
Independent lithnania

Nr. 49 (245) KAINA 10 ct.

--------jr-»-r^įg=»=^e=!»=-==įc ....... ;-w--------------------------------------------- ■ , Jįl2^ (̂~.c===įn»

Už ištikimybę Kanadai ! Už Lietuvos išlaisvinimą ! B
• For loyalty to Canada ! For liberation of Lithuania ! :

* • • .
Leidžia Kanados Lietuvių Centro Taryba. I(

Published by the Lithuanian League of CanacL. h

Authorized as second class mail, Post Office Department, Ottawa.

Adresas: 7722 George St., Ville Lasalle, Montreal 32, P. Q. Canada.
> f- k .. - .......—ic — 9C-- ——r - x— ,, -ir------ x- *-

MONTREAL, GRUODIS-DECEMBER 20 d. 
---- -------------------------------------------------- t____

PRICE 10 c. XI META'

MIELUS SKAITYTOJUS, BENDRADARBIUS, PLATINTOJUS IR VISUS KANADOJE, TĖVYNĖJE IR VISAME PASAULY GYVENANČIUS LIETUVIUS, KOVOJAN
ČIUS DĖL TIESOS IR LAISVĖS,

SVEIKINAME SULAUKUSIUS KALĖDŲ ŠVENČIU
IR LINKIME TVIRTYBĖMS IR IŠTVERMĖS LIGI LAIMĖJIMO!

— XX" -MV....KM .......-XX---------
KLCT, NL IR SP. B-VĖ NL.

XX ■: ■ HKt- —XXT- —XX———~

Sovietai iš
sprogdino...

gerbūvio 
burbulu

SAVAITINĖ POLITINIŲ 
ĮVYKIŲ APŽVALGA

Jungtinių Tautų Organiza
cijos pilnaties posėdžiuose Pa 
ryžiuje praėjusią savaitę Ru
sijos atstovas Roščinas sukėlė 
tikrą sensaciją. Kaip žinomu, 
tiktai šiomis dienomis i/lasu. 
je sovieto posėdyje Stalinas 
skaičiavo, kiek Rusijos garny du 
aukštai pakilusi; apskaičiavo 
net procentais.

O dabar, kai Jungtinėse Tau 
tose kilo tai organizacijai išla. 
kyti Įnašų klausimas, Ameri
ka, kuri ligšiol davė 36,9%, pa 
sisakė, kad ji savo įnašus noriu 
ti sumažinti ligi 3o .r 
trečdalio %. Tokiu būdu Rusi 
ja, kuri giriasi dideliais atsie- 
kimais ir pažanga, turėtų mo
kėti daugiau, ne- l'^s.oj j. 
tai apie 9% moka, beveik 5 
kartus mažiau už Ameni:. 
Bet Rusijos atstovas Roščin, 
ėmė įrodinėti, kad ištikrųjų 

sovietų piliečio pajamos 
esančios labai žemos ir dar 
krintančios, o Amerikos 

piliečio esančios didelės ir 
kylančios.

Todėl Roščinas prašė, kad 
Rusijos mokėjimai JTO nebū
tų padidinti. Šis Roščino vie
šas pareiškimas sukėlė sensa
ciją, nes tokiu būdu patys ru
sai susprogdino savo išpūstą
jį ir pučiamąjį sovietinio ger
būvio burbulą. Dabar visa pa
saulinė spauda šį Roščino pa
reiškimą „paėmė ant danties’1 
ir po to kažin, ar „tėvelis“ Ros 
cino nepaglostys, už gerklės?

Antras pokštas, kurį krečia 
Višinskis, nemažiau įdomus. 
Tai liečia ginklavimąsį, kurio 
klausimą svarsto Politinė ko
misija. Visos valstybės pritarė 
trijų didžiųjų įneštai? projek
tui, tiktai Višinskis nepritaria. 
Jo pasiūlymas yra sovietiškai 
būdingas:

sovietai stato sąlygą, kad 
tuojau būtų sunaikintos 
atominės bombo.% o tiktai 
tada Rusija sutinkanti kal
bėtis apie nusiginklavimą...
Ir aklam matyt,i kad sovie

tai jieško kvailių. Ypač, kad 
Maskva nesutinka ir su kontro 
le, be kurios joks nusiginklavi 
mas aiškiai neįmanomas.

Kas galvoja apie tikrą nusi
ginklavimą, tas turi sutikti, 
kad be kontrolės, vien žodžiu 
niekas nepatikės. Kontrolės gi 
bijo tiktai tie, kurie galvoja ap 
gauti.

Korėjoje, kaip atrodo, iškils 
naujas sovietinis kriminalas. 
Komunistai ilgai atsikalbinėjo 
duoti žinių apie jų paimtus ne 
laisvėn JTO karius, bet stip
riai prispirti, jie pagaliau patie 
kė žinias. Jos, kaip atrodo, pa 
tvirtina anksčiau paplitusias ži 
nias, kad

komunistai bus išžudę la
bai didelį skaičių Amerikos 
ir kitų JTO valstybių kare 
dalyvaujančių ir nelaisvėn 

patekusių karių.
Nes komunistai pranešė, kad 

pas juos nelaisvėje esą 11.559 
kariai, kai JTO pasigenda apie 
100 tūkstančių... Čia vėl ko
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munistai nesutinka įsileisti kont 
rolės komisijos, nors karo pra
džioje buvo pažadėję laikytis vi 
su tarptautinių nuostatų.

Tiek tiktai yra pažengusios 
Korėjos derybos pirmyn, kad 
komunistai pagaliau pateikė ži 
nių apie karo belaisvius. JTO 
pranešė, komunistams, kad pas 
juos yra 136.000 šiaurės korė
jiečių ir kinų.

Karas Korėjoje tęsiamas, 
daugiausia ore, kur susiduria 
net po 200 lėktuvų, o frontuo
se gana tylu, nes dabar ten ne
maži šalčiai.

Įdomi, bet būdinga sovie
tams smulkmena:

j Varšuvą atvyko iš Mask
vos komisija, vadovaujama 
Kisieiiovo, kuri ims iš len
kų kraują ir veš jį į Rusi

jos kraujo sandėlius.
Rusija pristigo kraujo, nes 

nuolatiniu badu marinami so
vietų žmonės, aišku, neturi 
kraujo, o karui, kuriam Mask
va ruošiasi visu atsidėjimu, sitikau Palais Chaillot, Jungti- 
kraujo reikės. Taigi, Penicili- nių Tautų Organizacijos busti
nas ir doleriai (šantažo būdu) 
iš Amerikos ir Kanados, o krau 
jas iš Lenkijos ir Pabaltijo vals 
tybių, kurių gyventojai dar ne
spėti visiškai nubadinti.

Po benaudžių posėdžių, JTO 
daro kalėdinių 10-ties dienų 
pertrauką.

Atominiame bare tiek nau
ja, kad Amerika Vickersui 
užsakė atominius lėktu
vams motorus, o norvegų 
ir danų atomininkai bando 
pagaiumtt-kųvams varyklį.
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LIETUVIUS. V. V. Treigiai. |I
S. LOZORAITIS KALBĖJO IŠ JUNGTINIŲ TAUTŲ OR 
GANIZACIJOS BŪSTINĖS Į VOKIETIJOS RADIJO 

KLAUSYTOJUS. LĖKTUVU iŠ PARYŽIAUS.
Gruodžio mėn. 7 dieną Pa- ties duoną, — o tokių yra šian- 

lais Caillot Paryžiuje įrengta- dien šimtai tūkstančių, kas — 
me UNO radiofone L. Diplo- kaip sako Dantė — yra laipio- 
inatijos šefas, vokečių ridijo pa- jęs svetimais stačiais laiptais, 
kviestas, kalbėjo į Vokietijos 
klausytojus. Vokiečių radijo 
specialus korespondentas prie 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
E. Peterich, žinomas publicis-

kovodamas už savo tėvynę, pa
tekusią į tironų nagus, tas visa
dos tokius žmones užjaus. 
Tamsta, pone Ministeri, esi vie 
nas tokių žmonių. Aš prašau pa 

tas ir poetas, nacių laikais pats pasakoti mūsų klausytojams 
buvęs' priverstas gyventi emi
gracijoj, pristatė klausytojams 
S. Lozoraitį šiais žodžiais:

Aš džiaugiuosi galėdamas su 
pažindinti Jus su Ministeriu 
Lozoraičiu, Lietuvos Dijploma- 
tijos Šefu, su kuriuo aš vėl su-

nėję. Aš jį gerai atsimenu iš 
Ženevos, kur jis atstovavo Lie
tuvą Tautų Sąjungoje. Šian
dien jo kraštas, kartu su Estija 
ir Latvija, yra bolševikų oku
puotas. Tačaiu šitie kraštai nė 
ra išnykę nei iš tautų širdžių, 
nei iš tarptautinės politikos, nes 
laisvosios tautos nepripažįsta 
šito sovietų smurto akto. Todėl 
kitos valstybės tebepripažįsta 
Lietuvos diplomatus, kurių pry 
šaky stovi p. Lozoraitis.

Kas yra valgęs karčią trem-

Kss dedasi
po ve 4%.- je 
Lietuva,.: 
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VILNIAUS RADIJO 
KLAUSANT.

Visur lenktyniauja.
Šėtoj melžėją Adomaitytę 

pralenkė Pyskova. Šoier.s Ba
lys Zabukas Kaune, nusiskun
dė, kad, jei jis ne .usigriebs, pir 
moji vieta šoferiai .n.c atitek
sianti Vilniaus mierf:o sol. Iva 
nui Usinovui. Vilniaus elekt
ros dirbtuvėse į p.TIE išsiver
žė inž. Simonovas, ra!tk. Zap- 
kovas ir Timofejevas. N. Ver
kių popieriaus fabrike pirmo e 
gretose žygiuoja Michaiienkos 
pamaina. Garvėžininkai Miki- 
to, Alimov stumia į užpakąlį 
Glušaitį. Dailės instituto Vil
niuj diplomantas Kuz> / >v dip 
lominį darbą atliko aktualia te 
ma. Jį pasekė ir Per s, patie
kęs 12 lapų cikle „Kov- iri tai
ką“. Dipl. Banaitis r’ir.ešė V. 
Kapsuko paveikslą ■ padova
nojo Val.t. Filhe.r.T uu jos sa
lei. Mickutei nieko i ' .o, kaip 
po savo diplominiu darbu prira 
syti „Valio“!

Sutrukdė arklių .-.ybę.
Kėdainių rajone rantų arklio 

— pensininko gyvenimą stai
giai nutraukė ir ' -,kė prie 
žagrių. Arklių pa.?? .'imi, Kau 
no srity iki gruodžio pirmo? 
baigė arimus Jauii. itės, Per
galės ir Tarybinio Kario kol
chozai. Arkliai tą pati įvykdė

apie savo visados gyvą viltį.
Min. Lozoraičio pareiškimo 

turinys.
Lietuva yra Vokietijos kai

mynė ir kartu su Estija ir Lat
vija sudaro vadinamų Baltijos 
Valstybių grupę. 1940 metais 
Lietuva buvo Sovietų Sąjungos 
užpulta, okupuota ir prieš lie
tuvių tautos valią įjungta į so
vietų valstybę. Tačiau Balti
jos valstybių nepriklausomy •» 
bės sunaikinimas buvo viso ci
vilizuoto pasaulio pasmerktas 
ir tarptautiškai nepripažintas.

Savo ilgoje istorijoje Lietu
va daug pergyveno ir iškentėjo. 
Lietuvos didžioji kunigaikštys
tė pakartotinai vedė karus 
prieš Maskvos valdovus, prie
šindamasi jų veržimuisi į vaka
rus. Lietuva daug prisidėjo 
prie Europos apgynimo nuo to-

ir Kovarsko rajono 'Stalino 
Kelio, Kyrovo ir Mičiūrino kol
chozuose.

Inžinieriai Uralu!
Politechnikos Instituto Kau

ne direktorius Kaz. Varžaus- 
kas institute turįs 235 studen
tus. Jis džiaugiasi paspėjęs

torių ir buvo jų teriojama. Ta- tiek inžinierių išleisti, kiek anks 
čiau tai, ką mums atnešė bol- čiau nesuspėta per 20 metų, 
ševikų viešpatavimas — kan- Instituto diplomanto Ilginio 
čios, persekiojimus, materiali- žiniomis, dauguma institutą bai 
nių turtų, ir kas ypačiai pavo
jinga, žmonių gyvybių naikini
mas, visa tai sudaro sunkiau
sią katastrofą, kokią ligšiol bu
vo kada nors Lietuvą ištikusi. 
Nėra jokios tautinio, religinio 
ar dvasinio gyvenimo srities, 
kuri būtų likusi saugi nuo so- 
vitų visagaelės policijos ir ko
munistų prievartos.

Bet lietuvių tauta tvirtai lai
kosi savo tautinių idealų, nepri pirmininkas Malakna jai rapor 
klausomybės siekimo, tikėjimo tuoja: teik ir tiek kiaulių par- 
ir tų bendrai žmoniškų verty- šavosi, tiek ir tiek išmelžta dau 
bių, ant kurių buvo pastatyti, giau pieno, ir visa įvyko giliai 
ir vėl bus atstatyti, didingi Eu- įsisąmoninus taikos gynybos rei 
ropos civilizacijos rūmai. Lie- kalą gyvuliams. Vitkienė pa- 
tuvos rezistencija, tiek morali- dėkojo ir suramino, kad jos tai 
nė, tiek aktyvi nesiliauja.

Šitoj sunkioj kovoj mus ve
da ne tik viltisi, bet ir įsitikini 
mas, kad lietuvių tautos valia 
bus įvykdyta ir mūsų nepri
klausoma demokratniė valsty
bė bus atstatyta. Met tvirtai 

Aš nuoširdžiai sveikinu Vo
kietijos klausytojus ir klausyto 
jas, reikšdamas įsitikinimą, kad 
Lietuvos nepriklausoma valsjty 
bė bus atstatyta ir ji turės drau 
gingus santykius su savo kaimy 
nu suvienyta Vokietija demo
kratinės Europos rėmuose.

— Lenkijos valdžia suvar
žys studentus, kurie nori lais
vės.

— Budapešte nugriauta baž 
nyčia ir pastatytas Stalinui pa
minklas.

gūsių paskirti į Uralo mašinų 
statyklas, Stalingrado statyk
loms, į Kuibyševą. Bet dalis pa
likta ir vietoj, pvz., Palionova 
į Litekso fabriką.

Susipratę gyvuliai.
Pakruojo r. Tačiūnų sustam 

binto Pirmosios Gegužės kol
chozo kiaulininke St. Vitkienė 
grįžta iš Maskvos „taikos šali
ninkų posėdžių“, ir kolchozo

ka nugalės karą.
Aeroportas skatina 

sveikatingumą.
Sveikatos ministerijos statis

tikos skyriaus virš. Urbonas 
tikina, kad Lietuvoj išleista 
2000 gydytojų — internų, kad 
profilaktikos dėka dauguma li
gų visiškai dingo, kad Ameri
koj uždrausta sirgti, o Lietuvoj 
vienas malonumas. Įdomiausia, 
kai susergi ar nelaimė ištinka, 
tai atskrenda lėktuvas ir nuga
bena į sostinės aeroportą. Lėk 
tuvu gabenti ligonys nepapras
tai greit sveiksta ir trečią die
ną kalba per radiją. Sanitari
niai lėktuvai, kai kyla, pirmiau 
šia atsiplėšia nuo žemės, apsu
ka ratą ir paskui skrenda. Tik
rai įdomu!. ,
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Kalėdos Kanadoje
Keista ir paradoksiška atmos apylinkėje labai retai turime 

fera gaubia šių metų Kanados 
Kaiėaų Šventes, Materialiniu 
atžvilgiu jos yra gal turtingiau 
sios mūsų istorijoje: krautu
vės yra pilnos, kaip niekad ne
buvę, ir prekių įvairumas ir 
puikumas yra nepaprastas. Tu
rime maisto gausybę, ir žiban 
tieji elektri niai prietaisai, ku
riais jis verdamas, yra aukštos 
kokybės. Pertekusios Kalėdos. 
Tas turtingumas, kuris mus tp 
gaubia, tai yra tik sala pasau
lyje, kuriame mažiau ar dau
giau žmonių tarpe viešpatauja 
skurdas.

Kalėdos švenčiamos Kanado 
j e laisvai. Įstatymai nedrau
džia švęsti švenčių ir išreikšti 
savo džiaugsmingą dvasinį pa
kilimą. Bet pasaulyje turime 
daug giminių, kurie supančioti 
politiniais varžtais ir jiems už
drausta pareikšti savo džiaugs
mą ir laimę, kadangi jie pa
smerkti būti apšauktais atsili
kusiais ir buržujais.

Turime savame krašte žmo
nių, kurie mano, kad Kalėdos 
Šiaurės Amerikoje nebėra reli- kalėdinėse 
ginės šventės, bet tik komerci
nis festivalis. Tegul taip ir yra. 
Bet asmens laisvė reiškia kuo 
mažiausiai suvaržyti asmens lai 
kyseną, jokių varžtų nepritai-

sniego; šiltame Vancouveryje 
ir Victorijoje, skelbimai sako, 
kad iš viso žiemos metu snie
gas yra retenybė. Tiktai Que 
bec’co provincijos ir šiaurinė
se Ontarijos dalyse bei vakarų 
lygumose gyventojai gali 
džiaugtis šaltomis ir snieguoto 
mis Kalėdomis.

Kalėdų metu prerijose, šiau 
rinėje Ontarijoje ir šiauriniame 
Quebec‘e šaltis yra sausas ir 
dūmai iš kamino kyla, kaip kad 
ta virvė ramiame ore, baltas 
sniegas girgžda po batais ir žie 
mos varžtai, kaip plieno juos
ta, spaudžia kaktą. Tuo tarpu 
Nova Scotia ir pietų Ontarijos 
provincijose Kalėdų Senelis 
dažnai atvyksta raudonu liet
palčiu.

Kalėdos prancūziškai kalban 
čioje Quebec‘o provincijoje

Šių dienų tarptautiniai įvy- vo „bičiulį“ gen. Franco, kai 
kiai verčia atversti tiesos lapą tas, vietoje grąžinti šimtą mi- 
ir parodyti skaitytojui jų vei- lionų sidabro pezetų paskolą, 
dą, metant kiek daugiau švie- užsiprašė į skolą dar didesnį 
sos kritiškai. Taigi, visų pir- kviečių transportą (kurių per
ina, reikia pastebėti, kad ta didelį derlių broliškoji Argen- 
„draugystė“ — iširusi, nebe- tina kai kada degina, neturė- 
veikianti, seniai užmiršta, — dama kur padėti) — „badau- 
praėjusi trumpu medaus mene jančiai Ispanijai“. Išdidus pul 
siu ir užsibaigusi kivirčais, ko- kininkas (Peronas) nurodė 
ne diplomatinių ryšių „dviko- gen. Frankui, kad jis — galįs 
va“, kai vien iš žodžių meilės jų pirktis už pinigus, o kai su- 
buvo prieita prie piniginių rei- žinojo, kad Ispanijos iždas jų 
kalų. Mat, diktatoriai visada neturįs, išdrožė pasaulio spau- 
pinigus mėgsta, tai istorinė tie 
sa, atseit juos mėgsta imti, bet 
ne duoti. Ir aišku iš kalno, nie 
ko gero neišdegs, kai du tokie 
susiduria prie biznio!

Pulk. Peronas, visagalis Ar 
gentinos dirigentas, mums pa
žįstamas, kai tuoj po karo, vos 
sovietams pareikalavus, pasku
bėjo uždaryti nieko nedėtas Pa 
baltijo pasiuntinybes tam kraš
te, šiandien, labjau negu anks
čiau amerikonų spaudoje puo
lamas už „apatinės suknelės“ 
(petticoat) diktatūrą, tuo pa
sakant, kad faktiškoji valdyto
ja yra Ieva Peron, diktatoriaus 

vals-

nam apie kitą pasisakant dėl ne 
rūpestingai vedamo tautos 
ūkio, yra nei daugiau, nei ma
žiau, kaip diktatūros užkulisių, 
šiaip jau rūpestingai slepiamų, 
atidengimas. Gražios vėliavos, tautų, (kur ne tik nedidelis kri 
uniformų paradai, lokaliniai pa terijus apie finansus, bet ir 
gerinimai tėra trupiniai, ir nors bendrai raštingumas žemas), 
kaip jie išpučiami, neuždengia tai gausim visai priešingą pro- 
vis didėajnčio skurdo, tautos porcijų vaizdą, būtent, ten, de

mokratija — retenybė.pinigus iššvaistant į šalį.
Paėmus 10 labjausiai civili

zuotų tautų, sudarančių Vaka-

yra 
dik-

žmonelė, žodžiu, „didelis 
tybinių reikalų žinovas“.

Tikrumoje Peronas 
minkštesnis, nuolaidesnis 
tatorius, sakysim, už Ispanijos
„visagalį“ gen. Franco, kuriam 
tie patys amerikonai, biznio su 
metimais, rodo gražias akutes, 
nežiūrint prancūzų - anglų 
spaudos kone visuotinų puoly- 

yra labai spalvingos. Visa Ka- mų, ir kuriems, priešingai, ro- 
lėdų savaitė yra laimės perio- do gerokų nuolaidų, pulk. Pė
das perpintas giliu religiniu ronui, be abejo, išeidami iš skir 
jausmu. Maži kaimeliai Lau- tingų amerikonams jų biznio 
renco apylinkėje atrodo lygiai 
taip, kaip tie maži kaimeliai 

atvirutėse, o did
miesčiai yra apšviesti spalvo
tom šviesom eglutėm. Prancū- 
kalbančiojo kanadiečio įgimtas 
linksmumas leidžia jam sutikti 
Kalėdas su didesniu atsidavi- 

kymą sąžinei. Daugiau filoso- mus negu jo kompatriotui ang- 
iuojantieji mūsų tarpe galvojo, 
jei prekybininkas žiūri į Kalė
das kaipo į normalį ciklą, kaip 
ir Velykas, Dominijos dieną ar 
ba visų Šventųjų, lai jis taip ir 
daro.

Tai yra asmeniškas dalykas, 
kaip individas plaleidžia Kalė
das. Dieną prieš Kalėdų šven
tes, krautuvės yra pilnos, bet 
Kūčių vakarą ir pirmą Kalėdų 
dieną — bažnyčios. Atrodo, 
kad kanadiečių dauguma palai
ko tą išmintingą pusiausvyrą 
tarp materialinių pažiūrų ir tik 
rosios bei gilesnės švenčių pras 
mės.

Be to, tas Kalėdų komercinis 
momentas pasireiškia daugiau
sia didmiesčiuose.

Kalėdos vienišame prerijos 
miestelyje, kaimelyje ant St. 
Lawrence upės krantų, geležin 
kelio stotelėje Rockies kalny
ne, žvejų kaimelyje Atlanto 
krantuose, švenčiamos, kaip ir 
prieš 50 metų. Tiktai eglutė 
vietoje žvakių papuošta elektri 
nėmis lemputėmis, kurios sau
gesnės ir praktiškesnės; apšil
dytas automobilis gabeųia žmo
nes į bažnyčią, patogiau negu 
atviros rogės prosenių laikais, 
ir visų svarbiausia, tas didelis 
skirtumas tarp vargšų ir turtin 
gų šiandien yra mažesnis. Kalė 
dos nebešvenčiamos prislėgto
je nuotaikoje.

Vargas mūsų dar neapleido. 
Bet tas baisus, sielą drąskantis 
vargas, kurį aprašė Charles Di
ckens savo apysakose 19-tame 
šimtmetyje, šiandien yra tik 
retenybė. Didysis sulyginimo 
procesas paskutiniųjų penkias
dešimt metų laikotarpyje pa
darė savo progresą.

Kalėdos Kanadoje sudaro > Iš viso Kalėdos yra vaikų, 
tam tikrus kontrastus. Dėl kai bet ne suaugusių šventė. Mes, 
kurių neišaikinamų priežasčių, kurie jas diskutuojame, anali- 
Kalėdos angliškai kalbantiems zuojame, apraudame, remiame, 
kanadiečiams turi būti su ro- su jom nesutinkame arba gar
giu skambučiais ir sniegu. Ang biname, esame tik įsibrovėliai 
iijoje tuo tarpu, iš kur atvyko vaikų festivalyje, 
dauguma mūsų Kalėdiniu pap
ročių ir įspūdžių, sniego rasi
me Kalėdų metu labai retai. 
Net Kanadoje, kuri paprastai 
žinoma, kaipo sniego kraštas, 
daugelyje vietovių žaliuoja žo
lė arba iš viso labai mažai jau
čiami žiemos pėdsakai.

