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DIDELĖ POLITAFERA MASKVOJE IR VILNIUJE
SOVIETAI PRADEDA PŪT I NUO GALVOS. MASKVO JE SUIMTAS CENTRINĖS SOVIETŲ VALDŽIOS Ml 

NISTERIS. LIETUVOJE SU SEKTAS ŽYDŲ „BURŽUAZ INIŲ NACIONALISTŲ” SĄ MOKSLAS.

VILNIAUS RADIJA KLAUSANTu
„TIESA ’ KOVOJA SU „BURŽUAZIJOS LIEKANO 

MIS”.

Maskvos komunistų partijos 
oficiozas „Pravda“ paskelbė 
sensaciją: Maskvoje suimtas 
brangiųjų metalų ministerijos 
viceministeris, kuris apkaltin
tas
KAIP AMERIKOS ŠNIPAS 

IR DIVERSANTAS
pačioje Rusijos širdyje— cent 
rinėje sovietui valdžioje Mask
voje. Jis esąs žydas, žinoma, 
ne kitoks kaip sionistas. Ka
dangi šią žinią paskelbė pats 
oficiozas — „Pravda“, — tai 
žinoma, reikalas yra rimtas.

„Pravda“ šią žinią paskelbė 
š.m. sausio 30 d. numeryje. Ra 
sydama apie šią aferą, „Prav
da" pridūrė, kad ir Vilniuje, 
sovietinėje Lietuvoje, taip pat 
susektas žydų ir lietuvių na
cionalistų sąmokslas, užsimo
jęs tarnauti Amerikos tikslams.

Kadangi taip rašo „Pravda“, 
tai reikia spėti, kad tai yra tik 
tai pradžia, tiktai pirmosios ži 
nios. O kadangi skelbiama apie 
Maskvos brangiųjų metalų mi
nisterijos viceministerio suėmi 
mą, kurio pavardė dar neskel
biama, tai reikia spėti, kad ši 
aferos byla dar tiktai gavo pra
džią. Ji dar tiktai pradėta vys
tyti, todėl sekimo sumetimais 
ir nepaskelbtos pavardės.

Tiesa, „Sovietskaja Litva“ 
skelbia, kad
LIETUVOS ŽYDAI SIONIS 

TAI {LINDĘ
Į svaru ias tarybines įstaigas. 
Tai Movšovič ir Jedinovič. Jie 
esą susisukę lizdus Lietuvos 
banke. Bet Maskvos „Pravda" 
patikslina, kad ne vieni žydai 
tai padarė, bet ir „lietuviai bur 
žuaziniai nacionalistai“.

Taip skelbia sovietinis oficio 
zas — „Pravda“, bet neabejo
tinai Stalinui atėjo laikas ką 
nors sulikviduoti ir tuo teroru 
pridengti koki nors sovietinį ne 
patekimą.

Kaip ten bebūtų, bet iš „Prav 
dos“ ir „Sovietskaja Litva“ pra 
nešimų aišku, kad
RUSIJOJE IR LIETUVOJE 
PRASIDĖS NAUJA TERO

RO BANGA.
Vieni bus sušaukyti, kiti pa

karti, treti į kalėjimus uždaryti, 
ketvirti išsiųsti į Rusijos gilu
mą ir į „broliškas respublikas“, 
katorginių darbų dirbti ir kati 
lūs ten pagultyti.

Galimas dalykas, kad Mask 
va, sukėlusi ramių žmonių pa
niką pavergtuose kraštuose ir 
tuo sudariusi naują masinių bė 
gimti bangą į vakarus, tuo pasi 
naudos ir savo agentus pasiųs 
ti į vakarus, kad tuo būdu ga
lėtų savo agentais infiltruoti 
vakaruose savo 5-ją koloną.

Nors ir nesensacija, bet vi
sos žmonijos dėmesį atkreipė 
praėjusią savaitę
PIRMOJI EISENHOWERIO 

KALBA KONGRESUI, 
kuriam jis išdėstė principinius 
savo politikos dėsnius. Nauja 
sis prezidentas, lyginant jo pa 
sisakymus su demokratų pasi
sakymais, nedaug ką nauja pa
sakė. Jis patvirtino tuos pa
čius principus ir nurodė tas pa 
čias vidaus ir užsienių politi
kos gaires, kaip jos buvo for
muluotos demokratų. Eisenho 
werio politika, pagal jo pareiš
kimus, yra labai santūri, galima 
sakyti — visose srityse. Esmė
je, Eisenhoweris yra tęsėjas 
Trumano politikos, ypač vi
daus politikos. Užsienių atžvil 
giu Eisenhoweris santūrus ir 
bendros gairės yra tos pačios 
— trumaniškos: užsienių rė
mimas, kova su agresija, prita 
rimas Europos vienybei ir tt.

Viena, kuo Eisenhowerio vy

Pasaulinė įvykių savaitė
liausybė atrodo yra pasiryžusi 
pasireikšti, tai

NARU BŪTI AKTINGA 
JUDRIA.

Tarptautinė būsena yra to
kia. kad ligšiol JAV buvo įėju 
si į tūlos stagnacijos būseną. 
Eisenhoweris jaučia ir žino, 
kad dabar Amerika turi pasau
linės politikos vadžias rankose, 
ir ji atsakinga už tokį ar kitokį 
pasaulinės politikos pasukimą.

Galima spėti, kad tuo tikslu 
Eisenhoweris išsiuntė Euro
pon užsienių sekretoriui Dulles 
ir saugumo viršininką Stasse- 
ną, kurie turi ištirti Europos 
būseną, kad po to galima butų 
imtis kokių tikslesnių veiksmų 
bei žygių.

Nepaprastai mums simpatin 
gą įspūdį padarė ta Eisenhowe 
rio kalbos vieta, kurioje jis la
bai aiškiai ir tiesiai pasakė, kad
MES NESUTIKSIME SU JO 

K1OS TAU'lOS 
PAVERGIMU,

kad ta kaina galėtume sau gan 
ti naudos arba ta kaina išspręs 
tume kokį tarptautinį sunkumą 
Tai yra be galo malonu ir tai 
yra moralu ir būtina. Sis pa
sisakymas be abejojimui bus di
deliu pritarimu priimtas vi
sų humanistų ir visų pavergtų 
jų tautų. Šiuo pasisakymu J A 
V prezidentas atgaivino tautui 
viltis atgauti laisvę ir teises. 
Šiuo pasisakymu naujasis JAV 
prezidentas dar kartą patvirti
no, kad Amerika yra ištikima 
žmogaus ir Piliečio teisių dek
laracijos principams ir kad ji 
viena atvirai ir aiškiai neša lais 
vės ir žmoniškumo vėliavas.

Pažymėtina ir tai, kad nauja 
sis JAV prezidentas

AIŠKIAI PASISAKĖ Už 
VIENINGĄ EUROPĄ,

dar daugiau suglaudmtą negu 
ligšiol, dar labjau pasiryžusią 
vieningai veikti ir drauge ginti 
laisvę ir apsisaugoti nuo agre
sijos.

Prie šio verta suminėti, kad 
užsienių reikalų ministeris Dul 
les savo kalboje pasakė, jog
EISENHOWERIS RAS BŪ

DŲ IR PRIEMONIŲ SU
TVARKYTI UŽS1STOVĖJU 

SIUS TARPTAUTINIUS 
REIKALUS.

Tai labai nelengvas uždavi
nys, bet negalima sakyti, kad 
nebūtų galimas, jeigu tiktai 
naujam JAV prezidentui pa
kaks pasiryžimo ir valios tą sun 
kii uždavinį tesėti.

Kituose tarptautinės politi
kos baruose nieko gera.

Pagaliau vakariečiai įsitiki
no, kad
SOVIETŲ DERYBOS DĖL 

TAIKOS KORĖJOJE
yra tiktai piktas sumanymas. 
Pasirodė, kad komunistai tose 
derybose turėjo vieną tikslą — 
infiltruoti agentų į belaisių sto 
vykias ir surežisuoti riaušes. 
Tą tikslą atlikę jie jau baigė 
derybas. . . Beje, per tą laiką 
jie spėjo pasiruošti gintis.

Antisemitizmo banga sovie
tuose vis kyla. Ukrainoje suim 
ta apie 2.000 asmenų. Rytinė 
je Vokietijoje vystomas anti
semitizmas. Net ir Lietuvoje, 
greta Movšovičiaus ir kitų žy 
du, jau esąs kabinamas ir Zima 
nas, kaip sionistas.

Pasibaigus Korėjos dery
boms, pradedamos

NAUJOS DERYBOS DĖL 
AUSTRIJOS,

bet ir čia ta pati sovietinė ko

medija. Sovietų atstovai į pa
skirtą 4-rių susitikimą neatvy 
ko. . .

Daugiau panašu į sensaciją

AMERIKOS JUDĖJIMO 
NELAIMĖS 1952 METAIS.

Suvesta statistika rodo, kad 
1952 metais Amerikoje susisie 
kimo nelaimėse užmušta 96 
tūkstančiai žmonių, sužeista ar 
kitaip nukentėjo 9 milionai. Dėl 
to turėta išlaidų 8.300 milionų 
dolerių. . . Tai skaičiai, kurie

Karine sovietų sensacija
ĮRENGTAS SOVIETŲ GIBRALTARAS

Sovietui Gibraltaras baigtas. 
Pirmą kartą modernioj istorijoj 
Kremliui pavyko Vakarų pa
saulio vidury įsistiprinti saloj, 
paglemžiant lemiamą įtaką lai
vininkystei Viduržemio juroj. 
Saseno sala yra maždaug 7000 
kv. km dydžio, priešais Talen
to miestą Italijoj, bet priklau
so Albanijai.

Po D. Britanijos užs. reikalų 
ministerio Edeno ir JAV admi 
rolo Cassidy lankymosi Vidur 
žemio jūroj, Romą pasiekusios 
žinios kalba, kad konflikto at
veju Sasenas galįs laivų sąsie- 
ką, tarp Jonijos - Adrijos, visiš 
kai paraližuoti.

Sala savo granito uolomis pa 
naši Gibraltarui. Vokiečių in
žinieriai ją apjuosė betono juos 
ta. BVDės priežiūroj dirbo 
7000 atitremtų darbininkų. Be

MIN. V. SIDZIKAUSKAS 
DARYS PRANEŠIMUS.
Lietuvos Laisvės Komiteto, 

kuris veikia Jungtinėse Aineri 
kos Valstybėse, New Yorke, 
pirmininkas p. Vaclovas Sidzi 
Kauskas, PLB Kanados Krašto 
Valdybos kviečiamas, atvaziuo 
ja į Kanadą. Jis padarys lie
tuvių visuomenei eilę praneši
mų aktualiais politiniais klau
simais.

Provizorinis maršrutas nu
matoma stoks

Vasario mėn. 21 d., šešta
dienį, Toronte.

Vasario mėn. 2 2d., sekma
dienį — Hamiltone, kur da
lyvaus Vasario 16 dienos šven 
tės minėjime.

Vasario mėn. 25 d., trečia
dienį, — St. Catherine, 
Vasario mėn. 26 d., ketvirtadie 
nį, — Wellande,

Vasario mėnč 28 d., šeštadie 
nį, — Londone ir

Kovo mėn. 1 d., sekmadienį, 
— Windsore.

Šis planas kartais gali būti 
pakeistas, apie tai bus pranešta 
vėliau.

J. Matulionis, 
PLB KKr V-bos Pirmininkas.

ORDINAS UŽ TĖVYNĖS 
IŠDAVIMĄ.

SSSR augščiausios tarybos 
prezidiumo sausio 6 d. įsaku 
Sniečkus gavo 50 m. sukakties 
proga „už nuopelnus partijai 
ir Tarybų Valstybei" apdovano 
tas Lenino ordinu. Vienas iš 
žymiausių jo „nuopelnų” — 
kad, bolševikine terminologija 
tariant, „LTSR daugiau kaip 
60.000 valstiečių susijungė į 
kolūkius". . ., o paties sukaktu 
vininko, pardavusio kraštą oku 
pantams, išsižadėjo ne tik mo
tina, bet ir kiti šeimos nariai. 
Tačiau bolševikai, nepaisydami 
to, vis tiek akiplėšiškai me
luoja: „Draugui Stalinui asme 
niškai rūpinantis, kyla Lietu
voje laukų derlingumas ir gy
lių praduktingumas“. . . 

perviršijo Amerikos nuostolius 
visame Korėjos kare!

ŽINIOS IŠ AMERIKOS
Čikagoje butų nuomos ofi

cialiai ir neoficialiai vis kyla 
ir rodo tendencijos dar labjau 
kilti. Paprasčiausias be balau 
3 kambarių, virtuvės ir vonios 
butas dabar kainuoja net 90 do 
lerių mėnesiui. Atsižvelgiant 
į miesto vietą tokio dydžio bu 
ias kainuoja net 90 dolerių me 
nėšiui. Prie to nuomininkas 
dar pats apsimoka elektros, ga 
zo ir patalpos apšildymo išlai
das. Viengungiai, gyvenantie
ji prie šeimų, paprastai moka 
7 dolerius savaitėje.

tone įrengti 300 prieš atominę 
bombą saugūs lizdai torpedų 
vamzdžiams.

Posalis tankiai sujungtas 
tvirtoviniais įrengimais. Saloj 
pilna iš tolumos vairuojamoms 
raketoms ir kitiems panašiems 
ginklams iššovimo įrengimų. 
Kariniai ekspertai tvirtina, kad 
iš salos paleisti šūviai pasieks 
visą P. Italiją, Jugoslaviją ir 
Graikiją.

Be to, yra nemažas skaičius 
priešlėktuvinės apsaugos bate 
rijų su atominiams ginklams 
iššovimo bazėmis. Planus pro 
jektavo vokiečių inžinieriai, dir 
bę prie Atlanto pylimo. Kiek
viena salelės kertelė taip išnau 
dota, kad galima sutalpinti 
5000 vyrų įgulą, kurios aprūpi 
nimas maistu, ginklais ir mu- 
nicija mažiausia 6 mėn. užtik
rintas. „Telegrai“.
STUDENTŲ SUVAŽIAVI

MAS NEW YORKE.
Vasario 7—8 dd. New Yor

ke įvyksta studentų suvažiavi 
mas. Laukiame atvykstant iš 
įvairių vietovių apie 100 stu
dentų. Suvažiavime dalyvaus: 
Kons. J. Budrys, ALB LOKo 
pirm. J. Balkūnas, L. L. K. pir 
minikas V. Sidzikauskas, Lietu 
vos Vyčių pirm. A. Vasiliaus
kas, prof. V. K. Jonynas, vice- 
konsl. A. Simutis ir dau gkitų.

Suvažiavimas prasidės šešta 
dienį, vas. 7 d. 10 vai. Angelų 
Karalienės parapijos salėje, 
South 4 & Roebling Sts. Brook 
lyn, N. Y. Programoje — stu 
dentų paskaitos, diskusijos, 
bendri pietūs, LLK pranešimas 
stipendijų reikalu, L. S. S-gos 
skyrių ir Centrinės V-bos pra
nešimai ir einamieji reikalai.Šis 
posėdis yra uždaras.

Šeštadienį, vas. 7 d. 6 vai. 
bus koncertas, pasilinksmini
mas Alliance Hall, 195 Grand 
St. Brooklyn, N. Y. Programą 
atliks rinktinės studentų meno 
jėgos. Po programos šokiai.

Sekmadienį, vas. 8 d. prog
rama bus tęsiama Apreiškimo 
parapijos patalpose — North 
5 & Havemeyer Sts.. Brooklyn. 
9,30 vai. paskaita, diskusijos 
(vien studentai). 11 vai. suma, 
kurios metu kun. Pakalniškis 
pasakys specialų pamokslą stu
dentams. 1 vai. parapijos salė
je įvyks iškilmingas aktas — 
suvažiavimo uždarymas. Prof. 
V. K. Jonynas skaitys paskaitą 
tema „Studento pašaukimas ir 
realioji padėtis“: taip pat bus 
sveikinimai, rezoliucijos, disku
sijos studentų šalpos reikalu.

Raudonojo Kryžiaus Valdyba 
maloniai prašo senuosius LRK 
veikėjus ir šiaip šio darbo tal- 
kninkus skubiai pranešti savo 
adresus LRK Vyr. Valdybai 
tokiu adresu: V. Gailius, Le- 
derstr. 94, (14b) Reutlingen, 
Germany.

Sausio 23 d. „T." vedamuo 
ju „Komunistinis agitatorius" 
puolė eile rinkimus pamiršusių 
vietų. Čia, sako „T.“, atėjo 
laikas pradėti už partijos se
niai išrinktus deputatus agita
ciją, o Kauno Stalino rajonas 
išsitiesęs miega, raivosi ir nie 
kas nesigriebia pašalinti rimtų 
trūkumų rinkimų darbe. Nege 
riau ir kitur, ypač apsileidęs 
Pakrojaus rajonas, kur agita
ciniai punktai darbo visai ne
pradėjo. Bendrai, agitatoriai 
visur nesupranta savo paskir
ties, tenkinasi sąrašų tikrinimu, 
niekas nesigriebia jiems padė
ti, spauda neatskleidžia agit- 
punktų svarbos, visur stokuo- 
ja agitacinės medžiagos. Pa- 
uaigoj agitatoriai pamokomi ne 
pamiršti, kad krašte „dar jau
čiama buržujų liekanų“, prisi
dengusių nekaltais darbais. 
Komorganas čia pat priminė, 
ir Maskvoj suimtuosius medi
kus, kaip pavyzdį.

Ir susivaidyk, žmogau, — 
nuo Kalėdų visi lietužiai pla
kė apie „pasiryžimus rinkimų 
garbei", o daoar — joki rinki
mai žmonėms nežinomi. Aišku, 
jokių rinkimų nėra, dėl to ir nei 
agitatoriai, prievarta paskirti, 
nei rinkiminės komisijos — 
taip pat prie jų norą atvarytos 
— negali įsijausti bepročių ro
lėse.

Vlaskovui Klaipėdą 
atvadavus

Sausio 28 d. paminėtas Kla; 
pėdos „išivadavimas", už kurį 
nemaža padėkos tenka „lietu
viško karių jungimo" vauui 
v įaskovui.

Anglo-amenkiečių imperia
listų verčiami, lietuviai turėjo 
jo kraštą perleisti naciams 19o6 
metais (kaip žinom, naciai įsi
veržė 1939 m.), kartims sri
ties sekretorius Grigalavičius 
(srities viršininku yra Liau
dos) rado sugriauta 12U0 gyv. 
namų, uoste paskandintus ZUU 
zvejyoos laivų. Daoar is uosto 
prekiaujama su „respubliko
mis“ ir „liaudies aemoKratijų 
kraštais“, pagaunama 40U';/o 
daugiau nekapitalistinių žuvų. 
Atsilikęs krašto ūkis tapo „ag
rotechnikos“ žiedu, žmones 
nagrinėja 19-to suvažiavimo nu 
tarimus, demaskuoja amerikie
čius, 451 brigada kovoja už 
proaukcijos pagerinimą, 11 pra 
džios ir 7 septynmetės mosyK 
los, žemės ūkio mokykla moko 
šnipinėti. Mokytojų Institute 
su kai kuriais galima ir lietu
viškai susikalbėti. Karoso vado 
vaujamoj muzikos mokykloj 
per 100 studentų muzikos mo
kosi agitaciniuose punktuose. 
Kai uoste prireikia lietuviškai 
kalbančio, šaukiamas kraninin
kas Vyt. Simonaitis. Celiulio
zės fabriko inž. Akelaitytė, kan 
didatė į miesto deputatus, 7,7 
kartus daugia ugamina, ne kad 
1947 m. Fabriko reikalus į ge
rąją pusę pakreipė jos bendra
darbiai Mich. Laurinov ir kand. 
į komunistus Kurliandski, Pa- 
šarov, Urnin, Sučkov bei dar 
keletas panašiom pavardėm.

Vyr. architektas Kostas Čer 
niauskas atstatė rusams gyven 
ti 165.000 kv. m, turi dar pa
ruošęs statybai 80 aikštelių, o 
miesto pietuose įkūrė visą 
„rybakov" miestelį.

Nuo šio, lygaus tarp lygių 
jų“, miesto vakarais negali akių 
atitraukti Jonas Sliekas, „atva
davimo dalyvis" ir 3-jo laips
nio šlovės ordeno kavalierius. 
Jis dabar tebedirba uoste, bet 
prieš 8 metus surizikavo gyvy
be ir išminavo mieste pačias pa 
vojingiausias vietas.

„Trynyčiai“ fabriko kolekty 
vas keta būti pajėgiausiu visam 
Pabaltyj penkmečio pabaigoj. 

Darbininkė St. Palukštienė jį 
dabar vadina „fabrikas - gražuo 
lis“, jame audžiamos vis plo
nesnės srovės; gavo iš Tašken 
to karšimo senas mašinas, o į 
Taškentą atvežė iš Vokietijos, 
demontuotas. Kazeikin, Oleni 
kova, Palukštienė ir Andriekus 
gavos prie krūtinės prisegti 
skardos gabalėlį.

Mieste gerai klesti 1200 sta- 
chanovcų.

Taip, maždaug, atrodė Klai
pėda sausio 28 dieną.

Poemom ir kantatom stato 
jėgainę.

A. Mickevičiaus kolch. pirm. 
Ivanov lietuviams, Sverdlovo 
kolch. pirm. Šuškin latviams ir 
Molotovo kolch. pirm. Čerba- 
kov gudams įsakė 1951 m. prie 
Drūkšių ežero padėti jėgainės 
statybą. Praėjo metai ir dau
giau, bet Drūkšiuose „Ilji- 
čiaus“ lemputės suspinksint 
taip ir nesulaukė. Būsimos sto 
ties — „Tautui Draugystė“ — 
viršininkas Skorogatov mano, 
ar nereiktų jam pavardę pakeis 
ti.

Talkon griebtasi kviestis ra
šytojus, poetus ir muzikus. Su
ruošti keli literatūros ir muzi
kos vakarai, darbovietėj, sukul
tos jėgainės garbei poemos, ei 
lėraščiai, kantatos. Latviai, gu 
dai ir lietuviai kaitinami atvy
kusių meno veikėjų žodžiais.

L 24. statyboj patirtus įspū 
džius radijo klausytojams paša 
kojo rašytojas VI. Grybas ir po 
etas Ed. Mieželaitis. Pirmasis 
tematęs „vienas prieš kitą kir
šinant žmones Amerikoj“... O 
antrasis sakosi sukinėjęsis pa
kluonėmis, bėgiojęs pabaliais 
ir statybos darbus sekęs nuo 
vieno stogo. Grįžęs dirba^ke- 
lis mėnesius prie poemos. Įs
pūdžių pagimdytas eilėraštis 
turi ir raudonosios moralės per 
lų.

