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LABAI SVARBI EISENHOWERIO REZOLIUCIJA
Be abejojimLi Eisenhowerio 

politikos kryptis ir pirmuosius 
žingsnius stebime ne tiktai 
mes, kurie daug iš jo laukiame, 
bet ir visa žmonija. D. Eisen- 
howeris išrinktas ypatingomis 
aplinkybėmis, nepaprastu lai
ku. Ir iš jo tikimasi daugelio 
svarbiii žygių. Ši aplinkybė 
kelia ypatingą susidomėjimą. 
Tą faktą labai gerai žino ir nau 
jieji Amerikos politikos vairuo 
tojai. Todėl jie tam atsidėję 
ruošėsi ir imasi naujų žygių. 
Deja, pirmieji D. Eisenhowe
rio vyriausybės politiniai ėji
mai susidūrė su dideliais sun
kumais, kuriuos tenka vertinti 
kaip tūlą jo politikos tragediją.

Valstybės sekretoriaus John 
Foster Dulles ir užsienių sau
gumo rėmimo viršininko Sta- 
seno kelionė po Europos vals
tybes.
ATIDENGĖ SILPNĄSIAS 

EUROPOS POLITIKOS 
VIETAS.

Visiems yra aišku, kad, pav., 
norint tikriau paveikti Korėjos 
karą ir realiau siekti jo baigi
mo, reikia panaudoti visas ga
limas taikos priemones, kokios 
realiai yra galimos. Viena jų 
aiški: reikia neduoti Kinijai 
prekių, medžiagų, kuriomis ji 
pasinaudoti! Korėjos karo rei
kalams. Bet kai tiktai JAV pa 
sisakė už Kinijos blokadą, tuo 
jau griežtai pasipriešino Angį i 
jos vyriausybė. Ji ne tiktai Ru 
sijai parduoda gumą, kuri, ži
noma, eina karo reikalams, bet 
ji Kinijai parduoda ir kitas ka
rui reikalingas prekes. Ir kai 
Amerika ir atpalaiduota nuo 
suvaržymų Kinijos tautinę vy 
riausybė paissakė už Komkini- 
jos oiokadą,

ANGLIJA PAGRASINO, 
KAD JI SAVO PREKYBOS 
LAIVUS PALYDĖS I KINI

JĄ KARO LAIVAIS. ..
Nors mums keista, kad ta 

pati Anglija, kuri į Korėjos ka 
rą siunčia savo karius kovoti 
ir mirti, iš kitos pusės Kinijai 
ir Rusijai duoda medžiagas, ku 
riomis komunistai žudo tuos 
Anglijos karius, bet faktas lie
ka faktu, kad Eisenhowerio 
politika, siekianti sutramdyti 
komunistus?' susiduria su esmi 
niais sunkumais ir, kaip mato
me, net atsiduria į tragiškai 
statomą jai kliuvinį.

Ši JAV politikos sutinkamo
ji kliuvinių tragedija savaime 
duoda kitus, neišvengiamai be- 
sisiejančius sų šiais nesutari
mais, vaisius — Korėjos karo 
klausimą stato į nesibaigimo 
padėti, skaldo bendrą demokra 
tinį frontą, nes Anglija yra vie 
na pagrindinių kovos jėgų.

Europoje Eisenhowerio pa
siuntiniai rado ir kitų kliuvi
nių. Vieni ryškiausių yra

PRANCŪZIJOS NESUTA- 
RIAMUMAS DĖL VOKIETI 

JOS,
kurios atsiginklavimų Prancū
zija nepaprastai bijo. Antra,
ANGLIJOS ŠALINIMASIS 

NUO GLAUDESNIŲ RYŠIŲ 
SU EUROPOS 

KONTINENTU,
kas nepaprastai silpnina Atlan 
to Pakto valstybių veiklos de
rinimą ir Europos apsigynimo 
bendruomenės kūrimą. Šie ne
sutarimai verčia Viduržemio 
valstybes — Turkiją, Graikiją 
ir Jugoslaviją — rūpintis savo 
saugumo organizavimu, nebe- 
siejamu su Atlanto organizaci 
ja, nors tai yra organiškai vie
ningas reikalas.

Tokių klivinių, kuriems iš
aiškinti reikia daug laiko, aki
vaizdoje, Eisenhoweris bando 
kitus ėjimus, kurių vieną mes 
galime pabrėžti ypatingu ma
lonumu ir simpatija. Tai

PIRMOJI EISENHOWERK POLITIKOS TRAGEDIJA

Pasaulinė įvykių savaitė
EISENHOWERIO KONGRE SUi PASIŪLYTOJI 

REZOLIUCIJA.
Gaila, jau daug Eisenhowe 

rio gerų sumanymų sudužo, at 
simušę į laisvojo pasaulio ne- 
nusimanymą ir padėties nesu
pratimą. Tačiau atrodo, kad 
ši rezoliucija bus priimta.

Tai reikšminga rezoliucija, 
kuria Amearika dar kartą nori 
patikslinti ir patvirtinti savo 
principinį nusistatymą ir tvir

REZOLIUCIJA,
PATIEKTA MONTREALIO LIETUVIŲ BENDRUOME- 
NĖS, 1953 M. VASARIO MĖN. 22 D. Plateau SALĖJE, 
MININT LIETUVOS NEPRI KLAUSOMYBĖS 35 METŲ 

PASKELBIMO SUKAKTUVES.
Jau 8-ri metai praėjo nuo 

antrojo pasaulinio karo pabai
gos, o Lietuva vis dar yra So
vietų Rusijos okupacijoje, pa
žeidžiant visus iškilmingus 
pareiškimus ir sutartis pasira
šytas Sovietų Sąjungos su Lie 
tuva, ir įsipareigojimus, išpiau 
kiančius iš Atlanto ir Jungti
nių Tautų Chartų.

Sovietų valdžia nelegaliai 
įvedė Lietuvoje komunistinį 
režimą, kuris prievarta tautai 
primeta sovietinės sistemos vai 
džią, paremtą teroru, svetima 
ne tik Lietuvos, bet ir viso lais 
vojo pasaulio įsitikinimams.

Komunistinė administracija, 
remiama sovietų armijos ir po
licijos, atėmė lietuvių tautai vi 
sas esmeniškas ir politines tei
ses bei laisves. Lietuviai žiau
riai persekiojami, suiminėja
mi, kalinami ir masiškai depor
tuojami į Sovietų Rusijos ne
apgyventas sritis bado ir šal
čio mirčiai, o jų palikusios nuo 
savybės atiduodamos iš Sovie 
tų Rusijos atgabentiems ru
sams kolonistams.

Visa tai turėdami galvoje 
Montrealio lietuviai, skait
lingai susirinkę paminėti 35- 
-rių metų Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo sukaktį,

PRANCŪZŲ EUROPOS LAI SVĖS KOMITETO ŽODIS I 
LIETUVĄ,

PERDUOTAS LIETUVIŠK 
IŠ PARYŽIAUS PER PRAb

Pirmąkart šį vakarą Prancū
zų Europos Laisvės Komitetas 
gali kreiptis betarpiškai į Jus, 
Draugai Lietuviai, Prancūzų 
Europos laisvės Komitetas pra 
dėjo veikti praeitą balandžio 
mėnesį. Jį suorganizavo visų 
tautinių - politinių partijų vals 
tybės vyrai, išskyrus vien ko-‘ 
munist ųpartiją. Prie jo prisi
dėjo žymiausi visų sričių pran 
cūzai: Prancūzijos Akademi
jos nariai, buvę ministerial, 
valstybės patarėjai, darbinin
kų ir darbdavių konfederacijų 
pirmininkai, didžiųjų laikraš
čių vyriausi redaktoriai, direk
toriai etc. Tai iš tikrųjų repre 
zentatyvus prancūzų opimjos 
organas plačiąja žodžio pras
me.

Prancūzų Europos Laisvės 
Komitetas — jau vien pats jo 
vardas Jums pasako mūsų min 
tis, mūsų tikslą, kuris yra — 
visomis jėgomis padėti įsikurti 
Europos Sąjungai, apiman
čiai visas Europos tautas, iš
silaisvinusias iš svetimųjų val
džios. Tai jau Jums pasako, 
jog toje Sąjungoje ir Lietuva 
turėtų savo vietą, nes Europa 
iš šešių Vakarų žemyno valsty 
bių, tokia, kokią męs dabar ku
riame, — negali būti kitkas, 
kaip tik vienas etapas. Mūsų 
tikslas yra visa Europa.

Mūsų artimiausieji rūpes
čiai yra dvejopi:

tą laikyseną demokratinės mo
ralės ir demokratinių principų 
tvirtumą ir aiškumą.
JOKIA KITŲ SKRIAUDOS 

KAINA JAV NESUTIKS 
PIRKTI SAU NAUDOS,

sakoma Eisenhowerio JAV 
kongresui pasiūlytoje rezoliu
cijoje. Amerika taipgi atmeta 

reiškiu savo griežšiausią pro 
testą.

Šis lietuvių susirinkimas krei 
piasi į J. E. Kanados Ministerį 
Pirmininką ir Užsienių Reika
lų Ministerį reikalaudamas dip 
lomatmiais keliais ir per tarp
tautines konferencijas arba vi
somis kitomis priemonėmis, ku 
rios yra jų dispozicijoje, kad 
Sovietų Sąjunga tuč tuojau 
atitrauktų savo ginkluotas pa
jėgas ir slaptą policiją iš Lie
tuvos teritorijos, kad įgalintų 
lietuvių tautai atstatyti savo ne 
priklausomą valstybę, atkurti 
sietuvos vyriausybę per demo 
kratinius ir laisvus rinkimus.

Šis susirinkimas kreipiasi į 
Jungtines Tautas prašydamas 
paskubinti genocido konven
cijos priėmimą, kad tuo apsau
gojus nekaltai žudomą Lietu
vių tautą nuo komunistinio 
Rusijos ir jos pakalikų teroro 
ir persekiojimų.

Sis susirinkimas reiškia sa
vo padėką Kanados Tautai ir 
Vyriausybei už priglaudimą 
nuo komunistinio perse
kiojimo pabėgusių ir nukentė
jusių lietuvių, už suteikimą ga 
limybės, po tiek vargo metų, 
saugiai kurti savo ir savo vai
kų ateitį ir būti naudingais 
šiam kraštui.

AI 1953 M- VASARIO 16 D. 
CŪZIJOS RADIOFONĄ.

— Iš vienos pusės mes su
pažindiname visus prancūzus 
su sovietinio totalitarizmo pa
vergtų gyventojų likimu. Tuo 
reikalu mes veikiame radijo, 
spaudos, viešu susirinkimų ke 
liu;

— iš kitos pusės, mes nori 
me atstatyti santykius sų Ry 
tų Europos gyveųtojąis, jiems 
pasakyti, jog Prancūzų Tauta 
savo širdyje yra su jais sun
kiausiuos pergyvenimuos; 
jiems taip pat pasakyti, kad 
Prancūzija yra labai rimtai su 
sirūpinusi jų likimu tiek da
bartyje, tiek ateityje. Tuo 
tiksiu mes kreipiamės į paverg 
tuosius per radiją. Materiali
nės sunkenybės mums ligi šiol 
sutrukdė su Jumis susisiekti 
Jūsų gimtąja kalba.

Užtat mes esame ypatingai 
laimingi šįvakar duotąją 
mums proga kreiptis į Jus, Jū 
sų tikrąją Tautos Šventės die
ną, ir Jums pareikšti draugin
guosius Prancūzų jausmus.

statybos i
Ponia Marija Slėnienė, at

vykusi atsiimti dail. A. Tamo
šaitienės darbo tautinio drabu 
žio, kurį ji išlošė NL spaudos 
baliuje, ir reikšdama pasitenki 
nimą dėl tokio laimėjimo, ta 

nesąžiningus slaptųjų sutarčių 
iš Sovietų pusės aiškinimus.

Beje, Teherano, Jaltos ir 
Potsdamo slaptųjų susitarimų, 
kurie JAV visuomenės nebuvo 
svarstomi ir todėl buvo suma
nyti panaikinti, dabar Eisenho 
weris,susidūręs su kitų valsty
bių, o ypač su Anglijos, prie
šingu nusistatymu, jau nesiūlo 
panaikinti, net pabrėžia, kad 
susitarimai, nors ir nemalonūs, 
tenka respektuoti, bet, iš kitos 
pusės, nevalia daryti jų iškrai 
pymų, kaip tai daro Sovietų 
Rusija. Ši rezoliucija yra dide 
lė moralinė parama visoms lais 
vės išsiilgusioms tautoms ir 
pavergtoms valstybėms, nes 
rezoliucijoje sakoma, kad

PAVERGTOS TAUTOS IR 
VALSTYBĖS TURI GAUTI 
TEISES IR SĄLYGAS BXTI 

ATSTATYTOS.
Tai yra nepaprastai svarbu, 
nes visos už geležinės uždan
gos atsidūrusios tautos suži
nos, kad Amerika jų laisve rū 
pinasi, ir kad jų nelaisvė ne- 
ous pripažinta jokia kaina.

Akivaizdoje šių faktų kiti 
blanksta.

Korėjos karas tebesitęsia.
Į Berlyną kasdie nperbėga 

iš pavergtosios Vokietijos apie 
pusantro tūkstančio asmenų.

Kinijos pietuose buvo suki
lę 10.000 kinų ūkininkų ir Įvy 
ko mūšių su kariuomene ir po 
licija.

Atsiliepdamas į Anglijos su
sirūpinimą dėl Kinjos bloka
dos, Eisenhoweris pasakė, kad 
jis nedaręs pasiūlymo blokuoti 
Kiniją, bet Dulles paaiškino, 
kad tokia galimybė esanti.

Naujas J h. V komisaras Ber
lynui patvirtino, Kaa H.meriKa 
Berlyno nesutiks palikti ir ji 
gins, kaip avanpostą prieš so
vietus.

Naujoji JAV valdžia nutarė 
tęsti irumano paruoštą 5 me
tų apsiginklavimo planą.

Austrijos parlamento rinki
muose laimėjo demokratinės 
partijos, o komunistai pralai
mėjo dar vieną vietą, iš 165 
vietų jie beturi tiktai 4. Sovte- 
t ųokupuotoję srity dabar ma
žiau balsavo už komunistus, 
negu pereitais rinkimais.

Iš Italijos kompartijos bėga
žmonės.
CZC__ —XX----------------------XK'~ X

Prancūzas, kuris rašė šį krei 
pimąsi į Jus, yra ilgai prie Jū 
sų krašto gyvenęs. Jis drau- 
gaujasi su daugeliu Jūsų tau
tiečių trmteyje. Jis gerai pa
žįsta Lietuvių Tautos dvasios 
ir būdo vertingąsias savybes, 
jis žino, kokia yra jūsų drąsa 
ir kokia yra jūsų jėga, kurios 
Jūs semiatės iš Jūsų prisiriši
mo prie mūsų katalikų tikėji
mo.

Prancūzų komitetas, kurio 
jis yra minčių reiškėjas — lai 
ko savais šiuos jausmus. To
dėl jis laikė savo pareiga pra
eitą birželio mėnesį pirminin
kauti iškilmingajam susirinki
mui, skirtam paminėti 1941 m. 
trėmimus, kurių Rytų Europo 
je pirmomis aukomis, kartu su 
lenkais, buvo ir Pabaltijo Tau 
tos. Taigi ir šį vakarą komite 
tas laiko savo pareiga Jus pa
tikinti, kad visi jo nariai ir 
kartu su jais labai daug pran
cūzų, yra savo mintimis su Ju 
mis šiandieną ir Jus prašo at
siminti, jog Prancūzija yra iš 
tikima savo draugystei.

v linotypo vajus
pačia proga įsigijo Spaudos 
Bendrovės „Nepriklausoma Lie 
tuva“ šėra-akcija, įmokėju
si ........... ?............    .$ 10,00.

Poniai M. Slėnienei nuošir
dus ačiū. N L

Reikšmingos dienos 
AMERIKOJE

DULLES SVEIKINIMAS S IEKIA LIETUVOS VALSTY 
BĖS ĮKŪRIMĄ. ATIDARY TI PABALTIJO LAISVĖS 
NAMAI. APTARTI SVAR BOS KLAUSIMAI IR NUMA 

TYTI ŽYGIAI.
„NL“ bendradarbio pranešimas iš New Yorko.

Vasario 16 d. New Yorkas
minėjo Lietuvos valstybės 
šventę. Pagrindinę kalbą pa
sakė adv. A. Olis, pakviestas 
tuo tikslu iš Čikagos. Minė
jimą pagerbė iš Vašingtono at 
vykęs įgaliotas Lietuvos res
publikos ministeris Povilas Ža 
deikis su ponia ir dukrele. Mi 
nėjime jis irgi tarė savo žodį. 
Meninę dalį išpildė Metropo
litan operos sol. A. Brazis, ak
torius H. Kačinskas ir muz. 
Liuberskio vadovaujamas cho
ras. Dalyvių buvo apie 700, 
ir apie tiek surinko aukų.

Vasario 1 6d. didžiojoj mū
sų tautos šventėj Lietuvos įs
taigos — konsulatas ir Lietu
vos Laisvės Komitetas nedir 
bo. P. Žadeikis tą dieną New 
Yorke praleido privačiai.

Lietuvos Laisvės Komiteto 
nariai dalinai buvo išvažinėję 
iš New Yorko: p. Sidzikaus
ką sbuvo Clevelande, Ohio, p. 
Bielinis — Pittsburghe, Pa; 
p. Vaitiekūnas — Baltimorėje, 
Me., p. Audėnas — Bostone, 
Mass. Visi jie vasario 16 d. 
minėjimo proga pasakė kalbas.

Vasario 17 d., 10 vai.
LLK posėdyje

dalyvavo ir P. Žadeikis ir gen. 
kon. J. Budrys. Ten buvę ap
tarti įvairūs mūsų opieji klau
simai.

Štai kad ir Vasario 16 d. 
šiais metais ypatingai mums 
buvo palanki Amerikos spau
da ir administracija.

Žymiausias Amerikos dien
raštis „The New York Times“, 
išeinąs New Yorke, vasario 16 
d. įdėjo ilgoką vedamąjį 
straipsnį „Lithuanian Anni
versary“, kuriuo su širdgėla 
apgailestaujamas Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo valstybių oku
pavimo faktas ir tų tautų kan 
čios. Pabrėžiamas JAV nusi
statymas laikyti tas valstybes 
nepriklausomomis ir reiškia
ma viltis dėl jų būsimos lais
vės.

Vasario 1 d. tas pats laik
raštis įdėjo valstybės Depart, 
sekretoriaus J. F. Dulles svei
kinimus 35 metų nepriklauso
mybės sukakties—Lietuvos va 
sario 16 d. ir Estijos — vasa
rio 24 d. ‘

Pilnas Dulles sveikinimo 
tekstas

yra šis:
„Prieš 35 metus lietuvių ir 

estų tautos iškovojo sau nepri 
klausomybę. Tačiau vėliau ir 
pačios paliko brutalaus Sovie
tų imperializmo aukomis. Gi 
Hai įsijausdamas į šias kančias, 
kurias šiuo metu pergyvena 
tos Pabaltijo tautos, pasinaudo 
damas šia proga, siunčiu karš 
tus linkėjimus ir sveikinimus 
Estams, Latviams ir Lietu
viams.

Šie metai ypatingai reikš
mingi Lietuvai, kaip 700 metų 
Lietuvos valstybės sukaktu
vės. Prieš 700 metų Mindau
gas buvo karūnuotas pirmuoju 
Lietuvos karalium.

Atsisakydama pripažinti Pa 
baltijo valstybių inkorporavi

Mirus,
J. JURKŠAIČIUI,

K. L. B. Toronto Apylinkės Sekretoriui, reiškia gilią 
užuojauta giminėms ir artimiesiems.

K. L. B. *
Toronto Apylinkės V-ba.

mą į Sovietų Sąjungą, Ameri
kos Jungtinių Valstybių vy
riausybė išreiškė amerikiečių 
tautos įsitikinimą, kad teisin
gumas ir teisė turi tvarkyti 
tarp didelių ir mažų tautų san 
tykius.

Ne žmonių skaitlingumu ir 
ne medžiaginiais turtais tau
tos tampa didžiulėmis. Grei
čiau savo dvasine ir moraline 
stiprybe ir laisve bei taikos 
meile. Šios vertybes išlaikė 
mūsų tautą per daugelį praei
ties sunkenybių. Aš pasitikiu, 
kad Dievui padedant, jos ir 
jus išlaikys per dabartini pries 
paudos laioktarpį iki naujos 
laisvės aušros“.

„The New York Time“ viso 
teksto neįdėjo, išleido Dulles 
žodžius, kur jis mini, kad Lie
tuvos valstybė šiemet mini sa
vo 700 metų sukaktį, nes prieš 
tiek metų buvo vainikuotas Lie 
tuvos karalium Mindaugas.

Mums tik tenka pasidžiaug
ti tokiu mums reikšmingu p. 
Dulles pareiškimu.

Daugelis JAV Gubernato
rių ir miestų majorų Lietu
vos šventės proga išleido pro
klamacijas, tą dieną pavandin 
darni Lietuvos diena.

Bendrame LLK posėdy bu
vę aptarti svarbūs klausimai, 
ypač visi tie, kurie Amerikos 
naujosios vyriausybės taip 
energingai statomi dienotvar
kėm Ryšy su tuo numatoma 
ir naujų žygių daryti.

Vasario 17 d. vakare

Pabaltijo Laisvės Namuose,, 
padarytas subuvimas, kuriame 
buvo pažymėta, kad tai esąs tų 
namų oficialus atidarymas ir 
drauge Lietuvos ir Estijos vals 
tybių šventės minėjimas.

Šventę pradėjo Latvijos Lais 
vės Kimiteto pirmininkas p. 
Masens. Po jo kalbėjo LLK 
pirm. Sidzikauskas, toliau Es
tijos Laisvės Komiteto pirmi
ninkas Vahter. Be to, kalbėjo 
Pov. Žadeikis ir Estijos konsu 
las Kaiz. Sveikino visų kitų 
egzilų vardu buvęs Čekoslova
kijos diplomatas Ripka ir paga 
lios Europos Laisvės Komite
to Prezidentas Admirolas Mil
ler.

