišo nors neapsižiūrėjimų, kurie ga- būtų viskas aišku, leisiu sau 
sena prietelystė iš tų laikų, ka- lėtų sukompromituoti ir mūsų čia plačiau pacituoti suminėto 
da abu dar skaitėmės Berlyne vyriausybę ir pačią Lietuvos aukščiau laiško Dr. Ambraze- 
karo attache’s, man sakė, jog nepriklausomybės idėją, už ku vičiui tekstą, kuris užima ketu 
bandęs man rūpimuoju Lietu- rią buvo pralietas lietuvių su- rius tirštai užpildytus mašin- 
vos klausimu kalbėtis su pačiu kilėlių kraujas. Todėl teko ant raštinius puslapius:

su Stathalter’iu p Lože, kuris 
iki šiol buvo Luebeck'o Gaulei
teris. Reziduosiąs pradžioje 
Kaune, o vėliau jo rezidencija 
būsianti perkelta į Rygą. Esą 
jis išvykstąs į Kauną perimti 
savo pareigas šį pirmadienį“... 

Bus daugiau.
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KULTORWWK&OJVIKA
DRAMOS VEIKALO KONKURSAS

Lietuvių Kultūros Fondo 
laikinė JAV apygardos valdy 
ba, gerai suprasdama dabarti
ni sceninių veikalų trūkumą n 
norėdama paskatinti dramatur 
ginę kūrybą, skelbia konkur
są dramos veikalui parašyti šio 
mis sąlygomis:

1. Dramos veikalo temą ir 
rūšį pasirenka pats autorius.

2. Veikalas turi būti litera
tūriškas ir sceningas.

Pastaba: Pageidaujama,
kad šis veikalas, atsižvelgiant 
į šių laikų aplinkybes, būtų 
lengvai įmanomas pastatyti ir 
jo vaidinimas truktų ne ilgiau 
kaip tris valandas.

3. Konkursinis veikalas įtei 
kiamas Lietuvių Kultūros Fon 
do Valdybai ligi 1952 metų 
gruodžio m. 31 dienos.

Pastaba: Šiame konkurse 
kviečiami dalyvauti viso pasau
lio lietuviai.

4. LKF valdybai turi būti 
atsiųsti du rankraščio egzemp
lioriai, ranka ar mašinėle rašy 
ti ir slapyvarde pasirašyti; au 
toriaus pavardė pranešama ats 
kirame voke.

5. Už pripažintus veikalus 
skiriamos dvi premijos: I — 
500 JAV dolerių, II — 300 
JAV dolerių.

6. Konkursiniam veikalui 
įvertinti LKF valdyba sudaro 
komisiją iš LKF valdybos pir
mininko arba jo įgalioto as
mens, dviejų Rašytojų Draugi
jos valdybos skirtų narių ir 
dviejų profesionalų aktorių.

7. Komisija savo nutarimus 
daro paprasta balsų dauguma. 
Balsams pasidalinus lygiai, nu
sveria pirmininko balsas.

8. Konkursui pasibaigus, 
rankraščiai grąžinami auto
riams ; jiems paliekamos ir vi
sos veikalo panaudojimo bei lei 
dimo teisės.

9. Konkursiniai veikalai siun 
čiami ir visais kitais konkur

so reikalais susirašinėjamą šiuo 
adresu:

Jonas F. Daugėla, 1863 
West 47 St. Cleveland 2, Ohio.

10. Šis konkursas nutartas 
skelbti ir jo taisyklės priimtos 
LK Fondo laikinės JAV apy
gardos valdybos posėdyje 1951 
m. lapkričio mėn. 4 d., dalyvau 
jant valdybos pirmininkei A. 
Augustinavičienei ir nariams 
prof. dr. Pr. Skardžiui, Ign. Ma 
linauskui, St. Barzdukui, K. 
Tallat-Kelpšai, A. Laikūnui ir 
J. F. Daugėlai.

DAINAVO PER RADIJĄ
Liet. Filharmonijos artistas 

Br. Marijošius dainavo per ra
diją.

Lietuviškas radijo dabar es
ti šeštadieniais tarp 3—4 vai. 
po pietų.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Alfonsas Giedraitis. DAI

NOS APIE LAISVĘ. 1951 m. 
Lps Angeles. USA. Kaina 0,75 
centai. Eilėraščiai.

EGLUTĖ 10 nr. gruodžio 
mėnesio. Tai jau kalėdinė „Eg 
lutė”, turininga ir įdomi visiems 
vaikučiams.

SKAUTŲ KALENDORIUS. 
Išleido „Skautų Aidas", adre
sas: Box 1003, Station C, To
ronto, Ont., Canada.

Šis kalendorius vertas viso
keriopo pagyrimo: kukliai, bet 
labai gražiai, estetiškai, išleis
tas. Jis yra pakabinamas sie
noje, nuplėšiamas; kiekviena
me lape po pusę mėnesio. 
Kiekvienas lapelis kuo nors la 
bai estetiškai papuoštas — ar
ba piešinėliu, arba kokiu gra
žiu vaizdeliu, arba kokiu pasi
sakymu. Visa tai padaryta V. 
Bričkaus priežiūroje. Redakci 
ja St. Kairio. Tai kalendorius, 
kurį norisi visiems rekomen
duoti. 

lietuviškojo auklėjimo reika
lams, o 65% skiriama Vokieti
jos lietuvių bendruomenės var- 4 
go mokyklų reikalams bei ap- M 
mokėjimui išlaidų, susidariusių <■ 
tuos ženklelius išleidžiant.
VERTINGI NAUJI FILMAI. |

Jau buvo rašyta, kad Ame- Ui 
rikos Metro-Goldvin-Mayer fir — 
ma dideliu atsidėjimu stato, 
jau kelis kartui rodytą filmą pa 
gal Senkevičiaus romaną, vaiz
duojantį Nerono ir krikščiony
bės pradžios laikus, — „Ųuo no 
vadis“. 
tas ir jau rodomas ekranuose.

Filmui pagamniti bendrovė 
išleido apie 7 mil. dolerių. Fil 
rnavimas vyko istorinėse vie
tose — Romoje; masinėse sce
nose dalyvavo iki 30.0Ū0 romie 
čių. Artistai: Marcus — Ro
bert Taylor, Lygija — Debo
rah Kerr, Petronijus — Leo 
Genn.

„Amerikietis Paryžiuje“ — 
vienas iš geriausių muzikinių 
filmų, kuriame į darnią visumą 
susijungia Gershvino melodi
jos, baletas ir vaidyba. Vaidi
na Gene Kelly, Leslie Caron 
ir kt.

„Hoffmano pasakos“ — pa 
gal Offenbacho operą anglų ga 
mybos muzikinis filmas. Filme 
groja Anglijos Karališkoji Fil
harmonija diriguojant Th. Be
echam.

„Detektyvo istorija“, pagal 
didelį pasisekimą turėjusią 
Kingsley dramą. Filme rodo
mas New Yorko detektyvo gy
venimas, kova tarp pareigos ir 
jausmų. Vaidina Kirk Daug 
las, Eleonor Parker ir kt.

„Upė“ — vienas iš geriausių 
1951 metais pagamintų filmų. 
Britų šeimos gyvenimas Indi
joje. Indų papročiai, ceremoni 
jos; muzika ir šokiai.

„Eroica“ — vokiečių vilmas 
apie Beethoveno gyvenimą.

„Vieta saulėje“, pagal Drei- 
serio romaną „Amerikoniška 
tragedija“. Vaidina Elizabeth 
Taylor, Montgomery Clift ir 
kt. Čekų gamybos filmas „Im

„TECHNIKOS ŽODIS“ 8 
nr. Inžinierių S-gos laikraš
tis. Adresas: „T. Ž“, 1616 So. 
Christiana Ave, Chicago 23, 
Ill., USA.

A. Giedrius. TĖVŲ PASA
KOS. Iliustruota dail. J. Ka
minsko. Išleido PLB Vokieti
jos Krašto Valdybos, knygų lei 
dykla. Iš lietuvių liaudies pa
sakų lobyno jas parinko ir sįcai 
tyti paruošė rašytojas ir peda
gogas A. Giedrius. Knyga dai
lininko J. Kaminsko iliustruo
ta, įrišta. Kaina 1,90 dol. Lei
dinys gražus, patogus vartoti 
ir ypač naudingas vaikams ir 
mokykloms.

MOTINAI MOKYKLAI.
Jieškodama būdų ir priemo

nių telkti lėšoms vargo mokyk 
lų ir Vasario 16 gimnazijos iš
laikymui, Vokietijos lietuvių 
bendruomenės vadovybė išleido 
MOTINOS MOKYKLOS 
ženklelius. Tie ženkleliai ga
lės būti panaudoti kaip gera ir 
vaizdi priemonė priminti po pa 
šaulį išsisklaidžiusiems lietu
viams, kad išlaikymas nenutau 
tusios jaunosios kartos yra vie 
nas pirmaeilių mūsų uždavinių. 
Jie galės būti lipdomi ant laiš
kų, ant išduodamų mokyklų pa 
žymėjimų, ant pramogų bilietų 
ir tt. Pašto ženklų rinkėjai ga 
lės jais papuošti savo lietuviš
kųjų ženklų rinkinius. Ženk
leliuose pavaizduota motutė 
prie ratelio mokanti skaityti sa 
vo sūnų. (Pagal P. Rimšos 
skulptūrą). Ženklelių kaina — 
5, 10 ir 50 mažiausių Jūsų ša
lies piniginių vienetų, Prancū
zijoje — frankų. Ženkleliai iš
leisti trijų spalvų: geltonos ža
lios ir raudonos.

Vokietijos lietuvių bendruo
menė yra pasiryžusi platinti 
tuos ženkelelius po visą pasau
lį, kur tik yra lietuvių. PLB 
Vokietijos Krašto Valdyba, 
kaip ženklelių leidėja, platina 
tokiomis sąlygomis: 35% už 
ženklelius surinktųjų lėšų pa
liekama kiekvieno krašto var- _
go mokyklų bei jaunuomenės peratoriaus lakštingala“, pa-

POSVETKCU

»• I

Apie lietuviškas tradicijas 
skautėms.