Maritime provincijose Kalė-

lo-saksui.

Kalėdų švenčių metu Que- 
bec‘o provincijoje yra šeima 
svarbiausias dalykas ir jos su
važiavimas — didysis dienos 
įvykis. Kūčių vakarą vidur
nakčio mičios yra svarbiausias 
įvykis visame Quebec'e. Raoul 
Jobin, pasaulinio garso Pary
žiaus Operos tenoras atvyko į 
Quebec‘o miestą giedoti kalė
dinių giesmių vienoje iš di
džiausių Quebec'o katedrų.

„Kanadiškos Kalėdos“? Ko 
kia dalis mūsų Kalėdų yra tik
rai „kanadiška“? Kalėdinių 
giesmių giedojimas ir kalėdi
nių atviručių siuntimas yra ang 
liškos kilmės; kalakutų valgy
mas yra amerikoniškos, o 
„plum pudding“ — angliškos. 
Kalėdų eglutė yra vokiškas pa
protys, o dovanų davimas yra 
užsilikęs nuo pirmųjų krikščio 
nybės dienų. (Daugelis škotų- 
kanadiečių žiūri į Kalėdas kai
po į antraeilę šventę, nes jų tra 
dicinė šventė ir dovanų davi
mas įvyksta per Naujus Me
tus).

Tiems 150.000 žmonių, ku
rie atvyko peskutinių 12 mene 
šių laikotarpyje ir kurie švęs 
pirmą kartą kanadiškas Kalė
das, mūsų papročiai atrodys 
keisti. Galbūt jie ir yra keisti. 
Bet jie egzistuoja ir vystosi ir 
keičiasi laikui bėgant, ir kaip 
mes apie save begalvotumėm, 
Kalėdos Kanadoje, kaip ir kita 
me krikšioniškame pasaulyje, 
pasiliks tokios, kokios jos yra:

rų Europos branduolį, tik vie
noje iš jų buvo laikinai prisi- 
metus negerovė (Hitlerio dik
tatūra), o jei paimsime dėl pa
lyginimo 10 atsilikusių, tamsių

Bus daugiau.

doje plačiai cituotą frazę, kad 
„gen. Franco — nemokąs val
dyti, linksniuodamas, deja, per 
daug savo norą atstatyti vidaus 
karo (1936—39 m.) sugriautą 
ūkį, kai tuo tarpu vokiečių tau 
ta (Peronas didelis šios tautos 
mylėtojas), vos užbaigusi 1939 
—45 mm. ilgesnį ir žiauresnį, 
karą „pradeda pati stovėti ant 
savo kojų“. Aišku, Ispanija, 
kaip vyraujantis žemės ūkio 
kraštas, galėtų tik kitiems pa
dėti savo kviečiais, vietoje jų 
reikalaudama sau, jeigu būtų rū 
pestingesnė savo žemės ūkiui,

Taigi taip kalba diktatoriai, 
pasakydami vieni apie kitus

ŽIEŽIRBOS
Jeronimas Cicėnas šaukia 

vienišas tyruose-
Rašytojai tyli. Pripažintieji 

kritikai skęsta politikoj. Už 
literatūrą kovoja žurnalistai. 
Liūdna, bet kartu ir gera iš
girsti niekad netilsiantį J. Ci
cėną, kai jisai „Dirvoje“ (42 
nr. 1951. X. 18) ir vėl pakėlė 
vienas vienintelis balsą prieš 
literatūriniame gyvenime įsi- 
siautėjantį vandalizmą:

„Sandaros“ technikinis re- 
daug daugiau tiesos, kaip kas daktorius, kaip tinkamas, šit 
nors kitas, nes jie patys, beabe ima ir perdirba poeto H. Ra- 
jo geriau pažįsta tos 
nos“, kuri varo diktatūrą, 
slaptis ir užkulisius.

Asmeniškai aš irgi ilgai 
vau demokratijų priešas, 
aršus! Nepatikdavo ji man dėl 
vaidų, rietenų, ilgų kalbų. Man 
patikdavo, kad daug kas giria 
„stiprią valdžią“. Ir man ne
aišku buvo, kodėl ji negera, ko 
dėl jos negirti, ar neparemti, su 
laužant „ramybės drumstėjas“ 
— polit. partijas, ar už tai, kad 
veikia tyliai, be rietenų, vaidų 
(kurie visada iškyla prie de- 
mokrat. partijų, parlamentų, 
įnešant „vis naujus projektus, 
pagerinimus“).

Tik vfsai neseniai ir -aš susi- papročiai naikintini visur ir drą 
pratau, net atsukau nugarą į šiai, nes tautinė kultūra — ši- 
buv. draugus. Mano pasąmo
nėje iš anksčiau glūdėjo min
tis, kad diktatoriams stinga at
sakomybės, pinigai eina į šalį, 
kur nepasireiškia kritika ir ty-

Keli posmai graudulingos 
poezijos.

„Draugo“ 247 Nr. O. B. 
Audronė šitaip posmuoja: 
Purias smiltis žarijom apjuosę, 
Kyla dūmai augštyn 
Bulvienose,
O po dūmais tenai, po žarijom, 

giliai

Kepta bulvė pakvipo skaniai.

,maši- 
pa-

bu- 
net

interesų.
Šiaip ar taip, Peronui, „de- 

mokrat diktatoriui“, kai 
linkęs daug dovanoti, kad jis 
nors apgauliai laužydamas de
mokratiją, vistik gražiai kalba 
apie ją, net puošdamas demo
kratinėm vėlevėlėm savo sos
tą, netaip, kaip kiti, kurie bai
sias nesąmones kalba apie „ge 
riausiąjį“ vieno vado valdymą, 
jo „naudą“ tautai (žinoma, rū
pestingai 
„nauda“ 
kai jie , 
kontrolėj), aklai pamėgdžioda- bė, nes mat viską valdo ir tvar 
mi Liudviko IV sauvališkumo ko vienas, cenzūra neleidžia 
perlą „valstybė — tai aš“, „gud spaudai nei išsižioti.
rybę“. Perono — Franko, dviejų dik

1949 m. Peronas iškoliojo sa tatorių, ginčai dėl pinigų, vie-
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-TAUTOS FONDO RĖMĖJUS — 
SVEIKINA IR TVIRTO TIKĖJIMO 

LAISVE LINKI,
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE. į

kas

dausko eilėraštį. Dar pyksta, 
kad poetas nustemba. Aure, 
Kanados „Rūta“ rašytojo A. 
M. Katiliškio novelę perspaus
dina atskiru spausdiniu visai 
jo neatsiklaususi. Taip pasiel
gia ir su rašytoju B. Gražuliu... 
A. M. Katiliškis atviru laišku 
pasiskundžia visuomenei. Jo 
balso neparemia netgi Rašyto
jų draugija.

Jei būtų kritikos, greičiau 
dingtų akiplėšos sapninikai, 
karalienės Matildos, jazminai 
su moterimis, nuo kurių pabė
go ir visi kiti ne kūrybos ilgesį 
skelbią, bet žemam bizniui pa
sišovę grafomanai. Džiunglių

i

užtylėdami, kokia
tautos finansams,

administruojami“ be loję eina piniginė atskaitomy-

Ir prabėga paklydus akis — 
O kas žvilgsnį sugaus, 

sulaikys —

Želmenų pasigėrus žalumo — 
Vėl sugrįžta prie smilkstančių 

dūmų.

Dėl dviejų dalykų reikia pa
sveikinti poetę: dėl skaniai iš
keptos bulvės ir dėl sugrįžu- 
sios akies. Pastaroji kaip ma
tosi iš eilėraščio, buvo pirma 
paklydusi, o paskui ir pabėgusi 
(sic!).

„Draugo“ 259 Nr. poetas-ve 
teranas A. Tyruolis taip rašo: 
Norint spalis trapus, 
Lino audeklas bus
Mums brangesnis už šilką, 

mašastą.

Trauks jis karštį žaizdos
Ir apydangos duos
Kelyje, žvaigždėms gęstant.

Galėjo gerb. poetas nesisko-

tai šviesiosios Lietuvos atvaiz
das“.

Tiek Jeronimas Cicėnas. No
rėtųsi, kad prie jo balso prisi- linti iš Maironio poemos ritmo: 
dėtų daugiau kultūrininkų, ku- jo mediciniškai - materialisti
ne kadaise, Nepriklausomybės niai samprotavimai būtų sutil- 
metais, dažnai ir drąsiai išeida
vo į žygį prieš susmulkėjimą, 
literatūros sodų teršimą ir snau 
dūlį.

pę ir į paprastesnį aprėdą. Juo
ba, kad Maironio pėdos pasku 
tinėj eilutėj stipriai sušlubuo
ja. Sunku sekti Maironį!

NUOŠIRDŽIAI
LIETUVOS

XX ...Z.XX "XX -------- XXx

mės žmones. Bet ką gi mes, kaupusios laužo plotkeles ir pri 
lietuviai, apie Kalėdas galime 
pasakyti ?

Deja, vienos nuomonės, vie
nos kalbos mes jau neturime. 
Neturime, viena, dėl to, kad tū 
la dalis mūsų tautiečių tiktai 
lietuviškai dar kalba, bet yra 
netekusi lietuviškosios sąmo
nės. Čia, esmėje, kalta ne jų 
partinė, bet nesavaranki, sve
tima įteigta galvosena. Gai
la, bet taip yra.

Lietuviškoji lietuvių visuo
menė dėl susidėjusių aplinky
bių, taip pat turi skirtingumų. 
Kanadoje gimęs arba augęs jau 
nimas nepažįsta, bent detaliai, 
Lietuvos Kalėdų tikrovės ir jis mėje“.

linksma šventė, atžymint! kris yra įsijungęs į kanadiškas tra- 
taus gimimą, kurio filosofija ir 
mokslas yra mūsų demokrati
jos pagrindas.

XX 1 KK

simena gyvus ir jau mirusius tė 
vus, brolius, seseris, gimines, 
bičiulius, pažįstamus. . . Tėvai 
vaikams pasakoja, kad šią šven 
tąją naktį, pačiame vidunakty 
gyvuliai pradeda kalbėti žmo
nių kalba ir vanduo virsta vy
nu. . . Tuo metu ir Kalėdų se
nelis išnešioja geriems vaikams 
visokias dovanas, kurių jie lau 
kia ir nesulaukia ištisus me
tus. ..

Paryčiui kinko arklius ir 
vyksta į kalėdines Rarotas ir 
iškilmingąsias Kalėdų mišias, 
kurios iškelia didįjį šūkį: „Gar
bė Dievui aukštybėse ir ramy
bė geros valios žmonėms že-

Daugelis, visas daugumas, ir 
Kanadoje gyvenančių tautiečių 
be abejo, panašiomis nuotaiko 
mis sutiks Kalėdas.

Tiktai šios Kalėdos vis dar 
aštriu dygliu vers daugelio šir 
dis, kada be mirusiųjų ir atsi- 
skyrusiųjų nelaimingųjų, yra 
didelis tautiečių kiekis, kuris

dicijas; jis turi daugiau Kana
dos Kalėdas. Tiesa, daugeliu 
atžvilgių, ypač gamtos, jos yra 
giminingos Lietuvos Kalėdoms. 
Ir Kanadoje, kaip Lietuvoje, 
Kalėdose šalta, sniegas dengia 
žemę, trobesius ir medžius. 
Bet kita dvasia.

Lietuvos žmonės prisimena kenčia baisų vargą, dideles kan
ir, be abejo, giliai susikaupia čias, netekęs savo tėvynės, ne-
ypač Kūčių vakarą. Kada už tekęs laisvės ir netekęs pasku-
langų mėnulio šviesoje žiba tinės vilties išvysti laisvąjį gy
sniego žiežirbos, kada nuo šal venimą. Šios tragedijos, — ne
čio poška tvoros ir namų šie- tautos jau, bet žmonijos,— aki

Šitaip rašo oficiali Kanados nos, kada danguje žverbla mir vaizdoje ai daugeliui riedės
įstaiga, teikianti ne kanadiško- gančios žvaigždės ir nesuskai- ašaros. Ir daugelis tragingai
mis kalbomis einančiai spaudai tomi jų milionai nutiesia dan- klaus be aiškaus atsakymo: ka apsuptas šviesaus apskritimo,
informacijas. Atrodo, kad ji gaus skliautais. Paukšių taką, da gi pagaliau ateis Kalėdos, Kas būtų galėjęs į jį žiūrėti?
visai objektyviai pavaizdavo — tada kiekvienoje grįčioje kad tikrai bus „ramybė geros Bet jis galėjo. Visus keturis 

dų švenčių metu dažnai būna Kalėdas Kanadoje, kiek jos lie- prie šienu kvepiančio Kūčių sta valios žmonėms žemėje“?
miglos ir šlapdribos; Toronto čia anglo-saksų ir prancūzų kil- lo susirenka šeimos, giliai susi J. Kardelis.

Tiktai vai
kas tikrai supranta Kalėdas. 
Kada jis užauga, tada jis jas 
užmiršta.

------ * — * __ *____

Gražus sumanymas
Gerbiamas Redaktoriau! Bet ant rytojaus atėjo redak 

„Argentinos Lietuvių Balso" cijon p. — Sr. Petras Kuraitis, 
Nr. 938, 6. XII. 51. paskelbė- “ ~ ~
me čia pridedamą kroniką:

„Antanas Bruškevičius siūlo 
pavyzdingą bendradarbiavimą.

Kas man užsakys „Argenti
nos Lietuvių Balsą“, aš tam už 
sakysiu Kanados „Nepriklauso 
mą Lietuvą“. Bus du laikraš
čiai paremti iš karto.

Laukiu žinios, kam turėsiu 
garbės užsakyti Kanados „Ne
priklausomą Lietuvą^, Mano 
adresas „A. L. Balso“ Redak
cijai gerai žinomas.

Su gilia pagarba,
Antanas Bruškevičius.

Sudbury, Ont. Canada. 
343 Cross St.“

Į šį skelbimą pirmutinis atė 
jo PLIAS Argentinos skyriaus 
pirmininkas inž. Jonas Rama
nauskas ir apmokėjo 1952 me
tams „A. L. Balso“ prenumera
tą p. A. Bruškevičiui, apie ką 
pastarąjam pranešėme, o jis jau 
žino, kad reikia apmokėti „N. 
Lietuvos“ prenumeratą 1952 
metams:
Ing. Dipl. Jonas Ramanauskas, 
c. Anatole France 390, Saran- 
di - Avellaneda, 
Prov. Buenos Aires-Argentina. tyvą, kanadiečius.

Kiti taip rašo:
VATIKANO LAIKRAŠTIS.

„Observatore Romano“ lap- iė judėdama ir net drebėdama 
buvo pakeista į gyvą atvaizdą, 
į dangiškų vyksmų reginį, ir, 
nors be žodžių, bet labai iškal 
bingai perdavė žinias Kristaus 
Vietininkui“.

Dėl šių žodžių „K. K. Lai
vas“ pastebi: „Šiuos regėjimus 
Šv. Tėvas turėjo 30 ir 31 spa-

„ lių 1 lapkričio ir Visų Šventės
kartus jis galėjo stebėti saulės oktavoje. Jis matė tai 4 vai. po 
judesius. Marijos rankose sau pietų iŠ Vatikano sodo“.

kričio 17 dienos numery įdėjo 
^kardinolo Tedeschini kalbos 
ištraukas Fatimoje. Kalbėda
mas apie Popiežiaus regėjimus, 
kardinolas pasakęs šiuos žo
džius: „Saulės rutulys buvo

c. E. Ochoa 775, Buenos Aires- 
- Argentina, ir sumokėjo 1952 
metams „A. L. Balso“ prenu
meratą Kanadon tam tautie
čiui, kuris jam užprenumeruos 
„Nepriklausomą Lietuvą“ Ar
gentinon. Susiradus tokiam 
kultūrinio reikalo pasikeitėjui, 
siųskite mums jo adresą, kad 
galėtume siuntinėti „Balsą“, o 
Jūs siųskite (jo užsakytą) „N. 
L.“ p. Kuraičiui.

Taip galima sudaryti 
desėtką - kitą tokių pasikeitė- 
jų. Gaunantieji „A. L. Balsą“ 
gaus nemokamai ir kalendorių 
1952 metams.

Pagarba ir linkėjimai, 
K. Norkus,

„Arg. L. Balso“ redaktorius“.
Šią labai gražią ir drauge la

bai praktišką iniciatyvą reikia 
tiktai pasveikinti. Iš tikrųjų 
ją visokį valiutiniai suvaržymai 
trukdo įsigyti norimą spaudą, 
o tokiu būdu tas kliuvinys leng. 
vai pašalinamas. Be to, kas 
labai svarbu, tokiu būdu susi
daro tautiečių bendradarbiavi
mas, kontaktai ir tt.

Dabar prašome tasilįepti į ar 
gentiniečio p. Kuraičio inicia- 

NL“ Red.
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AR KANADOJE YRA SOCIALINĖ PAGALBA?
II.
II — Assuranse chomage — 

nedarbo draudimas, kuriuo gal 
daugumai yra jau tekę pasi
naudoti.

Šis įstatymas stengiasi ap
saugoti nuo masinio nedatek- 
liaus, skatina darbininkus ir 
darbdavius prie reguliaraus ir 
nuolatinio darbo, nes darbda
vys moka už kiekvieną darbi
ninką, o kad darbininkas gau
tų draudimą, turi išdirbti tam 
tikrą valandų skaičių. Šis įsta
tymas yra tvarkomas darbo įs
taigos.

III — Pension de vieillesse 
— senatvės pašalpa. Ją gali 
gauti kiekvienas Kanados pi
lietis, 20 metų išgyvenęs Kana 
do j, 70 metų amžiaus. Nuo 
naujų metų (1952) pradeda 
veikti įstatymas, kad žmogus, 
sulaukęs 65 metus amžiaus ir 
neturįs pragyvenimo šaltinio, 
gali prašyti senatvės pašalpos.

IV — Allocation familiale — 
vaikų priedas visiems vaikams 
a) gimusiems Kanadoje; b) 1 
metus gyvenusiems Kanadoje 
arfaa c) tėvas ar motina gyve
nęs 1 metus Kanadoje.

Vaikas turi lankyti mokyklą. 
Laisvalaikiu jis negali uždirbti 
daugiau kaip 35.00 dol. per 
mėnesį ir turi būti išlaikomas 
tėvų mažiausiai 85.00 dol. mė
nesiui.

V — Assistance Publique — 
pagalba ligoniams reikalin
giems ligoninių, kurie neturi 
pajamų gydymuisi ir gyvena 1 
metai miesto ribose. Tai yra sa 
vivaldybinė pagalba. Asme
nims, kurie nėra išgyvenę me
tų laiko miesto ribose, bet gy
venę provincijoj, pagalbą gali
ma gauti iš Provincijos sveika
tos ministerijos.

Yra taip pat vadinamos li
goninės be sienų. Tai yra pri 
vačios socialinės pagalbos įstai 
gos, kurioms miesto savivaldy
bė suteikia teisę administruo
ti paskirtus pinigus ligoniams, 
kurie gydosi namuose ir yra 
tos įstaigos klijentai, jos prie
žiūroj.

Šios pagalbos yra įvairios ka

tegorijos ligoniams, pagal rei
kalingą medicinišką priežiūrą, 
vaistus, dietą ir vaikams pagal 
amžių. •

VI — Pension des meres ne- 
cessiteuses — Pašalpa pagal
bos reikalingoms motinoms. Į 
šią pašalpą turi teisę:

1 — Kiekviena Kanados pi
lietė čia gimusi; arba 15 metų 
Kanadoj gyvenanti; arba ište
kėjusi už Kanados piliečio.

2 — Vaikai turi būti namuo 
se (nepatalpinti pensionate).

3 — Moteris turi būti našlė, 
arba jos vyras sergąs psichiš
kai ar fiziškai ir negalėsiąs 
dirbti mažiausiai 1 metus’ lai
ko. Taip pat moteris, kuri yra 
5 metai pamesta vyro.

Duodama pašalpa priklauso 
nuo šeimos didumo, motinos 
sveikatos ir kita. Gaudama šią 
pašalpą moteris turi teisę dar 
gauti ir kitokią pagalbą pagal 
jos biudžetą.

Be aukščiau suminėtų yra 
pašalpos akliems, karo vetera
nams ir daug kitų, kurios yra 
teikiamos federalinės ar pro
vincinės valdžios.

RAŠO IRENA KEMEŽ1
Privati socialinė pagalba ky

la iš privačios iniciatyvos. Jos 
tikslas yra padėti tose proble
mose, kurios dar nėra masinės. 
Taip pat ir ten, kur negalima 
apibrėžti įstatymais ar rėmais, 
iš kurių negalima išeiti. Pav,: 
šeimos, vaikų, jaunuolių įvai
rios problemos, kaliniai ir ma
žamečiai nusikaltėliai, įvairių 
ligonių ir invalidų psichologi
nės problemos, netekėjusios mo 
tinos ir jų kūdikiai, ir daug ki
tų, kurias sunku suminėti, bet 
kurios iškyla gyvenime.

Privačios iniciatyvos sociali
nių įstaigų yra įvairių šakų. 
Kad jos tinkamai atliktų savo 
uždavinį turi būti derinamos 
ir teisingai paskirstomos. Tam 
yra specialios tarybos, vadina
mos Conseil des Oeuvres 
(Montrealy yra 4 tokios tary
bos: prancūzų katalikų, anglų 
katalikų, protestantų ir žydų). 
Šios tarybos yra sudaromos iš 
jvairių soc. įstaigų atstovų, įta
kingų visuomenės asmenų, dva 
siškių, pramonininkų. Conseil

TĖ-LUKOŠEVIčIENe.
des Oeuvres (taryba) pasiskirs 
to į atskirų šakų komitetus vie
nai ar kitai problemai tirti. 
Conseil des Oeuvres tikslas yra 
pažinti gyvenamą aplinką, ko
ordinuoti soc. pagalbos darbą; 
pramatyti ir planuoti apsisau
gojimą nuo vieno ar kito sun-( 
kūmo; nukreipti tinkama link
me veikiančiais soc. įstaigas, už 
daryti nenaudingas įstaigas 
arba perorientuoti jų veikimą; 
išvystyti socialinio darbo me
todus.

Privati socialinė pagalba 
skirstosi konfesiniu pagrindu. 
Finansams tvarkyti yra specia 
lios federacijos ar komitetai 
veikiantys prie Conseil dės 
Oeuvres, kurie vieną kartą me
tuose rengia rinkliavas numa
tytai sumai pinigų surinkti.

Naujųjų kanadiečių atžvil
giu yra bendras susitarimas 
tarp visų keturių Conseil Qeuv 
res, kad visi pagalbos reikalin
gi katalikai kreiptųsi į Bureau 
d Assistance Sociale aux Famil 
les, 81, Sherbrooke Ouest ir vi

su kitų tikybų į Family Welfa
re Būro — 1646, Dorchester, 
U ėst. Bureau d’assist, soc. aux 
iamilles yra įsteigta su 125 tar 
nautojais. Šios įstaigos posky
riai yra miesto vakarinėj, ryti
nėj ir šiaurinėj dalyse. Įstaigoj 
veikia įvairūs skyriai, kad ga
lėtų padėti šeimų, vaikų, ligo
nių, netekusių motinų ir jų kū 
dikių ir įvairiose kitose proble
mose. Šios įstaigos pagalba yra 
pasinaudojęs ar naudojasi taip 
pat nemažas skaičius. Tiek šio 
je įstaigoj, tiek kitose yra labai 
griežtai laikoma profesinė pa
slaptis.