Vasario 22 d. LLK nariai 
dalyvavo įvairiose kolonijose, 
kur buvo vietinių organizaci
jų, daugiausia ALT, pakviesti 
pasakyti politines kalbas: Si
dzikauskas — Brocktone, Ms., 
Bielinis — New Havene, Cnn„ 
Trimakas — Newarke, N. J., 
Nemickas — Elizabethe, N. J., 
Tolišius — Pettersone, N. J., 
Vainduskas — Birghantone, 
N. Y., Vaitiekūnas — Chicago 
je, teisininkų suvažiavime.

Jūsų koresp.
— Lietuvos Diplomatijos 

Šefas min. Stasys Lozoraitis ir 
p. Vincenta Lozoraitienė, buv. 
Lietuvos Moterų Tarybos pir- 
minikė šiomis dienomis Ro
moje atšventė savo santuokos 
30 metų jubilėjų.

— Prez. Eizenhoweris pra
nešė, kad rusai išsprogdinę ato 
minę bombą.
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Š. m. vasario mėn. 16 d., 6, 
30 vai. p. buvo suruoštas iš
kilmingas Lietuvos Nepriklau
somybės Šventės minėjimas 
per Albertos CHFA radiofoną 
Edmontone. Minėjimo metu bu 
vo perduotas Nepriklausomos 
Lietuvos Generalinio Konsulo 
Kanadai Min. Vytauto Gylio 
sveikinimas Vakarų Kanados

veitą demokratinių ir suvere 
ninių valstybių tarpe. Sveiki
nimo pabaigoje ministeris pa
reiškė: „Mūsų užduotis šiame 
krašte tebelieka būti dėkingais 
ir lojaliais Kanados piliečiais, 
išlaikyti šventą vienybę ir sto 
ti Į talką, kai suskambės Lais 
vės Varpas ir kai mus pašauks 
Lietuvos karžygiai ir kankiniai

Neužmirškime atnaujinti 
„NepriklausomosįLietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.
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7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
AL, P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai butų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
tį gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

ESTIJOS NEPRIKLAUSOMYBES DIENA
I Aleksis

Estai, kurie vasario 24 die
ną svetur laisvai ir pavergtoj 
Estijoj slaptai švenčia savo 
valstybinės nepriklausomybės 
35 metų sukatį, yra pirmom ei 
lėn taiką mylinti žvejų ir žem 
dirbių tauta. Vanduo yra mū 
sų žmonių elementas, jūra ir 
ežerai formavo mūsų būdą, ku 
ris šiandien mažiau ar daugiau 
yra epiško kolorito. Nedau
geliui yra žinoma, kad mažo
sios Estijos vingiuotos pakran 
tės ilgumas sudaro penkių 
tūkstančių kilometrų liniją. 
Per jūrą Estija įgavo savo 
draugus, dėka jūrai buvo pa
greitinta estų civilizacijos rai
da, tačiau per vandenį, — iš 
rytų per Peipuso ežerą, iš va
karų per Baltiją, estų žemė ne 
vieną kartą buvo priešų užpul 
ta. Visa Estijos istorija yra 
vientisa epopėja kovų už kraš 
to ir tautos laisvę. Iš bronzos 
epochos yra likę pirmieji do
kumentai apie estų materiali
nę kultūrą. Vėliau, per pir
mąjį geležies laikotarpį, estai 
pasiekė didelį savo krašto žy
dėjimą. Kartu su vikingais jie 
užsiima prekyba su Vakarų ir 
Rytų Europa. Tačiau jie turi 
ir ginti save nuo skandinavų 
ainių agresijos. Bet jau 1030 
metais jiems tenka pažinti pir 
mąją Rytų okupaciją. Slavų 
kunigaikštis Jaroslavas užima 
dalį krašto, uždeda gyvento
jams nepaprastai sunkius mo
kesčius ir, sunaikinęs estų 
miestą Tarbatu (dabartinį Tar 
tu), sutveria Jurjevo tvirtovę, 
30 metų vėliau estai išlaisvina 
savo šalį nuo okupantų ir jų 
tvirtovė sulyginama su žeme. 
Paraleliai eina kovos už lais
vę su senovės Švedijos gyven 
tojais. Kaipo šių kovų išdava 
yra iš estų pusės garsaus šve 
du istorinio miesto Singtunos 
sunaikinimas 1187 metais.

Prasideda 13 šimtmetis, — 
juodžiausias ankstyvos estų 
istorijos laikotarpis. Iš šiau
rės į mūsų kraštą įsiveržia da 
nai, iš pietų kryžiuočių orde- 
nas. Galima tik stebėtis estų 
atspara, — dvi tuometinės di 
džiosios jėgos ištisus 40 metų 
kovojo su maža tauta, kol joms 
pavyksta ją palaužti ir paverg 
ti. Nuo 13 šimtmečio iki 
1918 metų, tai yra iki estų ne 
priklausomybės paskelbimo, 
700 metų vergijos atsigula ant 
estų pečių. Juoda spalva estų 
vėliavoj simbolizuoja šį jun
gą. Bet šalia jos mūsų tri
spalvę puošia., šiaurės sniego 
baltoji, tai yraa tautos sąžinės 
spalva. Estų istorija yra są
žinės kova prieš smurtą. Toji 
kova niekuomet nebuvo nu
traukta. 1343 metais įvyko 
taip vadinamas Jurgio Nakties 
sukilimas. Okupantams reikė 
jo 2 metų, kad jų kontroliuo- 
jamoj žemėj likviduotų tą per 
versmą. Bet sunkios aukos ne 
buvo1 neprasmingos. Per šimt 
mečius tokie sukilimai buvo 
reguliariai organizuojami, pas 
kutinis jų kartu su kitomis ca 
rištinės Rusijos tautomis 1905 
metais. Tiktai tokiai rezisten 
cijai vykstant, svetimieji nepa
jėgė sunaikinti tautinės estų 
kultūros, jos kalbos ir folklo
ro. Liaudis privertė užgrobi
kus pripažinti jos nacionali
nius reikalavimus.

Pirmosios krikščioniškosios 
maldos estų kalba buvo išleis
tos 1524 metais. Pirmosios es 
tų kalba veikiančios gimnazi
jos Tartu ir Tallinne buvo 
įsteigtos 1629 metais. 1632 
metais buvo įkurtas Tartu uni 
įversitetas, šis mokslo židinys, 
kurio spindėjimas palietė ne
mažai tautų šiaurės ir viduri
nėje Europoje. 1730 metais es 
tų liuteronų bažnyčia davė įsa 
kymą, kad visi praktikuojan-

Rannit
tieji liuteronai turi mokėti 
skaityti ir rašyti estiškai. Šis 
liberalus įsakymas buvo dide
lės reikšmės. Jau 19 šimtme
čio pradžioje estai neturėjo sa 
vo tarpe beraščių.

Nežiūrint sunkios carizmo ir 
vokiečių dvarininkų priespau
dos, 19 šimtmetis tapo didelės 
dvasinės rezistencijos ir tauti 
nio atgimimo epocha. 1806 me 
tais pradėjo eiti pirmas estiš
kas laikraštis „Tartu Marah- 
va Naddalaleht“. Maždau tuo 
pačiu laiku prasidėjo sąmonin 
gas estų flokloro rinkimas. Už 
sienio mokslininkų tvirtinimu, 
estai turi daugiau liaudies dai 
nų, negu kokia nors kita Eu
ropos tauta. Svarbiausiu šimt 
mečio darbu reikia skaityti es 
tų epo „Kalevipoeg“ („Kale- 
valo sūnaus“) užrašymą ir iš
leidimą. Negavus leidimo jam 
išspausdinti Estijoje, jis buvo 
išleistas Suomijoj ir slaptai, pa 
našiai lietuvių knygnešių pa
siaukojimui, estų žvejų atga
bentas į Estiją. Šis monumen 
talus tautos kūrinys, suside
dantis iš devyniolikos tūkstan 
čių ketureilių, pasakoja apie 
legendarinį estų karalių Kale
va, o ypač apie jo sūnų, kurio 
gyvenimas faktiškai simboli
zuoja pačios estų tautos ko
vas prieš užgrobikus. Jis bai
giasi aprašymu paskutinės jau 
nojo Kalevos kelionės į praga
rą (—tas pragaras yra Estiją 
prievartavusių jėgų sutartinis 
prasmuo). Velniai, kurie ge
rai atsimena Kalevo sūnaus 
ankstyvesnes pergales prieš 
juos, iš baimės uždaro praga
ro galingus vartus. Estų hero 
jus, norėdamas tuos vartus su 
triuškinti, trenkia į juos visa 
jėga kumščiu, tačiau jo ranka 
įstringa į vartus ir jis nebe
turi jėgos jos ištraukti. Estų 
epas baigėsi žodžiais:

lietuviams (Albertos, Britų Ko 
lumbijos ir Saskačevano provin 
cijoms). Min. V. Gylys sa
vo sveikinime, lietuvio širdį 
graudinačiais žodžiais paminė
jo tas baisias kančias, kurias 
šiandien dėl žiauraus užpuoli
ko kenčia broliai ir sesės lietu 
viai! Šimtais tūkstančių jie 
kankinas už spygliuotų vielų, 
vergų stovyklose Sibire ir per 
pildytuose kalėjimuose vien 
tik už tai, kad jie nepripaži
no smurto, neišsižadėjo savo ti 
kybos, kalbos ir lietuviškų tra 
dicijų, nenusilenkė prieš neap
kenčiamą komunizmą. Minis 
teris taip pat ryškiai apibūdi 
no bendrą aktualinę tarptau 
nę padėtį ir pareiškė tvirtą įsi 
tikinimą, kad Lietuva —- Mo 
čiutė neužilgo nusikratys pan 
čių ir vėl užims jai prideramą

iš anapus geležinės uždangos“.
Sveikinimui pasibaigus, su

skambėjo Lietuvos Himnas.
Po Himno buvo perskaityta 

sveikinimo santrauka prancū
zų kalba.

Minėjimo transliavimą su
ruošti padėjo žymus Albertos 
provincijos veikėjas ir savait
raščio „La Survivance” redak 
torius P. E. Breton O. M. I., 
o taip pat ir CHFA radiofono 
direkcija, kuri mielai leido pa 
sinaudoti jų radiofonu. Jie 
konstatavo, kad Albertos radio 
fono istorijoje pirmą kartą bu 
vo skaityta Lietuvos valstybės 
vyro ir diplomato kalba.

Šiems lietuvių tautos bičiu
liams reiškiama nuoširdi lietu
viška padėka.

Vakarų Kanados Lietuvis.

Port Arthur ir Fort William, Ont.
GRAŽUS MINĖJIMAS.

Neseniai susitveręs KLB 
Fort William skyrius suruošė 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės Vasario 16 minėjimą, 
kuris sutraukė daug lietuvių, 
kaip vietos taip ir iš plačios 
apylinkės. Labai gražiai pri
sidėjo Kowkasho, Ont., dirban 
tieji, kurie atvyko iš už 300 
mylių.

Skyriaus valdyba labai gra
žiai paruošė minėjimą, taip,

kad ir iš vietinės radijo sto
ties CKPR, bangomis nuaidė
jo garsas, kad Vasario 16 tai 
yra Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė.

Apgailėtina, kad kai kurie 
lietuviai, ypač iš neseniai atvy
kusiųjų, greitai pradėjo už
miršti savo gimtąjį kraštą.

Bet būkime tikri, kad su lai 
ku visi supras ir labjau pasi
ilgs tėvynės. V. Sibulis

OAKVUL6, 0 t.
VASARIO 16-TOS LIETUVOS VALSTYBINĖ 

ŠVENTĖ

Bet vieną kart ateis tas laikas,
kada pasaulinis gaisras sunai

kins pragaro vartus. 
Tada Kalevo sūnus grįš atgal

į Estiją 
kurti savo vaikams laimingą 

ateitį.
Per šimtmečius estai daina

vo savo epo dainas ir vėlesnės 
generacijos šiame gaisre matė 
Prancūzų Revoliuciją, kurios 
antplūdžiu, galima sakyti, bu 
vo estuose 1816 metais panai
kinta baudžiava, o ypač Pirmą

KLBENDRUOMENES REIKALAI
VISOMS KLB APYLINKIŲ VALDYBOMS IR LOK’ams. 

solidarumo mok esčio reikalu.

buvo atšvęsta vasario 14 d. 
miesto savialdybės patalpose. 
Salę puošė Kanados ir Lietu
vos vėliavos, jų viduryje kabo 
jo Vytis.

Programą vedė ir įžanginę 
kalbą pasakė A. Frenzelis, vė
liau perskaitė Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo aktą 
ir prof. J. Kaminsko vasario 
16-tos proga pareiškimą „Bū 
kime pasiruošę“. Toliau sekė 
pagerbimas atsistojimu žuvu
sių už Lietuvos laisvę. Vėliau 
buvo pakviestas kalbėti M.

bos. Vėliau p. Skorobagotie- 
nė su dukrele Irena padaina
vo porą liaudies dainų. Tautos 
himnu buvo užbaigta progra
ma.

Programai užsibaigus jos 
vedėjas, paprašė visus susirin
kusius paaukoti sulig išgalės 
Tautos Fondui, A. Liaukų ir 
J. Juzėną paprašė aukas priim 
ti ir užregistruoti aukotojus. 
Aukojo po 2 dol.: V. Pulkau
ninkas, J. Gimbutis, S. Pyže- 
vas, M. Ramanauskas, A. Fren 
zelis, K. Rimkus; po 1 dol. P.

Kanados lietuviai baigia 
persitvarkyti į organizuotą Ka 
nados Lietuvių Bendruomenę. 
Šis etapas lietuvių gyvenime 
užsienyje turės dielės reikš
mės ir greičiau sueiti į glaudes 
nį kontaktą su Kanados visuo 
mene ir sėkmingiau vesti ko
vą su Lietuvos okupantu ir ge
riau išlaikyti lietuvybę mūsų 
tarpe.

Vienas žodis ne šneka, 
Vienas vyras ne talka,

Kai du stso, 
Visados

Daugiau padarys.
Darbo yra ir bus daug ir jis 

turi būti padarytas.
Be viso kito, sėkmingai tą 

darbą atlikti yra reikalingos 
ir lėšos. Kanados Lietuvių 
Krašto Tarybos suvažiavimas 
Montrealyje praeitų metų 
rugpjūčio mėn. 31 d. ir rugsė
jo mėn. 1 d. solidarumo mokes 
tį dirbantiems bendruomenės 
nariams, kaip grynai moralinę 
prievolę, paskyrė po 50 et. mė 
nėšiui.

Atsižvelgiant į Kanadoje 
esamus uždarbius ir pragyve
nimo standartą ir prisiminus 
tas nežmoniškas kančias ir au 
kas, kurias pakelia mūsų pa
vergtoji tėvynė, tas mokestis 
tam, kieno širdyje dar galuti
nai neužgęso pareiga tėvynei, 
lietuvybei ir lietuviškam žo
džiui, atrodo būtų neperdidelis 
įnašas lietuvybės reikalui.

Papildant savo ankstyvesnį 
tuo reikalų raštą, K. Kr. Vai 
dyba kreipiasi į visas Kanados 
lietuvių apylinkes ir LOK'us

prašydama neuždelsti solidaru 
mo mokesčio rinkimo ir prašo 
neatidėliojant siųsti Kr. Val
dybos iždininkui adresu: Mr. 
J. Simonavičius, 994 Dundas 
St. W. Toronto, Ont., 77%% 
surinktų pinigų. (Surinkti pi
nigai skirstomi: 22%% — 
Apylinkei, 22%% — K. Kr. 
Valdybai, 40% Tautos Fondui 
ir 15% — švietimo ir kultūros 
reikalams).

Ateityje prašoma, palikus 
sau 22%% surinkto solidaru 
mo mokesčio, kitus 77%% 
siųsti K. Kr. Valdybai kas 3 
mėnesiai, būtent: 1 sausio, 1 
balandžio, 1 liepos ir 1 spalio.

Be kitų reikalų sėkmingam 
bendruomenės organizavimui 
ir jos organų veikimui kad ir 
nedidelės lėšos yra būtinai rei 
kalingos.

Kr. Valdyba mano, kad apy 
linkės pačios atsižvelgdamos 
vietos sąlygų geriau gali nu
kaityti įohdarumo mokesčio 
rinkimo tvarką. Prieš subend 
rinat solidarumo mokesčio rin
kimo tvarką ir atsiskaitymą, 
Kr. Valdyba būtų dėkinga apy 
linkėms už jų pareikštus šiuo 
reikalu pageidavimus.

Renkant solidarumo mokes
tį, reikia išduoti kvitus ir ves
ti atsiskaitymą.

Solidarumo mokestis turėtų 
būti renkamas nuo 1952 m. 
rugsėjo m. 1 d.

S SIizvs
PLB K. Kr. Valdybos 

Vice-Pirmininkas.
I. Simon'avičius, 

Iždininkas.

Ramanauskas, kuris vaizdžiai Ancevičienė, A. Žilinskas, Ire-
apibūdino Lietuvos senovės 
praeitį ir kovas už Lietuvos ne 
priklausomybę.

na Skorobagotaitė, V. Huber
tas, O. Krygeris, A. Ramonas, 
A. Aulinskas ir A. Liaukus.

V Tautiečius
$ RAMUTĘ IVAŠKEVIČIŪTĘ |
& ir 4$

DIPL. INŽ. ZIGMĄ RIMŠĄ, |
sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina ir linki laimingo, $ 

darnaus ir gražaus vedybinio gyvenimo
$ E. M. C h i n a i ir E. J. S k a r ž i n s k a i. $
jj Sault Ste. Marie, Ont, Canada. ji

Toliau sekė eilėraščių dek
lamavimas : Helga Krygerytė 
„Laisvės pasiilgus“, Beatričia 
Rimkaitė „Tėviškės vaizdai“, 
Irena Krygeritė „Kažin“. Vy
tautas Ramanauskas, „Budė- 
kim“; S. Pyževas pasakė du 
gražius eilėraščius savo kūry-

Viso 20 dol.
Aiškumo dėliai, tenka pažy 

mėti, kad Oakvilės lietuvių 
kolonija yra labai jaunutė ir ne 
skaitlinga, su vaikais priskaito 
ma iki 50 galvų, bet paminėji
me dalyvavo 85 proc., tai reiš 
kia gerai. Vienas iš dalyvių.

WINDSOR
35 METŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS.

Minėjimas suruoštas: radio pildė B-nės komiteto pastan-

jį Pasaulinį Karą, kurio pele
nuose, po 700 metų pertrau
kos, buvo realizuota estų vals 
tybinė mintis.

Tačiau nepriklausomybė ne
buvo estams dovanota, ji buvo 
pasiekta per visos tautos veda 
mą Laisvės Karą prieš sovie
tus, kuri pasibaigė estų laimė
jimu 1920 metais. Ginklais už 
ėmę eilę Rusijos miestų, estai 
privertė bolševikus pasirašyti 
taikos sutartį. Ši sutartis, ku
rioje rusai visiems laikams at- 
issakė nuo bet kokių teritoria- 
linių pretenzijų Estijos atžvil
giu, buvo tų pačių rusų klastin 
gai sulaužyta 1940 metais. 
Prasidėjo okupacija, kokios 
tauta net savo istorijos sun
kiausiais laikais negalėjo įsi
vaizduoti.

Ir šiandien Estijoje vyksta 
tas, ko nepajėgė padaryti nei 
kryžiuočių ordenas, nei caro 
žandarai, — būtent: estų sie
los žudymas. Tačiau estai, 
kurie savo moderninę kultū
rą, savo valstybinę konstituci 
ją ir savo socialinius idealus 
gavo iš Vakarų, nori gyventi 
ne po antieuropiejišku jungu, 
bet laisvoje sąjungoje su Va
karais. Todėl jų ilgėsiu yra 
šiandien, daugiau negu kada 
nors praeity, vienas vienintelis 
laukimas to, epe išpranašau
to gaisro, kuris padėtų jiems 
vėl atkovoti sau teisę gyventi

kaip laisva tauta Vakarų hu
maniškoje bendroumenėje.

Estų legendose yra pasako
jama, kad senovės lietuviai da 
rydavo užgrobimo keliones į es 
tų žemes. Tačiau tos kelionės 
neturėjo nieko bendro su kraš 
to užkaraivimu, jos tarnavo 
kaip ir grožio idealui. Atvy
kę, lietuviai viliodavo įstabiais 
gintariniais papuošalais estų 
moteris. Jeigu toks gundymas 
jiems nepavykdavo, jie jas pa
grobdavo ir išveždavo į Lietu 
vą. Istorija pažįsta vien tik 
draugiškus estų - lietuvių san
tykius. Šis abiejų pusių bend 
radarbiavimas tautinių intere
sų prasme, prasidėjo 19 šimt
mety, jis buvo jau sąmoningiau 
kultivuojamas dabartinio šimt 
mečio pradžioje. Visos tau
tos aukomis estai pastatė 'fai
line didžiulį „Estonios“ teat
rą, kurį šiandieninėmis sąvo
komis galima būtų pavadinti 
dangoraižiu. Tokio nacionali
nio centro kūrimas buvo estų 
dvasinio savarankiškumo ma
nifestacija prieš caro valdžią. 
Į teatro iškilmingą atidarymą 
1913 metais atvyko1 kun. Tu
mas-Vaižgantas, kuris sveiki
no estus lietuvių tautos vardu. 
Vėliau, laisvei švintant, estų 
ir lietuvių politikai kartu ko
vojo užsienyje už Baltijos vals 
tybių pripžainimą de jure. Ne 
priklausomybės metais kultū

rinis ir politinis bendravimas 
įgavo gražių tradicijų formą. 
Politinė Baltijos kraštų antan 
tė buvo dėka tuometinio Lie
tuvos užsienio reikalų ministe 
rio ir dabartinio Lietuvos Dip 
lomatijos Šefo Stasio Lozorai
čio aktyvumui pasirašyta Že
nevoj 1935 metais. Dabar 
tremty estų diplomatai, su Es
tijos atstovu Amerikoje Johan 
nes Kaiv priešaky, dirba kar
tu su lietuvių diplomatais, kar 
tu jie nenuilstamai beldžiasi į 
Jungtiniu Tautų sąžinę ir įtei 
kia memorandumus Baltijos 
kraštų padėčiai apšviesti ame
rikiečių, anglų, prancūzų ir ki
toms vyriausybėms. Panašia 
kryptimi dirba kartu ir dide
lės estų ir lietuvių visuomenės 
organizacijos. Šiandien dėka 
toms kovoms ir tarptautinių po 
litinių įvykių raidai. Vakarai 
jau pripažįsta tą moralinę 
skriaudą, kuri yra bolševikų 
padaryta estams, lietuviams ir 
latviams. Sekančiu žingsniu 
yra iškovoti padėtį, kuri, de
mokratinių Baltijos valstybių 
išlaisvinimo keliu, privestų 
prie materialinės skriaudos ati 
taisymo. Estai, kaip ir lietu
viai, krašte ir tremty, tvirtai 
tiki, kad ateis laikas, kada Bal 
tija, panašiai į mitologinį 
paukštį feniksą, gims laisva ir 
nepriklausoma iš melo ir smur 
to chaoso.

fone, bažnyčioj ir salėj. Vasa
rio 14 d. vakare Windsoro C 
BE radijo davė pluoštą gražių 
žinių apie Lietuvą senovėj, iš 
nepriklausomybės laikų ir apie 
dabartį. Be to, davė keletą 
lietuviškų plokštelių: „Tėvy
nės garsai“, „Šlama šilko vė
jas“, „Kalvelis“, „Ramu čia 
gyventi“ ir „Kai aš grėbiau 
lankoj šieną“.

