
Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybe Kanadai! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

Leidžia Kanados Lietuvių Centro Taryba
Published by the Lithuanian League of Canada

Authorized as
second class mail, Post Office Department,Ottawa

ADRESAS:
7722 GEORGE ST., VILLE LASALLE, MONTREAL 32, P.Q. CANADA

H U A N I A

Nr. 6 (304) KAINA 10 ct. MONTREAL, 1953 m. VASARIO-FEBRUARY 11 d. PRICE 10 ct. XIII METAI

NAUJOJI AMERIKOS POLITIKA SUJUDINO PASAULĮ
DULLES SU STASSENU APVAŽIAVO EUROPOS VALSTYYBIŲ SOSTINES IR PASIKVIETĖ Į WASHING 
TONĄ JŲ MINISTERIUS. AMERIKA REIKALAUJA VISIŠKOS KOMKINIJOS BLOKADOS IR PASISAKO UŽ 
MANDŽIŪRIJOS BOMBARDAVIMĄ. JAU ATŠAUKTA FORMOZOS BLOKADA. DIDELIS TARPTAUTINIS

SĄJŪDIS KYLA DĖL NAUJOS AMERIKOS POLITIKOS.

Pasaulinė įvykių savaitė

VISOJE KANADOJE PAMI NĖKIME VASARIO 16.

Anglija Kinijos komval-

Naujoji Jungtinių Amerikos 
valstybių vyriausybė, paėmusi 
veiklios politikos kryptį,

OPIOSIOSE PASAULIO 
VIETOSE SUKĖLĖ DIDE
LES POLITINES AUDRAS.

Amerikos konkretūs tarptau 
tinės politikos veiksmai pradė
ti Formozos sąsiaurio blokados 
atšaukimu. Vadinamasis JAV 
septintasis laivynas, kuris bu
vo užblokavęs Formozos Taiva 
no sąsiaurį, atšauktas ir Čiang 
kaišekas gavo laisvas rankas 
veikti prieš dabartinę Kinijos 
okupaciją.

Savaime aišku, kad šiuo at
veju lygiai ta laisve gali pasi
naudoti ir Kinijos komunistai, 
kurie dabar gali pulti Formozą. 
Tačiau pusiau juokomis sako
ma, kad laisvę gauna tiktai 
Čiangkaišekas, bet komunis
tams Formoza nebus padaryta 
prieinama. . .

Kai dėl kaltinimų, kad tokiu 
būdu daromi žygiai prieš Kom 
kiniją, tai atsakingi JAV as
mens pareiškė, kad Amerika, 
jeigu klausimas būtų statomas 
iš esmės, turinti ir be to dau
gybę priemonių prieš Komkini- 
ją, todėl esą nereikia šio reika
lo perdėti.

Vis dėlto, šie
AMERIKOS ŽYGIAI DĖL 
FORMOZOS ANGLIJOJE 

SUKĖLĖ DIDELĘ AUDRĄ, 
dėl kurios Edenas tuojau kalbi 
no Londoną lankantį JAV už
sienių politikos vadovą Dullesą. 
Po to jis seime pareiškė, kad 
Formozos blokados nuėmimas, 
kaip paaiškinusi JAV, nesiekią 
prieš Komkiniją agresingų žy
gių-

Bet reikalas ne toks papras
tas, nes vieną JAV žygį seka 
kiti, kurie Angliją labai jaudi
na.
džią bandė pripažinti kaip tei
sėtą valdžią, ji bandė daryti su 
ja kitus biznius — prekybą ves 
ti ir jai pardavė daug karinės 
reikšmės medžiagų, kurias ko
munistai, žinoma, panaudojo 
Korėjoje prieš JTO jėgas. Sa
vaime aišku, kad tai neišlaiko 
kritikos: reikia su Kinija ka
riauti ir tuo metu ją šelpti ka
ro medžiagomis, todėl
AMERIKA PAREIKALAVO 
VISIŠKOS KOMUNISTINĖS 

KINIJOS BLOKADOS.
Tas nepaprastai sujaudino 

anglus. Ir dėl to Edenas turė
jo seime raminti anglus, nes, 
girdi, Amerika pasižadėjusi nie 
ko toli siekiančio nedaryti pir
ma apie tai nepainformavus D. 
Britanijos.

Neabejotina, kad JAV D. 
Britanija ir informuoja apie sa 
vo žygius, bet ar tas duoda ko
kios anudos D. B-jai, nes tie 
JAV žygiai ir ypač didesni ke
tinimai anglus nepaprastai jau 
dina.

Gal vienas iš keisčiausių reiš 
kinių, kuriuos sunku buvo at
spėti Amerikos gyvenime, yra
SANATORIAUS TAFTO PA 
SISAKYMAI DĖL KORĖJOS 

KARO.
Taftas yra žinomas kaip Ame 

rikos izoliacionistinės politikos 
šalininkas. Ir štai, šis izolia- 
cionistas, kuris dar savo rinki 
minėje kovoje griežtai statė rei 
kalavimą, kad Amerika atsiribo 
tų nuo Europos; reikalavo 
trauktis iš Korėjos, dabar tas 
pat

TAFTAS REIKALAUJA 
BOMBARDUOTI MANDŽIŪ

RIJĄ,
nes visam pasauliui yra žino

ma, kad Mandžiūrija yra Korė 
jos karo bazė, iš kurios komu
nistai siunčia ir lėktuvus, ir pa 
pildomus žmonių dalinius, ir 
karines medžiagas. Visai logiš 
ka, kad tos komunistų bazės ne 
turi jokio pagrindo būti nelie
čiamos. Ir Taftas JAV kongre 
se reikalauja bombarduoti tas 
Kinijos karo bazes. Jis taip pat 
pasisakė ir už Komkinijos blo
kadą, nors Anglijoje yra visai 
kitos pažiūros. Tas pažiūrų ne 
suderinimas kelia atatinkamas 
politines audras.

Visiems tiems reikalams ap
tarti JAV prezidentas Eisenho 
weris į Europa buvo pasiuntęs 
užsieniui politikos vadovą Dul
les ir saugumo viršininką Stas 
seną, kurie aplankė Europos 
valstybių sostines, ypač Atlan
to pakto valstybių ir ten rarėsi 
su atsakingais vadovais. Su
grįžęs į JAV
DULLES PAREIŠKĖ, KAD 
KELIONĖ BUVUSI LABAI 

SĖKMINGA,
Europos valstybėmis su 
visais jų keltais klausi- 

nes su 
sitarta 
mais.

Komunistinė spauda gerokai 
ėmė pūsti, kad Dulles esą Pa
ryžiuje sukėlęs didelį nepasi
tenkinimą savo pareiškimais, 
kad

EUROPAI REIKALINGA 
VIENYBĖ IR BENDRAS 
PASIRUOŠIMAS GINTIS 

NUO SOVIETŲ 
AGRESIJOS,

Galimas dalykas, kad Dulle- 
so pasisakymas ir buvo griežto
kas, bet jis tai padarė todėl, 
kad Europoje ėmė reikštis ats
kiros valstybių nuomonės, ku
rios nesiderina su tuo dideliu 
reikalu, kurį diktuoja nepapras 
tas sovietinės agresijos pavo
jus. Mūsų akimis, Amerika la
bai gerai daro, kad Europai, ku 
rią ji didžiuliu mastu šelpia, 
kad jai pastato ir tūlų reikalą 
vimų, iš kuriui nauda bus juk ne 
vienai Amerikai, bet visų pir
ma Europai ir toms valstybėms.

Dulles su Stassenu ne tiktai 
susitarė su Europos valstybė
mis ir savo kelionę laiko labai 
vaisinga, bet ir jų ministerius 
pakvietė į Washingtona.

Kai taip kuriama Europos 
vienybė,
BALKANŲ VALSTYBĖS PA 
ČIOS RŪPINASI SUDARY

TI VIENINGĄ 
APSIGYNIMĄ.

Todėl intensyviai vyksta 
Turkijos, Graikijos ir Jugosla
vijos derybos, kurių tikslas su 
daryti bendrą sutartą apsigyni 
mą nuo sovietinės agresijos. 
Tarp šių valstybių sostinių nuo 
lat vyksta judėjimas, nes minis 
teriai mezga saitus. Tikimasi, 
kad netrukus bus sudaryta šių 
trijų valstybių karinė sąjunga, 
prie kurios yra numatoma pri- 
kombinuoti ir Italija.

Kaip ypatingas Balkanų vie
nybės ženklas, yra Tito sutiki
mas apsilankyti Turkijos Sosti 
nėję Ąnkaroje.
ANTISEMITIZMAS UŽ GE

LEŽINĖS UŽDANGOS
PLEČIASI.

Vengrija išvarė Izraelio vals 
tybės atstovą. Visur vyksta 
žydų persekiojimas, žinoma, šio 
nizmo pagrindu. O kadangi šio 
nizmas pas žydus yra siejamas 
su Izraelio valstybės nepriklau
somybe, tai visai suprantama, 
kad daugumas žydų yra sionis-

tai, — todėl jie ir kenčia nuo 
komunistinio režimo. Apie žy 
dii persekiojimą sovietuose 
yra tiesiog fantastinių žinių, 
bet faktas lieka faktu, kad tas 
žydus nepaprastai jaudina. Net 
Montrealio žydų tarpe yra ne
mažas susijaudinimas, ypač, 
kad daugelis tai giminių, tai 
artimi! ten yra pasilikusiųjų ir 
dabar atsidūrusių nežinomybės 
perspektyvoje.

Vengrijoje suimtas žydas tei 
singumo ministeris Deši, kurio 
parėdymu buvo suimtas arki
vyskupas Mindsenti.

Ir iš Lietuvos ateina žinių 
apie žydų persekiojimą.

PAVERGTOJE LIETUVOJE 
LIETUVOJE NAKTĮ AREŠTAI IR KRYŽIŲ 

LUPINĖJIMAS.
Produktų viršum plano tie

kimas dvigubai plaka papras
tuosius kolūki ųdarbininkus. 
Visų pirma, tai sumažina pro
duktus, kurie galėtų būti pada 
Imti tarp dirbančiųjų proporcin 
gai jų darbadieniams. Antra— 
kolūkio pirmininkas ir kiti ad
ministracijos pareigūnai gau
na dėl to didesnį darbadienių 
užskaitymą, o tai dar kartą ma
žina vieno darbadienio normą.

Koki okupuotoj Lietuvoj 
„mokslai“.

„Šiais metais. . . Vilniaus par 
tinio švietimo tinklą mokysis 
apie 17 tūkstančių žmonių. Tai 
beveik dviem tūkstančiais dau
giau kaip pernai. . . Apie 200 
žmonių vakar pradėjo mokytis 
marksizmo-lenininzmo pagrin
dų „Lelijos" siuvimo fabrike. 
Iš vis oįmonėje sudaryti 9 ra 
teliai VKP(b) istorijos trumpa 
jam kursui ir draugo Stalino 
biografijai studijuoti. Be to, 
šiemet prie fabriko suorgani
zuota politinė mokykla“.

Kaune — „Vien tik Stalino 
rajone šiemet veiks daugiau 
kaip 200 ratelių ir politinių mo 
kyklų, kuriose mokysis dau
giau kaip 5.800 komunistų, 
komjaunuolių ir nepartinių. 
. . . Lenino ir K. Požėlos rajo
nuose organizuota 299 rateliai, 
kuriuose mokysis apie 5 tūks
tančiai žmonių“. „Tiesa“ Nr. 
234, spalio 2, 1952.

8 namai, o gatvių. . . daug.
Iš Biržų. „Tiesa“, Nr. 234, 

spalio 2, 1952 rašo: „Karas su 
naikino 75 proc. Biržų miesto. 
Mieste išaugo aštuoni dviaukš
čiai gyvenamieji namai, naujas 
250 vietų kino teatras; atsira
do naujos gatvės — Dauguvie
čio, Pionierių ir kt.“

Kaip išpučiam gamybą.
Šiauliuose „dviračių fabriko 

vadovai visuomet iš anksto rei 
kalauja daugiau vagonų įmo
nės produkcijai pakrauti, negu 
iš tikrųjų yra reikalinga. Štai, 
tik per 3 mėnesius įmonė nepa 
krovė 40 vagonų, kadangi ne
turėjo kuo juos pakrauti, o va 
gonus užsakė tik dėl „visa ko". 
Dėl šios priežasties dešimtys 
vagonų stovinėjo be ntaudos 
po keliolika valandų. Ar fabri
ko direktorius drg. Nechoroše 
vas pagalvojo, kiek tokiu būdu 
buvo padaryta nuostolių valsty 
bei?“ O. Labanauskas, Šiau
lių geležinkelio stoties virši- , 
įlinkas, „Tiesa", 1952. X. 30.

Ir išmelžia ir priaugina.
„Bttbių tarybinio ūkio. . . i 

melžėja M. Žilinskaitė iš kiek- ‘

palaikyti lietuviui sluogs- 
„Nacionališkumu“ apkal- 
eilė kolchozų valdybų, ra 
pareigūnų, švietimo sri-

Bendrai paėmus, paskutinės 
sausio dienos ir vasario pra
džia atnešė Lietuvai didžiausi 
nerimą. Nors jau iš anksto bu
vo kai kas jaučiama, bet po 
Maskvos atakos „lietuvių ir žy 
dų nacionalistų“ adresu nak
ties metu, kaip perkūno pakin
kyti, išsiliejo srovės enkavedis
tų, motorizuotų, ir pradėjo lau 
žyti duris. Sunku pasakyti, 
kiek suimta ir kiek suims, bet 
Berlyne minimi gana augšti 
skaičiai. Atrodo, kad bus sei- 
kiama nušluoti visas sąmonin
gą tautiškumą drįsęs kiek pla
čiau 
nis. 
tinta 
jonų 
ties darbuotojai ir didelė dalis 
dvasiškijos. Naujai atgabentų 
rusų kadrai užima areštuotųjų 
vietas.

Paskutinės žinios sako, kad 
ir bažnyčiose naujai paskirti 
dvasininkai pamoksluose skel
bia Kremliaus blevyzgas. Neto 
Ii bažnyčios gyveną senesni 
žmonės atsisaką eiti į bažnyčią 
ir tenkinasi malda iš maldak
nygių. Pasirodę keistų šventų 
jų paveiksliukų, maldų tekstai 
koreguojami. Senosios mal
daknygės suplyšę, kiti jas ran
komis perrašinėja. Šventųjų 
paveikslus kopijuoja fotogra
fai ir slapta pardavinėja.

Kryžkelėse ir pakelėse nuo 
užsilikusių kryžių nulupinėta 
Kančia. Žemaitijoj už koplytė
lės nugriovimą mokėjo po 10 
rublių. Niekinimas vyko nakti 
mis. Yra bažnyčių padegimų. 
Kapinėse nulaužyti metaliniai 
kryžiai. Naujai įsteigta orga
nizacija — centras Vilniuj — 
priima atneštus kryžius ir per 
spaudą ir radiją ragina gyven
tojus „rinkti metalą“. Be me 
talo, organizacija supirkinėja 
visokios rūšies skudurus, seną 
gumą, „vailokus“ ir kitokį 
griozdą, kuris gali praversti 
karo pramonei.

Spaudžia dzūkus.
„Tiesa“ Nr. 230, rugsėjo 27, 

1952. rašo: „Varėnos rajono 
„Tarybinės Dzūkijos“ kolūkis 
pirma laiko įvykdė metinį visų 
gyvulininkystės produktų rū
šių pristatymo valstybei planą. 
Viršum plano jau pristatyta 
daugiau kaip 2.000 kg pieno, 
800 kg mėsos, 56 kg vilnos, 
apie 3.000 kiaušinių. Gyvuli
ninkystės produktai tebestato 
mi valstybei viršum plano. Po 
2.000—3.000 kg pieno viršum 
metinio plano ir žymų kitų gy
vulininkystės produktų prista
tė valstybei „aujo gyvenimą“ 
ir „Šviesos” kolūkiai“.

de-

KORĖJOS KARAS 
TEBESITĘSIA

Komunistai vėl pasiūlė 
rybas, bet sovietiniu pagrindu, 
kas derybas daro neįmanomas, 
nes sovietai reikalauja prievar
tos būdu grąžinti visus karo be
laisvius.

— Švedijos min. pirm. Er- 
landeris apkaltino Rusiją, kad 
ji savarankiškai praplėtė nautra 
liosios jūrų zonos juostą ir ten 
gaudo svetimus laivus.

— Grothevolis pripažino, 
kad rytinės Vokietijos biudže
te karo reikalams yra paskir
ta 34 miliardai.

— Kanados užs. reik. min. 
Pearsonas pasakė didelę kalbą, 
nukreiptą prieš komunizmo už
mačias.

.................. :

Kanadoje, atsižvelgiant i są- Lietuvą, kuri nepriklausomybės 
lygas, Vasario 16-ji bus mini
ma ne vienu metu — vienose 
lietuvių kolonijose bus minima 
vasario 15 dieną, kitose vasa
rio 22 dieną.

Vasario 16-toji ypač reikia 
gerai išaiškinti jaunimui, ku
ris arba Lietuvoje nėra buvęs, 
arba iš jos išvykęs tokiame jau 
natvės laikotarpy, kad iš Lietu 
vos beveik nieko neliko atmin
tyje-

Vyresniojo amžiaus žm r 
nėms reiktų apibūdinti naują
ją Lietuvą, kurios jie taip pat 
neįsivaizduoja, prisimindami 
senąją, dar caro laikų arba pir
mųjų nepriklausomybės dienų 
LIETUVOS GENERALINIS
min. Vytautas Gylys Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktuvių dieną, vasario 16 
d., kalbės i Lietuvą per Ame
rikos Balso — Voice of Ameri
ca — radijo stotį. Atkreipia-

VILNIAUS RADIJA KLAUSAM
Sėda. „Lenino keliu“ kolcho 

ze 2l/2 ha tvenkiny plaukioja 
karpiai, maži ir dideli, gyvuliai 
gavo 200.000 r. pajamų, sto
vi 200 karvių galvijidė, tuščia 
skaitykla, žmonės pamilo dai
ną, iš „respublikų gavo įrengi
mus elektrinei, laukia atsiun- 
čiant ir šviesos. Kolchozo cho
ras dainavo Filharmonijos sa
lėj Vilniuj ir šoko liaudies šo
kius.

Panevėžys. M. Melnikaitės 
kolchozo kultūros namų direk
torė Bučinskienė dramos rate- 
lyj turi 24 artistus, chore — 
60 dainorių. Dainuoti daug pa
deda 60-tis Ant. Valiukas ir pa 
gyvenę Kryžauskai, vyras ir 
žmona. Didelis gyventojų skai 
čius skambina pianinais, kiti 
traukia vaikų orkestrėly. Cho 
ro dirigentas Antanas Belaza- 
ras ruošia koncertus apylinkių 
rinkiminėms komisijoms.

Joniškėlis. Apylinkės vardo 
kolchoze anksčiau trečdalis gy 
ventojų buvo beraščiai, bet ra
dijas ir juos išmokė rašto. Vin 
cas Garsiūnas, 70 m„ yra uo
liausias skaityklos lankytojas. 
Jis perskaitė „Karas ir taika", 
„Toli nuo Maskvos“ ir Tilvy
čio „Usnynę“.

Panemunė. „Pirmūno“ kol
choze įstojo į partiją Mekas, 
Gabardas ir Tamulaitis.

Kretinga. „Laisvės" vilnonių 
audinių fabrike dirba 16 pui
kios kokybės brigadų, iš kurių 
puikiausios — Lekštaitės, Kėkš 
IX., __L-XX  XKC~~.XXJZZZ_X 

vienos jai priskirtų 13 karvių 
primelžė po 3.400 litrų pieno 
vietoj 3.300 litrų numatytų pla 
ne visiems metams. Veršinin
kė V. Bielkienė kiekvieno ver
šelio vidutinį paros priaugimą 
padidino iki 750 gramų, vietoj 
600 gramų pagal planą. Kiau
lininke E. Ąugustytė kiekvie
nos jai priskirtų kiaulių vidu
tinį paros priaugimą padidino 
iki 600 gramų vietoj 400 gra- aalyvavę zarasiškiai, uteniškiai, 
mų pagal plana’’. „Tiesa“, spa 
lio 31 d., 1952.
Kur plaukia Lietuvos turtai.

„Klaipėdos uosto įrengimų 
gamykloje pagamintieji auto
mobiliniai kranai sėkmingai 
naudojami Sachalinskoę Ry
gos,, Odesos, Klaipėdos,, Mur
mansko ir daugelyje kitų ša
lies uostu“. „Tiesa“, lapkr. 2, 
1952.

belėnai ir dusetiškiai kolchozi- 
ninkai, bet, žinoma, jų arkliai 
priklauso burliokams.

Vilnius. I. 31. greitojo čiuo 
žimo pirmenybes vėl laimėjo 
Zalogin. Tolimesnės pasižymė 
jusiu pavardės: Kaidešova, Le 
vasova, Kudasova, Skipenenko, 
Butko, Stepanova. Laima Juzė- 
naitė turi iš anksčiau sporto 
čempijonės vardą. Dalyvavo 
70 čiuožikų.

Pį PANELĘ MILDĄ KAVALAITĘ
t ir

PONĄ VYTAUTĄ ČĖSNĄ,
p vedybų proga sveikina ir linki kūrybingo gyvenimo 
Š? J. P a r o j u s.

laikais yra labai pakitusi.
Visi tą dieną mintimis susi

junkime su Lietuva, su mūsų 
tėvų, mūsų pačių tėvyne, prisi
minkime tragišką jos okupaci
jos naštą ir savo auka padėki
me jai kovoti už laisvę, nepri
klausomybę.

Visi tą dieną, nors ir mažiau 
šioje grupėje būdami, nors ir 
išblaškyti, nors ir pavieniai, — 
susikaupkime ir ryžkimės būti 
Lietuvai gerais žmonėmis, ge
rais tautiečiais.

Naujoje žemėje būdami, bū
dami jai lojalūs ir teisingi, sa
vo tėvynės meilę kurstykime sa 
vyje ir ypač jaunimo širdyse.
KONSULAS KANADOJE

mas į tai tautiečių dėmesys. 
Amerikos Balsą, Montrealio - 
New Yorko laiku, galima gir
dėti 12 vai. dieną, 4 vai. po pie 
tų r 11 vail. 15 min. vakaro.

taitės, Bruzdeilino ir Salovos 
brigados. Fabrikas yra Bajo
ruose.

Vilnius. Gastronomijos 
krautuvės nr. 1 pardavėjos Pa- 
raščiova, Triuškova ir Zabiki- 
na atžymėtos pagyrimų pupu
liukais. Krautuvė viršijo gruo 
džio mėn. apyvartos pianą. 
Įrengti du pagelbiniai stalai ir 
knygos paklausai ir pageiaavi- 
mams registruoti. Preiš šven
tes visą šlamštą išpardavė.

Vilnius. I. 29. Stalinas su sa 
vo troika davė sutikimą būti 
renkamais 33-čiojoj apygardoj. 
„Ši džiugi ir jaudinanti žinia 
žmonių sutikta įsileidimu į ne
ribotą meilę“, — rydamas sei
lę pranešė radijofonas. Tikri 
stebuklai!. . .

Vilnius.,, „Komunaro“ ko
lektyve cecho viršininkas Ka
siulis teturi vos kelias paminė
jimo vertas darbininkes, bū
tent : Markovą, Kovalkin, Se- 
mionovą ir Giedraitienę. Pasta 
roji, vietoj šimto, gamina 170 
pašarų smulkintojų.

