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Pasaulinė įvykių savaite
TARPŠVENČIUOSE SUDAROMI NAUJI RYŠIAI

Kalėdų ir Naujųjų Metų nės uždangos jo negali pasvei-
šventės, kurių metu Jungtinių 
Tautų Organizacija pertraukė 
posėdžius, atidėtus ligi vasa
rio 24 dienos, yra tas laikas, 
kada laukiama ateinant nau
jos Jungtinių Amerikos Vals
tybių valdžios. Laukiama, ka 
da ji susitvrkys ir pradės nor
malų darbą.

Beje, tarpšvenčiuose
PREZIDENTAS TRUMA- 
NAS SUŠAUKĖ NAUJĄJĮ 

KONGRESĄ.
Kaip žinoma, naujajame JA 

V kongrese, abiejuose rtimuo- 
se, praėjusiais rinkimais res
publikonai laimėjo daugumą-- 
daugumą atstovų rūmuose, mū 
siškai sakant — seime ir dau
gumą senate. Senasis dar pre
zidentas, veikiančia tradicija, 
sušaukė abiejii rūmų susirinki 
mą, kuris tokiu atveju vadina
mas kongresu.

Įsidėmėtinas šis pirmasis 
Amerikos kongreso posėdis, ku 
riame demokratai oficialiai per 
davė respublikonams vadovy
bę. Tai buvo padaryta įsidėme 
tinai.
DEMOKRATŲ PIRMININ
KAS PADĖKOJO RESPUB
LIKONAMS UŽ BENDRAD- 
RADARBIAVIMĄ, O RES
PUBLIKONŲ PIRMININ

KAS PAPRAŠĖ DEMOKRA
TUS KONSTRUKTYVIOS

OPOZICIJOS.
Niekas, pasikeičiant valdžiai, 

nekaltino nieko nei išdavimu, 
nei sabotažu, nei niekam dėl to 
nuimta galva, kaip tas nuolat 
vyksta sovietiniuose kraštuose, 
kur beveik niekas iš valdžios 
nepasitraukia geruoju, o ir. pa 
varytas po kiek laiko vėl pa
imamas Į kalėjimą ir pakaria
mas.

Šiuo Amerikos tarpvaldžiu 
susirūpino pasinaudoti Didžio 
sios Britanijos premjeras 
Winstonas Churchillis. Jis šian 
dien jau yra Amerikoje ir ve
da derybas — pasitarimus.
CHURCHILLIO TIKSLAS 

YRA PASIKALBĖT! SU 
NAUJUOJU JAV 

PREZIDETU
gen. D. Eisenhoweriu. Tiesa, 
oficialus jų pasikalbėjimas jau 
yra numatytas ir paskirtas, ta
čiau Churchillis, matyt, turi 
reikalų, kurie jį verčia anks
čiau pasimatyti. Galima spėti, 
kad Churchillis prisibijo, jog, 
laukiant oficialaus pasimatymo, 
įvykiai gali užbėgti už akių ir 
jau gali būti vėlu kalbėtis apie 
tai, kas jam dabar rūpi. Todėl 
jis atskubėjo į JAV ir neoficia
liai matysis su Eisenhoweriu.

O kad tai atrodytų kurtuaziš 
ka, aplankys ir Trumaną. Ga
limas dalykas, ir su juo dar tu
ri atlikti reikalų, kurie jam rū
pi-

Beje, ofilialiai Churchillis 
vyksta poilsio į Karibų jūrą, bet 
esmėje vis dėlto jam rūpi pa
simatymas su Eisenhoweriu.

Verta atkreipti dėmesį
NAUJAMETINIAMS ŽY
MIŲJŲ SVEIKINIMAMS.
Trumanas pasakė, kad lig- 

šiol apsigynimo organizacija 
taip pažengusi pirmyn, jog pa
sipriešinimas agresijai jau yra 
visai realus. Taika žymiai su 
stiprėjusi.

Gen. Eisenhoweris naujame
tiniame sveikinime pažymėjo, 
kad tautos, esančios už geleži
nės uždangos, nebus pamirštos.

Tas tautas jam priminė spe 
ciali delegacija, jį pasveikinusi 
įteikdama. . . baltą tuščią la
pą. Tuo simboliškai buvo pa
rodyta, kad tautos iš už geleži- 

kinti.
EUROPOS KARIUOMENĖS 

VADAS
gen. Ridgway, pasidžiaugė, 
kad Europa jau gali jaustis sau 
gesnė, tačiau pabrėžė, kad jai 
dar reikia pasitempti, kad ji ga 
lėtų jaustis visiškai saugi. Rid 
gway pasakė, kad Europos ka
riuomenės, Atlanto pakto ribo 
se, uždavinys yra apsaugoti vi 
sas valstybes, kurios įeina i 
NATO.

Vokietijos premjeras Ade- 
naueris pareiškė pasitenkini
mą, kad Europa darosi vienin- 
gesnė ir kad ateinačiais me
tais ji bus dar vieningesnė ir 
saugesnė.

nežiūrint to,
PASAULYJE LABAI 

NERAMU
Korėjoje vyksta karas. Są

jungininkai smarkiai bombar
duoja šiaurinę Korėją. Kur jie 
užskrenda, ten nieko jau neiie 
ka, visaks sugriaunama. Bet 
Maskvai to negaila. Ji griežtai 
taiką atmeta.

Vjetname taip pat vyksta 
stiprus karas. Faktinai ten 
vyksta toks pat karas, kaip ir 
Korėjoje. Komunistai, Mask
vos diriguojami, juos veda. 
Maskva tuos karus remia. Ru 
sija, nors ir yra Jungtinių Tau 
tų Organizacijos narys, bet 
JTO nutarimų nepildo — tai- 
i;os nedaro.
APRIMĘS IRANO NAFTOS 

KLAUSIMAS
vėl iškyla. Atrodo, kad Iranas, 
nepasinaudojęs aktualiais pa
siūlymais, daug pralaimėjo.* 
Irano naftos šaltinis jau pakeis 
tas kitais ir visa byla nustojo 
savo aštrumo.

Naujai politiniai santykiai 
įsitempia Egipte, kur iš naujo 
iškyla Sueco kanalo klausimas.

Malajų pusiasaly komunistai 
pradėjo veiksmus ir sudaro nau 
ją karo židinį.

Kaip matome, kova sų nau
jąja vergija, kurią neša sovieti 
nė santvarką, vyksta vis įsibė
gėdama. Vyksta ta kova lais
vuose kraštuose, ji vyksta kraŠ 
tų su kraštais. Ir neišvengia
mai bus koks nors jos įšrįši- 
nas —- finalas.

Metų sąvartos lietuviams at
nešė

DVI ŽYMIAS MIRTIS:
Pietų Prancūzijoje mirė rašy
tojas Jurgis Savickas, o Vokie
tijoje, tremtyje, mirė Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus vicepirmi 
ninkė dr. Karvelienė-Bakšytė, 
VLIKo vicepirmininko ir Vyk
domosios Tarybos nario di. 
Petro Karvelio žmona.

— Stockholme šaukiamas 
laisvųjų profsąjungų antikomu 
nistinis kongresas,

— Pakistane pasmerktas 
mirti generolas, kuris vadova
vo komunistiniam perversmui,

— Iš Liucernos, kame vyko 
tarptautinis šachmatų turny
ras į Čekoslovakiją negrįžta 
turnyro nugalėtojas Kostanek.

— Į vakarinį Berlyną pabė
go rytinės Vokietijos tiekimo 
ministerio šeima. Pats ministe 
ris esąs suimtas,

— Prezidentas Trumanas 
paskutinį kartą į tautą kalbės 
per radija ir televizija sausio 
15 d,

— Naujojo JAV prezidento 
priesaika bus sausio 20 d. Pre
zidento pareigas jis perims sau 
šio 24 d .

— Kanados sprausminių es
kadrilė nuskrido į Angliją per 
6 vai.

— JAV sprausminių eskad
rilė atskrido į Atėnus.

VISIEMS. MUS SVEIKINUSIEMS KALĖDŲ IR 
NAUJŲJŲ METŲ PROGA IR LINKĖJUSIEMS 
rj?pnQ QvvivrvQ MTinci pdztat DĖKOTAME.

SVARSTYTAS PABALTIJO VALSTYBIŲ APSIJUNGI- 
MO KLAUSIMAS.

girnas negalės pilnai išspręsti 
šių kraštų visų politinių, ekono 
minių, a rkurių kitų problemų, 
kaip lygiai būtų klaidinga ir 
Pabaltijo valstybių apsijungi- 
mo neįvertinti, nes šių kraštų 
paskirtis, istoriniai ryšiai, gra
žiai pasireiškiąs ir dabar tebe- 
sireiskiąs bendradarbiavimas ir 
laimėtas bendras tarptautinis 
pripažinimas įpareigoja ir atei 
cy šiuos kraštus laikytis vie
ningai.

Pabaltijo valstybės tuo bū 
du turėtų sudaryti tą pir
minį federatyvinį junginį, 

kuris tarnautų šiems kraštams 
Įeiti i kitus federatyvinius Vi
durio Europos ar visos Euro
pos junginius.

Po pranešimo pasireiškė pla
čios diskusijos, kuriose daly
vavo; V. Sidzikauskas, K. Bie 
lini?., J. Pažemeckas, J. Audė
nas, dr. A. Trimakas, vicekon
sulai Stašinskas ir Simutis, M. 
'Idlišius, A. Musteikis, Gervic- 
kas ir kiti.

Kitame tuo klausimu prane 
Šime, kuri sutiko referuoti p, 
Stašinskas, bus jau paliestos 
Pabaltijo valstybių apsijungi- 
mo konkretesnės formos.

New Yorke LLK patalpose 
įvyko L. Politinių Studijų Klu 
bo posėdis, kuriame Dr. Vla
das Viliamas padarė išsamų pra 
nešimą „Pabaltijo Valstybių ar 
statymo ir apjungimo klausi
mu“. Pranešime buvo paliestas 
Pabaltijo valstybių atstatymas 
po I-mojo pasaulinio karo, 
ypač teritoriniu atžvilgiu atsi
kūrimas. Estija ir Latvija atsi 
statė palankiose sienose, tuo 
tarpu sietuvos valstybė apjun 
gė tik maždaug pusę savo et
nografinių! žemių. Reikia siek 
ti ir jieškoti draugų,

kad ateity Lietuvos vals
tybė galėtų atsistatyti 

geresnėse sąlygose,
apjungdama galimai didesnius 
Lietuvos etnografinius plotus.

Toliau buvo išnagrinėta Pa
baltijo valstybių geopolitinė 
padėtis, padaryta jų palygina
moji charakteristika, istorinių 
saitų apžvalga ir ekonominiai 
bei politiniai panašumai ir skir 
tumai.

Prelegento supratimu
Pabaltijo valstybių apsi- 
jungimo negalima perver

tinti,
nes bet kuria prasme apsijun-

TABAKO AUGINTU U MITINGAS
Tabako augintojų Sąjunga 

(The Flue Cured Tobas.,0 
Marketing Association of On
tario), suruošė du protesto mi
tingus ir pasiuntė Federalinei 
vyriausybei rezoliucijas dėl 
peraugštų rūkalų mokesčių

Gruodžio mėn. 6 d. buvo pro 
testo mitingas Alliston, O n t,, 
gruodžio mėn, 12 d. Tillsou- 
burg, Ont. Prieš ruošiaht mi
tingą buvo painformuota Ka
nados spauda ir pakviesti iš 
Ottawos vyriausybės atstovai.

Protesto mitingo tikslas: da 
ryti spaudimą vyriausybei, kad 
sumažintų rūkalų mokesčius 
tiek, jog būtųi galimą vartoto
jui pirkti 20 cigarečių už 3Q et.

Salėje kabojo įvairiausi pla
katai, vaizduoją skirtumą tarp 
kanadiškų ir amerikoniškų ci
garečių. Pav„ 20 amerikoniš
kų cigarečių 8 et, mokestis, o 
kanądiškųi — 22 et, Viename 
dideliame plakate su išvesta 
diagrama buvo pavaizduota, 
kad 1950-51 m, numušus ciga
rečių kainą pakeliui tik 3 et. 
jau iki balandžio bėn. cigarečių 
suvartojimas krito 20 proc. 
Apačioje: „Everybody loses 
including gorernment, besouse 
consuption declined“. Antra
me plakate : „Low of Incres
sing Returns 1952-53 m,“ Bu
vo taip pat pavaizduota diagra 
ma, kad numušus rūkalų! kai
ną iki 30 pore, pakeliui, jau per 

N L“ statybos ir linotypo vajus
Kalbinio ir teisinio patarimų 

biuro vedėjas Toronte Jonas 
J. Juškaitis, Naujųjų Metų pro 
ga prisiuntė naujam šėrui-ak- 
cijai pirkti, kaip yra susirinki
mo nutarta ..................... $ 10,00
ir ta pačia proga prašo infor
muoti gerbiamus skaitytojus, 
kad jis dėl persikrovimo moks
lo darbais universitete, ligi ge
gužės mėnesio priverstas susi 
laikyti vesti Klausimų ir atsa
kymų skyrių ir turįs padaryti 
pertrauką.

Montrealietis Jonas Gricius, 
turįs savo namus Parthenais 
gatvėje, susilaukęs jau 80 me-

tų amžiaus, atvykęs pats į re
dakciją atnaujinti „Nepriklau
somos Lietuvos“ prenumera
tos, ta pačia proga padvigubi
no savo šėrus - akcijas ir įtei 
kė jiems..........................$ 10,00

Duodamas šėrui dešimkę, p.
Gricius dar pridūrė: — Gal 
kam ir nepatiks, bet aš tiems 
pareiškiu: „Niekad nepriklau- ‘ 
siau jokiai partijai ir dabar pre
numeruoju neutralų laikraštį, 
kuris tinka visiems lietuviams 
ir jį remiu’

Ačiū dvigubinantiems ir tri- 
gubinantiems šėrus mūsų ge
riesiems rėmėjams. NL.

pirmuosius mėnesius pakiltų di 
delis cigarečių suvartojimas, 
raua vaiuzia gautų tas pačias 
pajamas ir nenukentėtų nei var 
totojai, nei taoako augintojai.

Vyriausybės atstovas, kuris 
dalyvavo mitinge, taip pat pri
tarė, kad rūkalų mokesčiai per 
augsti. Jis davė pavyzdį iš 
pereito karo. Jie klausė savo 
Kareivių, buvusių Europoje, 
kas jiems labjausiai reikannga. 
Jie atsakė — rūkalai. Todėl 
mano manymu — pasakė ats
tovas, netikslu esą rūkalus pri 
skaityti prie liux reikmenų ir 
už juos imti augštus mokesčius.

Tikimės, kad šios tabako au
gintojų pastangos neliks balsu 
šaukiančio tyruose.

Korespondentas.

„TIESA“ APIE GYVENIMĄ 
KOLŪKIUOSE.

„Švenčionėlių rajone.. . 
„Kretonių“, „Dotinėnų", Čer- 
niakovskio vardo kolūkiuose 
žemės ūkio artelės įstatai lau
žomi neteisėtai didinant sodybi 
nius sklypus. „Kretonių“ kol
ūkyje, pavyzdžiui, 59 kiemų so 
dybiniai sklypai viršija nusta
tytas normas. Tokiu būdu čia 
išgrobstyta nemaža kolūkinių 
žemių... didelis sodybinis skly
pas atitraukia kolūkiečius nuo 
darbo žemės ūkio artelėse, ir 
jie visą savo dėmesį skiria as-

Geros akys dūmų M 
nebijo

AGRESIJOS APIBRĖŽTI NUSTATYTI KLAUSIMAS
JUNGT. TAUTOSE.

Jungtinėse Tautose, New 
Yorke, Teisių Komisijos posė
džiuose plačiai diskutuotas rei 
kalas nustatyti agresijos api
brėžties formulei.

Prieš posėdžiams praside
dant įvairių valstybių delega
tams buvo įteiktas Sovietų Są
jungos iš anksto paruoštas pro 
iektas, kaip pagrindas diskusi
joms. Projekto turinys, kaip 
vėliau paaiškėjo, atitiko nepuo 
limo sutarčių priedams, Rusi
jos pasirašytoms su Pabaltijo 
valstybėmis: Lietuva, Latvija, 
Estija ir Suomija. Sovietų Są
jungos projekte tarp kitko sa
koma :

„Tarptautiniame konflikte 
valstybė, padariusi sekančius 
žygius, bus pripažinta užpuolė 
ja : 1) paskelbusi karą kitai vals 
tybei. 2) užpuolusi ir okupavu 
si kitos valstybės teritoriją ka 
ro nepaskelbus; 3) bombarda
vusi jūrose, sausumoje ar ore 
kitos valstybės teritoriją ar 
užpuolusi kitos valstybės lai
vus jūroje, ar užpuolusi lėktu
vus ore; 4) įvedusi savo ka
riuomenę iš sausumos, jūrų ar 
oro į kitos valstybės teritoriją, 
be tos valstybės vyriausybes 
leidimo; valstybė karo laivus 
užblokavusi kitos valstybės 
uostus; 5) valstybė savo teri
torijoje suorganizavusi gink
luotas gaujas, tikslu užpulti ir 
okupuoti kitos valstybės teri
toriją.

JAV atstovas p. Maktos pri 
minė komisijos nariams, ypač 
pasireiškusiems uz agresijos

«.< AK K »-.««. <«'«««««»

meniniam ūkiui. Neatsitikti
nai todėl šiuose kolūkiuose siip 
na darbo drausmė, vėlinami 
įvairūs žemės ūkio darbai. . .

... „Kretonių“ kolūkyje ark 
liai ir žemės ūkio inventorius 
tebėra pas atskirus kolūkiečius. 
Tuo tarpu arklininkams užra
šomi darbadieniai už tariamą 
priežiūrą, ganymą. Čia pažei
džiami artelės įstatai ir ta pras
me ,kad blogai prižiūrimi visuo 
meniniai gyvuliai. Galvijai šai 
tomis naktimis nesuliedžiami 
į patalpas. Nors kolūkyje vi
suomeniniai gyvuliai neapru- 
pinti pašarais, tačiau nemaža 
pašarų jau išdalinta kolūkie
čiams“.

„Švenčionėlių rajono. .. Žda 
novo vardo kolūkyje, kurio pir 
mininkas yra Stasevičius, per 
šiuos metus išbrokuotos ir pus 
velčiui parduotos 36 kiaulės. 
Gi išbrokavimo aktuose nebu
vo nurodomas parduodamų gy
vulių svoris. Pats pardavimas 
vyko uždara forma. Kiaulių 
pirkėjų tarpe atsidūrė kolūkio 
pirmininkas Stasevičius, šie
met nupirkęs net penkias kiau 
les; šio kolūkio sąskaitininkas 
Kuzmenka, nupirkęs dvi kiau
les. Padėjo realizuoti kiaules 
rajono finansų vedėjas Lari
nas, šio skyriaus darbuotojas 
Michailovskis ir kiti, pusvel-
čiui įgydami iš kolūkio gyvu
lius. Labai keista, kad tokiai 
antikolūkinei praktikai neuž
kerta kelio ir 
organizacijos 
bianovas“.
„Tiesa“, spalio 31, 1952.

—■ JAV gen. štabo viršinin
kas, grįždamas iš Paryžiaus, At 
lanto Pakto Tarybos, posėdžių, 
užsuko į Madridą pasitarti dėl 
karo bazių Ispanijoje.

—- Komunistai sulaikė 65. 
000 siuntinių į rytinį Berlyną, 
nes kaipgi taip galima šelpti so 
vietinius, „vskuoi pertekusius“, 
gyventojus!. . .

— Danijoje balsavimai už 
vieningą Europą surinko ligi 
95 proc. balsų.

kolūkio partinės 
sekretorius Bul- 

apibrėžties formulės svarsty
mą ir nustatymą šiuo metu, at 
kreipti dėmesį ir pagalvoti apie 
štai ką:

1) Jeigu Sovietų S-gos siū
loma agresijos apibrėžties for
mulė būtų priimta vienbalsiai, 
ar yra pagrindo manyti, kad 
Sovietų Sąjunga priimtų Jung 
tinių Tautų nutarimą, kuriame 
būtų įvardintas agresorius Ko 
re joje?

2) Nežiūrint pasižadėjimų ir 
ir pasirašytų sutarčių su dvie- 
jomis Pabaltijo valstybėmis, 
Sovietų Sąjunga šiandien tas 
dvi valstybes laiko savo teri
torijos dalimis?

Šalia to Švedijos atstovas, p. 
Petren, priminė, kad Sovietų 
Sąjunga pasirašė su Suomija ne 
puolimo sutartį, kurioje buvo 
įtrauktas agresijos apibrėž
ties sutarties tekstas, pasirasy 
tas Londone 1933 m. su Pabal 
tijo ir kitomis valstybėmis. Ta
čiau, neatsižvelgiant į tai, 1939 
m. incidentai Rusijos - Suomi
jos pasienyje privedė prie rusą 
-suomių ginkluoto konflikto.

Anglijos atstovaas p. Fitz- 
maurice pareiškė, kad po 1934 
m. kada galutinai paaiškėjo Hit 
lerio politika ir Anglija pasiū
lęs savo paramą grasinamoms 
valstybėms, Sovietų Sąjunga 
paisrašė sutartį su Vokietija pa 
sidalinti Lenkiją. Negana to, 
Sovietai okupavo Suomiją ir 
Pabaltijo valstybes, nežiūrint, 
kad su tomis valstybėmis bu
vo pasirašiusi sutartis, turin
čias agresijos apibrėžties for
mules, panašias į tas, dabar So 
vietų siūlomas komisijai pri
imti.

Sovietų Sąjungos atstovas 
p. Morozov, atsakydamas p. 
Fitzmaurice pareiškė, kad tuo 
metu Vakarai visiškai buvo už
miršę Rytų Europą ir sudarė 
tokias sąlygas, kad Sovietų Są 
jungai nebuvo kito išėjimo. Dė 
ka to, Sovietai išėjo laimėto
jais.

Anglijos atstovas p. Fitmau- 
rice, atsakydamas Višinskiui, 
priminė visą eilę Sovietų Są
jungos žygių nuo 1930 m., jų 
tarpe Sovietų Sąjungos 1939- 
-40 m. žygį į Suomiją — ma
žą ir nieko nekliudančią vals
tybę ir po to Baltijos valstybių 
okupaciją, nežiūrint, kad su to 
mis valstybėmis anksčiau buvo 
pasirašytos nepuolimo sutar
tys, kurių tekstuose buvo 
įtraukta ir agresijos apibrėž
ties formulė, kokią Sovietai siu 
lo Jungt Tautoms priimti.