Vasario 15 d. buvo atlaiky
tos pamaldos už Lietuvos par 
tizanus. Toliau minėjimas tę 
sėsi salėje. Garbės prezidiu
mą sudarė svečias — Alto sek 
retorius, „Naujienų“ redakto
rius Dr. Pijus Grigaitis, Det
roito lietuvių organizacijų cent 
ro pirmininkas p. Pilka, Sava
norių - Kūrėjas ats. pulk. Bart 
kus, Detroito skautų dvasios 
vadas Kun. Dagilis ir latvių 
tautybės atstovas p. Dzilna. 
Oficialiąją dalį pravedė vald. 
pirm. p. Januška. Dr. Pijus 
Grigaitis pasakė valandą užtru 
kusią kalbą. Jis, būdamas Ame 
rikos Lietuvių Tarybos 
priešaky ir nuolat lankydamas 
vladžios įstaigas, numato, kad 
mūsų Tėvynės byla, ypač pas 
kutiniu laiku, yra geram stovy 
ir trejų metų bėgy padėtis tu 
retų išsispręsti.

Vietos dienraštis „The Dai
ly Windsor Star“ per du kal
tus įdėjo neilgus straipsnius 
apie būsimą ir buvusį minėji
mą kartu su p. Dr. Grigaičio, 
mūsų skyr. pirm. p. Januškos 
ir latvių pirm. p. Dzilnos nuot 
rauka.

Antrąją programos dalį iš-

gom suorganizuotas choras, 
pasipuošęs tautiniais rūbais ir 
vadovaujamas varg. p. Sinkevi 
čiaus, labai vykusiai padainavo 
penkias dainas, šeštadieninės 
mokyklos vaikučiai: Jūratė Pet 
ravičiūtė, Albinas Gėsius, Zi 
ta Petravičiūtė, Milda Pakaus 
kaitė padeklamavo gražių ei
lėraščių. Ypač gražiai dekla
mavo Milda Pakauskaitė. Vai 
kučius paruošė mok. Ponia 
Statkevičienė.

Minėjime skaitlingai žmo
nės dalyvavo ir Tautos Fon
dui buvo surinkta per šimtą 
dolerių.

J. Ražauskas.

Spaudos apžvalga.
NE KĄ MANO REDAKTO 
RIUS, BET KO NORI p. J.J.?

43 „Naujienų“ n-ry p. J. J. 
„NĘ“ redaktoriui dėl jo pasi
sakymo apie Tado Brastos 
straipsnį, kuriame buvo kalti- 
namsa min. p. Gylys, stato 
klausimą „ką mano?“.

Atsakymas trumpąs: „NL“ 
red. mano tą pat, ką jis para
šė. Jo argumentų nei p. J. J., 
nei kas kitas nenuginčižo ir ne 
įrodė, kad jie būtų neteisingi. 
P. Gylio pareiškimai vsiškai 
sutampa su „NL“ red. teigi
mais ir jų p. J. J. taip pat ne
nuginčijo. Todėl kyla kitas 
klausimas: kogi nori p. J. J. ka 
binėdamasis pats nežinodamas 
ko?
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AFRIKA KYLA NAUJAM GYVENIMUI
Jau daugiau kaip 200 metų 

europiečiai tyrinėja, vaido, da
ro atradimus ir išnaudoja Af
rikos kontinentą. Išskyrus 
Egiptą, Etiopiją ir Liberiją, vi 
si milžiniški plotai, nuo Vidur 
žemio jūros ligi Pietų Afrikos 
Capetown*©, yra baltojo žmo
gaus valdomi. Tačiau šiuo me 
tu Afrika yra jau fermentaci
jos procese. Varginami netei 
sybės, sąmoningi apie netoli
mos praeities įvykius Azijoje 
ir dėl kylančio „spalvų potvy
nio“, o svarbiausia pačių baltų 
jų žmonių mokomi ir agituo
jami apie laisvės idėjas ir eko
nominę lygybę, juodieji žmo
nės dabar miklina savo raume 
nis ir galvoja apie atsiėmimą 
savų žemių jų pačių naudoji
mui.

Paskiausieji neramumai ir 
viešos demonstracijos vyksta 
britų Kenijos kolonijoje, kur 
slapta negrų organizacija, va
dinama Mau Mau, pradėjo 
žiaurų ir be atodairos vedamą 
terorą. Mau Mau yra labai 
pikta organizacija su gyvuliš
komis ir barbariškomis apeigo
mis ir papročiais, tačiau prieš 
keletą metų į ją nebuvo krei
piama dėmesio todėl, kad bu
vo galvojama, jog tai yra dau
giau religinė ar ritualinė, o ne 
ekonominė ar politinė organi
zacija. Jau nevieną kartą juo
dukų grupės, nekęsdamos kri
kščionybės, sudarydavo keis
tas ir baugias organziacijas ar 
draugijas senoviškų tautelių 
dievų garbinimui, kurie, būk 
tai gyveną augštai Kenijos kai 
nų šlaituose ar Kilimanžare. 
Jie ilgėjosi ir troško Mumbo- 
- Jumbo ir senos tvarkos. Ta
čiau Mau Mau, kurios dabar 
taip bijomasi, yra kažkas skir 
tinga. Ji siekia naujos tvar
kos.

Tikras dalykas, kad saujelė 
baltųjų žmonių valdo milionus 
akrų geriausios žemės, tuo lai
ku kada daug kartų skaitlinges 
ni vietiniai juodukai yra apri
boti ir suvaržyti mažu žemės 
plotu. Tuo tarpu yra faktas, 
kad juodieji žmonės yra trak
tuojami kaip pavaldiniai už 
griežtų „spalvos grotų“, o bal 
tieji žmonės yra ponų ir valdy 
tojų rasė. Į viską iš arčiau pa 
sižiūrėjus ir panagrinėjus, at
rodo, kad esamos sąlygos ne
gali toliau tęstis.

Įžadai išvyti baltąjį žmogų.
Mau Mau yra pikta ir bar

bariška, tačiau ji yra geidžiau 
ti-siekianti geresnio gyvenimo. 
Teroras turi būti sustabdytas 
ir panaikintas, tačiau kai ku
rios idėjos nemirs kol juodu
kai negaus — nepasieks didės 
nio ekonominių taisių laipsnio 
ir dalyvavimo žemių valdyme, 
kurios jiems priklauso.

Mau Mau bestiališkumas ne 
gali būti paneigtas. Teroristai 

naktį susirenka naujų narių 
įšventinimui. Jeigu vyras ar 
moteris atsisako įstoti į šią or 
ganizaciją, tai jie yra nukanki 
narni. Jeigu sutinkama įstoti 
šion orgaanizacijon, tai kandi 
datas turi atlikti įstojimo apei 
gas:

Nukankinamas ir užmuša
mas avinas, kurio kraujas su
leidžiamas į medinius dube
nius.

Įšventinamasis — įstojan- 
tis šion organizacijon klaupia
si ir meldžiasi kraujui, kitam 
dubeniui pripildytam žemės ir 
jietims su peiliais. Po to jis 
praeina mistišką krūmais ap
augusia galerija. Iškabinamas 
banano medžio kamienas ir pri 
pildomas krauju, ir avies akis 
prikabinama prie kamieno ga
lo. Įšventinamasis srebia krau 
ją. Po to, jis perduria vinimi 
avies akį ir ta vinis yra įkala
ma į paslaptingos galerijos 
skliautą. Toliau atliekama prie 
saika. Būdingesnieji ir svar
besnieji priesaikos punktai yra 
šie:

Išvaryti baltuosius žmones 
iš Kenijos.

Neparduoti baltiesiems jo
kios žemės.

Pulti krikščionybę, nelan
kyti ar neleisti vaikams lanky
ti bažnyčios, misijas ar vyriau 
sybės mokyklas.

Vogti šaunamuosius ginklus 
iš baltųjų žmonių ir žudyti 
baltuosius žmones kada tik bus 
reikalinga ar pasakyta ir pa
gelbėti pasislėpti žmonėms, ku 
rie vagia iš baltųjų žmonių ar 
kurie žudo baltuosius. Ir išlais 
vinti jų kalinamą vadą Jomo 
Kenyatta.

Aišku, ir atvirai kalbant, tai 
yra politinis nacionalistinis ju 
dėjimas.

Jomo Kenyatta, šio judėji
mo vadas, dabar sėdi kalėjime. 
Mau Mau priesaika paskelbia 
jį žmogumi, kurį jų dievai at
siuntė išlaisvinti Afrikos žmo
nėms.

Po priesaikos įšventinamasis

Vancouver'io CBC radijo dai
nininkė Betty Phillips.

KENIJOS MAU MAU. TERORAS.
Rašo Matthew Halton,

— įstojantis Mau Mau organi
zacijon gauna atitinkamus 
ženklus. Jis yra pažymimas 
trim giliais įpjovimais dešinia 
me petyje. Po to jis prašo mir 
ties ir sunaikinimo sau ir savo 
šeimai, jeigu jis sulaužytų duo 
tus įžadus. Ir nuo tada jis yra 
l.Iau Mau narys.

atitaisyti skriaudą ir paleng
vinti, bet ne numalšinti 

prispausti.
Mau Mau paslaptys yra taip 

gerai laikomos, kad Kenijos po 
licija nežino, kiek Mau Mau 
narių turi ir ar čia nesirnaišo 
išorinė komunistų įtaka už vi
so šio reikalo. Kai kurie Mau 
Mau metodai ir veikimo būdas 
atrodo panašūs į tuos, kuriuos 
naudoja Malajų komunistinės 
partizanų bandos. Kaip ir Ma
lajuose, maištas prasidėjo slap 
tos žudikų organizacijos jstei 
gimu. Kaip ir Malajuose, kai
miečiai yra terorizuojami ir

BAŽNYČIOS
Pagal Vokietijos Krašto Vai 

dybos Informacijų Skyriaus tu 
rimą dalinai apdorotą sugrįžu- 
siųjų iš Lietuvos vokiečių ap
klausinėjimo medžiagą, žemiau 
patiekiamas veikiančių ir uždą 
rytų bažnyčių Lietuvoje susi
daręs vaizdas. Žinios gautos 
tik iš savo akimis mačiusių gy 
venimą dabartinėje Lietuvoje 
liudininkų parodymų. Tačiau 
jų apdorojimas reikalauja daug 
laiko ir tęsiamas toliau, tad čia 
dedamos žinios dar bus papil
domos.

Vilniuje veikė bažnyčia (ro 
dos, šv. Jurgio) Ožeškienės gat 
vėje ir joje buvo laikomos pa
maldos. Dar viena bažnyčia 
veikė prie geležinkelio stoties. 
Vilniaus katedra ir Aušros Var 
tų bažnyčia irgi veikė. Dievo 
Motinos auksinis paveikslas te 
bckabojo ir pamaldos buvo lai
komos. Taip pat yra išlikusi 
ii veikė bažnyčia greta Aušros 
Vartų, nors pačioje gatvėje bu
vo daug sugriautų namų.

Kaune veikiančios bažny
čios: Vytauto, Įgulos (kurį lai 
ką ji buvusi uždaryta) Šv. My 
kolo, šv. Juozapo, Žaliajame 
kalne, mažoji bažnytėlė Augš- 
taičių gatvėje, Karmelitų, Alek 
sote ir Vilijampolėje.

Klaipėdoje karo metu su
griautos bevei kvisos bažny
čios, pavyzdžiui, evangelikų 
šv. Jono bažnyčia, reformuotų
jų bažnyčia Puodžių gatvėje. 
Klaipėdoje veikė katalikams ir 
evangelikams bendrai tik vie
na buvosioji baptistų koplyčia, 
netoli buvusios katalikų bažny 
čios. Klaipėdos kapinėse, nau 
jai prieš karą pastatytoje kapi
nių bažnyčioje, įrengta pravos 

CBC korespondentas

įbauginami neteikti jokių in
formacijų policijai. Malajuo
se komunistinės bandos iškapo 
jo ir sunaikino daugybę gumos 
medžių, o Kenijoje Mau Mau 
puola ir naikina galvijų kai
menes. Per keturiasdešimt lo
jalių vietinių ir baltųjų žmo
nių buvo brutaliai nužudyti, 
šimtai buvo apmušti ir daugy
bė buvo kankinami.

Kikuyu tautelė, kurioje Mau 
Mau yra įsitvirtinusi, yra di
džiausia visoje Kenijoje. Šioje 
tautelėje priskaitoma per vie
ną milioną žmonių. Apie 90 
procentų visos šios tautelės 
esą Mau Mau nariai. Kiti sa
ko, kad Mau Mau yra tik apie 
15.000. Tačiau tikras dalykas, 
kad dauguma narių buvo pri
saikdinti prieš savo valią.

Kenijos vyriausybė ir dau
giau protingi ir tvirtesni tau
telių vadai stengiasi įtikinti sa
vo žmones, kad jeigu jie ir pri 
ėmę Mau Mau priesaiką, gali

LIETUVOJE
lavų bažnyčia.

Ukmergėje didžioji bažny
čia buvo uždaryta. . Ir antroji 
buvo uždaryta, bet tam tikro
mis dienomis buvo atidaroma 
žmonėms lankyti, nors pamal
dos joje nebuvo laikomos.

Tauragėje veikia katalikų 
bažnyčia prie Jūros, metodistų
— prezidento gatvėje ir rusų 
cerkvė kapinėse. Evangelikų 
bažnyčia veikdavo retai — tik 
vokiečiams, Rytprūsių pabėgė
liams, specialiai prašant milici
jos sutikimo.

Šakiuose yra ir veikia tik vic 
na katalikų bažnyčia. Evange 
likų bažnyčia paversta šokių 
sale, o kunigas Gavėnia išvež 
tas į Sibirą.

Smalininkų bažnyčia visiškai 
nugriauta, plytos išvežtos.

Skirsnemunės abi bažnyčios
— katalikų ir evangelikų — 
1950 m. uždarytos.

Jurbarko evangelikų bažny
čia 1950 m. pavasarį uždaryta 
paversta NKVD kalėjimu.

Slavikų bažnyčia uždaryta ir 
yra tuščia.

Sudargu bažnyčia, kuri po 
karo buvo naujai pastatyta, 
taip pat uždaryta.

Garliavos evangelikų bažny 
čia uždaryta ir paversta grūdų 
sandėliu. Apklausinėtoji vokie 
tė pati su ūkininku vežusi tenai 
grūdus.

Veisėjų bažnyčia 1950 m. 
rudenį buvo uždaryta.

Gudžiūnuose bažnyčia taip 
pat buvo uždaryta, o kunigas 
iš susijaudinimo miręs.

Pečiūnelių bažnyčios senasis 
kunigas išvarytas ar ištremtas, 
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būti nuo to apšvarinti ir nuva 
lyti tam tikromis apeigomis, 
kuriose jie priims ar padarys 
kitą ir dar stipresnę priesaiką. 
Tai yra irgi savotiškai keistos 
apeigos ir kitoks kraujo miši
nys ir „hokus-fokus“. Užmu
šamas avinas arba ožys prisilai 
kant tam tyčia ritualo. Suka 
poto gyvulio dalys sumaišomos 
su krauju, žolėmis ir šventin
tu vandeniu. Į šį mišinį burti
ninkas — daktaras pamirko 
užmušto gyvulio kanopą, ku
rią „apšvarinamasis“ turi sep 
tynis kartus pačiulpti. Lazde
lės iš pašventino laukinio fygų 
medžio yra padažomos šiame 
mišinyje ir septynius kartus 
įteikiama kiekvienam atlie
kančiam apsivalymo — atsipa
laidavimo apeigas. Specialūs 
burtų žodžiai yra tyliai kalba
ma laike visų šitokių ceremo
nijų. Po to atliekama „apsiva 
lymo“ priesaika ir viskas užbai 
giama, kada burtininkas-dakta 
ras padažo baltais dažais „ap- 
švarinėjimo“ nosį. Tada skai
toma, kad jo ankstyvesnioji 
padaryta priesaika panaikinta 
ir jis yra nuo Mau Mau atpa
laiduotas.

Kenijos vyriausybė ir polici 
ja naudoja griežtą, kietą ir pa
vojingą kolektyvaus baudimo 
būdą. Kada juodukai atsisako 
išduoti Mau Mau paslaptis, jie 
yra areštuojami, o jų gyvuliai 
paimami. Buvo daug atsitiki
mų, kad ištisi juodukų apgy
vendinti kaimai buvo sunaikin 
ti — sulyginti su žeme, o pa
tys gyventojai priverstinai per 
kelt įi naujas vietas.

Mau Mau nebus sunaikinta 
priespauda ir žiaurumu bet tik 
palengvinimu skurdo ir gyveni 
mo sąlygų pagerinimu. Nepa 
sitenkinimas esama padėtimi 
dėl vargo ir skurdo kasdien vis 
labjau auga paniekintų, terori
zuojamų ir stačiai sumaišytų

Fiddle Joe Busque kas sekma
dienį smuikuoja per CBC 

Trans-Canada radijo tinklą. 

Kenijos negrų jausmuose. Ir 
šis nepasitenkinimas, skurdas 
ir vargas yra labai dideli ir la
bai realūs, o tas viskas iškyla 
dėl labai žemų mokamų atlygi 
nimų ir „alkio žemei“.Juodukai 
turi didelio noro turėti nuosa? 
vos žemės, kurią dabar daugu
moje valdo baltieji žmonės. 
Šiuos svarbiausius reikalus pa 
gerinus Mau Mau nustotų sa
vo „geluonio“ ir pati savaime 
išnyktų.

Afrika — afrikiečiams.
Baltasis žmogus Kenijoje 

nebuvo niekšiškas ir atsilikęs. 
Jis įsteigė mokyklų, misijų, li
goninių ir pagerino sveikatin
gumą, bet tuo pačiu, svarbus 
faktas, kad pagerindamas svei 
katingumą, labai padidino gy
ventojų skaičių, kas savo keliu 
padidino ir pablogino skurdą 
ir vargą.

Kikuyn tautelėje žemė yra 
valdoma šeimų grupių. Kada 
vienas žemės savininkas mirš
ta, tai jo žemė padalinama jo 
sūnums ir tuo būdu nuosavy
bė — žemės sklypai su kiekvie 
na karta palaipsniui mažėja. 
Šiandien dauguma žemės skly
pų yra nedidesni, kaip pusė ak 
ro, o penki akrai (apie pora 
hektarų) skaitoma didelis skly 
pas. Viso šito pasėkoje vieti 
niai juodukai yra priversti mes 
tis-kraustytis nuo žemės darbo 
į miestus, kur reikia dirbti už 
menką atlyginimą. Apie 25 
tūkstaančiai juodukų dirba už 
atlyginimą 70 dolerių metams. 
Kenijos sostinėje Nairobi yra 
tūkstančiai benamių ir bedar
bių vietinių juodukų.

Viršuje ir be esamų ekono
miškų vargų, čia yra dar ir 
„spalvotų grotos“. Negrai yra 
suvaržyti ir apriboti miestuose 
atskirais gyvenamais rajonais. 
Tas pats ir už miestų ribų. Vi 
same krašte yra numatytos 
negrams gyvenamosios vietos 
— rezervai.

Ir negrai pradeda maištau
ti.

Ar kam nors tas patinka ar 
ne ir ar Kenijos baltiesiems tai 
patiks ar ne, tačiau tokios są
lygos ir padėtis negali ir ilgai 
nesitęs. Jeigu mums ir nepa
tikti) ir nepatinka, bet pasau
lis keitėsi, keičiasi ir keisis.

Slaptos organizacijos vadi
namos Mau Mau pasireiškimas 
ir veikimo būdas yra žiaurus, 
laukinis ir piktas. Tačiau to
liau už viso to — ar mums pa
tinka ar ne — yra kylantis af 
rikietiško nacionalizmo potvy
nis. Už viso to yra atbundan
tis ir augantis Afrikos negrų 
jausmas ir supratimas, kad Af 
rika priklauso jiems — afri
kiečiams, o buvimas — egzis
tavimas kad ir tokios „White
Highlands“ yra milžiniškai 
šlykšti neteisybė.
Sulietuvino: J. Skaržinskas.

DR. JUOZAS KAŠKELIS

Komunizmo ideologijos tikrove
v.

Komunizmo galutinis tikslas yra pasaulinės revoliuci
jos įvykdymas. Kitas artimesnis tikslas — tai proletariato 
revoliucijos įvykdymas atskiruose kraštuose ir Sovietų Ru
sijos imperializmo išplėtimas. Dar kiti yra tie tikslai, kurie 
padeda atsikiruose kraštuose paruošti revoliuciją. Tos tarp 
tautinės revoliucijos įvykdymu rūpinosi pirma Kominternas, 
o dabar Kominformas, kitaip tariant tarptautinė komunistų 
partija. Atskiruose kraštuose proletariato revoliucijos įvyk
dymu pavesta rūpintis tautinėms Kominterno (Kominformo) 
sekcijoms — tautiniams sekretoriatams. Tautiniai sekreto
riatai jierms pavestą uždavinį vykdo per jų kraštuose vei
kiančias komunistų partijas ir kitas komunistines organiza
cijas.

Savo tikslų komunizmas siekia labai įvairiai. Jis tai
kosi prie vietos, laiko ir kitų aplinkybių. Tai yra jo takti
kos pritaikymo menas. Trumpai tariant, Tarptautinės komu 
nistų partijos taktika ir laiko ir ploto atžvilgiu labai įvairi.