Vilnius. Dzeržinskio vardo 
tabako fabriko agitatoriai kom. 
Lavrova, Nazarova, Ruškova, 
Ikonenko aplankė Anglių gat
vės rinkėjus. Ariogaloj gyven
tojus gąsdina agitatorės Ran- 
kiunienė ir Kiseliova.

Jurbarkas. MTS tūpčioja 
apie 17 surūdijusius traktorius 
brig. Čižūnas, Žioba ir Petraus 
kas. Užpalių r. J. Zunka ir Pet 
ras Pupelis iki rinkimų sure
montuos visus plūgus, du jau 
įveikti.

Daugai. „Lenino . kelias“ 
kolchoziniai žvejai sumeškerio
jo pirmojo ketvirčio plano žu
vis, gi iki rinkimų susidoros ir 
su antrojo metų ketvirčio žu
vimis.

Dusetos. Vasario 1 d. „tradi 
cines žirginio sporto varžybas“ 
laimėjo zarasiškio, kolchoziniu 
ko VI. Varčinsko valdomas kui 
nas, Orlovo veislės. Sako,, kad

t
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Antrosios sovietų okupacijos 
vargus vargusi Lietuvoje tau
tietė, kuri dabar gyvena Mont- 
realyje, pasakoja ir apie Lietu 
vos miestus, kaip jie atrodo pra 
ūžus per Lietuvą dviem karo 
bangom.

Vilnius. Miestas nukentėjo 
kaikuriose dalyse. Yra visai 
sugriautų kvartalų, kaip pav., 
Vokiečių gatvės rytinė dalis, 
kur buvo žydų Getto. Beveik

vietai. Jis nebuvo baigtas at
statyti ir vokiečių. Jeigu Vili
jampolės tiltas pasisekė pirmo 
sios bangos metu išsaugoti, tai 
antrosios invazijos metu ir jis 
sunaikintas.

Deja, sovietai tų tiltų neat
statė ir neatstatys. Vietoje 
gelžbetoninių tiltų, vėl, kaip ir 
caro laikais, čia pastatyti medi 
niai, laikini tiltai, kurie važiuo 
jant braška, traška ir baisu,

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos’7 
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Yra ir liūdnų reiškinių
Dažnai mes pasidžiaugiame 

gera.s, gražiais, kilniais mūsų 
lietuviškojo gyvenimo reiški
niais, faktais.

Ir kaip nesidžiaugsi, jeigu 
tautiečiai sielojasi lietuvybės 
klau imais, 
lietu iškų organizacijų, spau
dos 
Tėvynės

jeigu jie aukojasi

leno - kultūros, tautos ir 
reikalams, jeigu jie 

reikalams duosniai auko
jc a .unkiai uždirbtą dolerį ran 
da būtina skirti tiems tikslams, 
kuriuos mes vadiname di
džiaisiais. Tiesa, daugelis tai 
laike pareiga, kiekvieno susi- 
pratusio lietuvio aiškiai supran 
tama ir būtina. Gali būti, kad 
taip ir turėtų būti. Bet, būda
mi realūs ir žinodami, kad prak 
tika ne visada paseka teoriją, 
mes daugiau linkę prie klausi
mų prieiti iš konkrečios gyve 
nimiškai praktiškosios pusės ir 
gyvenimo reiškinius vertinti pa 
gal sąlygoms atatinkančius fak 
tus. Todėl ir prie gerųjų, gra
žiųjų mūsų gyvenimo reiški
nių einama daugiau faktų susi 
klostymo tvarka. Todėl ir sa
kome, kad tai, kas pasižymi ge 
ra valia, gražiais faktais, yra 
gražu ir girtina. Tuo mes ir pa 
sidžiaugiame ir net pasigiria- 
me. Štai, žiūrėkite, kaip gra
žiai mūsų tautiečiai elgiasi, ko
kie jie susipratę ir kaip kilniai 
pasiaukoja bendruomenės, tau
tos ir Tėvynės reikalams! Tai 
gražu! Tai girtina. Tai yra

„eOma visiems pavyzdžiu.
jJeja, kaip sakoma, „nėra 

pirkus be dūmų“. Ir mūsų gy
venime, deja, yra ir liūdnų fak
tų, nemalonių reišiknių ir, — 
nemalonu net sakyti, — pavo
jingų, net susirūpinimą kelian
čių reiškinių.

Eg ne vienas mūsų tautiečių 
pastebi tūlą, tūlose srityse, ne 
susivaldymą, koks kultūrin
gam žmogui nedera. Bet, tai, 
galima sakyti, yra eilinis reiški 
nys, nors ir dažnesnis, bet ne 
visuotinis. Yra jam ir priešin
gas, kuris taip pat persimeta į 
kraštutinumą — jau pernelyg 
didelį „susivaldymą“, kuris 
taigi nesiderina su kultūrin
go žmogaus laikysena.

Opesnis mums, kaip neskait 
lingai tautai, tautinio išsilaiky 
mo klausimas. Ties juo, nors 
ir ypatingai nepabrėžiant, rei
kia kiek sustoti, ypač, kad iš 
kaikurių Kanados vietų atei
na žinių, o ir vietoje galima ras 
ti panašių pavyzdžių.

Vaizdumo dėliai pacituoti- 
nas vienas jau senokai gautas 
laiškas, kuris vis nesinorėjo kel 
ti viešumon, bet pasikartojant 
panašiems faktams, jau skelbia 
miems ir spaudoje, dabar sumi

u.as. Štai jis:
„Deja, visa tai, kas parašy

ta, nėra linksma. Ir apie tai tik 
tai puse lūpų pasakoma tai, kas 
tikrai kelia susirūpinimą. Bet... 
pamėginkite visas negeroves pa 
rodyti tokias, kokios jos yra tik 
rovėje, tai jau sekančią dieną 
ar besuskaitysite savo šonkau- bus ir opus.

liūs. . . Eina bjaurios intrygos, 
girtuokliavimas (seka sakinys, 
kurio nedrįstama viešai pakar
toti), muštynės.. . Sava spau
da mažai kam terūpi. Kitas, ne 
mokėdamas angliškai, nesipre- 
numeruoja lietuviško laikraš
čio, bet anglišką. Sutiktas vie 
šoje vietoje, drovisi lietuviškai 
prakalbėti į savo tautietį. . . 
Vaikus skatina tik angliškai 
kalbėti. . . Susituokę su sve
timtautėmis, visai išsižada lie
tuviškosios bendruomenės, ir 
dingsta svetimųjų jūroje. . . 
Baisu! Ir kur mes einame?“...

Kaip matome, laiškas aliar
muojantis. Jis tikrai kelia su
sirūpinimą. Ypač, kai pažiūri
me į kitas tautas, kurios brangi 
na savo tautą, savo tėvų tėvy
nę, savo tėvynę. ‘Tūlos tautos, 
kaip prancūzai, net stipriai ko 
voja už savo teises. Net dažnai 
sumini atsiskyrimo galimybę, 
kad tiktai išlaikytų savo kalbą, 
savo tautos narių vienybę ir so 
lidar urną.

Mes gi vis dėlto, — kaip tas 
nemalonu konstatuoti, — mes 
dažnai nesugebame savo tau
tos narių palaikyti savai tau
tai. Kartais buvo dėl to kalti
nami senieji ateiviai, kurie, 
esą, neatsparūs ir pasiduodą 
svetimųjų įtakoms. Bet ar ne 
blogiau yra su naujaisiais atei
viais? Augščiau pacituotasis 
laiškas liečia jau ne senuosius, vardą, 
bet naujuosius, vadinamus di
pukus.

Taigi, kai pakaltini ką, tai 
randame ir „atleidimo ožį“, bet 
čia iškyla daug didesnis klau
simas : Kas šiam reikalui yra 
daroma mūsų, vadinamųjų iš
mokslintųjų, politiškai ir tau
tiškai subrendusiųjų, apsispren 
dusiųjų ir vadinamų sąmonin
gųjų?

Tai yra didelė problema. Tai 
klausimas, kuris neišsprendžia 
mas vien sėdint kabinetuose ir 
rašant taisykles. Didelė prob
lema, kaip prieiti prie klausi
mo konkrečiai, praktiškai? 
Kaip nesusipratusiųjų tarpe su 
kelti susipratimą? Kaip išvy.s 
tyti sąjūdį, kuris veiktų taip, 
kaip veikė Lietuvos prisikėli
mą „Aušrą“, „Varpas“ su sa
vo šūkiu — „Kelkite, kelkite, 
kelkite“?

Klausimas gyvas ir neiš
spręstas. Dažnai tuo klausimu 
Amerikos lietuviu spaudoje 
daug pasiginčijama ir net pik
tai apsibarama. Deja, klausimas 
stovi vietoje. O jis išspręsti bū 
tinai reikia.

„Nepriklausoma Lietuva“, 
neatsisakydama pati į šį klausi 
mą spręsti, kviečia ir visus skai 
tytojus susirūpinti ir prisidėti 
prie jo sprendimo. Tiktai kons 
truktyviais pasisakymais, ne 
puolimais kitų, bet jieškojimu 
būdų ir priemonių, kurie pade 
tų mūsų tautiečiams išlikti mo 
raliai sveikiems ir gyviems mū- 
s ųtautai ir brangiai Tėvynei. 
Juk reikalas nepaprastai svar-

J. Kardelis.

visuose didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose sugriauti tiltai. To
dėl sugriautas ir Vilniuje Ža
liasis tiltas, kuris veda į Uk
mergės plentą.

Yra apgriautų namų ties ka 
tedra. Pav., arkivyskupo na
mai, kuriuose buvo miesto sa
vivaldybės įstaiga įkurta, ap
griauti. Jie dar nebuvo atre
montuoti. Ilgą laiką riogsojo 
be stogo.

Priešingai leistiems gan
dams, Aušros Vartų kpolyčia 
yra išlikusi ir ji veikė.

Vilniaus, kuriam, kaip Lie
tuvos sostinei, ir dabar skiria
mas didžiausias dėmesys, at
statymas vyksta labai išlėto. 
Centrinė Rusijos valdžia, kaip 
neoficialiai aiškinama sovietų 
valdžios sferose, neleidžia spar
čiau atstatyti miesto, nes visų 
pirma turinti būti 
„plačiosios tėvynės sostinė — 
Maskva”.

Kaunas. Didžiausi Kauno 
nuostoliai — tiltai, kurie karo 
metu sugriauti. Kaip žinoma, 
Nemuno tiltą į Aleksotą sugrio 
vė bebėgdami iš Lietuvos so-

kad įupę nenusiverstų. . . Mat, 
sovietų augšta technika. . .

Kaunas, bendrai imant, la
bai nenukentėjo. Tiesa, dau
giau kariniai objektai arba ka
rui reikalingi, kaip pav., ge
ležinkelio stotis, kuri Kaune su 
griauta. Sako, ji dabar jau 
esanti atstatyta, bet, iš kitų pa 
vyzdžių spėjant, galima prileis 
ti, kad ji greičiausia taip pat 
bus medinė. ..

Klaipėda, šis gražus miestas 
gerokai nukentėjo. Yra su
griautų ir namų, ir įrengimų, 
ir bažnyčių. Bet dabar Klai
pėda — tai karinis uostas, į ku 
rį ne bet kas gali patekti. Ypač 
neprileidžiama prie uosto. 
Nors tas ir neskelbiama, bet 
ten yra jau karinės bazės. To 
dėl Klaipėda daugiausia yra ir 
rusiškas miestas. Čia galima 

atstatyta- sakyti, teskamba dabar dau
giausia rusų kalba.

Rusai, žinoma, Klaipėdoje 
jaučiasi kaip rojuje, kai jie ly
gina savo rusiškąjį gyvenimą 
su Lietuvos gyvenimu. Lietu
vą sovietiniai valdininkai vadi 
na — Mažoji Amerika, (d. b.)

IŠ ANGLIJOS LIETUVIŲ GYVENIMO.
Praeitų metų gruodžio 1 d. 

įsisteigė Manchesterio Lietu
vių kultūros — sporto klubas, 
apjungiantis tautinių šokių šo
kėjus, choristus ir sportinin
kus. Vėliau galvojama apjung
ti scenos mėgėjus ir literatus. 
Savo veikime kultūrinėmis ver 
tybėmis stiprinti lietuvybės iš 
laikymą, o tarptautinėj plot
mėj propaganduoti Lietuvos

klubo val- 
V. Stepo-

Kultūros-sporto 
dybą sudaro: pirm, 
navičius, sekr. A. Jakimavičius 
ir kas. A. Kvedaravičius.

— Naujoji 1953 metų D. B. 
L. S. Manchesterio Apygardos 
valdybą sudaro pirm. A. Kuz
mickas, sekr. M. Šiaučiulis, D. 
Steponavičius vicep. A. Norvai 
šas i rkultūros reikalų vadovas 
A. Pilkauskas.

— Manchesterio liet, sočia 
linio klubo valdybą 1953 m. su 
daro: pirm. L. Venckus, vicep. 
A. Kuzmickas, sekr. J. Bendo-

rius, ižd. J. Muraška, v-bos na
riai: K. Bačonskas, Banaitis, A. 
Jakimavičius; J. Žemaitis, J. 
navickas, Pr. Šnelius, V. Kups 
tys, Kurnėta, Lekys.

D. B. L. S. Manchesteric 
skyriaus statomas paminklinis 
kryžius Mostono kapinėse — 
mirusiems lietuviams ir 700 me 
tų Lietuvos krikščionybės jubi 
liejui paminėti. Pavasarį mano 
ma Jį pašventinti.

— Manchesterio liet. soc. 
klube biblioteka turi apie 400 
knygų. Spaudos platinimą ve
da A. Gerdžiūnas, pas kurį gau 
narna ir „Nepriklausoma Lietu
va“. J. Šiaučiulis.
T Juozas Labukas, turintis Ar 
gentinoje gėlių plentacijas prie 
General Pacheco stoties, augi
na calas, anėmonas, holechos, 
rožes ir kitokias gėles, kurias 
parduoda sostinės rinkoje. Jų 
sūnus, Alfonsas Labukas, šie
met stoja industrinės inžine
rijos fakultetan.

Laisvoji tribūna.
__BAŽNYČIŲ IR LIETUVIŲ NAMŲ MONTREALYJE 

REIKALAI.
Š. m. vasario mėn. 1 d. Šv. 

Kazimiero bažnyčioje Gerb. 
Klebonas iš sakyklos prašė lie
tuvius būti atsargiems ir nuo 
pirkimo lietuvių namų susilai
kyti. Pirmoje eilėje statyti 
Aušros Vartų ir Šv. Kazimiero 
bažnyčias, nes pirmoje vietoje 
stovi Dievas.

Jo šventa tiesa, bet taip ir 
yra. Turime du maldos namus, 
kuriuose reguliariai vyksta pa
maldos. R. Katalikai pilnai yra 
aprūpinti visais šv. sakramen
tais ir kitomis religinėmis apei
gomis.

Blogiau yra lietuviams su pa 
saulinio masto dvasiniais, kul
tūriniais bei tautiniais reika
lais. Lietuviai blaškosi po 
miestą jieškodami patalpų bei 
salių. Tiesa, gerb. klebonas 
priminė bažnyčios salę, bet ji 
pritaikyta tik bažnyčios orga
nizaciniams reikalams, mažes
nėm grupėm. Bendro pobū
džio minėjimams ir kitiems 
paruošimams ji netinkama, nes 
nepritaikyta vaidybai, koncer
tam, chorui, atskirų daininkų 
įasirodymams ir per maža. Tad 
norint ką nors suruošti, iškil
mingai paminėti, joje neįmano
ma. Tenka jieškoti salę svetur 
ir dažnai susilaukti nemalonu
mų.

Lietuvių namų įsigijimo rei
kalas yra būtinas ir neatidėlio
tinas, ypač dabar pasitaikius 
gerai progai: namai esančiomis 
sąlygomis pirkti tinkami ir pir
kimo sąlygos labai mums pri
einamos.

Dėl statymo dviejų bažny
čių, reikėtų iniciatoriams labai 
rimtai pergalvoti: ar yra rei
kalas statyti dvi bažnyčias, ir 
štai dėl ko: Šv. Kazimiero baž 
nyčioje sekmadieniais susiren
ka (skaičius visur imu dides
nius) 50—100 tikinčiųjų lietu-

vių, o A. V. — pradžioje žmo
nės, pagauti entuziazmo, pri
pildydavo ją, bet laikui bėgant 
vis mažėjo, kol dabar liko nuo
latinai 150—250. Kaip reikės 
bažnyčios statybai ištiesti pa
galbos ranką, galimas dalykas, 
kad ir tas skaičius sumažės. 
Didžiosios Montrealio lietu
vių kolonijos duosnumą randa 
me laikraščių kronikoje. Tu
rint šitą omenyje ir abiejų baž
nyčių lankančių skaičių 200— 
350, Montrealio R. Kat. lietu
viams pilnai pakaktų pastatyti 
vieną bažnyčią ir būtent Sv. 
Kazimiero ir toje pačioje vieto 
je, kurioje pastatė pirmieji lie
tuviai ateiviai labai, labai sun
kiose 
mums 
brangi.
čia turi ir gražią sumą bažny
čios statymui.

Naujoje Šv. Kazimiero baž
nyčioje įrengus A. V. Šv. Mo
tinos altorių ir įvedus grynai 
lietuviškas pamaldas, kaip da
liai- A. V. bažnyčioje (tam įvyk 
dyti dabar nėra sunkumų, nes 
prancūzai atskirti į atskirą pa
rapiją), savaime išnyktų „seni 
kanadijonai“ ir „dipukai“.

Numatyti įgyti lietuvių na
mai, yra netoli Šv. Kazimiero 
bažnyčios, tad susidarytų lyg 
lietuvių centras. Naujieji Lie
tuvių Namai jungnų visų tiky 
bų ir visus lietuvius, nes mes 
visi esame vienos motinos Lie
tuvos vaikai.

Tad vieningai visi į darbą. 
Tegu kuo greičiau savo natnuo 
se skamba „Lietuviais esame 
mes gimę“ ir „vardan tos Lie
tuvos vienybė težydi“.
Dipukas, praktikuojantis R.- 
-Kat. ir L. K. K. savanoris.

Red. past.: Jei būtų reikalas, 
autorius sutinka ir savo pavar
dę paskelbti.

sąlygose. Ta vieta 
visiems yra istorinė ir 
Šv. Kazimiero bažny-

VERTA PATIKSLINTI.
„T. Ž.“, aprašydami didelio 

Lietuvos valstybininko, visuo
menininko, mokslininko ir poli 
tinio veikėjo, daugkarčio mi- 
nisterio, inž. prof. Ernesto Gal 
vanausko 70 metų sukaktuves, 
suminėjo, kad „Ernestas Galva 
nauskas, buvęs Liaudininkų 
partijos kūrėjas ir tt.“ Į tai p. 
E. Galvanauskas atsakė: „De
ja, aš nebuvau Liaudininkų par 
tijos kūrėju ir net nariu. . . 
Prieš mano anuometinę trem
tį aš priklausiau Lietuvos De- 

. rkratų partijai, kuri anuomet 
telkė nesocialįstišką jaunimą 
ir derino jo veiklą... Tiesa, aš

nime esti, organizacijų vardai 
esti keičiami. Ir Lietuvių (ar 
Lietuvos?) Demokratų partija 
buvo pervardijama. Tačiau or 
ganizacijai svarbu ne vardo to
kia ar kitokia forma, bet svar
bu turinys. O pagal turinį, ta 
pati Lietuvių Demokratų par
tija ir dabar yra, — tai yra Lie
tuvos Valstiečių Liaudininkų 
Sąjunga, kurios sudėtin įėjo ir 
p. Galvanausko minima Vals
tiečių sąjunga.

Antra. 1919 metais Lietu
voje Valstiečių Sąjunga buvo. 
Ji veikė ligi 1923 metų, kada ji 
buvo sujungta suLiet. soc. liau 
dininkų partij,a Liet. Demokr. 
partijos įpėdine, ir iš tų dviejų 
organizacijų, kaip visiškai ta- 
patiškų, sudaryta jau nauja, 
jungtinio vardo organizacija 
— Lietuvos Valstiečių Liaudi
ninkų Sąjunga. Į Steigiamąjį 
Lietuvos Seimą Valstiečių Są
junga buvo išstačius! savo var 
du kandidatus, kurių daugiau
sia ir buvo išrinkta. Lietuvos 
Steigiamasis Seimas, kaip žino 
ma, susirinko 1920 m. gegužės 
15 d. Bet ir po to, ir į Pirmąjį 
Lietuvos Seimą Valstiečių Są 
junga ėjo atskirais sąrašais, ir 
tai buvo 1922 metais. Ir tik
tai 1923 metais Liaudininkų 
partija ir Valstiečių sąjunga,

sukūriau Valstiečių sąjungą. 
Jos įkūrimas nebuvo Demokra
tų partijos skaldymas, bet tik 
talkininkavimas, jos veiklos iš siekiant politinio aiškumo ir ma 
plėtimas. . . Lietuvon grįžęs iš žinant partijų kiekį, buvo ap- 
tremties, 1919 m., neberadau jungtos, dabar tremtyje gyvuo 
Lietuvių Demokratų partijos 
ir Valstiečių Sąjungos“.

Šiuose pasakymuose yra tū
lų netikslumų, kuriuos objekty 
vumo ir istorinės tiesos dėliai 
reikia patikslinti.

Viena. Jeigu kalbėti apie 
vardus, tai „Liaudininkų par
tijos” iš viso niekad nėra buvę 
ir dabar tokiu vardu partijos 
nėra. Bet, kaip dažnai gyve-

jančiu Lietuvos Valstiečių Liau 
dininkų Sąjungos, kuri save lai 
ko ne tiktai Lietuvių Demok
ratų partijos, bet ir V. Kudir
kos sukurtos „Lietuvos“ drau
gijos, iš kurios, beje, ir Lietu 
vių Demokratų partijos vardu, 
yra susidariusi.

Bendrai imant, vadinamųjų 
Liaudininkų organizacija savo 
istorijoje sakysime yra e volių -

cionavusi taip: Lietuva, — Lie ’ 
tuvių ar Lietuvos Demokratų 
partija-Lit. Soc. Liaud. partija 
ir lygiagreta Valstiečių sąjun
ga ir pagaliau — Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų Sąjun
ga-

Tie dalykai, deja, užsimiršta. 
Galimas dalykas, kad tūlas ne
tikslumas yra dar kai kuriuose 
terminuose, pav. Lietuvių ar 
Lietuvos demokratų partija, o, 
gal, draugija?

Štai kodėl verta tuos daly
kus, kol gyvi esame, ypač vy
resnieji visuomenininkai, užra 
syti ir duoti dar kitiems asme
nims, ką žinantiems, patikslin
ti. Pav., kai Dr. K. Grinius ra
šė atsiminimus, jis kaiko neat
siminė ir jam tuos dalykus pa
tikslino prof. Vaclovas Biržiš
ka ir kiti. O juk netikslumai 
labai gali reikalus supainioti, 
kaip, pav., šiandien apie Petra 
pilio seimą painioja net istori
kas Z. Ivinskis. Kol gyvi ir to 
paties Petrapilio seimo daly
viai — prof. Kairys, gen. Na
gins ir kiti, — deja jau nedau
gelis, — reikėtų būtinai užra
šyti ir patikslinti, nes juk jau 
dabar daromos „istorijos“, ku
riamos „politinės kovos are
nos“ ir tt. Istorijai tikslumas 
labai svarbus. J. K.