Keikia pabrėžti, kad priva
čios iniciatyvos įstaigose dau
gumoj dirba protesionalai, bai
gę specialų „service social-' 
kursą universitete. Čia jie gau 
na žinių iš žmogaus psicholo
gijos, medicinos, teisės, ekono
minės, vsiuomeninės, moralinės 
ir ktių sričių. Ypatingai pla
čiai yra vystoma Service Social 
personal šaka, tai yra asmeni
nė, socialinė pagalba (jeigu 

taip galima pavadinti). Prin
cipe yra, kad kiekvienas žmo

Kanadoje dabartiniu metu DVI PAŽIŪROS
vis daugiau pastebima nuomo- ti. Imigracijos ministeris, kal
nių skirtumo didėjančios imi- bedamas praeitą savaitę Toron 
gracijos atžvilgiu. Iš vienos te sakė, kad Kanada dabarti- 
pusės turime Federalinio Dar nėję situacijoje nebegali dau- 
bo departamento pranešimą giau absorbuoti naujų piliečių, 
apie rekordinį dirbančiųjų skai Kaipo šito priežastis jis minė- 
čių, iš kitos imigracijos įstai- jo nedarbą ir tol, kol dabarti- 
gos vis daugiau darosi atsar- nis lygis nebus pakeistas, Otta 
gesnės dėl naujų žmonių at- Wa sumažins imigrantų srovę, 
gabenimo dabartiniu metu. Tai yra Mr. Harris'o staigus

Valstybės opozicijos laik- nuomonės pasikeitimas. Nese- 
raštis, the Globe and Mail štai niai, spalio mėn. 1 d., jis pasa
ką sakė neseniai: kojo Toronto visuomenei, kad

129.885 imigrantai atvyko naujai atvykusieji buvo lengvai 
per pirmuosius šių metų devy- įkurdinti.
nius mėnesius. Atrodo, kad Paskutinę žiemą Mr. Harris 
vyriausybės nustatytas tikslas pareiškė, kad Kanados gyny-
— 150.000 imigrantų skaičius bos programa pareikalavo imi- joje.
— lengvai bus peržengtas. Tai gracijai pirmenybės. Jis įspėjo, 
yra geros žinios. Bet kas bus „kad 1951 metais pavasarį bus 
su 1952 metais? Ar mes tą darbininkų stoka". . .
skaičių padidinsime ar suma- Turima vis dar medžiagų 
žinsime? trūkumų, kurios mums ir mū-

Yra žymių, kad vyriausybė sų sąjungininkams reikalingos, 
nori imigrantų skaičių sumažin Maisto produkcijos mažėjimas

J IMIGRACIJĄ kad dominijos imigracijos po-
rodo laukų darbininkų stoką, litika bus reguliuojama sulig 
kuri dabar yra baisesnė negu darbo pareikalavimo šiame kraš 
tuoj po karo. St. Lawrence te. Imigracijos ministeris pa- 
vandens kelio konstrukcija ir reiškė, kad dėl paskutinio ne- 
jėgainių išvystymas čij'. pat ir darbo padidėjimo naujų ateivių 
turima dar daug ir didelių pro skaičius bus sumažintas. Ši- 
jektų, kurie pareikalaus labai tas pranešimas neturėtų sukel- 
daug darbininkų. ti abejonių, nes
Iš gynybos taško žiūrint, mūsų šių metų atvykusių imigrantų 
produkcijos programa kaip tik skaičius viršija visus nuo tų 
pradeda judėti. Kas liečia mū- turtingų 1920-tųjų metų ir ne
su ginkluotas pajėgas, tai 115. darbas, kuris pasireiškė atski- 
000 karių 1954 metams yra per rose vietovėse, dar nėra aliar- 
mažas. muojančio pobūdžio.

Visų štių faktų šviesoje yra
aišku, kad Mr. Harris visiškai Kanadai reikalingi imigran- 
nesusivokia darbo jėgų situaci- tai įr jai visą laiką jie bus rei- 

Pareikšdamas, kad netu- kalingi. Bet nuo karo pabai- 
rime priimti naujų imigrantų, gos nemažiau kaip 560.000 
jis pasidavė pašaliniam spaudi- žmonių atvyko į dominiją. Per 
mui. . . šių metų pirmuosius devynius

Tuo tarpu Toronto Daily mėnesius 130.000 naujų atei- 
Star pareiškė: vių buvo įsileista, tai yra 75.

Kanadiečiai pasveikins Mr. 600 daugiau negu per tą patį 
Walter Harris'o pranešimą, Nukelta į 8 psl.

gus savaip reaguoją į suteiktus 
sunkumus. Todėl pagalbos pra 
šantį reikia mokėti sutikti to
kį, koks jis yra, jį pažinti, kad 
jam geriau padėtų. Service so
cial personal pagalba yra sten
giamasi taisyti girtuoklius, mo 
ralės netekusius žmones, tingi
nius, melagius, įvairias šeimo
se pasitaikančias problemas, ir 
daug kitų. Čia reikia labai 
daug objektyvumo ir galvoji
mo, bet taip pat jausmų ir šir
dies, kad suprastų vienoj ar ki 
toj padėty esantį žmogų. Čia 
yra ypatingai svarbu kontro
liuoti ir išlaikyti labai didelę pu 
siausvyrą tarp proto ir jaus
mų. Yra neleistina pasmerkti 
žmogų, jei jis turi vieną ar ki
tą netoleruotiną ydą, padaręs 
nusižengimą arba jo gyvenimas 
nėra moralus. Service Social 
tarnautojas nėra žmonėms teis 
ti, bet jiems padėti — padėti 
giliausia prasme.

Soc. pagalba dar yra labai 
jauna Quebec ir yra nuolatinėj 
evoliucijoj. Šiuo metu nėra pa 
kankamai profesionalų, karį ga 
lėtų užpildyti visas spragas. To
dėl, pavyzdžiui, valst. soc. pa
galbos įstaigose beveik nėra 

profesionalų — jų soc. pagal
bos teikimas vyksta smulkių 
anketų būdu, kas nevisuomet 
būna tikslu, ir dažnai neatsa
ko į prašytojo reikalavimus. 
Taip pat valst. soc. pagalbos 
tarnautojai yra apibrėžti įsta 
tymų, kurie dažnai yra pasenę 
ir seniai neatitinka gyvenimo 
dabartinėms sąlygoms.

, Ateityje numatoma prieiti 
prie to, kad ir valst. soc. pa
galboj dirbtų profesionalai, 
taip, kaip dabar daugumoj yra 
privačioj soc. pagalboj. Numa 
tomą, kad ateityje bus įvesta 
gal daugiau soc. draudimo vai 
stybinės iniciatyvos, bet kiek
vienas žmogus bus visai lais
vas apsidrausti ar ne — tai ne
bus daroma automatiškai. Ša
lia, žinoma, liks privati soc. 
pagalba, nes negalima įstatymų 
rėmais aprėžti visas proble
mas. ,.y

UGNIES ŽEME
RAŠO DR. AUGU STINAS LAUCIS.

T relew. Jaučiasi oro pasikei
timas, daug šalčiau, negu Ba- 
chia Blanca ir pučia stiproki Pa 
tagonijos vėjai. Skrendam į 
Comodoro Rivadavia. Tas mies 
tas yra daug kartų minimas lie
tuvių lūpose, nes nemažai tau
tiečių yra ten dirbę, o keliolika 
šeimų ir dabar ten gyvena.

Comodoro Rivadavia apylin-

Argentinos sveikatos minis
terijos siųstas, išvykau į Ug
nies Žemę, į Rio Grande mies
telį, pavaduot atostogų išvykų 
šio ligoninės direktoriaus. Tier 
ra del Fuego! Kiek apie ją 
prikalbėta! Man išvažiuojant 
tautiečiai lyg ir su pasigailė
jimu žiūrėjo į mane, vieni gąs
dino, kad ten Sibiras, labai šal
ta, kiti, — kad ten labai daug kės žymiai skiriasi jiuo anksty 
sniego, kad reikės važinėt pa
sikinkius šunis, kad yra dideli 
vėjai, kurie net akmenis riti
nėja.

Iki Bahia Blanca važiavom 
traukiniu, kur yra mano tie- 
siogis viršininkas, 
Argentinos sanitarijos viršinin 
kas. Jam prisistatėm su žmo
na, kuri kaip gailestingoji se
sutė kartu važiuoja su manim. 
Tuoj išrašo valdiškus kelionės 
bilietus lėktuvu iki Ugnies Že visai laukine, jokio medelio, jo 
mės. I

Ateina ir išskridimo diena, i
Atvy- 

kus į aerodromą, netrukus at
skrido lėktuvas iš Buenos Ai
res su 12 keleivių. Įlipom mes, 
iš viso 5 asmenys, ir skrendam 
toliau. Lėktuvas dviem moto
rais, turi vietos 21 keleiviui. 
Patogios kėdės, grindys išklo
tos kilimais, jauku. Net nepa- 
jutom, kaip pakilom, tik pama
tėm, kad žemė paliko toli nuo 
mūsų ir namai pasidarė maži, 
kaip degtukų dėžutės.

Skrendant Atlanto pajūriu, 
palei vandenyną matyti pelkės, 
o toliau į krašto gilumą tęsiasi 
didžiausi plotai nedirbamos že 
mės, tik kur nekur matyti pa
vienės sodybos. Po valandos 
laiko nusileidžiam Carmen de 
Patagones aerodrome, pabū
nam pusvalandį ir skrendam to
liau. Diena graži, saulėta. 
Kairėj matomas beribis Atlanto 
vandenynas, o dešinėj — nedir 
barnų laukų plotai, išmarginti 
mažomis kalvelėmis ir krūmokš 
niais. Sekantis sustojimas yra

aplinkui matomos 
smailomis viršūnė-

vesniųjų:
aukštokos,
mis uolos, tarp kurių išmėtyti 
darbininkų
linių bokštai. Kalnai pilkuoja 
nuoga uoluota žeme. Čia pa- 

pietų valgom pietus, kuriuos buvo už 
sakiusi lėktuvų bendrovė. Už 
Comodoro Rivadavia skren
dam be sustojimo 3 vai. iki 
Rio Gallegos. Išskridusį Como 
doro Rivadavia, gamta virsta

namai ir naftos šu

yra uostas, karo laivyno dali
nys, policija, kinas, bažnyčia 
Įrengta gyvenamam name, ke
li viešbučiai, įvairios krautu
vės, mėsos fabrikas (frigorifi- 
co), kuris turi atskirą mažą Ii 
goninę, paštas, didelė mokyk
la, vaistinė, kariškas gydyto
jas. Vyriausia miesto valdžia 
yra gubernatoriaus atstovas. 
Pats gubernatorius gyvena Us 
huaia mieste. Netol Rio Gran
de yra naftos šaltinių, kurie 
greitu laiku bus išnaudojami. 
Apylinkėse yra daug estancijų 
(ūkių), kurios daugumoj pri- pagal vietinių pasakojimus, bū- 
klauso savininkams Mendez - 
- Behety. Jie turi dešimtimis 
tūkstančių hektarų žemės Tier
ra del Fuego, Santa Cruz ir 
Čilėj, užsiima avių ir karvių au
ginimu. Pakeliais ir dabarti
niu laiku avių kaimenės grau
žia sušalusią sausą žolę. Tier
ra del Fuego avių vilnos yra 
brangios, nes yra aukštesnės 
kokybės negu kitų avių. Yra 
čia ir sidabrinių lapių ūkių. Es 
tancijos yra didelės, jose dirba 
iki kelių šimtų žmonių. Dide
lė estancija yra lyg ir mažas 
miestas; turi savo krautuves 
kiną. Savininkai gyvena labai 
prabangiai: turi namus su cent 
raliniu šildymu, kambariai iš
kloti kilimais, apstatyti bran
giais baldais. Taip pat 
tadaržius daržovėms 
lems.

Be gyvulių auginimo 
jybos daugiau jokių pajamų 
šaltinių nėra. Javai čia neau
ga, taip pat nėra jokių vaisme- 

. džių; auga tik kai kurios dar- 

. žovės: morkos, kopūstai, salo
tos. Bulves, miltus ir kitus pro 
duktus atveža laivaiš iš šiltes
nių vietų. Dabartiniu laiku val
gom tik konservuotas daržo
ves ir vaisius; sviesto, kiauši
nių labai sunku gauti, 
niai gyventojai todėl suserga 
vitaminų stoka. Čia daug labai 
mažo ūgio žmonių dėl jodo sto
kos geriamam vandeny; nema
ža serga ir džiova. Bendrai pa 
ėmus vietiniai gyventojai yra 
ligoms atsparūs, žaizdos greit 
gyja, nes šaltame klimate ma 

uždirba, negu Čilėj. Miestely žiau yra bakterijų, negu šil-

tam. Indėnų visai nėra, jie vi
si jau sukultūrėję ir susimaišę 
su baltąja rase. Paprastas kai
mietis yra vis dėlto dar tamsus 
ir primityvus. Dėl šalto klima
to ir monotoniško gyvenimo 
sąlygų daug geriama svaigalų, 
nuo ko įvyksta muštynių. Li
goninėj turiu tris peiliais suba 
dytus. Klimatas nėra labai 
šaltas, daugiausia šiemet buvo 
20 laipsnių šalčio. Vėjai yra 
stiproki, bet nenuolatiniai. 
Stipresni vėjai yra vasarą, kaip 
ir visoj Patagonijoj. Vasaros,

vas užklius už kalno, ir mes pa 
siliksim amžinai šaltuose ledy
nuose. Lengvai atsidusom, kai 
lėktuvas išnėrė iš kalnų ir at
sidūrė virš Ushuala. Nusilei
dom aerodrome.

Ushuaia turi apie 40.000 gy
ventojų. Čia gyvena Ugnies Že 
mės gubernatorius ir visa val
džia. Matyti daug jūrininkų, 
kurie dirba prie uosto tobuli
nimo. Uoste stovi du ant sek
lumos užvažiavę laivai, kurie 
jau apleisti ir niekas jais nesi
rūpina. Taip pat yra nusken
dęs 
čių 
ma 
šių. 
nes 
bininkus tiesiai iš Italijos. Toj 
firmoj kaip specialistai dirba ir 
vokiečiai. Miestas turi dvi li
gonines, viena priklauso jūrų 
ministerijai, kita — Sveikatos 
ministerijai. Yra moderniškas 
kinas, kavinės, sporto klubai. 
Miestą iš visų pusių supa kal
nai, apclengti sneigu. Kalnų at 
šlaitės apaugę medžiais, 
miesto prieina iš Atlanto 
denyno įlanka, kurioj yra 
tas.

Mieste yra labai graži, 
ja bažnyčia, kuria tvarko 
ziečiai. Užėjom pas kleboną, 
nes buvom girdėję, kad Uuhu- 
aia gyvena vienas lietuvis vie
nuolis, tačiau jo čia neradom, 
nes jis gyvenąs Punta Arenas, 
Chilėj.

Miestas panašus į Europos 
kalnų miestus, kokių teko ma
tyt Austrijoj ir Šveicarijoj, tik 
čia skurdesni namai.
Ugnies Žemė nėra vien tik ty- 

■ rai, bet joje dirbama intensy
viai ir matyti pasiektų rezulta
tų. Iš Buenos Aires į Ushuaia 
galima skristi lėktuvu arba at
važiuot laivu. Sausumos kelias 
eina tik iki Kordiljerų. Per 
Kordiljerus eina paprasti take
liai, vietiniai vasaros metų juos 
pereina raiti. Vasaros metu esą 
ypač Ushuaia gražu, aplinkui 
žaliuoją medžiai, esą daug Vi

taiką. Kavinėse groja orkest
rai, dainuoja tangus solistai. 
Visai netikėjom, kad taip toli 
nuo Buenos Aires būtų toks 
įvairus gyvenimas, tokių pra
mogų.

Praleidę naktį Rio Gallegos, 
nes naktį lėktuvas neskrenda, 
skrendam į paskutinę stotį — 
Gio Grande. Išskrendam 8.30 
vai., tačiau dar tamsu, nes sau 
lė čia teka tik apie 10 vai. Ties 
Magellan© sąsiauriu pradeda 
rausti padangė, artinasi saulė
tekis; gaunasi gražus spalvų 
žaidimas tarp raudonų debesų 
ir melsvo okeano vandens. Po 
lėktuvu, žemė dar paskendo 
tamsoj, o Kordiljerų viršūnės 
jau apšviestos tekančios sau
lės šviesos. Tamsoj pamatom 
blyksinčias šviesas, tai švytu
riai, rodą įėjimą į Magellan© 
sąsiaurį. Per sąsiaurį skren
dam 5 min., ir — jau Ugnies 
Žemė. Gamta nieku nesiski
ria nuo Rio Gallegos apylin
kės: mažos kalvelės, apdengtos 
krūmokšniais, tarp jų blyksi 
užšalusios pelkės. Skrendant 
visai išaušta, pateka saulė ir 
tolumoj pamatom Rio Grande 
miestelio siluetus. Lėktuvas pa
daro porą ratų ir nusileidžia į 
aerodromą, kuris įrengtas pa
prastam lauke. Aerodromo 
valdininkai gyvena mažyčiuose 
barakėliuose. Vienas valdinin
kas užrašo mūsų pavardes ir ce 
dulos numerius, nes čia yra ka
riška zona ir visi naujai atvy
kusieji yra registruojami. Mū

193Ū metais vienas vokie- 
laivas, kurį dabar italų fir- 
Borsari nori iškelti į pavir- 

Mieste gyvena daug italų, 
minėta firma atsiveža dar-

kios sodybos, vien 
kalvos.
pirmasis sniegas, 
spalvos, sumaišytas su žemė
mis. Dešinėj iš tolo Kordiljie- 
rių viršūnės, kurios apdengtos 
sniegu. Skrendam 3 vai. vien 
tik per tyrus; mūsų likimas 
technikos valioj, nes jei sugęs- 
tų lėktuvas, nėra kur nusileisti, 
nes visur kalnuota, o jei ir nu- 
sileistum laimingai, tai reiktų 
mirt iš šalčio, nes šimtais kilo- sų laukia ligoninės mašina, ku

ria ir važiuojam į miestelį, ku
ris yra apie 5 km nuo aerodro
mo. Miestelio gatvės negrįs
tos, vienas kitas mūrinis na
mas, visi kiti namai mediniai. 
Spėjam, kur čia bus ligoninė. 
Sustoja mašina prie vieno ilgo 
barako. Pamatę iškabą, nusivi 
ham, tai čia ta ligoninė, kurioj 
dabar aš dirbsiu.

Rio Grande miestelis turi 
apie 1.500 gyventojų, jis stovi 
ant upės Rio Grande kranto, iš 
kur ir gavo savo vardą. 80% 
visų gyventojų yra čilėnai. Čia 
jie įsikūrė todėl, kad daugiau

tik plikos 
Netrukus pasirodė ir 

jis molinės

metrų aplinkui tęsiasi negyve
nami plotai, po kuriuos stū
gauja vėjai ir sniegas.

Manėm, kad Rio Gallegos 
bus labai šalta ir viskas apdeng 
ta storu sniego sluoksniu, ta
čiau, kaip nustebom, kad prieš 
Rio Galllegos vėl pasirodė juo
da žemė ir niekur nebesimatė 
sniego. Ima leistis saulė, ji ap 
šviečia Kordiljerų viršūnes ir 
debesis, susidaro gražiausių 
spalvų žaidimai. Rie Gallegos 
panašus į Lietuvos provincijos 
miestą.

Gatvėse per garsiakalbius
groja muzika, tas pakelia nuo

turi šil 
ir gė-

ir žve-

Vieti-

na vėsios, aukščiausia temp. ( 
esanti 1’8—20 laipsnių šilimos, j 
Maudytis negalima, nes šalta. J 
Vasarą būna labai trumpa nak j 
tis: nuo 12 iki 4 vai. ]

Rio Grande išeina savaitinis 1 
laikraštukas „La Verdad“, 1 
šiaip dienraščių pirkti nėra, jie I 
ateina tik tada, jei esi juos už- > 
siprenumeravęs. Taip ir gy- 1 
venam sau nekvaršindami gal
vos pasauliniais įvykiais. ’Ra
dio čia girdisi labai gerai ir 
klausom visas Buenos Aires 1 
stotis. Lėktuvai iš Bs. Aires 
ir atgal skrenda tris kartus per 
savaitę. Ypatingų pramogų čia 
nėra, žmonės didesnę dienos da 
lį praleidžia namuose.

Kitas didesnis miestas Ug
nies Žemėje yra Ushuaia, tai 
pats tolimiausias miestas Ar
gentinos pietuose.

Po kiek laiko dr. Laucis nu 
vyko ir U. Ž. sostinėn, ir rašo:

Čia atvykom su žmona ke
liom dienom pasižiūrėti, kaip 
atrodo Tierra del Fuego sosti
nė. Skridom iš Rio Grande ka 
rišku lėktuvu. Kelionė tęsėsi 
pusę valandos. Tai buvo pati

■ jspūdingiausioji kelionė mano 
gyvenime. Teko skristi virš 
Kardiljerų kalnų, kurie apdeng 
ti sniegu ir ledu. Kur tik akys 
užmato, vien tik kalnų viršū
nės ir debesys. Mūsų dvimoto 
ris lėktuvas, palyginus su kal
nų masyvais, atrodo,lyg maža 
muselė. Skridom slėniu iš 
abiejų pusių kalnų viršūnės bu
vo aukščiau, negu mūsų lėktų- šokių daržovių, miškuose sirps 
vas. Atrodo, kad mūsų lėktų- ta žemuogės. (Laikas).

Prie 
van- 
uos-

nau- 
sale
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KLAUSIMA!
IR ATS AK y M A!

VEDA JONAS J. JUšKAITIS
907 Dundas West, Toronto, Ont.

26. Kanadoje gyvena tam tikras skaičius mūsų tautiečių, ku 
rie yra sulaukę vyresnio amžiaus. Malonėkite paaiškin
ti: 1. Nuo kiek metų išmokama valstybinė pensija? Ar 
gali ir ne Kanados pilietis pasinaudoti ta privilegija?
3. Ar pensiją gali gauti tik vargšai, ar ir pasiturintys?
4. Kam atitenka pensininko palikimas?
(Atsakymas į p. A. Vaišnio, East Coulee, Alberta, pa
klausimą).

Jūsų malonų laišką, p. Vaiš
ny, kuriame Jūs prašėte pla
čiau nušviesti klausimus, susi
jusius su valstybinės pensijos 
mokėjimu, buvau gavęs jau 
prieš kurį laiką. Atsakymą del 
siau, kadangi visa problema bu 
vo atsidūrusi pereinamoje sta
dijoje.

Šį rudenį federalinio kabinę 
to sveikatos ir gerbūvio minis- 
teris įnešė į Kanados parla
mentą įstatymo projektą, kurį 
priėmus bus mokarųa federali
nė senatvės pensija asmenims, 
sulaukusiems tam tikrą amžių. 
Po trečiojo skaitymo visos par 
lamento frakcijos, retai pasi
taikančiu vieningumu, pasisa
kė už įstatymą. Žemųjų Rūmų 
š. m. lapkričio 8 d. priimtas įs
tatymas, kaip numato Kanados 
konstitucija,buvo persiųstas Se 
natui. Kadangi šiuo metu se
nate yra valdžioje esančios par 
tijos persvara, nėra abejonės, 
kad ir valdžios įneštas įstatymo 
pasiūlymas bus priimitas'. Pri
brendus pensijų mokėjimo 
klausimui iki tokio laipsnio, aš 
drįstu Jums, p. Vaišny, turė
damas Jūsų malonų raštišką su 
tikimą, atsakyti per spaudą, 
nes tai liečia daugelį mūsų tau 
tiečių.

1. Federalinė senatvės pensija.
Kanados federalinė vyriausy 

bė, pradėdama mokėti nuo 
1952 metų sausio mėnesio, kaip 
numatyta, pensiją tiems gyven 
tojams, kurie stovi savo gyve
nimo saulėleidyje, bus nužen
gusi didelį ir garbingą žingsnį 
šio krašto socialinio gerbūvio 
kėlimo procese. The old age 
security act 1951 (Senatvės 
Saugumo Įstatymas) numato, 
kad fedaralinės valstybės iždas 
per sveikatos ir gerbūvio mi
nisteriją mokės kas mėnesį po 
40 ool. Kanados gyventojams, 
sulaukusiems 70 metų amžiaus 
ir daugiau. Asmenys, kurie no 
ri ta privilegija pasinaudoti, 
ir kuriems jau yra suėję 69 ir 
pusė metų, turi užpildyti paš
to įstaigose bei agentūrose iš
duotus blankus ir juos įteikti 
arba prisiųsti „Regionai Direc 
tor of Old Security, Depart
ment of National Health and

Welfare provincijos sostinė
se.