Miežlaiškiui geriau pasisekė
Prieš du metus „Šešupės“ 

kolch. pirmininkas Miežlaiškis 
su Politechnikos Instituto di
rektorium Baršausku pasirašė 
jėgainės statymo sutarti. Da
bar sako, ant Dovinės kranto 
„ūžia turbinos“. . . Baršauskas, 
suvalkietis - kapsas. L 24. ati
darant palinkėjo, kad „mūsų 
tėvynė būtų gražesnė“. Švie
są gavo kolchozininkas Micevi 
čius ir Tarašiškių MTS.

Statyba bloga.
„Atsilieka kapitalinė staty

ba ir šiais metais. Dažnai ob
jektai atiduodami eksploataci
jai su dideliais trūkumais, sta
tybos kokybė vis dar tebėra že 
ma“, — rašo „Tiesa“.

Jis net lietaus nebijo. . .
Panevėžio apskr. Trakų apy

linkės Puškino vardo kolcho
zas prie pat Lėvens. Jo pirmi
ninkas Trusovas nusipiauna 
Lėvenėj net ir kojas, nes jis 
nenori ant kojų nešioti materia 
lines bazes, už kurias tiek 
vargsta kolchozo labui. Kol- 
cohze gauna 17—18 ctr. nuo vi 
dutiniško ha, bet Pov. Lupeikio 
brigados hektarai, matyt, bus 
didesni, kad moka suvalyti net 
po 20 Itr. javų. Pirmininkas gi 
riasi. kad jo negąsdina nė lie
tūs, nes gavo porą vagonų ge
ros agrotechnikos. . . Gyvuliai 
veislingumo planus pilnai įvyk
do. Kiaulių gerbūviu rūpinasi 
Magd. Paulavičiene ir O. Šak- 
nytė. Spėlių šeima su 2 to grū 
du žengia į komunizmo perga
lę.

PIANISTAS 
A. KUPREVIČIUS

praneša, sutinkąs Montrealy 
duoti koncertą, tik dar neaiš
ku kovo 15 ar 22 dieną.
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SPAUDOS BARE
Tai yra sritis, kurioje visi 

beveik mūsų tautiečiai yra veik 
lūs. Beveik visi spaudą verti
na. Daugelis deda pastangų, 
kad ji būtų juo geriausia.

Galima tvirtinti, kad spau
dai mūsų tautiečiai net ir auko 
jasi. Juk doleris brangus ir 
taip slidus jis rankose, kad sun 
ku ji išlaikyti kai reikalų bega- 
'As. O vis dėlto, spaudai mū
sų tautiečiai aukoja. Dažnai 
net ir stambesniais indėliais. 
Štai ir pavyzdžiai: „Nepriklau 
somai Lietuvai“ yra įdėję stam 
biausias sumas Juozas Paulaus 
kas iš St. Jean 130 dol., po vi
są 100 dol. yra įdėję Mykolas 
Tuinila iš Somcoe, Jurgis Starz 
das iš Toronto, Albinas Kant- 
vydas, Jonas Marozas ir KLT 
Toronto skyrius; 90 dol. yra 
įdėjęs Albinas Preikšas; 70 
dol. — Kazys Karpus; po 60 
dol. Stasys Jaspelkis ir Leonas 
Girinis; po 50 dol. Jonas Juške 
vičius, Leonas Gudas, Georg 
Dovydaitis John Dysek, Juozas 
Ambrazas, Kazys Lukas, Jonas 
Leknickas, Justina Meškytė, 
Natalija Palauskienė (Juozo 
Paulausko žmona. Jų šeimos 
indėlis 180 dol.!). Magdalena 
Vilimienė, Toronto „Verslas“ 
ir tt. Tai vis gyvi pavyzdžiai, 
kurie rodo, kad lietuviai savą
ja spauda domisi ir ja rūpinasi. 
Tai yra labai vertingas ir ma
inus reiškinys.

Deja pasitaiko ir kenkimų, 
etų gale, kai papras- 

Idomas spaudos telki
niai. vajus. Iš vienos pusės, 
yra ’ ^sąžiningos konkurencijos 
reišl inių, iš kitos — fanatizmo 
pasireiškimų, žinome, kad fana 
tiku visur yra ir visur jų bus. 
Jie kartais prieina prie to, kad 
kulturingesnieji jų sudarinėja 
„draudžiamosios“ spaudos są- 

. o mažiau kultūringi bei 
•..uu. uiesnieji — prieina net 
prie jpaudos deginimo, sukro
vę jos laužus. Taip dėjosi so
vietinėje Rusijoje ir nacinėje 
Vokietijoje. Gaila, tai ne išim 
tys. Laimei — nelabai gausios. 
Dažniau pasitaiko nesąžininga 
ir pikta propaganda, kreiva agi 
tacija. Šiuo atveju dažniausia 
susipina fanatizmas su nesąži
ninga konkurencija. Dažnai, 
kai 'kalas jau pernelyg negrą 

o visa tai maskuoja

ma, pridengiama kitomis neva 
priežastimis. Tai apgailėtini 
reiškiniai.

Bet sąmonigas, kultūringas 
ir protingas Žmogus nebijo jo
kios spaudos ir neklauso jokios 
propagandos. Kadangi lietu
viai perdėm pretenduoja į šias 
pozicijas, tai jiems ir nėra rei
kalo naudoti kokių nors prie 
vartų priemonių, nors jos būtų 
ir moralinės eilės. Todėl ir 
yra visiško pagrindo visiems, 
be išimčių, mūsų tautiečiams 
taikyti visiškos laisvės princi
pą bei sąlygas. Kiekvienas 
žmogus yra visiškai laisvas pa
sirinkti spaudą ir laisvas jąja 
naudotis.

Malonu, kad šia prasme Ka
nadoje gyveną lietuviai vis tvir 
čiau apsisprendžia kaip sava
rankiški, savo protu ir saVo va 
lia gyveną žmonės. Džiugu, 
kad pikta agitacija ar diri
gavimo pastangos vis mažiau 
veikia lietuvius, nes jie patys 
orientuojasi ir supranta reika
lus. Yra pagrindo teigti, kad 
pasiduodančių šiokiam ar kito 
kiam spaudimui ir dirigavi
mui lieka vis mažiau, kaip ir 
nesusipratusių fanatikų.

Kaip gražų reiškinį savaran 
kiškumo ir tolerancijos sityje 
norisi suminėti Hamiltono lie
tuvių iniciatyvą, gal pirmąją 
Kanadoje, suruošti organizuotą 
spaudos platinimo vajų, kurio 
vykdytojais yra visų pakraipų 
žmonės ir jie platina visokią 
lietuvišką spaudą. Šis vajus, 
kuris Hamiltone baigiamas 
spaudai paremti balium šį vasa 
rio 7 d. šeštadienį, yra suorga 
nizoutas „NL“ bendradarbio p. 
K. Barono niciatyva. Tai vis 
vertingi reiškiniai, kurie rodo 
tautiečių pasiaukojimą lietuviš 
kąjai spaudai.

Niekas nesuabejos, kad tau
tos kultūra glaudžiai siejasi su 
spauda: periodine ar ne periodi 
ne. Todėl kiekvienas šioje sri 
tyje teigiamas reiškinys yra ma 
lonus ir brangus.

Tikrai: jeigu gyvuos lietu
viškas laikraštis ir lietuviška 
knyga, tai gyvuos ir lietuvis. O 
jeigu bus gyvas ir sąmoningas 
lietuvis, tai bus gyva ir lietuvių 
tauta, ir gyva Lietuva.

J. Kardelis.

3. Masiniai trėmimai
Atvykusi iš Lietuvos ir da

bar gyvenanti Montrealy lie
tuvaitė toliau pasakoja apie da 
bartinę Lietuvos okupaciją.

Nugirdomis ir pripuolamo
mis žiniomis, antrosios Lietu
vos okupacijos laiku sovietai 
darė masinius išvežimus, kaip 
ir pirmosios okupacijos metu. 
Visiems naujiesiems ateiviams 
gerai žinoma, kad prasidėjus 
Rusijos karui su Vokietija ir 
vietoje sovietų Lietuvą okupa
vus vokiečiams, buvo sudaromi 
Lietuvos žmonių, išvežtųjų į 
Rusijos gilumą, sąrašai. Skai
čiai siekė 45.000 asmenų.

Įdomu buvo pasiteirauti iš 
asmens, kuris Lietuvoje gyve
no antrosios, t. y. — dabarti
nės sovietų okupacijos laikais 
kelis metus, apie išvežimus.

— Ir antrosios okupacijos 
metais buvo daromi masiniai 
Lietuvos žmonių išvežimai. Iš
vežimai pakartotini. Jie daro
mi beveik kasmet. Tokia jau 
tvarka. Reikia žmones laikyti 
nuolatinėje baimėje. Ir tai tik 
ra žmonių pabaisa tie išveži
mai, — pasakoja mūsų viešnia. 
— Didžiausi išvežimai buvo
1948 metų gegužės 22 dieną ir
1949 metų kovo 11 dieną. 3— 
4 dienas prieš tuos išvežimui 
buvo sulaikytas visas susisieki 
mas. Paimti visi vežimai. Po
licija ir NKVD budėjo dieną ir 
naktį, kad žmonės nepasitrauk
tų iš savo gyvenviečių. O su
minėtomis dienomis čiupo vi
sus „pagal planą“ ir, kaip pa
taikė, vežė į Rusijos gilumą.

Pirmojo masinio vežimo me
tu dar aiškino, kad esą „ten 
statomi nauji dideli miestai ir 
jūs ten gerai uždirbsite“. . . 
Tik vėliau paaiškėjo, kokie ten 
„miestai statomi“. . . katargose.

Visų išvežtųjų butus tuojau 
XX .XX.— xx:.".xk—__ _>

j Rusijos gilumą.
„valė“. Surinko baldus, kokie 
tik buvo: drabužius, mantą, ir 
suvežė į „surinkimo punktą“. 
Iš ten jau komunistai ir jų pa 
taikūnai juos „pasiskirstė“ už 
kapeikas. Tai buvo drauge ir 
kyšiai visiems, kas „pomagal“ 
— padėjo rinkti į vežimus ir 
sunkvežimius tremiamus žmo
nes.

Kaune, Ožeškienės gatvėje, 
ties buv. Laisvės alėja, buvo di 
džiulis sandėlis, kūrime buvo 
suvežti ištremtųjų daiktai. Die 
na ir naktį paskui rusai ir ki
ti komunistai grobė iš ten, kaip 
varnai stipieną, ištremtųjų tur 
tą. . .

— Ar trėmimai lietė tik 
miestus, ar ir kaimus?

— Iš visur trėmė. Trėmė 
miestų žmones, trėmė ir kaimų 
žmones. Trėmė valdininkus, 
ūkinikus, darbininkus ir net ko 
munistų pataikūnus. Nieko 
nuostabaus, kad trėmė darbi
ninkus, nes darbininkai Lietu
voje daugumoje yra daugiausia 
nepatenkinti. Lietuvos darbi
ninkų gyvenimas yra sunkiau- 
sis, o Lietuvos darbininkas dar 
,,neišmoko“ tylėti ir kęsti su
kandęs dantis. Todėl trėmė vi 
sus. Ir suprantama: jeigu jau 
teroras, tai teroras visuotinis, 
kad visi bijotų valdžios.

— Kažin, ar daug buvo iš
tremta? — įdomu buvo pasi
teirauti. ___

— Tai yra neįmanoma pa
sakyti. Žmonės spėliojo, kad 
dešimtys tūkstančių. Bet tuos 
skaičius komaprtija slepia. Vie 
no ji neslepia — sukelti pani
ką ir kuo didesnę gyventojuo
se baimę. Jeigu valdžia laikosi 
teroru, tai yra jos tikslas ir ji 
to sieke visomis priemonėmis.

Daugiau bus.
IX" XK'~'~XKZ~~~XKZ—

Pažinime Kanada
III. — SAMUEL DE CHAM PLAIN, DIDYSIS 

TYRINĘ TOJAS

KLBENDRUOMENES REIKALAI
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŠALPOS FON

DO LAIK.
1. Šalpos darbui organizuoti 

ir vykdyti prie Kanados L. 
Bendruomenės veikia Šalpos
" ■ idas.

2. Šalpos Fondą sudaro Cent 
ro Komitetas prie PLB K. Kr. 
V-bos ir Ap. Komitetai prie 
PLB Kr. Ap. V-bų.

3. Šalpos Fondo Centro Ko 
mite tą sudaro PLB KKr. Val
dyba iš 9 asmenų, o Apylinkių 
Komitetus sudaro PLB KKr. 
Apylinkių Valdybos iš 3 — 7 
asmenų.
PaSvaba I. Mažose apylinkėse 

gali būti vietoj Apylinkės Ko 
miteto vienas A. Valdybos 
narys, vadinamas Šalpos F- 
do Įgaliotiniu.

Pastaba II. Pageidaujama, kad 
Šalpos Fondo Komitetuose 
būtų bent vienas PLB KKr. 
Apylinkės V-bos narys.
4. ŠF Komitetų nariai pasi

skirsto pareigomis: pirminin
kas, vice-pirmininkas, sekreto
rius, iždininkas ir valdybos na 
riai.

5. Šalpos Fondo tikslas yra 
šelpti: a—užsieniuose gyvenan 
čius ir esančius sunkioje ma
terialinėj padėty lietuvius, b— 
aKnadoje gyvenančius lietu
vius : 1—patekusius sunkion

TAISYKLĖS.
materialinėn būklėn, ir 2—stu
dentus, reikalingus, materiali
nės paramos.

6. Šalpos Fondas dirba glau 
džiame kontakte su esamomis 
Kanadoje lietuvių šalpos orga
nizacijomis.

7. Šelpiant kituose kraštuose 
gyvenančius lietuvius bendra
darbiaujama su esamomis ten 
lietuvių bendruomenėmis, šal
pos organizacijomis ir su BAL 
F’u.

8. Šalpos Fondo pajamas su 
daro: vienkartinės ar pastovios 
aukos, rinkliavos, pajamos iš 
įvairių parengimų ir įvairios 
gėrybės.

9. Š. Fondo Ap. Kom-tai rū 
pinasi:
a—lėšų ir įvairių gėrybių (rū

bų, maisto etc) rinkimu,
b—jų paskirstymu savo apylin 

kėj reikalingiems lietu
viams iš II par. nurodytų 
sumų,

c—derinimu vietoje šalpos ir 
lėšų telkimo darbo su esa
momis vietoje šalpos orga
nizacijomis.

10. Surinktas lėšas ir gėry
bes Ap. Komitetai siunčia CK- 
tui arba jo nurodymu.

11. Vietos lietuvių šalpai Ap

Tuo laiku, kai anglai ir olan 
dai stropiai jieškojo šiaurės-va 
karų praėjimą, prancūzai bu
vo užsiėmę vietiniais karais 16- 
tame šimtmetyje, kas jiems ne 
leido dalyvauti aktyviai tyrinę 
jimo darbe. Kada taika galų ga 
le buvo atstatyta 1598 metais, 
tada prancūzai vėl atkreipė sa
vo dėmesį į tolimas vietoves, 
kurios buvo anapus Atlanto.

Vyriausias šios tyrinėtojų 
grupės buvo Samuel de Champ 
lin. Jo tyrinėjimo karjera pra
sidėjo 1599 m., kada kartu su 
ispanų laivynu jis nuplaukė į 
West Indies. Jis aplankė ispa 
nų vietoves salose ir Meksiko
je ir tuo būdu surinko apie nau
jąjį pasaulį nemažai žinių.

Prancūzų karalius buvo la
bai paveiktas jo kelionės pra
nešimų ir 1602 m. jį paskyrė 
Prancūzijos Karališku Geog
rafu ir pakėlė jį į bajorus kaipo 
Sieur de Champlain de Sainton 
ge. Kaip Šiaurės Amerikos ty 
nnėtojas 1603 metais jis pra
dėjo kelionę į Nova Scotia.

1608 metais jis aplankė St. 
Lawrence slėnį ir Jacques Car 
tier'o ankstyvesnių kelionių vie 
tas. Čia jis įsteigė1 prekybos

Komitetai iš surinktų sumų pa 
lieka dalį pinigų, bet ne dau
giau kaip 25 pros, arba organi
zuoja rinkliavas iškilusiam rei
kalui.

12. Šalpos Fondo Centro Ko 
mitetas:
a—skirsto ir siunčia gautas lė

šas ir gėrybes arba nurodo 
Ap. Komitetams, kam jas 
siųsti, išskyrus par. II nu
rodytus atvejus.

b—susirašinėja su šelpiamuose 
kraštuose esamomis lietu
vių bendruomenės ir šal
pos organizacijomis, Balf' 
fu, Ap. Komtetas ir kit.

s—renka medžiagą apie šelpia
muose kraštuose gyvenan
čių ir šiaip šelptinų lietuvių 
būklę ir informuoja Kana
dos lietuvius.

13. Š. Fondo Centro Komite 
tas revizuojamas PLB KKR 
Kontrolės Komisijos, o apylin 
kių Komitetai PLB Apylinkių 
Kontrolės Komisijų.

14. Visi šalpos Fondai suda 
romi vieniems metams.

15. Šios taisyklės galioja Ii 
gi PLB KKr Taryba priims ki 
'as.

punktą Quebec’e, tokioje vieto 
je, kuri apvaldo kelią į konti
nento širdį. Verta pažymėti, 
kad jis nesurado jokių indėnų 
kaimo Stadancona žymių, apie 
kurį jo tautietis Cartier buvo 
parašęs preiš šimtą metų.

1609 metais Champlain pa
darė savo pirmą tyrinėjimo ke 
lionę į berybę dykumą, keliau
damas Richelieu slėniu iki to 
ežero, kuris dabar turi jo var
dą.

Champlain‘o kelionė Riche
lieu slėniu daug prisidėjo prie 
šios srities pažinimo. Svarbiau 
sias dalykas jo geografiniuose 
atradimuose buvo Didžiųjų Eže 
rų sritis. Eidamas visų anksty 
vesnių europietiškų tyrinėtojų 
pėdomis ir jis buvo linkęs suras 
ti kelią per kontinentą, kuris 
vestų į vakarinę jūrą ir į Toli 
muosius Rytus.

1611 m. Champlain išsiuntė 
du vyrus, Etienne Brule ir Ni 
cholas de Vignan, Ottawos upe 
į Algonquin indėnų kraštą, kad 
jie nustatytų, ar vakarinė jūra 
būtų pasiekiama šia krlyptimi. 
Vignan praleido žiemą indėnų 
tarpe ir sugrįžo sekantį pava
sarį su nepaprasta istorija apie 
„didelę jūrą”, kuri yra į šiau
rės vakarus.

Šita naujiena sukėlė Champ 
lain'o susidomėjimą ir jis 1613 
m. padarė kelionę Ottawos upe, 
kad pats asmeniškai pažvelgtų 
į tą didelę jūrą. Jis praplaukė 
Chandiere Falls, dabartinę Ot 
tawos miesto vietovę, ir pa
siekė net vakaruose Alumette 
Island. Savo pasipiktinimui jis 
sužinojo, kad Vignan nebuvo 
nuvykęs toliau šito taško ir kad 
ta istorija apie didelę jūrą į va
karus buvo visiškai išgalvota. 
Jo kelionė nebuvo visiškai be
vertė. Champlain užmezgė 
draugiškus ryšius su tenykš
čiais indėnais, kurie jam vėliau 
padėjo.

Champlain padarė trečią ke 
lionę į krašto vidų 1615 m. Šio 
je kelionėje jį palydėjo Recol- 
let kunigai, vienas iš jų, Tėvas 
LeCaron, vyko net už to vaka 
rinio taško, kurį pasiekė Champ 
lain.

Tėvas LeCaron pradėjo ves
ti Huronia indėnus į krikščio
nybę ir šis darbas buvo tęsia
mas vėlaiu jėzuitų kunigų.

Champlain ir jo palydovai, 
sekdami Ottawos ir Mattawa

J. Matulionis, 
PLB KKr V-bos Pirmininkas.

J. Šalkauskis,
Sekretorius.
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karo būrio, kuris pasiruošė pui 
ti Iroquois pietuose. Čia pasi
taikė gera proga ne tik išstudi 
juoti indėnų būdą, bet ir patį 
kraštą, nes karo būrys vyko 
Simcoe ežeru ir Trent slėniu 
prie Ontario ežero krantų.

Ši grupė tada vyko į rytus pa 
lei ežero šiaurinį krantą į Bay 
of Quinte, iš kur ji persikėlė į 
pietinį krantą laiveliais. Onei- 
da‘os kaimynystėje, šiaurinia
me New Yorke, Hurono indė
nai puolė pirmuosius Iroquois 
indėnų kaimus ir mėgino juos 
paimti šturmu. Iroquois indė
nai puolimą atmušė ir Hurono 
indėnai pasitraukė netvarkin
gai. Vargais negalais karo bū 
rys sugrįžo prie Simcoe ežero 
ir Georgian Bay. Champlain 
sugrįžo į Quebec‘ą 1616 me
tais turėdamas nemažai geog
rafinių žinių apie šias sritis, ku 
rios apsupa Didžiuosius eže
rus.

Champlain tarnavo prancū
ziškai Kanadai dar dešimtmetį 
ir jo tyrinėjimo dienos buvo už 
oaigtos. Champlain, Nipissing 
ir Simcoe ežerų atradimai kar
tu su jo kelionių pranešimais 
palengvino vėlesnių tyrinėtojų 
darbus, kurie sekė jo pėdomis. 
Champlain mirė 1635 m. Kalė 
dų Dieną ir jo vardas yra am
žinai įrašytas į istorijos pusla
pius, kurie aprašo Šiaurės Ame 
rikos tyrinėjimą. (CS).

„NL” ADMINISTRACIJA 
prašo Gerb. Skaitytojus atnau
jinti prenumeratą 1953 metams

upėmis,nuvyko į Lake Nipis
sing, prie French River ir pa
galiau į Georgian Bay. Čia jis 
prisijungė prie Huron indėnų

16-TOS VASARIO MINĖJI 
MAS WASHINGTONE.

Artėjanti reikšminga lietuvių 
šventė sujudino ir Washingto
ne gyvenančius lietuvius. Tam 
minėjimui atitinkamai atžymė
ti, tapo išrinkta komisija :pirm. 
dr. J. Bačiulis, iškilmių vyr. 
tvarkytojas — dr. J. Bražins
kas, vyr. šeimininkės — Jurkie 
nė ir Petkevičiūtė; pravesti 
propagandą anglų kalba spau
doj — J- Liesytė ir P. Jurka;

Iškilmėse dalyvauti yra kvie 
čiami ir žymesnieji amerikie
čiai, ypač palankūs mūsų lietu 
viškiems reikalams. Jų tarpe 
yra senatorių ir State D-to 
augštų pareigūnų.