Lapkričio 16 d. buvo Bosto- 
> „Baltijos“ vietininkijos vy- 

Filmas jau pagamin- resniųjų skaučių antroji suei
ga, skirta pašnekesių ciklui — 
„Plėskim akiratį“. Psktn. agr. 
EI. Gimbutienė skaitė turinin
gą pašnekesį — „Lietuviško na 
mų židinio tradicijos ir šven
tės“. Sueigoje dalyvavo per 
porą tuzinų vyr. skaučių ir 
viešnių. Ruošiama sueiga su 
pašnekėsiu apie Kūčių stalą.

Lapkr. 15 d. „Baltijos“ vieti 
minkė vyr. sktn. L. Čepienė 
Dorchesterio, Mass., amerikie 
čių skaučių tunte skaitė prane
šimą apie Pasaulinį Skaučių Są 
jūdį ir Lietuvos skautiją. Klau 
sytojų buvo apie 100 amerikie-

VEDA SKTN. INŽ. J. BULOTA.
čių skaučių vadovių, rėmėjų bei 
komitetų narių.

Skautų spaudos vajus.
Kanadoje atgimęs „Skautų 

Aidas“ šiemet sėkmingai bai
gia antruosius emigracinius me 
tus užjūriuose. Iš Toronto jis 
pasiekia lietuvius skautus ir 
skautes Amerikos, Australijos, 
Pietų Amerikos ir Europos 
kraštuose. Visur jis yra jauni 
mo pamėgtas ir nekantriai lau
kiamas kiekvienas jo numeris.

Šiuo metu pradedamas 
„Skautų Aido“ 1952 m. prenu 
meratų vajus. Tėvai, besirū
pindami Kalėdinėmis dovano
mis vaikams, tenepamiršta, kad 
geriausia dovana jaunimui yra 
„Sk. Aidas“. Kaina 3 dol. me
tams. Užsakymus priima ad
ministratorius P. A. Pundzevi
čius, Box 1003, Station C., To
ronto, Ont. Canada.
Naudingi pašnekesiai skautėms

Bostono lietuvių skaučių 
„Baltijos“ vietininkijos vadija 
sudarė šiam žiemos sezonui pa 
skaitų-pašnekėsių planą vyres
niosioms skautėms lavinti. Jis 
pravedamas šūkiu — Plėskim 
akiratį:

Iki Kalėdų skaitomi pašne
kesiai — Moters higiena. Mū
sų tradicijos bei šventės; Mo
ters vaidmuo ekonominiame gy 
venime; Kūčių stalas, Kalėdų 
valgiai; Advento išvakarės;

gal Andersono pasaką, kurį su 
malonumu žiūrės suaugę ir vai 
kai. Vaidina lėlės — marione 
tės.

Iš senovės žydų gyvenimo 
spalvotas filmas „Dovydas ir 
Batchebe“.

ANGLŲ KALBOS VADOVO 
NEMOKAMAS PRIEDAS
Anglų kalbos vadovas yra 

skiriamas asmenims jau šiek 
tiek kalbantiems angliškai. Pir
mojoj daly duodama išsami me 
džiaga apie anglų kalbos pag
rindus, tačiau silpniau susigau 
dantiems gramatikos termino
logijoj gali kilti įvairių klausi- Kalėdos pas mus. 
mų ir neaišikumų, todėl leidyk
la nutarė leisti nemokamą pa
aiškinimų priedą. Tame priede 
tilps paaiškinimai ir atsakymai 
į veikalo prenumeratorių klau
simus. Priedą gaus tik juo su
interesuotieji nuolatiniai pre
numeratoriai.

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

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

VICTORIA. 
CLEANERS 
8. DYERS CO.

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES A^D 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WI BE PICK-UP 

a AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREALIS 2836 Allard

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

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

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

Tr. 1135

CAPITOL FURNITURE CO.,
391 St. Catharine St. W. Montreal.

Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatų 
ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys.

Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos.
Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba lie

tuviškai ir yra krautuvėje kasdien.
TEL. LA 8621.

' 'M  H M ' —įG=—--------- M M

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

_ 251 St John St. Longeuil. Telefonas: 7578.
Dažo paltus, sukneles, visokius kitus drabužius ir vi

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

karną darbą.
PAPIGINTOS KAINOS LIETUVIAMS! 

M M ■ w --------- ■»— -■  M............-...Afe—=—Jtesaaa.

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO, 
bet

Alberto Norkeliūno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d>

ui $6<ol
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. 

Sąžiningas patarnavimas visose draudimo srityse.
Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių.

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

Po Kalėdų bus temos— Nau 
joji lietuvių literatūra; Lietuvė 
moteris legendose, istorijoje, 
literatūroje, moksle, mene ir 
visuomeniniame gyvenime; Mo 
terš kūno kultūra; Buto deko
ravimas ; Pirmoji pagalba; Dai 
nos ir dainavimas; Drarpatiza-

Atrodo, jog šis leidyklos su- cija; Vaiko, jaunuolio, moters 
manymas yra labai praktiškas, ir vyro psichologija; Amerikos 
nes tada veikalas bus prieina- moterų organizacijos; Liėtuvų 
mas be išimties visiems. organizacijos Amerikoje ir kt.
■-tTrrrrnTT’.Tt •--.'■.♦.’.f.-:
į DĖMESIO! Nuo lapkričio mn. 19 dienos pradėjo veikti J 
J LIETUVIŠKA BATŲ REMONTO DIRBTUVĖ. J 
t Atliekami ir skrybėlių ir batų valymo darbai. Atidary- , 
/ ta nuo 7.20 ryto iki 9 vai. vak., išskiriant sekmadienius. > 
' SAV. S. ANDRIEKUS. 812 Dundas Str. W. Toronto. !

- T.’"-.-L-

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUO8ES PADĖTI 

2102 FULLUM ST. AMherst 0694
______ ________________________________________ ..-------——i

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,
ŽUKAS ANTANAS

1062 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Que.
Tel. TR 2050, priima pataisymams įvairius laikrodžius.

Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
Kainos žemesnės kaip kitur. Už pataisymus garantuoja.

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

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. S — $ 5.40
2 sv. rūkytų lašinių

2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos

>, sv. cukraus
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

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED St., 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.

2 sv. kiaulinių taukų t SUKI.M4H

Siuntinys Nr. 19—$ 9.95 
i sv. rūkytų lašinių

sv. kiaulinių taukų

2 sv. margarino 
1 sv. deg. kavos 
1 sv. kakavos

Siuntinys Nr 12—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
1 sv. šokolado
2 sv. cukrau*

2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4*4 sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

I Siuntinys Nr._24-$ 11.50
I 5 sv. rūkytų lašinių
I 3 *v. kiaulinių taukų

2 sv. margarino
1 sv. deg. kavos
2 sv. kakavos
2 sv. šokolado
2 sv. marmelado
2 sv. sūrio 40% rieb.
Siuntinys Nr. 25
E. 9 sv. kiaulinių tau

kų .............$ 5.25
C. 15 sv. k. taukų $ 8.00
Siuntinys Nr. 94
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00
I. 5 sv. margarino $ 3.70
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GERA NAUJIENA KANADIEČIAMS
KAS NORI ĮSIGYTI NUOSAVĄ ŽEMĖS ŪKĮ? i 

prastai naudinga. Bendruome 
nė turi įsivedusi net „darbo va- • 
landas“, ko nebuvo net girdėti 1 
tarpe senesnių farmerių. Vie- j 
toje dirbę nuo aušros iki su
temų po 7 dienas per savaitę 
„Matadoro“ farmeriai dirba vi ' 
dutiniškai po 54 vai. per savai- 1 
tę ir tikisi neužilgo sumažinti ' 
darbo valandų skaičių iki 40 ! 
per savaitę. Jie pasiima po pil- i 
ną mėnesį atostogų ir jų paja- ! 
mos dėl to nei kiek nesumažė- j 
ja. Be to, kiekvienas tos bend
ruomenės narys turi atlikti sa- 1 
vo darbą šventadieniais tik sy- ' 
kį per du mėnesius. '

Kiekviena tų 17 šeimų šian
dien gyvena nuosavuose 7.000 : 
iki 8.000 dol. vertės namuose 
ir kiekvienas turi savo dalį 
ūkio mašinomis po 4.000 dol. [ 
vertės. Daugelis jų turi naujau 
šių modelių automobilius. Vi
sa tai jie pasiekė per ketverius 
metus, nežiūrint, kad ne visi 
tie metai buvo geri, vienas der 
liūs buvo krušos visiškai sunai 
kintas ir pusė kito derliaus žu
vo dėl šalnų.

Matador bendruomenė nėra 
vienintelė. Toje pat Saskatche 
vano srityje yra mažiausia jau 
apie 18 panašių pionierių bend 
ruomenių bandymų, bet dauge
lis jų tebėra formavimosi sta
dijoje.

Tūkstančiams kanadiečių 
sapnas, kad vieną dieną turės 
nuosavą farmą ir nepriklauso
mybę sau bei erdvų gerą gyve
nimą savo šeimai, šiandien pil
dosi. Jūs taip pat galite tai tu
rėti — pelnytis gerą gyveni
mą ir kurtis ateitį, kuri yra 
saugesnė ir tikresnė, negu pi
nigai banke.

Pirmas žingsnis labai papras 
tas: nueik į savo provincijos 
valdžios agrikultūros departa
mentą arba aplankyk savo vie
tinį agrikultūros atstovą. Paša 
kyk jam aiškiai savo viltis, sa
vo patyrimą (jei bet kokį turi) 
ir savo piniginę būklę. Jis bus 
simpatingas ir mielai padės — 
nes ir jis žino, kad ūkininkavi
mas yra „tikras gyvenimas“ 
tiems žmonėms, vyrams ir mo
terims, kurie yra pavargę be
gyventi miestuose ir trokšta 
įsigyti savo nepriklausomybę 
ir palaimą iš paties savo darbo 
vaisių.

Vertėjo prierašas: Jei nė šis 
straipsnis nesudomins mūsiš
kių, tai jau niekas jų nebesudo- 
mins.