Pensijos prašymo formulia
ruose ypatinga reikšmė skiria
ma dviem faktam: amžiui ir iš
gyvenimui tam tikrą metų skai 
čių Kanadoje. 70 metų am
žiaus įrodymui pensijos prašy
tojas turi prisiųsti gimimo ar 
krikšto metrikų ištraukas. At
simenant, kad didelis skaičius 
šios šalies gyventojų yra atvy
kusių iš kitų šalių, iš kurių 
tokius dokumentalinius įrody
mus dabar gauti yra sunku, 
kai kuriais atejais ir visai ne
įmanoma, o dokumentų anks
čiau išrašyti originalai yra mo
derniųjų piligrimų kelionėse ir 
karo audrose žuvę, įstatymas 
numato, kad ir kiti šaltiniai ga
li būti priimti kaip amžiaus ga 
liojantis įrodymas. Prie tokių 
priskaitoma: šeimos šventraš
čiai (su šeimos narių gimimo 
datos įrašais), šventnamių met 
rikų knygos, santuokos metri
kai, pirmosios komunijos pažy 
mėjimai, demobilizacijos raš
tai, natūralizacjios dokumentai, 
pasai, apdraudimo bendrovių 
pažymėjimai apie amžių etc.

Antroji privaloma sąlyga fe 
deralinei senatvės pensijai gau 
ti yra išgyvenimas nemažiau 
kaip 20 metų prieš prašymo 
padavimą Kanados teritorijoje. 
Šitai sąlygai teikiama gana pla 
ti interpretacija. Pensiją gali 
gauti ir asmuo, išgyvenęs ne
mažiau kaip vienus pilnus me
tus Kanados ribose prieš pra
šymo padavimą ir du kartus il
giau Kanadoje prieš 1931 m. 
negu už Kanados ribų laike pa 
skutiniųjų 20 metų. Iš kitos 
pusės pensininkas išgyvenęs 6 
mėnesius užsieniuose, nustoja 
teisės į pensiją. Kaip matome, 
pilietybė šiuo atveju neturi 
reikšmės.

Kiekvienam asmeniui, kuris 
atitinka viršuj minėtas dvi są
lygas, ir turi apie tai įrodymų, 
bus išmokama federalinė pen
sija, neatsižvelgiant ar jis yra 
daugiau ar mažiau žemiškai
siais turtais apdovanotas. Bet 
ta 480 dol. metinė pensija yra 
apdedama mokesčiais tokiu at 
veju, jeigu pensininkas turi,

įskaitant pensiją, daugiau kaip 
1000 dol. metinių pajamų.

Į šitą pensiją gali pretenduo 
ti ir visi tie, kurie šiuo metu 
gauna karo, invalido, valstybės 
tarnautojo, unijos, darbo arba 
bet kurią kitą pensiją bei pa
šalpą.

Apskaičiuojama, kad atei
nančiais metais fedaralinė se
natvės pensija pasinaudos apie 
715.000 asmenų. Tam til/slui 
valstybės iždas turės išduoti 
apie 380 milionų dolerių. Tas 
bus finansuojama iš pajamų, 
korporacijų, apyvartos ir kitų 
mokesčių.
2. Albertos provincijos įnašas.

Kadangi Jūs, p. Vaišny, esa
te Albertos gyventojas, Jums 
bus svarbu žinoti, kuo prisidės 
ta provincija iš savo pusės vy
resnio mažiaus asmenų sociali
nio gerbūvio srityje.

Pasiremdamas Old Age As- 
sistence Act ir Old Age Pen
sions (Alberta) įstatymais, tos 
provincijos viešojo gerbūvio mi 
nisteris Dr. W. W. Cross yra 
numatęs, kad Albertos provin
cija prisidės iki 50% prie pa- 
šalpų mokėjimo nepasiturin
tiems Albertos gyventojams 
tarp 65 ir 70 metų amžiaus. 
Kitą pašalpos pųxę mokės fe
deralinė valdžia. Ta jungtinė 
senatvės pašalpa neviršys 40 
dol. per mėnesį. Bet ji, prie
šingai, kaip federalinė pensija’, 
išmokama ne visiems vyresnio 
amžiaus asmenims, bet tik 
tiems, kurie yra laikomi nepa
siturinčiais. Ją gaus tie neve
dę asmenys, išgyvenę nema
žiau kaip 20 metų Kanadoje 
(neprivaloma, kad būtų Kana 
dos pileičiai), kurių metinės pa 
jamos, neįskaitant šios pašal
pos, neviršys 240 dol. Jeigu as
mens metinės pajamos yra di
desnės, pašalpa bus proporcin
gai mažesnė iki tokios sumos, 
kad tas kitas pajamas ir pen
siją sudėjus bendrai suma ne
siektų daugiau kaip 720 dol. 
per metus. Asmenims, kurie 
yra vedę ir gyvena su savo 
žmona arba vyru, uždarbis ir 
pašalpa sieks 1,209 dol. per me 
tus.

Asmenims, kuriems išmoka
ma pensija pasiremiant Blind 
Persons Act arba War Vete
rans Allowance Act 1946 įsta
tymais, šios bendros federali
nės - provincinės pašalpos gau
ti negalės.

Norint šią senatvės pašalpą 
gauti, reikia užpildyti blankus, 
kurie išduodami savivaldybėse 
ir Administration Building pas 
tate Edmonton, Alberta. Už
pildyti formuliarai ten pat ir 
įduodami.

Atsakymas į Jūsų ketvirtąjį 
klausimą, kaslink pensininko 
turto paskirstymo jam mirus, 
yra trumpas. Pensininko tur
to po jo mirties valstybė neati

ma.

Lietuviai visur
* Australijoj, Adelaidėj šeš 

tadieninės mokyklos lankytojų 
yra apie 30—40, tačiau dide
li atstumai ir bragus susisieki
mas trukdo visiškai reguliarų 
lankymą. Kun. Dr. Jatulis ti-

kelios šeimos, visos nelaimin
gos, sulaikytos nuo emigraci
jos. Bet jų tarpe blogiausiai 
likimo nuskriausta Karužų šei 
ma. Jis — buvęs Lietuvoj vais

* Argentinos Lietuvių Bend tininku, tremty neteko sveika- 
ruomenės Laikinojo Organiza- tos, buvo džiovininkų sanatori 
cinio Komiteto posėdy Buenos joj, nepasveiko. Į Ameriką iš- 
Aires dalyvavo vicepirminin- vykti neleidžia, į gerklę įsime- 
kai — pianistas A. Kuprevi
čius ir red. K. Norkus; sekr. L.

tė liga. Auga sūnelis, vargas, 
pusbadis gyvenimas, be saulės 

ria galimybes atidaryti dar vie Sruoga; ižd. kun. P. Garšva, ir vaisių, vaikučiui atsiliepė į 
ną šeštadienio mokyklą apie Kultūros Fondo pirm. prof. D. sveikatą. Gydytojai atrado, 
Port Adelaidę gyvenantiems - - • ■ - - ..........................................................
vaikams. Kalėdoms numatoma 
suruošti eglutę ir ta proga tė
vai ir visuomenė turės progos 
Įsitikinti, jog vaikučiai ne vel
tui lankė šeštadienio mokyklą.

* Anglijos Manchestery dr. 
Kuzminskas skaitė paskaitą — 
„Dipl. šefo ir VLIKo susitari
mas“. Po to buvo šokiai, vei
kė bufetas.

* Manchesterio lietuvių tau 
tinių šokių grupė buvo pakvies 
ta į Rochadales latvių organi
zuotą keturių tautybių pasiro
dymą (latviai, ukrainiečiai, 
tuviai ir lenkai). Lietuviai 
ko 4 šokius.

* Strasburge stipendijas ga 
vo penki lietuviai studentai: K. 
Jasulytė, A. Klimas, V. Nat
kevičius, J. Norkaitis ir J. Kvie 
telaitis.

* Septyni Venezuelos lietu
viai — J. Bieliūnas, L. Jab
lonskis, D. Kikas, P. Mika- 
lauskeinė, V. Venckus, K. Vo
kietaitis, M. Zupkus — litera
tūros premijai suaukojo 1.500 
dolerių. ~ 
1952 m. geriausiam kūriniui — 
poezijos ar romanui.

* Inž. A. ir adv. B. 
kiai persikėlė į naują 
630 Werstminster Rd., 
lyn 30, N. Y., USA.

* Lietuvybė Vilniaus krašte 
taip stiprinama, kad šv. minis 
lerija suorganizavo Vilniuj mo 
kytojų kursus su dėstomąja len 
kų kalba. Kursantai buvo ap
rūpinti reikalingomis stipendi
jomis. Mokslas truks 3 metus.
■MK-.-------- 3OCCT—w ■

kitas asmuo laisvąjame pasau
lyje, pensininkas gjfrli savo že
miškąjį turtą testamentu už
rašyti, kam jis nori. Jeigu nė 
ra sudaryto testamento, paliki
mas atitenka giminėms. Pensi
ninkui užbaigus šio pasaulio ke 
iionę ir nepalikus giminių nei 
testamento, jo turtu valstybė 
susirūpina ir jį perima. (Pla
čiau apie Kanados palikimo tei 
sę žiūrėk „Nepriklausomos 
Lietuvos“ š. m. 38 numeryje).

Baigiant tektų paminėti, kad 
jungtinė fedaralinė - provinci
nė pašalpa nepasiturintiems 
tarp 65 — 70 metų amžiaus ir 
universalinė 40 dol. federalinė 
pensija, visiems sulaukusiems 
70 m. amžiaus ir daugiau, yra 
laikoma dideliu įnašu į šio kraš 
to socialinio gerbūvio lygio pa-

Lygiai kaip ir kiekvienas kėlimą. (Copyright), kraštus.

lie 
šo-

Ta premija ‘paskirta

Novic- 
butą: 

Brook-

Gydytojai atrado, 
Gruodis ir organizuojamos Tau kad vaikučio kojytės kauliukas 
tos Fondo atstovybės iniciato- paliestas džiovos. . . 
rius, industrialas Jonas Čikštas. 
Nutarta praplėsti Tautos Fon
do atstovybę, apylinkių atsto
vų suvažiavimą sušaukti dar 
šiemet; į Barisso apylinkės stei 
giamąjį susirinkimą deleguoti 
vicepirm. red. K. Norkų ir ižd. 
kun. P. Garšvą.

* „Vilnies“ redaktoriaus Le 
ono Prūseikos byla bus pradė
ta nagrinėti sausio 28 dieną. 
L. Pruseika yra kaltinamas pri 
klausymų prie organizacijų, ku 
rios turi tikslo jėga nuversti 
šios šalies vyriausybę. Šiuo me 
tu L. Prūseika yra po 5.000 
dol. kaucija ir tebedirba „Vil
nyje“.

* Miunchene, Vokietijoj gy 
veno tūkstančiai lietuvių. Visi 
išvyko į Ameriką, Kanadą, 
Australiją. Liko kėliolkia šei
mų : ligoniai, seneliai ar dėl ki 
tų priežasčių Vokietijoj. Funk 
pereinamojoj stovykloj beliko

Iš visur ir
— Waterloo, USA, gyd. dr. 

W. B. Small prieš mirtį paliko 
testamentą, užrašęs 70.000 dol. 
„asmenims, kurie tiki į pama
tinius krikščionių religijos prin 
cipus“. Teisėjas pripažino šį 
testamentą negaliojančiu, nes 
sunku yra nustatyti, kas yra 
tikras krikščionis, o kas ne. 
Teisme liudijo 10 dvasiškių, 
atstovaujančių įvairias religi
jas, ir kiekviena savaip aiški
no krikščionio sąvoką. Išklau
sęs visų argumentų, teisėjas pa 
tvarkė, kad tie 70.000 dol. bū
tų padalinti artimiausiems ve
lionio giminėms.

— Santiago, Čilėj, policija 
areštavo 103 metų senį Juaną 
Guzmaną už muštynes gatvė
je. Jo sumuštas 28 metų am
žiaus vyras nuvežtas ligoninėn.

— Vienas danas žvejys jū
roje tinklais pagavo keletą dė 
žiu, kuriose rado 576 butelius 
konjako.

— Izraelio valstybė skel
bia, kad prieš trejus metus Pa
lestinoj gyveno 600.000 gy
ventojų, žydų, o dabar jų skai
čius siekia 1.200.000 ir bus di
dinamas iki 2 su puse milionų. 
Apie 900.000 arabų buvo išva
ryta iš dabartinės Izraelio teri
torijos j kaimyninius arabų

Štai, Kalėdos. Visi tėvai sa
vo vaikučiams perka žaislų, Ka 
ružai savo sūneliui negali pa
gelbėti net ant savo kojelių at
sistoti. . . Aukas malonėkite 
siųsti: United Lithuanian Re
lief Fund of America, Inc., 165 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

* Prof. S. Dirmantas, atsa
kydamas į prof. J. Kaminsko 
raginimą dirbti Lietuvos atsta
tymui, patikino, kad šiam rei
kalui bus stengiamasi visomis 
jėgomis. Valdybos pasiūlymu, 
Čikagos inžinierių s-mas prof, 
inž. J. Kaminską — nenuilsta
mą mūsų tautos atgimimo vei
kėją ir šiuo metu didelį Lietu
vos laisvinimo ir atstatymo 
darbų puoselėtoją — vienbal
siai išrinko skyriaus garbės na
riu.

* SolistĮ Elena Rūkštehenė 
dainuoja lietuviškas dainas per 
Australian Brotc. Commission 
radijo stotį GAN.

apie viską
— Van de Pol Šventų Me

tų atlaidams įsigyti pėsčias nu
keliavo į Romą. Apleisdamas 
savo namus, be pinigų kišenė
je, jis pasiekė Fatimos miestą, 
padaręs 2.000 mylių kelią. Nes 
damas palapinę ir 80 svarų ry 
šulį ant pečių, jis nudėvėjo 9 
poras batų ir nustojo 20 svarų.

— Milionas vokiečių nori 
svetur išemigruoti.

— Aukščiausia į viršų iššok 
ka banginis, 8 metrus, tigras 
— apie 4 m., šuo — apie 3 m 
ir arklys apie 2 m.

— Japonijos gyventojų mė
nesinis prieauglis siekia šimtą 
tūkstančių. Viso šiuo metu Ja 
ponija turi 84 milionus gyven
tojų.

— Pienas — vienas sveikiau 
siu ir lengviausiai virškinamų 
maisto produktų. Iš suvartoja 
mo pieno kiekio beveik galima 
spręsti apie žmogaus sveik/tin 
gumą. Daugiausia pieno su
vartoja suomiai, kiekvienam gy 
ventojui per metus tenka 254 
litrai; toliau seka švedai — 233 
litrai, islandai — 225, kanadie 
čiai — 215, norvegai — 214, 
danai — 170. Japonija, kur mir 
tingumas yra vienas didžiausių 
pasauly, kiekvienam gyvento
jui suvartoto pieno tenka tik 2 
litrai per metus.

Istorinių dokumentų ir Kazys
faktų konstatavimas. ŠKIRPA

Sukiliminės vyriausybės 
genezė

22. ti savo tautinį, ūkinį ir kultūri-
„Jei paduotos čia žinios apie 

įvedimą Lietuvoje Zivilverwal- 
tung'o yra tikros, tai tenka pa
daryti išvadą, kad vokiečiai 
yra galutinai nusistatę mūsų su 
kilėlių kraujumi atkovotą Lie
tuvos nepriklausomybę žūt-būt 
prijungti prie Reich'o, šio pa- 
prijungti prie Reinh'b, šio pa
starojo raumui (plotui) padi
dinti. Galimas daiktas, kad jie 
aiškina jog Zivilverwaltung’o 
{vedimas neprejudikuojU Lie
tuvos ateities išsprendimo ir 
kad tai tėra laikina priemonė, 
karo sąlygų jiems padiktuota. 
Gal atsiras pas mus nayvėlių, 
kurie tokiam aiškinimui bus lin
kę tikėti. Asmeniškai aš tam 
netikiu. Reikalavimus, kurie 
seka iš dabartinės karinės pa
dėties, pilnai būtume galėję pa 
lenkinti ir kaip nepriklausoma 
valstybė, jei vokiečiai būtų skai 
tęsi su mano pasiūlymais“...

„Kadangi vokiečiai, neabejo
tina, nuėjo savo imperialistinių 
planų vykdymo keliu, ‘pamirš
dami patys savo gražius paža
dus apie Europos pertvarkymą, 
kur visoms tautoms būtų patik 
rinta teisė turėti savo tautines 
valstybes ir nekliudomai ugdy

nį gyvenimą tik po bendra Vo
kietijos, kaip Europos didžiau
sios valstybės vadovybe, tai ir 
mums nebelieka kitos išeities, 
kaip padaryti iš to atatinkamas 
išvadas. Šitokioje padėtyje, 
kokion mus vokiečiai dabar pa 
stato, siekdami užslopinti mi|- 
sų valstybinę nepriklausomy
bę, atsidūrus, turime pirmoje 
eilėje daboti, kad nepadarytu
me jokių aktų, kurie galėtų su
rišti mums veikimo laisvę atei
tyje bei kurie duotų vokie
čiams pagrindo tvirtinimui, jog 
mes patys savo laisva valia ne
priklausomybės išsižadėjome, 
kaip kad savo laiku tai padarę 
rusai, okupavę Lietuvą perei
tais metais. Antra, savo sukili 
mu, kuris sužadino visas akty
viąsias mūsų tautos jėgas ir ku 
rio dėka galėjome paskelbti 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą, mes įgijome didelį po 
litiškai - moralinį kapitalą, ku
ris yra kertinis akmuo tolesnei 
kovai už Lietuvos valstybės at 
statymą. Svarbu ateičiai šito 
kapitalo nesudemoralizuoti“. . .

„Iš ko ir kaip krašto valdy
mo organas bus sudarytas tuo 
tarpu čia patirti nebuvo gali

ma. Spėjama, kad gal vokie
čiai bandys prie to organo su
darymo pritraukti mūsų Vy
riausybę, kad tuo būdu ją švel
niai sulikvidavus. Manau, kad 
ant šitos pinklės nereikia pasi
duoti. Politiškai tai mus visiš
kai įklampintų. Mes pasidary
tume paprastais vokiečių oku
pacinio režimo vykdymo page! 
bininkais, nieko už tai, nepri
klausomos Lietuvos atstatymo 
požiūriu, iš vokiečių nesusilauk 
darni. Pasaulis pradėtų mus 
skaityti vokiečių bernais ir bū
tų ateityje sunku iš tos klam
pynės atsipalaiduoti. Ateities 
sumetimais būtų tikslingiau, 
kad Vyriausybė nuo tokios ko 
laboracijos griežtai atsirube- 
žiuotų, einant net iki to, kad 
vokeičiai mūsų Vyriausybę pa
leistų ar net išsklaidytų polici
jos pagelba. Šitaip atsitikus, 
reikštų pareikšti dėl tokio iš vo 
kiečių pusės pasielgimo protes
tą, bet nekiršinant prieš juos 
gyventojų. Tenka nepamiršti 
to, kad tokio protesto pačiai 
Vyriausybei vokiečiams nepa
darius, būtų sunkoka ir mūsų 
diplomatams ką panašaus pada 
ryti, nes vokiečių propaganda 
tuojau atsikirstų neva viskas 
įvyko susitarus su pačia mūsų 
Vyriausybe“. . .

„Jei čia minimą krašto val
dymo organą vokiečiai tikrai 
užsispirtų sudaryti nušalinant 
dabartinę mūsų Vyriausybę, 
tai tegu susiranda sau tinkamų 
asmenų šiaip iš mūsų visuome-

nės tarpo, bet tik ne Vyriausy
bės narių. Nesant kitos išei
ties, manau, vokiečių pasiūly
mų mūsų visuomenės veikėjai 
neturėtų sabotuoti. Geriau vis- 
tik, kad krašto reikalų tvarky
me dalyvautų kas nors iš rim
tesnių mūsų žmonių, negu kad 
jų patvarkymą paimtų vieni vo 
kiečiai į savo rankas, arba pa
sikviestų sau pagelbininkus ma 
žai vertingą elementą, kuris 
kraštui ir tautai galėtų pridary 
ti daug žalos. Dalyvavimą sa
kytoje komisijoje reikėtų pa
likti kiekvieno, sutikusio vokie 
čių pakvietimą priimti, asmens 
nuožiūrai ir atsakomybei“. . .

„Vokiečiams neleidžiant mū
sų vyriausybei pasilikti, man 
kyla klausimas, ar beyra pras-

nežinia kaip ilgai gali užsitęsti 
ir kokių dar gali pasitaikyti mū 
sų tautai naujų sukrėtimų. Žiū 
rėkime daugiau pirmyn, o ne 
vien to, kas vyksta šiandien“.

„Jau pakankamai paaiškėjo, 
kad vokiečiai, žygiuodami prieš 
Sov. Rusija, nusistatė niekam 
iš kalno nieko nepažadėti. Pa
skelbė1 tik, kad eina naikinti ko 
munizmo ir sovietiškai barba
riškosios santvarkos Rusijoje. 
Bet ką jie duos paskiroms Sov. 
Rusijos pavergtoms tautoms, 
visiškai nutyli. Aiškinasi, kad 
neva tautų išlaisvinimo neno
rėję pažadėti, kad tuo nesuža
dinus pas rusus didesnio pat
riotizmo ir to pasėkoje nepa
sunkinus savo kariuomenei nu
galėti rusų Raudonąją Armiją. 
Net nieko iki šiol nežada uk-

mės būtinai veržtis, kad jie leis 
tų mums sudaryti savo kariuo
menę. Jei vokiečiai yra nusi
statę Lietuvos nepriklausomy
bę paglemžti, tai jie to sieks 
visokiais būdais. Siūlymusi pa 
gelbėti jiems kariauti su bolše
vikais ir tam aukoti mūsų ge
riausius vyrus, vokiečių nenu
kreipsime nuo jų užsibrėžto 
prieš Lietuvą tikslo. Kas kita, 
jei jie būtų leidę mūsų vyriau
sybei pasilikti ir skaitęsi su 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimu. . . Dabar tas intere
sas, mano nuomone, atpuola. 
Vienintelis mūsų interesas to
kiomis sąlygomis yra šis: steng 
tis laimėti laiką ir išsaugoti ga
limai daugiau mūsų tautos na
rių nuo išnaikinimo. Karas dar

rainiečiams, kuriuos seniau 
mėgdavo suvilioti kuopalan- 
kiausiais pažadais. Kas už ši
tokios taktikos slepiasi ištikrų- 
jų, težino patys vokiečiai. Aš 
pats esu nuomonės, jog vo
kiečiai nieko tautoms nežada 
daugiausia todėl, kad siekia pir 
miausiai viską okupuoti ir pa
gelba okupacijos prisigabenti 
sau daugiau visokio turto į Vo
kietiją, skaitydami jog tai bus 
realiausia priemonė kompensuo 
ti save už pralietą kraują kovo
je su bolševizmu. . . Mat, poli
tikoje jokių santimentų nėra. 
Iš antros vėl pusės yra tikras 
dalykas, kad vokiečiai nelaukė 
tokio didelio iš rusų pusės pa
sipriešinimo, kokį sutiko ir turi 
nugalėti. Todėl militarinės

operacjos užsitęsia. Tai gali 
paskatinti vokiečius reviduoti 
ir savo nusistatymą paskirų tau 
tų atžvilgiu“. . .