Paminėjime tikimasi pama
tyti mūsų gerb. Ministrą Pov. 
Žadeikį su iškilmėms pritaiky
tu žodžiu. Kalbas sakys taip 
pat min. K. Škirpa, dr-jos pirm. 
Mrs. Steel.

Čia bus galima susitikti ne
mažą būrį naujai čia įsikūrusių 
lietuvių. Būsią broliai estai, 
latviai. Iškilmės žada būti įdo
mios. Jos įvyks: Hotel — 
2400, 16-th Str. N. Wiškil
mingi pietūs ruošiami vasario 
15 d. 6 vai. vakaro (Kaina — 
5 dol.).

Visi, kas tik bus Washingto 
ne vasario 15 d., mielai kvie
čiami pabūti kartu kelias valan 
das su lietuviais.

Ryšius užmegsti, kreipkitės: 
Miss Helen Pavilon, 1910, Kali
ma Rd., N. W„ telef. — AD- 
2-7937.
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Ko Grinkus niekam nepasakė...
Kanados lietuvių komunis

tų „delegatas“ Algirdas Grin
kus iš Vienos „taikos kongre
so“ Kanadon atvežė daug „nau 
jienų“, kurias dabar stengiasi 
draugams išpasakoti: esą jis 
pakeliui ir ten matęs daug pa
baisų —- amerikonų jankių, bri 
tų, net su šautuvais!. .. Sovie 
tų gi kareiviai ir aficieriai esą 
vaikščioją apsiginklavę aiyvų 
šakelėmis ir gieda „taikos die
vui — Stalinui“ himnus. . . Kai 
peržengęs geležinę uždangą, 
tai, Stalino valia, ir klimatas ir 
gamta — viskas atrodė per
tvarkyta, pakeista. Šitoje ge
ležinės uždangos pusėje buvusi 
naktis, o anoje — saulė švietu 
si. . . Čia žiema, o ten vasara. . . 
Ir taip puiku buvę, kad ir ap
sakyti negalima! . ..

Tiktai, artimiems draugams 
Grinkus vis dėlto pasakė :

— Viena — puikus miestas, 
bet. . . pietus sunkoka buvo gau 
ti, o vieniečiai rusų zonoje ste
na ir skundžiasi. . . Girdi, la
bai gerai, kad komunizmas žy
giuoja, bet. . . kad negali gauti 
paprasčiausių dalykų. Uždar
biai maži, o ir tų „laisva valia“ 
reikia išsižadėti ginklavimosi 
paskolai. . .

O kas su juo atsitiko Londo 
ne, jis nei geriausiems savo 
draugams nepasakė. O ten at
sitiko gana įdomus dalykas, ku 
ris visam „kongreso“ laikui 
Grinkui sugadino nuotaiką. Net 
Stalino saulės nejutęs gerai. . .

— Et, — sako Grinkus, — 
geriau būčiau nei neužsukęs į 
Londoną. . .

— Kas gi ten tame „kapita 
listų” Londone atsitiko?

Pasirodo, ten gyvena jo tik
ra sesuo — Grinkutė, pabėgusi 
iš „komunistinio rojaus“.

— Ko gi, sesele, tu pabė
gai? Juk taip ten gera?!!..

— Tu man pirmiau pasa
kyk, kur tu dabar važiuoji? — 
užklausė jį sesuo.

— Sesut, mane draugai iš 
Vancouverio, Montrealio, To
ronto, Winnipego siunčia „de 
legatu” į Vieną, į taikos knog
resą. . . Ten mes kovosime už 
taiką. . .

— Jeigu šitaip, tai eik po 
velnių iš mano kambario. —

kad daugiau nei kvapo tavo čia 
nebūtų! Imperialistai grobia 
šalį po šalies, mūsų tėvynę — 
Lietuvą pasigrobė, o jis kalba 
apie jų taiką!. . . Lauk, kad ta 
vo ir kojos nematyčiau!!...

Taigi, draugas Grinkus, nors 
ir dabar pasakoja apie „taiką” 
ir visokius prajovus, bet kad se 
šuo jį išvijo iš savo buto ir at 
sisakė su juo būti ir pažįstama, 
— jis niekam nepasakė . .

... siemečkos. ..
„Liaudies Balsas” ir nemano 

rašyti, ką ir iš kur gauna Kana 
da, nes Kanada gauna visokiau 
siu prekių iš viso plataus pa
saulio, neišskiriant net ir Rusi 
jos. . . Ir kas čia nepaprasta? 
Ką tuo nustebinsi? Tai yra vi
sai natūralu.

Tuo tarpu tas pat „Liaudies 
Balsas“ surašo visus ligi vieno 
daiktelius, kurie esą atvežami 
į Lietuvą. Kiek ir kokios ver 
tės, nerašo. Mat, svarbu yra 
pasakyti, kad Lietuva kai ką 
vis dėlto gauna. . . O kiek iš 
Lietuvos išvežama, to „L. B.“ 
neptrašo.

Lietuva, pavyzdžiui, turi ke 
liūs cukraus fabrikus, kurių pro 
dukcijos Lietuvai tikrai turėtų 
užtekti, jeigu gamyba būtų nor 
mali. Bet. . . dabar cukrų į Lie 
tuvą veža iš „broliškųjų respab 
likų“. . . O kur gi Lietuvos cuk 
rus? Galima spėti, kad Lietu
vos fabrikų cukrus, kaip iš ge
rų fabrikų, yra geras, — todėl 
jį pasigrobia Rusija, o Lietu
von veža iš „broliškųjų respub 
likų” kokį gyvulinį.

Be ko kita, „Liaudies Bal
sas“ pasigardžiuodamas prane 
ša„ kad Lietuvon iš Ukrainos 
esą atvežta saulėgrąžų — sie- 
mečkų. . . Ką gi, Rusija garsi 
siemečkomis. . . Matyt, visai 
Lietuvai maišelį ir atvežė, dėl 
reklamos gal. . . Juk pirmosios 
okupacijos metu dideliu truks 
mu į Lietuvą buvo atvežti du 
vagonai arbūzų. . . Ir ant va
gonų buvo užrašyta: „Broliš
kos respublikos badanjančiai 
Lietuvos liaudžiai siunčia bro
lišką pagalbą“! . . . Dabar vie 
toje arbūzų — siemečkų. . . Se
kančiais metais, gal, atsiųs. . . 
aguonų sėklų. . .

Ar gi ne juokdariai?...
Mandrapypkis.
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Kaip Maskva apiplėšė Suomija
Suomiai jaučiasi šiandien 

taip, lyg kad jie būtų paėmę 
naują iš savo tautos paskolą. 
Po astuonių ilgų ir sunkių me
tų jie pilnai užbaigė iš jų reika 
laujamus reparacijų mokėji
mus Sovietų Sąjungai už karą, 
kuri rusai pradėjo ir buvo ge 
rai suomiu „pamokyti kariau
ti“.

Kiek kaštavo suomiams sovie
tų plėšikiški reikalavimai?
Karo reparacijų didumas bu

vo trys šimtai milionų dolerių. 
Tačiau Rusija, primetusi Suo
mijai svanaudišką skaičiavimo 
sistemą, tikrumoje gavo pre
kių, kurių vertė dabartinėmis 
kainomis yra nemažiau kaip še 
ši šimtai mlionų dolerių.

Jeigu sovietai visą gautą iš 
suomių turtą — prekes, būtų 
pakrovę į prekinius vagonus, 
tai susidaręs traukinys nusitęs 
tų nuo Pittsburgh'o ligi San 
Francisco.

Rusija užsispyrė gauti iš 
Suomijos tokių gaminių - pre,- 
kių, kurių pati Suomija niekuo 
met negamindavo. Tai reiškė, 
kad suomiai turėjo pasistatyti 
ir įrengti naujus fabrikus ir 
dirbtuves. Aišku, tas labai 
daug kaštavo.

Prekių sąraše, kurios buvo 
atiduotos rusams, buvo toki da 
lykai kaip 50.000 elektromoto- 
rų, 1000 generatorių, 510 ju- 
domų (kilnojamų) elektros jė
gainių, 1128 vandens siurbliai 
(pompos), 6.000 sudedamų 
(greit išnarstomų ir vėl pasta
tomų) namų, 1460 mylių vari
nio kabelio, 701 garvežys, 618 7 
prekiniai vagonai ir tt.

1945 metais reparacijos apėmė 
(iOf 'c viso Suomijos eksporto, 
o sekančiais vėlesniais trejais 
metais suomiai turėjo atiduoti 
Rusijai daugiau kaip 20% viso 
savo eksporto. Tai sudarė ne
mažiau kaip 4% visų Suomijos 
valstybinių pajamų ir jei palygi 
nimui proporcingai tokią naš
tą reiktų pakelti Jungt. Ameri 
kos Valstybėms, tai sudarytų 
12 miliardų dolerių per metus. 
Apie trečioji dalis reparacijų— 
tos neteisėtos duoklės, turėjo 
būti atiduota laivų paivdale, o 
kitas trečdalis —— pramoninė
mis mašinomis. To viso pasė
koje, suomiai turėjo padvigu
binti savo metalo gaminių pra
monę ir net šešius kartus padi

tur tuo laiku, kada suomiams 
tai dėl suparntamų priežasčių 
buvo labai sunku įvykdyti.

Sovietų Rusija dar daug ką 
daugiau gavo iš suomių, neskai 
tapt reparacijų.

Suomija turėjo 44 milionų do 
ierių karo skolą Vokietijai, ku
rią perėmė Rusija 1944 mt., kas 
vėliau buvo patvirtinta Pots
damo konferencijoje, karui pa
sibaigus. Suomijos valdžia tu
rėjo įnešti visą 44 milionų do
lerių sumą „Suomijos banke" 
Sovietų Rusijos sąskaiton. Vi
sos Suomijoje buvusios vokie
čių biznio nuosavybės buvo 
taip pat sovietų perimtos ir 
daugiau kaip 75 buvusios vo
kiečių įmonės Suomijoje dar 
ir šaindien soveitų valdomos. 
Tai apima įvairius technikos ir 
elektros fabrikus, laivininkys
tės bendroves, kino teatrus, rū 
bų siuvyklas, krautuves ir tt. 
Visi šitie grobimai yra palygi
namai maži su Maskvos nuo 
Suomijos atplėšta teritorija.

Rusija paėmė 12% visos 
Suomijos teritorijos 

plotą, kuriame buvo nemažiau 
kaip 12 pros, prieškarinės Suo
mijos pramonės, įskaitant apie 
trečdalį viso krašto hidroelekt
ros jėgainių ir visam pasauliui 
žinomas Petsamo nikelio kasyk 
las. Apie 440 tūkstančių suo
mių (apie 11 proc. visų Suomi
jos gyventojų) turėjo apsigy
venti kur nors kitur — išsikel
ti iš sovietų užgrobtos terito
rijos.

Buvo prisimenama, kad po 
1-mojo Didžiojo Karo Vokieti
ja sukniubo besistengdama su
mokėti karo reparacijas, kurios 
buvo lygios pusantro procento 
jos valstybinių pajamų. O Šuo 
mija mokėjo reparacijas, kurios 
buvo kone 5 proc. jos visų vals 
tybinių pajamų. Daugelis žmo 
nių pačioje Suomijoje ir užsie
nyje buvo įsitikinę, kad Suomi 
ja nepajėgs išmokėti reparaci
jų. Tačiau suomiai į reparaci
jų mokėjimą atsižvelgė ir ver
tino tai, lyg kad jie būtų vedę 
karą. Jie, jautė, kad jų laisvė 
ir nepriklausomybė yra padėta 
ant svarstyklių ; jei jie nesuge 
bės atiduoti sovietams numaty 
tų prekių reparacijų sąskai
ton, jie buvo užtikrinti, kad ta
da Sovietų Rusija okupuos jų 
kraštą.

Finansuoti reparacijas buvo už 
dėta nuo 10 ligi 20 proc. page- 

rindinių mokesčių

dinti savo laivų dirbtuves - sta 
tykias. Taip, pav., 1947 ir 
1948 metais daugiau kaip pusė 
Suomijos metalo ir elektros ga 
minių pramones ir visos laivų 
statyklos dirbo tiktai Rusijai.

Kaipo pirmą mokėjimą — ra 
tą Sovietų Sąjunga paėmė iš 
Suomijos 105 didžiausius ir mo 
derniškiausius laivus. Vėliau 
gi, suomiai turėjo pastatyti so
vietams 581 naują laivą, prade 
dant mažiausiais švyturiniais 
laivais ir baigiant 3.200 tonų 
prekiniais laivais.

Rusiškųjų komunistinių plėši
kiškas Įkainavimas 

dar labjau padidino suomiams 
reparacijų naštą. 90 žvejybos 
škunerių (dvistiebių laivų), ku 
rių kiekvieno pastatymas kaš
tavo suomiams apie 300 tūks
tančių dolerių, buvo rusų įkai 
nuoti tik po 15 tūkstančių do
lerių už škūnerį. Kitų rūšių lai 
vai, kuriuos suomiai pastatė re 
paracijų sąskaiton, būdavo 
įvertinami maždaug dešimtada 
liu tikros kainos. Suomiai tu
rėjo netiktai pastatyti laivus, 
bet ir aprūpinti tuos laivus vi
sais įrankiais ir reikmenimis 
įskaitant net peilius, šakutes ir 
duonos pjaustymo mašinas lai 
vų įguloms. Čia sovietų smulk 
meniški reikalavimai būtų tikę 
labjau patiems ištaigingiau- 
siems keleiviams (linijiniams) 
laivams, bet ne krovinių (pre
kių) laivams, kokius jie gavo. 
Kilimais išklotos grindys buvo 
reikalaujamos laivuose vilki
kuose. Vienas prekių laivas 
buvo priimančio ruso inspekto 
riaus nepriimtas todėl, kad lai 
ve kapitono kajutėje buvusi odi 
nė sofa buvo šiek tiek susirauks 
Įėjusi per vidurį. Žvejybos lai 
vuose turėjo būti visi Įrankiai 
jskaitant net specialius gumi
nius batus visai laivo Įgulai. 
Vienas rusas skiperis (laivo ka 
pitonas) netgi įsakė savo visai 
įgulai prisimieruoti tokius ba
tus prieš pasirašydamas pakvi
tavimą už gaunamą laivą.

Sunkiausia buvo suomiams pa
tiekti sovietams reparacijų sąs 
kaiton daugiau kaip 30 pilnai 

parengtų dirbtuvių 
(įmonių) faneros, popierio ii 
sudedamų namų gamybai. Kai 
kurios mašinos negalėjo būti 
pagamintos Suomijoj ir turėjo 
būti perkamos Amerikoj ar ki

ir valstybiniai pajamų mokes
čiai buvo pakelti dar augščiau 
už tuos, kuriuos dabar moka 
Jungt. Amerikos Valstybėse. 
Suomijos miestai apdėjo paja
mų mokesčiais nuo 10 proc. ii 
gi 12 proc. kiekvieną gyventoją 
ir 20 proc. pardavimo mokes
čių buvo uždėta faktinai ant vi 
sų varotojų prekių. Bendro
vių - korporacijų mokesčiai pra 
monėje buvo pakelti ligi 60 
proc. visų gaunamų pajamų.

Sunkus darbas ir nepaprasta 
sėkmė padėjo suomiams išbris 
ti savo vargus ir bėdą. Suomi
jos pramonės produkcija pasie 
kė savo prieškarinio lygio 1946 
mt., o per sekančius trejus me
tus pakilo perviršydami prieš
karinį lygį net 40 proc. 1952 
mt. Suomijos pramonės pro
dukcija viršijo prieškarinę net 
71 proc.

Labai daug suomiams pagel
bėjo klestinti pasaulinė rinka 
medžiui, popieriui ir popier
malkėms — pagrindiniams jų 
eksporto produktams. Prasi
dėjus Korėjos karui, nežiūrint 
nepaprastai pakilusių kainų, 
Suomija turėjo tokį didelį pa
reikalavimą, kad lengvai galė
jo parduoti tiek medžio ir po
pierio, kiek tiktai sugebėdavo 
kraštas pagaipinti. Dalykai, 
kuriuos Suomija turėjo pirktis 
užsienyje, pabrango taip pat, 
tačiau mažiau kaip per pusę ne 
gu jų eksportuojamos prekės. 
Šios palankios aplinkybes da
vė suomiams pelningiausius jų 
istorijoje 1951 metus, kuriuos 
jie užbaigė su 135 milionų do
lerių eksporto pliusu. Šiek tiek 
keistoka dėl pelno, kurį suo
miai turėjo prasidėjus karui Ko 
rėjoje, kurį kaikada suomiai 
vadina „atvirkščios reparaci
jos“.
Komunistai, pradėdami karą 

Korėjoje, pagelbėjo Suomijai 
laike vienerių metų padaryti 
reparacijų mokėjimus daugiau 

kaip už dvejus metus.
Po, to, suomiai gerokai suma
žino pajamų mokesčius ir bu
vę anksčiau įvesti 20 proc. par
davimų mokesčių nuo daugelio 
prekių buvo nuimti.

Gyvenimo standartas dabar 
Suomijoje stovi dešimčia pro
centų augščiau už prieškarinį.

Nežiūrint to, šiandien Suomi 
ja yra tokioje padėtyje, kurio
je jos gerbūvis mažiausiai kele 
tą sekančių metų priklausys 

Nukelta į 6 puslapį.

MŪSŲ BUENOS AIRES
Prasidėjo nauji metai, o su 

jais nauja žmogaus kova dėl 
būvio; t. y., laisvės, ramybės, 
kultūros ir sotaus kąsnio ir pa
stogės svetimoje padangėje — 
mums reikalinga Tėvynė, kur 
palikome sumintus vaikystės ta 
kus ir išeidami iš jos palikome 
viską, bet karštos meilės gim
tiesiems laukams, nepalikome.

Dažnai iš sielvarto patys sau 
prisiekiame stoti į kovą su gau 
šiai ginkluotu Tėvynės paver
gėju ne su plieno, bet su tiesos 
ginklu. Deja, dauguma pasiten 
kiname darbe ar kitur kalbėti 
apie baisią savo Tėvynės ir tau 
tos tragediją, o plačiosioms ma 
sems tos tiesos nepatiekiame 
stodami talkon lietuviškos tal
kos darbuotojams. Nereikia 
pamiršti, kad šimtai tūkstančių 
mūsų brolių išeivių nepažįsta 
tikrojo bolševizmo ir kartais jį 
garbina, kai jiems bolševikų 
agentai akiplėšiškai meluoja 
apie raudonojo okupanto nuo
pelnus lietuvių tautai ir Lietu
vai. Jei tokios nuomonės būtų 
buvę visi, tai šiadieną visame 
laisvame pasaulyje tūkstančiai 
mūsų brolių (ankstyvesnių iš
eivių) nebūtų nusisukę nuo ko
munizmo ir nebūtų tūkstančiai 
tremtinių patyrę jų geraširdiš
kumą.

Pradėdami naujus metus 
galime pasidžiaugti vis stiprė
jančiu mūsų kovos ginklu — 
spauda, kuri vis dažniau atei
na į mūsų pastages. Tačiau, 
besidžiaugdami, retas pagalvo
jame apie tuos žmones, kurie 
sudeda visas savo jėgas, laisvas 
valandas ir net, sunkiai uždirb 
tus centus į spaudą, Nors jau 
praėjo daug metų nuo spaudos 
atgavimo dienų ir mes pažino 
me plačiojo pasaulio kultūrinį 
gyvenimą, bet palyginus, iki 
šiol neišmokome tinkamai įver
tinti spaudos darbuotojų nuo
pelnų ir perdažnai kritikuoja
me, kad šis ar anas laikraštis 
per mažai tokių ar kitokių 
straipsnių duoda skaitytojams, 
kad tas ar tas spaudos bendra
darbis neįdomiai ar neteisingai 
rašo ir tt. Kai mums trūksta 
knygos ar laikraščio tuoj kal
tiname tuos, kurie turi knygas 
ar laikraščius ne tik parašyti, 
bet išleisti ir net platinti. Ir 
kodėl mes neprisidedame prie 
jų savo talka, tiek medžiagos 
patiekimu tiek aukomis spaus

SPAUDAI REIKALINGA TALKA
BENDRADARBIO.
dinimo išlaidoms padengti ar 
spaudos platinimu? Na gi to
dėl, kad nematome tarne jokiu 
asmeninio malonumo bei pel
no. Tiesa, nevisi galime ir tu
rime gabumų spaudos daru, 
dirbti, bet didesnė dalis galėtu 
me būti gerais spaudos talki
ninkas. Nepaslaptis ,kad daug 
gelis laikraščių bendradarbių, 
grįžę iš fabriko rašo straips
nius, renka žinias ir tt. O mes? 
Ar negalime taip daryti bent 
kartą per savaitę? Aišku, kad 
galime ir turime taip daryti, jei 
norime sulaukti kultūringesnio 
savo tautos rytojaus ir Tėvy
nės laisvės.

Sekdami lietuvišką spaudą 
matome, kad spaudos darbuo
tojų eilėse nepasirodo naujieji 
spaudos darbuotojai, kurie lai 
kui atėjus galėtų pakeisti se
nuosius ir nuo nedėkingo span 
dos darbo pavargusius. Tik
riausiai, jei laikraščiai pasiūly
tų gerus honorarus, atsirastų 
daug naujų bendradarbių. Ka 
dangi to padaryti laikraščiai 
negali, turi tenkintis turimais 
senais plunksnos darbininkais, 
kurie dėl visuomenės labo, o 
ne dėl pinigo, paaukoja spau
dai visas savo poilsio valandas, 
o kartais net, fabrike dirbdami 
kuria naujus ir tobulesnius 
spaudos darbo planus.

Dažnas iš mūsų jaudinasi 
dėl to, kad knygos autorius ir 
leidėjas už kokios nors knygos 
išleidimą (pagal mūsų apskai
čiavimą) uždirba vos ne milio- 
nus, bet kai mes nuo vienas ki
to už bet kokį patarnavimą ar 
darbą imame šimtus ar tūkstan 
čius — to nematome ir nenori
me matyti. Išvadoje: rašytojas 
ar spaudos darbuotojas turi 
dirbti nemokamai, o siuvėjas, 
kirpėjas ar kitas amatininkas 
už savo darbą, gali imti kiek 
tik įstengia.

Žinant dabartinę mūsų Tėvy 
nės ir tautos padėtį ir matant 
visuomenės ir tautos labui besi 
aukojančius spaudos darbuoto 
jus, tenka jų vardus aukso rai 
dėmis įrašyti į mūsų tautos is
toriją. Be to, yra būtina su
eiti į didesnį bendradarbiavi
mą su spaudos darbuotojais, 
tik tada mes susilauksime ge
ros ir gausios spaudos, o ne 
nuošaliai tūnodami ir spaudos 
darbuotojus kaltindami.

L. Kančauskas.

DR. JUOZAS KAŠKELIS

Komunizmo ideologijos tikrovė
u.