KAS BŪTŲ, JEIGU. ..
„Tėviškės Žiburiuose“ 4 

(161) n-ryje padaryta klaida, 
kokių, beje, spaudoje visada ga 
Ii įvykti: po antrašte „Siamo 
dvynukai“ rašoma. . . apie kar
dinolų kolegiją, o po antrašte 
„Kardinolų kolegija“ rašoma... 
apie Siamo dvynukus. . .

Žinoma, tai nemaloni klaida. 
Bet kas būtų, jeigu tokia klai
da būtų pasitaikiusi „Nepri
klausomoje Ljetuuvoje“?...

Veda sktn. inž. J. Bulota 
PAN-PACIFIC JAMBOREE

Australijoje augštai iškelta plė vėsavo Lietuvos vėliava.
Nuo 30 gruodžio iki 8 sau

sio 1953 tarp 11.000 skautų iš 
18 tautų ir kelių rasių ir mūsų 
skautai gražiai pasirodė iškelda 
mi gražiosios ir kenčiančios 
Lietuvos vardą.

Mūsų skautų vienetui vado
vavo psktn. P. Plūkas pade
dant skilt. A. Plūčinskui, pri
traukdami bene daugiausia žiū 
rovų su parodėlės kampeliu, 
stilingais vartais, kryžiais, tvo 
relėmis, puošniais pylimais ir 
t. t.

Tolimosios Australijos lietu 
viams tai buvo lyg sugrįžimas 
į savo tėvynės kertelę, nevie
nam išspaudęs ir ašarų. Vaka
riniai apeigų laužai paliko jiems 
neišdildomus žuvusiems pa
gerbti valandėlės jausmus bei 
Tautos Himno ir Tėvynės išlais 
vinti Marija-Marija mokios 
dus.

pačia proga padarė posėdį ir 
aptarė daugybę svarbių bėga
mųjų reikalų bei nustatė gaires 
ateičiai iki būsimo lietuvių 
skautų sąskrydžio šią vasarą 
prie Niagaros krioklio.

ai-

MONTREALIO 
SKAUTAI-ĖS

pagerbė savo paskutinio L.
B. šefo 10 metu mirties sukak 
tuves.

Iškilmingos mišios už velionį 
buvo atlaikytos Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje. Gražiu 
būriu visi skautų-čių vienetai 
su vėliavomis išsirikiavo susi
kaupimo valandėlei.

Tėvas Kubilius pritaikytame 
pamoksle labai vaizdžiai apibū 
dino velionį ir skautams linkė
jo iš jo gyvenimo imtis gerų
jų pavyzdžių.

Po pamaldų skautų vadai ta

S.

SKAUTŲ KALENDORIUS
— TAUTA BUDI.

Lietuvos Skautų Brolija 
1953 metams išleido tikrai pui 
kų — kišeninį kalendorių — 
Tauta Budi. Tai jau daugiau, 
kaip kalendorius, tai puiki kny 
gėlė kiekvienam lietuviui, o 
ypač jaunuoliui, net tikrai su
maniai patiekta daug aktualių 
straipsnių, bei žinių. Mūsų is
torijos bei geografijos pavyzdi 
nė santrauka ypač naudinga 
priaugančiai kartai, nemačiu
siai ar tik kūdikystės dienose 
apleidusiai tėvynę. Prof. Ste
pas Kolupaila taip vaizdžiai ir 
rinktiniais žodžiais aprašęs Lie 
tuvos upes, kad kiekvienas skai 
tytojas, radęs aprašymą apie sa 
vo gimtojo kampelio upę, tuo
jau bent mintimis persikelia 
ten. . . O ten dabar, anot ka
lendoriaus puikaus partizanų 
dainų rinkinio „išniekintas so
džius gimtinis, Sibiran tėvai iš 
vežti, o man tik šautuvas — 
brolis — palikęs, ateitis Lais
voj Lietuvoj. . .”

Kadangi kalendoriaus kai
na tikrai prieinama — tik 50 
et., tai ne tik skautai, bet ir vi 
suomenė jį noriai perka.

L. E-tas.
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Gruodžio mėn. Vykdomoje 
Taryboje Įvyko persitvarky
mas: vietoje į JAV emigravu
sio M. Brako Informacijos ir 
Bendrųjų reikalų Valdytojo pa 
reigas parėmė M. Gelžinis. Šis 
pasikeitimas Įvyko pagal ats
kirą VLIKo — MLT sutartį, 
pagal kurią MLT turi VT savo 
atstovą. Kaip žinome, ši sutar 
tis yra kompromisas tarp kri
kščionių demokartų srovės iš 
vienos pusės ir vad. laicistinių 
partijų bei pačios MLT iš ki
tos pusės. T. y., MLT visą lai 
ką reiškė pretenzijas, kaipo 
Maž. Lietuvos gyventojų va
lios reiškėją, būti lygiai su ki
tomis lietuviškomis organizaci 
jomis atstovaujamama VLIKe, 
kad galėtų kartu spręsti Lietu 
vos politines problemas. Šioms 
MLT pretenzijoms tačiau di
džiausią pasipriešinimą iš pat 
pradžių rodė krikščionių demo 
kratų srovė visose savo asme
nyse. Kaip galima — argumen 
tavo visi 5 šios srovės atstovai 
— leisti MLT į VLIKą, kurį 
sudaro tik politinės partijos ir 
kovos organizacijos, t. y. tokios 
organizacijos, kurios apima sa
vo esme visus Lietuvos gyven
tojus neklausdami, iš kurios 
vietovės jie būtų kilę, t. y. VL1 
Ką sudarančių grupių ciiferen- 
cijacija glūdi koncepcijoje, idė
jinėje srityje, bet ne teritorija- 
liniame principe. Todėl ir Maž. 
Lietuvos gyventojai, norėdami 
dalyvauti politinėje lietuviškoje 
veikloje, esą turi galimybės įsto 
ti į atitinkamųjų pažiūrų parti 
ją ir tuo būdu būsianti išspręs
ta bet kokia Maž. ir Didž. Lie
tuvos bendradarbiavimo prob
lema.

Tačiau taip spręsti klausi
mą, reiškia nepažinti jo esmės. 
Partijos, jų programos, jų už
nugaris — nėra dirbtinas ats
kirų asmenų kūrinys, bet jų at 
siradimas savo šaknis turi tau
tos organizme ir jų išsivysty
mas yra glaudžiai susijęs su 
tautos evoliucija, su jos istori
ja. Tarn tikro laikotarpio, tam 
tikros tautos visuomeniniame- 
-taigi ir politiniame — gyveni
me reiškimosi būdai yra priklau 
somi nuo dabarties esamų ir 
praeity buvusių sąlygų ; nuo tos 
situacijos, pasakytų ekzisten- 
cialistas, į kurią tauta istorijos 
bėgy buvo „nusviesta“ ir ku
rioje jai teko augti ir tarpti. 
Kaip žinome, mūsų tautos is
toriją tenka minimum dalinti 
Į dvi dalis: istoriją tos tautos 
dalies, kuri sudarė Didžiąją Lie 
tuvos Kunigaikštiją, ir praeitis 
tos tautos dalies, kuri būdama 
aisčių „avangardas“ nuo 13 a. 
įvedė kovą su vokiečių atėjū
nais. Visoje mūsų turtingoje 
istorijoje nei sykį nepavyko 
abiem tos tautos dalims pilnai 
susijungti vienoje Vilniaus di-

MLT IR VLIKo KLAUSIMU
džiųjų kunigaikščių valstybė
je (neskaitant to trumpo laiko 
tarpio, kada kryžiuočių ordino 
magistras buvo Lenkijos kara
liaus ir Lietuvos D. Kunigaikš
čio vasalu) ; gi moderniais lai
kais tik nepilnus 20 metų Ma
žosios Lietuvos dalis Klaipė
dos krašto formoje buvo suda
riusi vieną bendrą valstybę. Ne 
gi tad galima norėti, kad šie 
nepilni 20 metų panaikintų vi
sus tuos skirtumus, kurie atsi- 
tado per šimtmečius? Negi 20 
bendrų valstybinio gyvenimo 
metų gali išlyginti tuos grio
vius, kuriais ilgų amžių gyve
nimo bėgis perskyrė tautos ka
mieną. Todėl, jei mūsų politi
nės partijos ar bendrai visuo
meninės organizacijos negalė
jo įsitvirtinti net Klaipėdos 
krašte (apie M. Lietuvą bend
rai jau nekalbėsime), tai šis 
reiškinys dar neduoda pagrin
do nei apšaukti mažlietuvius 
separatistai, nei apkaltinti D. 
Lietuvos visoumeninę diferen- 
cijaciją nereikalinga. Negi ga 
lime neleisti mažlietuviams da
lyvauti mūsų politinėje veiklo
je argumentuojant, kad politi
nio gyvenimo formos M. Lie
tuvoj primena primena prieš 
varpinius laikus, kada nebuvo 
dar nei liaudininkų, nei krikš
čionių demokratų. Atvirkščiai, 
reikia džiaugtis, kad „lietuvi
ninkai“, nustumti į defensyvą, 
sugebėjo sudaryti vieną bendrą 
frontą prieš „vokietininkus“. 
Nes ten, kur vyksta kova dėl 
egzistencijos, ten nėra ir nega
li būti rivalizacijos dėl įvairių 
koncepcijų, partinių programų 
ar politinės santvarkos siste
mų. Bendros kovos prieš stip
resnį priešą priešą imperatyvo 
— vienybės — nebojimas, šią 
kovą jau iš anksto nulemia pra 
laimėjimui. Todėl nenuostabu, 
kad ir mažlietuviai nesiskirstė 
į socialistus, liberalus ar kon
servatorius, bet visi sujungto
mis jėgomis stojo dėl jų lietuviš 
kūmo jų krašte išlaikymo. 
MLT yra pirmoji kovos organi 
zacija prieš atėjūnus. Jei šian
dieną pasaulis neabejoja, kad 
Klaipėda yra Lietuvos ir lietu 
viškas miestas, tai nežiūrint 
šimtmečių svetimųjų viešpata
vimo M. Lietuvoje, šio krašto 
autochtonai (prūsai) nepasu
ko actekų ar finikiečių keliu, ku 
rių vardus tesužinome iš isto
rijos vadovėlių, tai to tiesiogis 
kaltininkas yra MLT, kuri per 
imdama Mažvydo, Duonelai
čio ir kt. tradicijas, išlaikė ga
jų šio krašto lietuviškumą. To
dėl MLT reikalavimas greta ki 
tų or-jų dalyvauti politinėje 
veikloje yra savaime supranta
mas ir argumentas, kad jos cha 
rakteris yra kitokio pobūdžio, 
negu atskirų partijų priimtąja 

prasme, neturi visiškai pagrin
do. Ne organizacijos apimtis 
nulemia jos dalyvavimą ar ne
dalyvavimą politikoje, bet tie 
uždaviniai, kuriuos ji vykdo ir 
tikslai, kuriems ji angažuojasi.

Tad kyla klausimas, kodėl 
jau beveik apie metai laiko, 
kai nieko nei spaudoje nei po 
litiniuose mūsų sluogsniuose 
nieko negirdėti apie MLT į 
VLIKą Įvedimą, lyg šis klausi
mas būtų jau užmirštas, palai
dotas ar išspręstas. Dar dau
giau : kai kurie smulkiau su M

DR. ANYSAS KALBĖJO
Nepriklausomos Lietuvos š. 
m. 2 Nr. buvo atspausdintas 
Dr. Anyso straipsnis „Mažo
sios Lietuvos Tarybos atstovo 
neįsileidimas į VLIKą“. Kai 
bamame straipsnyje yra kai ku 
rių netikslumų, kurių atitaisy
mas tiesos labui yra būtinas.

1. Dr. M. Anysas savo 
etraipsnyje pateikia rimtai grįš 
tų samprotavimų dėl mažlietu 
vių atstovo VLIKan Įsileidimo 
tikslingumo. Kuriuo pagrin
du Mažosios Lietuvos Tarybos 
atstovas Įeitų VLIKan, ar kaip 
rezistentas, ar atstovaudamas 
kurią mažlietuvių partiją — 
kiekvienu atveju mažlietuvių 
atstovo Įjungimą tektų vertin 
ti teigiamai.

2. Tačiau antroje straipsnio 
dalyje kai kurie Dr. Anyso mo 
tyvai neturi atramos tikrovėje. 
Straipsnio autorius teigia, kad 
VLIKas, t. y. jo nariai bus au
toriai naujos gudrybės, būtent 
suradimo motyvo, jog tik tuo 
atveju galės būti VLIKan pa
kviestas Mažosios Lietuvos-Ta 
rybos atstovas, tai bus VLIKo 
padaryta tiek būsimos Lietu
vos apibraiža, tiek nustatyta 
Mažosios Lietuvos vieta ir maž 
lietuvių teisės išlaisvintoje Lie 
tuvoje. Šitokį motyvavimą Dr. 
M. Anysas laiko nerimtu, nes 
šiandien neįmanu tokius aptari 
mus padaryti. Visa tai tiesa. 
Tik netiesa, kad VLIKas ar jo 
kurie nariai būtų šito sąlygoji
mo (pirma aptarti būsimos Lie 
tuvos apybraižą ir teises mažlie 
tuvių) autoriais. Būsimos Lie
tuvos ir Mažosios Lietuvos 
koncepcijos autoriumi yra Ma
žosios Lietuvos Taryba, 1952 
metų pradžioje savo bičiuliams 
išsiuntinėjusi tuo reikalu laiš
ką, kuriame buvo šitaip pasa
kyta :

„ . . Visiškai užmiršti liko 
atskirų koncepcijos reikalų iš- 
dirbimas, apie taktiką jau ne
kalbant. . . Vieni ir kiti reika
lauja aiškių ateities koncepcijų 
(Kokia bus Lietuva, koks bus 
Mažosios Lietuvos vaidmuo to 

LT prezidiumo politine linija 
nesusipažinę tautiečiai (net pa 
tys mažlietuviai) nesykį meta 
drąsiai vad. laicistinėms parti
jos kaltinimą, girdi jos panau
dojančios MLT į VLIKo įvedi
mo klausimą savo „strategi
niams“ ėjimams, glaudžiai jį 
rišdamos su „partine aritmeti
ka“ etc. Ar ištikrųjų taip yra?

Ne šio straipsnio uždavinys 
yra pulti ar ginti kurią nors or 
ganizaciją, partiją ar srovę. Te 
norime atvaizduoti tokią situa
ciją, kokia ji tikrai yra, kad vi-

KLA1DINGU ADRESU. . .
je valstybėje), toliau reikalin
ga. . . apsvarstyti ML reikalų 
taktinį kėlimą. . .

Prezidiumas nėra numetęs i 
šoną ginklo, o tik stabtelėjęs 
laukia galutino su VLIKu mi
nėtais „strategijos ir taktikos“ 
reikalais išsiaiškinimo. . 
(Žiūr. 1952 m. Dirva, Nr. 17.

3. Toliau Dr. M. Anysas su 
abejoja, jog greičiausiai ir VLI 
Ko penketukas, savo laiku pri 
taręs ir palaikęs Mažosios Lie 
tuvos atstovo VLIKan priėmi
mą, paskutiniu metu, pasikei
tus tariamai lygsvarai, galįs bu 
ti kitokios pažiūros, jei ligi šiol 
šis klausimas VLIKe nejudin
tas.

Taip, Mažosios Lietuvos 
VLIKan priėmimo klausimas 
paskutiniu metu nebuvo ju
dintas VLIKo posėdžiuose, Ka 
dangi Mažosios Lietuvos Tary
ba iš VLIKo laukia būsimos 
Lietuvos koncepcijos. . . Ke
liais atvejais, pasitaręs su vie 
nu kitu kolega iš VLIKo na
rių, esu klausęs M. Braką, ką 
sakytų MLT, jei mes posėdyje 
keltume Mažosios Lietuvos Ta 
rybos atstovo priėmimo klau
simą. Atsakymas buvo trum
pas :

— Mažosios Lietuvos Tary 
ba šito klausimo tuo'tarpu ne
palaikytų. . .

Po šiais pareiškimais, ta
riant Dr. M. Anyso žodžiais, 
taip pat kas nors galėjo slėptis. 
Tačiau tie pareiškimai buvo pa 
kankanai Mažosios Lietuvos Ta 
rybos atstovo VLIKan priėmi
mo klausimą atidėti, jei jo nesu 
tiko palaikyti MLT, kuri iki 
šiol nėra atšaukusi praėjusiais 
metais savo Bičiuliams išsiunti
nėto rašto su motyvais dėl susi 
laikymo reikšti pretenzijų VLI 
Ke matyti MLT atstovą, kol 
VLIKas neparuoš būsimos Lie 
tuvos koncepcijos ir nenusa
kys Mažosios Lietuvos vaid
mens toje valstybėje. . .

Simas Miglinas,
Lietuvos Laisvės Kovotojų 

atstovas VLIKe. 

suomenė pati jau iš to galėtų 
daryti išvadas: kelti kam nors 
kaltinimus ar ką nors teisinti.

Grįžtant prie mūsų iškelto 
klausimo tenka pasakyti, kad 
savo laiku MLT iškeltą reikalą 
vimą būti VLIKe atstovauja
miems labai energingai palaikė 
vad. lacistinės grupės. Jos aiš 
kiai pripažino MLT teisę įei
ti į VLIKą ir ją gynė visomis 
pastangomis kartu pabrėžda- 
mos, kad ši klausimą jos nesie- 
jančios su jokia garsiąja „par
tine aritmetika“.

Šių partijų laikysenos ir pas
tangų dėka tarp VLIKo ir ML 
T. įvyko ir minėtas kompromi 
sinis susitarimas, pagal kurį 
MLT dalyvauja politinėje lais
vinimo akcijoje toje formoje, 
kad ji deleguoja savo atstovą į 
VT. Kaip kiekvienas kompro 
misas, taip ir šitas, negalėjo 
patenkinti nei laceistinių parti
jų, nei pačios MLT. Visą šią 
sutarti negalima kitaip vertinti 
(faktinai pradžioje visi ją taip 
tik ir vertino) kaip malum ne- 
cessarium, norint iš vienos pu
sės respektuoti teisėtą M LT 
reikalavimą, iš kitos pusės ne
gąsdinant tos mūsų visuome
nės dalies, kuri sudaro KD sro
vės užnugarį ir kuriai evange
liko dalyvavimas VLIKe galė
tų pasirodyti šio organo dekla- 
savimu, frontininkų terminolo
gija kalbant „pilnutinės lietu
vybės“ atsisakymu.

Tačiau praėjo ištisi metai. At 
rodytų, kad tai pakankamas 
laikas pereinamąjį laikotarpį už 
baigti ir pereiti prie stabilesnės 
padėties. Juo labjau, kad ir 
progų tam buvo pakankamai. 
Todėl ne vienas savęs klausia, 
kodėl delsiama, kodėl nenorima 
pravesti pribrendusios refor
mos, juo labjau, kad Lietuvių 
Frontui ir Vienybės Sąjūdžiui 
pasitraukus iš VLIKo, Krikš
čionių Demokratų partijai ne
bėra pavojaus, kad MLT galė
tų VLIKe savo balsu nulemti 
„bedievių“ hegemoniją. Šian
dieninėje situacijoje MLT jau 
nebus lemiančiu veiksniu dvie
jų blokų kovoje, net jei ji ir pa
sireikštų. Kodėl tau nedrįsta
ma padaryti didžiosios musų 
visuomenės dalies laukiamo 
žingsnio?

Gandeliai, o ir gerai infor
muotų asmenų pasitarimai lei
džia spėti, kad šios stagnacijos 
šaknys glūdi pačioje MLT-je. 
Turint galvoje, savo laiku Bra 
zaičio padaryta spaudai pareis 
kimą, kad M. Brakas jam sa
kęs, jog esama situacija MLT 
esanti patenkinta, ir tą aplin
kybę, kad šiuos Brazaičio žo
džius nei pats Brakas, nei ML 
T oficialiai nėra dementavę, 
peršasi aiški išvada, kad tikrai 

MLT savo nuomonę įėjimo Į 
VLIKą atžvilgiu pakeitė. Šis 
nuomonės pakitimas, atrodo, 
yra glaudžiai susijęs su pačiu 
Brako asmeniu. Nes nuo jo at 
vykimo į Vokietiją ir aktyvaus 
Įsijungimo į MLT prezidiumo 
darbus datos, MLT laikysena 
lyg ir patvirtina minėto pareis 
kimo žodžius: nei vienoje MLT 
ar jos prezidiumo deklaracijo
je jau nebekeliamas kategorin- 
gas reikalavimas būti VLIKe 
atstovaujamiem. Susidaro Įs
pūdis, kad MLT, M. Brako įta 
koje susidarė koncepciją, kad 
joms svarbu gauti iš VLIKo 
tam tikriems MLT uždavi
niams vykdyti materialinę pa
ramą, o visa kita politinė akci
ja jos neprivalo įdomauti.

Tačiau ar tai yra Maž. Lietu 
vos gyventojų reprezentanto 
Įtraukimo į laisvinimo akciją 
išsprendimas? Atsakymas ga 
Ii būti tik neigiamas. Jeigu mes 
norime amžių buvusias sienas 
tarp Didž. ir Mažosios Lietu
vos panaikinti, jei mes norime 
ligšiol buvusią atskirą Maž. 
ir Didž. Lietuvos istoriją su
jungti į vieną bendrą ateitį, tai 
augščiausias laikas šiandieną 
pradėti glaudžiai kartu dirbti 
prisiimant visą šio darbo nepa 
kankamumo atsakomybę, kaip 
ir eventualių laimėjimų nuo
pelnus. Visos pastangos, su
kurti bendrą valstybę, visi žo
džiai apie broliškų jausmų puo 
selėjimą yra tušti ir beprasmiai, 
jeigu savo elgsena mes būsime 
separatistai — žodis, kurio ne
norės prisiimti nei „lietuvnin
kai“ nei „klierikalai“. Todėl 
pats laikas pamiršti visokiau
sius religinius ar panašaus po
būdžio rezervus ii- bendrai ko
voti dėl mūsų visų bendros 
ateities. Pirmon eilėn tačiau 
yra reikalinga, kad pati MLT 
aiškiai ir nedviprasmiškai pasi 
sakytų, ar ji nori kartu su kito 
mis lietuviškomis politinėmis 
partijomis ir kovos organizaci
jomis dalyvauti krašto laisvini 
mo politinėje akcijoje, ar ji ir 
toliau, nenorėdama imtis bet 
kokios atsakomybės, apsiribo
ja grynai kultūrinių ir sociali
nių iš Maž. Lietuvos kilusių 
žmonių interesų atstovavimu. 
Kitais žodžiais, MLT turi nusi 
statyti ar ji, būdama ištikima 
savo tradicijai, ir toliau lieka 
politinė kovos organizacija, ar 
ji keičia savo charakterį ir tam 
pa specifinė bendruomeninio 
pobūdžio mažlietuvių sąjunga.

J. Garnys.

Red. pastaba: Mažosios Lie 
tuvos Tarybos atstovo p. V. 
Pėteraičio Montrealy pasisaky 
mas (žiūr. N. L. 4 (302) nr.) 
yra visiškai aiškus. Tačiau ki 
lusius tūlus neaiškumus ge
riausia galėtų išsklaidyti MLT 
pasisakymas. Neaiškumus reik 
tų baigti, nes jie trukdo svar
bų reikalą.

DR. JUOZAS KAŠKELIS

Komunizmo ideologijos tikrovė
m.