Čia pacituotąjį laišką galima 
su pagrindu pavadinti direk
tyva naujam pasipriešinimui 
prieš naują okupantą. Žinoma, 
pačiai vyriausybei, kaip tokiai, 
ta direktyva nė nebuvo reika- 
ilnga. Visi ministerių kabine
to nariai galvojo panašiai, kaip 
ir LAF vadovybė. Kalbamas 
laiškas teprisidėjo tik prie bend 
ro ir vieningo nusistatymo su
stiprinimo. Konsekventiškai 
tam nusistatymui, mudu su R. 
Skipičiu, mūsų vyriausybės 
užs. rkl. ministerių, irgi izo
liuotu Berlyne, iš anksto susta 
tėme protesto projektą, kurį lie 
pos 29 dieną pasiunčiau, per
patikimas rankas, St. Lozorai
čiui, kaip Lietuvos Dipl. Šefui, 
ir Dr. J. Šauliui, kaipo Šefo 
pavaduotojui. Projekte beliko 
tik įstatyti datas ir jo formula
vimus priderinti paskutinio mo 
mento, t. y., faktinoms aplinky
bėms, atsižvelgiant, kaip naciai 
įvykdys mūsų vyriausybės ga
lutinį nušalinimą. Manėme, 
jog visi Lietuvos diplomatiniai 
postai užsienyje, tuojau, kai kit 
sakytas nušalinimas bus pada
rytas, turėtų visur, kur jie skai 
lesi akredituotais, pareikšti Lie 
tuvos vardu formalinius pro
testus prieš naują Lietuvos ne
priklausomybės paglemžimą, 
kaip jie gražiai ir solidariškai 
pareiškė savo protestus 1940

metais. Bus daugiau.
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šviesos ir gyvybes 
slėpiningumas 

VYDŪNAS
Žymusis mūsų minty tojas ir rašytojas Vydūnas šį 

rašinį prisiuntė ir pareiškė pageidavimą, kad „NL“ jis 
būtų įdėtas kalėdinin numerin. Red.

1. Kasdienio Patirtys apie
Šviesą ir Gyvybę.

Rodos kad šviesa ir gyvybė 
yra visai gerai žinomi gyveni
mo dalykai. Šviesa tiesiog re
gima. Todėl ji ir negalėtų tu
rėti kokį-nors slaptumą. O gy 
vybė kiekvieno žmogaus nuo- 
latai patiriama. Dar ir žinoma, 
kad šalia šviesos yra ir tamsa, 
šalia gyvybės mirtis.

Gamtos mokslininkai daug 
mintių apie tai nesikuria. Jiems 
rodosi, kad tai yra gamtos ap
sireiškimai, kurie juslių gaii 
būti pagaunami. Buvo kartą 
net sakyta, kad gyvybė esanti 
kūno narvelių judesys. Tiesa, 
ji taip apsireiškia. Ale turėtų 
būt pamastyta apie tai, kas tą 
judesį sukelia.

Tai pasisakant, jau aiškėja, 
kad gyvybė yra slėpininga. To 
dėl dabarties laikais tai jau ir 
pripažinta. Tik šviesa atrodo, 
lyg ji būtų visai aiškiai patiria 
rna. Bet yra vis matoma, kad 
yra santykiavimo tarp šviesos 
ir gyvybės. Šviesa lyg žadina 
gyvybę. Atrodo beveik, kaip 
kad ji ją sukuria. Gyvybė su
kyla šveisoj. Dingsta šviesa, 
gyvybė nyksta. Visai aišku 
tai žiūrint J augmenis metų lai 
kais. Bet beveik visi gyviai 
būda šviesoj, o tamsoj miega.

Gyvybė atsiskleidia, lyg 
šviesos sušaukiama. Bet gy
viai jos ir jieško, ,ir lyg traukia 
į save nors kaip šilumą. Nusi
kreipia į šviesą, auga ir tarps
ta augmenys, ale ir visi gyvu
liai bei žmonės. Visiems jiems 
šviesa yra būtinai reikalinga, 
jeib gyvi išlikt galėtų. Tie
siog baugštos beveik visi gy
vūnai, šviesos netekę. Jiems 
tad aiškėja, kad šalia gyvybės 
tūno negyvybė. O taip jau įsi 
rodo nors kiek šviesos ir gy
vybės slėpiningumas.

2. Laipsniuotos gyvybės 
sutapimas su šviesa.

Stebint tai, kas gyva, aiškė
ja, kad gyvybė yra nelygaus 
ryškumo. Augmenys yra gy
vi, bet jų gyvybė apsireiškia 
tik mitimu, augimu, kvėpavi
mu ir diegų gaminimu. Visa 
tai ir gyvuliuose pastebėt, bet 
tiktai kaip vyksmą jų kūne. 
O tik atsiranda jame dar ir ki
ta gyvybė. Gyvuliui pabun
dant iš miego, gyvasis jo kū
nas užplūdomas kitos, gyves
nės gyvybės. Taip tad aiškė
ja, kad gyvuliuose veikia dvie 
jų laipsnių gyvybė.

Bet gyviausia gyvybė paste
bėt žmonėse. O ji yra jau ke
leriopa. Kūno gyvumas yra 
vienas jos laipsnis, kitas yra 
nuotaikos, pageidavimo gyvu
mas, kaip jis ir gyvuliuose pa
sireiškia. Augštiau už jį vei- Čikagoje.

kūno

kia protavimo gyvumas. O vi
sus šiuos laipsnius nušvietia 
žmogaus esmes gyvybė, kad ir 
silpnai tik kūno gyvumą. Ro
dos, kad juslių patiriama švie
sa tegali, paveikti vien kūną, 
kaip tai nvJnatyti, žiūrint į aug 
menis ir gyvulius.

Bet yra regima, kad
gyvumas liekasi pastovus, kad 
šviesa ir dingsta. Tik vidinis 
gyvumas slinksta nuo gyvūnų 
ir žmonių kūnų, jiems įmin
gant, ir sukyla, jiems pabun
dant. Žmogui pabundant iš 
miego, jam dar kita kas aiškė
ja. Jis nusimano ne vien gy- 
vėjęs prieš kūno gyvumą, ale 
ir savo esmėje. Jam yra, tarsi 
jis miegodamas būtų šviesėjęs 
ir gyvėjęs. 
jam viduje 
vienybė.

Pasisakyt 
gaus esmė yra kartu šviesa ir 
gyvybė, nors ir nelygaus aiš
kumu. Savo esmės šviesa jis 
žino kaip savo sąmoningumą. 
O tasai yra ypatingos reikš
mės. Visa, kas iš aplinkos 
žmogų pataiko, jis pasitinka 
stipriau ar silpniau su savo są 
monės šviesa ir pasidaro iš to 
sau vidiniu turiniu, vidinės pa
tirties dalykais. Tie jspūdiai iš 
aplinkos lyg sužadina jo sąmo
nės šviesą, kaip jėgos iš saulės, 
kurios palaiko žemę, sukelia jai, 
šilumą ir šviesą.

Bet reikia išmanyti, kad sau 
lės, mėnesio ir žvaigždžių švie
sa yra žmogaus sąmonės su
kurta iš jų jėgų atsimušimo ant ft 
žemės. Panašiai ir visi gyvu- fj- 
liai atsiliepia į tai, kaip saulės I 
jėgos juos paveikia. Tam pa- U 
siduodami, jie pabunda iš mie O. 
go ir stojasi po saulės veikimu. IT

Bus daugiau. !

Mokslo~technikos naujienos
ŠALČIAUSIA VIETA PASAULYJE YRA KANADOS 

LABORATORIJOSE

Šviesa ir gyvybe 
yra patirta kaip

reikėtų, kad žmo-

SPAUDOS VAJAUS PROGA 
GG Skaitytojai maloniai prašo
mi surasti tiktai po vieną naują 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 
prenumeratorių. Tai sudarys 

didelį lietuviškosios spaudos 
sustiprinimą.

NAUJAS SCENOS
VEIKALAS Jį

Wellande, Ont., gyvenanti p. i 
Adolfina Skaistienė parašė see- 1 
nos veiaklą, kuris pavadintas j 
„Įkurtuvės“. Tą veikalą nese- /> 
niai suvaidino Wellando see- i 
nos mėgėjai.

VYT. MARIJOŠIUS U 
DIRIGUOJA .

Lietuvos valstybinės operos U 
vyr. dirigentas Vytautas Ma
ri jošius jau turėjo kelis koncer- f ‘ 
tus, kuriuose jis dirigavo simfo 
nijas. Dabar, gruodžio 16 d., N 
jis dirigavo operines ištraukas

~XX------ XX------ XX------ XX------ XX—

PULGIS ANDRIUŠIS

SUDIEV, KVIETKELII
. . . Petruką gandras atnešė pirkelėn ketvirtuoju iš ei

lės. Tačiau guldydamas jį ant lovos krašto, raudonbarzdis 
nepaliko marškonėje įvyniojęs nei aukso, anei sidabro pra- 
kurtuvėms ir mažasis rėksnys iki piemens amžiaus turėjo 
prasimaitinti tuo, ką tėvas iškapstys iš keturių dešimtinių 
smėlėtos, išdegusios žemės, tuo, kas atliks nuo sausrų ir ne
dermės metų.

Kaip Našliūno vaikai užaugdavo, ųiekas tikrai nežino
davo Viščių kaime. Kartais pavasariom pro vyšnyną išneš
davo nedažytą karstelį ir Kryžiakalnyje pakišdavo po sausa 
dirvono žeme, Pakapės trilapynėse prisijungus kelioms die
votoms kaimo moterėlėms, neženkliai iššokusioms iš pakloji- 
mių, net gi nesigailėjusioms ta proga užsirišti baltas skare
les, laibaisiais spygčiojant litanijas.

O visus kitus Našliūnų vargus ir paslaptis nuo kaimo 
akių uždengdavo vyšnynas, gi žiemą — verpetais susuktos 
pusnys aplinkui liepą. Net Viščių vaikai, vasaros sekmadie
niais, žmonėms išvažiavus bažnyčion, iššniukštinėdavo visus 
kaimo dilgynus, apibėgdami nuošaliausias galuklojimes, ne
galėdavo pasakyti, kokius obuolius sirpdina saulė Našliūnų 
sode.

Tiktai anksti pavasarį žmonėms parūpdavo Našliūnų 
pirkelė. Net iš kalno nepasiteiravę, eidavo čionai viščiškiai 
ir nebūdavo atsitikimo, kad Našliūnuose nerastų sau pieme- 
nio.

Piemenavimas buvo Našliūnų pramonė, kuri nuo traiš
kanotų pirkelės langų nubaidydavo alkio giltinę. Ar gi žinai, 
kuo jinai, kaulėtoji, pasivers šį pavasarį: viršum vyšnyno su
kančiu vanagu, pikta akimi beieškančiu Našliūnų kanapėto
sios, ar sausais balandžio vėjais, baigiančiais džiovinti prie 
gurvolių prilipusius rugių laiškelius rėželyje, kur vos iš
sitekdavo akėčios, šokdamos tai ant kaimyno ežios akmenų, 
tai versdamos branktu trilaukio sutręšėjusią tvorą, nuo ku

Gražioji Vilniaus Aa takalny esanti Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčia, išpuošta daugy
be skulptūrų, kurios, šią bažnyčią padaro 
labai vertingą meno atžvilgiu.

LlUiNĖ 8(jTĖMA.
RUDE NE J A.

Tviskantys aštrūs bokštai 
sudraskė skliautus — 
Saulėleidžiai srūva ir srūva 
per horizonto kraštus 
i sunkiai alsuojanti miestą. 
Juodos dūmų vėliavos kyla 
ir klykia degą langai. 
Bespalviai, tylūs paukščiai 
leidžias lėtai, 
karštame grindi ny prasiskleidžia 
jų sudrėkę sparnai.
Ir prabėgantis saikas sustoja. 
Lyg nauji du užraktai šviečia 
ant didelių vartų tavo delnai.

O

JOS. YASAUSKIS
1720-24 Buchanan Street, Hollywood, Florida.
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 būna 
nuolatinė vasara. Svečius iš geležinkelio stoties parsive

žame, paskambinus telefonu 3290.
------------ »t- ■ ■ ■ 1* ■■ . -M

rios pūzdru naktimis imdavo tyliai sroventi melsvos švieselės?
* * *

Zakarkos tošinės vamzdis, pradžioje užspringęs, paskui 
lyg išspjovęs pakulų kuodelį, numesdavo Petruką iš guolio 
stačiai į padaržius už Laukinių Obelų, kur saulė ilgai kabo- 
riuodavo šakose, lig gerų pusryčiokų nenukrėsdama šaltos 
rasos, šiurpuliais semiančios basas kojas, kol Viščių moterys 
su pagaliais atgena iš tvartų galvijus, o kitos su laidytuvė- 
mis, — nebaigusios namie, — baigia melžti karves, dėl to ir 
piktos kaip čemeryčiai, dirbdamos ne tiek sugrubusiais pirš
tais, kiek gerkle.

Anapus tvoros obelų viršūnėmis vaikščioja dūmai, skleis- 
damiesi nuo blynų, skaurados, kur, pasišokinėdami, čirška 
pernykščių lašinių spirgai dažiniui. Zakarka, nieko burnoj dar 
neturėjęs, ankstyvosios pypkės dūmais apmarinęs vidurius, 
suverčia savo kariuomenę nuo padaržių ir persikelia į Pada- 
rymes, kur piemenys lyg gandrai sulipa ant saulės jau apšil
dytų akmenų, džiovindamiesi kojas.

Taip prasidėdavo Petruko diena, skirtumas tik tas, ,kad 
kasmet pūdymas vis būdavo kitame lauke, vadinasi, galvijų 
ginimo triukšmas susimesdavo tai galukaimy, už Jonienės 
šulinio, sulinkusio į varnelėšas, tai priplaktoj trikulėj pie
velėj, kur išsilaikydavo tik šuniaremunės bei stikliniais ka- 
bekliais apkarstytos usnys; skirtumas tik tas, kad kitą rytą 
galvijus išvarydavo patsai Bonifacas ir tada diena prasidėda
vo ramiai palyginus su Bonifaciene, kuri, paleidusi gerklę 
prie savo tvarto, skambėdavo plyšdama pakalnėn, o tenai, 
dauboje prie Meldeikio ievų kiek pritilusi kad ant kito kalno 
vėl išsilietų galingu, tvoras griaunamu aidu; gal, dėl to ją ir 
Viščių kaimas stačiai vadindavo tvora.

— Saugokitės, vaikai, tvora atvirsta nuo kalno! — bai
dydavo piemenis Zakarka.

Jau toli, į Pavaidulio pievas nuginus, Bonifacienės ūkas 
dar vis atokričiais pratrūkdavo, kuomet jinai, jau seniai na
mie, kūrendama pečių, išeidavo arba į skiedryną atsinešti ža
garų arba ant tako priešais gonkelį išpildavo pamazgų kibirą.

Rasa ant basų kojų ir Bonifacienės tvorojimas pradėda
vo Petruko dieną, kurią dar kartais paįvairindavo šlapia Za

Toronto Universiteto fizi
kai bandymuose su skystu he- 
liumu priėjo iki vieno laips
nio absoliutinio nulio, tai reiš
kia — 458 laipsnių Fahrenhei 
to. Nedegančių dujų, dvigubo 
hydrogeno tankumo substan
cija yra padaryta skysta spau 
dimo būdu. Šitame procese da 
lyvauja ir skystas hydrogenas 
ir tokiu būdu prieinama prie ši 
tos beveik neįtikinamai žemos 
temperatūros.

Jeigu būtų galima tų dujų 
temperatūrą sumažinti vienu 
laipsniu Fahrenheito iki abso
liutinio nulio, tai atomų judė
jimas haliume sustotų.

Bandymus atliko universite
to McLennan laboratorijoje 
prof. Kenneth Robert Atkins.

Heliumo pavertimas skysčiu 
nėra daromas dėl heliumo ty
rinėjimo, bet tik tam, kad bū
tų galima turėti priemonių ki
tų substancijų atšaldymui iki 
galimo žemiausio laipsnio.

Metalai, pavyzdžiui, prie to 
kios temperatūros rodo savy
bes, kurių paprastai negalima 
pastebėti ir tokiu būdu įgalina 
juos tiksliau apskaičiuoti. Ši
tos žinios gali būti labai nau
dingos industrijos ir gynybos 
tyrinėjimuose.
ATMESTA KLAIDINANTI 

TEORIJA
Ilgą laiką buvo įsigalėjusi te 

orija, kad su dantų ligomis yra 
susietos kitos ligos, kaip reu
matizmas, sąnarių uždegimas, 
tūlos širdies ligos, tūli susirgi
mai akių, inkstų, odos.

Dvylika Michi gano univer
siteto mokslininkų - gydytojų 
ir dantų gydytojų, ilgą laiką 
tyrė tuos dalykus ir dantų gy
dytojų žurnale paskelbė savo 
tyrinėjimo išvadas, būtent, — 
kad ši teorija neturi nė mažiau 
šio pagrindo. Gydytojų prane
šimas tvirtina, kad „Nesuskai
toma daugybė dantų buvo iš
traukta, kad pašalintų visokius 
kūno nesveikumus. Bet ilgas 
mokslinis studijavimas atmetė 
tą seną teoriją kaip nieko ne
vertą“.

Todėl mokslininkai patarij. 
gendančius dantis taisyti, gydy 
ti ir šalinti tiktai tada, jeigu jų 
negalima pagydyti, bet ir šali
nant atsisakyti bet kokių vil
čių, kad išrovus dantis pranyks 
kita liga.

BANDO DĖTI NAUJAS 
ŠIRDIS

Širdis yra ta mašinėlė, kuri 
palaiko gyvybę. Sustojo šir
dis, tai tartum sustojo automo 
bilio motoras — toliau jau ne
važiuosi. . . Todėl rūpinamasi 
tą motorą kaip nors pakeisti— 
arba nauju arba kokiu kitu va- 
rykliu.

Chicagos mokslininkai tokiu 
būdu bandė 22 gyviams įdėti 
naujas širdis. Vis dėlto, nors 
ir ne labai efektingai ,bet ban

dymai pasisekė. Dešimty atsi
tikimų gyvuliui įdėta svetima, 
nauja, širdis funkcionavo apie 
dvi dienas.

Gal patobulinus širdžių per
kėlimą, jos galės ir visai pri
gyti ir veikti. Bet kadangi iš 
žmogaus žmogui paimti nega
lima, tai, galimas dalykas, žmo 
nėms teks imti širdis iš sker
džiamųjų kiaulių, veršių ir tt. 
50 METŲ RADIJO SUKAK

TUVĖS KANADOJE 
1901 metais gruodžio mėn. 

12 d. ant kalnelio Signal Hill, 
St. John's, Newfoundland 
provincijoje, Guglielmo Mar
coni priėmė pirmą transatlan
tinį bevielės telegramos ženk
lą iš Poldhu, Cornwall.

Marconi buvo tik 26 metų 
amžiaus, kai jis atvyko į Sig
nal Hill savo bandymams. Tai 
yra maža aukštuma, dviejų ak
rų didumo, maždaug 600 pėdų 
virš Atlanto ir artimiausia vie
ta nuo šito kontinento iki Bri
tanijos salų.

Savo įrankius jis įtaisė vie
name bokšte senose kareivinė
se. Tas bokštas dar stovi kai
po muziejus. Silpnos balioni- 
nės antenos sukėsi virš pasta
to šaltame gruodžio mėnesio 
ore ir susitartu laiku labai silp
nas, bet aiškus Morzės ženklas, 
raidė S, atvyko iš eterio per 2. 
000 Atlanto mylių. Tai buvo 
ženklas, kuris atidarė naują su
sisiekimo epochą.

Kanados Radijo Korporaci
ja (CBC) šventė šitas sukak
tuves tam tikra programa, ku
ri buvo transliuota per Trans- 
-Canada radijo tinklą. Šitoje 
programoje buvo ir to moksli
ninko sūnaus sveikinimas, ku
riame jis pasakojo, kaip jo tė
vas buvo paveiktas to pirmo pa 
sisekimo savo bandymuose.

KA LEDOMS 
PUIKIOS DOVANOS 

VAIKAMS — Vienintelis 
lietuvių kalba, leidžiamas ilius 
truotas žurnalas — EGLUTĖ. 
Kaina metams 3,00 dol.

„Daktaras Aiskauda ir jo 
Žvėrys“. Labai įdomi apysaka 
su 63 iliustracijomis. 92 pusi. 
Kaina tik 1,00 dol. Vaikai ją 
skaito su dideliu susidomėji
mu.

. . Lietuviškos pasakos. Suda
rė Dr. Jonas Balys, 230 pusi. 
Pasakos gražiai iliustruotos. 
Kaina 2,50 dol.

Motinoms — „Taupioji Vi
rėja“, kurią paruošė H. Mačiu
lytė - Daugirdienė. Ji patiekia 
300 įvairių valgių gaminimo re 
ceptų. Kaina 2,00 dol.

Tėvams — Kun. dr. J. Vait
kevičiaus labai įdomi dvasinio 
turinio knyga— Gyvoji dvasia, 
464 pusi. Kaina 5,00 dol. Ka
lėdų proga — už 3,00 dol. Už 
sakymus su pinigais siųskite:

Eglutė P. O. Box — Brock 
ton 68, Mass.

karkos papliauška, ant raudonų blauzdų palikdama purviną 
drygnę. Matai, Petruko motina prieš pirmą ginimą kerdžiuj 
neįslėgdavo sūrio kaip suspara arba kodžio medaus.

Dangui prakiurus, Zakarka ilgai kentėjęs po lazdynų 
krūmu skardelyje, nuo šakų lašams gesinant pypkę, kiaulėms 
piktai žviegiant ir suglaustomis nugaromis stengiantis pra
laužti botagų užtvarą, pagaliau, duodavo ženklą ginti namo.

Gręžtinai peršlapęs, Petrukas įslinkdavo į šeimininko 
pirkią, visas pakvipęs lauku. Šilta pirikoje, skleidžiasi švie
žios duonos kvapas, palubėmis kabo padrikas dūmų debesė
lis, aplink stalą išsikėsnoję kaimynai. Prie durų ant suolo 
išeilioti paskrudę kepalai, tik ką perpilti vandeniu, atsišer- 
petoję klevo lapais.

— Tam Zakarkai kibą reikės numušt pylių, išdargo vi
siškai : tik capterėjo lašas ant nosies ir jau ū-z-ir namo! — 
purkštauja šeimininkė Papirtienė.

Zakarkos čia nėra, tai tie negeri žodžiai, rodės, kren
ta ant Petruko dalios, kurksančio prie durų, kur sudėtos pa
mazgų diečkos. Bėgtų namo, bet ir motina jo nelaukia da
bar. Jei ir į dangų dabar patektų, šv. Petras pasakytų: per 
anksti, vaikeli, dar saulė aukštai!

— Šok ant pečiaus jau, ką gi darysi jei taip išėjo, — 
eidamas nuo priežedo ir su nagu maigydamas žariją ant 
pypkės sako Papirtis, kuomet langų stiklus užplūsta prite
mę vandenys.

— Ei, tu tenai! — iš saldaus miego traukia vėl Pet
ruką už laibų, išskalbtų kojelių šeimininkė. — Ar negirdi 
Zakarkos tošinės?

Liepa, obelys ir agrastų krūmai, persimesdami nuo 
vienas kito žvilgančiais saulėje vandens lašų karoliais pri
trenkdavo užtinusias Petruko akis, o ant pečiaus išdžiūvę 
tarpupirščiai vėl pasinerdavo į suplaktas lietaus balutes. Sa
kytum tik ką užgijusią žaizdą kas su aštriu daiktu vėl bū
tų atvėręs iki pat geluonies ir dar viduje gerokai pamaišęs.

Po vėlybųjų rudens tvanų Baltiškės pieva, paspaudus 
šalčiams, apsitraukdavo ledu ir tenai per dienas skambėdavo 
Viščių kaimas. Ant įšaldyto kuolo sumauti du seni ratai,
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PIANISTAS K. SMILGEVIČIUS KONCERTUOJA.
Gruodžio 9 d. įvyko ketvir- Nepaisant didelio tolio tarp 

tas YMCA suruoštas kameri- dviejų skirtingų meno sįąkų, vis 
--- ---- ------- ------- '.— Šios dėlto klausant Monuiškos kom

siužetinis 
su Petro 
Iš tikro, 

„Vargo 
lietuvių 

nuotrau-

nės muzikos koncertas, 
organizacijos centrinės busti- poziciją, jaučiamas 
nės salėje (Drummond st.), jos giminingumas 
Iš anksto Montrealio didės- Rimšos „Verpėja“, 
niems laikraščiams apie tai pa- jei mūsų skulptorius 
informavus skaitytojus, susi- Mokykla“ patiekia 
rinko pilna salė kanadiečių rašto žodžio vergijos 
(anglų ir prancūzus klasikinės ką, tai Maniuškos „Verpėja“ 
muzikos mėgėjų, tarp kurių ir išreiškia bendrąją verpėjų dra- 
didžiųjų dienraščių (The Star 
ir Gazette) atstovai. Kadan
gi ten atvyko beveik imtinai 
(YMCA atstovo pareiškimu) 
muzikos gerbėjai bei mėgėjai, 
tad koncertas vyko muzikinės mingas ir teįveikiamas tik ge- 
pašvaistės ženkle ir ši aplinky 
bė sudarė nuoširdų meninio įsi 
jautimo saitą tarp menininkų 
ir klausytojų. Todėl gal dali
mi ir dėl to mūsų pianistas Ka 
zys Smilgevičius (beje, Vasa
rio 16-osios Akto signataro sū 
nūs) — pasireiškė visa savo 
kūrybine įtampa.