Kadangi Kanada paskubos 
būdais stengiasi padidinti savo 
gyventojų skaičių, įsileisdama

Kaip su nuoboduliu gyvenant 
III. farmoje?
Ar ūkininkavimas nėra per

daug vienodas ir nuobodus gy
venimas? Atsakymas: visa pri 
klauso nuo jūsų paties ir kaip 
jautiesi. Modernios mašinos 
šiandien atima visą sunkųjį dar 
bą, kurį mūsų protėviai turė
jo savo rankomis atlikti. Gi 
nuoboduliui nuvyti šiandien 
farmeriai patys pradeda steig
tis naujoviškas bendruomenes. 1 
Imkim Lome Districho pavyz- ■ 
dį:

Jo farma yra provincijoje, ' 
dar seno styliaus farmos yra 
per trejetą mylių nuo viena ki
tos. Tačiau Dietricho arti
miausieji kaimynai yra per vi
dutinišką miesto „lotą" nuo jo 
sodybos iš abiejų pusių. Diet- 
ncho šeima priklauso prie bend 
įuomenės klubo, žodžiu caunt- 
ry club, aplink kurį visos nau
josios farmos yra susibūrusios 
kompaktišku pusračiu, su tenis 
aikštelėmis ir žaislavietėmis, 
rutulio turnamentais ir kamuo 
lio žaidimais centre.

Tokią gyvą bendruomenę 
Dietrichai šiandien turi dėlto, 
kad jie nesikėlė ūkininkauti pa
tys vieni. Jie prikalbėjo 17 ki
tų savo pažįstamų, kiekvienas 
jų įdėjo po lygią dalį kapitalo, 
kaip ir Dietrichas, būtent po 
800 dol. savo pinigų ir po 2.300 
dol. pašalpos iš Veteranų 
Land Acto.

Dietrichas ir jo partneriai sa 
vo koloniją, Matador, Saskat- 
chevane padarė tikrą revoliuci
ją farmų gyvenime. Visus sun 
kumus ūkio darbe jie pašalino 
specializacijos priemonėmis. Jie 
pradėjo statyti savo bendruo
menę 30 ketvirtainių mylių pri 
mityvios prerijos plote, gauta
me į nuomą iš Saskatchevano 
valdžios. Vienas „išėjęs į pen 
siją“ statybų kontraktorius 
prižiūrėjo jų namų ūkio pasta
tų ir klubo namo statybą, visi 
naujakuriai lygiai padėjo vieni 
kitiems pasistatyti. Buvęs 
elektros mechanikas prižiūrė
jo elektros laidų ir instaliacijos 
įrengimus.

Šiandien visa ta 17 bendruo
menės narių šeima yra išvys
čiusi didžiulį ūkininkavimo kon 
cerną. Vienas buvęs mechani
kas taiso traktorius, kiti bend
ruomenės nariai atlieka kai ku 
riuos kitus specialiais darbus 
pagal savo ankstesnį išsilavini
mą bei praktiką.

Ūkio bendruomenės, tai nau 
ja farmų gyvenime, bet nepa-

šimtus tūkstančių naujų atei
vių kasmet, daugiausia patyru
sių ir atrinktų ūkininkų šeimų, 
ir, iš kitos pusės, ko ne visose 
provincijose atveria bene pas
kutinius kolonizacijų sienas 
(frontiers), į kuriuos tūkstan
čiai kanadiečių ir naujų ateivių 
plūsta ir kuriasi, tai, atrodo, 
kad šitokia proga — „įsigyti 
savo farmą už 5 dolerius arba 
pirkti akrą po 50 centų“ mū
sų žemės kamuolio šiauriniame 
pusrutulyje yra paskutinė. . .

Beabejo, žemės niekuomet 
nebus trūkumo, bet tada jau 
bus, kaip matėme, po 60 dol. 
akras, o vėliau ir dar daugiau.

Ar atsirastų tokia septynio- 
likė tarpe daugelio tūkstančių 
lietuvių Kanadoje, kaip atsira
do Dietricho draugų? Ar ne
susilauksime Kanadoje lietuviš 
kos žemės ūkio kolonijos, sa
kysim RASOS, VAGOS ar 
GAUSOS jei ne kiekvienoje 
provincijoje, tai bent pradžiai 
vienoje kitoje?

Ragindamas pasisakyti šio 
laikraščio puslapiuose skaityto
jams iš tų provincijų, kuriose 
tokie kolonizacijos planai vyks 
ta, tolimesnį žodį perduodu Re 
daktoriui.

P. S. Vieną į pirmąją septy 
niolikę prašau skaityti šių ei
lučių autorių! J. Pr.

TRAGIŠKA MIRTIS.
Lethbridge, Alta. Lapkričio 

mėn. 11d. mirė Viktoras Tūli 
nauskas.

Lapkr. mėn. 21 d. policijos 
šešių žmonių teismas pripaži
no, kad: Viktoras Tulinauskas 
mirė nuo sudegusių natūralių 
dujų, kurios atsirado dėl blo
go įtaisymo šildomojo prietai
so ir operavo asmuo ar asme
nys nežinomi jo gyvenamoje 
vietoje, 323 11 Str. S. Lethbrid nu solo, de Falla 
ge mieste, lapkr. 11 d., tarp 4 ir ce“ ir Chopino — „Impromptie 
6 vai. ryto.

Kiek teko patirti, policija ir 
toliau tyrinėja, nes kaip mato 
me iš teismo bylos, byla nėra 
baigta.

V. Tulinauskas atvyko į Ka 
nadą 1948 m. liepos mėn. 25 d. 
Prieš atvykimą gyveno Austri
joje, Tirolio prov. Darbo su
tartį atlikęs Taber, Alberta, 
persikėlė gyventi į Lethbridge, 
kur netikėta mirtis jį išplėšė iš 
mūsų tarpo.

užpildyti ir šią spragutę, ku- pabrėžė, kad šis koncertas yra 
rią netikėtai padarė hamiltonie- 
čiai.

Už gražų pasirodymą, pub
lika menininkėms taip pat ne
liko skolinga: kiekvienas išpil
dytas dalykėlis buvo palydi
mas gausių plojimų. Ypatin
gai publikai patiko solistės pa
dainuotas „Strauso valsas“ ir 
Mocarto „Lopšinė“.

P. S. Solom išpildžius piani-
Fire dan

lantasie“, publikai labai patiko.
Prieš prasidedant koncer

tui LOK pirmininkas p. V. Ig 
naitis pasakė gražią kalbą ir

kartu ir Lietuvos kariuomenės 
įsikūrimo 33 metų sukakties mi 
nėjimas.

Po koncerto buvo šokiai.
J. 2.

MŪSŲ SOLIDARUMO 
ĮNAŠAS

Crow's Nest Pass, Alta. 
Crow's Nest Pass (Alberta) 
Kanados Lietuvių Tarybos sky 
rius iš 1950—1951 metų veik
los pajamų įneša 25 procentus 
pajamų gryno pelno — viso dvi 
dešimt vieną dolerį ir 40 centų.

Valdybos vardu
E. Gibelskienė.

KALĖDINIS IR NAUJAMETINIS KNYGŲ 
IŠPARDAVIMAS

Kalėdų ir Naujųjų Metų dovanoms ir pasiskaityti papi
gintai parduodamos knygos ir gaidos. Kai kurios jų parduos- 
damos už pusę kainos. Siūlomos šios knygos ir gaidos:

, _ . , „ , ' Lietuvių
Tebūna jam lengva Kanados yokįškai

Lietuvių 
Tremties 
Kryžiai, 
Naktis ant morų, Jankus................. ................
Atsiminimai ir mintys, Dr. K. Grinius . . . 
P. Kiaulėnas, dailė ..........................................
Marti iš Miesto, Orintaitė .............................
Per šaltį ir vėją, Zobarskas.............................
Riestaūsio sūnus, Zobarskas ..........................
Sugrįžimas, V. Tamulaitis ...........................
Ganyklų vaikai, Zobarskas ..........................
Žemės ūkis ir statistika.......................................
Šliuptarniai, romanas, Margeris ...................
Tauresnio žmogaus užtekėjimas, Vydūnas 
Žirgonė ir Gailė, spalvota ..............................
Gyvulių draugas, Krausas ........................
Tau, skiltininke, vadovas, 220 pusi................
Bhagavad-Gita iš sanskrito, Vydūnas . . . 
Į taikos rytojų, skąut., iliustr........... .. .............
Dulkės ežere, Kojzulis ......................................
Tilto sargas, Tulpė ..........................................
Dr. Kripštukas pragare, Kaupas .................
Lietuvos sovietizacija, prof. Roemeris ... 
Raudonoji žvaigždė, Vytenis .......................
Žemė, keturių autoriai, almanachas .........
Lietuviai gynė miškus, Gudelis .....................
Literatūros metraštis .....................................
Proza, 4 autoriai . .............................................
Lapės pasaka, Pieteris .................................
Žemės rankose, Rukša .......................................
Naktis viršum širdies, Kruminas ..............
Sudiev, kvietkeli, P. Andriušis ...................
Birutė, Žilevičius ..............................................
Nauja daina, Gailevičius .................................
Klajūnas, Gailevičius ......................................
Juokdarys mėnudis, Gailevičius ...................
Oi, greičiau, Šimkus ......................................
Aš jsivilkčiau, Šimkus 

i H

RENGIAMAS NAUJŲJŲ 
METŲ SUTIKIMAS

Gruodžio 31d. visai Londo
no lietuvių kolonijai rengia
mas Naujųjų — 1952 metų su
tikimas. Jis bus pp. Statkų sa
lėje, Clarence g-vė Nr. 355.

Kad išvengus spūsties bei 
susigrūdimo, nes salė nėra per 
didelė, iš anksto paskelbta re
gistracija. Užsirašyti galima 
pas Br. Mišių, 368 Horfon St., 
arba susirinkime įvykstančia- 
me gruodžio mėn. 9 d. toje 
pat salėje. Visi užsiregistra
vusieji gaus vietos prie staliu
kų.

Numatoma marga ir įvairi 
programa.
KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiųsti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).

žemė, kuria jis kažkodėl nebu
vo visai patenkintas, kaip p. J. 
Dubauskas prie kapo pasakė.

Tulinausko mirtis lieka kol 
kas paslaptimi.

Kiek žinoma, jojo motina li
ko Lietuvoje, Zarasuose, ir gi
minių čia neturi. Mes, Leth
bridge lietuviai, norime nors 
kuklų paminklą pastatyti, bet 
mūsų čia nedaug yra, todėl jei 
atsirastų Viktoro draugų ar pa 
žįstamų, norinčių padėti mums, 
prašau siųsti pinigus šiuo adre 
su:

S. Noreika, Agric. Depart., 
Courte House, Box 578, Leth 
bridge, Alta.

GRAŽUS KONCERTAS
Delhi, Ont. Lapkričio 24 d. 