Komunistinio internacionalo istorija, organizacija ir 
uždaviniai.

Komunistinis Internacionalas, sutrumpintai vadinamas 
Kominternas, yra tarptautinė revoliucinė organizacija, jun
gianti, vadovaujant ir faktiškai valdant Rusijos bolševikų-ko- 
munistų partijai bei josios vyriausybei, viso pasaulio komu
nistų partijas. Tuo pačiu kominterno (vėliau pasivadinusiu 
„Kominformu“) istorija susieta su komunizmo idėjos bei 
atitinkamų organizacijų istorija.

Pats komunizmas nėra 1917 metų Rusijos revoliucijos 
išdava. Komunizmo sąvoka mokslui žinoma iš seno. Istori
jos bėgyje galima pastebėti dvejopo pagrindo komunizmą: 
religinį ir ekonominį. Religinis komunizmas buvo pagrįstas 
grynai asketiška krikščionybės mintimi, atsisakant nuo viso 
turto ir vien tik Dievui pasišvenčiant. Tai senųjų krikščio- J 
niškų bendruomenių komunizmas. |j

Mūsų laikų komunizmas paremtas daugiausia ekonomi-i, 
niais reikalais. Jojo tėvynė Prancūzija. Savo šiandieninį, vis-| 
ką ardantį, grynai destruktyvinį, pobūdį komunizmas gavot 
ne iškarto. Buvo visa virtinė, net žymių mokslo vyrų, kurie, 
bandė praktiškai įgyvendinti taikingą komunizmą — be re-1 
voliucijos ir smurto, tačiau iš tų bandymų niekas nesigavo.! 
Tie bandymai ir vėlyvesnieji, o ypač mūsų laikų, pavyzdžiai* 
parodė, jog komunizmas tokiu būdu, be revoliucijos, nieku 
būdu nėra ir negali būti praktiškame gyvenime Įgyvendina-J 
mas.

Apie vidurį devynioliktojo šimtmečio komunistinė min
tis ir akcija persikėlė į Vokietiją, kur tuo metu gyveno Karo 
hs Marksas, dauigausia prisidėjęs prie radikalinio komunis
tinio judėjimo sukėlimo. 1847 metais buvo įkurta pirmoji 
komunistinė partija, kuriai programą, pavadintą „Manifes
tu“, parašė Marksas ir Engelsas. Esmėje tas manifestas ta
po viso revoliucinio komunizmo programa. Tą programą vyk 
Jant, nesuskaitoma daugybė žmonių, vardan utopiško že
mės rojaus, o faktiškai tik tam, kad padėtų mažai saujelei 
diktatorių užvaldyti visą pasaulį, neteko savo gyvybės, tos 
pikto religijos fanatiškų pasekėjų buvo nužudyta. Tačiau ir 
tos priemonės vien tik Įrodė, jog komunizmo idėja nėra gy
venimiška, nes kaip savo laiku taikingasis, taip dabar revo
liucinis komunizmas netenka savo egzistencijos pagrindo — 
nesulaukė masių pritarimo.

Iki 1864 metų tas darbininkų komunistinis judėjimas 
neišeidavo iš atskirų valstybių ribų ir neturėjo glaudesnių

tarptautinių ryišų. Tais metais Londone (Anglijoj) buvo 
įsteigta tarptautinė draugija, kuri vėliau gavo pirmojo in
ternacionalo pavadinimą. Jos vadovas buvo Marksas

Esmėje pirmasis internacionalas nebuvo komunistinė or 
ganizacija. JĮ tik Marksas suko komunizmo kryptimi ir no
rėjo, kad toji organizacija, visiškai nepriklausanti nuo kitų 
klasių. Jos galutinis tikslas, Markso manymu, turėjo būti 
politinės valdžios užgrobimas. Tai pasiekti jis manė tik re
voliucijos kelią betinkant. Tačiau daugumas to internaciona 
lo atstovų neigiamai žiūrėjo Į klasių kovą bei revoliucijų kė
limą ir todėl reikalavo, kad proletariato būklė ir socialiniai 
klausimai būtų sprendžiami taikingomis priemonėmis. Dar
bininkai pamatę, kad Pirmasis Internacionalas ne darbininkų 
reikalais pradeda rūpintis, o vien tik kursto valstybių viduje 
neramumus, visiškai nut> internacionalo atšlijo ir jis 187 2 
metais visai subyrėjo.

Žlugus Pirmąjam Internacionalui labjausiai išbujojo so
cialistinės partijos, kurios tik dalį tėra perėmusios Markso 
idėjų ir jas savarankiškai perdirbusios ir gyvenimui pritai 
kiusios. Jų ir organizaciniai principai griežtai skiriasi nuc I 
komunistinių, nes jos visų pirma dirba kiekviena savarankiš-I 
kai, nepareidamas nuo kito krašto tokių pat partijų. O ko- J 
munistai reikalauja griežtos „vienybės“ ir priklausymo nuo a 
vieno vadovaujančio organo. To siekė Marksas Pirmajame 3 
Internacionale, o jojo pasekėjai antrajame. g

Kadangi visos tos atskirų kraštų socialistinės organiza J 
cijos savo veiklos pagrindan dėjo „darbo klasės budrumą“ ir," 
daugiau ar mažiau, vadovavosi „marksizmo“ dėsniais, tai 
dėl tų principų bendrumo savaime iškilo reikalas tarptauti
nio bendradarbiavimo. 1889 metais Paryžiuje ir buvo įkurta 
nauja tarptautinė, socialistinių organizacijų sąjunga, kuri bu
vo pavadinta antruoju internacionalu. Pagrindinis skirtumas 
tarp pirmojo ir antrojo internacionalo buvo, kad pastarasis 
sudarytas decentralizacijos principu. Programos pagrindai 
buvo tie patys. Kaip pirmajame, taip ir antrąjame interna
cionale komunistai kėlė savo reikalavimus — pirmon eilėn 
visiškai panaikinti privatinę nuosavybę ir smurtu paimti po
litinę valdžią, pavedant ją vien proletariato klasei. Iki pat 
komunistinio elemento pasitraukimo iš antrojo internaciona
lo visą laiką buvo kovojama tarp socialistų bei komunistų 
dėl antrojo internacionalo principų ir taktikos. Socialistai 
reikalavo eiti taikingos demokratijos keliu, kad jokios prole
tariato diktatūros nereikia, o komunistai spyrė politinę val
džia paimti revoliucijos keliu. Pastarieji norėjo antrąjį inter 
nacionalą. padaryti visiškai komunistiniu. Bet tas jiems ne
pavyko. Tvirčiausi komunizmo šulai antrąjame internaciona 
le buvo Leninas ir Rosa Luksemburg. 1907 metais Leninas, 
nebesitikėdamas antrąjį internacionalą padaryti komunizmo

Įrankiu, mėgino kai kuriuos antrojo internacionalo revoliu- 
cioniškiau nusiteikusius atstovus suglausti i atskirą komu
nistinę frakciją, bet ir tai jam nepavyko. . . Tai geriausiai ro 
do, kiek Vakarų Europoje darbininkų tarpe komunizmas tu
rėjo šalininkų. Didžiausi komunizmo idėjos kurstytojai ant 
rajame internacionale buvo rusų bolševikai su Leninu prie
šakyje.

Leninas, negalėdamas sudaryti antrajame internaciona
le stipresnės komunistinės akcijos, dar didžiojo karo pradžio
je iškėlė mintį sudaryti naują, komunistinį, internacionalą, 
kuris savistoviai siektų revoliucinių tikslų. 1915 metais Švei
carijoje, Cimervalde, Įvyko Lenino šalininkų suvažiavimas. 
Tas suvažiavimas priėmė, Lenino pasiūlymu, rezoliuciją siek
ti revoliucijos, sabotažo, visuotinio streiko ir ginkluoto su
kilimo keliu. 1917 metais, pildydami Cimervaldo programą, 
rusų socialdemokratai - bolševikai, vėliau pasivadinę kotnu- 

)' nistais, vadovaujami Lenino, užgrobė valdžią Rusijoje.
Komunistai, prieš tai įsitikinę nieko nelaimėsią antrąja- 

( me internacionale, 1919 metais kovo mėn. 2—6 dienomis 
Maskvoje įkūrė trečiąjį, komunistinį internacionalą, sutrum
pintai vadinamą Kominternu. Antrąjame internacionale pasi 
liko grynai demokratiškai socialistiškasis elementas. .Dabar
tiniu metu tas internacionalas faktiškai jau nebeegzistuoja. 
Tas 1919 metų suvažiavimas buvo sušauktas Lenino inicia
tyva. Tame tarptautiniame komunistiniame pirmame suva
žiavime dalyvavo 33 atstovai, atsiųsti iš 19 kompartijų. Sa
vaime suprantama, kad tame kongrese buvo kalbama viso pa- 

į šaulio darbininkų vardu, tačiau jau vien toks atstovų skaičius 
ir dar labjau tikra prasme atstovaujami! šalininkų skaičius 
tikrumoje tebuvo saujelė, turėjusi atramą tik Maskvos bal- 

I ševikų tarpe. Tas pirmas Kominterno kongresas nustatė pa- 
I matinius Trečiojo internacionalo dėsnius ir paskelbė tam tik

rą komunikatą. Iš trečiojo internacionalo buvo pašalinti visi 
kas bendravo su buržuazija. Antrasis ir visi tolimesnieji ko
minterno kongresai irgi įvyko Maskvoje, kuri per tai tapo sa
votiškos komunizmo bažnyčios Roma.

Pirmųjų dviejų internacionalų organizacija neturėjo vie
nalytės formos ir vieningos disciplinos. Kiekvieno krašto so
cialistinės - komunistinės partijos dirbo viena nuo kitos ne
priklausomai, pagal savo skirtungus statutus. Generalinė 
taryba taip pat neišdrįso ir neįstengė į jų vidaus reikalus kiš 
tis. Be to, tų abiejų internacionalų tikslai griežtai skyrėsi nuo 
komunistų tikslų. O trečiasis internacionalis — kominter
nas (kommformas) — buvo sukurtas tokiu pagrindu, kuris 
jungtų vieno komunistinio tipo partijas. Jo vadovybė turi 
Įsakomosios ir vadovaujamosios galios visų kraštų komu
nistų partijoms bei organizacijoms.

Bus daugiau.
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BIRUTĖ VAITKŪNAITĖ

Tumine mankšta 
ir modernusis sokis

ŠIMTMEČIO KETVIRTIS „ARGENTINOS 
BALSUI“.

Mūsų bendradar bio Argentinoje

Žodis „monkšta ’ sukelia įvai 
rių asociacijų: žmones atletiš
kais raumenimis, tiksliai ir vie 
nodai atliekančius stūmimo ar 
kėlimo judesius: būrį mokykii 
nio amžiaus vaikų, pritūpian
čių, išskėstomis rankomis ir vėl 
išsitempiančių; ar tiesiog šo
kinėjimą per „ožius“, lipimą 
virve, bėgimus ir tt. Visi tie 
vaizdai galėtų būti iššaukti ir 
gimnastikos vardo, ir visi jie 
būtų surišti su kokiu nors fi
ziniu veiksmu, reikalaujančiu 
susikaupimo ir jėgos pasiekti 
tam tikriems greičio, augščio, 
tolio ir jėgos rezultatams.

Tačiau, yra kita rūšis mankš 
.js — ritminės — prigijusios 
ir bujojančios ne tik Vakaru 
Europos kraštuose, bet ir U. 
S. A. Apie jos tikslus norėtųsi 
plačiau pakalbėti.

J. Dalcroze, XX-jo amžiaus 
pradžioje, Šveicarijos muzikos 
pedagogas, pastebėjo, kad rit
mas uar stipriau pajuntamas ir 
įsidėmimas, jei sujungtas kar
tu su judesiu. Visi jo moki
niai turėdovo ne tik išskambin 
ti, bet išvaikščioti ritmus ir 
rankomis išreikšti meliodijos 
pakilimus ir nusileidimus. To
kiu būdu, trumpai aptariant, 
J. Dalcroze jieškojo muzikos 
ir judesio vieningumo, ypatin
gą dėmesį kreipdamas į ritmą.

Rudolf von Laban, Vokieti
joje, mylėjo žmogaus dvasią, 
pasireiškiančią kūno judesiuo
se, ir, kaip jis pats sakydavo, 
jieškojo judesių laisvės — visa 
pusiškumo, techniškai, remda
masis fiziškaisiais kūno dės
niais. Jis suprato, kad kjekvie 
nas natūralūs judesys turi savo 
„prigimtą“ ritmą, ir kad jude
sys yra neatskiriamai surištas 
su erdve, taip kaip žmogus su 
Visata. Jam judesys buvo iš
raiškos priemonė.

Iš tų šaltinių vėliau forma
vosi visa eilė dar nepatirtų įs
pūdžių: kad yra visa eilė niu
ansų tarp ramybės stovio ir ju 
dėjimo, kad judesys gali būti 
ne tik įtemptas, bet ir liaunas, 
' ad žmogaus kūnas gali būti 

•’ tilus instrumentas išreikšti 
airiai žmogaus dvasios dina

mikai ir stoviui. Visa šita pa
tirtis pagimdė meninės išraiš
kos, arba dar vadinamą — mo 
dernųjį šokį.

Tačiau, šio straipsnio tiks 
las šiandien yra apsiriboti rit
minės mankštos paskirtim. 
Kaip iš straipsnio pradžios tu
rėtų paaiškėti, ritminė mankšta 
skiriasi nuo paprastos eilinės 
mankštos pirmiausia tuo, kad 

nesiekia rekordų ir nejieško 
raumeninės jėgos. Ritminė 
mankšta nori duoti vispusišką 
kūno apvaldymą, racionaliai 
vartojant jėgą.

Ji nori suteikti taisyklingą 
kūno laikyseną, gyvą nervų re
akciją, ugdyti ritmo pajutimą, 
gerą orientaciją erdvėje ir pa
tvarumą. Visa tai, iš pirmo 
žvilgsnio atrodančios tik „fi
zinės“ funkcijos, yra neatski
riamai surištos su visu asmeny 
bės kompleksu. Ritminė mankš 
ta auklėja visą žmogų, jį jaut
rindama, gilindama, drąsinda
ma ir atverdama, lygindama 
nuo vienapusiškumų, duodama 
estetinių pergyvenimų ir lai
mingesnės bei tikslingesnės 
laisvės pajutimą.

Nepaprastos įtakos ir svar
bos ritminė mankšta turi ir 
vaikų amžiui. Daugelis fizi
nių ir psichinių neišsivystymų 
gali būti šios mankštos meto
dais pašalinta, ir palengvintas 
žmogaus asmenybės išsivysty
mo laikas. Daugelis vaikų yra 
atgavę sveikatą, džiaugsmą ir 
gyvesnę fantaziją ritminės 
mankštos dėka.

Lietuvoje, nepriklausomybės 
metais, šios srities pionierė bu 
vo Danutė Nasvytytė, kuri, bai 
gusi Vokietijoj — Berlyne Rit 
minės Mankštos ir Meno Šokio 
Mokyklą — pirmoji įsteigė to
kios rūšies studiją Kaune.

Tremtyje — aktyviai šiuo 
metu tą darbą, šalia meninio, 
dirba buvusios jos mokinės, tu 
rėjusios progos pagilinti stu
dijas Vokietijoj ir Austrijoj: 
Amerikos Valstybėse — Čika
goj, Liusė Grigaliūnaitė, Aldo
na Valeišaitė; Australijoj — 
įsikūrusi pati Danutė Nasvyty 
tė, Kanadoj — Birutė Vaitkū- 
naitė, Jonė Kvietytė.

Ritminės mankštos išsivysty 
mas, kaip jau minėjau, buvo 
kartu ir meninio - modernaus 
šokio augimas.

Kas yra šokis, ir koks yra 
skirtumas tarp klasikinio ir mo 
dernaus šokio?

(bus daugiau)

ELENA KUPREVIČIŪTĖ 
PARYŽIUJE.

Gruodžio 22 d. smuikininkė 
Elena Kuprevičiūtė buvo pa
kviesta dalyvauti — solo par
tijoms išpildyti — S. Bach fes 
tivaliui rengtame koncerte 
Champs-Elysees teatre. Kon
certą dirigavo Goldschmidt. 
Teatras buvo pilnas žmonių, ir 
malonu buvo pasigėrėti Kupre 
vičiūtės pasisekimais. E.

Argentinos lietuviai su pasi 
didžiavimu neseniai atšventė, 
savo kolonijos veterano, „Ar
gentinos Lietuvių Balso", 25 
metų gyvavimo sukaktuves. 
Tai garbinga ir reta sukaktis 
Pietų Amerikos lietuvių tarpe, 
nes čia spaudos darbas ir gyva 
vimas yra nepaprastai sunkus, 
dėl pačiri šio žemyno valstybių 
sunkaus ekonominio stovio. 
Kaip visos Pietų Amerikos 
Valstybės, taip ir Argentina, 
nors savo spaudoje skleidžia 
begalinę propagandą apie pui
kų ekonominį stovį, tikrumoje 
atsilikusi kultūrine ir techni
kine pažanga. Dėl to, naujieji 
ateiviai šiame krašte randa tą, 
ko jie nesitikėjo rasti, būdami 
Europoje. Tik todėl naujųjų 
ateivių tarpe, ypatingai tų, ku 
rių mažiau čia įsikuria, tuojau 
pasireiškia dalinas išsiblašky
mas ir paskendimas kovon dėl 
savo asmeniško rytojaus gyve
nimo : viską, kas kultūringa ir 
tautiška, paliekant nuošaliai.

Sunku Argentinos lietu
viams, nors jų čia priskaitoma 
gana daug, susilyginti kultūri 
niu atžvilgiu su anglais, vokie 
čiais ir kitų kraštų ateiviais, ku 
rių dauguma čia atvyksta su 
kapitalais ir išnaudoja savo 
naudai šio krašto žmonių atsi
likimą techniniu atžvilgiu. Jei 
anglai, vokiečiai ar kiti turi be 
galę klubų, mokyklų, tvirtą 
spaudą, tai lietuviai vos dešimt 
mečiams praėjus teįstengia ar
ba visai neįstengia tą patį (da 
linai) turėti. Argentinoje len 
kų, rusų bei ukrainiečių yra žy 
miai daugiau, bet jie dėl savo 
neorganizuotume toli ir nuo 
lietuvių atsilikę ir pavydi lie
tuviams, turintiems du laikraš 
čius, radio pusvalandį ir gra
žius meno vienetus. Aišku, kad 
lietuvių būtų to nepasiekę, jei 
jų tarpe nebūtų daugelis gerų 
patriotų ir kultūrininkų, kurie 
kiekvieną laisvą valandėlę pa
aukojo savo tautos labui. Šį 
kartą tenka paminėti „A. L. 
Balso“ Redaktorių K. Norkų 
ir leidėją Pr. Ožinską, kurie ša 
lia sunkios kovos dėl kasdieni
nės duonos kąsnio, beveik nuo 
pat pirmų į šį kraštą atvykimo 
dienų be poilsio dirba spaudos 
darbą. Jei jų širdyse nebūtų 
įstrigęDr. V. Kudirkos ir kitų, 
kurie mirė už Lietuvos ir lie
tuviškos spaudos laisvę, prie
saikos žodžiai ir maldavimai į 
lietuvių tautą, tęsti jų pradėtą 
kovą, kaip daugelis kitų, jie 
taip pat būtų pasitraukę iš ko
vos lauko tuo metu keli kritiš 
kaiusiame momente stovėjo jų 
pradėtas leisti „A. L. Balsas“, 
šiandieną Argentinos lietuviai 

šio garbingo spaudos veterano 
sukaktuvių nebūtų šventę.

Šalia jų visuomet netrūko 
tokių, kurie savo talka ir auko 
mis bei patarimais nuolat talki 
ninkavo bei talkininkauja. Ais 
ku, plačioji visuomenė to kar
tais neįvertina: puola iedakto 
rių ir bendradarbius, primes
dami įvairiausius kaltinimus 
bei šmeižtus, kuo pasinaudoja 
įvairūs gaivalai ir lietuvių tar
pe kursto nesantaikos ugnį.

„A. L. Balso“ 25 metų su
kaktuvių proga iš viso pasau
lio lietuvių kolonijų į jo redak 
ciją suplaukė širdingiausi svei 
kinimai ir linkėjimai ilgiausių 
metų. Daugelis užsienio lietu
vių suprasdami tikrai sunkią 
Argentinos lietuvių spaudos 
ekonominę padėtį, su sveikini
mais atsiuntė aukas, kurios 
šiuo metu labai „A. L. Balsui“ 
reikalingos, nes vyksta pasku
tinieji nuosavos spaustuvės na 
mo įrenigmo darbai, kur neuž 
ilgo bus perkeltos mašinos, ar 
chyvai ir viskas, kas yra mūsų 
išeivijos istorijai naudinga. 
Spaustuvės namo statybai dau 
gelis lietuvių nuoširdžiai auka 
vo, kartais ir nemažomis sumo 
mis. Jau ilgas laikas, kai stam 
biausią sumą paaukavusio lie 
tuvio garbę laikė, tolimos pro
vincijos „Misiones“ lietuvis 
Mar. Kliukas, bet paskutiniu 
laiku šią garbę paėmė Brazili
jos lietuvis Stasys Meliūnas. 
Šis stambus pramonininkas, sa 
vo pramonės reikalais lankyda 
masis Buenos Aires užsuko į 
„A. L. Balso” pastogę ir čia 
apsimokėdamas prenumeratą 
paaukavo 1000 Cruzeirų (apie 
650 Argent, pezų) spaustuvės 
statybai. Tai ne pirmas ir ne 
paskutinis Brazilijos lietuvis 
parodęs savo duosnumą Argen 
tinos lietuvių spaudai.

Šis Brazilijos lietuvio gestas 
yra pastaba kai kuriems Argen 
tinos lietuviams, kurie save 
skaito milionieriais arba beveik 
milionieriais. Gal po šio sve
čio išvykimo atsiras toks Argen 
tinos lietuvis, kuris viršys St. 
Meliūno paaukotą sumą, ir tuo 
užsipelnys „A. L. Balso“ spaus 
tuvės statybos garbės rėmėjo 
vardą ir save aukso raidėmis 
įrašys į Argentinos lietuvių is
torijos lapus.

Deja negalima praeiti nepa
minėjus, kad kai kuriais atž
vilgiais „A. L. Balsas“ girdė
damas skaitytojų vienokius ar 
kitokius nepasitenkinimus dėl 
laikraščio turinio, nekreipia į 
tai dėmesio ir laikosi prie savo 
nusistatymo. Laikraštis yra ne 
vien redaktoriaus ir leidėjo 
nuosavybė, bet ir visų skaity-

Letuvių Auditorijos salėje, įvy
ko Lietuvos Valst. Operos so
listės Elzbietos Kardelienės ir 
kompozitoriaus prof. Vlado Ja- 
kubėno koncerats.

Koncerto pragrama atsidė
jus parinkta. Visi dalykai pras 
mingi ir augšto muzikinio ly
gio. Pigių efektinių šmotelių 
čia nepakliuvo. Tiek lietuvių 
kompozitorių, tiek klasikų iš
pildyti vertingesnieji kūriniai.

Koncertas pradėtas K. V. 
Banaičio daina „Vai toli, toli“. 
Sekė St. Šimkaus „Oi, ko ver
ki, sesele“, K. V. Banaičio 
„Anksti rytą’ ‘ir A. Kačanaus- 
ko „Kad aš našlaitėlė“. Visos 
dainos meistriškai atliktos. 
Ypač jaudino našlaitėlės daina. 
Pilnoje publikos salėje viešpa
tavo tyla. Daug kas slėpė ir 
šluostė ašaras.