Olandijos atstovas, dr. B. V. 
A. Roling tuo klausimu tarp 
kitko pareiškė, kad Sovietų Są 
jungos siūloma formulė buvo 
panaudota sudarant sutartis su 
vienuolika valstybių, tačiau re 
zultate trys iš tų valstybių Lie 
tuva, Latvija ir Estija, jau ne
egzistuoja. Suomija ir Lenki 
ja ginklų užpultos pralaimėjo 
dalį savo teritorijos Sovietų Są 
jungai.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių atstovas Senatorus L. F. 
Green pareiškė, kad Sovietų Są 
jungos atstovas suminėjo ei’ę 
nepuolimo sutarčių Sovietų Są
jungos pasirašytų su kitomis 
valstybėmis dar prieš antrąjį pa 
saulinį karą. Tos sutartys, anot 
Sovietų Sąjungos atstovo, tu
rėjo savyje agresijos apibrėž
ties formules, kas esą įrodo, 
kad galima nustatyti agresi
jos apibrėžtį. Tačiau žinoda
mi, kas su tomis ‘valstybėmis 
atsitiko, pasirašius tokias sutar 
tis su Sovietais, pav. su Suo
mija, su Lietuva, su Latvija ir 
Estija, pagaliau su Lenkija, 
Čekoslovakija ir Rumunija, at
sakymo nereikia.
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Naujus metus pradedant
rraniškumą, už teises bendrai, 
ir to fone bei pagrindu — mu
sų kova už Tėvynės Lietuvos 
laisvę. Šis uždavinys yra labai 
didelis ir nepaprastai svarbus, 
kad jam tenka kreipti ir di
džiausis dėmesys.

Tėvynės laisvės kovų aki
vaizdoje, tenka ir aukotis. Kai 
tautos sūnūs miršta Sibire, Ru 
sijos tremtyje, kalėjimuose, ka 
torgose ir tiesiogėse kovose su 
okupacija partizanų eilėse, — 
mums nedidelė auka yra dole
ris, skiriamas Tautos Fondui. 
Gerai tą įsidėmėkime! Visi! 
Nesvarbu, ar kas mūsų grįš ar 
negrįš į Tėvynę, bet kiekvieno 
sąmoningo lietuvio šventas už 
davinys yra Tėvynę nepamirš 
ti ir branginti jos laisvę.

Mums reikia susitvarkyti ir 
tarpusavyje. Daug dar barų ne 
liestų. Savitarpinės pagalbos 
klausimai jau aiškiai beldžiasi 
į duris. Ir ekonominis susitvar 
kymas, kuris padėtų kilti 
mums medžiagiškai, yra taip 
pat būtinėbė.

Negalime užmiršti ir nelai
mėje atsidūrusių tautiečių. Kas 
gi lietuviui padės, jeigu ne lie 
tuvis? O tokių, kam reikia pa
dėti, yra ne tiktai tremtyje, bet 
ir čia pat.

Eg yra ir daugiau visokių 
reikalų, — tad ir reikia tvirtai 
nusistatyti: Petys gi į petį!

J. K.

Naujieji Metai Kanados lie
tuvių visuomenei atneša be
gales darbų, stato daugelį uždą 
vinių ir kelia rūpesčių.

Pirmasis ir svarbiausias mū
sų uždavinys, kuriam tenka 
kreipti visas didžiąsias pastan
gas ir didžiuosius rūpesčius, 
tai yra galimai plačiausis ir gi- 
jiausis lietuviškosios visuome
nės konsolidavimas, jos sutel
kimas, suglaudinimas ir gerų 
jos tarpe santykių nustatymas. 
Esmėje tai yra bendruomenės 
uždavinys. Bet tęsiantis ten 
krizei, šiame uždaviny yra pa
siryžusi nuoširdžių pastangų 
dėti Kanados Lietuvių Tary
bos organizacija.

Tautiniai ir kultūriniai rei
kalai įkadin eina paskui visuo
meninės darnos sudarymą. Kai 
darna bus įmanoma, neabejoti
nai seks visuomeninė atvanga 
ir gerės nuotaikos. Tiktai ge
riems santykiams esant, gali
mas yra efektingesnis tautinis 
ir tautiškai kultūrinis darbas.

Kultūrinių - tautinių reikalų 
skalė plati ir šakota. Mokslas, 
menas, sportas, yra tos būtinos 
kultūringai tautai sritys, be ku 
rių dabarties gyvenimas neįsi
vaizduojamas.

Su visu tuo, kas augščiau pa 
sakyta siejasi pats didžiausis 
ir pats svarbiausis mūsų visų 
ir visur esančių lietuvių užda
vinys — kova už laisvę, už hu

ŠVENTŲ KALĖDŲ DIENĄ SUSIŽIEDAVUSIUS 
Panelę BIRUTĘ ADOMAITYTĘ 

su Ponu ADOMU JOCU 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA

teta, dėdė ir sūnus Sigitas Žindičiai.

LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS ATSIŠAUKIMAS 
TAUTIEČIAI!

Bolševikinio siaubo išguiti į 
Vakarus, lietuviai daugiausia 
jau įsikūrė užjūriuose. Tačiau 
jų daliai dėl nesveikatos ar ki
tų nelaimių į užjūrius išvykti 
nebuvo lemta, ir vien Vakarų 
Vokietijoje bei Austrijoje yra 
likę apie 8.000 asmenų, pri
verstų čia be jokios tikresnės 
ateities tęsti savo skurdų gy
venimą. Bemaž pusė jų yra ne 
darbingi: vaikai, ligoniai, sene 
hai, invalidai. Jiems tad ir yra 
būtina nuolatinė parama. Nuo 
karo pabaigos jais rūpinosi įvai 
rios įstaigos, kaip UNRA, IR 
O, BALFas ir kt. Jų dalis su 
silikvidavo, o kita dabar lik
viduojasi, todėl Lietuvos Rau
donasis Kryžius (LRK) vėl at 
gaivina savarankišką veiklą ir 
imasi savo tiesioginio uždavi
nio -— padėti vargstantiems ir 
nelaimės ištiktiems tautie
čiams.

Šiuo tat reikalu LRK vyr. 
valdyba ir kreipiasi į visus lais 
vąjajne pasaulyje esančius lie-

pirmininkas ■— J. Norkaitis, 
vicepirmininkė — Dr. V. Karvelienė, 
vicepirmininkas i— T. Šidiškis, 
nariai — M.— v.

LRK, atgaivindamas savo 
veiklą, nesiima su nieku šiame 
darbe konkuruoti, o tik eina j 
pagalbą tragiškon padėtin pa
tekusiems savo tautiečiams. 
Kadangi dabar V. Vokietijoje 
jau yra pakankamai tiek mais 
to, tiek aprangos, tiek visų ki
tų reikmenų — todėl bus orga 
nizuojama pirmoje eilėje pinigi 
nė pagalba vargšams, dėl ku
rios paskirstymo bus tariama
si su Lietuvių Bendruomenės 
vadovybe, nes tik ji, o ne kok
sai nors pašalietis, geraiusiai 
žino, ko labjausiai kam trūksta. 
Dėl daiktinių aukų LRK sutin kų lapų bei atskaitomybės bend 
ka tarpininkauti, nurodydamas rarašČių ir bet kokių parėiški- 
aukotojams šelptinų asmenų mų prašome reikalauti šiuo ad-

tuvius, pirmoje eilėje į senuo 
sius LRK darbuotojus bei tuos 
tautiečius, kurie yra patys pa
tyrę varganą tremties gyveni
mą : būrkimės į talką padėti ne 
laimės ištiktiems broliams. Ne
tenka aiškinti, kad tatai yra 
visų mūsų darbingųjų pirmaei
lė pareiga, ir jei mes patys ne
parodysime deramo tarpusavio 
solidarumo bei artimo meilės— 
negi ją pirmieji turi rodyti 
mums kitataučiai? Ištikusi mū 
su tautą didžiulė nelaimė mus 
įpareigoja dabar kaip niekad 
būti vieningus ir vienas kitą už 
jausti — vardan Lietuvos atei 
ties!

Lietuvos Raudonasis Kry
žius, kaip Nepriklausomos Lie
tuvos institucija, tremtyje vei
kia pagal senuosius savo statu 
tus, prisiderindama prie vietos 
sąlygų ir laikydamasis VLIKo 
nurodymų. Neseniai vyr. val
dybą VLIKas papildė iki 
rių, ir ją dabar sudaro:

5 na

Brakas ir
Gailius.

adresus, kad būtų galima jiems 
tiesiog persiųsti dovanas. Taip 
siūloma daryti, kad būtų iš
vengta didesnių persiuntimo, 
administracinių ir kitų išlaidų. 
Apskritai, LRK metams pasi
baigus pateiks viešą atsiskaity
mą.

Todėl LRK vyr. valdyba ma 
loniai kviečia į talką viso lais
vojo pasaulio lietuvius stoti 
LRK nariais rėmėjais ar jų tei
kėjais — renkant pinigines au
kas nelaimės ištiktiems tautie
čiams Vokietijoje ir Austrijo
je. LRK rėmėjų knygelių, au

PRANEŠIMAS DĖL BALFO IR VOKIETIJOS LIETU 
VIŲ BENDRUOMENĖS SANTYKIŲ.

vienas lietuvis, parodąs nesiin- 
teresavimą ar dar blogiau, sa 
vo priešingą nusistatymą tų 
tikslų siekime, pats save išski
ria iš pilnateisių Lietuvių 
Bendruomenės narių tarpo ir, 
kaip praktika parodė, pereina 
pas Lietuvių Bendruomenės ir 
Lietuvos priešus. Todėl tokių 
asmenų šelpimas lietuvių suau 
kotomis gėrybėmis ir pinigais 
yra tikras nusikaltimas ne tiek i 
Lietuvių Bendruomenės, bet ir 
jos siekiamų tikslų, o taip pat 
ir pačių aukotojų atžvilgiu, nes i 
tos aukos patenka ne tiems, 
kam jos buvo aukojamos ir, vie į 
ton stiprinusios lietuviškąjį 
frontą, jį silpnina.

3. Balfo izoliavimasis nuo 
Bendruomenės, vykdant šai
pos darbą, mažina to darbo ei'ci: 
tingumą.

Pavyzdžiui, kad ir su vargo 
mokyklų išlaikymu Vokietijo
je, Krašto Valdyba turi daug 
sunkumų. Balfas kai kurias is 
jų laikas nuo laiko sušelpia, 
apie tai nieko nepranešdama. 
Krašto Valdybai. Rezultata: 
pasidaro toks, kad Krašto Vai 
dyba nežino nei kada, nei kiek, 
nei kuri mokykla bus Balfo su
šelpta, todėl negali tinkamai 
planuoti švietimo ir savo kuk
lių resursų teisingo padalini 
mo taip, jog būtų išvengta, kac. 
viena mokykla gautų pašalpą 
net iš kelių šaltinių, o kita nie
ko.

Toks paralelizmas ir nepia- 
ningumas turi dar daug ir kitų 
neigiamumų.

4. Balfo laikymasis Lietu
vių Bendruomenės apylinkių 
valdybų bei jų seniūnų atžvil
giu yra diskriminuojantis. Tu 
rime galvoje daugelį kartų pa
sitaikiusį išskyrimą išrinktų į 
Balfo gėrybių dalinimo komiai 
ją Bendruomenės valdybų pir
mininkų ir seniūnų, kurių vie 
nintelis nusikaltimas buvo tas, 
kad jie demokratiniu būdu visų 
bendruomenės narių buvo iš
rinkti vadovauti Bendruome
nės apylinkei.

PLB Vokietijos Krašto Val
dyba padarė visas galimas pas
tangas Balfo vadovybei nu
šviesti, kokias neigiamas pasė
kas turi jos bendradarbiavimo 
nutraukimas su Vokietijos Lie 
tuvių Bendruomene ir siūlė tai 
tis dėl šito bendradarbiavimo 
atstatymo, bet, kaip jau minė
ta, į savo raštus jokio atsakymo 
nesulaukė.

Panašaus atsitikimo Krašto 
Valdybai neteko turėti savo 
kelerių metų darbo praktikoje, 
santykiaujant ne tik su lietu
viškosiomis, bet ir su įvairiomis 
kitataučių bei tarptautinėmis 
įstaigomis ir organizacijomis. 
PLB Vokietijos Kr. Valdyba. 
Hannoveris, 
1952 m. gruodžio mėn. 12 d.
RUOMENĖ VOKIETIJOJE.
kriminuos šelpiamų dėl jų pri
klausymo vienai ar kitai orga- 

> nizacijai“.
2. Bendrasis Amerikos Lie

tuvių Šalpos Fondas su Lietu
vių Bendruomene santykių ne 
nutraukė. Priešingai — BAL 
F sudarė glaudesnius santy
kius su plačia Lietuvių Bend
ruomene. Kiekvienoj koloni
joj Vokietijoj lietuviai tremti
niai balsų dauguma išsirinkę 
komisijas, kurios ir dalina BA 
LF aukas ir dovanas labjausiai 
pagalbos reikalingiems. Ar 
PLB Valdytojai Vokietijoj 
geriau tų žmonių gyvenimą ži
no, kaip jie patys, kad ji tuiė 
tų tarpininkauti Jiems dalinda
ma BALF gerybes? Ir kodėl 
tie valdytojai taip veržiasi BA 
LF dovanų dalint?

Pagal naują patvarkymą 
BALF gėrybės iš Bremeno ne
gabenamos į Hannoverį, kur 
Krašto Valdytojai jas buvo pa 
ėmę ir sauvaliavo. Jų svarbiau 
sias tikslas buvo prieš dalinant 
BALF šalpą — išsirinkti sau 
mokesčius! Juos išrinkti iš 
vargšų senelių, ligonių ir naš
lių su mažais
Jie aiškinosi, kad kas prašė ir 
tikrai negalėjo mokesčių mo
kėti, jie tuos nuo mokėjimo at 
leisdavo. Bet iš kur jie turėjo 
galią ir teisę tokiems galin-

Lietuviškąją visuomenę vie
nais ar kitais keliais jau seniau 
yra pasiekusios žinios apie 
B ALFO patvarkymus Vokieti
joje, kiek jie liečia Lietuvių 
Bendruomenės organizaciją. 
Nežiūrint, kad kartais visuome 
nė ir klaidingai buvo tuo rei
kalu informuojama, PLB Vo
kietijos Krašto Valdyba iki 
šiol neskelbė savo nusistaty
mo tuo klausimu, tikėdamasi 
išsiaiškinti su Balfu betarpiai.

Balfo ir Lietuvių Bendruome 
nės Vokietijoje santykių klau
simą ir taip pat Balfo pirminin 
ko naujausius patvarkymus, iš
reikštus jo aplinkraštyje „Vi
siems lietuviams tremtiniams 
Vokietijoje“ PLB Vokietijos 
Krašto Taryba svarstė savo š. 
m. rugsėjo 3 d. suvažiavime ir 1 
rado juos esant žalingus Vo
kietijos Lietuvių Bendruome
nei. Ji įpareigojo PLB Vokie
tijos Krašto Valdybą tartis su 
Balfo pirmininku, o nepavykus 
su juo susitarti — su Balto 
centru dėl bendradarbiavimo 
atstatymo ir dėl Bendruomenei 
žalingų patvarkymų atšaukimo 
ar pakeitimo.

Krašto Valdyba, vykdydama 
tą Tarybos nutarimą, š. m. rug 
pjūčio 5 d. kreipėsi raštu i Bal
io pirmininką, nesulaukdama 
iš jo jokio atsakymo, š. m. spa
lio 9 d. raštu į Balfo centrą, iš 
kurio taip pat jokio atsakymo 
negauta.

To pasėkoje PLB Vokieti
jos Krašto Valdyba laiko dabar 
savo pareiga pranešti, kad:

1. Balfas nutraukė bendra
darbiavimą su Vokietijos Lie
tuvai Bendruomene, nenurody
damas tam savo veiksmui pa
grįst jokios pamatuotos priežas 
ties.

2. Balfo paskutinieji potvar
kiai šalpos dalinimo reikalu ne 
pabojo Vokietijos lietuvių tau
tinių interesų ir ardo Bend
ruomenės vienybę bei susiklau 
symą.

Lietuvių Bendruomenė nė
ra jokia partinė, profesinė, kon 
fesinė ar panašaus pobūdžio 
organizacija, ji apima visus lie 
tuvius be pažiūrų skirtumo. Ta 
čiau Lietuvių Bendruomenė ne 
gali ir nemano nesiinteresuo- 
ti ir nesirūpinti savo narių tau
tine sąžine. Kova su bolševiz
mu, Lietuvos vadavimas, lietu
vybės išlaikymas ir lietuvių ge 
ro vardo išlaikymas šio krašto 
šeimininkų akyse yra ir paliks 
pagrindiniais Lietuvių Bend
ruomenės uždaviniais. Tų už
davinių įvykdymo turi siekti 
ne tik lietuvių Bendruomenė, 
kaip organizacija, bet ir kiek
vienas doras ir susipratęs lie
tuvis asmeniškai ir visos lietu
viškos organizacijos visomis 
turimomis priemonėmis. Kiek-
BALF IR LIETUVIŲ BEND

Kai kurie laikraščiai patal
pino Vokietijos Lietuvių Bend 
ruomenės Krašto Valdybos 
straipsnį dėl BALF santykių 
su Lietuvių Bendruomene Vo
kietijoje. Tam straipsny yra 
eilė netikslumų, kuriuos leiskit 
atitaisyti.

1. Netiesa, kad BALF Cent
ras nedavė PLB jokio atsaky
mo. Atsakymas duotas BALF 
Valdybos nutarimu 1952 m. 
lapkričio 6 d. Nutarimų pro
tokolo ištrauka skamba sekau 
čiai:

„Pirmininko padarytas Vo
kietijoje reformas paliktigalioj, 
nes jos atitinka BALF adminis 
tracijos dvasiai ir tikslui, o 
taip pat įsipareigojimams Ame 
rikos valdžiai, kurios pripaži
nimu ir privilegijomis organi
zacija naudojasi, kad BALF 
šelps vargstančius, neimdamas 
iš jų jokio atlyginimo ir nedis-

resu:
V. Gailius, (14b) Reutlin

gen, Lederstr. 94, Germany.
Pinigus galima siųsti tuo pa 

čiu adresu arba į banko sąskai 
tą Nr. 2458, Lithuanian Red 
Cross, Rhein'-Main Bank, Rcut 
lingen ,Germany.

LRK Vyr. Valdyba. 
Reutlingenas, 1952. 11. 29.

ĮSIGIJO „L. P.“ IR ŽENKLUS:
Samia, Ont. po 2 dol: Šilei

kis J., Balčiūnas V., Krakaitis 
A., Rimkus S., Čeponis S., Ur- 
bantas S., Šileikis E., Kliorikai 
tytė V., Kaupas A., Rudys J., 
Dagys P., Timkus S., Seilutis 

į P.; po 1,5 Odol.: Balčiūnas K.; 
po Idol.: Petrauskas M., Pet
rauskaitė N., Kun. V. Rudzins 
kas, Rudytė J., Gavėnas A., 
Ančevičius P. Viso gauta 33, 
75 dol.

Pr. George B. C. Kazys Dul- 
kys atsiuntė 10 dol. „L. P." ir 
ženklų.

Sauit-Ste-Marie, Ont., po 6 
dol: Bielskis L., po 5,50 dol.: 
Bakūnas V., po 4 dol.: Putei
kis J., po 2,75 dol.: Skaržins- 
kas J‘, po 1 dol.: Gustainis A., 
Šemaitis A., Skaržinskas V., 
0,50 dol.: Galinis R. Viso gan 
ta 21,75 dol.

Ft. William ir Kovvkash 
Ont., 13 dol.: Kaminskas K., 
11 dol. Žadeikis J., 8 dol.: Bru 
žas V., 5,50 dol. Naujokaitis 
J., Jonaitis S., Šalkauskis A., 
Narušas J., Janulis P., 5 dol.:

Bortkevičius S., Zujus V., Zig
mantus J., Dautartas J., Gela
žius J., Kasiulis M., Kitra P., 
Benderius V., Tvarijonavičius 
A., Ženaitis J., Aukštakaln s 
J., Ramanauskas L., Kaspera
vičius M. 4,25 dol.: Čeponis
J. , 3,50 dol.: Danėnas J., Šal 
tys K., Rinkevičius B., Klova
K. , Končius A., 3 dol.: Pau
lauskas A., Vilkas P., Marti
naitis J., 2 dol.: Ramanauskas 
I., Jankus J., Andriušis A., 1, 
25 dol.: Bružas Irene. Viso 
prisiuntė 162,50 dol. p. J. Za- 
deikis.

Woodstock, Ont. Švenčių 
proga pasveikino ir prisiuntė 
auką T. F. 5 dol.:

Hamilton, Ont. T. F. A-bės 
Kanados skyrius prisiuntė gra 
žą auką 1250,26 dol.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems „L. Pasų“ platintojams, 
aukotojams ir prisidėjusems ki 
tokiais darbais.

M. Arlauskaitė, 
TF Įgaliotinė.

KLBiiNDRUOMIENfc.S REIKALAI
APYLINKIŲ VALDYBOMS.

Dėl rinkliavų Vasario 16 d.
Rengiant Vasario 16 d. šven 

tę prašome paskelbti iš anksto, 
kad bus renkamos ir aukos. At 
skaičius rengimo faktinas išlai 
das viskas skiriama Tautos 
Fondui. Surašius atitinkamus 
aktus ir juos pasilikus savo by 
lose, netto pelną prašome per
siųsti Krašto Valdybai (ižd. j. 
Simonavičius 944, Dundas str. 
W. Toronto), kuri surinkus iš 
visų apylinkių perduos Tau
tos Fondo Atstovybei Kanado 
je. Rinkliavų apyskaitą Kr. 
Valdyba paskelbs savo laiku ir 
spaudoje.

J. Matulionis, 
PLB KKr. V-bos Pirmininkas.

J. Simanavičius, 
PLB KKr. V-bos Iždininkas. 
Tornoto, 1952. 12. 31.

Red. pastaba: Ar ne papras
čiau būtų siųsti tiesiai Tautos 
Fondo Atstovybei (M. Arlaus
kaitė, 6642—3rd Ave, Rose
mount, Montreal., P. Q.), ku
ri kas met tas rinkliavas suren- 

PLB KKr. V-bos Pirmininkas, ka ir paskelbia. Kam reikalin- 
A Šalkauskis, gas dvigubas darbas ir dvigu-

PLB KKr V-bos Sekretorius, bas siuntinėjimas? 
....

Dėl persiuntimo 
drabužių į Vokietiją.

Balfo centras mus informuo 
ja, kad drabužius reikia Euro
pon siųsti tiesiog. Per A. J. 
V. siųsti neapsimoka. Be to 
drabužiai, ten siunčiami, turi 
būti dezinfekuojami ir išvalo
mi. Laikymas sandėliuose iki 
bus atlikti formalumai irgi 
brangiai kainuos.

Bendrai praneša, kad ir Ame 
rikoj šiemet yra pasisekęs dra
bužių vajus. Be to dar gauna 
iš NCWC 120.000 svarų rūbų, 
avalynės ir lovoms paklodžių. 
Balfas pataria ir savo aukoto
jams duoti daugiau piniginių 
aukų, už kuriuos būtų galima 
daugiau pirkti maisto.

Balfo įgaliotinio Vokietijoje 
adresas yra: Izidorius Rugie
nius, ULRA office, Pienzenau- 
erstr. 15. Muenchen 27. Ger
many.