Laiko atžvilgiu tarptautinės komunistų partijos (Ko- 
minterno-Kominformo) taktiką galima suskirstyti į keletą 
periodų: 1) nuo jo įsteigimo maždaug iki 1924 metų — „pa 
saulinės revoliucijos įgyvendinimo vilties periodas“, 2) nuo 
1924 iki 1930 metų — sistematiško komunistų kadrų ugdy
mo ir sudarymo laikotarpis, 3) pradedant 1930 metais — lai 
kotarpis plačiųjų masių verbavimo panaudojant tam reikalui 
„vieningo fronto“ taktiką, 4) komunistų partijų apsivalymo- 
-restauracijos bei satelitų sudarymo ir perėjimas nuo subver- 
syvinės prie agresyvės kovos taktikos užkariauti pasaulį pe 
riodas.

Ad.l) „Pasaulinės revoliucijos įgyvendinimo vilties laiko 
taarpis“. Apsvaiginti - palyginamai lengvu „spalių revoliu
cijos** pasisekimo ir savo laimėjimų pilietinio karo frontuose, 
Rusijos komunistai buvo pasiryžę, iš įsibėgėjimo, socialinės 
revoliucijos liepsną permesti į visus kitus pasaulio kraštus, 
o ypač visų pirma į Vokietiją, Italiją bei Balkanus. Įsteigę 
Kominterną komunistai tikėjosi, kad jis sugebės sužadinti 
Vakarų darbininkijos revoliucinį entuziazmą iki tiek, kad 
ir jie nueis Fusijos keliu. To jie tikėjosi ypač todėl, kad, jų 
manymu, Europa irgi buvusi beveik analogiškoje Rusijai būk 
Įėję. Tačiau Kominternas nenumatė visų tų sunkumų, ku
riuos jis sutiko savo veiklos pakelėje ir kurie jį privertė at

sisakyti nuo pasaulinės revoliucijos įgyvendinimo vilčių, ar
ba tikriau sakant nuo savaimingo tokios revoliucijos įgyven
dinimo vilčių. Čia didžiausia Kominternui kliūtis buvo sto
ka disciplinuotų kadrų. Tuolaikinėj pokarinėj Europoj bu
vo gana apstu elementų tinkamų socialinei revoliucijai įgy
vendinti, tačiau tada pačios Maskvos autoritetas kairiųjų 
radikalių elementų tarpe buvo dar menkas. Tada Maskva 
dar nebuvo „raudonoji Mekka“. Užtat revoliucionuoti Eu
ropos sluogsniai tada dar veikė it pasakėčios gulbė, vėžys ir 
lydeka, jiems trūko revoliucinės disciplinos. Be to, Komin
ternas tada pervertino Europos moralinę, politinę ir ekono
minę suirutę. Sudaryti kuriame nors krašte revoliucinį šta
bą Kominternui buvo visiškai nesunku, tačiau ir geriausias 
štabas be organizuotų kadrų visuomet bus bejėgis. Visa vir
tinė nepasisekosių mėginimų sukelti komunistinius pervers
mus paskiruose Europos kraštuose privertė Kominterną pa
keisti savo veiklos taktiką ir „mokslinti“ trūkstančius kad
rus. Bet tai nebuvo atsisakymas nuo „pasaulinės revoliuci
jos įgyvendinimo minties“, o vien tik nauja, jau rimtesnė, 
paasiruošimo fazė.

Ad 2) Komunistinių kadrų ugdymo ir sudarymo lai
kotarpis. 1925 metais penktasis pasaulinis Kominterno kang 
resas išdirbo principus tokiems kadrams sudaryti. Buvo įsa
kyta steigti imonių bei dirbtuvių kuopeles, gi iki tol buvo 
steigiamos vien tik teritorialinės kuopelės. Tokios kuope
lės ateityje sudaro pagrindinius komunistinio tinklo narve
lius. Svarbiausią buvo nusistatyta besąlyginiai reikalauti pil 
dyti augštesniųjų organų parėdymus. Kominterno manymu 
tokios kuopelės turėjo būti persisunkusios revoliucine discip
lina ir ypatingai budriai sekti, kad kuopelių narvai aklai vyk 
dytų visus centro parėdymus. Esą, parengimas ir pravedi- 
mas masinių politinio pobūdžio streikų, kova su nacionaliz
mu bei fašizmu, o taip pat ir lemiamos kovos komunizmo per 
galei galimos tik su pagalba disciplinuotos organizacijos, ku 
rios pagrindą sudarytų partinės kuopelės. Tokių kuopelių 
narių pirmutinis uždavinys, vervuoti naujų narių. Po kelių 
metų atkaklios kovos Kominternas visuose kraštuose buvo 
sudaręs gan darnius savo narių kaadrus, kurie jau aklai klau 
sė Maskvos ir, žinoma, buvo gerai josios apmokami. Tuo pat 
metu Kominternas Rytuose darė pastangų sukelti komunis
tinę revoliuciją surevoliucionindamas mases, tačiau ir ten be 
„kadrų“ tokios pastangos linko tuščiomis. Tada ir buvo su
daryta „Sąjunga kovai su imperializmu bei kolonialine pries 
panda”.

Ad 3) Vienigas frontas ir kova dėl masių užverbavimo. 
Ekonominė krizė ir josios sukelta bedarbė bei visuotinis nu
skurdimas gerokai palengvino Kominternui verbuoti sau ma
ses. Pirmuosius bandymus verbuoti mases, reikalingas sėk
mingam socialinės revoliucijos įgyvendinimui, Kominternas 
padarė 1929 metais, kada 10-sis jojo Vykdomojo Komiteto 
plenumas paskelbė? parėdymą kompartijoms pravesti ekono
miniu^ bei politinius streikus, kad jų pagalba praplėstų ir 
sustiprintų savo įtaką darbininkų masėms ir kuo daugiau už
verbuotų sau narių. Kominternas ir tos srities jojo vyriausias 
pagelbininkas Profinternas — „Profesinių Sąjungų Interna
cionalas” — sudarė ir kaip neginčijamą dogmą paskelbė iš
tisą mokslą api estreikus, kur buvo nurodyta, kad streikai 
tai savos rūšies kautynės, kuurioms tur ibūti pritaikyta visa 
karinė strategija bei taktika. Tačiau ir streikai Kominterną 
apvylė. Vieton paskirų kompartijų narių skaičiaus augimo, 
ko ypač Kominternas laukė, beveik visur buvo pastebėtas jų 
mažėjimas. Žinoma, iš to dar ir tada ir dabar negalima pa
daryti išvados, kad komunizmo pavojus per tą reiškinį ma
žėjęs, nes kominternas pamatęs, jog negalima laukti masi
nio narių skaičiaus padaugėjimo, iškėlė „Vieningo fronto“ 
mintį. Vieningo fronto taktika leido komunistams įtraukti į 
revoliucinį sąjūdį visą virtinę visiškai nekomunistinių ele
mentų, o ypač pirmon eilėn socialistus, kurie, lygiai kaip ir 
komunistai, tik tuo pačiu raudonojo „šventojo“, Markso 
mokslu. Čia, kaip tik toji taip ilgai užsitęsusi pasaulinė eko
nominė krizė gerokai padėjo komunistams, sudarydama di
džiulius kadrus nepatenkintųjų. Pastarųjų tarpe Kominter
nas daugiausiai veikė per visokias savo pagelbines organi
zacijas, kaip pavyzdžiui visokias SSSR draugų sąjungas ir 
kitokias. Nepasitenkindamas tuo, Kominternas 1932 metais 
įkūrė antimilitaristinį sąjūdį. Tada Amsterdame, buvo su
šauktas kongresas, kuriame dalyvavo per 2000 delegatų ir 
kuris „vienbalsiai“ priėmęs rezoliuciją apie „naujojo impe
rialistinio karo pavojų bei kovą su juo“. Išeinant iš to kong 
reso nutarimų įvairiuose kraštuose, išviršiniai be jokio ko
munistų dalyvavimo, tačiau tikrumoje vien tik komunistams 
slaptai diriguojant, buvo įsteigta visa virtinė „antikarinių ko 
mitetų“. Lygiagrečiai su masių verbavimu tame laikotarpy
je pastebimas intensingas, ypač Vakarų Europos bei Ameri
kos kraštuose, inteligentijos verbavimas. Čia komunistams 
gerokai pasitarnavo visokie komunistuojantieji rašytojai, 
„kultūrininkai“.

Daugiau bus.
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FRANCOIS MAURIAC,
Nobelio premijos laureatas

RAŠO DR. G. I. ŽIDONYTĖ
moms tamsiausiuose žmogaus 
sielos užkampiuose. Seksuali
nis patraukimas, siautėjantis 
kerštas ar pavydas savo šei
mos ribose arba platesnėje ap
linkoje, palinkimas žudyti, 
gelbstint savo aš, atatinka žmo
gaus nerimą, nusivylimą savi
mi ir pasauliu, neįgyvendina
mus meilės troškimus. Mau
riac veikėjai pasižymi jausmų 
kraštutinumu. Jie atkaklūs sa
vo brutaliose ii' egoistiškose 
aistrose. Mauriac pats prisipa
žįsta, kad geri, padorūs žmo
nės jam nesiseka vaizduoti. Jis 
su nepaprastu pomėgiu grims- 
ta į nuodėmės pasaulį, jį įtemp 
tai analizuoja. Tvirtu brūkšniu 
jis nubrėžia nepajėgumo ratą, 
iš kurio žmogus niekaip nega
li išbristi. Mauriac sugeba sa
vo personažų ydas taip išryš
kinti,kad jiems patiems belieka 
tik save niekinti, pilnai suvo
kiant savo menkumą, savo tuš
tybę a rkaltę. To Mauriac 
kaip tik ir siekia. Jis, Dosto
jevskio pavyzdžiu, nori kalbėti 
apie viską, bet kalbėti nekaltai. 
Jis nori suprasti žmogų, išgirs 
ti jo sieloj vykstantį gėrio ir 
blogio dialogą, pabrėžti jo grū 
mimąsi su jį supančia aplinka 
siekiant išgelbėti savo individu 
alybę. Jo tikslas iškelti nesą
moningą žmogaus pasidavimą 
visagalinčiai dievybei, kuri jį 
visdėlto kada nors laimi sau. 
Žmogus yra laimimas „iš vir
šaus“. Jis paimamas nusidėjė
lis, purvinas, ydingas. Laips
niško tobulėjimo arba logiško 
lėto atsivertimo Mauriac'o kū
ryboj nėra. Individai pradeda 
ir baigia savo egzistencijas 
tam tikros rūšies pragare. Jie 
visi, lyg mašinos ratukai, turi 
atlikti savo misiją. Toji misija 
— tai nepataisomai skurdi jų 
sielos buitis, neapčiuopiamo, 
tyro grožio ilgesys.

Kokių nors aiškių konkre
čių pasiūlymų Mauriac nepatei 
kia. Rašytojas yra giliai reli
gingas, tačiau supranta, kad pa 
gal vieną etinį standartą gy- 
venačių žmonių tarpe temų bei 
intrigų literatūrinei kūrybai 

sunku būtų surasti. O litera
tūra juk daugiausia kurstoma 
dvasinių konfliktų. Taigi natū 
ralu, kad rašytojas juos toleruo 
ja. Paklydusių žmonių grąži
nimas tiesos ar ramybės uostan 
yra meniškai daug įdomesnis 
nuotykis, negu įprastas, atbu
kęs gyvenimas. Pagrindinius 
žmogaus buities klausimus 
Mauriac stato labjau kaip me- 
ninikas, o ne religininkas. At
sakymo jiems neranda. Savai

II.
Mauriac nemėgsta tradici

nės, dogma paremtos šeimos, 
kurios atžvilgiu jo nuotaikos 
yra pilnos sarkazmo ir kartu
mo. Bet iš antros pusės, jis ii 
gisi „tikros“, nuoširdumu ir 
meile pagrįstos šeimos, kurios 
pavyzdį jis davė romane „Le 
Mystere Frontenac“. Taigi 
Andre Gide‘o šūkiui „Šeimos, 
aš jūsų nekenčiu. . .“, Mau
riac nepritaria. Šeimos insti
tuciją, kad ir laikydamas dau
gelio blogybių šaltiniu, jis pri 
pažįsta neišvengiama. Tad 
nors ir matydamas žmogaus 
jam ypač pažįstamo provinci
jos žmogaus pavergimą, Mau
riac šią situaciją pakenčia, net 
vertina, nes joje labjau išryš
kėja žmogaus gyvenimo dra
ma, jo jausmų intensyvumas. 
Mauriac yra išimtinai psicho
loginis rašytojas. Romanų siu
žetai jam nevisada pavyksta 
gerai sudaryti. Pasakojimo 
pradžia paprastai būna įdomi 
ir intriguojanti, bet vėliau pra 
sideda logikos siūlo trūkinėji
mai, dramatiniam intensyvu
mui sustiprinti skubotai pra
leidžiami vaizdai. Veikalų 
konstrukcijose daug dirbtinu
mo. Juose labjau išryškina
mos temos ir personažai, o ne 
turiniai. Temos irgi negau
sios, bet ypatingai giliai išgy
ventos, situacijos tikros. Pir
mąjį triumfą Mauriac patyrė 
išleidęs savo „Le Baiser au Le 
preux“ (1922). Šiame romane 
autorius gvildenę mūsų gady
nei būdingą šeimos temą. Iki 
tragizmo išjausti dviejų žmo
nių santykiai, grįsti dievotumu 
ir papročių baime, bet ne abipu 
se meile. Mirtis — vienintelė 
priemonė nutraukti kančią. Tą 
priemonę Mauriac dažnai nau
doja. Retas yra jo romanas, 
kur vyriausias veikėjas nemir 
tų. Mirtis jam atneša išlaisvi
nimą iš jo aistrų ir kančių, su
teikia dvasios ramybę. Roma
ne „Le Fleuve du Feu“ (1923) 
Gisele de Plailly ir Daniel Tra 
sis palikti egzistuoti. Užtai 
veikalo pabaiga nevykusi. Įtem 
pimas, valdęs veikalo atmosfe 
rą dirbtiniu būdu atleidžiamas, 
įvykių raida išblėsinama, logi
ka, veikėjus nukreipianti į re
liginės mistikos kelią, netvirta.

Sekančiuose savo geresniuo 
se romanuose — „Genitrix“ 
(1923), „Le Noeud de Vipe- 
res“ (1932), „Le Mystere 
Frontenac“ (1933), „Therese 
Desqueyroux“ (1927), „Les 
Anges Noirs“ (1936) — Mau
riac semiasi įkvėpimo savo te

me aišku, kad joks rašytojas ne 
gali būti meistras visais groži
nės literatūros aspektais. Mau 
riac'o talentas glūdi jo skvar
biame žvilgsny į vidines žmo-
gaus gyvenimo situacijas, ypač 
liečiančias jo jausmų bei 
instinktų aštrų susikirtimą su 
gyvenamąja realybe ir iš šio 
susikirtimo išplaukiančias dra 
mas.

Teatro veiakalų Mauriac su
kūrė nedaug. „Asmodee“ 
(1937) ir „Les Mal Aimes“ 
(1945) vaidinami su dideliu pa 
sisekimu. Juose juntamas Mau 
riac‘o ypatingas talentas su
prasti, dramatizuoti visus, ypač 
„nenormaliuosius“ žmonių po 
linkius. Stilingi jo teatraliniai 
išsireiškimai bei gestai taikliai 
atatinka žmogaus vidines nuo
taikas.

Mauriaco kūribinio pasiseki 
mo svarbi priežastis yra jo sti 
liūs. Kaip grožiniuose raštuo
se, taip ir kritikos veikaluose 
Mauriac stilius yra reto sodru
mo ir puošnumo. Jis padeda 
jam tobulai išreikšti įvairias 
sielos būsenas. Mauriac‘o sti
lius tyras, didingas. Jis liudija 
autoriaus nuoširdžias pastan
gas kurti meną, neprieštarau- 
jan tiesai.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Česlovas Grinlcevičius. VI

DURNAKČIO VARGONAI. 
Viršelis Telesforo Valiaus. Ne 
įtikėtinos istorijos. Išleido Lie 
tuviškos knygos klubas 1953 
metais, Chicago, 2334 So. Oak 
ley Ave., U. S. A. Kaina 1,50 
dol.

„PELĖDA“ 1(18) nr. sau
sio mėnesio.

„ATSPINDŽIAI“ 3 nr., 
gausiai iliustruotas. Kaina 30 
et. Gaunamas Nepriklauso
mos Lietuvos redakcijoje.

„TĖVIŠKĖLĖ” 2 nr., skir
tas vasario 16, su spalviniu Vy 
ties ženklu. Kaina 30 centų nu 
meris. Gaunama „NL“ redak
cijoje.

„AIDAI“ 2 nr. 1953 metų.
Argentinos lietuvių Baiso 

KALENDORIUS 1953 ME
TAMS. Iliustruotas. Turi vi
sokių pasiskaitymų. Adresas: 
Casilla de Correo 303, Buenos 
Aires, Rep. Argentina.

„MŪSŲ SPARNAI“, lietu
vių evangelikų reformatų žur 
nalas. Didelis, iliustruotas. Ad 
fesas: 4428 S. Western Ave, 
Chicago 9, Ill., USA.

„TEISININKŲ ŽODIS“ 2 
Nr. 1953 m. vasario mėnesio. 
Adresas: Mr. L* Šmulkštys, 
631 W. 54th Place, Chicago 
9, Ill., USA. Numerio kaina 
50 et.

NAUJI FILMAI APIE LIETUVĄ
P. K. Motuzas, kelis kartus 

lankęsis iš Amerikos Lietuvo 
,je ir joje padaręs daugybes 
nuotraukų, dabar montuoja 
naują filmą, kuris apims dau
giau Lietuvos sričių gyvenimą: 
metų laikus, lenktynes, žirgy
nus, laukų darbus, kariuome
nės manevrus ir tt. Be to, p. 
Motuzas baigia sukti visai nau 
ją filmą — apie Lietuvos paš 
to ženklus, kurie bus parody
ti normalių spalvų. Visi filmai 
bus garsiniai. Pirmasis naujų 
jų filmų rodymas įvyks Balti- 

morėje.
P. Motuzas taip pat pasiža

da atvykti su naujais filmais 
ir į Montrealį. Tiktai jis no
rėtų naujus filmus parodyti jau 
Lietuvių namuose, apie ką jis 
sužinėjęs iš spaudos ir nuošir
džiai linki Montrealio lietu
viams namus įsigyti.

P. Motuzo lauksime Mont- 
realy su naaujais filmais.

PIANISTAS 
A. KUPREVIČIUS

praneša, kad Toronte jis kon
certą turės kovo 22 dieną. Ka 
dangi ligtol jis bus užimtas 
Amerikoje koncertais, tai į 
Montrealį galės atvykti tiktai 
vėliau. Kada? — teks susitarti.

LIETUVIAI TORONTO 
UNIVERSITETE

Neseniai pasirodė spausdin 
tas oficialus Toronto universi 
teto vadovas, su mokomojo 
personalo ri studentijos sąra
šais. Toje knygoje suminėtas 
tarp kitų ir mūsų tautietis 
prof. A. Zubrys. Odontologi
jos Fakultete yra užsiregistra
vusios studentėmis V. Sadaus
kienė ir E. Zubrienė. J. J. J.

KONCERTAVO POLYNA 
STOŠKUTĖ

■ Polyna Stoška, Toronto Sim 
foninio Orkestro svečias, Mas
sey Hall scenoje, vasario mė
nesio pradžioje davė su dide
liu paissekimu Vienos muzikos 
koncertą. Ji žavėjo lengvesnio 
žanro muzikos entuziastus 
Strauso II, Schuberto, Mozar- 
to ir Leharo populiariais kūri
niais. J. J. J.

JŪRININKŲ DĖMESIUI,
Lietuvių Jūrininkų Sąjun

gos Užsienyje centras iš Kana 
dos perkeltas į New Yorką, U. 
S. A.. S-ga atgaivino veikimą 
ir numato leisti 3 — 4 kartus 
į metus S-gos biuletenį, kurį 
siuntinės nariams ir kitiems. 
Dabartinę S-gos Centro valdy 
bą sudaro: jūrų kap. Roma
nas Vilčinskas — pirm., jūrų 
kap. dr. Povilas Mažeika — 

vicep. jūrų kapt. dr. Myko
las Slapšys — reikalų vedėjas 
ir kooptuotas į valdybą buv. 
jūrų skautas p. Adalbertas Mi 
laševičius — ižd. pareigoms.

Sąjungos valdyba kviečia vi 
sus buvusius Sąjungos narius 
registruotis pranešant savo gy 
venamą vietą šiuo adresu: Mr. 
Mykolas Slapšys, 101-43-114 
th st., Richmond Hill 19, L. 
L, NY„ USA.
DAR NEVĖLU UŽSIPRENU 
MERUOTI DR. V. KUDIR

KOS RAŠTUS.
Tremties leidykla Vokietijo 

je išleidžia Dr. Vinco Kudir
kos originaliąją kūrybą vieno 
je knygoje. Knyga iš spaudos 
išeis š. m. kovo mėn. pabaigo
je a rbalandžio mėn. pradžioje. 
Šios knygos išleidimą paleng
vinti leidykla vykdo garbės 
prenumeratos vajų. Iš anksto 
knygą užsisakiusieji ir sumokė 
jusieji knygos kainą 5 dol., bus 
laikomi garbės prenumerato
riais ir užsakytojų pavardės 
bus skelbiamos išleidžiamoje 
knygoje, kaipo atsidėkojimas 
už talkinimą lietuviškai spau
dai tremties metu.

Kanadoje šios knygos pre
numeratą priima Tremties ats
tovas Augustinas Kuolas, 143 
Claremont St., Toronto, Ont. 
Prenumerata priimama iki š. 
m. kovo mėn. 5 d.
KANADA ATIDARO NAU

JĄ DVIKALBINQ KARO 
MOKYKLĄ

Jau daug metų buvo jaučia
ma, kad prancūziškai kalban
tiems kanadiečiams nebuvo 
duota nei užtektinai raginan
čių nei tinkamų palengvinimų 
jų skaičiaus padidėjimui augš- 
tesnių karininkų tarpe sausu
mos, oro ir jūrų pajėgose. Ang 
liškai ir prancūziškai kalban
tieji jauni kanadiečiai, žinoma, 
galėtų lankyti Rojai Military 
College, Kingston, Ont., ir Ro
yal Roads, B. C., kur didelė da
lis Kanados nuolatinių pajėgų 
karininkų yra lavinama.