Bolševistinė valstybė—tai komunistinės „bažnyčios“ or 
ganas. Josios santykiai su komunistine bažnyčia yra lygiai 
tokie pat kaip ir Vatikano su katalikų bažnyčia. Ji taip pat 
kaip ir senais laikais Romos bei Mekkos bažnytinės valstybės 
buvo savo bažnyčių dalimis. Čia pat diametraliai priešinga 
būklė protestantų tautinių bažnyčių atžvilgiu. Ten religija yra 
subordinuota valstybei, gi čia valstybė subordinuota bažnyčiai 
ir yra josios „pasaulietiškasis“ vykdomasis organas. Net sa
vo politinės galybės viršūnėje Romos popiežiai negalėjo nė 
svajoti tiek imperatoriškąją valdžią pavergti bažnytinei val
džiai, kiek mūsų laikais tarybinėje santvarkoje valdžia yra 
pavergta komunistinei bažnyčiai. Užtat ir Stalino konstituci 
ja bei kiti panašūs tarybų valdžios „Aktai“ tėra vien tik de
koracija, tik išorė. Juk Stalinas ilgą laiką pagal titulą buvo 
vien tik komunistų partijos generalinis sekretorius ir tai tik 
pirmasis, gi tikrumoje, pagal savo rangą tai: 1) komunistinės 
bažnyčios popiežius, 2) visos Rusijos absoliutus imperato
rius ir 3) sovietiško tresto neribotos galios direktorius-valdy 
tojas. Jis yra tarybų fasadinės ir tikrosios piramidės viršū
nė. Tos piramidės struktūra visiškai analogiška bažnytinės 
ierarchijos piramidei. Tik čia šiuo atžvilgiu, komunistų aki
mis žiūrint pagrindą sudaro ne tikėjimas, o darbas. Užtat tos 
komunstinės valstybės ierarchijos apačioje „telpa“ visi tary
bų sąjungos dirbantieji, kurių daugumas „javų fabrikų” — 
kolchozų darbininkai. Virš tos masės yra iškilęs pramonės 
proletariatas. Augščiau pastarosios klasės it savotiška kasta, 
viešpatauja neskaitlinga mažuma — komunistų partija. Virš 
tos kastos viešpatauja tikra oligarchija — kompartijos politi 
nis biuras, gi virš šito politinio biuro viešpatauja diktatorius 
— partijos generalinis sekretorius, o dabar dar ir komisarų 
tarybos pirmininkas. Visa šita sistema yra „suklijuota“ min 
ties teroru, kuris vykdomas „Enkavede“, kuriosios krauge
riškumą tiek daug lietuvių gavo ir gauna patirti. Toje sis
temoje visais, net ir menkiausiais klausimais praktikoje vieš
patauja diktatūra ir autokratija. Joje mažiausias nukrypimas 
nuo „bažnytinių dogmų“ bei pasipriešinimas „ierarchijai“ už 
gniaužiamas žiauriausiu būdu. Tai geriausiai pavaizduoja 
i.i,trocki.nįnkų“, „bucharininkų”, „diversantų“, „reakcionie
rių”, „fašistų“, „amerikiečių tarnų“ ir kitokiais panašiais var 
dais apšauktųjų žiaurus likvidavimas.

Lygiai kaip tarybų valstybė yra komunistinės„bažnyčios“ 
dalis, taip tarybų ūkis yra tos valstybės sudėtinė dalis. Ta
rybų Sąjungos krašto ūkis tėra vien tik tarybų valstybės or
ganas. Visame pasaulyje ūkio srityje viešpatauja privatinė 
iniciatyva ir valstybė ten pasitenkna vien mokesčių ėmimu 
bei privataus ūkio šiokio tokio derinimo. Sovietų sąjungoje 
šeimininkauja valstybė. Nagrinėjant Tarybų Sąjungą šiuo 
požiūriu galima aiškiai matyti, jog ji yra labai panaši į mil
žinišką akcinę bendrovę, kurios akcininkai yra visi Tarybų 
Sąjungos gyventojai. Čia priežiūros tarybos pareigas eina 
partijos politinis biuras, o Tarybų vyriausybė tai tos bend
rovės direkcija, gi Stalinas josios generalinis bosas — direk- 
torius-valdytojas. Toji bendrovė pasiėmė sau pareigą mai
tinti, rengti ir duoti darbą visai Tarybų Sąjungai. Tos bend 
rovės rankose sutelkta ir visa krašto gamyba bei prekių pa

skirstymas, lygiai kaip ir visa prekyba su užsieniu. Ypatin
ga valstybės padėtis — padėtis vienintelė valstybėje stam
baus imonininko, gaminančio duoną ir maitinančio visos Ru
sijos tautas, — suteikia jai ir krašto viduje ir net už jojo ri
bų neribotą galią. Ten darbo klasė palikta vien valstybės 
malonei ar nemalonei, nes josios darbdavys drauge yra ir 
josios diktatorius. Tas darbdavys ne tik diktuoja ir nustato 
proletariatui pastarojo uždarbio dydį, bet net reguliuoja pa
gal savo norą ir jojo butų dydį, nekalbant jau apie maistą ir 
rūbus. Užtat toje santvarkoje bet koks streikas yra sabota
žas. Užtat bet kokių streikų nei nėra, nei negali būti. Ten 
darbininkas yra lyg senovės vergas, nes jis yra besąlyginiai 
pajungtas savo viešpačiui. Tokia valstybės santvarka visiš
kai sugriauna tą individualaus tikrumo jausmą, kuris kultūri 
niame pasaulyje valstybės atžvilgiu iškyla iš privatinės nuo
savybės sąvokos. Čia ji asmenį paverčia nesavarankišku ob
jektu ir visam gyvenimui jį pajungia valstybės bei josios val
dininkų globai ir sauvalei. Ir šitam teigimui per komunistų 
okupacijos metus Lietuvoje pakankamai daug faktų patvir
tinti rasime. Tai geriausiai žino įmonių darbininkai.

Toji neribota valstybės galia krašto viduje turi savo 
atatikmę josios išorėje galioje. Bet kokių politinių derybų 
su kitomis valstybėmis atžvilgiu, Tarybų Sąjungos stipriau
sias ramstis buvo josios užsienio prekybos monopolis. Tokio 
įrankio neturėjo nė vienas josios partneris. Tai buvo šalti
nis bolševikiškų „dempingų“, kai tyčiomis į rinką labai pi
giomis kainomis buvo išmetamos kartais ir net labai vertin
gos prekės. Žongleravimu, susitarimu su atskiromis valsty
bėmis Sovietai pasiekę tokios padėties, kad atskiros valsty
bės stipriai savo tarpe varžėsi dėl prekybos su Sovietais. Gi 
Sovietai ir tuo keliu siekė tik vieno — kuo labjau sukiršinti 
savo tarpe atskiras valstybes. Tokiu būdu bolševikiškas 
„Vnieštorgas“ — „Užsienio Prekybos Komisariatas“ — ūkio 
srityje vykdė Kremliaus imperialistinę politiką lygiai tiek pat, 
kiek tai darė komunistinis internacionalas, kitaip vadinamas 
kominternas, idėjos srityje.

Toks sutelkimas moralinės, politinės ir ūkinės galios 
neturi sau atatikmės jokioje mūsų laikų valstybėje. Visa tai 
tiek pat svetima vakariečių gyvenimo formoms, kiek jiems 
yra svetima senosios spartos, arba Platono „Idealiosios vals 
tybės“ valdymo struktūros.

Dabar pažiūrėkime komunizmą laiko atžvilgiu. Daug 
kas po Didžiojo karo pas mus ir kitur laukė didelės kontre- 
voliucijos Rusijoje. Daug kas laukė Rusijoje „Raudonojo Na 
poleono“. Tačiau daugelio nebuvo pastebėta (ir dabar dau
gelis dar nepastebi), kad toji kontrevoliucija jau yra įvykusi. 
Josios pavadinimas — stalinizmas. Josios „Napoleonas“ — 
Stalinas. Nagrinėjant visus Sovietų Sąjungos eilės metų gy
venimo įvykius galima įsitikinti, jog Stalinas, nors ir nugalė
jo Trockį, Buchariną, Radeką bei kitus komunizmo-bolševiz 
mo kūrėjus ir žiauriai praretino oligarchijos viršūnes, vis 
dėl to nėra rusiškasis Robespieras, bet — Bonapartas. Juk 
jis yra pradininkas naujojo imperializmo, direktorius - valdy 
tojas valstybinio kapitalizmo ir penkmečių bei kitokių pana
šių planų generalinio štabo viršininkas — diktatorius. Le
nino laikų komunizmo esmė buvo propaganda. Stalino lai
kais Rusija komunizmą padarė savo įrankiu. Šiandieninis ko 
munizinas, tai stalinizmas, bet tai jau ne tas pats 1917 metų 
komunizmas, — nes stalinizmas tai valstybinio kapitalizmo 

įkūrėjas. Stalinizmas — tai jau porevoliucinis komunizmas, 
tai jau ne revoliucija, o kontrrevoliucija. Stalinizmo plačiai 
naudojama komunizmo idėjų propaganda susieta vien su ne
noru atsisakyti nuo savo sąjungininko. Tikroji komunistinė 
revoliucija mirė drauge su Leninu, o jos vietą užėmė dar 
griežtesnis režimas negu kad jis buvo caristinėje Rusijoje ar 
yra kurioje nors ir labjausiai reakcinėje valstybėje. Išore 
Rusijos vadai niekad ir nemanė nutraukti ryšių su kmounis- 
tine ideologija, dėka kuriai jie iškilo ir dėka kuriai jie turi sa 
vo galią ir kuri jiems iki šiol užtikrinusi paramą milionų ko
munistų esančių už Rusijos sienų. Jie tik nutraukė ryšius su 
komunizmo praktika. Užtat šiandieną komunizmas ideologi
jos požiūriu lieka vis dar revoliucinis, gi taktikos — kontre- 
voliucinis. Ir užtat tas Stalino imperijos vidus paremtas te
roro, o išorė imperializmo ideologija. Juk ir mes per okupa
cijos metus galėjome įsitikinti, jog stalinistinė Rusija pagal 
programą yra išlaisvintoja pavergtųjų, gi faktiškai kontrevo- 
liucionieriška pavergėja. Oficialiai einama revoliucinės pohti 
kos keliu, gi tikrumoje siekiama didvalstybinio imperializ
mo. Ne kitaip rėkia suprasti ir Aleksandro Nevskio, Jono 
Žiauriojo, Petro Didžiojo, Suvorovo ir kitų panašių „impe
rialistinių“ senos Rusijos „šventųjų“ kulto atgaivinimą. Tas 
dvilypumas dar aštresnėje formoje pasireiškia ūkio srityje, 
ypač komunistiniuose penkmečiuose, kurių pagalba Stalinas 
manė galėsiąs per 5 metus atstatyti tai ką komunistinis eks
perimentas per metus išardė ir sugriovė. Juk ir lietuvius bol
ševikai bandė tikinti, kad visokie jųjų gigantiški planai, ly
giai kaip tie pragarsėję penkmečiai, yra komunizmo pergalė 
prieš kapitalizmą, tačiau tikrumoje tai tėra tik komunizmo 
kapituliacija prieš valstybinį kapitalizmą. Visi šitie komunis
tinio gyvenimo ūkiniai reškiniai visų pirma yra susieti su 
Rusjos viduju, tačiau jie buvo ir yra nukreipti ir prieš Euio- 
pą ir prieš Ameriką. Jie vakarams grasina trejopu būdu: 1) 
propagandiniu, 2) ūkiškai ir 3) kariškai. Jei prie viso augš
čiau pasakyto dar pridėsime vieną komunistinės propagandos 
labai dabar mėgiamą obalsį: „Sovietų Sąjunga siekianti vi
suotinės takos ir visų pavergtųjų tautų išlaisvniimo“ tai tu
rėsime pilną vaizdą naujojo imperializmo (kaip kad ir Bona
parto), kuris šiandieną vadinamas Stalinizmas .

Bet visa ši atatikmė yra tik laiko, bet jokiu būdu ne 
erdves, ne tūrio atžvilgiu, nes Bonapartas priklausė Europai, 
gi Stalinas yra visiškai skirtingoje erdvės plokštumoje. Da
bar vykstantis „šaltas ir šiltas“ karas“ geriausiai pasauliui 
parodo, jos pasaulyje yra tik dvi sistemos: vakarų (demokra 
tiška) ir stalinizmas (diktatūriška). Tam teigimui nei kiek 
neprieštarauja tas faktas, kad stalinizmas per propagandą, 
o ypač per dabar madoje komunistinės propagandos „taikos 
kongresų“ apaštalus gauna atramos taškus ir gana demo
kratinėse - krikščoiniškose valstybėse. Bet tai tėra tik nau
ja komunizmo kaukė, dar vaizdžiau parodanti bolševizmo pa
vojingumą visai žmonijai.

Komunizmo religija skelbiama fanatikų, gi su fanatikais 
nesiginčijama. Logiški argumentai religinio fatatizmo nesu
griauna. Užtat aišku, kad kovą su komunizmu nulems ne 
stipriausia išmintis, bet stipriausia valia. Vakarams telie
ka tik du keliai: arba sunaikinti komunizmą arba tapti jo ver
gė, o tai jau lygu rinktis laisvę ar vergiją, žmoniškumą ar dės 
potizmą.

Dr. Juozas Kaškelis.
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J. Savickis ir R. Spalis
RAŠO IGNAS J. ŠEINIUS.

Moksto-techmkos naujienos
IŠRASTAS NAUJAS BETONAS

II.
R. Spalio pradėta rašyti tvir

tai teoriškai pasiruošus, išsi
kristalizavus. Drauge įgimtam 
dideliam talentui subrendus ir 
išsivysčius. Tai įtikinančiai 
{>arodė jo „Didžiosios atgaj
os”. „Gatvės berniuko nuoty

kiais“ pasirodęs toks pat išti
kimas, kajp Savickis jaunatvės 
gyvenimo vaizdams, vietos ir 
laiko koloritui, Spalis atsisklei
džia visai kita vaizdavimo tech 
nika. Jis nupiešia žmonių ar 
įvykių menininko tapytojo bū
du, iŠ oro, išskyrus kur žmo
gaus ar vyksmo reialas pats 
tai verčia. Spalis vaizduoja 
vyksmais. Jo asmenis, jų veiks 
mus, veikiančią, taip, dinamiš
kai veikiančią aplinką, žmogus 
nuostabiu būdu išgyveni iš vi- 
uaus. V įsa, ką skaitai, pagauna, 
vidiniu vaizdingumu. Net ir ta
da, kai jis atrodo kiek per daug 
žodingas. Netrukus įsitikini, 
kad tai būtina ir reikalinga. 
Kad tai nejučiom deda pagrin
dą, gimdo tolimesnius vyks
mus, neša priekin eigą. Ir nors 
„Gatvės berniuko nuotykiai“ 
tikrai didoka knyga, tolyn be
skaitant pagauna baimė, kad Jo 
no Vaito, Pamidoru praminto, 
tokie pasakiškai tikrovingi, to
kie patikimi ir iš pat pradžiis 
patikėti nuotykiai per greitai 
nepasibaigtų. Žmogus sulėtini 
skaitymo tempą, kad tik pra
tęsus, iki paskutinio trupinio iš 
gyvenus visą visišką susižavė
jimą. Kuris lygiai maloniai 
ir intymiai pririša ir pavergia 
ir jaunimą ir senimą.

Spaliui toli nukeliavusio ra
šytojo meniniko ironija sveti
ma. Jį nuoširdžiai angažuoja 
kiekvienas, ką jis pavaizduoja. 
Net juodasis sukčius Akulis, 
net grubus ir drauge gudriai pa 
kvaišęs pusbernis Dinda, net 
intelgentiškai apsukri burtinin 
kė „ragana”, net savo neįvei
kiau u atsargumu ir viso ko per 
matymu įsitikinęs vagis Duo
nelė. O ką jau sakyti apie skur 
do suvaržytą, lengvabūdžio bat 
siuvio Vaito sūnų Joną, Pami- 
dorą! Ima noras stvertis plunks 
nos ir paklausti autoriaus, ar 
čia jis ne pats save, savo jau
natvę pavaizdouja.

Nors Spaliui ironija ir sar
kazmas svetimi ir jis atrodo 
humoro nesigraibsto, bet ne
reta. lyg netyčia, savaime su
daro tokias situacijas, kad štai 
gus, nelauktas juokas žmogų 
iš kėdės išmeta, juokas sponta 
niškas, nesuvaldomas. Pavyz- 
din kai pletkininkė Juozapienė, 
visokių baisių nelaimių prana
šautoja, pakliūva bešūkaujan
čių gatvės berniukų ugnin ir ją 
pataiko iš leidyklos paleistas 

akmeniokas. Ji suklykia tokiu 
riksmu, kad visos apylinkės šu 
nys nustebusiu losterėjimu at
siliepia. Arba kai Dinda, mer
gininkas ir dabita, norėdamas 
nelaimėn įvelti nemėgstamą 
Joną Pamidorą, pats ilgai ap
galvota kombinacija taip su
velia sau plaukus, kad jų ne 
tik jokios šukos ir plovimas ne 
įkanda, bet sunkiai ima ir at
kviesto kirpėjo žirklės. Arba 
kai jis, verkiamai reikalingas 
pasipelnymo, sutartą valandą 
turėdamas vykti kitur perneš 
ti už jį gudresnių pavogtąjį tur 
tą, randa tik dešinės kojos ba
tus ir nematydamas išeities, 
bando dešinin batan įsprausti 
rambią kairią koją.

Visą apysaką, nuo pat pra
džios iki galo, per kavalkadą 
nepamirštamų įvykių ir asme
nų, dominuoja Jonas Vaitas, 
Pamidoras. Ne tik jis pats ir 
jo įgimtas sumanumas ir suge
bėjimas, kiti jį iškelia, tolyn pa 
stumia, kartais patys nenorėda 
mi ir siekdami ko priešingo, 
kaip iš guminės leidyklos iš
šauna. Iš sunkiausio skurdo 
ir sveikata paliegusio berniu
ko, per žalių obuolių vieną nak 
tį vagystę, netyčia, neįprastu 
svečiu patekęs skautų stovyk- 
lon, Jonas palaipsniui, nežy
miai kinta, vystosi, per nepasi 
sekimus ir nelaimes sveiku ir 
tvirtos valios ir ištvermės ber 
niuku išauga. Įgyti draugai 
skautai jo nepalieka, seka jo 
gyvenimą ir kai jį ir jo tėvą iš 
tinka didžiausia nelaimė, suk
čiui Akuliui, pačiaam esant va 
gių gaujos vadu, primetus 
jiems stambią vagystę, skuba 
skautai pagelbon. Bet tai ne
kvepia kokia moralizuojančia 
tendencija, visai ne! Viskas 
dėstosi ir vyksta giliai pagrįs
ta psichologine logika, viskas 
įtikina ir protą ir jausmus. Ki
tų alternatyvų nei Jono, nei ki 
tų asmenų atžvilgiu nematai. 
Ir tarp pačių geriausiai discip
linuotų ir rodos įgrūdintų skau 
tų sunkią valandą iškyla silp
navalių, panorusių nusikratyti 
pareigos. Bet drauge „Gatvės 
berniuko nuotykiai“, tai gj vas 
paminklas mūsų skautijai, ku
ria laisva Lietuva didžiavosi ir 
kurią užsienis ir dabar gražiai 
prisimena.

Ir pro Savickio ir pro Spa
lio čia trumpai panagrinėtas 
knygas spindi, kaip paverta, 
praeities Lietuva, Lietuva prieš 
pirmąjį pasaulinį karą ir prieš 
antrąjį. Kasdeininė Lietuva, 
su visais savo šviesiais protar
piais ir dėmėmis. Tokia, kuri 
mums svetur esantiems nere
tai prisisapnuoja mūsų geriau
siuose sapnuose. Nežiūrint vi-

Cincinnati Univeristeto la
boratorijoje pagamintas naujas 
betonas, žadąs sukelti revoliu
ciją statyboje. Tas betonas tu
ri daug medžio savybių. Jis 
duodasi beicuojamas, dažomas, 
poliruojamas, vaškuojamas. 
Grindis, padarytas iš jo, pakan 
ka vaškuoti kas antri metai. 
Jis tinka grindims, malonus ko 
joms ir yra beveik tiek pat 
tamprus, elastiškas, kaip ir me
dis. Į jį galima kalti vinis be 
pavojus sutrumpinti, o taip pat 
ištraukti jas, kaip ir iš medžio, 
paliekant nedidesnes skylutes- 
negu medyje. Be to, jis nėra 
brangus ir turi dukart didesnį 
atsparumą tempimui negu pa
prastas betonas. Jis gali būti 
suglaustas su medžiu, metalu 
ar betonu.

Grindys iš paprasto betono 
paprastai liejamos bent dviejų 
colių storumo, kad nesuskiltų. 

O naujas betonas neskyla net 
esant trys aštuntadaliai colio 
storumui. Tvirtinama, kad šio 
naujo betono grindys kainuos 
žymiai mažiau negu kieto me
džio grindys. Reikia tikėtis, 
kad netrukus šis betonas bus 
pradėtas masiškai gaminti. 
Pats išradėjęs yra pastatęs iš 
jo sau gyvenamą namą. (TŽ)

NAUJAS RŪDŽIŲ NUVALY 
MO METODAS

Pagal anglų surastą metodą 
galima rūdis nuvalyti nuo dvie 
jų tonų geležies bei plieno per 
pusantros valandos.

Iki šiol rūdys buvo valomos 
mechaniniu būdu, naudojant 
suspausto oro ar garo sukeltą 
smėlio srovę, nukreiptą į surū 
dijusį paviršių. Taip pat rūdis 
galima buvo išdeginti fosfori
ne rūgštim. Tačiau abu šie 
metodai turi stambių trūkumų : 
jie sumažina valomo daikto 
skerspjūvį ir visai negali būti 
taikomi smulkioms ir plonoms 
dalims. O nauju metodu gali
ma nuvalyti rūdis nuo tiksliau 

su savo netobulumų, Lietuva 
pilna sveikos jėgos ir gražių 
galimybių vystytis ir klestėti. 
Palyginus su tuo, kas dabar jo 
je dedasi, Lietuva visiškai nu 
sipelniusi vardo Šventosios.

Užuomaršoj nenuskęstų, jei 
ir „Šventoji Lietuva” ir „Gat 
vės berniuko nuotykiai“ galėtų 
pasirodyti didžiųjų ir kultūrin
gų kraštų vertimuose. Būtų 
pasitarnauta Lietuvos reikalui. 
Deja, mūsų išeivija, siaurų už
mačių kankinama ir silpninimą, 
nemokėjo ir nemoka sueiti į 
santykius su pasaulio ir Lietu
vos likimą lemiančiųjų kraštų 
kultūros viršūnėmis.