Balfo įgaliotinio Austrijoje 
adresas: Prel. Klemensas Raz
minas, Zams 44 b-Landeck, 
Tirol, Austria.

J. Matulionis,

*

APIE AUSTRALIJOS LIETUVIŲ VIENYBĘ
„Australijos Lietuvy“ M.

M., atsiliepdamas į išpučiamus 
ginčus apie partijas, rašo:

„Mums vienybės tiek daug 
netrūksta, kaip kad rašoma. 
Mes turim savo chorus, teatro 
mėgėjų būrelius, šeštadienio 
mokyklas ir tt. ir tt„ ir daug

žmonių, kurie tikrai atiduotų 
paskutinį pensą lietuviškiems 
reikalams, jeigu nebūtų kas
dien baidomi „partinėmis ava 
siomis“.

Murns, pilikems lietuviams 
vienybės netrūksta ir nereikia 
jieškoti į ją kelių, nes tuo keliu 
yra mūsų meilė1 tėvynei.”

«------ ——

giems atleidinėjimams?!..
Iš surinktų mokesčius išlai

ko didelius biurus, daug tar
nautojų, šaukia daug mitingų, 
konferencijų, suvažiavimų. Tu
ri knygoms leisti prekybą, in
formacijų biurą, krautuvę ir 11.

Labai gerai, kad lietuviai su 
geba organizuotai veikti, bet 
negalima to visko atlikti nau
dojant BALF aukų šalpai, kaip 
priemonę mokesčiams rinkti!

3. BALF gėrybės yra dali
namos visiems lietuviams, ne
atsižvelgiant jų tikybinių ar po 
litinių įsitikinimų. Šalpa duo
dama — pirmoj eilėj — labjau
siai jos reikalingiems. Tegul 
Krašto Valdytojai nurodo bent 
vieną asmenį iš BALF šelpia
mųjų, kuris būtų Lietuvos prie 
šas, arba kaip jie vadina „niek 
šas“! Aplankiau visus lietu
vius išblaškytus po plačiąją 
Vokietiją ir neradau nė vieno 
lietuvio, kuris būtų tėvynės Lie 
tuvos priešas ar išgama ir gau 
tų BALF šalpą! Jei Krašto 
Valdytojai bent vieną tokį nu
sikaltėlį žino, tai mes dar pasi
stengsime ištirti, ir jei toks pa
sirodytų, tai jam šalpos neduo
sime.

4. BALF šalpa, be Bendruo 
menės Valdytojų globos, būk

vaikučiais!. . . mažinanti efektingumą. . . Su
tinku, kad Krašto valdytojams, 
naujiems patvarkymams. įsiga
liojus, efektingumas sumažėjo. 
Bet jis nesumažėjo vargšams 
išbadėjusiems vaikučiams, naš

XKTZTZZXS;

lėms ir ligoniams. Priešingai 
— jiems efektingumas žymiai 
padidėjo, o su efektingumu, pa 
didėjo ir jiems teikiama BALF 
šalpa! Iš jų jokių nusiskundi
mų negauname. Priešingai, 
gauname daugybę padėkos 
laiškų, kad jie, dėka paskuti
niam patvarkymui, pajuto efek 
tingesnę šalpą ir kad jie visi 
dėl to džiaugiasi.

Šiais sunkiais mūsų gyveni
mo laikais PLB yra reikalinga 
ir svarbi. Tik mes negalime su 
tikt, kad likusiųjų tremty bū
relis, kaip jie save vadina val
dytojai, davinėtų įsakymus ir 
patvarkymus, kaip Bendrasis 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fon 
das privalo išvystyti savo veik 
lą! Tai ne PLB Krašto Valdy 
tojų kompetencija. Pilnai su
tinku su Prelato Jono Balkū- 
no, PLB Pirmininko Ameriko 
je, posakiu: „Labdaros veikla 
palieka BALFui, politinė veik 
la palieka ALTui ir VLIKui. 
Nelendame į BALF, nelenda- 
me į ALT“.

Jūs, PLB Vokietijoj Krašto 
Valdytojai — valdykitės patys 
save, o nelįskite į BALF reika 
lūs, mes tikrai nelįsime į Jū
sų reikalus!
Prof. Dr. Kan. J. B. Končius,

BALFo pirmininkas.
Red. past.: Viešai išsiaiš

kinti klausimus nėra blogas 
dalykas, tačiau.. . nereikia pyk 
tis. Pyktis tiesai išaiškinti nė 
kiek nepatarnauja.
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KONSTITUCINE KRIZE VOKIETIJOJE
Tris dienas tęsęsi vadinamų 

jų Bonn‘os ir Paryžiaus sutar 
čių ratifikavimo skaitymas Vo 
kietijos parlamente, kuris vi
sai nelauktai Įgijo konstituci
nės krizės pobūdį. Kaip žino
me, tos sutartys išeina iš tauti 
nių interesų ribų , nes nuo jų 
įgyvendinimo ar atmetimo pri
klauso ne 'vien tik ateities Euro 
pos veidas, bet jos turi didelės 
svarbos ir visam likusiam pa
sauliui, rusų imperijos neišski 
riant, nes šios sutartys netie
siogiai turės įtakos ir Krem
liaus planams, versdami jų au
torius skaitytis su tais fakto
riais, kuriuos šios sutartys no
ri įkurti.

Vokietijos generalinė sutartis 
yra pasirašyta V. Vokietijos 
vyriausybės ir 3 vakarinių są
jungininkų. Ji turės ateity 
tvarkyti šių valstybių santy
kius, pakeisdama ligšiol veiku
sį okupacinį statutą.

Paryžiaus arba Europos Gy
nimosi Bendruomenės sutartis 
turi revoliucinį tikslą: panai
kinti tradicines tautines kariuo 
menes ir jų vieton įkurti vieną 
Europos armiją, vadovaujamą 
vieno visoms valstybėms bend
ro štabo. Ši sutartis tuo būdu 
turėtų būti dar vienas pagrin 
do akmuo Jungtinių Europos 
Valstybių rūmų statyboje. To 
uėi yra aišku, kad diskutuo
jant šias sutartis neišvengia
mai turėjo būti paliesta visa už 
sienio politikos koncepcija. Vo 
kietija šių sutarčių ratifikavi
mu turėjo padaryti pirmą 
žingsnį ir tuo parodyti, kad sa 
vo noru sutinka, nežiūrint kai 
kurių jai uždėtų suvaržymų, 
tapti vakarykščių savo nugalė 
tojų sąjungininke ir, kad ir ma 
žiau teisių turėdama, lygiai su 
kitais yra pasiruošus ne tik da 
lyvauti vienigos Europos kuri 
me, bet, kas svarbiausia, savo 
kraujo auka eventualiai prisi
dėti prie jos gynimo.

Tačiau — priešingai anglo
saksų kraštų praktikai —
Vokietijoje nėra vieningos už

sienio politikos linijos.
Atvirkščiai, didžiausi skirtu
mai tarp vyriausybės ir opozi
cijos pasireiškia kaip tik užsie 
mo politikos srityje. Todėl, jei 
Vokietijos kancleris yra už Eu 
ropos tarpusavio glaudesnį ben 
dardarbiavimą, už tautinių in
teresų aukojimą Europos vie
nybei pasiekti, už Vokietijos 
įjungimą į Vakarų pasaulio gy 
nimosi sistemą, ir tik po to ke
lia Vokietijos susijungimo klau 
simą, tai soc. demokratai eina 
priešinga kryptimi. Pirmoje 
vietoje SPD stato Vokietijos 
sujungimą ir .visus savo žy

gius subordinuoja šio klausi
mo išsprendimui. Todėl jie rci 
kalauja Vokietijos klausimu ke 
turiu didžiųjų konferencijos, 
Saaro grąžinimo, Vokietijos 
visiško savistovumo ir nepri
klausomumo ir tik tada sutin
ka lygiateisiškumo pagrindu 
derėtis su kitomis valstybėmis 
dėl įvairiaus pobūdžio sąjungų 
sudarymo. SPD siekia konk
rečiai visomis parlamentarinė
mis priemonėmis dabartinės 
vyriausybės pašalinimo ir nau
jų rinkimų. Šie tad antagomz 
mai tarp vyriausybės ir (Opozi
cijos privedė paskutiniu laiku 
jaunąją vokiečių federacinę res 
publiką prie konstitucinės kri
zės, kurios visas pasėkas sun
ku šiuo metu ir pramatyti.

Šios krizės esmė glūdi tame, 
kad politinės parlamento ko
vos tapo perkeltos į teisinę 
plotmę ir į jas buvo įvelti tiek 
respublikos prezidentas, tiek 
konstitucinis teismas, t. y. tos 
dvi institucijos, kurių funkcija 
yra saugoti valstybės konstitu 
cijos vykdymą ir savo įsikiši
mu sušvelninti įsisiūbavusias 
politines kovų aistras, tapo pa 
čios šių kovų aukomis, parody 
damos, kad

jaunoji vokiečių valstybė 
turi daug spragų,

kurias nugalėti tegalėtų padėti 
tik demokratiško gyvenimo tra 
dicijos, kurių vokiečiai, deja, 
neturi.

Dramos užuomazga prasidė
jo dar vasarą, kada, pasiraašius 
sutartis, opozicija (SPD ir FU 
—Federalistische Union) įtei
kė konstituciniam teismui

Didžiojo New Yorko B ALF kai ėjo į publiką ir padėjo rink 
Vajaus Koncerte Lost Batta- ti aukas likusiems Europoj lie- 
lion salėje programos pildyto- tuviams tremtiniams gelbėti, 
jai, žiūrint iš publikos į sceną. Duosnioji publika čia pat saloje 
Programą išpildė šie daininin- suaukojo 1.151,00 dol.
Aukų gauta per postus ir bažnyčių rinkliavas . .$ 5.520,06 
surinkta koncerto salėje ................................................ $1.161,00
už koncerto bilietus gauta ............................................$ 1.03 7,50
už loterijos bilietus gauta ............................................. $ 605,30
už skelbimus ir sveikinimus koncerto leidinyje , , .$ 40 7,00

Viso pajamų ... $ 8.730,85 
Išleista už sale, leidimą, orkestrą, loterijos premijas 

ir spaudos darbus........................ $ 878,05
Liko gryno pelno. . . $ 7.852,81

RAŠO „NL“ BENDRADARBIS EUROPOJE
skundą, kad šios sutartys ne
atitinka pagrindiniam Įstaty
mui. Skundas buvo įteiktas 1- 
jam senatui, kuris dėl savo so
cialistinės daugumos vadina
mas „raudonuoju“. Jo kompe
tencijoje yra vadinamoji „nor
mų kontrolė“, t. y. patikrini
mas ar tam tikras įstatymas 
nėra priešingas konstitucijai. 
Teismas svarstė šį opozicijos 
skundą ,bet priėjo išvdoas, kad 
jis šioje įstatymdavystės sta
dijoje sprendimo padaryti ne
galįs, nes tos „normos“, to įs
tatymo, kuris opozicijos pažiū 
ra esąs priešingas konstituci
jai, iš viso dar nesą: jis atsira
stas tik po to, kai parlamentas 
ratifikuosiąs šias sutartis. Teis 
mas galėsiąs padaryti savo 
sprendimą tame įstatymdavys
tės veiklos periode, kada įsta
tymas bus praėjęs visas parla
mento institucijas, bet dar ne
bus paskelbtas įstatymu, t. y. 
respublikos prezidento dar ne- 
pasiraytas.

Vyriausybė, skubėdama ga
limai greičiau šias sutartis įtei 
sinti (o skubėti ją verčia ne tik 
sutarčių svarbumas, bet ir ki
tais metais įvykstantieji rinki 
mai) ir nenorėdama palikti opo 
zicijos rankose įrankio, ku
riuo naudodamasi ji galėtų už 
delsti sutarčių galutinį prieini 
mą, paveikė respublikos prezi
dentą paprašyti konstitucinio 
teismo tei: inės ekspertizės, ku 
ri turėtų piezidentui būti orien 
taciniu pagrindu, vertinant su 
tartis. Šios ekspertizės išdit- 
bimas priklauso plenumui, t. y. 

pirmojo ir antrojo senato susi 
rinkimui.

Jau prezidentui įteiktus 
konst, teismui prašymą, iškilo 
ekspertizės vertinimo klausi
mas, t. y. iškilo klausimas, ar 
teismo pareikštoji nuomonė 
yra privaloma visiems ir lygi 
teismo sprendimui, ar ji tėra 
tik paprastas teisinis patari
mas prezidentui, neturintis ju
ridinės įpareigojančios galios.

Priešingai, opozicija, matyti, 
nesitikėdama iš teismo sulauk 
ti sau palankios nuomonės, pa
reiškė, kad ji negalinti eksper
tizės laikyti juridiškai įpareigo 
jančiu aktu.

Teismo darbas vyksta pa
lengva, ypač konstitucinio 
teismo, kuris reikalauja gilių 
studijų ir įsigilinimo. Vyiiau- 
sybė tikėjosi iki teismo nuomo 
nes pareiškimo pravesti sutar 
čių ratifikavimą. Ji pranešė, 
kad antras ir trečias skaitymas 
bus atliktas vienu kartu, nes 
esą

kiekvienas delsimas stato 
Į pavojų Europos vieny

bės politiką
bendrai, o vokiečių saugumą 
ypatingai. Šiam skubėjimui 
davė pagrindą ir iš Karlsruhe' 
s (konst, teismo buveinės) atei 
nančios žinios, kad yra pavo
jaus, jog teismas pasisakysiąs 
vyriausybei nepalankia pras
me. Todėl Adenauer nepagai
lėjo pastangų greitu ratifika
vimu pastatyti teismą prieš įvy 
kusį faktą. Staiga sensacija: 
baigiant antrą skaitymą, pa-

Vajaus metu daugiausia 
surinko:

A. Brazis .................... $347,00
M. Česiauskai*ė........... $150,23
P. Lauraitytė ............ $ 100,00
A. Baranauskas............ $ 94,59
M. Didžiūnaitienė . .$ 82,03
J. Sartauskas ............ $ 70,00
V. Aviža ...................... $ 62,53
Č. Sakalauskaitė . . . .$ 54,01
A. Jankauskaitė . . . .$ 51,86
M. Kučinskas ........... $ 50,00

aiškėjo, jog vyriausybė ir koali 
cija siekia šios sutarties tretįjį

aitymą atidėti. 
Kas gi įvyko?
I škur toks staigus kurso 

pakeitimas?
Pasirodo, kad koalicinės parti
jos apsisprendė įteikti konstitu 
ciniam teismui skundą, kad opo 
zicija ginčija joms teisę sutar
tis ratifikuoti paprasta balsų 
dauguma ir prašo teismo iš
spręsti, kieno nuomonė yra tei 
singa? Kadangi šis skundas 
taip suredeguotas, kad jame 
prašoma teismo intervencijos 
dviejų partnerių ginče, jis turi 
būti sprendžiamas II-jame se
nate, kuris dėl savo deši
niųjų daugumos vadinamas 
„juoduoju“. Vyriausybė tikė
josi, kad koalicijos skundas tu
rės pirmenybę prieš eksperti
zę ir „juodajam“ ‘senatui pada 
rius juridiškai įpareigojantį 
sprendimą, ekspertyzės reika
lingumas greičiausiai atkristų. 
Bet čia nelauktą siurpryzą pa
tiekė pats teismas: a) jis nuta 
rė pirmoje vietoje duoti eigą 
prezidento prašymui; b) dek
laravo, kad plenumo išdirbta 
ekspertizė respublikos prezi
dentui turės įpareigojančios 
galios abiem teismo senatams 
sprendižant ateity bylas susi 
jusias su šiomis sutartimis.

Po šio teismo pareiškimo vis 
kas apsivertė „augštyn ko
jom“. Jei ankščiau opozicija 
buvo nuomonės, kad eksperti 
zė įpareigojančios galios nega 
linti turėti, tai gruodžio 9 d. 
jos atstovas teisme pareiškė, 
kad šia teismo deklaracija esą

Ir. Banaitytė................$ 50,00

Stambiausiai aukavo:
J. E. vysk. Brizgys. $100,— 
Maspetho par. geradarė 100,— 
Lithuanian American De

mocratic Club Bronxe 70,—
Ateitinin Kuopa M. Peč- 

kauskaitės vardu . .$ 50,—
M. Jankevičiūtė........... $ 50,—
A. Rudis .............•....$ 50,—

ALBFas. 

išspręstas kompetencijos ir įpa 
reigojimo klausimas. „Mes tuč 
tuojau subordinaivomės teismo 
nutarimui“, paskelbė SPD. 
priešingai, tas pats vyriausy
bės atstovas, kuris vasarą bu
vo deklaravęs, kad „jam būtų 
įdomu matyti tokį respublikos 
organą, kuris konstitucinio teis 
mo plenumui pasakius „taip" 
ar „ne“ norėtų ginčyti šio 
sprendimo įpareigojimą”, tuč 
tuojau paprašė teismo bylos 
svarstymą atidėti, nes jis nega 
lįs prisiimti tos atsakomybės, 
kuri šiuo teismo sprendimu 
jam uždedama, nepasitaręs 
prieš tai su vyriausybe.

Bonn‘oj sužinojus Karls
ruhe's įvykius, nervingumas pa 
kilo iki augščiausio laipsnio. 
Ministerių kabinetas per 24 
Vai. du kartu buvo sušauktas 
posėdžio, po kurių kancleris 
lankėsi pas prezidentą „primm 
damas jam jo priesaiką konsti 
tucijai“. Heuss priėmė taip 
pat ir opozicijos lyderį Ollen- 
hauer'į. Sekančią dieną visuo
menė sužinojo, kad

prezidentas savo prašymą 
suteikti jam teisinę eks-. .

pertizę atsiėmė.
Tuo būdu visas ginčas Įgavo 
tokio teisinio pobūdžio charak 
terį, kad vidutiniam piliečiui 
jame susigaudyti tampa ne
įmanoma. Tiek SPD, tiek CD 
Usukvietė pasitarimams visas 
savo turimas pajėgas: teisiniu 
kus, kraštų partijų pirminin
kus, C. Komitetus, savo minist 
rus, frakcijos valdybas ir pn. 
interniniams pasitarimams. 
Kuo šis teisinis ginčas baig
sis? Ar koalicija išleis įstaty
mą preciziškiau nusakantį teis 
mo darbą ir kompetencijas, pa
šalindama esančias įstatymo 
spragas, ar ji lauks pradžioje 
„juodojo“ senato sprendimo? 
O gal Adenauer nusileis soc. 
demokratų reikalavimui ir su
tiks su naujais rinkimais? Vi 
si tie klausimai netolimoje atei 
tyje turės būti atsakyti. Jie ro
do, kad vyriausybės paskutinie 
ji manevrai konstitucijos (o 
gal ir valstybės?) krizę nukėlė, 
betjos nenugalėjo, o šių sutar
čių tikslo įgyvendinimas, ku
ris, kaip Truman’as pasakė, vi 
sų tikrų auropiečių ir jų drau 
gų visame demokratiniame pa
saulyje nuoširdžiai siekiamas“, 
tuo pačiu tampa labai problema 
tiškas.

Todėl iš užjūrio ateinantieji 
balsai, kad esą reikią atsisaky
ti nuo dabartinės politikos kur 
so ir skatytis su tuo faktu, 
kad Europos sujungimas ir 
bendroji Europos kariuomenė 
nėra įgyvendinami projektai, 
įgyja vis daugiau realaus pag
rindo.

Kaip Kanadoje kur ė d 
lietuviai

43. MOKYTOJŲ PP. VAUPŠŲ ŠEIMA MONTREALYJE
Apie ponų Vaupšų šeimą, 

tik ką atvykęs į Kanadą, jau 
išgirdau daug gerų atsiliepi
mų. Bet susipažinti su jos na
riais dar ir dabar nesu baigęs, 
nors tam tikslui esu paauko
jęs visą pusdienį.

Ponų Vaupšų šeima, palygin 
ti, gana gausi Galma sakyti, 
kad ji yra išaugusi ne tiktai 
Kanadoje, bet ir tiksliai Mont- 
realy, nes senjorai pp. Vaup- 
šai yra susituokę Montrealy ir 
čia išauginę gražų būrį vaikų. 
Maža to, nes p. Leonora Šakins 
kaitė ir p. Julijonas Vaupšai sa 
vo vaikus yra ir išmokslinę ir 
gražiai išauklėję. O tas yra 
svarbiausia. Maža vaikus pa
leisti pasaulin. Šitai padaryti 
sugeba kiekvienas gyvas pada 
ras, bet jaunimą išmokslinti ir 
išauklėti, atsieit, — bendruo
menei duoti kultūringų narių 
ir sąmoningų asmenybių, — 
tai jau yra visai kas kita, ypač, 
kad yra žinoma, jog iš Lietu
vos, arba dar seniau — iš Ru
sijos carų okupuotos Lietuvos 
— daugiausiai yra emigravę 
kaimo žmonės, kurie patys ne
turėjo galimybių lankyti mo
kyklų, negalėjo pasiekti ko
kio augštesno miokslo.

(Skliaustuose norisi pasi
džiaugti, kad lietuviai daugu
moje turi labai gerą suprati
mą, kartais — tiesiog nujauti 
mą — siekti mokslo, o jeigu 
patiems nesiseka, tai nors vai
kus išmokslinti),

Galima tiesiog pasigėrėti, 
kad pp. Vaupšai sukūrė nuos
tabiai originalią šeimą, kurios 
visi vaikai yra.. . mokytojai. 
Gerai pažįstu Antaną Vaupšą, 
kuris yra daugelio naujųjų atei 
vių anglų ir prancūzų kalbų mo 
kytojas, bet ligšiol nežinojau, 
kad visi pp. Vaupšų vaikai yra 
mokytojai: Petras (pagal am
žių), Antanas, Julius ir Leono
ra — visi yra mokytojai. Jie vi 
si yra baigę augštesnįjį moks
lą — High School, visi baigę 
Normal School, kuri duoda mo
kytojo teises; be to, Antanas 
yra baigęs George - William 
College; Petras McGill univer 
siteto pedagoginį kursą; Leo
nora Marianopolio College; 
Antanas pasiryžęs tęsti McGill 
universitete specialius moks
lus. Atsižvelgiant į gyvenimo 
sąlygas, jie ir dirba, mokytojau 
ja, ir toliau gilina mokslus, ne
nutraukdami jų nei vasarą, nei 
vakarais po tiesiogio darbo.

Tiesa, vyresnysis pp. Vaup
šų sūnus Petras, mokytojo dal
bą yra metęs ir užsiėmęs vien 
verslu — turi valgyklą, kuri 
jam gerai sekasi vesti, taip, kad 
jis mokytojo darbo jau yra at
sisakęs. Bet kiti trys yra mo
kytojai.

Kalbantis su p. Antanu 
Vaupšu, teko išsikalbėti

apie Kanados mokyklinę 
santvarką,

kuri daugeliui naujų ateivių 

yra neaiški. P. Antanas mielai 
paaiškino.

Pradžios mokslas Kanadoje 
yra 7-nerių metų .

Augštesnysis mokslas — ket 
veriu, t. y. — High School.

Viršaugštesnysis — kolegi
ja — College.