Bet anglų kalba yra vyriau
sia kalba šiose mokyklose ir tas 
suteikia kai kurių kalbinių sun 
kūmų kadetams iš Quobec’o.

Dvikalbinės karo mokyklos, 
the College Militaire Royal, 
St. Jean'e, Quo., atidarymas, 
kaip manoma, sutvarkys šitą si 
tuaciją. Kadetai yra parenka
mi ne vien tik iš prancūziškai 
kalbančių sričių, bet ir iš visų 
Kanados daliu. Akcentuoja
mas, tačiau, bus dvikalbingu- 
mas.

Kadetai mokinsis eilinius da
lykus savo gimtąja kalba ir be 

to mokinsis dar šešias valan
das instrukcijų kita kalba. Tai 
pogi planuojama, kad mokyklo
je būtų kalbama viena ar kita 
kalba. Maždaug 80 proc. kade 
tų yra prancūziškos kilmės.
LATVIAI DEMONSTRUOS 

FILMUS
Grupė latvių Montrealy vi

są vasarą suko filmą iš latvių 
gyvenimo, kurį vaizdavo lat
vių dramos aktoriai. Dabar 
jis jau baigtas ir ateinantį šeš
tadienį, vasario 28 dieną, Len
kų salėje, Prince Arthur, bus 
rodomas. Tai filmas „Dievs 
sergi mūsų žemi“, Dieve, sau
gok mūsų žemę. Be šio filmo, 
dar bus parodyti ir kiti tos pat 
grupės, kuriai vadovauja p. 
Petraševičius, filmai — iš Ber 
lyno simfonijos orkestro, Vie 
nos baleto, Italijos vaizdų ir 
50 metų turintis filmas iš 
Amerikos gyvenimo. Filmų 
demonstravimas truks apie 2 
vai., o po to bus balius.

Visi paabaltiečiai prašomi 
dalyvauti. Pradžia 8 vai. va
karo.

P. Petraševičius nufilmavo 
ir Lietuvos Vasario 16 dienos 
šventę Montrealyje.

SENIAUSIAS KANADOS 
MIESTAS

Saint John, New Brunswick, 
yra seniausias inkorporuotas 
miestas Kanadoje, kuris gavo 
savo aktą 1785 metais. Que
bec ir Montreal sekė 1832 m. 
ir Toronte 1834 m. (C. S.).
ALIUMININIS DYZELIS
JAV laivynas užsakė eilę 600 

HP dyzelinių variklių, kurie di 
džiumoje bus pagaminti iš Aliu 
minio. Toksai motoras svers 
tik 3250 svarų, t. y., 5,41 sv. 
vienai arklio jėgai, tuo tarpu 
kai normalus dyzelinis varik
lis sveria apie 25 sv. vienai ark 
lio jėgai. Cilinderių blokas ir 
alkūninio veleno dėžė bus pa
gaminti iš aliuminiaus. Tas me 
talas bus vartojamas ir kitoms 
dalims. Toks motoras gali būti 
įmontuotas dideliuose sunkve
žimiuose ar autobusuose. (TŽ).
IŠRASTAS SNIEGĄ TIRP

DANTIS ASFALTAS
Vokietijos inžinieriai ilgesnį 

laiką bandė jų išrastą naują as
faltą, kuris tirpdo sniegą.

Kelių priežiūrai nepaprastai 
svarbu žiemą turėti tokius ke
lius, kuriuos mažiausia reikėtų 
valyti nuo sniego; Vokietijos 
inžinieriai ilgai bandė pagamin 
ti tokį asfaltą, kuris tirpdytų 
sniegą, kad dėl to nereikėtų va 
lyti kelių specialiomis mašino
mis. Jie dabar išrado asfaltą, 
kuris sniegą ir ledą ištirpina 
net ir prie 35 laipsnių C. šal
čio. Tas asfaltas esąs radioak
tyvus.

MARIUS KATILIŠKIS

Apyaušre
III.

Motina žvangino ir šlameno pinigais. Jaunikis juos skai
čiavo. Krūvon susirinko, ir šalia jos išaugo dienos rūpestis ir 
nedalia. Sruvo jis iš visur ir susirinko, tartum vanduo stogo 
įdubime. Tereikėjo šiaudu pakniurvinti, — pralaužti srovei 
takelį. Ir dabar lijo. Pratrūko sodriu ašarų lieutumi. Ji ver
kė savęs ir to paniekinimo, įrėmusi galvą į kampą lovos, virš 
kurios kybojo kryželis. Jo papėdę puošė dvi pušų šluotelės, 
šiltai prigludusios, lyg prie krūtinės. Kiek ilgai tai visa trū
ko? Debesys išsilijo. Ji atmetė galvą ir tame judesyje šmėkš
telėjo ryžto kvėpsnys. Ji buvo tartum ką nugirdusi, kokį tai 
šnabždesį iš praeities. Dienos vėjas kuždėjo į ausį. Medžiai 
šventoriuje brandžiais pumpurais pasidraikė mėlynėje aukš
čiau varpinės. Savo veido baltumą matė Kryžiaus kelių alto
rėlyje. Šventą Veroniką ir kitas šventas moteris. Žydus, ka- 
reiviuis ir kotus, su virvėmis ir vėzdais.

Jaunasis kunigas taip gražiai nukalbėjo. Ateina gegu
žis — mėnuo Dievo Motinos.. . Melskime Jos. . . Šaukime 
jos užtarimo. .. Jos apgynimo maldaukime. .. Sa|vo sugrū
dusias širdis prie jos kojų dėkime... Ir išgirsti būsime... 
Ir suteiks mums ramybę. .. Ir atslūgs sopuliuose nualsinti 
sąnariai. .. Gegužės žiedai—prasiskleidusi gyvastis — Jai. . . 
O neatstums mūsų — vargingų vaikų. ..

Skambino gegužės varpas augštai, augštai. AugšČiau 
visų medžių ir stogų. Augščiau pačios varpinės, ten kur vie 
versys gręžiasi mėlynėn virpančia širdrni. Skliautas giedrėjo, 
švito, nors tai tebuvo nusileidusios saulės negyvi, atvėsę at
švaitai, sugulę dirvos augštumoje. Ir kaip po lietaus kvepėjo 
oras berželiais, ir tuo traškumu godžiai gaivinosi plaučiai. 
Kas begalėjo atsitikti negero, kai ji išvydo taip aiškiai ir skais 
čiai nubudusią pavasariui žemę? Ji pasijuto kaip ta balos 
žolė — vaizdas iš žemės ūkio mokyklos, kur ji praleido dvi 
žiemas. Agronomas panėrė vandenin to augalo lapą ir jis 
beregint apsitraukė sidabriniu rūku — daugiau nė lašelytis 
negali patekti lapo audinin. Smulkučiai pūkeliai taip nuosta
biai jį gynė.

Ji pasiklausė kas dedasi namuose. Svečas rengėsi kelio
nėn. Motina ją vadino:

— Kristin, ateik sudiev pasakyti.
Ji nuėjo. Stočkus dar ilgiau, negu pasisveikinant, jos 

ranką gniaužė dideliu, šlapiu ir šaltu, kaip varlė, delnu.
— Sutarta.
— Tegi, tegi, sutarta, — linksėjo motina.
Vistiek — sutiko Kristina. Ji net šyptelėjo. Ir motina 

džiūgaudama ją apkabino. Ji virpėjo iš laimės.

—■ Kokia tau laimė, Kristei! Aniuols — ne žmogus. 
Į tokį gyvenimą išeini! Nagus nusikramtys mergos iš pa
vydo. Dabar tai sujusim — sukrusim.. .

— Mama — ji paėmė senosios tanką, kai jau ratų bil
desys buvo išnykęs pakalnėje ir šunys pailso belodami, — 
šiandien taip gražiai kalbėjo kunigėlis.. . Kad gegužė — Ma 
rijos mėnuo. Visur taiso altorėlius, puoši ajos paveikslą gė
lėmis. Susirenka vakarais po darbų ir gieda.

— Tegi, ką man paistai? Susirenka. Ir mano augime 
taip darydavome.

—■ O dabar betgi, mes nebedarome, mama. Aš noriu pa
puošti altorėlį mūsų seklyčioje ir suprašyti mergaites, kas 
vakaras. Juk paskutinis pavasaris bus mano gimtinėje? Ne 
išvaryk manęs taip ūmai. Leisk man atsidžiaugti, atsisvei
kinti. Tegul sulauksiu vasaros, tegul.. .

Motina pasitraukė žingsnį atgal.
— Jau apšnekėjom laiką. Ką tu užsimanei?
— Tas nieko. Palauksim. . . Vasaros. . . Dar gražiau. 

Žinai, kad po šienapjūtės ateina toks tarpas — rugiai dar ne 
pjaunami. Bus kada pasiruošti. Ne darbymetė tada.

— Jau sutarėm. ..............................................
— Nieko.
— Tau nieko.
— Taip bus geriau. Juk ir aš galiu sau ko nors pra

šyti. ..
— Gali, gali, bet su protu. Nu, tai tu pati parašyk laiš

ką. Gražiai, mandagiai. Tegul apsilanko...
Kristina kniostelėjo. Motina šaukė, pasiejusi už rasod- 

ninko:
-— Viena pareikit! Padėsite namie apsiliuobti! Jau 

baigia!
— Gal tu, Juze? — siūlė Kristina. Ji brangino valan

das. Nedaug jų beliko.
Vincė jau nebesikeikė versdamas, kad mėžėjai jam kup

rą šildo. Šakelės kotas girgždėjo. Sutremta prisiminimų ji 
darbavosi pūdyme, apkvaitusi mėšlavežio dvelksmu ir perei
to pavasario išgyvenimų tikrove. Kaip skaudžią būtinybę, 
jautė turinti pakartoti, atnaujinti anų dienų grožį ir didy
bę, kaip retą savo tikėjimu. Ir tik po to1 nusileisti kelias li
kusias pakopas. Jų apačioje tyvuliavo vandenys. ..

Ji išplauks pasitikti savo dalies...
Seklyčios kampe, tarp langų, metančių kryžmai šviesą, 

pastatė stalelį. Lininės staldengtės lamstai, šešioliknyčiai 
atausti ąžuolo žieve dažytomis gijomis, sviro iki žemės. Dvi 
vaškinės žvakės, kaip skynimų pušaitės, saugojo paveikslą. 
Kas tik buvo sužydę darželyje tuo ankstyvu metu — tamsiai 
mėlyni turkleliai, vieni iš pirmųjų pralaužę žemės kevalą ak 
sominėmis buoželėmis, baltos ir rausvai nutaškytos srūstijos, 
tulpės. Vėliau baltosios lelijos ir narcizai, atsirado ant stale 

lio. Pitunijos ir muškatėliai, nenusakomo raudonumo žie
dais, eile rikiavosi abipus takelio papėdėje.

Mergaitės nupynė vainikus iš pelenėlių — pievokšliai ir 
dirvonėliai kaito tuo metu nuo jų. Palazdės, pakalnutės ir 
kvepiančios įnirtėlės — visa ten taip tiko, tarp gležnų, ką tik 
išsprogusių beržo šakelių, nukaišytų palubėje ir sustatytų 
pasieniais. Gausi ir margaspalvė žalumos duoklė rinkosi į vie 
ną didelį vainiką. Tai, kuri buvo skaistesnė už gėlę.

Žvakių atšvaituose, kai vakarais garavo pievos ir atsikvė 
pė dienos kaitra dirvos, giedojo suklupusios sodžiaus mergi
nos ir moterys. Įsmilkę sąnariai atsileisdavo, ir kas buvę kar 
taus ir dusinančio krūtinėse, ištrūkdavo kaitriais žodžiais. . . 
per Tavo kaančią ir kalaviją, duok mums kantrybę. . . Nusi 
dėjėlių Gynėja. . . Nuliūdusiųjų Paguoda. .. melski už 
mus. . . Jeigu ritosi ašara, tai ji tiško į žolynų lapus, kaip ty 
ra širdies rasa. . . suteik ramybę, Sveika Marija. . .

Paskui pasklisdavo po dvi ir tris, iki pavieniui išsivaikš
čiodavo savo takais. Suimdavo galvas jievų kvaptis, ir sute
mose, migdančiame varlių kurkime, grįždavo kaip girtos. So 
džiaus gale dar dainuodavę vyrai.

Pradžioje sėjimo vaikščiojo Kryžiaunas dienas. Maršal
ka Vaitiškis vedė nuo kryžiaus, prie kryžiaus.

Kyrie, eleison.
Christe, eleison. Kyrie, eleison.. .
Maršalka skaitė iš knygos. Akiniai blizgėjo tirštoje la

pijoje. Du apvalūs šviesos lašai krito į kelio dulkes ir judė
jo, kaip kraipėsi skaitančiojo galva. Leidosi pakalnėn, kur 
Katmilžio tiltą saugoję Krikštytojas. Jo medinis kaušelis 
drebėjo stulpo koplytėlės pastogėje. Ir tilt ąper Gružę per
eidami sustojo ties pakrypusią, grybo stogeliu apdengtą. 
Rambūs artojai, naginėti ir žeminuotom rankom, sekė pas
kui. Motinos vedėsi vaikus, o nespėjančius — nešėsi. Net 
kalvis, paišina kakta, privėręs dirbtuvės duris, prisidėjo di
deliu balsu.
Visi šventieji Aniuolai ir Arkaniuolai, melskitės už mus. ..

dūdėjo storai vyrai. Ir savo ruožtu, kitą posmą ėmė mo
terys, plonai, ringiuodamos. Jos buvo susimetusios atskirai, 
ir kur geresnio balso, spaudėsi tirščiau.

Nuo žaibų ir audros,
Nuo žemės drebėjimo rykštės,
Nuo maro, bado ir karo,

Gelbėk mus, Viešpatie. ..
Visų Šventųjų litaniją šaukė laukais. Skriejo lygiai nu 

akėtomis, sėjai paruoštomis dirvomis. Pačiame ryto garsume, 
kol saulė dar nepakilusi į priešpiečių dangų ir nenudžiovinu
si rasos. Kad atitolintų krušas. . . Kad sausros neišdegintų 
pasėlio grūdo. . . Gaivi rasa sudrėkintų daigelį. .. skalsos klė
tims ir sveikatos vaikams. .. meldžiam Tavęs, Viešpatie...

Daugiau bus.
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Dr. A. Pace virius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto
I Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778
$ Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai.
v Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. 
$ ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai.

PO SVETIMU a

J. Bulota
tems ir paukštytėms. Čia se
sės kreipsis į visuomenę ir or
ganizacijas ir jieškos meccne- 
tų, kurie savo nuoširdžiom au
kom — premijom galėtų pri
sidėti prie šio konkurso pasi
sekimo, o taip pat ir paskatini
mo mūsų mažųjų giliau pažin 
ti ir pamilti mūsų lietuvišką 
žodį. Premijoms numatomas 
stovyklos užmokestis.

2) Per Atvelykį, 12. IV. 
1953, numatomas didelis Tun
to vakaras, kuriame paukšty
tės žada parodyti kažką nau
ja ir įdomaus. Kiti vienetai 
žada neatsilikti.

3) Gegužės gale ar birželio 
pradžioj Tuntas numato minė 
ti 5 metų sukaktį nuo pirmo 
skaučių vieneto įsikūrimo 
Montrealyje, o kartu ir Kana
doj.

Vasaros stovykla numatoma 
šiais metais nuo 8 iki 19 liepos. 
Jau dabar sesės raginamos tau 
pyti ir ruoštis šiai stovyklai. 
Stovyklon galės vykti (kaip ir

— skiltininkė Ilona Pilypaity- visais metais buvo) ir ne skau
tė, Rosemount'e. Draugovėje 
yra 16 skaučių.

Jaun. skaučių „Kun. Biru
tės” dr-vei vadovauja psklt. 
Ina Šipelytė, 940 Osborne 
Ave., Verdun, TR 76733. 
Draugovę sudaro trys būreliai
— du Verdun'e ir vienas Ro- 
semounfe, kuriam vadovauja 
Jūra Narbutaitė. Jaunesniųjų 
skaučių yra viso 17.

Jūros skaučių „Jūratės” vai 
tį sudaro keturios sesės. Val
čiai vadovauja skltn. Ona Šar 
kaitė, 5515 — 13th Ave., Ro
semount.

Tunto adjutante yra pskltn. 
Skolastika Remeikaitė, o tun- 
tininke — sktn. Irena Lukoše 
vičienė.

Peržvelgiant 1952 metus ma 
tosi, kad sesės judėjo, tvarkė
si, organizavosi, ruošėsi norma 
liam skautavimui — rengė- 
dirvą skautybės sėjai. 1952 me 
tų bėgyje dalis jaun. skaučių 
ir skautų davė įžodį, išlaikė į 
II patyrimo laipsnį, kai kurios 
„Vaivos“ išsilaikė į I patyrimo 
laipsnį. Vienetuose sueigos 
vyko gana reguliariai. Skau
tės ir jaun. skautės stovykla
vo 10- dienų, Vaivos ir jūros 
skautės kelis savaitgalius. 
1952 m. pabaigoje pažymėti
na ir iškilminga Pasaulinė lie 
tuvių skaučių sueiga, kuri 
Montrealyje buvo tikrai įspū
dinga.

Žengiant į 1953 metus ir su
darant veiklos programą, yra 
ryškus vadovių pasiryžimas at 
kreipti dėmesį į savo mažąsias 
ir jaunąsias seses, padėti joms 
išgyventi skautybę ir suaugti 
su ja ir su jos principais.

Iš pasirodymų — bendravi 
mo su visuomene yra numato
ma:

1) 1953. III. 1. — iškilmin 
ga Tunto sueiga vasario 16 ir 
kovo 4 paminėti. Pažymėti
na, kad čia meninę dalį pirmą 
kartą savarankiškai praves ir 
išpildys mūsų mažosios sesės
— skauutės ir paukštytės. 
Šios sueigos metu bus paskelb 
tas rašinėlio konkursas skau-

Veda sktn. inž.
IŠ „NERINGOS” SKAUČIŲ 

TUNTO PADANGĖS.
Vasario 16-tąją sueina dveji 

metai nuo „Neringos“ skaučių 
tunto įsikūrimo, o šį pavasarį 
Montrealio sesės minės penke- 
rių metų sukaktį nuo pirmojo 
skaučių vieneto įkūrimo. Pa
žymėtina, kad tai buvo pirmas 
lietuvių skaučių vienetas, įkur
tas Kanadoje. Tai „Vaivos“ 
vyr. skaučių skiltis, vėliau 
draugovė. Šiuo metu „Vai
vos” vyr. skaučių draugovę 
sudaro 10 sesių. Draugovei 
vadovauja vyr. sk. Jūratė Cip- 
liįauskaitė, 3472 Hutchison, 
M A1741.

Sekantis įsisteigęs vienetas 
Montrealyje — tai „Šatrijos 
Raganos“ skaučių drauugovė. 
Šiuo metu draugovei pradėjo 
vadovauti vyr. 
Ciplijauskaitė, 
son, MA 1741. Draugovę su
daro dvi skiltys: „Lakštinga
los“ — skiltininkė Silvija Paku 
lyte, Verdune, ir „Kregždės”

skltn. Birutė
3472 Hutchi-

tės, o visos mokyklinio am
žiaus mergaitės.

Atskiri vienetai yra sudarę 
savo programas pirmąjam šių 
metų pusmečiui Ten randame 
skautiškos ideologijos ir tech
nikos, randame daug punktų 
iš Lietuvos istorijos, literatū
ros, tautodailės, religinio auk
lėjimo, artimo meilės. Ir visa 
tai sesės ne mokysis, bet steng 
sis išgyventi ir giliai įspausti į 
savo širdį, i save pačias.

Rašau šią „Neringos“ tunto 
'veiklos apžvalgą, norėdama 
atkriepti dėmesį tėvų ir jauni 
mo, kurie gal ne visuomet tu
ri progos susipažinti su tuo, ką 
skautės veikia ir kam jos iš vi
so egzistuoja. Čia buvo pažy-

WELLAND, Ont.
MENO MĖGĖJŲ BŪRELIO VAKARAS

Sausio 31 d. Wellando apy
linkės 
mėgėjų būrelis surengė šokių 
vakarą su programa. 
Ginta p. Skaistienės 2-jų veiks 
rnų komedija „Spąstai“. Reži- 
. avo Br. Simonaitis.

Tai gražus Meno mėgėjų 
būrelio mostas pagyvinti ko- 
žonijos gyvenimą ir lietuviškų 
žodžiu iš scenos duoti progos 
tautiečiams pamiršti kasdieni
nius rūpesčius ir pasijuokti iš 
veikėjų ir jų meilės intrigų.

Veikale autorė vaizduoja se 
nos ateivės Rožės santykius 
su neseniai iš Vokietijos atva
žiavusia lengvabūde giminaite 
Zuzana. Penktą dešimtį be
baigianti turtinga našlė išnuo 
moja kambarį iš aukso kasyk
lų į miestą atvažiavusiam Juo
zui Žemaičiui, ir nuo čia pra
sideda intriga, įpynusi į spąs 
tus keturius besimylinčius jau 
nuolius. Komedija baigiasi dve 
jomis vestuvėmis.

Komedijos intriga įdomi ir 
savaiminga, veikėjų kalba ne
leidžia žiūrovui nuobodžiauti. 
P. Skaistienei linkėtina para
šyti daugiau veikalų.

Režisorius B. Simonaitis vei 
kalą surežisavo bedidesnių prie 
kaištų. Kiekvienas artistas tu 
rėjo savo charakterį, tik gal 
vietomis truputį peršaržuota.

Rožė — B. Simonaitienė, 
šeiminikės, turtingos, suktos, 
svajojančios apie badu bemirš 
tantį nepažįstamą bernelį Vo
kietijoje, vaidmenį atliko meist 
riškai.

Zuzana — A. Skaistienė ame 
rikoniškumu ir greitu vedybų 
idėjoms užsikrėtusios mergai
tės rolę atliko gerai. Ji stipri 
scenoje su Rože.

Juozas Žemaitis — Bronius 
Jackevičius, rolę atliko neblo
gai. Natūralūs su Rože ir stip 
rus scenoje su Vytu.