Galas. 

siu instrumentų bei įrankių net 
iki vienos tūkstantosios colio 
storumo. Po nuvalymo nelieka 
jokių buvusių rūdžių žymių ir 
skerspjūvis visiškai nepasikei 
čia. Komplikuotos mašinos ga 
Ii būti valomos neišardžius jų. 
Surūdijusios rašomos mašinė
lės buvo, pavyzdžiui, įmerktos 
į „metalo skalbyklą“ ir išėjo 
iš jos švarios ir blizgančios, 
kaip naujos.

Šio metodo atsiradimo pra
džia yra 1940 m., kuomet buvo 
įvykdytas pirmas platesnio 
masto bandymas nuvalyti rū
dis elektrolitiniu būdu. Lon
dono elektros lempučių suborn 
borduoto fabriko visos surūdi
jusios mašinos buvo įmerktos 
į elektrolitinį tanką, ir jos iš
ėjo iš ten blizgančios, naujutė
lės. Po šešių mėnesių tas fab 
rikas vėl dirbo pilnu tempu.

Nors tas metodas buvo sėk
mingas, tačiau jis reikalavo 
daug laiko ir todėl buvo bran
gus. Šiuo metu vartojamas jau 
žymiai patobulintas metodas. 
Rūdys nuvalomos taip: surūdi
jęs metalas įmerkiamas paeiliui 
į penkis 3000 galionų plieninis 
tankus. Pirmame tanke yra 
karštas skiedinys, kuris paša
lina riebalus, dažus, emalį, la
ką ir kitką nuo metalo pavir
šiaus. Antrame tanke surū
dijęs metlas nuskalaujamas šal
tu vanedniu. Trečiame tanke 
yra rūdims nuvalyti neskelbia- 
biamos sudėties šarminis skys 
tis. Surūdijęs metalas pakabi
namas tame skystyje ir sujun
giamas su neigiamu poliu elekt 
ros šaltinio, kurio teigiamas po 
liūs sujungiamas su plieniniu 
tanku. Elektros srovė sukelia 
ant surūdijusio paviršiaus atsi
randančio vandenilio burbu
liukus, kurie bombarduoja su 
rūdijusį paviršių, susijungdami 
su rūdžių deguoniu (rūdys yra 
geležies ir deguonio jungi
nys), Rūdys, nustojusios de
guonio, virsta švariu metalu. 
Ketvirtame tanke nuvalytas 
nuo rūdžių metalas nuplauna
mas šaltu vandeniu, o penkta
me — įmerkiamas į specialią 
alyvą, kuri apdengia metalą ap 
saugojančiu nuo rūdijimo 
sluogsniu.

Pirma rūdims nuvalyti įmo
nė „Derusttit“ buvo įsteigti 
Londone 1945 m. Po to bu
vo įsteigtos panašios įmonės 
Pietų Afrikoje, Italijoje ir Šve 
dijoje. Nuvalant surūdijusį me 
talą nuo rūdžių sutaupomas 
milžiniškas kiekis metalo ir dar 
bo. Pvz., Turkijos užsakyti 
1939 m. lokomotyvai negalėjo 
būti pasiųsti dėl prasidėjusio 
karo ir bestovėdami per 8 me
tus surūdijo taip, jog rūdys įsi

KULTŪRW£#KKOJVIKA
LITUANISTINIAI KURSAI PER RADIJĄ.

KLB Švietimo Skyrius ren
gia Augštesn. Lituanistinius 
Kursus per radiją. Programą 
ruošia A. Lit. Švietimo vedėja 
Iz. Matusevičiūtė. Švietimo 
Skyrius nori duoti progos iš
eiti lituanistinę programą gim
nazijos augštesniųjų klasių kur 
so ir tiems mūsų moksleiviams, 
kurie negali lankyti šeštadieni 
nių A. L. Kursų.

Norėtume padėti daugiau 
pramokti lietuvių kalbos, lite
ratūros, Lietuvos istorijos ir 
krašto pažinimo tiems jaunuo
liams, kurie neturi progos to
liau tęsti mokslo.

Tikėkimės, jog šiais kursais 
domėsis ir mūsų plačioji visuo 
menė ir rūpinsis šeimos lietu
vių kalbos ir bendrai lietuviš
kos kultūros reikalais.

KLB Švietimo Komisija.
DAR DĖL LIETUVIŲ 

ENCIKLOPEDIJOS
Pagaliau visi sutaria,kad Lie 

tuvių Enciklopedija yra reika 
hnga tokia, kokia yra užplanuo 
ta. Net ir dr. J. Balys, kuris 
buvo iškėlęs vien lituanistinės 
enciklopedijos bedimo reikalin 
gumą, galų gale štai kaip rašo:

„Vienas dalykas tačiau ga
lutinai paaiškėjo, būtent: lei
dėjas yra tvirtai apsisprendęs 
leisti arba didelę bendrąją en
ciklopediją, arba jokios.

Esant tokiai padėčiai ir aš, 
bene pirmas pasiūlęs leisti tik 
lituanistinę enciklopediją, pa
siunčiau spalio 30 d. leidyklai 
laišką, kuriame rašiau: „Neno
rėdamas duoti be reikalo paštui 
uždirbti, įdedu čekį 7,50 dol. 
už Lietuvių Enciklopedijos I 
tomą“. Kviečiu ir kitus taip 
pat padaryti, juk mums rizika 
labai menka“.

Enciklopedijos redakcija pa- 

skverbė iki aštuntadalio colio 
storumo sluogsniu. Tie gar
vežiai buvo nuvalyti nuo rū
džių čia nurodytu būdu ir jie 
buvo perduoti pirkėjui. (TŽ) 

NAUJAS BŪDAS NUSTATY 
TI GIMSTANČIOJO LYČIAI

Čikagoje įvykusiame gydyto 
jų ginekologų suvažiavime bu
vo nustatyta, 
tų Amerikos gydytojas atrado, 
o amerikietis ištobulino, būdą, 
kaip greitu laiku nustatyti ko
kios lyties kūdikio moteris lau
kia. Moters kraujo lašelis įlei 

kad vienas Pie Knyga verta

džiamas į varlės kūną. Jei mo 
teris laukia vyriškos lyties kū
dikio, per pusvalandį ar neil
giau trijų valandų pasirodo 
vyriškų ląstelių varlės šlapu
me. Tuo būdu lengvai nustato 
ma gimsiančio lytis. 

pildyta ir jau veikia. Apie ko
vo - balandžio mėnesius pasiro 
dys pirmasis Lietuvių Enciklo 
pedijos tomas. Ligi to laiko 
dar bus teberenkami užsaky
mai — renkama Enciklopedi
jos prenumerata.

Kas dar neužsisakė, dar ne
vėlu užsisakyti. Tuo reikalu 
kreipkitės į „Nepriklausomos 
Lietuvos” redakciją: 7722 Ge 
orge St., Ville Lasalle, Mont
real, P. Q. Čia gausite užsisa 
kymų blankų ir informacijų. 
Taipgi čia prašomi kreiptis ir 
Enciklopedijos platintojai, 
ypač iš tų vietų, kuriose jokių 
platintojų dar nėra. Reikalin
ga iniciatyva.

Viską galima atlikti laiškais 
— paštu.

KANADOS VERSLININKŲ 
LEIDINYS.

Lietuvių verslininkų sąjun
gos „Verslas“ valdyba, norė
dama stiprinti lietuvių tarpusa 
vį ryšį, pasiryžo išleisti vien
kartinį - informacinį leidinį 
„Lietuviai Kanadoje“. Jame 
tilps visos Kanados verslinin
kų bei stambesniųjų ūkininkų, 
visų organizacijų, laisvųjų pro 
fesijų asmenų ir pan. adresai. 
Taip pat bus duotas aiškus vaiz 
das, straipsnių pavidale, apie 
galimumus kurtis pramonėje, 
prekyboje, amatuose bei žemės 
ūkyje. Prie šio leidinio sėk- 
mingesnio išleidimo redaktorių 
bus kviečiamos visos žymesnės 
jėgos. Šio leidinio redagavimu 
ir išleidimu rūpinasi Dr. J. Kas 
kelis ir P. Budreika.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
Pulk. J. Petruitis. KAIP JIE 

MUS SUŠAUDĖ. Tai pasako 
jimas, kaip pirmosios sovietų 
okupacijos metu rusai lietuvius 
kalino, paskui trėmė į Rusiją, 
bet pakeliui nutarė visus su
šaudyti ir šaudė prie išgarsėju
sios Červenės, bet kai kam pa
sisekė pabėgti. Petruitis buvo 
vienas iš tų, kuriam pasisekė 
šaudymo metu pabėgti ir ap
rašyti tuos baisius pergyveni
mus, ne tiktai šaudymo metu, 
bet ir kalėjimuose, komunistų 
tardymuose, kankinimuose.

dėmesio. Ypač ji
patartina pasiskaityti komums 
tams ir jų simpatikams; jie šio 
je knygoje galės rasti atsaky
mų į daugelį juos dominančių 
klausimų.

Knygą išleido PLB Vokieti 
jos Kr. Valdyba, kurios adre
sas yra šis: Litauisches Zentral 
komitec, Hannover, HegelStr. 
6, Germany. Leidinys Nr. 4. 
1952 m. Tiražas 1.500 egz. 224 
pusi. Kaina 1,80 dol .

„NAUJIEJI ŽMONĖS”
1ORON1E

VALERIJA ANYSIENĖ-BIELSKAITĖ
Sausio 17 d. turėjome malonumo pamatyti Toronte, Ea- 

tono salėje, Petro Vaičiūno penkių veiksmų komediją „Nau- 
onėsz‘, pastatytą Stasio Pilkos su iš Chicagos atvažia

vus "’s artistais. Kadangi šitas veikalas, kaip atrodo, Toronte 
buvo pirmą kartą pastatytas, norėčiau patį veikalą ir jo pasta 
tymą kiek plačiau aptarti.

„Naujieji Žmonės“ mums vaizduoja tuos nepriklausomos 
Lietuvos laikus, kai gaivališkai veržėsi į gyvenimą naujosios 
Lietuvos žmonės, kartu nusmelkdami senosios bajorijos Lietu 
vos didingose tradicijose merdėjančius atstovus. Naujieji žmo 
nės, pasinaudodami žemės reforma, prisistumia savo žemių ri
bų kapčiais prie pat grafo Butauto rūmų, nukirsdami šimtme 
tinius didingus ąžuolus, naikindami visą, kas Butautui bran
gu ir galiausiai pasisavndami net didingąją gulbę, grafo Bu
tauto herbo ženklą.

Iš kitos pusės jo giminaitė Irena, nors irgi grafaitė, sa
vo pažiūromis yra linkusi prie naujųjų žmonių ir, norėdama 
ištekėti už iš kaimo kilusio Zigmo, Butauto kaimyno sūnaus, 
veltui stengiasi gauti dėdės sutikimą jai užrašyti dvarą, be ku
rio Zigmas Sakalas jos nenori vesti. Jos pakartotini prašymai, 
kuriuose ji pavartoja visas sielos gaidas, giminystės, įsimyleju 
sios ir neturinčios kitos išeities moters ir kilmingos praeities 
aistras, Butautą visdėlto' įtikina, jog ji nori paimta jo garbingų 
tėvų palikimą — dvarą ir galiausiai jis ją išvaro iš dvaro rūmų, 
tuo nutraukdamas visus giminystės ryšius.

Ji noriai priimama Sakalų, iš kurių sūnaus ji laukia kūdi
kio. Susituokę, jaunavedžiai gyvena Sakalų ūkyje, į kurį krikš 
tynų metu ateina grafas Butautas, drebančiais pirštais laiky
damas vekselį, kuriuo biznierius jį nori išvaryti iš rūmų. Vi
sai netikėtai vekselio sumą apmoka Irena ir grafas su saviš
kiais susitaiko.

Dėl paties veikalo reikia pasakyti, jog jo pavadinimas 
„komedija“ nevisai teisingas. Komedijos būna linksmo turi
nio, kas nors išjuokiamas arba ironizuojamas, bet jos neturi 
jokio dramatizmo. „Naujieji Žmonės“ irgi baigiasi gerai, bet 
trečias veiksmas yra augštai dramatiškas, taip pat momentas, 
kai Irena Sakalo motinai prisipažįsta,'jog ji nėščia ir jeigu Zig 
mas jos neves, ji tversis paskutinės konsekvencijos. Todėl ši
tą veikalą būt ųgeriau pavadinti „pjese“.

Toronto Eatone salėje pastatytas veikalas atrodė gerai, 
buvo pravestas meniškai ir kultūringai, gražių žmonių. Savo 
išvaizda jis prilygo civilizuoto pasaulio veikalams. Neimant 
dėmesin kai kurių trūkumų, buvo malonu veikalą pažiūrėti.

Bendras įspūdis buvo, jog veikalo eigą reikėtų pagreitinti, 
kai kurie aktoriai turėtų balsiau kalbėti, daugiau atsigręžę į 
publiką, reikėtų mažiau kartoti pasikartojančių posakių.

Dėl pačios vaidybos reikėtų štai ką pasakyti:
Pilkos atvaizduotas grafas Butautas buvo gal kiek šaržuo 

tas, bet bendrai darė augšto magnato išvaizdą. Žymėtina yra 
jo laikysena, taip pat išdidumas dėl savo kilmės. Įdomūs bu
vo jo pirštų judesiai, duodant vekselį ir paimant pinigus. Ne 
suprasdamas naujųjų žmonių galvojimo, jis visur jaučiasi nu
skriaustu, apgrobtu, apiplėštu, tuo labjau, kad jo kaimynai 
sako tai darą teisėtai. Scenos su majoru Butautu ir Irena yra 
augštai dramatiškai atvaizduotos.

Kaip grafas už tariamą įžeidimą traukia kardą prieš ma
jorą Butautą, scena buvo pravesta su augštu dramatiškumu.

Tutkaus grafui pristatytas apmokėti 40.000 litų vekse
lis Butautą išvaro iš pusiausvyros tiek, jog jis krikštynų metu, 
turbūti pirmą kartą gyvenime, lazda pasirėmęs, pats atėjo pas 
Sakalus, šaukdamas, jog Tutkus jį varąs iš dvaro ir rūmų. 
Bet Deus ex machina čia greitai ateina į pagalbą : Tutkus, pa- 
grąsintas Karaliūno dėl veklesio klastojimo, tuojau sutinka su
mą sumažinti ligi 1.000 litų, kuriuos sumoka Irena, gautus už 
Tutkui parduotą istorinį žiedą.

Irena, grafo giminaitė, pravedė savo rolę švariai, įtikinau 
čiai. Visur ji buvo išdidi, elegantiška. Dramatinėj scenoje su 
motina Sakaliene, kuomet ji pasisakė laukianti kūdikio iš Sa- 
kalienės sūnaus, ji parodė tikrą tragiškumą, einantį iš širdies. 
Ji visose scenose, atstumta ir nuskriausta, paliko kilnaus bū
do moteriškė, sielos aristokratė.

Jurgis Karaliūnas, atsargos pulkininkas, dabar ūkininkas, 
gerai atvaizdavo šitą inteligentą naujakurį, traukiantį sultis iš 
Lietuvos žemelės ir kartu drebantį dėl kiekvieno vekselio, ku
rio neišpirkimas sugriauna kiekvieną naujų žmonių gyvenimą. 
Jo tarpinikavimas pas grafą jaunavedžių reikalais ėjo jam iš- 
širdies, nors veikalo autorius nedavė laukiamo išrišimo.

Tutkus, tai tikras lupiko tipas, prekiaująs tėvynės meile 
ir šilkinėmis kojinėmis, keliaudamas su pilnu portfeliu vek
selių, tykojant ką papjauti. Pelnas bet kokia kaina yra jo vy
riausias tikslas.

Majoras Butautas, grafo giminaitis, Lietuvos armijos ma
joras, plaukė visiškai Naujųjų Žmonių vandenyse. Senąjį gra 
fą taip slegiančios problemos jam lieka svetimos. Politinius 
ir meilės klausimus jis išsprendžia eskadronine ataka.

Zigmas Sakalas, tai iš miesto sugrįžęs, sulig paskutine 
mada elegantiškai apsirengęs ponaitis. Jį į kaimą atvarė kaž 
kokia afera, į kurią jis įpintas augštų ponų. Bet vėliau ištei
sintas. Vaidinime jis perdažnai „vos ant kojų bepastovi“, nuo 
latos sėdasi pasilsėti. Žiūrovui sunku darosi įsivaizduoti, kad 
šitas ponaitis nori palikti pas tėvą žemę arti. Ir vėlesnėse sce
nose jis palieka miesto panaitis, bet ne žemdirbys. .

Gal veikalo autorius ir norėjo sukurti tokį ponišką tipą, 
kurio gyslose teka magnatų kraujas, bet jo kilmės klausimas 
liko neišspręstas. Reikia pripažinti, kad šitame veikale jis 
pasirodė kaip jaunas ir talentingas aktorius.

Sakalas tėvas, savo gera laikysena daugiau atvaizdavo ba
jorišką, negu visą amžių savo rankomis dirbančio ūkininko ti
pą. Sakalas, tai veržlus kaimietis, kuris, remdamosi tuometine 
santvarka, statė savo žemės ribų kapčių netik pas grafo rū
mus, pasisavino Butauto gulbe, bet mielai paimtų ir patį dva
rą. Nors apie grafą nekaip kalba, bet buvo matomai patenkin
tas, kai grafaitė’ ištekėjo už jo sūnaus Zigmo.

Zigmo Sakalo motina, p. Petravičiūtė-Miller, atrodė per 
jauna. Ir judėjimuose ji daugumoje liko jauna moteris.

Grafo rūmuose, kur ji jo akyvaizdoje turėjo paaiškinti 
jos sūnaus bajorišką kilmę, kas Karaliūno nuomone grafą tu
rėjo nuteikti geron pusėn, ji labai tinkamai suvaidino mora
liai nesugadintą kaimietę, kuriai dora stovi virš visų turtų.

Laima, Karaliūno sesuo, pinigus mėgstanti panelė, gy
vai ir linksmai suvaidino jauną, be rūpesnių mergaitę. Būtų 
patartina vaidinti mažiau šaržų, tiek daug nebėginėti sienoje, 
ypatingai pirmame veiksme.

Grafo tarno Sareglio vaidenimas šitame veikale buvo ne
susipratimas scenoje. Nors Vaičiūnas jį yra parašęs kiek juo
kingu rūmų tarnu, bet Pilkos režisūroje jis be abejo išėjo iš 
ribų.

Aprėdu Sargelis buvo tikras kaimo ubagas. Jo kurtumas 
leido jam niekus tauzyti. Neaišku, iš ko jis taip sukumpę, tur 
būt ne nuo sunkaus darbo, nes jis visą amžių buvo lekajus, ku
ris su savo ponu net Paryžiuje buvojo. Augštai dramatiškoje 
scenoje, kai Sakalo motina turėjo grafui paaiškinti jos sū
naus tikrąją kilmę, tarnas šaržavo taip neleistinai, jog visą 
dramatišką sceną sugadino.

Gal kas pasakys, jog Sargelis šituo vaidmeniu kai ku
riuos žiūrovus prajuokino. Tai tiesa, žiūrovai pradėjo juok
tis net augštai dramatiškose sconose, neatskirdami kviečių nuo 
pelų. Grynoje komedijoje jis gal būtų vietoje, bet Naujieji 
Žmonės yra protarpiais augštai dramatiškas veikalas. Šitoje 
pjesėje, ypatingai dramatiškose scenose, režisūra turėtų šito 
polišinėlio veikimą ligi galimo minimumo sumažinti. Tuo bū 
tų žymiai pakeltas veikalo meniškumas.

Reikia pasakyti, kad Sargelio vaidyba buvo be abejo talen 
tinga. Jis nuo pradžios ligi galo išlaikė jam užduotą tipą, deja 
netikroje vietoje.

Baigdama rašyti šituose vienos žiūrovės įspūdžius, no
riu padėkoti Chicagos artistams, kurie malonėjo mums suteik
ti malonų ir įspūdingą vakarą ir Toronto Liet. Moterų Bend
ruomenės valdybai už taip puikų sumanymą ir įdėtą triūsą su 
organizuoti „Naujųjų Žmonių” pastatymą.

Red. pust. Str. dėl ilgumo aptrumpintas.
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Hutu
Į LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ
5 JŪSŲ PATARNAVIMUI.
3 PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

3 Ville Lasalle.
A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

| DANUTĖ STRAZDAITĖ

321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

j GORDON’S BEAUTY SALON I
m Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, | 
H dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek | 
B madifTuus) galima susisiekti telefonu: OR 8081. ||

TRYS NAUJOS TERROS KNYGOS
Knygų Leidykla „Terra“ už 

baigė 1952-jų metų darbus. Pa 
skutinieji užsilikę leidiniai: Ka 
zio Binkio „Lyrika“, Antano 
Škėmos „Šventoji Inga“ ir es 
to August Gailit „Tomas Niper 
nadis“ jau knygų rinkoje. Šiuo 
metu leidykla atidavusi spau
dai Jeronimo Cicėno knyga 
„Vilnius tarp audrų“, bet ji iš
eis jau su 1953-jų metų data.

Kazio Binkio „Lyrika“ turė
jo pasirodyti prieš Kalėdų šven 
tęs ir jau buvo pranešta jos pa
sirodymo data. Neleimei kny
ga buvo atspausta prastokai, ir 
leidykla, atsisakiusi visos pir
mosios „Lyrikos” laidos, kny
gą perspausdino antrąjį kartą. 
Šitai leidyklai nuostolinga, bet 
gi skaitytojas gauna leidinį, 
kurį malonu paimti į rankas. 
„Lyrikoje” surinkti visi Kazio 
Binkio eilėraščiai iš abiejų jo 
knygų „Eilėraščių“ ir „100 pa 
vasarių" ir papildyti eilėraš
čiais, surastais periodikoje. 
Knygą redagavo ir įvadą para
šė artimas Kazio Binkio drau
gas poetas Jonas Aistis. Per 
sį trisdešimtį metų, skiriantį 
„Lyriką” nuo „Eilėraščių" ir 
„100 pavasarių“ pasirodymo, 
Kazio Binkio poezija išlikusi 
nei kiek laiko nepaliesta, mie
la ir įdomi. Apie „Lyriką”, 
kaip ir anksčiau apie jo „Eilė
raščius“, galima pasakyti drą
siai, be baimės suklysti, kad 
tai reta mūsų poezijoj knyga, 
kur kiekvienas eilėraštis — tai 
šedevras mūsų literatūroje. 
Knyga „Terros“ leidinių for
mato, apie 120 psl., gražiu dai
lininko Romo Viesulo viršeliu.