Augštasis — Universitetas.
Tokia yra bendra konstruk 

cija.
Kai kolegija yra tartum pa

ruošiamasis laipsnis į universi
tetą ir tartum ,kaikuriais atve
jais, beveik universitetas, vis 
dėlto kolegijos pažymėjimas ne 
prilygsta universiteto diplo
mui.

Kolegiją baigęs, nors ir tu
rėdamas kokią specialybę (nes 
kolegijoje be privalomų daly
kų galima mokytis pasirinkti
nių, pagal pasirenkamą specia 
lybe), tačiau gauna tiktai Ba 
kalauro laipsnį. Augštesnį gi 
laipsnį — magistro, masterio 
ir daktaro — gali duoti tiktai 
universitetas.

Kaikurio neaiškumo įneša 
kolegijos suliejimts su universi 
tetų, nes kiekvienas universi
tetas turi ir kolegiją. Pav., kas 
nori gauti universitetinį inži
nieriaus diplomą, jis gali tie
siai stoti iš augštesniosios mo
kyklos (High School) į McGill 
universitetą ir jame mokslus 
tęsti 5 metus, arba baigti kokią 
nors kolegiją, kur reikia moKy 
tis 4 metus, ir vienus metus mo 
kytis universitete. Kas stoja iš 
augštesniosios mokyklos tiesiai 
į universitetą, faktinai jis sto
ja į McGill College, kur metus 

eina vadin. preinžineriją ir 
paskui jau tęsia mokslus to 
pat vardo universitete. Lygi
nant su kolegija, tai yra dau
giau pavadinimo skirtumas, 
baigti kolegiją ir metus uni
versitete studijuoti arba stoti 
universitetan ir jame būti 5 me 
tus.

Bet kas nori studijuoti pav., 
mediciną, tas būtinai turi baig 
ti 4-ri ųmetų kolegiją ir 4-ris 
metus studijuoti universitete 
mediciną; dantistai 3-jus me
tus, ir tiap pagal specialybę.

Be to, čia, Montrealy, yra 
daugybė visokių mokyklų ir 
kursų, kur galima mokytis bet 
kokios specialybės, kada nori
— dieną ir vakarais, žiemą ir 
vasarą ir tiesiogiai ar už akių
— raštu.

Galimybių išsimokslinti ir 
•įsigyti specialybę čia labai 
daug ir labai įvairių, — reikia 
tiktai noro ir atsidėjimo, pasi
aukojimo.

Pasikalbėjimas su p. Vaupšiene
Kiek pažįstu, kiek teko kur 

p. VaujSšienę matyti ir stebėti,
— visur aš ją mačiau links
mą, šviesią, saulėtos nuotai
kos. Dirbdama ar bėginėda
ma, ji vis šypsosi. Ir kai besi
kalbant, prisimena jau prieš 
dvejus metus merusį vyrą, ži
bančios kalėdinės eglutės švie
soje jos akyse sužiba krikšto- 
lai, ji vis vien neapsiniaukia ir 
veidas visą laiką giedras, tik
tai,, lyg giedrą dieną pro sau
lę praplauktų debesėlis.

— Gerai gyvenome, — sa
ko p. Vaupšiene. •— Jau dveji 

metai praėjo, kai netekau vy
ro, bei vis rodėsi, kad jis tiktai 
laikinai pasitarukė, tiktai išėjo 

■į darbą ir atrodė — netrukus 
sugrįš. . . Taip ir būdavo: tai 
aš išeinu, o jis lieka namuose, 
tai jis išeina — aš lieku, ir vie
nas kito laukiame. Augo vai
kai, — darbų darbelių, bet vis 
laimingai. Va ir šeima visa su 
augo. ..

— Sunku buvo vaikus auk
lėti, mokslinti?

— Koks ten sunkumas! Ir 
nepastebėjome, kai vaikai išau 
go, kaip mokslus ėjo. Miela ir 
malonu buvo. Gražiai sugyve
nome, sutarėme. Bet vieną die 
na jis pasijuto negerai. Nesiti
kėjo, kad tai jo paskutinės va
landos. Sūnų, kuris tuo metu 
pravažiuodamas užsuko tėvų 
aplankyti, dar paprašė kokių 
pirkinių. Vylėsi gyvensiąs. 
Net kai kunigas atvyko, jis ir 
jam dar pasakė: „Man būsi 
reikalingas tiktai, gal, po dvi
dešimties metų. . O čia šir
dis neatlaikė ir persiskyrėme...

P. Vaupšiene man daugiau 
pasakojo apie vyrą. Gražūs pri 
siminimai.

— Aš jūsų vyrą pažinojau. 
Vienos gegužinės metu jis pats 
prie manęs priėjo ir pasisakė, 
kas esąs. Aš daug kartų po to 
su juo buvau susitikęs ir daug 
kartų kalbėjausi. Jį pažinau 
kaip rimtą, rimtai nusiteikusį 
asmenį. Jis dažnai mane pra
kalbindavo, — prisimenu susi
tikimus su Jūsų vyru. Vyres
nįjį jūsų sūnų Petrą pripuola
mai pažinau. Tai buvo kartą 
man su kažkuo besikalbant tųr 

guje : priėjo simpatingas vy
ras, kurį mano pokalbio daly
vis pristatė kai pp. Vaupšą.

Pp. Vaupšų namus Kalėdų 
dieną lanko svečiai, kuriuos 
priiminėja tai panelė Eleonora, 
tai p. Antanas, tai pati p. Vaup 
šiene.

P. Vaupšiene pakartotinai 
prisimena vyrą ir pasakoja:

— Ligi šių Kalėdų vis dar 
nejaučiau, kad vyras jau nebe
grįš : vis dar laukiau sugrįž
tant. Bet prieš šias Kalėdas 
kažkaip pajutau, kad jo jau ne 
turiu ir kad jis nesugrįš.. . — 
Ir p. Vaupšiene graudinasi.

— Ką gi, Tamsta, visų mū
sų toks likimas. .. Niekas ne
gali išvengti tokio išsiskyrimo. 
Bet, gal, ir gerai, kad nežino
me nei dienos, nei valandos, ka 
da tai atsitinka. Tas mus įpa
reigoja nuolat laikytis tiesos ir 
galimo, kiek įmanoma, tobulu
mo rėmuose.

P. Vaupšiene dar daugiau 
norėjo vaišinti, net vakariene, 
bet teko atsiprašyti, nes šven
čių metu ir taip jau kiekvienas 
viskuo persikrauna, o čia pasi 
taikė taip, kad p. Antanas ture 
jo išvykti, — tai ir aš pasinau
dojau jo mašina. . .

Pro mūsų auto slinko viena 
už kitą gražesnės kalėdinės eg
lutės, įvairiomis spalvomis iš
puoštos namų durys, langai. 
Visas Montrealis skendo švie
sose, iškaišytose kalėdinėmiseg 
lutėmis. Gražus vakaras ir gra 
žus Montrealis, kažkaip dar
niai komponavosi su šios sim
patingos šeimos nuotaikomis.

Daugiau bus.
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Atsimenu, Lietuvos nepri
klausomybės vidurdienio lai
kais spaudoje buvo iškeltas 
klausimas: kas gi dabar pat- 
iiotas? Girdi, valstybinis gy
venimas įėjo į nusistovėju
sias vėžes, valdininkai kas ry 
tą prieš aštuonias eina į tarny 
bas, profesoriai į universite
tą, darbininkai j fabrikus, ama 
tininkai Į dirbtuves, viskas 
aišku, viskas pilkai kasdiemš 
ka, metai metais vis tas pat. 
O Kudirkos ir Basanavičiaus 
laikais tai bent buvo progų 
pakovoti, kur pasisuksi, ten 
priešas, kur bežengsi ten pa
vojus! Geri buvo laikai pa
sižymėti, tapti herojais, ir nėr 
ko stebėtis,kadtuomet tiek žmo 
nių išgarsėjo, nusipelnė šlovės 
vainikus ir tų didvyrių paveiks 
lais dabar puošiame mokyklas, 
įstaigas, iškilmių sales.

— Ne, nebe tie laikai dabar, 
kad galėtum nuveikti didvyris 
kus darbus! Negi pragarsėsi, 
įsirašęs į gyvulių globos drau
giją ir surengęs šokius Tilman- 
so salėje, pelną skiriant tos 
draugijos naudai?

Tinkamiausiai, mano many
mu, atsakė į tuos skudus doc. 
J. Girnius, girdi, normaliais 
valstybės laikais patriotas yra 
tas, kuris sąžiningai atlieka sa
vo pareigas. Ar jis bus nuo
vados raštininkas, ar viršaitis, 
ministeris. Jei jis kūrybiškas, 
sąžiningas, vadinasi jis patino 
tas, ir net gi turi šansų išgar
sėti, šviesti pavyzdžiu kitiems 
piliečiams.

Audroms atgraudus mūsų 
šalin ir išrovus mūsų nepriklau 
sornybės ąžuolą, mes vėl išgy
vename didvyriams gimti pa
čias palankiausias sąlygas. 
Kaip Lietuvoj likę, taip ir 
tremtin išbėgę.

Kiek nugirstame iš skurdžių 
šaltinių, Lietuvoje didvyrių ne 
stinga, juos surašys ateitis, 
jais vėl puošime iškilmių sales, 
mokyklas.

Kas gi yra tremties patrio
tas, kuriam kiekviename žings 
nyje siūlosi progos pagarsėti? 
Tremties patriotizmas turi to
kių plačių galimybių skalę, kad 
net namie sėdint tos progos kle 
benasi į duris, žadina iš miego, 
anksti rytą kelia iš lovos. Žiū 
rėk, atėjo tautietis, nemokąs 
anglų ar.venecueliečių kalbos, 
jis susigraudinęs, prašo užpil
dyti mokesčių blankus, prašo 
pavertėjauti pas agentą ar imi 
gracijos įstaigoje, nori parašy 
itiprašymą savivaldybei, net siū 
lydamas sumokėt arba išsi 

traukdamas iš portfelio bute
liuką prakeiktosios.

Tai šimtai asmeninių reika
liukų, o kur gi visuomeniškieji 
dideli reikalai?

Kas tremties patriotai?
Kurie paskiria nors porą va 

landų savaitėje lietuviškam dar 
bui.

Kokias partines pasaulėžiū- 
ras beturėtum, bet mes visi 
kaip vienas sutinkame, jog 
bendruomenės gyvenime da
bar yra didvyriais visi tie, ku- 
: .e dirba valdybose, bažnyčio
se, mokyklose, organizacijose, 
spaudoje, moksle, kultūrinėje 
veikloje. Didvyriu dabar yra 
kunigas, kas sekmadienį paša 
kas lietuviškai pamokslą; cho
ristas, ateinąs į repeticijas, da
lyvaująs koncerte; valdybos na 
rys, nutarimo vykdymui paski 
riąs kelias valandas savaitėje, 
mokytojas, surandąs laiko pasi 
ruošti ir šeštadienį ateinąs į 
pamokas; teatro režisierius ir 
vaidintojas, aukodamas kelis 
vakarus saveiteje; korespon
dentas, iš krūmų kartkartėmis 
parašydamas straipsnelį; daili 
ninkas, nupiešdamas parengi
mui plakatą; moteris, prisidė
dama prie šaunaus pobūviu 
ruošos ar motinos dienos minė 
jitno; skautininkas, solistas, 
sportininkas, muzikas, litera
tas, paskaitininkas, bibliotekos 
vedėjas, — vis tai žmonės, ku
rie suprato tremties patriotiz 
mą

Patriotas yra ir tas lietuvis, 
kuris sąžiningai lanko parengi 
mus, skaito lietuvikas knygas, 
moka mokesčius, ateina sekma 
dieniais į bažnyčią, nors pasi
šneka su kitais tautiečiais.

Patriotas yra jaunuolis arba 
„dingusios kartos“ atstovas, 
kuris veržiasi į specialius ir 
augštuosius mokslus, kad bū
tų naudingas būsimai laisvai 
Lietuvai. Patriotai yra tėvai, 
kurie sugeba vaikus įtikinti, 
kad mokslas yra reikalingas, 
kad nekvalifikuotas darbinin
kas yra reikalingas tik Austrą 
lijai, Amerikai, o ne Europai ir 
Lietuvai.

Visi čia ratininkiškai sure
gistruoti darbai kvepia pasiau
kojimu, kai kam atrodo nepa
trauklūs, nepasaulėžiūriniai.

Ar eilinis bendruomenės na
rys, išėjęs iš gero lietuviško 
koncerto, klausia: „Jis yra blo
gas dainininkas, nes priklauso 
valsteičių liaudininkų partijai! 
Neisiu daugiau jo klausyti!“ 
Niekas to dabar neklausia ir 

neklaus, kol parvažiuosim na-

KULTURIVwKKQVIKA
LIETUVIAI McGILL

Montrealio anglų McGill 
universitetas turi jau 132 me
tus amžiaus ir yra įsigijęs gerą 
pasaulinį vardą, kaip mokslo 
įstaiga.

Šiemet McGill universitete 
studijuoja daugiau kaip 50- 
ties kraštų studentai, 35 tiky
bų. Iš 6.460 studentų 265 yra 
iš D. Britanijos bendruomenės 
kraštų ir 598 iš svetimų kraš
tų: 398 iš JAV, 124 iš Vakarų 
Indijos, 63 iš D. Britanijos, 52 
iš Graikijos ir, kitų tarpe, ke
liolika iš Lietuvos, Indijos, Ma 
lajų, Nigerijos, Pakistano, Bei 
gijos, Brazilijos, Čilės, Kinijos, 
Etiopijos, Prancūzijos, Vokie
tijos, Haiti, Japonijos, Mexi- 
kos, Olandijos, Peru, Švedijos, 
Urugvajaus, Venezuelos.

Technikos fakultete studijuo 
ja šie lietuviai studentai: J. Ki
birkštis, V. Paulius, A. Pusa- 
rauskas, A. Klimas, A. Keršu- 
iis ir A. Kličius. Visi jie ruo
šiasi būti inžinieriais.

Yra šiame universitete ir dau 
giau lietuvių, kituose fakulte
tuose, bet apie juos dar renka
mos žinios. Be to, yra studi
juojančių ir prancūzų, vad. 
Montrealio universitete, bet ir 
apie juos žinios dar renkamos. 
Būtų labai malonu, kad kiek
vieno fakulteto studentai para
šytų apie savo fakulteto lietu
vius studentus. Mes, gavę žA- 
nių, galėtume pasilyginti su 
kitoms tautoms.

DAIL. JONUI 
ALEKSANDRAVIČIUI,

Metropolitan State Art kontes- 
to 25-je metinėje parodoje, įvy 
kusioje Washingtone, D. C., 
Nacionalinio Muzėjaus rūmou- 
se, suteikta antroji premija už 
tapybą.

PUTINAS PASAULINĖJE 
POEZIJOS ANTOLOGIJOJE

Visom didžiosiom kalbom 
dažnai pasirado pasaulinės po
ezijos antologijos, papildytos
1 -■■.XX---------xx—r—xx.-----------  1

mo. Ir tik tuomet galės parti 
jos užrašyti sau į nupelnų kny 
gas tremties darbą, atliktą „sa 
'v'o žmonių,“. O čia, tremtyje, 
mes tik laukiame žmonių, su
prantančių, kad šie laikai yra 
didžiųjų progų laikai pasireikš 
ti patriotiškai, net didvyriškai, 
o už to darbo slypi moralinis 
džiaugsmas, kurio neduos jo
kia standartinio australo pra
moga : arkliai, purvina smuk
le ir vėl arkliai. (AL)

Pulgis Andriušis.

UNIVERSITETE
naujais autoriais. Iki šiol lie
tuvių poetų vardai ten nepate
ko. Pirmasis į tokią anglų kai 
ba išleistą antologiją pateko 
Putinas.

Neseniai pasirodė „O Little 
Treasury of World Poetry*“ to 
mas, kuris tun 900 su viršum 
puslapių. Jis apima poeziją 
nuo Egipto, Babilono, kinų, 
hebrajų, graikų ir romėnų lai
kų iki musų dienų. Šioj poe
zijos antologijoje randame u 
Putiną. Jo atspausdintas eilė
raštis „Uzgęso žiburiai*,, išveis 
tas Londono Universiteto pro
fesoriaus W. K. Matthews. 
Vertimas padarytas labai gra
žiai : perduotas ne tik turinys, 
bet ir grakšti forma. Taip pat 
įdėta ir Putino nuotrauka ša
lia Adomo Mickevičiaus, Ler
montovo ir Puškino. Iš viso 
knygoje yra 64 autorių nuot
raukos.

PASKIRTA „DRAUGO“ 
PREMIJA

„Draugo“ skiriamoji, bei 
Čiurlionio ansamblio meceniu 
jamoji, romano premija jau pa 
skirta. Komisija, sudaryta is 
P. Gaučio, D. Veličkos, G. Tu- 
lauskaitės, A. Juškos ir V. Ra 
mono 1952 metų romano pre 
miją paskyrė už romaną „Oi a 
pro nobis“, kurio autorius ne
paskelbtas.

BILIŪNAS. .. 
BOLŠEVIKAS

Ko tie juokdariai bolševikai 
nesugalvoja. Štai Vilniaus ra
dijas išpyškino tūlo Umbraso- 
straipsnį, kad rašytojas J. Bic 
liūnas. . . esąs bolševikas, „de
maskavęs buržuaziją“ ir tt.

PAMINĖS RAŠYTOJĄ 
BINKĮ

Dešimties metų sukaktuvės 
nuo Kazio Binkio mirties Či
kagoje bus paminėtos sausio 
10 d., 20 vai., International 
House salėje, 1414 East 59 gat 
vė. Atsiminimų papasakos ra
šytojai Aistis, Dovydėnas, 
Kymvydis, Babrauskas, o me
ninėje daly dalyvaus Barčaitė, 
Nivinskaitė, Brinką, Gaudri
mas, Kelėčius, Pilka, Motekai- 
tienė, Kripkauskienė ir Kučiū- 
nas.

VINCUI KRĖVEI 
PAGERBTI

Čikagoje gyveną rašytojai ir 
artistai numato suruošti litera 
tūros vakarą, kuriame bus išpil 
domi tiktai Krėvės Mickevi-

i

LIONĖ SUTEMAVIENA NAKTIS
Vėjas, ir debesio tamsios skiautės 
krinta į žydintį krūmą nakty. 
Žingsniai lėti kely. Apsvaigę 
tvankiu ilgesiu skirias langai. . .
apie rėmų medį vejas plaukai, 
išsidraiko ir lūžta, lyg sunkios 

vynuogių kekės. . .
ir svyra svyra 
vis žemiau —
Pavargus nuslysta į tuščią kelią 
skara šviesi — 
ir virpa du nuogi pečiai, 
lyg balti balandžiai nakty. . .

Maloniai 
pranešame! 

NAUJŲ „FORD” AUTO
MOBILIŲ ir SUNKVEŽI
MIŲ PIRKIMO REIKA

LAIS KREIPKITĖS 
Į MŪSŲ ATSTOVĄ 

V. PESECKA
INFORMACIJA:

vakarais 18 — 21 vai
šeštadieniais 10--13 vai

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

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBE
C H U ft C H MOTORS LTD

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

Įsigyk pats sau ir kitam dovanų nupirk knygą 
„SIELA už S I E L Ą“

parašytą seleziečio D. Pilla ir sulietuvintą misionieriaus 
kun. A. Sabaliausko, kurią išleido liet. Seleziečių gimnazija 
Italijoje. Knyga turi 307 puslapius ir įrišta į kietus viršelius. 
Kaina tik $ 2,- (USA). Tai įdomi, intriguojanti istorinė apy

saka, paimta iš realių gyvenimo įvykių.
Pavieniai ir platintojai ją gali gauti pas

E. Dambrauską—4501 S. Talman A.-Chicago 32, Ill., USA.
ims®-aaoMoea e-»® ® ocwJSHMHWMawmw »

Jei dar neturi — įsigyk įdomią knygą
NUO IMSRĖS IKI ORINOKO (Per fakirų žemę) 

parašytą A. Sabaliausko.
Šioje knygoje rasi lietuvio misionieriaus patyrimus ir išgy
venimus keliaujant per svetimus kraštus ir tautas. Ten ypač 
plačiai yra kalbama apie paslaptnigąją lindiją — fakirų ir 
keturių dešmčių milionų dievaičių žemę. Kaina $ 2,50.

Pavieniai ir platintojai ją gali gauti pas
E. Dambrauską—4501 S. Talman A.-Chicago 32, Ill., USA.

čiaus kūrybos dalykai. Šis lite 
ratūros vakaras numatomas pa 
vasarį.

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
Petras Pilka. ŽVIRBLIAI

1NKILĖNUOS. Eilėraščiai. Iš 
leista 1952 m. „Tremties“ prie 
žiūroje. Tiražas 100 egz. Kai 
na nepažymėta. Adresas: 19 
19 Old Haroor St., So Boston 
27, Mass, USA.

MARIUS KATILIŠKIS

Poryčiu
IŠTRAUKA IŠ NESENIAI IŠĖJUSIOS KNYGOS 

„UŽUOVĖJA“.
Leidosi Valius pakalniukėn, tenorėdamas greičiau pa

siekti daržinę ir atsigulti. Priešais, iš vienos pusės kelio dū
lavo Urnėžio, iš kitos — Vikaus sėdybos. O kas gi tenai? 
Ar tik taip sušmėžavo? Va ten, ties tiltu, pačiame įlomy?. . . 
Jis prisimerkė, pritūpė, norėdamas geriau įsižiūrėti. Rodos, 
kad rūkas toje vietoje prasiskleidęs. Lyg rūkas koks, susi
metęs stulpu, lyg ir ne. O tartum dar ir judėtų', . . Ir artyn 
vis. Žmogysta — ne žmogysta. Baltai apsidariusi. Didu- 
mėlis gi! Ko ne sulig kryžiumi. . . Šiurmėlės nubėgo per 
nugarą, ir nė šiaip, nė taip pasidarė. Nė bėgti, nė rėkti, kaip 
sakoma. O eiti — tikrai, kažkaip nejauku ir gana.

Apsižvalgė, pasižiūrėjo atgal ar kas neateina iš sodžiaus. 
Kelias, kaip nušluotas — kas tau tokiu laiku eis. O priešais 
jau, lyg ir žingsniai. Tapu - šlamu - tapu. . . Sakytumei, 
jog vaidenasi, bet gaidžiai jau seniai gieda. Dabar beveik ne
sigirdėjo, kad kam akyse pasišmeištų. Seniau, kitas reika
las — sakydavo, kad nuo1 kapelių atbėga kaž kokios ožkos, 
tik vietoj ragų, ant kaktų turi po išskobtą sėtinį, su įstaty
ta žvakele.

Slenka artyn nedora dvasia. Va, jau ties koplytėle. 
Teisybė, ties tuo kryžiumi, kartą, dar senajam Stripeikai 
grįžtant iš giminių, kur atlaiduose gerai nudreižę, pasiro
dęs Gabrielius arkaniuolas ir papūtęs tiesiai į ausį misingine 
triūba. Stripeika, nors vyras buvęs ir ne iš baikščiųjų ir prie 
vėjo, pabudęs ir dribte išdribęs iš ratų, ir dui bėgti į sodžių. 
Tai jau gerokai metų. Po to — niekur nieko.