J. Žilevičiaus „Ratai“, VI. Ja 
kuubėno „Mėlyni varpeliai", 
G. Gudauskienės „Piemenė
lis“, S. Gailevičiaus „Lopšinė“ 
ir Kalninš „Svetimam krašte“ 
nuskambėjo lygiai gražiai. G. 
Gudauskienės „Piemenėlis“ pri 
minė Lietuvos laukų lygumas 
ir pasiekė augšto meninio ly
gio. „Svetimam krašte“ daug 
ką jaudino. Nenuostabu: dau
guma publikos — tremtiniai.

Antroje dalyje klasikų dai
nos. L. van Bethoven daina 
„Myliu tave“, W. A. Mozart 
„Lopšinė“ ir R. Schuman „Aš 
praradau tave“ parodė solistės 
meninius sugebėjimus, mokyk- 
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tojų, todėl skaitytojų nuomo
nės ir pastabos dėl laikiaščio 
turinio turi būti imamos dė
mesin. Kaip geru pavyzdžiu 
gali būti JAV lietuviški laik
raščiai, kurie po antrojo pašau 
linio karo susilaukę patarimų 
ir kritikų iš naujųjų ateivių- 
-tremtinių, pakeitė savo turi
nius beveik pagrindinai. To
dėl lyginant prieškarinius JA 
V laikraščių turinius su poka
riniais (dabartiniais) gaunasi 
didelis skirtumas.

Baigiant, tenka Argentinos 
lietutvių spaudos veteranui „A. 
L. Balsui“ palinkėti ilgiausių 
metų, o redaktoriui K. Norkui 
ir leidėjui Pr. Ožinskui geriau
sios sveikatos, ištvermės nar
sumo kovoje dėl pavergtos Tė
vynės laisvės, lietuvybės išlai
kymo ir kultūros, tvirtai savo 
rankose laiaknt lietuvišką spau 
dą — aštriausią ir galingiausią 
mūsų dabartinės padėties gink 
lą! Jų vardai savo laiku ras 
garbingą vietą mūsų tautos is
torijos lapuose.

Leonas Kančauskas. 
Buenos Aires, 25. I. 53. 
lą ir augštą muzikinį subrendi-

lietuvių RETAS KONCERTAS
Š. m. vasario mėn. 1 d. Či- mą. 

kagoje, neseniai dekoruotoje S. Rachmaninovo „Kristus
kėlės“, A. Rubinšteino „Persų 
melodija” ir J. Gorino „Kau 
kazo daina“ iškėlė ypatingus 
dainininkės meninius sugebėji 
mus. Paskutinėse dainose jau 
tėsi rytietiškas stilius ir nuo
taikos.

Sunkoki dalykai J. Karnavi- 
čaius Sofijos malda iš op. „Rad 
vila Perkūnas“ ir J. Massenet 
arija iš op. „Manon“ puikiai pa 
vyko. Gausiais plojimais puoli 
ka privertė kartoti.

Prof. VI. Jakubėnas atliko 
savo kompoziciją, tris vaizde
lius iš baleto „Vaivos juosta“, 
J. Brahmso Baladę D moli, Op. 
10, F. Chopino Polonezą-A dur 
ir S. Rachmaninovo preliudą 
Cis-mol. Solistas buvo publi
kos priverstas bisui skambinti 
papildomų dalyki) .

Koncertas praėjo retu pasi
sekimu. Virš dviejų valandų 
publika žavėjosi dainos ir mu
zikos švente. Solistė E. Kar
delienė apdovanota didžiulėmis 
rožių puokštėmis ir vertingo
mis dovanomis. Koncertas už
rašytas į kaspinus žinomo tau
tosakininko Būgos. Liaudies 
dainos E. Kardelienės interpre
tacijoje sušvito naujomis gro
žybėmis.

Vasario mėn. 2d. sol. E. 
Kardelienė dainavo Sofijos Bar 
kus radijo valandėlėje. Klausy
tojams pristatė žinoma visuo- 
meninikė Nora Grigienė. Šia 
proga Sofija Barkus pakvietė 
E. Kardelienę dainuoti būsimą 
jame jos radijo valandėlės kon 
certe.

J. Karvelio firmai tarpinin
kaujant, E. Kardelienė Čikago 
je įdainuos eilę dainų į plokš
teles.

Solistės E. Kardelienės tik
rai pasisekusio koncerto užbur 
ta publika tikisi susilaukti Či
kagoje šią brangią viešnią dar 
puošniasniame koncerte. P. R. 
Chicago, 3. II. 50.

SKULPTORIAUS
A. MONČIO DARBAI.

Laono mieste skulptorius A. 
Moneys supažindino Laono 
miesto visuomenę su savo dar- 
bais-statulomis, stotimis, ku
rias jis įrengė Saint-Marcel 
bažnyčioje. Paryžiaus ir vietos 
spauda labai gražiai atsiliepė 
apie skulptorių A. Mončį, pa
brėždama jo lietuvišką kilmę ir 
džiaugdamasi jo kūriniais ir 
darbu Prancūzijoje. Paryžiaus 
vakarinis dienraštis „France- 
-Seir" gruodžio 12 d. įdėjo 
straipsnį „Transfuge de der
riere le rideau de fer, le sculp- 
teur lithuanien Moneys decore 
Saint-Marcel de Laon“. Šis 
dienraštis turi didžiausį tiražą 
— apie 450.000 egz. E.

MARIUS KATILIŠKIS

ApyaušrėĮK!
Išsimarkstę iki pusiaublauzdžių srutose ir kepures at

smaukę ant pakaušių, pūkštė vyrai ir keikėsi mėždami kiau
lių f trdus. Nugi tos žviglės taip susiknisa, suverčia, jog ne- 
bež' rvo kurio galo pradėti. Smeigi šakę, o keliasi kita- 

?. Šakikočiai braška, nors pasiusk!
;au matyt dročių nebuvot suvėrę kiaulėms į nosis. 

Tai;, sujaukta, kad nė ryto, nė vakaro neberasi, — užpuolė 
vyra’ šeimininkę.

— Tegi, tegi, vyraičiai, kai nėra tikro gaspadoriaus, tai 
visa a taip. Visada. Ką aš nabagė, ar tai moteriško darbas? 
Lėk paplasta, puldinėji šen, puldinėji ten. Nebespėji. . .

— Nugi Vincė kam?
— Jau tas! — šeimininkė išskėtė rankas, lyg laiminda- 

?. Duok šventą Dvasią. Išvėsiąs, kaip jauja vasarą. Te-
' suvėrę, buvom. Ką darysi nevėręs. Pabus kiek, ir 

...„a. Juk dirba, kaip su kojom. Kad tik nu oakių at- 
_ ... Tegi va, išgerkit, vyraičiai, rūkštelės — antrininko, 

Šird.s atsigaus.
— Rūkštis ne pro šalį. . . — šluostėsi darbininkai bur

nas ir atsigręžė, ąsotį pastatė į langą, iš kur kudakendama iš
šoko višta.

— Še, ir kiaušį padėjusi. Kad nesugrūstume kartais. 
Pair k tamsta.

— Nu, tos karkynės, išmėto pašaliais. Prie klėties vi
sas pulkas seka. Sėtuvę miežių iš karto suryja. O kai rei
kia surinkti turgui kokią kapelę. . . Tegi, kažin, vyraičiai, 
kaip sakot, ar baigsit?

— Jei bus geros baigtuvės, tai gal?. . .
Antrasis smė-ė statmenai šakę, primindamas koja. Ža

rų galai sugirgždėjo pasiekė žeme.
— Dar per visą šakę. Vietom ir giliau. Gal kartais?. . .
— Pasispauskit, pasispauskit, vyraičiai. Alų pabaigėm, 

teisybė. Tegi, vynelio, gero, vyšninio. . . Bus, bus, kaipgis. 
Va, čia šneku, o darbai viduje laukia, — apsisukusi puolė ir 
jau kieme, lyg atsiminusi, lyg ir grasindama: — Kad tik ma
no -Dėmutė greičiau iš tos kariuomenės pareitų! Pailsėtų ma 
no galva vargdienė.

— Reikia jai. . . Boba, kaip vėtraunė — žioja į visas 
puses. Kiek nukanda, kiek ne. Ir Klemis negaus valios į sa
vo ankas parėjęs. Tokia bent. . .

— Pinigėlio tai turi prislėgusi. Nedyvai, kad Stočkus 
Ra: bonių dantį galanda. N

— Jaugi ir eitų už Stočkaus?
- - Ei, merga, kaip nutekinta! — pliaukštelėjo liežuviu 

jaunoms ir tamsiai įdegęs, einąs per žmones dienininku, ir 
viską žinąs. — Ar jai toks ruplio beržo stuobris? Purtosi iš 

tolo. Jauno reikia. Ir turi, nemislyk. Kalvis ramulę suka 
kuris laikas.

— Žiū!. ..
Vėliau jie mėžė arklių gardus, versdami didžiausiais 

plakais. Tvarte buvo vėsoka ir taip erdvu — juo giliau jie 
leidosi, jog balsai skardėjo tartum pamiškėje. Nukarę nuo 
skersbalkių šiaudgaliai, aplipę vortinkliais, paliko aukštai, 
ranka nebepasiekiami. Pasispjaudę delnus, iš peties lupo ir 
sutartinai, lyg susimerkę, krovė valkčio kraštus, ir paskui 
vertė į vidurio įdubimą. Mėšlas ilgas, ir taip sukrautas, ne
siduoda lengivai išverčiamas.

— Šilumos Vincei! — du kartu plojo šake į kaupą. Ki
tas griebė vadžias:

— Niee!
Arklys pamynė vietoje, gyslos suvirpėjo. Priklupda- 

mas priešakinėmis, davėsi pirmyn, lyg mėgindamas išsinerti 
iš pavalkų. Subraškėjo pakanktės, vežlankys jienų galuose 
susigniaužė, ir sunkus valktis išsivertė pro duris į laidarį. Iš- 
dvakusios medinašių stebulės maskatavo, bruožėsi į užkaiš
čius. Nuo šalydrangių mėšlas driekėsi ir vėlėsi į stipinus.

Piemuo varinėjo arklius. Sukdamas aplink galvą va
džias, stačians ant skersos lentelės, lėkė riščia iš lauko tuš
čiais, minkšta pūdymo keliute. Vincė versdamas pajuto tuo 
jau, kad nesiduoda gražiai šakė po šakės nuo krašto imti. 
Visas valktis iš karto juda — taip šėtonai mėžėjai sukryžma 
voję. Reiškia, — baigtuvės nebetoli, jei šitaip. Jis šūktelėjo 
mergom:

— Vienodžiau, vienodžiau kapstykit! Kas matė taip — 
krūvom? Ariant stumsis vagoje!

— Gaspadorius atsirado! — samdinė Juzė mostelėjo 
kapstomąja dvišake ir nuo jos žarų nusmukusi mėšlo gniūž- 
tis, nulėkė viršum galvos.

Kristina darbavosi atskirai. Šakelė šokinėjo jos ranko
se, kaip gyvas daiktas. Nebodama kaitros, skarele užsmau
kusi ant akių, plėšėsi taip, lyg turėdama užduotį — kuo 
greičiau baigti ir bėgti kitur. Kur? Kurgi bėgti? — klausė 
pati savęs, savo minčių troškinama. Po mėšlavežio eis šiena
pjūtė. Dar dauguma tebevargsta sodindami burokus ir kol 
jie baigs, čia jau bus ir su . i obliais apsidirbta. Kaip ugnies 
pasigriebusi puldinėja motina. Šiemet ypatingai. Yra toks 
tarpas vidurvasaryje, kai rugiai dar tepradeda balti, o pie
vose jau želia atolas. Jei lietūs nesugaišina, tai savaitei, ki
tai, ateina atvanga. Tada bus vestuvės.

Vestuvės. . Vestuvės. . . Klausėsi Kristina svetimų, 
tolimų, nesuprantamų žodžių. Barkūnų šluotos, susiglausda
mos kuždėjosi tais žodžiais. Raustantis dobilų laukas įvelė 
juos savo tankmėse. Ir svėrės gižiai geltonai spigino akis 
jais. Ir trupėdami grumstai, ir šakelės koto girgždesys tą 
patį kartojo. Vestuvės bus. . .

O kitą — kalė atkakliai, atstangiai, lyg užsikirsdama —- 

širdis: — nebus, nebus. . . Kristina girdėjo širdies neatlai- 
dų kalimą. Jos dužiai siekė gerklę, tartum gyvu riksmu verž 
damiesi, apskelbti pasipriešinimą laukams, ji spaudė krūti
nę, kandžiojo lūpas ir buvo netoli ašarų. Dėl to ji tolinosi į 
pūdymo kraštą, kad jos veido nepamatytų, ir nereikėtų vesti 
pokalbio su Juze.

Ir buvo kažinkas baisaus jos kūne, sąnariuose. Ji trau
kė skarelę vis giliau ant akių, kad jos tik neišduotų. Kaip 
atakaitoje nusirpusi slyva, pritvinkusi saldaus vasaros krau
jo — ji galėjo plyšti kiekvieną minutę. Ji galėjo kristi, tik 
pajudinus šaką. I žemę kristi, neišlaikyti to spaudimo iš 
vidaus, sprogdinančio kraujo gysleles. Visi žino — motina 
nelaiko liežuvio — kad vestuvės jau čia pat. Ir ji tik viena— 
Kristina — težino, kad taip nebus. Vestuvių nebus!. . .

Tasai žinojimas, tas nusivokimas, ją dusino. Ji buvo ap 
sunkinta tuo didžiu vidaus krūviu, pasijusdama akimirkomis 
silpstanti ir nebepakelianti tos naštos. Bet ta valanda artė
ja. Ir jei ji sulauks vakaro, tada. . . Ji negalėjo spirtis mo
tinai, kuri dideliais žingsniais varė pirmyn, ir užsispyrusi, tą 
reikalą. Duktė tylėjo. Ir čia ji kaupė — tyloje ir vienatvėje, 
savo protestą. Jeigu ji tik ištvers iki vakaro! Viskas paruoš 
ta. O Dieve, Dieve didis!. . . Laikyk mane ir saugok! At
leisk mano kaltes! Ir tą, kuri bus padaryta.

Žemė prasivers po kojų. Užgrius debesys ant jos gal
vos — ji ryžosi žengti prieš motinos valią. Kas bus, kai ji 
pasiges dukters? O Dieve, būk maloningas ir atlaidus! J» 
nieko taip nebijojo, niekas pasaulyje jos taip negąsdino, kaip 
tas, į kurio rankas ją stūmė motina. Ji kybojo, tartum po ber
žais, ir perplėšta į dvi dalis. Ir ,tai, jau šiandien, ji atsitolins. 
Ji išeis, nors to ji dar nepajėgė apimti ir įvertinti. Tik viena 
— kad jau nebepalies jos, šleikščiai gyslota to žmogaus ran
ka. Dūmų ir miglų kamuoliais suposi jos kelias. Ji brido de
besiu. Bet ji tolinsis. . . Ir tada viskas pasikeis. Kai ji bus 
toli — kas tada bedrįs ją susigrąžinti? Kai ji, svetimų žmo
nių tarpe, tarp nepažįstamų atsidurs? Kai jie bus vienu du?..

Tai netrukus prasidės.
O nematė jokio vilties spindulio, kai nėrė jai virvę ant 

kaklo. Ji minėjo tą skaisčią pavasario dieną, kai į jos krūti
nę įžengė palaima ir tikėjimas. Su meile ji grįžo praeitin ir 
užsimerkusi regėjo tvaskančius žolynus pakely. Kaip nu
stebo motina, kai ji nebekėlė balso ir tarė, jog tegu būna taip, 
kai ji nori! O ji tik pasidavė pavėjui ir, lyg sapnuodama, 
plaukė žemyn, tolyn, gilyn — kur stūmė jos dalia. Ak ne, 
vėjas tačiau ją išneša ant kranto. Ir palaiminta ta valanda, 
kai ji pasikliovė savo laimei.

Dar kartą ji norėjo atsigaivinti tomis valandomis, lyg 
sustiprinimui ir pateisinimui to, kas jos laukė. Įkaitę grums
tai trupėjo. Sudžiūvusios naginės spaudė kojų pirštus. Ji 
dirbo užsikvempusi ir gyveno pavasario dienom. Tai turė
jo palengvinti ir sutrumpinti lūkesčio tarpą.

Pu; dauginu.
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į PASKUTINĮ ŠEŠTADIENĮ PRIEŠ UŽGAVĖNES! £ 
O Nepraleiskite progos tikrai linksmai ir maloniai praleis £ 
$ ti laiką savųjų tautiečių tarpe. ęt
> Š. m. vasario 14 d. U.N.F. salėje 287 College St. &

ĮVYKS ŠAUNUS $

š KALKIŲ BALIUS t
Grojant geriausiam Kanadoje liet, tautiniam orkestrui,

C „Trimitas“, vaišinantis alučiu ir kitais bufeto Įvairu- £ 
$ mais, tikrai puikiai užsigavėsime prieš tą ilgą ir sausą & 
v Gavėnios laikotarpi.

Gražiausiai pasirodžiusios kaukės bus premijuojamos $ 
O vertingomis ir gražiomis dovanomis.
$ Pradžia 7,30 vakaro. Bilietai prie Įėjimo, g
X Vietas rezervuotis galima. Tel. LL 5935 6 7 vv.
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WINNIPEG
„RAUDONASIS „MISIONIERIUS“ WINNIPEGE

Visais turto pirkimo ir 
pardavimo reikalais 

Jums patarnaus

Feliksas Se: kus
Tel. L L 3744 

WILLIAM BOLLAND 
Real Estate

1130 College St., 
Toronto, Ont.

KEISDAMI ADRESUS ncpa 
rnirškite pasiųsti 25 c. (smu! 

kiais pašto ženklais).

j:| D Ė M E S I O ! DĖMESIO!^

Į NEPAMIRŠKIME ATSILANKYTI Į „GINTARŲ KRAŠTĄ”
j JEI JUS ĮDOMAUJA ĮSIGYTI ARBA DOVANOTI TIKRAI GRAŽI, VERTINGA įi 

i; IR TĖVIŠKĘ PRIMENANTI DOVANA, BRANGI KIEKVIENO LIETUVIO ŠIR- Į| 
:: DŽIAI, ATSILANKYKITE Į NAUJAI ATIDARYTA LIETUVIŠKA KRAUTUVĘ- ji

„GINTARŲ KRAŠTAS” j
■ 1622 BLOOR St. W. (netoli Bloor-Dundas kampo) •
: Čia gaunamos ir lietuviškos knygos bei laikraščiai. |
: Krautuvė atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto ligi 10 vai. vakaro.
į ATIDARYMO PROGA D UODAMOS NUOLAIDOS N UO 10—15%%
; „Gintarų Kraštas“. Savininkas K. Motušis. 1622 Bloor Street W. §
: Tel. LA. 0628 Toronto, Ont., Canada. į

Sausio 25 d. turėjome nepa
prastą Įvykį, būtent grįžo iš už 
geležinės uždangos draugas 
Grinkus, buvęs Vienos taikos 
kongrese. Ndrs ir nevisiems 
buvo parnešta apie jo atsilan
kymą, tačiau atvyko ir daug ne 
prašytų, kurių tarpe ir man gar 
bė teko ten būti. Aš ir noriu 
jums, gerbiamieji, kurie nega
lėjote ten būti, papasakoti, ką 
įdomaus ten girdėjau.

Taigi salėje susirinko nema
žai klausytojų — ir kviestų, o 
dar daugiau nekviestų. Įdomu 
žinoti, visiems, ką taikusis apaš 
talas apskelbs.

— Well draugai, — pradėjo 
sekretorius, — turime nepap
rastą svečią, kuris pasakys, kas 
daroma dėl taikos ir kas deda
si už geležinės sienos.

Ir po trumpos įžangėlės pra
dėjo kalbėti garbusis oratorius 
iš Vancouver’io.

Sakė, jog kelionė buvusi Įdo
mi. Matęs Londoną, jame žmo
nės netaip daug kalba apie ka
rą kaip čia, ar USA, kas malo
niai nustebino taikųjį keliauto
ją. Pagaliau privažiavo ir Vie 
na, kur jankių būriai švaistosi 
su šoblėm ir džipais mandra- 
vojo, vis provokuodami karą. 
O kitoj pusėj mūsų taikos apaš 
falas negalėjo matyti nei vieno 
pasiutusio kareivio. Ir taip 
jis, vargšas, nematė jo iki pat 
Vienos. O čia (aš Įsivaizduoju 
mūsų keliaunininko džiaugs
mingą susijaudinimą) pamatė 
rusų kareivį. Vienui vieną, ži
note.

Vienoje svieto daugybė, kaip 
Prienuose per atlaidus; irjauni 
ir seni vis plakatus neša su 
lozungais už taiką ir tėvelį. 
Kaip majastotiška! Ir taip mū
siškis piligrimas atsidūrė tai
kos kongrese. O čia, va jargu 
tėliau, tai svieto: ir iš SSSR ir 
iš Lenkijos ir iš Kinijos ir pa
nelė Kaunaitė iš Lietuvos (ji 
irgi už taiką, mat panelės sū
nus žuvo per karą), taigi ir 
darbininkų, ir kunigų, ir dak
tarų, ir batsiuvių, žodžiu viso
kių. Dar ir daugiau jų būtų 
buvę, jei amerikiečiai ir kiti im 
perialistai nebūtų daugumos su 
laikę, prakeiktieji.

O jau kalbų gražumas! Ko
kios kitos graudžios, kur pasa
koja, jog kapitalistai dirba ato 
mines bombas, kad sudaužytų 
SSSR. Mūsų apaštalas ir ap
siverkė iš susijaudinimo?. . . Ir 
pagaliau kiniečių delegacija pa 
rodė baisiausią dalyką — puo
do šukes, kuriosna amerikie
čiai prideda musių bei mašalų 
ir meta juos Kinijon, o tie taip 
sukapoja Kinijoj žmones, kad 
40.000 gavo taip vadinamą, 
„aleksiejų“, nuo kurio belaks 
tydami ir numirė. Gerai dar, 
kad mūsų misionierui neįkando 
bjaurybės, juk jis buvo rusų zo 
noj, kur amerikiečiai tų pabai
sų yra visur primetę. . . Dargi 
pasakojo, kad amerikiečiai, kad
juos kur griausmas, mušė be
laisvius, daug negyvai nušovė, 
o likusiems neleidžia grįžti na 
mo. . . Malajuose britai pjauna 
čiabuvius. . . Žodžiu visokių šu 
nyščių ten pasakojo.

Nepasakė mūsų oratorius, 
ar jis ten kalbėjęs, sakė tik, kad 
kalbą reikėjo pirma surašyti 
ant popierio ir paduoti komisi
jai, vėliau ši davusi vertėjams 
ir tada galima buvo kalbėti.

Bet mūsų piligrimas turėjo 
ir kitą planą. Jis norėjo nuva
žiuoti į Lietuvą! Jie suėję į krū 
va su Kaunaitė (jis turi jos 
„pikčierių“ kartu su juo, jei 
jūs netikite) šnibždėjosi, kaip 
ir kur jie Lietuvoj, ach atsipra 
šau, tai yra Litovskoj SSR, va 
žinos. Tik va bėda! Mat jau 
taikos kongresas musų taikin
gajam keliauninkui pasakęs, 
kad tu, bra, ten nevažiuok, nes 
gali būti „zlasties“. Mat gali 
kiti sakyti: „Aha. tai tu pas Sta

liną buvai, gaivai jo instrukci
jas ir tt. ir tt.