Visų pirma jis paskambino 
du Čiurlionio preliudus, kurie 
labai retai lietuvių pianistų 
išpildomi. Šiose mūsų kompo
zitoriaus muzikinėse įžangose 
skardena lietuvių liaudies dai
nų motyvai: iš tikro, šie pos
mai aidi romantine nuotaika, 
protarpiais įsiliejančia į mo
derninę programinę muziką. 
Miela pastebėti, kad lietuvių 
genijaus veikalus t interpreta
vusį pianistą Smilgevičių ši 
rinktinė publika labai šiltai pri 
ėmė.

Po Čiurlionio kūrinių sekė 
pirmą kartą Montrealio visuo
menei paskambinta S. Moniuš 
kos (esą lietuvių kilmės, žy
miausio lenkų kompozitoriaus) 
„Verpėja“ — la Fileuse, ku- jųjų kanadiečių organizacijos 
rios motyvas taip pat kiek tuo 
kias su mūsų liaudies dainomis 
ir natūraliu gaidingumu įsiau- 
džia į techninius verptuvo vir 
pesius vaizduojančius pasažus.

posvenmu

matiškąją dalią, taip pat juk 
artimą ir mūsų siūlo vargdie
nei. Nors šis Moniuškos veika
las yra vienas iš sunkiausių for 
tepiono kompozicijų, itin žais-

ros skambinimo technikos, ta
čiau mūsų pianisto interpreta
cijoje jis praskambėjo žavin
gai. Savo programą K. Smil
gevičius baigė Šumano noctiur 
nu „Chopin“ ir „Didžiuoju Vai 
su“ (Valse Noble). Šie roman 
tiniai kūriniai išsiskyrė savo 

. ramiu lyrizmu.

Greta pianisto Smilgevičiaus 
dalyavvo žymus 
nas Arno Niitof, Talino ope
ros solistas, turįs labai gražų 
ir sultingą balsą. Publika ge
riausiai sutiko jo „Andre Che
nier“ ariją. Po jo Suzanne 
Provencher (kanadietė) apso- 
miniu sopranu padainavo ke
lis prancūzų impresionistų kū 
rinius. Pirmąją rprogramos 
dalį, skirtą XVII ir XVIII a. 
a. muzikai, atliko smuikinin
kas H. Unuilca, čelistas R. d’ 
Heneux, estų gabus pianistas 
A. Maisto ir fleitistas R. Mo
ore.

Tenka pažymėti, kad gruo
džio 19 d. Montrealyje, Nau-

estų barito-

globoje, įvyks kitas koncertas, 
Kanados vyriausybės atsto
vams dalyvaujant. Jame vėl 
pasirodys pianistas Smilgevi
čius. J. Žmuidzinas. je.

KULTURLvWkKOjVIKA
KUKLUS KOMPOZITORIUS

Ne visi muzikai turi laimės Jei K. Žižiūno dainos ir gies 
pasišvęsti grynai savo pamėg- mės dar nėra per daug išplitu- 
tąjam menui. Dažnai gyveni- sios po visas Amerikos žemy- 
mo sąlygos neleidžia baigti kon no lietuvių kolonijas, tai tik 
servatorijos ir toliau tobulintis dėl kompozitoriaus kuklumo: 
muzikos srityje. Niekam nepa- jis nemėgsta reklamuotis,
slaptis, kad daugelis stiprių mū Lietuviškos dainos mėgėjai Skautų iškyla rudens gamton. 
sų meno reprezentantų yra pri turėtų daugiau susidomėti K. Padėkos dienos savaitgalį, 
versti 
duoną fiziniu ar protiniu dar- naudoti ją savo repertuaruose, 
bu ir tik laisvalaikiu, užmiršda
mi nuovargį po dienos darbų, 
atsiduoda kūrybai. Tokiose są 
lygose talentų vystymasis yra 
daug sunkesnis ir lėtesnis.

Vienas iš lietuvių muzikų, 
priklausančių tai kategorijai, 
yra Montrealio Šv. Kazimiero 
parapijos vargonininkas K. Ži- 
žiūnas. Likimo nebuvo lemta 
K. Žižiūnui tapti kompozito
rium „ex professio“, tačiau jo 
muzikali siela neleidžia sėdėti, 
sudėjus rankas. K. žižiūnas 
kūrė dainas ir giesmes, nutver 
damas vieną kitą laisvesnę va
landėlę.

Jo kompozicijų bagaže ran
dame apie 30 įvairių dainų ir 
giesmių mišriam ir vyrų cho
rui, duetų ir solo. Keletai dai
nų („Kas bus“ ir „Man gyve
nimas saldus“) K. Žižiūnas pa
tašė ne tik muziką, bet ir žo
džius.

K. žižiūnas, jo paties pasi
sakymu nepretenduoja į gar
sius kompozitorius, todėl ir 
komponuodamas nejieško ra
finuotų muzikinių frazių. Jo 
dainų melodijos yra veikiau po 
puliarios, tačiau patrauklios, 
mielos ir labai artimos lietuviš 
kai dvasiai. Didesnė jo kūri
nių dalis išleista „Muzkos Ži
nių“ Čikagoje. Keletą dainų 
išleido pats autorius Kanado-

užsidirbti kasdieninę žižiūno kūryba ir dažniau pa- lapkr. 22—24 dd., Bostono vie 
tininkijos vadija ir „Lapinų“

Š. R.
ATSIŲSTA PAMINĖTI.
Pulgis Andriušis—SUDIEV, 

KVIETKELI! Apysaka. 181 
psl. 1951 m. išleido „Australi
jos Lietuvis“, Australijoje. 
Kaina 1,50 dol. Kpyga gauna
ma: „NL“ redakcijoje: 7722 
George St., Ville Lasalle, Mont 
real, P. Q.

W. Paul. Kasdieninės šneka
mosios ir rašomosios ANGLŲ 
KALBOS VADOVAS. I da
lis, pirmasis sąsiuvinys. Ši da
lis dabar bus spausdinama be 
pertraukos toliau. II dalis (Fra 
zeologinis žodynas), kurios 
pirmasis sąsiuvinis išėjo anks
čiau, bus toliau spausdinamas 
po to kai bus baigta spausdinti 
pirmoji dalis.

K. Čukovskis. DAKTARAS 
AISKAUDA IR JO ŽVĖRYS. 
Labai gausiai iliustruota kny
ga, įdomiais piešiniais. Leidė-

ANGLŲ KALBOS VADOVĄ
Tamsta gali užsisakyti i ii kirpdamas ir pasiųsdamas su čekiu ar pašto perlaida žemiau 

tilpusią atkarpą šiuo adresu:
„WORD & PHRASE”, 6660 W. 147th ST.., TINLEY PARK, ILL.

Mr., Mrs.................................................................................................   • •
(vardas ir pavardė — rašykit spausdintais rašmenimis)

nr. gatvė miestas
Užsakau „Anglų kalbos vadovą“ ir siunčiu pinigus už . . 

sąsiuvinių $ ..........................
Jau turiu sąsiuvinius I dal. Nr................. ir II dal. Nr...........

(Kas čia pastabos neįrašo, gaus veikalą pradedant I-siais sąs.)

Pridedu: čekį-money orderį.
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Leidyklos pastabos :

Norėdamas gauti vieną sąsiuvinį susipažinti, atsiųsk 60 c. pašto ženklais.
Nemokamai vieną prenumeratą gaus tas, kas surinkęs atsiųs keturias prenumeratas.

prie stebulių pririštas ilgas varas, kurio kitame gale prika
bintos rogutės. Į čiurkšlę rinkdavosi ne tik vaikai, bet ir 
vyrai, ir seniai, pramanydami vargo moterims, kurioms auš- 
davo pietūs, nešerti bliaudavo gyvuliai, nekapoti po sniegu 
gulėdavo žagarai. Tai buvo vienas iš daugelio Viščių kai
mo pasilinksminimų, kuriuose lygiomis teisėmis dalyvauda
vo metuoti bernai, seniai ir vaikai.

Kai įsimačkindavo kailiniuotas Grigalius, vaikai, viens 
kitam pamerkę, užgula varo drūtgalį ir rogutės kaukdamos 
ratu, rodos, ims ir pakils į orą.

— Ei, laikyk samavorą! — rėkia vyrai, kuomet Gri
galiui iš dantų iššauna pypkė ir, švilpdama, čiuožia per le
dą, kol pagaliau, atsitrenkia į panuovalį, paskutinį kartą pa
sišokėjusi aukštyn. Po to oras nutraukia ir patį Grigalių, 
kuris zvimbdamas ledu, pakartoja tuos pačius judesius, kaip 
ir jo pypkė, o atsimušant į panuovalį, kailiniai lyg maišu ap
vožia jam galvą.

Pro apledėjusias šaltas vyšnyno šakas juokas ir šauks
mai atsitrenkia į Našliūnų langelius ir, manote, Petrukas 
nenorėtų būti dabar tejjai?

Pirkioje po lova kėpsojo 
no gaidžio skiauterimis vieni 
nukų buvo trys.

— Vaikeliai, — iš resvo

nutepusiais auteliais lyg se- 
burlečiokai, kuomet Našliū-

imdavo šnekėti motina prie 
kalvarato, visa apnešta spaliais, — vaikai, nesu gaudyt mum, 
ką prasimano gaspadorėnai; ot, kai užaugsit dideli. . .

Ir sulig tais žodžiais jinai nutildavo, skarelės kuliu 
šluostydama iš akių spalius, kurie mirguliavo saulės pluošte, 
įsispraudusiame tarp lango ir viduraslio.

O gal, jinai ne tik spalius šluostydavo iš savo parau
dusių akių?

* * *
Aplinkiniais keliais prasisunkė žinios į Viščius, kad 

Petras Našliūniokas, draugų prišnekėtas, rengiasi važiuoti 
Amerikon. Toki buvo neramūs metai, žmonės devyniais 
balsais sušneko apie karus, girdi, nekrikštas japonas jau 
per daug drąsiai ėmė lipti ciecoriui ant apyvarų. Kas gi 
matė tokią karalystę užkabinėt, kepurėmis užmėtys ruskis

VEDA SKTN. INŽ. J. BULOTA.
būrelis turėjo iškylą rudens 
gamtoje. Ištrūkę iš miesto 
triukšmo, skautai Tewksbury, 
Mass, šiluose praleido tris sma 
gias dienas, net ir šeštadienio 
lietus nesudrumstė jų jau
natviškos nuotaikos bei darbų. 
Iškyloje skautai atkartojo bei 
pagilino praktinio skautavimo 
žinias, atlikdami įvairius uždą 
vinius, patys gamino valgį, tu 
rėjo naktinį pavojų — orienta 
cijos pratimą. Lapkr. 23 d. 
jie skyrė Lietuvos kariuome
nės šventei atžymėti.

Šeštadienį iškylautojus ap
lankė vyr. sktn. V. Čepas, Bos 
tono skautų dvasios vadas 
kun. J. Klimas, sktn. M. Jurk- 
šas ir sktn. G. Juškėnas. Sve
čiai atvežė tradicines lauktu
ves, o taip pat skaitė pašneke
sius skautiškosios ideologijos, 
dvasinio auklėjimo ir praktinio 
skautavimo temomis. Atvyko 
ir Bostono amerikiečių skautų 

grafija, pavaizduota daugeliu 2-jo tunto reikalų vedėjas Mr. 
fotografijų. Leidinys 128 pus- Lee Belliveau, kuris reiškė pa

sigėrėjimą lietuvių skautų veik 
la bei bendradarbiavimu su 
amerikiečiais skautais.

Tarp iškylos dalyvių buvo 
pravestos individualinės varžy 
bos. Laimėtojams — pskltn. 
Č. Kiliuiliui, skautams E. Bud- 
ginui ir R. Leveckui įteiktos 
praktiškos dovanos — skautiš
kas peilis ir skautiškos knygos.

Po nuotaikingo laužo, skau
tai pilni gerų įspūdžių grįžo 
Bostonan.

Bostono skautų vietininkija 
yra labai dėkinga Mrs. Mary 
Knapkus, gyv. Brighton, 
Mass., kuri maloniai leido skau 
tams pasinaudoti jos vasarine 
(vila) šiai iškylai

Piketavo bimbininkus.
New Yorko skautų vyčių bu 

vo suorganizuotas pikietas 
prieš liet, komunistų parengi
mą „Laisvės“ laidyklos name. 
Pikietavime skaitlingai dalyva 
vo susipratę lietuviai.
Naujienos pas Bostono skautus.

Naujam vietininkui ps. L. 
Končiui sėkmingai vadovau
jant, Bostono lietuvių skautų 
vietininkįjoje pasireiškia gy
va veikla. Šiuo metu pasikei
tė vienetų vadovai.

jas „Eglutė”, P. O. Box 22, 
Brockton 68, Mass, USA. Kai
na 1 dol. Leidėjas šią knygą 
palydi tokiu atsišaukimu į skai 
tytojus:

„Kadangi Amerikoje lietu
vių kalboje vaikams pasakų yra 
mažas pasirinkimas, todėliai pa 
siryžome perspausdinti labai 
įdomią apysaką — „Daktaras 
Aiskauda“. Pasitikime, kad 
knygą skaitysite su dideliu su
sidomėjimu ir už ją prisiusite 
„Eglutės“ palaikymui 1,— dol. 
Už Jūsų paramą „Eglutės“ ad 
ministracija iš anksto dėkoja.“

Branius Kazys BALUTIS, 
jo gyvenimas ir darbai.' Išlei
do J. J. Bachūnas. Kaina 1,50 
et. Tai yra B. K. Balučio bio-

lapių, gerame popiery. 1951 
metai.

Pasaulio lietuvių karių mėnesinis žurnalas

KARYS
išeina didelio formato, gražiai iliustruotas, duoda daug 

įdomios medžiagos.
Redaguoja ir leidžia: kpt. S. Urbonas, B. Aušrotas, 

S. Butkus
Prenumerata: metams 4 dol., atskiro nr. kaina 45 et.
Adresas: Karys, 156 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y., 

U. S. A.

NAUJIENOS 
PIRMAS IR DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

AMERIKOJE
NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje 

turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.

NAUJIENOS duoda vėliausias, tikriausias ir geriausias 
pasaulines, nacionalines bei vietos žinias, 
straipsnius ir paveikslus.

NAUJIENOS talpina išvietintųjų lietuvių šeimų, gimi
nių bei pažįstamųjų pajieškojimus ir jų at

sišaukimus į savo tautiečius.
NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, 

klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau
kimus ir korespondencijas.

UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.
Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me
tų $ 5.00; Chicagoje $ 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny 

$ 11.00, jiusei metu $ 5.50.
Adresas: NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chica

go 8, Ill., U. S. A.

KRIZĖ AMERIKOS 
CHORŲ

„Sandara“ praneša, kad lik
vidavosi p. Steponavičienės 
Mergaičių choras, beveik tokio 
je padėty esąs „Birutės“ ir 
„Vyčių“ chorai. Tai labai ne
malonus reiškniys, nes senųjų 
ateivių chorai kaip tiktai turė

tų gražiausiai gyvuoti.

tuos žmogėnus, kurie, girdi, net pageltę iš noro atimti Por- 
tartūrą!

Toms šnekoms pasmilkus, Mamertas važiavo į Suvieko 
kašeliaturgį, pasikišęs po maiše ir šiaudais pirmagalinius 
ratus, kuriuos per didelį užsipuolimą buvo išlenkęs iš ge
riausio Pabružakalnio beržo baronkiniam žydui Alijotkei. 
Mamertas šliaužė tą žiemos turgadienį linksmas dėl Petro 
ketinimo važiuoti Amerikon (o iš tenai retai kas sugrįžta!), 
apsimatojęs viršum kailinių plačia rudine^ abrūsu apsiri
šęs atstatytą apykaklę, visas apšarmojęs, sulindęs baroni- 
nėn kepurėn, iš burnos garuojant kvapui kamuoliais. Pri- 
sidažęs pikliaus blynų čirškuliuose, iškabinęs bliūdą per 
pirštą riebumo kopūstų, Mamertas traukė per nosis gryną 
kaip ledas orą pušynų, kurių žalias lyg rūta viršūnes apie 
Laumiestą jau ėmė kloti raudonais kilimais tekanti saulė, 
arkliui neraginanį nešantis žarutinėmis vėžėmis, barstant į 
šalis šerkšną sakytum kuliamoji šiūpčiotų pelus ant klojimo 
pado. Šaudė ledas ant ežerų, trūkinėdamas perėjimais ply
šiais, o išbaidytos varnos krėtė nuo šakų sniego kepures, 
kurios minkštai pūpterėdavo į pusnis lyg metant kokį sun
kų daiktą į plunksnas. Taklia, nesulaukusi savo amerikono 
sutvarkys pamažu išskridsiasu mintis, suvarinės jas kaip žą
sis rudenį iš paežerės į tvartą, tik reikia laiko, tik reikia stip 
rių žiemos speigų, kurie ir pačias triukšmingąsias upes pri
slegia ledo krygomis, — mąsto Mamertas, kartkartėmis 
taip sau perleisdamas botagu išsišėrus} arklio kryžių, ne
riant nebaigiamais šilo bromais, ištaisytais lyg vyskupo lau
kiant.

Pravažiavus totorių raugyklas, Suviekas pakvimpa py
ragu ir sakais, kurie skleidžiasi žiemos šaltyje nuo šieninių, 
kiaušininių, grybautinių, bulbinių kašelių, sumaustytų bokš 
tais ant rogių. Lyg iš balto sūrio išriekti ušėtkai, ėdalinės, 
raugalinės, blyninės diečkutės, kopūstiniai, grūdiniai kubi
lai, sviestamušės, nėkočios, sietai, kultuvės, skietai, stau- 
nelės, šaukštai, samčiai, kibirai, inalivočiai, — ak, sviete 
tu mano, ir ko tik nesugalvoja šie šilo ir ežerų žmonės, vai
kydami atpakalia ranka nuo savo vargingų pirkęlių neda- 
valgio šmėklas, kurios neatsitraukia nuo palangių dieną ir 
naktį, žiemą ir vasarą tose smėlynėse be dugno, viržynuo-

se be naudos , vilkaplaukėse be smilgos! „Čia, žmoge, gy- 
vint mažna, duonos prisipirkus. . .“ — užklausti šypsosi 
lyg senų kailių raukšlės tie šiliniai vargetos, prisrėbę grybų 
viralo.

— Ajazau, kas gi tau, sakyk! — pašokus iš lovos vie
ną rytą rudeniop jau obelaitėm raustant, suriko Taklia, gir
dėdama, kaip sunkiai šnėkuoja Petras, leidžia garsus saky
tum kas jį griebtų už gerklės, visas prakaite, veidas kaip 
popierius, bet linksmas, linksmas, 
lios 
kad 
mas

. Nieko nebeatsakė į Tak- 
riksmą, tik iš tų gargaliavimų galima buvo suprasti, 
jis, — Dieve tu mano! — dainuoja kliedėdamas, rinkda- 
žodžius:

Sudiev, kvietkeli, tu .. .
Paskui:
— Takliut, girdi, jaunimas prie Mykolos beržų. . .
Atsimena Taklia, kur gi tau jau čia, šviesus beržynas, 

bernai baltuose marškiniuose vartosi saulėje kaip žuvėdros 
paežerėj, bet dabar, tokią ankstybą rudens ryto valandą, to
kiame padėjime, tokiuose metuose, — neduok Tu Pone 
Karaliau!

Po to Petras jau nebesikėlė, Silvoko pašauktas gydyto
jas pasakė, kad jis čia nereikalingas, parašė dėl viso pikta 
receptą, patarė ramiai užsilaikyti. Tą patį rudenį, jau vė
jui sukant nukritusius lapus, Petras nukeliavo į Šančių ka
pines ant Nemuno kranto — „prie vandenio“. Palydėjo 
studentas, atvažiavęs su gėlėmis, sekė karstą ir dvi mergai
tės nuo Kuršėnų, kukčiodamos drauge su NaŠliūniene, Sil
voko kaklo gyslos timpsėjo, paveikslininkas nutraukė foto
grafijas, greitomis susiuvo popieriniais padais batus, išsikė
lė į gedulingą žygį ir Tilindžiai, tik pati Tilindienė rymojo 
lange, nemūsiškai besižegnodama. Pienocentro sąskaitinin
kas, įvykus nelaimei, atėjo į šermenis, pasimeldė ir, persi
žegnojęs, paklausė Našliūnienę, ar ji nenorėtų paimti nuo
mą pirmyn „susidariusioms išlaidoms padengti“; net gi Ma- 
ziliauskienė, ėmus berti žemes ant karsto, iraudžiai 
telėjo.

Iš tik ką gautos iš Australijos naujos Pulgio 
riušio knygos „Sudiev, kvietkeli!“, kurią galima 
„Nepr. Lietuvos“ redakcijoje (kaina 1,50 et.).

girk

And- 
gauti
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NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SKAITYTOJAMS.

BANQUE CANADIENNE NATIONAL

VILLE LASALLE SKYRIUS.

C. Lecompte, Vedėjas

J. MATULAITIS,
J. KRIAUČELIŪNAS, ’

A. MAJAUSKAS.

„VICTORIA”
CLEANERS & DYERS Co.,

MONTREAL.
2836 ALLARD

TR 1135.

PA UL SHE WCHUK
CENTRAL BUT CHER & GROCER

7659 CENTRAL St., VILLE LASALLE. TR 4320 jSUPERIOR REAL EASTATE Co.
7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle TR. 7412.

GERARD COOL 4337 Verdun Ave., i J. ALCIDE BLAIS, 29—4ieme Avenue, 
Verdun. YO 3323. Į Ville Lasalle. TR. 7849.

JONAS tNDREll
LIETUVIS SIUVĖJAS

202 ST. CLARENS Ave., TORONTO. ME 8522
TEL. CL 4630

MIKAS PETRAUSKIS
LIETUVIS SIUVĖJAS

5717 CHARLEMAGNE, ROSEMOUNT, MONTREAL.

D. L. K. VYTAUTO N. KLUBO
5 SVETAINĖ

5159 St. CATHERINE St. E., MONTREAL. CH 0480

ANTANAS MATULIS
LIETUVIŲ SVETAINĖ

7682 EDWARD St., VILLE LASALLE. TR 8112
Bellazzi- Lamy, Inc

STATYBI N Ė M E D Ž I O MEDŽIAGA.
DEŠIMT METŲ JŪSŲ TARNYBOJE.

7679 GEORGE St., VILLE LASALLE, TR 5151 
i

RŪTA
MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

SAV. ANTANAS GAURYS.
7730 BROADWAY, VILLE LASALLE. Tel. HE 0100,

AID OVERSEAS, INC-
MAISTO SIUNTINIAI Į EUROPĄ. 3133 S. HALSTED St., 

CHICAGO 8, ILL., USA.
G. M. GrocerY
SAV. JURGIS M A Č I O N I S

5292 BANNANTYNE Ave., VERDUN. HE 0991.

MAMERTAS MACIUKAS
JŪSŲ SIUVĖJAS

4504 BREBEUF St., MONTREAL. FR 9141
Matas Šukys

NATIONAL RESTAURANT
633 CHURCH Ave., VERDUN, TR 0141

ALBEBASNORKELIUNAS w

Antanas Žukas
LIETUVIS LAIKRODININKAS

1062 RIVERVIEW Ave., VERDUN. TR 2050

LEONAS GimNIS
LIETUVIŠKA VALGYKLA

749 ATWATAR Ave., MONTREAL, WE 0916
J. J. Juškaitis

TE I S I N ĖS - KA LBI N Ė S PAGALBOS RAS 
907 DUNDAS St. W., TORONTO. PL 4880

J.J. RUSSELL
LIETUVIS ATSTOVAS

CAPITOL FURNITURE CO., 391 ST. CATHERINE St. W.
MONTREAL. LA 8621

JUOZAS GRAŽYS
KAILINIŲ PAL TŲ SIUVĖJAS

688 ALLARD Ave., HE 5853 VERDUN.
■"733 Į

BIRUTĖ DODONAITĖ
LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA

2521 Centre St., Montreal FI 0208

S. MAŽULAITIS

LIETUVIS SIUVĖJAS

6920 Monk Blvd., Ville Emard, Montreal. HE 4114

INŽ. H. BELANGER

BRONX PARK HARDWARE

7635 Central St., Ville Lasalle.

W. KIŠKIS

WALTER'S FISH & CHIPS.