Valius juto, kad už marškinių, lyg ledo kruopelių pri
berta. Nuo kaktos prakaitas beveik lašnoja. Nebūtų čia ko, 
savi laukai. Nu. . . Kaip čia pasakius?. . . Ne tai, kad bi
jotum. Nyku tik. . . Šmėkla artėjo ir vis didyn. Rodos ir 
lazda pasiramsčioja. Gera lazda — pusė grebėsto. Suksi 
atgal, tai bene išbėgsi, kai ims vytis? Žargtai turi būti, kaip 
pirtelės gegnės. . . Užkišo ranką už ančio, pagraibė ar nėra 
škaplierių. Kai reikia, tai nėra, matyt priepirty paliko ka
bėti. Persižegnojo nusisukęs. Kas bus — tas. . . Peršoko 
griovį — duok jau geriau kelią, ir laukė, gal praeis neužka
binusi. Dėl viso ko, pasigraibė smagų akmeniuką.

Baidyklė pluošė viduriu kelio, jau visai čia pat, baksno
dama didžiausiu vėzdu. Baltas marškonis šlavė žemę ir iš 
po jo kaž koks unkštimas, lyg dejavimas sklido. Valius su
laikė alsavimą ir visas apmirė. Jau susilygino. . . Jau pora 
žingsnių pro šalį. Bet tada vaiduoklis, kad sukvyks! Suju
dėjo Vėzdas iškrito, suplėvesavo marškos. Valius, kaip 
įspirtas, pasitempė dėti į bėkštą. Tačiau —— balsas ,kaip ir 

žmogaus būtų? Tartum juokas koks. Ir beveik pažįsta
mas. . .

— Rupūžės! — šoko per griovį atgal.
Baltas milžinas sugriuvo. Raičiojosi kvykaudamas ant 

kelio ir perskilo į dvi dalis.
— Drižtararogės! Dabar tai duosiu šukų! — jo nar

sa kilo, kaip liepsna nuo pučiamų anglių. — Kurią pagausiu, 
tai bus!

Didžioji šmėklos dalis sustojo, tartum pasirengusi susi
grumti, o mažoji — bėgti. Tą ir pasigavo Valius.

— Oi, oi, gelbėk, Onei! — šaukėsi Agutė.
Pasigriebęs, suspaudė glėby, prapešė pirštais bliuzelę 

ir pagavo brūžinti antį apžėlusiu smakru.
— Paleisk, bedūšnike! Kruvinai subadysi. Apaugęs 

dygliais, kaip ežys. . .
— Ot tau, ot tau. . . Žmonių pamaivos! Palauk, susi- 

gausiu antrą ir gerai nubarzdosiu!
— Nu eik šen, nu ir pamėgink! — tvirtai įsirėmusi, va

dino pasimušti Onė.
— Kai pamėginsiu atėjęs, tai nebenorėsi kitą kartą. 

Nespėsi dėkavoti.
— Ė, ė. . . Tai tau ir vyras. Blusos iš baimės apmirė.
— Tik škaplieriaus graibstosi. Tik žegnojasi.
— Norėtų bėgti, o kojos nutirpo, kaip kaladės.
— Buvo nuo ko bėgti ir žegnotis?
— Buvo, buvo. Žinom tokius drąsuolius. . . — krimto 

abi, viena per kitą.
Onė susiėmė drobules ir pasakojo, kaip joms kilo min

tis pagąsdinti. Užsikėlė Agutę ant sprendo raitą, apsisiautė 
per abi drobulėmis iki žemės ir išėjo pasiramsčiuodamos 
virpčiu. Tik ta kvakšė susijuokusi. O taip niekas nebūtų 
sužinojęs.

— Kad jau nebeišlaikiau. . . Taip žmogelį į strioką įva- 
rėm.

— Ką jūs ten įvarėt?
— Užteko. Dantys tik barška. Tai ir žinosi vaikščio

ti pas kitas, trintis apie kitų klėtis. Ar gražu aplenkti kai
mynes? — rūsčiai graudeno didžioji.

— Ar matei, ar žibinai?
— Ir be žibinčiaus matom.

Kokie marškiniai! Ar Albinos slenkstis buvo išveltas? —
— Kur taip issidegutavęs? Pažiūrėk, kokios rankos! 

klausė mažoji.
Valius užkaito. Nu, kad bjauriai išsivėlęs. . . Nukan

do žodį ir mėgino ką kitą. O tų rankų nėra kur padėti. Ki
šenėse limpa. Eik atkišęs, kaip šunies letenas. Gerai sako, 
kad nė gražumo negražu kitų palanges brūžinti. . .

Keliukai šakojosi. Merginos atsisveikino. Valius tarė. 
Agutei:

— Mums pakeliui.
— Kiek to kelio. . . Va, jau ir namie.
— O kaip su bažnyčia? Ar eisi? — pabuvęs klausė.

■— Eisiu.
— Kam eiti, kad galim nuvažiuoti. Pakinkysiu į brike 

lę ir užsuksiu.
Ji nusiskynė žirnelio akute ir skambliojo lapelius, suki

nėdama pirštais.
— Galėtum ir man kepurę apkaišyti.
— Kai apsičiuinysi, degutą nusiplausi. . . gal tada?
— Su tuo degutu. . . Kai tik apsidirbsim didumą. Me

tai puolė neblogi. Vakar miežių kokias tris purvietes paver 
čiau ant šono. Alaus bus ligi tol, — jis brūkštelėjo pirštu 
pagerklį — kiek bus alaus. Ir drąsą pradėjo atgauti. Apka
binęs traukėsi į save, norėdamas bučiuotis.

— Galėsi vesti, — ji sukinėjosi kaip vjurkas, badomais 
kietų ir nevikrių rankų.

— Je, tą jau reikės vieną kartą. . . Spiria senis — 
marčios užsimanė. O tarp mūsų šnekant — man jau ir lai
kas.

— Pančiu dar nereikia sprando brūžuoti. . .
Būk nenugirdęs, vedė savo: 

Naktys ilgos.
— Ak tu, mažulėlis. . .
Jiedu glaudėsi trobos gale. Jurginai ir karkliukai čiu

ženo persisvėrę per tvorą. Seklyčios langai juodavo pilkš
vose sienose, tk baltos langinės aiškiau skyrėsi dulksvumu, 
Šuva pabaksnojo snukiu, apuoste Valiaus kelnes ir paėjęs 
atokiau, atsitūpė ir koja nubraukė ausį. Valius pokštelėjo 
pirštais ir šuva pašoko, kaip įdurtas.

— Budrus sargas, bjaurušas. Musėt kibtų į blauzdas, 
jei kas prie tavo kamaros sėlintų?

— Pamėgink, tai žinosi. . . — ji užėmė delnu plačią bur 
na, nes tas nusikvatojo, lyg juokingą daiktą pamatęs. — 
Ko čia žvingauji kaip treigys? Žmonės pabus.

— Jau tau pabus. Kitame gale juk miega tėvai. O 
kuris tavo langas, Agute? Šitas bene? Tuoj pažinsi kur mer
gos guli — palangės užpakaliais nutrintos.

— Tu netrynei, gali nesigirti, — mergina brūkštelėjo 
žirnelio šakute jam per nosį. Ir ja šmigavo kur pakliūva.

Jį pagavo toks pašėlimas, lyg ta šakelė jį būtų erzinusi ir 
vertųsi iš kojų. Jis pyko ant savęs, ant nakties ir visų jam 
paruoštų jeibių. Ir mergos jį kusė ir juokėsi iš jo ištisą nak
tį, ir jis pats, kaip nevėša paskutinis, leidosi tampomas už 
skvernų. Po velnių, nė gražumo nebegražu. O ji šypsosi — 
ta mergutė, lyg jai nieko nereikštų, kad jis stovi ir taip vargs 
ta. Čia pat. . . Plaukai kvepia pirties vantomis, atšutusiais 
berželiais. Ir čiobrais. Ajerų šaknim. Jomis trenkasi gal
vas, kad plaukai blizgėtų ir neslinktų. Šiluma iki pat kojų pa 
padžių perliejo. Drobiniai marškiniai lipo prie kupros. Ta 
bliuzelė taip kaitina ir ji dar iškirptu kaklu. . . Ji visa, kaip 
miške sukurta ugnelė. Tvirtai prispaudė tą karštį sklei
džiančią krūtinę. Sugniaužė kietai ir bučiavo, nebodamas ar 
barzdos šeriai duria, ar braižo.
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Hloksio^tectmikos naujienos
KANADA STATO ANTI PO VANDENINI LAIVYNĄ

Kanados Karališkas laivynas 
bus vyriausia antipovandeninė 
pajėga šiaurės Atlanto Pakto 
organizacijoje. Šis faktas yra 
pabrėžiamas 250 mil. dol. lai
vu statybos programa ir nuola 
tiniu įgulos padidinimu.

Povandeninių laivų persva
ra pasireiškė ypatingai Antro
jo Pasaulinio Karo pabaigoje, 
kai buvo įvestas „schnorkel“, 
kuris leidžia povandeniniams 
laivams „kvėpuoti" po vande
niu neribotą laiką. Nuo to lai
ko vakariečiai jieškojo anti-po 
vandeninių laivų priemonės, 
žinodami, kad Rusija smarkiai 
priklauso nuo savo modernių 
povandeninių laivų.

Kanada deda savo viltį į nau 
jo tipo laivą, tai yra 15 mil. 
dol. apsaugos laivas, kuris gan 
žemas naikintuvo dydžio ir 
kuris veikia geriau prieš po
vandeninius laivus, negu koks 
nors kitas karo laivas.

14 užsakytų laivų yra tik dar 
statomi septyniose laivų sta
tyklose Kanadoje. Manoma, 
kad pirmasis bus tarnyboje tik 
1953 m. Tuo tarpu laivynas 
apsieina su modernizuotais nai 
kintuvais ir kitais laivais.

Laivų statybos atidėliojimas 
atspindi modernių ginklų au
gantį sudėtingumą, bei elektri 
nių priemonių pažangą, kas da 
ro laivų, lėktuvų ir ginklų ga
mybą sunkesne, brangesne ir- 
sunkiau atliepama.

Išsivystymas elektrinių apa
ratų, kurie įieško ir sunaikina 
povandeninius laivus ir kurie 
veda bei puola laivus, yra vie
nas iš didelių laivyno stebuklų 
paskutiniųjų 10 ar 12 metų lai 
ke. Laivynas prieš karą netu
rėjo jokio elektrinio skyriaus. 
Šiandien šis skyrius absobuo- 
ja maždaug 10 proc. laivyno 
įgulos.

1951 m. sausio - d. laivyno 
įgulą sudarė 10.487, o dabar 
priartėja prie 15.000.

Halifax pasidarė NATos ant 
raja būstine. Jei karas kiltų, 
tai jis būtų gynybos operacijos 
vyriausia būstinė Atlanto šiau-

Laivynas dabartiniu metu tu 
ri laivą Magnificent ir keturias 
lėktuvų eskadriles; du kreise
rius — Quebec ir Ontario; 11 
naikintuvų, keletą atsargoje ir 
įvairių fregatų, bei minų nai
kintojų. 1954 metų 100 laivų 
laivynas susidės iš lėktuvne
šio — tai naujas laivas, kuris 
užsakytas Britanijoje ir bus už 
baigtas tik 1955 m. — du krei
seriai, naikintuvai, anti-povan 
deninių laivų ir daugiau minų 
naikintojų bei fregatų. (C§).

IŠRASTAS NAUJAS KATA 
RAKTŲ GYDYMO BODAS

Senatvėje dažnai žmonės ap
anka, nes jų lęšiuko apvalka
lėlis, kuris keičia jo iškilumą 
(akomodacija) ir kuris šiaip 
jau esti permatomas, kaip stik
las, — pasidaro pieno spalvos 
ir sutrikdo regėjimą. Per pa
balusi lęšiuką akis neįmato. Ta 
da gydytojai paprastai daro 
operaciją — išpjauna tą lęšiu- 
k oapvalkalėlį ir lęšiuką palie
ka nevaldomą. Po tokios ope
racijos akis mato, bet tiktai 
tam tikrame nuotolyje, nes lę
šiukas nebegali fakomoduoti, 
t. y. — negali prisitaikyti prie 
skirtingų nuotolių.

Dabar, kaip pranešama, Ang
lijos gydytojai išradę būdą lę
šiuko apvalkalėlį pakeisti dirb
tiniu, o tas jau leidžia akiai aką 
moduoti. Šis išradimas yra la 
bai svarbus, nes daugeliui se
nų žmonių atstato regėjimo pa 
dėtį.
PERVERSMAS ŠALDYTU 

VŲ SRITYJE
Dabar žmonės naudoja elekt 

rinius šaldytuvus, kurie kon
servuoja maistą nuo gedimo, 
ypač — nuo puvimo. Dabar 
pranešama, kad Amerikos ato
miniai mokslininkai yra išradę 
atominį šaldytuvą, kuris ne tik 
tai maistą konservuoja, bet jį 
dar pagerina — padaro radio
aktyviu.

Atominiam skaldytuvui da
bar naudojamas kobalto užtai
sas, kuris veikia visus metus.

Duodame ir kreditan 

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

rėš vakarų sričiai. Ši sritis bū
tų Kanados jūra.

Karo planai nereikalauja di
desnių funkcijų Pacifike.

Bet tai yra tiktai pradžia šioje 
srityje. Ateityje numatoma, 
kad atominis šaldytuvas bus 
padarytas daug tobulesnis.

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co
x Gerard Coo! 4 33r Verdun J. Alcide Blais, 29—4ieme 
i< Ave., Verdun. YO 3323. Avenue, Ville Lasalle.
į TR. 7849.

— Noriu pas tave. . . užeiti.. . Ir įeisiu. O ką?. . . Ge-
rai, kad netryniau palangių, o šiandien, tai jau. . . Nu, nu, 
paraažiau, Agute. . . — vogriavo apdusęs ir neatleisdamas.

Ta nė rankomis neįsispyrė į jo gaurais nužėlusią krūtine. 
Rankos nukrito žemyn, kaip nutirpusios. Ji tik tiek tejudi- 
no galvą, kad išvengtų žiaurių savaitinės ražienės badymų.

— Patyliau, kad ir šniokšti, kaip jautis. . . Išgirs. Juk 
daržinėje guli ir greičiausia nemiega tie. . . meistrai, — 
barėsi, tarpais atgaudama žodą, lyg jis trukšmautų kaip tai 
kos pabaigtuvėse.

Bet naktis snūduriavo ir pakreipusi ausį, klausėsi. Apy 
aušriu prisiplakė prie žemės, mįslinga ir pilna klastos. Mig 
los dūmeliai vos besilaikydami kybojo virš ražienų ir lėtai 
sklaistėsi, lyg nekaltumu nuduota šypsenėlė, tamsiame ir pla 
čiame nakties veide. Ir šviesesnė dėmė už trobų, rytuose, bu 
vo viena, atmerkta ir sekanti akis. Langinės bolavo, trobos 
skliautų smailus trikampis, kaip gervių žambis, rausėsi į dan 
gų. Buvo šilta ir trošku, ir aitru nuo žolynų ir bucinių.

— Aa. .. šitie zimagorai? Mačiau kaip vienas toks, ru 
da čiupra, vis tau ant kojų lipa. AŠ jam tas vilnas iškeden
siu, kaip kuodelį. Nu, Agute? .. .

— Ką?
— Eikime.. . Pasišnekėsime. . .
— Ir čia galim.
— Ee. .. čia. Jau ką-ką, o mane tai be baimės gali įsi

leisti.
— Per snapą už tokias kalbas gausi. Leisiu — lauk.

Juk dar išgirs. Padūkęs ttf. ..
— Ką padūkęs? Tu tik atsikalbinėji. Ir nemislyk taip 

lengvai mane apgauti, — jis nirto ir šilo. — Matyti rudžiui 
vietą taupai? Svieto perėjūnai saldžiai tepa liežuviu. Pri
sitaiso kaip mat.

Ji kepštelėjo atbula ranka tiesiai per vamplas;
-— Begėdis! Jau dangus bala. Labanaktis!
— Age!... — šoko jai įkandin. Bet nepačiupo. Ji 

šmurkštelėjo, kaip vijurkas. Sumirgėjo blauzdos ant laipte
lių ir užsidarė durys.

Antrą kartą Valius pasijuto, kaip apšiltintas paršas. Su
kando dantis, palaižė lūpas. Nebuvo kur nugiežti apmaudo, 
kaip prie Bartkaus klėties. O čia tik du žingsniai, ir jos lan 
gas. Nors imk ir išmaišyk jį su visais rėmais. Lyg jau ir 
mėgindamas tą daryti, stumtelėjo vieną suveriamų rėmų pu
sę. Ir ko nesubliuvo iš nustebimo. Langas lengvai pasidavė 
į vidų. Jis turėjo būti iš vakaro užmirštas užkabinti. Ar ji 
pati, tik spėjusi įpujlti, atkabino? Jo pakinkliai sulinko. Kau 
lūs užliejo, kaip sausgėla. Perėjo iilgai smelkiančios šiur- 
melės. Jis pasirėmė ant palangės ir, vidun.

Marius Katiliškis: „Užuovėja“. Išleido knygų leidykla 
„Terra“, 748 W. 33 St., Chicago, Ill., 362 psl., kaina 3,50 dol. 
Gaunama „Nepr. Liet.“ redakcijoje: 7722 George St., Ville 
Lasalle, Montreal.
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Plačiai išgarsinti laikrodžiai 
H C Y M A ■ LO N GIN E S 
H BULOVĄ d OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai 

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS 
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

i NCOUVER
TRUMPA MŪSŲ GY

Nedaug mūsų, lietuvių, čia 
yra ir tų skaičius nuolat svy
ruoja. Jau buvome susirinkę 
arti 200 imtų, skaitant senuo
sius ir naujuosius ateivius. De
ja, protarpiais pasireiškiąs ne
darbas vienus išvaiko į kitas 
vietoves, — kitus išstumia į 
miškus, ir taip pačiame Van- 
couvery belieka nedaugelis.

Čia tebeegzistuoja Kanados 
Lietuvių Tarybos skyrius. Jo 
sąrašuose 1950 metais buvę 
apie 90 asmenų, o dabar esą 
tiktai apie 50, iš kurių mieste 
tebegyvena apie 20, o kiti — 
provincijoje, miškuose, ūkiuo
se, geležinkeliuose. Ne narių 
yra dar apie tuzinas Vancou- 
very ir ap. 10 kitur.

Iš senųjų vienas kitas atsi
lanko į Vasario 16 minėjimą ar

VENIMO PERŽVALGA
ba kokį parengimą. Kiti suko 
munistėje, treti nieku nesido
mi.

Daugiausia visuomeninių dar 
bų tenka p. Smilgiui ir p. Da- 
naičiui. Jie čia daugiausia ruo 
šia minėjimus, parengimus; jie 
atstovauja lietuvius pas kita
taučius ; jie kiekvienam reika- 

v ir progai.
Galima sakyti, kad taip tęsia 

si jau ketvertas metų. Šie žmo 
nės čia neturi atvangos. Bet 
visuomenė juos myli ir nesibo 
di.

Labai yra gerai, kad KLT 
skyrius suburia, kiek galima, 
didesnį tautiečių skaičių, nepri 
klausančių jam yra nedaug. No 
risi vancouveriečiams palinkė
ti geriausios sėkmės ir laimin
gų naujų metų. Viešįs.

l DR- JONAS YČAS |
% GYDYTOJAS IR CHIRURGAS $

$ 1390 DUNDAS St. West, Toronto.
$ (tarp Gladstone ir Rushholme Rd. w
| PRIIMA LIGONIUS IR GIMDYVES ŠIOKIADIE- 
® NIAIS 2—4 ir 6,30—8 vai. arba pagal susitarimą ®
® Telefonas 1.0 1794

GENERALINIS APDRAUDEJAS
Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių 

apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.

Skambinkite teleionu arba užeikite:
Kasdien:

Nuo 9 ryto iki 7 vak.
Tel. Fa 6844

9,

Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 8 iki 10 vak. 

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

Dr. Roman Pniewski
Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir 

klinikose Europoje ir Amerikoje.

VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ 
LIGŲ SPECIALISTAS.

3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 76231
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

imsTO*****************************************.
BELLAZZI-LAMY, INC f 

į 7679 George St., • ,, wį TR 5151 Ville Lasalle. S
t |vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. | 

Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. | 
y************************************************

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINO S P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

CRescent 2279.
Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniai*; — di?>n»

WINDSOR
WINDSORO LIETUVIŲ VE ĮKLOS APŽVALGA.

Gruodžio 21 d. mūsų tautie
čio Patašiaus valgyklos patal
pose įvyko šios kolonijos lietu 
vių Bendruomenės metinis susi 
rinkimas. Susirinkimą atidarė 
pirm. Petras Januška. Susirin 
kimą vedė Juozas Ražauskas 
ir sekr. Juozas Mikelskis. Svar 
besnieji darbotvarkės punktai 
buvo: valdybos ir reviz. kom. 
rinkimai ir pelno paskirsty
mas.

Apylinkė negausi, vos 100 
aktyvių narių, tačiau lietuviš
kam darbo bare, atrodo, neatsi 
lieka nuo didesnių kolonijų.

Iš buvsio L O. Komiteto 
pranešimų, kuriuos padarė 
pirm. Januška, ižd. Vyt. La- 
parskas ir rev. kom. pirm. Ed. 
Zatorskis, paaiškėjo, kad per 
1953 metus padaryta: 1) su
ruoštas vasario 16-tos minėji
mas dalyvaujant su pranešimu 
V. Sidzikauskui; 2) suruoštas 
Motinos dienos minėjimas. 
Paskaitą skaitė rašytojas Gliau 
da; 3) 6 parengimai; 4) 2 ge
gužinės; 5) viena rinkliava au 
kų lapais po namus; 6) 3 paren 
girnai su programom-vaidini- 
mais; 7) suorganizuotas būre 
lis vienam Diepholzo moki
niui išlaikyti; 8) nemažai pri 
sidėta prie Amerikos ir Kana 
dos moterų skaučių įvykusios 
konferencijos Windsore; daly
vauta latvių neprikalusomy- 
bės šventėj; 10) suruošta koio 
nijos vaikams eglutė; 11) mo
raliai ir materialiai remiama 
pačios kolonijos išlaikoma lie
tuviška parapija ir lietuvis ku
nigas. Surastas ir įkurdintas 
parapijai vargininkas p. Sinke 
vičius. 12) suorganizuota ir 
remiama šeštadieninė lietuviš
ka mokykla ir tt.

Pirmininkas Petras Jonuška 
džiaugdamasis, kad visuome
nės remiamas komitetas, galė
jo tiek darbų atlikti, pabrėžė, 
kad mūsų visų' padėka priklau
so tokiems asmenims, kaip 
min. V. Sidzikauskas, rašyto
jas Jurgis Gliaudą, Detroito 
Liet. Dramos Kolektyvas „Al
ka“ su jos vadovu Pusdešriu, 
Hamiltono Lietuvių Dramos 
Mėgėjų teatrui „Aukuras“ su 
jos vadove p. Dauguvietyte-Ku 
dabiene ir Detroito Lietuvių 
Dramos grupei su jos vad. p. 
Arlauskaite-Mikšiene.