Reik, vadinasi, taip daryt, 
kad niekas nieko neprikibtų. 
Bet nepaklausė entuziastas jų 
žodžių, nuėjo pas rusų konsulą. 
O tas žinote klausia : „Grinkau, 
—rokuoja, — ką tau kongrese 
sakė?“ „Susisarmatijo“ mūsų 
paricida ir pasakė konsului tie
są. Šis, žinoma, neleido va
žiuot. Ir mums kalbėdamas orą 
torius, puolė į „samokritiką"; 
juk kaip kitą sykį prastas žmo
gelis nepramatai didžiųjų tie
sų. . . O partija juk neklaidin
ga. Grįžęs vėl kalbėjosi su 
Kavinaite, ir ši va ką pasakiusi: 
girdi, Grinkau, gerai kad ir ne 
važiuoji. Ten gal tau būtų ir 
nepatikę. Tu, mat tiek metų 
Kanadoj išgyvenęs, ten pi įpra
tęs. Geriau Lietuvon neva
žiuok ir sugrįšk, bet dirbk Ka 
nadoj „progresyvių“ (gal agre
syvių?) labui. Čia ir pats iškal 
busis kalbėtojas prisiminė, kad 
jam Lietuvoj netiktų; ten jis 
susimušęs per „veselią“, kitur 
per krikštynas, taip kad ir žino 
nės būtų svetimi. . .

Kaunaitė dar pasakiusi, kad 
vasarą galės „progresyvieji“ iš 
sirinkti vieną žmogų ir jį ten 
specialiai pasiųsti. Ten jis ma
tysiąs, kaip ir Bimba, daugeli 
vietų. . . Kaunaitė dargi jį nu 
raminusi:,,Nesisielok, Grinkeli, 
netikėjo Bimbai, netikės ir 
tau“. . . (Beje, dipukai nenusi 
minkit, jums, anot apaštalo, la 
bai lengva išvažiuot, ir jums 
ten tikrai patiks. . .).

Eidamas Vienos gatvėse, iš
alkęs apaštalas užsimanė nusi
pirkti balonės. Nuėjo Į anglų 
zoną ir nusipirko du svarus dės 
ros už du ir pusę dolerio, o rusų 
zonoj, kad tu sudegtum, puse 
dolerio pigiau. Ir stebukle! An 
glų zonos kratuvės prigulę žmo 
nių, o rusų zonoj pilnos prekių, 
o žmonių kaip ir nėra. Tada 
jis paklausęs vieną bobutę, ką 
tai reikštų? Ši paaiškino, jog 
prakeikta imperialistinė, karo 
kurstytojų propaganda per po 
pierius sako, kad tos desros iš 
netikusios mėsos, atseit arklio 
mėsa su šuns taukais, — dėl to
žmonės ir nebeperka. . . Tai va 
ką daro ištroškusių imperialis 
tų propaganda padaro!

Toliau garbusis keliautojas 
nutarė pamatyti Prahą — jei 
matai Romą, reik matyt ir Po
piežių. Taigi jie su „propus- 
kais“ ir „perevodčikais“ nuvy
ko Prahon. Čia žiūri — perone 
šluoja beržine šluota senelis. 
Mūsų samarietis tuoj ji ir klau 
šia: „Staričiok, kaip gyveni, 
kiek uždirbi?“ „Blogai — nusi 
spiovė senelis, bet pažiūrėjęs i 
„perevodčikus“ ir kareivius, 
pridūrė, — uždirbu keturis 
tūkstančius kronų“, ir nušlavė 
tolyn. „Perevodčikai“ tuojau 
pridėjo, jog senelis pilnai ap
rūpintas ir kad seniau tokie se 
neliai nebedirbo, o dabar nauja 
valdžia visiems duoda darbo. . .
Taigi va kur laisvė, anot ora
toriaus, nebijoję pasakyti „blo
gai“, pabandytų jis taip pasa
kyti Kanadoj!

Klausinėjo dar ir daugiau 
darbininkų — visi uždirba ge
rai. Žmonės taip sunkiai nedir
ba, kaip kad Kanadoj. Jis Van 
kuvery matęs, kaip vyrai nešę 
po du maišus anglių ir dar bė
gė tekini, o Prahoj penki vyrai 
sudaro grupę, iš kurių du neša 
išlėto mažose tarbelėse anglis, 
o trys stovi sau nuošaly ir po
litikuoja, besukdami anglėtais 
pirštais makorkę Į laikraštį. Tai 
bent gyvenimas!

Valgo žmonės Prahoj keturis 
kartus geriau. Tūlas paklaus, 
kaip tai keturis kartus? Ogi 
taip. Mat Londone gavęs per 
pietus vieną lėkštę su bekonu 
ir kiaušiniais, o Prahoj ketu
rias lėkštes su įvairiom mėsom. 
O jis „neviernykas“ buvo pati
kėjęs broliui dipukui Anglijoj

Ui o
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EXPERT CLEANING « DYEING 
SERVICE TOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS I

MINOR REPAIRS. '
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

AHI) DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

■t I
31 M O N T RE A L 1 S 2bo»

J. GRAŽYS
I SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS
L KAILINIUS PALTUS.
»DUODU GERĄ KAILIU 

PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

« KAINOS PIGESNĖS
g KAIP KITUR.
| 7437 BLOOMFIELD,
£ Park Extension.
« CRescent 2279.
| Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
g šeštadieniais — visą dieną.

g TEL. FA 0209 |

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

(buvusi Juozo Paplausko)
H SA V. JUOZAS LAURINAITIS. j;
:: 1 1 i,—... . y
:: Visų rūšių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 
tt mėsos gaminiai.
:: Gaminame šviežias ir rūkytas lietuviškas dešras.
H Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.
n:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ir, sarmata sakyt, vežėsi kapše 
balionės.

Iš ryto matęs didžiules mo
terų eiles belaukiančias su puo 
deliais prie krautuvės. Jos pa 
aiškinusois, jog laukia nor
muoto pieno vaikams, kuris pi 
giau grybų, tik 5 kronos kvor
ta. Pas daktarą matęs apie 60 
žmonių belaukiant. Daktaras 
paaiškinęs, kad tai brudai gir
tuokliai — prisigėrė per šven 
tęs, dabar tingi dirbti. Tai bent 
kraštas, kad ir pagiriojant ne- 
reik dirbti! Prahoj sovietska 
tvarka — popierio gatvėj nėra 
si, ne taip kaip Vankurery, kad 
per beklainę negali pereit. Žo 
džiu, gyrė mums mūsų politva 
dovas visą sovietska tvarką, 
anot mūsų senovės lietuvių, 
„kaip žyds parkus“.

Ir grįžo mūsų misionierius, 
kaip Adomas iš Rojaus. O 
Montrealy ar Toronte kaip pek 
loj; tie popieriai tik vis ir „znai 
mina“ — karas ir karas. . .

Teko nabagui ir nukentėt Ka 
nadoj. mat „bosas“ „išfajara- 
vo“ iš darbo, kai sužinojo ke
liauninko didžiuosius tikslus.

Mes valome ii dažome : 
įvairius, kaip vyriškas 
taip moteriškus drabužius. I»l 
Taip pat išvalome apsiaus ; 
tus nuo lietaus uždėdami Į 
jiems „Drex“, Kad neper- 3 

leistų vandens ir duotų T 
gražesnę išvaizdą.

Taipgi valome visokiau- 
sios rūšies karpetus ir fo- 31 
telius (Chesterfields), gar 3i 
dinus lengvus ir sunkius. : 
Sutaisome rūbus (iširi- « 
mus), įsiuvame sagas ir • 
pan. Kiekvieną orderį pa 3! 
imame iš namų ir pristato- :į 

me į namui.

Už mūsų atliktą darbą 3 
garentuojame. 3

Dėl informacijų prašome « 
telefonuoti: TR 1135, ■

galima šaukti Lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

Allard Tr.1135

(Bet dėl to reiktų apaštalui ma 
žiausiai nusiminti, nes už tai 
laukia kankinio vainikas nuo 
„tėvo“ iš Maskvos).

Po to iš v isųpusių pasipylė 
klausymai, į kuriuos oratoriui 
nelabai vyko atsakyti. . . Pir
mininkas ja ubuvo išsigandęs: 
„Draugai, draugas razaliuciias 
perskaitė ir depatų nebus!“, bet 
publika urzgė kaip šuva šulny 
ir vis statė klausimus.

Gal kitas kas apie juos para 
šys, nors klausimus ir atsaky 
mus jau galite nujausti. . .

Teisybė, kalbėjo dar ir vie
nas senukas su žydiška nosim 
ir su rusišku laikraščiu kišenėj. 
Kalbėjo angliškai su vis kylan 
čtu balsu, kol priėjus „amcrican 
imperialists“, belsas Įgavo per 
kūno griaudimą, ir dešinės ran 
kos rodomas pirštas rodė į dan 
gų, lyg dangaus keršto šaukda 
mas.

Pabaigoje vienas tautietis, 
nors ir įspirtas „draugo“ iš už 
pakalio kojon, pasakė, jog ga
la, kad turim dar vieną lietuvį, 
niekšiškai tarnaujantį raudo
nam šėtonui. T. Nevienininkas.

Sault Ste Marie, Ont.
SAULT STE MARIE APYL. V-BA

maloniai kviečia visus apylin
kėje gyvenančius lietuvius atsi 
lankyti į š. m. vasario mėn. 14 
d. lenkų salėje (Bayvien) ren
giamą pobūvį. Programoje: 
meninė dalis, po to lietuviška 
plokštelių muzika ir alutis. Pra 
džia 17 vai.

Nepriklausomybės šventės 
minėjimas įvyks sekmadienį, 
Vasario 15 d., 12 vai. lietuviš
kos pamaldos Blessed Savra- 
ment bažnyčioje Cathcart str.

Tuoj po pamaldų, tos pačios 
bažnyčios salėje paskaita. Pra
šomi dalyvauti visi apylinkėje 
gyveną lietuviai.

Vasario 16 d., 1930 vai. per 
Sault Ste Marie radiofoną bus 
transliuojama lietuviška pro
grama pritaikyta Vasario 16- 
sios dienos proga.
K. L. B. Sault Ste Marie Ap. 

Valdyba.

MŪSŲ GYVENI 
MO ATSPINDŽIAI.

Dipl. inž. Z. Rimša persikėlė į 
Montrealj

Apie penkerius metus išgy
venęs mūsų mieste ir dirbęs vie 
tiniame didžiuliame plieno fab 
rike „Algoma Steel“ savo spe
cialybėje dipl. inž. Zigmas Rim 
ša prieš porą savaičių persike 
lė tolimesniam gyvenimui ir 
darbui į Montreal!. Visų be iš 
imties kolonijos tautiečių buvo 
labai mėgiamas ir mylimas. Z. 
Rimša buvo vienas iš didžiau
siųjų mūsų kolonijos medžio
tojų ir žuklautojų, na ir, grei
čiausiai iš visos kolonijos va
žiuodavo savo gražia auto ma
šina. Paskutinė Z. Rimšos spe 
cialybė Nepr. Lietuvoje —avia- 
toriaus, lakūno. Mūsų koloni
joje jis buvo pirmojo prikelto 
komiteto pirmininkas, o pra
dedant tuo laikotarpiu, visas 
mūsų kolonijos gyvenimas pa
suko visai kita — teigiama, 
veiklos kryptimi.

Išvykstančiam dipl. inž. Z. 
Rimšai jo artimųjų draugų bū
relis suruošė pp. E. St. Grige- 
laičių bute kuklias išleistuves. 
Palinkėsime išvykusiam kuo ge 
riausios sėkmės kaip darbe, 
taip ir asmeniškame gyvenime.

Atvyko
kun. dr. V. Skilandžiūnas.
Mūsų kolonijai likimas sta

čiai šypsosi: vieno intelektua

Į Dr. Roman Pniewski j
Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir 3 

klinikose Europoje ir Amerikoje. 3

3 VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ j 
LIGŲ SPECIALISTAS.

j 3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 762 į
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. |

L O D O N, Out
VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS

Londono lietuviai Vasario 
Šešioliktąją šiemet minės vasa 
rio mėn. 15 dieną — sekmadie 
nį YMCA augštutinėje salėje, 
Wellington g-vė 429 nr.

Minėjimo meninę dalį išpil
dyti atvyksta iš Toronto bari- 
tonas-bosas Vaclovas Verikai- 
tis ir pianistė Ruth Shipman.

Prie įėjimo bus išdavinėjami 
lietuvio posai ir platinami Tau
tos Fondo ženklai.

Prašome visų tautiečių gau
siai minėjime dalyvauti. Lau
kiama taip pat svečių iš arti
mesnių Londonui lietuviškų ko 
lonijų. Pradžia 7 vai. vak.

Apyl. V-ba.

SKAUTAI-VYČIAI JUDA.
Londono skautai vyčiai, pa

lo dipl. inž. Z. Rimšos neteko
me, tai jo vieton atvyko kitas 
— kun. dr. V. Skilandžiūnas. 
Kaip teko iš patikimų šaltinių 
sužinoti, tai kun. dr. V. Skilau 
džiūnas jau sausio mėn. pabai
goj atvyko į mūsų miestą ir 
turi savo dvasinės vyriausybės 
paskyrimą į italų bažnyčią 
Cathart str. Kun. dr. V. Ski- 
landžiūno adresas mūsų mies
te yra: 549 Cathcart str., Soo, 
Ont. ir telef. 33350.

Nelaimingas atsitikimas.
Jau senokai mūsų kolonijoje 

gyvenąs ir pernai vasarą pasi
statęs gražius namelius tau
tietis Duoba Jonas prieš kelias 
savaites susižeidė dirbdamas 
„Steel Plant'e“ — sutriuškinta 
dešinės rankos delno dalis ir 
pora pirštų. Ligonis sugipsuo 
ta ranka po savaitės laiko aplei 
do ligoninę ir gydosi namie. Pa 
linkėsime jam kuo greičiausia 
pasveikti.

„Steel Plant'o“ naujienos
Mūsų mieste didžiulis fabri 

kas „Algoma Steel“ tolimes
nius paleidimus iš darbo jau su 
stabdė ir kaip teko girdėti, yra 
jau ir pašauktų atga lį darbą. 
Vasario mėn. pradžioje šio fab 
riko darbininkams buvo išmo
kėtas atlyginimo skirtumas už 
praėjusį laiką, nes atlyginimas 
buvo pakeltas skaitant nuo pra 
ėjusių metų gegužės mėn. 1 d. 
(tam tikrai kategorijai dar to
liau į praeitį), o pradėtas mo
kėti tik prieš Kalėdas. Kai ku 
rie tautiečiai gavo net po kele
tą šimtelių, tačiau dauguma po 
75, —90 dol. Iš viso fabrikas 
šiuo metu išmokėjo apie pusę 
miliono dolerių. Prieš kurį lai
ką vietiniame „The Sault Dai 
ly Star“ buvo paskelbti toli
mesni fabriko išplėtimo darbai, 
kurie įkainuoti trys su puse mi 
liono dolerių.

„Darbų fronte“ reikalai 
prasti,

kaip ir kitur. Visdėlto, vienam 
kitam tautiečiui pavyko darbą 
gauti. Neužilgo žada darban 
nemažą skaičių priimti naujai 
pastatytas fabrikėlis, — Sault 
Structural Steel“, kuris randa
si Conne Avė., tačiau aišku, 
kad ir čia padės pažintys, lai
mė ir kantrybė, nes mieste ne
maža bedarbių. J. Sk 

remdami savo skautišką spau
dą, visi iki vieno užsisakė 
„Skautų Aidą“. Jie numato 
tinkamai atšvęsti savo patro
no — Šv. Kazimiero šventę ir 
todėl š. m. vasario mėn. 7 die 
na lietuvių pradžios mokykloje 
turės metinę sueigą. Pradžia 
6 vai. 30 min. L. E-tas.

SUSIORGANIZAVO 
SPORTININKAI.

Pradžios išlaidoms sumetė 
aukų būdu per 25 dolerius. 
Numatoma kultivuoti kelias 
sporto šakas. Linkėtina sėk
mės ir garsinti lietuvių vardą, 
kaip mūsų senasis Vilnius.

Klubas kviečia jaunimą re
gistruotis. L. E-tas.
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KAS NORĖTŲ PAMATYTI TAI, KO NEMATĘS, KVIEČIAME

atvykti i Rami t to na
Š. M. VASARIO 14 D. ST. MICHAEL’S SALĖJE, 213 JAMES ST. N., ĮVYKS

tradicinis Užgavėnių

Jono LADYGOS 
baidų 

studijoje
ARTIS“

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO 
bet

KAUKIU BALIUS
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.

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

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

dieniais iki pietų.
Telef.: TAlon 3345.

HAMILTON
RINKIMAI.

miltoniečių tarpe, bet ir apylin 
kės lietuvių.

Reikia pažymėti, kad lygiai 
kaip ir pernai, taip ir šiemet, 
gražiausi vakaro kostiumai 
(apie 10 vai. v.) bus premijuo
jami. Baliaus pradžia 7 vv.

HAMILTONO MIESTO
rytinėje dalyje, naujai atvykęs 
lietuvis A. Šimkevičius turi 
atidaręs vaisvandenių krautu
vę, kurioje taip pat veikia ir 
pašto įstaiga. Tas yra labai 
ptogu (nemokantiems anglų 
kalbos) naujai atvykusioms mū 
sų tautiečiams, norintiems siųs
ti siuntinius ar atlikti bet ko
kias pinigines operacijas.

Taip pat, A. Šimkevičius, 
dirbdamas Barlin-Scott firmo
je, praveda pigiausiomis kaino
mis visus alyvinio šildymo įren
gimus. Visais minimais reika
lais prašau kreiptis šiuo adre
su: 1524 King St. E. telef. 5- 
5423.

VASARIO MĖN. 3 D.
12,12 vai. nakties Hamiltono 
Barton kalėjime buvo pakar
tas šio miesto gyventojas H. 
Lee, už nužudymą birželio m. 
2 d. 38 m. moters. Ši egzakuci 
ja Hamiltone buvo įvykdyta pir 
mą kartą po 23 m. Kartuvės 
buvo naujai nudažytos (gelto
na ir pilka spalva), o korimo 
liudininkais buvo tik 5 oficialūs 
asmenys. Tuo tarpu prie kalė 
jimo, nežiūrint šaltos ir vėly
vos nakties, stovėjo. . . 500 žmo 
nių minia. Kbr.

ŠI SEKMADIENI
Vasario 15 d. Hamiltone 

įvyksta rinkimai KLB Hamil
tono ap. valdybos ir kontrolės 
komisijos. Rinkimai vyksta šia 
tvarka: nuo 9—10,30 vai. Dai 
navos salėje (469 Bay St. N.), 
nuo 11—14 vai., italų bažny
čios salėje (kur dabar laiko
mos pamaldos) ir nuo 14,30— 
20 vai. vėl Dainavos salėje.

Visi hamiltoniečiai prašomi 
rinkimouse dalyvauti.

NEPRIKLAUSOMYYBĖS 
LIETUVOS

šventės minėjime Hamiltone 
dalyvaus V. Sidzikauskas. M i 
nėjimas įvyks vasario mėn. 22 
d.

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

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

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ

IL-
PA-

Alberto JSlorkeliūno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

^0,0/ $l.OOO.oo
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000.

Sąžiningas patarnavimas vi sose draudimo srityse.
Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių.
5637 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que.

Telefonas: CL 2363

SIUVU MOTERIŠKUS IR VYRIŠKUS RŪBUS, 
GAMETIS PATYRIMAS: DIDELIS MEDŽIAGŲ 
STRINKIMAS VIETOJE. PRAŠAU ATSILANKYTI:

MR. JUOZAS EIDUKEVIČIUS
374 Barton Street E., Hamilton, Ont.
LIETUVIAI PAS LIETUVIUS!

P.

HLDMT „AUKURAS”
premjera „Buhalterijos klai
da“, įvykusi sausio mėn. 31d. 
praėjo su didžiuliu pasisekimu. 
Plačiau sekančiame Nr.

HAMILTONO
„THE STEEL CO“.

fabriko darbininkas lietuvis
Pranckevičius jau venuoliktą 
kartą šiame fabrike aukoja sa 
vo kraują Kanados Raudona
jam Kryžiui.

TRADICINIS KAUKIŲ 
BALIUS,

rengiamas šį šeštadienį (vasa
rio mėn., 14 d.) T. Fondo Ha
miltono sk. žinomoje ir mėgia
moje lietuviams St. Michael sa 
Įėję (213 James N) sukėlė di
delio susidomėjimo ne tik ha-

GERALD7 ON, Ont.
KASDIENINIS MŪSŲ GYVENIMAS.

Gražus pasiryžimas.
Stipriai remiant Kowkash 

miškuose dirbantiems lietu
viams, Fort Williamo mieste 
rengiamas Vasario šešialikto- 
sios minėjimas. Nors tarp 
Kowkash ir Fort William yra 
per 300 mylių nuotolis, bet 
daug Kowkash’o lietuvių yra 
pasiryžę vykti į minėjimą.

Darbai miškuose
Ir šią žiemą apylinkės miš

kuose dirba daug lietuvių, ku 
rių dauguma yra atvykę iš ry
tinio Ontario miestų. Veik šim 
taprocentinė lietuviška miška
kirčių stovykla yra prie Kow
kash, kuriai vadovauja senas 
imigrantas lietuvis Albertas 
Vaitiekūnas. Ši stovykla pasi
žymėjo kaip geriausiai uždir
bančiųjų vieta, deja, ji žadama 
greitu laiku uždaryti iki pava
sario sezono. Kitos apylinkės 

kompanijos šią žiemą 
*’k su puse ar mažiau dar 

in.. kų, nei pernai.
Automobilistų vargai.

Daug miškuose dirbančių 
lietu vių turi auto mašinas. D e 
ja nelaimės aplenkė veik tik 
tuos, kurie mašinas laiko ga
ražuose ir žiemą jomis nesi
naudoja. Didžiausi nelaimių 
kaltininkai yra vairuotojų ne- 
įgudimas ir beatodairiškumas.
Daug susižeidimų darbuose.

Nuo pat praeitos vasaros iki 
dabar vei knėra tarpo, kad li
goninėje negulėtų koks lietu
vis, daugiausia tik sužeistieji

miškuose. Didžiausias susižei 
tai augštas darbo tempas. Ge
rai nors tiek, kad iki šiol dar 
neliko nė 'vieno tikru invali
du, nors kai kurie sužeidimų 
pasekmes jaus visą savo am
žių.

Liūdni faktai.
Fort William‘o lietuvių komi 

tetas, besvarstydamas Vasario 
Šešioliktosios minėjimo ruoši
mo reiaklus, priėjo liūdnos iš
vados, kad veik visi lietuviai, 
kurie yra sudarę mišrias šei
mas, yra lietuviškumui mirę, 
nes ne tik nesijungia į bendrą 
darbą, bet nesilanko nei lietu
vių susirinkimuose, nei minėji 
muose. Labai retai sutinkamas 
jų tarpe lietuviškas spausdin
tas žodis. Mišrias šeimas suda 
rę yra daugumoje jauni ir net 
augštesnio mokslo ragavę vy
rai.