Laimutė — Z. Linkevičienė 
per visą veikalą vienoda, įsimy

lietuvių scenos Meno

Suvai-

Įėjusi mergaitė. Pertyli kalba 
ir tarpais nedrąs.i

Vytautas Rimša — Mikas 
Šalčiūnas, vykusiai pavaizda
vo nusigyvenusį tipišką jau
nuolį, iš pirmo žvilgsnio įs - 
mylintį Zuzaną.

Bendra eilinio žiūrovo išva
da — vaidinimas režisoriaus 
buvo paruoštas gerai. Čia pa 
minėtos mažos pastabėlės at
skiriems veikėjams tėra eilinio 
žmogaus nuomonė. P. Režiso- 
rių ir veikėjus tenka pasvei
kinti ir palinkėti daugiau su 
panašiomis programomis pagy 
vinti kolonijos gyvenimą.

Po programos erdvioje sa
lėje šokiai, loterija ir turtin
gas „kugelių“ šaltiena ir kito
kiomis gėrybėmis bufetas. Va 
karas surengtas rūpestingai su 
atsidėjimu, 
apstatymas 
kaištų.

KLUBO

|3 391 ST. CATHARINE 5L W. MONTREAL. : 

| cmi furniture cu.t | 
3 Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radijo aparatų 3 
3 ir elektrinių reikmenų. Visi kiti Jūsų namų reikmenys. į 
: Mūsų prekybos vedėjas, lietuvis, J. RUSSELL yra 3 
Į krautuvėje kasdien Jūsų maloniam patarnavimui. 3 
j TEL.: LA 8621. 3
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WORCESTERIO, MASS., U SA, LIETUVIAI PAMINĖJO 
VASARIO 16-JĄ

Gausioje Worcesterio lietu
vių kolonijoje, kur vien trem
tinių priskaitoma arti tūkstan
čio, ikišiolei buvo įprasta Ne
priklausomybės šventę pami
nėti net trijose vietose, daž
niausiai tą pat dieną. — Minė
jimus ruošdavo kiekviena liet, 
kat. parapija — jų čia yra dvi 
— kas sau ir Lietuvai Remti 
Dr-ja vietiniame liet, klube.

Šiais metais Vasario 16-ją 
worcesterieciai lietuviai šven
tė dviejose salėse — Šv. Kazi
miero parapijos ir Lietuvių 
piliečių klubo. Pagrindinį pa 
minėjimą, kaip visuomet, ir 
šiais metais suruošė Liet. Rem 
ti Dr-ja vasario 15 d. Liet. Pil. 
Klubo svetainėje. Nepaisant 
blogo oro ir kaimyninėje vals
tijoje Hartford, Conn., vykusio 
puikaus Čiurlionio ansamblio 
koncerto, nutraukusio ten ir 
dalį Worcesterio lietuvių, mi
nėjimo patalpa buvo pilna 
šventiškai nusiteikusių tautie
čių.

Iškilmingąjį minėjimo aktą 
atidarė lietuviai — amerikie
čiai karo veteranai, įnešdami 
JAV ir Lietuvos vėliavas ir 
ginklu jas pagerbdami. Ame
rikos ir Lietuvos himnus išpil 
dė mišrus veteranų ir vietinių 
lietujvių moterų choro jungi
nys, vadovaujamas M. Meškie 
nės. Giesmę už kovose abiejų 
tautų kritusius karius, o taip 
pat ir keletą kitų tautiniais mo 
ryvais kūrinių, atliko Worces
terio lietuvių - amerikiečių 
Būgnų ir Trimitų korpas; kor- 
pą instruktuoja muz. A. Jo- 
džionis.

Politnėje minėjimo dalyje 
trumpai, tačiau itin jautriai ir 
nuoširdžiai į susirinkusius pra 
bilo visuomenininkas adv.A.Mi 
leris. Po jo kalbėjo Liet. Pil. 
klubo pirmininkas J. Grigaitis; 
pastarasis ir pristatė publikai 
specialiai minėjiman atvykusį 
Mass, valstijos kongresmoną 
Harold D. Donohue, artimą ir 
nuoširdų lietuvių bičiulį. Gar 
bingasis svetys kalbėdamas 
šios didžiosios, o kartu ir skau 
džią krašto tragediją, nedalią 
primenančios,' dienos-šventės 
proga, itin griežtais žodžiais 
pasisakė prieš brutualiausiąją 
pasaulio istorijoje tautų žudi
kę ir engėją — Sov. Rusiją ir 
jos bekraštį imperializmą, ry
jantį nekaltas, dideles ir ma
žas tautas. Jis ypatinagai ak
centavo, jog negali būti pašau 
lyje taikos, kol. Sov. Rusija lai 
ko paglemžusi veik pusę pa
saulio. Jis nurodė į reikalą bū 
ti pasiruošusiems ir kariškai 
stipriems — to privalo lygiai 
Amerika ir jos sąjungininkai, 
nes rusai tesupranta jėgos kal
ba. Kongresmonas pareiškė 
viltį, nors tatai žymiai daugiau 
pareikalaus jėgos ir laiko, nei 
tai būtų buvę galima atlikti tuo 
jau po II-jo pasauline karo, —• 
jis prisipažino, jog čia jo kraš
tas — USA yra padaręs di
džiulę klaidą, nulankaudamas 
sovietams, kad krikščionišką
ja morale grįstas pasaulis ga
liausiai laimės kovą prieš bru
talųjį bolševizmą ir laisvę pra 
radusios tautos, jų tarpe Lie
tuva, vėl kils nepriklausomam 
gyvenimui! Kongresmeno kai 
ba sulaukė griausmingo susi
rinkusiųjų pritarimo, aplodsi- 
mentų. Liet. R. D-jos vardu 

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS | Jam buvo įteikta raštu padėka 
---  ------„——_————----- —-------- ————------------— « už ypatingą respektą ir nuola-

D. E. BELANGER & SONS kale. Pagrindinę, išsamią, su- 
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE S*

GARANTUOTAS DARBAS. | pasakė prof. J. Pajaujis, šiam
__  » tikslui atvykęs net iš Washing

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588. %

programos, scenos 
ir tvarka be prie-

— UK —
„LITUANICA“

ŠOKIAI
Vasario 7 d. klubo valdybos 

rūpesčiu surengtas šokių va
karas praėjo gražioje nuotai
koje. Nors Hamiltone ir St. 
Catharines vyko taip pat pa
rengimai, bet svečių atsilankė 
nemažai.

Tenka pasidžiaugti klubo 
valdybos iniciatyva suruošti 
vakaro metu tokią turtingą ir 
įdomią loteriją, tik gaila, kad 
per maža bilietų tebuvo nes vi 
si norintieji negalėjo 
gyti.

Žuvim, zuikiena ir 
įdomybėmis turtingas 
buvo kruopščiai parouštas ir 
atsilankiusieji turėjo progos ra 
gauti retus skanėstus. Nors 
klubas dar jaunas, bet dėka 
energingos valdybos padarė ga 
na daug. Klubo krikštynos, 
Naujų Metų sutikimas, bend
ros medžioklės ir panaš. Lin
kėtina šiam klubui varyti pra
dėtą vagą toliau. — UK —

jy įsi-

kitomis 
bufetas

|3j PIRMOJI GYVYBĖS APDRAUDIMO KOMPANIJA 
[3 Amerikoje, kuri yra ir viena iš stipriausių piniginių insti- 
j tucijų pasaulyje, lengviausiomis sąlygomis draudžia: 
: GYVYBĘ, SUSIRGIMĄ, NELAIMINGUS ATSITIKIMUS 

lĖl Apsidraudimas yra tikriausias pajamų šaltinis nelaimėje
ir geriausias pinigų taupymo būdas.

Visas informacijas nemokamai teikia ir draudžia
APOLINARAS SAKEVIČIUS

Telefonas įstaigos EM. 4-8154, namų LL 8929.
su egzistuoja, via ouvo pazy- p t, m -... - _ e a .

mėta tik keletas pagrindinių :! lie fimud Life ir rance lompm 
bruožų, o kad tikrai susipazin 5. - * *
tų su skautybe, reikia ją išgy- ,§1 
yenti.

Ypatingai noriu atkreiptu dė 
mesį tų tėvų, kurių vaikai ne
priklauso jokiai jaunimo or
ganizacijai. Sudarykim jiems 
sąlygas ir paskatinkim juos da 
lyvauti lietuviškam gyvenime 
— lietuvių vaikų gyvenime. Ne 
jaugi šiandien visame Montre
alyje tėra tik 33(?!) mokykli
nio amžiaus (6 iki 17 metų) 
mergaitės? O jeigu jų yra 
daugiau, tai ar joms nebūtų 
įdomu ir naudinga pažinti pla
tų ir turiningą skaučių, dar 
daugiau, lietuvaičių skaučių gy 
venimą? Ten žaidžiama, dai
nuojama, vaidinama, kuriama, 
dirbama — Baden - Powelio 
žodžiais „ruošiamasi didžia
jam gyvenimo žodiniui“. Ten 
kurstoma ir nenuilstamai kurs 
tomą Tėvynės meilės ugnelė, 
kurstoma meilė Visatos Kūrė 
jui, ten išmokstama, kad „skau 
tė yra sesė kitai skautei ir 
draugė savo artimui.“

Mergaitės, norinčios įstoti į 
skautes, gali kreiptis tiesiog į 
vienetų vadoves, kurių pavar
dės ir adresai buvo duoti augš 
čiau, arba į tunto adjutantę 
Skolastiką Remeikaitę, 1142 
Allard 
3837.

of New York
50 King St. W., Toronto, Ontario

# Maloniai pranešame!
8 NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ ir SUNKVEŽI-
| MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS
| Į MŪSŲ ATSTOVĄ

V. PESECKA
| INFORMACIJA:

vakarais 18 —-21 vai. šeštadieniais 10—13 vai.
DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO-

| BILIŲ IR SUNKVEŽIMIŲ, BE TO GREITAI IR
SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ 

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBE
| CHURCH MOTORS LTD

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

5

BELLAZZI - LAMY, INC
7679 George St.,|| TR 5151 — , v-lle Lagalle

j įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Į Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

Verdun, PO-6-St., 
Stn. I. Lukoševičienė.

Duodame ir kreditan

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

tono D. C., kur jis dirba Kong 
reso Bibliotekoje. Prof. Pa
jaujis savo kalboje pabrėžė, 
jog dabartinė USA vyriausy
bės ofenzyvinė politika yra 
mums lietuviams ypač miela 
ir viltinga; j įteikianti daugiau 
vilties mūsų pavergtosiosTėvy 
nės išlaisvinimo kovos eigai!

Oficialioji dalis buvo baig 
ta atatinkamų rezoliucijų pri
ėmimu.. — Meninę minėjimo 
programą atliko Liet. Moterų 
klubo choras, ved. M. Meškie- 
nės ir Liet. Amerikiečių Karo 
Veteranų vyrų choras, vad. 
Jurgio Mozūraičio. Susirinku 
šieji lietuviai AL Tarybai su
aukojo 444,49 dol.

Lietuvos Neprkil. 35-sias me 
tines paminėjo ir viet. amerik. 
„Worcester Telegram & Eve
ning Gazette“. Worcesterio 
majoras A. B. Holmstrom'as 
vasario 16 d>. deklaravo lietu
vių tautos diena.

Per vietos WNEB radijo 
stotį minėjimo išvakarėse, va
sario 14 d. į plačiąją amerikie 
čių visuomenę įspūdingas kal
bas pasakė kongresmenas H. 
D. Donohue ir adv. Ant. Mile 
ris; šios jo kalbos turėjo dide- 

informacinės, propagandi- 
reikšmės. ..F. A.
REIKŠMINGA AUK 

SINĖ SUKAKTIS
Prasmingu sutapimu — 

Vasario 16-ja — Worcesterio 
lietuvių kolonijos visuomeni
ninkai Jokūbas ir Juzė Rauks 
čiai atžymi 50 mt. savo vedy
binio gyvenimo sukaktį. Pusė 
šimtmečio laimingo šeimos gy 
Ivenimo, paįvairinto nuošir
džia ir žemaitiškai atkaklia lie 
tuviška veikla, yra lygiai ma
lonus reiškinys patiems su- 
kaktuvinikams, kaip ir retas 
skaičius vis labjau ištirpstan
čioje mūsų ankstesnės kartos 
išeivijoje. Prieš daugiau kaip 
50 mt. iš žaliojo Žemaičių kras 
to į šią šalį atvykę du žemai
čiai jaunuoliai —■ Jokūbas ir 
Juzė Lileikytė-Raukčiai, Wor 
cesteryje sukūrė gražią šeimą, 
išaugino dukrą ir du sūnus ir 
aktyviai įsijungė į tautiškai-po 
litinį-kultūrinį darbą. Jie yra 
seni SLA nariai, daugeuo net. 
laikraščių skaitytojai ir rėmė
jai, gausių liet, organizacijų 
Amerikoje steigėjai, iniciato
riai. Vienas iš pirmųjų pradi 
ninkų-kūrėjų Amerikos Taut. 
Sandaros Worcesterio sky
riaus ir kitų kultūrinių-patrio- 
tinių draugijų.

Paasididžiavimo, kaip pagar 
bos iš liet, visuomenės pusės, 
sukaktuvininkams suteikia jų 
dukra Juzė Raukštytė-Dauž- 
vardienė, populiariojo 
vos Konsulo Chikagoje 
Daudžvardžio žmona.

Vyresnysis Raukščių 
Jokūbas yra USA jūrų karo 
laivyno kapitonas, šiuo metu 
studijuojąs mediciną Briuse
lio universitete, Belgijoje. Jau 
nesnysis — Algirdas, baigęs 
komercinio meno institutą, 
dirba savo srityje Hollywo- 
ode, Kalifornijoje.

Jubiliatams pp. J. J, Rauks 
čiams pagerbti Worcesterio 
lietuviai visuomeninikai sudarė 
platų komitetą, ir kofvo 8 d. 1 
vai. pp. Lietuvių Pil. Klubo 
svetainėje, 12 Vernon St., 
Worcesteryje, ruošia šaunų, 
neeilinį banketą - pokilį.

Sukaktuvinikams pp. J. ir 
J. Paukščiams linkime asme
niškos laimės, geros sveikatos 
ir atkaklaus žemaitiško ryžto 
sulaukti deimantinės vedybi
nės sukaties atšventimo! P. A.

lės 
nės

Lietu- 
dr. P.

sūnus

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai
BCYMA BLONGINES
S BULOVĄ B OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

■y

t

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.CORDON’S BEAUTY SALON

Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sęk 
madipnius'i galima susisiekti telefonu: OR 8081.

Parduodu TABAKO UKIUS
ATEINANT PAVASARIUI, PRIEŠ PRADEDANT 
TABAKO SODINIMĄ, VĖL EINA ŪKIŲ PARDA

VIMAS. RAŠYDAMI PAŽYMĖKIT, 
KIEK TURIT {MOKĖJIMUI.

CHARLES POCIUS
REAL ESTATE BROKER

Tillsonburg, Ont. Tel. 829 J.
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LONDON, Ont
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
Vasario 15 YMCA salėje su 

sirinko apie pusė visos mū
sų kolonijos. Atsialnkė ir se
nųjų emigrantų, nors ir nedau 
gelis.

Minėjimą atidarė pirm. p. 
Eimantas, priminęs, kad tai 
yra 35 metų sukaktis. Po to 
kalbėjo Latvijos atstovas, reiš
kęs viltį, kad būsimos sukak
tuvės bus švenčiamos Lietuvo 
je. Estijos atstovas palinkėjo 
Lietuvai laisvės su Vilnium, 
kaip sostine, kaip kad senovė 
je buvę. Ukrainiečių atsto
vė pasidžiaugė, kad su lietu
viais ukrainiečiai visada turi 
nuoširdžiausius santykius.

Meninėje daly sol. p. Veri- 
kaitis dianavo, bet mažai pri
taikytas tai dienai dainas. 
Skambino pianu p. Shipman. 
Nepritaikytų dienai buvo ir žo 
dinių pasisakymų. Programą 
vedė p. Matiukaitė. P. Sk.

bet
NELAIMĖJE NETEKSI VISKO

LIETUVIŲ KREDITO KOO TORONTO LIETUVIŲ ŠAL 
PERATYVAS „PARAMA” POS- LABDAROS

TORON TE. komiteto „Caritas“ gegužės -
Toronte jau yra įsteigtas kre - gruodžio mėn. piniginė apys- 

dito kooperatyvas, arba kaip 
lietuviai sakydavo — bankelis. 
Įstatai yra. Leidimas iš val
džios gautas. Organai išrink
ti. Juos sudaro: valdybos 
pirm. P. Šernas, vicep. J. Ma 
tulionis, sekr. V. Meilus, ižd. 
ir operacijų vedėjas A. Kiršo- 
nis, narys J. Strazdas.

Kredito komitetas — pirm. 
F. Senkus, nariai P. Budreika, 
H. Stepaitis. Kontrolės k-jos 
pirm. L. Adomavičius, nariai 
VI. Balsys, St. Banelis.

Dabar eina parengiamieji 
ta grožio karaliene. Jo's atvaiz darbai, susižinojimai su Kredi
dą ir gražų prierašą įdėjo Lon- X X to Kooperatyvų Centru, su
dono anglu spauda. Pažymė- $ TTTTnu*CTnvATAKrnnT K draudimo įstaigomis. Viskas
tina, kad Regina ir gera moki- | LIŪDESIO VALANDŲ! | bus apdrausta; ir indėliai ir
nė. L. Etas. $ S paskolos, ir pareigūnų darbai.

Bankelio operacijos vyks Lie 
tuvių Namuose — 235 Ossing 
ton Avė, tuo tarpu penktadie
niais nuo 7 vai. ligi 9 vai., pra 
dėtos vasario mėn. Tiksli da
ta bus paskelbta.

Valdybos jau yra nujtarta 
priimti indėlių ne daugiau kaip 
8000 dol. nuo vieno asmens. 
Tokioj pat sumoj nutarta pri
imti ir šėrų, t. y. ne daugiau 
1000 šėrų iš vieno asmens. Už 
indėlius 
metinių, 
tomas, 
linantis pelną gale metų. Jie 
skaitosi šeimininkai, ir jiems 
pelnas nėra garantuojamas. Iš 
kitų bankelių praktikos už šė 
rus paprastai moka nuo 4 li
gi. 5%. Už paskolas nusista
tyta imti 1% mėnesiui. Tarp 
•kitko jos bus ir apdraustos. 
Draudžiamos pačio bankelio 
sąskaita. Draudimas paskolų 
yra suprantamas ta prasme, 
kad jeigu paskolos gavėjas 
miršta, tai už paskolą nėra at
sakingi nei žirantai, nei šeima. 
Ją padengia draudimo bendro 
vė. Jei paskolos gavėjas ture 
jo ir indėlį arba šėrus, tai pas 
kola vistiek yra dengiama iš 
draudimo bendrovės, o indėliai 
ir šėrai išmokami įpėdiniams 
bendra tvarka lyg skolos ir ne 
būtų buvę.

Alberto Norkeliuno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

U2 $ooi $l,OOO.oa

PAGERBS ŠV.
KAZIMIERĄ

Londono lietuvių organizaci 
jos kovo 28 d. — sekmadienį, 
rengia Šv. Kazimierui pagerb
ti iškilmes-akademiją. Po 
įžangos lietuviškose pamaldo
se, akademija vyks CCC (Cat 
holic Culture Centre) mažojo 
je salėje, prie Dundas Colbor- 
ne gatvės. Paskaitą skaitys 
svečias iš Toronto dr. kun. J. 
Gutauskas. Bus ir atitinkama 
meninė dalis. Laukiama visų
tautiečių gausaus atsilankymo. jS .01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. 
Pradžia 5 vai. po pietų. w Sąžiningas patarnavimas visose draudimo srityse. 
ATŽYMĖJO LIETUVAITĘ $ Agentūra atstovauja 8 as iš rimčiausių draudimo b-vių.

Londono katalikų gimnazi- » 5637 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que. 
jos (High Snhool) šių metų » _ i t ri ntLt
abiturientė Regina Narakaitė 
mokyklos žiemos baliuje išrink

LIŪDESIO VALANDOJ

kaita.
Pajamos: $$

1. Likutis iš 1952 m.
IV. 3 0d..................... 26,03

2. Parengimas VI. 29 d. 22,40
3. Orkestro „Trimitas“

auka ..........................  5,00
4. Gegužinė VIII. 31. 52,44

Viso ...........211,17
Išlaidos:

1. St. Gudelevičiui ... .$
2. P. Dominui ........... $
3. O. Plėnaitienei . . . .$
4. V. Juželiui.............. $
5. V. Miniotienei . .. .$
6. A. Vadakojienei . .$125,00

5,00 
20,00 
10,00 
25,00 
30,00

.\Ok.L\n.l, P.Q.
IR MES MINĖJOME VASARIO 16

Nors šioje apylinkėje mažas 
lietuvių skaičius, bet jie gana 
darbštūs Lietuvos išlaisvinimo 
reikalams. Štai, nors ir netu
rint savo nei kunigo, nei meni 
ninku, bet vistik buvo suorga 
nizuotas Vasario 16-tos minė
jimas.

Pamaldas atlaikė anglų kun. 
Kaufildas. Jis ir apibūdino Va 
sario 16-tos lietuviams reikš
mę. Pamaldų metu giedojo P. 
Stankuvienės suorganiz. cho
ras. Ne tik mes, Lietuviai, bu 
vome sujaudinti, bet ir anglai 
atkreipė didelį dėmesį į lietu
vius.

Vasario 15-tą dieną 3-čią va 
landą tos pačios bažnyčios sa
lėje įvyko minėjimas. Ta pro 
ga buvo platinami lietuvio pa- širdumą.

Sault Ste Marie, Ont
VASARIO 16

Mūsų kolonijos naujoji val
dyba vasario 14 d. vakare len 
kų salėje Bayview surengė po 
būvį, kuriame susirinko apie 
šimtinė tautiečių. Pradžioje 
buvo suvaidinta R. Spalio vie 
no veiksmo komedijėlė, o po 
to ligi pusiaunakčio prie lie
tuviškų plokštelių muzikos su
sirinkusieji turėjo malonumą 
pasilinksminti — padainuoti, 
pašokti, o mėgėjai ir „šildan
čiais skysčiais“ atsigaivinti. 
Vaidinimas pavykęs gana pa
tenkinamai, o tolimesnėje pro
gramoje svečiai labai gražiai 
ir smagiai praleido laiką.