Antano Škėmos „Šventoji In 
ga“ — didoka virš 200 pus
lapių knyga. Ji tarytum trys 
didokos apysakos. Pirmoji apy 
saka, „Saulėtos dienos“ yra di
džiausia, turi apie 100 pus
lapių, yra, paties A. Škėmos 
žodžiais „Atspindžiuose“ ta
riant, jo vaikystės ir revoliu
cijos apimtos Rusijos atsimini 
mų pluoštas. Ši apysaka stipri 
savo intryga, ryškiais charek- 
teriais, gamta ir saikingu ir 
stipriu žodžiu. „Apokaliptinė- 
se variacijose“ randame Chika 
gą su So. Greenwood gatve, bo 
mais ir dangoraižiais. Skyrių 
„Tryse apie traukinį“ sudaro 
tarsi trys apysakaitės, sujung

tos tuo pačiu veikėju, skirtin
gos vieta, laiku ir veiksmu. Vi
sur Antanas Škėma rimtas ir 
subrendęs rašytojas, įdomus, 
tiesiu, atviru ir drąsiu žodžiu, 
kuo ne kiekvienas mūsų rašy
tojų gali pasigirti.

August Gailit „Tomas Niper 
nadis“ ateina ia mažutės Esti
jos. Tai vertimas, bet savo gam 
ta, žmonėmis ir nuotaikomis 
tiek artimas mūsų kraštui, jog 
vietomis skaitytojas užsimiršta 
skaitąs svetimo autoriaus kuri 
nį. „Tomas Nipernadis“ yra 
novelių romanas, vienas ryš
kiausių mums žinomų šio žan
ro pavyzdžių. Autorius — Es 
tijos latvis, rašąs estiškai ir re 
prezentuojąs estų literatūrą. Ši 
toks savotiškas santykis su es
tais ir su latviais, aišku, ne
daug prisidėjo prie jo populia
rumo ir viename, ir kitame 
krašte, ir gal tai svarbiausioji 
priežastis, kad jo „Tomas Ni
pernadis“ Vakarų Europoje 
(Anglijoje, Vokietijoje, Olan
dijoje ir Skandinavuose) sulau 
kė žymiai didesnio pasisekimo 
ir geresnių įvertinimų, negu sa 
vajame krašte. Vokiečiai re
cenzentai („Deutsche Tages- 
zeitung“, „Koelnische Zei- 
tung“) ir rašytojai (Hans Fal- 
lada, Herman Hesse ir kt.) 
„Tomą Nipernadį“ lygina su 
geriausiais Vakarų Turopos li
teratūros pavyzdžiais, vadinda 
mi jį šiaurės Don Kichotu ir 
Till Eulenspiegeliu, o August 
Gailit gretina su didžiaisiais 
skandinavais, kaip Knut Ham
sun, Zelma Lagerlef, Bjernse- 
nu ir kt. Lygiai toki patys ver 
tinimai suomių ir skandinavų 
kritikos. Knyga įdomi, puiki 
gamtos vaizdais, žmonėmis ir 
situacijomis. Stilius lengvas, 
persunktas giliu sąmojum. To 
mas Nipernadis, vyriausiasis 
knygos veikėjas, yra vienišas 
keliautojas, visai vasarai iš
klydęs į gamtą, niekur ilgiau 
nepritampąs, visur išradingas, 
nuotaikingas, visur savas ir 
kartu toks svetimas. Ir visai 
nenuostabu, kad vienur „To
mo Nipernadžio“ gausūs kriti
kai randa hamsuniškų nuotai
kų. kitur jis primena Reymon 
to „Kaimiečius“, kitur jis go
goliškas, bet užtat visur ori
ginalus, gailitiškas. J. P.

SKELBIMAS.
DĖL IŠVYKIMO, LABAI GEROMIS SĄLYGOMIS,

parduodu tabako ūkį.
VISI PASTATAI NAUJI.

Norinčiam pirkti suteiksiu tam tikrų lengvatų. Galima 
pirkti ir pusę. Tuo atveju aš paliksiu naują pirkėją val
dyti visą ūkį, pats jokio pasidalinimo pelno nereika
laudamas apart įmokėjimo % derliaus, kuris priklauso 
senam savininkui. Farmos pirkimo reikalu prašoma 

kreiptis į šio laikraščio redakciją.

St. CruTHARiNtS. Cnt.

Gražioji Lietuva. M. M.
PAPILĖ IR ISTORIKAS S. DAUKANTAS.

Papilės miestelis stovi ant gražios Ventos upės kranto. 
1938 m. miestelyje buvo apie 1800 gyventojų. Reikia pažy
mėti, kad per pirmąjį (1914—1918) pasaulinį karą miestelis 
buvo visiškai sunaikintas. Bet pirmais Nepr. Lietuvos metais 
sparčiai atisistatė. Kiek vėliau buvo pastatyta šešių komplek 
tų mūrinė Simano Daukanto vardo pradžios mokykla.

Savo gamtos grožiu Papilės miestelis yra vienas gražiau
sių visoje Šiaulių apskrityje. Tarp augštų skardžių, gilių dau
bų ir gražių pievų vingiuodama Ventos upė suteikia nuostabų 
gamtos grožį. Ir todėl vasaros metu iš įvairiausių vietovių at
vykdavo daug ekskursijų aplankyti istoriko Simano Daukan
to kapą ir pasigrožėti gamta.

Papilės miestelio vertę didina ir tai, kad čia praleido pa
skutines savo gyvenimo dienas didysis istorikas Sirnanas Dau
kantas. Jis tapo palaidotas gražiose piliakalnio kapinėse. Dar 
iš senųjų miestelio gyventojų trys žmonės istoriką S. Dau
kantą gyvą matė ir pažinojo. Daug įdomių dalyk ųapie isto- 
ką papaskojo. Būk, nuo piliakalnio augštumos istorikas S. 
Daukantas žiūrėjęs į gražią gamtą. Kažką piliakalnyje sėdė
damas rašęs. Daug rūpesčio ir vargo turėjęs kunigas Vaišvi
la. Mirus istorikui S. Daukantui, neatsiradę žmonių, kurie jį 
būtų tinkamai palaidoję. Bijojo caro žandarų, kad nebūtų iš
tremti į Sibirą, ir todėl kunigas Vaišvila, surado žmones, ku
rie nešė mirusiojo veterano kūną ir bažnyčios insignijas.

Kunigo Vaišvilos rūpesčiu buvo padėtas gražus pamink
linis akmuo su dideliu užrašu. Nepr. Lietuvos laikais istoriko 
Simano Daukanto poilsio vietą puošė dar didingesnis pamink
las. O taip pat miestelio aikštėje stovi gražus S. Daukanto pa 
minklas.

Kada atsirado Papilės miestelis — žinių nėra. Yra įvai
ravusių padavimų. Senovėje čia buvusi mūšio vieta. Švedai 
piliakalnyje gynęsi nuo lietuvių kariuomenės. Žemutinėje mies 
telio dalyje, antroje Ventos pusėje, beveik prieš piliakalnį, yra 
kažkokios neatmenamų laikų kapinės. Kasant šulinius ar bul
vėms kapčius — duobes, randami įvairiausi žalvario papuoša
lai. Prie piliakalnio ir kiek toliau Ventos upės vagoje retkar
čiais randami senoviškos artilerijos apvalūs persprogę špižiaus 
sviediniai.

Ventos upės augštuose skardžiuose yra jūros laikotarpio 
suakmenėjimų. Randama suakmenėjusių straigių, kriauklių 
ir t. t.

Reikia pažymėti, kad nuo Papilės miestelio, už 8 kilomet
rų yra Biliūniškių kaimas. Čia 1863 m. buvo sukilėlių su rusų 
kariuomene mūšio vieta. Einant padavimais ir pasakojimais, 
kaimo vietoje buvęs didžiulis miškas. Apsupus rusams kitą 
kartą buvusiame dvare sukilėlius, dalis sukilėlių pasitraukė, o 
kiti žuvę su dviem katalikų kunigais. Dabar stovi toj vietoj 
sulrilėlimas pagerbti paminklas. M. M,

363 ST. CATHERINE St. W. netoli Bleury HA 0888 
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EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS WSHr

Ji 
X

: MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ :

SILViKLA
: SIUVU MOTERIŠKUS IR VYRIŠKUS RŪBUS, IL- i: 
: GAMETIS PATYRIMAS: DIDELIS MEDŽIAGŲ PA- | 
: SIRINKIMAS VIETOJE. PRAŠAU ATSILANKYTI: S
■ MR. JUOZAS EIDUKEVIČIUS
- 3: 374 Barton Street E., Hamilton, Ont. Į:
1 LIETUVIAI PAS LIETUVIUS! 1!

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO
S

Al e r to N orkeliūn o 

Agentūroje 
MONTREAL ENTĖRPISES Reg’d

UZ $!.&OO.oo į

per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. 
Sąžiningas patarnavimas vi sose draudimo srityse. Sį 

Agentūra atstovauja 8 as iš rimčiausių draudimo b-vių. į) 

5837 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que. įį
Telefonas: CL 2363

.01

MŪSŲ GYVENIMO
St. Catherines miestas auga 

valandomis. Pramonė plečia
si. Nauji milionai investuoja
mi. Tas viskas pritraukia vis 
naujų gyventojų. Jų tarpe ne 
maža ir lietuvių. St. Cathari
nes — tai tautų miestas. Vi
sos tautos čia sugyvena be jo
kių kliūčių. Kalbėk kokia tik 
nori kalba — vistiek niekas ne 
besidomi. Ištisas valandas vie 
tinė radijo stotis transliuoja 
įvairių tautybių programas. Iš 
čia skamba ir p. Simonavičiaus 
lietuviška radijo valanda.

Lietuvių gausi statyba irgi 
jau eina į galą. Atsikvėps vy
rai. Prasigyvens bendruomenė. 
Bus linksmiau su rinkliavomis, 
spauda ir kitais svarbiais reika 
lais. Bus daugiau laiko. Page
rės ir kultūrinis gyvenimas. 
Dabar dirbama atotrūkiais, lai
ko nuotrupomis, kaip ir visur. 
Aišku iš to stebuklų laukti ne
galima, net St. Catharinėje.

Prieš Naujus Metus atėjo 
nauja valdyba. Naujos pastan
gos. Pradžia labai gera. Tai
ka su kaire ir dešine. Geras 
žodis kiekvienai naudingai ini 
ciatyvai. Imamosi du mokinius 
išlaikyti metus Diepholze. Po 
24 dolerius tam tikslui užsira
šė keletas dar neprasigyvenu
sių lietuvių. Kiti po 10—15 do 
lerių. Vėl drabužių rinkliava 
pravesta. Surinkta ir šį sykį 
dar visai gerų daiktų. Paminė
ta kariuomenės šventė, šokta 
taut, šokiai, dainavo oktetas, o 
visą papildė solistė iš Bufalo p. 
Sakevičienė. Na ir geras žodis 
tenka Hamiltono lietuvių or
kestrui, kuris tikrai įspūdingai 
grojo šokiams. Puiki sena lie 
tuviška ir europietiška muzika! 
Ypač, kai ją taip retai girdi.

Kalėdų eglutę vėl surengė 
du vietos vienuoliai savo lėšom 
ir pastangom. Kalėdų seneliu 
vykusiai pabuvo p. Ulbinas iš 
Niagara Falls. Gaila tik, nevi
si vaikai atėjo. Geriau sakant,

MARGUMYNAI.
Su vaikais nelabai einasi. T ė 

vai nebeleidžia į šeštadieninę 
mokyklą. Sako nesą naudos. 
Gaila, bet nei auksiniai mokyto 
jai ne ką išmokys tokius žio
gus per kelis mokyklon apsi
lankymus.

Baltų vakaras praėjo naudin 
goję nuotaikoje. Salėje domi
navo estai ir latviai. Lietuvių 
tebuvo visai mažas skaičius. Va 
dovavo šį sykį estai, daugiau 
padėjo latviai. Atrodo, jie ir 
ateity vadovaus, nes yra skait- 
lingesni ir turi tam darbui dau 
giau patyrusių žmonių. Tuo 
tarpu dėl vietos čia dar niekas 
nesivaržo, kas skaitoma švie
sesnių žmonių bendravimo reiš 
kiniu. Programa šokių pro
tarpiuose praėjo gražiai. Šiek 
tiek naujo įnešė estaičių gim
nasčių grupė iš Hamiltono. Ki 
ti parodo kaip paprastai — rnė 
gėjiškai. Vakaras davė gero 
pelno, kuris padalyta į tris da
lis.

Paskatinti pasisekimo — pa 
sišauta surengti vėl antikomu
nistinio bloko vardu. Prisidė 
jo šį kartą jau ir ukrainiečiai, 
kurie yra ypač stiprūs St. Cat 
barinėje. Deja teatsilankė pa
lyginti mažokai. Daugelis pa
būgo praeito susigrūdimo. Dau 
gelis nežinojo. Programoj da
lyvavo visi, išskyrus latvius. 
Šį kartą gerai sekėsi šokti es 
tams ir ukrainiečiams, bet ir 
lietuviai jau rodo geras pavan 
gas. Viena kita pora yra ypač 
gera. Būtų visi vienodai geri 
— nuneštų visus.

Vasario 16 yra užprašytas 
Hamiltono lietuvių teatras. Sta 
tys „Kudirką". St. Catharinie- 
čiai, seniai nebematę vaidybos 
svečių laukia tikrai širdingai.

Motiejus.
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI 
JĄ UŽSIPRENUMERUOTI
St. Catharinėje galima pas jos

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

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

VISIEMS LIETUVIAM.4 GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT
FUNERAL DIRECTOR

’ NELAIMIŲ AVĖJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI :

: 2102 FULLUM ST. AMherst 0694 .

i

’t

„LIETUVIU DIENOS’’ |
Mėnesinis iliustruotas lietuvių ir anglų kalbomis žurnalas 

užsisakytinas visiems. S
Kiekviename numeryje telpa virš 40 puošnių ir aktualių n 
nuotraukų iš lietuvių gyvenimo ir veiklos pasaulyje. Pa- jA 
rašai po visomis nuotraukomis duodami abiem kalbom. « 
Kiekviename numeryje skaitytojas ras įdomių ir aktua- n 

lių straipsnių ir beletristikos. «
„Lietuvių Dienos“ prieinamos ir čia gimusiems bei kita- ® 

taučiams, nes jos turi anglišk ą skyrių. ®
Pasiuntus savo adresą, vienas numeris siunčiamas susi- į® 
pažinimui nemokamai. Metinė prenumerata 4,00 dol. X 

Rašyti: „Lietuvių Dienos“, 9204 S. Broadway, 
Los Angeles 3, Calif.

— nevisi buvo atvesti. Liko 
dovanų. Vaikučiai nustojo di
delio džiaugsmo pabendrauti 
su Kalėdų Seneliu.

platintoją J. Šarapnicką, į ku
rį prašoma kreiptis šiuo adre
su: 56 Concord Ave, St. Cat
harines, Ont.

DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS į

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

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co. |
Gerard Cool 4337 Verdun J. Alcide Blais, 29—4ieine

A Ave., Verdun. YO 3323 Avenue, Ville Lasalle
« TR. 78t9

č g
S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1390 DUNDAS St. West, T o r o n t o.

NIAIS 2—4 ir 6,30—8 vai. arba pagal susitarimą į! ■
Telefonas LO 1794 & į

’į
t

TE L FA 0209

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

SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių maisto produk >.u ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

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

Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai

Jonas Zmnidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: 

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

Audžiu tautinius rublis

l t
S

s

(tarp Gladstone ir Rushholme Rd. ® g AUUZ1U lailllUlUS lllBllb.
PRIIMA LIGONIUS IR GIMDYVES ŠIOKIADIE- $ 5 JUOSTAS, PAGALVĖLES, STALTIESĖLES, UŽUO- j

LAIDAS ir kt. NEAUKŠTOS KAINOS. ;į;
288-6 Ave. Ville LaSalle. Aid. Bebėnaitė-Puniškiunė.



6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1953. II. 4. — Nr. 5 (303)

DĖMESIO! DĖMESIO!
į NEPAMIRŠKIME ATSILANKYTI J „GINTARŲ KRAŠTĄ”
j JEI JUS ĮDOMAUJA ĮSIGYTI ARBA DOVANOTI TIKRAI GRAŽI, VERTINGA 
: IR TĖVIŠKĘ PRIMENANTI DOVANA, BRANGI KIEKVIENO LIETUVIO ŠIR- 
s DŽIAI, ATSILANKYKITE Į NAUJAI ATIDARYTĄ LIETUVIŠKĄ KRAUTUVĘ-

| „GINTARŲ KRAŠTAS”
1622 BLOOR St. W. (netoli Bloor-Dundas kampo)

į Čia gaunamos ir lietuviškos knygos bei laikraščiai.
Krautuvė atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto ligi 10 vai. vakaro.

ATIDARYMO PROGA DUODAMOS NUOLAIDOS NUO 10—15%%
„Gintarų Kraštas“. Savininkas K. Motušis. 1622 Bloor Street W.

Į Tel. LA. 0628 Toronto, Ont., Canada.

5,
FARMOS... FARMOS... FARMOS... ji

ei
JEI KETINATE PRADĖTI ŪKININKAUTI ŠĮ PAVASARĮ IR DAR NEĮSIGIJO- gį 
TE ŪKIO-FARMOS, TAI DABAR JAU PATS LAIKAS SUSIRIŠTI SU NEJU- | 

DOMO TURTO -REAL ESTATE ATSTOVU. L
l = i 

GERAS IR PATIKIMAS ADRESAS YRA: jį

T1MON HAGEN, Real Estate Broker, jj
R. R. 2, NEWMARKET, ONTARIO. !§

■ Telefonas BRADFORD 125 ring 2—4. 3
Iš! TABAKO, JAVŲ ir PIENININKYSTĖS ŪKIAI NUO 100 IKI 300 AKRŲ. TURI-

Jii ME PARDAVIMUI IR PELKYNŲ HOLLAND MARSH APYLINKĖJE. į
Si i? a

T l
jį DAUGIAU KAIP SENSACIJA WELLANDE! į 

j LIETUVIŲ MEDŽIOTOJŲ ir MEŠKERIOTOJŲ į
KLUBAS „LITUANICA” RENGIA ŠAUNŲ | 

PRIEŠUŽGAVĖNINĮ |

šokių vakarą. !
VEIKS BUFETAS SU ZUIKIENOS IR KITŲ ŽVĖ- ;
RELIŲ KEPSNIAIS BEI įvairiausiais GĖRIMAIS. | 

ii TAIGI IKI PASIMATYMO WELLANDE Š. M. VA į 
SARIO mėn. 7 d. (šeštadienį) 7 vai.

SLOVAKŲ SALĖJ, HAGAR St.
Klubo Valdyba. ::

K. L. B. MONTREALIO APYLINKĖS SUSIRINKIMAS.

H Š. M. VASAAIO mėn. 7 d. 19 vai. POLISH ALLIAN :: 
O CT SOCIETY SALĖJE, 1 48 NIAGARA St. K. L. B. » 
| St. CATHTRINES APYLIKĖS VALDYBA RENGIA ::

įj šokių vakarą,
g VEIKS turtingas BUFETAS. GROS gera KAPELA. H 
| B-NĖS V-BA. ::

v

i
A

linksmai ir maloniai praleis 
tautiečių tarpe.
salėje 287 College St.
ŠAUNUS

BALIUS

Sausio 25 d. įvyko KLB 
Montrealio apylinkės lietuviu 
susirinkimas.

Šis susirinkimas buvo infor
macinio pobūdžio ir turėjo 
tikslą supažindinti Montrealio 
visuomenę su apylinkės valdy
bos numatytu veiklos planu.

Susirinkimo prezidiuman bu 
vo išrinkti: Stp. Kęsgailą — 
pirmininkas ir Mykolas Juod
viršis sekretoriauti.

Pradžioje Montrealio ALO 
Ko paskutinysis pirmininkas 
A. Lapinas padarė pranešimą, 
peržvelgdamas K-to veiklą. 
Apie šio laikotarpio iždo sto
vį pranešimą padarė K. Toliu
šis.

Revizijos Komisijos vardu 
J. Ladyga perskaitęs aktą kons 
tatavo, kad atskaitomybė tvar
koje.

Ap. V-bos pirmininkas inž. 
L. Balsys patiekė susirinkimui 
valdybos numatytą veiklos 
planą, pabrėždamas, kad val
dyba laiko savo pirmaeiliu už
daviniu derinti lietuviškųjų or 
ganizacijų bei pavienių asmenų 
bendruomeninę veiklą, nesiki
šant į organizacijų specifinius

Valdybos sudarytą piniginę 
sąmatą susirinkimui patiekė 
ižd. J. Lukoševičius. Sąmata 
subalansuota 1101,33 dol., pri 
silaikant realių pajamų gali
mybių.

Toliau vyko diskusijos dėl 
patiektojo veiklos plano. Susi 
rinikmas iškėlė valdybos ne
numatytas sritis, kaip: dvasi
niai reikalai, lietuvių namai, or 
ganizavimas lietuviškos kredi
to įstaigos. Šį paskutinį klau
simą susirinkimui perstatė D. 
Jurkus; jam susirinkimas pave 
dė šį reikalą ištirti ir vėliau su
pažindinti visuomenę su konk
rečiu kredito įstaigos įkūrimo 
planu.

Buvo iškeltas b-nės nario 
mokesčio klausimas. Čia pasi
reiškė įvairių nuomonių — vie
ni i mano, kad mokestis peraugš 
tas, kiti kad ne. Buvo konsta
tuota, kad nario mokestis yra 
glaudžiai surištas su Tautos 
Fondu (kuriam eina 60 proc.) 
ir pastaruoju metu VLIK‘as 
svarsto B-nės ir T. F. santykių 
nustatymą, tat nuo to gali pa
reiti ir B-nės nario mokestis. 
Susirinkimas pavedė Montrea-

Maloniai pranešame! |
NAUJŲ „FORD” AUTOMOBILIŲ ir SUNKVEZl- |
MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS |

Į MŪSŲ ATSTOVĄ |

V. PESECKA I
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. 8

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ |
CHURCH MOTORS LTD J

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371 £

DR. K. Z L MA\I IEl\i E Į
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

430 DUNDAS Str. West Toronto.
Priimamos vai.: nuo 1—4 ir nuo 5—8 vai. p. p. Kitu g 
laiku pagal susitarimą. Telef. WA 8207. B

- „NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ“

Amerikoje galima gauti: ;
, J. Karvelis, 3249 So. Halsted St., Chicago 8, Ill.

Lietuvių knygynas, 3322 So. Halsted St., Chicago 8, Ill.
A. Paliulis, 159 Washington Ave., Waterbury, Conn. ‘ 

, VI. Pauža, „Neringa“, 1906-25th St , Detroit 16, Mich.
J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y.~—mm— -mm———mm---- mm-------------- mm------------ ---------------- <

£

PASKUTINĮ ŠEŠTADIENĮ PRIEŠ UŽGAVĖNES!
Nepraleiskite progos tikrai 

ti laiką savųjų
Š. m. vasario 14 d. U.N.F.