Delhi miesto salėje įvyko KL 
B vietos LOKomiteto suruoš
tas ir šokiai. Programą išpil
dė, vietoje Hamiltono lietuvių 
kvarteto, p. P. Radzevičiūtė ir 
pianistė, p. S. Solom. (Dėl Ha
miltono lietuvių kvarteto vie
no dalyvio apsirgimo, progra
ma buvo pakeista).

P. P. Radzevičiūtė yra davu 
si koncertą Delhi, maždaug, 
prieš pusantrų metų, todėl šia 
me koncerte jos pasirodymas 
buvo tikra staigmena. Jos kon
certo laukėme tiktai Vasario 
16-tai, bet ji buvo tiek maloni

Literatūra, Naujokaitis ...........
lietuviškas žodynas, Gailius 
Tautosakos skaitymai, Balys
Meted .......................................

romanas, Ramonas .................

2,00
3,00
3,00
3,00
2,00
2,50 
1,50

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

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

0,75 
0,40 
0,70 
1,10 
0,80 
2,00 
3,00 
0,30 
0,15 
0,15 
0,30 
0,30 
0,25 
1,00 
1,00 
1,00 
0,25 
0,75 
4,00 
1,50 
1,50 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,50 
0,30 
1,00 
L*0 
0,75 
0,50 
0,50 
0,60 
0,50 
0,60 
0,75 
0,60 
0,60 
1,00 
1,50 

_______________ , .............. ......................................... .. .. . 0,50 
Knygos ir gaidos gaunamos šiuo adresu: „Nepr. Lietu

va“, 7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q.

jj Ne margi sakalėliai, Tallat-Kelpša 
S Oi kas? Šimkus .................................

£ Naktis svajonėms, Vanagaitis . 
JJ Oi, neverk motušėle, Naujalis
* Mano deimantas, Žilevičius .........
# Ratai, Žilevičius .............................
S Dvi liaudies dainos, Banaitis . . .

Aš per naktį, Banaitis ..................
.ui■—j na(iriiuuMM^i»sriii»uiaiaMswiwaHMB»as——m—j- Plaukia sau laivelis, Šimkus . . . .

w

W
*»

4*

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

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

DĖMESIO
Viliasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisymai.

PETE'S RADIO SERVICE
7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

SAFE MAISTO SIUNTINIAI EUROPON ! 1 I
IR SPECIALŪS KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į VI

SAS VOKIETIJOS ZONAS. Garantuotas be jokių muitų 
nemokamas pristatymas

go sandėlio. Reikalaukite
SAFE REG’D., 1410 Stanley St., Montreal P. Q.

(Tel. BE 4506)

tiesiog į namus iš Hambur 
mūsų pilno kainoraščio.

PUIKŪS 6920 Monk. Blvd, Vįlle Emard, Montreal, Tramvajus 36,I I i
■ 
H I
S?

KARAKULINIAI PALTAI 
nenešioti, vėliausios mados, didelio ir vidutinio ūgio. 
Pigu — $ 125.000. „ Teriautis tel.: SR 1827

■M M >c~---- —H ----- įf
Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

4336 VERDUN Ave., VERDUN

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

.□.BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

Jci norite pirkti ar parduoti na 

mus Verdune, kreipkitės pas 

lietuvių draugą.

7582A, Rue Edouard, Vf.le Lasalle TR. 7412.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool 4337 Verdun 

[Ave., Verdun. YO 3323.
i J. Alcide Blais, 29—4ieme 

Avenue, Ville Lasalle.
I TR. 7849.

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
gciiausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

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

Telefonas: ME 8522.

TEL. FA 0209

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių maisto produktai ir Įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

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

C.E. DUPRAS
SERVICE REALTIES

Tel. YO 0529

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

Hational Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

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

DIPLOMUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS
L. ARMALIS

76 Culver St., SIMCOE, Ont.
ATIDARĖ LAIKRODŽIŲ TAISYMO DIRBTUVĘ:

Priimu taisyti visų rūšių laikrodžius. Darbą atlieku 
greit, sąžiningai ir žymiai pigiau.
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KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS.
Gruodžio mėn. 2 d. įvyko ka- je ailėraščius deklamavo p. Vili 

riuomenės šventės minėjimaą maitienė, solo dainavo J. Rim- 
Lietuvių parapijos bažnyčioje 
buvo pamaldos su pritaikintu 
tai dienai pamokslu. ~ 
atgiedota Libera už žuvusius 
karius ir partizanus, 
maldas pravesta rinkliava karo 
invalidams šelpti davė 45,4 7 
Gaila, kad tokiai svarbiai rink
liavai esant pirmą kartą, dar 
buvo vykdoma antra rinkliava 
šeštadienio mokyklai paremti, 
kuriai surinkta 62,40 dol. Iš 
viso šeštadieninės mokyklos tė
vų komitetas turėtų daugiau 
atkreipti dėmesio Į kitus paja
mų šaltinius.

Po pietų Dainavos salėje pra 
vestas minėjimas. Bendruome
nės valdybos vardu minėjimą 
atidarė J. Mikšys, pakviesda
mas atsistojimu pagerbti žuvu- tūros reikalams, K. Prielgaus- 
siuosius karius. Paskaitą skai- kas ir K. Norkus — valdybos 
tė J. Matulionis. Meninėj daly nariai. JI. Di.

Po mišių

Per pa-

kus, instrumentalistas A. Pri- 
jelgauskas išpildė seksofonu ke 
lėtą dalykų akomponuojant V. 
Babeckui, pianinu skambino L. 
Šukytė. Minėjiman atsilankė 
apie 300 tautiečių. Prie įėjimo 
surinkta aukų invalidams pa
remti 71,25 dol.
VALDYBA PASISKIRSTĖ 

PAREIGOM
KLB Hamiltono apylinkės 

Valdyba pasiskirstė pareigom. 
Tuojau po rinkimų atsistatydi
nus E. Sudikui, E. Repšytei ir 
P. Vaitoniui, įėjus kandida
tams dabar valdyba yra šios su 
dėties: J. Matulionis — pirmi
ninkas, J. Mikšys — vicep., K. 
Stanaitis — sekr., A. Jankū
nas — ižd., J. Pleinys — kul-

vicep., K.

Sault Ste Marie, Ont
1. Vietoje buv. Lietuvos Ka 
riuomenės šventės minėjimo — 
rinkliava Lietuvos karo invali 
dams sušelpti.

Kadangi vietos komitetas Lie 
tuvos Kariuomenės šventės mi 
nėjimo nerengė, tai vietoje to 
iniciatyvos ėmėsi vienas iš buv. 
Lietuvos kariuomenės karinin
kų, kuris per keletą dienų ap
ėjo daugumą kolonijos tautie
čių ir ta proga surinko Lietu
vos karo invalidams 70,00 dol.. 
Štai aukotojų sąrašas:

Po 5,00 dol. aukojo: Rimša 
Zigmas ir Skaržinskas Jurgis; 
po 4,00 dol.: Bajoras Alfonsas 
ir Matijošaitis Henrikas; po 
3,00: Skaržinskas Vincas, Ga
linis Robertas, Aukštikalnis Na 
palys, Umbrasas Balys ir Skar 
džius Aleksas; po 2,00 dol.: 
Staškūnas Viktoras, Gustainis 
Antanas ir Volovickas Jurgis; 
po 1,00 dol.: Girdvainis Zig
mas, Daugirdas Adomas, Mo
tiejūnas Adolfas, Meškys Jo
nas, Grigelaitis Sta.sys, Skar
žinskas Vytautas, Sendžikas 
Vincas, Liaukus Antanas, Duo 
ba Jonas, Kvosčiauskas Juozas, 
Kalinskas Juozas, Juodviršis

Steponas, Švilpa Stasys, Švil
pa Balys, Šaltenis Antanas, Mo 
tūzas Antanas, Kantautas Al
fonsas, Umbrasas Pranas, Sa
kalauskas Vincas, Poškus Vy- ‘ 
tautas, Norvaiša Stasys, Biels
kis Liudas, Gasparas Povilas, 
Sendžikas Jonas, Sendžikas 
Juozas, Chinas Mykolas, Mals- 
kis Juozas, Pukinskas Eugeni
jus, Janeliūnas Jurgis ir Bab- 
rauskas Jonas, Kunigas L. Ke
mėšis vietoje aukos atlaikė mi
šias už žuvusius Lietuvos ka
rius ir partizanus — karo inva
lidų ginklų draugus. Surink
tieji pinigai per „Kario“ redak 
torių kpt. S. Urboną perduoti 
Lietuvos Karo invalidų sąjun
gai. Tokios rinkliavos būtų sek 
tinas pavyzdys ir kitoms lietu
vių kolonijoms Kanadoje ir U. 
S. A. Aišku, kad kiekvienoje 
kolonijoje atrasime duosnių tau 
tiečių. Tokiam reikalui, kaip 
aukotis žmonėms, nustoju
siems sveikatos dėl mūsų Tė
vynės, tai, tur būt, mažai kas 
iš paprašytų atsisakytų.
2. Sėkmingai vyksta studijos. 

Mūsų kolonijos studentai p.
p. Daugirdas Jurgis ir Nakuta-

MONTRE ALIEČIŲ DĖMESIUI!
| FOTO STUDIJA O. G. ASMENIS i 1248 Mackay St., apart. 1. Montreal. Tel. WE 5543. 

Fotografuojame parengimuose, vestuvėse ir kituose at
vejuose, ir pagal pareikalavimą Tamstų namuose. 
Portretų nuotraukos daromos studijoje. Pasų bei liu
dijimų nuotraukos. Aukštos kokybės darbas. Miesto 
centre — netoli St. Catherine ir Guy gatvių kampo. 
Kalbame angliškai, prancūziškai, latviškai, vokiškai, 

rusiškai.

vičius Leonas šiuo metu esą bos dešimtys darbininkų, bet 
dabar visi paleistieji pašaukti 
atgal ir dar laikinai naujų pri 
imta.
4. Iš vietos L. O. komiteto 

veiklos.
Prieš porą savaičių vietos ko

mitetas vykdė rinkliavą sunkio 
je padėtyje esančiam iš Belgi
jos atvykusiam tautiečiui Pr. 
Bružui sušelpti. Ta pačia pro 
ga buvo renkami ir bendruome 
niniai pačių užsidėtieji — 3 
dol. metams.