Sekančią vasario mėn. 15 d. 
12 vai. Blessed Sacramet bažny 
čioje Cathcart str. pamaldomis 
buvo pradėtas buv. Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
minėjimas. Laike pamaldų la
bai gražų, įspūdingą, stačiai 
už širdies griebiantį ir tai die
nai pritaikytą pamokslą paasa- 
kė naujai atvykęs į mūsų mies 
tą kun. dr. V. Skilandžiūnas. 
Pamokslo metu kun. dr. Ski
landžiūnas tarp kitko paskel
bė, kad surinktos laike pa
maldų aukos per apylinkės val
dybą bus perduotos Tautos 
Fondui, kas buvo ir įvykdyta.

sai, renkamos Tautos Fondui 
aukos.

Gražiai buvo papuošta salė 
ir užpildyta programa P. Stan 
kuvienės pastangomis. O lie
tuviai turėdami širdyje Vasa
rio 16-tos dienos mintis užpil 
dė salę, neatsilikdami nė vie
nas.

Po minėjimo pas P. P. Baro
naičius buvo suruošta kavutė, 
kur taip pat apsilankė gražus 
būrelis lietuvių. Buvo pasida
linta įspūdžiais ir prsiminta ta 
laisvės diena.

Už tai turime pasakyti ačiū 
tiek pp. Baronaičių, tiek pp. 
Stankų šeimoms už jų tokį pa 
siaukojima ir lietuvišką nuo- 

V. S-ka.

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
t C. Halpin Funeral Home Reg’d

gK

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM £ 

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS | 

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 $

MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ

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

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

PA-

bus mokama 2% % 
Už šėrus % nenusta 

Šėrininkai gauna da-

MINĖJIMAS.
Po pamaldų tos pačios bažny
čios salėje įvyko minėjimas, 
kurio svarbiausias punktas bu 
vo apylinkės valdybos pirmi
ninko V. Mockaus paskaaita.
. .Po paskaitos buvo vykdoma 
rnikliava Tautos Fondui, ku
ri pavykusi gana sėkmingai ir, 
reikia tikėtis, bus tęsiama, ren 
kant namuose pa stuos, kurie 
minėjime nedalyvavo.

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas šiais me 
tais pas mus buvo vykdomas 
ir per Sault S'te Maxie radiją. 
Mūsų valdyba pasistengė š. 
m. vasario m. 16-tą dieną už
pirkti radiofone 15 minučių lai 
kotarpį, per kurį buvo įvykdy 
ta tikrai įdomi ir gerai pa
rengta programa. Buvo trum 
pa lietuvių kalboje įžanga po 
kurios anglų kalboje buvo pa
tiekta radijo klausytojams kon 
densuotų žinių apie Lietuvą ir 
jos tragediją, įterpiant lietuvis 
kų plokštelių muziką, o užbaig 
ta Lietuvos Himnu. Teko gir 
dėti darbovietėje ir kaimynus 
kanadiečius kalbant ir giriant 
„nice program“ ir „good sin
gers“ (turbūt komplimentai 
Kiprui Petrauskui). J. Sk.

F. N. Prebble
REAL ESTATE

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 7193I OL 5176

I
 BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE

273 — 1 Ave., Ville Lasalle. «
Tel. TR 8351. |

Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas. «

WINNIPEG
MIRĖ LIETUVIŲ BIČIULIS.

Sausio 27 d. mirė R. B. Pen i 
warden. Jis buvo ilgametis i 
The Ontario-Minnesota Pulp 
and Paper Co. darbininkų ats ( 
tovas. Jo buveinė buvo 203 
Higgins Ave. Winnipeg, Man. 
Čia nebus nė vieno miškų dar
bininko, kuris jo nebūtų paži
nęs. Buvo labai draugiškas ir 
reiškė daug simpatijų naujai 
atvijusiems. Mažai rasime 
miškų darbininkų, kuriems jis 
nebūtų davęs darbo. Ypatin
gai jis buvo geras lietuvių miš 
kininkų draugas. R. B. Pen
warden buvo Canados ats. ka
rininkas, dalyvavęs Il-me pa
sauliniame kare. Jis mirė šir
dies liga turėdamas tik 47 mt.

Mielas Penwarden, nors bu
vai svetimtautis, bet giliai su
pratai benamių - tremtinių sun 
kią dalią, tegul bus tau leng
va Kanados žemelė.

Liumberdžekis.

BAŽNYČIOS LIETUVOJE
Atkelta iš 3 pusi, 

o dabar esąs kunigas komunis
tas (?)/

Baisogaloje ir visoje jos apy 
linkėję likusi tik vienintelė baž darytos.

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS t

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.
nyčia. Kitos visos paverstos 
sandėliais.

Kėdainių evangelikų bažny
čioje įrengtas odų sandėlis.

Dotnuvos vienuolyne — mi 
licija ir partijos biuras.

Palendrų, Kelmės valse., baž 
nyčia paversta sandėliu.

Kiaunorių, Kražių valse., vai 
džia uždariusi bažnyčią todėl, 
kad ją, esą, daug partizanų lan 
kę.

Sudeikių bažnyčia uždaryta, 
klebonas ištremtas .

Kauno Senamiestyje trys baž 
nyčios paverstos sandėliais ir 
jose laikomi grūdai. Apklausi
nėtasis vokietis pats tai matęs. 
Sandėliu paversta ir viena baž
nyčia Šančiuose, — kai durys 
atidarytos — įvažiuoja sunkve 
žirniai. Prisikėlimo gažnyčioje 
įrengta lentpjūvė ir baldų san 
dėlis.

Šiauliuose baltoji bažnyčia 
sugriauta, o liuteronų bažny
čioje įrengtas muziejus.

Vilniuje, kur apklauisnėtasis 
vokietis buvęs, girdėjęs, kad 
iš 25 bažnyčių 10 buvusios už

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI.
PRAŠOME APLANKYTI.

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

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

; LIETUVIŠKA ;

Mėsos krautuvė
i Sav. J. ir K. Guzevičiai. Tel. DO 5817 J
'/ 2379 Rosemount Blvd., Montreal. J

Viso . . . .$215,00 
1953 m. sausio mėn. 1 d.

skola .................. $—3,83
Balansas .. .$215,00 

Viso šiais metais gauta$882,57 
Skola 1953 m. I 11 d.$ 3,83 

Išmokėta ... 886,40 
Balansas . . $886,40

„Caritas“ komitetas reiškia 
nouširdžią padėką ,,TŽ“ ir „N 
L“ redakcijoms be atlyginimo 
spausdinantiems „Caritas“ veik 
lą liečiančius pranešimus bei 
skelbimus; Toronto meninin
kams už talkininkavimą ruo
šiant „Caritas“ naudai paren
gimus; reiškia padėką atski
riems aukotojams ir visiems To 
ronto lietuviams, kurie pinigais 
bei savo darbu parėmė komite 
to veiklą.

Komitetas prašo visus talki 
ninkauti ir remti „Cartas“ veik 
lą, nes sujungtomis gretomis 
galėsime atlikti didesnius dar
bus.

„Caritas“ primena, kad jo 
pajamos buvo ribotos, todėl at 
siprašo sušelptuosius, kad ne
galėjo didesnėmis sumomis pa 
dėti jiems.

„Caritas“ komitetas remiasi 
tautiečių sąžiningumu ir tikisi, 
kad sušelptieji, kuriems vėliau 
gyvenimo sąlygos pagerėja, ne 
nutrauks ryšių su komitetu, bet 
aktyviai prisidės prie šalpos 
darbo, kad padėtų kitiems ne
laimės ištiktiems savo broliams.

„Caritas“.

MOTERŲ KIRPYKLA
961-A Bloor St. W., (prie Dovercourt) 

„CLARE’S BEAUTY PARLOR“ 
daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa 

ir dažo plaukus, daro galvos ir veido masažus.
II augšte, tel. LL. 8871. Prašoma užsisakyti iš anksto. 

Savininkės G. Januškienė ir F. Kupčiūnaitė. :s

DĖMESIO! Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas. Pravedu gazo linijas, pri- ~ 
jungiu plytas, statau radiatorius, varidens apšildymo kros- g 

neles ir atlieku kitokius panašius darbus.
Pranešu klientams savo naują adresą:

7 HAVELOCK, Toronto, telef. LL 4576 
ANT. JUOZAPAITIS

I
I „NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ“ |

Amerikoje galima gauti:
s Lietuvių knygynas, 3322 So. Ilalsted St., Chicago 8, Ill. « 
> A. Paliulis, 159 Washington Ave., Waterbury, Conn. « 
I -UOĮJM ‘91 I’OJiaa ‘ is ųięz’-goei ‘„eSuuojų“‘eznej -JA | 
£ J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y. £ 

♦***♦♦♦*♦* numotam:'VISIEMS LIETUVIAM? GERAI ŽINOMAS f 
r
r LAIDOTUVIŲ «
\ DIREKTORIUS I

J. H. BENOIT
FUNERAL DIRECTOR

: NELAIMIŲ AVĖJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI g 
AMherst 0694 \LS lAimTOH Z01Z f

TE L. FA 0209

TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS | i 

K ontr aktorius K. TRUMPICKAS 11 
luo š. m. sausio mėn. atidarė savo skyrių ir TORONTE. $♦ ♦» 
>___ TT5T?ATnT A TV/TT KTATTTT <~>TT DTTDMt?DTAT :________________ ♦? ♦♦

Nuo š. m. sausio mėn. atidarė savo skyrių ir TORONTE. 
Tuo tarpu ĮRENGIAMI NAUJI OIL BURNERIAI j nau 
jas ar senas krosnis papigintomis kainomis ir išsimokėji- 

mui iki dvejų metų.
Dėl informacijų ar įrengimų prašome kreiptis:

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951 
HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų
g
H
g

rūšių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

Gaminame šviežias ir rūkytas lietuviškas dešras.
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.
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Pranešimas
N E.5t)

DR. K. Z1MAMIENE
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

430 DUNDAS Str. West Toronto.

Dr. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

šT

Priimamos vai.: nuo 1—4 ir nuo 5—8 vai. p. p. Kitu 
laiku pagal susitarimą. Telef. EM 6-5798.

MEST RffiGUI Real (state 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

A- KIRSONI
Tel. KE 9272; KE 0415

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

LA 7570 
WILLIAM BENDENA 

REAL ESTATE 
1555 Dundas St. W. (kampas Shevidon) Toronto.

Pirkdami ar parduodami Namus pasitarkit su mumis) — 
mielai jums patarnausim!

llieiiMška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal FItzroy 3292.
v ...

g GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ft
fi 1390 DUNDAS St. West, Toronto.
fl (tarP Gladstone ir Rushholme Rd.
J PRIIMA LIGONIUS IR GIMDYVES ŠIOKIADIE- |
fi NIAIS 2—4 ir 6,30—8 vai. arba pagal susitarimą
S Telefonas LO 1794

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

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

Ave., Verdun. YO 3323. nue, Ville Lasalle.
TR. 7849.

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS

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

;: Augštos kokybės angliškos medžiagos, sąžiningas darbas 
:: prieinama kaina.
E: Priėmimo vai. kasdien 9—6;

penktadieniais ir šeštadieniais 9—9.
4504 BREBEUF (kampas Mt. Royal), Montreal.

| Tel.: FR 9141. Res. TU 6913.
j:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

t

DIDELIO PATYRIMO VALYMAS ■ TAISYMAS

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

KAILINIUS PALTUS.
DUODU GERA KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

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

Dr. Roman Pniewski |
Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir 8 

klinikose Europoje ir Amerikoje.
VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ 5 

LIGŲ SPECIALISTAS. E
3537 PARK AVE, Montreal. Tel. HA 7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJASAtstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- | 

mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, | 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių 

apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.
Skambinkite telefonu arba užeikite:

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844

j Jonas Zmuidzinas
4 Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:
$ 3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

' VICTORIAi CLEANERSI &.DYERSCO.
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PI CK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

TR. W35

MONTREAL!*

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
RŪBŲ SIUVĖJAS

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžia
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai.

E D. KONDRATAS.
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. 

Tel. LL 9626.

LIETUVIS LAIKRODININKAS į

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS
Priimu moteriškų ir vyrišk' rūbų užsakymus iš savo ir 
klientų medžiagos. Darbą atlieku pagal naujausias ma
das, švariai ir sąžiningai. Kainos visiems prieinamos.

1004 Dundas St. W., Toronto, Ont. Telef. L L 3222.

KLB HAMILTONO AP. 
NAUJAI

išrinktoji valdyba pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: pirm. — 
J. Kšivickas, vice-pirm. ir pa
rengimų — K. Baronas, sekre 
torius -r- St. Dalius, iždinin
kas — VI. Antanaitis, šalpos 
— J. Giedraitis, švietimo ir kul 
tūros — J. Mikšys, narys — 
V. Subatninkaitė.

PIRMAS PABALT1EČIŲ 
KONCERTAS,

rengiamas Hamiltone kovo m. 
21 d. vietos Konservatorijos 
salėje, 216 James St. S. (neto 
Ii CPR stoties).

KAUKIŲ BALIUS, 
surengtas T. Fondo Hamilto
no sk., sutraukė per 500 sve
čių. Gražiausios vakaro kau
kės buvo premijuojamos. Ir 
taip, I-oji premija (ir 20 dol.) 
atiteko „Macharine“ (A. Viz
girdaitė), II-ji (15 dol.) „Ma
haradžai“ (Ąnkudavičius). 
III-ji (dol. 10,-) „Raudonkepu 
rei ir vilkui“ (R. Bulionienė ir 
Raupėnienė) IV-oji (dol. 5,-) 
„Klajūnui“ (Koženiauskaitė). 
Iš nepremijuotų kaukių, pui
kiai „Ramunę“ atvaizdavo p. 
Valąvičienė.

Pelno iš vakaro gauta apie 
630 dol. Kbr.

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

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

me į namui.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

Allard Tr.1135

Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 8 iki 10 vak. 

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

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS
sveikino W. Duma.

Meninę programos dalį iš
pildė meno scenos mėgėjų bū
relis, pastatydamas A. Skais- 
tienės sukurtą vaizdelį: „Tri
spalvė varpinės bokšte“. Re
žisavo p. P. Tamulėnas. P-lė 
N. Berzenaitė paskambino pia 
ninu.

Minėjimas baigtas tautos 
himnu. A. A.. .

PAJIEŠKOJIMAI
— Antanas Mieželis, gyv. 

1411 So. 49th St., Cicero 50 
III.,USA. Jieško Sim Vaikučio, 
1949 m. pavasarį atvykusio Ka 
nadon ir kurį laiką gyvenuusio 
114—14 Avė, E. Calgary, Alta. 
Prašoma atsiliepti, ar žinan
čius pranešti — svarbus rei
kalas.

W. A. L E N C K I,
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Lietuvos Nepriklausomybės 
35-toji sukaktis Wellande bu 
vo iškilmingai paminėta vas. 
15 d. St. Mary's parapijos sa
lėje.

Rytmetį 10 vai. buvo atlai
kytos šv. mišios už Lietuvą. 
Pritaikytą dienai pamokslą pa 
sakė kun. Mikalauskas.

Tuoja ūpo pamaldų buvo 
pradėtas Vasario 16-tosios mi
nėjimas, kurį atidarė L. Bend 
ruomenės pirm. J. Stanaitis. 
Taręs atidarymo žodį, pakvie-

i tė publiką atistoti ir vienos mi 
< nutės tyla pagerbti kritusius 
5 už Lietuvos laisvę. Pragra- 
j mai pravesti pakvietė S. Mic- 
5 kūną, kuris iškvietė garbingą 
D svetį, atvykusį iš Hamiltono 
X pulk. J. Giedraitį, laikyti pas- 
U kaitos. Pulkininko žodis bu- 
į? vo giliai patriotinis, jausmin- 
x gas, plaukiantis iš širdies, 
T karštai mylinčios savo tėvy- 
X nę. Prelegentui už gražią ir 
j turiningą kalbą buvo 
u tos didelės ovacijos, 
s Lietuvos savanorių

sukel-

vardu 
£ nuoširdžiai sveikino P. Naiduš 

į.) kevičius, ukrainiečių vardu

U .
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DĖMESIO! DĖMESIO!
NEPAMIRŠKIME ATSILANKYTI Į „GINTARŲ KRAŠTĄ”

JEI JUS ĮDOMAUJA ĮSIGYTI ARBA DOVANOTI TIKRAI GRAŽI, VERTINGA 
IR TĖVIŠKĘ PRIMENANTI DOVANA, BRANGI KIEKVIENO LIETUVIO ŠIR
DŽIAI, ATSILANKYKITE Į NAUJAI ATIDARYTĄ LIETUVIŠKĄ KRAUTUVĘ-

„GINTARŲ KRAŠTAS”
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.

ATIDARYMO PROGA DUODAMOS NUOLAIDOS NUO 10—15%%
„Gintarų Kraštas“. Savininkas K. Motušis. 1622 Bloor Street W.
Tel. LA. 0628 Toronto, Ont., Canada.

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

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

1 sv. šokolado
2 sv. kakavos 
4% sv. cukraus 
2 gab. tualet. muilo

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

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50
B. 20 sv.kv. miltų $3.90
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25
Siunt. Nr. 11—$ 6,50
5 sv. cukraus

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.
5 sv. baltų kv. miltų
3 sv. gr. kiaul. taukų 

sv. šokolado 
sv. kavos

1
1

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

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos________
Siunt. Nr. 19 — $ 9.95

sv. rūk. lašinių
sv. kiaulinių taukų
sv. margarino
sv. marmelado
sv. deg. kavos

4
2
2
2
1

Siunt. Nr. 22—$ 5.50
3 sv. gi. kiaul. taukų
3 sv. rūkytų lašinių
3 sv. cukraus
1 sv. šokolado

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107
Telefonas EM. 6-4182 

Toronto

KAS SKAITO 
„NEPRIKL. LIETUVĄ“

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

Jono LADYGOS 
baldų 

studijoje 
„ARTI S“ 

priimami užsakymai ir 
taisymai sofų, 
(chesterfields).
uis Textiles" medžiagų ii 
baldų atstovybė fabriko 

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

dieniais iki pietų.
Telef.: TAlon 3345.

pa- 
foteliu 

,St. Lo
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VASARIO 16 MINĖJIMAS MONTREALYJE

MONT^REAL
VISI SUSIRŪPINKIME LIETUVIŲ NAMŲ 

PIRKIMU

Visiems aišku, kad taip to
liau pasilkti be savo namų, ku 
riuose gelėtume tinkamai išsi
tekti, jau nebegalima. Ken
čiame, vargstame, neturime nė 
mažiausių patogumų, jaunimas 
išsiblaškęs , nėra nei kur, nei 
kaip ruošti parengimai ir tt. 
Todėl savi namai yra būtini.

Šiomis dienomis mūsų pačių 
inžinieriai numatomus pirkti 
namus apžiūrėjo ir konstatuo
ja, kad jie tinkami, pigiai par
duodami, o ištverti jie galės 
bent 200 metų. Tačiau patys 
inžinieriai apie tai plačiau pra
neš susirinkime.

Visi tautiečiai patriotai, ku
riems rūpi lietuvių tautos rei
kalai, visi yra kviečiami daly
vauti organizaciniame susirin
kime, kuris šaukiamas šį sek
madienį, kovo 1 dieną, 1 vai. 
dienos, numatytuose pirkti na 
muose — 208 — 210 Duluth 
Ave. Važiuoti geriausia St. 
Denis, ligi Duluth, kurią St. 
Denis kerta. Visi dalyvauki
me skaitlingiausiai, visi pama
tykime tuos namus ir patys įsi 
tiknikime, kaip jie mums tinka. 
Būkime jautrūs savo tautos rei 
kalarns!

ESTAI MINĖJO NEPRI
KLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMĄ

bei jo 35 metų sukaktį. Estų 
minėjimas šiemet buvo labai 
kuklus ir paprastas.

Ar mums, trims Pabaltijo 
tautoms, nereiktų nepriklauso 
mybės minėjimą daryti sutarti 
nai, jungiamomis jėgomis, 
bendru dalyvavimu vieni kitų 
šventėse visa savo mase ir 
bendrai demonstruojant mūsų 
bendrą kovą ir viso Pabaltjio 
vienybę?

TRYS TAUTOS 
TELEVIZIJOJE

Praėjusią savaitę Montrea
lio televizijoje buvo parody
tos trys tautiniais drabužiais 
pasirėdžiusios moterys — lie
tuvaitė, lenkė ir estė, Mont
realio burmistro akyvaizdoje. 
Lietuvaitė p. A. Veselkienė šo 
ko blezdingėlę, kitos savo tau 
tinius šokius.
RANKDARBIŲ PARODOJE 

MONTREALY
pirmas premijas gavo ukrainie 
čiai. Lietuvaitės gavo antras 
dvi premijas. Buvo išstatyti 
p. Dzetaveckaitės ir kt. darbai.

SKAUTŲ SUSIRINKIMAS
Kovo 1 d., 5 vai. 30 min. 325 

Ėst Demontigny, įvyksta skau 
čių ir skautų tėvų-rėmėjų susi
rinkimas ir daug kitų skau
tams rūpimu ir svarbiu reika
lų.

Visi skaučių-tų tėvai, rėmė
jai ir bičiuliai kviečiami skait
lingai dalyvauti.

„Neringos“ Skaučių tunto 
ir

Montrealio Skautų tunto 
tuntininkė.

„TAURO“ SUSIRINKIMAS
Kovo 8 d. 12 vai. 30 min. A. 

V. parapijos salėje šaukiamas 
visuotinas „Tauro“ sporto klu 
bo narių ir rėmėjų susirinki
mas. Klubo V-ba.

„TAURAS“ LAIMĖJO 
PIRMĄ VIETĄ.

„Tauro“ klubo krepšinio ko 
manda Montrealio krepšinio 
pirmenybėse C grupėje laimė-

IŠNUOMOJAMI 
KAMBARIAI

KREIPTIS BET KADA 
3S79 Hochelaga St.

IŠNUOMOJAMAS gražus 
kambarys mergaitei - mote

riai, Verdune. Teirautis 
fonu: HE 7920.

6% kambarių cottage Ville 
Lasalle $ 9.900,—

2 butų po 5 kambarius 
Verdune — $ 10.900,— 
galima ir išsimokėjimui.

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

Lietuvis atstovas
Paul Jakubauskas. HE 3968.

jo pirmą vietą. Po šito laimė
jimo mūsų krepšininkai susi
tiks su A ir B grupių nugalė
tojais ir jei čia pavyktų laimė
ti, gali įkopti į senjorų B. kla
sę. r

LIGOS IR NELAIMĖS
B. Blažys darbovietėje susi 

žeidė ranką, jau antrą kartą. 
Dėl to norėtų pakeisti darbo
vietę. Kas žinotų darbo, prašo 
ma pranešti.