Dėl mūsų negausios koloni
jos, nėra galimybės meno gru
pę suorganizuoti, tuo tarpu, 
kai atvykstantieji nesudaro di
desnių išlaidų. Taip pat su ma 
lonumu prisiminti detroitie- 
čiai, kurie mus nuolat lanko ir 
paremia.

Iš pelno visuotinis susirinki
mas paskyrė: 100 dol. Diephoi 
zo gim., 100 dol. parapijos kle
benu! ir 50 dol. Balfui, nežiū
rint, kad 103 dol. 75 et. ir rū 
bai pasiųsti.

Slaptu balsavimu į valdybą 
išrinkti ir pasiskirstė parei
gom : Petras Januška — pirm., 
Edv. Zatorskis — —vicep. ir 
švietimo vadovas, Julius Sinke 
vičius — sekr., Juozas Ražaus
kas — ižd. ir Albinas Tautke- 
vičius — parengimų vadovas.

Į reviz. kom. Petras Petrai
tis, Balys Baleiišs ir Stasys Ra
kauskas.

Sekantiem metam užplanuo
ti nemažesni darbai. Iš jų pir
mieji sausio mėn. 10 d. 7 v. 
Seminol 2520, Kroatų saiėj 
Hamiltono Dramos teatras 
„Aukuras“, vadovaujant p. 
Dauguvietytei - Kudabienei, 
suvaidins „Pirmą Skambutį ”, 
Po to, sausio mėn. 31 d. ten 
pat ruošiamas šokių vakaras. 
Jau pradedama ruoštis vasario 
16-tos minėjimui.

Baigiant reikia pridurti, kad 
p. Petras Januška Windsoro 
bendruomenės yra pamėgtas, 
dėl savo takto, sugebėjimų, pa 
siaukavimo visuomenės darbe, 
todėl trečią kartą iš eilės išren 
karnas į vykdomuosius organus 
ir pirmininku. J. Ražauskas.

„PIRMAS SKAMBUTIS“ 
WINDSORE.

Pirmojo šių mėlti pobūvio 
programą maloniai sutiko išpii 
dyti Hamiltono lietuvių dra
mos mėgėjų teatras „Auku
ras“. Sausio 10 d. atsilankę į 
Kroatų salę, 2520 Seminole, 
turės progos pasigrožėti 3-jų 
veiksmų komedija „Pirmas 
Skambutis“. Veikalą režisuo
ja Elena Dauguvietytė-Kuda- 
bienė. Spektaklio pradžia 7 v. 
vak. punktualiai.

Po programos vyks šokiai, 
veiks turtingas bufetas. Visi 
apylinkės lietuviai kviečiami 
gausiai atsilankyti.

Windsoro Liet. B-nės V-ba.

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 susisieksi telefonu: OR 8081.

VICTORIA CLEANERS &DYERSC0.
I I

EXPERT CLEANING l DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
<I T Y-WI» E PICK-UP 

AHD DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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

gražesnę išvaizdą.

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

me į namui.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriauėeliūnas,
A. Majauskas.

MONTREALIS 2836 Allard Tr.1135

; LIETUVIŠKA J

Mėsos krautuvė
! Sav. J. ir K. Guzevičiai. Tei. DO 5817 J
* 2379 Rosemount Blvd., Montreal.
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Hamiltono ir jo apylinkės alyva apšildymo kontraktorius 

f K-TRUMP1CKAS
įf Įrengiami nauji ir remontuojami arba pataisomi seni aty- M vos apšildymai - Oil Burners — į naujas arba senas kros- 
» nis pigiausiomis kainomis ir išsimokėti iki 2 metų. Taip 
§ pat taisomi vietiniai ir europietiški radijo aparatai ir šal

dytuvai. Apžiūrėjimas ir ptarimal atliekami
S nemokamai — veltui.
y Prašoma kreiptis : Spadina A.,Hamilton, Ont’.Tlf. 9-20-35

K
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NELAIMĖJE NETEKSI VISKO
bet

Alberto l\orkeliūno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

$

A '4

t
I

t.

-------.Tttl

391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL.

r ....
! Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radijo aparatų 

ir elektrinių reikmenų. Visi kiti Jūsų namų reikmenys.
■; Mūsų prekybos vedėjas, lietuvis, J. RUSSELL yra 

krautuvėje kasdien Jūsų maloniam patarnavimui.
TEL.: LA 8621.

SPAUDA,
siais, 1953, metais. O jeigu 
jūsų namą, lanko šie visi Kana 
uos laikraščiai, užprenume-ruo 
kime juos giminėms, pažįsta
miems JAV ar tolimouse užjū
riuose, tuo pačiu, pasiųsdami 
jiems gražiausią lietuvišką do
vaną iš Kanados.

Lietuviškos spaudos platini 
mo komisiją Hamiltone suda
ro: St. Prapuolenytė, M. Ke- 
ženaitytė, K. Baronas, St. Da
lius, J. Pleinys, E. Gurnbelevi- 
čius, K. Bungarda, Z. Lauga- 
lys, St. Bakšys ir J. Svilas.

Vajaus baigimo proga, komi 
sija, š. m. vasario 7 d. rengia 
spaudos balių. Jame dalyvaus 
ir tų trijų laikraščių redakto
riai — St. Kairys, J. Kardelis 
ir A. Šapoka.

Žemiau talpiname atsišauki
mą Į Hamiltono lietuvius. Kbr.

už $o.o! $l.000.oo\
per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000 

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

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

.01

(V

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

j Laidotuvių Direktorių
•C. Halpin Funeral Home Reg’dJ

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

be jų neliktų. Šio vajaus pag
rindu imame kanadišką perio
diką : „Nepriklausomą Lietu
vą“, „Tėviškės Žiburius“, 
„Skautų Aidą“ ir JAV leidžia 
mą vaikų žurnalėlį „Eglutę". 
Norintiems mielai patarnausi
me ir kitų kraštų lietuviškų 
laikraščių užsisakyme.

Lenktyniaujame nuosavybių 
įsigijime; pabandykime tą pati 
ir lietuviškų laikraščių prenu
meravime. Tenelieka 1953 m. 
nė vieno hamiltoniečio lietu
vio be lietuviško laikraščio!

Tamstų patogumui, mes ap
lankysime Jus namuose. Jei 
kas būtų per klaidą aplenktas, 
Prašome kreiptis į Liet, kios
ko vedėją p. J. Pleinį, 113 Ca 
mon E. telef. 2-2698.

Tikėdamiesi kad ši mūsų ini 
ciatyva bus hamiltoniečių pri
imta su visu rimtumu, mes ry
žomės šiam sunkiam darbui. 
Lietuviškos Spaudos Platinimo 

K-ja Hamiltone.

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS '

Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.
Sav. P. Rutkausko Tek: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine.

$

SAVOJI 
kiekvieno žmogaus ar tautos 
gyvenime, vaidina svarbią rolę. 
Neverta čia apie tai daug rašy 
ti, kadangi tuo klausimu jau 
ne kartą „NL“ yra pasisakiusi 
ir kvietusi prie sakitytojų skai 
čiau padidinimo, surengiant 
mūsų kolonijose spaudos plati
nimo vajų. Ir šis balsas nepa 
liko tyruose šaukiančio: štai 
Hamiltone, tuo reikalu, suda
ryta komisija, kuri nusprendė 
aplankyti kiekvieną Hamiltono 
lietuvį, kviesdama jį užsiprenu 
meruoti „NL“, „TŽ“, „Skautų 
Aidą“, neatsisakydama taip pat 

- patarnauti ir kt. lietuvių laik
raščių prenumeratoje („Drau
gas“, „Naujienos“ ir tt.). Tad, 
Brangūs hamiltoniečiai, nepa
likime šalti taip opiam mūsų gy 
venimo klausimui ir užsiprenu
meruokime nors vieną lietuvis 
ką Kanados laikraštį, naujai-

. MALONŪS HAMILTONO LIETUVIAI!
Pradėdami Naujuosius Me

tus, mes kreipiamės į Tamstas 
su šiuo šūkiu: nelikime nė vie 
nas šiais metais, neužsisakę 
lietuviško laikraščio! Būdami 
skaičiumi maži — išlikime di
deli lietuviška dvasia! O kas- 
gi ją nuolatos palaikys, jei ne 
lietuviškas patriotiškas, spaus 
dintas žodis. Mūsų kasdieni
niame gyvenime, susitikdami 
viens su kitu, tarpusavio šne
kose, mes beveik nepaliečiame 
tautinių temų, kad nors karts 
nuo karto, šias mintis mes rasi 
me lietuviškame laikraštyje. 
Šiuo tikslu mes ir skelbiame 
sausio mėnesį — lietuviškos 
spaudos platinimo vajaus mė
nesiu.

Pirmoje eilėje, mes kreipia
mės į tuos tautiečius, kurie 
skaitys šias eilutes: pakalbin
kime savo namų gyventojus, 
savo pažįstamus, kurie dar lie
tuviškų laikraščių neprenume
ruoja, kad jie šio vajaus metu

HAMILTONO LB VISUOTINIS SUSIRINKIMAS.
Labai dažnai panagrinejame 

mūsų gyvenimo klausimus, pa
smerkiame blogai atliekamus 
darbus, diskutuodami kas ga
lima būtų padaryti. Bet kada 
ateina Bendruomenės vsiuoti- 
nio susirinkimo dieną, neat- 
vykstame į susirinkimą, pasi
guosdami ta mintimi, kad ir be 
„mūsų“ bus kam nuspręsti 
svarbiausius tremties gyveni
mo klausimus.

Ir taip, gruodžio mėn. 14 d. 
šauktas visuotinis Hamiltono 
L. B. susirinkimas, sutraukė 
iš virš tūkstantinės kolonijos 
63 tautiečius! O gal blogas 
oras atbaidė hamiltoniečius 
auo vykimo į susirinkimą? 
Tektų atsakyti labai trumpai: 
Sibiras, ištremtiems lietuviams, 
nėra Florida, o Lietuvos miš
kas mūsų partizanams, ne šilta 
ir patogi salė.

Vienu žodžiu, šauktas susi
rinkimas 4 vai. buvo atidėtas 
5 vai. Jį atidarė KLB Hamil 
tono ap. pirmininkas J. Mik
šys, pasiūlęs i šiam susirinki
mui pirmininkauti inž. J. Kši- 
vicką ir sekretoriauti K. Ba
roną. Susirinkusieji pasiūly
mą priėmė.

Hamiltono ap. valdybos pir
mininkas pranešė apie atliktus 
darbus. Valdyba iki šiol dirbo 
nepilnoje sudėty (6 asmenų), 
kadangi iš jos sudėties yra pa
sitraukę keli nariai. Jie papil 
dyti kandidatais, bet išvykus į 
Torontą J. Matulioniui, Ha
miltono apylinkė pritrūko ir 
kandidatų. Šaukti dukart vi
suotini susirinkimai neįvyko, 
nes atsilankė po 10—20 asme 
nų! Nežiūrint to, kiek sąlygos 
leido, valdyba dirbo kultūrine
je, ekonominėje (šalpos) ir po
litinėje srityje: minėjimai, laiš 
kų-sveikinimų siuntimas J. 
Tautų atstovas, Kanados prem 
jerui, gegužinių rengimai, 
Krašto Tarybos rinkimų pra- 
vedimas ir tt. — tai vis 1952 
m. darbo vaisiai. Pirmininkas, 
baigdamas savo pranešimą, pa
dėkojo valdybos nariams už 
gražų bendradarbiavimą, o Ha 
miltono visnomenei už rėmimą 
v-bos moraliai ir finansiškai.

Iš kasininko pranešimo paaiš 
kėjo, kad nario mokestį (po 2 
ciol.) sudėjo 19 samenų. Kaso 
je yra 153,22 dol.

Tautos Fondo, Hamiltono 
sk. jau gerai pažįstamas Ka
nados visuomenei. Apie jo 
veiklą pranešimą padarė sky
riaus vedėjas St. Bakšys. Pa
sirodo, kad nuo skyriaus įsi- 
steigimo, centrui pasiųsta 3. 
574,37, arba mėnesiui 188 doi. 
63,2 proc. visų pajamų gauta 
iš parengimų, suaukota 36,8 
proc. Į centrą pasiųsta 67,8 
proc. visų pajamų, vietos ka
soje palikta 22,8 proc., koloni
jos reikalams išleista 6,4 proc. 
ir skyriaus išlaidos , ryšium su 
vekila — 3 proc. Pabaigoje St. 
Bakšys padėkojo hamiltonie- 
čiams už gausias aukas ir pra 
šė 1953 m. finansinės paramos, 
Lietuvos laisvinimo darbe.

Revizijos komisija, be kelių 
pastabų (nerasta turto kny
gos, išmokėtų pašalpų pakvita
vimų), rado visus pateisinamus 
dokumentus ir tvarkingai ve
damas knygas.

Perėjus prie 7-to dienotvar
kės punkto, naujos valdybos 
rinkimų, iškilo kiek ilgesnės 
diskusijos. Tačiau prieita vie 
ningos nuomonės, kad naujos 
valdybos rinkimai turi būti pra 
vesti ne šiame susirinkime (tiK 
63 asmenys), bet balsavimo la 
peliais, panašiai kaip tai atliko 
Montrealis. Tam tikslui susi
rinkimas išrinko rinkiminę ko
misiją šios sudėties: inž. J. 
Kšivickas, pulk. J. Giedraitis, 
E. Norkuvienė, K. Baronas, V. 
Antaniatis ir kandidatas St. 
Bakšys. Klausimuose ir suma
nymuose gyvai diskutuojamas

,, Audžiu tautinius rūbus. .į u
X JUOSTAS, PAGALVĖLES, STALTIESĖLES, UŽUO-
| LAIDAS ir kt. NEAUKŠTOS KAINOS. I

288-6 Ave. Ville LaSalle. Aid. Bebėnaitė-Buniškienė.

Sekmadienį, gruodžio mėn. 21 
d. įvyko tos loterijos bilietų 
traukimas — 3 laimingųjų iš
aiškinimui. Ir taip, I-oji pre
mija (šaldytuvas arba 400 
dol.) atiteko hamiltoniečiui R. 
Tiriliui, antroji (skalbimo ma 
šina arba 150 dol.) P. Gruo
džiui, gyvenančiam Clevelan- 
de — USA, ir trečioji (radijo 
aparatas arba 50,dol.) B. Liš- 
kauskui Hamiltone.

HLDMT „AUKURAS“
sausio mėn. 3 Id. St. Michael 
salėje statė V. Alanto „Buhal
terijos klaidą“. Šioje premje
roje vaidino stipriausios teat
ro jėgos.
TFONDO HAMILTONO SK. 
valdyba, Hamiltono Morality 
Inspektoriui p. A. Robson, Ka 
ledų švenčių proga, įteikė V. 
Augustino „Mūsų Tėvynė Lie
tuva“.
HAMILTONO LIETUVIŲ 
parapijos bažnyčios statybai 
vienas vietos kunigas, paauko 
jo 300 dol. Tai yra viena di
džiausių aukų šios bažnyčios 
statymui.
DIDŽIAUSIAME BALIUJE, 
sausio 17 d., rengiamam T. 
Fondo Hamiltono sk., reikalin 
ga yra staliukų rezervacija. 
Plačiau apie tai ir patį balių 
šiame „NL“ numery, 8 pusi.

HAMILTONO LENKŲ 
ŠV. STANISLOVO

Kostkos parapijos bažnyčios 
savaitiniame biuletenyje, ves
tuvių sąraše, pereitą savaitę,

rių didžiųjų krautuvių piane 
Šimų, šiemetinėje prieškalėdi
nėje prekyboje pinigų apyvar
ta, buvo didesnė negu pernai 
metais bent 20—25 proc.

HAMILTONO 
ATEITININKAI

šį šeštadienį, sausio mėn. 10 d. 
Šv. Mykolo salėje (213 James 
N.) rengia V. Verikaičio kon
certą. Po programos numato
mi šokiai. Koncerto pradžia 
punktualiai 7 vai. v.
TAUTOS FONDO HAMIL

TONO SK.
rengiamas žiemos balius di
džiausiame Hamiltono viešbu
tyje ,,Royal Connaught Ho
tel“ salėje — jau čia pat! Sta 
liukų rezervacija vyksta pilnu 
tempu. Gerb. tautiečiams pri
mename, kad įėjimas į salę yia 
iš King St. E. pusės — pag
rindinių viešbučio durų. Salė 
yra antrame aukšte. Vieš
bučio portjė ir „bell boy“, neži 
nantiems kelio, patarnaus kel
tuvu.. Baliaus pradžia 7 vai. 15 
min.

HLDMT „AUKURAS” 
šį šeštadienį išvyksta gastrolių 
į Windsora, kur statys „Pirmą 
jį skambutį“. Gavėnios metu, 
šią koloniją, numatoma aplan
kyti antrą kartą su 3-jų veiks
mų drama „Inspektorius at
vyko“. Kbr.

Nukelta į 7 puslapį.

Sa uit Ste Marie, Ont.
METINĖ MŪŠŲ KOLONIJOS VEIKLOS APŽVALGA.

„Kalėdos — gaspadoriams 
bėdos“ — taip girdėdavome 
kalbant, kai dar gyvenome na
mie, toje tolimoje ir kai kieno 
jau baigiamoje pamiršti Tėvy 
nėję. Nors mūsų tarpe dabar 
nedaug „gaspadorių“ turime, 
tačiau visokių bėdų švenčių 
proga visiems netrūksta. Pa
likdami tokias bėdas kaip ka
lėdinės dovanos, kalakutai, ža 
sys, išgėrimai ir panašios, ku
rios vienodos yra kiekvienai 
lietuvių šeimai ir kolonijai Ka 
nadoje, pažvelkime į mūsų ko
lonijos gyvenimą ir prie pro
gos palyginkime, laikus; kad 
n prieš trejetą metų.

Mūsų kolonijos tautiečių 
skaičius per trejetą metų išau
go beveik dvigubai ir šiuo me
tu yra jau netoli dviejų šimtų. 
Prisistatė ir prisipirko mūsų 
tautiečiai tikrai didelį skaičių 
namų, naujų moderniškiausių 
automašinų ir visokiais kito
kiais būdais vis turtėja. Dau
guma tautiečių turi pastovius 
ir gerai apmokamus darbus, o 
tie, kurie pastovaus darbo ne
turi, reikia tikėtis, tvirčiau „už 
sikabins“ sekantį pavasarį, ta
čiau, tokių yra nedaug ir tik iš 
vėliausiai atvykusiųjų.

Bedarbių tuo tarpu mūsų ko 
ionijoje yra tiktai keli asmens, 
bet šis skaičius, galbūt dar ke 
lėtu padidės, nes žiemai pra
sidėjus „Faudation Comp" ir 
mažesni kontraktoriai sustab
dys ar sumažins darbus, ta
čiau, atrodo, neturėsime tokių 
asmenų, kuriuos turėtume šelp 
ti. Prieš trejetą metų darbo 
gavimo reikalai šiuo laiku pras 
čiau atrodė.

Pereisime į kitas sritis. 
Prieš trejetą metų turėjome tik 
mažai veikusį komitetą, nebu
vo rengiama jokių minėjimų, 
daroma susirinkimų, nebuvo jo 
kių rinkliavų. Šiuo metu yra 
visai kita būsena: išjudinta vi 
sa kolonija, vyksta minėjimai, 
susirinkimai .rinkliavos, kurios 
visos pavyko daugiau kaip pa
tenkinamai, o komiteto vykdo 
mas bendruomeninių mokesčiui 
rinkimas praėjo taip, kad tai 
gali būti pavyzdžiu bet kuriai 
Kanados lietuvių kolonijai.

Jei paimsime laikraščių skai
tymą, tai iš visos kolonijos at 
rasime tik kelius, kurie neužsi
prenumeruoja jokių lietuviškų 
laikraščių, o nemažas skaičius 
tautiečių gauna net po keletą 
lietuviškų laikraščių ir žurna
lų. Tiktai „Nepriklausoma 
Lietuva“ turi apie pusšimtį 
skaitytojų ir rėmėjų. Čia irgi 
didelis skirtumas, palyginus su 
tuo, kas buvo. Dar ir daugiau

X

x
X

X

Bendruomenės nario mokesčio 
sumažinimas iš 6 dol. į 2 dol. 
Prieita prie balsavimo. Už 6 
dol. pasisako 18 asmenų, už 2 
dol. — 21 asmuo. Hamiltono 
valdyba šį sprendimą, sutiko 
pranešti Krašto valdybai. Kbr.

HAMILTONO VILNIAUS 
AUŠRČS VARTŲ 

lietuvių parapijos statybos ko
miteto pravestoje loterijoje, iš 
parduota po 50 c. 3.230 bilietų.

figūravo Viktoro Jarušausko 
ir Elžbietos Daniesh pavardės.

ŠIEMETINĖS KALĖDOS
Hamiltone, priminė daugiau 
kai kurių met ųankstyves Ve
lykas, negu Kristaus gimimo 
šventę: sniego nebūta „nei per 
nagą“, o senelis šaltis klaidžio 
jo kažin kur šiaurės Ontarijo 
provincijoje.

Nežiūrint to, biznis krautu 
vėse buvo neblogas. Kai ku-

panašių palyginimų atrastume. 
Čia būtų ne tik mūsų tautie
čius liečiančių, bet visą mūsų 
Sault Ste Marie. Nebe reika
lo vietinis angliškasis „The 
Sault Daily Star“ apie šiuos 
metus rašė, kad „Booming 
Sault enjoys best year in his
tory“. ..

Kadangi Kanados spauda 
pranašauja sekančius metus ne- 
blogesnius, kaip šiuos, tai at
rodytų ,kad ir toliau mūsų ko
lonija kils ir stiprės. Kai kas 
iš mūsų neramiai dairosi ir gal 
voja apie tai, ką gero ar blo
go Kanadai ir mums visiems 
atneš naujasis U. S. A. prezi
dentas ir ar išviso mūsų didžio 
jo kaimyno valdžios, o gal ir 
politikos pakeitimas, turės Ka
nadai įtakos? Į tai tuo tarpu 
atsakysime, kad pagyvensime 
— pamatysime.

Bet dar yra būtinų aktuali
jų. Pirmiausia, tai, nors yra iš
rinktas tėvų komitetas, vis dar 
neturime ir neveikia kitų kolo
nijų pavyzdžiu šeštadienio mo 
kykla musų jaunajai kartai .Ar 
negerai būtų, kad mūsų vaiku
čiai išmoktų lietuviškai pote
rius kalbėti, lietuviškai skaity
ti, rašyti, Lietuvos istorijos ir 
t. t. Kaip teko girdėti ir pa
talpų klausimas tokiai šeštadie 
nio mokyklai nesunkiai spren
džiamas. Teisinamasi, kad nė 
ra kam mokyti, nors mūsų ko
lonijoje yra ne tik buvusių pr. 
mokyklos mokytojų, bet ir tik
rai nemaža tokių žmonių, ku
rie tai lengvai sugebėtų.