774 Church Ave., Verdun. YO 0381

POVILAS RUTKAUSKAS

DE LUXE CLEANERS,

143—8 Ave., Lachine. NE 5—0303

POVI LAS PETRONIS

RICHARD’S MEAT MARKET \

5898 Verdun Ave., Verdun.

BROLIAI JOCAI,

LIETUVIŠKAS RESTORANAS,

727 Church Ave., Verdun. HE 0106

O. G. A S M E N I S

FOTO STUDIJA.

1248 Mackay St., Apt. 1, Montreal. WE 5543

G. K E R A I T I S

IMPERIAL AUTO COLLISSION.

561 Keel St., Toronto. JU 4773

JONAS LADYGA

„ARTIS“ BALDŲ STUDIJA

3 Notre Dame St. E., Montreal. MA 1006

J. KAMICHAITIS

LIETUVIŠKA BALDŲ KRAUTUVĖ

899 Bloor St. W., Toronto. LO 1438

DANUTĖ STRAZDAITĖ, ............

GORDON’S BEAUTY SALON

321 Oakwood Ave., Toronto. OR 8081

C. E. D U P R A S

SERVICE REALTIES

4336 Verdun Ave., Verdun. YO 0529

JUOZAS LAURINAITIS

JOE’S BUTCHERY & GROCERY

1918 Frontenac St., Montreal. FA 0209

DOMINION AGEN CIESBUREAU

IMIGRACINIAI REIKALAI.

16 Woolworth BĮdng, Port Arthur, Ont.

STINSON’S JEWELLERY

LIETUVIS LAIKRODININKAS 1

2186 Dundas St. W. _ Toronto, j
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WINDSOR
PAMINĖTA KARIUOME-

Lapkričio 24 d. Windsoro 
Lietuvių Bendruomenė paminė 
jo Lietuvos Kariuomenės įsikū 
rimo šventę. Pritaikytą šven
tei paskaitą skaitė Lietuvos ka 
riuonienės kūrėjas - savanoris 
ats. pulk. T. Bartkus.

Po paskaitos čia specialiai at 
vykęs iš Hamiltono lietuvių 
dramos mėgėjų kolektyvas 
„Aukuras“, vadovaujamas rež. 
E. Dauguvietytės - Kudabie
nės, suvaidino K. Inčiūros „Dr. 
Vincas Kudirka''.

Veikalas atitinkantis dienos 
prasmei buvo vykusiai pasta
tytas. Visų windsoriečių ir 
svečių iš Detroito atmintyje pa 
siliks malonus prisiminimas. 
Hamiltono dramos kolektyvui 
priklauso nuoširdi padėka.

P. J.
ĮSIGIJO NAMUS.

Vis daugiau lietuvių čia at 
vyksta iš Kanados Vakarų i

NĖS ŠVENTĖ.
šiaurės ir pastoviai įsikuria 
Windsore. Paskutiniu laiku pir 
kosi namus inž. P. Paškevi
čius,, J. Širvaitis, Ant. Juškaus 
kas, J. Inkratas ir broliai Vyt. 
ir B. Borisai. Pr. Dumčius pats 
savo jėgomis pasistatė ir bai
gia įsirengti didelį ir gražų na
mą. P. J.

NEDARBAS BRITŲ 
KOLUMBIJOJE.

Vencouver, B. C. Britų Ko
lumbijoje šiuo metu pastebi
ma aiški bedarbė. Dar prieš 3 
mėnesius kompanijos geležin
keliuose daug buvo laisvų eta
tinių vietų. Dabar darbas gau 
ti prie geležinkelio, vargiai įma 
nomas. A. K.

— JeŠkomi: Jonas Misius su 
žmona Emilija ir Haroldas Ge- 
lažnikas. Ješko jų V. Gelaž- 
ninkienė, 14 Wye St., Coppice, 
Oldham, Lancs, England.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE
273 — 1 Ave., Ville Lasalle. J

Tel. TR 8351.
Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.} 

S*žSSSS***4«*»4*4S**S*S«i4**aSS*S*#*žSS**tf

J DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS į 

įDE LUXE CLEANERSį 
j Priėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. /
/ Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. (
/ » .... a.11^1. ^11

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

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

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

GAVO DIDELĖS ĮMONĖS 
STIPENDIJĄ

Niagara Falls, Ont., nese
niai įsikūrė nauja lietuvių trem 
tinių pp. Mačikūnų šeima. 
Jie čia įsigijo ir namus. Jaunas 
studentas Vytautas Mačikūnas 
gavo darbo Ontario Hydro - 
Electric Commission Co, kuri 
eksplotuoja Niagaros slenksčių 
elektros jėgaines. Jaunas tar
nautojas tiek gražiai užsireko
mendavo, kad bendrovė jam 
pasiūlė stipendiją studijuoti 
elektro - inžineriją. Be to, to
kių būdu angažuotas pastovus 
tarnautojas ir jam, nors ir stu
dijuojant, taikomos tarnautojų 
privilegijos ir jis laikomas jau 
nuo dabar tos įmonės tarnau
toju.

LIETUVIS BATSIUVYS.

Pataisymai ir užsakymai.
4666 Park Ave, Montreal.

Telefonas: DO 0357.

DABARTINIU METU DIR-BANČIŲJŲ SKAIČIUS YRA 
DIDŽIAUSIAS

Šiandien dirbančiųjų skai- tą darbo laiką, pradėjo dirbti 
čius yra pranešęs visus anksty gynybos produkcijoje, kuri da
vesnius laikus. Dirbančiųjų 
5.343.000 žmonių. Pagal vy
riausybės ir kitų atsakingų 
žmonių nuomonę, ateitis yra 
daug žadanti darbo atžvilgiu, 
nežiūrint kai kurių industrinių 
perkėlimų ir vartotojų prekių 
gamybos sumažinimo bei per
siorientavimo gynybos produk 
cijoje.

Neseniai Darbo ministeris 
Gregg parlamente pareiškė: 
„nežiūrint, kad kai kuriose vie 
tovėse, ypatingai centrinėje 
Onterijoje, turime šiek tiek be 
darbių, bendras darbo vaizdas 
yra Kanadoje ištikrųjų labai 
geras“.

Kai kurios sritys centrinėje 
Ontarijoje, kaip Windsoras, 
kur automobilių industrija 
centralizuojasi, nukentėjo nuo 
nedarbo. Bet daug iš tų, kurie 
buvo atleisti arba turi sumažin

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.

S L. J A U G E L I S |
NAMŲ REMONTAS IR DAŽYMAS. |

X Tel.: PL 7588; 3805 Arcade St., Montreal, Que.

į PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS i
< LIETUVIS LAIKRODININKAS t

į STINSON'S JEWELLERY i 

2186 DUNDAS ST. W. TORONTO •
: Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran- t
• genybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos. i 
i Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. i

į CAPITOL FURNITURE CO., į
§ 391 St. Catharine St. W. Montreal. |
§ Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatus 
S 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. |

bar išvystoma.
Kanada suskirstyta į 180 

darbo apygardas. 131-noje dar 
bo pasiūlymas bei paklausa yra 
pusiausvyroje, 18 apygardų ne 
turime užtektinai darbininkų. 
Bendrai imant turime daugiau 
darbo jėgos. Ir dėl to yra ne
dirbančiųjų.

Britų Columbijoje nedarbo 
problema yra rimčiausia ir iš
tikrųjų tai yra vienintelė di
desnė sritis, kurioje tai paskelb 
ta. Prerijose darbo aprūpini
mas yra geras ir žiema turimų 
vietų skaičių sumažina. Mari
time provincijoje darbo paklau 
sa ir pasiūla yra pusiausvyro
je.

PAJIEŠKOJIMAI f ;
— Pajieškau draugų ir pa-

DVI PAŽIŪROS J 
EMIGRACIJĄ.

Atkelta iš 3 pusi, 
laikotarpį pereitais metais. Dar 
bar yra aišku, kad imigracijos 
ministro ankstyvesnis spėlioji
mas 150.000-čių bus realizuo
tas. _

Bendras darbo aprūpinimas 
visoje Kanadoje yra geras, kad 
ir kai kurios vietovės, įskaitant 
Windsorą ir Londoną, kenčia 
nuo smarkių atleidimų. . . Su
lig paskutinių sakičių nedar
bas siekia 2.6 proc. visų darbo 
Pajėgų. Prieš keletg metų tai 
būtų buvusi labai gera padėtis. 
Kanados ekonomija dabar vei
kia visu pilnumu ir dirbančių
jų skaičius pasiekė rekordą, bū 
tent 5.343.000. . .

Kai kuriose srityse jaučia
mas specailistų trūkumas ir šią 
padėtį reikės pašalint įlavinant 
kanadiečius ir imigracijos bū
du, bet žinoma, ne tokiu smar
kumu, kaip per paskutinius 10 
mėnesių.

žįstamų. Lietuvoje gyvenau Atsižvelgian į faktus, Fede- 
Šiauliuose, paskutiniu laiku, ralinė Vyriausybė pasielgė pro 
1943 — 1944 m., Panevėžy, o tingai peržiūrėdama ir keisda- 
Vokietijoje — Anglų zonoje rna savo imigracijos programą. 
Westfalijoje. Mano adresas Savo imigracijos politikoje vy 
Balys Lukošius, 116 King Str., riausybė stengiasi būti daugiau 
Trenton, Ont., Canada. negu darbo agentūra.

DOMINION AGENCIES BUREAU
16 Woolworth Bldg.,

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

LIETUVIŠKA

BALDU KRAUTUVĖ
IR DIRBTUVĖ

PARDUODAME GATAVUS, PRIIMAME 
UŽSAKYMUS IR PATAISYMUS.

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO 
889 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL. LO 1438. 
SAV. J. KAMICHAITIS. PATARIMAI VELTUI.

DĖMESIO! TORONTE VEIKIA 
LIETUVIŠKA BATŲ REMONTO DIRBTUVĖ. 
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.

VICTORIA 
CLEANERS 
SkDYERSCo.

EXPERT CLEANING * DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES A^ID 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELI VERY \

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

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

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

M ON T RE ALI S 2836 Allard Tr. 1135

~ M =at— ■ K " H M --------- M ■■-'■=<«=

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

251 St. John St. Longeuil. Telefonas: 7578.
I 

Dažo paltus, sukneles, visokius kitus drabužius ir vi
sokias medžiagas.

20-ties metų patyrimas — g enausia garantija už atlie
kamą darbą.

PAPIGINTOS KAINOS L IETUVIAMS!
■ X- ..............-ĮC...........  .. v ..ar m_ —

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO,
bet

Alberto A orkeliūnoį
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d^

ui fo-ol $t.000.oo
.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

Dr. DORA GORDON 
Dantų gydytoja

į Kalba lietuviškaiĮ Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel. I
...................... .............

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT į

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOBES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0«94 į

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. 5 — $ 5.40
2 sv. rūkytų lašinių

2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
2 sv. cukraus
1 sv. margarino
Siuntinys N r. 6 1
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

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

! sv Roko 13 do * 1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
1 sv. šokolado
2 sv. cukraus

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

Siuntinys Nr. 10—$6.40 
2 sv. rūkytų lašinių

Siuntinys Nr. 19—$ 9.95
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4 % sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo
Siuntinys Nr._24-$ 11.50
5 sv. rūkytų lašinių
3 sv. 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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EGZILŲ SPAUDOS KONFE RENCIJA SU DIDŽIĄJA bar yra numatomas ir skelbia- BALF DRABUŽIŲ RINKIMO 
JAV SPAUDA. mas Kanados spaudoje.

dorius Japonijoje, Joseph C. Paskutiniu metu iš naujai 
Grew, kuris be kitko rašo:

„Tegul visi, kurie turės pro
gą matyti šią knygą, skaito ją 
su atyda. Ji nėra košmariškos 
utopijos fikcija. Blaiviais fak
tais ir skaičiais joje aprašomi 
baisūs dalykai, kurie diena iš 
dienos ištinka mihonus tokių 
pat žmogiškų būtybių, kaip ir 
mes patys. Ji pasako, kas gali 

veiksniais, ypatingai su NCFE istikri kitus, galbūt mus visus, 
(National Committee for a 
Free Europo). CEEC sudaro 
Baltijos valstybių diplomatiniai 
atstovai Washingtone ir Čeko
slovakijos, Lenkijos, Rumuni
jos, Vengrijos, Pietų Slavijos 
tautinių komitetų atstovai. CE 
EC veikloje aktyviai dalyvau
ja ir Baltijos kraštų patariamų
jų grupių pirmininkai.

CEEC yra paruošusi ir įtei
kusi 55 UNO nariams memo
randumą dėl Sovietų Sąjungos 
vykdomo genocido. Memoran
dume prašoma:

1. laikyti deportacijų klau
simą įpareigojančiu visus UNO 
narius,

2. paveikti Sovietų sąjungą,
kad ji sustabdytų tos rūšies ak 
ciją, _______________

3. pasmerkti deportacijas 
kaip prieštaraujančias UNO 
Chartai ir Visuotinai Žmogaus 
Teisių Deklaracijai.

Memorandumo prieduose iš 
samiai pavaizduotas sovietinis 
genocidas Lietuvoj, Estijoj, 
Latvijoj, Čekoslovakijoj, Len
kijoj, Rumunijoj ir Vengrijoj. 

Memorandumui įteikti UNO 
Generaliniam Sekretoriui Tryg 
ve Lie ir kitai su juo susijusiai 
akcijai UNO sesijos metu Pa
ryžiuje sudarytas specialus ko 
mitetas. Jame Lietuvai atsto
vauja Lietuvos atstovas Pran
cūzijoje dr. S. Bačkis.

Dean Achesonui memoran
dumą įteikė min. P. Žadeikis.

Memorandumas su visais 
priedais išleistas atskira kny
ga, kuriai įvadą parašė laisvo
sios Europos Komiteto direk
torių tarybos pirmininkas, buv. 
Valstybės Sekretoriaus pava- kūmų atvykti. Tačiau bendras 
duotojas ir buv. JAV ambasa- imigracijos suvaržymas jau da

VAJUS PASIBAIGĖ
Gruodžio 6 d. Washingtone 

CEEC padarė priėmimą di
džiosios JAV spaudos ir kitų 
reikšmingų veiksnių atstovams, 
CEEC (Central and Eastern 
Eauropean Conference) yra 
įsteigta 1951 m. kovo 21 d. Jos 
tikslas — kova su komunizmu 
ir su sovietiniu imperializmu, 
bendradarbiaujant su visais, 
tų pačių tikslų siekiančiais

jei mes nesuprasime ir neveik
sime, kol dar yra laikas“.

Lietuviškąjį memorandumo 
priedą paruošė ir anglų bei 
prancūzų kalbomis mimeogra- 
tavo 700 egzemp. Pat. Liet. 
Grupė.

Memorandumo išspausdini
mo ir jo UNO Generaliniam 
Sekretoriui įteikimo proga ir 
buvo padarytas priėmimas 
Washingtone. Priėmimas pra 
ėjo gyvoje ir labai simpatingoje 
nuotaikoje. (LPG)

kad

NORINČIŲ ATVYKTI 
KANADĄ ŽINIAI

Anksčiau buvo rašyta, 
Abitibi kompanija norintiems
atvykti į Kanadą b-vės miškų 
darbams, sudaro lengvatų: įmo 
kėjus 30 dol. pati kredituoja 
kitas kelionės išlaidas.

Dabar paaiškėjo, kad prasi
dėjus Kanadoje reikštis nedar
bui, lengvatos atšauktos ir tos 
b-vės išduotos darbo sutartys, 
nors ir galioja gauti jos eksplo 
atuojamuose miškuose darbo, 
bet neteikia suminėtų lengva
tų. Kas nori vykti į Kanadą, 
turi pats susimokėti kelionės 
išlaidas.

Bendrai, 
imigravę į 
tūkstančių 
cijos įstaigos dabar jau maži
na įvažiavimą ir sekančiais me
tais žada dar labjau suvaržyti. 
Dabar dar galioja ta lengvata, 
kad savo lėšomis vykstantieji 
laisvai gali vyikti į Kanadą. Su
prantama, kad jeigu į Kana
dą bus atvykęs šeimos galva, 
tai šeimai nebus sudaroma sun-

Paskutiniu
norinčių vykti į Kanadą reika 
laujama jau darbo sutarčių ir 
buto garantijų.
QUEBEC’O LAURENTIANS

Laurentian teritorija, kuri 
yra 100 mylių į šiaurę nuo 
Montrealio, yra kalnuota ir la
bai saplvinga. Ji yra viena iŠ 
gražiausių sričių Kanadoje ir 
labai gerai žinoma atostoginiu 
kams rytinėje' Kanadoje.

Laurentian sritis sudaro 
aukštuma, kurios aukštis vidu
tiniškai siekia 800 pėdų. Turi
ma ir atskirų iškyšulių kaip 
Mount Tremblant ir kalnelių 
kaip Laure’ntide Parke. Yra 
taipogi gilių upių slėnių, bet 
neturima tokių kalnų kaip Al
pėse arba Rockies kalnyne. To žiu ir kitų gėrybių BALFui ne- 
je srityje yra maždaug 30.000 
ežerų.

Laurentian sritis yra viena 
iš seniausių geologinių forma
cijų, kurios žmonėms yra žino
mos. Pirmieji naujakuriai, ku
rie įsiskverbė į šiuos miškus, 
buvo medžiotojai ir matininkai. 
Po jų sekė miško darbininkai 
ir ūkininkai.

Miškai dominuoja ekonomi
nį gyvenimą ir tie, kurie neuž
siima su keliautojais, turi užsi
ėmimą lentpjūvėse, popieriaus 
ir celiuliozės fabrikuose arba 
miško stovyklose ir medžių 
transportavime.

Neseniai paskelbtas Bendro
jo Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo drabužių rinkimo va
jus jau pasibaigė. Vajaus me
tu surinkta per 100.000 svarų 
drabužių ir avalynės, kurių da 
lis jau pasiųsta '’Vokietijon, o 
likusioji sandėlyje paruošiami 
išsiųsti tuoaju po Naujų Metų.

Kadangi International Refu 
ge Organization (IRO) bai
gia savo veiklą ir šalpos orga- 
zacijos Vokietijoje pačios turės 
dengti transportacijos išlaidas, 
todėl nuo tolimesnio gėrybių 
siuntimo Europon laikinai susi
laikoma, iki paaiškės naujos 
veikimo sąlygos. Kanados lie
tuvių prašoma daugiau drabu

siųsti iki naujo patvarkymo. .
Už iki šiol gautus Kana

dos lietuvių pasiųstus drabu
žius ir kitas gėrybes BALF va
dovybė nuoširdžiai visiems dė
koja. BALF.

Jčno LADYGOS 
baldu

kadangi šiemet bus 
Kanadą apie 150 
ateivių, tai imigra-

ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS \

IMPERIAL ALTO COLLISSION 1 
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. J 

ryto iki 7 vai. vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773. -
— Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. - 
--------561 — KEEL ST. TORONTO, Ont J

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.

į PUIKŪS

KARAKULINIAI PALTAI
W nenešioti, vėliausios mados, didelio ir vidutinio ūgio.
M Pigu — $ 125.000. Teriautis tel.: GR 1827

■ '-r-jfc-'-.......—>c
Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

Svarbus pranešimai
PARENGIMAI.

Windsoro Lietuvių Bendruo 
menės valdyba gruodžio mėn. 
30 d. (sekmadienį) Kroatų sa
lėje, 2520 Seminole, rengia vai
kučiams Kalėdų Eglutę. Pro
gramoje deklamacijos ir žaidi
mai, taipgi atsilankys Kalėdų 
Senelis su dovanomis.

Sausio mėn. 5 d. toje pačioje 
salėje rengiamas viešas pasi
linksminimas — bankietas su
augusiems.

SKELBIMAS DELHI IR AP Y 
LINKĖS LIETUVIAMS.
Gruodžio mėn., 23 d., Del

hi Apylinkės LB LOK-as ruo
šia Delhi miesto saleje visų, 
plačios apylinkės lietuvių vai
kučiams Kalėdų eglutę.

Maloniai kviečiame visus lie 
tuvius atvežti savo mažuosius, 
kurių lauks Kalėdų Senelis su 
dovanomis.

Pradžia 2 vai. po pietų.
P. J. Delbi Apylinkės LB LOK-as.

Laiškai Redakcijai
Laiškai Redakcijai.

Lietuvių Bibliografinė Tar
nyba įregistravo Jūsų leidinį 
„Wellandiškė Pelėda" Nr. 4 
(5) iš trumpo paminėjimo 
„Nepr. Lietuvos“ laikraščio 43 
N r. 4 pusi. Bet toks aprašy
mas netinka skelbti Vyr. Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
leidžiamąjame bibliograf. biu
letenyje „Knygų lentyna". 
Amer. Liet. Taryba per spau
dą paragino leidėjus, kad jie

siuntinėtų visus savo leidinius 
Tarnybai ir Liet. Bibl. Archy
vui Šveicarijoje. Tarnybos su
rinkti leidiniai siunčiami sau
goti į Pasaulio Lietuvių Ar
chyvą Chicagoje. Malonėkite 
atsiųsti ir Jūsų leidinį šiuo ad 
resu: Lithuanian Bibliographic 
Service, 602 Harvey St., Dan
ville, Illinois.

Su nuoširdžiais linkėjimais 
A. Ružancovas, 

Liet. Bibl. Tarnyba.
XK"7.".—xx —~xx1:1 xsc

PADĖKOS

KOMUNISTINĖ SPAUDA — 
DIDELĖ KLIŪTIS

Kaip žinoma, Amerika komu 
nistų daugiau nenori įsileisti. 
Todėl visi, kas gauna „Liau
dies Balsą ’, „Laisve“ ir „Vil
nį“, į Ameriką neįleidžiami. 
Dėl to ir nekomunstai, bet jei
gu jie gauna šiuos komunistų 
lakraščius, jie jau neįleidžiami, 
o norėdami įvažiuoti į JAV, tu 
ri labai daug nemalonumų ir 
didelių išsiaiškinimų, kurie ne- 
visada pavyksta eliminuoti.

Patįrta, kad komunistai, no
rėdami ką sukompromituoti, ty 
čia siunčia kurį nors šių laik
raščių tam asmeniui, kuris no
ri išvykti į Ameriką — būtų tai 
iš Europos, Kanados arba ku
rios kitos valstybės. Dėl to 
su tokia piktvališka prievarta 
tautiečiai priversti kovoti ir tu 
rėti didelių nemalonumų.

3 M M B
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studijoje
„ARTI S“

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.

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

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.
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Šių metų rudenį, ištikus 
laimei, buvau sužeists, ko 
sekoje likau kuriam laikui ne
darbingu. Pp. V. ir V. Treigių 
iniciatyva buvo renkama pini
ginė pašalpa man padėti.

....—-m*—~~
Pp. Treigiams, p-lei B. Va

liukevičiūtei, pp. V. Ignaičiui, 
J. Žemaičiui ir K. Rugieniui, 
rinkusiems aukas ir visiems 
plačios tabako apylinkės lietu
viams, parėmusiems mane ma
terialiai ir moraliai šitoje nelai 
mėje, nuoširdžiai dėkoju.

Vyt. Jučas.

DĖMESIO
Viliasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisvmai.

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

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

4

0 
lt 
i*
H* 
m

J. GRAŽYS

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

I Kreiptis po 6 vai. vakaro, 

į šeštadieniais — visą dieną.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS.

£ 688 ALLARD Ave, Verdun.
| Telefonas HE 5853.