Taipogi teko sužinoti, kad 
sekančių metų pradžioje komi
tetas numato parsikveisti kon
certui iš U. S. A. į mūsų kolo
niją lietuvius dainįpinkus — 
ponią Motiekaitienę ir p. Ba- 
ranauska, kurie minimu laiku

J. Sk.
TAUTOS FONDUI. 

Hamilton, Ont.
Aukų dėžutėje „Aušros Var 

tų“ parapijos bažnyčioje 17,86 
dol. Grynas pelnas parengimo 
27 d. spalio 150,00 dol. Viso 
167,86 dol. Prisiuntė Hamil
tono T. F. Atstovybė. 
Weiland, Ont.

LOK surinko pagal aukų la
pus 112,50 dol., šokių vakaro 
pelnas 13 d. spalio 27,38 dol. 
Iš kasos LOK 60,12 dol. Viso 
200,00 dol.
Winnipeg, Man.

T. Fondo atstovas P. Liau
kevičius prisiuntė aukų sumoje 
44,00 dol.

Po 5,00 dol.: 
C. Kurauskas, J.
J. Baranauskas,
K. Balčiūnas; po 
Bartnikas, J. Pelikys, J. Sa
baliauskas, M. Bukauskas, N. 
Balčiūnas, V. Giedraitis, B. 
Giedraitienė.

P. Juozas Aleliūnas prisuin- 
tė 139,00 dol. gavęs aukų lapų 
iš p. P. Liaukevičiaus, nežiū
rėdamas savo nuovargio surin 
ko tokią gražią sumą. Po 25,- 
dol.: J. Aleliūnas iš Forget 
Sask. P. ir S. Aleliūnai; po 20,- 
dol.: P. S. Aleliūnai iš Kisby 
Sąsk.; po 15,00 dol. Alf. Baniu 
lis, Orlov, Sask.; po 10 
J. Vitkus Kisbey, Sask. 
dol.: P. Ražanas, Ant. Baniu
lis, O'kbow,. Sask., J. Labens- 
kai, J. Vasiliauskas, P. A. Ma
linauskai, Regina, Sask. A. Ja- 
nulionis; po 3,00 dol.: B. B. 
Znotinai; po 1,— dol.: 
Thompson, Bunfait, Sask.

Nuoširdžiai visiems aukavu
siems ir pasidarbavusiems dė
kojame.
T. Fondo Atstovybė Kanadoje.

M. Arlauskaitė.

Kingstono universitete civil, 
inžinerijos fakultete statybos 
skyriuje neperseniausiai sėk
mingai išlaikė egzaminus į pa
skutinį kursą ir tikimasi, kad se 
kančių metų pavasarį galutinai 
užbaigs studijas.

Gyvenęs mūsų kolonijoje gy 
dytojas Nakutavičius Valenti
nas šiuo metu baigė praktiką 
vienoje Kingstono ligoninėje ir 
sėkmingai išlaikė egzaminus 
Montrealyje 'prie McGill uni
versiteto gydytojo teisėms gau
ti Kanadoje. Šiomis dienomis 
jis jau gavo ir diplomą.

Tenka tik pasidžiaugti šiais 
mūsų tautiečių laimėjimais ir 
palinkėti kuo geriausios toli
mesnės sėkmės.
3. Pakeltas atlyginimas vietos koncertuos Kanadoje, 
plieno ir chromo fabrikuose.

Nuo š. m. lapkričio m. 1 d. 
vietos didžiuliame plieno fabri 
ke „Krumplente“ pakelta atly
ginimas 9 centais už' valandą. 
Dabartinis mažiausias ir pag
rindinis atlyginimas šiuose fab 
rikuose yra 1,36 dol. už valan
dą dieninei pamainai, 1,39 dol. 
— popietinei ir 1,41 dol. — 
naktinei pamainai. Jokių atlei 
dimų šiuose abiejuose fabrikuo 
se kol kas nėra. Iš chromo fab 
riko buvo rudenį paleista ke-

Si

J. GRAŽYS

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

688 ALLARD Ave, Verdun. 
Telefonas HE 5853.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

SIUVU NAUJUS IR 
į TAISAU SENUS 

/KAILINIUS PALTUS

Telef.: HE 0106
LIETUVIŠKAS RESTORANAS

727 Church Ave, Verdun (tarpe Verdun Ave ir
Banantyne Ave netoli Aušros Vartų par-jos bažnyčios)
GAMINAME VISOKIOS RŪŠIES VALGĮ.

Tautiečiai kviečiami atsilankyti ir įsitikinti.
SAVININKAI BR. JOCAI.

Jono LADYGOS 
baldu 

studijoje 
ARTIS“99

priimami užsakymai ir pa
taisymai salionų, sofų, fo
telių. „St. Louis Texti
les“ užuolaidų ir baldams 

medžiagų.

Didžiausias pasirinkimas 
atstovybė — pardavimas, 
gatavų minkštų baldų (per 

500 vienetų), matrasų, 
vaikams lovelių tiesiog iš 

fabriko sandėlių.

LIETUVIAMS SPECIA
LI NUOLAIDA.

3 East Notre Dame St. 
Telefonas MA 1006.

L. J A U G E L I S

V. Taliūnas, 
Liaukevičius, 
P. Setkūnas, 
2dol.: L.

— dol. 
po 5,-

O,

PAPLKOS
Širdmgiausį ačiū mes ta

riam draugams ir giminėms, 
kurie mums surengė 20 metų 
musų vedybinės suKakties pa
minėjimą - staigmeną, mums 
nieko nežinant. Pirmiausia ta
riam ačiū pp. A. ir M. Kir- 
kams, pp. Staškevičiams, Jp. 
Bitnerienei ,p. Budreikienei ir 
kitoms šeimininkėms. Labai 
ačiū pp. Milakniams už butą. 
Širdingai tariam ačiū pp. Ta- 
mošaiciams už gražų prisimini
mą — adresą, taip pat p. Staš
kevičiui ir p. Kardeliui už gra
žias kalbas ir sveikinimus.

Širdingiausias ačiū visiems 
už gražias dovanas, draugė 
ačiū dukrelei Birutei. Dar ta
riam ačiū muzikantams — p. 
Kirkui ir p. Kažukauskui.

Visa tai mums pasiliks neuž 
mirštamu gražiu atsiminimu.

L. ir P. Palubinskai.V * *
Š. m. lapkričio 25 d. įvyku

sios A. Rūko „Bubulio ir Dun
dulio“ premjeros Toronte pro 
ga, jaučiame malonią pareigą 
išreikšti mūsų didelį dėkingu
mą daug vargo ir pasišventimo 
padėjusiam Kanados Lietuvių 
Dramos Teatrui Montrealy, 
Gerb. Ponui Gen. Lietuvos 
Konsului, IVlin. V. Gyliui, už 
pobūvio metu tartus nuošir
džius žodžius, visiems taip gau
siai atsilankiusiems torontie- 
čiams ir visiems mūsų priete- 
liams, kurie padėjo surengti šį 
neužmirštamą spektaklį.

Prie progos atsiprašome vi
sus už pasitaikiusius nesklan
dumus. Ir vėl kartą visi paty
rėme, kaip sunku būti be savų 
namų, kiek nemalonumų ir įvai 
liausiu problemų pasitaiko s ve 
timoj pastogėj. K, L. M. B. ,. ♦ *

Už suruoštą mums povestuvi 
nę staigmeną ir tokias gražias 
dovanas, visiems prisidėju- 
siems, ypatingai iniciatoriams 
— rengėjams P. P. Stradoms- 
kiams, Tuinylams ir visiems at 
Šliaukiusiems, nuoširdžiai dėko 
jame.

A. ir S. Olekai.
« 4 •

Skaudžioje gyvenimo valan
doje, a. a. mano mylimai žmo
nai Eugenijai Naikauskienei 
mirus, visiems taip skaitlingai 
dalyvavusiems laidotuvėse ir 
pareiškusiems man, jos moti
nai ir giminėms užuojautą, 
nuoširdžiai dėkoju.

Už atsiųstus velionei pagerb 
ti vainikus bei gėles ir viešą už

NAUJAS LIETUVIŲ 
TRANSPORTAS.

1951 m. gruodžio mėn. 4 d. 
laivu „SS Nelly“ išplaukė į 
Kanadą: ,
Dr. A. Narvydas, to laivo nuo
latinis IRO daktaras, ir emi
grantai :
Buožis Juozas 
Buožienė Albina 
Buožis Kazimieras 
Buožis Jonas 
Butkevičius Juozas 
Kruminas Birutė 
Gailevičiūtė Kristina 
Kačinskas Jonas 
Račinskienė Irena 
Račinskas Romualdas 
Zinkevičius Bronius 
Szafalowicz Antoni.

Visame laive buvo 848 DP, 
iš jų 13 buvo lietuvių.

Į Ameriką išplaukė grafi
kas V. K. Jonynas su šeima. 
Ten pat išskrido Diepholz'o 
gimnazijos direktorius Dr. A. 
Talaitis su šeima bei lietuviais 
seneliais: Ramoniene, Petravi- 
čiene, Baltramoniene, Tarosais 
ir Storpirščiais. Laivu išplau
kė kun. Česius Auglys, MIC į 
JAV pas TT. marijonus.

Į Australiją, lapkr. 26 d. iš
plaukė 782 asmens, kurių tar
pe 13 lietuvių: Stuckus Jonas 
su šeima, Švambarienė Stasė 
su dukra, Kasperaitis V., Gry- 
baitienė Marijona su šeima ir 
Narbutas VI.

Kun. Vaclovas Šarka.

uojautos pareiškimą spaudoje, 
mano didelė padėka priklauso: 
Bendruomenės Valdybai, Para 
pijai ir Klebonui, Tautos Fon
do Atstovybei, Katalikių Mo
terų D-jai, Ont. Hydro — ma
no bendradarbiams, St. Joseph 
ligoninės lietuviams, Mr. D. 
Morrison, p. Erštikaičiams, p. 
Antanaitienei su šeima, p. J. 
Svilui, p. Zurliams, p. Paulai- 
čiams, pp. Leščienei-Petnūnie- 
nei, p. Mikšiams ir Žvirbliui, J. 
ir p. Gudinskams.