ĮVYKS
KAUKIU

Grojant geriausiam Kanadoje liet, tautiniam orkestrui, 
„Trimitas“, vaišinantis alučiu ir kitais bufeto įvairu
mais, tikrai puikiai užsigavėsime prieš tą ilgą ir sausą 

Gavėnios laikotarpi.
Gražiausiai pasirodžiusios kaukės bus premijuojamos 

vertingomis ir gražiomis dovanomis.
Pradžia 7,30 vakaro. Bilietai prie įėjimo.
Vietas rezervuotis galima. Tel. LL 5935 6 7 vv.

L. A. S.

LONDON, On t
SUSIORGANIZAVO

Sausio 25 d. buvo susirinkę 
sportininkai, kurie nutarė 
įsteigti sporto klubą. Jis pava
dintas „Vilnium“. Valdybon 
išrinkti iniciatoriai — pp. Ma
jauskas, Brazlauskas, Repšys, 
Navickas.

Klubas nori drauge jungti 
ir šokėjų grupę. Tokiu būdu 
„Vilnius“ sudarytų grupę, ku 
ri galėtų atstovauti lietuvius 
įvairiuose tparengimuose.

MIRĖ LINAS GAROLIS
Sausio 19 d. Čia mirė lietu

vis Linas Garolis, apie 50 me
tų amžiaus. Miręs dėl peršali 
mo. Palaidotas su katalikiš
kom apeigom, bet laisvose ka 
pinėse. Laidotuvės buvo gana 
keistai sudarytos.

I

sI a
k

SPORTININKAI
Mirštantį atlankęs kunigas. 

Ten buvusi ir pp. Baleišių šei
ma. Mirštantis sutikęs būti pa 
laidotas su katalikų bažnytinė 
mis apeigomis. Bet p. Karvelis 
su I,. Garoliu buvęs susitaręs, 
kad jeigu jis mirs, tai kad bū
tų palaidotas be bažnytinių 
apeigų ir laisvose kapinėse. 
Todėl įvyko nemalonus susi
dūrimas, kurio pasekmėje mi
rusiojo kūnas buvo palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis, bet 
laisvose kapinėse. P. Pajuodis 
sutvarkė reikalus pas graborių 
su bažnytinėmis apeigomis, o 
p. Vėbra su p. Kačiulienc — 
leidimus pas vyskupą. Velio
nį į kapus palydėjo per 20 ma
šinų. Pr. Sk.

ŠORAM) A, P.Q.
APIE TRAGI NGĄ ĮVYKI.

uždavinius ir kvietė tautiečius 
nuoširdžiai dėtis prie lietuviš 
kojo bendruomeninio darbo, 
nes tik tuo būdu bus galima at
siekti užsibrėžtą tikslą.

Ap. v-bos darbuotės planas 
paskirstytas į šias sritis: švie 
timas, biblioteka, viešos paskai 
tos, vaikų vasaros stovyklos, 
vieši minėjimai, koncertai, eks 
kursijos, socialiniai reikalai, 
propaganda ir reprezentacija 
už B-nės ribų. Savo pranešime 
pirmininkas plačiau apibūdino 
šias veiklos sritis, iškeldamas 
realias veiklos galimybes, ku
rios neabejotinai priklausys 
nuo mūsų »

lio atstovui apylinkių pirminin 
kų suvažiavime šį klausimą tu 
rėti omenyje.

Valdybos patiektąjį darbų 
planą ir Revizijos Komisijos 
pranešimą susirinkimas priima, 
o buvusiam apylinkės Laikiną- 
jam Organizaciniam Komite
tui pareiškia padėką už nuo
širdžias pastangas organizuo
jant Kanados Lietuvių Bend
ruomenę.

Prezidiumui sklandžiai va
dovaujant, susirinkimas praė
jo darbingoje nuotaikoje ir už 
baigtas Tautos Himnu.

Susirinkime dalyvavo per 
pusantro šimto žmonių.

SSS^SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS^SSSSSSS?
Kaip Maskva apiplėšė Suomiją.

Atkelta iš 3 pusi.
nuo prekybos su Sovietų Ru
sija ir kitais kraštais anapus 
„geležinės uždangos“. Suomi
jos metalo, elektros reikmenų 
ir laivų statymo pramonė yra 
brangiai kaštuojanti, kuri ne
gali konkuruoti užsienyje su 
Vakarais! Be to, daugelis šuo 
mių gaminamų prekių yra to
kio pavyzdžio, kuris atitinka so 
vietų, o ne Vakarų reikalavi
mus. Dabar, kada prekyba pa 
keitė reparacijas, suomiai leng 
vai sugebės laimėti nemažiau 
20 proc. savo užsieniniame biz 
nyje su kraštais, kurie yra už 
geležinės uždangos.

Žmonės Helsinkyje, gyven

dami šiuo metu neblogus lai
kus, turi gražesnių vilčių dėl 
ateities, negu kad jie turėjo 
prieš dešimtį metų. Daugelis 
suomių tačiau yra labai abejin
gi ar kada nors jų šalis iš
ners iš sovietinio šešėlio. Iš ki 
tos pusės jie jaučia, kad jų iš 
silaikymo, kaipo nepriklauso
mos tautos galimumai vis ge
rėjo kiekvienais pokariniais me 
tais, o jų žygio kelyje nei vie
nas kilometrinis stulpas nebu
vo taip tolimas ir nebuvo taip 
sunku pasiekti, kaip tas ženkli
nąs jų reparacijų mokėjimo pa
baigą.

Sulietuvino:
J. Skaržinskas.

’^VICTORIA

CLEANERS
& DYERS CO.

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS I

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY- V/ IDE PICK-UP

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

I
 LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6.30 vai.

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

Mes valome ir dažome į 
įvairius, kaip vyriškus s 
taip moteriškus drabužius. ; 
Taip pat išvalome apsiaus Į g 
tus nuo lietaus uždėdami g 
jiems „Drex", xad neper- jg 
leistų vandens ir duotų '3 

gražesnę išvaizdą.

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

me į namus.

Už mūsų atliktą darbą 
garentuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas,
A. Majauskas.

MONTREALIS 2836 Aliard Tr.1135

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 7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Sausio 12 d. 20 vai. 30 min. 
Norandos vario kasyklose įvy
ko skaudi nelaimė, kuri iš lie
tuvių tarpo pasirinko a. a. An
taną Janulevičių, 26 metų am
žiaus, kuris Kanadon iš trem
ties buvo atvykęs 1949 metais. 
Kasyklose padirbėjęs apie 18 
mėnesių, buvo išvykęs ir kurį 
laiką gyveno Montrealyje. Pe 
reitų metų pabaigoje vėl grįžo 
dirbti kasyklose ir dirbant po
žemyje, kur leidžiamas iškas
tas akmuo, įkrito ir užsimušė.

Velionis buvo atsidavęs lie
tuviškam kultūriniam darbui, 
daug dirbęs skautų ir sporto or

ganizacijose, pasiaukojęs lietu
vių bendriems užsimotiems tiks 
lams.

Gyvenant šioje apylinkėje 
buvo mylimas ir gerbiamas ne 
tik savų tautiečių, bet ir kita
taučių. Laidotuvėse, kurios įvy 
ko sausio 15 dieną, dalyvavo 
visi apylinkėje gyveną lietu
viai, didelis būrys latvių, len
kų ukrainiečių, prancūzų ir ang 
lų.

Mielas Antanai, atsisveikin
dami tau tariame, tegu būna 
tau lengva šaltuose kapuose.

Nuliūdę apylinkės lietuviai.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR

TAISAU SENUS
KAILINIUS PALTUS.
DUODU GERĄ KAILIU 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

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

)
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j 391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL. Įl 

| CAPITOL FURNITURE C0.t j 
3 Penki aukštai baidų PHILIPS ir kt. firmų radijo aparatų g 
įį ir elektrinių reikmenų. Visi kiti Jūsų namų reikmenys, c 

g Mūsų prekybos vedėjas, lietuvis, J. RUSSELL yra : 
: krautuvėje kasdien Jūsų maloniam patarnavimui, g 
g TEL.: LA 8621. g
i'liniMiilliilixiauiiaiKiiuiuiiiiii nniiiui iiiiii iuiaaiii iiiaixi iiiiutiim nni uuKita
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BELLAZZI- LAMY, INC j
TR 5151 7679 George St., ViUe LaIalIe. jį

a Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, gj 
a Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. a
i airvrrrxra t»»xa innirttiamiirrrartunai • ■'« « • • ■ « • •■*•••■■ • ■ * • ■ £>•> xxsjijrxaCs
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LIETUVIŠKOS SPAUDOS PLATINIMO KOMISIJOS H AMILTONE, Š. M. VASARIO mėn. 7 D. (šeštadieni) RUMUNŲ SALĖJE (20 Murray W. ) RENGIAMAS PIRMAS

HAMILTONE spaudos balius
KURIAME DALYVAUS IR 3-JŲ KANADOS LIETUVIŠKŲJŲ LAIKRAŠČIŲ REDAKTORIAI: prof. Stp. Kairys, J. Kardelis ir Dr. A. Šapoka. JIE TURĖS PO TRUMPĄ ŽODĮ. 

PO TRUMPOS MENINĖS PROGRAMOS SEKS SMAGŪS ŠOKIAI. TURTINGAS BUFETAS ir LOTERIJA!
VISAS PELNAS SKIRIAMAS KANADOS LIETUVIŲ SPAUDAI PAREMTI. PRADŽIA 7 VAL. VAKARO RENGĖJAI

jRtttMtttttttnuntt:':::::::::::::::.

KAS NORĖTŲ PAMATYTI TAI, KO NEMATĘS, KVIEČIAME

atvykti i Hami/ta ra
Š. M. VASARIO 14 D. ST. MICHAEL'S SALĖJE, 213 JAMES ST. N., ĮVYKS

c B

3

tradicinis Užgavėnių j3

Jono LADYGOS 
baldų 

studijoje 
ARTIS“

VASARIO 14 d. VISI Į NIAGARA FALLS, Ont.! 
Taut, šokių grupė „GINTARAS“ ruošia su pamarginamais

UŽGAVĖNIŲ
BLYNU Baliu

KAUKIU BALIUS
i

UŽ GRAŽIAUSIUS VAKARO KOSTIUMUS SKIRIAMOS 4 piniginės premijos!
MALONIAI KVIEČIAME VISUS TAUTIEČIUS. PRADŽIA 7 vai. vakaro.
Gros BENNY FERRI orkestras! Veiks Įvairus BUFETAS!

TF A-bės KANADOJ HAMILTONO Sk.

V
priimami užsakymai ir 
taisymai sofų, 
(chesterfields). „St. Lo
uis Textiles“ medžiagų ir : 

įįįl baldų atstovybė fabriko 
kainomis.

Biuras St. Denis 1251,
(prie St. Cathemre). Spe 
ciaLai lietuviams šešta

dieniais iki pietų.
Telef.: TAlon 3345.

5

13

pa- 
fotelių

3

s

$

kuris įvyks Mariann salėje, 1968 Barker St., (prie Mai
ne St.). Gros geras DP orkestras, veiks BUFETAS. 
Visus Niagara Falls, Wellando, St. Catharines ir apy

linkių lietuvius maloniai kviečiame atsilankyti.
PRADŽIA vai. 30 min. vak.

1
i1

ŠĮ ŠEŠTADITNĮ HAMILTONE PIRMASIS SPAUDOS 
BALIUS.

nausko „Sielvartas“, A. Juozą 
pavičius paskaitė ištrauką iš E. 
Simonaitytės romano „Augštų 
jų Šimonių likimas“, L Michū 
nienė padeklamavo Maironio 
„Nuo Birutės Kalno“, duetas 
E. Kudabienė ir L. Šturmaity- 
tė sudainavo M. Petrausko „Va 
karas“ ir „Stipinsiu dainužę“. 
Pabaigai E. Dauguvietytė - Ku 
dabienė padeklamavo „Baltija 
plaukia vikingai“. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

BUV. LIETUVOS IR 
DABARTINIS

Kanados šachmatų meisteris P. 
Vaitonis, vietos dienraštyje 
„The Hamilton Spectators“ 
pradėjo vesti šachmatų skyrių. 
Be žinių iš viso pasaulio, patei 
kiamos ir įdomesnės turnyrų 
partijos. Viena tokių, paskuti 
niame laikraščio Nr., buvo iš 
Illinois pirmenybių tarp Adams 
ir mūsiškio Tautvaišos.
VIETOS ANGLŲ KALBA 

laikraštis „The Hamilton Spec 
tator“ skyriuje laiškai redak
toriui, dažnai talpina padėkos 
laiškus už patalpintą straipsni 
apie kenčiančią Lietuvą. Laiš
kai dažniausiai yra prisiųsti mū 
su tautiečių iš USA.

Nejaugi Hamiltono lietuviai 
pasiliks tuo klausimu, ypa
tingai prieš mūsų Nepriklauso
mybės šventės minėjimą? Juk 
mūsų kolonija skaito virš tūks 
tanties gyventojų! Kbr.

ats 
žo-

at-

Vasario mėn. 7 d. žinomoj ru 
munų salėj (20 Murray W.) 
Hamiltone rengiamas pirmas 
spaudos balius, sukėlęs dide
lio susidomėjimo ne tik vietos 
kolonijos kitataučių tarpe, bet 
ir apylinkės lietuvių. Kaip jau 
esame minėję, spaudos baliuje, 
be pačių Kanados lietuviškųjų 
laikraščių redaktorių — prof. 
Stp. Kairio, J. Kardelio, Dr. A. 
Šapokos, dalyvaus Krašto 
Bendruomenės pirmininkas J. 
Matulionis ir sekr. J. R. Sima
navičius. Balius pradedamas 
Krašto Bendruomenės pirmi
ninko kalba, po kurios seks 
kirų laikraščių redaktorių 
dis.

Meninę programos dalį
liks Hamiltono moterų trio: 
E. Dauguvietytė, I. Mickūnie- 
nė ir V. Panavaitė.

Šokių metu bus pravesta lo 
terija; joje galima bus laimėti 
naujausias lietuviškas knygas, 
kaip „Augštųjų Šimonių liki
mas“, „Broliai Domeikos“ ir 
tt. Šokiai tęsis iki 12 'vai. nak 
ties.

Tad visi hamiltoniečiai ir apy 
linkės lietuviai, nepraleiskit 
taip retos progos ir atvykite į 
pirmąjį spaudos balių Hamil
tone, kur tikrai po sunkių dar
bo dienų, linksmai ir maloniai 
praleisite šeštadienio vakarą.

Baliaus pradžia 7 vai. v. Apy 
linkės lietuviams primename, 
kad rumunų salė yra netoli 
CNR geležinkelio stoties. Kbr.

JAU SEKANTĮ 
ŠEŠTADIENĮ

T. Fondo Hamiltono sk. ren
gia tradicinį kaukių balių. Už 
gražiausius vakaro kostiumus 
bus skiriamos piniginės piemi- 
jos. Kaukių balius Įvyks mė
giamoj lietuvių salėj — Šv. My
kolo, 213 James St. N.

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ATGAVIMO

minėjimas buvo surengtas KL 
B Hamiltono ap. valdybos š. 
m. sausio mėn. 25 d. Rytą bu
vo atlaikytos pamaldos su pri
taikytu pamokslu ir Libera, o 
vakare Dainavos salėje, įvyko 
minėjimas, kurį atidarė KLB 
Hamiltono ap. pirmininkas J. 
Mikšys.

Paskaitą laikė torontietė I. 
Matusevičiūtė, rišdama Klaipė 
do skrašto atgavimą su visos 
Prūsų Lietuvos gyvenimu ir is 
torija, pažymėdama, kad šis 
kraštas (Prūsų Lietuva) dėl 
ekonominių, kultūrinių ir etno 
grafinių priežasčių turi priklau 
syti prie bendro kamieno — 
Didžiosios Lietuvos.

Po trumpos pertraukos sekė 
meninė dalis. E. Kudabienė- 
-Dauguvietytė sudainavo Kup 
revičiaus „Lopšinę“ ir Kača-

1
> Hamiltono ir jo apylinkės alyva apšildymo kontraktorius 

\ K-TRUMPICKAS
> Įrengiami nauji ir remontuojami arba pataisomi seni aly- 
> 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 p tarimai atliekami
> nemokamai — veltui.
į Prašoma kreiptis: Spadina A.,Hamilton, Ont'.Tlf. 9-20-35 ,,

mmmmmmmmmtmmmmmmmmKnttttmmmtnmmmmmmmtttK A.
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DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

S

Priimu moteriškų ir vynšk’ rūbų užsakymus iš savo ir 
klientų medžiagos. Darbą atlieku pagal naujausias ma
das, švariai ir sąžiningai. Kainos visiems prieinamos.

1004 Dundas St. W., Toronto, Ont. Telef. LL 3222.
įs

lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių ® 
apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.

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

3664 St. FamiHe St. V
Tel. HA 6708 Montreal,Q»e. J

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

T ei. Fa 6844

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA 

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

2521 CENTRE St., Montreal FItzroy 3292.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS S

E. BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

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

-- K- -- Tt— ■ M—---------------it—r-f < 3E------ lt lt —

LIETUVIŠKA

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

2379 Rosemount Blvd., Montreal.
be

id

( VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ
j RŪBŲ SIUVĖJAS
) Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- 
) riu didelį pasirinkimą įvairių' angliškų ir vietinių medžia- 
3 gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai.
j E D. KONDRATAS.
j 1113 A Dundas St. W. (netou Ossington).
j Tel. LL 9626.

Toronto,

::
BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE
273 — 1 Ave., Ville Lasalle. H

Tel. TR 8351. |
•; Šaldytuvų ir Įvairių elektrinių motorų taisymas, H

F. N. Prebble
REAL ESTATE

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

PARDAVĖJUS:

J. Ruksa*VL. Jankaitis
BIURO TELEF.

OL 5176 OL 7193

H

« « 
H

::S
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DELHI, ONT.
IŠVYKO ATOSTOGŲ! FLORIDĄ

Simcoe, Ont. gyvena plačiai 
Kanados lietuvių visuomenei 
žinoma p. Dumšų šeima. Jie 
turi Simcoe miestelyje „Nor- 
talk“ viešbutį. Anksčiau pp. 
Dumšai daugelį metų šioje apy 
linkėję augino tabaką. Jie yra 
labai malonaus būdo ir visiems 
be skirtumo plačios apylinkės 
lietuviams draugiški. Jų vieš
butis gausiai lankomas vietos 
lietuvių, kur visada yra malo
niai visi laukiami, ir ypač savait 
galių dienomis čia šiltoje ir jau
kioje aplinkumoje galima bend 
rai praleisti laikas. Už tai jie 
turi labai daug draugų ir bičių 
lių. Jie plačiai dalyvauja vie
tos lietuvių visuomeniniame gy 
venime, sielojasi ir rūpinasi vi- 
siais lietuviškais reikalais, kiek 
viena proga juos remia ir mate
rialiai. Juozas ir Ona Dumšai 
turi vieną sūnų, kurį augina 
lietuviškoje dvasioje. Jų sūnus 
Juozas šiuo emtu lanko St. Mi 
cheles kolegiją Toronte. Pas
kutiniu laiku p. Dumšienė pra
dėjo jaustis pavargusi. Ji to
dėl nutarė išvykti pailsėti į sau 
lėtąją Floridą.

Š. m. sausio mėn. 26 d. susi 
rinko pas pp. Dumšus artimų
jų draugų ir bičiulių būrelis iš 
lydėti p. Dumšienę poilsio. Bu 
vo jaukiai pasivaišinta ir po to 
visų bendrai išlydėta kelionėn.

Linkime p. Dumšienei gerai 
pailsėti ir pavasarėjant grįžti 
su energija ir įsitraukti į apy
linkės lietuviškąjį gyvenimą.

Artimas bičiulis.
DĖL KORESPONDENCIJOS

Ponas M., aprašydamas gra
žų lietuvių solidarumą palaido 
jant ir paminklą pastatant žu- 
vusiems, V. Vabalui ir E. Bud 
riui, paminėjo nevisų aukavu
sių pavardes: pav., pp. Dum- 
šai, Bykai ir Mateliai nupirko 
gražius vainikus. Jų vertė ne
mažesnė kaip 5—10 dol.

Koresp.

PADĖKOS.
Daktarui E. Andrukaičiui, 

skubiai, nuoširdžiai ir labai rū
pestingai sutvarkiusiam sveika
tos reikalus, kad trumpu laiku 
grąžinta Kotrynai Baronienei 
sveikata ir gyvenimo džiaugs
mas, reiškiame gilią pagatbą 
ir padėką.

Kotr. ir Pov. Baronai.

Kalėdų švenčių proga, Vare 
lio senelių prieglaudoje gyve
nantieji lietuviai per p. M. F. 
Jokubynienę iš „Dainos“ Drau 
gijos gavo duosnią piniginę do 
vaną. Tuomi buvo įgalinti su
ruošti seneliams prie Kalėdų 
eglutės pobūvis ir pažymėti do
vanomis savanoriškai mokan
čius taut, solid, mokestį bei Ii 
gonius.

„Daina“ Draugijos pirminiu 
kei ir jos narėms už sudarymą 
seneliams neužmirštamo 
džiaugsmo, reiškiama noširdi 
padėka.

PLB Varelio Ap. Valdyba. ,

KREIPKI T Ė S P A S

Laidotuvių Direktorių^
C. Halpin Funeral Home Reg’d.|

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440
v

TR 3149SKAMBINKITE
PRIREIKUS

S“ NATIONALS
GREITAS IR MANDAGUS PATARNAVIMAS

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

PAJIEŠKOJIMAI
— Skubiai jieškomas Alfon

sas Dausa, būtinam reikalui. 
Esamomis žiniomis, Kanadon 
jis yra atvykęs apie 1942 me
tus. Prašomas atsiliepti arba 
ji žiną, pranešti „Nepriklauso
mos Lietuvos“ redakcijai: 7722 
George St., Ville Lasalle, Mont 
real, P. Q.,telef. HE 7920.

— Jieškau Jurgio Raškaus
ko, Vokietijoje gyvenusio 
Miuncheno stovykloje. Mano 
adresas: Stasys Kindurys, 3926 
C Str. Detroit 16, Mich., U. S.

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.

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

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50
B. 20 sv.kv. miltų $3.90
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.251Siunt. Nr. 12—$6.40

2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaul. tankų

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo

5
3
1
1

sv. baltų kv. miltų 
sv. g r. kiaul. taukų 
sv. šokolado
sv. kavos

1 sv. deg. kavos
1 sv.kakavos

Siunt. Nr. 11—$ 6.50
5 sv.cukraus

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

4
2
2
2
1

Pilnas draudimas.
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4)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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MONTREALIO LIET. SPAUDOS BA
DIDŽIAUSIS SEZONO BALIUS MONTREALY — SPAUDOS BALIUS — SKELBIAMAS VASARIO 7

DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 2721 JOLICOUER STREET, VILLE EMARD, LENKŲ SALĖJE.
PROGRAMOJE: trumpa žodi nė įžanga, šokiai, loterija, šokių premijavimas, bufetas, su įvairiais gėrimais.