M

MONTREALIEČ1Ų DĖMESIUI!
| FOTO STUDIJA O. G. ASMENIS
y 1248 Mackay St., apart. 1. Montreal. Tel. WE 5543.
® Fotografuojame parengimuose, vestuvėse ir kituose at- 
I vėjuose, ir pagal pareikalavimą Tamstų namuose, 
i Portretų nuotraukos daromos studijoje. Pasų bei liu- 
i dijimų nuotraukos. Aukštos kokybės darbas. Miesto 
1 centre — netoli St. Catherine ir Guy gatvių kampo. 
I Kalbame angliškai, prancūziškai, latviškai, vokiškai, 
B rusiškai.

r

.i

6920 Monk. Blvd, Vjlle Emard, Montreal, Tramvajus 36,

w

St 
W

Jei norite pirkti ar parduoti na 
mus Verdune, kreipkitės pas 

lietuvių draugą.

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

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

Telefonas: ME 8522.

C.E. DUPRAS
SERVICE REALTIES

4336 VERDUN Ave., VERDUN

TEL. FA 0209 Tel. YO 0529
Joe’s Butchery & Grocery

1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.) 
(buvusi Juozo Paplausko)

SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

generalinis statybos kontraktorius

Visų rūšių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

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

E-D.BELANGER 8c SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

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. 
SAVININKA T BR. JOCAI.

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool 4337 Verdun 

Ave., Verdun. YO 3323.
J. Alcide Blais, 29—4ieme 
Avenue, Ville Lasalle.

TR. 7849.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

Hationa! Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141
Atdara kasdien ir sekmadie niais po pamaldų 
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IŠKILMINGAI, LINKSMAI IR JAUKIAI NAUJUS METUS SUTIKSIME
GRUODŽIO 31 DIENĄ GRAŽIOSE LASALLE BOWLING ACADEMY SALĖSE: 5855 VERDUN AVE, VERDUNE. PLAČIAU ŽIŪRĖK MONTREALIO KRONIKOJE.

-------------------------------- XK-
, J ZXX ■ ■ XK.~ XK xx __ _x;

MOKTlREAL
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKI- MAS VISAI AIŠKUS

Kaž kieno skiedžiami gan- ' 
dai, kad Naujųjų Metų sutiki- i 
mas esąs atšauktas, nes esą be- j 
galima būsią subuvauti tiktai ] 
ligi 10 vai. vakaro. Tai yra ne- . 
teisybė. KLCT ir NL ruošia
masis Naujųjų Metų sutikimas 
įvyks Verdune, Lasalle Hali & j 
Bowling Academy, 5855 Ver- j 
dun Ave, ir Montrealio miestui 
išleistieji potvarkiai Verduno, 
kuris turi savo savvialdybę, ne 
liečia. Verduno įstaigos mums 
yra išdavusios leidimą raštu ba 
lių, su visokiais gėrimais, tęsti 
oficialiai ligi pirmos valandos 
nakties, imtinai, o išsiskirsty
mas — savo kliu.

Tačiau, kiad būtų visai tik- ' 
ra, šiems gandams pasklidus, 
buvo dar kartą išsiaiškinta kom 
petentingoje Verduno įstaigo
je, kuri patvirtino išduotojo lei 
dimo galiojimą, ir dar paaiški
no, kad Verdunas naudojasi 
dar tūlomis privilegijomis ir jos 
išduodamųjų leidimų niekas ki
tas negali atšaukti, — todėl ir 
mums išduotasis leidimas ga
lioja visu šimtu procentų, be jo 
kių abejojimų ir be jokių apri
bojimų. Todėl, kas vyks į šį 
Naujųjų metų sutikimą, bus vi
sai tikras, kad galės naudotis 
pilnumoje tuo, kas yra leista 
oficialiu raštu išduotu leidimu. 
Kvietimų į 1952 metų sutiktu
ves galima gauti pas jau skelb 
tus asmenis ir „N. Liet.“.
EGLUTĖ DLK VYTAUTO 

KLUBE.
’Gruodžio mėn. 22 d., šešta

dienį, 2 vai. po pietų atvyksta 
Kalėdų senelis į DLK Vytau
to kubą ir žada dovanų klu- 
biečių mažiesiems. Girdėti, kad 
■eglutė bus labai graži ir Kalė- 
dų Senelis atgabena daug gra
žių dovanų tiems vaikučiams, 
kurie buvo paklusnūs tėve
liams arba bent tvirtai žada to 
kiais būti ateinančiais metais.

CHORO REPETICIJOS 
vyksta kas penktadienis, 8 vai. 
vakaro 3703 DeBullion st. Kvie 
čiami dar nauji choristai ir 
choristės.
BAISI PXGA MONTREALY

Gruodžio 15 d. Montreal} nu 
siaubė baisi pūga, kokios žmo
nės neatsimena. Naktį jau 
smarkiai ėmė snigti. Jš ryto 
žmonės rado sniegu užlipintas 
duris, langus ir nepereinamas 
gatves. Miesto valymo apara
tas nesugebėjo atlikti nei būti
niausių valymų.

Audra tęsėsi ligi vidudienio. 
Nuo sniego pūgų negalima bu
vo matyti per kelis žingsnius. 
Mašinos ėjo su pilnomis švieso 
mis. Judėjimas smarkiai sutri 
ko, nes atsirado nepravažiuoja
mų pusnių. Daug mašinų mies 
to centre savininkų buvo pa
liktos „Dievo valiai“, daugelį 
jų paskui vilko vilktuvai. Kai 
liais dėvinčios moterys, pabu-

LABAI SVARBI PABALTIE ClAMS INFORMACIJA
Iš pasikalbėjimo su Montrealio Universiteto Slavų-Baltų Cent 

ro vedėju prof. T. F. Domaradz kiu.
— teiraujuosi.

— Gali stoti visi, net ir ne
turį brandos atestato. Jeigu su
sidarytų grupelė lietuvių, jie ga ■ 
lėtų ruoštis matūrai ir jos egza 
minus laikyti pagal Lietuvos : 
gimnazijų kursą ir laikyti juos 
lietuvių kalba. Kas nori būti 
laisvu klausytoju, temoka tik
tai 10 dol. už metus. Kas nori 
gauti magistro laipsnį, moka 
300 dol., bet tas mokestis gali 
būti išdėstytas dvejiems me
tams ir gali būti mokamas pa
gal susitarimą, pamėnesiui.

— Gal yra privalomi klausy
ti dalykai?

— Privaloma tiktai balto— 
slavine filologija, o kitų daly
kų pasirinkimas labai didelis ir 
įvairus, žiūrint, ko siekiama: 
vertimai, istorija, literatūra, 
kultūra. Reikia mokytis pran
cūzų, anglų, vienos slavų kal
bos.

— Kokias teises duoda bai
gimas fakulteto?

— Visas universitetines tei
ses. Šio centro išduoti diplo-

Yra daug naudingų mums įs
taigų, kurių, deja, mes kartais 
nežinome, kartais neatkreipia
me į jas rimtesnio dėmesio. 
Viena tokių įstaigų yra ir Mont 
realio Universiteto išlaikoma
sis Slavų-Baltų centras, įkur
tas 1948 metais, palaikomas 
daugelio tarptautinių organiza
cijų, kurio vedėju yra profeso
rius Teodoras F. Domaradzki.

Jo studentai kreipėsi į mane 
siūlydami plačiau painformuoti 
tautiečius, apie šio Centro vei
kimą. Kas gi tiksliau gali pa
informuoti, kaip ne jo vedėjas, 
todėl tų studentų pagalba pasi
sekė susisiekti su p. Profeso
rium.

— Man tikrai bus miela jus 
painformuoti apie šio Centre 
des Etudes Slaves Faculte dės 
Lettres Universite de Montre
al, — mielai atsiliepė prof. T. 
P. Domaradzki's. — Centras da 
bar turi 110 studentų, daugiau
sia kanadiškųjų prancūzų, po 
kurių seka lenkai, ukrainiečiai, 
čekai, slovakai, pabaltiečiai, o 
iš šių daugiausia lietuvių, pas- rnai yra tie patys Montrealio 
kui eina latviai (3) ir estai (2).

Profesorius sumini lietuvių 
pavardes: p. Povilanienė, p. Da 
niliauskas, p. Stankevičius ir p. 
Chadakauskas.

— Baltų grupės vedėju yra 
dr. Ramūnas-Paplauskas, o sek 
retorium yra p. Povilanienė — 
tęsia prof. Domaradzkis.

— Turime tikslo Baltų sky
rių dabar išplėsti, — pabrėžia 
profesorius, — nes darbas jo

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.

vusios ore, atrodė kaip šiauri
nės baltosios meškos. . . Snie
go užverstas miestas bent kiek 
padoriau apsivalė tiktai po tri
jų dienų.
IŠKILMINGOS BERNELIŲ 

MIŠIOS
lietuvių parapijų bažnyčiose 
bus 12 vai. nakties.

MAŽOSIOS LIETUVOS 
ŠVENTĖ

Metinė Mažosios Lietuvos 
šventė, išpuolanti sausio 15 d., 
bus minima sausio 13 d., sekma 
dienį, jau žinomoje Pine Avė 
mokyklos salėje, kur buvd ir 
pernai. Paskaitą skaitys bei 
pranešimą darys Gen. konsulas, 
Klaipėdos sukilimo vadas p. Jo- 
nasBudrys, kuris tai dienai at
skrenda lėktuvu iš New Yorko, 
USA.

PAGERBTI „NL“ 
TALKININKAI

Uoliųjų „NL“ talkininkų, ku 
rie kas trečiadienis lanksto laik 
raštį, pryšakyje yra pp. Šul- 
mistrų jaunimas — Herta, Le
na ir Jonas Šulmistrai. Praė
jęs trečiadienis sutapo su jų 
gimtuvėmis. Todėl „NL“, la
bai vertindama šių, drauge ir 
kitų talkininkų pasiaukojimą 
„NL” ir jos skaitytojams, su
ruošė kuklų pobūvėlį, kurio 
metu sukaktuvininkams sugie
dota ilgiausių metų ir palinkė
ta gražios sėkmės. Labai malo
nu ir tai, kad greta uoliųjų yra svarbus ir naudingas. Bend 
bendradarbių pp. Šulmistrų, rai, šiuo slavo-baitų centru do 
pp. Leknickų, p. Lingaitytės, misi ne tiktai Kanada, bet ir 
p. Poškaus, atsilankė gražus bū tarptautinės organizacijos, kaip 
relis ir rečiau talkininkaujan- 
čių, todėl pobūvėlio dalyviai ne 
mažu būriu susirinkę, galėjo 
net padainuoti. Ačiū visiems 
talkininakms! N L
NAUJI MONTREALIEČIAI

Iš~Anglijos atvyko: Vaišvila 
Vladas su žmona Stanislava, 
inž. Morkūnas su šeima ir pp. 
Senkų šeima (į Toronto), o iš 
Vokietijos atvyko p. Lingaitis 

, Jurgis su žmona Agota, apsi- 
gyvenę pas dukterį Oną, Ville 
Lasalle. Sėkmingai visiems įsi 
kurti!
PADĖKIME TAUTIEČIAMS

Sumažėjus mieste darbams, 
sunkioje padėtyje atsidūrė kai 
kurie naujai atvykusieji tautie 
čiai, kurie negauna darbo. 
Šiuo prašome GG. skaitytojus, 
kas žino, kokį, kad ir laikinį, 
darbelį, pranešti apie tai redak 
cijai, kuri painformuos darbo 
reikalingus atvykusius tautie
čius.

DLK VYTAUTO KLUBO 
RINKIMAI.

Gruodžio 16 d. DLK Vytau 
to klubo metinių organų rinki
muose dalyvavo 191 šėrįnin- žymiais. Dabar jis tęsia moks 
kas iš 293 esamųjų. lūs toliau. Tai gražus pavyz-

Į pirmininkus Petras Boty- dys ir kitiems jaunuoliams. P. 
rius gavo 276 balsus, Dom. Nor E. Dainius yra sūnus Lietu- 
keliūnas — 268, Baro sekr. J. vos kūrėjo - savanorio ir Mont 
Juškevičius — 300, P. Decaire realy gyvena su motina ir se- 
— 231, Bordo dir.: J. Šarkis— šute.
426, P. Petronis — 417, A. Na 
ginis — 412, K. Ambrasas — 
375, W. Kiškis — 302, A. Grai 
bus — 302, A. Palubinskas — 
249.

Rev. kom.: V. Superka — 
382, J. Valiulis — 303, A. 
Paukštaitis — 277, J. Skikas — 
271, J. Pelakauskas — 234.

Aklamacijos būdu buvo iš
rinkti : Sekr. G. Rukšėnas, Šė
lų sekr. K. Mikėnas, Ižd. M. 
Mašnickis, Vicep. V. Naujokas.

Girdėt pasklidusių gandų, 
Kad p. Botyrius atsisakąs pirm, 
pareigų.

SUSIRGIMAI IR MIRTYS
Gruodžio 18 dieną staiga su

sirgo apendicitu Algis Pilypai- 
tis, kuris skubiai išvežtas į ligo 
ninę operuoti. .

Vytautas Miškinis iš Arvi- 
dos vėl paguldytas Notre Da
me ligoninėn Montrealy.

Gruodžio 15 d. mirė Juozas 
Adomaitis, 55 metų amžiaus ir 

. gruodžio 20 d. palaidotas per 
į šv. Kazimiero bažnyčią. Liko 

našlė Konstancija Gutauskaitė- 
-Adomaitienė.

IRO, UNESCO ir tt. Ir ne tik 
tai domisi, bet jį remia ir fi
nansiškai. Svarbu žinoti, kad 
Centras turi teisę atkviesti iš 
Europos ir kitų šalių profeso
rių ir studentų. Tuo galėtų pa
sinaudoti ir lietuviai. Nuo sau
sio 7 d. norėtume atidaryti bal
tų kultūros seminarą. Būtų ge
rai, kad Pabaltijo kraštų jauni
mas susidomėtų daugiau šiomis 
studijomis.

— Kokios’ įstojimo sąlygos?

universiteto diplomai, lygios 
vertės. Turiu teigti, kad šį 
skyrių baigusieji tuojau gavo 
darbo Pilietybės, Imigracijos 
departamentuose, mokyklose, 
ir tt. Centro duodamos specia
lybės labai praktiškos ir nau
dingos, — sako prof. Domaradz 
kis.

Profesorius turėjo eiti pas
kaitų ir mūsų pasikalbėjimas 
baigėsi, bet esmė čia jau sužy
mėta, o kas dar plačiau norė
tų pasiinformuoti, gali kreiptis 
telefonu j Baltų grupės sekre
torę p. Povilanienę telefonu: 
WA 8437.

Tikrai patartina lietuviams 
susidomėti čia suminėtomis stu 
dijomis, nes jų nauda bus di
džiulė, o kursą galima baigti 
per metus, dvejis, žiūrint, kaip 
klausytojas bus pasiruošęs ir 
kaip jam seksis studijos, nes 
čia studijas galmia naujai pra
dėti ir galima tęsti, jeigu kuria 
me kitame universitete jau yra 
studijuota. Jaunime, atsimink 
ateitį! J. K.

Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo teisėjui
JONUI DANAUSKUI

mirus, jo šeimai gilią užuojautą reiškia

L. T. D. U. Montrealio 
Skyriaus Valdyba.

a

GERIAUSIA TAUPYMO PRIEMONĖ
yra pinigų įdėjimas į Toronto kevičius, 1,— dol. — G. Kača- 
Lietuvių Namų Fondo Šerus.
Juos gali pirkti iš karto įmo
kant ar išsimokėjimui T. L. N. 
Fondo kapitalo verbavimo 
punktuose:

1. „Atlantic“
1330 Dundas Str., W., 
9347;

2. „Europa“ — res., 
Queen Str. W., PL 0091;

3. „Baltic“ — rest., 
Dundas Str. W., PL 7060;

4. Jurkšaitis, rūbų krautuvė, 
921 Dundas Str. W„ PL 4177;

5. J. Beržinskas, 1212 Dun
das str. W., LA 9547;

6. Melrose — grecery, 1006 
Dundas Str. W., ME 9714;

7. „Tulpė" — svetainė, 994 
Dundas Str. W., ME 9490;

8. Kairys Petras, 889 Dun
das Str. W, WA 0062.

TLNF vieno šėro kaina 25 
dol. Juos gali nupirkti ir per 
organizacijas. Tautieti (e) at
lik savo pareigą, nelik paskuti 
niuoju, greičiau pirksi šėrą, 
greičiau būsi namų savininkas 
— dalininkas, lietuvybės tvirto 
vės įkūrėjas. T. L. N. F.
TORONTO LIETUVIŲ NA 
MŲ FONDO ŠĖRUS PIRKO: 
. .Už 500 dol.: Prek. Pram, ir 
Amat. S-ga „Verslas“; po 100 
dol.: Emilija ir Juozas Jurke
vičiai; po 50 dol.: Marija Vil- 
čiauskfaijtė, Bairbora Šapogai- 
tė, Lelis Petras; po 25 dol.: 
Gavėnas Vincas, Dailydė Vik
toras, Imbrasas Petras, Ren- 
kauskas Donatas, Beninis Juo- lietuvių gydytojų, nes čia jiems 
zas, Frenzelis Augustas. yra labai didelė dirva.

NESUSIPRATĘ 
DARBININKAI,

o gal paveikti priešingos agita
cijos, Eatono įmonėje nubalsa
vo profesinės organizacijos ne
steigti ir toliau likti neorgani
zuoti, pakrikę ir bejėgiai, nie
kur negalį pareikšti savo va
lios.

MLBD TORONTO SK. 
SEKRETORIUI

P. Lėliui atsisakius, sekreto
riaus pareigas nuo gruodžio 11

restorane, 
ME

756

870

nauskas, H. Šetkus. Viso 58 
dol. šie pinigai pasiųsti betar
piai gimnazijai š. m. gruodžio 
mėn. 8 d.

Vėliau gauta stambesnė gim 
nazijai auka iš agr. J. Jankai
čio — 25 dol. ir iš E. Gaputy- 
tės — 5 dol., kurie šias aukas 
skyrė gimnazijai vieton Kalėdų 
dovanų pirkimo. Tai gražus ir 
sektinas pavyzdys visiems lie
tuviams.

Nuo lapkričio mėn. nuolati
nių gimnazijos rėmėjų skaičius 
padidėjo keturiais, būtent: M. 
Valaitis, E. Liaudinskienė, inž. 
Balsys ir inž. K. Gaputis. Viso 
dabar yra 29 rėmėjai. Malonu 
būtų, kad ir daugiau Toronto 
lietuvių prisidėtų prie šio vie
nintelio lietuvių šviesos žibu
rio palaikymo.

Gimnazijai aukas priima M. 
L. B. D. sk. ižd. Aug. Kuolas, 
143 Clarenwut Str., tel. EM 
EM 4-1581.
TRIJŲ KARALIŲ DIENĄ,

' sausio 6 d., Toronto vaiku- 
' čiams ruošiama eglutė, kurią 

aplankys ir Kalėdų senelis. Eg 
lutei ruošiama vaikų programa 
su dainomis. Eglutės iškilmei 
vaikai registruojami parapijos 
salėje po pamaldų.

DR. A. PACEVIČIUS, 
neseniai išlaikęs Kanados vals
tybinius egzaminus, pradėjo 
verstis gydytojo praktika To
ronto mieste.

Montrealis labai reikalingas

zas, Frenzelis Augustas.
AUKOS LIETUVIŲ 

GIMNAZIJAI
Toronto nuolatiniai Diephol 

zo gimnazijos rėmėjai aukojo: 
dol. — V. Naruševičius, 

dol. — A. Kuolas, 4,— 
— K. Grigaitis, J. Simo-

10,- 
5,— 
dol. 
navičius, H. Stepaitis” J. Gai
žutis, 3,— dol. — P. Lelis, J. 
Dragašius, L. Tamašauskas, 
2,— dol. — J. Bersėnas, A. 
Bumbulis, K. Barauskas, B. Sa 
dūkis, M. Valentis, E. Liau
dinskienė, K. Gaputis, P. Traš-d. perėmė Pranas Bemeckas.

VISUOMENĖS ŽINIAI
Dėl kilsiančių vis naujų ne-

GRAŽUS PAVYZDYS
Montrealietis naujas ateivis

Eugenijus Dainius, dirbdamas aiškumų dėl LAS orgąnizaci- 
banke, vakarais lankė įimna- jos, nuo š. m. gruodžio 18 die- 
ziją (Sir George Williams Scho nos, nei pirmoje, nei antroje 
oi), kurią spalio 31 pabaigė ir 
iškilmingo akto metu gavo 
brandos atestatą su gerais pa-

ŠEŠTADIENINĖ LIETUVIŲ 
MOKYKLA.

Šį šeštadienį, gruodžio 22 
d., visi mokyklos mokinai ren
kasi „Aušros Vartų“ parapijos 
salėje, 12 vai., Kalėdų eglutės 
repeticijai.

Mokyklos Vedėjas.

LAS-o organizacijoje nebeda- 
lyvauju. Jonas Nevardauskas.

LIETUVAITĖ
mokanti prancūzų kalbą ir ste
nografiją, gali gauti darbo 
6525 Decarie Blv. Teirautis te 
lefonu EX 1112 pas p. R. By- 
ford. Žinių gali suteikti p. Mo 
zūraitis, tel.: HO 4290.

20 M. VEDYBINĖS 
SUKAKTUVĖS

pp. Dudonių namuose, Rose- 
mounte, staigmenos būdu, tu
rėjo Elena ir Vincas Macijaus
kai. Pagerbime dalyvavo ne
mažas artimųjų ir giminių bū
rys.

VISI I TAUTOS FONDUI PARENGIMĄ 
HAMILTONE!

Š. m. gruodžio 29 d., 7 vai. vakaro 
„Dainavos“ salėje, 469 Bay str. N. įvyks

KONCERTAS
PROGRAMĄ išpildys Lietuvos operos solistė Pr. Ra
dzevičiūtė ir solistas Br. Marijošius, akompanuojant 

pijanistei Stela Solum.
Savo kūrybą skaitys Vyt. Kastytis. 

Po programos ŠOKIAI.
Hamiltono ir apylinkės tautiečiai maloniai kviečiami 
atsilankyti ir jaukiai praleisti vakarą! Šokiams gros 

' „AIDAS“ pilnam sąstate!
Veiks BUFETAS!

Pelnas skiriamas Tautos Fondui.
TF A-bės Kanadoje, Hamiltono sk.

M

ĮSPŪDINGAS NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 
TORONTE

Į Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Kanados Vietininkijos Vai. 
[ dyba, š. m. gruodžio 31 d. 9 vai. vak., labai gražioje 
i Purdy Auditorijoje, 53 Queen St. East (tarp Young ir 
ji Chorch g-vių) rengia savo tradicinį
j ĮSPŪDINGĄ NAUJŲJŲ 1952-RŲJŲ METŲ
j SUTIKIMĄ.
■ Bus gera muzika, veiks bufetas su užkandžiais, įvairiais 

gėrimais ir kit. Svečių patogumui bus staliukai ir Au-
i ditorijos padavėjos maloniaipatarnaus svečiams.
j Prašoma iš anksto įsigyti bilietus, nes vietos nume

ruotos ir bilietų bus parduodama tik tiek, kiek yra vie
tų.
Bilietai jau parduodami „Laisvosios Lietuvos“ Redakci
joje, 145 Harrison Str. Telf. LO-0942. Kiekvieną dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vak.

naujų’metųTas'vaka’ras
Naujų Metų dieną, sausio 1 d. 7 vai. 30 min. UNF sa
lėje, 297 College St. žinomoje LAS parengimų salėje, 
įvyksta antras LAS vakaras taipogi su bufetu, gėrimais

J ir užkandžiais. LAS Kanados Vietininkijos Valdyba.

Z

j

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

LITERATŪROS POPIETIS 
ir drauge koncertas L. Kultū
ros Fondo Montrealio skyriaus 
ruoštasis gruodžio 16 d., sek
madienį, negavus salės, nuke
liamas.

NAMŲ SAVININKAI, 
kurie yra gavę paraginimus mo 
keti bažnytinius mokesčius, ga
Ii kreiptis į lietuvių parapijų

RŪBAI TREMTINIAMS
Montrealio ALOKas kas sek 

madienis Aušros Vartų salėje 
(377 Willibrord) priiminės 
drabužius ir apavus, skiriamus 
tremtiniams, likusiems Vokie
tijoje. Visi tautiečiai prašomi 
tam tikslui aukoti.
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