Kun. Dr. J. Tadarauskui la
bai dėkoju už dvasinius patar 
navimus velionei mirštant, už 
gedulingas pamaldas ir pamoks 
lą per laidotuves, Taip pat, 
dr. L. Levinskui už padėtas pas 
tangas ir parodytą rūpestingu
mą jos sunkios ligos metu.

Visų Jūsų — meili bičiuliai, 
čia paminėtų ar nepaminėtų, pa 
rodytas man supratimas ir ge
ra širdis žymiai palengvino 
man pakelti šį sunkų gyveni
mo skirtą smūgį.

Stasys Naikauskas.

NAMŲ REMONTAS IR DAŽYMAS.
Tel.: PL 7588; 3805 Arcade St., Montreal, Que.

t--------------------------------------------------------- ------------------------
; DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS 

įDELUXE CLEANERS 
? Priėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.
/ Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine.
)-----------------------------------------------------------------------------------------------

!
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PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS į
LIETUVIS LAIKRODININKAS t

! STINSON'S JEWELLERY 1
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

; Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran- : 
: geny bes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos. t 
; Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. i 
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ŽURNALAI, naujausi BELETRISTIKOS LEIDINIAI 
ir įvairių sričių MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba 
tiesiog iš Vokietijos per lietuvišką importo ir persiunti

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Importe - Exporte.

Wangen - Allgau — Germany.

DANUTĖ STRAZDATTĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 

i madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.
*4r^4r^4»-^4»^.4r«K^»-x^4-^4r^«r*u4-^4,-n.4»-^*»-x^rx^4-^4»->.<»-^4»-v^»-^44-^4»-* >^»-^4»-K 

įVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS Į

IMPERIAL ALTO COLLISSION |
G K E R A I T I S, į

Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį / 
spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iš namų ar iš su- j 
gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. jĮ 

ryto iki 7 vai. vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773. i 
— Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. — j 

  S61 — KEEL ST. TORONTO, Ont.-----į

ĮSTEIGTA PRIEŠ 25 METUS

NUSIKRATYKITE TARAKONŲ, BLAKIŲ, PELIŲ 
ŽIURKIŲ, etc. '_____

Rašykite ar skambinkite mums apie šias bėdas.
SUN—X SANITARY SERVICE REG‘D.

2423 Notre Dame St. E. Tel. Tel. FR 9148. Montreal.

DOMINION AGENCIES BLKEAL
16 Woolworth Bklg.,

FORT ARI LLIR,Ont.,CANADA 
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta
mų į Canadą, prašau kreiptis ; mūsų įstaigą, kuri jau il
gas laikas kai tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybes do
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

LIETUVIŠKA

BALDU KR A UI UVĖ
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.
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MOKT1REAL
DĖL NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO

Nauji potvarkiai Montrealio Metų sutikimo bankietą, ku- 
mieste šiemet sukėlė piliečiuo- ris įvyks gražioje ir patogio
se įvairių kalbų. Galų gale vis je „Rialto Halis” salėje, 5711 
dėlto paaiškėjo, kad Montre- Park Avenue, netoli centrinės 
alio mieste šiemet, sutinkant * 
Naujuosius Metus, veiks jau įs 
tatymas. Kaip žinoma, senojo menų 
įstatymo priežiūra, į kurią kompanijoms bus gedima pa- 
anksčiau buvo žiūrima per pirš 
tus“, sustiprinta jau visas mė
nuo. Dėl to kavinės ir klubai, 
kurie anksčiau veikė ištisą nak 
tį, dabar begali veikti tiktai li
gi 2 vai. nakties. Ir tas pri
žiūrima labai kietai.

O Naujiems Metams sutikti 
yra išleistas naujas įstatymas, 
kuris leidžia pardavinėti stip
rius gėrimus tiktai ligi 10 vai. 
Dėl to visi, kas ruošia Naujų
jų Metų sutikimą, tuo yra susi
rūpinę.

Tačiau pasirodė, kad tai lie
čia Montreolio miestą. Tas įs
tatymas neliečia Verduno, Vii

YMCA.
Salėje yra atskiri keturių as 

staliukai. Didesnėms

ruošti pageidaujamo dydžio 
stalus. Prašytume pakvieti
mus įsigyti iš anksto nurodant 
savo pageidavimus tuo reikalu.

Pakvietimus galima įsigyti 
Aušros Vartų Parapijos kioske 
ir pas platintojus — Pr. Bal- 
tuonį, telef. CL 2232, Povilą 
Jocą, HE 0106, Aug. Kudžmą, 
HE 3567, Juozą Pakulį, HE 
2230, Adolfą Žilinską, BE 
4082 ir Juozą Lukoševičių HE 
7877. LAS Montrealio skyriaus

Parengimų Komisija.
KLT MONTREALIO SKY- 

RIAUS SUSIRINKIMAS
gruodžio 9 d. buvo gana sek

le Lasalle ir kitų aplink Mont- mingas ir reikšmingas. Pirni- 
realį susigrupavusių miestų, 
nes juose iš viso nėra kavinių, 
kuriose stiprūs gėrimai pardavi 
nėjami.

Už tai čia bankietams reikia 
gauti specialus leidimas. Ir 
KLCT, ruošdama Naujųjų Me 
tų sutikimą Verdune, Bowling 
Academy salėse, yra gavusi ofi 
cialų leidimą bankietą daryti su 
visokiais gėrimais ligi pirmos 
valandos nakties. Apie šita ir 
informuojama, o taipgi ir apie 
tai, kad paskutiniu metu yra 
gauta dar viena salė, tokiu bū
du šiose gražiose salėse bus vie 
tos ir bankietui ir šokiams, ku
riems bus gera muzika. Kadan
gi vietų kiekis ribotas, tai no
rintieji dalyvauti patariami 
kvietmus įsigyti iš anksto, pas 
šiuos asmenis:

Kvietimų galima gauti:
J. Leknickas, 7659 Central 

St., Ville Lasalle, tel. TR 4048;
K. Andruškevičius, 

Bourbonniere, Apt. 6, 
TU 5918;

Br. Katilius, 435 St. 
St., tel. HA 3731o

J. Parojus, 7240 Querbes 
Ave., VI 7634;

L. Girinis, 749 Atwater Ave, 
WE 0619;

J. Trumpa, 5655 — 15 Ave., 
Rsmt.;

H. Adamonio, 2336A Knox 
St., Pt. St.Ch., WI 8486;

V. Kiškis, 774 Church Ave., 
Verdun YO 0381;

L. Gudas, 2412 Springland, 
Ville Emard;

DLK VYTAUTO KLUBIE Č1Ų DĖMESIUI!
Kaip kiekvienais metais, taip 

ir šiemet, artėjant klubo val
dybos rinkimams, vietiniai 
„progresyvieji“, bando ką nors 
išprovokuoti — pameluoti. 
Kieks jiems tai pasiseka, tas išvystytas aukščiau, negu ka- j 
priklauso nuo jų sugalvotų me- da nors praeityje yra buvęs, 
lų ir nuo susidariusių aplinky- Šermonai turbūt gerai atsime- j 
bių. Bet energijos ir pasišven- na, kas buvo klube prieš dve- 
timo tam, deja, jiems netrūks- jus ir pusę metų, kada nebuvo , 

nei leidimo bizniui, nei butelio j 
alaus; susirinkę, nosis nuleidę , 
stovėjom ir nežinojom, kas da- . 
ryti? Dabartinio pirmininko 
pastangomis leidimas buvo at
gautas, tad nerizikuokime ir 
vėliai jo praradimu, nes galim 
skaudžiai nukentėti.

Šiuo savo nuoširdžiu ir rim
tu įspėjimu noriu atkrepiti šer
menų dėmesį, nepasiduoti sklei 
džiamiems nieku nepagrįstiems 
melams, bet rūpintis tikraisiais 
klubo reikalais, lankyti klubo 
susirinkimus ir sekti visus ei
namuosius reikalus, nes klubo 
gerovė ir ateitis priklausys nuo 
mūsų sugebėjimų, gerų norų 
bei pasiaukavimų. Ateinantis 
sekmadienis, gruodžio 16 d. yra 
klubo ateinantiems metams vai 
dybos rinikmai. Kiekvieno mū
sų yra pareiga ateiti balsuoti. 
Pasakysiu, balsuokite už visą 
senąją valdybą, kuri praėjusiais 
savo darbais įrodė puikiai suge 
banti tvarkyti klubo reikalus.' 

Balsavimai tęsis nuo pirmos 
iki ketvirtos valandos po pietų. 
Senas ir daug patyręs klubietis.

ateitimi), atliko daug reikalin
gų, gerų ir svarbių darbų klu
be. Šiandien kiekvienas užėjęs 
gėrisi tiek klubo viduine išvaiz 
da, tiek bendra tvarka. Biznis

ta. Jei yra nepatogu, ar net 
sarmata patiems viešai meluo
ti, tad jie susijieško pagelbi- 
ninkų; atsieit, susiranda veiną 
kitą iš senesniųjų žmonių, (ku 
rie nesiorientuoja), primeluoja 
jam nesąmonių, prifundijo ir 
prisiunčia susirinkiman kelti 
betvarkę, o patys nosis trina ir 
juokiasi. Negana to, kad suor
ganizuoja kelti betvarkę susi
rinkimuose, bet dar siuntinėja 
savo agentus pas silpnabūdžius 
ir po butus, su savo nešvaria 
agitacija ir išgalvotus melus 
skleisti. Tai yra tikras komu
nistinis metodas: nesvarbu, ko 
kias priemones naudosi, svarbu 
pasiekti savo tikslą.

Šį kartą visa jų melo ir pro
pagandos mašinerija atsukta 
prieš jiems nepatinkamą žmo
gų dabartinį klubo pirm. D. 
Norkeliūną, bet veltui. Didžiu 
ma šėrininkų mato pirmininko 
nuveikaus darbus klube, ir juos 
įvertina. Pirmininkas glau
džiai bendradarbiaudamas su 
valdyba, (kuri taipgi sąžinin
gai rūpinasi klubo gerove ir

5155
Rsmt.

Louis

Kardelis, G. Rukšėnas). Tel. 
HE 7920.