Gerald tone vyrų varžybos 
dėl vienos lietuvio našlės daėjo 
iki to, kad vienas pralaimėju
siųjų varžovų antrąjį apvagino 
darbdavių akyse, dėl ko pasta
rasis buvo atleistas iš darbo. 
Atleistasis buvo besiruošiąs ves 
ti ir buvo pasirengęs greitu lai 
ku išvykti į JAV, bet skundė
jas įžūliai didžiuodamasis pa
reiškęs našlei, kad jis dar taip 
„sutvarkysiąs“ reikalus, kad jis 
ne į Jungtines Valstybes, bet į 
kalėjimą nuvažiuosiąs. Blai
viomis akimis į šį reikalą pačių 
rėjus, prašosi išvada, kad tai 
yra pralaimėjusiojo labai že
mas kerštavimo būdas. B. V.

Duodame ir kreditan

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

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai
HCYMA BLONGINES 
|fl BULOVĄ fl OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai 

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS

BALF SĄMATA 1953 METAMS 367.700 dol.
BALFo seimas, įvykęs Bos

tone, Mass., nustatė 1933 me
tų šalpos ir emigracijos veik
los gaires Amerikoje ir Euro 
poje. Seimas priėmė 1953 me
tams sąmatą 367.700 dol. Iš 
tos sumos 171.900 BALFas 
stengiasi gauti gėrybėmis ir 
195.800 pinigais.

Europoje išblaškytų ir šal
pos reikalingų lietuvių dar yra 
apie 10.000. Iš tų žmonių emi
gracijai tinkančių yra 3.000. 
Kitiems lemta likti Europoje.

Daugiausia pagelbos reikia 
tremtiniams Vokietijoje ir dėl 
to BALFo sąmatoje jų šalpai 
numatyta net 144.500 dol. BA 
LF vadovybė numato tuos pi
nigus sekančiai naudoti. Šiais 
metais pirkti ir išsiųsti Į Vokie 
tiją 36.000 svarų riebalų ir 60. 
000 svarų cukraus. Tam tiks
lui reikia 15.000 dol. (Tos pre 
kės Vokietijoje 2 — 3 kartus 
brangesnės, kaip Amerikoje). 
Kitos prekės, kaip duona, mil
tai, mėsa, pienas ir tt. Vokieti 
joje pigesnės ir joms įsigyti rei 
kia siųsti pinigo. BALFas no 
retų išsiųsti į Vokietiją pinigais 
mažiausia 72.000 dol. Tuo at
veju reikalingas pagalbos lietu 
vis vidutiniškai gautų per mė
nesį 5 DM. Diepholzo gimna
zijai išlaikyti 150 mokinių rei
kia metams mažiausiai 36.000

dol., o kitoms vargo mokyk
loms, kurių šiandien yra 12, 
reikia bent 20.000 dol.

BALF numato taip pat šelp 
ti lietuvius Austrijoje, Francu 
zijoje ir kitur, bei padėti svei
kiesiems išemigruoti į geresnes 
šalis. Kaip jau minėta, bus 
stengiamasi gauti gėrybių apie 
200.000 svarų, kurias reikia 
pristatyti j Vokietiją ir kitas 
valstybes ir išskirstyti tarp 
tremtinių. Visai tai šalpai ir 
tam darbui atlikti Seimas ir nu 
matė, kad reikia iš visuomenės 
prašyt aukų apie 195.800 dol. 
pinigais.

Vienas direktoriatas tos su
mos negali sukelti. Šiam dar
bui kviečiami j talką visi šal
pai gali gelbėti lietuviai.

Visas aukas prašome siųsti: 
United Lithuanian Relief Fund 
of America, Inc. 105 Grand 
Street Brooklyn 11, N. Y.

ATSIŲTA PAMINĖTI.
J. Grabau-Grabauskas. „KE 

LIAS Į PASISEKIMĄ'’, 
mandagumo vadovėlis, 144 psl., 
kaina 2,— dol. Gaunama pas 
autorių: 229 Bedford Ave, Bro 
oklyn 11, N. Y„ USA.

F. N. Prebble |
t: REA1FSTATF S

1052 A. BLOOR ST. W. TORONTO C
V -

s

t

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

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

PARDAVĖJUS:

J. Rukša-VL. Jankaitis
BIURO TELEF.

OL 71930 OL 5176

PRITYRĘS' KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias 
brangenybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos.

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

LIETUVIŠKA

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

2379 Rosemount Blvd., Montreal.

X $
LIŪDESIO VALANDOJ

TILLSONBURG, Ont.
DIDELIS BALIUS IR MINĖJIMAS

kaip buvo paskelbtas per baž
nyčią, yra atšauktas.

Minėjimas įvyks š. m. vasa
rio mėn. 15 d. 2 vai. p. p. Delhi 
mieste, lenkų salėje, su šiai die 
nai pritaikyta programa. Tą 
pačią dieną 12,30 vai. Delhi Ka 
talikų bažnyčioje 
dos už žuvusius 
laisvės.

Gerb. lietuvius
minėjimą ko skaitlingiausiai at
silankyti. Rengėjai.

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED ST. CHICAGO 8, U. S. A,

Tillsonburgo ūkininkų klu
bas drauge su Apylinkės B-ne 
š. m. vasario mėn. 14 d. 7 vai. 
pp. Tillsonburge „Columbus 
Hali“ rengia didelį Užgavėnių 
Balių.

Bus įvairių gėrimų ir gerų už 
kandžių. Šokiams gros geras 
orkestras.

Visas pelnas skiriamas Tau
tos Fondui.

Visus lietuvius kviečiama at- 
si lankyti.

Vasario 16 tos minėjimas,

bus pamal- 
dėl tėvynės

kviečiame j

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.f

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM £

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS |

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

LIETUVAITĖ GERIAUSIA 
ČIUOŽĖJA

Šios apylinkės jaunimas la
bai mėgsta ledo sportą. Kas
met būna suruošiama gražiojo 
čiuožimo pasirodymas ir geriau 
siems čiuožėjams skiriamos pre 
mijos.

Šiais metais panašus ledo 
sportininkų pasirodymas buvo 
suruoštas sausio mėn. 21d. Da 
lyvavo apie 150 čiuožėjų. Už 
gražiausią kostiumą ir meistriš 
kiausią ledo mene pasirodymą, 
14 metų lietuvaitė, Dana Ma-I

 Hamiltono ir jo apylinkės alyva apšildymo kontraktorius 

K- TRUMPICKAS
J- engiami nauji ir remontuojami arba pataisomi seni aly-
5 oš apšildymai - Oil Burners — į naujas arba senas kros- 
r 3 pigiausiomis kainomis ir išsimokėti iki 2 metų. Taip 
p :t taisomi vietiniai ir europietiški radijo aparatai ir šal

dytuvai. Apžiūrėjimas ir p tarimai atliekami 
nemokamai — veltui..

Prašoma kreiptis: Spadina A.,Hamilton, Ont.Tlf. 9-20-35 « -.teiyte laimėjo pirmą prizą. Bendrovė siunčia maisto siuntinius į Vokietiją ir kitus kraštus, išskyrus SSRS. Pristaty 
mas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami iš Europos sandėlių.

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60. . .
B. 20 sv. cukr.—-$ 4.70P 8V- balt* Ų 

g- r——į..1   -   [3 sv. gr. kiaul. tauku Siuntinys Nr. 7 L sy šokolado
A. 10 sv.kv. miltų $2.50h sv> kavos
B. 20 sv.kv. miltų $3.901----------------------------
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25|Siunt. Nr. 12— $ 6.40 
Siunt. Nr. 11—$ 6.50 |2 sv. rūkytų lašinių 
5 sv. cukraus ’2 sv. kiaul. taukų

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos ______
Siunt. Nr. 19 — $ 9.95 
4 sv. rūk. lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos

Pilnas draudimai
1 sv. šokolado
2sv. kakavos
4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo
Siunt. Nr. 22—$ 5.50
3 sv. gi. kiaul. taukų
3 sv. rūkytų lašinių
3 sv. cukraus
l sv. šokolado
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| Pranešimas I
s minimu «» iiinmiiiiiintiiiiiiiiiiitiiitiiniiiniiiiii ■ ■■■■■■ ■ ■■■* • ■ ■ ■■ • ■ ■ z ■ mnmmi.
| SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS |
i.r.j
$ Priimu moteriškų ir vynšk1 rūbų užsakymus iš savo ir |j 
ra klientų medžiagos. Darbą atlieku pagal naujausias ma- g 
•į das, švariai ir sąžiningai. Kainos visiems prieinamos, g 
r 1004 Dundas St. W., Toronto, Ont. Telef. LL 3222.
. zzzzzzzzzzzizzzizozzzozzzzzzzzrzzzzzzi z z ulini m z> rz r >>»»>»» z * »» n »» z z t »»»»* * ”Ąrl'

GYDYTOJA IR

430 DUNDAS Str.

Priimamos vai.: nuo 1—4 ir 
laiku pagal susitarimą.

CHIRURGĖ

West Toronto.

nuo 5—8 vai. p. p. Kitu
Telef. WA 8207.

a c
ai

ERNEST RIDOUT Real Estate Ltd.
PRANEŠA, KAD ATIDARYTA NAUJA NAMŲ 

PIRKIMO PARDAVIMO ĮSTAIGA:
1460 DUNDAS ST. W. (Prie Dufferin)

VISI LIETUVIAI KVIEČIAMI PASINAUDOTI 
SAVO PRITYRUSIŲ TAUTIEČIŲ PATARNAVIMU.

KREIPKITĖS PAS

BR- SERGAUTb
Tel. KE 9272; KE 0415

W E LLANJ), Ont.
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS WELLANDE

Vasario 16-sios dienos minė
jimas Welalnde įvyks vasario 
mėn. 15 d., sekmadienį, St. Ma 
ry bažnyčios patalpose (kur vi 
suomet vyksta lietuviams pa
maldos).

Minėjimas prasidės pamaldo 
mis 10 vai. ryto, tuojau po pa
maldų hamiltoniškio p. pulk.

Giedračio paskaita ir toliau 
seks meninė dalis, kurią išpil
dys vietinės meninės pajėgos 
ir suvaidins p. Skaistienės I v. 
dramą „Trispalvė varpinės 
bokšte“.

Visus apylinkės lietuvius 
kviečiame Į minėjimą atsilan
kyti. Apylinkės V-ba.

WINDSOR
PADĖKOS

M. L. B. D-ja, Montrealio p. V. Verikaičiui, akomp. N.

'& Dr. DORAGORDON |

jŽ Dantų gydytoja į*Į

® Kalba lietuviškai y!
» Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel. 't!

■■■, .......... ■ ...... Ms-v • ■ ................ ii i
: LIETUVIS LAIKRODININKAS :

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai. g
:■  ........... ' - . ... . .. ..r...

RADIJO PUSVALANDIS TAUTOS ŠVENTEI
kevičienė su vaikučiais ruošiasiWindsor© miesto lietuvių ko 

lonija nedidelė, bet lietuviškos 
veiklos atžvilgiu labai veikli. 
Šiais metais sausio mėn .jau tu 
rėjo du kultūrinius parengi
mus: sausio 10 d. „Pirmą Skam 
būtį“ — pastatė Hamiltono 
dramos teatras „Aukuras“, va
dovaujamas p. Dauguvietytės- 
-Kudabienės, sausio 31 d. kon 
certą — basas-baritonas Vacio 
vas Verikaitis ir pianistė Putli 
Schipman. Abu parengimai pra 
ėjo su dideliu pasisekimu.

Dabar visu kruopštumu ruo
šiamasi vasario 16-tos minėji
mui. Vargoninkas p. Sinkevi
čius, apylinkės V-bai padedant, 
suorganizavo chorą, kuris pir
mą kartą 16-tos minėjime iš
pildys meninę dalį, šeštadieni
nės mokyklos mokytoja p. Stat

taip pat pasirodyti scenoje.
Užkviestas ir atvyks iš Chi- 

kagos Dr. Pijus Grigaitis ir 
skaitys paskaitą. Minėjimas 
prasidės vasario mėn. 15 d. sek 
madienį 11 vai. 30 min. 1479 
Albert Rd. bažnyčioj. Po pa
maldų tuoj persikeltame čia pat 
į kroatų salę.

Šeštadienio vakare, vasario 
14 d., 6 vai. 10 min. Windsoro 
didžioji radijo stotis CBE, ban 
ga 1550, anglų kalba duos pra
nešimą, lietuviškų plokštelių 
muziką ir himną. Windsoro ir 
apylinkių lietuviai kviečiami pa 
klausyti Lietuvai skirto radijo 
pusvalandžio ir gausiai daly
vauti minėjime.
Apyl. V-bos įgal. J. Ražauskas.

A

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1390 DUNDAS St. West, Toronto.

(tarp Gladstone ir Rushholme Rd.
PRIIMA LIGONIUS IR GIMDYVES ŠIOKIADIE
NIAIS 2—4 ir 6,30—8 vai. arba pagal susitarimą

Telefonas LO 1794

Skyrius nuoširdžiai dėkoja vi
siems prisidėjusiems prie Mo- 
žosios Lietuvos Šventes, sausio 
15-sios Dienos Minėjimo. Ypa 
tingą padėką tariame Liet. 
Gen Konsului Toronte V. Gy
liui už minėjime skaitytą turi 
ningą paskaitą, Aušros Vartų 
parapijos klebonui Tėvui Kubi
liui, pasakius tai šventei pri
taikintą pamokslą, meninės da
lies dalyviams: Lietuvos Ope
ros solistei Elzbietai Kardelie
nei, pianistui Kazimierui Smil
gevičiui ir p-lei Gailevičiūtei.

Taip pat didelę padėką vei
kiame Montrealio skautams, pa 
dėjusiems rinkti aukas, visiems 
aukotojams, Montrealio visuo
menei, dalyvavusiai minėjime 
ir Kanados lietuvių spaudai, 
niekad neatsisakiusiai įdėti ne
apmokamai M. L. B. D-jos skel 
bimus.

M. L. B. D-jos Montrealio 
Skyriaus Valdyba.

* S[: *

Nuoširdžiai dėkoju Jūrų 
Skautų tautinių šokių grupei 
už suruoštą arbatėlę metinių 
proga ir už gražią dovaną. 
Taip pat dėkoju ir „Rambyno“ 
tuntui už sveikinimą ir dovaną.

Jūsų gražios ir vertingos do 
vanos liks man ilgam atmini
mui. A. Šadeikienė.

WINNIPEG
TAUTOS ŠVENTĖS MI

K. L. B. Winnipeg© Apylin
kė ruošia Vasario 16 dienos mi 
nėjimą, kuris nukeltas į vasa
rio 22 dieną, su sekančia pro
grama :

a) 11 vai. Pamaldos St. Paul 
College koplyčioje.

NĖJIMAS WINNIPEGE
b) 3,30 po pietų Lietuvių 

klubo salėje, Manitoba Ave., 
paskaita ir meninė dalis.

Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti.
K. L. B. Winnipego Apylinkės 

Valdyba.

Visiems, kurie padėjo suruoš 
ti Klaipėdos Krašto prisijungi
mo prie Lietuvos 30 metų minė 
jimą, tariame nuoširdų ačiū. 
Ypatingą padėką reiškiame sve 
čiui iš Montrealio p. Ansui Ly 
mantui už įdomią minėjimui 
pritaikintą paskaitą ir meninės 
dalies išpildytojams: solistui

Wright, dramos aktorei p. Ka- ■ 
čanauskienei, p. R. Medeliui, 
liet, orkestrui Trimitas, jūrų 
skautų tautiniu šokių trupei ir 
jų vadovei p. Šadeikienei, o 
taip pat ir p. J. Simonavičiui už 
minėjimo pagarsinimą radijo 
bangomis.

Laike minėjimo surinkta au 
kų Vokietijoje likusiems M. L. 
lietuviams šelpti ir jų spaudai 
paremti 83,63 dol. Aukoju
siems nuoširdžiai dėkojame.

Jau kelinti metai iš eilės M. 
L. B. D-jos Toronto skyrius da 
ro drabužių rinkliavas sušelpti 
Vokietijoje pasilikusiems tau
tiečiams. Pereitų metų gruo
džio mėn. per tris šeštadienius 
daryta rinkliava turėjo didelį 
pasisekimą. Surinkta 2000 sva 
rų įvairių drabužių, kurių dau
guma gerame stovyje. Kai ku 
rie aukotojai atnešė netgi visai 
naujų drabužiu tik ką nupirk
tų iš krautuvės. Kartu su dra
bužių rinkliava buvo daroma 
ir piniginė rinkliava. Per tris 
šeštadienius surinkta 197,25 
dol. Kai kurie aukotojai pasižy 
mėjo duosnumu. Pav. p. Zabu
lionis paaukojo 10 dol. Po 5 
dol. aukojo: V. Lapaitienė, A. 
Gontą, Didžbalis, Z. Žadeiky- 
tė, S. Kymantas, J. Ramanaus 
kienė, A. Gotceitas, V. Oren- 
tas, B. Birutis, B. Liaudinskai 
tė, Pr. Busevičius, K. Butku
tė, S. Brizgytė, J. Baltakys, K. 
Galiauskas ir J. Pažemeckas. 
Kiti aukojo mažiau.

Visiems geraširdžiams dra
bužių ir pinigų aukotojams nuo 
širdžiai dėkojame. Šia proga 
pranešame, kad surinktieji dra 
bužiai jau pasiųsti į Vokietiją. 
MLB D-jos Toronto Skyrius.

M aloni a i p ranesa me!
NAUJŲ „FORD” AUTOMOBILIŲ ir SUNKVEŽI

MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS
I MŪSŲ ATSTOVĄ

V. PESECKA
INFORMACIJA :

vakarais 18 — 21 vai. šeštadieniais 10—13 vai. 
DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO
BILIŲ IR SUNKVEŽIMIŲ. BE TO GREITAI IR 
SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBE
CHURCH MOTORS LTD

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

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

Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:
3420 Drummond, Montreat,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

i

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
RŪBŲ SIUVĖJAS

I Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas Tu
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią 

j gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai 
j ED. KONDRATAS.
j 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossingtc n).
j Tel. LL 9G26.

H BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE
0 273 — 1 Ave., Ville Lasalle, ::
:: n
H Tel. TR 8351. ::
:: Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.:;

I
< DANUTĖ STRAZDAITĖ

> 321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

............................... : . ",

| VISIEMS LIETUVIAM.1 GERAI ŽINOMAS į 

į \ LAIDOTUVIŲ ■

: DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

į J FUNERAL DIRECTOR■ »
į ■ NELAIMIŲ AVĖJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI
i ’ :i : 2102 FULLUM ST. AMherst 0694 Į

Audžiu tautinius rublis.
JUOSTAS, PAGALVĖLES, STALTIESĖLES, UŽUO
LAIDAS ir kt. NEAUKŠTOS KAINOS
288-6 Ave. Ville LaSalle. Aid. Bebėnaitė-Puniškienė.

BELLAZZI - LAMY, INC
7679 George St.,

$

„LIETUVIU DIENOS” I
Mėnesinis iliustruotas lietuvių ir anglų kalbomis žurnalas ® 

užsisakytinas visiems. :*
Kiekviename numeryje telpa virš 40 puošnių ir aktualių » 
nuotraukų iš lietuvių gyvenimo ir veiklos pasaulyje. Pa- 'X! 
rašai po visomis nuotraukomis duodami abiem kalbom. 
Kiekviename numeryje skaitytojas ras įdomių ir aktua- & 

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

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

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

9 a

TR 5151 Ville Lasalle.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

---- XX XX XX------------- XX---------------XX r
„NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ“

I
 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.

<K-..........................................................  XK-t-

XX1"--—~XX XX--------------- -MH---------------Mk—

x

SUSI VIEISJiMAS
LIETUVIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE Or AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA 
Įkurta 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metų

Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30lh Street New York 1, N. Y.
—w——w~ ' —- -MX  XX • ■  

£

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūsių 
apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.

Skambinkite telefonu arba užeikite:
Kasdien:

Nuo 9 ryto iki 7 vak.
Tel. Fa 6844

Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 8 iki 10 vak.

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

' H" ' :".z=^=l 1 ........... .i...į<=

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

$

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

GARANTUOTAS DARBAS.

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588 
-M-----------  -k t—?e—— -------

U*" 
į DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

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

A

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co

x
K

)

į

Gerard Cool 4337 Verdun J. Alcide Blais, 29—4ietne J 
. YO 3323 ''•vi nue, Ville Lasalle w

TR. 7849. $

v Gerard Cool
& Ave., Verdun.

3

391 ST. CATHARINE SI W. MONTREAL.

CAPITOL FURNITURE CO.,
Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radijo aparatų 
ir elektrinių reikmenų. Visi kiti Jūsų namų reikmenys. 
Mūsų prekybos vedėjas, lietuvis, J. RUSSELL yra 
krautuvėje kasdien Jūsų maloniam patarnavimui.

TEL.: LA 8621.

3



8 PSL.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
MONTREALY.

grynai Dvasinės vyriausybės 
kompetencijos reikalas.

Lietuvių Namų įsigijimo 
klausimas nieku būdu su baž
nyčių statybos ir parapijų rei
kalas nesietinas, nes parapijų 
reikalai yra vienas dalykas, o 
Lietuvių Namų visai kitas, nie
ko bendro su parapijomis ne
turįs. Todėl tų dalykų nepai
niokime. Montrealis, pagal tau 
tiečių kiekį, gali turėti ir dvi 
bažnyčias ir Dietuvių Namus, 
kurie kiekvienam sąmoningam 
lietuviui yra visiškai aiškus rei
kalas.

Šių dviejų reikalų neriškime 
vieno su kitu ir nepainiokime, 
bus aiškiau, rimčiau ir papras
čiau. ,

MONTREALIO SKAUTŲ 
tunto iškilminga sueiga įvyks 
šį sekmadienį, 3 vai. po pietų, 
Skautų būkle, 3703 De Bullion 
St. Visi skautai ir vilkiukai 
dalyvauja pilnose uniformose. 
Skautų tėvai ir rėmėjai yra 
nuoširdžiai kveičiami sueigoje 
dalyvauti. 
hįgiO Ipneksm lųvsayig

Psktn. S. Naginionis,, 
Tuntininkas.

Vasario 22 d. 11 vai. iškil
minį ;s pamaldos abiejose lie
tuvi bažnyčiose, dalyvaujant 
c--j-, nacijoms su vėliavomis, 

. .x.o pietų Plateau salėje 
rmnfc-,.n.as su menine dalim, ku
rią išpildys aktoriai — J. Aksti 
nas, L>. Barauskas ir A. Diki- 
nis, E. Kardelienė, K. Smilge
vičius ir B. Vaitkūnaitė ir jos 
vadovaujama išraiškos šokių 
grupė. Ta proga per CKDC 
radio stotį, sausio 15 d. 5 vai. 
pp. bus transliuojamas lietu
vių pusvalandis, kurio metu kai 
bės Klebonas J. Kubilius ir p. 
T ukoševičienė. Kas pusvalan- 
i./je dalyvaus daugiau, paaiš
kės vėliau .
NUMATYTIEJI PIRKTI LIE 
TUVIŲ NAMAI VISIŠKAI 

TVARKOJE.
Iniciatoriai, su p. A. Navic

ku, Iri. Arlauskaite, J. Trumpa, 
L. Gudu, A. Matuliu ir kt. pry- 

kj jč, iš Montrealio miesto 
ausiojo inžinieriaus gavo 

. alų atsakymą raštu, kuria
me pasakyta, kad numatytieji 
pirkti namai yra pastatyti ma
siniam naudojimui, yra tam 
tikslui visiškai pritaikyti ir vi
sais atžvilgiais tinka viešam ma 
salia,.! naudojimui.