Antras dalykas, tai tautie
čiai, atrodo, nepakanakmai do
misi ir dauguma niekuomet nė 
ta apsilankę mūsų kolonijos 
knygų platinimo punkte Tane 
red str. pas p. A. Motiejūną. 
Kitų kolonijų pavyzdžiu ir mu 
sų kolonija galėtų išlaikyti 
bent vieną Diepholz’o gimna
zijos Vokietijoje mokinį (20 
dol. mėnesiui). Šiuo tarpu mū 
sų kolonijoje ši reikalą ant sa
vo pečių neša“ tik mūsų gerie 
ji miškinikai, tautiečiai L. 
Bielskis ir VI. Bukauskas.

Nežiūrint visų šių pageidau 
jamų pasitobulinimų, mes ne
apsiriksime pasakydami, kad 
šiuo metu mūsų kolonija įvai
riais atžvilgiais yra viena iš ge
resniųjų Kanados lietuvių ko
lonijų ir gali būti pavyzdžiu 
net ka ikurioms didesnėms ko
lonijoms.

Naujųjų 1953 metų proga pa 
linkėsime visiems mūsų kolo
nijos tautiečiams, o ypatingai 
„N. Liet.“ skaitytojams ir rė
mėjams, tikrai laimingų Nau
jųjų Metų! J. Sk.

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVE 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

Ville L a s a i 1 e.
Telefonas: HE 0100A. GAURYS.

-"Sf 5 e'

Lietuviška motery kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONA1TĖ (B M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal FItzroy 3292.
— -ip--------—-9C — ir --- te---ic — ir ——ic—
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SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED ST. CHICAGO 8, U. S. A.

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

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60
B. 20 sv, cukr.—$ 4,70

Siuntinys N r. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50
B. 20 sv.kv. miltų $3.90
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25
ŠiūnLNr. 11—$ 5.50
5 sv. cukraus

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.

5 sv. baltų kv. millų
3 sv. gr. kiaul. taukų
1 sv. šokolado
1 sv. kavos

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

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos______ ___
biūnt Nr. 19 — $ 9.95 
4 sv. rūk. 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 gab. tualet. muilo

Siunt. Nr. 22—$ 5.50
3 sv. gi. kiaul. taukų
3 sv. rūkytų lašinių
3 sv.cukraus
1 sv, šokolado
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Apylinkės LIETUVIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI J 

sol. Vaclovo Verikaičio koncertą 
talkininkaujant žymiai Toronto smuikininkei DOLORES MOKREE, 

akomponuojant muzikui ST. GAILEVIČIUI,

kuris įvyks 213 JAMES St., N., ST. MICHEAL saleje. Pelnas skiriamas Hamiltono lietu
vių bažnyčios statymui. Po koncerto įvyks smagūs ŠO KIAI.

Gros BENNIE FERRI E orkestras, veiks turtingas BUFETAS. 
Koncerto pradžia 7 vai. vakaro. Hamiltono Vyr. at

Jono LADYGOS 
baldų 

studijoje 
„ARTI S“ 

priimami užsakymai ir pa
taisymai sofų, fotelių 
(chesterfields). „St. Lo
uis Textiles“ medžiagų ir 
baldų atstovybė fabriko 

kainomis.
Biuras St. Denis 1251, 
(prie St. Catheinre). Spe 
cialiai lietuviams šešta

dieniais iki pietų.
Telef.: TAlon 3345.
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„NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ“

Amerikoje galima gauti: J
J. Karvelis, 3249 So. Halsted St., Chicago 8, Ill.
Lietuvių knygynas, 3322 So. Halsted St., Chicago 8, Ill. j
A. Paliulis, 159 Washington Ave., Waterbury, Conn. ‘I 
VI. Pauža, „Neringa“, 1906—25th St, Detroit 16, Mich.
J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y. I 
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LONDON, Ont.
LONDONIŠKIŲ KALĖDINĖ DOVANA — 440,50 DOL
Londono, Ont., lietuviai, už 

jausdami Vokietijoje badaujami 
čius brolius, didžiosios džiaugs 
ino šventės — Kalėdų išvaka
rėse nutarė pasidalyti su jais 
sunkiai uždirbtu ir patiems 
taip reikalingu skatiku. Apie 
Londono lietuvių nuoširdumą

kauskailtė, V. Pačkauskas, A. 
V. Repšiai, M. Rudzinkaitė, J. 
Sabaliauskas, Šiaučiūnai, Mrs. 
X.; 1,50 dol.: St. Petrauskaitė; 
1 dol.: Andriukaitienė, St. 
Bendoraitis, V. G. Bičkauskai, 
Bliumai, Bliskiai, B. Bušma, J. 
Cicėnas, J. Graibus, A. Jony-

HAMILTON
HAMILTONE IR APYLINKĖJE GYVENANČIŲ LIETU 

VIŲ ŽINIAI.
Atkelta iš 7 pusi.

1) Rinkimams į Apylinkės 
Valdybą ir Kontrolės Komisi
ją pravesti išrinkta Rinkiminė 
Komisija šiame sąstate:
1. Pirmininkas — Inž. Kšivic- 
kas Jonas.

2. Nariai—Giedraitis Juozas,
3. „ —Norkuvienė Elena,
4. „ —Antanaitis Vlad. ir
5. „ —Baronas Kazys.

2. Hamiltono Apylinkės Vai 
dyba skelbia kandidatams iš
statyti tvarką:
a) Apylinkės Valdyba renka

ma iš 7, o Kontrolės Komi
sija iš 3 narių.

b) Kandidatus gali siūlyti kiek 
viena 15-os pilnateisių lietu 
viu grupė (R- T. — 4).

c) Apylinkės Valdybon siūlo
mu kandidatu sąraše nega
li km-; rU—daii kaip / asine 
nys, o Kontrolės Komisijon 
viename saraše nedaugiau 
3;

d) Sąrašai surašomi sekančia 
tvarka: a) eilės numeris, 
b) kandidato pavardė, c) 
vardas, d) gimimo data, e) 
profesija ir f) adresas. Kan

didatų sąrašai į Ap-kės V-
bą ir Kontr. K-ją paduoda
mi atskirai. Tas pats kan
didatų siūlytojas gali pasi
rašyti vieną V-bos ir Kont
rolės K-jos kandiadtų sąra 
ša. Kandidatu ir siūlytojų 
gali būti tik toje Apylinkė
je gyveną.
Toliau seka 15-os tuos kan 
didatus pasiūliusių pilnatei 
siu lietuvių sąrašas, kuria
me pažymima: a) eilės nu
meris, b) siūlytojo pavar
dė, c) vardas, d) gimimo 
data, e) adresas ir f) siūly 
tojo savarankiškas parašas. 
(R. T. — 11 — 12).

e) Kandidatų sąrašai kartu su 
siūlomų kandidatų raštiš
kais sutikimais būti renka
mais, turi būti įteikti Rin
kiminės Komisijos pirmi
ninkui inž. J. Kšivickui, 491 
Dundurn St. S., Hamilton, 
Ont., tel. 39022, iki 1953 
metų sausio mėn. 18 dienos 
24 valandos. (R. T. — 13).

f) Balsavimo laikas ir vieta 
bus pranešta vėliau.

K. L. B-nfes Hamiltono A-kės 
Valdyba.

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS t
LIETUVIS LAIKRODININKAS (

STINSON'S JEWELLERY į
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO į

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran- : 
genybes. Garantuotas dart as, prieinamos kainos. : 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. į

X Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- 
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 

§ teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai

| Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

Z 3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580/ _ __ _ _

TE L. FA 0209

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

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

Palinkime Kanada
NAUJASIS PASAULIS YRA SENIAUSIS.

Mūsų „naujasis pasaulis“ 
gal yra seniausias kraštas pa
saulyje.

Žinovai sutinka, kad centri
nės Kanados Laurentian kal
nyne yra atrasta seniausių uo
lų susiformavimas pasaulyje. 
Kokia trumpa ir Kanados civi 
lizacijos istorija bebūtų, yra 
aišku, kad pirmieji Kanados gy 
ventojai atvyko prieš keletą 
tūkstančių metų iš Azijos kon 
tinento, iš Siberijos Alaskon ir 
iš ten į žemyno vidurį. Šių 
aziatų ainiai tai Šiaurės Ameri
kos indėnai.

Tuo tarpu pripažįstama, kad 
Kristupas Kolumbas atrado 
Ameriką 1492 metais, kai ištik 
rųj ųjis buvo atradęs keletą sa
lų West Indies salyne. Tačiau 
mes sužinome iš Norsemen'ų 
(šiauriečių) padavimų, kad 
Bjarni Herjulfson pamatė Ame 
rikos pakrantę kelionėje iš Is
landijos į Grenlandiją 986 me
tais.

1000 metais Leif Ericson, sū 
nūs Eric’o Raudonojo (Eric 
the Red), kuris pirmas įsikūiė 
Grenlandijoje, atrado dabarti
nį Labrador'ą; jis tą kraštą va 
dino „Akmens Kraštas“.

Jis plaukė į pietus ir atrado, 
ką jis vadina, Vinland. Šis 
kraštas turėjo šiltesnį klimatą 
ir turtingesnę vegetaciją. Nor- 
semen'ai daug metų mėgino 
ten įsikurti, bet pagaliau atsi
sakė nuo to dėl gyvenančių ne
draugiškų indėnų. Kur Vin- 
land'as iš tikrųjų yra, nežino
ma, bet manoma, kad jis šiau
rės rytų Jungt. Valstybių pak 
raštyje.

Kristupas Kolumbas, kuris 
gimė Genua’oje, Italijoje, plau 
kė iš Ispanijos į vakraus ir at

rado West Indies ir tuo atvė
rė vartus tolimesniam Šiaurės 
Amerikos atradimui.

1497 m. kitas genuietis John 
Cabot, kuris buvo Anglijos 
Karaliaus Henriko VII tarny
boje, išplaukė į vakarus su ang 
lų pirklių grupę. Cabot plau
kė daugiau į šiaurę negu Ko
lumbas ir taip pasiekė Kanados 
krantus.

Cabot kelionės svarbiausias 
dalykas buvo žuvavimo sričių 
atradimas, kurios buvo netoli 
Newfoundland'© krantų. Šis 
atradimas sukėlė daugelio tau
tų jūreivių dėmesį, ir jie regu
liariai atplaukdavo iš Europos 
į šias žuvavimo sritis, kurios 
vėliau buvo žinomos kaipo 
„Grand Banks“, kur Šiaurės 
Amerikos krantai nusileidžia 
giliai į jūrą.

Tačiau reikia prisiminti, kad 
Cabot ir kiti atradėjai, kurie 
sekė juo ir kurie ištikrųjų at 
rado Kanados viduržemį, ne- 
įieškojo tiek daug naujų žemių, 
kiek jie jieškojo naujo kelio į 
rytus. Vardas „Lachine“, ku
ris buvo duotas St. Lawrence 
upės slenksčiams netoli Mont- 
realio, pradžioje buvo „La 
Chine“, arba Kinija, kas už
fiksuoja jų bergūdžią tikėjimą 
į kelią Kinijon.

Šis kelias į naują pasaulį bu 
vo dabar atidarytas ir John Ca 
bot, kuris tarnavo britams ir 
mieliau surasdavo žuvavimo 
sritis negu naujus kelius į Ki
niją, buvo puikus nuotykių jieš 
kotojų pirmtakūnas. Šie nuo
tykių jieškotoaji, pradžioje 
prancūzai, o vėliau britai, ap
gyvendino ir išvystė Kanadą.

(C. S.)

VISIEMS LIETUVIAM? GERAI ŽINOMAS
Ų LAIDOTUVIŲ •

| DIREKTORIUS
I J. H. BENOIT fe ;| FUNERAL DIRECTORF ;
i NELAIMIŲ AVĖJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI .

f 2102 FULLUM ST. AMherst 0694

D r. D O R A G O R D O N |

Dantų gydytoja
1 Kalba lietuviškai
| Tel.: WAlnut 9773 4914 Deeairi Blvd., M on t re 1. <

— M------- ' ■ -------- ■—4
GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS |

D. E* BELANGER a SONS.Į
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

: GARANTUOTAS DARBAS.

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588. "h
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SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS
Priimu moteriškų ir vynsk’ rūbų užsakymus iš savo ir 
klientų medžiagos. Darbą atlieku pagal naujausias ma
das, švariai ir sąžiningai. Kainos visiems prieinamos.

n 1004 Dundas St. W., Toronto, Ont. Telef. LL 3222.
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TR 3149SKAMBINKITE
PRIREIKUS

^NATIONAL™
GREITAS IR MANDAGUS PATARNAVIMAS

21 ALEPIN STREET---------------VILLE LASALLE

LEDO

DELHI, ONT.
GRAŽIAI PAVYKUSI VAIKŲ EGLUTĖ

anapus vandenyno likusiųjų 
tautiečių atžvilgiu ir šiuokart 
kalba aukų gausumas ir jų dy
dis (atlyginimai čia mažesni, 
negu Monteraly, Toronte ar 
Hamiltone). Neatsisakė net 
ir tie, kurie patys yra atsidūrę 
sunkioj ekonominėj būklėj, 
kaip, pav., Albrechtas, gausios 
ir ligų varginamos šeimos gai
va. Malonu, kad savo auko
mis prisidėjo ir seniau Kana- 
don atvykę lietuviai.

Londono Šelpimo Skyriaus 
š. m. lapkričio mėn. 1—15 dd. 
pravestoj rinkliavoj aukojo pp:
I — Vasario Šešioliktosios Girn 

nazijai Diepholze:
a) Londono mieste:

po 1 Odol.: V. Barvydas, I. E. 
Daniliūnai, Dragūnevičiai, Ka 
veckai. po 6 dol.: Gudeliai; po 
5 dol.: Chainauskai, Juodgal
viai, K. Kudukis, J. Petronis, 
Aug. Pilvinis ir E. Gavėnyte 
(viena bendra auka), H. Pros- 
cevičius; p o4 dol.: V. Berno
tas, Eimantai; po 3 dol.: Y. X., 
po 2 dol.: Z. Butkevičius, P. 
Kulvinskienė, J. Lukša, A. L. 
Matukai, B. Misius, A. R. Miš 
kiniai, E. V. Navickai, V. Pač 
kauskas, J. Petrauskas, A. O. 
Petrašiūnai, V. Račkauskas, 
J. Sabaliauskas, J. St. Šepučiai, 
J. Tonkūnas, T. Vilbikaitis; po 
1,5 Odol.: St. Petrauskaitė; po 
1 dol.: J. Andriušaitis, Berce- 
vičius, J. Barsėnas, Brazlaus- 
kai, J. Butkus, Gocentai, Jony 
nati, P. Jurgutis, A. Kalnėnas, 
Kerai, K .Majauskas, J. T. Mi 
šiai, J. Narakienė, J. Ordas, F. 
Statkus, A. Švilpa, S. Šukys, 
V. Vasiukevičius, viso 136,50 
dol.

b) Rodney: 2 dol. M. Kauzi 
nai; po 1 dol.: Andriulioniai, 
P. Budreika, Jasinskai, Moc- 
kai, P. Paskarskis, Rastapke- 
vičiai, B. Sapliai, E. Schneider 
viso 10 dol.

c) Woodstock: 10 dol. p. 
Kaziukonis; po 2 dol: V. Urbo 
nas, Kalinauskai; po 1 dol.: V. 
Jagučanskis, viso 15 dol.

Viso gimnazijai surinkta 161 
50 dol. Pinigai pasiųsti minč
iai gimnazijai betarpiškai, beud 
labučio maistui pagerinti.

II—seneliams, ligoniams ir kt. 
a) Londono mieste

po 1 5dol.: Dragūnevičiai, H. 
Proscevičius; 12 dol.: I. E. Da 
niliūnai; 10 dol.: A. Pocius; 7 
dol.: Y. X.; 6 dol: J. Tonkū
nas; po 5 dol.: D. O. Balaičiai, 
Gudeliai, A. P. Jakubauskai, S. 
Katkienė, Kaveckai, P. Kui
vinskienė, B. Misius, J. Petro
nis, A. Pilvinis ir E. Gavėnyte, 
(viena bendra auka), L. F. Po 
ciai, Rutkūnai, J. Stulgys, Už- 
draviai; po 4 dol.: J. Andrusai 
tis, T. Vilbikaitis; po 3 dol.: 
Brazlauskai, V. Lūžys, J. Pet
rauskas, J. St. Šepučiai, P. Tu 
mosas; po 2 dol.: Albrechtai, 
Chainauskai, Gocentai, J. Jo- 
cynos, K. Kanapeckas, J. Kas
putis, J. Kiaupa, Knybutaičiai, 
V. P. Kuzmos, Leniauskai, L. 
Mačys, K. Majauskas, A. L. 
Matukai, J. E. Misiai, G. Pač-

nai, Juraičiai, P. Karaliūnas, 
Kerai, Kisieliai, L. Koenigytė, 
T. O. Krasauskai, J. Kucha- 
ruk„ P. Kuosa, Kūrai, M. Ky
bartas, K. M. Kyvailiai, J. Luk 
ša, A. R. Miškiniai, E. V. Na
vickai, J. Ordas, B. Pačkaus
kas, A. Petrauskas, V. Pet
rauskas, P. Petrulionis, L. Pie 
kautas, G. Pipiraitė, Rimeikiai, 
B. Sabaliauskaitė, G. A. Sangs 
ter, M. Steponavičienė, S. Šu 
kis. 50 et.: Gustavas Schutz, 
viso 232 dol.

b) Rodney: po 3 dol. G. Ga 
pūtis, Kauzinai; po 2 dol.; Ja
sinskai, A. Kojelaitis, Mockai, 
Nargelai, Rastapkevičiai, Si- 
minkevičiai, E. Schneiuder, 
Spaliai, Žizniauskai-Zynski. po
1 dol.: Andriulioniai, Kazakevi 
čius, viso 26 dol.

c) Woodstock: 4dol.: Ka
ziukonis; po 3 dol.: Jakaičiai, 
A. Kalinauskas, J. Vitkauskas; 
po 2 dol.: Z. Narvilas, J. Šaki 
nis, V. Vaitkus; 1 dol.: J. Čes- 
lauskas, V. Jagučanskis, viso 
21 dol.

Viso seneliams ir ligoniams 
surinkta 279 dol. Pinigai pa
siųsti V okietijon, atitinkamų 
tikybų dvasininkams (Kun. Tė 
vui Bernatoniui ir kun. A. Ke- 
leriui), prašant juos išdalyti 
ten esantiems anksčiau minėtos 
kategorijos (seneliams, ligo
niams) lietuviams.
VISO PER ŠIĄ RINKLIAVĄ 

SURINKTA 440,50 DOL.
Už šį nepaprastą duosnumą 

ir tautinį solidarumą Bendruo
menės Valdyba ir Šalpos sky
rius nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukotojams, ypač p. Henrikui 
Proscevičiui, paaukojusiam 20 
dol., pp. DraguneviČiams — 
25 dol., I. E. Daniliūnams —
2 2dol., pp. Kaveckams — 15 
dol., p. Kaziukoniui 14 dol. 
(Woodstock), p. p. Gudeliams 
— 11 dol. ir po 10 dol.: p. J. 
Petroniui, p. Aug. Pilviniui ir 
p-lei E. Gavėnytei, p. A. Po
ciui, p. X. Y. ir p. y. Barvydui 
(jis jau antrą kartą aukoja po 
dešimtuką, nors pats dirba la
bai sunkų darbą ir tik prieš 9 
mėnesius yra atvykęs iš Vokie 
tijos Kanadon; pažadėjo ir atei 
ty taip nuoširdžiai remti ba
daujančius, pareikšdamas: 
„Kai ir darbo neturėsiu, aš da
lį bedarbio pašalpos skirsiu Vo 
kietijoje likusiems lietuviams, 
nes aš žinau, kaip dabar ten 
jiems bloga gyventi“.)

Mūsų padėka priklauso ir p. 
A. Kojelaičiui, padėjusiam 
įvykdyti rinkliavą Rodney ir 
p-lei St. Petrauskaitei, talkinu 
šiai Londone. ___

Tikime, kad aukojusieji ir 
patys galės ramia širdimi išgy
venti švenčių džiaugsmą, nes 
bus atlikę žmoniškumo ir tau
tinę pareigą — suteikę kibirkš 
tėlę paguodos tiems, kuriuos 
yra ištikęs toks liūdnas liki
mas.

Linkime, kad 1953 metai 
žią auką 1250,26 dol.
kingos, o naujieji 1953 metai 
dar labjau sustiprintų jų eko
nominę būklę ir sveikatą.

Valdyba ir Šelpimo Sk.
Gruodžio 28 d. Delhi R. K. 

Bažnyčios salėje, Tillsonburgo 
LŪKlubas ir KLB Apylinkės 
Valdyba suruošė lietuvių vai
kams eglutę. P. J. M. buvo pa
sižadėjęs atlikti Kalėdų sene
lio pareigas, bet neatvyko. Ne
tikėtai užkluptas p. P. Augai- 
tis senelį suvaidino be priekaiš 
to. Savo įžanginiame žodyje 
paaiškino mažiesiems, kad jis 
atvykęs iš tolimos Nemuno ša
lies — Lietuvos. Tenai jis ap 
lankęs nedaug mažųjų, nes jį 
negeri žmonės išvarė sakyda
mi, kad ten jokių Kalėdų nesą. 
Sutikęs miškuose partizanų, da 
vęs jiems dovanų, bet nesaldai- 
nių. . .

Mažieji su dideliu susidomė 
jimu stebėjo senelį ir laukė do
vanų. Dalinant dovanas, mažie 
ji glostė seneliui barzdą ir ku 
ris, ką mokėdamas, padainavo 
bei padeklamavo.

Korespondentas.
ŠAUNUS DEŠRŲ BALIUS

Gruodžio mėn. 27 d. Tillson 
burge, LŪ Klubas, Columbus 
salėje surengė dešrų balių. 
Svečiai buvo pavaišinti skanio 
mis lietuviškomis dešromis su 
kapūstais. Vakaras praleistas 
jaukioje nuotaikoje. Jaunimas 
linksmai pasišoko.

Baliaus pelnas paskirtas vai
kų eglutei. Korespondentas.

į VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ į
RŪBŲ SIUVĖJAS j

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- t 
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- ? 
gu. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai, i

! E D. KONDRATAS. Į
J 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. )
j Tel. LL 9626. j

| BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE
J 273 — 1 Ave., Ville Lasalle. 3

Tel. TR 8351.
| šaldytuvų h* įvairių elektrinių motorų taisymas.! 
*«**«* 4**4*44*44*444*14A*4S**SC*4S**44**44£****«!
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SAUSIO 17 DIENA VISI I HAMILTONAI
PRADĖDAMI NAUJUOSIUS METUS, MES MALONIAI KVIEČIAME VISUS TAUTIEČIUS Į

DIDĮJĮ ŽIEMOS BALIU
KURIS ĮVYKS GERIAUSIA M ROYAL CONNOUGHT VIEŠBUTY, King Street Easi ir John gatvių kampas, PUT KIOJE „CRYSTAL” SALiJE (II aukštas). 