LAS RUOŠIAMO NAUJŲJŲ 
METŲ SUTIKIMUI PAK 
VIETIMAI PLATINAMI Iš 

ANKSTO.
Svečių patogumui, jau yra 

atspausdinti ir pradėti platin
ti pakvietimai į LAS Montre
alio skyriaus ruošiamą Naujų
*-----------------M-- ■ * - ' ■■ W................'■»

NORIME SUSIRAŠINĖTI 
su lietuvaitėmis. Adr.: G. S.

40599,
2334 So. Oakley Ave., Chica

go 3, Ill., USA.

VAIKUČIAI 
nuo 1% iki 6 metų priimami 
auklėjimui. Susitarti telefonu 
TA 0519. Ema Voirogs.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS 

gražioje vietoje, 1666 Spring
land Ave, Ville Emard, vyrui 
ar mergaitei, leidžiama naudo
tis virtuve; 5 dol. už savaitę. 
Skambinti: HE 5294.

IŠNUOMOJAMAS
3 kambarių butas. 

142 — 7 Ave, Ville Lasalle.
IŠNUOMOJAMAS 

KAMBARYS 
vienam arba dviem asmenim 

(ar vedusių porai).
3767 Hochelaga, netoli Pie IX 
Blvd. .Tel. TU 8063.

MIESTO CENTRE 
išnuomojamas dvigubas kam
barys, tinkąs vedusių porai, 
dviem vyrams arba mergai
tėms. Ir nuo gruodžio 1 die
nos bus laisvi dar trys kamba
riai ir virtuvė. Visi kambariai 

su baldais. Teirautis 
tel.: BE 4082.

ninkaujant p. Katiliui ir sekrę 
toriaujant p. Puniškai, buvo iš 
nagrinėta valdybos patiekta 
dienotvarkė.

Pirmiausia v-bos sekr. p. L. 
Gudas pranešė, kad KLT Mont 
realio skyrius turėjo du paren 
gimus — gegužinę, iš kurios 
turėta 158,78 et. pajamų ir 69, 
88 et. išlaidų ir vakarienė, ku
ri davė 420,55 et. pajamų ir 
322,97 et. išlaidų; dabar sky
riaus kasoje yra 186,48 dol.

Pirm. A. Navickas karštai pa 
kalbėjo apie lietuvių vienybę, 
iš ko kilo platokos diskusijos. 
Rezultate, susrinkimas pasisa
kė (vienbalsiai) už Kanados 
Lietuvių Bendruomenės orga
nizavimą ir įpareigojo valdy
bą kiek galima aktingiau prie 
to organizavimo prisidėti.

Pirmininkas p. A. Navickas 
visai pagrįstai pakaltino ALO 
Ką, kad jis dėl Bendruomenės 
organizavimo nepadarė nė vie
no susirinkimo, platiems Mont
realio lietuvi ųsluogsniams nie 
ko nepranešė ir nieko nepada
rė, kad jie daugiau ką apie 
Bendruomenės organizavimą 
sužinotų. Nusiskųsta, kad ir 
užsiregstruoti nėra kur ir neži
nia kur. Todėl susirinkimas pa 
sisakė už Bendruomenės or
ganizavimo pagyvinimą.

Baigiant, p. J. Trumpa iškė
lė Montrealio lietuvių namų sta 
tybos organizavimo klausimą. 
Jis labai pamatuotai teigė, kad 
be savo namų lietuviai Mont
realy nyks ir išsiblaškys, nes 
nėra tokių kultūringų namų, 
kurie būtų malonūs ir patrauk
lūs visiems lietuviams, ypač jau 
nimui, kuris dėl to tolsta nuo 
lietuvių ir tirpsta svetimųjų tar 
pe. Susirinkimas pritarė tai 
gražiai idėjai, pasisakė, kad lie 
tuvių namai turi būti visų lie
tuvių ir pan. J. Trumpą išrin
ko atstovu ir namams organi
zuoti komitetą.

NELAIMĖS IR LIGOS
P. Trumpienė anądien auto

mobilio buvo partrenkta gat
vėje ir stipriai kontūzyta į vi
durius. Nelaimės ištiktoji p. 
Trumpienė dar serga. Šofe
ris prisipažino, kad jos nepa
stebėjęs per aprasojusius lan
gus. Kintant orui, tautiečiai 
jspėjami būti ypač atsargūs, 
nes tokiais atvejais automobi
liai pridaro daugiau nelaimių.

P. Petronė Norkeliūnienė po 
operacijos jau išėjo iš ligoni
nės ir baigia taisytis namie.

Adomas Matusevičius kuris 
laikas gydosi vienoje Montre
alio ligoninėje nuo TBC. Toje savo vaikučius užregistruoti, 
ligoninėje yra ir daugiau lietu
vių, sergančių ta pačįą liga.

Vsiems sergantiems linkme 
greit pasveikti ir grąžinti ge
rą sveikatą.
AKADEMINIO SAMBŪRIO 

1 susirinkimas įvyks gruodžio 16
d., sekmadienį, 4 vai. pp. 3707 
De Bullion St. Dienotvarkėje 
naujos valdybos rinkimai. Vi
si nariai kviečiami būtinai da
lyvauti. Valdyba.
r------ mm--------w--------xx--------

KALĖDŲ EGLUTĖ.
jant ir išgeriant tostą? Tai bu
vo ir atlikta ir vakarienės me
tu, kleb. kun. J. Bobinui pasiū 
liūs“.

Taip rašo „TŽ“, bet ne taip 
buvo parašyta „NL“, nes ,.N. 
L.“ buvo konstatuotas tas pat 
faktas, kaip dabar konstatuoja 
ir „T. Ž.“. Jeigu taip, kaip 
„TŽ“ užbaigė „NL“ pasisaky
mą, būtų parašyta, tai tikrai 
galima būtų suprasti, kad yra 
pašiepimo, bet ,NL” nebuvo 
nei šauktuko, nei daugtaškio, 
kuriuos sufabrikavo „TŽ“, anot 
jo paties, „rašeiva“. Faktinai 
gi, „NL“ buvo tas pat parašy
ta, kas dabar parašyta ir „TŽ“. 
Nereikėjo „TŽ“ „rašeivai“ fal 
sifikuoti „NL“ aprašymo, ne
reikėtų ir siautėti.

PRANEŠIMAS LIETU
VIAMS EVANGELIKAMS.

Pranešama, kad kun. A. Tra 
kis pamaldas su Šventa Vaka-

RENGIAMA GRAŽI
Paskutinį sekmadienį prieš 

N. Metus, gruodžio 30 dieną, 
16,30 vai. Aušros Vartų para
pijos saleje rengiama graži eg 
lutė Montrealio lietuvių vaiku
čiams, kuri kartu bus maloni 
pramoga ir suaugusiems.

Eglutės programoje bus: 1) 
šeštadieninės lietuvių mokyk
los mokinių įvairūs pasirody
mai (vaidinimas, šokiai, dekla
macijos, dainos ir kt.), 2) p. E. 
Kardelienės ir p. A. Piešinos 
muzikos mokinių solo dalykai 
ir 3) labai įdomus Kalėdų se
nelis.

Po programos įvyks šokiai, 
grojant „Melodijos“ orkestrui.

Šiais metais eglutę norima 
suruošti taip, kad ji mažiesiems 
suteiktų kaip kalima daugiau 
džiaugsmo. Kalėdų Senelis bus 
paprašytas vaikučiams dovanas 
įteikti, šaulkiant juos vardais 
ir pavardėmis, pradedant pa
čiais mažaisiais ir baigiant di- riene laikys Montrealio ir apy- 
džiausiais. linkių lietuviams evangeli-

Tuo tikslu teks sudaryti visų kams gruodžio 16 dieną, 12 
eglutėje dalyvausiančių vaikų vai. St. John Lutheran Church, 
sąrašą. Visi tėvai maloniai pra 
šomi savo vaikučius^ įskaitant 
ir tuos, kurie lanko mokyklą, 
būtinai užregistruoti ne vėliau 
kaip iki gruodžio mėn. 23 die
nos, t. y. paskutinio sekmadie
nio prieš Kalėdas.

Surašymo talkininkais malo
niai sutiko būti:

1. Kun. A. Vilkaitis, parapi
jos būstinė, YO 5100.

2. M. Staniulienė, 1006 Mof 
fat, Verdun, TR 7019.

3. A. Piešina, 1162 Allard,
Verdun, HE 5700.

4. A. Gaurienė, 7730 Brod
way, Ville La Sasalle,

• 0100.
5. A.

• Avenue,
■ 0800.

6. B. ' 
Mazarin, 
7877.

Be to, sekmadieniais parapi
jos salėje prieš ir po pamaldų 
surašymą vykdys mokyklos mo 
kytojai ir tėvų komiteto na
riai.

Tuo būdu visi tėvai turės ga 
limybę asmeniškai ar telefonu

LIETUVIS BATSIUVYS.

Pataisymai ir užsakymai.
4666 Park Ave, Montreal.

Telefonas: DO 0357.

NAUJAS JAV GENERALI. 
NIS KONSULAS

Nuo gruodžio pradžios Jung 
tinių Amerikos Valstybių ge
neraliniu konsulu Toronte yra

TORONTO LIETUVIŲ NA
MŲ FONDO ŠĖRUS PIRKO: 
po 200 dol. — Vladas Tamošių 
nas ; po 100 dol. — Petras Ta
raškevičius, Petras Strazdas, 
Stepas Smalinskas, Jonas Ra- paskirtas Mr. George J. He- 
moška, A. Margis, šeškus Li- aring. Jis yra buvęs doploma- 
has; po 75 dol. — Kazys Ga- tinės ir konsuliarinės tafhybos 
pūtis; po 50 dol. — Inž. Pet- atstovu Europoje, Japonijoje, 
ras Ščepavičius, Jankaitis Juo- Indijoje, Pietų Amerikoje, 
zas, Balys Rukša, Alg. Pulkau 
ninkas, Ad. Giniotas, Leonas 
Adomavičius, Mykolas Repeč- 
ka ir po 25 dol. — Kanados Lie 
tuvių Tarybos Toronto sky
rius (visus iškarto sumokėjo) ; 
Pov. Petrulionis,^ Stasys Gri 
galiūnas, Vyt. Peseckas, Pet- liau būsiąs kreipiamas didesnis 
ras Gulbinskas, Mečys Abro- dėmesys ir į prekybinių ryšių 
maitis, Marija Endziulienė, sritį. Jonas J. Juškaitis.
Vaclovas Vaidotas, Juozas Pi
kelis, Aleksas KerževiČius, 
Stasys Jakubauskas, Pranas 
Kaunas, Leonas Šatras, Kuz
mickas Petras, Anužis Ignas, 
Augustinavičius Petras, Petrai 
tis Viktoras, Albinas Slivins- 
kas, Genius Gricius, Lylija Gri
cius, Olga Sakalauskas, Ipoli
tas Sakalauskas, Polikarpas Sa 
kalauskas, Vyt. Mažulaitis.