Loungueuiloje ilgesnis lai
kas kai serga p. Jankauskienė. 
Pp. Jankauskai pereitą rudenį 
ten yra nusipirkę gražius na
mus.

Ville Jaques Cartier serga p. 
Benaitis. Kadangi turi nema
žą šeimą, tai dėl ligos yra at
sidūręs sunkumuose.
SKAUTŲ TUNTO SUEIGA.

Kovo 8 d. Montrealio skau
tų tuntas ruošia savo globėjo 
Šv. Kazimiero šventės minėji
mą. Iškilmingos pamaldos 11 
vai. šv. Kazimiero bažnyčioje, 
po kurių bus bendri pusryčiai 
ir tunto sueiga, o po to seks 
skaautiški pasirodymai.

Tėvai ir rėmėjai nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti.

Psktn. S. Naginionis.
Tunttininkas.

MONTREALIO SKAUTŲ 
PASIRODYMAS FORUME 

įvyks šį šetadienį 8 vai. vak. 
Įėjimas 50—75 et. Dalyvaus 
su šokiais ir lietuviai. Progra 
ma bus visiems įdomi.

„NERINGOS“ SUEIGA.
Kovo 1 d. (sekmadienį) 4 

vai. pp., 325 Demontigny 
įvyksta .Neringos“ skaučių tun 
to išklmingaa sueiga Vasario 
16-tąjai ir Šv. Kazimierui pa
minėti.

Skaučių tėvai, bičuliai, rė
mėjai, broliai skautai ir visa 
Montrealio visuomenė kviečia 
mi skaitlingai dalyvauti.

Tuntininkė.
JAQUES CARTIES ŽINIOS

— Ville Jaques Cartier gy 
ventojas Kazys Kilikevičius iš 
vyko į Windsor’ą jieškoti 
darbo.

— Pp. Išganaičiai prie turi 
mų namelių baigia statyti ant
rus — dviejų augštų.

NAUJI DARBAI
Longueuiloje siuvykla Bond 

pradėjo dirbti dviem pamai
nom, bet darbinikams numuš
tas atlyginimas. Siuvyklai bai 
giamas įrengti naujas didelis 
pastatas.

— Našlė Ona Zailskytė - 
Miknienė susižiedavo su Ed
vardu Strellinu.

BIRUTĖ DODONAITĖ 
grožio saliono Center gatvėje 
savininkė dabar šildosi Mek
sikoje, Acapulco kurorte ir ra 
šo: „Čia labai gražu, žydi gė
lės, oras labai šiltas, — tik
tai gyventi ir džiaugtis gyveni 
mu’*.

Vasario šešioliktoji yra ta 
diena, kuria dauguma Montre 
alio lietuvių gerbia ir pager
bia. Ir šiemet Vasario 16-ji su 
silaukė daugumos lietuvių pa
gerbimo.

Rytą abi lietuvių bažnyčios 
buvo pilnos lietuvių, kuinuos 
sudarė ne tiktai katalikai, bet 
ir kitokių tikybų lietuviai, ku
rie, neturėdami savo pamaldų, 
atėjo j lietuvių katalikų pamai 
das. Abiejose bažnyčiose bu
vo iškilmingos pamaldos, ku
riose dalyvavo organizacijos su 
vėliavomis. Abiejų parapijų 
klebonai — kun. Bobinas ir 
kun. Kubilius — pasakė šven
tei pritaikytus gražius pamoks 
lūs. AV bažnyčioje solo gie
dojo p. Bučinskas, palydimas 
p. Smilgevičiaus vargonų. Se 
noje parapijoje chorą vedė p. 
žižiūnas, o naujoje — p. Pie- 
šina.

16 valandą Plateau salė jau 
buvo pilna žmonių, kurių buvo 
susirinkę apie 1.500. Šiemet 
buvo čia ta naujiena, kad visa 
ši iškilmė buvo televizuojama. 
Susirinkusieji jau iškart paste 
bėjo televizavimo pasiruoši
mus. Montrealio televizijos 
stotis Vasario 16-tos vaizdus 
perdavė vasario 23 d. 8 vai. va 
karo. Dar galima transliacija 
trečiadienį ar ketvirtadienį 8 
vai. vak.

Iškilmingąjį aktą vedė KL 
B Montrealio v-bos pirm. inž. 
L. Balsys. Įnešus į sceną vė
liavas ir pagiedojus Kanados 
Himną, jis pakvietė garbės pre 
zidiuman svečius ir padarė is
toriškai politišką Lietuvos ir 
lietuvių tautos gyvenimo ap
žvalgą. Kalbos metu, priminus 
žuvusius už Lietuvos laisvę as 
menis, atsistojimu ir choro gies 
me kritusiems kovotojams bu
vo pagerbta atmintis kovotojų 
už lietuvių tautos laisvę ir Lie 
tuvos nepriklausomybę.

Po to sekė svečių kalbos, 
sveikinimai ir linkėjimai: mies 
to mero pavad. p. Pigeon, Len 
kijos egzilinės vyriausybės 
Londone atstovo p. Babinskio, 
Neokanadiečių or g. ir katalikų 
mokyklų atstovo p. Gothier, 
Latvijos konsulo Montrealy 
V. Tomsono, Estijos bendruo
menės atstovo p. Kurusk, ukrai 
niečių — p. Kukala, emigran
tams remti draugijos atsto
vo kunigo Mersier, Montre
alio kardinolo atstovo monsen 
joro Drouin, ministerio p. Paul 
Cote, kurie kalbėjo kiek pasi
vėlavę atvykti.

Po to, p. Balsys perskaitė 
visų pritarimu priimta rezoliu
ciją (dedama 1 puslapyje), ad- 
» itiiiiiiiiint mm ■ i m uit x i mn iii mai a ■ ■

Puola Vatikaną
Vilniaus radijas turi įvedęs 

ir „klausimų“ skyrių. Klausi 
mus, paprastai, patys išsigal
voja. Paaštrėjus priešbažnyti- 
nei akcijai, viename „atsaky
me“ puolė Vatikaną, kaipo gau 
nantį 80 proc. įplaukų iš „Uol 
stryto“, kurias jis vėl savo 
ruožtu investuoja JAV karo 
pramonėj. . .

Vatikano įsteigtoji Bažnyti
nė Kongregacija Rytų reika
lams steigianti šnipų mokyk
las. Ten šnipai esą apmokomi 
ir žmones šaudyti. Šnipai ame
rikiečių žvalgybos infiltruoja
mi į jiems priešingus kraštus 
diversinei veiklai.
Pundžiaus - Vaivados Stalinas 

3 Va m augščio
„Neparasto pakilimo dienas 

gyvena mūsų skulptoriai Mi
kėnas, Petrulis, Pundžius, Pet 
rauskas, Vaivada ir kiti“, — 
tvirtina radijas. Pundžiaus 
„Tarybinis karys“ ir Vaivados 
„Artojas“ „puošia“ Neries til
tą Vilniuje.

MIRĖ LIETUVIS
Vasario 19 d. mirė ir 23 d. pa 
laidotas per šv. Kazimiero baž 
nyčią Pranas Pundžius, 48 me 
tų amžiaus, sirgęs gerklės vė
žiu. Velionis iš Lietuvos at
vežtas mažu vaiku. Čia buvo 
vedęs anglę.

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
URUGVAJUJE

Laiškas iš Montevideo.
Nuo 1929 metų, kai Urugva 

juje ėmė formuotis lietuvių ko 
lonija, Kiekvieni metai tradi- 
cingai minima lietuvių tautos 
didžioji šventė — Vasario še
šioliktoji.

Šiais metais tautinės ir demo 
kratinės lietuvių organizacijos 
Vasario 16 proga per didžiąją 
Montevideo spauda pravedė re 
zoliucijas, informac. pobūdžio 
korespondeniejų bei išsamių 
straipsnių apie Lietuvą. Vi
sos Urugvajaus sostinės radi
jo stotys IGto vasario dieną 
davė plačią informaciją apie 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę ir jos dabartinę nelai
mę ; kitos transliavo lietuviš
ką plokštelių muziką, o per 
valstybinę radijo CX 26 sto
tį ir per privačią cx30 buvo pa 
sakytos Lietuvos ministerio dr. 
K. Graužinio ir žurnalisto Sr. 

resuotą Kanados vyriausybei 
ir Jungtinių Tautų Organizaci 
jai.

Po pertraukos sekė koncer
tas: eilėraštį deklamavo J. Jau 
niutė; B. Vaitkūnaitės studi
jos mokinės šoko du šokius; 
aktoriai — J. Akstinas, L. Ba 
rauskas ir A. Dikinis išpildė 
dr. H. Nagio įdomiai paruoš
tą lietuvių rašytojų kūrybos iš 
traukų montažą; B. Vaitkūnai 
tė šoko baladę; K. Smilgevi
čius skambino J. Naujelio Nok 
tiurną, J. Tallat-Kelpšos Pa
saką ir M. K. Čiurlionio H-Mol 
ir C-mol preliudus; E. Karde 
lienė, K. Smilgevičiui palydint 
fortepionu, dainavo B. Bud- 
riūno Maldą, V. Jakubėno Dzū 
kų liaudies dainą, N. Martino- 
nio Tylą, V. Jakubėno Laisvų 
jų dainą ir bisui A. Kačanaus- 
ko Kad aš našlaitėlė, ir kon
certą užbaigė mišrus A. Pie- 
šinos vedamas choras, dainavęs 
J. Naujelio Lietuvą brangi, 
J. Strolios Valiok dalgeli, A. 
Vanagaičio Laisvės varpą ir 
V. Kudirkos Tautos Himną.

Scena buvo dekoruota K. Ve 
selkos.

Minėjimas per televiziją.

Vasario 23 d., 20 vai., Mont 
realio televizijos stotis į pašau 
lį paleido Lietuvos Nepriklau
somybės 35 metų paskelbimo 
sukatuvių minėjimą. Pirmiau 
šia buvo pranešta, kad Lietu
vos valstybė buvo atstatyta 
prieš 35 mteus ir tas sukaktu
ves iškilmingai minėjo Mont
realio lietuviai Plateau salėje. 
Parodė pačią salę iš oro ir mo 
mentą, kaip renkasi publika. 
Po to parodė sceną, kurioje bu 
vo vėliavos, ekskortuojamos 
skautų ir visas garbės prezidiu 
mas. Televizoriai vaizdą pra
dėjo iš Vyties ženklo ir jį iš
plėtė į visą sceną, kurioje bu
vo vėliavos ir prezidiumas.

Po to parodė chorą, diriguo 
jamą p. Piešinos. Toliau sekė: 
momentas, kai sukasi dvi mer
gaitės, antras grupinis mergai 
čių šokis, B. Vaaitkūnaitės šo 
kio momentas, visa salė momen 
tu, kai ji ploja, ir vaizdai už
baigti E. Kardelienės dainavi
mo ir jos tautinio apsirengi
mo (p. A. Tamošaitienės su
kurtoj pademonstravimu.

Šis iškilmių televizavimas 
sudarė labai didelę Lietuvai ir 
lietuviams reklamą ir gražiai 
juos paminėjo.

Taip gi gražiai paminėjo ir 
visa Montrealio spauda, kuri 
Lietuvai ir lietuvių tautai pa
skyrė didelį dėmesį.
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VILNIAUS RADI J A KLAUSANT lu

J. P. Martinez Bersetch kalbos.
Pilietinį susirinkimą suruo

šė Urug. Liet. Kultūros d-ja 
savo nuosaviose patalpose su 
labai plačia programa, kurią 
išpildė lietuvių mokyklos vai
kučiai ir buvo pasakytos visų 
veikiančių, patriotinių demok
ratinių organizacijų atstovų 
kalbos.

Šiame paminėjime kalbėto
jais buvo Lietuvos ministeris 
dr. K. Graužinis, J. Ramonas, 
Sr. J. Q. M. Bersetche, Pr. 
Vikonis, kun. Mikalauskas, 
V. Doleris ir J. Jazauskas.

Perpildytame salione publi
ka negalėdama sutilpti užpildė 
visas lietuvių namų vietas.

A. Gumbaragis.

Šiuomet Pundžius ir Vaiva 
da gamina kompoziciją „Leni
nas ir Stalinas“. Tuo reikalu 
abu skulptoriai daug lanke mu 
ziejus, daug studijavo. Kom
pozicija būsianti 3% m. augš
čio, ją veš Maskvon į dekadą. 
Fonai: Leninas ir Stalinas 
svarsto elektrofikacijos pla
nus.

Vaivada kompoziciją laiko 
„dideliu, politiniu egzaminu“ 
ir jokių kitų ateičiai planų ne
manąs užsibrėžti. Pundžius, 
baigęs tai, mėgina kurti iš 
„žvejų ir kolūkiečių gyveni
mo“.

Pamiršo Stalino metodologiją.
LTSR filmų studija gavo 

įgarsinti filmą „Revizorius“. 
Laureatas J. Rudinskas ta pro 
ga nusiskundė (2. 15.), kad 
jam pavestos garso įrašų re- 
žisoriaus pareigos esančios 
sunkios, atsakingos ir labaį 
įdomios. Darbas reikalaująs 
gilaus tipiškumo, geriausių 
meniškų jėgų, dažnas kartoji
mas kelia nuobodolį, o lūpų ar- 
tikulaicija verčia artistus grieb 
tis bezdžioniavimo. Atrodo, 
kad režisorius pamiršo „meto
dologiją“, kuria sekant tarp 
lietuvių ir rusų kalbų dingsta 
skirtumai. Pradėti, kad ir žo
džiu „kiaulė“, tai tuoj pamaty
sime, jog „svinja“ žodyj vie
nodi taškai, vienoda ir raidė 
„i“.-.

Leningradas praleimėjo 
Vilniui.

Vasario 6 d. Vilniuj įvykę 
draugiškos krepšinio rungty
nės tarp Leningrado Ždanovo 
vardo universiteto ir Vilniaus 
universiteto studentų koman
dų. Vyrų susitikimas baigėsi 
47:36 vilniečių naudai, motte- 
rų -— 47 :25 irgi vilnietiems.

A. A. JONAS JURKŠAITIS

Toronto lietuvių visuomenę 
sujudino skaudi nelaimė, vasa 
rio 19 d. rytą staiga mirė ži
nomas visuomenininkas, liet, 
rūbų krautuvės savininkas Jo 
nas Jurkšaitis. Iš ryto apie 
9 vai., būdamas savo krautu
vėje, pajuto staigų nusilpimą 
ir pro langą pasišaukęs praei- 
natį lietuvį paprašė pašaukti 
daktarą, o kiek vėliau ir kuni
gą. Dar spėjęs parašyti trum
pą testamentą, apie 10 vai. pa
simirė. Jis turėjo du sūnus ir 
žmoną, kurie likę Lietuvoje.

Jurkšaičio netekimas paliko 
Toronto lietuvių visuomenėj 
didelę spragą, nes jis buvo dau 
gelio liet, organizacijų spiritus 
movens. Dėl savo ramaus bū
do ir realių pažiūrų, jis mokė
davo suderinti liet, bendruome 
ninio gyvenimo ir atskirų or
ganizacijų nesklandumus, pats 
stodamas į pirmas eiles. Dau
giausia dirbo šiose organizaci
jose : Laik. Organiz. Komite
te, „Verslo“ s-goj, LAS sąjū
dyje, M. Liet. Bičiulių Dr-joj, 
Liet. Namų Fonde ir tik nese
niai išrinktoj Toronto Apylin
kės Valdyboj.

Sekmadienį, vasario 22 d., 
Lietuvių Namuose įvyko bend 
ras su velioniu atsisveikinimas, 
kur didžiojoj salėj sausakimšai 
prisirinko nuliūdusių tautiečių.

Įvairių organizacijų vardu 
atsisveikinimo kalbas pasakė: 
Dr. Kaškelis — „Verslo“ Ei
gos J. Strazdas — Namų Fon 
do Valdybos, L. Tamošauskas 
— Maž. Liet. Bačiulių Dr-jos, 
Jurkevičienė — Moterų B-nės, 
inž. Sližys — Krašto Valdy
bos ir linž. D-jos, Jasinevičie- 
nė — Dainos D-jos, Jokūbai
tis — Trimito orkestro.

Akomponuojant muz. Gaile 
vičiui buvo išpildytos solistų 
Januškos ir Kuolo atatinkamos 
giesmės, o orkestras Trimitas 
pagrojo giesmę Marija, Mari
ja ir gedulo maršą.

. Pirmadienį velionis pervež
tas iš Funeral Home į lietuvių 
bažnyčią, kur po gedulingų mi 
šių, i Mont Hope kapines.

P. L.
LTN ŠERUS PIRKO:

už 50 dol.: S. Jagėla, A. Ado
mavičius ; už 25 dol.: T. A. Da 
gilis (Hamilton), B. Lyba, J. 
Zaleckis, P. Kunčiną, J. Čeke 
lis, A. Bartkus, A. Vengrys, 
R. Rutkauskas, J. Miliušas, J. 
Kamišaitis, J. Pauluikaitis, J. 
Šulcas, A. Sakevičius, M. 
Barškėtis, A. Markvėnas, A.

Pranešimai
LIETUVIAMS EVANGELI 

KAMS PAMALDAS
laikysiu :

Toronte kovo men. 1 d., 2 
vai., Pabaltiečių (St. Andrew) 
bažnyčioje, Carlton ir Jarvis 
gatvių kampe,

Montrealyje, kovo mėn. 22 
d., 12 vai. Šv. Jono bažnyčioje, 
Jeanne Mauce ir Prince Ar
thur Sts., (su šv. vakariene).

Hamiltone, kovo mėn. 1 d,, 
8,15 vai, ryto, Šv, Povilo baž
nyčioje, Gore ir Hughson gat
vių kampe.

Dalyvaus ir kun. pad. dr. 
Martynas A. Kavolis.

Kun. Ansas Trakis.
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KANADOJE SUMAŽINTI 

MOKESČIAI
Akivaizdoje besiartinančių 

seimo rinkimų, Kanadoje su
mažinti daugeliui dalykų mo
kesčiai, o kai kurie visai nuim
ti ,pav.,: žymiai sumažintos ei 
garečių kainos, nuimti radijo 
mokesčiai, muitai knygoms ir 
tt. Kaikurie dalykai, kaip ci
garetės, gali dar daugiau at
pigti, nes dar nebaigti pasitari 
mai. Asmens pajamų mokes
čiai sumažinti 11 procentų. 

'v 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- $

S tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio- $
£ pos informacijos.—Lietuvių interesus gina prityrę spe- £ 

cialistai, studijavę Ameriko ir Europos universitetuose. g
UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI. J 

j JONAS J. JUŠKAITIS |
3 932 Dundas West, Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.

Banelis, K. Galiauskas, V. Sen 
džikas, A. Usveltas, J. Miliū
nas, E. Dailydienė, F. Norei
ka, Dr. M. Anysas, Kl. Liut
kus, J. Lapinskas, L. Karbū- 
nas, L. Stadelninkas, dr. M. 
Yčas. Visiems ačiū!

T. L. N. Valdyba.

BAŽNYČIOS STATYMO 
FONDAS

Vasario 22 d. lietuvių para
pijos salėje Įvyko skaitlingas 
lietuvių susirinkimas, kur iš
rinkta nauja BSF Valdyba: J. 
Matulionis, J. Simonavičius, 
inž. P. Lelis, inž. Razgaitis, K. 
Kazlauskas, p. Rudaitis ir p. 
Rinkūnas. L.

LIETUVIŲ NAMUOSE^ 
(antrame augšte, kambaryje 
prie mažosios salės) atidaryta 
skaitykla. Prie skaityklos vei 
kia ir spaudos kioskas, kur ga 
Įima įsigyti visas naujausias 
lietuviškas knygas, užsiprenu
meruoti visus lietuviškus laik
raščius bei žurnalus ir Lietu
vių Enciklopediją. Ten pat 
galima lošti šaškėmis ir šach
matais. Skaitykla atidara kas 
dien nuo 6—9 vai., o savaitga 
liais iki 11 vai. Skaityklai va
dovauja A. Kuolas.
DR. MARTYNAS A. KAVO 

LIS KVIEČIAMAS { EV.
LIUT. KUNIGUS

Kanados Ev. Liut. Bažny
čios vadovybe tremtyje ir To
ronto Liet. Ev. Susivienijimo 
valdybai pageidaujant, dr. Mar 
tynas A. Kavolis kviečiamas 
kol kas kunigo padėjėju Liet. 
Ęv. parapijoje Toronte.

Dr. M. A. Kavolis pradės ei 
ti pareigas kovo mėn. 1 d.

Dr. Kavolis studijavo teolo
giją ir filosofiją kelius metus 
garsiame Tuebingeno universi 
tete, Vokietijoje. Parašė pla
tų, aktualų veikalą-disertaciją 
apie valstybės esmę ypač pro
testantiškos teologijos šviesoje 
(„Das Problem der Wesenfer- 
kenntnis des Staates in positi 
vistischer und christlicher 
Schau“, 303 psl. Verlag Van- 
denhoeck & Ruprecht, Goet
tingen). Disertaciją apgynė 
„labai gerai“, dalyvaujant ev. 
teologuos ir tiesių fakultetų 
atstovams. Veikalas priskiria 
mas prie teologinių darbų.

Dr. M, Kavoliui bažnytinis 
darbas ne naujiena: Liet. Ev. 
Liuter. Bažnyčios vadovybė 
Tremtyje buvo jį jau paskyru
si pamokslininku Prancūzų zo
nai, Vokietijoje. Čikagoje yra 
jis Lietuvių Evangelikų Liu
teronų parapijos pirmininku.

POBŪVIS PAS DR. ANYSĄ.
Vasario 7 d. pobūvyje pas p 

p. Anysus dalyvavo 15 asmenų, 
kurių tarpe gen. konsulas V. 
Gylys ir Krašto V-bos pirm. 
Matulionis. Iš mažlietuvių da
lyvavo inž. Buntinas, dr. Pau- 
laitis, p. Peldžius.

> Raštinė: O Liver 4451

| Dr. P. MORRIS
$ DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

'v
>' 1082 Bloor W. Toronto 4.

į rytus nuo Dufferin St.

Dr. A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

tarimą tel. ME 2933
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