GROS VISIEMS ŽINOMAS „TRIMITO” ORKESTRAS IŠ TORONTO SAVO STIP RIAUSIAME SĄSTATE!
STALIUKUS PRAŠOME rezervuoti iš anksto raštu pas p. V. KAZLAUSKĄ, 2 Fife Str., Hamilton, Ont., arba tel. 9-3796 nuo 10 iki 12 vai. ir nuo L iki 20 vai. kasdien.

KVIEČIAME VISUS, VISUS Į PIRMĄJĮ TOKĮ VAKARĄ HAMILTONE!
PRADŽIA 7 v. 15 min. vak. VEIKS PUIKUS ir ĮVAIRUS BUFETAS! ĮĖJIMAS TIK $ 1,50.

TFA-bės KANADOJ HAMILTONO SK.

MOMT^REAL
kaip žinoma jau, įvyks vasario ; 
7 d. Ruošiama jam programa 
ir loterija. Visa tai žada būti < 
įvairu ir įdomu. Ruoškimės i 
tam baliui ir rezervuokime jam 
visą tą vakarą. Jau yra žinoma, ' 
kad spaudos balius yra šau- ' 
niausis viso žiemos sezono ba 
liūs. Visi spaudos bičiuliai 
tam baliui ruošiasi ir randa bū ;
ina jame dalyvauti.

KALĖDŲ SENELIS PAS 
LIETUVIŲ VAIKUČIUS.
Kalėdų senelis lietuvius vai

kučius aplankė specialiai.
Pirmąją Kalėdų dieną DLK 

Vytauto klube senelis aplankė 
apie 200 vaikų. Gaila, kad vai 
kučiai seneliui nieko nei padai- ■ 
navo ,nei padeklamavo, nei pa
muzikavo, nors senelis vaiku
čiams atnešė labai daug gra- 1 
žiu dovanų. O taip būtų buvę 
gražu, kad kuo nors lietuvišku 
vaikučiai būtų atsidėkoję sene
liui už gražias dovanas.

Už tai šeštadieninės mokyk
los vaikučiai seneliui tikrai gra 
žiai atsilygino už gražų pasi
pasakojimą, kaip jis pas vaiku
čius pateko, kaip dovanų surin 
ko. Jie tiesiog išpildė visą pro 
gramą ir taip gražiai, kad su
augusieji jaudinosi. Įžangą pa
darė choras, pagiedojo „Tylią 
ją naktį“. Paskui Emilis Knys 
tautas deklamavo. Sekė Lapes 
ir vilko pasakėčios insceniza
vimas, skambino Raimundas 
Piešina, akordeonu grojo Bal- 
tuonis ir E. Kardelienės moki
niai A. Bulota, A. Lukoševičiū 
tė ir R. Knystautas skambino 
pianinu. Gražiai buvo atliktas 
šokių ir dainų montažas ir plas 
tinė gimnastika. Jauniūtė pa
deklamavo Jūratę ir Kastyti. 
Paskui dainavo visi vaikai, ku 
rie tiktai buvo susirinkę ir ku 
rie mokėjo daintoti patriotines 
giesmes. Viso vakaro kulmi- 
uote buvo senelio atvykimas 

dovanų dalinimas. Senelis 
dovanų ir pats gavo. Visi vai
kai buvo labai patenkinti ir sa
vo balių užbaigė žaidimais. Vi 
sa buvo paruošta mokytojų — 
p. Ališausko, p. Lukoševičie
nės ir p. Pakulienės.

ŠEŠTADIENINĖ LIETUVIŲ 
MOKYKLA,

Po Kalėdų atostogų lietuvių 
mokykla darbą pradeda šį šeš 
tadienį, sausio 9 d. Visi moki 
niai tą dieną 1 vai. 30 min. ren 
kasi „Aušros Vartų” parapi
jos salėje.

SLA 123 MONTREALIO 
KUOPOS

metinis susirinkimas išklausė 
tin. sekretoriaus M. Juodvir- 
šio pranešimo apie faktinę kuo 
pos padėtį. Konstatuota, kad 
dabar kuopa turi 33 narius, ku 
rie, deja, aktingiau nepasireiš
kia. Keturiems pernai sirgu- 
siems nariams SLA centras iš
mokėjo pašaupos ligoje 242 do
lerius. Fin. sekr. M. Juodvir- 
šiui, kuris neša didžiąją kuopos 
darbų naštą ir iždininkei p. P. 
Juškevičienei kuopa pareiškė 
padėką. Naujon valdybon iš
rinkti: prm. J. Kardelis, vice

IŠNUOMOJAMAS atskiras 
kambarys su naudojimuisi vir
tuve, gerame rajone su geru su 

sisiekimu 6344—13 Avė., 
Rosemount.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
vedusių porai — su visais pa
togumais, arba viengungiui.

Tel. PO 6-4793.

SPAUDOS BALIUS,
pirm. J. Gražys, sekr. S. Pau
lauskas, finansų sekretorium u 
organizatorium M. Juodviršis, 
iždininku P. Efertas, iždo glo
bėjais — S. Kęsgailą, J. Nor
vaiša, V. Blažys ir daktaru kvo 
tėju Dr. E. Andrukaitis.

Gaila, kad susirinkime ne vi 
si dalyvavo. Tiesa, kuopoje 
yra narių, gyvenančių už Mont 
realio ribų, net Britų Kolumbi
joje, kuriems atvykti į susirin 
kimą neįmanoma, bet gyveną 
Montrealy turėtų dalyvauti.
AKADEMINIO SAMBŪRIO 

NARIAMS.
Kitą šeštadienį, sausio 17 d., 

5 vai. vakaro Skautų būkle 
įvyks sambūrio visuotinis narių 
susirinkimas, kurio metu bus 
renkama nauja valdyba. Narių 
dalyvavimas būtinas. Valdyba.
MONTREALIO LK KŪRĖ

JŲ - SAVANORIŲ VEIKLA.
Gruodžio 28 d. A. V. para

pijos salėje įvyko L. K. Kūrė- 
jų-savanorių metinis susirin
kimas, kuriame svarstyta eile 
klausimų, būtent:

a) Savanoriai sulig aukų la
pų rinko pinigus esantiems Vo 
kietijoj tautiečiams sušelpti ir 
nors dar ne visi sąrašai sugrą
žinti (trūksta 3, 5 ir 6), bet 
jau surinkta 34,75 doleriai.

Visuotinis susirinkimas su
rinktus pinigus pavedė valdy
bai pasiųsti BALF-ui pageidau 
damas, kad iš tų pinigų caie 
pakietas būtų įteiktas kaceti- 
ninkui p. Grigolaičiui (guli Vo 
kietijoj TBC sanatorijoj) ir 
vienas savan. - kūrėjui J. Ka 
minskui, šiuo metu gyv. Vokie 
tijoj, Frankfurt A-M. iniest. 
apylinkėje.

Likusius pinigus BALFas 
sunaudoja šalpai savo nuožiū
ra, bendra tvarka.

Susirinkime savanoriai pa
reiškė nuoširdžią padėka p. P. 
Peleckui, kuris tam reikalui pa 
aukojo 20 dolerių.

b) Lapkričio 2 2d. suruoš
tas koncertas ir Kariuomenės 
šventės minėjimas davė paja
mų 171,50 dolerių, išlaidų pa
daryta 225,50 dolerių — defi
citas 51 doleris. Susidariu
siam deficitui padengti laisvu 
noru paaukojo šie kūrėjai - sa 
vanoriai: 1) p. Lapinas — 10 
dol., 2) p. Šiugždinis — 10 
dol., 3) p. K. Šitkauskas — 10 
dol., 4) p. A. Šipelis — 10 dol. 
ir 5) L. Balzaras — 11 dol., vi 
so 51 doleris.

Deficitas buvo didesnis, bet 
mielieji solistai padarė nuo ho
noraro nuolaidą sumoje — 35 
dol., už ką jiems savan.-kūrėjai 
nuoširdžiai dėkoja. Susirinki
mo metu savan.-kūrėjas 
Šiugždinis, Lietuvos karo 
validams tremtyje sušelpti 
aukojo — 5 dolerius.

c) 1953 metams valdyba pa
likta ta pati: L- Balzaras, K. 
Titkauskas ir A. Šipelis.

d) Iškelta mintis įkurti 
Montrealyje atsargos 
„Ramovę“. Nutarta tuo klau
simu iš iniciatorių (JAV) pa
prašyti platesnių informacijų, 
nes kilo abejonių jos reikalin
gumu ir baime ar tai nepaveiks 
skaldančiai į Kanados Liet. 
Bendruomenę.

Montrealio kūrėjų-savano- 
rių būrelis neskaitlingas, vos 
11 žm., bet, kiek sąlygos lei- 

i džia, kruta.
Susirinkimas 

džioje, gražioje ir darbingoje 
nuotaikoje. F *,

SIDABRINIS PP GURKLIŲ 
JUBILĖJUS

Sausio 3 d. Bowling salėje, 
Verdune, susirinkę, daugiausia 
p. Povilo Gurklio iniciatyva, 
apie 200 giminių, artimųjų ir 
gerų pažįstamų, pagerbė Elz
bietą ir Domą Gurklius, susi
laukusius sidabrinio vedybinio 
jubiliejaus, atvykę net iš Bos
tono ,pp. Neverai. Jubiliatai su 
silaukė daug gražių sveikini
mų, brangių dovanų ir linkėji
mų ilgiausių metų. Labai gra
žu, kad tėvus gražia lietuvių 
kalba pasveikino Kanadoje gi
mę ir augę jų vaikai — Irena, 
Eugenija ir Vytautas Gurkliai.

DVEJOS SUŽIEDOTUVĖS.

Adomas Jocas broliams pada 
lė staigmeną —jiems nežinant, 
gruodžio 25 d. susižiedavo su 
Birute Adomaityte. Apie sužie 
dotuves jie tesužinojo atvykę 
į iškilmes. Sužiedotuvės įvy
ko Rosemounte, sužadėtinės 
giminaičių pp. Žinaičių bute. 
Svečiai pp. F. Jasučiai ir pp. 
Voroninkaičiai ekspromptu pa 
sakė kalbas, linkėdami būsi
miems jaunavedžiams laimės. 
Vyresnysis brolis Povilas apsi 
džiaugė, kad Adomas paga
liau užbaigė savo viengungio 
dienas. Po sužiedotuvių įvyko 
smagus pobūvis. Vestuvės nu 
matytos pavasarį.

Kalėdų dieną pp. Jokubaus- 
kų bute susižiedavo jaunas ir 
energingas verslininkas De 
Lux valyklos savininkas La- 
chinėje Povilas Rutkauskas, 
su Nele Jokubauskaite. 
Iškilmėse dalyvavo būrys arti
mųjų ir giminių. Iškilmė buvo 
labai graži ir nuotaikinga.

SERGANTIEJI
DLK VYTAUTO klubo pa

šaipūnės serga Kalinauskas Jo
nas ir Kavaliūnas Antanas; su
sirgo p. Tylenienė; p. Ruzgai 
tienei padaryta operacija; Ant. 
Skrupskis 
šoną. P.
ligoninę.

LAUKIANTIEMS ŠEIMOS 
PRIEAUGLIO

pp. Juzefai Garjonytei ir Juc- 
zui Gabrusevičiatns pp. Gličiai. 
Šimonėliai ir Vitkauskai suruo 
šė staigmeną, kurios metu lai. 
kiamąjam sudėta reikalingų gy 
venimo pradžiai dovanų, o tė
vui. . . kukavinė pypkė.

Pp. Enė ir Pranas Janulio- 
niai susilaukė gražios dukros.
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKI

MAS ŠIEMET, del klaidinga: 
aiškinto įstatymo, neturėjo gar. 
singesnio susibūrimo. Gaila, 
kad paskutiniu metu išardyta:; 
KLT organizuotasis, o, kaip 
vėliau pasirodė, jis galėjo būti, 
ir būtų buvęs gausus, nes bu 
vo užsiprašę įžangos per 400 as 
menų. Kas kombinavo, įvairiai 
sutiko N M : daugumas namie, 
šeimose; Akademinis sambūris 
(apie 60 esmenų) salėje, be. 
turėjo tūlų nemalonumų, nes 
policija iš jų paėmė alų; LAS 
uždarai (apie 60 asmenų) : Ver 
dune pp. Petronių patalpose, 
apie 30 asmenų ir Ville Lasalle 
pas pp. Ališauskus (per 60 as
menų) ir tt.

LANKĖSI MONTREALY
Švenčių metu daug svečių, 

lankėsi iš kitų vietų ir JAV. 
Adelė ir Antanas Linartai lan 
kėši iš Brooklyno pas pp. Ty
lenius. Iš Toronto lankėsi, ir 
,,NL“ redakcijoje, p. Adomas 
Usveltas ir paaukojo „NL" 5 
dol. Nuoširdžiai ačiū.

IŠVYKO PAVIEŠĖTI
New Yorką p-lė Staniulytė, 
į Hamiltoną p-lė Salalyte.

APVOGĖ JONĄ 
NEVARDAUSKĄ

Jam dirbant Canadair ir ne
sant namie šeimininkų, į butą 
įsibrovė vagys, kurie iš p. Ne- 
vardausko pavogė pinigų 
brangių daiktų. Apvogtas 
šeimininkas.

TRANSPORTO 
DARBININKAI,

geležinkeliečiai ir tramvajų 
tarnybos, slaptais balsavimais 
pasisakė norį priklausyti vienai 
geležinkeliečiu brolijos unija; 
(CIO—CCL).

1 
o

Ė

taisosi susitrenkęs 
Baronienė išvežta į

MIRĖ
verduniečio p. A. Gasiūno bro
lis Romas Bostone ir jis išvy
ko ten i laidotuves.

TORONTE RODOMI FILMAI 
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ 6 V AL. VAK. LIETU
VIŲ NAMUOSE (DUNDA S - OSSINGTON KAM
PAS) RODOMI FILMAI. VISUOMENĖ MALO
NIAI KVIEČIAMA ATSILANKYTI.

„Perkūno” sk. vyčių būrelis.

ir 
ir

P- 
in-
pa-

kaiių

praėjo sklar-

Dalyvis.

LIETUVAITĖS IMASI SAVARANKAUS DARBO.
Šiomis dienomis G. Jonušie 

nė ir F. Kupčiūnaitė, įsigijo 
moterų grožio salioną. Prieš 
tai juodvi lankė atitinkamą mo 
kyklą Ottawoje, išėjo nustaty
tą teorijos ir praktikos kursą 
ir šio mėnesio pradžioje sėk
mingai išlaikė reikiamus egza
minus, kuriuose dalyvavo val
džios atstovas. Darbo Įstaiga 
išdavė nustatytos formos pažy 
mėjimus, kurie suteikia minė
tos srities specialybės teisę.

Jos abi yra pasiryžusios sa
vo įgytas žinias tinkamiausiu 
būdu panaudoti praktikoje. 
Šiam darbui jos turi palinkimą 
ir patraukimą. Lietuvoje jos 
yra išėjusios gimnazijos moks
lus, o Vokietijoje kurį laiką 
lankė universitetą.

G. Jonušienė į Kanadą at
vyko 1949 metais. Jai su dūk 
rele tebesant pereinamoje sto
vykloje, jos vyras, kuris dirbo 
pas tūlą ūkininką netoli Ol- 
tawos, neišaiškintu būdu žu
vo. Susidarė kritiška padėtis. 
Imigracijos Departamentas, im

VISUOMENĖ ĮVERTINA SAVO DARBUOTOJUS
Pp. Indrelių ir Pp. Mankų 

šeimoms pagerbti už jū nuošir 
džius darbus ir nuopelnus lie
tuvių visuomenei ir tremti
niams, Toronte lietuviai gau
siai rašosi dalyvauti parengime. 
Tai tikrai graži iniciatorių in
tencija ir gražus tautiečių įver
tinimas.

damas dėmesin toki tragišką 
atsitikimą, davė joms leidimą 
atvykti i Kanadą.

F. Kupčiūnaitė Kanądon at
vyko 1948 m. pradžioje.

Ir va, po visų vargų, Toron
to lietuvės turi dvi naujausios 
laidos specialistes. Ar jos tu
rės pasisekimą, parodys atei
tis. Žinoma, kiekviena pradžia 
ne rožėmis klota. Viena rei
kia pasakyti, kad kiekviena mo 
teris, patekusi Į jų rankas, iš
eis pajaunėjusi ir, sakysim, pa- 
grožėjusi. Adresas: 961-A Bio 
or St. W. Telef.: LLoydbrooic 
8871. Busimoji klientė.

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

tarimą tel. ME 2933

SKAUTAI ĮKŪRĖ PUIKŲ 
KINĄ 
visuomenė paten-Toronto 

kinta, kad Skautų Vyčių „Per 
kūno“ būrelis įsigijo labai ge
rą kino aparatą ir dabar TL Na 
muose rodo gerus ir naudin
gus kultūrinius filmus. Filmai 
rodomi kiekvieną sekmadienį 6 
vai .po pietų. Skautai už tai 
verji didelio pagyrimo. Toron 
to lietuviškoji visuomenė štą 
iaktą turėtų nuoširdžiai įve'- 
tinti ir pasinaudoti kultūrine 
skautų paslauga.

BUS LINKSMI ŠOKIAI.
Toronto lietuvių evangelikų 

jaunimo ratelis sausio 10 d., 
šeštadienį, 8 vai. vakaro T. Lie 
tuvių Namuose ruošia šoki’.1, 
vakarą, kuriame veiks bufetas 
su visokiais gėrimais. Šokiams 
gros geras orkestras. Rengėjai.

KAS PENKTADIENĮ
Toronto Lietuvių- Namuose 
įvyksta alutis, kur susirenka 
nemaža lietuvių pasišnekučiuo 
Ii ii laisvalaikį praleisti.

TLN ŠĖRININKŲ 
SUSIRINKIMAS

sumokėti balandžio 1 d. 5000 
e oi., nutarė įsipareigoti, kad 
kiekvienas šėrininkas iki va
sario 16 d. suranda vieną nau 
ją šėrininką, — o nesuradęs — 
pats nuperka.
BENDRUOMENINĖ KRIZĖ

TĘSIASI
Atidėtas KLB Toronto mies 

to Apylinkės valdybos linki
mams kandidatų patiekimas ne 
susilaukė reikiamo skaičiaus. 
Kaip buvęs, taip ir likęs vienas 
sąrašas su 6 kandidatais, o jų 
reikia bent 13-kos. Ir nežinia, 
kuo ši krizė pasibaigs. Atro
do, kad iš Toronto ji jau persi 
meta į Hamiltoną.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
Lietuvių Namuose praėjo la
bai įspūdingai. Kiekvienas at 
vykęs čia jautėsi kaip Lietu
voje, kaip namie. Vaisiui stalai 
buvo puikiai paruošti 4 mažes
nėse salėse, o šokiai vyko did. 
salėje. Tokiu būdu gausiai su
sirinkę svečiai (apie 400 as
menų) išsiskirstė po visus na
mus ir šakių salėje buvo lais
va. Veikė turtingas ir pigus 
bufetas. Naujų Metų sutikime 
dalyvavo ne tik torontiškiai, 
bet ir iš Ontarijos provincijos 
vietovių, Hamilton, London, ta 
bako augintojų ir kt.

Bendrai, reikėtų daugiau su
ruošti panašių pobūvių lietu
viams, tuomet greitai sulauktu

me naujų didelių Lietuvių Na
mų Toronte. Viskas nuo mūsų 
pačių priklauso. Dalyvis.

TLN VALDYBA:
J. Strazdas pirm., Banelis — 
vicepirm., A. Kiršonis — vice- 
pirm. ir atskaitomybė, P. Bud 
reika — sekr., J. Karka — 
propaganda ir informacija, K. 
Daiinda — iždininkas, O Ind- 
relienė — šėrų reikalams.

NAUJAI PIRKĘ LIETUVIŲ 
NAMŲ ŠĖRUS.

Po įvykusio 14 d. gruodžio 
namų šėrininkų susirinki
mo, naujus šėrus pirko, po 50 
dol. Račys Jurgis ir Kužmars 
kis Genevaitė; po 25 dol.: Ba 
jorinas Stasys, Rūtelė Vahnti- 
nas, Penikis Pranas, Rutkaus
kas Vincas, Smailys Juozas, 
Dargis Stasys, Aušrota Vytau 
tas, Draugelis Algirdas, Pa
liulis Jonas, Paulionis Zigmas 
ir Kirelienė Bernadita.

VOKIETIJOS AMBASADA 
PAJIEŠKO

Jau kuris laikas kai Vokie
tijos ambasados Kanadoje yra 
pajieškomas Adomas Gintala.., 
gimęs 1917 m. rugpjūčio mėn. 
10 d. Lietuvoje. Gintalas, pries 
išemigruodamas į Kanadą, po 
antro pasaulinio karo gyveno 
Bremen-Grohn tremtinių sto
vykloje. J. J. J.

MIRTIES BAUSMĖ
Šiomis dienomis Toronto 

Don Kalėjime dviem plėšikam 
buvo įvykdyta mirties bausmė. 
Bylos metu teisme nusikaltė
liai buvo ginami geriausių Ka 
nados kriminalinių advokatų. 
Po pirmos instancijos teisino 
mirties sprendimo paskelbimo, 
gynėjai kreipėsi į Kanados Ka
sacinį Tribunolą. Augščiausias 
teismas apeliacijos sprendimą 
atmetė. Tada buvo paduota 
malonės prašymas Kanados Ge 
neraliniam Gubernatoriui ir 
Ministerių kabinetui. Be pa
sekmių.

Tiesa, sužinojus, kad visi ma 
lonės prašymai atmesti, vienas 
iš pasmerktųjų, Leonard Jack 
son, R. katalikų kunigo buvo 
pakrikštytas. Tas plėšikas bu 
vo žydu, vėliau persiver
tė į anglikonų tikėjimą. J.J.J.

DAR NEAIŠKU.
JAV Generalinis konsulatas 

Toronte šiomis dienomis pra
nešė, kad nuo 1952 m. gruo
džio 24 d. įsigalėjo naujasis Mc 
Carran įstatymas. To įstatymo 
nuostatu paliečiami ir lietuviu 
užsiregistravę imigravimui be 
apsilankyti Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Kaip nauja
sis įstatymas bus vykdomas 
praktikoje, konsuliariniai tar
nautojai dar neturi smulkesnių 
instrukcijų. Tokiu būdu tuo 
tarpu dar neaišku, ar lietuvių 
įvažiavimo procedūra pagrei
tės, ar, pereinomoje stadijoje, 
sulėtės. J. J. Juškaitis.

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per- 
! lidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety
bės, paskolų parūpinimo, c vilinės metrikacijos ir kiti 
reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa
tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio
pos informacijos.—Lietuvių interesus gina prityrę spe
cialistai, studijavę Ameriko ir Europos universitetuose.

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

JONAS J. JUŠKAITIS
932 Dundas West, Toronto, Cai’.ada. Tel. E M 6-4880.
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