Visiems ačiū T. L. N. F. 
ix, xx~~.7r>tx==xz>n<====>«> 

CHARAKTERINGAS 
Atkelta iš 2 psl.

tų tikslinga kartoti, tuom suin
teresuotieji galėtų pasitikrinti 
tos pačios „NL” 17 numeryje.

Taigi, lieka klausimas, ko 
norėta atsiekti, tokiomis žemo 
asmeniškumo pastabomis, nes 
bent „Tėv. Žib.“ redakcijai tu
rėtų būti aišku, kad tuom ne- 
perdaug pasitranaujama vieti
nių namų reikalui, kurį vyk
dyti yra stoję energingi, pilni 
praktiškų sumanymų ir turį vi
suomenės pasitikėjimą žmonės. 
Ar neapsimokėtų geriau pasi
tenkinti iškilusių nelygumų sa
vo artimųjų grupių aplinkoje, 
kurią ji galėtų įtikinamai pa
veikti, išlygrįmui, tuo būdu 
pozityviai prisidedant prie Tau 
tos Namų įgyvendinimo. Juk 
buvusiame fondo v-bos sušauk 
tame Toronto organizacijų pir 
mininkų susirinkime šis reika
las yra gavęs gražų pritarimą, 
pasipildęs naujais ir atgal su
grįžusiais nariais ir įsigijęs kon 
krečių įsipareigojimo formų, 
kas žada jo sėkmingą eigą. To 
dėl lietuviškumo sargyboje sto-

Įsikurdamas naujajame kon
sulato pastate, University Ave 
nue, Toronto, Mr. Hearing 
spaudos atstovams pareiškė, 
kad skubočiausi darbai laukia 
vizų skyriuje. (Kaip žinoma, 
didelio skaičiaus lietuvių). Vė

RŪBŲ IR PINIGŲ 
RINKLIAVA

Vokietijoj likusiems tautie
čiams sušelpti dar kartą ir pas
kutinį, pratęsiama, tai yra rū
bai ir piniginės aukos Toronte 
dar bus priimama parapijos sa
lėje gruodžio 15 d. nuo 4—7 
vai.

M. L. B. Dr-jos Toronto ak. 
Valdyba.

" ■ ■ W--W—------ ----------------------MM

REIŠKINYS 
vintiems mūsų negausiems laik 
raščiams, ypatingai to pačio 
meisto, vietoj „muilinimo” de
rėtų nuoširdžiai ir pilnu garu 
įsijungti į dalyko išpopuliari
nimą.

Su viena pastaba reikia su
tikti, kad būtų vartojamas ofi
cialiai pasirinktas fondo pava
dinimas, bet tas formalumas rei 
kalo nekeičia ir niekeno nesu
klaidins. Tuo pačiu reikėtų pri 
dėti skvo pastabas, kad jei kar
tą nepatinkamas asmuo vadina
mas „tūlu”, išlaikyti šitą man
dagumo formą nuosekliai iki 
pabaigos, nesimėtant vėliau į 
ponus ir net prieteliškumus. 
Antra — apsimokėtų laikytis 
didesnio atsargumo, nustatinė 
jant žmonių arba savo bendra
darbių kairumo ar dešinumo 
apibūdinimus. Šitas reikalas 
tikrovėj yra komplikuotesnis, 
negu gerbiamieji ko-autoriai 
sugriebia, nes vertinant pagal 
nekritiškai prisiimtą ir dabar 
madoj esantį įprotį, dažniau
siai tenka nemaloniai apsirik
ti ir. . . apsijuokti.

Algirdas Pulkys.

John Mans St.
Bažnytinis Komitetas. 

NAUJI MONTREALIEČIAI
Lapkričio 26 d. laivu „New 

Foundland“ atvyko į Montre
al} iš Anglijos šie lietuviai: 
Jankauskas Stasys, 
Jankauskįenė Apolonija, 
Pivoras Kostas, 
Pivorienė Salomėja, 
Pivoryte Jadvyga, 
Rytelytė Aleksandra.

Montrealy juos pasitiko p. 
Jakaitis ir kt. tautiečiai.

Gruodžio 7 d. lėktuvu iš Ang 
lijos atskrido Vladas Blažys, 
skardininkas, Lietuvoje apden
gęs Panevėžio katedrą.

Sveikiname naujus montre- 
aliečius ir linkime jiems čia ge 
riau įsikurti, negu Anglijoje. 
PRANEŠIMAS DLK VYTAU 
TO KLUBO ŠĖRINJNKAMS.

Gruodžio 16 d., sekmadienį, 
nuo 1 iki 4 vai. po pietų vyks
ta D. L. K. Vytauto klubo val
dybos ir Revizijos komusijos 
rinkimai. Visi šėrininkai pra
šomi rinkimuose dalyvauti. 
Balsuoti galima tik pačiam as
meniškai — įgaliojimai nebus 
priimami. Balsavimas vyksta 
klubo apatinėje salėje.

Klubo Valdyba.
NAUJŲJŲ METŲ SUTI

KIMAS FORUME
Montrealio arkivyskupas, su 

tinkant N. M., iškilmingas pa- 
Mokyklos Tėvų Komitetas, maldas laikys Forume. Bilie- 

KOG1 JIE SIAUTĖJA? 
„TŽ“ 49 nr. rašo: kad „NL“ 

buvę parašyta: „Vakarienė bu 
vo sėkminga, žmonių buvo ga
na daug: klebonas kun. J. Bo- 
binas už Popiežių kėlė bokalą 
alaus!. . ”

Ar žino „NL“ rašeiva, kad 
Quebecko provincijoje yra pa
protys parapijos vakarienės me 
tu pagerbti popiežių atsisto-

Ališauskas, 357 
Ville La Salle,

HE

8th
HE

Lukoševičienė, 6951
Ville Emard, HE

Nedelsdami tą padarykime, nes 
neužrašyti vaikučiai negalės bū 
ti senelio pašaukti ir apdovano 
ti, o be to, — eglutės diena jau 
čia pat. Pradžiuginkime mūsų 
mažuosius, atvesdami juos į 
šią gražią šventę!

Imigracijos (darbo, buto garantijų sudarymas), nuosa
vybės perleidimo, paskolų parūpinimo, palikimų, pi
lietybės ir kiti reikalai. —> Atstovavimas teismuose ir 
įstaigose. — Dokumentų patvirtinti vertimai ir nuora
šai. — Visokeriopos informacijos. — Gynimas lietuvių 
interesų Kanadoje ir kitose valstybėse atliekamas pri
tyrusių teisininkų ir kalbininkų, studijavusių Amerikos 

ir Europos univeristetuose.

JONAS J. JUSKAITIS
TEISINĖS - KALBINĖS PAGALBOS BIURAS

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

PAMALDOS LIETUVIAMS EVANGELIKAMS ADVEN
TŲ IR ŠV. KALĖDŲ METU.

Hamiltone, St. Paul's church, 
Core & Hughson Sts. 4. Ad
ventą (XII-23), 8,30 vai. ry
to ir

Detroite, Lutheran Chari
ties, 484 E. Grand Baulevard, 
gruodžio mėn. 30 d. 11 vai.

Kun. Ansas Trakia, 
ce Arthur, 3. Adventą (XII- 56 16 So. Racine Ave, Chicago 
16 d.) 12 vai. 36, Ill. 

Toronte, First Lutheran baž 
nyčioje, 116 Bond St., gruo
džio mėn. 15 d., 20 vai., gruo
džio 22 d. 20 vai. jaunimo va
karas ir 4. Adventą (ŪII-35) 
14 vai.

Montrealyje, šv. Jono baž
nyčioje, Jeanne Mance & Pri-

MONTREALIO ALIETUVIŲ 
ŽINIAI.

Montrealio Apyl. LO zKom- 
tas praneša, kad lietuvių ręgis- 
tracija Montrealyje dar pratę
siama iki sausio 15 d. 1952 me 
tų.

Tautiečiai, kurie dar nesu
skubote užsiregistruoti, malo
nėkite kuo skubiausiai atlikti 
savo pareigą. Užsiregistruoti 
galima:

Aušros Vartų parapijos sa-
tai išparduoti per vieną savai
tę.
ANGLŲ KALBOS KURSAI Įėję po pamaldų; pas komiteto 
daro švenčių pertrauką ligi sau narius:
šio 7 dienos. Lietuviai kursan- A. Sungailienė, 4497 Bour- 
tai savo mokytoją p. Moniką bonniere, Apt. 11, Rosemount, 
Bendžaitytę, skirstydamiesi tel. TU 5884;
šventinių atostogų, pasveikino, J. Juodvi?šienė, 6882 Beau- 
jteikdami Lietuvos Istoriją, lien St., Ville Emard, tel.: HE/ 
Augustino Our Country Lit- 5956;
huania ir tautinių audinių. J. Parojus, 7240 Querbes st..

Montreal, tel.: VI 7634;
J. Navikėnas, 5515 — 13 

Ave., Rosemount, tel.: FA 
7141;

H. Nagys, 4841 Park Ave, 
tel.: DO 1451;

J. Viliušis, 381 Du Caremel 
St., tel.: CR 3705;

J. Pakulis, 1078 Osborne 
Ave, Verdun.

K. Toliušis, 664 — 2 Avė, 
Verdun, tel.: YO 1659;

Pr. Šimelaitis, 1271 Allard 
Ave., Verdun, tel.: TR 2859;

J. Ladyga, 3 East Notre Da
me St., tel.: MA 1006;

„Nepriklausomos į’ietuvos“ 
redakcija, 7722 George St., Vii 
le Lasalle, tel.: HE 7920.

Pastaba: galima užregis
truoti ir telefonu.

M. A. L. O. KimitetaJ.
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