LOTERIJOJE: dailininkės A. Tamošaitienės sukurtas specialiai baliui, lietuvės moters puošniausia ir gražiausis KAIŠY 1 INIS augštaitiškas tautinis drabužis 150 dolerių vertės.
Daugybė vertingų fantų — daigtais ir pinigais.

ŠOKIAMS gros muz. A. Piešinos vedamas 5 asmenų orkestras „MELIODIJA“, kaip p. Piešina sako — „iš peties ir iš širdies“.
VISI svečiai prie įžangos bilieto gaus nemokamai užkandžių. PRADŽIA 7 vai. 30 min. vakaro. ĮĖJIMAS - ĮŽANGA: 1,50 dol.

VISI TAUTIEČIAI, Iš MONTREALIO ir kitur, MALONIAI PRAŠOMI DALYVAUTI. VISI LIETUVIŠKOSIOS SPAUDOS BIČIULIAI MALONIAI PRAŠOMI PRISIDĖ
TI PRIE BAUAUS PASISEKIMO. RENGĖJAI: KLCT ir „NEPR. LIETUVA“.

mowt|real
MALONIAM VISŲ MONT REALIO IR PLAČIŲJŲ APY 

LINKIŲ LIETUVIŲ DĖMESIUI
KLB TORONTO AP. VALDYBOS RINKIMAI

Sį šeštadienį, vasario 7 die
ną, 7 vai. 30 minučių vakaro 
'skelbiamas Montrealio Rietu
vių Spaudos balius, kuris 
įvyks 2721 Jolicoeur Street, 
Ville Emarde, Lenkų salėje.

Laikantis lietuviškos tradici
jos, Spaudos balius yra balius 
visokios lietuviškosios spaudos 
propagandos-platinimo ir lietu 
viškosios spaudos palaikymo 
tikslams balius.

Banuje bus specialus spau
dos stalas, prie kurio galima 
bus užsiprenumeruoti bet kurį 
lietuvišką laikraštį. Laikraščių 
platintojams prie stalo bus re 
zervuotos vietos.

Visi lietuviškos spaudos bi 
čiuliai maloniai prašomi atvyk 
ti ir dalyvauti baliuje. Savo 
atsilankymu tamstos paremsi- 
te lietuviškąją spaudą — didįjį 
lietuvybės ramstį.

Balius prasidės 7,30 vai. va 
karo, pasibaigs vėlai. Baliuje 
gros muz. Piešinos vedamoji 
MELODIJA, kuri šokėjams pa 
tarnaus visu nuoširdumu, kad 
nereikėtų nuobodžiauti, kas 
norės pasišokti.

Bus ypatingu būdu praves
tas šokių konkursas ir jo laimė 
tojai apuovanoti, premijuoti. 
Konkursas žada būti origina
lus ir įdomus ne tiktai šokė
jams, bet ir šokių stebėtojams.

Loterija bus didžiai tnrtinga, 
gausi ir įvairi. Kaip ir kasmet, 
ir šiemet loterijos „didžiąją vi 
nį” sudaro mūsų brangios rė
mėjos tautinių audinių profeso 
rėš Dailės Institute dailininkės 
Antaninos Tamošaitienės augs 
taitiškas KAIŠYTINIS tauti
nis moteriai drabužis, kuris įver 
tinamas apie 150 dolerių.

Loterijoje yra vertingų ir la
bai praktiškų fantų. Štai savo 
Cauuac u atvežė visą seriją 
„Victoria“ valyklos fantų p. 
Matulaitis iš Ville Emard, 
2830 Allard Ave. „Victorijos“ 
dovi-lose jas laimėję ras ne tik 
tai labai tinkančių baliui daly
kų, bet ir linksmumo.

Nuolatinė ir nuoširdi mūsų 
rėmėja p. M. Jurėnienė iš Camp 
Malvina, R. R. 3, Lachute, P. 
Ę., kur pp. Jurėnai „lietuviško 
je Šveicarijoje“ laiko vasarna
mius, atsiuntė ypatingą dova
ną didžiulį dirbtinį buketą. 
. .Au^aiietė p. Pumškienė at
stume savo tautinių rankdar- 
bių-pagalvėlių, staltiesių, ku
rios sudarys gražią ir puošnią 
fantų dalį. P. V. Bagdonas iš 
Hotel-Dieu St. Michel, Rober

PARDUODAMAS 
AUTOMOBILIS,

fash 1941. (Geros padangos, 
uuu,r žiedai, nauja baterija).

Skambinti HE 7036.

PARDUODAMAS NAMAS.
Longueuil Annex parduoda
mas dviejų augštų (2 butai po 
5 kambarius), prieš 2 metus 
statytas, su visais patogumais 
namas. Teirautis tel. OR 
57032 arba asmeniškai: Ona 
Miknienė, 1169 Chemin Chamb 
ly, Ville Jacques Cartier, kas
dien po 18 vai., šeštadienį ir 
sekmadienį ištisą dieną. 3-6
SKUBIAI PARDUODAMA.

Miegamojo baldai 4 gabalų, 
saliono baldai, šaldytuvas, gazi 
nis pečius, chrominis virtuvės 
setas, sofa, Įvairūs staliukai, 
vaikiška lova (iki 7 metu) ir tt. 

Pel. DO 1206.
IŠNUOMOJAMAS dvigubas 
kambarys: 2544 Centre St„ 
Tel. WI 4957. 5,6
Išnuomojamas geras kambarys 
vedusių porai arba viengun
giams 357—8 avė, Ville Lasalle

vai, P. Ę., atsiuntė vertingą 
rankų darbo odinį rankinuką, 
kuriuo mielai pasinaudos kiek
viena moteris. P. M. Leknickie 
nės moteriškų papuošalų se
tas kurio kaina 40 dol., bus ge 
ras fantas kiekviena* mergai
tei. Vilasalietis p. Paunksnis 
atnešė retą fantą — ski setą 
moteriai, puikaus spalvų sude
rinimo, jo pačio darbo. Pake
liui į redakciją jo vos neapiplė 
šė mergaitės, nes joms nepa
prastai patiko tas ski aprėdas, 
todėl, kai vis dėlto p. Paunks
nis atlaikė nusistatymą —žūt 
būt jį paaukoti „NL“ baliui, 
mergaitės nutarusios dalyvau
ti baliuje ir bandysią jį išlošti. 
P. Kvietkauskas tikrai apdavo- 
nos vieną vyrą arba moterį, nes 
jo 4 jardai puikios angliškos 
medžiagos tiks bet kokiam kos 
tiumui, kuris, jei išlošęs no
rės, p. Kvietkauskas apsiima 
ir pasiūti. Kas norės linksmiau 
praleisti laiką, taikys į bonkų 
pulką, kurio gretas sudarys pp.
I. Salalas, Kl. Kiaušo, J. Kan- 
dižausko, K. Luko, J. Gražio,
J. Parojaus — vyno ir degti
nės bonkos. Kas norės pasal
dinti vakarą, galės išlošti šo
kolado, kurio paskyrė pp. K. 
Radzevičius, p. Pakštienė, p. 
Matulienė, pp. Gauriai, p. Pet 
rauskaitė retenybę — avinėlį. 
Labai praktiški dalykai bus p. 
Matulaitienės indų setas, J. Dai 
nienės vyriškas šalikas, p. Vo- 
ronikaitienės gėrimui indų se
tas, o p. Br. Cousineau — pa 
dėklas, Elzbietos Gurklienės 
staltiesėlių setas, Gagnon Fre 
res — stalinė lempa (bet žada 
dar didesnį dalyką, kuris paaiš 
kės tiktai baliuje), J. R. Brouil 
lette salionui staliuką, p. Ba
ronas svečių kambariui augštą 
lempą. P. Katilius, kuris ir 
met vadovauja loterijai, jai pa
skyrė flakoną brangių kvepa
lų. P. Vasiliauskienė, p. Puniš- 
kienė ir p. Pakštienė loteriją pa 
puoš lėlėmis. P. Gatautis net iš 
Kalifornijos atvežė loterijai la
bai originalų inkaro formos 
termometrą.

Bet tai tiktai dalis fantų, nes 
fantai plaukia. Šią savaitę dar 
visas Verdūnas pažadėjo pa
siųsti fantų; jie gaunami ir iš 
Montrealio ir, kaip pastebite, 
iš visos net Kanados. Visi do 
vanų davėjai bus paskelbti vė
liau, kai visi paaiškės. Visiems 
donatoriams didelis ačiū.

Iš visko galima spėti, kad 
visi, kas tiktai atsilankys, bus 
balium patenkintas. Visi spau 
dos bičiuliai-rėmėjai visi ruošia 
si baliuje dalyvauti. Laukia
ma svečių net iš tolimesnių vie 
tų. Kartą per metus pav., iš 
St. Jeano atsilanko pp. Paulaus 
kai, dr. Senikas ir kiti. Šiemet 
žada būti svečių net iš Ameri
kos.

Tenka labai apgailestauti, 
kad šiemet mūsų baliaus vieta 
kuklesnė, negu pernai. Nes 
Montrealio kardinolo parėdy
mu visos salės, kurios priklau
so parapijoms, yra suvaržytos 
ilgiems laikams, — jose nega
lima šokti ir vartoti gėrimų, o 
be tų dalykų mūsų sąlygomis 
balius sunkiai įsivaizduojamas. 
Tai dar vienas įrodymas, kad 
Montrealio lietuviams dar dau-

3 butų namai Ville Lasalle 
kaina $ 11.900,—

2 butų—Verdune $ 13.500,— 
galima išsimokėjimui.

CHAS. J. BENNET REALTY 
6277 Bannantyne Ave, 
Verdun,, Que., HE 3704 

Lietuvis atstovas
Paul Jakubauskas. HE 3968.

Tel. WI 6144

GAGNON FRERES MEUBLES INC.
Baldai, televizijos ir radijo aparatai, visi namų 

apyvokos reikmenys.
6014 Monk Blvd., Montreal 20, P. Q.

GABRIEL PILON JUSTAS STROPUS
Vedėjas Lietuvis Atstovas.

: Tel. F1 1492 :
VICTOR HARDWARE 
LIETUVIAI SAV. BROLIAI BRASTAUSKAI ■ 

: HARDWARE — DAŽAI SPORTO REIKMENYS. : 
j 5939 Monk Blvd., Montreal 20.
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t J. R. BROUILLETTE | 
į BALDŲ PREKYBA |
į 6200 MONK Blvd., Montreal 20. j

J PASKUTINIS j
šokių vakaras

ft LONDONE PRIEŠ GAVĖNIĄ ft
Ž4. # • 'V

$ Londono lietuvių sporto klubas ,,Vilnius“ vasario 7 d. \ 
ft (šeštadienį) rengia linksmą šokių vakarą, kuris įvyks sa- Ą 
ft Įėję, esančioje, 355 Clarence St. Londone.
ft Bus smagūs šokiai, turtingas bufetas ir loterija. Šokiams ft 
ft grieš džaz-kapela. ft
ft Visas vakaro pelnas skiriamas įsigyti reikalingiems sporto ft 
ft reikmenims. Kviečiame visus Londono ir apylinkės lie- ft 
ft tuvius gausiai dalyvauti. ft
ft Sporto klubas „Vilnius“, ft

giau aktualus pasidarė savo
sios salės klausimas.

Bet šį kartą visi, kas anks- 
čaiu ateis, galės pasirinkti pa
togesnę vietą, nes salė bus su
tvarkyta iš anksto, dar prieš 
baliui prasidedant.

Loterija bus vykdoma Spau 
dos baliaus išrinktos iš daly
vių tarpo komisijos ir ji šokių 
nesutrukdys, nes išlošusiųjų nu 
meriai bus paskelbti iškart.

Visi svečiai pagal bilieuts 
gaus gerų užkandžių kaip ne 
mokamą priedą.

Verta žinoti, kad susisieki
mas dabar yra geresnis, negu 
prieš dvejus metus. Į Ville 
Emardą dabar eina ne tiktai 
tramvajai 36 nr., nuo Place D‘ 
Arme, bet ir nuo Church Ave 
autobusai, kurie sustoja prie 
Church ir Raulandeau gatvių 
kampo. Šie autobusai nuveža 
ligi pat salės, kuri yra Jolicoeur 
gatvėje 2721 nr. Vykstant iš 
Ville Lasalle, geriausia yra im 
ti Wellington tramvajų 25 nr, 
iš kurio Laurandeou kampo 
persėsti į Joliceouer autobusą 
arba prie kanalo reikia persės 
ti į 36 nr. Šis atveža ligi Joli
coeur gatvės, kuria reikia eiti 
į dešinę du kvartalus.

Taigi, ligi malonaus pasima 
tymo Spaudos baliuje.

Rengėjai.
ŠELPKIME VOKIETIJOJ 

PASILIKUSIUS 
LIETUVIUS

Vasario 14 d. L. K. Moterų 
Dr-ja ruošia linksmą Užgavė
nių blynų balių, kuris įvyks La 
Salle Hall & Bowling Acade
my. 5855 Ave Verdun.

Programoje: meninė dalis, 
vaišės, laimės šulnys, šokiai, 
gros p. Piešinos vadovaujama 
„Meliodija“. Pelnas skiriamas 
Vokietijoj pasilikusių lietuvių 
šelpimui.

J. E. KARDINOLO LEGER 
sugrįžimas į Montrealį buvo la 
bai iškilmingas. Windsoro sto 
ty buvo pastatyta tribūna, ku 
rioje įvyko sutikimo iškilmė. 
Sekančią dieną katedroje kar
dinolas priėmė visus Montre
alio dvasininkus, o sekmadie
nį katedroje buvo iškilmingos 
pamaldos, į kurias buvo pa
kviesti ir tautinių organizacijų 
atstovai. Lietuvius atstovavo 

KBL V-bos pirm. inž. L. Bal 
sys.
LABAI GRAŽIOS PP. PET

RONIŲ SUKAKTUVĖS
Praėjusį šeštadienį verdunie 

čiams Bronei ir Povilui Petro
niams visuomenė suruošė 20 
vedybinio gyvenimo sukaktu
ves, kuriose dalyvavo apie 200 
asmenų. Iniciatoriai buvo pp. 
Bakanavičiai, Kinai, Staniulioi, 
Mačioniai, Rasimavičiai, Kiš
kiai, Šimelaičiai ir kiti bičiuliai. 
Parengimas buvo puikus, vai
šės labai turtingos. Sukaktuvi 
ninkai susilaukė daug sveikini 
mų, dovanų (puikus stalo se
tas, p. Bagdžiūno — kavinin- 
Bakanavičiai, Kinai, Staniuliai, 
kas) ir linkėjimų. Visų vardu 
įteiktas dail. J. Akstino meniš 
kai padarytas adresas.Solenizan 
tus gražiai, kaip visuomeniniu 
kus įvertino p. Bakanivičius, 
p. Kiškis, D. Norkeliūnas, M. 
Juškevičienė, J. Mačionis, V. 
Sirvydas, P. Gargasas, J. Kar 
delis ir kt. P. Šimelaitis paskai 
te daug sveikinimų, kurių tar
pe ir Soc. Dem. Centro. Subu 
vimas buvo labai gražus, links 
mas ir abu pp. Petroniai buvo 
geroje nuotaikoje. Pp. Petro
niams linkime susilaukti dar 
daugelio gražių sukaktuvių ir 
gražiai išauginti šeimą, kurios 
dvi dukrelės dalyvavo tėvų ju
biliejuje.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

įvyks vasario 22 d. Plateau sa
lėje 4 vai. pp. Smulkesnė mi
nėjimo programa bus skelbia
ma vėliau.

KLB Montrealio Ap. V-ba.
PRIIMA Į DARBĄ

Longuil'oje siuvykla Bond- 
šia savaitę priims kelis šim 
tus darbininkų . Žadama netru 
kus dirbti, kaip ir praeitais me 
tais dviem pamainom. Antra 
pamaina bus vakarais 17 — 24 
vai.

LIETUVIS PRADEDA 
NAUJĄ BARĄ

P. Jokubauskas Montrealy 
pradeda vystyti nejudomo tur
to pirkimo - pardavimo, butų 
nuomavimo ir tt. agentūrą. Žiū 
rėkime jo skelbimą lir pasinau
dokime jo patarnavimais.

šį sekmadienį, vasario 8 d. vyks 
ta Lietuvių Namuose, 235 Os- 
sington Avė., nuo 10 vai. ryto 
ligi 9 vai. vakaro. Visi tautie
čiai! kviečiami dalyvauti.

LIETUVIŲ NAMŲ ATIDA
RYMO IŠKILMĖ

vyksta šį šeštadienį, vasario 7 
d., 8 vai. vakaro. Bus meninė 
dalis, vaišės ir pasilinksmini
mas. Visi tautiečiai kviečiami 
dalyvauti. Tai bus įoficialini- 
mas didelio musų vienybės lai
mėjimo.

NENUSISEKĘS 
UŽSIMOJIMAS.

Praeitais metais atvykęs čia 
iš Brazilijos p. Slėnis buvo pla 
čiai užsimojęs su namų statyba. 
Pirmiausia jis bandė iš vietos 
lietuvių inžinierių suorganizuo 
ti akcinę statybos bendrovę, 
kurioj jis pats turėtų 51 proc. 
akcijų ir būtų kaip valdytojas, 
bet daugumo inžnierių atssa- 
kė į tokią bendrovę dėtis — 
prisidėjo tik keletas su mažo
mis sumomis. P. Slėnis jau bu 
v onupirkęs 17 sklypų ir susita 
ręs su architektu Kulpavičium 
padaryti kiekvienam sklypui 
atskirą namo projektą. Be 
archit. Kulpavičiaus dirbo dar 
braižytojai A. Kizis ir Audzevi 
čius. Pradėta statyti 10 namų, 
imant visą medžiagą kreditan. 
Per 3 mėnesius jau visi namai 
buvo po stogu, kiek vėliau 7 na 
mai buvo visiškai baigti ir leis 
ti pardavimui. Bet čia atsitiko 
nelauktas įvykis, kuris apvertė 
augštyn kojomis visus p. Slė
nio apskaičiavimus. Pastačius 
namus po stogu, nebuvo gauti 
morgičiai, kaip numatyta ir nė 
vieno namo nepavyko parduoti.

SUŽIEDOTUVĖS.
Kalėdų švenčių metu Regina 

Liesunaitytė susižiedavo su dr. 
Justu Pikūnu, kuris dabartiniu 
metu gyvena Detroite ir dėsto 
psichologiją Detroito universi
tete.

LYGIAGREČIAI JAUNAVA 
KARIAI

Bcsivedantiems V. Čėsnai ir 
M. Kavalaitei tą pačią dieną su 
ruošti atskiri jaunavakariai: V. 
Čėsnai pas pp. Krikščiokaičiui 
suruošė vyrai, o M. Kavalaitei 
suruošė pp. Mikonytės.

VASARIO MĖNESIO 7 DIENĄ ĮVYKS 
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ IŠKILMINGAS

ATIDARYMAS
KVIEČIAME VISUS ATEITI IR PASIDŽIAUGTI 

ŠIUO TORONTO LIETUVIŲ VIENYBĖS IR 
RYŽTO LAIMĖJIMU.

PROGRAMOJE: MENINĖ DALIS, VAIŠĖS ir ŠOKIAI
Pradžia: 8 vai. vakaro. Įėjimas — 2 doleriai.

Stalai numeruoti ir pradinėms vaišėms paruošti.
Atsiminkite, kad šiuo atsilankymu Jūs stiprinsit 

šį mūsų lietuvišką židinį!
Skambinkit, užsisakykit ir apmokėkit vietas iš anksto 

pas mūsų administratorių—1129 Durfdas W. Tel.: KE 3027 
Toronto Lietuvių Namų Valdyba.

ft Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per- ft 
ft leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety- ft 
ft bės, paskolų parūpinimo, cvilinės metrikacijos ir kiti ft 
ft reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa- ft 
ft tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio- ft 
ft pos informacijos.—Lietuvių interesus gina prityrę spe- ft 
ft cialistai, studijavę Ameriko ir Europos universitetuose, ft 
ft UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MOŠŲ BIURUI, ft
I JONAS J. JUŠKAITIS | 
ft 932 Dundas West, Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880. ft

Pasekmės buvo tokios, kad kre 
ditoriai paėmė visą biznį į sa
vo rankas, pašalino p. Slėnį iš 
tos bendrovės. Architektas ir 
braižytojai žiemai palikti be 
darbo, o smulkesni šėrininkai 
mažai beturi vilties atgauti sa
vo įdėtus pinigus. (1).

NAUJA PREKYBINĖ 
ĮMONĖ

K. Motušis atidarė naują 
prekybinę įomnę „Gintarų 
kraštas“. Visi ją aplankykime : 
1622 Bloor St. W., Toronto. 
(Plačiau apie ją skelbime 6 pus 
lapy).

VERSLININKŲ POBŪVIS
„Verslo“ S-gos valdyba va 

sario 21 d. Lietuvių Namuose 
rengia visų Toronte ir apylin
kės biznierių susipažinimo aht 
tį. Tai pirmas toks Toronte 
parengimas, kad būtų be išim
ties visi lietuviai biznieriai kvie 
čiami sueiti už vieno stalo ir 
pasijusti kaipo lietuviai.

Bus J. Strazdo pranešimas 
apie banką „Parama“. J. A.

SKAUČIŲ VADOVIŲ 
PASITARIMAS.

Sausio 31 d. 4 vai. p. p. To
ronte įvyko Kanados skaučių 
vadovių suvažiavimas — pasi
tarimai Vyr. Skautininkės dr. 
D. Kesniūnaitės, su kuria bu
vo Seserijos Reikalų vedėja 
sktn. Šenbergienė, apsilankymo 
proga. Pasitarimuose dalyvavo 
18 skaučių vadovių, iš kurių 2 
atstovės iš Hamiltono ir 3 — 
iš Montrealio. Dienotvarkė ap 
ėmė Kanados vienetų praneši
mus ir su jais susijusias disku
sijas apie veiklą. Svarbiausias 
šių pasitarimų tikslas — atlik
ti paruošiamuosius darbus šią 
vasarą rengiamai bendrai vyr. 
skaučių, sk. vyčių ir akademikų 
skautų stovyklai, kurioje daly 
vans ir visi skautai iš Ameri
kos. Stovyklai vietovė numato 
ma netoli Toronto, data— nuo 
birželio 29 iki liepos 3 d. B.C.

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1081 Bloor St. W.-Toronto
priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 pp. ir 

į 6,30-8 vv. arba pagal susi
tarimą tel. ME 2933
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