Gavę tokį raštą, iniciatoraii 
tuojau turėjo posėdį ir nutarė 
artimiausiu laiku, kaip tiktai 
bus galima, šaukti antrą visuo
menės susirinkimą, kuriame ga 
lutinui bus suformuota bendro 
vė. Tautiečiai maloniai pra
šomi tam ruoštis, nes visi ma
tome, kaip yra sunku su salė
mis, kiek dėl to turime vargo 
ir kiek išmetame svetimiems pi 
nigo. Salę būtinai įsigykime!

Montrealis — didžiausia Ka 
naao.u lietuvių kolonija, — jos 
ir sa.ė imamai turi būti ir di
džiausi ir gražiausi. Pav., To
rontu Lietuvių namai nesuda
ro nei trečdalio šių, numatytų 
pirkti, namų, o Torontas už sa 
vo namus sumokėjo 45.000 do
lerių. Argi mūsų kolonija, pri- 
.Kiaitanti apie 10.000 asmenų, 
..epajegs nupirkti tokių namų, 
kurie patenkintų jų būtinus 
: eikalus?

A. V. PARAPIJOS 
KLEBONAS

Tėvas Kubilius, prašo praneš
ti, kad šv. Mišios už žuvusius 
Suv; 
č.ien 

kijos ūkininkus šį sekina
mus ne 11 vai., kaip buvo 
.'■ūdą paskelbta biuleteny 
. 10 vai.

UČIŲ IR LIETUVIŲi. Ai
NAi .Ų MONTREALYJE 

REIKALAI
straipsnį (žiūrėk 2 pusi. „Lais
voji trbūna“) belaužant, per ne 
apsii iūrėjmą praleistas vsas Re 
dakc jos pastabų gabalas, ku
ris yra šis:

St apsnis dedamas todėl, kad 
jis ' riba už Letuvių Namų 

trealyje būtinumą. Tačiau 
ai dėl bažnyčių ir parapijų, tai 

x -dakcija yra tos nuomonės,kad 
parapijų ir bažnyčių statymo 
reikalus tiria, svarsto ir spren
džia Augštoji vietos dvasinė vy 
riausybė. Ji žino, keik reikia 
bažnyčių ir parapijų, nežiūrint 
parapijiečių skaičiaus. Ji spren 
džič. r tų parapijiečių dvasinio, 

o, aptarnavimo reikalus.
U, visi šitie reikalai yra

PARDUODAMAS NAMAS.
Longueuil Annex parduoda
mas- dviejų augštų (2 butai po 
5 kambarius), prieš 2 metus 
statytas, su visais patogumais 
nan as. Teirautis tel. OR 
570 2 arba asmeniškai: Ona 
Mik įienė, 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, 
vai! ška lova (iki 7 metų) ir tt. 

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

8

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

PASKUTINIS ŠEŠTADIENIS PRIEŠ UŽGAVĖNES!
L. K. Moterų Dr-ja vasario mėn. 14 d. 7 vv. ruošia linksmą

1953. II. 11. — Nr. 6 (304)

C
$i g blynu, balių,

kuris įvyks La Salle Hall & Bowling Academy
5855 Verdun Ave.

Programoje : išraiškinis šokis—Birutė Vaitkūnaitė, 
solo — A. Stravinskaitė.

Skani vakarienė, alus, vynas, Laimės Šulinys ir kt. įvair.
Šokiams gros „MELODIJA“.

Įėjimas ir vakarienė 2 dol.
Pelnas skiriamas Vokietijoj vargstantiems tautiečiams šelpti.

Du spaudos baliai

SKAUTŲ MANIFESTACIJA 
bus vasario 27 d. Forume, ku
riame lietuviai skautai pašoks 
du lietuvių tautinius šokius.

EVANGELIKŲ DĖMESIUI.
Pranešama, kad pamaldos lie 

tuviams evangelikams įvyks ne 
vasario mėn. 15 d., kaip tai bu
vo numatyta, bet kovo mėn. 1 
d., 12 vai. St. John bažnyčio
je Prince Arthur ir Jeane Man 
ce gatvių kampe. Komitetas.

ANTANAS GRAŽYS
pradėjo dirbti kaip nekilnoja
mo turto pirkimo - pardavimo 
tarpininkas-agentas. Kreiptis 
darbo dienomis 18—21 vai., šeš 
tadieniais nuo 10 — 17 vai. 
5725 — 16 Avė., Apart. 6, 
semount. Tel. TU 4417.

Ro

STEIKIME BANKĄ.
Toronte įsikūrė pirmasis 

nadoje lietuvių bankas. Netu
rėtų ir Montrealis atsilikti nuo 
lietuviško banko organizavimo. 
Turime daug buvusių bankinin 
kų. Girdėti, kad jie sveikintų 
lietuviško banko užuomazgą ir 
padėtų jo organizavime. Nieko 
nelaukiant turėtų būti padary
ta pradžia, bet geriausia, kad 
mūsų buvę ir dabartiniai ban
ko tarnautojai parodytų pra
džią. Petr.

Ka

Likimas sutapdino toje pa
čioje dienoje du Spaudos ba
lius — metinį Montrealio lie
tuvių Spaudos balių ir pirmąjį 
Hamiltono lietuvių Spaudos 
balių, kuriuo buvo užbaigtas 
didysis spaudos platinimo va
jus Hamiltone.

Spaudos balius Hamiltone.
Hamiltono lietuvių kolonija, 

pasižyminti dideliu veiklumu ir 
pasiaukojimu lietuviškiems rei
kalams, yra pionierė ir spau
dos reikaluose. „NL“ bendra
darbio K. Barono iniciatyva, 
buvo sudaryta mišri spaudos 
platinimo komisija iš šių asme 
nu: pp. Barono, Daliaus, Pra- 
puolenytės, Pleinio, Kežinaity- 
tės, Bakšio, Gumbelevičiaus, 
Laugalio, Bungardo ir Svilo. 
Ši komisija visą miestą pasida 
lino gatvėmis ir, platindama

■ lietuvišką spaudą, aplankė na
muose kiekvieną lietuvį. Šio 
vajaus pasekmėje yra gauta 
apie 250 naujų prenumerato
rių. Tai yra didelis atsiekimas, 
ypač kolonijoje, kuri beturi tik 
tai per 1000 asmenų. Galima 
spėti, kad Hamiltone beveik ne 
liko šeimos, kuri neprenume
ruotų kokio nors liet, laikraš
čio, bet daugumas asmenų pre 
numeruoja po kelis net laikraš 
čius. Vien Lietuvių Enciklope 
dijos p. Dalius Hamiltone yra 
išplatinęs per 200 egzemplio
rių. Tokiu būdu Hamiltono 
lietuviai dviem atvejais yra pry 
šaky visų Kanados lietuvių, nes 
jie Tautos Fondui yra davę 
per pusę visų pajamų, skirtų 
visai Kanadai ir L. Enciklope
dijai ligšiol davė apie pusę visų 
prenumeratorių.

, Tos pat Spaudos platinimo 
komisijos iniciatyva vajus už
baigtas Spaudos balium, kurin 

[ buvo pakviesti trijų Kanadoje
■ išeinančių lietuviškų laikraščių 
, redaktoriai. Visi jie nuošir

džiai dėkojo Hamiltono visuo-
[ menei už spaudos rėmimą ir va 
. jaus organizatoriams už pionie

rišką iniciatyvą, didelį darbą 
ir aukojimąsi lietuvybės palai
kymui. Ir KLB Hamiltono ap. 
valdyba, įvertindama savo at
sidėjusių darbuotojų gražų dal
bą, visiems suminėtiems vajaus 
vykdytojams, visai jų dešim
kei, įteikė po „Lietuvių Tau
tos Žinyną“ per pirm. p. Mik
šį.

Spaudos balių vedė vyriau
sia iniciatorius p. K. Baronas, 
kvietęs kalbėti „SA“ red. p. 
Kairį, ,,NL“ red. p. Kardelį, 
„TŽ“ red. p. Šapoką, kleboną 
kun. dr. Tadarauską ir KLB 
Kr. V-bos pirm. p. Matulionį.

PRANEŠIMAS.
Pranešu gerbiamiems tautie 

čiams, kad nuo š. m. vasario 4 
d. esu vyriškų ir moteriškų rū 
bų siuvyklos savininku. Siu
vyklos adresas kaip ir anks
čiau: 4504 Brebeuf (kampas 
Mt. Royal), tel. FR 9141.

Šia proga dėkoju visiems kli 
jentams, parėmusiems mane sa 
vo užsakymais, lietuviams siu
vėjams padėjusiems dirbti ir 
„Nepriklausomai Lietuvai“ už 
simpatingus skelbimus.

Jūsų siuvėjas
Mamertas R. Mačiukas.

SERGA TAUTIEČIAI
Jau ilgesnis laikas kai serga 

p. Bernotavičieriė ir šiomis die 
nomis susirgo p. Zuperkienė.

J. Vilkelienė paslydusi ir per 
tempusi sausgysles, S. Volun
gevičius kojų liga, J. Valašimas 
paslydęs ir susižeidęs koją, S. 
Erslovas.

SUTUOKTUVĖS
Vasario 7 d. susituokė Vy

tautas Čėsna su Milda Kava- 
laite. šaunias vestuves Buka- 
rest salėje iškėlė jaunosios tė
vai pp. Kavalai. Jaunieji poves 
tuvinės kelionės išvyko į Lau- 
rentian kalnus.

Šį šeštadienį, vasario 14 d. 
11 vai. AV bažnyčioje tuokiasi 
inžinierius Zigmas Rimša su 
Ramute Ivaškevičiūte.

Susižiedavo Marija Gražuly
tė su Algirdu Girša ir Jozefi- 
na Vaškelytė su G. Boudreau.
PRAPLĖS DORCHESTER 

GATVĘ
Ji bus taip pertvarkyta, kad 

viduje bus žalias ruožas, o šo 
nuošė platūs keliai važiuoti, 
kaip ir Pijaus IX gatvėje.

SUSILAUKĖ DUKRELĖS
Juozapina ir Juozas Gabruse- 
vičiai ir džiaugiasi pirmagime.

PAS PP. ČERNIŠOVUS
viešėjo iš Toronto atvykusi į 
Mantrealio lietuvių Spaudos ba 
lių jų giminaitė Jonė Budriū- 
naitė.

GROVERS LTD 
KOMPANIJOS

darbininkai tebestreikuoja jau 
10 mėnesių. Katalikų sindika
tui priklausą šios įmonės dar
bininkai nori išsikovoti geres
nį atlyginimą,nes čia jis žemas.

Petrulis.

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS

Mamertas R. Mačiukas
Priimu užsakymus iš savo ir klientų medžiagų.

Augštos kokybės angliškos medžiagos, sąžiningas darbas, 
prieinama kaina.

Priėmimo vai. kasdien 9—6;
penktadieniais ir šeštadieniais 9—9.

4504 BREBEUF (kampas Mt. Royal), Montreal.
Tel.: FR 9141. Res. TU 6913.

$ Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per-
$ leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety-
£ bės, paskolų parūpinimo, c vilinės metrikacijos ir kiti £
# reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa- sj
$ tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio-
$ pos informacijos.—Lietuvių interesus gina prityrę spe- A 
v cialistai, studijavę Ameriko ir Europos universitetuose.
g UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI. |

| JONAS J. JUŠKAITIS |
932 Dundas West, Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.
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O meninėje dalyje su „Meilės 
karolių pyne“ į sceną išvedė p. 
Dauguvietytę - Kudabienę, p. 
Merkūnienę ir p. Panavaitę, ku 
rios ir deklamavo ir dainavo pa 
rinktus iš poetų kūrinių gaba 
lūs, sujungtus viena meilės te
ma, palydint pianu p. Jessie 
White.

Po to sekė šokiai ir vaišės, 
kurios vyko linksmai ir gražiai.

Beje, suvažiavus vienon vie
ton trims redaktoriams, iniciato 
nų pageidavimu įvyko pasitari
mas opiaisiais spaudos reika
lais ; pasitarime dalyvavo ir kai 
kurių organizacijų atstovai.

Hamiltoniečiams už gražią 
iniciatyvą ir veiksmingą jos 
įesminimą priklauso didelis 
spaudos ačiū. Labai būtų ma
lonu, kad ir kitos lietuviui kolo
nijos imtųsi iniciatyvos stip
riau paremti lietuviškosios 
spaudos reikalus, nes kol gyva 
bus spauda, tol gyvas bus ir są 
moningas lietuvis, be kurio ne 
įsivaizduojama ir laisva Lietu
va.
Spaudos balius Montrealyje.

Spaudos balius Montrealy 
visada turi didelį tautiečių įver 
tinimą. Visada savo dalyvavi 
mu jie pareiškia didelę „N. Lie 
tuvai“ paramą. Ir šiemet salė 
nesutalpino mielųjų rėmė
jų. Uždraudus parapijines sa
les baliams, liko tiktai nedide
lės salės, ir viena tokių teko 
tenkintis, todėl daugelis turėjo 
grįžti namo, negavę vietų, o ir 
gavusieji vietas, buvo perne
lyg suglaudinti, ankštume. Dėl 
ankštumo net susitrukdė ir pa
siruošimas, ir patarnavimas, 
dėl ankštumo buvo ir susivėli- 
nimų. Bet tenka labai nuošir
džiai padėkoti viseims baliaus 
dalyviams, kad jie kantriai pa 
kėlė visus nepatogumus ir visu 
nuoširdumu baliuje dalyvavo, 
daugelis jame palikdami net Ii 
gi vėlyvos nakties.

Balių atidarė buv. „NL“ red. 
L. Girinis, dėkojęs visiems da
lyviams už taip gausų atsilan
kymą, kuris yra gražus laikraš 
čio rėmimo įrodymas. P. Giri
nis priminė, kad ir prenumera
toriai - skaitytojai, ir skelbimų 
davėjai, ir loterijos fantų gau
sūs dovanotojai, ir aukotojai, ir 
baliaus dalyviai ir jo talkinin
kai - talkininkės, — visi yra tie 
laikraščio rėmėjai, kurių dėka 
laikraštis gyvuoja. Visiems 
jiems reiškiama didelė ir nuošir 
di padėka.

Nors buvo ankšta, bet teis. 
Br. Katilius sugebėjo sumaniai 
ir linksmai pravesti šokių kon
kursą, kurio komisija — p. Di 
kinytė, p. Gailevičiūtė, P. Ada 
monis — pripažino premiją ge 
riausiems baliaus šokėjams — 
O. Šarkaitei ir V. Bruzgelevi- 
čiui, kurie gavo dovanų.

Labai rūpestingai baliaus da
lyviai buvo aprūpinami užkan
džiais ponių ir panelių: Ma
rijos Lepnickienės, ponios 
Šipelienės su dukra Ina, p. 
Rupšienės, p. Pakštienės, p. 
Dauderienės, F. Pinkevičiūtės, 
E. ir L. Šulmistraičių, p. Kli- 
čiūtės, p. Rimkevičiūtės.

Vyrų tarnyba buvo puikiai 
susoirganizavusi ir labai gra- 
žiari visus baliaus dalyvius ap 
tarnavo: J. Juškevičius atliko 
bilietų kasininko pareigas, L. 
Gudas su K. Otto — kontrolę:

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS TORONE.
Vasario mėn. 16 d. minėji

mas Toronte įvyksta vasario 
mėn. 15 d. sekmadienį. Minė
jimo tvarka: 12,30 pamaldos 
Šv. Pranciškaus bažnyčioje 
(Grasė gatvėje) R. Katalikams. 
9 vai. ryto Šv. Jono bažnyčio
je 274 Concord Ave., Evange
likams Liuteronams. 3,30 
(punktualiai) iškilmingas mi
nėjimas Italų salėje, 33 Bran
don Ave..

Minėjime dalyvaus ir kalbą 
pasakys Ontario provincijos 
švietimo ministeris p. Dun
lop. Be šio kalbės ir kiti augš- 
ti valdžios pareigūnai.

Plati ir įdomi meninė dalis, 
kurioje dalyvauja Toronto me
nininkai : op. sol. Pr. Radzevi
čiūtė, sol. Br. Marijošius, du
etuose sol. Ščepavičienė ir Pran 
kienė, Jūros skautų tautinių šo
kių grupė, vadovaujama p. Lič 
kūnaitės-Šadeikienės, deklama
cijos ir pirmą kartą pasirodo 
Toronto Lietuvių choras (miš 
rus, moterų, vyrų), vedamas 
muz. St. Gailevičiaus.

Šia proga aukos ir Lietuvio 
pasai ir ženklai Tautos Fon
dui.

Toronto visoumenė kviečia
ma atlikti tautinę pareigą-gau 
šiai dalyvauti.

LOK Prezidiumas.

alaus bare vienas tesėjo Kl. 
Kiaušas; svečius priėmė A. 
Adamonis; tiekėjais buvo: M. 
Poškus, J. Šulmistras, P. Raža 
nas, K. Lukas, P. Laurušonis, 
A. Pilypaitis, P. Krujelskis. 
Tarnyba buvo stropi ir džentel 
meniška.

K. Lukas daug padėjo su au 
tomašina ir prieš balių ir po 
baliaus.

Dideliu paslaugumu ir nuo
širdumu vyr. baliaus šeiminin
ku buvo J. Leknickas.

Didelė ir turtinga loterija 
(visi aukotojai bus paskelbti 
sekančiame „N L“ n-ry), suda
rė didelį svečių susidomėjimą. 
Loteriją tvarkė komisija, pry- 
šaky su B. Katilium — O. Vo- 
roninkaitienė, J. Stankevičius ir 
S. Paulauskas, o loterijos bilie
tų traukimą vykdė publikos 
skirta komisija: V. Kačergius, 
p. Skinkis, p. Račinskas, J. Ma 
tulaitis, p. Rupšienė, p. Dau- 
derienė, F. Pinkevičiūtė.

Pažymėtina, kad p. Rupšie
nė pardavė ir Tautinio drabu
žio bilietą Nr. 462632. Ten
ka priminti, kad ligšiol yra li
kę 17 fantų neatsiimtų, o jų 
tarpe ir tautinis kostiumas. Čia 
skelbiami sąrašai neatsiimtų 
fantų ir visi laimėjusieji juos 
maloniai prašomi atsiliepti ir 
fantus atsiimti iš redakcijos, 
su kuria galima susižinoti tele
fonu: HE 7920. Šie laimėję nu 
meriai neatsiimti ir yra „NL“ 
redakcijoje:
Fanto nr.: Bilieto nr.:

5 .......................................462632
16 ...................................... 462544
22 ....................................... 462850
26 .......................................463093
33 ....................................... 462875
36 ............ x........................462292
44 ............. '..................... 462033
48 .......................................463048
49 ...................................... 462794
53 ....................................... 462475
65 ....................................... 463166
67 ......................................462179
76 ....................................... 462432
78 ....................................... 462552
83 ......................................462776
88 ....................................... 462748
89 ......................................462203

Užbagiant reikia pažymėti, 
kad p. Piešinos vedama „Melo 
dija“ šokiams grojo dideliu at 
sidėjimu ir šokėjus patenkino 
visiškai, už ką jai priklauso pa
dėka.

Didelis ačiū ir tarnybai ir vi
suomenei, kuri i balių atsilankė.

N L.
SPAUDOS BALIUJE

tūla ponia rūbinėje užmiršo juo 
dus zomšinius batelius. Prašo
ma kreiptis į NL.

Specialiai 16 vasario radijo 
programa bus duodama vai
kams ir visiems klausytojams 
per liet, radijo vai. C. K. T. B. 
radijo stoty, banga 620, vasa
rio 14 d., šeštadienį, 3 vai. pp.

TORONTO APYLINKĖS 
VALDYBOS RINKIMUOSE
gavo balsų: 1) Inž. Šakalys 
Vytautas 332, 2) Dipl. ekon. 
Beržinskas Juozas 324, 3)Dipl. 
inž. Jasinevičius Juozas 324, 4) 
St. Seimo narys Vaidotas Vac
lovas 321, 5) Versi. Margis An 
tanas 307, 6) Darb. Dervinis 
Mykolas 278, 7) Prek. Juršai- 
tis Jonas 269, 8) Mišk. Dvilai 
tis Juozas 232, 9) Braiž. Kiškis 
Antanas 204.

Pirmieji 7 yra išrinkti To
ronto Apylinkės Valdybon, 
likusieji: kandidatai.

Balsavo 464 asmenys. (3 tuš 
ti). Registruotų lietuvių yra 
— 2.048. Balsavimo dieną įsi
registravo 76. Balsavo viso įsi
registravusių lietuvių 22 proc.

Sekr.

TAUTŲ FESTIVALIS
pirmą kartą Kanadoj įvyks va 
sario 14 d., 8 vai. vakare Mas
sey Hall. Lietuviai pasirodys 
paskutinėje daly. Dainuos: 
„Jaunimo giesmė”, „Kur giria 
žaliuoja“, — veda muz. St. Gai 
levičius. Tautinių šokių gru
pė pašoks „Malūną“ ir „Kalve
lį“. Vedėja p. Ličkūnaitė-Ša- 
deikienė.

LIETUVIŲ NAMŲ 
ATIDARYMAS

Nors Toronto lietuvių namai 
pradėti naudoti tuoj juos nu
pirkus, bet oficialus atidarymas 
įvyko po pusės metų. Per tą 
pereinamąjį laiką namas buvo 
viduj pertvarkytas ir atremon
tuotas. Atidarymo iškilmės vy
ko didžiojoj salėj, kur prisirin
ko apie 200 žmonių. Namų ati 
darymo kalbą pasakė Namų 
Fondo V-bos pirmininkas j. 
Strazdas. Jis trumpai nupasa
kojo namų įsigijimo istoriją ir 
tų namų reikšmę Toronto Lie
tuvių kolonijos ir bendrai lie
tuvybės išlaikymo atžvilgiu.

LIETUVIŠKA REAL 
ESTATE ĮSTAIGA

E. Ridout Real Estate Ltd. 
atidarė naują įstaigą lietuvių 
gyvenamame rajone, 1460 Dun 
das St. W„ prie Dufferin. Be 
kitų lietuvių čia dirba prityręs 
nuosavybių pardavimo agentas 
B. Sergantis. Nuosavybių pir
kimo reikalus čia galima atlikti 
lietuvių kalba. Kadangi Ri
dout Real Estate yra viena iš 
žinomiausių šios rūšies įstaigų, 
reikia manyti, kad ši įstaiga lie
tuvių tarpe turės didelį pasise 
kimą.
VERSLININKŲ POBŪVIS 

įvyks šeštadienį — vasario 21 
d. 8 vai. vak., Lietuvių Namuo 
se. Verslininkus ir jų svečius 
prašome užsisakyti vietas iš 
anksto. Jei kas negavo prane
šimo raštu, prašom skambinti 
tel. KE 3027 arba užeiti į Lie 
tuvių Namus — 1129 Dundas 
St. W. Ha. vasario 16—18 d. 
nuo 7 iki 9 valandos vakare.

„Verslo“ Valdyba.
TORONTE ATIDARYTA

nauja lietuviška rūkalų pąrduo 
tuvė — Vita Confectionery, 
1033 College St., kampas 
Rusholme Park Cr. Tautiečiai 
palaiko tautiečius.

Dr.A.VALADKAl
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

tarimą tel. ME 2933
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